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الفري الثاني شركت
ويقمقثلقهقا هالخوقي ي ة الاجفاقيت ال يذ/
) واملشار عليب يما عذ هالفري الثاني.
و نوانب لغا اث الخ لي ص.ب (
حـُث ؤن الفسٍم ألاوٌ هو وزارة إلاجصاالث وجكنولوجيا املعلوماث ،معجي بخىفُر بسامج لحدزٍب وجشغُل الباحثين
عً عمل مً خسٍجي إلاثصاالت وثىىولوحُا املعلومات في املؤطظات والشسوات العاملة في طوق العمل ألازدوي،
) لدى وزارة الصنا ت والخقجارة
وحُث ؤن الفسٍم الثاوي هو شسهة خاصة مسجلة ثحد السكم (

(مراقب الشركاث) وفم اللواهين املسعُة في اململىة ألازدهُــة الهاشــمُة ،وثـسغب باملظاهـمة في الحد مً
البطالة بين شباب ألازدن عبر ثدزٍب وجشغُل عاطلين عً العمل مً حدًثي الحخسج ضمً ثخصصات
الاثصاالت وثىىولوحُا املعلومات ،فلد ثم الاثفاق بين الفسٍلين وبالحفاهم والتراض ي فُما بُنهم على
ً
الحعاون لححلُم ذلً وفلا لبىود وؤحيام هره الاثفاكُة.
ً
ا
أوال :جعحبر امللدمة ؤعاله حصءا الًحجصؤ مً هره الاثفاكُة وضمً بىودها ألاطاطُة.
ا
ثاني ق ققاً :ل ـ ــوم الفسٍ ـ ــم ألاوٌ بحم ـ ــالت الحوعُ ـ ــة الالشم ـ ــة الط ـ ــحلطاب الخـ ــسٍجين الج ـ ــدد ف ـ ــي مجـ ــاٌ إلاثص ـ ــاالت
وثىىولوحُــا املعلومــات مــً العــاطلين عــً العمــل وال ـساغبين بااللححــاق ببرهــامج الحــدزٍب والخشــغُل فــي
الش ــسهة ،وٍل ــوم الفسٍ ــم الث ــاوي باخحُ ــاز ألام ــخام املىاط ــبين م ــنهم ،م ــً خ ــالٌ مل ــابل هم ف ــي الش ــسهة
ً
وإعالم الفسٍم ألاوٌ خطُا باألمخام الرًً ثم اخحُازهم.
ا
ثالث ق ققا ً :ل ـ ــوم الفسٍ ـ ــم الث ـ ــاوي بح ـ ــدزٍب وجش ـ ــغُل الع ـ ــدد املحف ـ ــم علُ ـ ـ م ـ ــً خسٍج ـ ــي البي ـ ــالوزٍوض ف ـ ــي مج ـ ــاٌ
الاثصــاالت /ثىىولوحُــا املعلومــات واملحعطلــين عــً العمــل ممــً لــم ًمــم علــى ثخــسحهم ؤه ــر مــً عــام
واحــد ،ولــم ٌظــبم لهــم العمــل فــي هفــع املجــاٌ ،وذلــً عــد الخســجُل زطــمُا لةطــحفادن مــً البرهــامج
وبعد موافلة الفسٍم ألاوٌ على اعحمادهم.
ا
ً
را عا  :ثيون مدن الحــدزٍب والخشــغُل ( )12شهسا في مواكـ عمـل الشـسهة الهخظـاب خبـرات هوسٍـة وعملُـة فـي
ً
مهً الاثصاالت  /ثىىولوحُا املعلومات ,وفلا لبرهامج ثدزٍبي وجشغُلي معحمد مً كبـل الفـسٍلين ألاوٌ
والثاوي ،وٍحضمً دوزن ثدزٍبُة خاصة باملهازات الحُاثُة والاطحخدامُ ليـل مجموعـة مـً امللححلـين
مدتها ال ثلل عً خمظة ؤًام ًىومها الفسٍم ألاوٌ في مساهص ثدزٍبُة محخصصة.
ا
خام ا ً :لتزم الفسٍم الثاوي بما ًلي-:

.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

دف ـ ألاح ــوز املظ ــححلة للملححل ــين ببره ــامج الح ــدزٍب والخش ــغُل حظ ــب الي ــادز ال ــو ُفي املحب ـ ف ــي
الشسهة وبما ال ًلل عً( )300دًىاز/محدزب/شهس.
دف بدٌ مواصالت وبما الًلل عً ( )50دًىاز/محدزب/شهس للملححلين مـً املحافوـات ألاخـسى غيـر
املحافوة التي ًحواحد فيها ملس/ملسات الفسٍم الثاوي.
إش ـسان امللححلــين بالحــدزٍب بالضــمان الاححمــا ي ،ودف ـ الاشــتراوات املظــححلة للضــمان م ـ خصــم
مظاهمة امللححم مً زاثب الشهسي وحظب كاهون الضمان الاححما ي.
ثـإمـين السعاًة الصحُة للملححلين بالبرهامج حظب ما هو محب لباقي املو فين داخل الشسهة.
ً
ثـدزٍب امللححــم ضــمً البرهــامج املعـد لهــره الغاًــة وذلــً وفلــا لخطـة ثــدزٍب وامــحة ومحــددن ثحــد
زكابح وإشساف  ،على ؤن ًحم مشازهة الخطة الحدزٍبُـة مـ الفسٍـم ألاوٌ واملوافلـة عليهـا كبـل البـدء
في ثىفُرها.
إط ــالر الفسٍ ــم ألاوٌ عل ــى ص ــُغة العل ــد ال ــري ط ــُبرم م ــا ب ــين املح ــدزب والفسٍ ــم الث ــاوي إلب ــداء ؤً ــة
مالحوات ،وثصوٍده بيسخ عى عد الحوكُ .
ً
ً
ثفسَ ـ امللحح ــم بالبره ــامج ثفسغ ــا و ــامال للمش ــازهة ف ــي ث ــدزٍب امله ــازات الحُاثُ ــة وإلاط ــحخدامُة ؤو ؤي
ثدزٍب آخس في حاٌ ثم إوعلاده.

ا
سادسا ً :لتزم الفسٍم ألاوٌ بدف الحيالُف الحالُة-:
ً
 (  ) %50مــً ألاحــوز الشــهسٍة للملححلــين بالبرهــامج خــالٌ إلاثنققا شققر شــهسا ألاولــى فل ـ (فتــرنالحدزٍب والخشغُل) وبما ال ًصٍد عً ( )150دًىاز/محدزب/شهس وٍحم دفعها إلى الفسٍم الثاوي.
ً
 بــدٌ املواصــالت للملححلــين بالبرهــامج خــالٌ إلاثنققا شققر شــهسا (فتــرن الحــدزٍب والخشــغُل) وبمــا الًصٍد عً ( )50دًىاز/محدزب/شهس وٍحم دفعها إلى الفسٍم الثاوي.
 ولفة حمالت الحوعُة والحعسٍف بالبرهامج. ولفة دوزن ثدزٍب املهازات الحُاثُة و إلاطحخدامُة.ا
ً
سا عاً :ـلتزم الفـسٍم الثاوي بحلدًم املطالبات املالُة عد اه هاء ول شهس للفسٍم ألاوٌ ووفلا ملا ًلي -:
ً
 .1ثل ــدًم املطالب ــة مسفل ــا حه ــا هش ــف امللححل ــين ثب ــين اط ــم و ــل م ــنهم وزكم ـ ال ــوطجي وث ــازٍ ب ــدء
واه هــاء الح ــدزٍب والحخص ـ وص ــوزن ع ــً الاثفاكُــة وهش ــف بالحض ــوز والغُ ــاب وص ــوزن ع ــً
إثب ــات الظـ ــىً للملححل ــين م ــً ؤبىـ ــاء املحافو ــات ،وصـ ــوزن ع ـ ـً وصـ ــل جظـ ــدًد زطـ ــوم طوا ـ ـ
الوازدات ،وذلً بحد ؤكص ى (ً )15وم مً الشهس الري ًلُ .
 .2جعحمد املطالبة عد ثدكُلها مً كبل الفسٍم ألاوٌ.
 .3ثطبم على املطالبـات املالُـة ألاهومـة املالُـة التـي ثـىوم الشـؤون املالُـة للفسٍـم ألاوٌ ومـً ذلـً
كاهون زطوم طوا الوازدات.
ً .4لتـ ــزم الفسٍـ ــم ألاوٌ بخظـ ــدًد مطالبـ ــات الشـ ــسوات خـ ــالٌ ش ـ ـهس مـ ــً ثلـ ــدًمها فـ ــي حـ ــاٌ إهحمـ ــاٌ
معصشات صسف املظخىدات املالُة امللدمة.

ا
ثامنققا  - 1 :للفسٍــم الثــاوي وخــالٌ الشــهوز الثالثــة ألاولــى مــً فتــرن الحــدزٍب الحــم فــي فصــل امللححــم بالبرهــامج
واطــخبدال بــأخس إذا ثبــين ل ـ عــدم ث ــلُده بحعلُم ــات الــدوام والالت ـزام بب ــسهامج ال ــحدزٍب امل ــعد
ً
مــً كــبل الفــسٍم الثــاوي ،علــى ؤن ًــحم إعــالم و موافلــة الفسٍــم ألاوٌ خطُــا ،وَعــد الفسٍــم ألاوٌ
ً
موافلا في حاٌ عدم السد خالٌ ؤطبور مً ثازٍ الحبلُ .
 -2مً املحفم علُ ؤن ًلتزم الفسٍم الثاوي بسد وافة املبـال التـي دفعهـا الفسٍـم ألاوٌ عـً ؤي ملححـم
بالبرهــامج ًلــوم بفصــل كبــل إهمــاٌ مــدن الحــدزٍب والخشــغُل ودون مبــرز مشــسور حظــب كــاهون
العمل ألازدوي ،وجعلُمات الىوام الداخلي للشسهة.
ا
جاس ققعا  -1 :للفسٍ ــم ألاوٌ الاط ــالر ف ــي ؤي مسحل ــة م ــً مساح ــل ثىفُ ــر ه ــره الاثفاكُ ــة عل ــى حظ ــً ط ــير ث ــدزٍب
وجشغُل امللححلين بالبرهامج واطخُفائهم لحلوكهم املىصوم عليها في هره الاثفاكُة ،والاطالر
على ؤي هشوفات ؤو مظخىدات لهره الغاًة.
ً
ً -2لتزم الفسٍم الثاوي بحلدًم ثلازٍس زب طىوٍة عً امللححلين بالبرهامج إلى الفسٍم ألاوٌ وفلا لىموذج
معحمد.
ا
اشرا  :مً املحفـم علُـ ؤن ًلـوم الفسٍـم الثـاوي بئعطـاء ألاولوٍـة فـي الحو ُـف للملححلـين بالبرهـامج خـالٌ ؤو
ً
عد فترن إلاثنا شر شهسا لدً  ،إذا اثبحوا ؤن مظحواهم ًلبي محطلبات الشسهة.
حاد

شر :مدن هره الاثفاكُة سنت ميالد ت ،وثجدد بموافلة الفسٍلين الخطُة.

ثاني شر:
ً
ٌ .1عمل حهره الاثفاكُة اعحبازا مً ثازٍ ثوكُعها.
 .2ثيحهـي هــره الاثفاكُــة فــي حالــة مخالفــة ؤي مــً الفـسٍلين للشــسوت والالتزامــات املترثبــة علُـ فــي هــره
الاثفاكُة.
ً .3مىً جعدًل بىود هره الاثفاكُة بموافلة الفسٍلين الخطُة.
 .4في حاٌ اه هاء هره الاثفاكُة ألي طبب مً ألاطباب جظحمس الالتزامات املترثبـة بموحههـا علـى ؤطسافهـا
طازٍة إلى حين اه هاء مدن الحدزٍب والخشغُل آلخس ملححم بالبرهامج.
ً .5لتزم الفسٍم الثاوي بسد وافة املبـال التـي دفعهـا الفسٍـم ألاوٌ عـً ؤي ملححـم بالبرهـامج فـي حـاٌ اخـل
بإي بىد مً بىود هره الاثفاكُة.
ثالث شر :ثم إبسام هره الاثفاكُة والحوكُ عليها مً الفسٍلين  ،وثحيون مً ثالثة عشس مـادن بمـا فيهـا هـره
املادن وثم إبسامها على وسخحين.
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