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 التعريفات واإلختصارات

 

 تدل اإلختصارات أدناه عل التعريفات المبينة إزاء كل منها: 
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 برنامج التشغيل الوطنز
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ي الضمان اإلجتماعي  متعطل عن عمل / باحث عن عمل
ز
اك فّعال ف نامج لمدة شهر  تسجيلهقبل  -هو كل من يبحث عن عمل وليس لديه اشير ي الير

ز
ف

 كحد أدنز 

نامج نامج ملتحق بالير  هو من تم قبوله لإلنتساب بالير

 مؤسسات القطاع الخاص صاحب عمل 

 وزارة العمل الوزارة 

 هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية  الهيئة

ي  الوحدة
 وحدة إدارة برنامج التشغيل الوطنز

 صندوق المعونة الوطنية الصندوق
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 المقدمة 1

ي ب 1.1
 رنامج التشغيل الوطنز

ي تهدف إىل الحفاظ عل  19-الحكومة األردنية خالل جائحة كورونا كوفيد  اتخذت
 استمرارية كل منالتدابي  المناسبة النر

العمال وأصحاب العمل. حيث تقوم بإصدار أوامر الدفاع والبالغات الصادرة بموجبه،  فضال عن تدابي  أخرى نقدية وعينية  

، كان لجائحة كورونا كوفيد  رت من األزمة.  وعل الرغم من  هذه التدابي  ي تضز
ة والضعيفة النر تكلفة   19-لدعم  األرس الفقي 

ي مستويات الدخل، وانخفاضأدت اجتماعية واقتصادية آثار 
ز
ي  اىل انخفاض ف

ز
ي معدالت االستهالك، وارتفاع  ف

ز
معدالت ف

كات  .التضخم، وزيادة ديون األرس والشر

ي ومن 
ي يواجهها االقتصاد األردنز

ي البطالة وخاصة  معدالت ارتفاع  أهم المشاكل النر
ز
ي الشباب واإلناث، ف

ي معدالت والفئنر
ز
تباين ف

ز المحافظات،  ي معدالت المشاركة االقتصادية وخاصة لإلناثالبطالة بي 
نظام  باإلضافة إىل عدم وجود  . باإلضافة إىل تدنز

امج  ،شامل لبيانات سوق  العمل ي الوقت المناسب لتوجيه الير
ز
األمر الذي يؤثر عل إمكانية  اتخاذ القرارات المناسبة ف

 االقتصادية ذات األولوية. واألنشطة نحو القطاعات   والمشاري    ع

برنامج التشغيل  وبالتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص بتصميم وإطالقلمواجهة هذه التحديات قامت الحكومة األردنية و 

ي " تشغيل" وهو أحد أولويات عمل الحكومة االقتصادية 
ز الوطنز نامج ) تبلغحيث . 2023و 2022للعامي  ( 80موازنة الير

ي للعام 
ي وأردنية ضمن الفئة العمرية )60الوصول لتشغيل )، والذي يهدف اىل 2022مليون دينار أردنز

( 40-18( ألف أردنز

نامج جميع محافظات المملكة وجميع القطاعات كما   .سنة  .االقتصاديةواألنشطة ويشمل الير

نامج  وي  هدف  فيه العديد من المؤسسات من تداعيات جائحة كورونا من اىل تالير
ز
ي وقت بدأت تتعاف

ز
ز القطاع الخاص ف مكي 

ز  130المساهمة بدعم  خالل  اك الضمان مساهمة بادناني   10 و دناني  بدل تنقالت  10إضافة إىل  ،دينار من أجور العاملي  شير

ز صاحب العمل والعامل 12عمل العقد  تكون مدةعل أن  من تاري    خ إبرام العقد، أشهر  6، ولمدة عن العامل االجتماعي   شهر بي 

ي كافة القطاعات ما عدا 
ز
ي المدارس و ف

ز
نامج خدمات كما   .شهور 10فيمكن أن تكون مدة العقد  رياض االطفالف ويوفر الير

ي إن دعت الحاجة. 
ي مواقع العمل والتدريب الصفز

ز
 التدريب ف

 

ي  1.2
نامج التشغيل الوطنز  الغرض من الدليل التشغيلي لير

 

ز له، وي   ز الرئيسيي  المفاهيم واألسس والمبادئ التشغيلية  هدف اىل وضعيعتير هذا الدليل بمثابة الوثيقة اإلرشادية للمستخدمي 

نامج ي  والخطوات التفصيلية للير
شمل الدورة التشغيلية الكاملة له. ويعتير المصدر المرجعي الرئيسي لمرحلة التنفيذ ت والنر

 ومرحلة التقييم. 
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ز  1.3 ز الرئيسيي   المستخدمي 

ي  هذا  ُيستخدم
ز
نامج ف ز عل تصميم وتنفيذ الير ليل من قبل جميع العاملي 

ّ
المشكلة للعمل عل وزارة العمل ولجان العمل  الد

نامج يكة من مؤسسات حكومّية وغي  حكومية،  الير اعمة والشر
ّ
 لجميع الجهات الد

ً
 مرجعا

ّ
هذا يمكن استخدام كما و ، كما يعد

نامج ليل من قبل كافة الجهات المعنية بتنفيذ أو دعم أحد محاور الير
ّ
 ومنها:  الد

نامج من ال - كات القطاع الخاص قطاع الخاصالمستفيدين من الير  وتشمل ممثلي القطاع الخاص ومؤسسات ورسر

 وزارة العمل  -

 وزارة التخطيط والتعاون الدوىلي  -

 هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية -

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي  -

 صندوق المعونة الوطنية -

ز ) مثل البلديات  - ز الداعمي  ز والمحليي  كاء الدوليي  ها(الشر  ومراكز الشباب، وغي 

كة االعالمية  -  الشر

 مزودي التدريب والجامعات -

نامج.  -  اي جهات اخرى خاصة يتم التعاقد معها لتنفيذ جزء من عمليات الير
 

 الجهة المسؤولة عن إعداد الدليل  1.4

كاء.   تّم اعداد الدليل من قبل وزارة العمل وبالتنسيق مع كافة الشر

 

 لتعديل هذا الدليل الالزمة القواعد واإلجراءات 1.5

ية  ز التحضي  ي المرحلتي 
ز
روس المستفادة ف

ّ
ُصّمم هذا الدليل كوثيقة اجرائّية، يتم تعديلها بناًء عل التغذية الّراجعة والد

والتنفيذية. حيث تعتير هذه "النسخة األوىل" ويتم المصادقة عليها من قبل وزارة العمل وبالتشاور مع مجموعة 

ه البنك الدوىلي  ه  .عير منصة تشغيلا ونشر إذا لزم األمر. وتكون  ا كما ويمكن تعديل المالحق بشكل منفصل وإعادة نشر

ليل نسخة مصّورة ومؤرخة بتاري    خ مصادقة واعتماد الدليل. 
ّ
 الّصفحة األوىل من الد

نامج 2 نامج اإلطار المفاهيمي للبر  ومكونات البر

 عنارص التصميم الرئيسية 2.1

 هدف البرنامج 2.1.1
ي أحد أولويات عمل الحكومة يعتير برنامج التش

ز غيل الوطنز ز القطاع الخاص عل توفي  ، 2023و  2022  للعامي  وي  هدف لتحفي 
ز  ز فرص عمل لتشغيل األردنيي  ي جميع القطاعات المتعطلي 

ز
 احتياج القطاع الخاص. وحسب االقتصادية  واألنشطة عن العمل ف

نامج ي  هدفو   وتسهيل حصولهم عل  الير
ً
ي اقتصاديا

ز الشباب األردنز ي تطلعاتهم و ت ةعمل الئقفرص إىل تمكي  ضمن لهم حياة تلنر
ي سوق العمل. من  مجموعة من التدخالت أهمها تمكينهمتنفيذ كريمة من خالل 

ز
نامج حيث  المهارات المطلوبة ف يستهدف الير

ي وأردنية 60تشغيل )
 .شغيل "تشغيل"المنصة الوطنية للت عير ( ألف أردنز

نامج الفئة العمرية نامج عل تلبية احتياجات سوق العمل، من خالل 40( وإىل )18) من يستهدف الير ( عام، حيث يقوم الير
ي قطاع التدريب والتشغيل

ز
اكات وطيدة ومستدامة مع مختلف الجهات المعنية ف نامج. كما يساهم رسر ( 6بما يلي ولمدة ) الير

 أشهر : 
ي  المساهمة  -1

 ة. / العامل أجر  فز
ي  -2

 بدل التنقالت.  المساهمة فز
ي   -3

اك المساهمة فز  . االجتماعي  الضمان اشير
ي تكاليف التدريب خالل العمل.   -4

 المساهمة فز
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 الفئات المستهدفة  2.1.2
اوح أعمارهم  /ات الذين تير ز /ات عن العمل األردنيي  ز ز ) ما تشمل الفئة المستهدفة  الباحثي  يطة )40 -18بي   ال  أن( أ( عاًما رسر

كم عمل عن الباحث يكون يكون لدى المؤسسة العامة للضمان االجتماعي لمدة شهر أو أكير من تاري    خ تسجيله  فّعاال  ا شير

نامج ؛ ) ي المملكةج( ومن كافة المستويات التعليمية؛ )ببالير
ز
المنوي  المنتفعأن ال يكون )د(  ؛( ومن مختلف المحافظات ف

 من إحدى برامج دعم األجور. 
ً
  الحاقه/ا منتفعا

نامج تش   غيل ) /ة منهم )60يس   تهدف الير ي
(% من منتفعي ص   ندوق المعونة الوطنية ض   من برنامج الدعم النقدي 7( ألف أردنز

ز من برن امج  الموح د .  من قب ل ص              ن دوق المعون ة الوطني ة بن اًء عل  ال دعم النق دي الموح د وس              يتم اختي ار هؤالء المنتفعي 

ز ) اوح أعمارهم بي 
ز عن عمل الذين تير ز االقتص            ادي، والذي يس            تهدف الباحثي  ي برنامج التمكي 

ز
( 40 -18المعايي  المحددة ف

ي مح  اول  ة لمس                اع  دتهم للخروج من براثن الفقر. ويقوم ص              ن  دوق المعون  ة الوطني  ة 
ز
ي األرس القريب  ة من خط الفقر ف

ز
ا ف ع  ام  ً

ز لغايات تقديم طلب للتقدم للحصول عل فرص العمل المعروضة واالستفادة منها. ب ز المتسهدفي   مساعدة المنتفعي 

ي س وق العمل من خالل تش غيل اإلناث بنس بة )
ز
ز وإدماج المرأة ف نامج إىل تمكي  (%من العدد الكلي المس تهدف . 35ويس ع الير

ز اإلناث للعمل عير توجيه رسائل اع  المية لحثهن عل المبادرة بالتقدم لمنصة التشغيل. حيث سيتم تحفي 

نامج  نامج تقوم وحدة سوخالل تنفيذ الير ية  تحقيق بمتابعةإدارة الير ز  . إن لزمالنسب والقيام باجراءات تحفي 

 

 في البرنامج أنواع الدعم 2.1.3

 التشغيل والتدريب في مواقع العمل 2.1.3.1

 للتشغيل والتدريب 
ً
نامج دعما ي مواقع  العمل  يقدم الير

ز
 ف

ً
 عمليا

ً
يتم تقديمه أثناء قيام الفرد بمهام أو  حيث يعتير ذلك تدريبا

ف أو المدير  ي مكان العمل، بتوجيه من المشر
ز
ورية لوظيفته ف ي تعتير رصز

 المهام النر
ً
عمليات متعلقة بوظيفته. يؤدي العامل عادة

 موعة مهارات العامل وزيادة اإلنتاجية. أو المدرب/الموجه. ُيستخدم هذا النوع من التدريب لتوسيع مج

ز أدناه:   ويتمثل الدعم كما هو مبي 

نامج ) -1  ( أشهر. 6لمدة )و ، األجر ( دينار/ شهر من 130يغطي الير

نامج بدل التنقالت ) -2  ( أشهر. 6لمدة )و ( دينار/شهر، 10يغطي الير

اكات ضمان إجتماعي  -3 نامج بدل اشير  ( أشهر. 6لمدة )و ( دينار/ شهر، 10) عن العامليغطي الير

ي يحددها صاحب العمل، ب   ) -4
ي موقع العمل والنر

ز
ة التدريب ف نامج بدل كلف التدريب خالل فير ( دينار/ 80يغطي الير

ي هذا المكون وبحدها األقىص )بمستفيد، 
ز
ة التدريب ف  ، وتدفع لمزود التدريب. ( أشهر 3حيث ال تتجاوز فير

 خالل الغرف الصفية:من التدريب  2.1.3.2

نامج :  يقدم الير ي مواقع العمل، حيث يتمثل الدعم بما يلي
ز
ي الغرف الصفية والتدريب ف

ز
 للتشغيل والتدريب ف

ً
 دعما

ي الغرف الصفية:  •
 
 الدعم المقدم للتدريب ف

ي الغرف الصفية:  .1
 
 الدعم للعامل أثناء التدريب ف

ي الغرفة الصفية شهريا لكل عامل متدرب( دينار 70)حافزمالي مقداره  دعم -أ
 
اوح  خالل التدريب ف ولمدة تير

ز شهر   . من قبل صاحب العمل لكحد أقىص، وتحدد المدة حسب متطلبات العم ( أشهر3) إىل   واحد  بي 
ي الغرف الصفية )تدريب نظري(:  -ب

 
 الدعم المقدم لمزود التدريب أثناء التدريب ف

نامج تكاليف التدريب بمبلغ ) .1 : يتحمل الير ي
ز ( دينار/ شهر ولمدة تير 133دعم كلف التدريب المهنز اوح بي 

 . من قبل صاحب العمل وتحدد المدة حسب متطلبات العمل كحد أقىص، ( أشهر3) إىل   واحد  شهر 
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2.  : ي
نامج تكاليف التدريب بمبلغ ) دعم كلف التدريب التقنز ز  ( دينار/ شهر 233يتحمل الير اوح بي 

ولمدة تير
ز شهر  قبل صاحب من  كحد أقىص، وتحدد المدة حسب متطلبات العمل ( أشهر3) إىل  واحد  بي 
 . العمل

ي موقع العمل )بعد انتهاء التدريب النظري( .2
 
ي النافذة  :الدعم المقدم ف

 
ي هذه الفقرة مراعاة ما تم ذكره ف

 
يتم ف

 : ي مواقع العمل، مع توضيح مايلي
 
 األول التدريب ف

ز شهر و )130دعم األجر بقيمة ) -أ اوح بي 
 . ( أشهر بعد انتهاء التدريب النظري5( دينار/شهر ولمدة تير

اك الضمان االجتماعي  -ب ز شهر و )10بقيمة )عن العامل دعم اشير اوح بي 
( أشهر بعد 5( دينار/شهر ولمدة تير

 انتهاء التدريب النظري. 
ز شهر و )10دعم بدل التنقالت بقيمة ) -ج اوح بي 

 ( أشهر بعد انتهاء التدريب النظري. 5( دينار/شهر ولمدة تير
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 البرنامج المعايير المطلوبة للفئات المستهدفة من 2.1.4

 معايير األهلية والشروط الخاّصة بالباحثين عن عمل 2.1.4.1

/ة الجنسية.  - ي
 أن يكون أردنز

 سنة. ( 40 -18)العمر  -

 ومن جميع محافظات المملكة.  -

نامج( ش      هر 1متعط      ل/ة ع      ن العم      ل لم      دة أدناه      ا ) - اكه غ      ي  فع      ال بالض      مان م      ن ت      اري    خ التس      جيل بالير
)اش      ير

 .)  اإلجتماعي

 يشمل كافة المؤهالت والمستويات التعليمية.  -

 من إحدى برامج دعم األجور  المنتفعيكون أن ال  -
ً
كة دعما  المنوي الحاقه/ا منتفعا أو تتقاضز المؤسسة أو الشر

ي حال تم اثبات ذلك ماليا مقابل عمله
ز
 . وتعتير اتفاقية المنحة الغية ف

كة بعد تاري    خ اطالق - نامج  أن ال يكون عمل سابقا لدى الشر  . 3/4/2022الير

ي حال ا -
ز
، اية العمل، الراتبتاري    خ بدمعلومات عقد العمل )وادخال صاحب عمل قبل ختيار فرد للعمل من ف

ي 
لوزارة  ةآكتاب رسمي من قبل المنشتوجيه  فال يمكن لصاحب العمل تعديل هذه البيانات اال ب (المسم الوظيفز

 العقد. معلومات بتعديل ل ، وللوزارة حق الرفض او القبو العمل

ي حال ف -
ز
ضع تكاليف التشغيل كاملة وال يخآة العمل تتحمل المنش خالل الشهر األول منعن عمل ث صل باحف

 ث الي نوع من الدعم. الباح

 تسجيل أصحاب العملالمطلوبة لقبول لمعايير ا 2.1.4.2

 وحسب األصول.  -
ً
كة مسجلة رسميا  أن تكون الشر

اخ          ي  الالزم         ة )رخ            المه          ن، وال          رخ  القطاعي          ة حي          ث  - أن تك         ون الشر          كة حاص          لة ع          ل كاف          ة الير

اخي  البيئية ينطبق ذلك  (. ومن ضمنها الحصول عل الير

كة مسجلة  - ي المؤسسة العامة للضمان االجتماعي الة وفعأن تكون الشر
ز
 .ف

كة  تتقاضز أن ال  -  . أي دعم عن أجور العمالالشر

 المعايير المعتمدة لمزودي التدريب 2.1.4.3
 

 : عل مزود التدريب أن يكون

 هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. قبل معتمد من  -

 مسّجل عل قاعدة البيانات الخاصة بالهيئة.  -

امج  - ي يقوم بالتدريب عليهاالير
 معتمدة من قبل الهيئة.  التدريبية النر
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 اإللتزامات 2.1.5

 التزامات الشركات/ مؤسسات القطاع الخاص 2.1.5.1

 التسجيل عل المنصة "تشغيل " والتقدم بطلب االنتفاع.  -1
ز وزارة العمل وص           احب العمل وفق النموذج المعتمد لهذه الغا -2 ية توقيع اتفاقية منحة دعم التش           غيل والتدريب بي 

 . أي جزء منها بالباطن اىل الغي  والموجود عل المنصة تشغيل، مع عدم تعهيد تنفيذ هذه اإلتفاقية و 
نامج ، كما يحق لص            احب العمل إلغاء االتفاقية بعد حص            وله عل ي هذه الحالة  موافقة وحدة الير

ز
يحق للوحدة وف

ي تّم دفعها من أّول يوم 
نامجمطالبة ص     احب العمل بجميع المبالغ المالّية النر ولغاية  اس     تفاد ص     احب العمل من الير

ز الوحدة وصاحب العمل و  م توقيع مخالصة بي 
ّ
م إنهاء العقدعليه تاري    خ اإللغاء ويت

ّ
 .يت

ز تشغيل  -3 نامجالذين قام باختيارهم والذين تم الموافقة عليهم من قبل  وتدريب العاملي   . وحدة إدارة الير

ي الض          مان اإلجتماعي تس          جيل عدم  -4
ز
ز ف ي موقع العملالعاملي 

ز
ة التدريب والعمل ف اكهم من  من تاري    خ مبارسر ويتم ارسر

نامج عند استحقاق دفع أجر الشهر األول.   قبل الير
م بدفع فروقات األجور الش  هرية الم -5 ز نامج )يلير ة تنفيذ الير

( أش  هر األوىل وعل أن اليقل 6س  تحقة لكل عامل خالل فير
ي مجموعه عن الحد األدنز لألجور المقررة

ز
 (. باستثناء قطاع المحيكات دينار  130) أي بحد أدنز مبلغ  ف

وع لغايات عدم استحقاق العامل أجره ع -6 ي حال تغيب العامل بعذر غي  مشر
ز
نامج ف ي إبالغ وحدة إدارة الير

ن األيام النر

 . وذلك من خالل منصة "تشغيل" تغيب عنها 

ام ب -7 ز وط السالمة والصحة المهنيةااللير ي بيئة العمل توفي  كافة رسر
ز
 . ف

م بإبرام عقد عمل محدد المدة لمدة ) -8 ز وفق النموذج المعتمد بعقد العمل،  عقد العمل( شهر يبدأ من تاري    خ 12يلير

وط عل نموذج العق ويمكن أن  د عل أن ال يتعارض مع قانون العمل واتفاقية المنحة. ولصاحب العمل إضافة رسر

ي المدارس ورياض االطفالتكون مدة العقد 
ز
 شهور 10 ف

ز عدم انهاء عقود العمل  -9 نامج  للعاملي  نامج  المس          تفيدين من الير ة الير
ي خالل فير

ز
ي الحاالت المنص          وص عليها ف

ز
 ف
ّ
إال

ي ال تزيد عن شهر واحد. وتعديالته 1996( لسنة 8( من قانون العمل رقم )28المادة )
ة التجربة النر  ، أو خالل فير

ي أدت لذلك -10
ي حال عدم استمرار العامل بالعمل أو التدريب لديها وبيان األسباب القانونية النر

ز
، بحيث ابالغ الوحدة ف

م  ز نامج بتقديم الوثائق الالزمة المؤسسةتلير رة لوحدة إدارة الير ي حال انسحاب أي متدرب مير
ز
 أسباب االنسحاب ف

 وذلك من خالل منصة "تشغيل". 

ي حقهم.  -11
ز
ز ، يتاح لوزارة العمل اتخاذ االجراءات القانونية ف كة تقوم بتشغيل وهمي للعاملي  ز أن الشر ي حال تبي 

ز
 ف

ي مواقع العمل -12
ز
ي تقدمت بطلب دعم تدريب ف

كات النر ي الغرف الصفية للمؤسسات/ الشر
ز
عليها توقيع اتفاقية مع  أو ف

.  تشغيلمزود تدريب من القائمة المعلنة عل المنصة 
ً
 حضيا

نامج المعتمد من وزارة العمل وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وبمبلغ  -13 دفع تكاليف التدريب ضمن الير
ز صاحب العمل والمزود عن كل عامل أكمل التدريب.   يتم اإلتفاق عليه بي 

نامج وفق اآللية المعتمدة من قبلها  -14 م صاحب العمل بتقديم المطالبة المالية بعد انتهاء التدريب لوحدة إدارة الير ز يلير

ة خالل  أيام من تاري    خ دفع التكاليف لمزود التدريب وتس        ليم كافة المتطلبات والوثائق المطلوبة ونس        خة عن عش        ر

ي ذلك ا
ز
 لوثائق المعنية. وصل القبض الصادر إىل مزود التدريب بما ف

ي مواقع العم  ل للعم  ال  -15
ز
اف عل العملي  ة الت  دريبي  ة ف ز ل  دي  ه كض               ابط ارتب  اط يتوىل مه  ام االرسر تس              مي  ة أح  د الع  املي 

ي 
وع برنامج التشغيل الوطنز  . ومن ضمنها تدريبات السالمة والصحة المهنية المستفيدين من مشر

نامج وبالتنس              يق مع هيئة تنمية وتطوير المهار  -16 اف عل أعمال ص              احب يحق لوحدة الير ات المهنية والتقنية اإلرسر

ي أي وقت وألي س              اب والقيام بزيارات خالل التدريب لغايات تقييم 
ز
العمل التدريبّية ) من خالل مزود التدريب( ف

ي الفقرة أدناه
ز
ز والتحقق من مطابقة المعايي  المذكورة ف  )مزود التدريب(.  التدريب والمتدربي 

مة بينه االحتفاظ بس         جالت خاص         ة بال -17 ي ذلك عقود العمل المير
ز
نامج، بما ف ز والعامالت المس         تفيدين من الير عاملي 

ز  ي يطلبها، وتمكي 
نامج بجميع المعلومات و/أو الوثائق و/أو المس           تندات النر ز العمال الجدد، وأن يزود وحدة الير وبي 
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ي مواقع العمل وال
ز
نامج من االطالع عل كل ما يتعلق بعملية التدريب ف ها، وحدة الير وثائق الخاص              ة بالتدريب وغي 

ي فقرة ) مزود التدريب(. 
ز
 وأية معايي  واردة ف

 
ي وزارة العمل.  -18

ز
نامج ف نامج لوحدة ادارة الير ز بالير  تقديم تقرير دوري بحالة الملتحقي 

 

نامج، فعل صاحب العمل االبالغ عن االصابة عير  -19 ي الير
ز
ز ف ز الملتحقي  ي حال وقوع اصابة عمل ألي من العاملي 

ز
ف

 . واستكمال تعبئة التقارير الالزمة ساعة من وقت حدوث االصابة 24المنصة الوطنية للتشغيل "تشغيل" خالل 

ورة التعاون مع  -20  لما وحدة إدارة رصز
ً
نامج وفقا نامج الير وتسهيل زياراتهم التفقدية  تتطلبه حاجات ومتطلبات الير

كات.   للشر

 التزامات مزود التدريب 2.1.5.2

ي  -أ
ز
ز عل مزود الت  دري  ب ف ي اليتعي  ن  امج الت  درينر إجراء تحلي  ل للمه  ام لتح  دي  د المعرف  ة مرحل  ة األوىل من تص              ميم الير

ي سيكتسبها المتعلم
 . تحديد شكل برنامج التدريب أثناء العملالمنتفع و  / والمهارات والكفاءات المحددة النر

ز علن المزود  -ب ، اءات أو مس                 اع   دة وظيفي   ة بس              يط   ة للمت   دربجمع أو إنش                 اء وث   ائق مث   ل دلي   ل اإلجر كم   ا يتعي 
ي برنامج التدريب إعداد تحديد/ و 

ز
ي سيتم استخدامها ف

ي يجب إعدادها مع المدرب  الوثائق)من ، المواد النر
المهمة النر
جاهًزا للعمل بش  كل  المنتفع / قائمة تحقق للكفاءة أو التقييم. يمكن للمدرب اس  تخدامها لتحديد منر يكون المتعلم

 (. ردمنف / مستقل
ي مواقع العم ل -ج

ز
ي الغرف الص              في ة وفق تنفي ذ الت دري ب ف

ز
ي المعتم د من قب ل هيئ ة تنمية  والت دري ب ف ن امج الت درينر الير

  لكل منهما.  ( أشهر 3وتطوير المهارات المهنية والتقنية وحسب ما تتطلبه فرصة العمل وكحد أقىص )
في للاقع العلف لتلفالر اجراءات المححالو العالو تاف تي الم  االلتزام باجراءات الصحح و لالمححالو الل خالو تاف تخاالت الت رال  -د

 الت رال  في الغرف الصاالو.
ي لدى مزود  -ه

، بحيث توض              ي الزيارات الميدانية من قبل المدرب المعنز ي نامج التدرينر إعداد خطة ومادة تدريبية للير
ي مواقع العمل. 

ز
ز ف  التدريب، للعاملي 

ز  -و  ، وإبالغ صاحب العمل. رصد الغياب والحضور واالجازات للمتدربي 
 -:تقديم الوثائق التالية لصاحب العمل بعد توقيع االتفاقية وقبل بدء التدريب -ز

 .صورة عن سجل تجاري حديث للمنشأة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة .1
 .صورة حديثة عن رخصة المهن للمنشأة .2
ي من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهني .3

 ة والتقنيةصورة عن ترخي  الفريق الثانز
ي من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.  .4

ي للفريق الثانز نامج التدرينر  صورة عن ترخي  الير
ة .5 ة الذاتية للمدرب وشهادة خير  .السي 

 به الوثائق التالية -ح
ً
 -:تسليم المطالبة المالية إىل صاحب العمل مرفقا

ز طيلة أيام .1 كي 
التدريب وموقع من المدرب ومختوم من الفريق  كش   ف حض   ور وغياب التدريب موقع من المش   ير

ي 
 .الثانز

ز موقعة من المدرب ومختومة منه.  .2  تقارير التدريب للمشاركي 
ف ومسؤول صاحب العمل .3 ز الذين أنهوا التدريب عند انتهاء التدريب ويظهر بها المدرب والمشر  .صور للمشاركي 
ز مدة التدريب عل أن يكون موقع كتاب واقرار موجه من مزود التدريب لص    احب العمل يفيد بإكما .4 ل المش    اركي 

 .ومختوم من مزود التدريب
نامج وتسليمهم شهادات التدريب.  -ط  الحاق المتدرب لالمتحانات الخاصة بالير
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 التزامات العاملين 2.1.5.3

م العامل بالتوقيع عل عقد عمل وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة العمل.  -1 ز  يلير

ي  -2 نامج التدرينر ام بالير
ز رة تطبيق قانون اإللير ز بدون اسباب مير تب عل المنسحبي  نامج وسيير ة االلتحاق بالير

خالل فير

 المدة.  العمل بما يتعلق بإنهاء العقد محدود 

ي رقم  -3
ام بأحكام قانون العمل األردنز ز  . 1996لسنة  8اإللير

ي يكلفها به صاحب العمل ضمن أحكام القانون  -4
 المشار إليه أعاله. القيام بالواجبات والمهام والمسؤوليات النر

نامج( 3  العمليات التشغيلية الرئيسية )دورة البر

نامج من  3.1   عير المنصة الوطنية للتشغيل )تشغيل( الفئات المستهدفةآلية التقدم والتسجيل للير

 www.tashgheel.gov.joيكون ذلك بالدخول عير الرابط 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الصا و الرئالمالو للخصو التشغالف اللطخالو

www.tashgheel.gov.jo 
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 ) أصحاب العمل( المؤسساتتسجيل  3.1.1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي منصة تشغيل  لمؤسساتاتتقدم  .1
ز
نامج عن طريق التسجيل ف ، tashgheel.gov.jo .wwwلإلستفادة من الير

 ويكون ذلك : 

 تسجيل معلوماتهم )إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور( -

 متابعة إكمال الطلب.  -

ي الغرف الصفية ان لزماختيار  -
ز
ي مواقع العمل أو ف

ز
)يمكن أن يقدم لكليهما وبحسب فرص  االحتياجات من التدريب ف

ي العمل 
 لديه(. النر

ي أية محافظات.  حولمعلومات ال تعبئة -
ز
ي سيتم إعالنها، وما هي الفرص وف

 عدد الفرص النر

 التفاقيات القانونية. الذي سيوقع االمفوض اسم الشخ  تعبئة  -

اختيار ثالثة مزودي تدريب حسب األفضلية عن طريق القائمة المعلنة عل المنصة ومن خالل التواصل معهم. إذا   -

لم يتمكنوا من التواصل بمقدمي التدريب، فيمكنهم االتصال بغرف التجارة والصناعة أو مديريات ومكاتب التشغيل 

 للمساعدة. 

 صا و تمجالف أص ا  العلف
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، ويتم إرسال دراسة الطلباتوالموافقة عليها من قبل وزارة العمل/ لجنة طلبات أصحاب العمل يتم اإلطالع عل  .2

ورة استكمال االجراءات الالحقة رسالة عير المنصة تفيد بقبول طلباتهم ي حال. ورصز
ز
طلب سيتم إرسال الرفض  وف

 إن أمكن.  سبابمع إمكانية تعديل األ الرفض أسباب متضمنة إليهم نصية رسالة 

ز عليهم  ، حيثالتدريب من خالل المنصة مزوديكمال اختيار ستال  المؤسسات /  يتم توجيه أصحاب العمل .3 يتعي 

عل أساس الموزعة التدريب  مزوديضمن قائمة  حسب االفضلية والموجودينالتدريب  مزودياختيار ثالثة من 

ي يخدمونها. 
ي حال عدم اختيار . الثالثةمزودي التدريب  ساب اختيار باإلضافة إىل بيان المهن والمحافظات النر

ز
 وف

ز عل  تدريبأي مزود   المؤسسات توضيي الساب. يتعي 

 :  ستكون الرسالة الموجودة أعل مرب  ع الن / األيقونة كما يلي

أسماء مقدمي التدريب ختياركم ثالثة من القائمة المحددة لمزودي التدريب )يرجر اإلشارة إىل "يرجر توضيي اآللية المتبعة ال 

ح من قبل كل مزود  " مقير المختارين لغايات تقديم عروضهم، والذين قدموا العروض، والتكلفة لكل متدرب عل النحو التاىلي

تيب والمعايي  المتبعة:)أقل تكلفة، أفضل جودة،  ي للير
تدريب ، ترتيب مزودي التدريب حسب األفضلية واألساس المنطفر

جر مزي    ج من الجودة والتك حات المقدمة من قبل مزودي التدريب. إذا لم تخير أي مزود تدريب، في  لفة((. يرجر إرفاق المقير

 توضيي الساب ". 
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ز لهذه الغاية من قبل هيئة تنمية وتطوير اجع ي  سمزودي التدريب الثالثة، اختيار بمجرد    .4 ضابط االرتباط المعي 

ثم ترسل رسالة عير المنصة بشأن الخيار الذي والموافقة عل الجهة التدريبية. الخيارات المهارات المهنية والتقنية 

ي حال عدم اختيار صاحب العمل ألي مزود وتمت الموافقة عليه. 
ز
ا إرسال رسالة إىل تدريب ف

ً
 المؤسسات، فسيتم أيض

تدريب، ويمكنهم  يزودبحاجة إىل اختيار م إن كانوا  من خالل المنصة تفيد بأن هذا قد تم قبوله أو رفضه وأنهم

ي التواصل بمزود
ز
 التدريب.  ياإلستعانة بوزارة العمل للمساعدة ف

نامج للموافقة عل اختيار مزودي التدريب، يمكن بمجرد  .5 تحميل اتفاقية  للمؤسساتإرسال رسالة من وحدة إدارة الير

ز  ي تم إنشاؤها عير المنصة.  المؤسسةالمنحة بي 
ي مديريات  ؤسساتالمتقوم بحيث ووزارة العمل النر

ز
بالتوقيع عليها ف

ي البنوك لتوثيق واعتماد التوقيع، ثم تحميله عير المنصة مرة 
ز
 أخرى. التشغيل أو ف

نامج من توقيع اإلتفاقية وترسل رسالة إىل تتحقق  .6 عير المنصة بأنها تستطيع اآلن اإلعالن  المؤسساتوحدة إدارة الير

تفاقية مع مزودي التدريب إذا لم يتلقوا استثناًء يعفيهم من العمل عن الفرص والعمل مع مزودي التدريب وتوقيع ا

 التدريب.  يمع مزود

ز عن عمل.  المؤسساتتعلن  .7 ز من الباحثي  ي تشغيل الراغبي 
ز
بالتوازي مع ذلك، و عن فرص العمل عير المنصة وتبدأ ف

 . إن لزميتم توقيع عقد التدريب مع مزود التدريب وتحميل نسخة منه عير المنصة الوطنية للتشغيل 

نامج من اتفاقية التدريب )إن وجدت( وترسل رسالة عير المنصة بأنها قد تم قبولها. تتحقق  .8  وحدة إدارة الير

كات تبمجرد االنتهاء  .9 ز عل الشر ز عن عمل الذين تم تعيينهم وتحميل نسخة من عملية التشغيل، يتعي  حديد الباحثي 

م بإبرام من عقد العمل عير المنصة ز امات صاحب العمل البند التاسع فإن صاحب العمل يلير ز ي فقرة الير
ز
، وكما جاء ف

ي عقد العمل تاري    خ( شهر يبدأ من 12عقد عمل محدد المدة لمدة )
ز
وفق النموذج المعتمد بعقد العمل،  بدء العمل ف

وط عل نموذج العقد عل أن ال يتعارض مع قانون العمل واتفاقية المنحة. و  ويمكن أن  لصاحب العمل إضافة رسر

ي 
ز
 شهور 10 المدارس ورياض االطفالتكون مدة العقد ف

ي حال كان هنالك أي منها، ويمكن  .10
ز
ي وزارة العمل بمراجعة عقود العمل وكتابة المالحظات ف

ز
ز ف يقوم فريق من القانونيي 

ي  حال عدم تعديل المالحظات يعتير العقد ساري 
ز
لصاحب العمل االطالع عل المالحظات واجراء التعديالت. وف

 . ز ز من خالل المنصة وبموافقة الطرفي   بصفته الصوريه كونه تم التعيي 

ز إن وجد عل المنصة وادخال ايام التغيب عن عمل. يقوم صاحب  .11  بإدخال قيمة السلف واقتطاع التأمي 

 صاحب العمل بتأكيد الضوفات لكل عامل. يقوم  .12

ز عن عمل يتم  .13 من خالل الربط مع المؤسسة العامة  إىل الضمان اإلجتماعي   والمؤسساتإرسال قائمة بالباحثي 

 . للضمان االجتماعي 

ا للضم .14
ً
نامج  تأكيد ا مع  المؤسسةن اإلجتماعي بأن اترسل وحدة إدراة الير

ً
خدمات التدريب  مزوديقد وقعت عقود

ز ن أمكن( )إ  . والعاملي 
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 تسجيل الباحث عن عمل  3.1.2
 

 

ي حال عدم قدرة الباحث عل تيسّجل الباحث عل المنصة  -1
ز
شغيل، وذلك من خالل انشاء حساب عل المنصة ، ف

ي تعلن عنها الوزارة  تقديم الخدمات ذلك أو واجهته أية صعوبات يمكنك التوجه لمديريات التشغيل أو مواقع
النر

 . عير المنصة "تشغيل" للمساعدة

وط األساسية عل الباحث والمذكورة أعاله، بمجرد انتهاؤه من التسجيل ستظهر له رسالة أنه  -2 ي حال انطبقت الشر
ز
ف

أكمل عملية التسجيل، وسيتم اعالمه من خالل رسالة نصية حنر يقوم بالتقديم عل الفرص التشغيلية المعلنة عل 

نامج  . المنصة والخاصة بالير

ة إلجراء المقابالت. يقوم  -3 ز ويقوم باالتصال معهم مبارسر  صاحب العمل باختيار من سيتم مقابلته من المتقدمي 

ي حال انطبقت معايي  فرصة العمل عل المتقدم، يقوم صاحب العمل بإعالم -4
ز
بالموافقة ومن ثم بتوقيع عقد عمل ه ف

ي المدارس ورياض االطفا 10أو  ( شهر 12رسمي مدته )
ز
ز ف ويقوم صاحب العمل بتوثيق وتحميل   . لأشهر للعاملي 

نامج عير المنصة  ي وزارة العمل / وحدة إدارة الير
ز
 . "لتشغيلا"نسخة من عقد العمل ف
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 حصر واختيار مزودي التدريب 3.1.3

ويد هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية  تقوم ز القائمة المعتمدة لمزودي التدريب وذلك حسب بوزارة العمل  بير

 المعايي  التالية: 

 معتمد من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.  -

 مسّجل عل قاعدة البيانات الخاصة بالهيئة.  -

ي يقوم بالتدريب عليها -
امج التدريبية النر  من قبل الهيئة.  ترخي  واعتماد الير

ذكره ليتمكن صاحب العمل من اإلختيار منها، كما تم  عل المنصة "تشغيل"القائمة الخاصة بمزودي التدريب  وتوجد هذه

ي  سابقا 
ز
 خطوة تسجيل صاحب العمل. ف

 آلية اختيار الجهات المشغّلة )أصحاب العمل( 3.1.4
 

ي تتضمن كوادر من وزارة العمل وهيئة تنمية  لجنة دراسة الطلبات اختيار الجهات المشغلة من قبل عملية متت
والنر

نامج وبالتنسيق مع والتقنية وغرفة صناعة األردن وغرفة تجارة األردنمهارات المهنية وتطوير ال  وحدة إدارة الير

 : ما يلي  علوتستند 

 تطبيق مبدأ الشفافية.  -1

نامج.  -2  ترتبط عملية اختيار أصحاب العمل عل المبالغ المخصصة والمحددة للير

إلقتصادية ومختلف توزي    ع شموىلي بحيث يشمل أكير عدد من أصحاب العمل ومن مختلف القطاعات ا -3

 محافظات المملكة. 

 

  : وزارة العمل( والمشاركير  اآلخرين "الوحدة" الرئيسية المسؤولة )داخل •

 
الطلبات بشكل منفصل لكل  دراسةتتم ، بحيث واختيار طلبات أصحاب العمل دراسةب الطلبات دراسةتقوم لجنة  .1

ي مواقع العمل والغرف الصفية( عل أساس الموازنة المخصصة لكل نافذة. 
ز
ي موقع العمل، تشغيل ف

ز
نافذة ) تشغيل ف

 ومع ذلك، ستكون مخصصات الموازنة مرنة لتكون قادرة عل االستجابة للطلب. 
2.  

ً
حات والموافقة عليها عل أساس من يتقدم أوال ، وعل أساس معايي  محددة  تتم مراجعة المقير

ً
يتلفر الخدمة أوال

ي فقرة معايي  
ز
ا مذكورة ف

ً
ي بها جميع الطلبات المعتمدة.  المؤسسات اختيار مسبق

 أعاله، تفز
ونيا  نتائج باعطاء الموافقات والرفض حسب كل حالةالبادخال  الطلبات دراسةلجنة تقوم  .3  . الكير
المقدمة بخصوص  الطلبات دراسةبمن قبل هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية يقوم ضابط االرتباط  .4

ي االعتبارات الموضوعية األخرى، مثل القدرة التدريبية المتاحة لمقدمي الخدمات.  طلب مزود التدريب والنظر 
ز
 ف

ز  .5 ي فقرة تسجيل الموافق عليها مع وزارة العمل. ) تم ذكر تفاصيل ه المؤسساتتوقيع اتفاقيات بي 
ز
ذه الخطوة ف

 أصحاب العمل(. 
ز عن عمل  .6 لإلعالن عن فرص  منصة التشغيل المستفيدة المؤسسات التدريب. تستخدم ومزوديالتعاقد مع الباحثي 

. يتم  ز ز عن العمل المستهدفي  ز الباحثي  ونًيا بأنه تم  إعالمالعمل المدعومة بي  ز إلكير ز عن عمل المستهدفي  الباحثي 
المستفيدة مسؤولة عن اختيار  المؤسساتتكون و طلب. الللتقدم ب المنصةلعمل ويستخدمون اإلعالن عن فرص ا

ز عن عمل باستخدام إجراءات عادلة وشفافة وتجنب حاالت تضارب المصالي.   المؤسساتتقوم من ثم الباحثي 
ز المختارين من خالل   10أو . ( شهر 12)، وإبرام عقود معهم لمدة ال تقل عن المنصةالمستفيدة بتسجيل العاملي 

ي المدارس ورياض االطفال. شهور 
ز
 ف

هيئة تنمية وتطوير التدريب المعتمدين من قبل  مزوديالمستفيدة مسؤولة عن التعاقد مع  المؤسساتتكون  .7

ز من قبل المهارات المهنية والتقنية  ا التفاقية المنحة المؤسساتوالمقبولي 
ً
اف  ،وفق هيئة تنمية وستخضع إلرسر

نامج، ومن ثم وحدة إدارة وتطوير المهارات المهنية والتقنية وبالتنسيق مع  منها عير المنصة.  ةتحميل نسخيتم الير
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تبة لصاحب العمل بعد تزويد وزارة العمل  ما يثبت دفعه مستحقات التدريب لمزود ويتم دفع تكاليف التدريب المير

.  وتقوم الوزارة بالدفع من خالل . التدريب  المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

  

ي  •
 
 عملية اختيار المؤسسة والمطبقة من خالل لجنةالخطوات الرئيسية ف

 . ، لضمان شفافية العمليةلرئيس لجنة دراسة الطلبات ومقرر اللجنةيتم اعطاء صالحية دخول اىل المنصة  -

ة تقوم اللجنة ب - ي االمسجلة بشكل  المؤسساتفلير
ونز .  المؤسساتمعايي  الموافقة عل بناء عل  لكير

ً
 والمذكورة سابقا

ز  -  لدراسة الطلبات. اسبوعيا  ل ثالثة مرات تجتمع اللجنة مرتي 

  المؤسسات. ول بالطلبات من قبل اللجنة بناء عل معايي  ق دراسةخالل االجتماع يتم  -

ت معينة تعديال طلب أو  ،المؤسسةوبحسب البيانات المدخلة من قبل  المؤسسةطلب الموافقة عل اللجنة  تقرر  -

 . أو رفض الطلب....، عدد الفرص  مثل

 المؤسساتوبناء عل عدة أسباب منها ) القدرة والطاقة اإلستيعابية للمزود، عدد  تحديد مزود او مزودي التدريب -

ي قامت باختيار المزود، القطاع المستهدف، المحافظة...(
 . النر

نامج بإدخال قرارات  -  اللجنة لدراسة الطلبات. تقوم وحدة إدارة الير

 

 للمؤسسات الطلب ودراسةخرجات عملية تقديم م

ي  ✓
ز
 المؤسساتمن قبل  المنصةقاعدة بيانات الطلبات المسجلة ف

 المنصةالمقبولة عل  المؤسساتالئحة  ✓
 

 
نامج:  ي البر

 
 عملية االلتحاق ف

 
 (: العمل أصحاب تسجيل فقرة إل انظر )  المؤسسات

 
 الموافقة االجراءات الالحقة لعملية -
 (محمل نسخ من العقود عير المنصة التشغيلمع المزودين والوزارة ) للمؤسساتتوقيع العقود  -
 اعتماد العقد من قبل الوحدة عل المنصة -
ي  المؤسساتيتم عكس عدد  -

ونز نامج عل المنصة بشكل الكير  الملتحقة والمستفيدة من الير
ي  -

 أو رقم الضمان االجتماعي  للمؤسساتكمعّرف موّحد   للمؤسسةيتم اعتماد الرقم الوطنز
نامج( المؤسساتيتم اعتبار  -  )مستفيدة من دعم الير

 
 (: عمل عن الباحثير   تسجيل فقرة إل انظر )  عمل عن الباحثير  
ز عن عمل  - المقابالت بالتسجيل والتقدم لفرص العمل المعلنة وإجراء الخطوات الالحقة مثل بعد ان يقوم الباحثي 

 . الموقع العقد نسخة من ورفع  المنصةبتحديث حالة الباحث عن عمل عل  المؤسسةالخ، تقوم 
ز عن عمليتم اعتبار  - نامج الباحثي  ز من الير ي هذه الحالة )منتفعي 

ز
 (. ف
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 مبالغ الدّعم  آلية دفع 3.1.5
 

 هذه العمليةمن  الهدف

نامج هو لضمان حصول   ي الير
ز
كل طرف من األطراف المشاركة عل إن الهدف من عملية الدعم الماىلي وآليات الدفع المتبعة ف

ي األوقات المتفق عليها. حقوقهم المالية
ز
، وبحسب المخصصات المتاحة وف  

 الوحدة المسؤولة الرئيسية والمشاركون اآلخرين 

نامج توىلي ي وحدة إدارة الير
ز
نامج وبالتعاون مع المؤسسة العامة  الموظف الماىلي ف المسؤولية المالية فيما يتعلق بأنشطة الير

 . للضمان اإلجتماعي ووزارة التخطيط والتعاون الدوىلي 

ي  عملية الدفع
 
 الخطوات الرئيسية ف

نامج التتضمن عملية  تبة عل الير
 : التالية رئيسيةالخطوات دفع المبالغ المالية المير

 التأكيد عل الضوفات المقدمة من قبل المؤسسات  ✓
 مزودي التدريب. بالمالية الخاصة  إعداد  قوائم الدفع ✓

ويد صاحب العمل برقم حساب بنكي خاص به  ✓ ز ي بدوره سيعمل عل ذوالأو تحويله من قبل البنك  يقوم العامل المستفيد بير

 يل المخصصات المالية عل هذا الحساب . بذلك ، ليتم تحو  المؤسسة العامة للضمان االجتماعي تزويد 
يتم تحويل األموال من حساب الخزينة الموحد )المستفيدة  للمؤسساتالدفعات  للضمان اإلجتماعي  تدفع المؤسسة العامة ✓

ز دفع بعد ذلك مدفوعات منفصلة تقوم بال حيث، (إىل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي  ز ) للعاملي  ي المنتفعي 
ز
 المساهمة ف

باستخدام  المؤسسة العامة للضمان االجتماعي بحيث تقوم )لدعم تكاليف التدريب(.  والمؤسسات( التنقلاألجور وبدالت 
ز  تقوم المؤسسة العامة للضمان االجتماعي بتحويل  ومن ثمالمستفيدة.  والمؤسساتحسابات بنكية وسيطة منفصلة للعاملي 

حة، أي حصتها  ؤسساتالماألموال إىل هذا الحساب فقط بعد أن تقوم  بتحويل حصتها من تكلفة توفي  فرص العمل المقير
اكات الضمان االجتماعي شهريا  المستفيدة إبالغ وزارة العمل عل الفور  المؤسسات. يجب عل أشهر  6ولمدة  من األجور واشير

ة الدعم  ى أثناء تنفيذ فير
َّ
د
َ
ؤ
ُ
ي قد ت

ات تؤثر عل الدفعات النر لمثال، قد يستقيل بعض العاملون قبل عل سبيل ا -بأي تغيي 
ة الدعم   ويكون ذلك من خالل المنصة "تشغيل".  انتهاء فير

وع.  ✓ وعسوف يسدد  سداد المدفوعات من قبل المشر /  مشر ز األردن لت دعمالبنك الدوىلي ي مهارات ال اكتسابشغيل و الت حفي 
 فز

كات المستفيدة  ،القطاع الخاص ي قدمتها المؤسسة العامة للضمان االجتماعي للشر
لحساب الخزينة الواحد المدفوعات النر

ز عن عمل، بناًء عل األدلة وإثبات المدفوعات المقدمة مع طلب سحب الطلب. وستخضع هذه المدفوعات للتحقق  والباحثي 
كة استشارية متخصصة من أجل تأك يد دقة المدفوعات واألهلية وتأكيد استالم األموال من الالحق رب  ع السنوي من قبل رسر

كة استشارية من قبل  ز رسر . وسيتم تعيي  ز ، إلجراء مراجعة التحقق الالحق لتنفيذ اقبل المنتفعي  نامجلبنك الدوىلي ي موعد  الير
ز
،ف

نامجأشهر بعد تاري    خ نفاذ  3ال يتجاوز   . الير
 
 

 الحشد والتواصل 3.2

 ال  ف العام

نامج  إعالمية حولخطة وتنفيذ حرصت الوزارة عل إعداد  عير مختلف وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة وذلك لتحقيق و الير

 األهداف التالية: 

ي مختلف القطاعات -
ز
يحة ممكنة من أصحاب العمل ف ي اإلقتصادية  واألنشطة الوصول اىل أكير رسر

ز
مختلف وف

هم للتقدم لمحافظات المملكة  ز نامج. تحفي   لإلستفادة من الير
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ي مختلف  -
ز
نامج وف هم للتقدم لإلستفادة من الير ز ز عن عمل وتحفي  يحة ممكنة من الباحثي  الوصول اىل أكير رسر

 محافظات المملكة . 

وي    ج  - نامج. المقدمة من قبل  للمزايا الير  الير

نامج وما له - ز عن عمل بأهمية مشاركتهم بالير ي دور  من توعية الباحثي 
ز
ن خالل مكونات التدريب بناء قدراتهم م ف

ي الغرفة الصفية(. 
ز
ي مواقع العمل، ف

ز
 المختلفة ) ف

اكة مع مختلف الجهات الممثلة ألصحاب العمل وبالتاىلي هذا من أهم  - نامج تم تصميمه بالشر إيصال رسائل بأن الير

نامج.   عنارص نجاح الير

 %. 35 ما نسبته استهدافة من خالل زيادة مشاركة المرأة اإلقتصادي ايصال رسائل داعمة لتشغيل المرأة بهدف -

ز من صندوق المعونة الوطنية بما  - نامج عل زيادة المشاركة اإلقتصادية للمنتفعي  ي مرحلة تصميم الير
ز
تم التأكيد ف

 %. 7نسبته 
 

 اإلتصال والتواصل 3.3

نامج تملغايات إعداد خطة اإلتصال والتواصل  ي الير
ز
تقسيم ذوي . حيث يمكن المشاركة الفعالة ، لضمانتحديد ذوي العالقة ف

نامج  إىل الفئات األساسية التالية:  ي الير
ز
 العالقة ف

ة، وهم:  األطراف المتأثرة .1  مبارسر

نامج : يالمستفيد ▪ ز عن عملن من الير كات القطاع الخاصو  الباحثي   التدريب ومزودي رسر
ز التوجيهية والفنية ▪ نامج: اللجنتي  ي تصميم الير

ز
ز ف  ذوي العالقة المشاركي 

ي  ▪
ز
كاء ف وهيئة تنمية وتطوير  ،لضمان االجتماعي ل العامةمؤسسة ال، التنفيذ: وزارة التخطيط والتعاون الدوىلي الشر
 ، صندوق المعونة الوطنيةوالتقنية المهنيةالمهارات 

 
، وهم: . األطراف 2  المتأثرة بشكل غي  مبارسر

 النساء والشباب  ▪
ي  ▪

 المجتمع المدنز
 وخاصة تلك العاملة مع الفئات المهمشة والضعيفة والدولية المنظمات المجتمعية ▪
ي وزارة العمل والضمان االجتماعي وهيئة  ▪

ي ذلك الوزارات والهيئات وموظفز
ز
ز ، بما ف ز المحليي  ز الحكوميي  المسؤولي 

 تنمية المهارات
ي  ▪

 المجتمع األردنز
 

وع األشخاص الذين قد يتأثرون بشكل غي  متناسب أو يتعرضون لمزيد  -.الفئات الهشة 3 من الحرمان من خالل المشر
)المشاري    ع( مقارنة بأي مجموعات أخرى بساب وضعهم الضعيف وقد يتطلب ذلك جهود مشاركة خاصة لضمان تمثيلهم 

وع ؛  ي عملية التشاور وصنع القرار المرتبطة بالمشر
ز
 تشمل هذه الفئة: و عل قدم المساواة ف

ز عن عمل من اإلناث ▪  الباحثي 
ز عن عمل من ذوي ▪  االحتياجات الخاصة الباحثي 
ة ▪ ز عن عمل من األرس الفقي   الباحثي 

 
اك ذوي العالقة  طرق وأدوات إرسر

نامج:   إن تصميم طرق وأدوات التواصل مع ذوي العالقة وبحسب مراحل الير

 مرحلة التوعية العامة  -1
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ز  كي 
ز )اللجنتان التوجيهية والفنية( بحيث يتم الير أهمية التدريب   علوتستهدف هذه المرحلة ذوي العالقة األساسيي 

نامج وخطة التنفيذ من خالل  ، وتوضيي اهدف الير ي
ي والتقنز

ي المجال المهنز
ز
مع ممثلي  اجتماعات دوريةعقد والتشغيل ف

 . القطاع الخاص وأصحاب العمل

 

 لتوعية األولية مرحلة التواصل وا -2

نامج و  نامج وفوائده من خالل تستهدف المستفيدين من الير المختلفة،  عل كافة النواجي عرض النتائج المتوقعة للير

نامجإىل باإلضافة  ح آليات التسجيل واالستفادة من خدمات الير والتواصل  وسائل االعالماستخدام وذلك من خالل  ،رسر

 جتماعي منصات التواصل اال المجتمعي مثل 

 مرحلة التنفيذ -3

نامج ودعوة للتسجيل لالستفادة عل مستوى  المملكة  كافة محافظات وألوية  وتتضمن حملة توعوية عن الير

 مرحلة التقييم -4

نامج.  متابعة ونشر اهم قص  النجاح ي الير
ز
 ف

 

 قنوات التواصل مع العامة 

ستخدم المواقع تستخدم حكومة األردن وسائل اإلعالم )المرئية والمسموعة والصحف 
ُ
ونية( كقناة اتصال رئيسية.كما ت اإللكير

، وتشمل  ائي أكير ع ولشر ا لنشر التحديثات ورسائل التوعية وللوصول بشكل أرسر
ً
ونية ومنصات التواصل االجتماعي أيض اإللكير

نامج للعا ي نشر المعلومات عن الير
ز
ي تستخدمها وزارة العمل ف

 مة: القائمة التالية المنابر اإلعالمية النر

ونية للوزارات.  •  المواقع اإللكير

 الصحف الرسمية.  •

 اإلذاعة والتلفزيون.  •

 المنصة الوطنية للتشغيل ) تشغيل(.  •

•  .  منصات التواصل االجتماعي

كاء.  •  القنوات اإلعالمية للشر

ي الطرقات واألماكن العامة.   •
ز
 الوسائل اإلعالمية ف

ة.  •  الرسائل النصية القصي 
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اك ذوي العالقة  الالزمةالموارد   لتنفيذ أنشطة إرسر

نامج وعل سيتم  اف عل تنفيذ الير اكتنفيذ خطة االرسر نامج و ذوي العالقة من قبل وحدة إدارة  إرسر مع بالتنسيق المبارسر الير

نامجالمديريات المختلفة بالوزارة. ستضم وحدة إدارة  وع  الير ا للوحدة ومنسق مشر
ً
 وتقييم عةمتابوموظف  3عدد مديًرا واحد

ي وموظف  واحد  عدد  وتواصل مجتمعي  اتصال و موظف 1عدد 
ز
مجعدد واحد اإلدارة المالية ف ويظهر الشكل أدناه . 2عدد  ومير

نامجالهيكل التنظيمي   . لوحدة إدارة الير

ز ب االستعانةيمكن و  ي تحتاج إىل معرفة فنية وعملية  التمام المهاممن داخل الوزارة  موظفي 
 وحسب الحاجة. النر

 

 

 المتابعة والتقييم  3.4

نامج نامج عل عاتق وزارة العمل من خالل وحدة إدارة الير وبالتنسيق مع مديرية  ستكون مسؤولية متابعة وتقييم أنشطة الير

ي وزارة العمل
ز
اتيجيات وتطوير األداء المؤسسي ف ي  وعليه يتم. السياسات واالسير

ز
نامج بشكل  متابعة سي  العمل ف أنشطة الير

ا لنتائج  بالتاىلي . و وفق خطة المتابعة والتقييم المعدة مستمر 
ً
نامج الرئيسية وفق ات الير ي تغطي مؤرسر

إعداد تقارير المتابعة النر

نامج وإطار المتابعة.   الير

 
نامج، والذي   من قبل وحدة إدارة الير

ً
نامج عل خطة عمل تنفيذية معدة مسبقا ي هذا الير

ز
اعي يستند إطار المتابعة والتقييم ف سي 

 :  ما يلي
نامج بشكل مستمر . متابعة  .1  أنشطة الير
 من أجل المتابعة والتقييم. جمع وتحليل البيانات  .2
 تحديد مسؤوليات التنفيذ.  .3
، سنوي(  .4 ي

، نصفز  إعداد تقارير سي  العمل واإلنجاز الدورية) شهري، ربعي
نامج وتصميم إجراءات تصويبية وتصحيحية ا .5 ي ربط نتائج التقارير بخطة عمل الير

ز
لالزمة لمعالجة اإلنحرافات ف

 اإلنجاز المطلوب. 
نامج أو عل  .6 رفع التوصيات الالزمة بناًء عل التقارير أعاله ألصحاب القرار إلجراء التعديالت المناسبة عل أنشطة الير

 آليات التنفيذ حسب مقتضيات الحاجة. 
حات وكيفية اتخاذ  .7  اإلجراءات الالزمة للتعامل معها. إعدد آليات رصد التظلمات والشكاوي والمقير

 
ي المستقبل

 
نامج، وهو أمر بالغ األهمية لتحسير  تصميم برامج دعم التشغيل ف ا تقييًما ألثر البر

ً
. يتضمن هذا المكون أيض

ز من المعالجة  الباحثون عن عمل الذين يتلقون فقط دعم التدريب أثناء العمل  -سيشمل تصميم تقييم األثر مجموعتي 
ز  ومقارنتها بمجموعة  – عن عمل الذين يتلقون تدريًبا أثناء العمل جنًبا إىل جنب مع التدريب بطريقة الغرفة الصفية والباحثي 

( أشهر 6الباحثون عن عمل الذين ال يتلقون أي دعم ولكن لديهم خصائ  مماثلة. حيث سيتم التقييم لكل مجموعة بعد )
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لتشغيل، مما يتيي تتبع وضع تشغيل األفراد بعد انتهاء االمنصة  تتبع علدراسة ال من انتهاء الدعم. وسيتم ذلك من خالل
 الدعم. 

 

احات 4  التظلمات والشكاوي واإلقب 
 

ي سيتم مراجعتها 
ي وزارة العمل والنر

ز
وتوكوالت الخاصة بآلية تسوية المظالم الموجودة ف نامج العمليات والير سيتبنز الير

ي إطار ب
ز
ي ويتم التعامل معها بناًء عل بروتوكوالت واضحةوتحديثها لتشمل أية فئات جديدة ف

 رنامج التشغيل الوطنز

نامج عير الوسائل التالية:   سيتم استقبال الشكاوى ذات العالقة بالير

 منصة وزارة العمل الستقبال الشكاوى: حماية  ▪

 مكاتب التشغيل التابعة لوزارة العمل  ▪

 5008080-06الخط الساخن  ▪

 منصة بخدمتكم ▪

 

ي جميع األطراف المعنية ها حلو  دراسة الشكاوي ومن ثم يتم
ي ترضز

ي الوقت المناسب وبطريقة فعالة وكفؤة والنر
ز
لية وفقا لآل ف

 التالية: 

 لتقديم شكوى أو نزاع قد ينشأ أثناء تنفيذ المشاري    ع.  توفي  آلية •

 . حل الشكاويتحديد إجراءات  •

نامج. لتحسوالشكاوي استخدام مخرجات عملية آلية تسوية المظالم  • ز تنفيذ الير  ي 
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 أدوار كل من الجهات المعنية بالتنفيذ 5
 

ي القطاعير  العام والخاص وذلك لــ: 
 
كاء ف نامج كان ال بد من التنسيق مع كافة الشر  لتحقيق األهداف المرجوة من البر

 
دعم فرص ، ويكون بفرص عمل أفضل للجميعتوفبر تعزيز الظروف من أجل نمو أقوى بقيادة القطاع الخاص و  -1

ي القطاع الخاص من خالل التدريب 
ز
 الموجه بالطلب. العمل ف

ي المرن اإلستجابة -2
 
  ،الفعالة والتعاف

ز
ي الوضع الحاىلي لم تتعاف

ز
يساعد ، وعليه كورونا   آثار جائحةبعد من  المؤسساتف

نامج أصحاب العمل عل  لتمكينهم من استهداف الشباب وتقديم الدعم و  الطلب عل العمالة تحديد حجمهذا الير
 الوصول إىل فرص العمل. 

 . تشغيل المرأة والفئات المستضعفة تحفبر   -3
 

 : نامج بما يلي  للير
ز كاء الرئيسيي   وتتمثل أدوار الشر

 

 (الميدانالمركز و المديريات وزارة العمل ) دور 5.1

ز عن عمل تقوم الوزارة بدعم نامج ) أصحاب العمل، الباحثي  ي هذا الير
ز
( من خالل التعريف الفئات الرئيسية المستهدفة ف

نامج و  نامج عير المنصة التشغيلبالير  التمام ذلك معالوزراة . وعليه تتعاون تسهيل عملية التسجيل والتقدم لإلستفادة من الير

 : كالتاىلي مع مختلف الجهات والمذكورة  

ي مختلف محافظات المملكة.  مديريات ومكاتب -1
ز
ة ف  التشغيل المنتشر

ي كافة أنحاء المملكة.  -2
ز
ة ف  وزارة اإلدارة المحلية متمثلة بالبلديات المنتشر

ة.  -3  وزارة الشباب والمتمثلة بالمراكز الشبابية المنتشر

 صندوق المعونة الوطنية.  -4

 والتجارة.  غرف الصناعة -5

 المدن الصناعية.  -6

 النقابات العمالية.  -7

 المعرفة. محطات  -8

9-  . ي
 مركز اإلتصال الوطنز

، بهدف تسهيل الوصول للفئات بيانات االتصال متضمنةعير المنصة تشغيل  مواقع تقديم الخدمات قائمة وتقوم الوزارة بنشر 

نامج.   المستهدفة من الير

 :  كما حرصت الوزارة عل ما يلي

نامج.   -1 يكة عل جزئيات ومكونات الير  تدريب الكوادر التابعة للجهات الشر

نامج والمعلن عير المنصة تشغيل.  -2  إعداد دليل سؤال وجواب حول كل ما يتعلق بالير

نامج.  -3 ز العام والخاص عير اجتماعات دورية حول الير  التنسيق مع مختلف الجهات من القطاعي 

ورة استقبا ز عن عمل، أصحاب عمل، مزودي كما أكدت الوزارة عل رصز احات والشكاوي من قبل المستفيدين ) باحثي  ل اإلقير

 . ي
احات عير مركز اإلتصال الوطنز نامج وذلك من خالل إتاحة آلية تقديم الشكاوي واإلقير  تدريب( عير الير
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نامج 5.2  دور وحدة إدارة الير

نامج لوزراة العمل، وسيكون دورها كما هو مب ز أدناه: تتبع وحدة إدارة الير  ي 

نامج.  -1  إدارة ومتابعة ومراقبة وتقييم أنشطة الير

نامج وبالتعاون مع المؤس         س         ة العامة من خالل الموظف الماىلي المس         ؤولية المالية  تتوىل -2 فيما يتعلق بأنش         طة الير

 .  للضمان اإلجتماعي ووزارة التخطيط والتعاون الدوىلي

نامج  -3 ي تتعلق بتنفيذ الير
 وإعداد التقارير الالزمة. اإلحتفاظ بجميع الوثائق النر

نامج عير المنص          ة  -4 ز لإلس          تفادة من الير وط والمعايي  عل المؤس          س          ات واألفراد المتقدمي  التحقق من توافر الش          ر

 الوطنية للتشغيل. 

وط المطلوبة.  -5 نامج والتأكد من المعايي  والشر  استقبال طلبات اإلستفادة من الير

ي تزويد المؤس  س  ة العامة للض  مان اإلجتماعي بأس  م -6
نامج وفق لآللية النر ز المس  تفيدين من الير اء المؤس  س  ات والعاملي 

 يتم التوافق عليها. 

نامج.  -7 ام المؤسسات المستفيدة من الير ز  متابعة مدى الير

 

 االجتماعي  المؤسسة العامة للضماندور   5.3

نامج حيث إن ي هذا الير
ز
م  دور المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي من األدوار الحيوية ف ز : تلير  المؤسسة بما يلي

ز المستفيدين من  -1 تحويل الدفعات المالية الشهرية من المبالغ المحولة للمؤسسة من الخزينة العامة للدولة، إىل العاملي 

ويدها للمؤسسة، وذلك بعد قيام صاحب العمل المستفيد من  ز ي يقومون بير
نامج وذلك عير حساباتهم البنكية النر الير

نامج بدفع فروقات الروات نامج، وبشكل شهري خالل مدة اإلستفادة من الير ب المستحقة لكل عامل مستفيد من الير

 لقانون الضمان اإلجتماعي النافذ. 
ً
ي يتم اقتطاعها من أجر العامل الشهري وفقا

اكات النر  منها اإلشير
ً
نامج مخصوما  الير

2-    . ي الضمان اإلجتماعي
ز
ز ف اك العاملي  ام المؤسسة بإرسر ز  التحقق من استمرارية الير

نامج/ و  -3 ز ز تزويد وحدة إدارة الير ارة العمل بالوثائق و الكشوفات المتعلقة بضف المبالغ المالية للمؤسسات والعاملي 

 بالطريقة المتفق عليها. 

نامج.  -4 ز المستفيدين من الير ام من قبل أصحاب العمل والعاملي  ز  إبالغ الوحدة بأية مخالفات و/أو عدم الير

 لما يتم تزويده بها من قبل وزارة العمل رصف مبلغ شهري من المبالغ المح -5
ً
ولة للمؤسسة من الخزينة العامة للدولة وفقا

ي يقوم صاحب العمل المستفيد 
 إلتفاقية التدريب النر

ً
نامج ووفقا عن كل متدرب لدى صاحب العمل المستفيد من الير

نامج بتوقيعها مع الجهات المزودة لخدمات التدريب.   من الير

 

 

  



وع  ز التاألردن لت دعممشر ي مهارات اكتساب الشغيل و حفي 
ز
 القطاع الخاص ف
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 تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنيةدور هيئة  5.4

 

ي سوق العملتكون مساهمة 
ز
امج التدريبية الهيئة من خالل اعتماد مزودي التدريب  ف وكون أن من ضمن مكونات  . واعتماد الير

ي الغرفة الصفية والذي يجب أن يتم من خالل توقيع اتفاقية مع مزود تدريب 
ز
ي مواقع العمل والتدريب ف

ز
نامج التدريب ف الير

 . هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنيةقبل معتمد من 

 من هذه األهمية تم اعتماد مزودي التدريب المعتمدين من 
ً
ونية عير المنصة تشغيل،  قبلوانطالقا

الهيئة وتحميل نسخة الكير

ونية.  ي سيعمل صاحب العمل عل اختيار ثالثة من مزودي التدريب من هذه القائمة اإللكير
 والنر

يقوم ضابط االرتباط من قبل هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية بدراسة اختيارات صاحب العمل المتعلقة بمزودي 

 عطاء الموافقات. التدريب وا

 

5.5  :  دور مجموعة البنك الدوىلي

ي  تشغيلالرنامج بدعم البنك الدوىلي ي
ي األردن. ارتفاع معدالت البطالة وخاصة لإستجابة ألزمة الوطنز

ز
تم تطوير بحيث لشباب ف

ي القطاع الخاص. 
ز
ز التشغيل واكتساب المهارات ف وع دعم األردن لتحفي  / مشر نامج بدعم من البنك الدوىلي يعتمد هذا و الير

ي المملكة وكذلك عل الصعيد العالمي حول كيفية دعم تشغيل القطاع الخاص أثناء 
ز
ة التحليلية والتشغيلية ف الدعم عل الخير

ي القطاع الخاص. كذلك، سيتم تنفيذ 
ز
ي وكيفية ربط الشباب بفرص العمل ف

ز
ي من خالل منصة التشغيل رنامج بالتعاف

الوطنز

ي تم تطويرها وتحس
ي من تشغيل، النر

ي للتشغيل بدعم فنز
نامج الوطنز . قبل ينها لدعم تنفيذ الير  البنك الدوىلي
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ز وزارة العمل وصاحب العمل .1  . ) المعلنة عير المنصة تشغيل( نموذج اتفاقية بي 
ز صاحب العمل ومزود التدريب .2  . ) المعلنة عير المنصة تشغيل( نموذج اتفاقية بي 
ز صاحب العمل  .3  . ) المعلنة عير المنصة تشغيل( والباحث عن عملنموذج عقد العمل بي 
 . ) المعلنة عير المنصة تشغيل( دليل سؤال وجواب .4
 قائمة مزودي التدريب ) المعلنة عير المنصة تشغيل(.  .5
نامج) المعلنة عير المنصة .6 ي تنفيذ الير

ز
يكة ف  تشغيل(.  قائمة عناوين مديريات الوزارة و الجهات الشر

 


