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العرض التعريفي لبرنامج دعم التوظيف

وبرنامج تمهير 
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: المستفيدةالفئة
.الباحثين والباحثات عن العمل الذين يتم توظيفهم حاليا ومستقبلا 

باحثاات عان هو أحد برامج دعم التوظيف المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية ويهدف البرنامج لدعم الباحثين وال

لقطااع عمل في القطاع الخاص بتحمل الصندوق نسبة من أجر الموظف، ويشامل البرناامج دعام جمياو الوظاائف فاي ا

ل فارص الخاص للدوام الكامل والعمل عن بعد، كما يضيف البرنامج دعم اضاافي للتوظياف فاي المنااطل والمادن ا  ا

،  روالمتناهيااة الصااوظيفيااة وعلااظ توظيااف ااناااص وا شااخاص ذوح ااعا ااة وحجاام المنشااوت الصاا يرة والمتوسااطة

.وا نشطة المتضررة من جائحة كورونا، وعدة مهن مستهدفة أخرى

برنامج دعم التوظيف
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يجب أن يكون المتقدم مسجل في نظام التأمينات 

االجتماعية لنفس المنشاة المحددة بما ال يتجاوز 

علظ أن يكون الصرف للشهر التالي من تاريخ ( يوم120)

إضافته في طلب الدعم لبرنامج دعم التوظيف  

3

60-18أن يكــــون عمــــر المتقدم 
.سنــــة

يجب أال يكــــون المتقدم طـــــالب او  موظف 

.حكومي أو صاحب منشأة

م التوظيف ال يمكن دعم من تم دعمه في برامج التدريب المرتبط بالتوظيف ويمكن لمن سبل دعمه في برامج دع

.شهرا 24والتدريب استكمال المدة المتبقية له بما ال يتجاوز 

أن يكــــون المتقــــــــدم سعــــــودح 

.الــجـنسيــــة

نيجب أن تكـــــون المنشــأة والمتقــدم مسجلي

.فـــي طـــــا ـــــات

لاير 3,200الحد ا دنظ للراتب المدعوم 

.لاير15,000والحد ا  صظ 

12

4 3

56

7

ضوابط االستحقاق
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(شهرا  24)ثابتة  جر الموظف للسنة ا ولظ والثانية %30

الحــــــد ا دنظ مـــــــن 

ا جـــــــر المستحـــــل للدعــــم

الحـــــد ا علظ مــــــــن 

ا جــــــر المستحــــل 

للدعــــم 

لاير15,000

نسبــــــــة ومــــــــــــدة الدعـــــــــــم

لاير3,200

من الراتب  ايهما ا ل 50%لاير للسنة ا ولظ والثانية او3,000بحد أ صظ  

 يمـة الحـــــد ا عــــلظ للدعــــــــــم
ة والتنمية  ابلة للدعم مالم تكن مو فة لدى وزارة الموارد البشريمنشآت القطاع الخاص جميو 

االجتماعية أو صندوق تنمية الموارد البشرية
المنشوت التي يشملها الدعم

ا و ا إضافيا فل تستحل المنشأة دعما

توظيف االناص، توظيف ا شخاص ذوح االعا ة، : للحاالت التالية%10إضافة نسبة بعض الحاالت

متوسطة، التوظيف في المحافظات والمدن الص يرة و المنشوت الص يرة ومتناهية الص ر وال
.وا نشطة المتضررة من جائحة كورونا، وعدة مهن مستهدفة أخرى

كاملبدوام جميو الوظائف في القطاع الخاص المحددة  الوظائف التي يشملها الدعم

شهرياَ في الحساب البنكي للمنشأةيتم إيداع مبالغ الدعم  إيــــــــداع مبالغ الدعــــــم

آليــــــــة

الدعــــم

برنامج دعم التوظيف
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الجنـــــــــــــس
انثظ

ذكر

10% +

0% +
ذوح إعا ة

نعم

ال

10% +

0% +

10%

للمهن والمسميات الوظيفية

المــــــــــــــــــدن 

والمحافظات

المدن الرئيسية الكبيرة حسب ما يراه الصندوق

المدن والمحافظات و المناطل حسب ما يراه الصندوق حاجتها لدعم إضافي

0% +

10% +

%10ا نشطة المتضررة من جائحة كورونا

يحدد الصندوق 

نســـب 

إضافيـــــة
حجم المنشأة حسب ما يرد من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 

نسبة ومدة الدعم 

10%

(شهرا  24)ثابتة  جر الموظف للسنة ا ولظ والثانية 30%

تفاصيل نسب استحقاق الدعم ااضافي
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اه  و ريوسالساعوديين مان الجامعاات المحليااة والخارجياة والمعاهاد مان حملاة البكااالوللخااريجين والخريجاات برناامج تادريب علاظ رأس العمال موج 

كناوا مان اكتسااب ، ويهدف إلظ تدريبهم في المؤسسات الحكومياة والشاركات المتميازة فاي القطااع الخااص، ليتمالفنية والصحية وااداريةالدبلومات

.الخبرات والمهارات اللزمة اعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل

دعم المنشأة بالكوادر 

الوطنية

التدريب في مقر 
المنشــــأة

بدون التزامات مالية علظ
المنشأة

فتــــــــرة التــــــدريب
أشهر6إلظ 3من 

ةالمشاركة المجتمعي

مزايا برنامج تمهير

:مكافأة مالية للمتدرب

لاير 3,000: لحملة البكالوريوس
شهرياا 

:  لحمــــلة الدبـــلـــــــــــــــوم 
ا 2,000 لاير شهريا

«تمهير»برنامج التدريب علظ رأس العمل 
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معايير أهلية المنشوت في تمهير

.منشوت القطاع الخاص ضمن النطاق ا خضر المتوسط وما فوق

.الفنية أو الصحية أو اادارية او البكالوريوس فأعلظالدبلوماتالشاغر التدريبي مناسب لخريجي 

معايير أهلية ا فراد في تمهير
لصحية في التخصصات الفنية واحاصل علظ درجة الدبلوم .سعودح الجنسية

.واادارية أو البكالوريوس فأعلظ .أال يكون علظ رأس العمل سواءا في القطاع العام أو الخاص

وزارة الموارد البشرية أن تشير سجلت التأمينات االجتماعية و

ة خلل والتنمية االجتماعية بعدم تسجيل المتقدم علظ أح وظيف

.الستة أشهر السابقة

ا  .أال يكون المتقدم  د استفاد من برنامج تمهير مسبقا

«تمهير»برنامج التدريب علظ رأس العمل 

من عدد موظفيها للفترة نفسها % 10للمنشاة االستفادة من متدربي تمهير بما يعادل 
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شكـــراً ،،


