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ب وجؤهُل وحشغُل افشاد ألاظش املدخاحت حعمى هزه الخعلُماث (:1املادة) املىخفعت  )حعلُماث جذٍس

خ 2013مً صىذوق املعىهت الىظىُت لعىـــت عمل بها اعخباسا مً جاٍس  . 2013/ 8/ 1( َو

لغاًاث جعبُم أخيام هزه الخعلُماث ًىىن لليلماث والعباساث الخالُت املعاوي  ( :2املادة)

ىت على غير رلً:املخصصت لها أ    دهاه مالم جذٌ اللٍش

 صىذوق املعىهت الىظىُـــت . الصىذوق:

 الشئِغ :سئِغ مجلغ إداسة الصىذوق.

 مذًش عام الصىذوق. املذًش العام:

اي مؤظعت او ششهت او حمعُت او اي شخص ظبُعي او اعخباسي ٌعخخذم  املؤظعت املشغلت:

.شخصا او اهثر مً الاشخاص الخاضعين للاهىن ا       لضمان الاحخماعي العاسي املفعٌى

:هى املبلغ املدذد في هزه الخعلُماث والزي ًخم دفعت للجهاث املخخصت  املعىهت املالُت للدشغُل

 للاء اشتران امللخدلين بالعمل مً ابىاء الاظش املىخفعت مً الصىذوق في الضمان الاحخماعي .

الخذ افشاد الاظش املىخفعت مً بشهامج  ول ميشؤة فشدًت عائذة مششوع الخمىٍل املُىشوي:

خم  ا أو خذمُا ٍو املعىهاث املالُت املخىشسة في الصىذوق وجماسط وشاظا اكخصادًا إهخاحُا أو ججاٍس

لها مً املؤظعاث والهُئاث والششواث املخخصصت في هزا املجاٌ  ذ وبشأظماٌجمٍى عً  ال ًٍض

 ظبعت الاالف دًىاس وحشغل اسبعت عماٌ فاكل . 0000

ب والخؤهُل والدشغُل : تهذف بشامج (3املادة ) مىلها الصىذوق الى ما ًلي: الخذٍس  التي ًىفزها ٍو



بهم وجؤهُلهم  م جذٍس جىمُت مهاساث وكذساث ابىاء الاظش املدخاحت املىخفعت مً الصىذوق عً ظٍش

 .وحعهُل عملُت حشغُلهم بخلم فشص عمل حذًذة لهم بالدشاسن مع مؤظعاث اللعاع الخاص

ير احشاءاث الامان والعمؤهِىت مً خالٌ املعاهمت في حسجُل امللخدلين في ظىق العمل مً جىف

 ابىاء الاظش املىخفعت مً الصىذوق في بشهامج الضمان الاحخماعي.

ع الىاجحت املذسة للذخل. ادة لفشص جؤهُل افشاد الاظش املىخفعت مً الصىذوق باملهً واملشاَس  ٍص

 

جدلُم اهذافه املخمثلت ؛بخىفير فشص العمل والاهخاج للفشد او  (:للصىذوق ولغاًاث4املادة )

 الاظشة وصٍادتها ان ٌعمل على ما ًلي:

ب للجهاث واملؤظعاث  ب  املخخصت للاءدفع جيالُف جىفير عملُاث الخؤهُل والخذٍس كُامها بخذٍس

ً على العمل والاهخاج في الىظائف واملهً املخخل ذ ابىاء الاظش املىخفعت مً اللادٍس فت وملذة ال جٍض

 عً ظخت شهىس.

 للملخدلين 
ً
ا  شهٍش

ً
ب ال ًخجاوص ملذاسه )اسبعىن(دًىاسا مىذ مبلغ شهشي ملعىع اثىاء فترة الخذٍس

ب والخؤهُل التي ًمىلها الصىذوق وملذة  ذمً ابىاء الاظش املىخفعت في بشامج الخذٍس عً ظخت  ال جٍض

ب املخخص ب للملخدلين شهىس للملخدلين في مشاهض ومؤظعاث الخذٍس صت ،وليامل مذة الخذٍس

ب املنهي. بمؤظعت  الخذٍس

جلذًم الاعاهاث املالُت للدشغُل مً أحل جؤهُل والحاق ابىاء الاظش املىخفعت مً الصىذوق بمهً 

 ووظائف جىاظب مهاساتهم وكذساتهم في مؤظعاث اللعاع الخاص.

ع الخمىٍل املُىشوي الخاصت  الاظش املىخفعت مً  بؤفشادجلذًم الذعم الفني الالصم ملشاَس

ب الالصمت   إلداسةالصىذوق خاصت في مىاظم حُىب الفلش ؛ورلً مً خالٌ دعم بشامج الخذٍس

ع وجلذًم املعاعذة املمىىت في عملُاث الخىعُت والتروٍج والدعىٍم  وشاظاث هزه املشاَس

ع ورلً بالخعاون والخيعُم مع  ت والذاعمت والهُئاث املمىل املؤظعاثملىخجاث هزه املشاَس

 العاملت في اململىت.

ع الخمىٍل املُىشوي ورلً  احشاء الذساظاث والبدىث الالصمت للجذوي الاكخصادًت إلكامت مشاَس

بالخعاون والخيعُم مع الجهاث الشظمُت املخخصت ومؤظعاث املجخمع املذوي راث العالكت 

الاظش املدخاحت هدى ،خاصت في املىاظم الفليرة ورلً بهذف جىعُت وجىحُه واسشاد افشاد 

ع املىاظبت واللابلت للىجاح والاظخمشاس واملذسة للذخل في هزه املىاظم .  املشاَس



 

 

 

 : (5املادة )

جخمثل الاعاهاث املالُت للدشغُل بيعبت املبلغ التي ًخدمله الصىذوق مً الشاجب الاحمالي ملً  أ.

ت حعادٌ جيالُف اشتران ابىاء ًخم جىظُفه في ميشآث اللعاع الخاص مً ابىاء الاظش املىخفع

ذ عً عامين ،بدُث حشمل هزه الخيالُف املبلغ  هزه الاظش في الضمان الاحخماعي وملذة ال جٍض

 .% مً احىس املؤمً عليهم 14,5 الاحمالي الزي جؤدًه )املؤظعت املشغلت( واملؤمً علُه وبىاكع

املين لذيها مً ابىاء الاظش .جلتزم املؤظعت املشغلت بذفع اليعبت املخبلُت مً احىس الع ب

 املىخفعت.

                             ٌشترط الهخفاع ابىاء الاظش املىخفعت مً معىهت الدشغُل ما ًلي:  (:6املادة)

ىفزها   ان ًىىن الخداق الفشد بالعمل كذ جم مً خالٌ بشامج الدشغُل التي ٌعخمذها ٍو

                                                                                         الصىذوق.

ذعاما وان  18 عمش امللخدم بالعمل عً ال ًللان  . 00عً  ال ًٍض
ً
 عاما

ذان  احش املؤمً عليهم مً ابىاء الاظش املىخفعت والزي ًلتزم الصىذوق بذفع الاشتراواث  ال ًٍض

ت عنهم للضمان الاحخماعي عً الحذ الادو ى ان ًخدمل صاخب العمل واملؤمً لعلألحىس ى الشهٍش

ذ عً رلً.  علُه اي التزاماث مالُت جترجب على اي احش ًٍض

 ان ًىىن امللخدم بالعمل خاضعا للاهىن العمل الاسدوي الىافز.

ان جىىن العالكت بين صاخب العمل والفشد امللخدم بالعمل عالكت مىخظمت ولغاًاث جعبُم هزا 

ًىما في الشهش الىاخذ  16 عً ال جللخظمت ارا عمل في امليشاة مذة البىذ حعخبر العالكت مى

 وبغض الىظش عً عذد ظاعاث العمل .

الاظش املىخفعت  ألبىاء:ٌشترط ملىذ الاعاهاث املالُت للدشغُل ان جىىن املؤظعت املشغلت  (7املادة)

 مسجلت سظمُا لذي الجهاث املخخصت.

ث املالُت للدشغُل بؤظماء املؤمً عليهم مً ابىاء : ًلىم الصىذوق بصشف الاعاها (8املادة)

           املىخفعين ملؤظعت الضمان الاحخماعي مباششة .



الصىذوق اًت هفلاث جؤمُيُه اخشي واسدة في كاهىن الضمان الاحخماعي او في  ال ًخدمل (:9املادة )

 ماث.غيره مً اللىاهين املعمٌى بها باظخثىاء ما وسد علُه هص في هزه الخعلُ

جلتزم املؤظعاث املشغلت الشاغبت باملشاسهت في بشامج الدشغُل التي ًذًشها الصىذوق  (:10املادة )

بخىكُع علذ عمل مع امللخدم بالعمل لذيها مً ابىاء الاظش املىخفعت وفم الصُغت املعمٌى بها 

 لألحىس دوى عً الحذ الا  ال ًللملذة عام على الاكل وحسجُله بالضمان الاحخماعي واععائه احشا 

لىم الصىذوق بذوس الشاهذ على العلذ ملذة عامين .  ٍو

ال حعشي هزه الخعلُماث على ابىاء املىخفعين مً معىهاث الحاالث الاوعاهُت وسعاًت  (:11املادة )

ان هزه الخعلُماث على اي خاالث غير مىخفعت مً  جىص بلشاس مً مجلغ الىصساء ظٍش الاعاكاث ٍو

 اظم الفليرة.الصىذوق مً ظيان املى

(:جلتزم املؤظعت املشغلت بتزوٍذ الصىذوق في نهاًت ول شهش بىشف الذوام املعخمذ 12املادة )

للعامل امللخدم ببرامج الدشغُل ورلً في مىعذ أكصاه الُىم الثالث مً الشهش الزي ًلي شهش 

 عامين.العمل ورلً ملذة 

بشامج الخؤهُل والدشغُل التي ًىفزها (:ًخم اعخماد دخل افشاد الاظشة املخؤحي مً 13املادة )

 الصىذوق على الىدى الخالي:

اللعاع الخاص مً خالٌ بشامج الدشغُل التي  ميشآثٌعخمذ دخل الابً امللخدم بالعمل في 

 ًىفزها الصىذوق بعذ مشوس ثالثت اشهش على الخداكه بالعمل.

ع الخمىٍل املُىشوي اللائمت والع ائذة الخذ افشاد الاظش املىخفعت اعخماد الذخل املخؤحي مً مشاَس

 
ً
 ورلً بعذ مشوس عامين واملين على اكامت املششوع. لألظشةمً الصىذوق دخال

(:جخعهذ املؤظعاث املشغلت وجلتزم بعذم الاظخغىاء عً الصخص امللخدم بالعمل 14املادة )

ب والدشغُل التي ًمىلها الصىذوق ملذة عامين إال بم فيها   مً خالٌ بشامج الخذٍس
ً
برس كاهىوي وفلا

 الىافز.للاهىن العمل ألاسدوي 

ًدشم املىخفع مً بشهامج املعىهاث املالُت املخىشسة واملؤكخت في الصىذوق مً وامل او  (:15املادة )

 هى او اخذ افشاد 
ً
ت املمىىخت له و/او ألظشجه ؛ في خاٌ وان مداال حضء مً ملذاس املعىهت الشهٍش

ب والدشغُل والخؤهُل التي ًىفزها الصىذوق الى وظُفت او اظشجه للعمل مً خالٌ بشامج ال خذٍس

عمل ًدىاظب وكذساث أي منهم وسفضىا رلً دون عزس صحي او احخماعي ملىع ،ورلً على 

 الىدى املبين في الجذٌو الخالي:



 

 

 

 الشكم

 عذد افشاد ألاظش

 املعخدلين للمعىهت

 وعبت الحعم مً ملذاس املعىهت

 }%{  لألظشةاملعخدلت للفشد/

1 1 %100 

2 2 % 50 

 25% فؤهثر 3 3

 

 

ب التي ًىفزها الصىذوق مً املخصصاث  (:16املادة ) ًخم جمىٍل بشامج الدشغُل والخذٍس

 العىىٍت املشصىدة للمعىهاث املالُت في مىاصهت الصىذوق العىىٍت ومً فائض خعاب سدًاث

 املعىهاث املالُت املخىشسة ورلً بعذ اخز مىافلت مجلغ الىصساء على رلً.

ب على جىفُز وجعبُم ومخابعت حمُع بشامج الدشغُل 17املادة ) ت الخؤهُل والخذٍس (:حششف مذًٍش

ىفزها  ب والخؤهُل التي ًمىلها ٍو  الصىذوق.والخذٍس

عً املذًش العام او عً مذًش جصذس اللشاساث الخاصت بخعبُم هزه الخعلُماث  (:18املادة )

ت او املىخب او الىخذة الزي ًدذده املذًش العام.  املذًٍش

 


