
Page 1 of 9             CO-T144-19 

  

 النموذجي العقد

 رواتب البحرينيينزيادة دعم لبرنامج 

 

 

 تمهيدي بند

 

وتنمية وتعزيز اإلقتصاد الوطني  المساهمة في بدوره تمكين"" ـب يلي فيما إليه يشار الذي العمل صندوق من إيمانا -1

والبرامج التي  محرك النمو اإلقتصادي في المملكة، وذلك من خالل توفير المشروعات هوتطوير القطاع الخاص لجعل

 .دارة هذا القطاعإتساهم في تطوير الموارد البشرية التي تتولى 

 

 وحيث أن المنشأة قد قامت بطلب دعم يندرج تحت أحد مجاالت الدعم التي تقدمها تمكين؛

   

-التابعة له اتفق األطراف على التعاقد لتحقيق األهداف المذكورة في هذا العقد والمالحق  فقد تقدم ما تحقيق سبيل وفي

 . - إن وجدت

 

 ، بحسب األحوال،المنشأةمن قبل  ةلكتروني المقدمطلب التقديم اإلاستمارة والتمهيدي يعتبر ما ورد في هذا البند  -2

 .ال يتجزأ من هذا العقد جزء  اإللكتروني  موقع تمكين الشروط واألحكام المنشورة علىصفحة و الموافقة النهائيةو

 اريفالتع البند األول:

  :ذلك خالف النص سياق يقتض لم ما منها كل قرين المبينة المعاني العقد اهذ في الواردة والمصطلحات للعبارات يكون

 

 .2006 لسنة (57رقم ) القانون أحكام بموجب المنشأ العمل هو صندوق :تمكين .1

 

تنمية لتشجيع ومنشآت البحرينية لا مصمم من قبل تمكين ليساعد رواتب البحرينيين، وهودة زيادعم  برنامجهو  :البرنامج .2

شروط والتفاصيل وفقا  للالراتب زيادة دعم  من خاللالدعم للبرنامج  توجيةللعمال البحرينيين لديها، ب إنتاجية أكبركفاءة و

 .في هذا العقد، وفي صفحة الشروط واألحكام العامة، وفي اللوائح واألدلة واألنظمة التشغيلية للبرنامجالمبينة 

 

يحصل على  والذي جتماعيلتأمين االالعامة لهيئة الفي القطاع الخاص والمسجل في  البحريني العامل هو :فوظالم .3

من  الثاني المنصوص عليه في البندرواتب الزيادة دعم بالدخول في برنامج المشروطة  تمكينمنح فرصة االستفادة من 

 .حة الشروط واألحكام العامة/ أنظمة البرنامج(نموذجي/ صف)العقد ال هذا العقد، ويشار إليه في تنفيذ وثائق البرنامج

 

 لديها للعمال هذا البرنامج من االستفادة بطلب تتقدم التيوالمسجلة في مملكة البحرين  هي المؤسسة أو الشركة المنشأة: .4

 من تفادةسلال ه تمكينالذي تحدد العدد ضمن وذلك الدعم، حصولها على على الموافقة وتتم عليها الشروط وتنطبق

 .للبرنامجالتقديرية  يزانيةوضمن الم برامجها

 وذلك بالمنشأة المتعلقة األساسية لكترونية ويشتمل على البياناتإتمكين في صورة  المعد من قبل النموذج االستمارة: .5

 لكتروني.من خالل زيارة موقع تمكين اإلالبرنامج  من االستفادة طلب لتقديم

المنشورة على حكام صفحة الشروط واألالواردة في البرنامج ولالستفادة من  الالزمةوط هي الشر :امواألحك لشروطا .6

 الموقع اإللكتروني لتمكين/ للبرنامج والموافقة الدعم.



Page 2 of 9             CO-T144-19 

  

في الموقع اإللكتروني المبينة الراتب وزيادة دعم ب ةلخاصاهي الموافقة التي تصدرها تمكين للمنشأة  الموافقة النهائية: .7

 مكين. لت

 هذا العقد النموذجي. د:العق .8

 :رواتب البحرينيينزيادة دعم برنامج ب التعريفالبند الثاني: 

 : بتحقيق ما يليالموظفين في تطوير  ةلى المساهمإيهدف البرنامج 

  .األجور زيادة -أ

 ألداء المهام والقيام بالمسئوليات بمستوى أفضل. ةقيمة مضاف فةإضا -ب

 

الموظف يشترط الستحقاق الدعم أن ال يقل راتب ، والمنشأةفي تم توظيفهم  ذينلللموظفين ا يمنح الدعم :زيادة الراتب -1

 مضافا  إليه مقدار الزيادة عن الراتب المحدد أدناه: 

 

 جدول الرواتب

 اإلشتراطات مقدار الراتب

 أقلأو للحاصل على شهادة الثانوية العامة  دينار بحريني 300

 لدبلومعلى شهادة ا للحاصل دينار بحريني 380

 للحاصل على شهادة البكالوريوس دينار بحريني 450

 

 ويكون الدعم وفقا  للتالي:

جاوز تبما ال يالمسجل في سجالت الهيئة العامة للتأمين االجتماعي للموظف  االساسي راتبالزيادة المنشأة في دعم  -2

 دينار بحريني أيهما أقل. 250أو  %40نسبة 

وذلك بما ال يتعارض  دينار بحريني 250 مبلغ وبحد أقصىدينار  20إبتداءاَ من  طلوبةالزيادة الم تحديديحق للمنشأة  -3

 هذا العقد.لشروط شهرا ، وفقا   (١٢اثنا عشر )لمدة ، ((1) البند الثانيمع الشرط أعاله )

رض بالشروط بما ال يتعا زيادةلللسنة الثانية بتحديد مبلغ مختلف ل تقديم المنشأة لطلب زيادة راتب الموظفيشترط  -4

 لسابقة.ا

 : وفقا  للتفصيل التالي وظفراتب الم الدعم حسبنسبة يتم تحديد  -5

 

 نسبة الدعم مقدار الراتب

 %100 دينار وأقل 1000

 %50 دينار 2000-  1001

 %25 دينار  3000 – 2001

 :حدود الدعمالبند الثالث: 

وصفحة الشروط واألحكام العامة،  العقد هذا وشروط ألحكام وفقا   امجنالبرتكاليف  دعم في تمكين مسئولية تنحصر -1

النهائية  الموافقات على الحصول بعدوينشأ التزام تمكين  عليها فيها المنصوص والسقوف وبالحدود وأنظمة البرنامج

 .برنامجللالمقررة  العليا والسقوف المحددة النسب يجاوز ما المنشأة تتحملو للدعم، لالزمةا
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 عن تنتج قد مباشرة غير أو مباشرة خسائر أية عن تعويضات ةأي أو غيرها أو أدبية أو مالية التزامات ةأي تمكين تتحمل ال -2

 .في هذا العقد عدا ما هو وارد أدناه طرف ألي مستحقة تكون أو من البرنامج االستفادة

 

 تيفاء الشروط الخاصة باستحقاقاس بعد لمنصوص عليهافي المواعيد ا الموافقة النهائيةتقوم تمكين بسداد الدعم المقرر في  -3

 ، ووفقا  لإلجراءات المقررة بهذا الشأن.الدعم

 :والموظفينأة تمكين والمنش والتزامات حقوقالبند الرابع: 

 :في البرنامج تمكين حقوق :أوال

 القيامأغراضها و تحقيق من تمكنها التيوالتعاميم  واألنظمة والقرارات اللوائح إصدار في الحق لتمكين -1

تعديل و امج،نالبرهذا  وإلغاء ةجديد برامج وإطالق وتعديل إنشائها قانون في المقررةومهامها  بأدوارها

 أال مراعاة مع ذلك، على االعتراض للمنشأة يجوز وال العامة، المصلحة لما تقتضيه وذلك، هاوشروط أحكامها

المنصوص عليها  ها قبل ممارسة حقوقهاالتي تم التعاقد علي بالتزامات تمكين الحق لهذا تمكين ممارسة تمس

 في هذا البند.

 وذلك اللتزاماتهم، األطراف وتنفيذ البرنامج أهداف تحقيق من والتأكد والرقابة اإلشراف في الحق لتمكين -2

اتخاذ كافة  ، ولها في ذلكالعقد هذا في عليها المنصوص الوسائل جانب إلى مناسبة تراها التي الوسائل بكافة

بهم  واالجتماع واالتصال المنشأة لمقر ميدانية بزيارات ا لها القيامالالزمة لهذا الغرض. كماالجراءات 

 أو معلومات أية وطلبالدعم بمناسبتهم، في أي وقت تراه مناسبا ، على تحصل المنشأة ذين الوبالموظفين 

ياس أثر البرنامج على أداء قلو بدور اإلشراف والرقابة للقيام وذلك أحكام البرنامج بتطبيق يتصل مما بيانات

 ، ولها طلب أية معلومات متعلقة بذلك كالتقارير المالية أو الكشوف البنكية أو تقارير البحرنةوظفينوالم المنشأة

 .الموظفينوتقارير تطّور 

تقدره  لما ووفقا   ذلك، تطلب جهة ألي وللعموم أ وذلك الدعم ومبالغ المنشآت عن اإلفصاح في الحق لتمكين -3

من  استفادتهم عن باإلفصاح قيام تمكين على االعتراض في حقهم بعدم األطراف ويقر العامة، للمصلحة كينتم

 .التجارية المنافسة أحكام مراعاة معذلك و ،البرنامج

 ومبالغ آت المدعومةالمنش أسماء وعرض دعمها اإلعالم وبيان أجهزة عبر للبرنامج لتمكين الحق في الترويج -4

 الدعم.

للمخالفات الخاصة بالموردين الالئحة التنظيمية يقاع الجزاءات المنصوص عليها في إ الحق فيلتمكين  -5

 والمستفيدين من مشروعات صندوق العمل. 

 المنشأة بأن استنتاج إلى توصلت إذا الدعم المقرر للمنشأة، بحسب االحوال،الحق في االمتناع عن سداد  لتمكين -6

  منهما. أي على المترتبة بااللتزامات المنشأة من إخالل ثمة هناك أن مج أوالبرنا في مناسبا   تقدما   تنجز ال

 قدمت قد المنشأة بأن استنتاج إلى توصلت للمنشأة إذا دفعت مدفوعات أية باستعادة المطالبة في الحق لتمكين -7

 في عليها صالمنصو تلك غير ألغراض إليها دفوعةالم المبالغ باستخدام قامت أو احتياليةبطريقة  مطالبات

 .الموافقة النهائيةأو  و/ هذا العقد

 :في البرنامج : التزامات تمكينثانيا

وأنظمة  واألحكام والشروط العامةالعقد  هذا ألحكام ، وفقا  الموافقة النهائيةنسبة الدعم المنصوص عليها في  بسداد تمكين تلتزم

  تندات أخرى تطلبها تمكين.تنفيذ البرنامج أو أية مسجميع المستندات الخاصة ب المنشأةيم وذلك بعد تقدالبرنامج، 
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 :في البرنامج المنشأة التزامات: ثالثا  

 واألحكام بالشروط االلتزامو تمكين تصدرها التيواألنظمة والتعاميم والتعليمات  توالقرارا اللوائحااللتزام ب -1

مع مراعاة  وأنظمة البرنامج، كام العامةي هذا العقد، وفي صفحة الشروط واألحالمقررة ف واإلجراءات والسياسات

 .( من البند الرابع من هذا العقد1-الفقرة )أوال  

 

 وتجاهوظف الم تجاه هااتاللتزام المنشأة تنفيذ من للتحقق خطيا   تنتدبه من أو تمكين لموظفي السماحب المنشأةتلتزم  -2

 ا العقد.ى ممارسة حقوقها المنصوص عليها في هذتمكين، وبما يجعلها قادرة عل

 

 على قد حصلت المنشأةللحصول على الدعم المقرر في هذا البرنامج، إذا كانت موظف تسجيل أي  المنشأةيحظر على  -3

من أي جهة حكومية أو خاصة، ويحق لتمكين إتخاذ االجراءات القانونية الالزمة في هذا الموظف الدعم بشأن هذا 

 الشأن. 

 

 أو شخص أي لدى المصلحة في تضارب دون من النواحي جميع في البرنامج فيذبتن القيام من التأكدب المنشأةتلتزم  -4

  .طبقا  للقوانين واألنظمة المرعية في مملكة البحرين وأفضل الممارسات في هذا الشأن بالبرنامج يتعلق فيما جهة

 

 أن ويجب للمنشأة، ونيالقان الوضع على يطرأ تغيير أي عن احاإلفصأن تكون نشطة خالل مدة العقد وتلتزم المنشأة  -5

 .التغيير ذلك حصول تاريخ من ( يوما  ٣٠) ثالثين تجاوز ال فترة غضون في بذلك تمكين تخطر

 

 أو بوجود معقولة بصورة تفسر أن يمكن محتملة أو فعلية وضعية أية عن تأخير أي دون من لتمكين كتابيا   اإلفصاح -6

هذا العقد، ويحق لتمكين االمتناع عن سداد مبلغ الدعم في  مقتضيات تنفيذ عند لح،االمص في ضاربت وجود احتمال

 حال تبيّن لها عدم التزام المنشأة باإلفصاح أو وجود تضارب أو شبهة فساد. 

 

بتنفيذ  لقيامهاالمؤيدة والمستندات  الزيادةحصتها من  قيامها بسداد التي تثبت مستنداتال جميع توفيرب المنشأةتلتزم  -7

 .تلقائي بشكل عقدال وإلغاء الزيادة دفع عن االمتناع تمكينل يحق المستندات هذه توفير لة عدمحا وفي ،اجميع التزاماته

 

، كما تتحمل قيمة الدعم الذي تكون قد حصلت عليه لبرنامج ألي سبباينسحب أثناء موظف نفقات أي  المنشأةتتحمل  -8

لديها للحد الموظف والتزام المنشأة باستمرار  للدعم تعسفيا  قبل انتهاء المدة المحددة ظفوإذا كانت قد أنهت خدمات الم

 المنشأةحصلت عليها  ستعادة أي مدفوعاتالتمكين المطالبة ب ويحق .األدنى من المدة المقررة للعمل في عقد العمل

 في الحالتين المذكورتين أعاله.الموظفين عن 

 

بها  وتبلغها آلخر حين من تمكين تقررها التي لبرنامجاب المتعلقه والخطط واالشتراطات المعايير بتحقيق المنشأةتلتزم  -9

، وتلتزم تمكين برامج في المنشأة مشاركة خصوص في تمكين تجريها التي الدراسات في الفعالة والمشاركة التعاونو

ى وني لمتابعة أية تعديالت تجريها تمكين عللكتربشكل مستمر على صفحة البرنامج في الموقع اإلطالع باإلالمنشأة 

 الشروط واألحكام.

 

 في البرنامج:إلتزامات الموظفين رابعا : 

 

 راتبه، ويتضمن اإلقرار التزامه بما يلي: زيادة الذي تدعم تمكينالموظف أن تقدم إقرارا  من  المنشأةيحق لتمكين ان تطلب من 
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ذها، بما فيها التبعات المالية ل بتنفي إخالأوتحمل المسئولية عن  مات تصدرها تمكينتعلي قرارات أوية أاإللتزام بتنفيذ  .1

 .للمخالفات الخاصة بالموردين والمستفيدين من مشروعات صندوق العمللالئحة التنظيمية وفقا  لهذا البرنامج 

 

 لغاية انتهاء المدة المحددة للبرنامج.على رأس العمل االستمرار  .2

 :عالن عن البرامجاإل: البند الخامس

عن األمور الخاصة مستفيدة  اامج الخاص بتمكين أو بإسم تمكين أو التصريح بصفتهعن البرنالتصريح للمنشأة ال يجوز 

 وفي حدود هذه الموافقة. إال بعد الحصول على موافقة خطية من تمكين بالبرنامج

 ئية:طلب الدعم والموافقة النها على التعديالتالبند السادس: 

تقوم تمكين بالتنبيه عن أن  تمتلك تمكين الحق في تعديل هذا العقد والموافقة النهائية بما في ذلك تغيير مجال الدعم على -1

هذا التغيير أو التعديل على موقعها اإللكتروني أو بوابتها اإللكترونية، ويكون هذا التغيير أو التعديل ملزما  على 

 اإللكتروني أو البوابة اإللكترونية. األطراف من تاريخ تحديثه على الموقع

لكتروني، ويكون طلبها خاضعا  لسلطة تمكين عديل على الموافقة النهائية كتابيا عبر موقع البرنامج اإلت للمنشأة طلب -2

. وترسل تمكين موافقتها أو إشعار رفضها للمنشأة عبر البريد مناسبا   التقديرية في الموافقة من عدمه بحسب ما تراه

 تروني. اإللك

 

 موافقة كتابية منها. غير من تمت إضافات أو تعديالت أية نع المنشأة تعويض عن مسئولة تمكين تكون لن -3

 :الموافقة النهائيةتنفيذ  إجراءاتالبند السابع: 

ما تضمنه  وال تكون تمكين ملزمة إال بسداد على الموافقات النهائية المنشأة يستلزم استحقاق الدعم حصول 1

 .لتمكين إجرؤها في هذا الشأنالنهائية، بعد إجراء التحقيقات الالزمة التي يحق الموافقة 

 

أشهر فقط، ففي حال لم تبادر المنشأة بإستكمال ( ٦)لى ستة إتاريخ حصول المنشأة على الموافقة النهائية يمتد  2

الراغبة في  المنشأةلزم من اإلجراءت الالزمة في الحصول على الدعم خالل هذه المدة، يلغى الطلب تلقائيا ، ويست

 قدم مجددا  بطلب جديد وبذات اإلجراءات المنصوص عليها في هذا العقد.الحصول على الدعم الت

 

في موعٍد أقصاه  الموافقة النهائيةالمقررة في  البرنامجلتمكين المستندات المؤيدة لبدئها في  المنشأةيجب أن تقدم  3

ق لتمكين تمديد المدة والعقد ملغيين. ويح الموافقة النهائيةال اعتبرت وإ الموافقة،أشهر من تاريخ ( ٣)ثالثة 

 ذلك كتابيا  مع بيان االسباب ورأت تمكين جديتها. المنشأةذا طلبت إالمذكورة 

 :هسدادط استحقاق الدعم واجراءات شرو: البند الثامن

في حالة عدم تنفيذ  ال تلتزم نهائية وكذلكعلى الموافقة ال المنشأةال تلتزم تمكين بسداد الدعم في حالة عدم حصول  1

 .هذا العقدو زامات التي تقررها الموافقة النهائيةااللت

 

 هاحسبما هو مفصل في بشكل مطابق لما تضمنته الموافقة النهائية، الدعم قبل القيام بالسداد، تتأكد تمكين من تقديم 2

من المخالفات المنصوص عليها في العقد  والمراسالت الالحقة بين أطراف التعاقد، وفي حال ارتكاب أي

فإنه يحق لتمكين االمتناع عن سداد  وأنظمة البرنامج، أو الشروط واألحكام الموافقة النهائيةأو مخالفة  النموذجي

 تكاليف الدعم.
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ت شهر، وتبرأ ذمة تمكين من أي مدفوعات لم تقدم المستندا لكل راتب/ المستنداتيجب على المنشأة تسليم كافة  3

 من تاريخ استحقاق الدعم.أشهر  (٣ة )في موعٍد أقصاه ثالثالمطلوبة الستحقاق الدعم 

 

تلتزم المنشأة بتحديث راتب الموظف مع الزيادة المقررة في الفترات المسموحة لدى هيئة التأمينات االجتماعية،  4

 للمنشأة. دفعت دفوعاتم أية باستعادة المطالبة في الحق لتمكينوفي حال لم يتم تحديث زيادة الموظف 

 

 ية في أي حال من األحوال.لن يتم قبول مدفوعات نقد 5

 

 لتمكين الحق في اختيار طريقة السداد التي تراها مناسبة. 6

 المتابعة والرقابة: البند التاسع: إجراءات

 فترة خالل أةالمنش أداء اإليجابي على البرنامج أثر وتقييم ،وظفبالمنشأة أو الم االتصال تخوله من أو لتمكين 1

 .العقد

 

 من البند الرابع من هذا العقد. 2ة والرقابة الفقرة يراعى في إجراءات المتابع 2

 :واالنسحاب والتنازل فسخهه وؤوانتهامدة العقد البند العاشر: 

واألحكام الشروط  أو الموافقة النهائيةعالوة على الحاالت الخاصة باالنهاء أو الفسخ أو الغاء العقد الواردة في هذا العقد أو 

 البند:تطبق االحكام التالية في هذا 

 ه: ؤوانتها مدة العقدأوال : 

. ولتمكين الحق في لكتروني لتمكينفي الموقع اإلموظف لكل موافقة على طلب الدعم المحدد تبدأ من تاريخ ال مدة هذا العقد

  تنفيذ التزاماتهم.وينتهي هذا العقد بانتهاء مدته أو قيام االطراف ب تمديد تلك المدة،

 

 :العقد فسخثانيا : 

 

 ت الفسخ:حاال -1

 ،  لتمكين يجوزدون اإلخالل بحق تمكين باتخاذ االجراءات القانونية الالزمة والمطالبة بالتعويض إذا كان لذلك مقتض 

 :في الحاالت التالية ةالمنفر وبإرادتها العقد هذا فسخ

 .لعقدا سريان فترة خالل تمكين تقررها التي البرنامج من االستفادة ومتطلبات شروطأي من ال زال إذا -أ

 مع وذلك تمكين، دعم على للحصول ،الموظفأو  و/ المنشأة ه قد اتبع مسلك احتيالي من قبلأن لتمكين تبين إذا -ب

 .الجنائية بالمسؤولية اإلخالل عدم

 على بناء   وذلك لمذكورةا االتزاماتهب الوفاء في لةمهمت كان أو العقد ذاه في اتهبالتزاما فت لم المنشأة تكان إذا -ج

 .المطلق تمكين تقدير

 .الموافقة النهائيةأو بأي من بنود هذا العقد  المنشأة تأخلإذا  -د

 .القانونية شخصيتها وانتهاء بحلها أو عسارهاإأو  إفالسها بإشهار الحكم أو إغالقها أو المنشأة تصفية -ه

قديم مستندات المطالبة بالدعم خالل الفترة المحددة في هذا لنهائية وتعدم بدء المنشأة في تنفيذ التزامات الموافقة ا -و

 العقد.
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 طريقة الفسخ: -2

 

ولتمكين الحق بمنح  بذلك. المتعلقة باألسباب للمنشأة مشفوعا   تمكين ترسله كتابي بموجب إشعار فورا   يتم الفسخ

 التي تراها مناسبة. وبالصورة  المنشأة مهلة إلصالح إخالله بالعقد وذلك بحسب تقدير تمكين المنفرد

 

 :أثار الفسخ -3

في مواجهة جميع األطراف  الموافقة النهائيةو هذا العقد فية المبين الدعم نسبة بتقديم التزاماتها من تمكين ذمة تبرأ -أ

 الغير.و

حكام إذا كان الفسخ في مواجهة المنشأة يكون لتمكين الحق في التنفيذ على الضمانات الواردة في الشروط واأل -ب

 المنشورة في صفحتها على الموقع اإللكتروني والموافق عليها من المنشأة.

 .للمنشأة بحسب األحوال منحته الذي الدعم قيمة برد المطالبة في الحق لتمكين يكون -ت

 

 :الموظفنهاء خدمة إأو  المنشأة انسحابادي عشر: لحاالبند 

 أثر يكون أن على االنسحاب، في برغبتها كتابيا   تمكين إخطار بعد وذلك ،البرنامج من االنسحاب للمنشأة يجوز -1

 حصلته ما جميع بسداد تلتزم سوف بأنها المنشأة من وإقرارا   األسباب، متضمنا   الرغبة إبداء من شهر بعد االنسحاب

 يجبو ،البرنامجفي الحاالت المشار إليها في هذا العقد وفي صفحة الشروط واألحكام وفي أنظمة  تمكين من دعم من

 ا ، قبل الحصول على موافقة تمكين على هذا اإلنسحاب.فور لتمكين المبالغ تلك دفع المنشأة على

 

مدة المقررة كحد أدنى لعالقة العمل في أنظمة الوفقا  لهذا العقد قبل انتهاء الموظفين ال يجوز للمنشأة إنهاء خدمة  -2

لفصل التأديبي أو في حالة عدم األداء، وبعد إخطار تمكين أو ا الموظفإال في حاالت االستقالة الطوعية من البرنامج 

  .بذلك معززا  باألدلة الثبوتية

لسبب يعود الى الفصل التأديبي أو في حالة عدم االداء، الدعم اثناء فترة  المنشأةمن قبل الموظفين نهاء خدمة إحالة  في -3

أعاله، تلتزم تمكين بالسداد للمنشأة وفقا   3يه الفقرة االدلة الثبوتية على ذلك وفقا  لما نصت عل المنشأةوبعد تقديم 

 انهاء خدمتة فقط. عندالموظف للمرحلة التي وصل اليها 

المستندات واالدلة المثبته لذلك وفقا  لما  المنشأةمن البرنامج اثناء فترة دعم اإلجور، وتقديم الموظف عند انسحاب  -4

في المنشاة الموظف كين بالسداد للمنشأة فقط وفقا  آلخر شهر عمل فيه من البند أعاله، تلتزم تم 3يتوافق مع الفقرة 

 البرنامج. أثناء فترة انسحابه من

  :واإلحالة التنازل البند الثاني عشر:

 آخر طرف أي إلى هذا العقد بموجب التزاماتهاال أن تحيل و ،حقوقها عن كل أو بعض من تتنازل أن للمنشأة يجوز ال -1

 تمكين. من الكتابية الموافقة على الحصول عدب إال كان، وجه بأي

 

للقيام ببعض أعمال  أو تعينها جهة بواسطة هذا العقد في عليها صوصالمن وحقوقها التزاماتها كافة تنفذ أن لتمكين -2

 .تلك الجهة قبل من متخذة إجراءات بأيالمنشأة  وتلتزم ،البرنامج
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 :عامة أحكامالبند الثالث عشر: 

 واالختصاص القضائي التطبيق جبوا القانون أوال :

ويخضع كل نزاع ناشئ بشأن هذا العقد إلى اختصاص  .البحرين بمملكة السارية للقوانين وفقا   تفسيره ويتم العقد هذا يخضع

 محاكم مملكة البحرين.

 :السريةثانيا : 

 :بالتالي هذا العقد أطراف من طرف كل يلتزم

 

فقط وفي حدود  هذا العقد ألغراض فقط األطراف أحد قبل من عنها صاحاإلف تم التي السرية المعلومات استخدام -1

 .لغيرلبتسليمها  يسمح وتكون محصورة بين أطرافها وال ف بحسب هذا العقد،الصالحيات المعطاه لألطرا

 

 من قةمسب كتابية بموافقة إال بهذا العقد عالقة لها معلومات أو موضوع أي حول التصريح بعدم االلتزام األطراف على -2

طبقا   مخولة قانونية ةجه ألية والقوانين األنظمة تقتضيه ما حسب المطلوب التصريح حالة في إال اآلخر، الطرف

 من المسبقة الموافقة ألخذ المقبولة بالمساعي يقوم سوف المعنية األطراف من أي بأن االعتبار في األخذ مع ،للقانون

عليه في هذا العقد من حق تمكين في التصريح ببعض المعلومات  عدا ما نص .حالتصري محتوى على اآلخر الطرف

 .الرابع من هذا العقدحسب البند 

 

 :المخالفات والتظلماتثالثا : 

ذلك التحقيق فيها والجزاءات الصادرة فيها والتظلمات، للقرارات واللوائح كالمنشآت والموظفين، و تخضع مخالفات

للمخالفات الخاصة بالموردين والمستفيدين من الالئحة التنظيمية تصدرها تمكين، باألخص والتعليمات واألنظمة والتعاميم التي 

 ات صندوق العمل.مشروع

 

 :رابعا : أحكام عامة

وما  الموافقة النهائيةبأن تمكين ليست مسئولة عن أي نزاع ينشأ بينهما بشأن هذا العقد ووالموظف  المنشأة كل من تقر -1

وأن لتمكين الحق في إلغاء  ،وأنهما يعفيانها من أية مسئولية ،البرنامجوفي انظمة  كامورد في صفحة الشروط واألح

 المقرر في حالة عدم تمكنهما من حل نزاعهما خالل ستة أشهر من تاريخ نشوئه. الدعم

ائل على التعامل بالوس المنشأةيوافق األطراف على أن جميع المراسالت المتعلقة بهذا العقد تتم خطيا، وتوافق  -2

 .2018ة ( لسن54وأحكام قانون الخطابات والمعامالت اإللكترونية رقم )لكترونية وفق متطلبات اإل

 ما لم يثبت خالف ذلك. المنشأةجميع المستندات والمعلومات تعتبر صحيحة في مواجهة  -3

 أو باليد تسليمها تمي أن يجب اآلخر للطرف طرف قبل من إرسالها أو تقديمها يتم ومراسالت إشعارات أية اإلشعارات: -4

بالنسبة الدعم، وطلب القيد في قوائم تمكين  طلبفي  المقررة العناوين علىلكتروني أو بالبريد اإل المسجل بالبريد

 .حسب األحوالللمنشأة 

 

 410مجمع  1010، طريق 519مبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين "بيت التجار"، مبنى رقم  تمكين على:تراسل  -5

 مملكة البحرين. –المنامة  – 18131صندوق بريد  .البحرين مملكة –سنابس 
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 اعتبر وإال العناوين المشار إليها ىعل يطرأ تغيير بأي فورية بصورة كتابيا   خراأل الطرف كل طرف إشعار على يجب -6

 صحيحا .  التبليغ

 

 تنفيذ وقابلية وقانونية سريان فإن لتنفيذ،ل قابلة غير أو قانونية غير أو الغيه هذا العقد نصوص من أي أصبحت إذا -7

 .العقدما لم تكن تمس جوهر  حال بأي أثرها من يحد أو تتأثر لن هذا العقد في األخرى النصوص

 

تنازل.  أنه على هذا العقد بموجب تعويضطلب ال أو حق ألي استعمالها أو ممارسة في تمكين تأخير أو إخفاق يعد ال -8

ممارسة كامل حقها أو المطالبة بكامل  دون قبلها من تعويض طلب أو حق ألي جزئية ممارسة أية تحول ولن

 .التعويض

 

على موقع تمكين البرنامج عها على بنود وأحكام هذا العقد الشروط واألحكام المنشورة في صفحة بإطال المنشأةقر ت -9

 .ا عليهاوموافقتهم واإللمام التام بكافة أحكامها ، وأنظمة البرنامجلكترونياإل

 

 


