
قرار جمل�س الوزراء رقم 63 وتاريخ 1435/2/13هـ

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم )17138( 

وتاريخ 1433/3/20هـ، امل�ستملة على برقية �ساحب ال�سمو امللكي 

وزير الداخلية رقم )1�س/30936( وتاريخ 1428/5/6هـ  يف �ساأن 

م�سروع النظام اجلزائي جلرائم االإرهاب ومتويله.

وبعد االطالع على املر�سوم امللكي رقم )م/31( وتاريخ 

1433/5/11هـ .

وبعد االطالع على املحا�سر رقم )190( وتاريخ 1432/5/7هـ، 

ورقم )300( وتاريخ 1432/7/10هـ، ورقم )402( وتاريخ 

1432/9/24هـ، ورقم )535( وتاريخ 1432/12/20هـ، 

ورقم )350( وتاريخ 1433/6/22هـ، ورقم )173( وتاريخ 

1434/3/28هـ، ورقم )510( وتاريخ 1434/9/14هـ، ورقم 

)18( وتاريخ 1435/1/4هـ، ورقم )20( وتاريخ 1435/1/8هـ، 

ورقم )49( وتاريخ 1435/1/16هـ، واملذكرة رقم )654( وتاريخ 

1434/12/1هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�سورى رقم )44/45( وتاريخ 

1432/7/24هـ .

وبعد االطالع على تو�سية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )100( 

وتاريخ 1435/1/30هـ .

يقرر ما يلي :

اأواًل : املوافقة على نظام جرائم االإرهاب ومتويله، بال�سيغة املرافقة. 

ثانياً : ي�ستمر العمل باالأحكام - امل�سار اإليها يف البند )ثانياً( 

من املر�سوم امللكي رقم )م/31( وتاريخ 1433/5/11هـ - 

املتعلقة بالعقوبات ذات ال�سلة بجرائم متويل االإرهاب واالأعمال 

االإرهابية واملنظمات االإرهابية، املن�سو�س عليها يف نظام مكافحة 

غ�سل االأموال، ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/39( وتاريخ 

1424/6/25هـ، وذلك اإىل حني �سدور االأحكام املتعلقة بتلك 

العقوبات والعمل مبوجبها.

وقد اأعد م�سروع مر�سوم ملكي بذلك، �سيغته مرافقة لهذا.

ثالثاً : تخ�سي�س دائرة يف هيئة التحقيق واالدعاء العام للتحقيق يف 

جرمية متويل االإرهاب، بعد جاهزية الهيئة لذلك.

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

املوافقة على نظام جرائم الإرهاب ومتويله
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بعون اهلل تعاىل

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود

ملك اململكة العربية ال�سعودية

بناًء على املادة )ال�سبعني( من النظام االأ�سا�سي للحكم، ال�سادر 

باالأمر امللكي رقم )اأ/90( بتاريخ 1412/8/27هـ .

وبناًء على املادة )الع�سرين( من نظام جمل�س الوزراء، ال�سادر 

باالأمر امللكي رقم  )اأ/13( بتاريخ 1414/3/3هـ .

وبناًء على املادة )الثامنة ع�سرة( من نظام جمل�س ال�سورى، 

ال�سادر باالأمر امللكي رقم )اأ/91( بتاريخ 1412/8/27هـ .

وبعد االطالع على املر�سوم امللكي رقم )م/31( بتاريخ 

1433/5/11هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�سورى رقم )44/45( بتاريخ 

1432/7/24هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )63( بتاريخ 

1435/2/13هـ .

ر�سمنا مبا هو اآت:

اأواًل : املوافقة على نظام جرائم االإرهاب ومتويله، بال�سيغة 

املرافقة. 

ثانياً : ي�ستمر العمل باالأحكام - امل�سار اإليها يف البند )ثانياً( 

من املر�سوم امللكي رقم )م/31( بتاريخ 1433/5/11هـ - 

املتعلقة بالعقوبات ذات ال�سلة بجرائم متويل االإرهاب واالأعمال 

االإرهابية واملنظمات االإرهابية، املن�سو�س عليها يف نظام مكافحة 

غ�سل االأموال، ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/39( بتاريخ 

1424/6/25هـ ، وذلك اإىل حني �سدور االأحكام املتعلقة بتلك 

العقوبات والعمل مبوجبها.

ثالثاً : على �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء وروؤ�ساء 

ه - تنفيذ مر�سومنا  االأجهزة املعنية امل�ستقلة  - كل فيما يُخ�سُّ

هذا.

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود

مر�سوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1435/2/24هـ

الف�سل الأول
التعريفات

المادة األولى:
يق�سد باالألفاظ والعبارات االآتية - اأينما وردت يف هذا النظام - املعاين 

املو�سحة اأمام كل منها، ما مل يقت�س ال�سياق خالف ذلك:

اأ- اجلرمية االإرهابية:

كل فعل يقوم به اجلاين تنفيذًا مل�سروع اإجرامي فردي اأو جماعي ب�سكل 

مبا�سر اأو غري مبا�سر، يق�سد به االإخالل بالنظام العام، اأو زعزعة اأمن 

املجتمع وا�ستقرار الدولة اأو تعري�س وحدتها الوطنية للخطر، اأو 

تعطيل النظام االأ�سا�سي للحكم اأو بع�س مواده، اأو االإ�ساءة اإىل �سمعة 

الدولة اأو مكانتها، اأو اإحلاق ال�سرر باأحد مرافق الدولة اأو مواردها 

الطبيعية، اأو حماولة اإرغام اإحدى �سلطاتها على القيام بعمل ما اأو 

االمتناع عنه، اأو التهديد بتنفيذ اأعمال توؤدي اإىل املقا�سد املذكورة اأو 

التحري�س عليها.

ب- جرمية متويل االإرهاب:

كل فعل يت�سمن جمع اأموال، اأو تقدميها، اأو اأخذها، اأو تخ�سي�سها، 

اأو نقلها، اأو حتويلها - اأو عائداتها - كلياً اأو جزئياً الأي ن�ساط 

اإرهابي فردي اأو جماعي، منظـم اأو غـري منـظم، فـي الداخـل اأو فـي 

اخلـارج، �سواء اأكان ذلك ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر من م�سدر 

م�سروع اأو غري م�سروع. اأو القيام مل�سلحة هذا الن�ساط اأو عنا�سره 

باأي عملية بنكية اأو م�سرفية اأو مالية اأو جتارية، اأو التح�سيل 

مبا�سرة اأو بالو�ساطة على اأموال ال�ستغاللها مل�سلحته، اأو للدعوة 

والرتويج ملبادئه، اأو تدبري اأماكن للتدريب، اأو اإيواء عنا�سره، اأو 

تزويدهم باأي نوع من االأ�سلحة اأو امل�ستندات املزورة، اأو تقدمي اأي 

و�سيلة م�ساعدة اأخرى من و�سائل الدعم والتمويل مع العلم بذلك؛ 

وكل فعل ي�سكل جرمية يف نطاق اإحدى االتفاقيات الواردة يف مرفق 

االتفاقية الدولية لقمع متويل االإرهاب، وبالتعريف املحدد يف تلك 

االتفاقيات.

ج - االأموال: 

االأ�سول اأو املمتلكات اأياً كانت قيمتها اأو نوعها مادية اأو غري مادية، 

ملمو�سة اأو غري ملمو�سة، منقولة اأو غري منقولة، والوثائق وال�سكوك 

وامل�ستندات اأياً كان �سكلها مبا يف ذلك النظم االإلكرتونية اأو الرقمية 

واالئتمانات امل�سرفية التي تدل على ملكية اأو م�سلحة فيها مبا يف ذلك 

على �سبيل املثال ال احل�سر جميع اأنواع ال�سيكات واحلواالت واالأ�سهم 

واالأوراق املالية وال�سندات والكمبياالت وخطابات االعتماد.

د - احلجز التحفظي:

احلظر املوؤقت على نقل االأموال واملتح�سالت والو�سائط، اأو حتويلها، 

اأو تبديلها، اأو الت�سرف بها، اأو حتريكها، اأو و�سع اليد عليها، اأو حجزها 

ب�سورة موؤقتة؛ ا�ستنادًا اإىل اأمر �سادر من حمكمة اأو �سلطة خمت�سة بذلك.

هـ- املرافق واالأمالك العامة واخلا�سة:

العقارات واملنقوالت التي متلكها الدولة اأو االأ�سخا�س ذوو ال�سفة 

املعنوية العامة، اأو التي تكون خم�س�سة مل�سلحة عامة، واملن�ساآت 

القائمة العائدة للدولة، اأو التي تن�سئها، اأو الن�ساطات التي تقدمها 

لتحقيق غر�س من اأغرا�س النفع العام خدمًة للمواطنني، وت�سمل 

كذلك العقارات واملنقوالت العائدة لالأفراد اأو االأ�سخا�س ذوي ال�سفة 

املعنوية اخلا�سة، اأو الهيئات الدبلوما�سية، اأو الهيئات اأو املنظمات 

الدولية اأو االإن�سانية، العاملة يف الدولة.

و - جهة االخت�سا�س:

اجلهة التي ينعقد لها االخت�سا�س - باملكافحة اأو اال�ستدالل، اأو 

القب�س، اأو التحقيق، اأو االدعاء العام، اأو املحاكمة، بح�سب ال�سياق - 

مبوجب اأحكام هذا النظام.

الف�سل الثاين
أحكام عامة

المادة الثانية:
تعد جرائم االإرهاب ومتويله من اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف.

المادة الثالثة:
ا�ستثناًء من مبداأ االإقليمية، ت�سري اأحكام هذا النظام على كل �سخ�س 

�سعودياً كان اأم اأجنبياً ارتكب - خارج اململكة - جرمية من اجلرائم 

املن�سو�س عليها يف هذا النظام، اأو �ساعد على ارتكابها، اأو �سرع فيها، 

اأو حر�س عليها، اأو اأ�سهم فيها، اأو �سارك فيها، ومل يحاكم عليها؛ اإذا 

كانت تهدف اإىل اأّي مما ياأتي:

1- تغيري نظام احلكم يف اململكة.

2- تعطيل النظام االأ�سا�سي للحكم اأو بع�س مواده.

3- حمل الدولة على القيام بعمل اأو االمتناع عنه.

4- االعتداء على ال�سعوديني يف اخلارج.

5- االإ�سرار باالأمالك العامة للدولة يف اخلارج مبا يف ذلك ال�سفارات اأو 

غريها من االأماكن الدبلوما�سية اأو القن�سلية التابعة لها.

6- القيام بعمل اإرهابي على منت و�سيلة موا�سالت م�سجلة لدى اململكة 

اأو حتمل علمها.

7- امل�سا�س مب�سالح اململكة، اأو اقت�سادها، اأو اأمنها الوطني اأو 

االجتماعي.

الف�سل الثالث
اإلجراءات

المادة الرابعة: 
لوزير الداخلية اإ�سدار اأمر بالقب�س على من ي�ستبه يف ارتكابه جرمية 

من اجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا النظام، وله اأن يفو�س من يراه 

وفق �سوابط يحددها.

المادة الخامسة:
جلهة التحقيق توقيف املتهم يف جرمية من اجلرائم املن�سو�س عليها يف 

هذا النظام مدة اأو مددًا متعاقبة ال تزيد يف جمموعها على �ستة اأ�سهر، 

ولها التمديد �ستة اأ�سهر اأخرى اإذا تطلبت اإجراءات التحقيق ذلك. 

ويف احلاالت التي تتطلب التوقيف مدة اأطول؛ يرفع االأمر اإىل املحكمة 

اجلزائية املتخ�س�سة لتقرر ما تراه يف �ساأن التمديد.

المادة السادسة:
دون االإخالل بحق املتهم يف االت�سال بذويه الإبالغهم بالقب�س عليه؛ 

جلهة التحقيق اأن تاأمر مبنع االت�سال باملتهم مدة ال تزيد على ت�سعني 

يوماً، اإذا اقت�ست م�سلحة التحقيق ذلك، فاإن تطلب التحقيق مدة 

اأطول؛ يرفع االأمر اإىل املحكمة اجلزائية املتخ�س�سة لتقرر ما تراه.

المادة السابعة:
ال يجوز االإفراج املوؤقت عن اأي متهم اإال باأمر من وزير الداخلية اأو من 

يفو�سه.

المادة الثامنة:
 تتوىل املحكمة اجلزائية املتخ�س�سة الف�سل يف اجلرائم املن�سو�س 

عليها يف هذا النظام، ودعاوى اإلغاء القرارات، ودعاوى التعوي�س، 

املتعلقة بتطبيق اأحكام هذا النظام. وت�ستاأنف اأحكامها اأمام حمكمة 

اال�ستئناف املتخ�س�سة، ويجوز االعرتا�س على اأحكامها اأمام دائرة 

متخ�س�سة يف املحكمة العليا.

المادة التاسعة:
للمحكمة اأن ت�سدر حكًما غيابًيّا يف حق املتهم بارتكاب جرمية من 

اجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا النظام اإذا ُبّلغ تبليًغا �سحيًحا عن 

طريق و�سائل التبليغ اأو اإحدى و�سائل االإعالم الر�سمية، وللمحكوم 

عليه حق االعرتا�س على احلكم.

نظام جرائم الإرهاب ومتويله 
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المادة العاشرة:
يحق لكل متهم يف جرمية من اجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا النظام اأن 

ي�ستعني مبحاٍم ممار�س للدفاع عنه قبل رفع الدعوى اإىل املحكمة بوقت 

كاف تقدره جهة التحقيق.

المادة الحادية عشرة:
اإذا وقعت عدة جرائم يرتبط بع�سها ببع�س، وكانت اإحداها جرمية 

من اجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا النظام، فتتوىل املحكمة اجلزائية 

املتخ�س�سة ؛ الف�سل يف جميع اجلرائم املوجهة اإىل املتهم، ما مل تفرز 

اأوراق م�ستقلة لهذه اجلرائم قبل رفعها اإىل املحكمة.

المادة الثانية عشرة:
للمحكمة اال�ستعانة باخلرباء ملناق�ستهم، وا�ستدعاء من تراه من جهات 

القب�س والتحقيق الأداء ال�سهادة، وعند االقت�ساء تكون مناق�سة 

اخلرباء و�سماع ال�سهود مبعزل عن املتهم وحماميه بالتن�سيق مع 

املدعي العام، ويبلغ املتهم اأو حماميه مبا ت�سمنه تقرير اخلربة 

دون الك�سف عن هوية اخلبري. ويجب اأن توفر احلماية الالزمة التي 

تقت�سيها حالة ال�ساهد اأو اخلبري وظروف الق�سية املطلوب فيها، 

واأنواع االأخطار املتوقعة.

المادة الثالثة عشرة: 
ا�ستثناًء من االأحكام املتعلقة بال�سرية امل�سرفية، لوزير الداخلية 

- يف احلاالت اال�ستثنائية التي يقدرها - متكني جهة التحقيق عن 

طريق موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي من االطالع اأو احل�سول 

على البيانات اأو املعلومات املتعلقة بح�سابات اأو ودائع اأو اأمانات اأو 

خزائن اأو حتويالت اأو حتركات الأموال لدى املوؤ�س�سات امل�سرفية، 

اإذا وجدت دالئل كافية لدى جهة التحقيق على اأن لها عالقة بارتكاب 

اجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا النظام. وي�سدر وزير الداخلية - 

بالتن�سيق مع حمافظ موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي - الالئحة 

املنظمة لذلك. 

المادة الرابعة عشرة: 
على جميع اجلهات متكني جهة االخت�سا�س - ممثلة يف رجال ال�سبط 

اجلنائي والتحقيق - من املعلومات والبيانات املتعلقة بجرمية متويل 

االإرهاب، التي ت�ستلزم نتائج التحريات اأو التحقيق االطالع عليها وفقاً 

لتقدير جهة االخت�سا�س.

المادة الخامسة عشرة: 
ال تتوقف اإجراءات التحقيق اأو اإقامة الدعوى اجلزائية يف اجلرائم 

املن�سو�س عليها يف هذا النظام اأو اجلرائم املرتبطة بها على �سكوى 

املجني عليه، اأو من ينوب عنه، اأو وارثه من بعده. وللمدعي باحلق 

اخلا�س رفع دعواه اأمام املحكمة اجلزائية املتخ�س�سة بعد انتهاء 

التحقيق يف احلق العام.

المادة السادسة عشرة: 
لوزير الداخلية - اأو من يفو�سه - االإذن بدخول امل�ساكن واملكاتب 

لتفتي�سها والقب�س على االأ�سخا�س يف اأي تهمة تتعلق بجرمية من 

اجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا النظام يف اأي وقت خالل املدة 

املحددة يف اإذن التفتي�س، ويف حالة ال�سرورة ال يلزم احل�سول على 

ن حم�سر تو�سح فيه االأ�سباب ودواعي  اإذن للقيام بذلك، على اأن يدَوّ

اال�ستعجال.

المادة السابعة عشرة: 
لوزير الداخلية - اأو من يفو�سه - اأن ياأمر مبراقبة الر�سائل 

واخلطابات واملطبوعات والطرود و�سائر و�سائل االت�سال واملحادثات 

الهاتفية، و�سبطها وت�سجيلها - �سواء اأكان ذلك يف جرمية وقعت اأم 

يحتمل وقوعها - اإذا كانت لها فائدة يف ظهور احلقيقة، على اأن يكون 

االأمر م�سبًبا.

المادة الثامنة عشرة: 
لوزيـر الداخليـة )اأو مـن يقـوم مقامـه( اأن ياأمـر باحلجـز التـحـفـظي 

بـ�سـورة عاجـلة - ملدة ثالثة اأ�سهر قابلة للتجديد ملدة اأو مدد مماثلة 

- على االأموال اأو املتح�سالت اأو الو�سائط التي ي�ستبه يف ا�ستعمالها يف 

ارتكاب جرمية من اجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا النظام، وذلك اإىل 

حني انتهاء التحقيقات التي جترى يف �ساأنها، على اأن يتم اإيقاع احلجز 

من اجلهة املخت�سة دون تاأخري.

المادة التاسعة عشرة:
للمحكمة اجلزائية املتخ�س�سة اأثناء نظر الدعوى اأن تاأمر باحلجز 

التحفظي على االأموال اأو املتح�سالت اأو الو�سائط، اأو ا�ستمراره اإىل 

حني االنتهاء من املحاكمة. وينفذ االأمر ال�سادر باحلجز من خالل 

اجلهات الرقابية واالإ�سرافية املخت�سة دون تاأخري. 

المادة العشرون:
ُيعفى روؤ�ساء جمال�س اإدارات املوؤ�س�سات املالية واالأعمال واملهن غري 

املالية املحددة واملنظمات غري الهادفة للربح، واأع�ساوؤها، واأ�سحابها، 

وموظفوها، وم�ستخدموها، وممثلوها املفو�سون عنها؛ من امل�سوؤولية 

اجلنائية التي ميكن اأن ترتتب على تنفيذ الواجبات املن�سو�س 

عليها يف هذا النظام، اأو اخلروج على اأي قيد مفرو�س ل�سمان �سرية 

املعلومات، ما مل يثبت اأن ما قاموا به قد كان ب�سوء نية الأجل االإ�سرار 

ب�ساحب العملية.

الف�سل الرابع
أحكام ختامية

المادة الحادية والعشرون:
للمحكمة اجلزائية املتخ�س�سة - والأ�سباب معتربة تبعث على 

االعتقاد باأن املحكوم عليه لن يعود اإىل ارتكاب جرمية من اجلرائم 

املن�سو�س عليها يف هذا النظام - وقف تنفيذ العقوبة املحكوم بها 

جزئًيّا مبا ال يزيد على ن�سفها، ما مل يكن قد �سبق له ارتكابها. 

ويجب على املحكمة اأن تبني االأ�سباب التي ا�ستندت اإليها يف وقف 

التنفيذ اجلزئي للعقوبة، ويكون حكمها واجب اال�ستئناف. واإذا عاد 

املحكوم عليه اإىل ارتكابها، يلغى وقف التنفيذ ويوؤمر بتنفيذ العقوبة 

املوقوف تنفيذها دون االإخالل بالعقوبة املقررة عن اجلرمية اجلديدة.

المادة الثانية والعشرون:
يعد التاآمر بني اثنني اأو اأكرث لتنفيذ جرمية من اجلرائم املن�سو�س 

عليها يف هذا النظام ظرفاً لت�سديد العقوبة.

المادة الثالثة والعشرون:
مع عدم االإخالل باحلق اخلا�س، لوزير الداخلية اإيقاف اإجراءات 

االتهام جتاه من بادر باالإبالغ عن جرمية من اجلرائم املن�سو�س 

عليها يف هذا النظام - قبل البدء يف تنفيذها اأو بعد متامها - وتعاون 

مع ال�سلطات املخت�سة اأثناء التحقيق للقب�س على باقي مرتكبيها 

اأو على مرتكبي جرمية اأخرى مماثلة لها يف النوع واخلطورة، اأو 

ا اأو خطرين لديهم  اأر�سد اجلهات املخت�سة اإىل اأ�سخا�س مطلوبني اأمنًيّ

خمططات اإجرامية مماثلة لنوع اجلرمية القائمة وخطورتها. 

المادة الرابعة والعشرون:
لوزير الداخلية - والأ�سباب معتربة - االإفراج عن املوقوف اأو املحكوم 

عليه يف جرمية من اجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا النظام اأثناء تنفيذ 

العقوبة.

المادة الخامسة والعشرون:
يحق ملن اأ�سابه �سرر من املتهمني اأو املحكوم عليهم يف جرمية من 

اجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا النظام - نتيجة اإطالة مدة توقيفه، 

اأو �سجنه اأكرث من املدة املقررة، اأو نحو ذلك - اأن يتقدم اإىل وزير 

الداخلية اأو نائبه بطلب التعوي�س قبل التقدم اإىل املحكمة اجلزائية 

املتخ�س�سة، وتنظر يف الطلب جلنة ت�سوية ت�سكل لهذا الغر�س بقرار 

من الوزير ال يقل اأع�ساوؤها عن ثالثة يكون من بينهم م�ست�سار �سرعي 

وم�ست�سار نظامي، وت�سدر قرارات اللجنة باالأغلبية خالل مدة ال 

تتجاوز �ستني يوماً من تاريخ تقدمي الطلب.

المادة السادسة والعشرون:
تن�ساأ مراكز متخ�س�سة تكون مهماتها التوعية الرتبوية للموقوفني 

واملحكوم عليهم يف اأي من اجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا النظام 

وت�سحيح اأفكارهم وتعميق االنتماء الوطني لديهم، وحتدد قواعد 

اأعمال اللجان يف هذه املراكز وكيفية ت�سكيلها، ومكافاأة اأع�سائها ومن 

ي�ستعان بهم بقرار من وزير الداخلية. ويجوز جلهة التحقيق اأن تلحق 

بهذه املراكز من يقب�س عليه اأو يخرب عنه ممن تدور حوله ال�سبهات 

ويخ�سى منه، بداًل من توقيفه.

المادة السابعة والعشرون:
ُتن�سئ وزارة الداخلية دورًا ت�سمى )دور االإ�سالح والتاأهيل( تكون 

مهماتها االعتناء باملوقوفني واملحكوم عليهم يف اأي من اجلرائم 

املن�سو�س عليها يف هذا النظام، وت�سهيل اندماجهم يف املجتمع، 

وتعميق انتمائهم الوطني، وت�سحيح املفاهيم اخلاطئة لديهم، 

وي�سدر وزير الداخلية قواعد تنظيم هذه الدور ومكافاآت العاملني فيها 

واملتعاونني معها.

المادة الثامنة والعشرون:
ي�سدر وزير الداخلية الئحة تت�سمن االإجراءات االأمنية، 

واحلقوق، والواجبات،  واملخالفات وجزاءاتها، وت�سنيف 

املوقوفني وال�سجناء داخل دور التوقيف وال�سجون املخ�س�سة 

لتنفيذ اأحكام هذا النظام، وما يلزم لت�سحيح اأو�ساعهم االجتماعية 

وال�سحية وحت�سينها.

المادة التاسعة والعشرون:
يلتزم كل من له �ساأن بتطبيق اأحكام هذا النظام، ب�سرية املعلومات التي 

اطلع عليها، 

وال تك�سف �سريتها اإال ل�سرورة ا�ستخدامها يف اأغرا�س جهات 

االخت�سا�س، واأال يف�سح الأي �سخ�س عن اأي من اإجراءات االإبالغ اأو 

اال�ستدالل اأو التحقيق اأو املحاكمة، التي تتخذ يف �ساأن اأي من اجلرائم 

املن�سو�س عليها يف هذا النظام، اأو االإف�ساح عن البيانات املتعلقة بها 

دون مقت�سى.

المادة الثالثون:
يجوز تبادل املعلومات بني االأجهزة املخت�سة يف اململكة مع االأجهزة 

النظرية يف الدول االأخرى التي تربطها باململكة اتفاقيات اأو معاهدات 

�سارية، اأو تبعاً للمعاملة باملثل.

المادة الحادية والثالثون:
1- ال تنق�سي الدعوى يف اأي من اجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا 

النظام مب�سي املدة.

2- يجب عر�س املتهمني يف ق�سايا االإرهاب ومتويله - فاقدي االأهلية 

- على املحكمة اجلزائية املتخ�س�سة ؛ التخاذ ما يلزم وفقاً ملا تقت�سيه 

االأحكام ال�سرعية.

المادة الثانية والثالثون:
تقوم اللجنة الدائمة ملكافحة االإرهاب يف وزارة الداخلية بو�سع 

االآليات الالزمة لتنفيذ قراري جمل�س االأمن رقم )1267( ورقم 

)1373(، والقرارات ذات ال�سلة، وت�سدر بقرار من وزير 

الداخلية.

المادة الثالثة والثالثون:
تقوم اللجنة الدائمة ملكافحة االإرهاب يف وزارة الداخلية بتلقي 

الطلبات التي ترد من الدول والهيئات واملنظمات فيما يتعلق بقرارات 

جمل�س االأمن اخلا�سة مبكافحة متويل االإرهاب.

المادة الرابعة والثالثون:
تقوم جلنة طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف وزارة الداخلية 

بتلقي طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة املتعلقة بجرائم متويل 

االإرهاب.

المادة الخامسة والثالثون:
تتوىل وحدة التحريات املالية يف وزارة الداخلية - ب�سفتها جهازًا 

مركزياً وطنياً - تلقي البالغات املتعلقة باال�ستباه بجرمية متويل 

االإرهاب وجمع املعلومات وحتليلها ون�سرها، وطلب اإيقاع احلجز 

التحفظي وفقاً الأحكام املادة )الثامنة ع�سرة( من هذا النظام، ولها 

تبادل املعلومات مع اجلهات النظرية وفقاً الأحكام املادة )اخلام�سة 

والع�سرين( من نظام مكافحة غ�سل االأموال.

المادة السادسة والثالثون:
دون االإخالل بحقوق الطرف ح�سن النية، جلهة التحقيق �سالحية 

تعيني وتعقب االأموال واملمتلكات واالأ�سول والو�سائط امل�ستخدمة يف 

ارتكاب جرمية متويل اإرهاب، والتي قد تخ�سع للم�سادرة.

المادة السابعة والثالثون:
يجوز تبادل املعلومات - التي تك�سف عنها املوؤ�س�سات املالية واالأعمال 

واملهن غري املالية املحددة واملنظمات غري الهادفة للربح - بني 

ال�سلطات املخت�سة يف اململكة، مع االلتزام ب�سرية تلك املعلومات وعدم 

ا ال�ستخدامها يف التحقيقات  الك�سف عنها اإال بالقدر الذي يكون �سرورًيّ

اأو الدعاوى املتعلقة بجرمية متويل االإرهاب.

المادة الثامنة والثالثون:
يجوز ت�سليم املتهم املحكوم عليه يف جرمية متويل اإرهاب اإىل دولة 

اأخرى، على اأن يكون الت�سليم اإعمااًل التفاقية �سارية بني اململكة 

والدولة الطالبة، اأو بناًء على مبداأ املعاملة باملثل، واإذا رف�س طلب 

ت�سليم مطلوب يف جرمية متويل اإرهاب فتحاكمه املحاكم املخت�سة يف 

اململكة، وي�ستعان يف هذا ال�ساأن بالتحقيقات التي تقدمها الدولة طالبة 

الت�سليم.

المادة التاسعة والثالثون:
ت�سري على املوؤ�س�سات املالية واالأعمال واملهن غري املالية املحددة 

واملنظمات غري الهادفة للربح اأحكام مواد املكافحة الواردة يف نظام 

مكافحة غ�سل االأموال والئحته التنفيذية، فيما يتعلق بجرائم متويل 

االإرهاب اأو العمليات االإرهابية اأو املنظمات االإرهابية اأو ممويل 

االإرهاب.

المادة األربعون:
تطبق اأحكام نظام االإجراءات اجلزائية فيما مل يرد فيه ن�س خا�س يف 

هذا النظام.

المادة الحادية واألربعون:
ُيعَمل بهذا النظام من اليوم التايل لتاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.
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التعديالت اخلا�سة بتنظيم اإعانة البحث عن عمل 

تعديل الالئحة التنفيذية لتنظيم اإعانة البحث عن عمل ال�سادر  بقرار جمل�س الوزراء 
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اإ�سارة اإىل قرار جمل�س الوزراء رقم )43( وتاريخ 1435/01/29هـ القا�سي باعتماد التعديالت املقرتحة على تنظيم اإعانة البحث عن عمل، يعلن �سندوق تنمية املوارد الب�سرية »هدف« )ب�سفته اجلهة املنفذة( عن 

التفا�سيل التالية:

اإن وزير العمل .

بعد االطالع على تنظيم اإعانة البحث عن عمل ال�سادر بقرار جمل�س 

الوزراء املوقر رقم ) 353 ( وتاريخ 1432/12/25هـ  والئحته 

التنفيذية ال�سادرة بقرار وزير العمل رقم ) 2225/1/1/ع ( وتاريخ 

1433/05/27هـ، وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء املوقر 

رقم ) 5 ( وتاريخ 1435/1/1هـ القا�سي باإلغاء الفقرة ) 1/هـ (

من املادة )  ال�ساد�سة ( من تنظيم اإعانة البحث عن عمل، وبعد 

االطالع على قرار جمل�س الوزراء املوقر رقم ) 43 ( وتاريخ 

1435/01/29 هـ  القا�سي بتعديل عدد من مواد تنظيم اإعانة البحث 

عن عمل .

يقرر مايلي :

اأواّل : تعديل الالئحة التنفيذية لتنظيم اإعانة البحث عن عمل لت�سبح 

بال�سيغة املرافقة .

ثانياً : ين�سر هذا القرار والالئحة التنفيذية املعدلة يف اجلريدة 

الر�سمية .

ثالثاً : يبداأ العمل بالالئحة التنفيذية املعدلة بعد ثالثني يوماً من 

تاريخ الن�سر .

واهلل ويل التوفيق،،،

وزير العمل
عادل بن حممد فقيه

أواًل: إضافة التعريفات اآلتية إلى المادة )األولى(:
»التدريب على رأس العمل : 

املهمات اأو االأعمال التي يطلب ال�سندوق - اأو مفو�س من ال�سندوق - من املتقدم اأو امل�ستفيد القيام بها، والتي تهدف اإىل 

تنمية مهارات املتقدم اأو امل�ستفيد وزيادة فر�س ح�سوله على عمل«. 

»مفو�س من ال�سندوق: اأي جهة حكومية اأو خا�سة يفو�سها ال�سندوق باأي مما ياأتي: 

1- التوا�سل مع املتقدمني اأو امل�ستفيدين لتنفيذ بع�س اأحكام هذا التنظيم والالئحة.

2- اأداء بع�س مهمات ال�سندوق اأو م�سوؤولياته مبا فيها - على �سبيل املثال ال احل�سر - تدريب وتاأهيل املتقدمني 

وامل�ستفيدين اأو ترتيب مقابالت �سخ�سية لهم مع القطاع العام اأو اخلا�س بهدف توظيفهم«.

ثانيًا: تعديل تعريف »قاعدة بيانات طالبي العمل« ليصبح بالنص اآلتي:
» قاعدة بيانات طالبي العمل : قاعدة بيانات  الباحثني عن عمل التي ُين�سئها ال�سندوق لهذا الغر�س«.

ثالثًا: إضافة بند جديد إلى المادة )الثالثة( بالنص اآلتي : 
»يجوز لل�سندوق منح مكافاآت ت�سجيعية نقدية اأو عينية للم�ستفيد الذي يظهر جدية وحر�ساً يف البحث عن عمل. ويحدد 

مقدار املكافاأة الت�سجيعية، ونوعها، ومدتها، و�سروط ا�ستحقاقها، بقرار من ال�سندوق، ومتول من املبالغ املر�سودة 

لتمويل االإعانة«.

رابعًا: حذف البند )11( من المادة )الرابعة( وإضافة بند جديد برقم )12( إلى 
المادة نفسها بالنص اآلتي:

» 12- اأن مي�سي املدة التي حتددها الالئحة -كحٍد اأدنى- دون اأن يخل باأي من التزامات املتقدم امل�ستمرة املن�سو�س 

عليها يف هذا التنظيم والالئحة دون عذر يقبله ال�سندوق، وذلك خالل الفرتة التي مي�سيها ال�سندوق يف درا�سة طلبه. 

وحتدد الالئحة عدد حاالت االإخالل التي يرتتب عليها رف�س طلب املتقدم، وكيفية و�سوابط التقدم بطلب اآخر«. 

خامسًا: تعديل المادة )السادسة( لتصبح بالنص اآلتي:
» المادة السادسة: الدخل الثابت:

1- يق�سد بالدخل الثابت - الأغرا�س هذا التنظيم - بالن�سبة للمتقدم املتو�سط ال�سهري لدخله خالل االثني ع�سر �سهرًا 

ال�سابقة لبداية ال�سهر الذي تقدم فيه بطلب االإعانة، وبالن�سبة للم�ستفيد املتو�سط ال�سهري لدخله خالل االثني ع�سر �سهرًا 

ال�سابقة لبداية ال�سهر الذي يتم �سرف االإعانة للم�ستفيد فيه، وي�سمل - على �سبيل املثال ال احل�سر - جميع ما ح�سل عليه 

املتقدم اأو امل�ستفيد خالل املدة امل�سار اإليها من امل�سادر االآتية: 

اأ- اإيجار اأي اأ�سل ثابت اأو منقول.

ب- اأرباح اأ�سهم اأو ح�س�س يف اأي نوع من اأنواع ال�سركات.

ج- نفقة �سهرية مبوجب حكم ق�سائي اأو مبوجب اتفاق.

د- ما ي�سرف للمتقدم اأو امل�ستفيد من خم�س�سات مبوجب نظام ال�سمان االجتماعي.

هـ- جميع ما ح�سل عليه املتقدم اأو امل�ستفيد لذاته من الدولة من االإعانات واملبالغ االأخرى دون مقابل.

2- ال ُيعد يف حكم الدخل الثابت ما ياأتي:

اأ- ما يح�سل عليه املتقدم اأو امل�ستفيد اأو اأ�سرته من م�ساعدات اأو هبات اأو �سدقات اأو زكاة نقدية اأو عينية من اجلمعيات 

اأو املوؤ�س�سات اخلريية املرخ�س لها نظاماً.

ب- ما يح�سل عليه املتقدم اأو امل�ستفيد املعاق ب�سبب اإعاقته من م�ساعدات عينية اأو نقدية من اأي جهة حكومية اأو خا�سة 

اأو من اجلمعيات اأو املوؤ�س�سات اخلريية .

ج- امل�ساعدات التي ُت�سرف يف حاالت الكوارث«.

سادسًا: تعديل المادة )الثامنة( لتصبح بالنص اآلتي:
» المادة الثامنة: إيقاف اإلعانة أو تخفيضها أو الخصم منها:

1- يوقف �سرف االإعانة للم�ستفيد - ب�سكل فوري - يف اأي من احلاالت االآتية:

اأ - اإذا طلب امل�ستفيد اإيقاف �سرف االإعانة.

ب- اإذا تويف امل�ستفيد.

ج- اإذا زال عن امل�ستفيد اأي �سرط من �سروط ا�ستحقاقه.

د- اإذا انتهت مدة �سرف االإعانة للم�ستفيد.

هـ- اإذا رف�س امل�ستفيد عر�ساً منا�سباً للعمل اأو اأكرث. 

وحتدد الالئحة متى يكون عر�س العمل منا�سباً وعدد العرو�س املنا�سبة التي ميكن للم�ستفيد رف�سها، واآلية احت�سابها قبل 

اأن يوقف �سرف االإعانة مبوجب اأحكام هذه الفقرة، ويجوز اأن ت�سمل اآلية االحت�ساب عدد عرو�س العمل املنا�سبة التي 

رف�سها امل�ستفيد خالل املدة التي اأم�ساها ال�سندوق يف درا�سة طلبه اأو التي رف�سها ب�سفته م�ستفيدًا من التعوي�س املمنوح 

مبوجب نظام التاأمني �سد التعطل عن عمل اأو غريه من التنظيمات اأو الربامج التي توفر الدعم املادي للباحثني عن عمل 

التي يتوىل ال�سندوق اإدارتها اأو تنفيذها اأو تقدميها اأو االإ�سراف عليها. 

و- اإذا مل يلتحق امل�ستفيد باأي دورة تعليمية اأو تدريبية - مبا يف ذلك التدريب على راأ�س العمل والتدريب عن بعد - بناء 

على طلب من ال�سندوق اأو مفو�س من ال�سندوق، اأو مل يتمها بنجاح، اأو مل يح�سر يف املواعيد التي يحددها ال�سندوق 

اأو من يفو�سه للمقابالت ال�سخ�سية مع اأ�سحاب االأعمال اأو مع اجلهات احلكومية اأو اخلا�سة، اأو مل يح�سر لدى مفو�س 

ال�سندوق من اأجل احل�سول على التاأهيل اأو التدريب اأو خدمات التوظيف، اأو مل يزر ملفه االإلكرتوين يف قاعدة بيانات 

طالبي العمل. 

وحتدد الالئحة عدد احلاالت التي يرتتب عليها اإيقاف �سرف االإعانة للم�ستفيد مبوجب اأحكام هذه الفقرة واآلية احت�سابها، 

ويجوز اأن ي�سمل ذلك العدد احلاالت املماثلة التي ر�سدت على امل�ستفيد خالل املدة التي اأم�ساها ال�سندوق يف درا�سة 

طلبه اأو التي ر�سدت عليه ب�سفته م�ستفيدًا من التعوي�س املمنوح مبوجب نظام التاأمني �سد التعطل عن عمل اأو غريه من 

التنظيمات اأو الربامج التي توفر الدعم املادي للباحثني عن عمل، والتي يتوىل ال�سندوق اإدارتها اأو تنفيذها اأو تقدميها اأو 

االإ�سراف عليها.

2- اإذا اأوقف �سرف االإعانة للم�ستفيد ا�ستنادًا اإىل الفقرة )د( من البند )1( من هذه املادة، فاإنه ال يحق له التقدم بطلب 

جديد لال�ستفادة من االإعانة. 

3- اإذا اأوقف �سرف االإعانة للم�ستفيد ا�ستنادًا اإىل الفقرة )اأ( اأو )ج( اأو )هـ( اأو )و( من البند )1( من هذه املادة، يجوز 

لل�سندوق قبول طلبه ا�ستكمال �سرف االإعانة، بح�سب ال�سروط التي حتددها الالئحة، مع مراعاة اأال تتجاوز املدة 

االإجمالية ل�سرف االإعانة - �سواء اأكانت م�ستمرة اأم متقطعة - اثني ع�سر �سهرًا هجرياً.

4- تخف�س االإعانة اإىل نهاية مدة ال�سرف بالقدر الذي حتدده الالئحة على اأال يقل التخفي�س عن )100( مائة ريال وال 

يزيد على )300( ثالثمائة ريال �سهرياً، وي�ستمر التخفي�س اإىل نهاية مدة ال�سرف، وذلك يف كل مرة تتحقق فيها اأي حالة من 

احلاالت االآتية :

اأ- اإذا مل يح�سر امل�ستفيد دورة تعليمية اأو تدريبية، مبا يف ذلك التدريب عن بعد والتدريب على راأ�س العمل، اأو مل يكملها، 

وفقاً لل�سروط التي حتددها الالئحة.

ب- اإذا مل يح�سر امل�ستفيد يف املوعد الذي يحدده ال�سندوق اأو مفو�س من ال�سندوق الإجراء املقابلة ال�سخ�سية مع 

اأ�سحاب االأعمال اأو مع اجلهات احلكومية اأو اخلا�سة قبل - اأو خالل - مدة �سرف االإعانة له، دون عذر يقبله ال�سندوق.

ج- اإذا مل يزر امل�ستفيد ملفه االإلكرتوين يف قاعدة بيانات طالبي العمل، وفقاً ملا حتدده الالئحة.

د- اإذا مل يح�سر امل�ستفيد لدى مفو�س من ال�سندوق للح�سول على التاأهيل اأو التدريب اأو خدمات التوظيف، وفقاً ملا 

حتدده الالئحة.

هـ- اإذا مل يظهر امل�ستفيد جدية يف البحث عن عمل اأو يف التدريب اأو التاأهيل، وفقاً ملا حتدده الالئحة.

5- يجوز لل�سندوق اإيقاف التخفي�س الوارد على مبلغ االإعانة مبوجب البند )4( من هذه املادة ب�سكل كامل اأو جزئي وذلك 

بح�سب ال�سروط واالأو�ساع التي حتددها الالئحة.

6- يجوز لل�سندوق اإلغاء احت�ساب احلاالت التي ر�سدت الأغرا�س تطبيق الفقرتني )هـ( و )و( من البند )1( من هذه 

املادة، وذلك بح�سب ال�سروط واالأو�ساع التي حتددها الالئحة. 

7- يخ�سم من االإعانة التي ي�ستحقها امل�ستفيد مبوجب هذا التنظيم مبلغ يعادل الدخل الثابت له.

8- مع مراعاة اأحكام البند )5( من هذه املادة، يف حال تخفي�س االإعانة اأو اخل�سم منها وفقاً ملا ورد يف البندين )4( و )7( 

من هذه املادة - ي�ستمر �سرف باقي االإعانة اإىل حني ا�ستكمال املدة املقررة ل�سرفها، ما مل يوقف �سرفها وفقاً الأحكام هذه 

املادة«.

سابعًا: تعديل الفقرات )ب( و)ج( و)هـ( من البند )2( من المادة )التاسعة( 
لتصبح بالنص اآلتي:

»ب- تلقي طلبات املتقدمني ودرا�ستها وتقرير قبول الطلب اأو رف�سه، ولل�سندوق يف �سبيل ذلك احل�سول على املعلومات 

اخلا�سة باملتقدمني من اجلهات احلكومية واخلا�سة.

ج- تنفيذ جميع الربامج والدورات وور�س العمل الالزمة لتاأهيل املتقدمني وامل�ستفيدين وتطوير مهاراتهم �سواء بطريقة 

مبا�سرة اأم من خالل مفو�س من ال�سندوق، مبا يف ذلك التدريب والتاأهيل ب�ستى الو�سائل، وي�سمل ذلك التدريب من خالل 

دورات تدريبية اأو التدريب على راأ�س العمل اأو التدريب عن بعد . وحتدد الالئحة احلد االأق�سى لعدد ال�ساعات االأ�سبوعية 

التي يجوز لل�سندوق، اأو مفو�س من ال�سندوق، تكليف املتقدم اأو امل�ستفيد القيام بها، على اأال تتجاوز احلد املقرر نظاماً.  

هـ- متابعة امل�ستفيدين، والتاأكد من ا�ستمرار توافر �سروط اال�ستحقاق فيهم واإ�سدار القرارات املتعلقة باإيقاف �سرف 

االإعانة اأو تخفي�سها اأو اخل�سم منها. اأو اإيقاف التحفي�س. ولل�سندوق يف �سبيل ذلك احل�سول على املعلومات اخلا�سة 

بامل�ستفيدين من اجلهات احلكومية واخلا�سة«.

ثامنًا: إضافة بند جديد برقم )4( إلى المادة )العاشرة( بالنص اآلتي:
»4- ا�ستثناًء من اأحكام البند )3( من هذه املادة، اإذا مل ي�ستحق املتقدم االإعانة لعدم ا�ستيفائه لل�سرط املن�سو�س عليه يف 

البند )12( من املادة )الرابعة(، يقوم ال�سندوق باإ�سعاره بتاأجيل البت يف طلبه حتى يتقيد املتقدم بذلك ال�سرط«.

تاسعًا: تعديل البند )3( من )المادة الحادية عشرة( لتصبح
 بالنص اآلتي:

»3- التقيد بالتعليمات التي ي�سدرها ال�سندوق اأو مفو�س من ال�سندوق للمتقدم �سخ�سياً اأو من خالل ملفه االإلكرتوين 

يف قاعدة بيانات طالبي العمل اأو اأي و�سيلة اإلكرتونية اأخرى يقررها ال�سندوق، مبا يف ذلك احل�سور واإجراء املقابالت 

ال�سخ�سية مع اأ�سحاب االأعمال اأو مع اجلهات االأخرى التي يحددها ال�سندوق اأو مفو�س من ال�سندوق، اأو ح�سور اأي 

دورة تعليمية اأو تدريبية، وي�سمل ذلك التدريب عن بعد، والتدريب على راأ�س العمل واحل�سور لدى مفو�س من ال�سندوق 

للح�سول على التاأهيل اأو التدريب اأو خدمات التوظيف«. 

عاشرًا: إضافة البنود اآلتية إلى المادة )الحادية عشرة( :
»4- زيارة امللف االإلكرتوين يف قاعدة بيانات طالبي العمل وفقاً ملا حتدده الالئحة.

5- املوافقة على عرو�س العمل املنا�سبة التي تقدم له وفقاً ملا حتدده الالئحة.

6- اإظهار اجلّد يف البحث عن عمل وااللتزام بالتدريب والتاأهيل الذي يوفر له وفقاً ملا حتدده الالئحة« . 

حادي عشر : تعديل البند )4( من المادة )الثانية عشرة( 
ليصبح بالنص اآلتي:

»4- التقيد بالتعليمات التي ي�سدرها ال�سندوق اأو مفو�س من ال�سندوق للم�ستفيد �سخ�سياً اأو من خالل ملفه االإلكرتوين 

يف قاعدة بيانات طالبي العمل اأو اأي و�سيلة اإلكرتونية اأخرى يقررها ال�سندوق، مبا يف ذلك احل�سور واإجراء املقابالت 

ال�سخ�سية مع اأ�سحاب االأعمال اأو مع اجلهات االأخرى التي يحددها ال�سندوق اأو مفو�س من ال�سندوق اأو ح�سور اأي 

دورة تعليمية اأو تدريبية، وي�سمل ذلك التدريب عن بعد اأو التدريب على راأ�س العمل لدى مفو�س من ال�سندوق للح�سول 

على التاأهيل اأو التدريب اأو خدمات التوظيف«.

ثاني عشر: إضافة البنود اآلتية إلى المادة )الثانية عشرة( 
بالنص اآلتي :

»5- زيارة امللف االإلكرتوين يف قاعدة بيانات طالبي العمل، وفقاً ملا حتدده الالئحة.

6- املوافقة على عرو�س العمل املنا�سبة التي تقدم له، وفقاً ملا حتدده الالئحة.

7- اإظهار اجلّد يف البحث عن عمل وااللتزام بالتدريب والتاأهيل الذي يوفر له وفقاً ملا حتدده الالئحة«. 
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الالئحة التنفيذية لتنظيم اإعانة البحث عن عمل
)املادة الأولى(

1-1 - يق�سد مب�سطلح تنظيم اأينما ورد يف هذه الالئحة تنظيم اإعانة البحث عن عمل ال�سادر مبوجب قرار 

جمل�س الوزراء رقم )353( وتاريخ 1432/12/25هـ وتعديالته.

1-2 - مع مراعاة البند )1-3( من هذه املادة، يكون لالألفاظ والعبارات الواردة يف هذه الالئحة املعاين ذاتها 

الواردة يف التنظيم.

1-3 - يكون عر�س العمل منا�سباً الأغرا�س التنظيم والالئحة اإذا توافرت فيه ال�سروط التالية:

اأ- اأال يقل االأجر ال�سهري الذي �سيح�سل عليه امل�ستفيد اأو املتقدم مقابل عمله عن احلد االأدنى الذي يحدده 

ال�سندوق والذي يجب اأال يقل يف جميع االأحوال عن )3.000( ريال �سهرياً. ويجوز لل�سندوق عند حتديد احلد 

االأدنى لالأجر ال�سهري مراعاة املوؤهل العلمي الذي يحمله امل�ستفيد اأو املتقدم وطبيعة العمل حمل العر�س واأي 

معايري اأخرى يرى ال�سندوق مالئمتها لهذا الغر�س. والأغرا�س هذا البند، ي�سمل االأجر ال�سهري ما يلي:

1- االأجر االأ�سا�سي وبدل ال�سكن وبدل النقل وغري ذلك من البدالت اإن وجدت.

2- اأي مبالغ يقدمها ال�سندوق �سواء ل�ساحب العمل اأم مبا�سرة للمتقدم اأو للم�ستفيد لغر�س حتمل جزء من 

االأجر الذي �سيح�سل عليه املتقدم اأو امل�ستفيد.

وي�ساف اإىل احلد االأدنى لالأجر ال�سهري الذي ُيحدد وفقاً لهذه الفقرة مبلغ )500( ريال �سهرياً اإذا زادت امل�سافة 

بني مقر العمل وحمل اإقامة املتقدم اأو امل�ستفيد عن )80 كم( ثمانني كيلومرتًا دون اأن يوفر �ساحب العمل على 

ح�سابه اخلا�س و�سيلة نقل للمتقدم اأو امل�ستفيد من واإىل مقر العمل.

ب-  اأال تزيد امل�سافة بني مقر العمل وحمل اإقامة املتقدم اأو امل�ستفيد عن )150 كم( مائة وخم�سون كيلومرتًا.

ج-  اأال تختلف واجبات وم�سئوليات العمل عن ما لدى املتقدم اأو امل�ستفيد من خربات عملية يف حال �سبق 

له العمل، اأو عن التخ�س�س العلمي للمتقدم اأو للم�ستفيد بناًء على ما ح�سل عليه من موؤهالت علمية يف حال 

مل ي�سبق له العمل. وال يعتد مبا ورد يف هذه الفقرة لغر�س حتديد عر�س العمل املنا�سب يف اأي من احلالتني 

االآتيتني:

1-  اإذا مل ي�سبق للمتقدم اأو للم�ستفيد العمل وكان موؤهله العلمي ال�سهادة الثانوية فاأقل.

رفت له االإعانة  2-  اإذا رف�س امل�ستفيد عر�سي عمل تتوافر فيهما جميع ال�سروط املو�سحة يف هذا البند وقد �سُ

عن اأربعة اأ�سهر اأو اأكرث.

1-4 يكون احلد االأق�سى للتدريب على راأ�س العمل الذي يقوم به املتقدم اأو امل�ستفيد مبوجب التنظيم والالئحة 

)28( �ساعة اأ�سبوعياً.

)املادة الثانية(
ال يهدف التنظيم و الالئحة اإىل اإن�ساء اأي التزام على الوزارة اأو ال�سندوق بتوفري وظيفة منا�سبة للم�ستفيد، 

واإمنا يقت�سر دور ال�سندوق على م�ساعدة امل�ستفيد يف احل�سول على التعليم و التدريب خالل مدة �سرف 

االإعانة له و ترتيب مقابالت �سخ�سية للم�ستفيد مع اأ�سحاب االأعمال و مع اجلهات احلكومية و اخلا�سة.

 

)املادة الثالثة(
3-1 - ُيرف�س طلب املتقدم ا�ستنادًا اإىل عدم ا�ستيفائه ل�سرط اال�ستحقاق املن�سو�س عليه يف البند )12( من 

املادة الرابعة من التنظيم، يف االأحوال االآتية: 

3-1-1- رف�س املتقدم لثالثة عرو�س عمل منا�سبة خالل املدة التي مي�سيها ال�سندوق يف درا�سة طلبه. ويجوز 

لل�سندوق اأو مفو�س من ال�سندوق اأن يقدم للمتقدم عرو�س عمل ال تتوافر فيها ال�سروط املن�سو�س عليها يف 

البند )1-3( من املادة االأوىل من الالئحة، على اأال يرتتب على رف�س املتقدم لتلك العرو�س رف�س طلبه.

3-1-2- عدم ح�سور املتقدم لدى اأي من مفو�سي ال�سندوق للح�سول على التاأهيل اأو التدريب اأو خدمات 

التوظيف اأو عدم التحاقه باأي دورة تعليمية اأو تدريبية طلب منه ال�سندوق اأو مفو�س من ال�سندوق االلتحاق 

بها اأو عدم اإمتامها بنجاح، مبا يف ذلك التدريب على راأ�س العمل والتدريب عن بعد، وذلك يف حال تكرار هذا 

االأمر الأربع مرات – متتالية اأو متفرقة – خالل املدة التي مي�سيها ال�سندوق يف درا�سة طلبه دون عذر يقبله 

ال�سندوق اأو املفو�س من ال�سندوق اأو اجلهة التي ت�سرف على التدريب اأو التعليم. ويجوز للمتقدم االعتذار 

م�سبقاً عن احل�سور لدى اأي من مفو�سي ال�سندوق اأو االلتحاق بدورة تعليمية اأو تدريبية طلب منه ال�سندوق 

اأو مفو�س من ال�سندوق االلتحاق بها، ومع ذلك ال يجوز للمتقدم االعتذار الأكرث من مرتني خالل املدة التي 

مي�سيها ال�سندوق يف درا�سة طلبه على اأن يكون اعتذاره مبنياً على اأ�سباب مقبولة وفقاً ملا يراه ال�سندوق اأو 

املفو�س من ال�سندوق اأو اجلهة التعليمية اأو التدريبية يف هذا اخل�سو�س.

3-1-3- عدم ح�سور املتقدم يف املواعيد التي يحددها ال�سندوق اأو اأي مفو�س من ال�سندوق للمقابالت 

ال�سخ�سية مع اأ�سحاب االأعمال اأو اجلهات احلكومية اأو اخلا�سة، وذلك يف حال تكرار تخلف املتقدم عن 

احل�سور الأربع مرات – متتالية اأو متفرقة – خالل املدة التي مي�سيها ال�سندوق يف درا�سة طلبه دون عذر 

يقبله ال�سندوق اأو املفو�س من ال�سندوق. ويجوز للمتقدم االعتذار م�سبقاً لل�سندوق عن احل�سور ال�سخ�سي 

للموعد الذي حدده ال�سندوق اأو املفو�س من ال�سندوق ملقابلة اأ�سحاب االأعمال اأو ممثلي اجلهات احلكومية 

اأو اخلا�سة، ومع ذلك ال يجوز للمتقدم االعتذار الأكرث من مرتني خالل املدة التي مي�سيها ال�سندوق يف درا�سة 

طلبه على اأن يكون اعتذاره مبنياً على اأ�سباب مقبولة وفقاً ملا يراه ال�سندوق اأو املفو�س من ال�سندوق يف هذا 

اخل�سو�س.

3-1-4- عدم زيارة املتقدم مللفه االإلكرتوين يف قاعدة بيانات طالبي العمل مرة واحدة على االأقل يف االأ�سبوع 

ملدة �ستة اأ�سابيع – متتالية اأو متفرقة – خالل املدة التي مي�سيها ال�سندوق يف درا�سة طلبه دون عذر يقبله 

ال�سندوق.

3-2 - مع مراعاة �سروط اال�ستحقاق املن�سو�س عليها يف التنظيم والالئحة، اإذا ُرف�س طلب املتقدم مبوجب 

البند )3-1( من هذه املادة، جاز له التقدم بطلب اآخر للح�سول على االإعانة بعد م�سي اثني ع�سر �سهرًا هجرياً 

من تاريخ رف�س طلبه.

3-3 - يكون املتقدم م�ستوفياً ل�سرط اال�ستحقاق املن�سو�س عليه يف البند )12( من املادة الرابعة من التنظيم 

اإذا التزم باالآتي:

3-3-1-   اأن مي�سي مدة مت�سلة ال تقل عن �ستني يوماً وال تزيد على ت�سعني يوماً خالل الفرتة التي مي�سيها 

ال�سندوق يف درا�سة طلبه دون ر�سد اأي من احلاالت االآتية:

اأ-  رف�س املتقدم لعر�س عمل منا�سب.

ب-  تخلف املتقدم عن احل�سور لدى اأي من مفو�سي ال�سندوق للح�سول على التاأهيل اأو التدريب اأو خدمات 

التوظيف، اأو عدم ح�سور اأي دورة تعليمية اأو تدريبية، مبا يف ذلك التدريب عن بعد والتدريب على راأ�س العمل 

اأو عدم اإكماله لها بنجاح دون عذر يقبله ال�سندوق اأو مفو�س من ال�سندوق اأو اجلهة التعليمية اأو التدريبية. 

ج-  تخلف املتقدم عن احل�سور يف املوعد الذي يحدده ال�سندوق اأو مفو�س من ال�سندوق الإجراء املقابلة 

ال�سخ�سية مع اأ�سحاب االأعمال اأو اجلهات احلكومية اأو اخلا�سة دون عذر يقبله ال�سندوق اأو املفو�س من 

ال�سندوق.

د-  عدم زيارة املتقدم مللفه االإلكرتوين يف قاعدة بيانات طالبي العمل مرة واحدة على االأقل اأ�سبوعياً دون عذر 

يقبله ال�سندوق اأو املفو�س من ال�سندوق.

3-3-2 - اأن يزود ال�سندوق بجميع املعلومات وامل�ستندات التي يطلبها منه خالل املدة التي يحددها 

ال�سندوق.

3-4 - عند ُم�سي فرتة ت�سعني يوماً من تاريخ اآخر اإجراء ا�ستكمله املتقدم وكان م�ستوفياً جلميع �سروط 

اال�ستحقاق الواردة يف التنظيم والالئحة با�ستثناء �سرط اال�ستحقاق املن�سو�س عليه يف البند )12( من املادة 

الرابعة من التنظيم، يقوم ال�سندوق با�سعار املتقدم باأنه �سيبت يف طلبه عند ا�ستيفائه ل�سرط اال�ستحقاق 

املن�سو�س عليه يف البند )12( من املادة الرابعة من التنظيم بح�سب ما هو مو�سح يف البند )3-3( من هذه 

املادة. وعند ا�ستيفاء املتقدم لذلك ال�سرط، يقوم ال�سندوق بقبول طلبه طاملا اأنه ما زال م�ستوفياً جلميع �سروط 

اال�ستحقاق االأخرى. ويجوز لل�سندوق رف�س الطلب اإذا مل يزود املتقدم ال�سندوق باأي معلومات اأو م�ستندات 

يطلبها ال�سندوق خالل املهلة اأو املهل التي يحددها ال�سندوق. 

      

)املادة الرابعة(
4-1 -ت�ستحق االإعانة عن كل �سهر هجري، فاإذا �سدرت املوافقة على طلب املتقدم للح�سول على االإعانة خالل 

ال�سهر، يعترب تاريخ املوافقة على طلب املتقدم نافذًا و�ساري املفعول اعتبارًا من اليوم االأول من ال�سهر الهجري 

الذي متت فيه املوافقة على طلب املتقدم.

4-2 -يقوم ال�سندوق باإيداع االإعانة يف احل�ساب ال�سخ�سي اخلا�س باملتقدم الذي قبل طلبه لدى اأحد البنوك 

املرخ�س لها بالعمل يف اململكة بعد اأن يقوم املتقدم بتزويد ال�سندوق برقم احل�ساب البنكي العائد له. ويجوز 

لل�سندوق �سرف االإعانة للمتقدم الذي قبل طلبه باأي و�سيلة اأخرى وفقاً ملا يراه ال�سندوق منا�سباً.  

     

)املادة اخلام�سة(
5-1- يعتد يف اإثبات اجلن�سية ال�سعودية بال�سجل املدين ال�سادر من اإدارة االأحوال املدنية للمتقدم اأو للم�ستفيد 

اأو للمراأة ال�سعودية بالن�سبة الأبناء اأو بنات املراأة ال�سعودية من زوج غري �سعودي وال يقبل اأي وثيقة اأخرى 

كاإثبات للجن�سية ال�سعودية.

5-2 -يتم اإيقاف االإعانة فورًا اإذا بلغ �سن امل�ستفيد )35( �سنة حتى ولو مل يكن قد مت �سرف االإعانة له ملدة 

اثني ع�سر �سهرًا هجرياً.

5-3- يعترب يف حكم املوظف اأو العامل يف القطاع العام الأغرا�س التنظيم و الالئحة جميع املوظفني املدنيني 

والع�سكريني يف اجلهات احلكومية و الهيئات و املوؤ�س�سات العامة �سواًء كانوا معينني على مراتب ثابتة يف 

امليزانية اأو على بند االأجور، اأو على اأ�سا�س مبداأ املكافاأة املقطوعة كما ي�سمل هذا التعريف جميع املوظفني و 

العاملني لدى اجلهات احلكومية و الهيئات و املوؤ�س�سات العامة مبوجب عقود عمل.

5-4- يعترب يف حكم املوظف اأو العامل يف القطاع اخلا�س الأغرا�س التنظيم و الالئحة كل من يعمل مل�سلحة 

جهة غري حكومية - وي�سمل ذلك على �سبيل املثال ال احل�سر، املوظفني اأو العاملني يف ال�سركات واملوؤ�س�سات 

اخلا�سة وامل�سانع واملحالت التجارية وال�سناعية واجلمعيات واملوؤ�س�سات اخلريية واجلمعيات التعاونية 

واالأهلية وذات النفع العام وغري الربحية والهيئات االإقليمية والدولية و�سفارات وقن�سليات ومكاتب التمثيل 

االأجنبية - و حتت اإدارتها اأو اإ�سرافها مقابل اأجر مهما كان نوعه ومقداره وطريقة اأدائه مبوجب عقد عمل 

مكتوب اأو غري مكتوب.

5-5 -يعترب يف حكم املوظف الأغرا�س التنظيم و الالئحة جميع الالعبني والعاملني واملوظفني االإداريني 

والفنيني وغريهم يف االحتادات الريا�سية و الذين ميار�سون عملهم اأو ن�ساطهم الريا�سي على �سبيل االحرتاف 

اأو بتفرغ كامل.

5-6 -يق�سد بالطالب الأغرا�س التنظيم و الالئحة، على �سبيل املثال ال احل�سر، ما ياأتي:

5-6-1 - جميع الدار�سني يف اأي مرحلة من مراحل التعليم العام، وهي املرحلة االبتدائية و املتو�سطة و 

الثانوية �سواًء يف مدار�س حكومية اأو خا�سة.

5-6-2 - جميع الدار�سني املنتظمني يف التعليم املوازي و الذي ي�سمل مدار�س حتفيظ القراآن، و معاهد و 

برامج الرتبية اخلا�سة، و املدار�س االأهلية، و مدار�س التعليم االأجنبي.

5-6-3  - جميع الدار�سني يف اجلامعات و الكليات احلكومية و اخلا�سة.

5-6-4 -  جميع الدار�سني يف املعاهد العلمية.

5-6-5  - جميع الدار�سني خارج اململكة العربية ال�سعودية يف اأي مرحلة من مراحل التعليم.

5-6-6 - جميع الدار�سني يف معاهد تعليم اللغات االأجنبية، �سواًء كانوا يدر�سون داخل اململكة العربية 

ال�سعودية اأو خارجها.

5-7 -ال يعترب طالباً الأغرا�س التنظيم والالئحة:

5-7-1 - جميع الدار�سني يف مراكز حمو االأمية و املدار�س الليلية.

5-7-2-  جميع الدار�سني عن طريق االنت�ساب يف اأي مرحلة من مراحل التعليم العام اأو التعليم املوازي اأو 

التعليم اجلامعي اأو التعليم العايل.

5-8 -يحق للوزارة اأو ال�سندوق اإحالة املتقدم و امل�ستفيد الأي م�ست�سفى اأو مركز طبي حكومي اأو خا�س 

الإجراء الفحو�سات الالزمة للتاأكد من قدرة املتقدم و امل�ستفيد على العمل اأو مطالبة املتقدم اأو امل�ستفيد بتقدمي 

تقرير طبي �سادر عن م�ست�سفى حكومي يثبت قدرته على العمل.

5-9 يحق للوزارة اأو ال�سندوق اال�ستف�سار عن البيانات واملعلومات اخلا�سة باملتقدم و امل�ستفيد واحل�سول 

على اأي وثائق خا�سة به لدى اجلهات االأخرى العامة و اخلا�سة للتاأكد من ا�ستحقاقه لالإعانة.

)املادة ال�ساد�سة(
6-1- يلتزم املتقدم باالإف�ساح عن اأي ن�ساط جتاري ميار�سه قبل تقدمي طلبه، وتعبئة اأي مناذج يعتمدها 

ال�سندوق و تقدمي اأي وثائق و م�ستندات يطلبها ال�سندوق منه. 

6-2- ال يجوز للمتقدم االحتجاج بعدم ممار�سته للن�ساط التجاري طاملا كان هناك �سجل جتاري اأو ترخي�س 

�سادر با�سمه. 

6-3 - يلتزم املتقدم – خالل الفرتة املمتدة من تاريخ تقدمي طلبه وحتى تاريخ البت فيه – باإ�سعار ال�سندوق 

فورًا عند قيامه مبمار�سة اأي ن�ساط جتاري.

6-4- يلتزم امل�ستفيد باإ�سعار ال�سندوق فورًا عند قيامه مبمار�سة اأي ن�ساط جتاري.

6-5 - يحق لل�سندوق اتخاذ اأي اإجراءات اأو تدابري يراها منا�سبة يف حال مت تقدمي بيانات غري �سحيحة من 

قبل املتقدم اأو امل�ستفيد.

)املادة ال�سابعة(
7-1 - يق�سد باالأ�سول الثابتة الأغرا�س التنظيم والالئحة على �سبيل املثال ال احل�سر: العقارات، كالفلل و 

ال�سقق و االأرا�سي )�سكنية، اأو جتارية اأو زراعية(.

7-2-  يق�سد باالأ�سول املنقولة الأغرا�س التنظيم و الالئحة على �سبيل املثال ال احل�سر: ما ميكن نقله 
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الالئحة التنفيذية لتنظيم اإعانة البحث عن عمل.. تتمة
وحتويله مثل ال�سيارات و املعدات و االآالت و املحركات.

7-3 - ال ي�ستحق املتقدم االإعانة اإذا كان املتو�سط ال�سهري لدخله من اإيجار االأ�سول الثابتة اأو املنقولة خالل 

االثني ع�سر �سهرًا ال�سابقة لبداية ال�سهر الذي تقدم فيه بطلب االإعانة يعادل اأو يتجاوز )2.000( األفي ريال 

�سهرياً.

7-4 - ال ي�ستحق املتقدم االإعانة اإذا كان املتو�سط ال�سهري الأرباح االأ�سهم و احل�س�س التي ت�سلمها املتقدم 

ب�سبب ملكيته الأ�سهم اأو ح�س�س يف اأي نوع من اأنواع ال�سركات �سواء كانت �سركة م�ساهمة اأو ذات م�سئولية 

حمدودة اأو غري ذلك خالل االثني ع�سر �سهرًا ال�سابقة لتقدمي الطلب يعادل اأو يزيد على )2.000( األفي ريال 

�سهرياً.

7-5 - يق�سد بالنفقة ال�سهرية الأغرا�س التنظيم و الالئحة اأي نفقة وجبت للمتقدم مبوجب حكم ق�سائي اأو 

مبوجب اتفاق بني املنفق واملنفق عليه كاالتفاق بني الزوج و الزوجة احلامل فيما يتعلق بنفقتها اأثناء احلمل 

حتى و�سع احلمل اأو خالل فرتة الر�ساعة وال يعتد بالنفقة ال�سهرية التي انتهت مدتها قبل تاريخ تقدمي الطلب.

7-6 - ال ي�ستحق املتقدم لالإعانة اإذا كان املتو�سط ال�سهري للنفقة خالل االثني ع�سر �سهرًا ال�سابقة لبداية 

ال�سهر الذي تقدم فيه بطلب االإعانة يعادل اأو يزيد على )2.000( األفي  ريال �سهرياً.

7-7 - يق�سد باملخ�س�سات التي ت�سرف للمتقدم مبوجب نظام ال�سمان االجتماعي الأغرا�س التنظيم و الالئحة 

اأي معا�س و م�ساعدة ت�سرف للمتقدم با�سمه من وزارة ال�سئون االجتماعية.

7-8 - ال ي�ستحق املتقدم االإعانة اإذا كان املتو�سط ال�سهري للمعا�س و امل�ساعدة التي حت�سل عليها با�سمه 

وملنفعته ال�سخ�سية مبوجب نظام ال�سمان االجتماعي خالل االثني ع�سر �سهرًا ال�سابقة لبداية ال�سهر الذي تقدم 

فيه بطلب االإعانة يعادل اأو يزيد على )2.000( األفي ريال �سهرياً. وال حتت�سب اأي مبالغ يتم حتويلها با�سم 

املتقدم اإذا كانت خم�س�سة الأفراد اأ�سرته.

7-9 - اإذا تعددت م�سادر الدخل الثابت، يتم جمعها، فاإذا كان املتو�سط ال�سهري للدخل الثابت من عدة م�سادر 

خالل االثني ع�سر �سهرًا ال�سابقة لبداية ال�سهر الذي تقدم فيه بطلب االإعانة يعادل اأو يزيد على )2.000( األفي 

ريال �سهرياً، فاإن املتقدم ال ُيعد موؤهاًل للح�سول على االإعانة.

7-10 - ُيّعد يف حكم الدخل الثابت الأغرا�س التنظيم و الالئحة:

7-10-1 -  ما يح�سل عليه املتقدم من املوؤ�س�سة العامة للتقاعد اأو املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية 

ب�سفته وريثاً.

7-10-2  - ما يح�سل عليه املتقدم ب�سفته العباً هاوياً من مكافاآت اأو حوافز مالية.

وال ي�ستحق املتقدم االإعانة اإذا كان املتو�سط ال�سهري ملا يح�سل عليه املتقدم مبوجب الفقرة )1-10-7( 

والفقرة )7-10-2( خالل االثني ع�سر �سهرًا ال�سابقة لبداية ال�سهر الذي تقدم فيه بطلب االإعانة يعادل اأو يزيد 

على )2.000( األفي ريال �سهرياً.

7-11-  ال ُيعد يف حكم الدخل الثابت الأغرا�س التنظيم و الالئحة:

7-11-1 -  االأجر الذي كان يتقا�ساه املتقدم يف الفرتة ال�سابقة لتقدمي طلبه مع مراعاة م�سي املدة املحددة 

يف الفقرة )د( من البند )11( من املادة الرابعة من التنظيم بني انتهاء العالقة الوظيفية اأو العمالية و تقدمي 

الطلب.

7-11-2 -  اأي مبلغ يرثه املتقدم.

7-11-3 -  اأي مبلغ يح�سل عليه املتقدم نتيجة بيعه اأ�سل ثابت اأو منقول ما مل يكن املتقدم ميار�س البيع و 

ال�سراء على �سبيل االحرتاف.

7-12-  تنطبق )البنود( من )7-1( اإىل )7-11( اأعاله على امل�ستفيد ويق�سد بالدخل الثابت للم�ستفيد الأغرا�س 

التنظيم و الالئحة املتو�سط ال�سهري لدخل امل�ستفيد خالل االثني ع�سر �سهرًا ال�سابقة لبداية ال�سهر الذي يتم 

�سرف االإعانة للم�ستفيد فيه.

)املادة الثامنة(
ي�ستثنى من �سرط االإقامة الدائمة يف اململكة ملدة ال تقل عن ع�سرة اأ�سهر خالل االثني ع�سر �سهرًا ال�سابقة لتقدمي 

الطلب ما يلي:-

8-1 - الطالب الذي يدر�س اأو يتدرب خارج اململكة، �سواء على ح�ساب الدولة اأو على ح�سابه اخلا�س. 

وي�سرتط م�سي املدد املحددة يف الفقرات )اأ( و )ب( و )ج( من البند )11( من املادة الرابعة من التنظيم قبل 

تقدمي املتقدم لطلبه ح�سب انطباقها على املتقدم الذي كان يدر�س اأو يتدرب خارج اململكة.

8-2-  من كان مرافقاً الإحدى حمارمه لغر�س الدرا�سة اأو التدريب خارج اململكة مبوجب اإفادة ر�سمية موثقة.

8-3 - من كان ُيعالج خارج اململكة مبوجب اإفادة ر�سمية موثقة اأو كان مرافقاً الأحد اأقاربه من الدرجة االأوىل 

اأو ل�سقيقه اأو �سقيقته لغر�س العالج خارج اململكة مبوجب اإفادة ر�سمية موثقة.

8-4 - من كان مقيماً خارج اململكة برفقة زوجته اأو زوجها اأو اأحد والديه ممن يعمل اأو يدر�س اأو يتدرب هناك 

مبوجب اإفادة ر�سمية موثقة.

8-5 - من كان يعمل خارج اململكة ل�سالح جهة حكومية �سعودية مبوجب اإفادة ر�سمية موثقة مع مراعاة املدة 

املن�سو�س عليها يف الفقرة )د( من البند )11( من املادة الرابعة من التنظيم.

)املادة التا�سعة(
9-1 - مع مراعاة البند )9-10( من هذه املادة، يوقف �سرف االإعانة للم�ستفيد اإذا رف�س ثالث عرو�س منا�سبة 

للعمل خالل مدة �سرف االإعانة له. ويجوز لل�سندوق اأو مفو�س من ال�سندوق اأن يقدم للم�ستفيد عرو�س عمل ال 

تتوافر فيها ال�سروط املن�سو�س عليها يف البند )1-3( من املادة االأوىل من الالئحة، على اأال يرتتب على رف�س 

امل�ستفيد لتلك العرو�س اإيقاف �سرف االإعانة له.

9-2 - مع مراعاة البند )9-9( من هذه املادة، يوقف �سرف االإعانة للم�ستفيد يف حال عدم ح�سوره لدى 

اأي من مفو�سي ال�سندوق للح�سول على التاأهيل اأو التدريب اأو خدمات التوظيف اأو عدم التحاقه باأي دورة 

تعليمية اأو تدريبية طلب منه ال�سندوق اأو مفو�س من ال�سندوق االلتحاق بها اأو عدم اإمتامها بنجاح، مبا 

يف ذلك التدريب على راأ�س العمل والتدريب عن بعد، وذلك يف حال تكرار هذا االأمر الأربع مرات – متتالية 

اأو متفرقة – خالل مدة �سرف االإعانة له دون عذر يقبله ال�سندوق اأو املفو�س من ال�سندوق اأو اجلهة 

التي ت�سرف على التدريب اأو التعليم. ويجوز للم�ستفيد االعتذار م�سبقاً عن احل�سور لدى اأي من مفو�سي 

ال�سندوق اأو االلتحاق بدورة تعليمية اأو تدريبية طلب منه ال�سندوق اأو مفو�س من ال�سندوق االلتحاق بها، 

ومع ذلك ال يجوز للم�ستفيد االعتذار الأكرث من مرتني خالل مدة �سرف االإعانة له على اأن يكون اعتذاره مبنياً 

على اأ�سباب مقبولة وفقاً ملا يراه ال�سندوق اأو املفو�س من ال�سندوق اأو اجلهة التعليمية اأو التدريبية يف هذا 

اخل�سو�س.

9-3 - مع مراعاة البند )9-9( من هذه املادة، يوقف �سرف االإعانة للم�ستفيد، يف حال عدم ح�سوره يف 

املواعيد التي يحددها ال�سندوق اأو اأي مفو�س من ال�سندوق للمقابالت ال�سخ�سية مع اأ�سحاب االأعمال 

اأو اجلهات احلكومية اأو اخلا�سة، وذلك يف حال تكرار تخلف امل�ستفيد عن احل�سور الأربع مرات – متتالية 

اأو متفرقة – خالل مدة �سرف االإعانة له دون عذر يقبله ال�سندوق اأو املفو�س من ال�سندوق. ويجوز 

للم�ستفيد االعتذار م�سبقاً لل�سندوق عن احل�سور ال�سخ�سي للموعد الذي حدده ال�سندوق اأو املفو�س من 

ال�سندوق ملقابلة اأ�سحاب االأعمال اأو ممثلي اجلهات احلكومية اأو اخلا�سة، ومع ذلك ال يجوز للم�ستفيد 

االعتذار الأكرث من مرتني خالل مدة �سرف االإعانة له على اأن يكون اعتذاره مبنياً على اأ�سباب مقبولة وفقاً 

ملا يراه ال�سندوق اأو املفو�س من ال�سندوق يف هذا اخل�سو�س.

9-4-  مع مراعاة البند )9-9( من هذه املادة، يوقف �سرف االإعانة للم�ستفيد، يف حال عدم زيارته مللفه 

االإلكرتوين يف قاعدة بيانات طالبي العمل مرة واحدة على االأقل يف االأ�سبوع ملدة �ستة اأ�سابيع – متتالية اأو 

متفرقة – خالل مدة �سرف االإعانة له دون عذر يقبله ال�سندوق.

9-5 - يوقف �سرف االإعانة للم�ستفيد:

9-5-1- اإذا بلغ اإجمايل التخفي�س مبوجب البند )9-7( من هذه املادة مبلغ ي�ساوي االإعانة امل�ستحقة 

للم�ستفيد.

9-5-2 - اإذا بلغ الدخل الثابت للم�ستفيد مبلغ ي�ساوي االإعانة امل�ستحقة للم�ستفيد.

9-6 - يوقف �سرف االإعانة للم�ستفيد اإذا بلغ جمموع التخفي�س من االإعانة مبوجب البند )9-7( من هذه 

املادة والدخل الثابت للم�ستفيد مبلغ ي�ساوي االإعانة امل�ستحقة للم�ستفيد.

9-7 - يتم تخفي�س االإعانة مبقدار )200( مائتي  ريال يف كل مرة تتحقق فيها اأي حالة من احلاالت التالية:-

9-7-1 - تخلف امل�ستفيد عن احل�سور لدى اأي من مفو�سي ال�سندوق للح�سول على التاأهيل اأو التدريب اأو 

خدمات التوظيف، اأو عدم ح�سور اأي دورة تعليمية اأو تدريبية، مبا يف ذلك التدريب عن بعد والتدريب على 

راأ�س العمل اأو عدم اإكماله لها بنجاح دون عذر يقبله ال�سندوق اأو مفو�س من ال�سندوق اأو اجلهة التعليمية اأو 

التدريبية. 

9-7-2 - تخلف امل�ستفيد عن احل�سور يف املوعد الذي يحدده ال�سندوق اأو مفو�س من ال�سندوق الإجراء 

املقابلة ال�سخ�سية مع اأ�سحاب االأعمال اأو اجلهات احلكومية اأو اخلا�سة خالل مدة �سرف االإعانة له دون عذر 

يقبله ال�سندوق اأو املفو�س من ال�سندوق.

9-7-3 - عدم زيارة امل�ستفيد مللفه االإلكرتوين يف قاعدة بيانات طالبي العمل مرة واحدة على االأقل اأ�سبوعياً 

خالل مدة �سرف االإعانة له دون عذر يقبله ال�سندوق اأو املفو�س من ال�سندوق.

9-8- مع مراعاة البند )9-9( من هذه املادة، ُتخف�س االإعانة مبوجب البند )9-7( من هذه املادة من ال�سهر 

الذي ي�سدر فيه قرار ال�سندوق باإيقاع التخفي�س وحتى نهاية مدة �سرف االإعانة.

9-9-  لل�سندوق اأن يلغي احت�ساب احلاالت التي مت ر�سدها الأغرا�س البنود )9-2( و)9-3( و)4-9( 

من هذه املادة واإيقاف التخفي�س الوارد على مبلغ االإعانة مبوجب البند )9-7( من هذه املادة، يف حال 

ُم�سي مدة ال تقل عن �سهرين متتاليني دون �سدور قرار من ال�سندوق بتخفي�س االإعانة مبوجب البند 

)9-7( من هذه املادة ودون ثبوت رف�س امل�ستفيد لعر�س عمل منا�سب، �سواًء خالل املدة الفعلية ل�سرف 

االإعانة اأم خالل مدة توقف �سرفها.

9-10- لل�سندوق اأن يلغي احت�ساب احلاالت التي مت ر�سدها الأغرا�س البند )9-1( من هذه املادة يف حال 

التقدم بطلب جديد ال�ستكمال �سرف االإعانة بعد اإيقاف �سرفها.

9-11 - دون االإخالل ب�سروط اال�ستحقاق واإجراءات تقدمي الطلبات املن�سو�س عليها يف التنظيم 

والالئحة، يجوز للم�ستفيد الذي مت اإيقاف �سرف االإعانة له مبوجب البنود )9-1( اأو )9-2( اأو )9-3( اأو 

)9-4( اأو )9-6( اأو الفقرة )9-5-1( من هذه املادة التقدم بطلب اآخر ال�ستكمال �سرف االإعانة وذلك وفقاً 

لل�سروط االآتية:

9-11-1 - ُم�سي اثني ع�سر �سهرًا هجرياً من تاريخ اإيقاف �سرف االإعانة.

9-11-2 - اأال تتجاوز املدة االإجمالية ل�سرف االإعانة - �سواء كانت م�ستمرة اأو متقطعة - اثني ع�سر 

�سهرًا هجرياً.

9-12 - دون االإخالل ب�سروط اال�ستحقاق واإجراءات تقدمي الطلبات املن�سو�س عليها يف التنظيم 

والالئحة، يجوز للم�ستفيد الذي مت اإيقاف �سرف االإعانة له مبوجب الفقرة )اأ( من البند )1( من املادة 

الثامنة من التنظيم، التقدم بطلب اآخر ال�ستكمال �سرف االإعانة وذلك وفقاً لل�سروط االآتية:

 9-12-1 - ُم�سي مدة �سهرين على االأقل من تاريخ اإيقاف �سرف االإعانة.

 9-12-2 - اأال تتجاوز املدة االإجمالية ل�سرف االإعانة -�سواء كانت م�ستمرة اأو متقطعة -اثني ع�سر 

�سهرًا هجرياً.

9-13 - دون االإخالل ب�سروط اال�ستحقاق واإجراءات تقدمي الطلبات املن�سو�س عليها يف التنظيم 

والالئحة، يجوز للم�ستفيد الذي مت اإيقاف �سرف االإعانة له مبوجب الفقرة )9-5-2( من هذه املادة اأو 

الفقرة )ج( من البند )1( من املادة الثامنة من التنظيم، التقدم يف اأي وقت بطلب اآخر ال�ستكمال �سرف 

االإعانة له على اأال تتجاوز املدة االإجمالية ل�سرف االإعانة - �سواء كانت م�ستمرة اأو متقطعة - اثني ع�سر 

�سهرًا هجرياً.

)املادة العا�سرة(
يجوز اأن يكون التوا�سل مع املتقدم وامل�ستفيد مبا يف ذلك اإ�سعار املتقدم بقبول طلبه اأو رف�سه اأو تاأجيل البت 

فيه بالو�سائل االإلكرتونية.

)املادة احلادية ع�سرة(
مع عدم االإخالل مبا ورد يف املادة )13( من التنظيم، يتم اإيقاف �سرف االإعانة اإذا تبني لل�سندوق اأن امل�ستفيد 

قدم وثائق مزورة اأو بيانات م�سللة اأو غري �سحيحة بغر�س احل�سول على االإعانة، وال يجوز للم�ستفيد يف هذه 

احلالة التقدم بطلب اآخر لال�ستفادة من االإعانة. 

)املادة الثانية ع�سرة(
12-1 - يجوز ملن �سدر بحقه قرار من ال�سندوق يتعلق بطلب احل�سول على االإعانة اأو اإيقاف �سرفها اأو 

تخفي�سها اأو اخل�سم منها التظلم من ذلك القرار اإىل ال�سندوق عن طريق تعبئة منوذج التظلم واإر�ساله وفقاً 

للطريقة التي يحددها ال�سندوق اأو املوافقة على منوذج التظلم الذي يتم اإعداده من قبل ممثل ال�سندوق 

بناًء على املكاملة الهاتفية من املتظلم وذلك خالل مدة �ستني يوماً من تاريخ ن�سر القرار حمل التظلم على امللف 

االإلكرتوين للمتظلم اأو من تاريخ اإ�سعاره به على بريده االإلكرتوين اأو باأي طريقة اأخرى يحددها ال�سندوق.

12-2- يجب على ال�سندوق البت يف التظلم خالل �ستني يوماً من تاريخ تقدميه، واإذا �سدر قرار بالرف�س وجب 

اأن يكون م�سبباً، ويعترب م�سي �ستني يوماً على تاريخ تقدمي التظلم دون البت فيه من قبل ال�سندوق مبثابة 

�سدور قرار برف�س التظلم.

12-3 -اإذا مل يقتنع املتظلم بقرار ال�سندوق ال�سادر يف �ساأن التظلم، جاز له رفع دعوى الطعن بقرار ال�سندوق 

اأمام فرع املحكمة االإدارية بالريا�س خالل �ستني يوماً من تاريخ ن�سر قرار ال�سندوق برف�س تظلمه يف امللف 

االإلكرتوين للمتظلم اأو اإ�سعاره به على بريده االإلكرتوين اأو باأي طريقة اأخرى يحددها ال�سندوق اأو خالل �ستني 

يوماً من م�سي مدة �ستني يوماً على تقدمي التظلم دون البت فيه من قبل ال�سندوق.
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تنظيم املخ�س�س املايل ل�سعوبة احل�سول على عمل
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اإ�سارة اإىل قرار جمل�س الوزراء رقم )44( وتاريخ 1435/01/29هـ القا�سي تنظيم املخ�س�س املايل ل�سعوبة احل�سول على عمل ، يعلن �سندوق تنمية املوارد الب�سرية  »هدف« )ب�سفته اجلهة املنفذة( عن التفا�سيل التالية:

المادة األولى: 
التعريفات:

يق�سد باالألفاظ والعبارات االآتية - اأينما وردت يف هذا التنظيم - املعاين املبينة اأمامها. 

المخصص المالي: املبلغ الذي ي�سرف مبوجب هذا التنظيم.
الوزارة : وزارة العمل.

الوزير : وزير العمل.
الصندوق : �سندوق تنمية املوارد الب�سرية.

تنظيم إعانة البحث عن عمل : تنظيم اإعانة البحث عن عمل، ال�سادر بقرار جمل�س الوزراء 
رقم )353( وتاريخ 1432/12/25هـ، وتعديالته.

الالئحة : الالئحة التنفيذية لهذا التنظيم.
إعانة البحث عن عمل: اإعانة البحث عن عمل املن�سو�س عليها يف تنظيم اإعانة البحث عن عمل.

المتقدم : ال�سخ�س الذي تقدم بطلب لال�ستفادة من املخ�س�س املايل.
المستفيد : املتقدم الذي ي�سرف له املخ�س�س املايل.

المعاش التقاعدي : اأي مبلغ ت�سرفه للمتقدم ب�سكل �سهري املوؤ�س�سة العامة للتقاعد اأو املوؤ�س�سة 
العامة للتاأمينات االجتماعية ب�سفته امل�ستحق املبا�سر مبوجب نظام التقاعد اأو نظام التاأمينات االجتماعية.

التدريب : التدريب التقني اأو املهني الذي تتجاوز مدته ثالثة اأ�سهر. 
التدريب على رأس العمل: املهمات اأو االأعمال التي يطلب ال�سندوق - اأو مفو�س من 

ال�سندوق - من املتقدم اأو امل�ستفيد القيام بها، والتي تهدف اإىل تنمية مهارات املتقدم اأو امل�ستفيد وزيادة فر�س 

ح�سوله على عمل.

مفوض من الصندوق : اأي جهة حكومية اأو خا�سة يفو�سها ال�سندوق باأي مما ياأتي:
1- التوا�سل مع املتقدمني اأو امل�ستفيدين لتنفيذ بع�س اأحكام هذا التنظيم والالئحة.

2- اأداء بع�س مهمات ال�سندوق اأو م�سوؤولياته مبا فيها - على �سبيل املثال ال احل�سر- تدريب وتاأهيل 

املتقدمني وامل�ستفيدين اأو ترتيب مقابالت �سخ�سية لهم مع القطاع العام اأو اخلا�س بهدف توظيفهم.

قاعدة بيانات طالبي العمل : قاعدة بيانات الباحثني عن عمل، التي ُين�سئها ال�سندوق لهذا الغر�س.
الموقع اإللكتروني : املوقع االإلكرتوين الذي ُين�سئه ال�سندوق وفقاً لهذا التنظيم.

المادة الثانية :
الهدف من التنظيم:

يهدف هذا التنظيم اإىل تنظيم �سرف املخ�س�س املايل وحتديد من يحق له احل�سول عليه، والعمل على م�ساعدته يف 

احل�سول على العمل املنا�سب، وحتديد حقوق االأطراف ذات العالقة وم�سوؤولياتهم والتزاماتهم.

المادة الثالثة : 
مقدار المخصص المالي ومدته :

ا، بح�سب االآتي: 1- ي�سرف املخ�س�س املايل ملدة اثني ع�سر �سهرًا هجرًيّ

اأ- مبلغ )1500( ريال �سهرياً ملدة اأربعة اأ�سهر هجرية، تبداأ من تاريخ موافقة ال�سندوق على طلب املتقدم.

ب- مبلغ )1250( ريااًل �سهرياً ملدة اأربعة اأ�سهر هجرية، تبداأ من تاريخ انتهاء الفرتة املن�سو�س عليها يف الفقرة )اأ( من 

هذا البند.

جـ- مبلغ )1000( ريااًل �سهرياً ملدة اأربعة اأ�سهر هجرية، تبداأ من تاريخ انتهاء الفرتة املن�سو�س عليها يف الفقرة )ب( من 

هذا البند.

2- يجوز لل�سندوق منح مكافاآت ت�سجيعية نقدية اأو عينية للم�ستفيد الذي يظهر جدية وحر�ساً يف البحث عن عمل. 

ويحدد مقدار املكافاأة الت�سجيعية، ونوعها، ومدتها، و�سروط ا�ستحقاقها، بقرار من ال�سندوق، ومتول من املبالغ 

املر�سودة لتمويل املخ�س�س املايل.

المادة الرابعة:
شروط استحقاق المخصص المالي:

ي�سرتط يف املتقدم ال�ستحقاق املخ�س�س املايل توافر جميع ال�سروط االآتية :

ا . 1- اأن يكون �سعودًيّ

وا�ستثناًء من حكم هذا البند، يجوز الأبناء وبنات املراأة ال�سعودية من زوج غري �سعودي ممن تنطبق عليهم باقي ال�سروط 

املو�سحة يف هذه املادة ؛ التقدم بطلب احل�سول على املخ�س�س املايل.

2- اأن يكون مقيماً اإقامة دائمة يف اململكة العربية ال�سعودية، وفقاً ملا هو حمدد يف املادة )ال�سابعة( من هذا التنظيم.

3- اأال تقل �سنه عن ع�سرين �سنة، وال تزيد على �ستني �سنة.

4- اأال يكون موظفاً اأو عاماًل يف القطاع العام اأو القطاع اخلا�س.

5- اأن يكون قادرًا على العمل.

6- اأال يكون م�ستحقاً ملعا�س تقاعدي.

7- اأال يكون م�ستحقاً الأي خم�س�س اأو تعوي�س �سد التعطل عن العمل.

8- اأال يكون طالباً اأو متدرباً يف اأي مرحلة من مراحل التعليم اأو التدريب.

9- اأال يكون لديه ن�ساط جتاري، وفقاً ملا هو حمدد يف املادة )اخلام�سة( من هذا التنظيم.

10- اأال يكون له دخل ثابت يعادل املخ�س�س املايل الذي ي�سرف له مبوجب هذا التنظيم اأو يزيد عليه.

11- م�سي املدد االآتية قبل تقدميه لطلبه:

اأ - �ستة اأ�سهر على االأقل من تاريخ ح�سوله على �سهادة اجتياز الدرا�سة فوق اجلامعية اأو اجلامعية اأو �سهادة الثانوية 

العامة اأو ما يعادلها اأو �سهادة اجتياز التدريب.

ب ـ �ستة اأ�سهر على االأقل من تاريخ ان�سحابه من الدرا�سة اأو التدريب اإذا كان ال ي�ستحق مكافاأة من الدولة خالل مدة 

الدرا�سة اأو التدريب.

ج- �سنة كاملة على االأقل من تاريخ ان�سحابه من الدرا�سة اأو التدريب اإذا كان ي�ستحق مكافاأة من الدولة خالل مدة 

الدرا�سة اأو التدريب.

د ـ ثالثة اأ�سهر على االأقل من تاريخ انتهاء العالقة الوظيفية اأو العمالية اإذا كان ممن �سبق له العمل يف القطاع العام اأو 

القطاع اخلا�س، مع مراعاة ما ورد يف البند )7( من هذه املادة. 

ويجوز للوزير تعديل هذه املدد. 

12- اأن مي�سي املدة التي حتددها الالئحة - كحٍدّ اأدنى - دون اأن يخل باأٍيّ من التزامات املتقدم امل�ستمرة املن�سو�س 

عليها يف هذا التنظيم والالئحة دون عذٍر يقبله ال�سندوق وذلك خالل الفرتة التي مي�سيها ال�سندوق يف درا�سة طلبه، 

وحتدد الالئحة عدد حاالت االإخالل التي يرتتب عليها رف�س طلب املتقدم وكيفية و�سوابط التقدم بطلب اآخر. 

 13- اأاّل يكون م�ستفيدًا من اإعانة البحث عن عمل اأو م�ستحقاً لها وقت تقدمه بالطلب. 

14- اأن يكون قد اأكمل مدة �سرف اإعانة البحث عن عمل، ما مل تكن قد اأوقفت عنه ب�سبب جتاوزه �سن اخلام�سة والثالثني. 

المادة الخامسة: 
النشاط التجاري:

ُيق�سد بالن�ساط التجاري الأغرا�س هذا التنظيم - على �سبيل املثال ال احل�سر - 

ما ياأتي:

1- متلك موؤ�س�سة فردية ملزاولة اأي ن�ساط جتاري اأو �سناعي اأو زراعي اأو خدمي اأو مهني اأو نحو ذلك من الن�ساطات.

2- احل�سول على ترخي�س لفتح حمل اأو مكتب ملمار�سة اأي ن�ساط جتاري اأو �سناعي اأو زراعي اأو خدمي اأو مهني اأو نحو 

ذلك من الن�ساطات.

3- اال�سرتاك يف �سركة مهنية.

4- وجود غري �سعوديني على كفالة املتقدم با�ستثناء الوالدين والزوج اأو الزوجة واالأبناء والبنات. 

المادة السادسة:
الدخل الثابت:

1- يق�سد بالدخل الثابت - الأغرا�س هذا التنظيم - بالن�سبة للمتقدم املتو�سط ال�سهري لدخله خالل االثني ع�سر �سهرًا 

ال�سابقة لبداية ال�سهر الذي تقدم فيه بطلب اال�ستفادة من املخ�س�س املايل، وبالن�سبة للم�ستفيد املتو�سط ال�سهري لدخله 

خالل االثني ع�سر �سهرًا ال�سابقة لبداية ال�سهر الذي يتم �سرف املخ�س�س املايل للم�ستفيد فيه. وي�سمل الدخل الثابت - 

على �سبيل املثال ال احل�سر - جميع ما ح�سل عليه املتقدم اأو امل�ستفيد خالل الفرتة امل�سار اإليها من امل�سادر االآتية: 

اأ- اإيجار اأي اأ�سل ثابت اأو منقول.

ب- اأرباح اأ�سهم اأو ح�س�س يف اأي نوع من اأنواع ال�سركات.

ج- نفقة �سهرية مبوجب حكم ق�سائي اأو مبوجب اتفاق.

د- ما ي�سرف للمتقدم اأو امل�ستفيد من خم�س�سات مبوجب نظام ال�سمان االجتماعي.

هـ- جميع ما ح�سل عليه املتقدم اأو امل�ستفيد لذاته من الدولة من االإعانات واملبالغ االأخرى دون مقابل.

2- ال ُيعد يف حكم الدخل الثابت ما ياأتي:

اأ- ما يح�سل عليه املتقدم اأو امل�ستفيد اأو اأ�سرته من م�ساعدات اأو هبات اأو �سدقات اأو زكاة نقدية اأو عينية من اجلمعيات 

اأو املوؤ�س�سات اخلريية املرخ�س لها نظاماً.

ب- ما يح�سل عليه املتقدم اأو امل�ستفيد املعاق ب�سبب اإعاقته من م�ساعدات عينية اأو نقدية من اأي جهة حكومية اأو خا�سة 

اأو جمعيات وموؤ�س�سات خريية.

ج- امل�ساعدات التي ُت�سرف يف حاالت الكوارث.

د- اإعانة البحث عن عمل.

المادة السابعة: 
اإلقامة الدائمة:

1- يق�سد بها بالن�سبة اإىل املتقدم، االإقامة يف اململكة العربية ال�سعودية ملدة ال تقل عن ع�سرة اأ�سهر يف ال�سنة ال�سابقة 

لتقدميه لطلبه، وي�ستثنى من ذلك من كان خارجها الأغرا�س الدرا�سة، مبوجب �سهادة معرتف بها، اأو غريها من احلاالت 

التي يقدرها ال�سندوق مبوجب م�سوغات معتمدة. 

2-  يق�سد بها بالن�سبة اإىل امل�ستفيد، االإقامة يف اململكة العربية ال�سعودية ملدة ال تقل عن ع�سرة اأ�سهر خالل املدة التي 

ي�سرف له فيها املخ�س�س املايل.

المادة الثامنة:
إيقاف المخصص المالي أو تخفيضه أو الخصم منه:

1- يوقف �سرف املخ�س�س املايل للم�ستفيد - وب�سكل فوري - يف اأي من احلاالت االآتية:

اأ- اإذا طلب امل�ستفيد اإيقاف �سرف خم�س�سه.

ب- اإذا تويف امل�ستفيد.

ج- اإذا زال عن امل�ستفيد اأي �سرط من �سروط ا�ستحقاقه.

د- اإذا انتهت مدة �سرف خم�س�س امل�ستفيد.

هـ- اإذا رف�س امل�ستفيد عر�ساً منا�سباً للعمل اأو اأكرث. وحتدد الالئحة متى يكون عر�س العمل منا�سباً وعدد العرو�س 

املنا�سبة التي ميكن للم�ستفيد رف�سها واآلية احت�سابها قبل اأن يوقف �سرف املخ�س�س املايل مبوجب اأحكام هذه الفقرة. 

ويجوز اأن ت�سمل اآلية االحت�ساب عدد عرو�س العمل املنا�سبة التي رف�سها امل�ستفيد خالل املدة التي اأم�ساها ال�سندوق يف 

درا�سة طلبه اأو التي رف�سها ب�سفته م�ستفيدًا من اإعانة البحث عن عمل اأو التعوي�س املمنوح مبوجب نظام التاأمني �سد 

التعطل عن عمل اأو غريه من التنظيمات اأو الربامج التي توفر الدعم املادي للباحثني عن عمل، والتي يتوىل ال�سندوق 

اإدارتها اأو تنفيذها اأو تقدميها اأو االإ�سراف عليها.

و- اإذا مل يلتحق امل�ستفيد باأي دورة تعليمية اأو تدريبية - مبا يف ذلك التدريب على راأ�س العمل والتدريب عن بعد - 

طلب ال�سندوق اأو مفو�س من ال�سندوق منه االلتحاق بها، اأو مل يتّمها بنجاح، اأو مل يح�سر يف املواعيد التي يحددها 

ال�سندوق - اأو مفو�س من ال�سندوق - للمقابالت ال�سخ�سية مع اأ�سحاب االأعمال اأو مع اجلهات احلكومية اأو اخلا�سة، 

اأو مل يح�سر لدى مفو�س من ال�سندوق من اأجل احل�سول على التاأهيل اأو التدريب اأو خدمات التوظيف، اأو مل يزر ملفه 

االإلكرتوين يف قاعدة بيانات طالبي العمل. وحتدد الالئحة عدد احلاالت التي يرتتب عليها اإيقاف �سرف املخ�س�س املايل 

للم�ستفيد مبوجب اأحكام هذه الفقرة واآلية احت�سابها، ويجوز اأن ي�سمل ذلك العدد احلاالت املماثلة التي ر�سدت على 

امل�ستفيد خالل املدة التي اأم�ساها ال�سندوق يف درا�سة طلبه اأو التي ر�سدت عليه ب�سفته م�ستفيدًا من اإعانة البحث عن 

عمل اأو التعوي�س املمنوح مبوجب نظام التاأمني �سد التعطل عن عمل اأو غريه من التنظيمات اأو الربامج التي توفر الدعم 

املوافقة على الالئحة التنفيذية لتنظيم املخ�س�س املايل ل�سعوبة احل�سول على عمل
اإن وزير العمل.

بعد االطالع على املادة ال�ساد�سة ع�سرة من تنظيم املخ�س�س املايل 

ل�سعوبة احل�سول على عمل ال�سادر مبوجب قرار جمل�س الوزراء 

املوقر رقم )44( وتاريخ 1435/01/29هـ .

يقرر ما يلي :

اأواًل : املوافقة على الالئحة التنفيذية لتنظيم املخ�س�س املايل 

ل�سعوبة احل�سول على عمل بال�سيغة املرافقة.

ثانياً : ين�سر هذا القرار والالئحة التنفيذية يف اجلريدة الر�سمية.

ثالثاً : يبداأ العمل بالالئحة التنفيذية بعد ثالثني يوماً من تاريخ الن�سر.

واهلل ويل التوفيق،،،

وزير العمل
عادل بن حممد فقيه

قرار وزير العمل رقم )1380( وتاريخ 1435/3/6هـ 
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املادي للباحثني عن عمل التي يتوىل ال�سندوق اإدارتها اأو تنفيذها اأو تقدميها اأو االإ�سراف عليها.

2- اإذا اأوقف �سرف املخ�س�س املايل للم�ستفيد ا�ستنادًا اإىل الفقرة )د( من البند )1( من هذه املادة، فاإنه ال يحق له التقدم 

بطلب جديد لال�ستفادة من املخ�س�س املايل. 

3- اإذا اأوقف �سرف املخ�س�س املايل للم�ستفيد، ا�ستنادًا اإىل الفقرة : )اأ(، اأو )ج(، اأو )هـ( اأو )و( من البند )1( من هذه 

املادة، يجوز لل�سندوق قبول طلبه ا�ستكمال �سرف املخ�س�س املايل، بح�سب ال�سروط التي حتددها الالئحة، مع مراعاة 

اأال تتجاوز املدة االإجمالية ل�سرف املخ�س�س املايل - �سواء اأكانت م�ستمرة اأم متقطعة - اثني ع�سر �سهرًا هجرياً، وكذلك 

مراعاة مقدار املخ�س�س املايل املحدد يف املادة )الثالثة(.  

4- يخف�س املخ�س�س املايل اإىل نهاية مدة ال�سرف، بالقدر الذي حتدده الالئحة على اأال يقل التخفي�س عن )100( مائة 

ريال وال يزيد على )300( ثالثمائة ريال �سهرياً، وي�ستمر التخفي�س اإىل نهاية مدة ال�سرف، وذلك يف كل مرة تتحقق فيها 

اأي حالة من احلاالت االآتية:

اأ- اإذا مل يح�سر امل�ستفيد دورة تعليمية اأو تدريبية، مبا يف ذلك التدريب عن بعد والتدريب على راأ�س العمل،  اأو مل 

يكملها، وفقاً لل�سروط التي حتددها الالئحة.

ب- اإذا مل يح�سر امل�ستفيد يف املوعد الذي يحدده ال�سندوق - اأو مفو�س من ال�سندوق - الإجراء املقابلة ال�سخ�سية مع 

اأ�سحاب االأعمال اأو مع اجلهات احلكومية اأو اخلا�سة قبل - اأو خالل - مدة �سرف املخ�س�س املايل له، دون عذر يقبله 

ال�سندوق.

ج- اإذا مل يزر امل�ستفيد ملفه االإلكرتوين يف قاعدة بيانات طالبي العمل، وفقاً ملا حتدده الالئحة.

د- اإذا مل يح�سر امل�ستفيد لدى مفو�س من ال�سندوق؛ للح�سول على التاأهيل اأو التدريب اأو خدمات التوظيف، وفقاً ملا 

حتدده الالئحة .

هـ- اإذا مل يظهر امل�ستفيد جدية يف البحث عن عمل اأو يف التدريب اأو التاأهيل، وفقاً ملا حتدده الالئحة.

5- يجوز لل�سندوق اإيقاف التخفي�س الوارد على مبلغ املخ�س�س املايل مبوجب البند )4( من هذه املادة ب�سكل كامل اأو 

جزئي وذلك بح�سب ال�سروط واالأو�ساع التي حتددها الالئحة.

6- يجوز لل�سندوق اإلغاء احت�ساب احلاالت التي ر�سدت الأغرا�س تطبيق الفقرتني )هـ( و )و( من البند )1( من هذه 

املادة، وذلك بح�سب ال�سروط واالأو�ساع التي حتددها الالئحة. 

7- يخ�سم من املخ�س�س املايل مبوجب هذا التنظيم مبلغ يعادل الدخل الثابت للم�ستفيد.

8- مع مراعاة اأحكام البند )5( من هذه املادة، يف حال تخفي�س املخ�س�س املايل اأو اخل�سم منه - وفقاً ملا ورد يف البندين 

)4( اأو )7( من هذه املادة - ي�ستمر �سرف باقي املخ�س�س املايل اإىل حني ا�ستكمال املدة املقررة ل�سرفه، ما مل يوقف 

�سرفه وفقاً الأحكام هذه املادة.

المادة التاسعة:
مهمات الوزارة والصندوق ومسؤولياتهما:

1- مهمات الوزارة وم�سوؤولياتها:

اأ- اإ�سدار القرارات التنفيذية الالزمة لو�سع هذا التنظيم مو�سع التنفيذ.

ب- التن�سيق مع اجلهات احلكومية واخلا�سة لت�سهيل اإجراءات التقدم و�سرف املخ�س�س املايل للم�ستفيدين.

ج- االإ�سراف على قيام ال�سندوق باأداء مهماته وم�سوؤولياته مبوجب هذا التنظيم، والتاأكد من ذلك.

2- مهمات ال�سندوق وم�سوؤولياته:

اأ- اإن�ساء املوقع االإلكرتوين وقاعدة بيانات طالبي العمل وت�سغيلهما والتوا�سل من خاللهما مع املتقدمني وامل�ستفيدين 

وحتديد االإجراءات ومناذج الطلبات التي يجب على املتقدم اأو امل�ستفيد القيام بها وتعبئتها وتقدميها.

ب- تلقي طلبات املتقدمني ودرا�ستها وتقرير قبول الطلب اأو رف�سه. ولل�سندوق يف �سبيل ذلك احلق يف احل�سول على 

املعلومات اخلا�سة باملتقدمني من اجلهات احلكومية واخلا�سة.

ج- تنفيذ جميع الربامج والدورات وور�س العمل الالزمة لتاأهيل املتقدمني وامل�ستفيدين وتطوير مهاراتهم �سواء بطريقة 

مبا�سرة اأو من خالل مفو�س من ال�سندوق، مبا يف ذلك التدريب والتاأهيل ب�ستى الو�سائل وي�سمل ذلك التدريب من 

خالل دورات تدريبية اأو التدريب على راأ�س العمل اأو التدريب عن بعد، وحتدد الالئحة احلد االأق�سى لعدد ال�ساعات 

االأ�سبوعية التي يجوز لل�سندوق اأو مفو�س من ال�سندوق، تكليف املتقدم اأو امل�ستفيد القيام بها، على اأال تتجاوز احلد 

املقرر نظاماً.

د- �سرف املخ�س�س املايل للم�ستفيدين.

هـ- متابعة امل�ستفيدين، والتاأكد من ا�ستمرار توافر �سروط اال�ستحقاق فيهم، واإ�سدار القرارات املتعلقة باإيقاف �سرف 

املخ�س�س املايل، اأو تخفي�سه، اأو اخل�سم منه، اأو اإيقاف التخفي�س. ولل�سندوق يف �سبيل ذلك احلق يف احل�سول على 

املعلومات اخلا�سة بامل�ستفيدين من اجلهات احلكومية واخلا�سة.

و- تلقي ودرا�سة تظلم املتقدم من قرار رف�س طلبه اأو تظلم امل�ستفيد من قرار اإيقاف �سرف املخ�س�س املايل اخلا�س به اأو 

تخفي�سه اأو اخل�سم منه.

ز- اال�ستعانة باجلهات اخلا�سة واحلكومية وفق تقديره لتنفيذ اأحكام هذا التنظيم والالئحة.

المادة العاشرة: 
إجراءات التقدم لالستفادة من المخصص المالي:

1-  يقوم املتقدم الذي تتوافر فيه �سروط اال�ستحقاق بتقدمي طلبه اإىل ال�سندوق للح�سول على املخ�س�س املايل عرب 

املوقع االإلكرتوين اأو اأي و�سيلة اأخرى يحددها ال�سندوق.

2-  يلتزم املتقدم بتزويد ال�سندوق بجميع امل�ستندات التي يطلبها وبالطريقة التي يحددها.

3-  يدر�س ال�سندوق طلب املتقدم للتحقق من توافر �سروط اال�ستحقاق، على اأن ُي�سعر املتقدم بالرد خالل مدة ال تتجاوز 

ثالثة اأ�سهر من تاريخ اآخر اإجراٍء ا�ستكمله. ويف حال كان اإ�سعار ال�سندوق بالرف�س فيجب اأن يكون الرف�س م�سبباً.

4-  ا�ستثناًء من اأحكام البند )3( من هذه املادة، اإذا مل ي�ستحق املتقدم املخ�س�س املايل لعدم ا�ستيفائه لل�سرط املن�سو�س 

عليه يف البند )12( من املادة )الرابعة(، يقوم ال�سندوق باإ�سعار املتقدم بتاأجيل البت يف طلبه حتى يتقيد املتقدم بذلك 

ال�سرط. 

المادة الحادية عشرة:
التزامات المتقدم المستمرة:

يلتزم املتقدم بدءًا من تاريخ تقدميه الطلب اإىل اأن يبت فيه مبا ياأتي:

1-  اإ�سعار ال�سندوق فورًا بكل تغيري يطراأ على و�سعه ويرتتب عليه - اأو قد يرتتب عليه - عدم ا�ستحقاقه للمخ�س�س 

املايل.

2-  تقدمي امل�ستندات التي يطلبها ال�سندوق لتمكينه من التحقق من توافر �سروط اال�ستحقاق فيه.

3-  التقيد بالتعليمات التي ي�سدرها ال�سندوق - اأو مفو�س من ال�سندوق - للمتقدم �سخ�سياً اأو من خالل ملفه االإلكرتوين 

يف قاعدة بيانات طالبي العمل اأو اأي و�سيله اإلكرتونية اأخرى يقررها ال�سندوق، مبا يف ذلك احل�سور واإجراء املقابالت 

ال�سخ�سية مع اأ�سحاب االأعمال اأو مع اجلهات االأخرى التي يحددها ال�سندوق اأو مفو�س من ال�سندوق، اأو ح�سور 

اأي دورة تعليمية اأو تدريبية، وي�سمل ذلك التدريب عن بعد والتدريب على راأ�س العمل، واحل�سور لدى مفو�س من 

ال�سندوق للح�سول على التاأهيل اأو التدريب اأو خدمات التوظيف.

4-  زيارة امللف االإلكرتوين يف قاعدة بيانات طالبي العمل وفقاً ملا حتدده الالئحة .

5-  املوافقة على عرو�س العمل املنا�سبة التي تقدم له وفقاً ملا حتدده الالئحة.

6-  اإظهار اجلّد يف البحث عن عمل وااللتزام بالتدريب والتاأهيل الذي وفر له وفقاً ملا حتدده الالئحة.

المادة الثانية عشرة: 
التزامات المستفيد المستمرة:

يلتزم امل�ستفيد باالآتي:

1-  اإ�سعار ال�سندوق فورًا بكل تغيري يطراأ على و�سعه ويرتتب عليه - اأو قد يرتتب عليه - عدم ا�ستحقاقه 

للمخ�س�س املايل.

2-  تقدمي امل�ستندات التي يطلبها ال�سندوق لتمكينه من التحقق من ا�ستمرار توافر �سروط اال�ستحقاق فيه.

3-  التقيد بالتعليمات التي ي�سدرها ال�سندوق - اأو مفو�س من ال�سندوق - للم�ستفيد �سخ�سياً اأو من خالل 

ملفه االإلكرتوين يف قاعدة بيانات طالبي العمل اأو اأي و�سيلة اإلكرتونية اأخرى يقررها ال�سندوق، مبا يف ذلك 

احل�سور واإجراء املقابالت ال�سخ�سية مع اأ�سحاب االأعمال اأو مع اجلهات االأخرى التي يحددها ال�سندوق 

اأو مفو�س من ال�سندوق، اأو ح�سور اأي دورة تعليمية اأو تدريبية، وي�سمل ذلك التدريب عن بعد اأو التدريب 

على راأ�س العمل، واحل�سور لدى مفو�س من ال�سندوق للح�سول على التاأهيل اأو التدريب اأو خدمات 

التوظيف.

4-  زيارة امللف االإلكرتوين يف قاعدة بيانات طالبي العمل، وفقاً ملا حتدده الالئحة.

5-  املوافقة على عرو�س العمل املنا�سبة التي ُقدمت له، وفقاً ملا حتدده الالئحة.

6-  اإظهار اجلّد يف البحث عن عمل وااللتزام بالتدريب والتاأهيل الذي يوفر له وفقاً ملا حتدده الالئحة.

المادة الثالثة عشرة: 
استرداد المخصص المالي بعد صرفه:

1-  ُيلزم امل�ستفيد، الذي قدم بيانات غري �سحيحة للح�سول على املخ�س�س املايل، باإعادة املبلغ الذي �سرف له 

كاماًل .

2-  للوزارة اإحالة من يقدم بيانات غري �سحيحة للح�سول على املخ�س�س املايل اإىل املحكمة املخت�سة، بعد 

اتباع االإجراءات النظامية املن�سو�س عليها.

3-  يجوز لل�سندوق اتخاذ جميع االإجراءات الالزمة ال�ستعادة املخ�س�س املايل الذي �سرف للم�ستفيد وثبت 

عدم ا�ستحقاقه له، وتتمتع هذه املبالغ باحلماية املقررة الأموال الدولة.

المادة الرابعة عشرة:
التظلم من قرارات الصندوق:

للمتقدم الذي رف�س طلبه اأو رف�س تظلمه االإداري للح�سول على املخ�س�س املايل ، وكذلك امل�ستفيد الذي ُرف�س 

تظلمه من قرار اإيقاف �سرف املخ�س�س املايل اأو تخفي�سه اأو اخل�سم منه؛ الطعن يف قرار الرف�س اأمام املحكمة 

االإدارية املخت�سة.

المادة الخامسة عشرة:
يعمل بهذا التنظيم بعد ت�سعني يوماً من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية .

المادة السادسة عشرة:
ُي�سدر الوزير الالئحة خالل ت�سعني يوماً من تاريخ ن�سر التنظيم.

)املادة الأولى(
1-1- يق�سد مب�سطلح تنظيم اأينما ورد يف هذه الالئحة تنظيم املخ�س�س املايل ل�سعوبة احل�سول على عمل 

ال�سادر مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم )44( وتاريخ )1435/1/29هـ(.

1-2- مع مراعاة البند )1-3( من هذه املادة، يكون لالألفاظ و العبارات الواردة يف هذه الالئحة املعاين ذاتها 

الواردة يف التنظيم.

1-3- يكون عر�س العمل منا�سباً الأغرا�س التنظيم والالئحة اإذا توافرت فيه ال�سروط التالية:

اأ- اأال يقل االأجر ال�سهري الذي �سيح�سل عليه امل�ستفيد اأو املتقدم مقابل عمله عن احلد االأدنى الذي يحدده 

ال�سندوق والذي يجب اأال يقل يف جميع االأحوال عن )3.000( ريال �سهرياً. ويجوز لل�سندوق عند حتديد احلد 

االأدنى لالأجر ال�سهري مراعاة املوؤهل العلمي الذي يحمله امل�ستفيد اأو املتقدم وطبيعة العمل حمل العر�س واأي 

معايري اأخرى يرى ال�سندوق مالئمتها لهذا الغر�س. والأغرا�س هذا البند، ي�سمل االأجر ال�سهري ما يلي:

1-  االأجر االأ�سا�سي وبدل ال�سكن وبدل النقل وغري ذلك من البدالت اإن وجدت.

2-  اأي مبالغ يقدمها ال�سندوق �سواء ل�ساحب العمل اأم مبا�سرة للمتقدم اأو للم�ستفيد لغر�س حتمل جزء من 

االأجر الذي �سيح�سل عليه املتقدم اأو امل�ستفيد.

وي�ساف اإىل احلد االأدنى لالأجر ال�سهري الذي ُيحدد وفقاً لهذه الفقرة مبلغ )500( ريال �سهرياً اإذا زادت امل�سافة 

بني مقر العمل وحمل اإقامة املتقدم اأو امل�ستفيد عن )80 كم( ثمانني كيلومرتًا دون اأن يوفر �ساحب العمل على 

ح�سابه اخلا�س و�سيلة نقل للمتقدم اأو امل�ستفيد من واإىل مقر العمل.

ب-  اأال تزيد امل�سافة بني مقر العمل وحمل اإقامة املتقدم اأو امل�ستفيد عن )150 كم( مائة وخم�سون كيلومرتا.

ج-  اأال تختلف واجبات وم�سئوليات العمل عن ما لدى املتقدم اأو امل�ستفيد من خربات عملية يف حال �سبق 

له العمل، اأو عن التخ�س�س العلمي للمتقدم اأو للم�ستفيد بناًء على ما ح�سل عليه من موؤهالت علمية يف حال 

مل ي�سبق له العمل. وال يعتد مبا ورد يف هذه الفقرة لغر�س حتديد عر�س العمل املنا�سب يف اأي من احلالتني 

االآتيتني:

1-  اإذا مل ي�سبق للمتقدم اأو للم�ستفيد العمل وكان موؤهله العلمي ال�سهادة الثانوية فاأقل.

رف له املخ�س�س  2-  اإذا رف�س امل�ستفيد عر�سي عمل تتوافر فيهما جميع ال�سروط املو�سحة يف هذا البند وقد �سُ

املايل عن اأربعة اأ�سهر اأو اأكرث.

1-4- يكون احلد االأق�سى للتدريب على راأ�س العمل الذي يقوم به املتقدم اأو امل�ستفيد مبوجب التنظيم 

والالئحة )28( �ساعة اأ�سبوعياً.

)املادة الثانية(
ال يهدف التنظيم و الالئحة اإىل اإن�ساء اأي التزام على الوزارة اأو ال�سندوق بتوفري وظيفة منا�سبة للم�ستفيد، 

واإمنا يقت�سر دور ال�سندوق على م�ساعدة امل�ستفيد يف احل�سول على التعليم و التدريب خالل مدة �سرف 

املخ�س�س املايل له و ترتيب مقابالت �سخ�سية للم�ستفيد مع اأ�سحاب االأعمال و مع اجلهات احلكومية و 

اخلا�سة. 

الالئحة التنفيذية
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)املادة الثالثة(
3-1- ُيرف�س طلب املتقدم ا�ستنادًا اإىل عدم ا�ستيفائه ل�سرط اال�ستحقاق املن�سو�س عليه يف البند )12( من 

املادة الرابعة من التنظيم، يف االأحوال االآتية: 

3-1-1 رف�س املتقدم لثالثة عرو�س عمل منا�سبة خالل املدة التي مي�سيها ال�سندوق يف درا�سة طلبه. 

ويجوز لل�سندوق اأو مفو�س من ال�سندوق اأن يقدم للمتقدم عرو�س عمل ال تتوافر فيها ال�سروط املن�سو�س 

عليها يف البند )1-3( من املادة االأوىل من الالئحة، على اأال يرتتب على رف�س املتقدم لتلك العرو�س رف�س 

طلبه.

3-1-2 عدم ح�سور املتقدم لدى اأي من مفو�سي ال�سندوق للح�سول على التاأهيل اأو التدريب اأو خدمات 

التوظيف اأو عدم التحاقه باأي دورة تعليمية اأو تدريبية طلب منه ال�سندوق اأو مفو�س من ال�سندوق 

االلتحاق بها اأو عدم اإمتامها بنجاح، مبا يف ذلك التدريب على راأ�س العمل والتدريب عن بعد ، وذلك يف 

حال تكرار هذا االأمر الأربع مرات – متتالية اأو متفرقة – خالل املدة التي مي�سيها ال�سندوق يف درا�سة 

طلبه دون عذر يقبله ال�سندوق اأو املفو�س من ال�سندوق اأو اجلهة التي ت�سرف على التدريب اأو التعليم. 

ويجوز للمتقدم االعتذار م�سبقاً عن احل�سور لدى اأي من مفو�سي ال�سندوق اأو االلتحاق بدورة تعليمية 

اأو تدريبية طلب منه ال�سندوق اأو مفو�س من ال�سندوق االلتحاق بها، ومع ذلك ال يجوز للمتقدم االعتذار 

الأكرث من مرتني خالل املدة التي مي�سيها ال�سندوق يف درا�سة طلبه على اأن يكون اعتذاره مبنياً على 

اأ�سباب مقبولة وفقاً ملا يراه ال�سندوق اأو املفو�س من ال�سندوق اأو اجلهة التعليمية اأو التدريبية يف هذا 

اخل�سو�س.

3-1-3 عدم ح�سور املتقدم يف املواعيد التي يحددها ال�سندوق اأو اأي مفو�س من ال�سندوق للمقابالت 

ال�سخ�سية مع اأ�سحاب االأعمال اأو اجلهات احلكومية اأو اخلا�سة، وذلك يف حال تكرار تخلف املتقدم عن 

احل�سور الأربع مرات – متتالية اأو متفرقة – خالل املدة التي مي�سيها ال�سندوق يف درا�سة طلبه دون 

عذر يقبله ال�سندوق اأو املفو�س من ال�سندوق. ويجوز للمتقدم االعتذار م�سبقاً لل�سندوق عن احل�سور 

ال�سخ�سي للموعد الذي حدده ال�سندوق اأو املفو�س من ال�سندوق ملقابلة اأ�سحاب االأعمال اأو ممثلي 

اجلهات احلكومية اأو اخلا�سة، ومع ذلك ال يجوز للمتقدم االعتذار الأكرث من مرتني خالل املدة التي مي�سيها 

ال�سندوق يف درا�سة طلبه على اأن يكون اعتذاره مبنياً على اأ�سباب مقبولة وفقاً ملا يراه ال�سندوق اأو 

املفو�س من ال�سندوق يف هذا اخل�سو�س.

3-1-4 عدم زيارة املتقدم مللفه االإلكرتوين يف قاعدة بيانات طالبي العمل مرة واحدة على االأقل يف االأ�سبوع 

ملدة �ستة اأ�سابيع – متتالية اأو متفرقة – خالل املدة التي مي�سيها ال�سندوق يف درا�سة طلبه دون عذر يقبله 

ال�سندوق.

 3-2- مع مراعاة �سروط اال�ستحقاق املن�سو�س عليها يف التنظيم والالئحة، اإذا ُرف�س طلب املتقدم 

مبوجب البند )3-1( من هذه املادة، جاز له التقدم بطلب اآخر للح�سول على املخ�س�س املايل بعد م�سي 

اثني ع�سر �سهرًا هجرياً من تاريخ رف�س طلبه.

3-3- يكون املتقدم م�ستوفياً ل�سرط اال�ستحقاق املن�سو�س عليه يف البند )12( من املادة الرابعة من 

التنظيم اإذا التزم باالآتي:

3-3-1 اأن مي�سي مدة مت�سلة ال تقل عن �ستني يوماً وال تزيد على ت�سعني يوماً خالل الفرتة التي مي�سيها 

ال�سندوق يف درا�سة طلبه دون ر�سد اأي من احلاالت االآتية:

اأ-  رف�س املتقدم لعر�س عمل منا�سب.

ب-  تخلف املتقدم عن احل�سور لدى اأي من مفو�سي ال�سندوق للح�سول على التاأهيل اأو التدريب اأو 

خدمات التوظيف، اأو عدم ح�سور اأي دورة تعليمية اأو تدريبية، مبا يف ذلك التدريب عن بعد والتدريب على 

راأ�س العمل اأو عدم اإكماله لها بنجاح دون عذر يقبله ال�سندوق اأو مفو�س من ال�سندوق اأو اجلهة التعليمية 

اأو التدريبية. 

ج-  تخلف املتقدم عن احل�سور يف املوعد الذي يحدده ال�سندوق اأو مفو�س من ال�سندوق الإجراء املقابلة 

ال�سخ�سية مع اأ�سحاب االأعمال اأو اجلهات احلكومية اأو اخلا�سة دون عذر يقبله ال�سندوق اأو املفو�س من 

ال�سندوق.

د-  عدم زيارة املتقدم مللفه االإلكرتوين يف قاعدة بيانات طالبي العمل مرة واحدة على االأقل اأ�سبوعياً دون 

عذر يقبله ال�سندوق اأو املفو�س من ال�سندوق.

3-3-2 اأن يزود ال�سندوق بجميع املعلومات وامل�ستندات التي يطلبها منه خالل املدة التي يحددها 

ال�سندوق.

3-4- عند ُم�سي فرتة ت�سعني يوماً من تاريخ اآخر اإجراء ا�ستكمله املتقدم وكان م�ستوفياً جلميع �سروط 

اال�ستحقاق الواردة يف التنظيم والالئحة با�ستثناء �سرط اال�ستحقاق املن�سو�س عليه يف البند )12( 

من املادة الرابعة من التنظيم، يقوم ال�سندوق با�سعار املتقدم باأنه �سيبت يف طلبه عند ا�ستيفائه ل�سرط 

اال�ستحقاق املن�سو�س عليه يف البند )12( من املادة الرابعة من التنظيم بح�سب ما هو مو�سح يف البند 

)3-3( من هذه املادة. وعند ا�ستيفاء املتقدم لذلك ال�سرط، يقوم ال�سندوق بقبول طلبه طاملا اأنه ما زال 

م�ستوفياً جلميع �سروط اال�ستحقاق االأخرى. ويجوز لل�سندوق رف�س الطلب اإذا مل يزود املتقدم ال�سندوق 

باأي معلومات اأو م�ستندات يطلبها ال�سندوق خالل املهلة اأو املهل التي يحددها ال�سندوق.

)املادة الرابعة(
4-1- ي�ستحق املخ�س�س املايل عن كل �سهر هجري، فاإذا �سدرت املوافقة على طلب املتقدم للح�سول على 

املخ�س�س املايل خالل ال�سهر، يعترب تاريخ املوافقة على طلب املتقدم نافذًا و�ساري املفعول اعتبارًا من اليوم 

االأول من ال�سهر الهجري الذي متت فيه املوافقة على طلب املتقدم.

4-2- يقوم ال�سندوق باإيداع املخ�س�س املايل يف احل�ساب ال�سخ�سي اخلا�س  باملتقدم الذي قبل طلبه لدى 

اأحد البنوك املرخ�س لها بالعمل يف اململكة بعد اأن يقوم املتقدم بتزويد ال�سندوق برقم احل�ساب البنكي 

العائد له. ويجوز لل�سندوق �سرف املخ�س�س املايل للمتقدم الذي قبل طلبه باأي و�سيلة اأخرى وفقاً ملا يراه 

ال�سندوق منا�سباً.

)املادة اخلام�سة(
5-1- يعتد يف اإثبات اجلن�سية ال�سعودية بال�سجل املدين ال�سادر من اإدارة االأحوال املدنية للمتقدم اأو 

للم�ستفيد اأو للمراأة ال�سعودية بالن�سبة الأبناء اأو بنات املراأة ال�سعودية من زوج غري �سعودي وال يقبل اأي 

وثيقة اأخرى كاإثبات للجن�سية ال�سعودية.

5-2- يتم اإيقاف املخ�س�س املايل فورًا اإذا بلغ �سن امل�ستفيد )60( �سنة حتى ولو مل يكن قد مت �سرف 

املخ�س�س املايل له ملدة اثني ع�سر �سهرًا هجرياً.

5-3- يعترب يف حكم املوظف اأو العامل يف القطاع العام الأغرا�س التنظيم و الالئحة جميع املوظفني املدنيني 

والع�سكريني يف اجلهات احلكومية و الهيئات و املوؤ�س�سات العامة �سواًء كانوا معينني على مراتب ثابتة يف 

امليزانية اأو على بند االأجور، اأو على اأ�سا�س مبداأ املكافاأة املقطوعة كما ي�سمل هذا التعريف جميع املوظفني 

و العاملني لدى اجلهات احلكومية و الهيئات و املوؤ�س�سات العامة مبوجب عقود عمل.

5-4- يعترب يف حكم املوظف اأو العامل يف القطاع اخلا�س الأغرا�س التنظيم و الالئحة كل من يعمل مل�سلحة 

جهة غري حكومية - وي�سمل ذلك على �سبيل املثال ال احل�سر، املوظفني اأو العاملني يف ال�سركات واملوؤ�س�سات 

اخلا�سة وامل�سانع واملحالت التجارية وال�سناعية واجلمعيات واملوؤ�س�سات اخلريية واجلمعيات التعاونية 

واالأهلية وذات النفع العام وغري الربحية والهيئات االإقليمية والدولية و�سفارات وقن�سليات ومكاتب 

التمثيل االأجنبية - و حتت اإدارتها اأو اإ�سرافها مقابل اأجر مهما كان نوعه ومقداره وطريقة اأدائه مبوجب 

عقد عمل مكتوب اأو غري مكتوب.

5-5- يعترب يف حكم املوظف الأغرا�س التنظيم و الالئحة جميع الالعبني والعاملني واملوظفني االإداريني 

والفنيني وغريهم يف االحتادات الريا�سية و الذين ميار�سون عملهم اأو ن�ساطهم الريا�سي على �سبيل 

االحرتاف اأو بتفرغ كامل.

5-6- يق�سد بالطالب الأغرا�س التنظيم و الالئحة، على �سبيل املثال ال احل�سر، ما ياأتي:

5-6-1- جميع الدار�سني يف اأي مرحلة من مراحل التعليم العام، وهي املرحلة االبتدائية و املتو�سطة و 

الثانوية �سواًء يف مدار�س حكومية اأو خا�سة.

5-6-2- جميع الدار�سني املنتظمني يف التعليم املوازي و الذي ي�سمل مدار�س حتفيظ القراآن، و معاهد و 

برامج الرتبية اخلا�سة، و املدار�س االأهلية، و مدار�س التعليم االأجنبي.

5-6-3- جميع الدار�سني يف اجلامعات و الكليات احلكومية و اخلا�سة.

5-6-4- جميع الدار�سني يف املعاهد العلمية.

5-6-5- جميع الدار�سني خارج اململكة العربية ال�سعودية يف اأي مرحلة من مراحل التعليم.

5-6-6- جميع الدار�سني يف معاهد تعليم اللغات االأجنبية، �سواًء كانوا يدر�سون داخل اململكة العربية 

ال�سعودية اأو خارجها.

5-7- ال يعترب طالباً الأغرا�س التنظيم والالئحة:

5-7-1-  جميع الدار�سني يف مراكز حمو االأمية و املدار�س الليلية.

5-7-2- جميع الدار�سني عن طريق االنت�ساب يف اأي مرحلة من مراحل التعليم العام اأو التعليم املوازي اأو 

التعليم اجلامعي اأو التعليم العايل.

5-8- يحق للوزارة اأو ال�سندوق اإحالة املتقدم و امل�ستفيد الأي م�ست�سفى اأو مركز طبي حكومي اأو خا�س 

الإجراء الفحو�سات الالزمة للتاأكد من قدرة املتقدم و امل�ستفيد على العمل اأو مطالبة املتقدم اأو امل�ستفيد 

بتقدمي تقرير طبي �سادر عن م�ست�سفى حكومي يثبت قدرته على العمل.

5-9- يحق للوزارة اأو ال�سندوق اال�ستف�سار عن البيانات واملعلومات اخلا�سة باملتقدم و امل�ستفيد 

واحل�سول على اأي وثائق خا�سة به لدى اجلهات االأخرى العامة و اخلا�سة للتاأكد من ا�ستحقاقه 

للمخ�س�س املايل.

)املادة ال�ساد�سة(
6-1- يلتزم املتقدم باالإف�ساح عن اأي ن�ساط جتاري ميار�سه قبل تقدمي طلبه، وتعبئة اأي مناذج يعتمدها 

ال�سندوق و تقدمي اأي وثائق و م�ستندات يطلبها ال�سندوق منه. 

6-2- ال يجوز للمتقدم االحتجاج بعدم ممار�سته للن�ساط التجاري طاملا كان هناك �سجل جتاري اأو ترخي�س 

�سادر با�سمه. 

6-3- يلتزم املتقدم – خالل الفرتة املمتدة من تاريخ تقدمي طلبه وحتى تاريخ البت فيه – باإ�سعار 

ال�سندوق فورًا عند قيامه مبمار�سة اأي ن�ساط جتاري.

6-4- يلتزم امل�ستفيد باإ�سعار ال�سندوق فورًا عند قيامه مبمار�سة اأي ن�ساط جتاري.

6-5- يحق لل�سندوق اتخاذ اأي اإجراءات اأو تدابري يراها منا�سبة يف حال مت تقدمي بيانات غري �سحيحة من 

قبل املتقدم اأو امل�ستفيد.

)املادة ال�سابعة(
7-1- يق�سد باالأ�سول الثابتة الأغرا�س التنظيم والالئحة على �سبيل املثال ال احل�سر: العقارات، كالفلل و 

ال�سقق و االأرا�سي )�سكنية، اأو جتارية اأو زراعية(.

7-2- يق�سد باالأ�سول املنقولة الأغرا�س التنظيم و الالئحة على �سبيل املثال ال احل�سر: ما ميكن نقله 

وحتويله مثل ال�سيارات و املعدات و االآالت و املحركات.

7-3- ال ي�ستحق املتقدم املخ�س�س املايل اإذا كان املتو�سط ال�سهري لدخله من اإيجار االأ�سول الثابتة اأو 

املنقولة خالل االثني ع�سر �سهرًا ال�سابقة لبداية ال�سهر الذي تقدم فيه بطلب املخ�س�س املايل يعادل اأو 

يتجاوز مبلغ املخ�س�س املايل امل�ستحق للمتقدم يف حال قبول طلبه.

7-4- ال ي�ستحق املتقدم املخ�س�س املايل اإذا كان املتو�سط ال�سهري الأرباح االأ�سهم واحل�س�س التي 

ت�سلمها املتقدم ب�سبب ملكيته الأ�سهم اأو ح�س�س يف اأي نوع من اأنواع ال�سركات �سواء كانت �سركة م�ساهمة 

اأو ذات م�سئولية حمدودة اأو غري ذلك خالل االثني ع�سر �سهرًا ال�سابقة لتقدمي الطلب يعادل اأو يزيد على 

مبلغ املخ�س�س املايل امل�ستحق للمتقدم يف حال قبول طلبه.

7-5- يق�سد بالنفقة ال�سهرية الأغرا�س التنظيم و الالئحة اأي نفقة وجبت للمتقدم مبوجب حكم ق�سائي 

اأو مبوجب اتفاق بني املنفق واملنفق عليه كاالتفاق بني الزوج و الزوجة احلامل فيما يتعلق بنفقتها اأثناء 

احلمل حتى و�سع احلمل اأو خالل فرتة الر�ساعة وال يعتد بالنفقة ال�سهرية التي انتهت مدتها قبل تاريخ 

تقدمي الطلب.

7-6 - ال ي�ستحق املتقدم املخ�س�س املايل اإذا كان املتو�سط ال�سهري للنفقة خالل االثني ع�سر �سهرًا 

ال�سابقة لبداية ال�سهر الذي تقدم فيه بطلب املخ�س�س املايل يعادل اأو يزيد على مبلغ املخ�س�س املايل 

امل�ستحق للمتقدم.

7-7 - يق�سد باملخ�س�سات التي ت�سرف للمتقدم مبوجب نظام ال�سمان االجتماعي الأغرا�س التنظيم و 

الالئحة اأي معا�س و م�ساعدة ت�سرف للمتقدم با�سمه من وزارة ال�سئون االجتماعية.

7-8 - ال ي�ستحق املتقدم املخ�س�س املايل اإذا كان املتو�سط ال�سهري للمعا�س و امل�ساعدة التي حت�سل 

عليها با�سمه وملنفعته ال�سخ�سية مبوجب نظام ال�سمان االجتماعي خالل االثني ع�سر �سهرًا ال�سابقة 

لبداية ال�سهر الذي تقدم فيه بطلب املخ�س�س املايل يعادل اأو يزيد على مبلغ املخ�س�س املايل امل�ستحق 

للمتقدم يف حال قبول طلبه. وال حتت�سب اأي مبالغ يتم حتويلها با�سم املتقدم اإذا كانت خم�س�سة الأفراد 

اأ�سرته.
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7-9- اإذا تعددت م�سادر الدخل الثابت، يتم جمعها، فاإذا كان املتو�سط ال�سهري للدخل الثابت من عدة 

م�سادر خالل االثني ع�سر �سهرًا ال�سابقة لبداية ال�سهر الذي تقدم فيه بطلب املخ�س�س املايل يعادل اأو يزيد 

على مبلغ املخ�س�س املايل امل�ستحق للمتقدم يف حال قبول طلبه، فاإن املتقدم ال ُيعد موؤهاًل للح�سول على 

املخ�س�س املايل.

7-10-  ُيّعد يف حكم الدخل الثابت الأغرا�س التنظيم و الالئحة:

7-10-1-  ما يح�سل عليه املتقدم من املوؤ�س�سة العامة للتقاعد اأو املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية 

ب�سفته وريثاً.

7-10-2- ما يح�سل عليه املتقدم ب�سفته العباً هاوياً من مكافاآت اأو حوافز مالية.

وال ي�ستحق املتقدم املخ�س�س املايل اإذا كان املتو�سط ال�سهري ملا يح�سل عليه املتقدم مبوجب الفقرة 

)7-10-1( والفقرة )7-10-2( خالل االثني ع�سر �سهرًا ال�سابقة لبداية ال�سهر الذي تقدم فيه بطلب 

املخ�س�س املايل يعادل اأو يزيد على مبلغ املخ�س�س املايل امل�ستحق للمتقدم يف حال قبول طلبه.

7-11-  ال ُيعد يف حكم الدخل الثابت الأغرا�س التنظيم و الالئحة:

7-11-1- االأجر الذي كان يتقا�ساه املتقدم يف الفرتة ال�سابقة لتقدمي طلبه مع مراعاة م�سي املدة 

املحددة يف الفقرة )د( من البند )11( من املادة الرابعة من التنظيم بني انتهاء العالقة الوظيفية اأو 

العمالية و تقدمي الطلب.

7-11-2-  اأي مبلغ يرثه املتقدم.

7-11-3 - اأي مبلغ يح�سل عليه املتقدم نتيجة بيعه اأ�سل ثابت اأو منقول ما مل يكن املتقدم ميار�س البيع 

و ال�سراء على �سبيل االحرتاف.

7-12-  تنطبق )البنود( من )7-1( اإىل )7-11( اأعاله على امل�ستفيد ويق�سد بالدخل الثابت للم�ستفيد 

الأغرا�س التنظيم و الالئحة املتو�سط ال�سهري لدخل امل�ستفيد خالل االأثني ع�سر �سهرًا ال�سابقة لبداية 

ال�سهر الذي يتم �سرف املخ�س�س املايل امل�ستحق للم�ستفيد فيه.

)املادة الثامنة(
ي�ستثنى من �سرط االإقامة الدائمة يف اململكة ملدة ال تقل عن ع�سرة اأ�سهر خالل االثني ع�سر �سهرًا 

ال�سابقة لتقدمي الطلب ما يلي:-

8-1 - الطالب الذي يدر�س اأو يتدرب خارج اململكة، �سواء على ح�ساب الدولة اأو على ح�سابه 

اخلا�س. وي�سرتط م�سي املدد املحددة يف الفقرات )اأ( و )ب( و )ج( من البند )11( من املادة الرابعة 

من التنظيم قبل تقدمي املتقدم لطلبه ح�سب انطباقها على املتقدم الذي كان يدر�س اأو يتدرب خارج 

اململكة.

8-2 - من كان مرافقاً الإحدى حمارمه لغر�س الدرا�سة اأو التدريب خارج اململكة مبوجب اإفادة 

ر�سمية موثقة.

8-3 - من كان ُيعالج خارج اململكة مبوجب اإفادة ر�سمية موثقة اأو كان مرافقاً الأحد اأقاربه من 

الدرجة االأوىل اأو ل�سقيقه اأو �سقيقته لغر�س العالج خارج اململكة مبوجب اإفادة ر�سمية موثقة.

8-4- من كان مقيماً خارج اململكة برفقة زوجته اأو زوجها اأو اأحد والديه ممن يعمل اأو يدر�س اأو 

يتدرب هناك مبوجب اإفادة ر�سمية موثقة.

8-5- من كان يعمل خارج اململكة ل�سالح جهة حكومية �سعودية مبوجب اإفادة ر�سمية موثقة مع 

مراعاة املدة املن�سو�س عليها يف الفقرة )د( من البند )11( من املادة الرابعة من التنظيم.

)املادة التا�سعة(
9-1- مع مراعاة البند )9-10( من هذه املادة، يوقف �سرف املخ�س�س املايل للم�ستفيد اإذا رف�س ثالث 

عرو�س منا�سبة للعمل خالل مدة �سرف املخ�س�س املايل له. ويجوز لل�سندوق اأو مفو�س من ال�سندوق اأن 

يقدم للم�ستفيد عرو�س عمل ال تتوافر فيها ال�سروط املن�سو�س عليها يف البند )1-3( من املادة االأوىل من 

الالئحة، على اأال يرتتب على رف�س امل�ستفيد لتلك العرو�س اإيقاف �سرف املخ�س�س املايل له.

9-2- مع مراعاة البند )9-9( من هذه املادة، يوقف �سرف املخ�س�س املايل للم�ستفيد يف حال عدم 

ح�سوره لدى اأي من مفو�سي ال�سندوق للح�سول على التاأهيل اأو التدريب اأو خدمات التوظيف اأو عدم 

التحاقه باأي دورة تعليمية اأو تدريبية طلب منه ال�سندوق اأو مفو�س من ال�سندوق االلتحاق بها اأو عدم 

اإمتامها بنجاح، مبا يف ذلك التدريب على راأ�س العمل والتدريب عن بعد، وذلك يف حال تكرار هذا االأمر 

الأربع مرات – متتالية اأو متفرقة – خالل مدة �سرف املخ�س�س املايل له دون عذر يقبله ال�سندوق اأو 

املفو�س من ال�سندوق اأو اجلهة التي ت�سرف على التدريب اأو التعليم. ويجوز للم�ستفيد االعتذار م�سبقاً 

عن احل�سور لدى اأي من مفو�سي ال�سندوق اأو االلتحاق بدورة تعليمية اأو تدريبية طلب منه ال�سندوق 

اأو مفو�س من ال�سندوق االلتحاق بها، ومع ذلك ال يجوز للم�ستفيد االعتذار الأكرث من مرتني خالل مدة 

�سرف املخ�س�س املايل له على اأن يكون اعتذاره مبنياً على اأ�سباب مقبولة وفقاً ملا يراه ال�سندوق اأو 

املفو�س من ال�سندوق اأو اجلهة التعليمية اأو التدريبية يف هذا اخل�سو�س.

9-3 - مع مراعاة البند )9-9( من هذه املادة، يوقف �سرف املخ�س�س املايل للم�ستفيد، يف حال عدم 

ح�سوره يف املواعيد التي يحددها ال�سندوق اأو اأي مفو�س من ال�سندوق للمقابالت ال�سخ�سية مع 

اأ�سحاب االأعمال اأو اجلهات احلكومية اأو اخلا�سة، وذلك يف حال تكرار تخلف امل�ستفيد عن احل�سور 

الأربع مرات – متتالية اأو متفرقة – خالل مدة �سرف املخ�س�س املايل له دون عذر يقبله ال�سندوق اأو 

املفو�س من ال�سندوق. ويجوز للم�ستفيد االعتذار م�سبقاً لل�سندوق عن احل�سور ال�سخ�سي للموعد 

الذي حدده ال�سندوق اأو املفو�س من ال�سندوق ملقابلة اأ�سحاب االأعمال اأو ممثلي اجلهات احلكومية 

اأو اخلا�سة، ومع ذلك ال يجوز للم�ستفيد االعتذار الأكرث من مرتني خالل مدة �سرف املخ�س�س املايل له 

على اأن يكون اعتذاره مبنياً على اأ�سباب مقبولة وفقاً ملا يراه ال�سندوق اأو املفو�س من ال�سندوق يف هذا 

اخل�سو�س.

9-4- مع مراعاة البند )9-9( من هذه املادة، يوقف �سرف املخ�س�س املايل للم�ستفيد، يف حال عدم 

زيارته مللفه االإلكرتوين يف قاعدة بيانات طالبي العمل مرة واحدة على االأقل يف االأ�سبوع ملدة �ستة 

اأ�سابيع – متتالية اأو متفرقة – خالل مدة �سرف املخ�س�س املايل له دون عذر يقبله ال�سندوق.

9-5-  يوقف �سرف املخ�س�س املايل للم�ستفيد:

9-5-1 -  اإذا بلغ اإجمايل التخفي�س مبوجب البند )9-7( من هذه املادة مبلغ ي�ساوي املخ�س�س املايل 

امل�ستحق للم�ستفيد.

9-5-2 - اإذا بلغ الدخل الثابت للم�ستفيد مبلغ ي�ساوي املخ�س�س املايل امل�ستحق للم�ستفيد.

9-6 - يوقف �سرف املخ�س�س املايل للم�ستفيد اإذا بلغ جمموع التخفي�س من املخ�س�س املايل مبوجب 

البند )9-7( من هذه املادة والدخل الثابت للم�ستفيد مبلغ ي�ساوي املخ�س�س املايل امل�ستحق للم�ستفيد.

9-7 - يتم تخفي�س املخ�س�س املايل مبقدار )125( مائة وخم�سة وع�سرون ريال يف كل مرة تتحقق فيها 

اأي حالة من احلاالت التالية:-

9-7-1- تخلف امل�ستفيد عن احل�سور لدى اأي من مفو�سي ال�سندوق للح�سول على التاأهيل اأو التدريب 

اأو خدمات التوظيف، اأو عدم ح�سور اأي دورة تعليمية اأو تدريبية، مبا يف ذلك التدريب عن بعد والتدريب 

على راأ�س العمل اأو عدم اإكماله لها بنجاح دون عذر يقبله ال�سندوق اأو مفو�س من ال�سندوق اأو اجلهة 

التعليمية اأو التدريبية. 

9-7-2    تخلف امل�ستفيد عن احل�سور يف املوعد الذي يحدده ال�سندوق اأو مفو�س من ال�سندوق الإجراء 

املقابلة ال�سخ�سية مع اأ�سحاب االأعمال اأو اجلهات احلكومية اأو اخلا�سة خالل مدة �سرف املخ�س�س 

املايل له دون عذر يقبله ال�سندوق اأو املفو�س من ال�سندوق.

9-7-3- عدم زيارة امل�ستفيد مللفه االإلكرتوين يف قاعدة بيانات طالبي العمل مرة واحدة على االأقل 

اأ�سبوعياً خالل مدة �سرف املخ�س�س املايل له دون عذر يقبله ال�سندوق اأو املفو�س من ال�سندوق.

9-8 - مع مراعاة البند )9-9( من هذه املادة، يخف�س املخ�س�س املايل مبوجب البند )9-7( من هذه املادة 

من ال�سهر الذي ي�سدر فيه قرار ال�سندوق باإيقاع التخفي�س وحتى نهاية مدة �سرف املخ�س�س املايل.

9-9- لل�سندوق اأن يلغي احت�ساب احلاالت التي مت ر�سدها الأغرا�س البنود )9-2( و)9-3( و)4-9( 

من هذه املادة، واإيقاف التخفي�س الوارد على مبلغ املخ�س�س املايل مبوجب البند )9-7( من هذه املادة، 

يف حال ُم�سي مدة ال تقل عن �سهرين متتاليني دون �سدور قرار من ال�سندوق بتخفي�س املخ�س�س املايل 

مبوجب البند )9-7( من هذه املادة ودون ثبوت رف�س امل�ستفيد لعر�س عمل منا�سب، �سواًء خالل املدة 

الفعلية ل�سرف املخ�س�س املايل اأم خالل مدة توقف �سرفه.

9-10 - يجوز لل�سندوق اإلغاء احت�ساب احلاالت التي مت ر�سدها الأغرا�س البند )9-1( من هذه املادة يف 

حال التقدم بطلب جديد ال�ستكمال �سرف املخ�س�س املايل بعد اإيقاف �سرفه.

9-11- دون االإخالل ب�سروط اال�ستحقاق واإجراءات تقدمي الطلبات املن�سو�س عليها يف التنظيم 

والالئحة، يجوز للم�ستفيد الذي مت اإيقاف �سرف املخ�س�س املايل له مبوجب البنود )9-1( اأو )2-9( 

اأو )9-3( اأو )9-4( اأو )9-6( اأو الفقرة )9-5-1( من هذه املادة، التقدم بطلب اآخر ال�ستكمال �سرف 

املخ�س�س املايل وذلك وفقاً لل�سروط االآتية:

  9-11-1 - ُم�سي اثني ع�سر �سهرًا هجرياً من تاريخ اإيقاف �سرف املخ�س�س املايل.

9-11-2 - اأال تتجاوز املدة االإجمالية ل�سرف املخ�س�س املايل - �سواء كانت م�ستمرة اأو متقطعة - اثني 

ع�سر �سهرًا هجرياً.

9-11-3-  تطبق املدد اخلا�سة بتناق�س مبلغ املخ�س�س املايل الواردة يف املادة )الثالثة( من التنظيم 

على االأ�سهر التي ي�سرف املخ�س�س املايل خاللها.

9-12- دون االإخالل ب�سروط اال�ستحقاق واإجراءات تقدمي الطلبات املن�سو�س عليها يف التنظيم 

والالئحة، يجوز للم�ستفيد الذي مت اإيقاف �سرف املخ�س�س املايل له مبوجب الفقرة )اأ( من البند )1( 

من املادة الثامنة من التنظيم، التقدم بطلب اآخر ال�ستكمال �سرف املخ�س�س املايل وذلك وفقاً لل�سروط 

االآتية:

 9-12-1 - ُم�سي مدة �سهرين على االأقل من تاريخ اإيقاف �سرف املخ�س�س املايل.

9-12-2 - اأال تتجاوز املدة االإجمالية ل�سرف املخ�س�س املايل - �سواء كانت م�ستمرة اأو متقطعة - اثني 

ع�سر �سهرًا هجرياً.

9-12-3-  تطبق املدد اخلا�سة بتناق�س مبلغ املخ�س�س املايل الواردة يف املادة )الثالثة( من التنظيم 

على االأ�سهر التي ي�سرف املخ�س�س املايل خاللها.

9-13 - دون االإخالل ب�سروط اال�ستحقاق واإجراءات تقدمي الطلبات املن�سو�س عليها يف التنظيم 

والالئحة، يجوز للم�ستفيد الذي مت اإيقاف �سرف املخ�س�س املايل له مبوجب الفقرة )9-5-2( من هذه 

املادة اأو الفقرة )ج( من البند )1( من املادة الثامنة من التنظيم، التقدم يف اأي وقت بطلب اآخر ال�ستكمال 

�سرف املخ�س�س املايل وذلك وفقاً لل�سروط االآتية:

9-13-1 - اأال تتجاوز املدة االإجمالية ل�سرف املخ�س�س املايل - �سواء كانت م�ستمرة اأو متقطعة - اثني 

ع�سر �سهرًا هجرياً.

9-13-2-  تطبق املدد اخلا�سة بتناق�س مبلغ املخ�س�س املايل الواردة يف املادة )الثالثة( من التنظيم 

على االأ�سهر التي ي�سرف املخ�س�س املايل خاللها.

)املادة العا�سرة(
يجوز اأن يكون التوا�سل مع املتقدم وامل�ستفيد مبا يف ذلك اإ�سعار املتقدم بقبول طلبه اأو رف�سه اأو تاأجيل 

البت فيه بالو�سائل االإلكرتونية.

)املادة احلادية ع�سرة(
مع عدم االإخالل مبا ورد يف املادة )13( من التنظيم، يتم اإيقاف �سرف املخ�س�س املايل اإذا تبني لل�سندوق 

اأن امل�ستفيد قدم وثائق مزورة اأو بيانات م�سللة اأو غري �سحيحة بغر�س احل�سول على املخ�س�س املايل، وال 

يجوز للم�ستفيد يف هذه احلالة التقدم بطلب اآخر لال�ستفادة من املخ�س�س املايل.

 )املادة الثانية ع�سرة(
12-1 - يجوز ملن �سدر بحقه قرار من ال�سندوق يتعلق بطلب احل�سول على املخ�س�س املايل اأو اإيقاف 

�سرفه اأو تخفي�سه اأو اخل�سم منه التظلم من ذلك القرار اإىل ال�سندوق عن طريق تعبئة منوذج التظلم 

واإر�ساله وفقاً للطريقة التي يحددها ال�سندوق اأو املوافقة على منوذج التظلم الذي يتم اإعداده من قبل 

ممثل ال�سندوق بناًء على املكاملة الهاتفية من املتظلم وذلك خالل مدة �ستني يوماً من تاريخ ن�سر القرار حمل 

التظلم على امللف االإلكرتوين للمتظلم اأو من تاريخ اإ�سعاره به على بريده االإلكرتوين اأو باأي طريقة اأخرى 

يحددها ال�سندوق.

12-2 - يجب على ال�سندوق البت يف التظلم خالل �ستني يوماً من تاريخ تقدميه، واإذا �سدر قرار بالرف�س 

وجب اأن يكون م�سبباً، ويعترب م�سي �ستني يوماً على تاريخ تقدمي التظلم دون البت فيه من قبل ال�سندوق 

مبثابة �سدور قرار برف�س التظلم.

12-3 - اإذا مل يقتنع املتظلم بقرار ال�سندوق ال�سادر يف �ساأن التظلم، جاز له رفع دعوى الطعن بقرار 

ال�سندوق اأمام فرع املحكمة االإدارية بالريا�س خالل �ستني يوماً من تاريخ ن�سر قرار ال�سندوق برف�س 

تظلمه يف امللف االإلكرتوين للمتظلم اأو اإ�سعاره به على بريده االإلكرتوين اأو باأي طريقة اأخرى يحددها 

ال�سندوق اأو خالل �ستني يوما من م�سي مدة �ستني يوماً على تقدمي التظلم دون البت فيه من قبل 

ال�سندوق. 
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