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التوظيف؟دعمبرنامجهوما1.
اريختمنتوظيفهمتممنالدعمويشملالخاصالقطاعمنشآتفيالتوظيفلدعمبرنامجهو
معينهضوابطوفقبعدعنوالعملم2019يوليو1

البرنامج؟شروطماهي2.
.الجنسيةسعوديالمتقدميكونأن1)
60-18منالمتقدمعمر2)
.(التعليموزارةبياناتحسب)طالباالمتقدميكونألايجب3)
.عملصاحبأوحكوميموظفالمتقدميكونألايجب4)
مراتددعمنالتحققسيتمبحيثسنتينوهيالمسموحةالدعممدةالمتقدمتجاوزيكونألا5)

.احاليالموجودالمهاراتلرفعالتوظيفدعمببرنامجالماليالدعممنالموظفاستفادة
تاريخفيدةالمحدالمنشأةلنفسالاجتماعيةالتأميناتنظامفيمسجلا  المتقدميكونأنيجب6)

.ذلكبعدماأو1/7/2019
التقديماثناءالاجتماعيةالتأميناتفيأخرىمنشأةأيفيمسجلا  غيرالمتقدميكونأنيجب7)

.البرنامجعلى
.طاقاتفيمسجلا  المتقدميكونأنيجب8)
ريال4000فهوالأدنىالحدأما15000هوللراتبالأعلىالحد9)

فيمسجلالالراتبمنأكثرأويساويالاجتماعيةالتأميناتفيالمسجلالراتبيكونأنيجب10)
.الدعمطلب

وقرةبالتدريبرامجباستثناءالصندوقدعمبرامجأحدعلىسابقا  دعمهتممندعميمكنلا11)
.مكملةمدةمنالاستفادةالدعممنشهر24يكمللملمنيمكنوووصول

البرنامج؟منالمستهدفين3.
تنطبقممنعملللالوطنيةالبوابةفيالمسجلينالمختلفةالمهنفيعملعنوالباحثاتالباحثين
.الشروطعليهم

البرنامج؟ضمنتدعممنشأتيهل4.
المواردوزارةلدىموقفهتكنلمما1/7/2019تاريخمنللدعمقابلهالخاصالقطاعمنشآتجميع

.البشريةالمواردتنميةصندوقاوالاجتماعيةوالتنميةالبشرية

الدعم؟فيالمستهدفةالوظائفهيما5.
.الخاصالقطاعفيالوظائفجميع

للدعم؟المحددةالرواتبماهي6.
الاجتماعيةالتأميناتسجلاتوفقريال4000فهوالأدنىالحدأما15000هوللراتبالأعلىالحد

سابقًا؟دعمهتممندعميتمهل7.
رفعلالتوظيفدعمبرنامجعداالصندوقدعمبرامجأحدعلىسابقا  دعمهتممندعميمكنلا

البرنامجفيالمتبقيةالمدةباستكمالالمهارات
السابقة؟البرامجعمليلغيالدعمبرنامجهل8.

:التاليةالبرامجباستثناءواحدآنفيبرنامجمنأكثرعلىالموظفدعميمكنلا
.الكلىغسيلأيامأجردعمبرنامج▪
.قرهبرنامج▪
.وصولبرنامج▪

الاحترافية؟والشهاداتوحافزتمهيربرنامجمناستفادمندعميمكنهل9.
.البرنامجدعممنالاستفادةالبرامجهذهمناستفادلمنيمكن..نعم
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الوظيفية؟الإعلاناتعليهمتنطبقمنلترشيحآلياً مجهزالنظامهل10.
فيصفحةدويوجالوظيفي،للإعلانللوظيفةالمرشحمطابقةمنالتحققعلىالآليالنظاميعملنعم

1/7/2019منالمحددةالفترةخلالالموظفينبياناتلتسجيلالمنشاةحساب

كامل؟الراتبأمالأساسيالراتبعلىالدعمهل11.
الأعلىوالحد(السكنبدل+الأساسي)الاجتماعيةالتأميناتفيالمسجلالاشتراكاجرحسبالدعميتم
.ريال4000والادنىريال(15.000)الأجرمن

للمنشأة؟يالبنكالحسابأمالاجتماعيةالتأميناتفيالمنشأةلحسابالدعممبلغتوجيههل12.
.للمنشاةالبنكيالحسابفيالدعممبلغإيداعيتم

الدعم؟مدةماهي13.
.شهرا24تمثلسنتينالبرنامجدعممدة

السعودية؟المواطنةلأبناءمستحقالبرنامجهل14.
.فقطالسعوديينللمواطنينموجهالبرنامج

الدعم؟مبلغاحتسابآليةماهي15.
المحددةضوابطالوفقتوظيفهيتمالذيالموظفلراتبثابتهدعمبنسبةيبدأدعما  الصندوقيقدم

:التاليةالحالاتوفقإضافيا  دعما  المنشأةوتستحقوالثانية،الأولىللسنةالاجرمن(%30)مقدارها

أيهماالشهريالأجرمن%50أووالثانيةالأولىللسنةريال(3,000)الاجماليالدعممبلغيتجاوزلابحيث
.للمنشأةالدعمكاملصرفويتمأقل،

التوظيف؟دعمبرامجفيالتسجيلمتطلباتماهي16.
الدخولمثللعمل،الوطنيةالبوابةفيأولا  التسجيلالخاصالقطاعفيالعملصاحبعلىيتوجب

تفاصيلالمنولمزيد.الدعمبرامجمنوالاستفادةالتوظيفدعمبرامجحسابوتفعيلحسابهعلى
.TAQAT.SAالرابطزيارةيرجىالتسجيل،أهليةمتطلباتحول

الدعم؟برنامجفيللتسجيلللمنشأةطاقاتحسابوجوديتطلبهل17.
.نعم

فيجيلالتسيلزمنيهللذاالمهارات،لرفعالتوظيفدعمبرنامجفيحالياً مسجلةمنشأةأنا18.
الدعم؟برنامجمنللاستفادةالتوظيفدعمبرامج
.برنامجبالالخاصةالاتفاقيةعلىوالموافقةالتوظيفدعمبرامجمنصةتفعيليلزمولكنلا،

حجم المدينةشخص من ذوي إعاقةانثى/ الجنس 
حجم المنشاة

و المتوسطة والصغيرة)
(متناهية الصغر

10%10%

فئة ج المدن الرئيسية
%0(الرياض، جدة، الدمام)

10%
المدن والمحافظات 

والمناطق حسب ما يراه 
الصندوق حاجتها لدعم 

اضافي
10%

وظيفالأسئلة الشائعة لبرنامج دعم الت
الإدارة العامة لخدمات التوظيف

http://www.taqat.sa/


4 وظيفالأسئلة الشائعة لبرنامج دعم الت
الإدارة العامة لخدمات التوظيف

بمنشأتي؟الخاصالدعممبالغدفعطريقةهيما19.
لدىالبرنامجطضوابكافةتوفرمنالتحققبعدللدعمالمنشأةفاتورةرفعمنآليبشكلالنظاميقوم

.ميلاديشهركلمن28بتاريخبالنظامالمدخلللمنشأةالبنكيالحسابفيالدعمإيداعويتمالمدعوم،

لمنشأتي؟المستحقةالدعممبالغتفاصيلمعرفةيمكننيكيف20.
.للعملالوطنيةالبوابةعلىبالمنشأةالخاصالحسابكشفصفحةطريقعن

؟(وصولقرة،)التمكينبرامجمعالبرنامجيتعارضهل21.
.الدعمبرنامجمنالاستفادة(وصولقرة،)التمكينبرامجمنالمستفيدةللموظفةيمكن

واسنويةإجازةغياب،)قانونيغرضلأيالموظفراتبمنبالحسمالمنشأةقامتحالفي22.
الدعم؟مبلغمنالحسميتمهل(...مخالفه،بارتكاب
وليسرنامج،البضوابطوفقالتوظيفمقابلالخاصالقطاعلمنشآتالبرنامجفيالمقدمالدعممبلغ
.المنشأةقبلمنبالحسمياتعلاقةله

اجتماعية؟الالتأميناتفيالوظيفيالمسمىمعالإعلانفيالوظيفيالمسمىتطابقيلزمهل23.
المنشأةواسمبالراتبمطابقةالتحققويتمالاجتماعيةالتأميناتمعالوظيفيالمسمىمطابقةيتملا

.الاجتماعيةالتأميناتفيورقمها

مؤهل؟لكلالمحددةبالرواتبالالتزامالبوابةفيالإعلانيتطلبهل24.
البوابة،فيالإعلانخلالمنوالمؤهلالراتببينارتباطيوجدلا

ينات؟التأمفيالمسجلالمنشأةرقممعالبوابةفيالمعلنةالمنشأةرقممطابقةيلزمهل25.
رقمهااختلافبالمنشأةفروعأحدعلىالموظفينتسجيلوتمالبوابةفيمنشأةاعلانحالوفي..نعم

.البرنامجدعممنالموظفيناستبعادفسيتمالتأمينات،فيالمسجل

الجديدة؟الدعماليةبنفسالمهاراترفعبرنامجفيالملتحقيندعميتمهل26.
الاتفاقياتلتعديوسيتمالمهاراتلرفعالتوظيفدعمبرنامجعنتماما  منفصلالجديدالدعمبرنامج

توظيفهادةوإعالموظففصلللمنشأةيمكنولاالبرنامجفيدعمهمتمالذينوالموظفينللمنشآت
.السابقةالحالاتبمعالجةالصندوقوسيقومالجديدالتوظيفدعمبرنامجفي

مخصصالدعمأنأمرجعيبأثرالدعماليةمنالموظفعلىتعودفائدةهناكستكونهل27.
فقط؟للمنشأة
.آتالمنشلدىالموظفيناستقرارفيوتساهمفقط،الخاصالقطاعلمنشآتموجهالدعمفائدة

محدد؟تاريخفيللمنشآتالمبالغصرفسيكونهل28.
.ميلاديشهركلنهاية28

الصرف؟ليتممعينةإجراءاتالمنشأةمنيتطلبهل29.
.المنشأةعلىاجراءأييوجدولاآليبشكلالصرفإجراءاتاستكمالوسيتمالبنكيالآيبانإضافة

التقديم؟وآليةالتقديمتاريخهوما30.
لرفعالتوظيفدعمبرنامجفيمعمولهوكماللعمل،الوطنيةالبوابةفيموحدهالتقديمآلية

.2020ابريلشهربدايةالتقديمبدايةتاريخوسيكونالمهارات،
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أساسيكراتبريال3000منبأقلالاجتماعيةالتأميناتفيتسجيلهمتممنالدعميشملهل31.
سكن؟وبدل
لا

لديهايكنلمولكنمالياً تأثرتحيثالتوظيفعنالنظربغضنفسهاللمنشأةدعمهناكهل32.
توظيف؟
.فقطللسعوديينتوظيفهاعلىبناء  للمنشأةموجهالصندوقدعمبرامج

العمل؟وتركشهرلكم2019يوليومنابتداءتوظيفهتممناحتسابسيتمهل33.
.العملرأسعلىولازالوا2019يوليومنتوظيفهمتممنمقابلللمنشآتالدعماحتسابسيتم

البشرية؟المواردوزارةموقعاوطاقاتطريقعنالتقديمهل34.
.(طاقات)للعملالوطنيةالبوابةطريقعنيكونالتقديم

منالبةمطدونالكترونياً الدعمسيتمأوالمنشأةقبلمنشهريةفواتيررفعسيتطلبهل35.
المنشأة؟
.المنشأةعلىاجراءأييوجدولاآليبشكلتتمالصرفإجراءات

واحده؟دفعهأمدفعاتعلىجزئيسيكونهلالدعمسيتمكيف36.
ستحقاتالماستكمالالىالمستحقالشهرمعشهرياصرفهيتمرجعيبأثرالمحتسبالدعممبلغ

.شهرا24منيتبقىماالبرنامجفيالمتبقيةالمدةاستكمالويتمالسابقة

البرنامج؟علىإضافةأمالبرنامجمدةضمنتحسبرجعيبأثرالمدةهل37.
.شهر24بإجماليالدعممدةضمنتحتسبرجعيبأثرالمدة

م؟07/2019فيالدعميشملهاالصغيرةالمنشآتهل38.
.البرنامجضوابطوفقبالدعممشمولةالخاصالقطاعمنشآتجميع

الخيرية؟الجهاتستشملالمبادراتهل39.
شأةكمن(طاقات)للعملالوطنيةالبوابةفيالتسجيليمكنها،700رقمالخيريةللجهةكانحالفي

.خاصقطاع
علىللردالمنشآتفواتيرعلىبالاطلاعالفروعلموظفيصلاحيةإعطاءسيتمهل40.

الاستفسارات؟
النظامتكمالاسبعد(الاتصالومراكزالفروعموظفي)الصندوقموظفيلكافةصلاحياتتوفيرسيتم
.الالي

القادمة؟أشهرللستةالموظفينلرواتبالصندوقتحملإمكانيةمدى41.
.المنشأةلدىالموظفاستمراريةلضمانشهركلنهايةالدعمصرفيتم

الدعماملنظوالرجوعالماضيةالفترةعنالسعوديللموظفالراتبنصفتغطيةسيتمهل42.
القديم؟
.ريال3000للدعمأقصىوبحد%30بنسبةالبرنامجآليةوفقالمنشأةدعمسيتم
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الصندوق؟عنهاأعلنالتيالمبادراتماهي43.
.التوظيفدعممسارمبادرة-
.التدريبمسارمبادرة-
.العملعنالباحثينإعانةمبادرة-
.الخاصالقطاعموظفيدعممبادرة-

فقط؟الموظفيخصمباشردعمهناكهل44.
.فقطللمنشأةموجهالدعم

القدامى؟الموظفينستغطيالجديدةالمبادراتمنهل45.
وليويمناعتبارا  رجعيبأثرالموظفينعنالمنشآتدعمسيتمالخاصالقطاعموظفيدعممبادرة
2019.

م؟2020مارسمنابتداءالمنشآتفيالسعوديينرواتبكاملتغطيةسيتمهل46.
م7/2019شهرمنابتداء.ريال3000للدعمأقصىوبحد%30بنسبةالبرنامجآليةوفقالمنشأةدعمسيتم

الالية؟وماهيالتسجيلوقتعلىالمنشآتاطلاعيتممتى47.
.التسجيلاليةوسيتضمنابريلشهربدايةفي

الدعم؟منالمستثناةالمهنماهي48.
.الدعممنمستثناةمهنتوجدلا

كمنشأة؟التسجيلالشركاتمنسيطلبهل49.
فيموظفينالبياناتواضافة،(طاقات)للعملالوطنيةالبوابةفيالتسجيلالمنشأةعلىيزم..نعم

.لذلكمخصصةصفحة

منالبياناتتؤخذأمطاقاتفيالتسجيلالمنشآتفيالموظفينجميعمنسيطلبهل50.
مباشرة؟وربطهاالتأمينات
طلبقديمتلطلبالمخصصةالصفحةفيوالتسجيلطاقاتفيحسابللمنشآتيكونانيتطلب

.رجعيبأثردعم
التوظيف؟دعمبمسارالمقصودما51.

العمل)شملتوالتيالخاصالقطاعفيالعملعنالباحثينتوظيفعمليةتسهيلفيتساهممبادرة
.(بعدعن

الى؟–منتاريخوبأيالجددالموظفينالمقصودوهل52.
ندوقالصبرامجفيدعمهمعدمبشرطالمنقطعيناوالعملبسوقحديثاالملتحقينالموظفين
.البرنامجضوابطعليهوتنطبقالسابقة

بعمر؟محددهووهلالدعممدةكم53.
.سنه60إلى18منوالعمرشهر،24الدعممدة

الدعم؟يشملهمالمواطناتأبناءهل54.
.فقطللسعوديينموجهالدعم



7 وظيفالأسئلة الشائعة لبرنامج دعم الت
الإدارة العامة لخدمات التوظيف

له؟الأعلىوالسقفالدعمنسبةكم55.
.ريال3000أقصىوبحد%30الدعمنسبة

الجزئي؟والعملبعدعنالعملموظفيالدعميشملهل56.
بعدعنوالعملالاجتماعيةالتأميناتفيكاملدوامباجرالمسجلالموظفيشمل

الإجمالي؟امفقطالأساسيالراتبعلىالدعم57.
بدل+الأساسيالراتب)يساويوالذيالاجتماعيةالتأميناتفيالتأمينيالاشتراكاجرعلىالدعم
.(السكن

الدعم؟ليشملهمالتأميناتفيتسجيلاخرتاريخيكونمتى58.
لذلكتاريختحديديتملم

الدعم؟يشملهاهل2019يوليو1منذتوظيفلديهايوجدلاالمنشأةانحالفي59.
.الجديدللتوظيفالدعميشملها

النسائية؟المحلاتتأنيثبرنامجمنالمستفيداتيشملالدعمهل60.
.الصندوقبرامجأحدعلىسابقا  دعمهمتممندعميمكنلا

توطين؟قرارعليهاصدرالتيالمهنايضاً يشملالدعمهل61.
.نعم

الإداريين؟اووالمعلماتالمعلمينسواءالتعليم؟قطاعيشملالدعمهل62.
.نعم

بالدعم؟مشمولهالاقتصاديةوالأنشطةالمهنجميعهل63.
.نعم

سابقة؟برامجعلىدعمهمسبقمندعميمكنهل64.
السابقالدعماكماليتملمحالفيالدعماكمالسياسةتطبيقويمكن..لا

يسيره؟بفترةالصندوققبلالتأميناتفيللمسجليناستثناءيوجدهل65.
.2019يوليومناعتبارا  رجعيبأثرالدعميتم

العمل؟رأسعلىللمستمرينتحفيزيوجدهل66.
.الخصوصبهذاآليةعنالإعلانيتملم

التوطين؟نمودعممنسابقاً المستفيديندعمسيتمهل67.
علىقديمالتمنالجزئيوالعملالتوطيننموبرنامجيفيبياناتهمسجلتممنالسماحسيتمنعم

.الرجعيبالأثراوالجديدالدعمبرنامجوظائف
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منتمكينهاسيتمهلالعملوزارةاوالصندوقمناستردادعليهاأوالموقوفةالمنشآت68.
البرنامج؟علىالتقديم

دعمامجبرنعلىالتقديميمكنهالاالعملوزارةاوالصندوقمناستردادعليهاأوالموقوفةالمنشآت
.عليهاالتيالمخالفةانهاءيتمحتىعامبشكل

للبرنامج؟الانضمامبعدالراتبتغيرحالفيالدعميتأثرهل69.
والوظيفيلانالإعفيعليهالمتفقالراتبنفسعلىالدعمفيستمرالزيادةأماالنقص،حالفييتأثر
ريال15.000يتجاوزمالم

الموظفين؟علىخصوماتوجودحالفيالدعممقداريتأثرهل70.
موظفالبينالخصوماتاوالسنويةبالإجازةمرتبطوغيربالمنشأةالتوظيفمقابلموجهالدعم

.والمنشأة

؟الموظفينجميعالدعميشملهلالمحددةالفترةفيشركةالىالمؤسسةتحويلعند71.
.الموظفينعنالدعماستمراريتمالمالكلنفسالمنشأةملكيةاستمرارثبتحالفي

المالك؟لنفسالأنشطةبينالموظفينانتقالعندالدعميتوقفهل72.
.اجتماعيةالالتأميناتنظامفيالمسجلةعنالبوابةفيالمعلنةالمنشأةرقملاختلافنظرا  ..نعم

طاقات؟فيالتسجيلغيرللتسجيلاليةهناكهل73.
.طاقاتفيالتسجيلآليةنفس

الوصول؟لسهولةارسالهيتمرابطيوجدهل74.
.ذلكعنالرسميةالوسائلفيالإعلانسيتم..نعم

التوظيف؟دعمتحتتندرجالبرامججميعانحيثللبرنامجالفعليالاسمهوما75.
الخاصالقطاعفيالموظفينتوظيفدعمهوالهدفلانالتوظيفدعمبرنامج

الشروطمعليهتنطبقمنضممباشربشكلسيتمفهلبطاقاتعلملهمليسالعملاءاغلب76.
الجديد؟البرنامجفي

.الدعمعلىالحصولمنالمنشآتتتمكنحتى(طاقات)فيالتسجيلالمنشآتعلىيلزم

الآلية؟هيوماالبرنامج؟لنفسأخرىمنشأةلدىالدعماكماليمكنهل77.
الدعمفييةالمتبقالمدةواستكمالالوظيفيالإعلانعلىالتقديميتمبانوالاليةذلكيمكننعم

.بذلكالجديدةالمنشاةاشعاروسيتم




