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وزير

اإلشراف على وضع األهداف العامة واإلستراتيجية والخطط للوزارة والجهات والوحدات التنظيمية
التابعة لها بما يتوافق مع األهداف العامة ،ومراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة وتشكيل

ملخص وصف المهنة

اللجان االستشارية ولجان العمل وتحديد مهامها وواجباتها ،وقيادة الوزارة في كافة أنشطتها
وأعمالها وإصدار القرارات الالزمة ،وتمثيل الوزارة والتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية
بما يضمن بناء عالقات استراتيجية معها.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على وضع الخطط واالستراتيجيات واألهداف العامة للوزارة والجهات والوحدات التنظيمية التابعة لها ومتابعتها
1

وتنفيذها ،وتوجيه إداراتها ومكاتبها وفروعها في جميع أنحاء المملكة والقيام بتنفيذ الرؤى والسياسات العامة للحكومة في
الوزارة وفقا لألنظمة واللوائح والقرارات النافذة.
مراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة وضمان وجود القيادات المؤهلة في الوظائف الحيوية والرئيسية في الوزارة

2

ومراجعة أعمال الوحدات التنظيمية التابعة وتقييم أعمالها واعتماد مخرجاتها وفقا لألنظمة واللوائح النافذة والتوجهات
اإلستراتيجية للوزارة.
قيادة الوزارة في كافة أنشطتها وأعمالها ،وإصدار القرارات الالزمة إلدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة والجهات والوحدات

3

التابعة لها واإلشراف على تنفيذها وإصدار التوجيهات واإلرشادات إلى رؤساء الوحدات التنظيمية التابعة والعمل على
مراجعة التقارير المرفوعة.

4

تمثيل الوزارة في المؤتمرات واالجتماعات والمناسبات على المستوى الداخلي والخارجي والتنسيق المستمر مع الوزارات
والهيئات والجهات المعنية فيما يتعلق بالمبادرات والبرامج اإلستراتيجية المشتركة.
حضور اجتماعات مجلس الوزراء والعمل على بناء عالقات استراتيجية مع الوزارات والهيئات الداخلية والخارجية بما يحقق

5

أهداف الوزارة واستراتيجيتها ،وضمان وجود قنوات تواصل داخلية فعالة تحقق مستوى عال من التكامل والترابط بين جميع
الوحدات التنظيمية التابعة للوزارة.
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الحد األدنى لمستوى

المجال التعليمي ()1

التعليمي
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المجال التعليمي ()3
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عضو مجلس شورى

حضور جلسات المجلس ومراجعة ودراسة كافة القضايا والمسائل المطروحة للمناقشة بناء على

ملخص وصف المهنة

جدول أعمال المجلس وتقديم اآلراء والمقترحات المناسبة حولها وتقييمها ،وإبداء اقتراحات مناسبة
حول أية أنظمة جديدة أو إجراء تعديالت على نظام نافذ.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

مراجعة ودراسة السياسات العامة للمملكة والتقارير السنوية للوزارات واألنظمة والقرارات وتقديم اآلراء والمقترحات حولها
بما يتناغم مع رؤى وتوجهات المملكة واستراتيجياتها وخططها التنموية على كافة الصعد.
العمل كعضو بأحد لجان المجلس المتخصصة والنظر في كافة التشريعات والمشروعات والقرارات والخطط المتعلقة بهذا
التخصص حال إدراجها ضمن جدول أعمال المجلس وتقديم الرأي والمشورة بهذا الخصوص.
االطالع على المواقف الدولية والسياسات الداخلية والخارجية للمملكة ودراستها وتقديم المالحظات والمقترحات المتعلقة
بالقرارات واالتفاقيات والمعاهدات الدولية.
العمل على تقييم كافة األنظمة والسياسات واإلجراءات المتخذة من قبل الحكومة بناء على جدول أعمال المجلس ،وتقديم
المالحظات عليها ومناقشتها وإبداء االقتراحات حول أنظمة جديدة أو تعديالت على نظام نافذ.
إظهار صورة إيجابية عن مجلس الشورى والمشاركة البنّ اءة والمنهجية في حوارات ونقاشات المجلس ،وااللتزام والتقيد
بأنظمة المجلس ولوائحه الداخلية في جميع األوقات.
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المفتي العام

اإلشراف على تحديد ووضع األهداف العامة للرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاء والوحدات
التنظيمية التابعة ،وبيان األحكام الشرعية للناس وإصدار الفتأوى الشرعية المتعلقة بالقضايا العامة،

ملخص وصف المهنة

ورئاسة وقيادة أعمال هيئة كبار العلماء وعقد مجالسها الدورية وإدارة وعقد جلسات هيئة كبار العلماء
واللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،وتقديم النصح والمشورة لوالة األمر فيما يتعلق باتخاذ
القرارات ووضع السياسات بما يتواءم مع أحكام الشريعة اإلسالمية السمحة وتوجهات المملكة.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على وضع وتحديد الخطط اإلستراتيجية والرؤى واألهداف العامة للرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء والوحدات
1

التنظيمية التابعة لها بما يتوافق مع احتياجات وضرورات المملكة وبما يكفل تحقيق المصلحة العامة ،و إيجاد األطر
والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف اإلستراتيجية.

2
3
4
5

توفير وتقديم النصح والمشورة لوالة األمر في اتخاذ القرارات ووضع السياسات واألنظمة العامة ،وتمثيل المملكة العربية
السعودية في مختلف األمور والمسائل الشرعية اإلسالمية على المستوى الداخلي والخارجي.
اإلشراف على أعمال الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء ،وبيان األحكام الشرعية للناس وإصدار الفتأوى الشرعية
المتعلقة بالقضايا العامة وبجميع شؤون الحياة.
رئاسة وقيادة أعمال هيئة كبار العلماء السعودية وعقد مجالسها الدورية ،واإلشراف على إصدار القرارات المناسبة
والمستندة على األدلة الشرعية ،و تقديم التوصيات في القضايا الشرعية المتعلقة بتقرير األحكام العامة.
متابعة وتقييم أعمال وأداء جميع الوحدات التنظيمية التابعة إلشرافه والتأكد من التزامهم وتقيدهم بكافة األنظمة واللوائح
الصادرة عن هيئة كبار العلماء وتقديم الدعم والتوجيه الالزم لهم.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى

المجال التعليمي ()1

التعليمي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3
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عضو المجلس األعلى للقضاء

المشاركة في وضع األهداف العامة والخطط اإلستراتيجية ألجهزة القضاء وفض المنازعات بما

ملخص وصف المهنة

يتوافق مع أحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية ،والمساهمة في تقييم أداء وأعمال المحاكم والقضاة
وكتاب العدل والمشاركة في تطوير برامج تعيين وتدريب وترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

المشاركة في وضع وإعداد األهداف العامة وتطوير الخطط اإلستراتيجية ألجهزة القضاء وفض المنازعات بما يتوافق مع
أحكام الشريعة اإلسالمية والقواعد المتبعة.
إبداء الرأي في مشاريع األنظمة واللوائح المتعلقة بالقضاء والمشاركة في مناقشتها وبلورتها ورفع التوصيات والمقترحات
التحسينية حولها.
المشاركة في وضع اللوائح والقواعد واإلجراءات والتنظيمات المختلفة لضمان حسن سير القضاء وأعمال المحاكم وعدالتها
ونزاهتها وضمان وجود آلية واضحة للشكأوى من القضاة أو ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم.
المشاركة في تقييم وتقويم أداء وأعمال المحاكم والقضاة وكتاب العدل وإعداد النماذج والتقارير الفنية المتعلقة بذلك إلى
جانب التوصيات والمقترحات ذات العالقة.
المشاركة في وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات تعيين وتدريب وترقية القضاة وكتاب العدل والمشاركة في وضع ضوابط
التفتيش على أعمال المحاكم.
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الحد األدنى لمستوى
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النائب العام

وضع وتحديد األهداف اإلستراتيجية للنيابة العامة في المملكة وضمان توافر كافة المتطلبات

ملخص وصف المهنة

الالزمة لقيامها بتنفيذ اختصاصاتها على الوجه األكمل وبما يشمل أعمال االدعاء العام أمام الجهات
القضائية ،والرقابة على السجون ودور التوقيف والتحقيق في الجرائم.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

مراجعة وتطوير األنظمة واللوائح التنظيمية المتعلقة بالهيكل التنظيمي والنموذج التشغيلي للنيابة العامة في المملكة
وشروط تعيين ممثلي االدعاء العام وترقيتهم وتدريبهم.
اإلشراف العام على سير عمليات االدعاء أمام الجهات القضائية وفقا لألنظمة واللوائح التنظيمية ذات العالقة واإلشراف
على تنفيذ األحكام الجزائية.
ضمان التطوير المستمر على أعمال ونشاطات االدعاء العام الرامية إلى ترسيخ األمن وإقرار العدالة وفقا ألسس علمية
وشرعية وحضارية تصون حقوق اإلنسان وكرامته استنادا إلى القواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله والسنة النبوية.
تمثيل النيابة العامة أمام األجهزة والهيئات الحكومية األخرى والتحدث إلى وسائل اإلعالم في مختلف القضايا التي تمس
الرأي العام في المملكة.
مراجعة وتطوير اللوائح التنظيمية المختصة بإجراءات طلب تنفيذ األحكام والقرارات القضائية وطلبات تمييز األحكام ومتابعة
األوضاع العامة لنزالء السجون لضمان االلتزام بالمعايير واألبعاد اإلنسانية النابعة من القواعد الشرعية ذات العالقة.
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أمير منطقة

اإلشراف على وضع األهداف العامة واالستراتيجيات والخطط للمنطقة بما يتوافق مع الرؤى
واألولويات اإلستراتيجية للمملكة ،وتمثيل المنطقة خارجيا والتنسيق مع الجهات المختصة فيما

ملخص وصف المهنة

يتعلق بتنمية المنطقة وضمان أمنها ،ومتابعة تنفيذ الخطط وتحديد األولويات وتوجيه الجهود
واألنشطة لتحقيق الرؤية والرسالة و ضمان االلتزام بكافة األنظمة واللوائح ،وإصدار القرارات
والتوجيهات واإلرشادات الالزمة بما يكفل تحقيق المصلحة العامة في المنطقة.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على وضع وإعداد الخطط اإلستراتيجية واألهداف العامة للمنطقة بما يتواءم مع الرؤى واألولويات اإلستراتيجية
1

للمملكة وبما يتناسب مع احتياجات المنطقة والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط
واألهداف اإلستراتيجية.
تمثيل المنطقة والتنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بتنمية المنطقة وأهلها وتفهم متطلباتهم واحتياجاتهم والتنسيق

2

مع الوزارات والهيئات العليا المختلفة في سبيل تقديم التوصيات المناسبة فيما يتعلق باالحتياجات والخدمات الالزمة
للمنطقة ،ومتابعة عمليات تنفيذها.

3
4
5

متابعة تنفيذ الخطط واالستراتيجيات العامة وتحديد األولويات واألهداف وتوجيه كافة الجهود واألنشطة لتحقيق الرؤية
والرسالة والقيام بتوجيه وتحفيز كافة المسؤولين للقيام بأعمالهم بطريقة فعالة للنهوض بالمنطقة على كافة المستويات.
إصدار القرارات والتوجيهات الكفيلة بتحقيق التنمية المتوازنة لجميع محافظات المنطقة واإلشراف العام على أنشطة إمارة
المنطقة ومجالسها ولجانها والعمل على توجيهها بما يكفل أمن المنطقة وسالمة حدودها.
قيادة المنطقة في أنشطتها وأعمالها ،وإصدار القرارات الالزمة إلدارة وتخطيط وتطوير وتنظيم المنطقة ،واإلشراف على
تنفيذها ،واالستماع إلى المسؤولين والوجهاء في المنطقة وحل مشاكلهم ،وإصدار التوجيهات والتعليمات المناسبة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى

المجال التعليمي ()1

التعليمي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

#

الجدارات السلوكية

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

2

الجدارات الفنية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

11

الرؤساء التنفيذيون وكبار المسؤولين والمشرعون

المجموعة الثانوية

111

المشرعون وكبار المسؤولين

مجموعة الوحدات

1111

المشرعون

المهنة

111107

محافظ

اإلشراف على وضع األهداف العامة واالستراتيجيات والخطط للمحافظة والوحدات التنظيمية

ملخص وصف المهنة

التابعة لها واإلشراف على دراسة وتحديد االحتياجات والموارد واألولويات الالزمة لتطوير وتنمية
المحافظة ،وقيادة موظفيي المحافظة في تنفيذ األنشطة واألعمال وتطبيق القرارات الصادرة عن
إمارة المنطقة بما بتوافق مع األنظمة واللوائح النافذة.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على وضع الخطط واالستراتيجيات واألهداف العامة للمحافظة والوحدات التنظيمية التابعة لها ومتابعتها وضمان
1

حسن تنفيذها ،وتوجيه إداراتها ومكاتبها والوحدات التابعة لها بما يتواءم مع الرؤى والسياسات العامة للمملكة ويتوافق مع
األنظمة واللوائح والقرارات النافذة.

2

اإلشراف على دراسة وتحديد االحتياجات والموارد والتقنيات واألولويات الالزمة لتطوير وتنمية المحافظة على الصعد
المختلفة كافة ،ومتابعة تنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات التي تكفل ذلك في المحافظة.
قيادة المحافظة في أنشطتها وأعمالها ،وإصدار القرارات الالزمة إلدارة وتخطيط وتطوير وتنظيم المحافظة والمراكز

3

والوحدات التابعة لها واإلشراف على تنفيذها وإصدار التوجيهات واإلرشادات إلى رؤساء الوحدات التنظيمية التابعة ومراجعة
التقارير المرفوعة.
اتخاذ التدابير المالئمة للمحافظة على األمن والنظام واالستقرار في حدود األنظمة واللوائح النافذة وفقا لتعليمات وقرارات

4

وزارة الداخلية ،وضمان تنفيذ األحكام القضائية النهائية واتباع اإلجراءات المحددة ،وضمان توافر جميع الظروف والمتطلبات
الالزمة لتحقيق بيئة آمنة ومستقرة في كافة أنحاء المحافظة.
متابعة وضمان االلتزام والتقيد بكافة األنظمة واللوائح في مختلف اإلدارات والوحدات التنظيمية التابعة للمحافظة والتأكد

5

من سالمة تطبيقها وتوجيهها بما يحقق المصلحة العامة ،وضمان تنفيذ كافة التوجيهات والقرارات الصادرة عن أمير
المنطقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى

المجال التعليمي ()1

التعليمي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

#

الجدارات السلوكية

1

1

2

2

3

3

4

4
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5

2

الجدارات الفنية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

11

الرؤساء التنفيذيون وكبار المسؤولين والمشرعون

المجموعة الثانوية

111

المشرعون وكبار المسؤولين

مجموعة الوحدات

1111

المشرعون

المهنة

111108

نائب وزير

المشاركة في وضع األهداف العامة واالستراتيجيات والخطط للوزارة والوحدات التنظيمية التابعة

ملخص وصف المهنة

لها واإلشراف العام على أنشطة تخطيط وتنظيم عمليات قطاعات الوزارة التي يشرف عليها وتقييم
أنشطتها وتنسيق أعمالها ،وتقديم المساعدة والمشورة الفنية للوزير ومساعدته في إدارة شؤون
الوزارة والنيابة عنه عند غيابه وتنفيذ المهام التي يفوضها إليه.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

المشاركة في وضع الخطط واالستراتيجيات واألهداف العامة للوزارة والوحدات التنظيمية التابعة لها بما يتواءم مع التوجهات
اإلستراتيجية ،ومتابعة عمليات تنفيذها ،وتوجيه إداراتها ومكاتبها والوحدات التابعة لها في جميع أنحاء المملكة.
تقديم المساعدة والمشورة الفنية للوزير ومساعدته في إدارة شؤون الوزارة وفي أداء مهامه واختصاصاته وتنفيذ
السياسات والخطط المختلفة ،والنيابة عنه وتولي مهامه عند غيابه وتنفيذ المهام التي يفوضها إليه.
تقييم األعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكالء الوزارة ومديري اإلدارات العامة التابعة للوزارة وتقديم المقترحات
والتوصيات إلى الوزير لتحسين وتطوير العمل واألداء.
اإلشراف على تنسيق أعمال القطاعات واإلدارات العامة التابعة للوزارة بما يكفل تنفيذ األهداف والمهام والواجبات ومتابعة
تنفيذ اإلجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق االنضباط الوظيفي وتحسين عالقات العمل.
اإلشراف على إعداد مشروعات سن وتطوير األنظمة واللوائح التنفيذية وفقا لألنظمة والقرارات النافذة واإلشراف على

5

إعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام وأعمال الوزارة ومتابعة تنفيذها ورفع التقارير عن سير هذه العمليات إلى الوزير وإيضاح
التحديات والمشاكل ومناقشتها تقديم االقتراحات المناسبة لها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى

المجال التعليمي ()1

التعليمي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

#

الجدارات السلوكية

1

1
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2
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3
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4
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5

2

الجدارات الفنية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

11

الرؤساء التنفيذيون وكبار المسؤولين والمشرعون

المجموعة الثانوية

111

المشرعون وكبار المسؤولين

مجموعة الوحدات

1112

كبار المسؤولين الحكوميين

المهنة

111201

وكيل وزارة

المشاركة في وضع األهداف العامة والخطط اإلستراتيجية والسياسات للوزارة والمشاركة في

ملخص وصف المهنة

وضع البرامج والخطط لتنفيذ السياسات العامة للوزارة ،واإلشراف على إدارة شؤون وعمليات وكالة
الوزارة بما يحقق الخطط المقررة ،والعمل على تنسيق عمل اإلدارات والوحدات التنظيمية التابعة،
واتخاذ القرارات المختلفة بحسب جدول الصالحيات المعتمد في الوزارة.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في رسم ووضع اإلستراتيجية العامة واألهداف الرئيسية للوزارة والسعي إلى تحقيقها من خالل وضع األهداف
1

والسياسات والمبادرات والخطط التشغيلية للوحدات التنظيمية التابعة ،ومتابعة عمليات تنفيذها والتأكد من وجود األطر
والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف اإلستراتيجية.
اإلشراف العام على أعمال الوحدات التنظيمية التابعة لوكالة الوزارة وتوجيه ومتابعة سير العمليات واإلجراءات العامة

2

ومستوى الخدمات المقدمة وضمان تناسقها ومالءمتها لمعايير الجودة الشاملة ومبادئ التميز المؤسسي المعتمدة،
واتخاذ القرارات المختلفة بحسب الصالحيات؛ ب

3
4
5

اإلشراف على عمليات دراسة وتحديد االحتياجات واألولويات التطويرية للوكالة وتوجيه ودعم عمليات تنفيذ وتطبيق
المبادرات والبرامج والمشروعات المتعلقة باختصاص الوكالة وضمان توفير كافة الموارد الالزمة لتحقيقها.
بناء عالقات استراتيجية مع شركاء العمل الخارجيين والعمل على تنسيق المشاريع والجهود المشتركة ،وضمان وجود قنوات
تواصل داخلية فعالة تحقق مستوى عاليا من التنسيق والتكامل والترابط بين جميع الوحدات التنظيمية التابعة.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير التقارير العامة لإلنجاز وعرضها على القيادة العليا في الوزارة ،وإحاطتهم بمختلف
التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا اإلستراتيجية والمبادرات المستقبلية المهمة والتحديات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى

المجال التعليمي ()1

التعليمي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

#

الجدارات السلوكية

1

1
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2

الجدارات الفنية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

11

الرؤساء التنفيذيون وكبار المسؤولين والمشرعون

المجموعة الثانوية

111

المشرعون وكبار المسؤولين

مجموعة الوحدات

1112

كبار المسؤولين الحكوميين

المهنة

111202

أمين منطقة

اإلشراف على وضع األهداف العامة والخطط اإلستراتيجية ألمانة المنطقة بما يتوافق مع الرؤى
واألولويات اإلستراتيجية للمملكة واإلشراف العام على إدارة وتخطيط أنشطة أمانة المنطقة

ملخص وصف المهنة

المختلفة وفق مخطط تنفيذي معتمد ،وتمثيلها خارجيا والتنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق
بتنمية المنطقة وتنفيذ مشاريعها العمرانية والخدمية ،وإصدار القرارات واالشتراطات واللوائح
الهادفة إلى توفير بيئة معيشية مأمونة وصحية ومتمتعة بجودة المرافق والخدمات.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على وضع وإعداد الخطط اإلستراتيجية واألهداف العامة ألمانة المنطقة بما يتوافق مع الرؤى واألولويات
1

اإلستراتيجية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية واختصاصات األمانة وأهدافها التأسيسية ،والتأكد من وجود
األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف اإلستراتيجية.
اإلشراف العام على تنظيم وإدارة المنطقة وفق مخطط عمراني علمي بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة وضمان القيام

2

بكافة اإلجراءات والعمليات التي تحسن من المظهر العام للمحافظة ومرافقها ،ومتابعة عمليات تطوير وإنشاء وصيانة
المرافق العامة كالحدائق والمنتزهات والحرص على

3
4
5

اإلشراف على وضع السياسات العامة لإلجراءات والعمليات المتعلقة باختصاصات األمانة كتنظيم النقل الداخلي وإصدار
التراخيص وتحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلديات الفرعية والغرامات وغيرها.
التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة المختلفة حسب اختصاصاتهم بهدف إقامة وتنفيذ المشاريع المختلفة التي تؤدي
إلى تطوير وتنمية المنطقة وتحسين مستوى البنية التحتية والمرافق العامة فيها.
اتخاذ التدابير المالئمة للمحافظة على السالمة العامة في المنطقة ضمن األنظمة واللوائح النافذة وفقا لتعليمات وقرارات
وزارة الشؤون البلدية والقروية ،وضمان توافر جميع المتطلبات الالزمة لتحقيق بيئة آمنة ومستقرة في كافة أنحاء المنطقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى

المجال التعليمي ()1

التعليمي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
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الجدارات الفنية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

11

الرؤساء التنفيذيون وكبار المسؤولين والمشرعون

المجموعة الثانوية

111

المشرعون وكبار المسؤولين

مجموعة الوحدات

1112

كبار المسؤولين الحكوميين

المهنة

111203

وكيل أمين

المشاركة في وضع األهداف الرئيسية واالستراتيجيات ألمانة المنطقة ،وإدارة وتوجيه الجهود
الرامية إلى دراسة وتحديد االحتياجات واألولويات الالزمة لتطوير أمانة المنطقة واإلشراف المباشر

ملخص وصف المهنة

على أعمال الوحدات التنظيمية التابعة ألمانة المنطقة واتخاذ القرارات المتخصصة ،وتوجيه ومتابعة
سير العمليات اليومية المختلفة بما يتواءم مع اإلستراتيجية العامة واألهداف الرئيسية ألمانة
المنطقة.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في وضع االستراتيجيات واألهداف الرئيسية ألمانة المنطقة بما يتوافق مع استراتيجيات أمانة المنطقة،
1

واإلشراف العام على نشاط معين أو شؤون عامة أو نطاق جغرافي ضمن األمانة ومتابعة سير العمليات واإلجراءات
ومستوى الخدمات المقدمة.

2

المساهمة في إدارة وتوجيه وتنفيذ األهداف اإلستراتيجية لألمانة من خالل إصدار التعليمات والتعاميم والقرارات اإلدارية
والتنظيمية والفنية المتعلقة بإدارة عمليات الوحدات التنظيمية التابعة بهدف تحقيق الخطط والبرامج واألهداف الموضوعة.
دراسة وتحديد االحتياجات واألولويات الالزمة لتطوير أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها ومتابعة تنفيذ وتطبيق الخدمات

3

البلدية ومشاريع اإلسكان والنظافة والبنية التحتية بهدف تحقيق النمو الشامل في المنطقة وتوفير بيئة آمنة ومتطورة،
وضمان توفير كافة الموارد الالز
تمثيل أمانة المنطقة والنيابة عنها في الفعاليات واالجتماعات واللقاءات مع مختلف أفراد المجتمع المحلي في المنطقة

4

والوقوف على احتياجاتهم ومتطلباتهم ومالحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة من األمانة والوحدات التنظيمية التابعة
لها.
اإلشراف على عمليات إعداد التقارير الخاصة بإنجازات الوحدات التنظيمية واألنشطة التابعة وعرضها على القيادة العليا في

5

األمانة ،وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات وتقديم الحلول والتوصيات لمختلف القضايا اإلستراتيجية والمبادرات
المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى

المجال التعليمي ()1

التعليمي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3
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الجدارات الفنية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية
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الرؤساء التنفيذيون وكبار المسؤولين والمشرعون

المجموعة الثانوية
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المشرعون وكبار المسؤولين

مجموعة الوحدات
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كبار المسؤولين الحكوميين

المهنة

111204

وكيل إمارة منطقة

المشاركة في وضع األهداف الرئيسية واالستراتيجيات وإدارة وتوجيه الجهود الرامية إلى دراسة

ملخص وصف المهنة

وتحديد االحتياجات واألولويات الالزمة لتطوير المنطقة واإلشراف المباشر على األعمال المختلفة
في المنطقة ،وتوجيه ومتابعة سير العمليات اليومية بما يتواءم مع اإلستراتيجية العامة واألهداف
الرئيسية الموضوعة لتنمية وتطوير المنطقة ،والسعي إلى تحقيق هذه األهداف.

المهام الرئيسية للمهنة
1

المشاركة في وضع االستراتيجيات واألهداف الرئيسية إلمارة المنطقة ،واإلشراف العام على نشاط معين أو شؤون عامة
ضمن اإلمارة ومتابعة سير العمليات واإلجراءات ومستوى الخدمات المقدمة.
المساهمة في إدارة وتوجيه وتنفيذ األهداف اإلستراتيجية لإلمارة من خالل إصدار التعليمات والتعاميم والقرارات اإلدارية

2

والتنظيمية والفنية المتعلقة بإدارة عمليات الوحدات التنظيمية التابعة بهدف تحقيق الخطط والبرامج واألهداف الموضوعة،
وضمان التزام الموظفين بهذه ا
دراسة وتحديد االحتياجات واألولويات الالزمة لتطوير اإلمارة والمنطقة اإلدارية والمحافظات التابعة لها اجتماعيا واقتصاديا

3

وعمرانيا ومتابعة تنفيذ وتطبيق المبادرات والبرامج والمشروعات لتحقيق النمو الشامل في اإلمارة وتوفير بيئة آمنة
ومتطورة ،وضمان توفير كافة
تمثيل اإلمارة والنيابة عنها في الفعاليات واالجتماعات واللقاءات مع مختلف أفراد المجتمع المحلي ذات العالقة في اإلمارة

4

والوقوف على احتياجاتهم ومتطلباتهم ومالحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة من اإلمارة والوحدات التنظيمية التابعة
لها.
اإلشراف على عمليات إعداد التقارير الخاصة بإنجازات الوحدات التنظيمية واألنشطة التابعة وعرضها على القيادة العليا في

5

اإلمارة ،و إحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات وتقديم الحلول والتوصيات لمختلف القضايا اإلستراتيجية والمبادرات
المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى

المجال التعليمي ()1

التعليمي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3
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البيانات التصنيفية للمهنة
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المشرعون وكبار المسؤولين

مجموعة الوحدات

1112

كبار المسؤولين الحكوميين

المهنة

111205

وكيل محافظة

المشاركة في وضع االستراتيجيات واألهداف الرئيسية للمحافظة وإدارة وتوجيه الجهود الرامية إلى

ملخص وصف المهنة

دراسة وتحديد االحتياجات واألولويات الالزمة لتطوير المحافظة اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا
واإلشراف المباشر على أعمال الوحدات التنظيمية التابعة للمحافظة وتوجيه ومتابعة سير العمليات
اليومية المختلفة بما يتواءم مع اإلستراتيجية العامة واألهداف الرئيسية للمحافظة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

المشاركة في وضع االستراتيجيات واألهداف الرئيسية للمحافظة بما يتوافق مع إمارة المنطقة ،واإلشراف على نشاط
قطاعي أو شؤون عامة أو نطاق جغرافي ضمن المحافظة ،ومتابعة سير العمليات واإلجراءات ومستوى الخدمات المقدمة.
المساهمة في إدارة وتوجيه وتنفيذ األهداف اإلستراتيجية للمحافظة من خالل إصدار التعليمات والتعاميم والقرارات اإلدارية

2

والتنظيمية والفنية المتعلقة بإدارة عمليات الوحدات التنظيمية التابعة بهدف تحقيق الخطط والبرامج واألهداف الموضوعة،
وضمان التزام الموظفين بهذه
إدارة وتوجيه الجهود الرامية إلى دراسة وتحديد االحتياجات واألولويات الالزمة لتطوير المحافظة اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا

3

ومتابعة تنفيذ وتطبيق المبادرات والبرامج والمشروعات لتحقيق النمو الشامل في المحافظة وتوفير بيئة آمنة ومتطورة،
وضمان توفير كافة الموارد

4

تمثيل المحافظة والنيابة عنها في الفعاليات واالجتماعات واللقاءات مع مختلف أفراد المجتمع المحلي في المحافظة
والوقوف على احتياجاتهم ومتطلباتهم ومالحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة من المحافظة.
اإلشراف على عمليات إعداد التقارير الخاصة بإنجازات الوحدات التنظيمية واألنشطة التابعة وعرضها على القيادة العليا في

5

المحافظة ،وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات وتقديم الحلول والتوصيات لمختلف القضايا اإلستراتيجية والمبادرات
المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى

المجال التعليمي ()1

التعليمي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3
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البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز
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مجموعة الوحدات

1112

كبار المسؤولين الحكوميين

المهنة

111206

أمير فوج

قيادة فوج من المجاهدين سواء أكانوا من أبناء القبلية أو من القبائل األخرى المجاورة لها جغرافيا

ملخص وصف المهنة

وضمان قدرة الفوج على القيام بمهامه القتالية والدفاعية وقت الحاجة إليها ،واإلشراف على
األنشطة المتعلقة بتجنيد وتحفيز وتشجيع أعضاء الفوج ولعب دور القائد الذي يشحذ النفوس
ويرسخ والءها وانتماءها للوطن وقيادته.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إدارة وتخطيط أنشطة الفوج المختلفة وبرامج تدريب أبناء الفوج من المجاهدين ،وضمان االلتزام بكافة األوامر والتوجيهات
الصادرة عن وزارة الحرس الوطني.
تمثيل الفوج ولعب دور القائد المسؤول عن أنشطة ومهام الفوج بالتنسيق مع وزارة الحرس الوطني بما يضمن تقديم الدعم
والمساعدة األمنية وقت الحاجة لذلك.
التنسيق مع األفواج األخرى تحت إشراف وزارة الحرس الوطني وضمان وجود قنوات فعالة للتواصل والدعم المشترك في
حالة وجود أزمات ومخاطر تمس األمن الوطني للمملكة.
اإلشراف على تطبيق برامج تطوير وتدريب أعضاء الفوج بما يضمن توافر الكوادر المؤهلة والمدربة لتنفيذ مهام قتالية
وأمنية ،وضمان توافر كافة المتطلبات الالزمة لقدرة الفوج على تنفيذ مهامه الموكلة إليه.
توجيه الفوج وإصدار األوامر العسكرية المطلوبة كالمشاركة في أعمال الحراسة األمنية لألماكن والمنشآت الحساسة
والحيوية بالتنسيق مع وزارة الحرس الوطني.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى

المجال التعليمي ()1

التعليمي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

#

الجدارات السلوكية

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

2

الجدارات الفنية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

11

الرؤساء التنفيذيون وكبار المسؤولين والمشرعون

المجموعة الثانوية

111

المشرعون وكبار المسؤولين

مجموعة الوحدات

1112

كبار المسؤولين الحكوميين

المهنة
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سفير

رعاية مصالح المملكة العربية السعودية وتمثيل مصالحها ومصالح رعاياها ضمن الحدود المقررة

ملخص وصف المهنة

والمعتمدة في القانون الدولي ،و تمثيل المملكة في المجال الدبلوماسي والسياسي وعرض
وجهة نظرها في مختلف الموضوعات والقضايا بما يتوافق مع سياسة وتوجهات المملكة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

رعاية مصالح المملكة العربية السعودية في الدولة المضيفة ومصالح رعاياها وفقا للصالحيات والمسؤوليات المحددة
واألنظمة واألعراف الدولية المعتمدة.
عرض وجهة نظر المملكة في مختلف المواضيع والقضايا السياسية والدبلوماسية وفقا لتوجيهات وزارة الخارجية ،ومتابعة
ومراقبة المواقف الدولية تجاه المملكة وإعداد التقارير المتخصصة حولها.
بناء العالقات السياسية واالقتصادية والثقافية مع مختلف الجهات والهيئات المحلية واإلقليمية و تطويرها بما يحقق مصالح
المملكة ويخدم سياساتها الخارجية.
لقاء المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي للدول األخرى وتعزيز سبل التعاون المشترك وإظهار صورة إيجابية عن المملكة
من النواحي السياسة واالقتصادية واالستثمارية والصناعية وغيرها.
اإلشراف على مختلف األعمال اإلدارية والمالية ضمن البعثة الدبلوماسية ،ومتابعة سير العمل وضمان قيام البعثة بكافة
المهام الموكلة إليها بمستوى عال من األداء والفاعلية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى

المجال التعليمي ()1

التعليمي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

#

الجدارات السلوكية

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

2

الجدارات الفنية

التصنيف السعودي الموحد للمهن
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المشرعون وكبار المسؤولين
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المهنة

111208

قنصل

توفير الخدمات القنصلية لرعايا المملكة في الدولة المضيفة ،واإلشراف على جميع األعمال

ملخص وصف المهنة

القنصلية ذات الصلة برعايا المملكة العربية السعودية في الدولة المضيفة وضمان توفير جميع
الخدمات الالزمة لحمايتهم وحماية مصالحهم ضمن الحدود المقررة والمعتمدة في القانون الدولي.

المهام الرئيسية للمهنة
توفير الخدمات القنصلية لرعايا المملكة في الدولة المضيفة بما يشمل خدمات الوثائق الرسمية والعقود والتسجيل المدني
1

والتصديق باإلضافة إلى رعاية حاالت الوفاة وصون مصالح القصر وناقصي األهلية من رعايا المملكة وغيرها من األعمال
القنصلية بما ال يتعارض مع القوانين الدولية وقوانين وأنظمة الدولة المضيفة.

2
3
4
5

ضمان توفير نصائح وإرشادات اإلقامة والسفر لمواطني المملكة العربية السعودية ،وضمان توثيق بياناتهم ورعايتهم خالل
تواجدهم ضمن حدود الدولة المضيفة.
متابعة قضايا ومشكالت رعايا المملكة العربية السعودية في الدولة المضيفة وتقديم يد العون لهم والعمل على توفير
المشورة القانونية بهدف حمايتهم ورعاية مصالحهم حال الحاجة إلى ذلك.
ضمان اتباع الوسائل القانونية المشروعة في تتبع األوضاع االقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية للدولة المضيفة،
وضمان إعداد تقارير عن ذلك وتزويد وزارة الخارجية وكافة الجهات المهتمة في المملكة العربية السعودية بها.
متابعة وضمان التزام جميع أفراد البعثة بالقواعد والتعليمات المنظمة للشؤون القنصلية وفقا لالتفاقيات الثنائية المبرمة
بين المملكة والدولة المضيفة ،وضمان التزام أفراد البعثة القنصلية بتعليمات وإرشادات وزارة الخارجية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى

المجال التعليمي ()1

التعليمي
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المجال التعليمي ()3
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المهنة

111209

سكرتير دبلوماسي

جمع المعلومات والبيانات الالزمة حول الدولة المضيفة بهدف إعداد التقارير بالطرق المشروعة،

ملخص وصف المهنة

ومساعدة البعثة الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية من خالل القيام بكافة األنشطة والمهام
الدبلوماسية المقررة وفقا لسياسات وتعليمات وزارة الخارجية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

جمع المعلومات والبيانات الالزمة حول الدولة المضيفة (بالطرق المشروعة وفقا للقوانين واألعراف الدولية) بهدف إعداد
التقارير السياسية واالقتصادية واالجتماعية ورفعها إلى صاحب الصالحية األعلى في البعثة الدبلوماسية.
االطالع على كافة االتفاقيات الثنائية والدولية للمملكة وضمان االلتزام بها مع التقيد ببروتوكوالت وقواعد التمثيل
الدبلوماسي المتعارف عليها.
المشاركة في تمثيل المملكة العربية السعودية في المحافل والمؤتمرات الدولية والمشاركة في األنشطة الثقافية
واالجتماعية في الدولة المضيفة.
القيام باألنشطة الالزمة لتعزيز مستوى التعاون السياسي واالقتصادي بين المملكة العربية السعودية والدولة المضيفة
وفقا للتوجيهات والتعليمات الواردة من أصحاب الصالحية األعلى في البعثة الدبلوماسية.
التواصل والتنسيق مع كافة الجهات ذات العالقة في الدولة المضيفة بهدف رعاية مصالح المملكة ورعاياها فيها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى

المجال التعليمي ()1
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المجال التعليمي ()3
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الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

11

الرؤساء التنفيذيون وكبار المسؤولين والمشرعون

المجموعة الثانوية

111

المشرعون وكبار المسؤولين

مجموعة الوحدات

1112

كبار المسؤولين الحكوميين

المهنة

111210

ملحق فني

ملخص وصف المهنة

القيام بعدد من المهام المحددة ذات الطابع الفني المتخصص ضمن بعثة المملكة العربية
السعودية لدولة معينة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات االختصاص في المملكة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تنفيذ سياسات وتوجيهات الجهات ذات االختصاص في المملكة وااللتزام بهذه السياسات عند مزاولة األعمال واألنشطة
المتخصصة في الملحقية.
إعداد الدراسات والبحوث واقتراح وتنفيذ الخطط واألنشطة ذات العالقة بطبيعة االختصاص ورعاية مصالح المملكة ورعاياها
في كافة الجوانب ذات الصلة.
عقد االتفاقيات وتعزيز سبل التعاون الثنائي بين المملكة والدولة المضيفة في مجال االختصاص و إعداد التقارير
والملخصات ذات العالقة ورفعها للجهات ذات االختصاص في المملكة.
تمثيل المملكة العربية السعودية في الفعاليات والمحافل واللقاءات والمؤتمرات المتعلقة بمجال االختصاص وبالتنسيق مع
الجهات المختصة في المملكة.
تقديم النصح والمشورة الفنية لرعايا المملكة العربية السعودية في الدولة المضيفة في مجال االختصاص ومتابعة
مشكالتهم وقضاياهم ذات العالقة بما يضمن حمايتهم ورعاية مصالحهم.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى

المجال التعليمي ()1

التعليمي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

#

الجدارات السلوكية

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

2

الجدارات الفنية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

11

الرؤساء التنفيذيون وكبار المسؤولين والمشرعون

المجموعة الثانوية

111

المشرعون وكبار المسؤولين

مجموعة الوحدات

1112

كبار المسؤولين الحكوميين

المهنة

111211

مندوب دائم للمملكة

تمثيل المملكة العربية السعودية لدى المنظمات والهيئات الدولية وضمان إبراز ونقل وجهة نظر

ملخص وصف المهنة

المملكة في مختلف القضايا والمسائل المطروحة بما يخدم مصلحة المملكة ويتفق مع سياساتها
الخارجية ،واإلشراف على أعمال المندوبية الدائمة وإدارة موظفيها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

التواصل مع ممثلي ومسؤولي الدول األخرى بهدف ضمان وجود فهم مشترك حول وجهات نظر المملكة وسياساتها
ومواقفها الخارجية و نقلها وتبليغها إلى الجهات األخرى بشكل دقيق بما يخدم مصلحة المملكة.
اإلشراف على كافة الترتيبات والتحضيرات المتعلقة بالزيارات الرسمية وضمان وجود التنسيق المسبق للقاءات والفعاليات
والمؤتمرات الدولية التي تستضيفها المملكة أو تشارك فيها.
حضور اجتماعات ولقاءات المنظمات والهيئات الدولية الدائمة والطارئة وضمان التحضير المسبق لها وإبداء وجهات نظر
المملكة في مختلف القضايا والمسائل المطروحة.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير التقارير والتوصيات المتعلقة بمختلف المستجدات والقضايا اإلستراتيجية المهمة؛
بهدف عرضها على الجهات العليا في المملكة التخاذ القرارات واإلجراءات المناسبة حيالها.
االطالع على كافة التقارير والوثائق المنبثقة عن المنظمات والهيئات الدولية ،وتفسيرها والتعليق عليها والتواصل بشأنها
مع الجهات ذات االختصاص في المملكة مع ضمان تقديم التوصيات والمقترحات حولها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى

المجال التعليمي ()1

التعليمي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

#

الجدارات السلوكية

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

2

الجدارات الفنية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

11

الرؤساء التنفيذيون وكبار المسؤولين والمشرعون

المجموعة الثانوية

111

المشرعون وكبار المسؤولين

مجموعة الوحدات

1113

الرؤساء التقليديون وروؤساء القرى

المهنة

111301

رئيس قرية

اإلشراف على وضع وإعداد األهداف العامة والخطط اإلستراتيجية بما يتوافق مع رؤى وأولويات
اإلستراتيجية المحددة واإلشراف العام على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال القرية بما يتوافق

ملخص وصف المهنة

مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية المعتمدة ومتابعة كافة العمليات اإلدارية المتعلقة بها،
وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية فيها بأكبر كفاءة
وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

اإلشراف على وضع وإعداد الخطط اإلستراتيجية واألهداف العامة بما يتواءم مع الرؤى واألولويات اإلستراتيجية المحددة لها
والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف اإلستراتيجية.
اإلشراف العام على أداء وأعمال جميع الوحدات التنظيمية وقيادة توجيه ومتابعة سير العمليات واإلجراءات العامة ومستوى
الخدمات المقدمة وضمان تناسقها ومالءمتها لمعايير الجودة الشاملة ومبادئ التميز المؤسسي المعتمدة.
اإلشراف على وضع استراتيجيات وبرامج لتطوير القرى وضمان توافر كافة التقنيات والوسائل الحديثة لتمكينهم من تطبيق
مبادئ وأساليب العمل بالشكل المطلوب.
بناء عالقات استراتيجية مع شركاء العمل الخارجيين والعمل على تنسيق المشاريع والجهود المشتركة والتنسيق والتواصل

4

معهم بشكل مستمر ،وضمان وجود قنوات تواصل داخلية فعالة تحقق مستوى عال من التكامل والترابط بين جميع الوحدات
التنظيمية التابعة.

5

اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة لإلنجاز وعرضها على الجهات العليا ذات االختصاص،
وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا اإلستراتيجية والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى

المجال التعليمي ()1

التعليمي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

#

الجدارات السلوكية

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

2

الجدارات الفنية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

11

الرؤساء التنفيذيون وكبار المسؤولين والمشرعون

المجموعة الثانوية

111

المشرعون وكبار المسؤولين

مجموعة الوحدات

1114

كبار المسؤولين في المنظمات ذات االهتمامات الخاصة

المهنة

111401

رئيس منظمة غير ربحية

اإلشراف على وضع األهداف العامة وإعداد الخطط اإلستراتيجية بما يتوافق مع الرؤى واألولويات
اإلستراتيجية للمملكة فيما يتعلق بالقطاع غير الربحي والخيري ،وتوجيه أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم

ملخص وصف المهنة

أعمال المنظمة بما يتوافق مع الخطط والبرامج التنفيذية المعتمدة ومتابعة كافة العمليات اإلدارية
المتعلقة بالمنظمة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات
اليومية وتضمن تحقيق المنظمة للدور الخيري التي تلعبه.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على وضع وإعداد الخطط اإلستراتيجية واألهداف العامة بما يتوافق مع الرؤى واألولويات اإلستراتيجية للمملكة
1

واختصاصات المنظمة وأهدافها التأسيسية ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه
الخطط واألهداف اإلستراتيجية.
اإلشراف العام على أداء وأعمال جميع الوحدات التنظيمية وفرق العمل في المنظمة وقيادة توجيه ومتابعة سير العمليات

2

واإلجراءات العامة ومستوى الخدمات المقدمة وضمان تناسقها ومالءمتها لمعايير الجودة الشاملة ومبادئ التميز
المؤسسي المعتمدة.

3
4

اإلشراف على عمليات تحديد مهام واختصاصات المنظمة وأسلوب العمل فيها في ضوء توجيهات مجلس اإلدارة والعمل
على تقييم أعمال المنظمة بشكل دوري وضمان االلتزام بالمبادئ األساسية للمنظمة.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة لإلنجاز وعرضها على مجلس اإلدارة بهدف إحاطتهم بمختلف
التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا اإلستراتيجية والمبادرات المستقبلية المهمة.
اإلشراف على وضع وتطبيق استراتيجيات وبرامج لتطوير وتدريب الموظفين بما يضمن توافر الكوادر المؤهلة والمدربة في

5

شتى مجاالت العمل وضمان توافر كافة التقنيات والوسائل الحديثة لتمكينهم من تطبيق مبادئ وأساليب العمل بالشكل
المطلوب.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى

المجال التعليمي ()1

التعليمي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

#

الجدارات السلوكية

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

2

الجدارات الفنية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

11

الرؤساء التنفيذيون وكبار المسؤولين والمشرعون

المجموعة الثانوية

111

المشرعون وكبار المسؤولين

مجموعة الوحدات

1114

كبار المسؤولين في المنظمات ذات االهتمامات الخاصة

المهنة

111402

رئيس غرفة تجارة وصناعة

اإلشراف على وضع وإعداد األهداف العامة والخطط اإلستراتيجية لغرفة التجارة والصناعة،

ملخص وصف المهنة

واإلشراف العام على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمالها بما يتوافق مع الخطط التشغيلية
والبرامج التنفيذية المعتمدة ومتابعة كافة العمليات اإلدارية المتعلقة بها ،وضمان توافر كافة
الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية فيها بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

اإلشراف على وضع وإعداد الخطط اإلستراتيجية واألهداف العامة للغرفة بما يتواءم مع الرؤى واألولويات اإلستراتيجية
المحددة لها والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف اإلستراتيجية.
اإلشراف العام على أداء وأعمال جميع الوحدات التنظيمية التابعة للغرفة وقيادة توجيه ومتابعة سير العمليات واإلجراءات

2

العامة ومستوى الخدمات المقدمة وضمان تناسقها ومالءمتها لمعايير الجودة الشاملة ومبادئ التميز المؤسسي
المعتمدة.

3

اإلشراف على وضع استراتيجيات وبرامج لتطوير األعمال واألنشطة والخدمات التي تقدمها الغرفة وضمان توافر كافة
التقنيات والوسائل الحديثة لتمكينهم من تطبيق مبادئ وأساليب العمل بالشكل المطلوب.
بناء عالقات استراتيجية مع شركاء العمل الخارجيين والعمل على تنسيق المشاريع والجهود المشتركة والتنسيق والتواصل

4

معهم بشكل مستمر ،وضمان وجود قنوات تواصل داخلية فعالة تحقق مستوى عال من التكامل والترابط بين جميع الوحدات
التنظيمية التابعة.

5

اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة لإلنجاز وعرضها على الجهات العليا ذات االختصاص،
وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا اإلستراتيجية والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى

المجال التعليمي ()1

التعليمي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

#

الجدارات السلوكية

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

2

الجدارات الفنية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

11

الرؤساء التنفيذيون وكبار المسؤولين والمشرعون

المجموعة الثانوية

111

المشرعون وكبار المسؤولين

مجموعة الوحدات

1114

كبار المسؤولين في المنظمات ذات االهتمامات الخاصة

المهنة

111403

رئيس اتحاد

اإلشراف على وضع وإعداد األهداف العامة والخطط اإلستراتيجية لالتحاد واإلشراف العام على

ملخص وصف المهنة

أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعماله بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية المعتمدة
ومتابعة كافة العمليات اإلدارية المتعلقة بها ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي
تضمن سير العمليات اليومية فيها بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

اإلشراف على وضع وإعداد الخطط اإلستراتيجية واألهداف العامة لالتحاد بما يتواءم مع الرؤى واألولويات اإلستراتيجية
المحددة لها والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف اإلستراتيجية.
اإلشراف العام على أداء وأعمال جميع الوحدات التنظيمية التابعة لالتحاد وقيادة توجيه ومتابعة سير العمليات واإلجراءات

2

العامة ومستوى الخدمات المقدمة وضمان تناسقها ومالءمتها لمعايير الجودة الشاملة ومبادئ التميز المؤسسي
المعتمدة.

3

اإلشراف على وضع استراتيجيات وبرامج لتطوير األعمال واألنشطة والخدمات التي يقوم بها االتحاد وضمان توافر كافة
التقنيات والوسائل الحديثة لتمكينهم من تطبيق مبادئ وأساليب العمل بالشكل المطلوب.
بناء عالقات استراتيجية مع شركاء العمل الخارجيين والعمل على تنسيق المشاريع والجهود المشتركة والتنسيق والتواصل

4

معهم بشكل مستمر ،وضمان وجود قنوات تواصل داخلية فعالة تحقق مستوى عال من التكامل والترابط بين جميع الوحدات
التنظيمية التابعة.

5

اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة لإلنجاز وعرضها على الجهات العليا ذات االختصاص،
وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا اإلستراتيجية والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى

المجال التعليمي ()1

التعليمي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

#

الجدارات السلوكية

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

2

الجدارات الفنية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

11

الرؤساء التنفيذيون وكبار المسؤولين والمشرعون

المجموعة الثانوية

111

المشرعون وكبار المسؤولين

مجموعة الوحدات

1114

كبار المسؤولين في المنظمات ذات االهتمامات الخاصة

المهنة

111404

أمين عام منظمة ذات اهتمامات خاصة

اإلشراف على وضع وإعداد األهداف العامة والخطط اإلستراتيجية للمنظمة واإلشراف العام على

ملخص وصف المهنة

أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمالها بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية المعتمدة
ومتابعة كافة العمليات اإلدارية المتعلقة بها ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي
تضمن سير العمليات اليومية فيها بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

اإلشراف على وضع وإعداد الخطط اإلستراتيجية واألهداف العامة للمنظمة بما يتواءم مع الرؤى واألولويات اإلستراتيجية
المحددة لها والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف اإلستراتيجية.
اإلشراف العام على أداء وأعمال جميع الوحدات التنظيمية التابعة للمنظمة وقيادة توجيه ومتابعة سير العمليات واإلجراءات

2

العامة ومستوى الخدمات المقدمة وضمان تناسقها ومالءمتها لمعايير الجودة الشاملة ومبادئ التميز المؤسسي
المعتمدة.

3

اإلشراف على وضع استراتيجيات وبرامج لتطوير األعمال واألنشطة والخدمات التي تقدمها المنظمة وضمان توافر كافة
التقنيات والوسائل الحديثة لتمكينهم من تطبيق مبادئ وأساليب العمل بالشكل المطلوب.
بناء عالقات استراتيجية مع شركاء العمل الخارجيين والعمل على تنسيق المشاريع والجهود المشتركة والتنسيق والتواصل

4

معهم بشكل مستمر ،وضمان وجود قنوات تواصل داخلية فعالة تحقق مستوى عال من التكامل والترابط بين جميع الوحدات
التنظيمية التابعة.

5

اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة لإلنجاز وعرضها على الجهات العليا ذات االختصاص،
وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا اإلستراتيجية والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى

المجال التعليمي ()1

التعليمي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

#

الجدارات السلوكية

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

2

الجدارات الفنية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

11

الرؤساء التنفيذيون وكبار المسؤولين والمشرعون

المجموعة الثانوية

112

المديرون العامون والرؤساء التنفيذيون

مجموعة الوحدات

1120

المديرون العامون والرؤساء التنفيذيون

المهنة

112001

رئيس تنفيذي

المشاركة في وضع األهداف والخطط اإلستراتيجية والسياسات والخطط التشغيلية للوحدات
التنظيمية التابعة ،واإلشراف العام على سير العمليات فيها وضمان ومتابعة تحقيق وتنفيذ

ملخص وصف المهنة

األهداف المرسومة ورفع ملخصات وتقارير اإلنجاز لإلدارة العليا.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

المشاركة في وضع اإلستراتيجية العامة وتحقيقها من خالل وضع األهداف والسياسات والمبادرات والخطط التشغيلية
للوحدات التنظيمية التابعة.
تقديم التوصيات لإلدارة العليا فيما يتعلق باحتياجات الوحدات التنظيمية التابعة من الموارد المالية والبشرية والمستلزمات
اإلدارية الالزمة لتنفيذ كافة األعمال واألنشطة.
إصدار التعليمات والتعاميم والقرارات اإلدارية والتنظيمية والفنية المتعلقة بإدارة عمليات الوحدات التنظيمية التابعة بهدف
تحقيق الخطط والبرامج واألهداف الموضوعة.
اإلشراف العام على أداء موظفي الوحدات التنظيمية التابعة ومتابعة برامج الموارد البشرية الهادفة إلى تقييم أدائهم
وتطويرهم وتحفيزهم وتشجيعهم.
اإلشراف على مستوى الخدمات المقدمة في الوحدات التنظيمية التابعة له من حيث الجودة والدقة والفعالية واالحترافية
واتخاذ القرارات المناسبة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تحليل األداء االقتصادي

2

إدارة األشخاص

2

تخطيط موارد المؤسسة][ERP

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة الجودة

4

اتخاذ القرار

4

إدارة األزمات

5

حل المشاكل
ّ

5

مراقبة التكاليف

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

11

الرؤساء التنفيذيون وكبار المسؤولين والمشرعون

المجموعة الثانوية

112

المديرون العامون والرؤساء التنفيذيون

مجموعة الوحدات

1120

المديرون العامون والرؤساء التنفيذيون

المهنة

112002

رئيس مجلس إدارة

تخطيط اإلستراتيجية العامة واألنشطة للمنشأة وتوجيهها وتنسيقها ،بالتشاور مع اإلدارة العليا،

ملخص وصف المهنة

وتحمل المسؤولية عن األداء العام للمنشأة ،وتمثيل المنشأة خارجيا.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع اإلستراتيجية العامة للمنشأة واإلشراف على تنفيذها.

2

قيادة المنشأة ،ومباشرة تنفيذ اإلستراتيجية العامة وتقديم اإلرشاد والتعليمات إلى اإلدارة العليا.

3

رفع التقارير الخاصة بأداء المنشأة إلى مجلس اإلدارة ،وإعداد الموازنات التشغيلية السنوية وتقارير األداء الدورية وتقديمها.

4

مراقبة أداء المنشأة وموظفيها ،وضمان توفير التدريب الكافي ومعالجة أوجه القصور في العمليات واألداء.
مباشرة وضع الموازنات السنوية طويلة األمد وتسويتها ،ورفع التقارير والشروح عن أي انحرافات لمجلس اإلدارة وغيرهم من

5

أصحاب المصلحة و تمثيل المنشأة خارجيا في المسائل المتعلقة باألعمال التجارية ،وبناء عالقات مع وسائل اإلعالم
ومجموعات المصالح ،والمحللين الماليين وغيرها من األطراف ذات الصلة والحفاظ عليها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

مراقبة الموازنات المالية

2

إدارة األشخاص

2

إدارة أصحاب المصالح

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة العالقات

4

اتخاذ القرار

4

اإلدارة العليا لألعمال

5

حل المشاكل
ّ

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

11

الرؤساء التنفيذيون وكبار المسؤولين والمشرعون

المجموعة الثانوية

112

المديرون العامون والرؤساء التنفيذيون

مجموعة الوحدات

1120

المديرون العامون والرؤساء التنفيذيون

المهنة

112003

مدير إقليمي

تخطيط استراتيجية وأنشطة وحدة األعمال اإلقليمية وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة العمليات اليومية،

ملخص وصف المهنة

وإعداد تقارير األداء ورفعها للفرع الرئيسي ،وضمان االلتزام بإجراءات وعمليات الشركة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

وضع االستراتيجيات والخطط والسياسات الشاملة لوحدة األعمال اإلقليمية ،واإلشراف على تنفيذها.
إدارة العمليات اليومية وتوجيهها في وحدة األعمال اإلقليمية ،والمشاركة في االجتماعات مع العمالء الرئيسيين لدعم
األعمال التجارية وتطويرها ،ومراجعة إنجازات البرامج.
مراقبة أداء العمليات في ضوء األهداف المحددة ،وتحديد األنماط ،واتخاذ اإلجراءات التصحيحية.
رفع تقاريرعن أداء وحدة األعمال اإلقليمية إلى الفرع الرئيسي للشركة ،والمشاركة في تطوير المعايير الموسعة للشركة
واإلشراف على تنفيذها محليا.
اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة األداء والسلوك في ضوء األهداف المحددة ،وتدريب المرؤوسين

5

المباشرين وتوجيههم و وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن االمتثال لقوانين ولوائح الصحة والسالمة والبيئة،
واإلشراف على تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إعداد التقارير  /المراقبة

2

إدارة األشخاص

2

تقييم األداء (منهجيات)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

التخطيط المالي

4

اتخاذ القرار

4

مسؤولية الموازنات المالية

5

حل المشاكل
ّ

5

المبادئ والممارسات اللوجستية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

11

الرؤساء التنفيذيون وكبار المسؤولين والمشرعون

المجموعة الثانوية

112

المديرون العامون والرؤساء التنفيذيون

مجموعة الوحدات

1120

المديرون العامون والرؤساء التنفيذيون

المهنة

112004

مدير عام

المشاركة في وضع األهداف العامة والسياسات والخطط التشغيلية ،والعمل على إدارة وتخطيط
وتنظيم أعمال الوحدات التنظيمية التابعة بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية

ملخص وصف المهنة

المعتمدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر
كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

المشاركة في وضع األهداف والسياسات والمبادرات والخطط التشغيلية الخاصة باإلدارة العامة وتحديد األهداف الرئيسية
والقيم المستهدفة ومؤشراتها وآليات قياسها ومراجعة تقارير العمل واإلنجاز ورفعها وعرضها على اإلدارة العليا.
تحديد احتياجات اإلدارة العامة من الكفاءات والمواهب والتوصية فيما يتعلق بقرارات الموارد البشرية كالمكافآت والتعيينات
والترقيات وتنقالت موظفي الوحدات التنظيمية التابعة.
تنسيق عمل الوحدات التنظيمية التابعة والعمل على مراقبة ومتابعة أداء موظفيها وتقييم أدائهم وتحديد احتياجاتهم
التدريبية والتوصية بالدورات التدريبية الالزمة والمشاركة في مراقبة نجاح هذه الدورات وفعاليتها.
بناء وإدامة عالقات عمل فعالة مع شركاء العمل الخارجيين والعمل على تنسيق المشاريع والجهود المشتركة ،وضمان وجود
قنوات تواصل داخلية فعالة تحقق مستوى عاليا من التكامل بين الوحدات التنظيمية التابعة.
ضمان توافر كافة التقنيات والوسائل الحديثة الالزمة لتمكين موظفي الوحدات التنظيمية التابعة من تطبيق مبادئ وأساليب
العمل بالشكل المطلوب.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تحليل األداء االقتصادي

2

إدارة األشخاص

2

تخطيط موارد المؤسسة][ERP

3

التفكير اإلستراتيجي

3

اإلشراف

4

اتخاذ القرار

4

الضوابط الداخلية

5

حل المشاكل
ّ

5

مراقبة التكاليف

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

11

الرؤساء التنفيذيون وكبار المسؤولين والمشرعون

المجموعة الثانوية

112

المديرون العامون والرؤساء التنفيذيون

مجموعة الوحدات

1120

المديرون العامون والرؤساء التنفيذيون

المهنة

112005

رئيس هيئة عامة

اإلشراف على وضع وإعداد األهداف العامة والخطط اإلستراتيجية للهيئة بما يتوافق مع رؤى
وأولويات اإلستراتيجية المحددة واإلشراف العام على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال الهيئة
بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية المعتمدة ومتابعة كافة العمليات اإلدارية

ملخص وصف المهنة

المتعلقة بها ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية فيها
بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على وضع وإعداد الخطط اإلستراتيجية واألهداف العامة للهيئة بما يتواءم مع الرؤى واألولويات اإلستراتيجية
1

المحددة لها واختصاصاتها وأهدافها التأسيسية ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه
الخطط واألهداف اإلستراتيجية.

2

اإلشراف العام على أداء وأعمال جميع الوحدات التنظيمية في الهيئة وقيادة توجيه ومتابعة سير العمليات واإلجراءات العامة
ومستوى الخدمات المقدمة وضمان تناسقها ومالءمتها لمعايير الجودة الشاملة ومبادئ التميز المؤسسي المعتمدة.
اإلشراف على وضع استراتيجيات وبرامج لتطوير وتدريب الموظفين في الهيئة بما يضمن توافر الكوادر المؤهلة والمدربة

3

في شتى مجاالت العمل وضمان توافر كافة التقنيات والوسائل الحديثة لتمكينهم من تطبيق مبادئ وأساليب العمل
بالشكل المطلوب.
بناء عالقات استراتيجية مع شركاء العمل الخارجيين والعمل على تنسيق المشاريع والجهود المشتركة والتنسيق والتواصل

4

معهم بشكل مستمر ،وضمان وجود قنوات تواصل داخلية فعالة تحقق مستوى عاليا من التكامل والترابط بين جميع الوحدات
التنظيمية التابعة.

5

اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة لإلنجاز وعرضها على الجهات العليا ذات االختصاص،
وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا اإلستراتيجية والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

التخطيط

2

إدارة األشخاص

2

إدارة األزمات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تخطيط موارد المؤسسة][ERP

4

اتخاذ القرار

4

إدارة المخاطر

5

حل المشاكل
ّ

5

إدارة الجودة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

11

الرؤساء التنفيذيون وكبار المسؤولين والمشرعون

المجموعة الثانوية

112

المديرون العامون والرؤساء التنفيذيون

مجموعة الوحدات

1120

المديرون العامون والرؤساء التنفيذيون

المهنة

112006

رئيس شركة

تخطيط اإلستراتيجية العامة واألنشطة للمنشأة وتوجيهها وتنسيقها ،بالتشاور مع اإلدارة العليا،

ملخص وصف المهنة

وتحمل المسؤولية عن األداء العام للمنشأة ،وتمثيل المنشأة خارجيا.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع اإلستراتيجية العامة للمنشأة واإلشراف على تنفيذها.

2

قيادة المنشأة ،ومباشرة تنفيذ اإلستراتيجية العامة وتقديم اإلرشاد والتعليمات إلى اإلدارة العليا.

3

رفع التقارير الخاصة بأداء المنشأة إلى مجلس اإلدارة ،وإعداد الموازنات التشغيلية السنوية وتقارير األداء الدورية وتقديمها.

4

مراقبة أداء المنشأة وموظفيها ،وضمان توفير التدريب الكافي ومعالجة أوجه القصور في العمليات واألداء.
مباشرة وضع الموازنات السنوية طويلة األمد وتسويتها ،ورفع التقارير والشروح عن أي انحرافات لمجلس اإلدارة وغيرهم من

5

أصحاب المصلحة و تمثيل المنشأة خارجيا في المسائل المتعلقة باألعمال التجارية ،وبناء عالقات مع وسائل اإلعالم
ومجموعات المصالح ،والمحللين الماليين وغيرها من األطراف ذات الصلة والحفاظ عليها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

التخطيط

2

إدارة األشخاص

2

إدارة األزمات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تخطيط موارد المؤسسة][ERP

4

اتخاذ القرار

4

إدارة المخاطر

5

حل المشاكل
ّ

5

إدارة الجودة

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

11

الرؤساء التنفيذيون وكبار المسؤولين والمشرعون

المجموعة الثانوية

112

المديرون العامون والرؤساء التنفيذيون

مجموعة الوحدات

1120

المديرون العامون والرؤساء التنفيذيون

المهنة

112007

مدير شريك

تخطيط استراتيجية وأنشطة الشركة االستشارية وتوجيهها وتنسيقها بالتعاون مع جميع الشركاء،

ملخص وصف المهنة

وإدارة العمليات اليومية ،وتعزيز العالقات مع العمالء لتطوير األعمال التجارية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

وضع الرؤية الشاملة للشركة ورسالتها وغايتها وخططها اإلستراتيجية ،والتواصل بخصوص اإلستراتيجية مع الشركة وإدارتها
العليا ،واإلشراف على تنفيذها.
إدارة العمليات اليومية وتوجيهها ،والمشاركة في االجتماعات مع العمالء الرئيسيين ومع فرق العاملين لدعم األعمال التجارية
وتطويرها ،ومراجعة إنجازات البرامج.
والمحتملين،
مواكبة أحدث االتجاهات في المجال ،والمساعدة على تطوير خدمات ووضع حلول جديدة للعمالء الحاليين
ُ
والمساعدة في إيجاد أسواق جديدة.
تطوير عالقات مع العمالء الرئيسيين والحفاظ عليها ،وتكوين شبكة عالقات مع المديرين الشركاء اآلخرين ،وتوفير حلول
فعالة والحفاظ على المستويات العالية للخدمة.
اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة األداء والسلوك في ضوء األهداف المحددة ،وتقديم الدعم لقادة

5

الفرق وتدريبهم وتوجيههم بخصوص المدخالت اإلستراتيجية والتشغيلية و وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن
االمتثال لقوانين ولوائح الصحة والسالمة والبيئة ،واإلشراف على تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة المساهمين

2

إدارة األشخاص

2

التخطيط المالي

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تحليل الشركات

4

اتخاذ القرار

4

تخطيط توزيع األصول

5

حل المشاكل
ّ

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

11

الرؤساء التنفيذيون وكبار المسؤولين والمشرعون

المجموعة الثانوية

112

المديرون العامون والرؤساء التنفيذيون

مجموعة الوحدات

1120

المديرون العامون والرؤساء التنفيذيون

المهنة

112008

مدير فرع

المشاركة في وضع وإعداد أهداف الفرع في ضوء توجهات واستراتيجيات الجهة التي يتبعها،
والقيام بإدارة وتخطيط وتنظيم أعمال الفرع ووحداته اإلدارية بما يتوافق مع الخطط التشغيلية

ملخص وصف المهنة

والبرامج التنفيذية المعتمدة ،ومتابعة كافة العمليات اإلدارية المتعلقة بالفرع ،وضمان توافر كافة
الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية فيه.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

المشاركة في وضع وإعداد الخطط واألهداف الخاصة بالفرع بما يتوافق مع توجهات وأولويات واختصاصات الجهة التي
يتبعها ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
تطوير الخطط والبرامج والمشروعات التفصيلية للفرع ومتابعة عملية تنفيذها بما يضمن أفضل المخرجات ويحقق أعلى
مستويات الكفاءة واإلنتاجية.
اإلشراف العام على سير العمليات واإلجراءات في الفرع وضمان االلتزام بكافة األنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة.
اإلشراف العام على أداء موظفي الفرع ،ومتابعة برامج الموارد البشرية الهادفة إلى تقييم أدائهم وتطويرهم وتحفيزهم
وتشجيعهم وإبقائهم.
بناء عالقات عمل مع شركاء العمل الخارجيين والقيام بتنسيق المشروعات والجهود المشتركة والتواصل معهم بشكل
مستمر ،وضمان وجود قنوات تواصل داخلية فعالة تحقق مستوى عاليا من التكامل بين إدارات الفرع.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

ضبط العمليات

2

إدارة األشخاص

2

إدارة الموظفين

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة الجودة

4

اتخاذ القرار

4

إدارة األزمات

5

حل المشاكل
ّ

5

مراقبة التكاليف

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

11

الرؤساء التنفيذيون وكبار المسؤولين والمشرعون

المجموعة الثانوية

112

المديرون العامون والرؤساء التنفيذيون

مجموعة الوحدات

1120

المديرون العامون والرؤساء التنفيذيون

المهنة

112009

مستثمر

تخطيط استراتيجية وأنشطة األعمال االستثمارية وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة العمليات اليومية،

ملخص وصف المهنة

وتعزيز العالقات مع العمالء لتطوير األعمال االستثمارية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

وضع الرؤية الشاملة للعمل االستثماري ورسالتها وغايتها وخططها اإلستراتيجية ،واإلشراف على تنفيذها.
إدارة العمليات اليومية وتوجيهها ،والمشاركة في االجتماعات مع العمالء الرئيسيين ومع فرق العاملين لدعم األعمال التجارية
االستثمارية ومراجعة إنجازات البرامج.
والمحتملين ،والمساعدة
مواكبة أحدث االتجاهات في المجال ،والمساعدة على تطوير خدمات وحلول جديدة للعمالء الحاليين
ُ
في اختراق أسواق جديدة.
تطوير عالقات مع العمالء الرئيسيين والحفاظ عليها ،وتكوين شبكة عالقات مع المستثمرين اآلخرين ،وتوفير حلول فعالة
والحفاظ على المستويات العالية للخدمة.
اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة األداء والسلوك في ضوء األهداف المحددة ،وتقديم الدعم لقادة

5

الفرق وتدريبهم وتوجيههم بخصوص المدخالت اإلستراتيجية والتشغيلية و وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن
االمتثال لقوانين ولوائح الصحة والسالمة والبيئة ،واإلشراف على تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

ضبط العمليات

2

إدارة األشخاص

2

إدارة الموظفين

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة الجودة

4

اتخاذ القرار

4

إدارة األزمات

5

حل المشاكل
ّ

5

مراقبة التكاليف

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

11

الرؤساء التنفيذيون وكبار المسؤولين والمشرعون

المجموعة الثانوية

112

المديرون العامون والرؤساء التنفيذيون

مجموعة الوحدات

1120

المديرون العامون والرؤساء التنفيذيون

المهنة

112010

رئيس تنفيذي أمن سيبراني

توجيه أعمال األمن السيبراني داخل الجهة ،ووضع الرؤية والتوجه بشأن استراتيجيات األمن
السيبراني الخاصة بالجهة ،واالستراتيجيات الخاصة بالموارد واألنشطة ذات العالقة باألمن

ملخص وصف المهنة

السيبراني للجهة ويقدم النصائح لقيادة المنظمة في ما يخص اإلدارة الفاعلة لمخاطر األمن
السيبراني.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تصميم ودمج استراتيجية سيبرانية تبين الرؤية والرسالة و األهداف ،بما يتسق مع الخطة االستراتيجية للجهة.

2

تنسيق جهود التخطيط االستراتيجي على المدى الطويل مع الشركاء الداخليين والخارجيين في األنشطة السيبرانية.

3

إدارة أولويات األمن السيبراني فيما يخص األهداف اإلستراتيجية لألمن السيبراني ومواءمتها مع استراتيجية الجهة.

4
5

تقييم فاعلية وظيفة الشراء في معالجة متطلبات األمن السيبراني ومخاطر سلسلة اإلمداد من خالل أنشطة الشراء،
وتقديم توصيات تتعلق بالتحسينات.
إدارة الميزانية والتوظيف والتعاقد فيما يخص أمن المعلومات واإلشراف عليها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

1

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

المجال التعليمي ()2

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

المجال التعليمي ()3

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

1

حل المشاكل

1

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

3

التفكير اإلستراتيجي

3

4

التفكير التحليلي

4

5

التفكير النقدي

5

الجدارات الفنية
معرفة كيفية تطوير سياسات تعكس أهداف األمن
السيبراني للنظم
معرفة طرق تطوير المهارات والخبرة العملية المباشرة
في المواقف التي تحاكي الواقع عن طريق
المنافسات السيبرانية.

2

معرفة المشكالت والمخاطر والثغرات األمنية الناشئة.
معرفة األنظمة واللوائح والسياسات واألخالقيات،
فيما يتعلق باألمن السيبراني والخصوصية.
مهارة توقع تهديدات ألمن السيبراني جديدة و
مستقبلية.

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1211

الماليون
المديرون
ّ

المهنة

121101

مدير مالي

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية لإلدارة المالية ،واإلشراف المباشر على أنشطة إدارة
وتخطيط وتنظيم األعمال المحاسبية والمالية ومتابعة تنفيذ العمليات المختلفة واإلشراف على
الموظفين وتوجيههم إلى اتباع األنظمة والقواعد المحاسبية والمالية ومراجعة أعمالهم ،ومتابعة

ملخص وصف المهنة

كافة العمليات اإلدارية المعتمدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير
العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية لإلدارة المالية ،وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في
تحقيق هذه األهداف ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
ضمان تنفيذ األنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الخاصة بالشؤون المالية في الجهة ،وتطوير االستراتيجيات المالية وفقا
لألهداف والغايات المرسومة ،واإلشراف على تحديد االحتياجات المالية ،ومتطلبات العائد ومستوى اإلقدام على المخاطرة.
التنسيق مع الوحدات التنظيمية األخرى لتحديد احتياجاتها المالية ومتابعة حركات الصرف وضمان تقييدها بناء على القواعد
المالية المتبعة ورفع التوصيات المتعلقة بها لإلدارة العليا.
اإلشراف على عمليات إعداد التقارير المالية والميزانيات العمومية وتحليل الحسابات الختامية وتنظيم السجالت والدفاتر

4

المالية والمحاسبية والتأكد من سالمة القيود ومتابعة إقفالها وتوجيه الموظفين التابعين وضمان تقيدهم بكافة األنظمة
والقواعد المالية والمحاسبية المعمول بها.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير التي توضح نسب اإلنجاز العامة فيما يتعلق بالموارد المالية،

5

وعرضها على اإلدارة العليا ،وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات
المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمويل والبنوك والتأمين

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إعداد التقارير المالية

2

إدارة األشخاص

2

الميزانية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إعداد الحسابات السنوية

4

اتخاذ القرار

4

تصميم الموازنات المالية

5

حل المشاكل
ّ

5

متابعة الموازنات المالية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1211

الماليون
المديرون
ّ

المهنة

121102

مدير حسابات

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية وسياسات وخطط إدارة الحسابات واإلشراف المباشر على
أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال الحسابات بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية،

ملخص وصف المهنة

ومتابعة كافة العمليات اإلدارية المعتمدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن
سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية إلدارة الحسابات ،وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في
تحقيق هذه األهداف ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات إدارة الحسابات ومتابعة عمليات تنفيذها ،واإلشراف على كافة الموظفين التابعين
وتقييم أدائهم وتوجيههم وضمان امتثالهم للمعايير المحاسبية المعتمدة.
إدارة العمليات المحاسبية المتعلقة بإيرادات ومدفوعات الجهة وضمان سالمة وفعالية عمليات تقييد وتدقيق اإلجراءات
المحاسبية المتبعة وتسجيلها في الدفاتر المحاسبية لدى الجهة.
اإلشراف على عمليات الجرد السنوي والتأكد من سالمة اإلجراءات والسجالت وإدارة عمليات تسوية الحسابات الشهرية
والسنوية وضمان حفظ كافة الوثائق والمستندات بما يتوافق مع المعايير المحاسبية المعتمدة.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير الحسابية ،وعرضها على اإلدارة العليا ،وإحاطتهم بمختلف التحديات
والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

المحاسبة والضرائب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إعداد التقارير المالية

2

إدارة األشخاص

2

الميزانية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إعداد الحسابات السنوية

4

اتخاذ القرار

4

تصميم الموازنات المالية

5

حل المشاكل
ّ

5

متابعة الموازنات المالية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1211

الماليون
المديرون
ّ

المهنة

121103

مدير حسابات تعريفة

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية وسياسات وخطط إدارة حسابات التعريفة ،واإلشراف
المباشر على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال حسابات التعريفة بما يتوافق مع الخطط

ملخص وصف المهنة

التشغيلية والبرامج التنفيذية ،ومتابعة كافة العمليات اإلدارية المعتمدة ،وضمان توافر كافة الموارد
التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية إلدارة حسابات التعريفة ،وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم
في تحقيق هذه األهداف ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
مراجعة وتطوير سياسات إدارة حسابات التعريفة وضمان تنفيذها ،واإلشراف على كافة فرق العمل وتقييم أدائهم وتحسين
إنتاجيتهم.
تقديم التوصيات المالئمة لإلدارة العامة فيما يتعلق بحسابات التعريفة وتوضيح العقبات والمشكالت ،و تقديم الحلول
المناسبة لها ومناقشتها واإلشراف على تطبيقها وتنفيذها.
اإلشراف على عمليات إدارة حسابات التعريفة واقتراح نسب التعريفة للخدمات وكيفية احتسابها وجمعها ،وتحديد احتياجات
الجهة من الموارد والمستلزمات اإلدارية لضمان حسن سير العمليات ورفعها إلى الرئيس المباشر تمهيدا لتنفيذها.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير التي توضح نسب اإلنجاز العامة ،وعرضها على اإلدارة العليا،
وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

المحاسبة والضرائب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إعداد التقارير المالية

2

إدارة األشخاص

2

الميزانية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إعداد الحسابات السنوية

4

اتخاذ القرار

4

تصميم الموازنات المالية

5

حل المشاكل
ّ

5

متابعة الموازنات المالية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1211

الماليون
المديرون
ّ

المهنة

121104

مدير خزينة

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية ووضع سياسات إدارة الخزينة ،واإلشراف المباشر على
تخطيط وتنظيم أعمال إدارة الخزينة ومتابعة عملياتها بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج

ملخص وصف المهنة

التنفيذية المعدة ،ومتابعة كافة العمليات اإلدارية المعتمدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية
والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

إدارة ومراقبة مختلف األعمال والعمليات المتعلقة بالخزينة التي تشمل تسوية الكشوف المالية وتسوية عمليات السداد
وعمليات التحويل والتسليم وإيداع النقد والشيكات في البنوك.
متابعة وتوجيه عمليات التنبؤ بالتدفقات النقدية وعمليات إعداد كشوف التدفق النقدي لتي تشتمل على المواعيد الزمنية
ومتطلبات التسهيالت البنكية المعتمدة والمستخدمة في إعداد التقارير التي تُ رفع إلى اإلدارة العليا في الجهة.
ضمان إجراء المطابقات اليومية والدورية على الكشوف والتقارير المتعلقة بعمليات الخزينة والعمل مراجعة وتفويض
العمليات النقدية وفقا للوائح والسياسات واإلجراءات المعمول بها في الجهة.
التأكد من إعداد وحفظ جميع المراسالت الخاصة بعمليات الخزينة والتأكد من توثيق كافة المستندات والملفات المتعلقة بها
لضمان المحافظة على كافة السجالت التي توضح أنشطة الخزينة بشكل منظم يبحيث سهل الرجوع إليها عند الحاجة.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير التي توضح نسب اإلنجاز العامة ،وعرضها على اإلدارة العليا،

5

وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات واقتراح اإلجراءات التصحيحية المناسبة ،واستشارتهم في مختلف القضايا
والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

المحاسبة والضرائب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إعداد التقارير المالية

2

إدارة األشخاص

2

الميزانية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إعداد الحسابات السنوية

4

اتخاذ القرار

4

تصميم الموازنات المالية

5

حل المشاكل
ّ

5

متابعة الموازنات المالية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1211

الماليون
المديرون
ّ

المهنة

121105

مدير ميزانية

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية إلدارة الميزانية ،واإلشراف المباشر على أنشطة إدارة
وتخطيط وتنظيم الميزانية بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية وإعداد الميزانية
الخاصة بالجهة التي يعمل فيها واالشتراك في لجان مناقشة مشروع الميزانية تمهيدا العتماد

ملخص وصف المهنة

تكاليفها ،ومتابعة كافة العمليات اإلدارية المعتمدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية
التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية إلدارة الميزانية ،وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في
تحقيق هذه األهداف ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
مراجعة وتطوير أنظمة وسياسات إدارة األصول والخصوم وإدارة رأس المال وتوزيع المخصصات والمناقالت المالية،

2

وتحسين الموازنات لدعم األهداف والغايات اإلستراتيجية والمالية ،ومراقبة الموازنة وتقييمها ،وتقييم المخاطر المحتملة
مثل مخاطر السيولة واالئتمان ورأس المال و

3
4
5

اإلشراف على إعداد النماذج والسجالت الخاصة بمشروع الميزانية السنوية وتحديد برنامج زمني إلعداد الميزانية بما يتناسب
مع األنظمة واللوائح المالية وتقديم التوصيات المالئمة لإلدارة العليا بهذا الخصوص.
توجيه الموظفين التابعين نحو التطبيق األمثل لممارسات وأساليب إدارة وتطوير الميزانية ،وتحديد احتياجات إدارة الميزانية
من الموارد المالية والبشرية والمستلزمات اإلدارية اعتمادا على اإلجراءات والعمليات المحددة ورفعها إلى الرئيس المباشر.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة عن الميزانية وعرضها على اإلدارة العليا ،وإحاطتهم بمختلف
التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

المحاسبة والضرائب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إعداد التقارير المالية

2

إدارة األشخاص

2

الميزانية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إعداد الحسابات السنوية

4

اتخاذ القرار

4

تصميم الموازنات المالية

5

حل المشاكل
ّ

5

متابعة الموازنات المالية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1211

الماليون
المديرون
ّ

المهنة

121106

مدير مراجعة

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية لعمليات المراجعة على الجهات األخرى ،وإعداد خطط
التدقيق الهادفة إلى التأكد من التزام الجهات األخرى باألنظمة واللوائح والتعليمات واإلجراءات
المالية المعتمدة في المملكة ،والتحقق من كفاءتها ومالءمتها بما يكفل حماية األموال واألصول

ملخص وصف المهنة

والممتلكات من االختالس أو الضياع أو التالعب ،والعمل على تطوير أدلة اإلجراءات والعمليات بما
يضمن حسن سيرها وكفاءة نتائجها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية ألنشطة المراجعة والتدقيق وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج التي تساهم في تحقيق
هذه األهداف ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
تطوير خطط المراجعة على الجهات األخرى وتحديد أهداف أداء الموظفين التابعين في ضوء ذلك وبما ينسجم مع األهداف

2

الرئيسية لعمليات المراجعة ومتابعة أدائهم وتقييمهم وتقديم التغذية الراجعة الالزمة لدعمهم وتمكينهم من تحقيق أهداف
األداء المحددة.
التنسيق مع المراجعين الداخليين لدى الجهات بهدف تحديد وجمع كافة المستندات والسجالت والتقارير والوثائق المطلوبة

3

إلجراء عمليات المراجعة والتدقيق ،واالجتماع بهم بهدف طلب استيضاح حول المسائل غير الواضحة ولمناقشة نتائج عمليات
المراجعة الحقا.

4

تقديم التوصية للرئيس المباشر فيما يتعلق بنتائج عمليات المراجعة على الجهات األخرى وتحديد مدى التزام الجهة باألنظمة
واللوائح المالية المعتمدة ،والتأكد من عدم وجود أي خروق أو تجاوزات وضمان إعداد التقارير الفنية ذات العالقة.
متابعة عمليات فحص التقارير والمستندات والسجالت المالية والحسابات الختامية والعقود واالتفاقيات المبرمة من قبل

5

الجهات األخرى من حيث صحتها ونظاميتها وتحديد مواطن الخلل وسوء االستخدام وضمان فعالية ودقة أنشطة تنظيم
وحفظ السجالت والمستندات والتقارير المالية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمويل والبنوك والتأمين

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تطوير السياسات

2

إدارة األشخاص

2

إدارة المخاطر

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تخطيط

4

اتخاذ القرار

4

التدقيق

5

حل المشاكل
ّ

5

عمليات المحاسبة  /المراجعة المالية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1211

الماليون
المديرون
ّ

المهنة

121107

مدير مراجعة داخلية

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية للمراجعة الداخلية في الجهة ،وإعداد خطط التدقيق الهادفة
إلى التأكد من التزام موظفي الجهة باألنظمة واللوائح والتعليمات واإلجراءات المالية ،والتحقق من

ملخص وصف المهنة

كفاءتها ومالءمتها بما يكفل حماية أموال وأصول الجهة وممتلكاتها من االختالس أو الضياع أو
التالعب ،والعمل على تطوير أدلة اإلجراءات والعمليات بما يضمن حسن سيرها وكفاءة نتائجها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية للمراجعة الداخلية وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج التي تساهم في تحقيق هذه
األهداف ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
تطوير خطط المراجعة الداخلية وتحديد أهداف أداء الموظفين التابعين في ضوء ذلك وبما ينسجم مع األهداف اإلستراتيجية
للجهة ومتابعة أدائهم وتقييمهم وتقديم التغذية الراجعة الالزمة لدعمهم وتمكينهم من تحقيق أهداف األداء المحددة.
التوصية للرئيس المباشر فيما يتعلق بنتائج عمليات المراجعة الدورية وتحديد مدى التزام موظفي الجهة بأنظمة ولوائح

3

العمل ،وتدقيق أنشطة العمل بهدف التحقق من سالمتها ،وتحديد أوجه القصور واقتراح الوسائل واإلجراءات الالزمة
لعالجها بما يكفل حماية أصول وممتلكات الجهة
متابعة عمليات فحص التقارير والمستندات والسجالت المالية والحسابات الختامية والعقود واالتفاقيات المبرمة من حيث

4

صحتها ونظاميتها وتحديد مواطن الخلل وسوء االستخدام وضمان فعالية ودقة أنشطة تنظيم وحفظ الوثائق الخاصة
بعمليات المراجعة الداخلية بما يضمن سهولة استرجاعها واالستفادة منها.

5

بناء عالقات عمل فعالة مع المراجعين الخارجيين وضمان تقديم الدعم الالزم لهم لتيسير عمليات المراجعة الخارجية وتقديم
كافة التقارير والمعلومات التي قد يطلبونها ومراجعة نتائج المراجعة الخارجية ورفعها وعرضها على اإلدارة العليا في الجهة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

التمويل والبنوك والتأمين

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

عمليات المحاسبة  /المراجعة المالية

2

إدارة األشخاص

2

مراجعة القوائم المالية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

المحاسبة العامة

4

اتخاذ القرار

4

مراجعة االلتزام

5

حل المشاكل
ّ

5

الضوابط الداخلية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1211

الماليون
المديرون
ّ

المهنة

121108

مدير تقييم عقاري

تخطيط أنشطة التقييم العقاري في المنشأة وتوجيهها وتنسيقها ،وتحديد معايير التقييم وفقا

ملخص وصف المهنة

لسياسات المنشأة وإجراءاتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع الخطط والسياسات واإلستراتيجيات العامة للتقييم العقاري للشركة ،ومباشرة تنفيذها.

2

إدارة خدمات التثمين العقاري االستشارية.

3

تقديم منتجات التقييم المؤهلة إلى المطورين والبنّ ائين وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة.

4

اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة أدائهم وسلوكهم مقارنة مع األهداف.

5

فعالة والحفاظ على معايير عالية للخدمة.
إقامة عالقات مع العمالء الرئيسيين والحفاظ عليها ،وتوفير حلول ّ

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

قانون الملكية

2

إدارة األشخاص

2

اإلدارة المالية للممتلكات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

الملكية الصناعية (عقارات)

4

اتخاذ القرار

4

تقييم األداء (منهجيات)

5

حل المشاكل
ّ

5

التقارير الشهرية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1211

الماليون
المديرون
ّ

المهنة

121109

مدير خدمات تأمين

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية إلدارة التأمين ،واإلشراف المباشر على أنشطة إدارة
وتخطيط وتنظيم أعمال التأمين الخاصة بالممتلكات والمعدات والمنشآت التابعة للجهة ،بما يتوافق

ملخص وصف المهنة

مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية لها ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي
تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية إلدارة التأمين ،وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في
تحقيق هذه األهداف ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
مراجعة وتطوير أنظمة سياسات إدارة التأمين وتنفيذها ،وإدارة المخاطر واعتماد االئتمان المناسب ،والمطالبات وإعادة
والمقيمين وتقييم أدائهم وتحسين إنتاجيتهم.
التأمين ،واإلشراف على فرق التأمين مثل مفتشي الحوادث
ِّ
تقييم فعالية سياسات وخطط وتكاليف خدمات التأمين ودراسة عروض شركات التأمين ومتابعة المالحظات والشكاوى
المتعلقة بخدماتهم واقتراح الحلول الكفيلة بالتغلب عليها وتحسينها مستقبال.
اإلشراف على عملية تحديد المخاطر ،وضمان توافر خدمات التأمين المناسبة لها بالتكلفة المالية المناسبة ،والعمل على

4

تحديد احتياجات الجهة من الموارد والمستلزمات اإلدارية لضمان حسن سير عمليات التأمين ورفعها إلى الرئيس المباشر
تمهيدا لتنفيذها.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير المتعلقة بعمليات التأمين المعدة وعن المستلزمات المطلوبة،

5

وعرضها على اإلدارة العليا ،وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات
المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمويل والبنوك والتأمين

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تقييم المخاطر (تأمين)

2

إدارة األشخاص

2

التأمين على المخاطر

3

التفكير اإلستراتيجي

3

قانون التأمين

4

اتخاذ القرار

4

خدمات التأمين

5

حل المشاكل
ّ

5

التقدير اإلحصائي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1211

الماليون
المديرون
ّ

المهنة

121110

مدير استثمار

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية إلدارة االستثمار ،واإلشراف المباشر على أنشطة إدارة
وتخطيط وتنظيم األعمال المتعلقة بالدراسات والبحوث الخاصة بتنظيم وتخطيط وتطوير االستثمار
ات بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية للجهة ،ومتابعة كافة العمليات اإلدارية

ملخص وصف المهنة

المعتمدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر
كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية إلدارة االستثمار ،وتطوير وتطبيق الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في
تحقيق هذه األهداف ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
متابعة المستجدات والمؤتمرات المالية واالقتصادية وتقييم تأثيرها على استثمارات الجهة وضمان التحسين المستمر
لسياسات وإجراءات إدارة االستثمار ،وتوجيه الموظفين التابعين لتطبيقها وااللتزام بها وتقييم أدائهم وتحسين إنتاجيتهم.
اإلشراف على عمليات إعداد الدراسات والبحوث في مجاالت االستثمار والبحث عن الفرص االستثمارية المناسبة وتقييمها
وتحديد األساليب المتعلقة بطرق تحصيل عوائد االستثمار.
اإلشراف على عمليات إدارة االستثمارات ،وتحديد احتياجات الجهة من الموارد والمستلزمات اإلدارية لضمان حسن سير
العمليات ورفعها إلى الرئيس المباشر تمهيدا لتنفيذها.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير التي توضح نسب اإلنجاز العامة ،وعرضها على اإلدارة العليا،
وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمويل والبنوك والتأمين

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تحديد وسائل االستثمار

2

إدارة األشخاص

2

التمويل

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة األسهم

4

اتخاذ القرار

4

التقدير المالي

5

حل المشاكل
ّ

5

اإلدارة المالية للممتلكات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1211

الماليون
المديرون
ّ

المهنة

121111

مدير خدمات بنكية

تخطيط استراتيجية وأنشطة اإلشراف المصرفي وتوجيهها وتنسيقها ،وضمان استقرار القطاع

ملخص وصف المهنة

المصرفي ،وحماية المستهلكين والمستثمرين ،وضمان االمتثال للمعايير واللوائح الدولية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

وضع سياسات وإجراءات اإلشراف المصرفي ،وضمان التزام المصارف باللوائح ذات الصلة ،ووضع سياسات لمعالجة
المخالفات.
اإلشراف على جمع البيانات والتحقق من صحتها ،مثل احتياطيات رأس المال ،وسياسات إدارة المخاطر ،وااللتزام بالمعايير
واللوائح الدولية.
التواصل مع أصحاب المصلحة اآلخرين ،مثل المصارف المركزية والسلطات النقدية ،وغيرها من المؤسسات الحكومية
الوطنية أو الدولية والمصارف العاملة في البالد.

4

تحديد التحسينات الهيكلية المطلوبة في القطاع المصرفي لزيادة االستقرار المنهجي ،وتعزيز حماية المستهلك والمستثمر.

5

إدارة تراخيص المصارف ،ومنح تراخيص جديدة ،وإلغاء التراخيص الحالية عند اللزوم.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التمويل والبنوك والتأمين

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

مراقبة األداء

2

إدارة األشخاص

2

مراجعة االلتزام

3

التفكير اإلستراتيجي

3

اإلشراف الوقائي

4

اتخاذ القرار

4

إدارة المخاطر

5

حل المشاكل
ّ

5

اإلشراف القائم على المخاطر

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1211

الماليون
المديرون
ّ

المهنة

121112

مدير ائتمان

تخطيط أنشطة توفير القروض واالئتمان وتوجيهها وتنسيقها داخل المؤسسة ،واإلشراف على

ملخص وصف المهنة

االعتماد ومراقبة القروض وتطوير خدمات ومنتجات ائتمانية جديدة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

وضع سياسات وإجراءات إدارة مخاطر االئتمان ،وضمان االمتثال للوائح منح االئتمان والقروض ،واإلشراف على تنفيذها.
اإلشراف على تحليل مسؤولي اعتماد االئتمان ،وتقييم الجدارة االئتمانية لألفراد أو المؤسسات المتقدمة بطلبات للحصول
على االئتمان.
اإلشراف على تصميم المنتجات والخدمات االئتمانية الجديدة بما يتناسب مع اإلستراتيجية الشاملة ،وتنسيق جهود صياغة
السياسات.

4

اإلشراف على عملية مراقبة القروض غير المسددة ،وتحصيل المدفوعات.

5

إعادة هيكلة المدفوعات أو إعادة التفاوض بشأنها في حالة التخلف عن السداد.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التمويل والبنوك والتأمين

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

بيانات الوضع االئتماني

2

إدارة األشخاص

2

القروض على البضائع

3

التفكير اإلستراتيجي

3

مناقشات إعادة هيكلة الديون

4

اتخاذ القرار

4

قانون االئتمان

5

حل المشاكل
ّ

5

تصنيف االئتمان

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1211

الماليون
المديرون
ّ

المهنة

121113

مدير تحصيل

تخطيط أنشطة توفير القروض والتحصيل وتوجيهها وتنسيقها داخل المؤسسة ،واإلشراف على

ملخص وصف المهنة

االعتماد ومراقبة القروض وتطوير الخدمات.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع سياسات وإجراءات إدارة المخاطر ،وضمان االمتثال للوائح واإلشراف على تنفيذها.

2

اإلشراف على تحليل مسؤولي االعتماد  ،وتقييم الجدارة لألفراد أو المؤسسات.

3

اإلشراف على تصميم المنتجات والخدمات الجديدة بما يتناسب مع اإلستراتيجية الشاملة ،وتنسيق جهود صياغة السياسات.

4

اإلشراف على عملية مراقبة القروض غير المسددة ،وتحصيل المدفوعات.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التمويل والبنوك والتأمين

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تحصيل الديون

2

إدارة األشخاص

2

القروض على البضائع

3

التفكير اإلستراتيجي

3

مناقشات إعادة هيكلة الديون

4

اتخاذ القرار

4

رفع معدالت التحصيل

5

حل المشاكل
ّ

5

تحصيل الديون الخارجية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1211

الماليون
المديرون
ّ

المهنة

121114

مدير تداول

تخطيط أنشطة التداول وتوجيهها وتنسيقها ،ووضع استراتيجيات التداول واإلشراف على تنفيذها

ملخص وصف المهنة

واتخاذ قرارات التداول الرئيسية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع االستراتيجيات التجارية بما يتناسب مع األهداف والغايات الشاملة للمؤسسة ،وتحديد مكونات المحافظ العامة
ومستوى اإلقدام على المخاطر.
اإلشراف على جمع البيانات إلجراء التحليالت المالية ،مثل تطور األسعار ،والمعدالت اآلجلة والمستقبلية ،وتصورات
االقتصاد الكلي ،والتواصل مع كبار المديرين والعمالء لضمان توفير البيانات الداخلية والوصول إلى مصادر البيانات الخارجية.
إدارة عمل المحللين الذين يقومون بإجراء التحليالت المالية ،ومراجعة النماذج المالية واالتجاهات والتصورات ،وتحديد المخاطر
وتدابير التخفيف من آثارها.
إدارة تداول المراكز ،واتخاذ قرارات التداول الرئيسية ،ومراقبة األداء وضمان إعادة توزيع األموال حسب الحاجة.
ضمان إبالغ العمالء بنتائج التداول ،وتلخيص مراكز التداول ،وعائد االستثمار ،ومستويات المخاطر ،وتكاليف اإلدارة ،وغيرها
من العوامل ذات الصلة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمويل والبنوك والتأمين

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تجارة األسهم المستقبلية

2

إدارة األشخاص

2

إدارة ما بعد البيع

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تحليالت مالية

4

اتخاذ القرار

4

إعداد التقارير المالية

5

حل المشاكل
ّ

5

إدارة المخاطر

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1211

الماليون
المديرون
ّ

المهنة

121115

مدير وساطة مالية

تخطيط أنشطة الوساطة المالية وتوجيهها وتنسيقها ،والعمل كوسيط بين المشترين والبائعين
للمنتجات والخدمات المالية ،وإدارة شراء أو بيع المنتجات والخدمات المالية بالنيابة عن العمالء،

ملخص وصف المهنة

وتكوين عالقات مع المؤسسات المالية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

وضع اإلستراتيجية العامة للوساطة ،واإلشراف على تحديد العمالء المستهدفين واألسواق المستهدفة ،وتطوير خطط
العمل المالئمة.
إدارة عمليات الوساطة ،واإلشراف على الوسطاء الذين يقومون بتحديد المشترين والبائعين للمنتجات والخدمات المالية،
وشرائها بالنيابة عن العمالء.

3

تكوين عالقات مع المشترين ومقدمي الخدمات والمنتجات المالية والمحافظة عليها.

4

مراقبة اتجاهات الطلب في السوق ،والتنسيق مع المؤسسات المالية لتطوير منتجات وخدمات جديدة.

5

تحديد المشترين ومقدمي الخدمات الجدد المحتملين والتواصل معهم.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التمويل والبنوك والتأمين

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

السمسرة

2

إدارة األشخاص

2

المبيعات الفنية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

القوائم المالية المجمعة

4

اتخاذ القرار

4

المشتقات (المالية)

5

حل المشاكل
ّ

5

إعداد التقارير المالية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1211

الماليون
المديرون
ّ

المهنة

121116

مدير خزانة

تخطيط إدارة الخزانة وتوجيهها وتنسيقها ،واإلشراف على التخطيط المالي ،بما في ذلك إدارة
التدفقات النقدية ،والسيولة المالية والتمويل ،واإلشراف على تحليل السيولة وسعر الفائدة

ملخص وصف المهنة

والعمالت والمخاطر المرتبطة بذلك.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

اإلشراف على إدارة األرصدة النقدية اليومية وتحليل التدفقات النقدية ،وإدارة عمل أمناء الصناديق لضمان توافر تدفقات
نقدية كافية ،وتوقع المدفوعات النقدية والتنبؤ بالمشكالت قبل حدوثها.
اإلشراف على إدارة رأس المال العامل ،وإدارة أعمال أمناء الصندوق لتحليل متطلبات رأس المال العامل في العمليات
التجارية ،وغيرها من المعامالت وااللتزامات.
وضع سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية فيما يتعلق بأنشطة ،مثل إدارة الموازنة وإدارة النقد واالئتمان والمحاسبة.
اإلشراف على تحليل المخاطر المرتبطة بالتدفقات النقدية وإدارتها ،وإدارة أمناء الصندوق أثناء إجراء تحليل الحساسية لتقييم
تقلبات التدفقات النقدية المتعلقة بالمخاطر التشغيلية والتمويلية.
التنسيق مع اإلدارة العليا لتأمين التمويل ،وتحديد فرص استثمار الفائض النقدي.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

المحاسبة والضرائب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

القوائم المالية المجمعة

2

إدارة األشخاص

2

تمويل الشركات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة المخاطر

4

اتخاذ القرار

4

إعداد التقارير المالية

5

حل المشاكل
ّ

5

تحليالت مالية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1211

الماليون
المديرون
ّ

المهنة

121117

مدير إحصاء

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية لإلحصاء ،واإلشراف المباشر على أنشطة إدارة وتخطيط
وتنظيم أعمال اإلحصاء بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية وإعداد اإلجراءات.

ملخص وصف المهنة

ومتابعة كافة العمليات اإلدارية المعتمدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن
سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية لإلحصاء وتطوير وتنفيذ الدراسات والبرامج والمشروعات التي تساهم في تحقيق
هذه األهداف ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
مراجعة وتطوير أنظمة وسياسات إدارة اإلحصاء واإلشراف على تنفيذها ،واإلشراف على تصميم العمليات واإلجراءات
وتوجيه الموظفين التابعين نحو التطبيق األمثل لها واإلشراف على أعمالهم وتقييم أدائهم وتحسين إنتاجيتهم.
التواصل مع الوحدات التنظيمية األخرى بهدف تنسيق األعمال اإلحصائية بما يشمل تصميم االستمارات وجمع البيانات

3

وتنسيقها وتحليلها وإبراز النتائج وإعداد التقارير ،والتواصل مع هذه الوحدات فيما يتعلق بنتائج هذه العمليات وتقديم
التوصيات واالقتراحات ومناقشتها.

4
5

توجيه الموظفين التابعين نحو التطبيق األمثل لممارسات وأساليب اإلحصاء ،وتحديد احتياجات إدارة اإلحصاء من الموارد
المالية والبشرية والمستلزمات اإلدارية اعتمادا على اإلجراءات والعمليات المحددة ورفعها إلى الرئيس المباشر.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير اإلحصائية المختلفة وعرضها على اإلدارة العليا ،وإحاطتهم بمختلف
التحديات والمستجدات واستشارتهم حول مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

اإلحصاء

المجال التعليمي ()2

الرياضيات

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

علوم اإلحصاء

2

إدارة األشخاص

2

اإلحصاء التطبيقي

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تخطيط العمليات (بيانات)

4

اتخاذ القرار

4

تحليل البيانات

5

حل المشاكل
ّ

5

التقدير اإلحصائي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1211

الماليون
المديرون
ّ

المهنة

121118

مدير إكتواري

تخطيط األنشطة اإلكتوارية وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة عمليات تطوير وتنفيذ النماذج اإلحصائية

ملخص وصف المهنة

وحساب المخاطر.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إدارة تطوير النماذج اإلكتوارية واإلحصائية لحساب االحتماالت المتعلقة بمخاطر أو أحداث محددة وأثرها.

2

قيادة عملية إعداد بوالص التأمين الجديدة.

3
4
5

إدارة فرق اعتماد االئتمان ،وتقديم التوجيه بخصوص الحد من المخاطر ،واحتياطيات الخسارة وحساب أقساط التأمين لألعمال
التجارية الحالية والجديدة.
وضع السياسات واإلجراءات لضمان امتثال المنتجات اإلكتوارية للوائح ذات الصلة ،واإلشراف على تنفيذها.
اإلشراف على العمليات الحسابية التي يقوم بها اإلكتواريون (خبراء التأمين) لتحديد المخاطر والتكاليف ،وإعداد معدالت
وأحكام وشروط بوالص التأمين المالئمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

اإلحصاء

المجال التعليمي ()2

الرياضيات

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

الرياضيات اإلكتوارية

2

إدارة األشخاص

2

العلوم اإلكتوارية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

اإلحصاء التطبيقي

4

اتخاذ القرار

4

النمذجة العددية

5

حل المشاكل
ّ

5

التقدير المالي

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1212

مديرو الموارد البشرية

المهنة

121201

مدير عمليات موارد بشرية

المشاركة في وضع األهداف الرئيسية وخطط وبرامج عمليات الموارد البشرية ،واإلشراف المباشر
على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم عمليات الموارد البشرية ومتابعة فرق العمل وضمان توافر كافة

ملخص وصف المهنة

الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية إلدارة عمليات الموارد البشرية ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة
مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
تطوير الخطط والبرامج والمشروعات التفصيلية لعمليات وإجراءات الموارد البشرية وإدارة رسم العمليات واإلجراءات

2

وتخطيطها وتحسينها المستمر ،ومتابعة عملية تنفيذها بما يضمن أفضل المخرجات ويحقق أفضل مستويات الخدمات
والكفاءات.

3
4
5

متابعة التعديالت والتغييرات في سياسات الموارد البشرية والتنسيق مع إدارات الموارد البشرية المعنية بهدف إظهار هذه
التعديالت على عمليات الموارد البشرية كاإلجازات والنقل والتدريب والترقية وغيرها.
تحديد احتياجات إدارة عمليات الموارد البشرية من الموارد المالية والبشرية والمستلزمات اإلدارية الالزمة لتنفيذ وإدارة
األعمال واألنشطة.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة المتعلقة بعمليات الموارد البشرية ،وعرضها على اإلدارة
العليا ،وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تطوير الموظفين

2

إدارة األشخاص

2

إعادة تأهيل (إدارة الموظفين)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

مراقبة األداء

4

اتخاذ القرار

4

قضايا سوق العمل

5

حل المشاكل
ّ

5

التعامل مع األزمات (إدارة الموظفين)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1212

مديرو الموارد البشرية

المهنة

121202

مدير تخطيط قوى عاملة

المشاركة في وضع األهداف الرئيسية والخطط والبرامج المتعلقة بتخطيط القوى العاملة ،وإدارة
أعمال وعمليات تخطيط القوى العاملة بما يشمل تحليل مستويات العرض والطلب على الموارد

ملخص وصف المهنة

البشرية ومتابعة تنفيذ األهداف المرسومة بما يتوافق مع الخطط واالستراتيجيات العامة
المرسومة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تطوير األهداف الرئيسية المتعلقة بإدارة وتخطيط القوى العاملة وتطوير وتطبيق الخطط والبرامج والمشروعات ،والتأكد من
وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
اإلشراف على عمليات إعداد التقارير واإلحصائيات المتعلقة بتحركات الموارد البشرية وخصائصها الديمغرافية والوظيفية بما
يشمل عمليات التنقالت والترقيات والتسكين والتدريب وإعادة توزيع الموظفين وغيرها.
متابعة وإدارة عمليات تخطيط الموارد البشرية وتحديد احتياجات الوحدات التنظيمية المختلفة في الجهة من الموارد البشرية

3

وتحليل مستوى ونوعية الطلب على الكفاءات ومقارنتها بمصادر العرض الداخلي أو الخارجي والتوصية باإلجراءات والحلول
المناسبة.

4
5

تحديد احتياجات إدارة تخطيط القوى العاملة من الموارد المالية والبشرية والمستلزمات اإلدارية الالزمة لتنفيذ عمليات تخطيط
القوى العاملة بشكل منهجي ومدروس.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة المتعلقة بتخطيط القوى العاملة ،وعرضها على اإلدارة
العليا ،وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلشراف

2

إدارة األشخاص

2

تخطيط القوى العاملة

3

التفكير اإلستراتيجي

3

قانون العمل

4

اتخاذ القرار

4

تدقيق األجور

5

حل المشاكل
ّ

5

تخطيط موارد المؤسسة][ERP

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1212

مديرو الموارد البشرية

المهنة

121203

مدير تصنيف مهن

المشاركة في وضع األهداف الرئيسية والخطط والبرامج المتعلقة بتطوير وتطبيق أنظمة التصنيف
الوظيفي والمهني ،واإلشراف المباشر على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال تصنيف

ملخص وصف المهنة

الوظائف ووصفها وتحديد متطلبات شغلها ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي
تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
تطوير األهداف الرئيسية إلدارة التصنيف بهدف تحديد واختيار األساليب والوسائل المثلى لتصنيف الوظائف والمهن
1

ووصفها وتحديد مستوياتها الوظيفية ومتطلبات شغلها من مؤهالت وسنوات خبرة ،وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج
والمشروعات التي تساهم في تحقيق هذه األهداف.
إدارة عمليات وإجراءات التصنيف الوظيفي وإجراء األبحاث والدراسات المتخصصة ،ومتابعة كافة المستجدات المحلية

2

والدولية في شتى المجاالت الوظيفية بهدف تطوير وتحديث نظام التصنيف الوظيفي بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذه
المجاالت.
اإلشراف على أعمال التصنيف الوظيفي والمهني وعمليات استقصاء وجمع المعلومات والبيانات المطلوبة وتحليلها،

3

وتوفير األدلة االسترشادية المتخصصة ،وتقديم الدعم االستشاري المتخصص لمختلف الجهات فيما يتعلق بمسائل
التصنيف والوصف والتقييم الوظيفي.

4
5

تحديد احتياجات إدارة التصنيف الوظيفي والمهني من الموارد المالية والبشرية والمستلزمات اإلدارية الالزمة لتنفيذ عمليات
التصنيف الوظيفي والمهني والتأكد من شمولية ومنهجية وحداثة نظام التصنيف الوظيفي وتطبيقه بالشكل األنسب.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة المتعلقة بالتصنيف الوظيفي والمهني ،وعرضها على
اإلدارة العليا ،وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

سياسات سوق العمل

2

إدارة األشخاص

2

الموارد البشرية (مشاريع)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

قانون العمل

4

اتخاذ القرار

4

سياسات سوق العمل

5

حل المشاكل
ّ

5

تخطيط القوى العاملة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1212

مديرو الموارد البشرية

المهنة

121204

مدير توظيف

المشاركة في وضع األهداف الرئيسية والخطط والبرامج المتعلقة بعمليات التوظيف ،واإلشراف
المباشر على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم األعمال المتعلقة بفرز واستقطاب وتقييم واختيار

ملخص وصف المهنة

المرشحين ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر
كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تطوير األهداف الرئيسية إلدارة التوظيف بهدف تحديد واختيار األساليب والوسائل المثلى الستقطاب وتوظيف الكفاءات
المناسبة للوظائف الشاغرة وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في تحقيق هذه األهداف.
إدارة عمليات وإجراءات التوظيف بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية بهدف تقييم واختيار المرشح األنسب للوظيفة

2

الشاغرة ومقابلة المرشحين للوظائف وإدارة بيانات المرشحين للوظائف وأرشفتها وتقديم التوصيات لمديري الوحدات
التنظيمية المعنية.

3
4
5

تطوير وإدارة إجراءات وبرامج التوظيف بما يشمل تحديد قنوات التوظيف المناسبة والفعالة وتطوير وتحديث قاعدة بيانات
التوظيف باإلضافة إلى تحديد نماذج اإلعالن عن الوظائف الشاغرة في الجهة.
تحديد احتياجات إدارة عناية الموظفين من الموارد المالية والبشرية والمستلزمات اإلدارية الالزمة لتنفيذ عمليات التوظيف
والتدقيق عليها والتأكد من اختيار أفضل المواهب للوظائف الشاغرة.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة المتعلقة بعمليات التوظيف ،وعرضها على اإلدارة العليا،
وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة التوظيف

2

إدارة األشخاص

2

مفأوضات على األجور

3

التفكير اإلستراتيجي

3

المقابلة عبر الهاتف

4

اتخاذ القرار

4

البحث (التوظيف)

5

حل المشاكل
ّ

5

إجراء المقابالت (المقابالت الشخصية)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1212

مديرو الموارد البشرية

المهنة

121205

مدير تعويضات

المشاركة في وضع األهداف الرئيسية المتعلقة بالتعويضات والمكافآت ،وتنفيذ سياسات
التعويضات والمكافآت بما يضمن العدالة الداخلية بين وظائف الجهة وبما يحقق مستوى التنافسية

ملخص وصف المهنة

المطلوب لجذب أصحاب الكفاءات والمواهب القادرين على دعم وتحقيق استراتيجيات الجهة
وأهدافها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تطوير األهداف الرئيسية لنظام التعويضات والمكافآت بما يشمله من سياسات متعلقة برواتب الموظفين وبدالتهم
وامتيازاتهم في الجهة وضمان تحقيقها وتنفيذها وفقا للوائح والسياسات المعتمدة في الجهة.
تنفيذ التوجيهات المتعلقة بتصميم نظام التعويضات والمكافآت بما يضمن العدالة الداخلية بين شاغلي وظائف الجهة

2

ويحقق مستوى التنافسية المطلوب لجذب أصحاب الكفاءات والمواهب والمحافظة عليها وإجراء الدراسات واألبحاث
المتخصصة بهذا المجال.

3
4
5

المشاركة في تنفيذ التوجيهات المرتبطة بتطوير وتطبيق هيكل الرواتب في الجهة بما يشمل الرواتب والعألوات والبدالت
والمكافآت بالتنسيق مع اإلدارة العليا ومدراء الوحدات التنظيمية.
اإلشراف على تدقيق سجالت رواتب موظفي الجهة ،والتأكد من صحة احتساب قيم اإلضافات والحسومات واتخاذ اإلجراءات
التصحيحية إذا لزم األمر ،وبما يتوافق مع سياسات وإجراءات الموارد البشرية واألنظمة المحاسبية المتبعة في الجهة.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة المتعلقة بالتعويضات والمكافآت ،وعرضها على اإلدارة
العليا ،وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات ،واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2

التمويل والبنوك والتأمين

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

ميزانية الموارد البشرية

2

إدارة األشخاص

2

حسابات الموظفين

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إحصائيات األجور

4

اتخاذ القرار

4

قانون العمل

5

حل المشاكل
ّ

5

خطط التقاعد

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1212

مديرو الموارد البشرية

المهنة

121206

مدير مواهب

تخطيط أنشطة اكتساب وإدارة المواهب داخل المنشأة ،وتوجيهها وتنسيقها ،وترجمة متطلبات

ملخص وصف المهنة

العمل إلى مبادرات تهدف إلى اكتساب الموهبة وتطويرها وتدريبها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إدارة العمليات اليومية ،وضمان تخصيص الموارد على النحو األمثل ،ومباشرة العمليات المرتبطة بالتخطيط للموظفين،
ورفع كفاءتهم وتدريبهم.
تصميم برامج تدريب الموظفين أثناء التجهيز األولي أو التدريب المرتبط بالمهام الوظيفية ،ومباشرة مخططات التدريب
والتوجيه.

3

مراقبة أداء القسم ،وإجراء تقييمات دورية للعمليات.

4

توجيه المديرين ودعمهم في تنفيذ برامج إدارة المواهب ،بما في ذلك تخطيط اإلحالل الوظيفي وتقييم األداء.

5

وضع السياسات واإلجراءات بهدف دعم المنشأة ،ومباشرة تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تقييم األداء (منهجيات)

2

إدارة األشخاص

2

الموارد البشرية (مشاريع)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

حل النزاعات (إدارة الموارد البشرية)

4

اتخاذ القرار

4

إعداد اتفاقيات التوظيف

5

حل المشاكل
ّ

5

عقود التوظيف

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1212

مديرو الموارد البشرية

المهنة

121207

مدير تطوير موارد بشرية

المشاركة في وضع األهداف الرئيسية والخطط والبرامج المتعلقة بتطوير الموارد البشرية،
واإلشراف المباشر على أنشطة إدارة األداء والتدريب والتطوير وأطر الجدارات وتخطيط المسارات
الوظيفية وبرامج التعاقب الوظيفي ،وتنظيم أعمال تطوير الموارد البشرية ومتابعة كافة األعمال

ملخص وصف المهنة

المعدة في سبيل ذلك ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات
بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تطوير األهداف الرئيسية المتعلقة بإدارة تطوير الموارد البشرية ،وتطوير وتطبيق الخطط والبرامج والمشروعات ،والتأكد من
وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
تطوير الخطط والبرامج والمشروعات التفصيلية المتعلقة بتطوير الموارد البشرية بما يشمل إدارة األداء وتدريب وتطوير

2

المواهب وبرامج المسارات الوظيفية وبرامج اإلحالل والتعاقب الوظيفي ومتابعة عملية تنفيذها بما يضمن أفضل
المخرجات والنتائج.
اإلشراف على تطبيق نظام إدارة األداء في الجهة بجميع مراحله ،وتوجيه وإدارة عملية تحديد االحتياجات التدريبية لموظفي

3

الجهة وإعداد خطط التدريب السنوية وضمان تحديد أساليب التدريب والتعلم المناسبة بصورة فعالة وضمان فعاليتها
بالتنسيق مع مدراء الوحدات التنظيمية.

4
5

تحديد احتياجات إدارة تطوير الموارد البشرية من الموارد المالية والبشرية والمستلزمات اإلدارية الالزمة لتنفيذ عمليات تطوير
الموارد البشرية المختلفة الكفيلة بسد احتياجات الجهة من المواهب الحالية والمستقبلية.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة المتعلقة بعمليات تطوير الموارد البشرية ،وعرضها على
اإلدارة العليا ،وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تطوير القيادات

2

إدارة األشخاص

2

تحسين المؤهالت (إدارة الموظفين)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تحليل األداء

4

اتخاذ القرار

4

تقييم األداء (إدارة)

5

حل المشاكل
ّ

5

مراقبة األداء

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1212

مديرو الموارد البشرية

المهنة

121208

مدير عالقات األفراد

تخطيط أنشطة وسياسات عالقات الموظفين داخل المنشأة ،بما في ذلك الشكاوى واإلجراءات

ملخص وصف المهنة

التأديبية ،وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة الخالفات الجماعية أو الفردية بين العاملين.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إدارة العمليات اليومية ،وضمان تخصيص الموارد على النحو األمثل ،ومباشرة العمليات المرتبطة بالتخطيط للموظفين،
ورفع كفاءتهم وتدريبهم.

2

تقييم مدى تعرض المنشأة للمخاطر المرتبطة بعالقات الموظفين ،ووضع تدابير تخفيف المخاطر.

3

مراقبة أداء القسم ،وإجراء تقييمات دورية للعمليات.

4

توجيه المديرين ودعمهم في تخطيط عمليات عالقات الموظفين ،وتنفيذها.

5

وضع السياسات واإلجراءات بهدف دعم المنشأة ،ومباشرة تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التسويق واإلعالن

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين

2

إدارة األشخاص

2

المسائل المتعلقة بالمساواة (شؤون الموظفين)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة السجالت

4

اتخاذ القرار

4

حسابات المسائل االجتماعية للموظفين

5

حل المشاكل
ّ

5

حل النزاعات (إدارة الموارد البشرية)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1212

مديرو الموارد البشرية

المهنة

121209

مدير مكتب استقدام

اإلشراف العام على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال مكتب االستقدام بما يتوافق مع الخطط
التشغيلية والبرامج التنفيذية المعتمدة ،ومتابعة كافة العمليات اإلدارية المتعلقة بها ،وضمان توافر

ملخص وصف المهنة

كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على إعداد الخطط التشغيلية إلدارة المكتب وتنظيم العمل وتوزيعه على فرق العمل المختلفة ،ومتابعة عملية
1

تنفيذها وتطبيقها بما يتواءم مع توجهات وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة
لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
إدارة أعمال المكتب اليومية المتعلقة بعمليات االستقدام ،كتسلم ودراسة طلبات استقدام األجانب اإللكترونية ،والتحقق من

2

مسوغاتها وصحة بياناتها ،واتخاذ القرارات الالزمة حولها بما يتوافق وأحكام العمل والقرارات والتعليمات المتعلقة بعمليات
االستقدام المعتمدة.

3
4
5

اإلشراف على إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون االستقدام في القطاع الخاص والمشاركة في تنفيذ مشاريع
ومبادرات تستهدف تطوير أنظمة وخدمات وقواعد وأحكام االستقدام في المملكة.
تقديم التوصيات المناسبة لوزارة العمل فيما يتعلق باحتياجات المكتب من الموارد المالية والبشرية والمستلزمات اإلدارية
الالزمة لتنفيذ كافة األعمال واألنشطة بكفاءة وفعالية عالية.
إعداد ومراجعة التقارير الخاصة باالستقدام وعرضها على اإلدارة العامة ،وإحاطتها بمختلف المستجدات وتقديم الحلول أو
التوصيات لمختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة والتحديات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إعداد اتفاقيات التوظيف

2

إدارة األشخاص

2

عقود التوظيف

3

التفكير اإلستراتيجي

3

مفأوضات على األجور

4

اتخاذ القرار

4

خبرة العمل بالخارج

5

حل المشاكل
ّ

5

قانون العمل

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1212

مديرو الموارد البشرية

المهنة

121210

مدير مكتب عمل

اإلشراف العام على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال مكتب العمل بما يتوافق مع الخطط
التشغيلية والبرامج التنفيذية المعتمدة ومتابعة كافة العمليات اإلدارية المتعلقة بها ،وضمان توافر

ملخص وصف المهنة

كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على إعداد الخطط التشغيلية إلدارة المكتب وتنظيم العمل وتوزيعه على فرق العمل المختلفة ،ومتابعة عملية
1

تنفيذها وتطبيقها بما يتواءم مع توجهات وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة
لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
إدارة أعمال مكتب العمل اليومية والمتعلقة باألعمال الوظيفية المختلفة ،كتوظيف السعوديين واستقدام األجانب وتسوية

2

الخالفات العمالية والقيام بعمليات التفيتيش الدورية لضمان تنفيذ أحكام العمل والقرارات والتعليمات وفقا لنظام العمل
والتعليمات اإلدارية الصادرة به

3
4
5

إدارة ومتابعة أنشطة وعمليات التحقيق والتفتيش في الشؤون العمالية وفقا لنظام العمل واللوائح والتعليمات اإلدارية
المعتمدة وضمان إصدار المخالفات والغرامات الكفيلة بمنع التجاوزات وإنفاذ قواعد وأحكام نظام العمل.
تقديم التوصيات المناسبة للرئيس المباشر فيما يتعلق باحتياجات مكتب العمل من الموارد المالية والبشرية والمستلزمات
اإلدارية الالزمة لتنفيذ كافة األعمال واألنشطة بكفاءة وفعالية عالية.
إعداد ومراجعة التقاريرالخاصة بعمليات وخدمات مكتب العمل وعرضها على اإلدارة العامة ،وإحاطتها بمختلف المستجدات
وتقديم الحلول أو التوصيات لمختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة والتحديات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

عقود التوظيف في القطاع الخاص

2

إدارة األشخاص

2

قانون العمل

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تفسير سوق العمل

4

اتخاذ القرار

4

قضايا سوق العمل

5

حل المشاكل
ّ

5

اقتصاد سوق العمل

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1212

مديرو الموارد البشرية

المهنة

121211

مدير شؤون عمل

اإلشراف العام على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم األعمال المتعلقة بشؤون العمل بما يتوافق مع
الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية المعتمدة ومتابعة كافة العمليات اإلدارية المتعلقة بها،

ملخص وصف المهنة

وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية
ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على إعداد الخطط التشغيلية إلدارة شؤون العمل وتنظيم العمل وتوزيعه على فرق العمل المختلفة ،ومتابعة
1

تنفيذ الخطط التشغيلية وتطبيقها بما يتواءم مع توجهات وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،والتأكد من وجود األطر
والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.

2
3
4
5

اإلشراف العام على عمل وأداء الموظفين فيما يتعلق بعمليات التحقيق والرقابة والتفتيش العمالي وتوجيههم إلى التطبيق
األمثل ألنظمة ولوائح وقواعد شؤون العمل وتوزيع العمل بينهم وتقييم مستوى أدائهم.
اإلشراف على إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون العمل في القطاع الخاص والمشاركة في تنفيذ مشاريع ومبادرات
تستهدف رفع نسبة السعودة وبرامج توظيف المرأة وذوي االحتياجات الخاصة وغيرها.
تقديم التوصيات المناسبة للرئيس المباشر فيما يتعلق باحتياجات المكتب من الموارد المالية والبشرية والمستلزمات اإلدارية
الالزمة لتنفيذ كافة األعمال واألنشطة بكفاءة وفعالية عالية.
إعداد ومراجعة التقارير الخاصة بشؤون العمل وعرضها على اإلدارة العامة ،وإحاطتها بمختلف المستجدات وتقديم الحلول أو
التوصيات لمختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة والتحديات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

المسائل المتعلقة بإعانات البطالة

2

إدارة األشخاص

2

قضايا اتحاد أرباب العمل

3

التفكير اإلستراتيجي

3

اقتصاد سوق العمل

4

اتخاذ القرار

4

قضايا سوق العمل

5

حل المشاكل
ّ

5

قانون العمل

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1212

مديرو الموارد البشرية

المهنة

121212

مدير مكتب خدمة مدنية

اإلشراف على إعداد الخطط التشغيلية إلدارة المكتب وتنظيم العمل وتوزيعه على فرق العمل
المختلفة ،وإدارة أعمال وخدمات المكتب المختلفة ومتابعة كافة شؤونه اإلدارية والتشغيلية بما

ملخص وصف المهنة

يضمن تنفيذ نشاطاته وأهدافه الرئيسية وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن
سير العمليات بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

اإلشراف على إعداد الخطط التشغيلية إلدارة المكتب وتنظيم العمل وتوزيعه على فرق العمل المختلفة ،ومتابعة تنفيذ
الخطط التشغيلية والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
إدارة أعمال المكتب اليومية وضمان تنفيذ أحكام ولوائح العمل والقرارات والتعليمات وفقا لنظام الخدمة المدنية والتعليمات

2

اإلدارية الصادرة بهذا الشأن ،وضمان تقديم خدمات وزارة الخدمة المدنية كالتوظيف والترقيات والتدريب واالبتعاث وغيرها
بكفاءة وفعالية.

3
4
5

اإلشراف العام على أداء الموظفين ومتابعة برامج الموارد البشرية الهادفة إلى تقييم أدائهم وتطويرهم وتحفيزهم
وتشجيعهم.
تقديم التوصيات المناسبة للرئيس المباشر فيما يتعلق باحتياجات المكتب من الموارد المالية والبشرية والمستلزمات اإلدارية
الالزمة لتنفيذ كافة األعمال واألنشطة بكفاءة وفعالية عالية.
إعداد ومراجعة التقارير الخاصة بالمكتب وعرضها على اإلدارة العامة ،وإحاطتها بمختلف المستجدات وتقديم الحلول أو
التوصيات لمختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تطوير القيادات

2

إدارة األشخاص

2

التطوير التنظيمي

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تطوير الموظفين

4

اتخاذ القرار

4

التطوير التنظيمي

5

حل المشاكل
ّ

5

تخطيط التعاقب الوظيفي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1212

مديرو الموارد البشرية

المهنة

121213

مدير تطوير مؤسسي

تخطيط استراتيجيات التطوير واألنشطة المؤسسية داخل المنشأة ،وتوجيهها وتنسيقها  ،ومباشرة

ملخص وصف المهنة

المبادرات الرامية إلى زيادة الكفاءة المؤسسية وكفاءة الموظفين.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إدارة العمليات اليومية ،وضمان تخصيص الموارد على النحو األمثل ،ومباشرة العمليات المرتبطة بالتخطيط للموظفين،
ورفع كفاءتهم وتدريبهم.

2

تكوين ثقافة المنشأة وبيئة العمل بها ،وإشراك الموظفين في شؤونها ،وتعزيز مستوى االلتزام والوالء لها.

3

مراقبة أداء القسم ،وإجراء تقييمات دورية للعمليات.

4

توجيه المديرين ودعمهم في مجال التخطيط لعملية التغيير المؤسسي ،وتنفيذها.

5

وضع السياسات واإلجراءات بهدف دعم المنشأة ،ومباشرة تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلدارة  /التنظيم

2

إدارة األشخاص

2

تصميم اإلجراءات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

أعمال التطوير

4

اتخاذ القرار

4

اقتصاد التطوير

5

حل المشاكل
ّ

5

القانون اإلداري

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1212

مديرو الموارد البشرية

المهنة

121214

مدير تنظيم إداري

المشاركة في وضع األهداف الرئيسية والخطط والبرامج المتعلقة بتطوير التنظيم اإلداري في
الجهة ،وإدارة أنشطة وأعمال التنظيم اإلداري في الجهة ومتابعتها وضمان فعاليتها ،وضمان توافر

ملخص وصف المهنة

كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تطوير األهداف الرئيسية المتعلقة بإدارة التنظيم اإلداري في الجهة ،وتطوير وتطبيق الخطط والبرامج والمشروعات ،والتأكد
من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
تطوير الخطط والبرامج والمشروعات التفصيلية المتعلقة بتطوير التنظيم اإلداري في الجهة بما يشمل تطوير الهياكل
التنظيمية وتجميع األنشطة وأدلة اإلجراءات والعمليات واقتراح التعديالت التحسينية إذا تطلب األمر.
اإلشراف على عمليات إعداد الدراسات واألبحاث المتخصصة بمجاالت تصميم نموذج األعمال وتقديم الخدمات وتحليل
سلسلة القيمة وتوظيفها لتطوير الهياكل التنظيمية وأدلة اإلجراءات والعمليات والخدمات.
تحديد احتياجات إدارة التنظيم اإلداري من الموارد المالية والبشرية والمستلزمات اإلدارية الالزمة لتنفيذ مهام التنظيم اإلداري
وتحقيق أفضل المخرجات والنتائج.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة المتعلقة بأنشطة التنظيم اإلداري ،وعرضها على اإلدارة
العليا ،وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلدارة  /التنظيم

2

إدارة األشخاص

2

القانون اإلداري

3

التفكير اإلستراتيجي

3

اإلدارة الحكومية

4

اتخاذ القرار

4

إدارة العمليات

5

حل المشاكل
ّ

5

التطوير التنظيمي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1212

مديرو الموارد البشرية

المهنة

121215

مدير تحقيق إداري

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية والمبادرات والخطط التشغيلية والبرامج المتعلقة بإدارة
عمليات التحقيق اإلداري ،واإلشراف المباشر على أنشطة الرقابة اإلدارية بما يتوافق مع الخطط

ملخص وصف المهنة

التشغيلية ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر
كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية للتحقيق اإلداري ،وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في
1

تحقيق هذه األهداف ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف
اإلستراتيجية.

2
3
4
5

مراجعة وتطوير سياسات وأدلة التحقيق اإلداري ومتابعة تنفيذها ،واإلشراف على تصميم العمليات واإلجراءات ومراجعتها
وضمان سالمتها ومراجعة مستوى كفاءتها وفعاليتها باستمرار.
مراجعة ودراسة الحاالت والشكاوى المحالة والتواصل مع الجهات واألشخاص ذوي العالقة ،وتوجيه وإدارة عمليات البحث
والتقصي واقتراح الحلول.
توجيه وتشكيل لجان التحقيق اإلداري وتحديد اختصاصاتها ،والقيام بمراجعة وتدقيق التقارير المعدة من المحققين اإلداريين
ومراجعتها وإبداء المالحظات واالقتراحات حولها
المعدة من المحققين اإلداريين ومراجعتها وإبداء المالحظات واالقتراحات عليها وإعداد التقارير الخاصة
مراجعة التقارير
ّ
والدورية حول سير العمل وإنجازاته ورفعها إلى الرئيس المباشر.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

التحقيقات

2

إدارة األشخاص

2

التدقيق

3

التفكير اإلستراتيجي

3

اإلدارة الحكومية

4

اتخاذ القرار

4

اإلشراف  /المراقبة

5

حل المشاكل
ّ

5

القانون اإلداري

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1212

مديرو الموارد البشرية

المهنة

121216

مدير موارد بشرية أمن سيبراني

تطوير الخطط واالستراتيجيات و اإلرشادات داخل المنظمة لدعم تطوير كوادر األمن السيبراني

ملخص وصف المهنة

وإدارتها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

ّ
التعلم وتحديد المتطلبات في مجال كوادر األمن السيبراني.
إجراء تقييمات احتياجات
طلب توفير التمويل الكافي لموارد التدريب لكوادر األمن السيبراني ،بما في ذلك الدورات الداخلية والخاصة بالمجال،
والمدربين ،والمواد ذات الصلة.

3

التنسيق في الجهة لضمان التخصيص والتوزيع المناسب لكوادراألمن السيبراني.

4

تطوير هيكل التصنيف للمهن السيبرانية في الجهة إلدراج متطلبات دخول المجال الوظيفي وغيرها .

5

القيام بعمليات التنازل واإلشراف عليها فيما يخص متطلبات دخول المجال الوظيفي لألمن السيبراني ومؤهالت التدريب.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

1

حل المشاكل

1

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

مهارة تطوير الكوادروضوابط تأهيلهم.

3

التفكير اإلستراتيجي

3

معرفة مبادئ األمن السيبراني والخصوصية.

4

4

5

5

2

الجدارات الفنية
القدرة على تقييم متطلبات الكوادروتوقعها لتلبية
أهداف الجهة.

معرفة اآلثار التشغيلية المحددة لثغرات األمن
السيبراني.
معرفة أهداف وغايات األمن السيبراني و استخدام
تقنية المعلومات بالجهة.

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1213

مديرو السياسات والتخطيط

المهنة

121301

مدير تنمية اقتصادية

المشاركة في وضع وإعداد األهداف العامة والخطط اإلستراتيجية للتنمية االقتصادية ،واإلشراف
المباشر على تخطيط وإدارة أعمال التنمية االقتصادية ودراسة التقارير المرفوعة من المختصين،
ومراقبة لجان التنمية األهلية والجمعيات والمؤسسات بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج

ملخص وصف المهنة

التنفيذية واألهداف اإلستراتيجية المعدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن
سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في وضع وإعداد الخطط اإلستراتيجية واألهداف العامة بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية في المملكة العربية
1

السعودية وبما يتواءم مع الرؤى واألولويات اإلستراتيجية والحرص على وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى
تحقيق هذه الخطط واألهداف.

2
3
4

تقديم الدعم والمساندة الالزمة للمرؤوسين والعاملين في حقل التنمية االقتصادية ،والتأكد من نقل الخبرات والمعارف
الالزمة لتطويرهم وتحسين مستوى أدائهم.
بناء عالقات إستراتيجية مع شركاء العمل الداخليين والخارجيين واالستفادة من خبراتهم والعمل على تنسيق المشروعات
بهدف تحقيق تنمية اقتصادية رائدة والمحافظة عليها وضمان استدامتها.
اإلشراف على عمليات دراسة وتحديد االحتياجات واألولويات التنموية ومتابعة تنفيذ وتطبيق المبادرات والبرامج
والمشروعات المتعلقة وتوفير كافة الموارد الالزمة لتحقيقها مع ضمان االستغالل األمثل لهذه الموارد.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة لمختلف األعمال والنشاطات المعدة والمتعلقة بتحقيق

5

التنمية االقتصادية ،وعرضها على الجهات العليا ذات االختصاص في الجهة ،وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات
واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

التوقعات االقتصادية

2

إدارة األشخاص

2

تحليل األداء االقتصادي

3

التفكير اإلستراتيجي

3

االقتصاد الدولي

4

اتخاذ القرار

4

تدقيق اقتصادي

5

حل المشاكل
ّ

5

الرقابة االقتصادية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1213

مديرو السياسات والتخطيط

المهنة

121302

مدير إدارة مخاطر

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية والخطط المعنية بعمليات إدارة المخاطر ،وإدارة وتنظيم
عمليات تحديد المخاطر في مختلف عمليات وأنشطة الجهة ووحداتها التنظيمية والعمل على وضع

ملخص وصف المهنة

أنظمة وآليات ومعايير مناسبة إلدارة هذه المخاطر وتحليل مدى خطورتها واقتراح سبل لمعالجتها.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية إلدارة المخاطر ،وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في
1

تحقيق هذه األهداف ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف
اإلستراتيجية.
وضع الخطط واالستراتيجيات الهادفة إلى تحديد وتصنيف ومعالجة وتفادي كافة أنواع المخاطر الداخلية والخارجية المرتبطة

2

بعمل الجهة ،ومتابعة تنفيذ األنشطة والبرامج الالزمة لنشر وتعميم المنهجيات والممارسات الحديثة في مجال إدارة
المخاطر.

3
4

متابعة عمليات إجراء الدراسات والتحليالت الموجهة نحو تحديد كافة أنواع المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تواجهها الجهة
بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المختلفة ورفع التقارير إلى اإلدارة العليا في هذا الخصوص.
اإلشراف على عمليات مراجعة وتدقيق مختلف األنشطة والبرامج والعمليات بهدف ضمان الكشف المبكر عن المخاطر
ومواطنها وتقديم التوجيهات الكفيلة بالتعامل المنهجي معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير المتعلقة بعمليات إدارة المخاطر وسبل عالجها والحد منها،

5

وعرضها على اإلدارة العليا ،وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات
المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

التوقعات االقتصادية

2

إدارة األشخاص

2

التقدير اإلحصائي

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إعداد التقارير والتوقعات

4

اتخاذ القرار

4

التقدير المالي

5

حل المشاكل
ّ

5

العلوم االكتوارية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1213

مديرو السياسات والتخطيط

المهنة

121303

مدير التزام

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية وسياسات وخطط إدارة االلتزام المالي ،واإلشراف المباشر
على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال تدقيق االلتزامات المالية بما يتوافق مع الخطط التشغيلية

ملخص وصف المهنة

والبرامج التنفيذية ،ومتابعة كافة العمليات اإلدارية المعتمدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية
والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية إلدارة االلتزام المالي ،وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم
في تحقيق هذه األهداف ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
مراجعة وتطوير أنظمة وسياسات إدارة االلتزام المالي واإلشراف على تنفيذها ،واتخاذ القرارات الرئيسية لضمان ذلك ووضع
السياسات المتعلقة باإلجراءات التصحيحية حال حصول أي تجأوزات أو مخالفات.
اإلشراف على عمليات مراقبة مطابقة والتزام الوحدات التنظيمية األخرى بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات المالية

3

المعتمدة في الجهة أو الجهات الرقابية األخرى ذات العالقة ،وضمان اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين مستوى االلتزام
النظامي في الجهة.

4

متابعة كافة التعديالت والمستجدات فيما يتعلق بالمطابقة وااللتزام المالي ،والتواصل والتنسيق مع الوحدات التنظيمة
األخرى بهدف تقديم الدعم الالزم لضمان قدرتهم على المطابقة وااللتزام باألنظمة واللوائح المالية المعتمدة لدى الجهة.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير التي توضح مستوى االلتزام بالقواعد واللوائح المالية المعتمدة،

5

وعرضها على اإلدارة العليا ،وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات واقتراح الحلول واإلجراءات التصحيحية المناسبة،
واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

القانون التجاري

2

إدارة األشخاص

2

قانون االئتمان

3

التفكير اإلستراتيجي

3

قانون التأمين

4

اتخاذ القرار

4

قانون التأمين االجتماعي

5

حل المشاكل
ّ

5

قانون الضرائب

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1213

مديرو السياسات والتخطيط

المهنة

121304

مدير جودة

المشاركة في وضع األهداف والسياسات والمبادرات والخطط التشغيلية والبرامج المتعلقة بإدارة
الجودة ،واإلشراف المباشر على أنشطة إدارة وتخطيط األعمال المتعلقة بالجودة بما يتوافق مع

ملخص وصف المهنة

الخطط التشغيلية ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية
بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في وضع األهداف والمبادرات والخطط التشغيلية التي تضمن وجود معايير الجودة والكفاءة العالية في الجهة
1

وفي الوحدات التنظيمية التابعة لها ،ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وضمان وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى
تحقيق هذه الخطط واألهداف.

2
3
4

وضع وتطوير الخطط والبرامج والمشروعات التفصيلية التي من شأنها رفع جودة المخرجات والخدمات ،ووضع األطر
والمقاييس التي تضمن وجودها واستمرارها ،والعمل على متابعة تنفيذها.
مراجعة وتطوير أنظمة ومعايير وإجراءات ونماذج ضبط وتوكيد الجودة في الجهة وإدارة عملية نشرها وتعميمها على الوحدات
التنظيمية ومتابعة تنفيذها من خالل إجراء عمليات تدقيق وضبط الجودة.
متابعة أحدث المستجدات والتطورات والممارسات في أنظمة الجودة ووسائل توكيد وضمان المطابقة وااللتزام بإجراءات
ومعايير الجودة المتبعة وتقديم المقترحات حول تحديث أنظمة الجودة والتدقيق المعتمدة في الجهة.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة فيما يتعلق بأعمال توكيد ومعايير الجودة ،وعرضها على

5

اإلدارة العليا المتخصصة ،وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتها في مختلف القضايا والمبادرات
المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

برمجيات إدارة الجودة المؤسسية)(EQMS

2

إدارة األشخاص

2

آيزو ( 9001:2008نظام إدارة الجودة)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

4

اتخاذ القرار

4

أدوات إدارة الجودة السبع)(7QM

5

حل المشاكل
ّ

5

إدارة الجودة الشاملة)(TQM

2

آيزو( / TR 10013:2001إرشادات توثيق إدارة أنظمة
الجودة)

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1213

مديرو السياسات والتخطيط

المهنة

121305

مدير رقابة أسواق تجارية

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية وسياسات أعمال رقابة األسواق التجارية ،واإلشراف
المباشر على األنشطة والعمليات المتعلقة بمراقبة األسواق والمحالت التجارية وتنظيمها ،وتقديم

ملخص وصف المهنة

التوصيات لالزمة التخاذ التدابير المناسبة بما يتوافق مع الخطط التشغيلية وضمان توافر كافة
الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية لرقابة األسواق التجارية ،وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم
في تحقيق هذه األهداف ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
مراجعة وتطوير السياسات واألدلة الواجب اتباعها في أنشطة مراقبة األسواق التجارية ومتابعة تنفيذها ،واإلشراف على
تصميم العمليات واإلجراءات ومراجعتها وضمان سالمتها ومراجعة مستوى كفاءتها وفعاليتها باستمرار.
اإلشراف على أنشطة المراقبة على األسواق والمحالت التجارية ومعاينة البضائع والمنتجات بشتى أنواعها بما يشمل
عمليات تخزينها ومناولتها وعرضها وبيعها وضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة لها.
متابعة عمليات دراسة المشكالت والصعوبات المتعلقة باألسواق والمحالت التجارية واقتراح الحلول الكفيلة بتذليلها
بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العالقة.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير التي توضح نسب اإلنجاز العامة فيما يتعلق بالرقابة على األسواق

5

التجارية وعرضها على اإلدارة العليا ،وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات ،واستشارتهم في مختلف القضايا
والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

التفتيش على المحالت التجارية

2

إدارة األشخاص

2

تفتيش التسجيل

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تجديد  /إلغاء التراخيص

4

اتخاذ القرار

4

قضايا المستهلك

5

حل المشاكل
ّ

5

القانون التجاري

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1213

مديرو السياسات والتخطيط

المهنة

121306

مدير حماية مستهلكين

المشاركة في وضع األهداف والمبادرات والبرامج المتعلقة بإدارة حماية المستهلكين ،واإلشراف
على أنشطة إدارة وتخطيط أعمال حماية المستهلكين بما يتوافق مع الخطط التشغيلية ،وضمان

ملخص وصف المهنة

توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في وضع األهداف والسياسات والمبادرات والخطط التشغيلية المتعلقة بإدارة حماية المستهلكين ،ومتابعة هذه
1

الخطط والتأكد من كفاءتها وفاعليتها وضمان وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط
واألهداف.

2
3
4

مراجعة واقتراح األنظمة واللوائح المتعلقة بحماية حقوق المستهلكين واإلشراف على إجراء الدراسات والبحوث وتنفيذ
البرامج والنشاطات التثقيفية والعلمية ذات الصلة بمجال حماية المستهلك.
تطوير وتحديد اإلجراءات الالزمة الستالم ودراسة شكأوى المستهلكين ومراجعة وتدقيق كافة القرارات واإلجراءات المتخذة
لحماية حقوقهم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
تخطيط ومتابعة الزيارات وحمالت التفتيش الميدانية على األسواق ومنافذ بيع المنتجات والخدمات وتطوير اآلليات الالزمة
لمراقبة الجودة ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة وإيقاع العقوبة المناسبة لها.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة المتعلقة بحماية العمالء وتقييم نسبة فعاليتها ،وعرضها

5

على اإلدارة العليا المتخصصة ،وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتها في مختلف القضايا والمبادرات
المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلشراف

2

إدارة األشخاص

2

مواصفات المنتج

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إرشاد المستهلك

4

اتخاذ القرار

4

اقتصاديات المستهلك

5

حل المشاكل
ّ

5

قضايا المستهلك

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1213

مديرو السياسات والتخطيط

المهنة

121307

مدير حماية مستثمر

تخطيط استراتيجية وأنشطة حماية المستهلك والمستثمر وتوجيهها وتنسيقها ،ومراقبة المحالت
التجارية واألسواق والمؤسسات والتفتيش عليها للكشف عن الحاالت المحتملة من الغش والتالعب

ملخص وصف المهنة

باألسعار.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع السياسات واإلجراءات المتعلقة بحماية المستهلك والمستثمر ،ووضع السياسات المتعلقة بالمخالفات.
إدارة عمليات التفتيش على المحالت التجارية واألسواق والمؤسسات ،واإلشراف على جمع البيانات والتحقق من صحتها،
مثل األسعار والكميات ،وضمان االلتزام بالمعايير واللوائح الدولية.
مراجعة تقاريرالتفتيش وتحديد االنتهاكات بحق سياسات حماية المستهلك والمستثمر ،واتخاذ اإلجراءات التصحيحية ،مثل
فرض الغرامات أو اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
تحديد التحسينات الهيكلية في السوق وتعزيزها لزيادة الشفافية ورفع مستوى حماية المستهلك والمستثمر.
التواصل مع أصحاب المصلحة مثل المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الدولية ،وجمع المالحظات والتوصيات لتحسين
معايير حماية المستهلك والمستثمر.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

القانون

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة أصحاب المصالح

2

إدارة األشخاص

2

مناولة الشكاوى

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إرشاد المستهلك

4

اتخاذ القرار

4

قضايا المستهلك

5

حل المشاكل
ّ

5

خدمة العمالء

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1213

مديرو السياسات والتخطيط

المهنة

121308

مدير رقابة خدمات مالية

تخطيط اإلستراتيجية المالية واألنشطة للمنشأة وتوجيهها وتنسيقها ،بالتشاور مع اإلدارة العليا،
وتحمل المسؤولية عن عملية تقديم التقارير المالية للمنشأة ،وتمثيل المنشأة خارجيا فيما يتعلق

ملخص وصف المهنة

بالمسائل المالية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

وضع األهداف والمعايير واالستراتيجيات المتعلقة بالمسائل المالية ومسائل إدارة المخاطر والخزينة ،تماشيا مع
اإلستراتيجية العامة للمنشأة وأهدافها.
قيادة قسم المالية ،ومباشرة تنفيذ اإلستراتيجية المالية للمنشأة وتقديم اإلرشاد والتعليمات إلى اإلدارة العليا.
إدارة التقارير الخاصة بالحالة المالية للمنشأة ونتائجها ،وإدارة العمليات الخاصة بإعداد الموازنة والمتابعة والمراقبة ،وضمان
وجود ضوابط فعالة لاللتزام بمعايير المحاسبة ولوائح التقارير.
مراقبة أداء قسم المالية وموظفيه ،وضمان توفير التدريب الكافي ،ومعالجة أوجه القصور في العمليات واألداء ورفع تقارير
األداء إلى المدير التنفيذي.
مباشرة وضع الموازنة الخاصة بالقسم ،وضمان التقيد بها ،ورفع التقارير والشروحات عن أي انحرافات و تمثيل المنشأة

5

خارجيا فيما يتعلق بالمسائل المالية ،وبناء عالقات مع المساهمين ،والمستثمرين وغيرهم من العاملين في القطاع المالي
والحفاظ عليها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

مراقبة األداء

2

إدارة األشخاص

2

مراجعة االلتزام

3

التفكير اإلستراتيجي

3

مراقبة الموازنات المالية

4

اتخاذ القرار

4

عمليات المحاسبة  /المراجعة المالية

5

حل المشاكل
ّ

5

القانون المصرفي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1213

مديرو السياسات والتخطيط

المهنة

121309

مدير تراخيص وتصاريح

المشاركة في وضع األهداف والمبادرات والبرامج المتعلقة بإدارة التراخيص والتصاريح ،واإلشراف
المباشر على أنشطة إدارة وتخطيط أعمال التراخيص بما يتوافق مع الخطط التشغيلية ،وضمان

ملخص وصف المهنة

توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

المشاركة في وضع األهداف والمبادرات والخطط التشغيلية المتعلقة بإدارة التراخيص والتصاريح ومتابعة هذه الخطط
والتأكد من فاعليتها وضمان وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
مراجعة وتطوير التشريعات واالشتراطات الخاصة بإصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التراخيص والتصاريح والعمل على تطوير
وتحسين اإلجراءات والمسارات التدفقية لهذه العمليات بما يضمن تنفيذها بفاعلية وبأقل مجهود.
متابعة ومراجعة الخدمات واإلجراءات المتعلقة بالتراخيص والتصاريح والعمل على تدقيق صحة بياناتها واستيفاء رسومها،
وضمان وجود كافة الموافقات المطلوبة بناء على جدول الصالحيات المعتمد لدى الجهة.
مراجعة الشكاوى المقدمة حول خدمات وإجراءات التراخيص والتصاريح والعمل على تحليلها ودراستها واتخاذ القرارات
المناسبة حيالها واقتراح اإلجراءات الكفيلة بتخطيها وتفادي وقوعها مستقبال.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة المتعلقة بالتراخيص وتقييم نسبة فعاليتها ،وعرضها على

5

اإلدارة العليا المتخصصة ،وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتها في مختلف القضايا والمبادرات
المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تصميم اإلجراءات

2

إدارة األشخاص

2

تفتيش التسجيل

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إجراءات  /سياسات منح التراخيص واالعتمادات

4

اتخاذ القرار

4

تجديد  /إلغاء التراخيص

5

حل المشاكل
ّ

5

إدارة الجودة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1213

مديرو السياسات والتخطيط

المهنة

121310

مدير تخطيط وتطوير

تخطيط أنشطة التخطيط للمنشأة وتوجيهها وتنسيقها ،واإلشراف على تحليالت السوق المتعمقة

ملخص وصف المهنة

والتقييم االقتصادي للفرص التجارية المحتملة ،وإجراء هذه التحليالت والتقييمات.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

التنسيق مع اإلدارة العليا إلجراء التخطيط الشامل للشركة ،واإلشراف على تنفيذ ذلك.
إدارة أنشطة التخطيط اليومية وتوجيهها ،وإجراء دراسات السوق والتحليل المالي ،وتفسير النتائج ،ورفع تقارير بالنتائج
والتوصيات إلى اإلدارة العليا التخاذ القرارات.
تحديد فرص التطوير المحتملة ،وتقييم المنافع االقتصادية للشركة ،واقتراح مسار العمل على اإلدارة العليا.
الحفاظ على الخبرة الفنية وتحديث المعارف بشكل مستمر ،ودراسة المنشورات المتخصصة ،والمشاركة في الدورات
التدريبية والمؤتمرات المتعلقة بالمجال.
اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة األداء والسلوك في ضوء األهداف المحددة ،وتدريب المرؤوسين
المباشرين وتوجيههم.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2

الرياضيات

المجال التعليمي ()3

اإلحصاء

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

برمجيات تخطيط األعمال

2

إدارة األشخاص

2

تخطيط فرق العمل

3

التفكير اإلستراتيجي

3

اقتصاد التطوير

4

اتخاذ القرار

4

تحليل اقتصادي

5

حل المشاكل
ّ

5

تخطيط موارد المؤسسة][ERP

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1213

مديرو السياسات والتخطيط

المهنة

121311

مدير تخطيط إستراتيجي

تخطيط أنشطة التخطيط والتطوير االستراتيجي للمنشأة وتوجيهها وتنسيقها ،واإلشراف على
تحليالت السوق المتعمقة والتقييم االقتصادي للفرص التجارية المحتملة ،وإجراء هذه التحليالت

ملخص وصف المهنة

والتقييمات.

المهام الرئيسية للمهنة
1

التنسيق مع اإلدارة العليا إلجراء عمليات التخطيط اإلستراتيجي الشامل للشركة ،واإلشراف على تنفيذ ذلك.
اإلشراف على أنشطة تحديد مصادر المعلومات والبيانات الالزمة لعمليات التخطيط اإلستراتيجي وتحديد طرق جمعها

2

وضمان تنظيمها وتحليلها باتباع أفضل الوسائل وبما يساعد في تخطيط اإلستراتيجيات التي تساعد في تحقيق األهداف
اإلستراتيجية للجهة.

3
4
5

اإلشراف على عمليات التحليل اإلستراتيجي الداخلية والخارجية بما يساعد في رسم رؤية وإستراتيجية الجهة ،ووضع وتصميم
مبادرات وبرامج من شأنها تحقيق ذلك ،والعمل علىى تحديد مؤشراتها ومتطلباتها والموارد الالزمة لتحقيقها.
الحفاظ على الخبرة الفنية وتحديث المعارف بشكل مستمر ،ودراسة المنشورات المتخصصة ،والمشاركة في الدورات
التدريبية والمؤتمرات المتعلقة بالمجال.
اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة األداء والسلوك في ضوء األهداف المحددة ،وتدريب المرؤوسين
المباشرين وتوجيههم.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تقييم األداء (منهجيات)

2

إدارة األشخاص

2

تطوير الموظفين

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تحليل السوق

4

اتخاذ القرار

4

إدارة عالقات العمالء

5

حل المشاكل
ّ

5

تمويل الشركات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1213

مديرو السياسات والتخطيط

المهنة

121312

مدير سياسات مؤسسية

المشاركة في وضع وسياسات العمل في الجهة ،واإلشراف المباشر على أنشطة إدارة وتنظيم
أعمال تطوير وتحديث سياسات العمل وتحديد آليات ومنهجيات تطبيقها وتقييمها وتقويمها
بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية في إدارة

ملخص وصف المهنة

االستراتيجيات والسياسات بما يضمن حسن سير كافة العمليات واألنشطة المتعلقة بكفاءة
وفعالية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

المشاركة في وضع سياسات العمل في الجهة بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية األخرى ،والتأكد من تطوير المنهجيات
واألطر والمقاييس الدقيقة لقياس مستوى تحقيقها وفعاليتها.
اإلشراف على أنشطة تحديد مصادر المعلومات والبيانات الالزمة لعمليات تطوير السياسات المؤسسية وتحديد طرق جمعها

2

وضمان تنظيمها وتحليلها باتباع أفضل الوسائل وبما يساعد في تطوير السياسات التي تساعد في تحقيق األهداف
اإلستراتيجية للجهة.

3
4

اإلشراف على عمليات تحليل السياسات واإلجراءات المطبقة في الهيئة ،ووضع وتصميم مبادرات وبرامج من شأنها تحقيق
ذلك ،والعمل على تحديد مؤشراتها ومتطلباتها والموارد الالزمة لتحقيقها.
التنسيق مع مختلف الوحدات التنظيمية األخرى بهدف تطوير وتحديث سياسات العمل بما يتناسب مع أفضل الممارسات
الحديثة وبما يتالءم مع األنظمة واللوائح المعتمدة لدى الجهة.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة المتعلقة بإدارة أنشطة تطوير وتفعيل السياسات ،وعرضها

5

على اإلدارة العليا ،وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتها في مختلف القضايا اإلستراتيجية والمبادرات
المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تطوير السياسات

2

إدارة األشخاص

2

استراتيجية  /أهداف الفئة

3

التفكير اإلستراتيجي

3

صياغة السياسات

4

اتخاذ القرار

4

التخطيط

5

حل المشاكل
ّ

5

اإلدارة العامة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1213

مديرو السياسات والتخطيط

المهنة

121313

مدير متابعة وأداء مؤسسي

المشاركة في وضع أهداف األداء المؤسسية للجهة والوحدات التنظيمية التي تتبع لها بناء على
استراتيجيات وخطط الجهة وتطلعاتها المستقبلية ،واإلشراف المباشر على أنشطة متابعة أداء
الجهة وقياس مؤشرات ومستهدفات األداء بناء على أساليب القياس المحددة ومستوى تكراراها

ملخص وصف المهنة

ومددها الزمنية ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية
بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في اشتقاق األهداف اإلستراتيجية للوحدات التنظيمة المختلفة في الجهة بناء على الرؤية واإلستراتيجية العامة،
1

والتأكد من تطوير المنهجيات واألطر والمقاييس الدقيقة لقياس مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف اإلستراتيجية وكيفية
قياسها ورفع التقارير الفنية المتخصصة بها.
اإلشراف على عمليات تحليل البيانات الواردة من الوحدات التنظيمية األخرى وتقديم التوصيات لإلدارة العليا بهدف ضمان

2

وجود كافة اآلليات والتطبيقات والموارد المطلوبة لمتابعة وتسجيل مؤشرات األداء الرئيسية بشكل مستمر وبدقة وتقديم
المقترحات حول سبل تفعيل وأتمتة عمل

3
4

اإلشراف على عملية تحديث وتعديل بطاقة قياس األداء المتوازن ومؤشرات األداء الرئيسية وفقا للتغييرات والتعديالت في
الخطط واألهداف اإلستراتيجية وبعد موافقة اإلدارة العليا في الجهة.
ضمان التنسيق مع مختلف الوحدات التنظيمية في الجهة بهدف الحصول على بياناتهم ومعلوماتهم المتعلقة بسير تنفيذ
االستراتيجيات والخطط المختلفة ،وضمان تناسقها وشمولياتها وتوافقها مع السياسات واإلجراءات المعتمدة لدى الجهة.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة المتعلقة بإدارة أنشطة متابعة وقياس مستوى األداء العام،

5

وعرضها على اإلدارة العليا ،وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتها في مختلف القضايا اإلستراتيجية
والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلشراف

2

إدارة األشخاص

2

تطوير السياسات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تحليل األداء

4

اتخاذ القرار

4

تقييم األداء (إدارة)

5

حل المشاكل
ّ

5

مراقبة األداء

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1213

مديرو السياسات والتخطيط

المهنة

121314

مدير إدارة مشاريع

اإلشراف العام على أنشطة إدارة المشاريع والبرامج في الجهة ،ومتابعة عمليات تطوير خطط تنفيذ
المشاريع والبرامج ومراقبة سير العمل فيها ووضع وتتبع موازناتها وإجراءاتها التعاقدية وتحديد

ملخص وصف المهنة

تكاليفها ومصادر تمويلها ومتابعة عمليات التنفيذ بما يضمن إنجازها وتحقيقها لألهداف التي
وضعت لها بناء على الجدول الزمني المعد لها وضمن الميزانية المخصصة لها.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على عمليات خطط تطوير وتنفيذ المشاريع والبرامج في الجهة ،وتوجيه ومتابعة عمليات تقدير الموازنة المالية
1

وتحديد المتطلبات البشرية والتقنية والمعدات الالزمة لتنفيذها وضمان توفيرها في الوقت المناسب وضمن التكلفة
المقدرة لها.
اإلشراف على عمليات تحديد افتراضات المشروع وكافة التداخالت البينية مع مشاريع أو برامج أخرى في الجهة لضمان

2

االستغالل األمثل لكافة الموارد المتاحة ،وتحديد مخاطر المشروع والخطوات الالزمة لتفاديها وحلها بالوقت والطريقة
المناسبة.

3
4
5

التنسيق مع فريق العمل في المشروع بهدف مراجعة األعمال المنجزة والمراحل المتبقية والتأكد من االلتزام بنطاق المشروع
ومعايير إدارة المشروع المعتمدة ومواصفات الجودة وإدارة عمليات التغيير بناء على الخطط الموضوعة.
تنسيق ومتابعة عمليات إنهاء مراحل المشروع الرئيسية وعملية إغالق المشروع وتقييم مستوى تحقيق مخرجات المشروع
ألهدافه الرئيسية وضمان نقل كافة المعارف والخبرات المتعلقة وتوثيق كافة الوثائق والنماذج والتقارير الخاصة بالمشروع.
اإلشراف على تحضير تقارير سير المشروع وتقارير إدارة تحديات ومخاطر المشروع وتقارير قياس مؤشرات األداء وعوامل نجاح
المشروع بشكل دوري ورفع التقارير المتعلقة لمختلف األطراف المعنية في المشروع ورفعها لإلدارة العليا في الجهة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

التخطيط

2

إدارة األشخاص

2

اإلدارة العليا للمشاريع

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة المشاريع

4

اتخاذ القرار

4

برمجيات إدارة المشاريع

5

حل المشاكل
ّ

5

آيزو ( 10006:2003إرشادات إدارة الجودة للمشاريع)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1213

مديرو السياسات والتخطيط

المهنة

121315

مدير رقابة ادارية

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية والمبادرات والخطط التشغيلية والبرامج المتعلقة بإدارة
الرقابة اإلدارية ،واإلشراف المباشر على أنشطة الرقابة اإلدارية بما يتوافق مع الخطط التشغيلية،

ملخص وصف المهنة

وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية
ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية للرقابة اإلدارية ،وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في
1

تحقيق هذه األهداف ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف
اإلستراتيجية.

2
3
4

مراجعة وتطوير سياسات وأدلة الرقابة اإلدارية ومتابعة تنفيذها ،واإلشراف على تصميم العمليات واإلجراءات ومراجعتها
وضمان سالمتها ومراجعة مستوى كفاءتها وفعاليتها باستمرار.
اإلشراف على عمليات مراجعة وتدقيق صحة القرارات المتخذة وإجراءات العمل المعمول بها والتأكد من مطابقتها لألنظمة
واللوائح المعتمدة.
التنسيق والتواصل مع الوحدات التنظيمية األخرى بهدف الحصول على كافة المعلومات التقارير والوثائق وطلب
االستيضاحات حولها وتنسيق ومتابعة الزيارات الميدانية والجوالت التفتيشية في حال تطلب األمر.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير ملخصات وتقارير نتائج عمليات الرقابة اإلدارية وعرضها على اإلدارة العليا ،وإحاطتهم

5

بمختلف التحديات والمستجدات واقتراح الحلول الوقائية والتصحيحية المناسبة ،واستشارتهم في مختلف القضايا
والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة األعمال

2

إدارة األشخاص

2

اإلدارة  /التنظيم

3

التفكير اإلستراتيجي

3

مراقبة األداء

4

اتخاذ القرار

4

ضبط العمليات

5

حل المشاكل
ّ

5

تصميم اإلجراءات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1219

مديرو خدمات األعمال واإلدارة غير المصنفين تحت بند آخر

المهنة

121901

مدير مكتب

اإلشراف المباشرعلى أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال اإلدارة التي يشرف عليها ،ومتابعة كافة
العمليات اإلدارية واللوجستية المطلوبة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن

ملخص وصف المهنة

سير عمليات المكتب بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إدارة وتوجيه عمليات وإجراءات تنسيق اجتماعات ولقاءات المسؤول وإدارة وتنسيق االتصاالت والمراسالت بينه وبين
مختلف الجهات الداخلية والخارجية والتأكد من فعاليتها وسالستها.
متابعة عمليات استقبال زوار المسؤول والرد على استفسارتهم واإلشراف على عمليات الرد على المكالمات الهاتفية

2

ومراجعة المراسالت الواردة وتحضير الردود المناسبة ،وإعادة توجيه المسائل المتخصصة ألصحاب االختصاص في الجهة
ومتابعتها لضمان إنجازها بفعالية.

3
4
5

ضمان وجود قنوات تواصل واتصال فعالة مع مختلف الجهات المعنية بهدف متابعة القرارات والتعليمات الصادرة عن مكتب
المسؤول وضمان الحصول على أية معلومات أو بيانات متعلقة.
اإلشراف على عمليات إدارة وحفظ وأرشفة جميع القرارات والخطابات والمكاتبات الواردة أو الصادرة عن مكتب المسؤول
بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
متابعة وتقييم أداء الموظفين في المكتب وتحديد احتياجاتهم التدريبية والتطويرية وضمان توافر كافة المتطلبات الالزمة
لقيامهم بعملهم على أكمل وجه ،ورفع التقارير الدورية للرئيس المباشر.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

جدولة الزيارات

2

إدارة األشخاص

2

العلوم األرشيفية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تصنيف الوثائق

4

اتخاذ القرار

4

خدمات مسؤول االتصال

5

حل المشاكل
ّ

5

حفظ السجالت اليومية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1219

مديرو خدمات األعمال واإلدارة غير المصنفين تحت بند آخر

المهنة

121902

مدير إداري

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية للشؤون اإلدارية ،واإلشراف العام على أنشطة إدارة
وتخطيط وتنظيم األعمال اإلدارية التي تقع في نطاق إشرافه بما يتوافق مع الخطط التشغيلية

ملخص وصف المهنة

المعتمدة ومتابعة كافة العمليات اإلدارية المتعلقة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية
التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية للشؤون اإلدارية ،وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في
تحقيق هذه األهداف ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
اإلشراف على عمليات تطوير جداول الصالحيات اإلدارية واإلجراءات المتبعة في الجهة ومراجعتها باستمرار بهدف تحسينها
وضمان تقديم الخدمات اإلدارية بالجودة والسرعة المطلوبة.
متابعة وتوجيه أنشطة تلبية احتياجات الوحدات التنظيمية األخرى والموظفين من الخدمات اإلدارية المختلفة كالنقل والضيافة
والنظافة وتنظيم المراسالت واألرشفة والتشغيل اإلداري للمباني والمرافق غيرها.
اإلشراف على تطبيق األنظمة والتعليمات والقرارات اإلدارية المتبعة في الجهة ،وضمان إبالغ الوحدات التنظيمية األخرى
والموظفين بكافة القرارات والتعليمات اإلدارية الصادرة عن اإلدارة العليا ومتابعة تنفيذها.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير التي توضح نسب اإلنجاز العامة فيما يتعلق بالشؤون اإلدارية

5

وعرضها على اإلدارة العليا ،وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات ،واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات
المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلدارة  /التنظيم

2

إدارة األشخاص

2

مباني المكاتب (صيانة)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

اآلالت المكتبية

4

اتخاذ القرار

4

توظيف األفراد

5

حل المشاكل
ّ

5

الصحة والسالمة المهنية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1219

مديرو خدمات األعمال واإلدارة غير المصنفين تحت بند آخر

المهنة

121903

أمين مجلس

اإلشراف المباشر على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال المجلس واإلشراف على كافة الترتيبات
التحضيرية والنهائية ،وتقديم التوصيات الالزمة لتفعيل وتبسيط عمل المجلس ،وضمان توافر كافة

ملخص وصف المهنة

الموارد التقنية والبشرية الالزمة ألعمال واجتماعات المجلس وإدارة جداول األعمال وتدوين وتوثيق
المالحظات والتوصيات ومشاركتها بالجهات ذات العالقة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

اإلشراف على تحضير دعوات انعقاد المجلس لجميع األعضاء وضمان تحضير جدول أعمال االجتماع وإعداد المذكرات
والمراسالت الداخلية والخارجية والتأكد من تنسيق كافة الترتيبات الالزمة لعقد الجلسات واالجتماعات.
ضمان جودة ودقة أعمال تدوين محاضر االجتماع بما يشمل المناقشات والقرارات التي تم اتخاذها وتوثيقها وإرسالها ألعضاء
المجلس والجهات المعنية ومتابعة كافة القرارات والتوصيات التي أقرها المجلس.
اإلشراف على أعمال حفظ ملفات وسجالت محاضر اجتماعات المجلس وأرشفة وتوثيق كافة القرارات والمالحظات والمواد
التي تمت مناقشتها خالل االجتماعات والجلسات.
التأكد من توافر جميع الترتيبات والمستلزمات الخاصة باجتماعات المجلس من اللوازم المكتبية والتقنيات والتجهيزات وخدمات
الترحيب والضيافة وغيرها.
متابعة وتقييم أداء موظفي أمانة المجلس وتحديد احتياجاتهم التدريبية والتطويرية وضمان توافر كافة المتطلبات الالزمة
لقيامهم بعملهم على أكمل وجه ،ورفع التقارير الدورية لإلنجاز لإلدارة العليا.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة السجالت

2

إدارة األشخاص

2

حفظ السجالت اليومية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

جدولة الزيارات

4

اتخاذ القرار

4

أعمال التقييم والمتابعة

5

حل المشاكل
ّ

5

إعداد التقارير  /المراقبة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

121

مديرو خدمات األعمال واإلدارة

مجموعة الوحدات

1219

مديرو خدمات األعمال واإلدارة غير المصنفين تحت بند آخر

المهنة

121904

مدير خدمات مشتركة

قيادة وتوجيه الوحدات التنظيمية التابعة لقطاع الخدمات المشتركة لتحقيق أهدافها واستراتيجياتها
وتعزيز أدائها ،ومتابعة وضمان تحقيق مستويات متميزة من الكفاءة في كافة عملياتها بما يتفق مع

ملخص وصف المهنة

السياسات واإلجراءات العامة المعتمدة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

اإلشراف على جميع أعمال وأنشطة الخدمات المشتركة بما يشمل الخدمات العامة كالخدمات اإلدارية وخدمات الصيانة
والنظافة واألمن والسالمة واالتصاالت اإلدارية والمراسالت وغيرها.
تخطيط ومتابعة تنفيذ برامج الصيانة الدورية والوقائية لمرافق الجهة ومعداتها وأجهزتها وممتلكاتها ،باإلضافة إلى مراجعة
عقود الصيانة والتأكد من جودة تطبيقها.
اإلشراف على تنظيم عمليات تناقل المراسالت الصادرة والواردة من وإلى الجهة ومراقبة عمليات تبويبها وأرشفتها  ،والتأكد
من توثيقها وحفظها وفق اإلجراءات المتبعة بهذا الخصوص.
اإلشراف على مستوى الخدمات المقدمة في الوحدات التنظيمية التابعة من حيث الجودة والدقة والفعالية واالحترافية
وتقديم المقترحات المتعلقة بتطوير سير العمل واإلجراءات المتبعة.
مراجعة ومتابعة سير العقود واالتفاقيات مع الجهات الحكومية األخرى والجهات والشركات الخارجية والمؤسسات الخاصة
والتنسيق مع الوحدات التنظيمية األخرى المعنية بهذه العقود واالتفاقيات لضمان سير العمل حسب العقود المبرمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تنفيذ الخطط  /المشاريع

2

إدارة األشخاص

2

اآلالت المكتبية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

مباني المكاتب (صيانة)

4

اتخاذ القرار

4

القرطاسية واالحتياجيات المكتبية

5

حل المشاكل
ّ

5

الخدمات اللوجستية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

122

مديرو المبيعات والتسويق والتطوير

مجموعة الوحدات

1221

مديرو المبيعات والتسويق

المهنة

122101

مدير تجاري

المشاركة في إعداد الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية إلدارة العمليات التجارية ،واإلشراف
المباشر على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم العمليات التجارية بما يتوافق مع الخطط التشغيلية
المعتمدة ،ومتابعة كافة العمليات والخدمات المقدمة في مجاالت تطوير سياسات وقواعد

ملخص وصف المهنة

العمليات التجارية وتحليل المعلومات السوقية وعمليات العرض والطلب لمختلف المنتجات
والبضائع والخدمات.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في إعداد الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية ألعمال وأنشطة تنظيم العمليات التجارية وضمان التطبيق الناجح لها
1

من خالل متابعة وتوجيه الموظفين المرؤوسين نحو تطوير وتحديث السياسات واألحكام المنظمة للعمليات التجارية وضمان
التزام كافة الجهات المعنية بها.

2

اإلشراف على كافة األعمال واألنشطة اليومية للعمليات التجارية وضمان وجود آليات منهجية لمتابعة العمليات التجارية
وتحليل المعلومات السوقية ومستويات العرض والطلب لمختلف المنتجات والبضائع والخدمات.
ضمان وجود التنسيق والتواصل الفعال والمستمر مع كافة الجهات المعنية بالعمليات التجارية والمشاركة في تنسيق الجهود

3

والمبادرات المشتركة بما يسهم في تطوير مستوى العمليات ويضمن فعالية سياسات وأنظمة العمليات التجارية وينظمها
بما يتواءم مع االستراتيجيات التجارية و

4
5

متابعة وتوجيه عمليات إعداد التقارير والدراسات الفنية المتعلقة بالعمليات التجارية ومراجعتها وعرضها على اإلدارة العليا
وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات وتقديم الحلول والتوصيات لمختلف القضايا والمبادرات المستقبلية.
مراجعة ودراسة العقود التجارية ومتابعة كافة المستجدات والتطورات في المجاالت والقوانين التجارية الداخلية والخارجية
وتوجيه األنشطة بما يضمن االلتزام بالقوانين واألنظمة التجارية المعمول بها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

القانون التجاري

2

إدارة األشخاص

2

الضرائب والتعريفات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة سلسلة التوريد

4

اتخاذ القرار

4

التجارة الخارجية

5

حل المشاكل
ّ

5

قضايا الصناعة والتجارة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

122

مديرو المبيعات والتسويق والتطوير

مجموعة الوحدات

1221

مديرو المبيعات والتسويق

المهنة

122102

مدير خدمة العمالء

التخطيط لقسم خدمة العمالء ،وتوجيهه وتنسيق أعماله ،وتطوير معايير خدمة العمالء لضمان تلبية

ملخص وصف المهنة

احتياجات العمالء وتوقعاتهم ،وإدارة االستعالمات ،التي يتم تصعيدها ،بشكل شخصي.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إدارة قسم خدمة العمالء داخل المنشأة.

2

وضع سياسات ومعايير خدمة العمالء واإلشراف على تنفيذها.

3
4
5

تحليل مصادر المشكالت المتكررة في مجال خدمة العمالء ،وتحديد الحلول المحتملة ،وتنسيق الموارد في المنشأة بهدف
تحسين خدمات العمالء.
التعامل مع شكاوى أو استعالمات العمالء التي يتم تصعيدها ،وإصدار أوامر المساعدة ،أو إعادة المبالغ المدفوعة ،أو صرف
التعويضات ،أو اإلجراءات التصحيحية األخرى حسب الحاجة.
توجيه فريق خدمة العمالء لمساعدة العمالء وتقديم المشورة لهم ،ومباشرة إعداد استبيانات قياس مستوى رضا العمالء،
وتنفيذ هذه االستبيانات ،وجمع اإلحصاءات الخاصة بخدمة العمالء.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

خدمة العمالء

2

إدارة األشخاص

2

إدارة عالقات العمالء

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إحصائيات المبيعات

4

اتخاذ القرار

4

إدارة أصحاب المصالح

5

حل المشاكل
ّ

5

برمجيات إدارة عالقات العمالء

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

122

مديرو المبيعات والتسويق والتطوير

مجموعة الوحدات

1221

مديرو المبيعات والتسويق

المهنة

122103

مدير تسويق

المشاركة في وضع األهداف والسياسات والخطط التشغيلية المتعلقة بالتسويق ،واإلشراف
المباشر على أنشطة إدارة وتخطيط أعمال التسويق بما يتوافق مع الخطط التشغيلية ،وضمان توافر

ملخص وصف المهنة

كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

المشاركة في وضع األهداف والسياسات والمبادرات والخطط التشغيلية المتعلقة بالتسويق ،ومتابعة هذه الخطط والتأكد
من كفاءتها وفاعليتها وضمان وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
تطوير خطط التسويق السنوية والخطط اإلعالنية والبرامج التسويقية والترويجية للجهة بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية
والجهات ذات العالقة.
اإلشراف على تطبيق الخطط التسويقية واإلعالمية للجهة وضمان حسن تنفيذها وفق اإلجراءات واألوقات والموازنات
المتفق عليها وضمان فعاليتها وخدمتها ألهداف الجهة التسويقية.
بناء عالقات استراتيجية مع شركاء العمل الخارجيين كشركات اإلعالن مثال والعمل معهم بهدف إعداد ونشر كافة اإلعالنات
والمواد التسويقية المتعلقة بالجهة والوحدات التنظيمية التابعة لها.
اإلشراف على عمليات إعداد الدراسات التسويقية ومتابعة توزيع الكتيبات والمطبوعات وغيرها من المواد التسويقية
المتعلقة بالجهة وخدماتها وضمان نشرها وتوزيعها بما يتناسب مع أهداف الجهة التسويقية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التسويق واإلعالن

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تسويق مباشر (تصميم)

2

إدارة األشخاص

2

تسويق مباشر (تخطيط المشاريع)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تحليل السوق

4

اتخاذ القرار

4

قانون السوق

5

حل المشاكل
ّ

5

المسح السوقي (تحليل النتائج)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

122

مديرو المبيعات والتسويق والتطوير

مجموعة الوحدات

1221

مديرو المبيعات والتسويق

المهنة

122104

مدير مبيعات

المشاركة في إعداد األهداف الرئيسية والخطط التشغيلية للمبيعات ،واإلشراف المباشر على
أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال المبيعات للسلع والخدمات بما يتوافق مع الخطط التشغيلية

ملخص وصف المهنة

المعتمدة ،ومتابعة كافة العمليات والخدمات المقدمة في مجاالت إدارة وتخطيط المبيعات ودارسة
وتحديد أساليب وأماكن البيع وإعداد تقارير المبيعات ومستوياتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

المشاركة في إعداد األهداف والخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية ألعمال وأنشطة المبيعات وضمان التطبيق الناجح لها
وضمان االلتزام بكافة السياسات واإلجراءات المعتمدة.
اإلشراف على كافة األعمال واألنشطة اليومية ألعمال المبيعات وضمان ضبط أسعار البيع ،ومراقبة حركة المبيعات
ومستويات البيع لمختلف المنتجات والبضائع والخدمات مقارنة بالخطط والتوقعات المالية.
ضمان وجود التنسيق والتواصل الفعال مع شركاء العمل وضمان بناء قاعدة واسعة من العمالء والزبائن والتواصل المستمر

3

معهم للتعرف على أية مالحظات لديهم حول أساليب البيع واألسعار والعروض المنافسة وتقديم التقارير والتوصيات
لإلدارة العليا بهذا الخصوص.

4

متابعة وتوجيه عمليات إعداد التقارير والتحليالت الفنية ألنشطة المبيعات في السنوات السابقة ومراجعتها وعرضها على
اإلدارة العليا وإحاطتهم بالمقترحات والتوصيات الفنية المستندة على هذه التحليالت والدراسات.
اإلشراف على عمل موظفي المبيعات وتوجيههم نحو أفضل أساليب وممارسات البيع وضمان فهمهم لمواصفات

5

وخصائص المنتجات والخدمات ومتابعة وتقييم أدائهم وضمان توافر جميع الموارد والمواد والتقنيات الالزمة لتنفيذ أعمال
وأنشطة البيع.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تجارة الجملة والتجزئة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

الطلب على المنتج

2

إدارة األشخاص

2

مواصفات المنتج

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة عالقات العمالء

4

اتخاذ القرار

4

خدمة العمالء

5

حل المشاكل
ّ

5

قانون المبيعات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

122

مديرو المبيعات والتسويق والتطوير

مجموعة الوحدات

1221

مديرو المبيعات والتسويق

المهنة

122105

مدير عقود

التخطيط لألنشطة التعاقدية في المنشأة وتوجيهها وتنسيقها ،ومباشرة توقيع العقود مع العمالء

ملخص وصف المهنة

والموردين والمقاولين ،وتنفيذها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع استراتيجيات الشركة وسياساتها وخططها العامة المتعلقة بالتعاقد ،ومباشرة تنفيذها.

2

صياغة محتوى العقود والبنود بالنيابة عن المنشأة ،وتقييم هذه العقود والبنود ومراجعتها.

3

قيادة المفاوضات التعاقدية ،والتنسيق مع المديرين الفنيين وأصحاب المصلحة اآلخرين ،وتحرير العقود.

4

اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة مستوى أدائهم وسلوكهم مقارنة باألهداف.

5

مباشرة تنفيذ العقود ،والتحقيق في التغييرات والنزاعات عند نشوئها ،ورفع التوصيات بشأن مسار العمل و وضع
السياسات واإلجراءات لضمان االلتزام بالقواعد واللوائح ذات الصلة ،ومباشرة تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تطوير الموظفين

2

إدارة األشخاص

2

صياغة العقود

3

التفكير اإلستراتيجي

3

قانون العقود

4

اتخاذ القرار

4

تأمين العقود

5

حل المشاكل
ّ

5

صياغة االتفاقيات والعقود

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

122

مديرو المبيعات والتسويق والتطوير

مجموعة الوحدات

1222

مديرو اإلعالن والعالقات العامة

المهنة

122201

مدير دعاية وإعالن

المشاركة في إعداد الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية ألنشطة الدعاية واالعالن ،واإلشراف
المباشر على كافة األنشطة المتعلقة بتنظيم وإدارة أعمال الترويج والدعاية واإلعالن حول مختلف

ملخص وصف المهنة

الخدمات أو المنتجات أو البرامج التي تقوم بها الجهة بما يتوافق مع الخطط التشغيلية ،ومتابعة
تنفيذ الحمالت الدعائية واإلعالنية في مختلف وسائل اإلعالم (المقروء والمرئي والمسموع).

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في إعداد الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية ألعمال وأنشطة الدعاية واإلعالن وتطوير أدوات أساليب الدعاية
1

واإلعالن واألدلة اإلرشادية بناء على السياسات واإلجراءات المعتمدة وضمان التزام الموظفين المرؤوسين بها وتوجيههم
نحو أفضل الممارسات واألساليب الحديثة في هذا المجال.
بناء وإدارة عالقات عمل بناءة وفعالة مع محطات التلفزة واإلذاعة والصحف والمجالت وشركات االتصاالت وغيرها من

2

القنوات اإلعالنية األخرى بهدف تنفيذ حمالت الدعاية واإلعالن الالزمة المتعلقة بمنتجات وخدمات الجهة ونشاطاتها
ومشاريعها بالتنسيق مع باقي الوحدات التنظيمي
ضمان وجود التنسيق والتواصل الفعال مع شركاء العمل الداخليين والخارجيين بهدف إدارة أنشطة الدعاية واإلعالن والتأكد

3

من فعاليتها ،وضمان اتباع أفضل الوسائل واألساليب الدعائية واإلعالنية بهدف إيصال الرسائل والمعلومات الالزمة ألكبر
شريحة ممكنة من الفئة المستهدقة

4
5

متابعة وتوجيه عمليات إعداد التقارير الفنية حول خطط وحمالت الترويج والدعاية واإلعالن وتقييم نتائجها وأثرها ورفع التقارير
لإلدارة العليا وإحاطتهم بالمقترحات والتوصيات الفنية في هذا المجال.
متابعة آخر المستجدات والتطورات في أساليب وطرق تنفيذ الحمالت الدعائية واإلعالنية والتوجيه بتبني المناسب منها،
وتحديد وضمان توافر جميع الموارد والمواد والتقنيات الالزمة لتنفيذ أعمال وأنشطة الدعاية واإلعالن بأفضل صورة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التسويق واإلعالن

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة األعمال

2

إدارة األشخاص

2

استراتيجيات اإلعالن

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إنتاج اإلعالنات (تصميم)

4

اتخاذ القرار

4

خدمات اإلعالنات

5

حل المشاكل
ّ

5

استراتيجيات اإلعالن

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

122

مديرو المبيعات والتسويق والتطوير

مجموعة الوحدات

1222

مديرو اإلعالن والعالقات العامة

المهنة

122202

مدير عالقات دولية

المشاركة في إعداد الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية إلدارة العالقات الدولية ،واإلشراف
المباشر على كافة األنشطة المتعلقة بتنظيم وإدارة العالقات اإلقليمية والدولية ومتابعة عمليات

ملخص وصف المهنة

إعداد اتفاقيات التعاون الدولي ودراسة إمكانية التوقيع على اتفاقيات دولية متعلقة بمجاالت
العمل ومتابعة تنفيذها بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية المعتمدة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

المشاركة في إعداد الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية ألعمال وأنشطة إدارة وتنسيق العالقات الدولية كتقييم وتعزيز
فرص التعاون الدولي والمعاهدات واالتفاقات الدولية وضمان االلتزام والتنفيذ الفعال لبنودها.
اإلشراف على عمليات اإلعداد والتحضير للمؤتمرات والندوات الدولية المتعلقة التي تنظمها الجهة أو تلك التي تُ دعى إليها
على المستوى اإلقليمي والدولي وذلك بالتعاون مع جميع الوحدات التنظيمية ذات العالقة في الجهة.
ضمان وجود التنسيق والتواصل الفعال مع شركاء العمل الداخليين والخارجيين بهدف ضمان اإلعداد المناسب لمشاريع
االتفاقيات وأنشطة التعاون الدولي مع المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية ضمن مجاالت واختصاصات الجهة.
متابعة وتوجيه عمليات إعداد التقارير الفنية حول إبرام االتفاقيات والمعاهدات الدولية والمشاركة في المؤتمرات والندوات
واللقاءات أو استضافتها ورفع التقارير لإلدارة العليا وإحاطتهم بالمقترحات والتوصيات الفنية في هذا المجال.
مراجعة ودراسة االتفاقيات والمعاهدات الدولية ومتابعة كافة المستجدات والتطورات في هذا المجال ،وضمان التزام جميع
الجهات المعنية بها وضمان توافر كافة الموارد واإلمكانيات الالزمة لتحقيق ذلك.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التسويق واإلعالن

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

عالقات دولية

2

إدارة األشخاص

2

العالقات العامة

3

التفكير اإلستراتيجي

3

المراسالت باللغات األجنبية

4

اتخاذ القرار

4

القانون الدولي

5

حل المشاكل
ّ

5

استراتيجيات االتصال

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

122

مديرو المبيعات والتسويق والتطوير

مجموعة الوحدات

1222

مديرو اإلعالن والعالقات العامة

المهنة

122203

مدير عالقات عامة

المشاركة في وضع األهداف والسياسات والمبادرات والخطط التشغيلية المتعلقة بالعالقات
العامة ،واإلشراف المباشر على كافة األنشطة المتعلقة ببناء وتعزيز العالقات العامة مع الجهات

ملخص وصف المهنة

والهيئات في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص ومتابعة تنفيذها بما يتوافق مع الخطط
التشغيلية والبرامج التنفيذية المعتمدة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

المشاركة في وضع األهداف والسياسات والمبادرات والخطط التشغيلية المتعلقة بالعالقات العامة ،ومتابعة هذه الخطط
والتأكد من كفاءتها وفاعليتها وضمان وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
بناء قنوات اتصال مع شركاء عمل الجهة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والوحدات التنظيمية التابعة لها ،ومؤسسات
المجتمع المحلي وإدارة العالقات معها بهدف خدمة استراتيجية الجهة والوحدات التنظيمية التابعة لها.
التنسيق مع الجهات والوحدات التنظيمة المعنية بهدف تنظيم المؤتمرات واالجتماعات ومتابعة كافة المعارض والمؤتمرات

3

والندوات واللقاءات والمناسبات الرسمية وإجراء الترتيبات واالتصاالت الالزمة للمشاركة فيها والتواصل معهم لضمان
مشاركتهم وحضورهم.

4

اإلشراف على كافة األنشطة المتعلقة بالتحضيرات والتجهيزات الالزمة الستقبال الوفود الرسمية وكبار الزوار ومرافقتهم
وتأمين احتياجاتهم واإلشراف على برنامج زيارتهم وإقامتهم.
التنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية بهدف تعزيز هوية الجهة وتعزيز مكانتها من خالل أنشطة العالقات العامة ،وتنظيم

5

وإدارة إعداد المراسالت وخطابات الشكر والبطاقات الخاصة بالمناسبات واألعياد وإرسالها للجهات المعنية في الوقت
المناسب.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التسويق واإلعالن

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة عالقات العمالء

2

إدارة األشخاص

2

مكتب االستقبال

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تنسيق المراسم

4

اتخاذ القرار

4

بروتوكول االتصاالت

5

حل المشاكل
ّ

5

استراتيجية اإلعالم

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

122

مديرو المبيعات والتسويق والتطوير

مجموعة الوحدات

1222

مديرو اإلعالن والعالقات العامة

المهنة

122204

مدير حساب عميل

إدارة محفظة من حسابات العمالء المهمين ،والحفاظ على العالقات مع كبار العمالء وتكوين

ملخص وصف المهنة

عالقات جديدة ،واإلشراف على تقديم الحلول للعمالء.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

بناء عالقات مع كبار العمالء والمحافظة عليها ،وتحديد احتياجاتهم وشواغلهم وتقديم االستجابة المالئمة.
تحديد العمالء المحتملين الجدد ،والعمل على فرص النمو ،وبدء قنوات تواصل مع العمالء الجدد المستهدفين ،أو متابعة
هذه القنوات.
توجيه الفرق بهدف تقديم الحلول للعمالء ،واإلشراف على مجموعة من تفضيالت ومتطلبات العمالء ،واتصاالتهم
بالمنشأة.

4

العمل كنقطة اتصال مع العمالء الرئيسيين ،وحل أي مشكالت قد تنشأ.

5

متابعة الشكاوى أو االستفسارات الخاصة بالعمالء المهمين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التسويق واإلعالن

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

برمجيات إدارة عالقات العمالء

2

إدارة األشخاص

2

خدمة العمالء

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تحليل السوق

4

اتخاذ القرار

4

المسح السوقي (التحليل اإلحصائي)

5

حل المشاكل
ّ

5

خبرات التفاوض

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

122

مديرو المبيعات والتسويق والتطوير

مجموعة الوحدات

1222

مديرو اإلعالن والعالقات العامة

المهنة

122205

مدير جمع التبرعات

تخطيط أنشطة جمع التبرعات وتوجيهها تنسيقها ،واإلشراف على تنسيق الفعاليات وإعداد المواد

ملخص وصف المهنة

والتقارير واالتصال بالجهات المانحة ،وتكوين عالقات مع الجهات المانحة الرئيسية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

وضع استراتيجية جمع التبرعات.
إدارة إعداد مبادرات وبرامج جمع التبرعات وتنفيذها ،واإلشراف على تنسيق الفعاليات وإعداد المواد والتقارير واالتصال
بالجهات المانحة.

3

تكوين عالقات مع الجهات المانحة الرئيسية والمحافظة عليها ،والتواصل معها.

4

تحديد الرسالة والجمهور المستهدف ووسائل اإلعالم المحتملة للوصول إلى الهدف من جمع التبرعات.

5

عرض القضايا التي تُ جمع التبرعات لها وتأمين اتفاقات التبرعات ،وضمان جمع األموال والرد على األسئلة المحتملة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

التسويق واإلعالن

المجال التعليمي ()2

الدين والعقيدة

المجال التعليمي ()3

القانون

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

موازنة الصندوق

2

إدارة األشخاص

2

التمويل

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تحليالت مالية

4

اتخاذ القرار

4

التخطيط المالي

5

حل المشاكل
ّ

5

رفع معدالت التحصيل

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

122

مديرو المبيعات والتسويق والتطوير

مجموعة الوحدات

1222

مديرو اإلعالن والعالقات العامة

المهنة

122206

مدير مراسم

المشاركة في إعداد الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية إلدارة وتنسيق المراسم ،واإلشراف
المباشر على أعمال تنسيق وترتيب أعمال التشريفات والبروتوكوالت الخاصة بإعداد وإرسال

ملخص وصف المهنة

الدعوات الرسمية واستقبال كبار الضيوف والزوار والترحيب بهم وإرشادهم إلى أماكن االجتماعات
واللقاءات وترتيب جلوسهم حسب البروتوكوالت المعمول بها.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في إعداد الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية ألعمال وأنشطة إدارة وتنسيق المراسم بما يشمل الترتيب والقيام
1

باستقبال كبار زوار وضيوف الجهة والوفود رفيعة المستوى ومرافقتهم بالتعاون مع كافة الجهات الداخلية والخارجية ذات
العالقة.
إدارة ومتابعة كافة العمليات واألنشطة المتعلقة بإدارة المراسم والعمل على تنظيمها وضمان حسن سيرها حسب

2

البروتوكوالت المتعارف عليها والمعمول بها في المملكة ،واالطالع على أحدث التطورات والممارسات العالمية في هذا
المجال ورفع التوصيات بتبني المناسب منها مع ثقافة
ضمان التنسيق الفعال مع كافة الجهات المعنية بإدارة وتنسيق العالقات العامة واإلعالمية والجهات الخارجية كوكاالت األنباء

3

وممثلي وسائل اإلعالم لتنسيق وتنظيم اللقاءات اإلعالمية لإلدارة العليا في الجهة والتأكد من القيام بكافة التحضيرات
المتعلقة.
إدارة وتوجيه عمليات إعداد وتطوير وتحديث األدلة الخاصة بترتيبات المراسم لمختلف أنواع المناسبات والفعاليات واألنشطة

4

وضمان إلمام الموظفين المرؤوسين بهذه األدلة والتزامهم بها ،ورفع التقارير الفنية لإلدارة العليا حول مختلف القضايا
والمستجدات في العمل.

5

التنسيق مع الوحدات التنظيمية األخرى ذات العالقة بهدف تنظيم عمليات استقبال الوفود الرسمية داخل وخارج المملكة،
وتحديد وضمان توافر جميع الموارد والمواد والتقنيات الالزمة إلدارة أنشطة المراسم والتشريفات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

علم االجتماع والدراسات الثقافية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تنسيق المراسم

2

إدارة األشخاص

2

إدارة الحشود

3

التفكير اإلستراتيجي

3

مكتب االستقبال

4

اتخاذ القرار

4

خدمات التموين

5

حل المشاكل
ّ

5

الرحالت الجماعية والمؤتمرات (تنظيم)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

122

مديرو المبيعات والتسويق والتطوير

مجموعة الوحدات

1223

مديرو البحث والتطوير

المهنة

122301

مدير بحث وتطوير

المشاركة في وضع وإعداد األهداف العامة والخطط والمبادرات الخاصة بأعمال البحث والتطوير،
والقيام بإدارة عمليات إجراء البحوث والدراسات حول مختلف المجاالت والمواضيع المتعلقة

ملخص وصف المهنة

باختصاصات وخدمات الجهة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير
العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إدارة وتوجيه عملية تخطيط الدراسات والبحوث وتقديم التوصيات حول مواضيع ومشاريع بحوث وإحصاءات جديدة من شأنها
خدمة مصالح الجهة وتطويرها ورفع كفاءة أدائها.
اإلشراف على عملية وضع أسس ومعايير أنشطة الدراسات والبحوث وأدلة اإلجراءات ذات العالقة بما يضمن جودة البحوث
ودقتها وتعميم فائدتها.
اإلشراف على أنشطة البحوث والدراسات المتعلقة بدراسة العوامل الداخلية والخارجية والتحديات التي قد تؤثر على الجهة
على المدى القصير والبعيد ودراسة الخطوات والمبادرات لمواجهتها وتقديم التوصيات لإلدارة العليا في هذا الخصوص.
اإلشراف على عمليات دراسة وتحليل فرص ومبادرات تنموية وتطويرية مختلفة على مستوى الجهة والوحدات التنظيمية
المختلفة والمشاركة في قيادتها وتنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
اإلشراف على تحضير وإعداد الملخصات والتقارير والتحليالت المتخصصة وتقديم المقترحات والتوصيات لإلدارة العليا بهدف
تحسين أنشطة وخدمات الجهة واقتراح مبادرات ومشاريع تطويرية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تخطيط

2

إدارة األشخاص

2

أعمال التطوير

3

التفكير اإلستراتيجي

3

اقتصاد التطوير

4

اتخاذ القرار

4

تطوير المنتج

5

حل المشاكل
ّ

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

122

مديرو المبيعات والتسويق والتطوير

مجموعة الوحدات

1223

مديرو البحث والتطوير

المهنة

122302

مدير تطوير المنتجات

تخطيط مشاريع تطوير المنتجات وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة جميع المراحل بدءا من مرحلة دراسة
الجدوى الفنية إلى مرحلة اإلنتاج ،ومراقبة التسليم وفقا لنطاق العمل المحدد والجداول الزمنية

ملخص وصف المهنة

والموازنات المحددة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع مفاهيم المنتج وتطويرها ،ودراسة األسواق والمستهلكين لتحديد المتطلبات ،ووضع األهداف والجداول الزمنية
والموازنات وتحديد الموارد ،ووضع خطط العمل وخطواته ومهامه.
تنسيق األنشطة واألسعار واإلنتاج والمبيعات والتوزيع على أساس يومي في كافة األقسام ،وضمان استيفاء األهداف
التشغيلية مع المواعيد النهائية باستمرار.
التفاوض حول العقود والتراخيص الخاصة بالتقنيات أو المنتجات أو الحزم الجديدة باستخدام العمليات القياسية ،والتنسيق
مع الخبراء في المجاالت الوظيفية.
تكوين عالقات مع مسؤولي األقسام الرئيسية والحفاظ عليها ،والتنسيق مع أصحاب المصلحة لتسهيل مبادرات تطوير
المنتجات وتخفيف آثار المشكالت.
إعداد تقارير دورية عن حالة المنتجات ،والتواصل مع اإلدارة العليا ،وتقديم معلومات عن اإلنجازات والمعوقات والخطوات
المقبلة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التسويق واإلعالن

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تقييم األداء (منهجيات)

2

إدارة األشخاص

2

تطوير الموظفين

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تحليل السوق

4

اتخاذ القرار

4

التسويق االرتباطي

5

حل المشاكل
ّ

5

الشراء الدولي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

12

المديرون اإلداريون والتجاريون

المجموعة الثانوية

122

مديرو المبيعات والتسويق والتطوير

مجموعة الوحدات

1223

مديرو البحث والتطوير

المهنة

122303

مدير دراسات أبحاث

تخطيط أنشطة واستراتيجيات البحث والتطوير ،وتوجيهها وتنسيقها ،واإلشراف على البرنامج العام

ملخص وصف المهنة

للبحث والتطوير ،ومراقبة النتائج في إطار الجداول الزمنية والميزانيات المحددة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

وضع برامج البحث والتطوير وفقا لمتطلبات العمل واستراتيجية المؤسسة ،وتحديد األهداف والموازنات.
إدارة أنشطة البحث والتطوير من مرحلة االقتراحات والتمويل مرورا بمرحلة التنفيذ إنتهاء بالحصول على النتائج ،واإلشراف
على التخطيط وتسيير األعمال اليومية الخاصة باإلدارة والموظفين.

3

قيادة مشاريع البحث والتطوير وتنسيقها ،ومراقبة سير العمل في ضوء الجداول الزمنية والموازنات المخصصة.

4

اختيار الفنيين وموظفي الدعم ،وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة أدائهم.

5

وضع السياسات واإلجراءات لضمان االلتزام بلوائح الصحة والسالمة والبيئة ،واإلشراف على تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

علوم التربية والتعليم

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تصميم الموازنات المالية

2

إدارة األشخاص

2

مسؤولية الموازنات المالية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تنفيذ الخطط  /المشاريع

4

اتخاذ القرار

4

إدارة المشاريع

5

حل المشاكل
ّ

5

الصحة والسالمة المهنية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

131

مديرو اإلنتاج في الزراعة والغابات والمزارع السمكية

مجموعة الوحدات

1311

مديرو اإلنتاج في الزراعة والغابات

المهنة

131101

مدير شؤون زراعية

المشاركة في إعداد الخطط والبرامج والمشروعات الزراعية لتنمية قطاع الزراعة ،واإلشراف المباشر
على عمليات إعداد الخطط التشغيلية المتعلقة بالشؤون الزراعية بما يشمل إجراء التجارب والبحوث
النباتية ومكافحة اآلفات الزراعية والحشرية والمرضية وحصر ومسح وتصنيف األراضي الزراعية

ملخص وصف المهنة

وتوثيق ونشر المعلومات والبيانات اإلحصائية ومتابعتها وضمان توافقها مع السياسات الزراعية
واألدلة اإلرشادية واإلجرائية المعتمدة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

المشاركة في إعداد الخطط والبرامج والمشروعات الزراعية الهادفة إلى تنمية قطاع الزراعة ومتابعة عمليات التطبيق وضمان
التزام الجهات ذات العالقة بالسياسات واإلجراءات المعتمدة.
متابعة عمليات جمع وتوثيق ونشر المعلومات والبيانات اإلحصائية واإلشراف على إجراء الدراسات والتجارب والبحوث النباتية

2

والزراعية للتعرف على أهم األصناف المالئمة للظروف البيئية المحلية لزراعتها بما يزيد من مساحة األراضي الزراعية
والمساحات الخضراء في المملكة.
ضمان التنسيق الفعال من كافة الجهات المعنية لغايات حصر األراضي الزراعية ومتابعتها وضمان مكافحة اآلفات الزراعية

3

والحشرية والمرضية المختلفة التي قد تصيبها ،وضمان جمع المعلومات والبيانات الخاصة بها وإحصائها وتحليلها بأفضل
األساليب العلمية الحديثة.

4
5

متابعة وتوجيه عمليات إعداد البحوث والدراسات الخاصة بمشاريع الزراعية وتقديم النتائج والتوصيات الفنية للرئيس المباشر،
إلى جانب إدارة ومتابعة أنشطة اإلرشاد الزراعي بما يضمن تقديم المعلومات والنصائح الفنية المهمة للمزارعين.
متابعة آخر المستجدات والتطورات في أساليب وطرق وتقنيات الزراعة والتوجيه بتبني المناسب منها ،وتحديد وضمان توافر
جميع الموارد والمواد الالزمة لتنفيذ األعمال واألنشطة التخصصية بأحدث األساليب والممارسات ذات العالقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

البستنة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة العمليات (زراعة)

2

إدارة األشخاص

2

االقتصاد الزراعي

3

التفكير اإلستراتيجي

3

العلوم الزراعية

4

اتخاذ القرار

4

مجال المسؤولية (الزراعة)

5

حل المشاكل
ّ

5

االقتصاديات الزراعية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

131

مديرو اإلنتاج في الزراعة والغابات والمزارع السمكية

مجموعة الوحدات

1311

مديرو اإلنتاج في الزراعة والغابات

المهنة

131102

مدير شؤون ري

المشاركة في إعداد الخطط والبرامج والمشروعات الهادفة الستغالل الموارد المائية وتطويرها،
واإلشراف المباشر على عمليات إعداد الخطط التشغيلية المتعلقة بشؤون الري بما يشمل خطط
توفير مياه الري ،والتحقق من صالحيتها ،وإدارة وصيانة وتطوير محطات الري والمعدات واألدوات

ملخص وصف المهنة

المستخدمة في منظومة الري ،ومتابعة إجراء الدراسات واألبحاث التطبيقية في مجاالت الري
والتربة وتطوير سياسات الري واألدلة اإلرشادية واإلجرائية المعتمدة.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في إعداد الخطط والبرامج والمشروعات الهادفة إلى استغالل الموارد المائية وحمايتها وتطويرها وترشيد
1

استخداماتها بما يلبي متطلبات القطاع الزراعي ومتابعة عمليات التطبيق وضمان التزام الجهات ذات العالقة بالسياسات
واإلجراءات المعتمدة.

2

متابعة عمليات جمع وتوثيق ونشر المعلومات والبيانات اإلحصائية واإلرشادية حول مياه الري واإلشراف على إجراء الدراسات
والتجارب واألبحاث التطبيقية وتطوير قاعدة بيانات حديثة بمصادر المياه والتربة وأساليب الري المناسبة.
ضمان التنسيق الفعال من كافة الجهات المعنية لغايات ضخ مياه الري وفق برامج ري حديثة في ضوء االحتياجات المائية

3

وكذلك كمية ونوعية المياه المتاحة للري وضمان إدارة وصيانة وتطوير محطات الضخ وشبكات الري وكافة المعدات واألدوات
المستخدمة.
متابعة وتوجيه عمليات إعداد البحوث والدراسات الخاصة بمصادر المياه المتاحة وتقديم النتائج والتوصيات الفنية للرئيس

4

المباشر ،والعمل على إدارة ومتابعة أنشطة اإلرشاد بما يضمن تقديم المعلومات والنصائح الفنية المهمة للمزارعين فيما
يتعلق بأفضل أساليب الري الحديثة.

5

متابعة آخر المستجدات والتطورات في أساليب وطرق وتقنيات الري والتوجيه بتبني المناسب منها ،وتحديد وضمان توافر
جميع الموارد والمواد الالزمة لتنفيذ األعمال واألنشطة التخصصية بأحدث األساليب والممارسات ذات العالقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

البستنة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

العلوم الزراعية

2

إدارة األشخاص

2

التربة والنباتات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

أعمال بناء شبكات المياه والصرف الصحي

4

اتخاذ القرار

4

تحليل المياه

5

حل المشاكل
ّ

5

هندسة إمدادات المياه

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

131

مديرو اإلنتاج في الزراعة والغابات والمزارع السمكية

مجموعة الوحدات

1311

مديرو اإلنتاج في الزراعة والغابات

المهنة

131103

مدير شؤون مراعي وغابات

المشاركة في إعداد الخطط والبرامج والمشروعات الزراعية الهادفة إلى تنمية المراعي والغابات،
واإلشراف المباشر على عمليات إعداد الخطط التشغيلية المتعلقة بتنمية المراعي والغابات والحفاظ
عليها وجمع المعلومات عن أنواعها ،ومتابعة إجراء الدراسات المتخصصة حول كيفية تنميتها

ملخص وصف المهنة

وحمايتها والمشاركة في تطوير وإعداد السياسات واإلجراءات والمواصفات الفنية للمراعي
والغابات وضمان تطبيقها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

المشاركة في إعداد الخطط والبرامج والمشروعات الزراعية الهادفة إلى تنمية المراعي والغابات والمحافظة عليها ومتابعة
عمليات التطبيق وضمان التزام الجهات ذات العالقة بالسياسات واإلجراءات المعتمدة.
متابعة عمليات جمع وتوثيق ونشر المعلومات والبيانات اإلحصائية واإلشراف على إجراء الدراسات والتجارب والبحوث في
مجاالت إدارة المراعي والغابات وضمان اتباع أفضل األساليب العلمية الحديثة عند إعداد اإلحصائيات والتحليالت المتخصصة.
ضمان التنسيق الفعال من كافة الجهات الداخلية والخارجية المعنية لغايات تحديد األماكن المهددة بالتصحر بهدف تحديد أنواع
األشجار والنباتات المناسبة لها والعمل على زراعتها ورعايتها.
متابعة وتوجيه عمليات إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمراعي والغابات وتقديم النتائج والتوصيات حول تحديد أراضي
المراعي والغابات العامة وغيرها من الجوانب الفنية للرئيس المباشر.
متابعة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بشؤون المراعي والغابات والتوجيه بتبني المناسب منها ،وتحديد وضمان توافر
جميع الموارد والمواد الالزمة لتنفيذ األعمال واألنشطة التخصصية بأحدث األساليب والممارسات ذات العالقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

علم الغابات

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

الحفاظ على الغابات

2

إدارة األشخاص

2

إنتاج المشاتل لنباتات الغابات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

علم الغابات

4

اتخاذ القرار

4

اإلشراف على الغابات

5

حل المشاكل
ّ

5

أعمال المشاتل لنباتات الغابات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

131

مديرو اإلنتاج في الزراعة والغابات والمزارع السمكية

مجموعة الوحدات

1311

مديرو اإلنتاج في الزراعة والغابات

المهنة

131104

مدير شؤون ثروة حيوانية

المشاركة في إعداد الخطط والبرامج الهادفة إلى تنمية قطاع الثروة الحيوانية ،واإلشراف المباشر
على عمليات إعداد الخطط التشغيلية المتعلقة بتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها ووقايتها من

ملخص وصف المهنة

األمراض ،وإدارة وتنظيم برامج التوعية واإلرشاد لمربي المواشي والدواجن والطيور وبما يتوافق
مع السياسات واألدلة اإلرشادية واإلجرائية المعتمدة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

المشاركة في إعداد الخطط والبرامج الهادفة إلى تنمية قطاع الثروة الحيوانية ومتابعة عمليات التطبيق وضمان التزام الجهات
ذات العالقة بالسياسات واإلجراءات المعتمدة.
متابعة عمليات جمع وتوثيق ونشر المعلومات والبيانات اإلحصائية المتعلقة بطبيعة الحيوانات والطيور وتحليل ودراسة

2

أماكن تواجدها ومواعيد تجمعها وبيان إمكانية تنميتها وتطوير إنتاجها بما يساعد في تحقيق مستويات جيدة من األمن
الغذائي في المملكة.

3

ضمان التنسيق الفعال مع كافة الجهات المعنية لغايات إدارة وحصر مواقع الثروة الحيوانية المختلفة وضمان جمع المعلومات
والبيانات الخاصة بها ودراستها وتحليلها بأفضل األساليب العلمية الحديثة.
متابعة وتوجيه عمليات إعداد البحوث والدراسات الخاصة بمشاريع الثروة الحيوانية والهادفة إلى دراسة وتحديد مستويات

4

الطلب ومؤشرات اإلنتاج والفائض وتشجيع االستثمار في مجاالت الثروة الحيوانية على المستوى المحلي واإلقليمي
والدولي.
متابعة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بشؤون إدارة ورعاية الثرون الحيوانية والتوجيه بتبني المناسب منها ،وتحديد

5

وضمان توافر جميع الموارد والمواد الالزمة لتنفيذ األعمال واألنشطة التخصصية بأحدث األساليب والممارسات ذات
العالقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

إنتاج المحاصيل واإلنتاج الحيواني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تزويج الحيوانات (زراعة)

2

إدارة األشخاص

2

تزويج الحيوانات (توفير التدريب)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إنتاج الماشية

4

اتخاذ القرار

4

إنتاج الحليب

5

حل المشاكل
ّ

5

األنشطة البيطرية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

131

مديرو اإلنتاج في الزراعة والغابات والمزارع السمكية

مجموعة الوحدات

1311

مديرو اإلنتاج في الزراعة والغابات

المهنة

131105

مدير مزرعة حيوانات

تخطيط استراتيجية مزرعة الحيوانات وعملياتها التشغيلية وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة الموظفين

ملخص وصف المهنة

والمرافق واإلشراف على صحة الحيوانات ومباشرة تربيتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

وضع خطة استراتيجية وتجارية للمزرعة ،وتحديد أهداف األداء ووضع الموازنات.
إدارة عمليات المزرعة التشغيلية ،ومباشرة تعيين الموظفين وتدريبهم وعملهم ،وإدارة المشتريات والمبيعات والشؤون
المالية بشكل عام.
اإلشراف على صحة الحيوانات وعافيتهم ،وإدارة تغذية وسقاية الحيوانات والظروف المالئمة في الحظائر ،والتواصل مع
األطباء البيطريين بخصوص اللقاحات وغيرها من أمور الرعاية الطبية.

4

إدارة تربية الحيوانات ،وتحديد الصفات المفضلة ،ومباشرة عمليات االختيار والمزاوجة.

5

وضع سياسات وإجراءات تضمن االلتزام بلوائح الصحة والسالمة والصحة العامة ومباشرة تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

إنتاج المحاصيل واإلنتاج الحيواني

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة األعمال (أعمال المزارع)

2

إدارة األشخاص

2

تخطيط اإلنتاج (زراعة)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تغذية الحيوانات

4

اتخاذ القرار

4

اإلشراف  /المراقبة

5

حل المشاكل
ّ

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

131

مديرو اإلنتاج في الزراعة والغابات والمزارع السمكية

مجموعة الوحدات

1311

مديرو اإلنتاج في الزراعة والغابات

المهنة

131106

مدير مسلخ

ملخص وصف المهنة

تخطيط عمليات المسلخ وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة التعامل مع الحيوانات واختبار منتجات اللحوم.

المهام الرئيسية للمهنة
1

مباشرة عملية تخطيط عملية الذبح وتنفيذها.

2

مباشرة عملية فحص الحيوانات الحية عند دخولها المسلخ.

3

وضع سياسات وإجراءات لضمان االلتزام بلوائح الصحة والسالمة والصحة العامة ،واإلشراف على تنفيذها والتقيد بها.

4

وضع سياسات وإجراءات لضمان االلتزام بتنفيذ عمليات الذبح وفقا لتعاليم الشريعة اإلسالمية ،واإلشراف على تنفيذها.

5

اإلشراف على عملية فحص منتجات اللحوم الجاهزة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

إنتاج المحاصيل واإلنتاج الحيواني

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

التدقيق البيئي

2

إدارة األشخاص

2

مجال المسؤولية ( قضايا الرعاية الصحية)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

قانون البيئة

4

اتخاذ القرار

4

حماية البيئة

5

حل المشاكل
ّ

5

إعداد التقارير البيئية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

131

مديرو اإلنتاج في الزراعة والغابات والمزارع السمكية

مجموعة الوحدات

1311

مديرو اإلنتاج في الزراعة والغابات

المهنة

131107

مدير منحل

تخطيط استراتيجية مزرعة الحيوانات وعملياتها التشغيلية وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة الموظفين

ملخص وصف المهنة

والمرافق واإلشراف على صحة الحيوانات ومباشرة تربيتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

وضع خطة استراتيجية وتجارية للمزرعة ،وتحديد أهداف األداء ووضع الموازنات.
إدارة عمليات المزرعة التشغيلية ،ومباشرة تعيين الموظفين وتدريبهم وعملهم ،وإدارة المشتريات والمبيعات والشؤون
المالية بشكل عام.
اإلشراف على صحة الحيوانات وعافيتهم ،وإدارة تغذية وسقاية الحيوانات والظروف المالئمة في الحظائر ،والتواصل مع
األطباء البيطريين بخصوص اللقاحات وغيرها من أمور الرعاية الطبية.

4

إدارة تربية الحيوانات ،وتحديد الصفات المفضلة ،ومباشرة عمليات االختيار والمزاوجة.

5

وضع سياسات وإجراءات تضمن االلتزام بلوائح الصحة والسالمة والصحة العامة ومباشرة تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

إنتاج المحاصيل واإلنتاج الحيواني

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة األعمال (أعمال المزارع)

2

إدارة األشخاص

2

حماية الحيوانات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

نقل الحيوانات

4

اتخاذ القرار

4

تربية النحل

5

حل المشاكل
ّ

5

تربية الحيوانات البرية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

131

مديرو اإلنتاج في الزراعة والغابات والمزارع السمكية

مجموعة الوحدات

1311

مديرو اإلنتاج في الزراعة والغابات

المهنة

131108

مدير مزرعة محاصيل

تخطيط استراتيجية مزرعة المحاصيل الزراعية وعملياتها التشغيلية وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة

ملخص وصف المهنة

الموظفين والمرافق واإلشراف على تخطيط المحاصيل وزراعتها ونموها وحصادها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطة استراتيجية وتجارية لمزرعة المحاصيل ،وتحديد أهداف اإلنتاج ووضع الموازنات.
إدارة عمليات المزرعة التشغيلية ،ومباشرة تعيين الموظفين وتدريبهم وعملهم ،وإدارة المشتريات والمبيعات والشؤون
المالية بشكل عام.
اإلشراف على الدورة الكاملة لزراعة المحاصيل ،بما في ذلك إعداد الحقول ،واستنبات المحاصيل ،والحفاظ عليها وتوفير
األسمدة وحصاد المنتجات النهائية ،وإدارة الوقاية من اآلفات واألمراض الزراعية وغيرها من التهديدات.
إدارة اختيار المحاصيل على أساس خطط اإلنتاج وتوقعات الطقس والطلب ،واإلشراف على خلط سالالت المحاصيل
وتهجينها.
وضع سياسات وإجراءات تضمن االلتزام بلوائح الصحة والسالمة والصحة العامة ومباشرة تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

إنتاج المحاصيل واإلنتاج الحيواني

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة األعمال (أعمال المزارع)

2

إدارة األشخاص

2

الحصاد

3

التفكير اإلستراتيجي

3

الفالحة
ِ

4

اتخاذ القرار

4

إدارة العمليات (زراعة)

5

حل المشاكل
ّ

5

االقتصاديات الزراعية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

131

مديرو اإلنتاج في الزراعة والغابات والمزارع السمكية

مجموعة الوحدات

1311

مديرو اإلنتاج في الزراعة والغابات

المهنة

131109

مدير مشتل

تخطيط استراتيجية وعمليات المشتل البستاني وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة الموظفين والمرافق،

ملخص وصف المهنة

واإلشراف على زراعة األشجار والزهور وغيرها من النباتات ،ونموها وحصادها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

وضع خطة استراتيجية وتجارية للمشتل ،وتحديد أهداف وتوقيتات اإلنتاج ،ووضع الموازنات ،وتحديد طرق جديدة لزراعة
النباتات أو الشجيرات أو الزهور.
إدارة عمليات المشتل الزراعية ،ومباشرة تعيين الموظفين وتدريبهم وعملهم ،وإدارة المشتريات والمبيعات والشؤون المالية
بشكل عام.
اإلشراف على الدورة الكاملة لزراعة النباتات ،بما في ذلك تحديد ظروف النمو ،ومتابعة نمو النباتات ،والحفاظ عليها ورعايتها
وحصاد المنتجات النهائية ،وإدارة الوقاية من اآلفات واألمراض الزراعية وغيرها من التهديدات.

4

إدارة اختيار النباتات المراد زراعتها استنادا إلى خطط اإلنتاج وتوقعات الطلب.

5

وضع سياسات وإجراءات تضمن االلتزام بلوائح الصحة والسالمة والصحة العامة ومباشرة تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

البستنة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

علم بيئة النباتات

2

إدارة األشخاص

2

مشتل النباتات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

قطف النباتات

4

اتخاذ القرار

4

حماية النباتات

5

حل المشاكل
ّ

5

جرد النباتات

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

131

مديرو اإلنتاج في الزراعة والغابات والمزارع السمكية

مجموعة الوحدات

1312

مديرو اإلنتاج في مزارع األحياء المائية والسمكية

المهنة

131201

مدير شؤون ثروة سمكية

المشاركة في إعداد الخطط والبرامج الهادفة إلى تنمية قطاع الثروة السمكية ،واإلشراف المباشر
على عمليات إعداد الخطط التشغيلية المتعلقة بتنمية الثروة السمكية والحفاظ عليها ووقايتها من

ملخص وصف المهنة

األمراض ،وتنظيم برامج التوعية واإلرشاد لمربي األسماك وبما يتوافق مع السياسات واألدلة
اإلرشادية واإلجرائية المعتمدة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

المشاركة في إعداد الخطط والبرامج الهادفة إلى تنمية قطاع الثروة السمكية ومتابعة عمليات التطبيق وضمان التزام الجهات
ذات العالقة بالسياسات واإلجراءات المعتمدة.
متابعة عمليات جمع وتوثيق ونشر المعلومات والبيانات اإلحصائية المتعلقة بطبيعة الحياة السمكية وتحليل ودراسة أماكن

2

تواجدها ومواعيد تجمعها وبيان إمكانية تنميتها وتطوير إنتاجها بما يساعد في تحقيق مستويات جيدة من األمن الغذائي في
المملكة.

3

ضمان التنسيق الفعال مع كافة الجهات المعنية لغايات إدارة وحصر مواقع الثروة السمكية المختلفة وضمان جمع المعلومات
والبيانات الخاصة بها ودراستها وتحليلها بأفضل األساليب العلمية الحديثة.
متابعة وتوجيه عمليات إعداد البحوث والدراسات الخاصة بمشاريع الثروة السمكية والهادفة إلى دراسة وتحديد مستويات

4

الطلب ومؤشرات اإلنتاج والفائض وتشجيع االستثمار في مجاالت الثروة السمكية على المستوى المحلي واإلقليمي
والدولي.

5

متابعة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بشؤون الثروة السمكية والتوجيه بتبني المناسب منها ،وتحديد وضمان توافر
جميع الموارد والمواد الالزمة لتنفيذ األعمال واألنشطة التخصصية بأحدث األساليب والممارسات ذات العالقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

مزارع األسماك

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اقتصاديات الثروة السمكية

2

إدارة األشخاص

2

علم األحياء السمكية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تربية األعشاب البحرية

4

اتخاذ القرار

4

تربية المحار

5

حل المشاكل
ّ

5

التفتيش على الصيد

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

131

مديرو اإلنتاج في الزراعة والغابات والمزارع السمكية

مجموعة الوحدات

1312

مديرو اإلنتاج في مزارع األحياء المائية والسمكية

المهنة

131202

مدير مزرعة سمكية

تخطيط استراتيجية مزرعة األحياء المائية وعملياتها التشغيلية وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة الموظفين

ملخص وصف المهنة

والمرافق ،واإلشراف على صحة األسماك ومباشرة تربيتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

وضع خطة استراتيجية وتجارية لمزرعة األحياء المائية ،وتحديد أهداف األداء ووضع الموازنات.
إدارة عمليات المزرعة التشغيلية ،ومباشرة تعيين الموظفين وتدريبهم وعملهم ،وإدارة المشتريات والمبيعات والشؤون
المالية بشكل عام.
اإلشراف على صحة األسماك وعافيتها ،وإدارة ظروف التغذية والمياه ،والتواصل مع األطباء البيطريين بخصوص اللقاحات
وغيرها من أمور الرعاية الطبية.

4

إدارة تربية األسماك ،وتحديد الصفات المفضلة ،ومباشرة عمليات االختيار والمزاوجة.

5

وضع سياسات وإجراءات تضمن االلتزام بلوائح الصحة والسالمة والصحة العامة ومباشرة تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

مزارع األسماك

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تخلية السمك

2

إدارة األشخاص

2

صيد السمك بالشبكات الحلقية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

خدمات المساندة للمزارعين

4

اتخاذ القرار

4

األسماك

5

حل المشاكل
ّ

5

تربية األسماك

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

131

مديرو اإلنتاج في الزراعة والغابات والمزارع السمكية

مجموعة الوحدات

1312

مديرو اإلنتاج في مزارع األحياء المائية والسمكية

المهنة

131203

مدير مزرعة قشريات

تخطيط استراتيجية مزرعة األحياء المائية وعملياتها التشغيلية وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة الموظفين

ملخص وصف المهنة

والمرافق ،واإلشراف على صحة القشريات ومباشرة تربيتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

وضع خطة استراتيجية وتجارية لمزرعة األحياء المائية ،وتحديد أهداف األداء ووضع الموازنات.
إدارة عمليات المزرعة التشغيلية ،ومباشرة تعيين الموظفين وتدريبهم وعملهم ،وإدارة المشتريات والمبيعات والشؤون
المالية بشكل عام.
اإلشراف على صحة القشريات وعافيتها ،وإدارة ظروف التغذية والمياه ،والتواصل مع األطباء البيطريين بخصوص اللقاحات
وغيرها من أمور الرعاية الطبية.

4

إدارة تربية القشريات ،وتحديد الصفات المفضلة ،ومباشرة عمليات االختيار والمزاوجة.

5

وضع سياسات وإجراءات تضمن االلتزام بلوائح الصحة والسالمة والصحة العامة ومباشرة تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

مزارع األسماك

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تخطيط اإلنتاج (ثروة سمكية)

2

إدارة األشخاص

2

تربية القشريات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

زراعة االحياء المائية

4

اتخاذ القرار

4

تربية األعشاب البحرية

5

حل المشاكل
ّ

5

الصيد المائي

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1321

مديرو التصنيع

المهنة

132101

مدير تصنيع

تخطيط أنشطة التصنيع وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة األنشطة اليومية ،وضمان االلتزام بأنظمة

ملخص وصف المهنة

ولوائح الصحة والسالمة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع االستراتيجيات واإلجراءات الشاملة ألنشطة التصنيع ،وضع الخطط بشأن حجم اإلنتاج والجداول الزمنية ومباشرة تنفيذ
هذه الخطط ،وضمان توافر المعدات.

2

إدارة أنشطة التصنيع اليومية ،ومراقبة التسليم وفقا لعوامل محددة مثل حجم اإلنتاج ومعايير السالمة والموازنات.

3

مباشرة أنشطة الصيانة ،وتنسيق أنشطة تصليح المرافق والمعدات بما يضمن تقليل زمن التعطل عن العمل.

4

اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة أدائهم وسلوكهم مقارنة مع األهداف.

5

وضع السياسات واإلجراءات لضمان االلتزام بقوانين ولوائح الصحة والسالمة والبيئة ،ومباشرة تنفيذها و البقاء على اطالع
على اتجاهات القطاع ،وتحديد مبادرات تهدف للتحسين المستمر للعمليات التشغيلية ،وتنفيذ مثل هذه المبادرات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المواد (زجاج ،ورق ،بالستيك ،خشب)

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تطوير الموظفين

2

إدارة األشخاص

2

تعليمات السالمة

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة اإلنتاج (تصنيع)

4

اتخاذ القرار

4

تخطيط اإلنتاج (تصنيع)

5

حل المشاكل
ّ

5

الصحة والسالمة المهنية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1321

مديرو التصنيع

المهنة

132102

مدير إنتاج صناعي

المشاركة في إعداد برامج االنتاج والعمليات وفقا لعمليات وأساليب االنتاج المحددة ،واإلشراف
المباشر على عمليات إعداد الخطط التشغيلية المتعلقة بإدارة عمليات اإلنتاج والعمليات التصنيعية

ملخص وصف المهنة

وتشغيل اآلالت والمعدات ومراقبة خطوط اإلنتاج ،وضمان التنفيذ الناجح للخطط اإلنتاجية وتوافقها
مع الكميات والمواصفات القياسية المطلوبة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

المشاركة في إعداد برامج اإلنتاج والعمليات التصنيعية وفقا لطرق وأساليب اإلنتاج المحددة ،ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج
والتأكد من مطابقتها لألساليب والمواصفات الفنية المعتمدة في عمليات اإلنتاج.
اإلشراف على كافة العمليات اليومية لإلنتاج الصناعي وضمان تحديد األساليب األنسب الستغالل الموارد المتاحة في إنتاج
كميات محددة من المنتجات ضمن مواصفات جودة محددة ومدة زمنية وتكاليف محددة.
ضمان التنسيق الفعال من كافة الجهات المعنية لغايات تحديد كميات اإلنتاج والمواصفات الفنية المطلوبة بما يلبي رغبات

3

العمالء والمستهلكين ويقدم القيمة المضافة والميزة التنافسية مقارنة بالمنتجات المنافسة في األسواق المحلية أو
اإلقليمية أو العالمية.
متابعة وتوجيه عمليات إعداد البحوث والدراسات الهادفة إلى إدارة وتطوير عمليات اإلنتاج ورفع جودة المنتجات وكفاءة

4

العمليات التصنيعية وتقليل مستوى التكاليف والمدة الزمنية الالزمة لإلنتاج وتطبيق مبادئ حديثة في اإلنتاج تهدف لرفع
الفعالية وتقليل الهدر أو التالف وضبط المخزون.

5

متابعة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بشؤون اإلنتاج الصناعي والتوجيه بتبني المناسب منها ،وتحديد وضمان توافر
جميع الموارد والمواد الالزمة لتنفيذ األعمال واألنشطة التخصصية بأحدث األساليب والممارسات ذات العالقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

المواد (زجاج ،ورق ،بالستيك ،خشب)

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة اإلنتاج (تصنيع)

2

إدارة األشخاص

2

تخطيط اإلنتاج (تصنيع)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

مراقبة اإلنتاج والمواد

4

اتخاذ القرار

4

الممارسات الجيدة للتصنيع)(GMP

5

حل المشاكل
ّ

5

ضبط العمليات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1321

مديرو التصنيع

المهنة

132103

مدير مصنع

تخطيط عمليات المنشأة الصناعية وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة األنشطة اليومية ،وضمان االلتزام

ملخص وصف المهنة

بأنظمة ولوائح الصحة والسالمة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع استراتيجيات وسياسات وخطط اإلنتاج الشاملة للمصنع ،ومباشرة تنفيذها.

2

إدارة أنشطة التصنيع اليومية ،ومراقبة التسليم وفقا لعوامل محددة مثل حجم اإلنتاج ومعايير السالمة والموازنات.

3

مباشرة أنشطة الصيانة ،وتنسيق أنشطة تصليح المرافق والمعدات بما يضمن تقليل زمن التعطل عن العمل.

4

اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة أدائهم وسلوكهم مقارنة مع األهداف.

5

وضع السياسات واإلجراءات لضمان االلتزام بقوانين ولوائح الصحة والسالمة والبيئة ،ومباشرة تنفيذها و البقاء على اطالع
على اتجاهات القطاع ،وتحديد مبادرات تهدف للتحسين المستمر للعمليات التشغيلية ،وتنفيذ مثل هذه المبادرات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المواد (زجاج ،ورق ،بالستيك ،خشب)

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

التوجيه الفني

2

إدارة األشخاص

2

أعمال التقييم والمتابعة

3

التفكير اإلستراتيجي

3

مراقبة تشغيلية

4

اتخاذ القرار

4

تعليمات السالمة

5

حل المشاكل
ّ

5

قراءة الرسومات الفنية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1321

مديرو التصنيع

المهنة

132104

مدير صيانة

وضع خطط صيانة المرافق والمعدات وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة العمليات اليومية ،وضمان تنفيذ

ملخص وصف المهنة

أعمال الصيانة دون تأخير بما يضمن تقليل زمن التعطل عن العمل.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تطوير االستراتيجيات واإلجراءات الشاملة ألعمال الصيانة في المصنع ،والتخطيط ألعمال الصيانة الوقائية وعمليات
التفتيش ومباشرة تنفيذها ،والتنسيق مع قسم اإلنتاج بشأن التصليحات.
مباشرة أنشطة التخطيط واألنشطة اليومية لموظفي الصيانة ،وضمان تنفيذ أعمال الصيانة دون تأخير بما يضمن تقليل
وقت التعطل عن العمل.

3

الفحص الدوري للمعدات المهمة في المصنع ،ومعالجة المشاكل الهندسة والتشغيلية قصيرة وطويلة األجل.

4

اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة أدائهم وسلوكهم مقارنة مع األهداف.

5

وضع السياسات واإلجراءات لضمان االلتزام بقوانين ولوائح الصحة والسالمة والبيئة ،ومباشرة تنفيذها و البقاء على اطالع
على اتجاهات القطاع ،وتحديد مبادرات تهدف للتحسين المستمر للعمليات التشغيلية ،وتنفيذ مثل هذه المبادرات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الكهرباء والطاقة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلشراف

2

إدارة األشخاص

2

التوجيه الفني

3

التفكير اإلستراتيجي

3

أعمال التقييم والمتابعة

4

اتخاذ القرار

4

نظام تخطيط الصيانة

5

حل المشاكل
ّ

5

قراءة الرسومات الفنية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1321

مديرو التصنيع

المهنة

132105

مدير تكرير نفط

المشاركة في إعداد برامج اإلنتاج وفقا لعمليات وأساليب تكرير النفط المحددة ،واإلشراف المباشر
على عمليات إعداد الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية المتعلقة بتكرير النفط وكافة مراحل اإلنتاج

ملخص وصف المهنة

والتكرير وتشغيل اآلالت والماكينات ومراقبة خطوط اإلنتاج وضمان التنفيذ الناجح للخطط اإلنتاجية
وتوافقها مع الكميات والمواصفات القياسية المطلوبة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

المشاركة في إعداد برامج اإلنتاج والتشغيل وفقا لعمليات وأساليب تكرير النفط المحددة ومتابعة عمليات التطبيق ،والتأكد
من مطابقتها لألساليب والمواصفات الفنية المعتمدة في عمليات التكرير واإلنتاج.
اإلشراف على كافة العمليات اليومية لعمليات تكرير النفط والعمل على تحديد األساليب األنسب لعمليات التكرير بما يشمل
عمليات الفصل والتحويل والمعالجة وضمان مطابقة مخرجات هذه العمليات للمواصفات والمعايير المحددة.
ضمان التنسيق الفعال مع كافة الجهات المعنية لغايات تحديد كميات اإلنتاج والمواصفات الفنية المطلوبة ورفع القيمة

3

المضافة والميزة التنافسية للمنتجات والمشتقات مقارنة بالمنتجات المنافسة في األسواق المحلية أو اإلقليمية أو
العالمية.
متابعة وتوجيه عمليات إعداد البحوث والدراسات الهادفة إلى إدارة وتطوير عمليات تكرير النفط ورفع جودة المنتجات وكفاءة

4

عمليات الفصل والتحويل والمعالجة وتقليل مستوى التكاليف والمدة الزمنية الالزمة لإلنتاج وتطبيق مبادئ حديثة في اإلنتاج
تهدف لرفع الفعالية وتقليل الهدر أو التالف وضبط المخزون.

5

متابعة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بشؤون وعمليات تكرير النفط والتوجيه بتبني المناسب منها ،وتحديد وضمان
توافر جميع الموارد والمواد الالزمة لتنفيذ األعمال واألنشطة التخصصية بأحدث األساليب والممارسات ذات العالقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الهندسة والعمليات الكيميائية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

هندسة كيميائية

2

إدارة األشخاص

2

هندسة المختبرات الكيميائية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

التكرير

4

اتخاذ القرار

4

ضبط العمليات

5

حل المشاكل
ّ

5

اإلدارة العليا للمشاريع

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1321

مديرو التصنيع

المهنة

132106

مدير محطة تحلية مياه

تخطيط عمليات محطة تحلية المياه وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة عمليات التخزين اليومية للمياه

ملخص وصف المهنة

وأنشطة تحليتها إمداداتها ،وضمان االلتزام بقواعد ولوائح الصحة والسالمة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع االستراتيجيات والسياسات والخطط الشاملة لعمليات اإلنتاج في محطة تحلية المياه ،ومباشرة تنفيذها.
إدارة عمليات تخزين المياه وتحليتها وإمدادها (الضخ) بالمحطة ،ومباشرة تخطيط وتسيير األعمال اليومية للمرافق
والموظفين ،ورصد نتائج العمل بالمقارنة مع أحجام اإلنتاج ومعايير السالمة والميزانيات المقررة.
تنفيذ إجراءات أعمال الصيانة واستراتيجياتها ،والتخطيط ألعمال الصيانة الوقائية ومباشرتها ،ومراقبة التجاوزات عن المعايير
المتوقعة ،ومعالجة المشاكل الهندسية والتشغيلية قصيرة وطويلة األجل.
اختيار موظفي المحطة والعمل على تدريبهم واإلشراف عليهم ،ورصد أدائهم وتقييمه بالمقارنة مع األهداف المقررة.
وضع السياسات واإلجراءات لضمان االلتزام بلوائح الصحة والسالمة والبيئة ،ومباشرة تنفيذها و االطالع على المستجدات
الخاصة باتجاهات القطاع ،وتحديد مبادرات للتحسين المستمر للعمليات التشغيلية وتنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الهندسة والعمليات الكيميائية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

التقطير

2

إدارة األشخاص

2

كيمياء العمليات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تحليل المياه

4

اتخاذ القرار

4

علم المياه

5

حل المشاكل
ّ

5

منشآت تنقية المياه (صيانة)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1321

مديرو التصنيع

المهنة

132107

مدير محطة معالجة مياه

تخطيط عمليات محطة معالجة المياه وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة عمليات التخزين اليومية للمياه

ملخص وصف المهنة

وعمليات معالجتها وإمداداتها ،وضمان االلتزام بقواعد ولوائح الصحة والسالمة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع االستراتيجيات والسياسات والخطط الشاملة لعمليات اإلنتاج في محطة معالجة المياه ،ومباشرة على تنفيذها.
إدارة عمليات تخزين المياه ومعالجتها وإمدادها بالمحطة ،ومباشرة تخطيط وتسيير األعمال اليومية للمرافق والموظفين،
ورصد نتائج العمل بالمقارنة مع أحجام اإلنتاج ومعايير السالمة والميزانيات المقررة.
تنفيذ إجراءات أعمال الصيانة واستراتيجياتها والتخطيط ألعمال الصيانة الوقائية ومباشرتها ،ومراقبة التجاوزات عن المعايير
المتوقعة ،ومعالجة المشاكل الهندسية والتشغيلية قصيرة وطويلة األجل.
اختيار موظفي المحطة والعمل على تدريبهم واإلشراف عليهم ،ورصد أدائهم وتقييمه بالمقارنة مع األهداف المقررة.
وضع السياسات واإلجراءات لضمان االلتزام بلوائح الصحة والسالمة والبيئة ،ومباشرة تنفيذها و االطالع على المستجدات
الخاصة باتجاهات القطاع ،وتحديد مبادرات للتحسين المستمر للعمليات التشغيلية وتنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الهندسة والعمليات الكيميائية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

كيمياء العمليات

2

إدارة األشخاص

2

تحليل المياه

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تقنية التخلص من النفايات

4

اتخاذ القرار

4

تقنية مياه الشرب والصرف الصحي

5

حل المشاكل
ّ

5

منشآت تنقية المياه (صيانة)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1321

مديرو التصنيع

المهنة

132108

مدير محطة توليد طاقة

تخطيط عمليات محطة توليد الطاقة الكهربائية وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة عمليات توليد الطاقة

ملخص وصف المهنة

الكهربائية اليومية ونقلها وتوزيعها ،وضمان االلتزام بقواعد ولوائح الصحة والسالمة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع االستراتيجيات والسياسات والخطط الشاملة لإلنتاج في محطة توليد الطاقة ،ومباشرة تنفيذها.
إدارة عمليات المحطة لتوليد الطاقة ونقلها وتوزيعها ،واإلشراف على تخطيط األعمال اليومية للمرافق والموظفين وتسيير
هذه األعمال ،ورصد نتائج العمل بالمقارنة مع أحجام اإلنتاج ومعايير السالمة العامة والميزانيات المقررة.
تنفيذ إجراءات أعمال الصيانة واستراتيجياتها ،والتخطيط ألعمال الصيانة الوقائية ومباشرتها ،ومراقبة االنحرافات عن المعايير
المتوقعة ،ومعالجة المشكالت الهندسية والتشغيلية قصيرة وطويلة األجل.
اختيار موظفي المحطة والعمل على تدريبهم واإلشراف عليهم ،ورصد وتقييم أدائهم بالمقارنة مع األهداف المقررة.
وضع السياسات واإلجراءات لضمان االلتزام بلوائح الصحة والسالمة والبيئة ،ومباشرة تنفيذها و االطالع على المستجدات
الخاصة باتجاهات القطاع ،وتحديد مبادرات للتحسين المستمر للعمليات التشغيلية وتنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الكهرباء والطاقة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

مراقبة العمليات

2

إدارة األشخاص

2

نظم توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

نظم إمدادات الطاقة

4

اتخاذ القرار

4

تخطيط فرق العمل

5

حل المشاكل
ّ

5

التفتيش على نظم الطاقة

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1321

مديرو التصنيع

المهنة

132109

مدير عمليات هندسة صناعية

المشاركة في إعداد البرامج وخطط العمل المتعلقة بأعمال الهندسة الصناعية ،واإلشراف المباشر
على عمليات إعداد الخطط التشغيلية المتعلقة بأعمال الهندسة الصناعية بما يشمل تصميم خطوط

ملخص وصف المهنة

اإلنتاج وضبط الجودة وتحليالت العوامل البشرية ومتطلبات السالمة المهنية وخطط الصيانة وإدارة
العمليات وضبط المخزون بما يتوافق مع السياسات واألدلة اإلجرائية والفنية المعتمدة.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في إعداد برامج وخطط العمل المتعلقة بأعمال الهندسة الصناعية بما يشمل تصميم المرافق وخطوط اإلنتاج
1

وأنظمة المحاكاة وإدارة جودة المنتجات وغيرها من األنشطة ،والعمل على متابعة مستوى سير العمل وضمان االلتزام التام
بالسياسات واإلجراءات الفنية المعتمدة.
اإلشراف على كافة العمليات اليومية ألعمال الهندسة الصناعية وتقديم التوجيه والخبرة الفنية الالزمة بهدف ضمان تنفيذ

2

األعمال والمهام بدقة وفاعلية بما يضمن التصميم األمثل لخطوط اإلنتاج ومرافق العمل وفعالية العمليات التصنيعية
وسالمتها.

3
4

ضمان التنسيق الفعال مع كافة الجهات المعنية وإدارة المبادرات والجهود والمشروعات المشتركة وضمان قدرة عمليات
الهندسة الصناعية على تقديم المعلومات الالزمة للقيام باألعمال الموكلة بدقة وفعالية.
اإلشراف على عمليات إعداد البحوث والدراسات والتحليالت الهندسية كتحليالت الزمن والحركة وموقع العمل بهدف ضبط
عمليات اإلنتاج من نواحي الوقت والتكلفة والعناصر البشرية المطلوبة بما يؤدي إلى اإلدارة الهندسية األمثل للمنشأة.
متابعة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بشؤون وعمليات الهندسة الصناعية والتوجيه بتبني المناسب منها ،وتحديد

5

وضمان توافر جميع الموارد والمواد الالزمة لتنفيذ األعمال واألنشطة التخصصية بأحدث األساليب والممارسات ذات
العالقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

المواد (زجاج ،ورق ،بالستيك ،خشب)

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

علم الهندسة الصناعية

2

إدارة األشخاص

2

هندسة البيئة الصناعية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

التخطيط الصناعي

4

اتخاذ القرار

4

مراقبة اإلنتاج والمواد

5

حل المشاكل
ّ

5

مراقبة العمليات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1321

مديرو التصنيع

المهنة

132110

مدير عمليات هندسة كهربائية

المشاركة في إعداد برامج وخطط العمل المتعلقة بأعمال الهندسة الكهربائية ،واإلشراف المباشر
على عمليات إعداد الخطط التشغيلية المتعلقة بأعمال الهندسة الكهربائية بما يشمل تصميم

ملخص وصف المهنة

وتطوير األدوات واألجهزة واألنظمة الكهربائية وتقدير كلفتها ومتابعة عمليات صيانتها وضمان
كفاءتها وإصالح أعطالها بما يتوافق مع السياسات واألدلة اإلجرائية والفنية المعتمدة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

المشاركة في إعداد برامج وخطط العمل المتعلقة بأعمال الهندسة الكهربائية بما يشمل تصميم الدوائر واألجهزة واألنظمة
الكهربائية ومتابعة مستوى سير العمل وضمان االلتزام التام بالسياسات واإلجراءات والمواصفات الفنية المعتمدة.
اإلشراف على كافة العمليات اليومية ألعمال الهندسة الكهربائية وتقديم التوجيه والخبرة الفنية الالزمة بهدف ضمان تنفيذ
أعمال تصميم وتطوير األنظمة الكهربائية وصيانتها وتحسين كفاءتها بما يتوافق مع األدلة الفنية المتعلقة بها.
ضمان التنسيق الفعال مع كافة الجهات المعنية وإدارة المبادرات والجهود والمشروعات المشتركة وضمان قدرة عمليات
الهندسة الكهربائية على تقديم المعلومات الالزمة للقيام باألعمال الموكلة بدقة وفعالية.
اإلشراف على عمليات إعداد البحوث والدراسات والتصاميم المتعلقة باألنظمة واألجهزة الكهربائية ومتابعة كافة العمليات
المتعلقة بتركيبها واختبارها وتجربتها وضمان تحقيق األهداف المتوقعة منها.
متابعة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بشؤون وعمليات الهندسة الكهربائية والتوجيه بتبني المناسب منها ،وتحديد

5

وضمان توافر جميع الموارد والمواد الالزمة لتنفيذ األعمال واألنشطة التخصصية بأحدث األساليب والممارسات ذات
العالقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الكهرباء والطاقة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

الهندسة الكهربائية

2

إدارة األشخاص

2

تصميم الطاقة الكهربائية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تقنيات الطاقة الكهربائية

4

اتخاذ القرار

4

لوائح السالمة الكهربائية

5

حل المشاكل
ّ

5

نظم توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1321

مديرو التصنيع

المهنة

132111

مدير عمليات هندسة ميكانيكية

المشاركة في إعداد البرامج وخطط العمل المتعلقة بأعمال الهندسة الميكانيكية ،واإلشراف المباشر
على عمليات إعداد الخطط التشغيلية المتعلقة بأعمال الهندسة الميكانيكية بما يشمل تصميم

ملخص وصف المهنة

وتطوير األدوات واألجهزة واألنظمة الميكانيكية ومتابعة عمليات صيانتها وضمان كفاءتها وإصالح
أعطالها بما يتوافق مع السياسات واألدلة اإلجرائية والفنية المعتمدة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

المشاركة في إعداد برامج وخطط العمل المتعلقة بأعمال الهندسة الميكانيكية بما يشمل تصميم األجهزة واألنظمة
الميكانيكية ومتابعة مستوى سير العمل وضمان االلتزام التام بالسياسات واإلجراءات الفنية المعتمدة.
اإلشراف على كافة العمليات اليومية ألعمال الهندسة الميكانيكية وتقديم التوجيه والخبرة الفنية الالزمة بهدف ضمان تنفيذ
أعمال تصميم وتطوير األنظمة واألجهزة الميكانيكية وصيانتها وتحسين كفاءتها بما يتوافق مع األدلة الفنية المتعلقة بها.
ضمان التنسيق الفعال مع كافة الجهات المعنية وإدارة المبادرات والجهود والمشروعات المشتركة وضمان قدرة عمليات
الهندسة الميكانيكية على تقديم المعلومات الالزمة للقيام باألعمال الموكلة بدقة وفعالية.
اإلشراف على عمليات إعداد البحوث والدراسات والتصاميم المتعلقة باألنظمة والمعدات واألجهزة الميكانيكية ومتابعة كافة
العمليات المتعلقة بتركيبها واختبارها وتجربتها وضمان تحقيق األهداف المتوقعة منها.
متابعة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بشؤون وعمليات الهندسة الميكانيكية والتوجيه بتبني المناسب منها ،وتحديد

5

وضمان توافر جميع الموارد والمواد الالزمة لتنفيذ األعمال واألنشطة التخصصية بأحدث األساليب والممارسات ذات
العالقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الميكانيكا والحرف المعدنية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

الهندسة الهيدروليكية

2

إدارة األشخاص

2

الميكانيكا الحرارية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

مراقبة العمليات

4

اتخاذ القرار

4

الديناميكا المائية

5

حل المشاكل
ّ

5

الديناميكا الحرارية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1321

مديرو التصنيع

المهنة

132112

مدير عمليات هندسة إلكترونية

المشاركة في إعداد البرامج وخطط العمل المتعلقة بأعمال الهندسة اإللكترونية،واإلشراف المباشر
على عمليات إعداد الخطط التشغيلية المتعلقة بأعمال الهندسة اإللكترونية بما يشمل تصميم

ملخص وصف المهنة

وتطوير األدوات واألجهزة واألنظمة اإللكترونية ومتابعة عمليات صيانتها وضمان كفاءتها وإصالح
أعطالها بما يتوافق مع السياسات واألدلة اإلجرائية والفنية المعتمدة.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في إعداد برامج وخطط العمل المتعلقة بأعمال الهندسة اإللكترونية بما يشمل تصميم الدوائر واألجهزة واألنظمة
1

اإللكترونية والرقمية ومتابعة مستوى سير العمل وضمان االلتزام التام بالسياسات واإلجراءات والمواصفات الفنية
المعتمدة.

2
3
4

اإلشراف على كافة العمليات اليومية ألعمال الهندسة اإللكترونية وتقديم التوجيه والخبرة الفنية الالزمة بهدف ضمان تنفيذ
أعمال تصميم وتطوير األنظمة واألجهزة اإللكترونية وصيانتها وتحسين كفاءتها بما يتوافق مع األدلة الفنية المتعلقة بها.
ضمان التنسيق الفعال مع كافة الجهات المعنية وإدارة المبادرات والجهود والمشروعات المشتركة وضمان قدرة عمليات
الهندسة اإللكترونية على تقديم المعلومات الالزمة للقيام باألعمال الموكلة بدقة وفعالية.
اإلشراف على عمليات إعداد البحوث والدراسات والتصاميم المتعلقة باألنظمة واألجهزة اإللكترونية ومتابعة كافة العمليات
المتعلقة بتركيبها واختبارها وتجربتها وضمان تحقيق األهداف المتوقعة منها.
متابعة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بشؤون وعمليات الهندسة اإللكترونية والتوجيه بتبني المناسب منها ،وتحديد

5

وضمان توافر جميع الموارد والمواد الالزمة لتنفيذ األعمال واألنشطة التخصصية بأحدث األساليب والممارسات ذات
العالقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإللكترونيات واألتمتة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تصميم اإللكترونيات

2

إدارة األشخاص

2

تطوير اإللكترونيات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تقنية العمليات (هندسة)

4

اتخاذ القرار

4

المنتجات الكهربائية واإللكترونية والهاتفية

5

حل المشاكل
ّ

5

اإللكترونيات الطبية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1321

مديرو التصنيع

المهنة

132113

مدير عمليات هندسة كيميائية

المشاركة في إعداد البرامج وخطط العمل المتعلقة بأعمال الهندسة الكيميائية ،واإلشراف المباشر
على عمليات إعداد الخطط التشغيلية المتعلقة بأعمال الهندسة الكيميائية بما يشمل إجراء التجارب

ملخص وصف المهنة

المعملية والتحاليل والتفاعالت الكيميائية باستخدام األدوات واألجهزة والعناصر الكيميائية بما
يتوافق مع السياسات واألدلة اإلجرائية والفنية المعتمدة.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في إعداد برامج وخطط العمل المتعلقة بأعمال الهندسة الكيميائية بما يشمل إجراء التجارب والتفاعالت الكيميائية
1

وتحديد نسب العناصر وآلية إجراء التجارب والتفاعالت والوسط المحيط الالزم لها ومتابعة مستوى سير العمل وضمان
االلتزام التام بالسياسات واإلجراءات الفنية المعتمدة.
اإلشراف على كافة العمليات اليومية ألعمال الهندسة الكيميائية وتقديم التوجيه والخبرة الفنية الالزمة بهدف ضمان

2

المحافظة على األنظمة واألجهزة والمعدات المستخدمة في التحاليل والتجارب الكيميائية وصيانتها باستمرار وتحسين
كفاءتها بما يتوافق مع األدلة الفنية المتع

3
4

ضمان التنسيق الفعال من كافة الجهات المعنية وإدارة المبادرات والجهود والمشروعات المشتركة وضمان قدرة عمليات
الهندسة الكيميائية على تقديم المعلومات الالزمة للقيام باألعمال الموكلة بدقة وفعالية.
اإلشراف على عمليات إعداد التقارير والبحوث والدراسات المتعلقة بعمليات الهندسة الكيميائية وتحديد الصعوبات
والمشكالت التي تواجه العمل والقيام بدراستها وتحليل مسبباتها ورفع التوصيات بالحلول الهندسية الالزمة.
متابعة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بشؤون وعمليات الهندسة الكيميائية والتوجيه بتبني المناسب منها ،وتحديد

5

وضمان توافر جميع الموارد والمواد الالزمة لتنفيذ األعمال واألنشطة التخصصية بأحدث األساليب والممارسات ذات
العالقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الهندسة والعمليات الكيميائية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

هندسة كيميائية

2

إدارة األشخاص

2

هندسة المختبرات الكيميائية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

التقنية الكيميائية

4

اتخاذ القرار

4

المنتجات الكيميائية الفنية

5

حل المشاكل
ّ

5

كيمياء البترول

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1321

مديرو التصنيع

المهنة

132114

مدير عمليات تشغيل

المشاركة في إعداد الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية لعمليات التشغيل ،واإلشراف المباشر على
أعمال تخطيط وتنظيم تشغيل المعدات المختلفة ومتابعة تنفيذ التعليمات المختلفة بما يتوافق مع

ملخص وصف المهنة

الخطط التشغيلية ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات بأكبر
كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

المشاركة في إعداد الخطط اإلستراتيجية واألهداف العامة بما يتوافق مع التوجهات واألولويات المحددة ،والمساهمة
الفعالة في إدارة وتوجيه وتقييم عمليات التطبيق.
متابعة وإدارة وتوجيه األنشطة المتعلقة بتشغيل المعدات وضمان التطبيق األمثل لكافة األنظمة واللوائح والتعليمات
والتوجيهات ،متابعة عميات إصدار التراخيص والتصاريح بما يتوافق مع المعايير والشروط المعتمدة بهذا الخصوص.
المشاركة في مراجعة وتطوير األنظمة واللوائح والسياسات المتبعة في مجاالت تشغيل المعدات وضمان تطويرها
وتحديثها باستمرار.
مراجعة ودراسة احتياجات المملكة من الخطوط الحديديةالجتياجات المتعلقة بالمعدات.
متابعة عمليات إعداد وتحضير تقارير العمل واإلنجاز ،وعرضها على اإلدارة العليا المتخصصة ،وإحاطتها بمختلف التحديات
والمستجدات المتعلقة بشتغيل المعدات المختلفة واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الهندسة والعمليات الكيميائية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

هندسة كيميائية

2

إدارة األشخاص

2

هندسة المختبرات الكيميائية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

التقنية الكيميائية

4

اتخاذ القرار

4

المنتجات الكيميائية الفنية

5

حل المشاكل
ّ

5

كيمياء البترول

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1321

مديرو التصنيع

المهنة

132115

مدير مختبر تصنيع

تخطيط أنشطة إدارة المرافق في المنشأة وتوجيهها وتنسيقها ،وتخطيط الجداول الزمنية ألعمال

ملخص وصف المهنة

الصيانة والتنظيف للمرافق ،بما في ذلك المواقع المادية الحالية والمستقبلية والتصاميم واألثاث.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

وضع الخطط والسياسات واالستراتيجيات اإلدارية العامة لمرافق الشركة ،ومباشرة تنفيذها.
مباشرة األنشطة اليومية للمرافق في المنشأة ،بما في ذلك المواقع المادية ،والتصاميم واألثاث ،وتخطيط الجداول الزمنية
ألعمال الصيانة والتنظيف.

3

اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة أدائهم وسلوكهم مقارنة مع األهداف.

4

مباشرة أنشطة الصيانة ،وتنسيق عمليات التصليح مع تقليل مدة التوقف عن العمل.

5

تخطيط أعمال اإلنشاء والملحقات الجديدة ،وإعداد العقود المتعلقة بالبناء ومراجعتها والموافقة عليها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المواد (زجاج ،ورق ،بالستيك ،خشب)

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تقييم األداء (منهجيات)

2

إدارة األشخاص

2

تطوير الموظفين

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة المرافق

4

اتخاذ القرار

4

تأثيث (تركيب)

5

حل المشاكل
ّ

5

تنظيف األثاث

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1322

مديرو المناجم

المهنة

132201

مدير تعدين

تخطيط عمليات منجم التعدين وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة العمليات اليومية الستخراج وإنتاج

ملخص وصف المهنة

المواد ،وضمان االلتزام بقواعد ولوائح الصحة والسالمة والبيئة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع االستراتيجيات والسياسات والخطط الشاملة إلنتاج المنجم ،واإلشراف على تنفيذها.
إدارة عمليات استخراج وإنتاج المواد من المنجم ،واإلشراف على تخطيط وتسيير األعمال اليومية للموقع والموظفين،
ومراقبة مخرجات العمل بالمقارنة مع أحجام اإلنتاج المقررة ،ومراقبة معايير السالمة والموازنات.
تنفيذ استراتيجيات وإجراءات عمليات التفتيش والصيانة ،وتخطيط عمليات التفتيش للوقوف على الحالة المادية للمنجم
ومعداته ،واإلشراف على تلك العمليات.
اختيار العاملين في المنجم ،وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة أدائهم وتقييمه مقارنة مع األهداف المقررة.
وضع السياسات واإلجراءات لضمان االلتزام بلوائح الصحة والسالمة والبيئة ،ومباشرة تنفيذها و االطالع على المستجدات
الخاصة باتجاهات القطاع ،وتحديد مبادرات للتحسين المستمر للعمليات التشغيلية وتنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

علوم األرض

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

حماية البيئة

2

إدارة األشخاص

2

برمجيات االستكشاف

3

التفكير اإلستراتيجي

3

بناء المناجم

4

اتخاذ القرار

4

جيولوجيا المناجم

5

حل المشاكل
ّ

5

عمليات المعادن

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1322

مديرو المناجم

المهنة

132202

مدير محجر

تخطيط عمليات المحجر وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة العمليات اليومية الستخراج وإنتاج المواد من

ملخص وصف المهنة

منجم تعدين سطحي ،وضمان االلتزام بلوائح وقوانين الصحة والسالمة والبيئة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

وضع االستراتيجيات والسياسات والخطط الشاملة إلنتاج المحجر ،واإلشراف على تنفيذها.
إدارة عمليات استخراج وإنتاج المواد من المحجر ،واإلشراف على تخطيط وتسيير األعمال اليومية للموقع والموظفين،
ومراقبة مخرجات العمل بالمقارنة مع أحجام اإلنتاج المقررة ،ومراقبة معايير السالمة والموازنات.
تنفيذ استراتيجيات وإجراءات عمليات التفتيش والصيانة ،وتخطيط عمليات التفتيش للوقوف على الحالة المادية للمنجم
ومعداته ،واإلشراف على تلك العمليات.
اختيار العاملين في المحجر ،وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة أدائهم وتقييمه مقارنة مع األهداف المقررة.
وضع السياسات واإلجراءات لضمان االلتزام بلوائح الصحة والسالمة والبيئة ،واإلشراف على تنفيذها و االطالع المستمر

5

على أحدث االتجاهات في الصناعة ،وتحديد المبادرات الرامية إلى التحسين المستمر للعمليات التشغيلية ،وتنفيذ هذه
المبادرات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التعدين واستخراج المعادن

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

حماية البيئة

2

إدارة األشخاص

2

برمجيات االستكشاف

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تقدير الموارد

4

اتخاذ القرار

4

جيولوجيا المناجم

5

حل المشاكل
ّ

5

الصحة والسالمة المهنية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1322

مديرو المناجم

المهنة

132203

مدير استكشاف آبار النفط والغاز

تخطيط مشاريع استكشاف النفط والغاز ،وتوجيهها وتنسيقها ،وتحليل الفرص والمخاطر واألرباح

ملخص وصف المهنة

وتقييمها في عمليات االستكشاف ،وإدارة التراخيص واللوائح.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تقديم التوصيات بشأن مواقع الحفر والمخاطر المرتبطة بها.
تخطيط أنشطة االستكشاف وتوجيهها ،مثل تحليل األنظمة البترولية ،وتمثيل وتوقع معدالت التوليد المحتملة ورسم
الخرائط الجيولوجية.

3

مباشرة الدراسات الجيولوجية والتحليالت الخاصة بالمستودعات وحقول االستكشاف الحالية.

4

دارة عمليات تقييم المخاطر وتحديد مخاطر الحفر ،ومباشرة وضع تدابير تخفيف المخاطر.

5

ضمان االلتزام بسياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة ،وتنسيق عمليات التفقد ومنح الموافقات والتراخيص.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

علوم األرض

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة العمليات

2

إدارة األشخاص

2

حفر آبار النفط

3

التفكير اإلستراتيجي

3

مراقبة تشغيلية

4

اتخاذ القرار

4

تعليمات السالمة

5

حل المشاكل
ّ

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1322

مديرو المناجم

المهنة

132204

مدير منصة حفر

تخطيط أنشطة الحفر في المنصة وتوجيهها وتنسيقها .إدارة تركيب وتفكيك منصة الحفر وإدارة

ملخص وصف المهنة

أهداف اإلنتاج.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تخطيط عمليات منصة الحفر ،وتنسيقها ،واإلشراف على أعمال التصميم والتخطيط والهندسة والبرمجة.
اإلشراف على العمليات اليومية لمنصة الحفر وطاقم العمل بها ،والتنسيق مع مسؤول الحفر بشأن تنفيذ جميع عمليات
الحفر.

3

تقديم المشورة الفنية لمقاولي الحفر والخبراء االستشاريين .تحضير التقييمات الفنية لخدمات الحفر والمواد المطلوبة.

4

مباشرة عملية تركيب منصات الحفر وتفكيكها.

5

ضمان االلتزام بسياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة ،وتنسيق عمليات التفقد ومنح الموافقات والتراخيص.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التعدين واستخراج المعادن

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

مراقبة اإلنتاج والمواد

2

إدارة األشخاص

2

حفر آبار النفط

3

التفكير اإلستراتيجي

3

خزانات النفط (تشغيل)

4

اتخاذ القرار

4

إدارة العمليات

5

حل المشاكل
ّ

5

حفر اآلبار

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1322

مديرو المناجم

المهنة

132205

مدير انتاج مقالع ومناجم

ملخص وصف المهنة

تخطيط عمليات استخراج المعادن النفيسة من رالمقالع والمناجم ،وتوجيهها وتنسيقها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إدارة عمليات استخراج المعادن النفيسة من المقالع والمناجم وصيانة المناجم وتفسير نتائج الحفر.

2

تصميم أساليب ومعدات الحفر المناسبة ،وتحديدها ،وتحديد األجهزة واألنظمة المطلوبة.

3

تحليل األداء والكفاءة لعمليات الحفر .تحديد التدابير التصحيحية لضمان جودة األداء.

4

ضمان االلتزام بسياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

5

تنسيق عمليات التفقد ومنح الموافقات والتراخيص.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التعدين واستخراج المعادن

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

مراقبة اإلنتاج والمواد

2

إدارة األشخاص

2

أعمال المحاجر

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة العمليات

4

اتخاذ القرار

4

حفر الصخور

5

حل المشاكل
ّ

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1322

مديرو المناجم

المهنة

132206

مدير إنتاج النفط والغاز

تخطيط عمليات استخراج النفط أو الغاز من رواسبه األصلية ،وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة إنتاج النفط

ملخص وصف المهنة

والغاز وصيانة اآلبار.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إدارة عمليات استخراج النفط والغاز من المستودعات ،وصيانة اآلبار وتفسير نتائج الحفر.

2

تصميم أساليب ومعدات الحفر المناسبة ،وتحديدها ،وتحديد المضخات وغيرها من األنظمة المطلوبة.

3

تحليل األداء والكفاءة لعمليات الحفر .تحديد التدابير التصحيحية لضمان جودة األداء.

4

ضمان االلتزام بسياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

5

تنسيق عمليات التفقد ومنح الموافقات والتراخيص.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الهندسة والعمليات الكيميائية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

خزانات النفط (تشغيل)

2

إدارة األشخاص

2

أعمال مستودعات النفط

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تشغيل اآلالت

4

اتخاذ القرار

4

كيمياء البترول

5

حل المشاكل
ّ

5

مراقبة العمليات

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1322

مديرو المناجم

المهنة

132207

مدير خدمات النفط والغاز

تخطيط مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات ،وتوجيهها وتنسيقها ،لدعم أنشطة االستكشاف

ملخص وصف المهنة

والنقل والتكرير في صناعة النفط والغاز.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

توفير خدمات الدعم لإلنتاج .تغطية دورة اإلنتاج بأكملها من التنقيب وعمليات االستخراج وصيانة اآلبار ،حتى نقل المواد
الهيدروكربونية.
مراقبة كفاءة اإلنتاج والتخزين وعمليات المعالجة ،وتحديد التدابير التصحيحية .التخطيط للموارد الالزمة ،بما في ذلك األفراد
والمعدات والتقنيات.

3

تحليل األداء والكفاءة لعمليات الحفر ،وتحديد التدابير التصحيحية لضمان جودة األداء.

4

ضمان االلتزام بسياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

5

تنسيق عمليات التفقد ومنح الموافقات والتراخيص.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الهندسة والعمليات الكيميائية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة العمليات

2

إدارة األشخاص

2

خزانات النفط (تشغيل)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة العمليات

4

اتخاذ القرار

4

مراقبة العمليات

5

حل المشاكل
ّ

5

سالمة الغاز

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1322

مديرو المناجم

المهنة

132208

مدير خطوط أنابيب

تخطيط عمليات التشغيل ألنابيب الغاز والنفط ،وتوجيهها وتنسيقها ،وضمان تحسين نظام خطوط

ملخص وصف المهنة

األنابيب وصالحيته.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

التخطيط للمتطلبات التشغيلية لخطوط األنابيب ،بما في ذلك المعدات والقوى العاملة والمواد ،وإدارة موازنة العمليات.
إدارة عمليات التكرير ،بما في ذلك عمليات التخزين والشحن لمنتجات النفط الخام والمكرر ،وتنسيق أعمال الصيانة للمعدات
والمرافق.

3

توجيه أعمال اإلصالح والصيانة للمرافق والمعدات ،وتنسيقها.

4

ضمان االلتزام بسياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

5

تنسيق عمليات التفقد ومنح الموافقات والتراخيص.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الهندسة والعمليات الكيميائية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

ميكانيكا السوائل

2

إدارة األشخاص

2

تخطيط التوصيل

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تحليل األثر البيئي

4

اتخاذ القرار

4

تصميم األدوات

5

حل المشاكل
ّ

5

تخطيط العمليات (بيانات)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1322

مديرو المناجم

المهنة

132209

مدير عمليات جيولوجية

المشاركة في إعداد البرامج وخطط العمل المتعلقة بأعمال الهندسة الجيولوجية ،واإلشراف المباشر
على عمليات إعداد الخطط التشغيلية المتعلقة بالعمليات الجيولوجية كفحص المواقع وتنفيذ

ملخص وصف المهنة

االختبارات الميدانية وتقويم التضاريس ودراسة مواقع الطرق واألنفاق والسدود والمنحدرات
الصخرية من النواحي الجيولوجية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

المشاركة في إعداد برامج وخطط العمل المتعلقة بأعمال الهندسة الجيولوجية وتطبيقاتها في أعمال الهندسية المدنية
والمناجم والبيئة والمنشآت المائية والسدود وضمان توظيف أفضل الممارسات واألساليب الحديثة في هذه العمليات.
اإلشراف على كافة العمليات اليومية ألعمال الهندسة الجيولوجية كمتابعة عمليات فحص المواقع وتنفيذ االختبارات

2

الميدانية وتقويم التضاريس األرضية وتقويم اآلثار الناتجة من أخطار الظواهر الطبيعية كالسيول والفيضانات والزالزل
والبراكين والصدوع وإيجاد الحلول المناسبة

3
4
5

ضمان التنسيق الفعال مع كافة الجهات المعنية وإدارة المبادرات والجهود والمشروعات المشتركة ومتابعة وتنسيق عمليات
إعداد المواصفات الخاصة بمختلف المنشآت والمواقع من الناحية الجيولوجية.
اإلشراف على عمليات إعداد التقارير والبحوث والدراسات العلمية في مجاالت الجيولوجيا الهندسية والبيئية ورفع التوصيات
والنتائج إلى الرئيس المباشر والعمل على نشر نتائجها ومشاركتها مع كافة الجهات المعنية لتعميم الفائدة منها.
متابعة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالعمليات الجيولوجية والتوجيه بتبني المناسب منها ،وتحديد وضمان توافر
جميع الموارد والمواد الالزمة لتنفيذ األعمال واألنشطة التخصصية بأحدث األساليب والممارسات ذات العالقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

علوم األرض

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

التقنية الجيولوجية

2

إدارة األشخاص

2

علم الجيولوجيا المائية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

فيزياء األرض

4

اتخاذ القرار

4

جيولوجيا الطبقة الصخرية السفلى

5

حل المشاكل
ّ

5

الجيولوجيا الرباعية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1322

مديرو المناجم

المهنة

132210

مدير عمليات هيدرولوجية

المشاركة في إعداد البرامج وخطط العمل المتعلقة بأعمال العمليات الهيدرولوجية ،واإلشراف
المباشر على عمليات إعداد الخطط التشغيلية المتعلقة بالعمليات الهيدرولوجية بما يشمل الموائع،
وتدفق األنابيب ،وخطوط وشبكات األنابيب ،والمضخات ،والمحطات الهيدرولوجية ،وتدفق القناة

ملخص وصف المهنة

المفتوحة ،وأجهزة قياس الماء وضمان توافق هذه العمليات مع السياسات واألدلة اإلجرائية والفنية
المعتمدة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

المشاركة في إعداد برامج وخطط العمل المتعلقة بالعمليات الهيدرولوجية بما يشمل اختبار أماكن المحطات الهيدرولوجية
وإعداد المواصفات الفنية لآلبار المائية وتحديد أفضل الطرق للمحافظة على الضغط للطبقات الحاملة للزيت والماء.
اإلشراف على كافة العمليات اليومية للعمليات الهيدرولوجية ومتابعة عمليات دراسة وتحليل العوامل المؤثرة في توازن
استغالال اقتصاديا مناسبا.
المياه والعمل على استغالل جميع مصادرها المتوافرة
ا
ضمان التنسيق الفعال مع كافة الجهات المعنية وإدارة المبادرات والجهود والمشروعات المشتركة وتنسيق مشروعات
الجسور والسدود والطرق والقنوات المائية والتأكد من سالمتها وفعاليتها وصيانتها.
اإلشراف على عمليات إعداد التقارير والبحوث والدراسات الهيدرولوجية ومتابعة الدراسات الالزمة الختبار أماكن المحطات
الهيدرولوجية ورفع التوصيات والنتائج إلى الرئيس المباشر.
متابعة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالعمليات الهيدرولوجية والتوجيه بتبني المناسب منها ،وتحديد وضمان توافر
جميع الموارد والمواد الالزمة لتنفيذ األعمال واألنشطة التخصصية بأحدث األساليب والممارسات ذات العالقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الكيمياء الحيوية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

علم الجيولوجيا المائية

2

إدارة األشخاص

2

علم وصف المياه

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تحليل المياه

4

اتخاذ القرار

4

حفر آبار المياه

5

حل المشاكل
ّ

5

اإلدارة العليا للمشاريع

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1322

مديرو المناجم

المهنة

132211

مدير مراقبة عمليات نفطية

المشاركة في إعداد البرامج وخطط العمل المتعلقة بمراقبة العمليات النفطية ،واإلشراف المباشر
على عمليات إعداد الخطط التشغيلية المتعلقة بمراقبة العمليات النفطية ومراقبة عمليات التشغيل

ملخص وصف المهنة

وسالمة وكفاءة المعدات واألجهزة المستخدمة في مختلف مراحل اإلنتاج وضمان االلتزام العام مع
السياسات واألدلة اإلجرائية والفنية المعتمدة في العمل.

المهام الرئيسية للمهنة
1

المشاركة في إعداد برامج وخطط العمل المتعلقة بمراقبة العمليات النفطية بما يضمن فعالية هذه العمليات وضمان سير
عملية اإلنتاج كما هو مخطط له وبالمواصفات المطلوبة.
اإلشراف على كافة العمليات اليومية ألعمال مراقبة العمليات النفطية وضمان كفاءتها وفعاليتها والعمل على تحديد

2

المشكالت والصعوبات التي قد تواجه عمليات اإلنتاج واقتراح الحلول المناسبة وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الجهات
المعنية.

3

ضمان التنسيق الفعال مع كافة الجهات المعنية بهدف تحقيق خطط العمل واإلنتاج ورفع التقارير الدورية للرئيس المباشر
فيما يتعلق بكافة األنشطة والعمليات التي تتم في مجال مراقبة العمليات النفطية.
اإلشراف على عمليات إعداد التقارير والبحوث والدراسات العلمية في مجاالت مراقبة العمليات النفطية ورفع التوصيات

4

والنتائج بآخر المستجدات والتقنيات الحديثة في هذه المجاالت والتوصية بتطبيقها بعد دراسة جدواها ومدى مالءمتها
لألجهزة والتقنيات الحالية.

5

ضمان توافر جميع الموارد والمواد والتقنيات الالزمة لتنفيذ األعمال واألنشطة التخصصية والتأكد من معرفة الموظفين
المرؤوسين بأحدث األساليب والممارسات والمستجدات المتعلقة بمراقبة العمليات النفطية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الهندسة والعمليات الكيميائية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

مراقبة العمليات

2

إدارة األشخاص

2

كيمياء البترول

3

التفكير اإلستراتيجي

3

علم البترول

4

اتخاذ القرار

4

حفر آبار النفط

5

حل المشاكل
ّ

5

المنتجات الكيميائية الفنية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1323

مديرو العمليات اإلنشائية

المهنة

132301

مدير عمليات هندسة مدنية

المشاركة في إعداد البرامج وخطط العمل المتعلقة بأعمال الهندسة المدنية ،واإلشراف المباشر
على عمليات إعداد الخطط التشغيلية المتعلقة بأعمال ومشاريع الهندسة المدنية بما يشمل إعداد

ملخص وصف المهنة

تصاميم الهندسية المدنية وتقديرات التكلفة وقوائم المواد والمواصفات دراسات الجدوى
الهندسية بما يتوافق مع السياسات واألدلة اإلجرائية والفنية المعتمدة.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في إعداد برامج وخطط العمل المتعلقة بأعمال الهندسة المدنية بما يشمل إعداد التصاميم والرسومات
1

والمخططات والتقارير والتقديرات الالزمة ومتابعة مستوى سير العمل وضمان االلتزام التام بالسياسات واإلجراءات الفنية
المعتمدة.

2
3

اإلشراف على كافة العمليات اليومية ألعمال الهندسة المدنية بما يشمل تنفيذ المشاريع تقويم دراسات الجدوى الهندسية
وإعداد التقارير والتوصيات حول جدوى تكاليف وجدوى إقامة المشاريع.
ضمان التنسيق الفعال مع كافة الجهات المعنية وإدارة المبادرات والجهود والمشروعات المشتركة وضمان والتواصل
المستمر مع المقأولين بهدف متابعة أعمالهم والتدقيق عليها وضمان التزامهم بكافة المخططات والمواصفات المعتمدة.
اإلشراف على عمليات إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بأنظمة وعمليات الهندسة المدنية المتنوعة بما يشمل مجاالت

4

التربة واألساسات واإلنشاءات والطرق والجسور والمياه والصرف الصحي ورفع التوصيات والحلول المقترحة حول التحديات
والمشكالت التي تواجه سير العمل.

5

متابعة وتقييم أداء الموظفين المرؤوسين وتحديد وضمان توافر جميع الموارد والمواد والتقنيات الالزمة لتنفيذ األعمال
واألنشطة التخصصية والتأكد من معرفتهم بأحدث األساليب والممارسات والمستجدات المتعلقة بالهندسة المدنية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

البناء والهندسة المدنية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

علم الهندسة المدنية

2

إدارة األشخاص

2

إدارة اإلنتاج (هندسة مدنية)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

أعمال الهندسة المدنية

4

اتخاذ القرار

4

هندسة الجسور

5

حل المشاكل
ّ

5

تخطيط الطرق والمرور

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1323

مديرو العمليات اإلنشائية

المهنة

132302

مدير عمليات طرق وجسور

تخطيط أعمال مشروعات اإلنشاء وتوجيهها وتنسيقها ،ومباشرة جميع جوانب عملية اإلنشاء،
ومراقبة الوقت والتكلفة والجودة ،وإدارة المقاولين والمهندسين والمهندسين المعماريين

ملخص وصف المهنة

والموردين.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إدارة تخطيط مشاريع التشييد وتسليمها.

2

اإلشراف على المقاولين وغيرهم من الموردين ،ومراقبة األداء وفقا للعقد المتفق عليه.

3
4
5

مراقبة التقدم المحرز بمشروعات اإلنشاء ومستوى األداء بها ،والتواصل مع رؤساء عمال المشروع لتحقيق المواءمة بين
األهداف والمواعيد النهائية.
التنسيق مع مجموعة من أصحاب المصلحة ،وتزويد أصحاب المصلحة بأحدث المعلومات عن التقدم المحرز ،والتكلفة
والتقديرات الزمنية.
وضع السياسات واإلجراءات لضمان االلتزام بالقواعد واللوائح ذات الصلة ،ومباشرة تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

البناء والهندسة المدنية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

بناء الطرق

2

إدارة األشخاص

2

أعمال البناء والتشييد

3

التفكير اإلستراتيجي

3

آالت البناء والتشييد

4

اتخاذ القرار

4

مواد البناء والتشييد

5

حل المشاكل
ّ

5

بناء األنفاق

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1323

مديرو العمليات اإلنشائية

المهنة

132303

مدير عمليات إنشائية

المشاركة في إعداد البرامج وخطط العمل المتعلقة بأعمال اإلنشاء ،واإلشراف المباشر على
عمليات إعداد الخطط التشغيلية المتعلقة بأعمال ومشاريع اإلنشاءات في مختلف القطاعات

ملخص وصف المهنة

السكنية والتجارية والبنية التحتية والصناعية والبيئية وضمان سير العمل بناء على المخططات
والمواصفات وبما يتوافق مع السياسات واألدلة اإلجرائية والفنية المعتمدة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

المشاركة في إعداد برامج وخطط العمل المتعلقة بأعمال اإلنشاءات وضمان تنفيذ التصاميم والرسومات والمخططات
المعتمدة ومتابعة مستوى سير العمل وضمان االلتزام التام بالسياسات واإلجراءات الفنية المعتمدة.
اإلشراف على كافة العمليات اليومية ألعمال اإلنشاء وضمان التخطيط والتنفيذ السليم لكافة مراحل اإلنشاء والتأكد من
توافر المواد الخام والمعدات واألجهزة والقوى العاملة كما هو مخطط له ورفع التقارير الفنية للجهات المعنية.
ضمان التنسيق الفعال مع كافة الجهات المعنية والرد على استفسارات أصحاب العالقة وتقديم اإليضاحات الالزمة حول
سير العمل ،ومراقبة المقأولين بهدف متابعة أعمال اإلنشاء وضمان التزامهم بكافة الشروط والمواصفات المعتمدة.
اإلشراف على عمليات إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بعمليات اإلنشاء والتحديات والمشكالت التي تواجه سير العمل.
متابعة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بعمليات اإلنشاء والتوجيه بتبني المناسب منها ،وتحديد وضمان توافر جميع
الموارد والمواد الالزمة لتنفيذ األعمال واألنشطة التخصصية بأحدث األساليب والممارسات ذات العالقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

البناء والهندسة المدنية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

أعمال البناء والتشييد

2

إدارة األشخاص

2

اإلشراف على أعمال التفجير

3

التفكير اإلستراتيجي

3

مشاريع البناء الكبرى (خبرة)

4

اتخاذ القرار

4

بناء الجسور

5

حل المشاكل
ّ

5

إدارة المشاريع (بناء)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1323

مديرو العمليات اإلنشائية

المهنة

132304

مدير التخطيط العمراني

تخطيط استراتيجية وأنشطة إدارة التخطيط العمراني وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة استغالل األراضي
لصالح التوسع العمراني ،والتوصية بمشاريع البنية التحتية ،ووضع سياسات وبرامج التخطيط

ملخص وصف المهنة

العمراني واإلشراف على تنفيذها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

وضع السياسات واإلجراءات المتعلقة بعمليات اإلدارة ،وضمان التزام الموظفين والمطورين واألطراف األخرى باللوائح ذات
الصلة.
إدارة العمليات اليومية لإلدارة ،واإلشراف على عمليات التفتيش على المواقع ،ومراجعة خطط المشاريع.
مراجعة خطط المشاريع المقدمة من المطورين ،وتقييم مدى مالءمتها الستراتيجية التخطيط العمراني ومبادئه التوجيهية،
ومنح االعتمادات الالزمة.

4

وضع البرامج الرامية إلى االستجابة لالحتياجات المجتمعية بخصوص تطوير األراضي والمساحات وإنعاشها.

5

التواصل مع أصحاب المصلحة ،مثل المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الدولية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الهندسة المعمارية وتخطيط المدن

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تخطيط استخدام األراضي

2

إدارة األشخاص

2

تخطيط الطرق والمرور

3

التفكير اإلستراتيجي

3

علم المعمار

4

اتخاذ القرار

4

اقتصاد التشييد

5

حل المشاكل
ّ

5

تطوير المناطق الريفية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1324

مديرو التوريد والتوزيع ومن يرتبط بهم

المهنة

132401

مدير ميناء

المشاركة في وضع األهداف والسياسات والمبادرات والخطط التشغيلية المتعلقة بإدارة الميناء،
واإلشراف العام على أعمال الميناء والتخطيط والتنظيم لكافة النواحي اإلدارية والفنية في الميناء
البحري ،والقيام بالتوصيات التخاذ التدابير المناسبة بما يتوافق مع الخطط التشغيلية ،وضمان توافر

ملخص وصف المهنة

كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية كالشحن والتفريغ وبأكبر كفاءة
وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

المشاركة في وضع األهداف والسياسات والمبادرات والخطط التشغيلية المتعلقة بالميناء البحري وبوحداته التنظيمية
التابعة له ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
وضع سياسات إدارة الرقابة على الميناء واإلشراف على تنفيذها ،ومتابعة تصميم العمليات واإلجراءات المتعلقة بإدارة

2

الميناء البحري ومراجعتها وضمان سالستها ومراجعة مستوى كفاءتها وفعاليتها ،وضمان توثيق جميع سياسات وإجراءات
وأنظمة العمل المتعلقة بإدارة الميناء البح

3
4
5

تقدير وتحديد وضمان توافر جميع الموارد والتقنيات واآلليات والمعدات الالزمة لضمان قيام الميناء البحري بجميع مهامه
وعملياته اليومية بشكل سليم وفعال ،وضمان االستخدام األمثل والفعال لها.
متابعة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بعمليات وإجراءات الحمل والتفريغ والمنأولة في البناء وضمان توافر البنية
التحتية السليمة للميناء بما يشمل األرصفة والمرافق والخدمات اللوجستية األخرى في الميناء.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة لإلنجاز وسير العمليات في الميناء ،وإحاطة اإلدارة العليا
المتخصصة بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتها في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

خدمات النقل

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة المرافئ

2

إدارة األشخاص

2

إدارة المرافق

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تعليمات السالمة

4

اتخاذ القرار

4

هندسة النقل

5

حل المشاكل
ّ

5

حركة مرور الركاب

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1324

مديرو التوريد والتوزيع ومن يرتبط بهم

المهنة

132402

مدير مطار

المشاركة في وضع األهداف والسياسات والمبادرات والخطط التشغيلية المتعلقة بالمطار،
واإلشراف العام على أعمال المطار والتخطيط والتنظيم لكافة النواحي اإلدارية والفنية فيه،
والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة التي تتولى أعمال األمن والجوازات والتفتيش داخل المطار

ملخص وصف المهنة

بما يتوافق مع الخطط التشغيلية ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير
العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

المشاركة في وضع األهداف واالستراتيجيات والسياسات والمبادرات والخطط التشغيلية الخاصة بالمطار ،والتأكد من وجود
األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
وضع سياسات إدارة الرقابة واإلشراف على تنفيذها ،واإلشراف على تصميم العمليات واإلجراءات المتعلقة بإدارة المطار،

2

ومراجعتها وضمان سالستها ومراجعة مستوى كفاءتها وفعاليتها ،والعمل على ضمان توثيق جميع سياسات وإجراءات
وأنظمة العمل المتعلقة بإدارة المطار.

3
4

متابعة عمليات تقدير وتحديد وضمان توافر جميع الموارد والمواد والتقنيات الالزمة لضمان قيام المطار بجميع مهامه
وعملياته اليومية بشكل سليم وفعال ،وضمان االستخدام األمثل والفعال لها.
متابعة عمليات تنظيم وتأمين وإدارة حركة المسافرين والقادمين وأعمال الشحن ،واإلشراف العام على وضع خطط وبرامج
صيانة المنشآت والمعدات ومدارج المطار ومرافقه.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة لإلنجاز وسير العمليات ،وعرضها على اإلدارة العليا

5

المتخصصة ،وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتها في مختلف القضايا اإلستراتيجية والمبادرات
المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

خدمات النقل

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة المطارات

2

إدارة األشخاص

2

إدارة النقل (حركة مرور الركاب)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تعليمات السالمة

4

اتخاذ القرار

4

هندسة النقل

5

حل المشاكل
ّ

5

حركة مرور الركاب

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1324

مديرو التوريد والتوزيع ومن يرتبط بهم

المهنة

132403

مدير خطوط حديدية

التخطيط للعمليات اليومية في محطة السكك الحديدية وتوجيهها وتنسيقها ،واإلشراف على حركة

ملخص وصف المهنة

الركاب والبضائع داخل المرافق ،وضمان االمتثال ألنظمة النقل بالقطارات ولوائحه.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع استراتيجيات محطة السكك الحديدية وسياساتها وخططها العامة ،ومباشرة تنفيذها.

2

إدارة العمليات الشتغيلية اليومية لمحطة السكك الحديدية وتوجيهها ،وضمان الحفاظ على الجداول الزمنية وفترات الخدمة.

3

اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة مستوى أدائهم وسلوكهم مقارنة باألهداف.

4

التفاعل مع العمالء والمستخدمين اآلخرين مثل السائقين والمشغلين ،والتنسيق مع السلطات والهيئات التنظيمية.

5

وضع السياسات واإلجراءات لضمان االلتزام بقواعد الصحة والسالمة والبيئة ولوائحها ،ومباشرة تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

خدمات النقل

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

فحص خطوط السكك الحديدية

2

إدارة األشخاص

2

إدارة المرافق

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة النقل (حركة مرور الركاب)

4

اتخاذ القرار

4

هندسة النقل

5

حل المشاكل
ّ

5

تعليمات السالمة

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1324

مديرو التوريد والتوزيع ومن يرتبط بهم

المهنة

132404

مدير محطة نقل بري

المشاركة في وضع األهداف والسياسات والمبادرات والخطط التشغيلية المتعلقة بمحطة النقل
البري ،واإلشراف المباشر على أعمال تخطيط وتنظيم أعمال المحطة والعمل على تطوير سير العمل

ملخص وصف المهنة

واإلجراءات المتبعة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية
بأكبر كفاءة وفعالية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

المشاركة في وضع السياسات والمبادرات والخطط التشغيلية المتعلقة بمحطة النقل البري وباحتياجاتها ،والقيام بتحديد
األهداف الرئيسية للمحطة ومؤشراتها والعمل على قياسها ومتابعتها باستمرار.
متابعة سير العمليات واإلجراءات في المحطة ومراقبة حركة المسافرين وضمان أمنهم وسالمتهم وسهولة الحصول على
خدمات النقل بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العالقة.
ضمان التنسيق الفعال من كافة الجهات المعنية بهدف ضمان سالمة وفعالية كافة المرافق والخدمات المقدمة في المحطة
وضمان سالمتها وصيانتها باستمرار.
مراجعة ومتابعة المقترحات والشكاوى الواردة من المسافرين أو شركات النقل أو تلك المرفوعة من قبل موظفي المحطة،
والقيام بدراستها واتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لحلها وضمان عدم حدوثها في المستقبل.
اإلشراف على عمليات دراسة وتحديد االحتياجات واألولويات التطويرية للمحطة ،ومتابعة تنفيذ وتطبيق المبادرات والبرامج
والمشروعات المتعلقة بها وتوفير كافة الموارد الالزمة لتحقيقها مع ضمان االستغالل األمثل لهذه الموارد.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

خدمات النقل

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة المرافئ

2

إدارة األشخاص

2

إدارة المرافق

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة النقل (حركة مرور الركاب)

4

اتخاذ القرار

4

تعليمات السالمة

5

حل المشاكل
ّ

5

حركة مرور الركاب

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1324

مديرو التوريد والتوزيع ومن يرتبط بهم

المهنة

132405

الجوي
مدير النقل
ّ

التخطيط ألنشطة النقل في المنشأة وتوجيهها وتنسيقها ،واإلشراف على نقل الركاب والبضائع

ملخص وصف المهنة

فعالة من حيث التكلفة.
دون تأخير وبطريقة ّ

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع استراتيجيات الشركة وسياساتها وخططها العامة المتعلقة بالنقل الجوي ،ومباشرة تنفيذها.

2

إدارة األنشطة اليومية للنقل الجوي وتوجيهها ،ووضع جداول المواعيد ،والتعامل مع حاالت التأخير.

3

اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة مستوى أدائهم وسلوكهم مقارنة باألهداف.

4

مباشرة أنشطة الصيانة ،وتنسيق أنشطة تصليح المعدات بما يضمن تقليل زمن التعطل عن العمل.

5

فعالة ،والحفاظ على معايير خدمة عالية و اتباع
بناء العالقات مع الموردين والعمالء الرئيسيين والحفاظ عليها ،وتوفير حلول ّ
سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

خدمات النقل

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تخطيط

2

إدارة األشخاص

2

ضبط العمليات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تنظيم حركة الطائرات

4

اتخاذ القرار

4

مراقبة المسارات

5

حل المشاكل
ّ

5

تعليمات السالمة

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1324

مديرو التوريد والتوزيع ومن يرتبط بهم

المهنة

132406

البري
مدير النقل ّ

البري في المنشأة وتوجيهها وتنسيقها ،واإلشراف على نقل الركاب
التخطيط ألنشطة النقل ّ

ملخص وصف المهنة

فعالة من حيث التكلفة.
والبضائع دون تأخير وبطريقة ّ

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع استراتيجيات الشركة وسياساتها وخططها العامة المتعلقة بالنقل البري ،ومباشرة تنفيذها.

2

إدارة األنشطة اليومية للنقل البري وتوجيهها ،ووضع جداول المواعيد ،والتعامل مع حاالت التأخير.

3

اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة مستوى أدائهم وسلوكهم مقارنة باألهداف.

4

مباشرة أنشطة الصيانة ،وتنسيق أنشطة تصليح المعدات بما يضمن تقليل زمن التعطل عن العمل.

5

فعالة ،والحفاظ على معايير خدمة عالية و اتباع
بناء العالقات مع الموردين والعمالء الرئيسيين والحفاظ عليها ،وتوفير حلول ّ
سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

خدمات النقل

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة النقل (حركة مرور المركبات)

2

إدارة األشخاص

2

خدمات النقل

3

التفكير اإلستراتيجي

3

اقتصاد النقل

4

اتخاذ القرار

4

قانون النقل

5

حل المشاكل
ّ

5

الخدمات اللوجستية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1324

مديرو التوريد والتوزيع ومن يرتبط بهم

المهنة

132407

مدير النقل البحري

التخطيط ألنشطة النقل البحري في المنشأة وتوجيهها وتنسيقها ،واإلشراف على نقل الركاب

ملخص وصف المهنة

فعالة من حيث التكلفة.
والبضائع دون تأخير وبطريقة ّ

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع استراتيجيات الشركة وسياساتها وخططها العامة المتعلقة بالنقل البحري ،ومباشرة تنفيذها.

2

إدارة األنشطة اليومية للنقل البحري وتوجيهها ،ووضع جداول المواعيد ،والتعامل مع حاالت التأخير.

3

اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة مستوى أدائهم وسلوكهم مقارنة باألهداف.

4

مباشرة أنشطة الصيانة ،وتنسيق أنشطة تصليح المعدات بما يضمن تقليل زمن التعطل عن العمل.

5

فعالة ،والحفاظ على معايير خدمة عالية.
بناء العالقات مع الموردين والعمالء الرئيسيين والحفاظ عليها ،وتوفير حلول ّ

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

خدمات النقل

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تخطيط

2

إدارة األشخاص

2

إدارة العمليات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة النقل (شحن)

4

اتخاذ القرار

4

خدمات النقل

5

حل المشاكل
ّ

5

تعليمات السالمة

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1324

مديرو التوريد والتوزيع ومن يرتبط بهم

المهنة

132408

مدير النقل بالقطارات

التخطيط ألنشطة النقل بالقطارات في المنشأة وتوجيهها وتنسيقها ،واإلشراف على نقل الركاب

ملخص وصف المهنة

فعالة من حيث التكلفة.
والبضائع دون تأخير وبطريقة ّ

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع استراتيجيات الشركة وسياساتها وخططها العامة المتعلقة بالنقل بالقطارات ،ومباشرة تنفيذها.

2

إدارة األنشطة اليومية للنقل بالقطارات وتوجيهها ،ووضع جداول المواعيد ،والتعامل مع حاالت التأخير.

3

اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة مستوى أدائهم وسلوكهم مقارنة باألهداف.

4

مباشرة أنشطة الصيانة ،وتنسيق أنشطة تصليح المعدات بما يضمن تقليل زمن التعطل عن العمل.

5

فعالة ،والحفاظ على معايير خدمة عالية و اتباع
بناء العالقات مع الموردين والعمالء الرئيسيين والحفاظ عليها ،وتوفير حلول ّ
سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

خدمات النقل

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تقييم األداء (منهجيات)

2

إدارة األشخاص

2

إدارة النقل (حركة مرور القطارات)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

حركة مرور الركاب

4

اتخاذ القرار

4

نقل الركاب

5

حل المشاكل
ّ

5

تعليمات السالمة

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1324

مديرو التوريد والتوزيع ومن يرتبط بهم

المهنة

132409

مدير عمليات طيران

المشاركة في إعداد الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية لعمليات الطيران ،واإلشراف المباشر على
عمليات المطار كإدارات المراقبة والخدمات الجوية واألرضية وسالمة وأمن المطارات واإلشراف

ملخص وصف المهنة

على أنشطة العاملين فيه وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات
اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

المشاركة في إعداد الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية لعمليات الطيران ،ومتابعة عمليات التطبيق وضمان االلتزام التام بكافة
األنظمة واللوائح والسياسات واإلجراءات المعتمدة.
اإلشراف على العمليات التشغيلية في المطار ،ومتابعة الرحالت اليومية التي يتم تشغيلها وضمان التخطيط والتنظيم

2

المناسب لها وضمان توافر الموارد الالزمة للقيام بهذه األنشطة على أكمل وجه مع ضمان االستغالل األمثل لكافة الموارد
المتاحة.

3
4

اإلشراف الفني على عمليات الطيران بما يشمل األجهزة المالحية وأجهزة التدقيق والتفتيش ومتابعة أداءها وضمان صيانتها
باستمرار.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير تقارير العمل واإلنجاز ،وعرضها على اإلدارة العليا المتخصصة ،وإحاطتها بمختلف
التحديات والمستجدات المتعلقة بإدارة عمليات الطيران ،واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية.
ضمان وجود الكوادر المؤهلة والمدربة في مختلف مجاالت وأنشطة إدارة عمليات الطيران ،وضمان توافر الدعم والتوجيه

5

المستمر لهم وتمكينهم من توظيف الممارسات والتقنيات والوسائل الحديثة لالرتقاء بمستوى األنشطة والمهام المناطة
بهم.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

خدمات النقل

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة العمليات

2

إدارة األشخاص

2

القانون الجوي

3

التفكير اإلستراتيجي

3

الشحن الجوي

4

اتخاذ القرار

4

إدارة المطارات

5

حل المشاكل
ّ

5

الخدمات اللوجستية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1324

مديرو التوريد والتوزيع ومن يرتبط بهم

المهنة

132410

مدير مراقبة جوية

المشاركة في وضع األهداف الرئيسية واالستراتيجيات العامة للمراقبة الجوية ،واإلشراف المباشر
على أعمال المراقبة الجوية وأنشطتها المختلفة كمراقبة االقتراب اآللي في برج المراقبة الجوي،

ملخص وصف المهنة

والتخطيط والتنظيم لكافة النواحي اإلدارية والفنية فيه ،وضمان االلتزام بأنظمة ومعايير المراقبة
الدولية المطبقة في المملكة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

المشاركة في وضع االستراتيجيات العامة واألهداف الرئيسية المتعلقة بالرقابة الجوية ،وتحقيقها وتنفيذها والتأكد من
وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف اإلستراتيجية.
إدارة أنشطة الرقابة الجوية اليومية وتوجيهها ،وتخطيط جداول الموظفين وضمان التزامهم باألنظمة والمعايير المعتمدة
وبما يسهم في حماية سالمة الطائرات وانسيابية الحركة الجوية في سماء وأرض المملكة.
التنسيق المستمر مع الجهات الداخلية والخارجية ذات العالقة بمهام وأعمال المراقبة الجوية والطيران بما يضمن اإلدارة
الناجحة والفعالة لعمليات المراقبة الجوية في المملكة وأقاليم الطيران المجأورة.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة عن سير عمليات المراقبة الجوية وعرضها على اإلدارة العليا
المتخصصة ،وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا الطارئة.
اإلشراف على تحديد وضمان توافر جميع الموارد والمواد والتقنيات الالزمة لضمان قيام عمليات المراقبة الجوية بجميع
مهامها وعملياتها اليومية وضمان االستخدام األمثل والفعال لها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

خدمات النقل

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

التخطيط

2

إدارة األشخاص

2

ضبط العمليات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تنظيم حركة الطائرات

4

اتخاذ القرار

4

مراقبة المسارات

5

حل المشاكل
ّ

5

المالحة باستخدام األقمار الصناعية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1324

مديرو التوريد والتوزيع ومن يرتبط بهم

المهنة

132411

مدير عمليات تشغيل خطوط حديدية

المشاركة في إعداد الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية لعمليات تشغيل الخطوط الحديدية ،واإلشراف
المباشر على أعمال تخطيط وتنظيم تشغيل شبكة الخطوط الحديدية ومتابعة تنفيذ التعليمات

ملخص وصف المهنة

المختلفة بما يتوافق مع الخطط التشغيلية ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي
تضمن سير العمليات بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

المشاركة في إعداد الخطط اإلستراتيجية واألهداف العامة للمطارات بما يتوافق مع التوجهات وأولويات المؤسسة العامة
للخطوط الحديدية وتوجهاتها المستقبلية ،والمساهمة الفعالة في إدارة وتوجيه وتقييم عمليات التطبيق.
متابعة وإدارة وتوجيه األنشطة المتعلقة بإدارة شؤون الخطوط الحديدية وضمان التطبيق األمثل لكافة األنظمة واللوائح

2

والتعليمات والتوجيهات ،متابعة عميات إصدار التراخيص والتصاريح بما يتوافق مع المعايير والشروط المعتمدة بهذا
الخصوص.

3
4
5

المشاركة في مراجعة وتطوير األنظمة واللوائح والسياسات المتبعة في مجاالت خدمات الخطوط الحديدية وضمان تطويرها
وتحديثها باستمرار والتنسيق مع إدارة محطات الخطوط الحديدية بهدف ضمان االلتزام بها.
مراجعة ودراسة احتياجات المملكة من الخطوط الحديدية واقتراح الخطط المستقبلية الكفيلة بتحقيق تنمية اقتصادية
مستدامة لقطاع الخطوط الحديدة في المملكة.
متابعة عمليات إعداد وتحضير تقارير العمل واإلنجاز ،وعرضها على اإلدارة العليا المتخصصة ،وإحاطتها بمختلف التحديات
والمستجدات المتعلقة بإدارة وتغيل الخطوط الحديدية واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

خدمات النقل

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة النقل (حركة مرور القطارات)

2

إدارة األشخاص

2

اقتصاد النقل

3

التفكير اإلستراتيجي

3

قانون النقل

4

اتخاذ القرار

4

خدمات النقل

5

حل المشاكل
ّ

5

الخدمات اللوجستية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1324

مديرو التوريد والتوزيع ومن يرتبط بهم

المهنة

132412

مدير عمليات محطة نقل بري

المشاركة في إعداد األهداف والسياسات والخطط التشغيلية لعمليات النقل البري ،واإلشراف
المباشر على أعمال إدارة وتخطيط وتنظيم عمليات النقل البري وتطوير سير العمل واإلجراءات

ملخص وصف المهنة

المتبعة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة
وفعالية.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في وضع األهداف والسياسات والمبادرات والخطط التشغيلية لعمليات النقل البري ،وتحديد المسؤوليات
1

واألدوار لمختلف الوحدات التنظيمية ذات العالقة ،ومتابعة عمليات التطبيق وضمان وجود آلية فعالة لقياس مستوى اإلنجاز
.

2
3
4

اإلشراف على كافة األنشطة المتعلقة بإدارة عمليات النقل البري كالتخطيط والتنظيم والتوجيه وضمان توافر الموارد الالزمة
للقيام بهذه األنشطة على أكمل وجه مع ضمان االستغالل األمثل لكافة الموارد المتاحة.
ضمان وجود التنسيق والتواصل الفعال والمستمر مع كافة الجهات المعنية بإدارة عمليات النقل البري بما يسهم في تطوير
مستوى الخدمات المقدمة والنتائج المحققة ويزيد من فعالية وإنتاجية عمليات النقل البري.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير تقارير العمل واإلنجاز ،وعرضها على اإلدارة العليا المتخصصة ،وإحاطتها بمختلف
التحديات والمستجدات المتعلقة بإدارة عمليات النقل البري ،واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية.
ضمان وجود الكوادر المؤهلة والمدربة في مختلف مجاالت وأنشطة إدارة عمليات النقل البري ،وضمان توافر الدعم والتوجيه

5

المستمر لهم وتمكينهم من توظيف الممارسات والتقنيات والوسائل الحديثة لالرتقاء بمستوى األنشطة والمهام المناطة
بهم.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

خدمات النقل

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة المرافق

2

إدارة األشخاص

2

إدارة النقل (حركة مرور الركاب)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تعليمات السالمة

4

اتخاذ القرار

4

هندسة النقل

5

حل المشاكل
ّ

5

حركة مرور الركاب

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1324

مديرو التوريد والتوزيع ومن يرتبط بهم

المهنة

132413

مدير عمليات موانئ

المشاركة في إعداد الخطط األهداف والخطط التشغيلية لعمليات الموانىء ،واإلشراف المباشر
على أعمال إدارة وتخطيط وتنظيم عمليات الموانئ وتطوير سير العمل واإلجراءات المتبعة ،وضمان

ملخص وصف المهنة

توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

المشاركة في وضع الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية لكافة عمليات الموانئ ،وتحديد المسؤوليات واألدوار لمختلف
الوحدات التنظيمية ذات العالقة ،ومتابعة عمليات التطبيق وضمان وجود آلية فعالة لقياس مستوى اإلنجاز.
اإلشراف على كافة األنشطة المتعلقة بإدارة عمليات الموانئ كالتخطيط والتنظيم والتوجيه وضمان توافر الموارد الالزمة
للقيام بهذه األنشطة على أكمل وجه مع ضمان االستغالل األمثل لكافة الموارد المتاحة.
ضمان وجود التنسيق والتواصل الفعال والمستمر مع كافة الجهات المعنية بإدارة عمليات الموانئ بما يسهم في تطوير
مستوى الخدمات المقدمة والنتائج المحققة ويزيد من فعالية وكفاءة عمليات الموانئ.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير تقارير العمل واإلنجاز ،وعرضها على اإلدارة العليا المتخصصة ،وإحاطتها بمختلف
التحديات والمستجدات المتعلقة بإدارة عمليات الموانئ ،واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية.
ضمان وجود الكوادر المؤهلة والمدربة في مختلف مجاالت وأنشطة إدارة عمليات الموانئ ،وضمان توافر الدعم والتوجيه

5

المستمر لهم وتمكينهم من توظيف الممارسات والتقنيات والوسائل الحديثة لالرتقاء بمستوى األنشطة والمهام المناطة
بهم.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

خدمات النقل

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة العمليات

2

إدارة األشخاص

2

إدارة النقل (حركة مرور الركاب)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تعليمات السالمة

4

اتخاذ القرار

4

خدمات النقل

5

حل المشاكل
ّ

5

الخدمات اللوجستية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1324

مديرو التوريد والتوزيع ومن يرتبط بهم

المهنة

132414

مدير أسطول

تخطيط عمليات تشغيل األسطول في المنشأة وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة المواعيد والتنبؤات

ملخص وصف المهنة

والتنظيم األمثل ألنشطة األسطول ،ومباشرة أنشطة صيانة مركبات ونظم األسطول وإصالحها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع استراتيجيات األسطول وسياساته وخططه العامة المتعلقة بالعمليات التشغيلية ومباشرة تنفيذها.

2

إدارة أنشطة األسطول اليومية وتوجيهها ،واإلشراف على عمليات شراء األسطول وتسجيله.

3

اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة مستوى أدائهم وسلوكهم مقارنة باألهداف.

4

مراقبة أداء العمليات والموظفين مقارنة باألهداف المحددة ،وتحديد األنماط ،واتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

5

مباشرة أنشطة الصيانة ،وتنسيق أنشطة تصليح المعدات بما يضمن تقليل زمن التعطل عن العمل و وضع السياسات
واإلجراءات لضمان االلتزام بقواعد الصحة والسالمة والبيئة ولوائحها ،ومباشرة تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

خدمات النقل

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة األساطيل

2

إدارة األشخاص

2

إدارة النقل (شحن)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

توثيق الصادرات والواردات

4

اتخاذ القرار

4

الخدمات اللوجستية

5

حل المشاكل
ّ

5

اإلشراف على المرور

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1324

مديرو التوريد والتوزيع ومن يرتبط بهم

المهنة

132415

مدير خدمات لوجستية

التخطيط ألنشطة تخزين البضائع وتوزيعها في المنشأة وتوجيهها وتنسيقها ،وضمان تسليم

ملخص وصف المهنة

المنتجات دون تأخير وبفعالية من حيث التكلفة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع استراتيجيات الشركة وسياساتها وخططها العامة المتعلقة بالخدمات اللوجستية ،ومباشرة تنفيذها.

2

إدارة أنشطة الخدمات اللوجستية والتوزيع اليومية وتوجيهها ،ومباشرة تخزين البضائع وتوزيعها.

3

اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة مستوى أدائهم وسلوكهم مقارنة باألهداف.

4

مراقبة أداء العمليات والموظفين مقارنة باألهداف المحددة ،وتحديد األنماط ،واتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

5

مباشرة أنشطة الصيانة ،وتنسيق أنشطة تصليح المعدات بما يضمن تقليل زمن التعطل عن العمل و وضع السياسات
واإلجراءات لضمان االلتزام بقواعد الصحة والسالمة والبيئة ولوائحها ،ومباشرة تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

المبادئ والممارسات اللوجستية

2

إدارة األشخاص

2

تخطيط وتحسين الخدمات اللوجستية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

المشتريات واللوجستيات

4

اتخاذ القرار

4

إدارة المواد

5

حل المشاكل
ّ

5

الشراء

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1324

مديرو التوريد والتوزيع ومن يرتبط بهم

المهنة

132416

مدير سلسلة توريد

التخطيط ألنشطة سلسلة التوريد في المنشأة وتوجيهها وتنسيقها ،واإلشراف على حركة البضائع

ملخص وصف المهنة

والمواد من الموردين للمستهلكين ،وضمان تحقيق األداء األمثل ورضا العمالء.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع استراتيجيات الشركة وسياساتها وخططها العامة المتعلقة بسالسل التوريد ،ومباشرة تنفيذها.

2

إدارة أنشطة سلسلة التوريد وتوجيهها ،ومباشرة إجراءات سلسلة التوريد للبضائع والمواد.

3

اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة مستوى أدائهم وسلوكهم مقارنة باألهداف.

4

مراقبة أداء العمليات والموظفين مقارنة باألهداف المحددة ،وتحديد األنماط ،واتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

5

وضع السياسات واإلجراءات لضمان االلتزام بالقواعد واللوائح ذات الصلة ،ومباشرة تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

المشتريات واللوجستيات

2

إدارة األشخاص

2

المبادئ والممارسات اللوجستية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تخطيط وتحسين الخدمات اللوجستية

4

اتخاذ القرار

4

إدارة المواد

5

حل المشاكل
ّ

5

إدارة وتزامن سالسل التوريد

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1324

مديرو التوريد والتوزيع ومن يرتبط بهم

المهنة

132417

مدير مشتريات

المشاركة في إعداد الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية إلدارة المشتريات  ،واإلشراف المباشر
على كافة األنشطة المتعلقة بتنظيم عمليات الشراء بما يتوافق مع الخطط التشغيلية ،ومتابعة

ملخص وصف المهنة

كافة العمليات والخدمات المقدمة في مجاالت تقييم واختيار الموردين المعتمدين واستدراج
العروض وتنفيذ طلبات الشراء وتنسيق استالم البضائع وتقييم أداء الموردين وغيرها.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في إعداد الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية ألعمال وأنشطة إدارة وتخطيط المشتريات وضمان وتحديد احتياجات
1

الشراء وأولوياته ومتابعة موظفي المشتريات وضمان التزامهم بالسياسات واإلجراءات المعتمدة وتوجيههم نحو أفضل
ممارسات وأساليب الشراء.
اإلشراف على كافة األعمال واألنشطة اليومية ألعمال المشتريات بما يشمل تقييم واختيار الموردين المعتمدين ،واستدراج

2

العروض ،وفتح المظاريف ،وتنفيذ طلبات الشراء ،ومتابعة استالم المشتريات ،وضبط المواصفات والكميات للمشتريات
المطلوبة وضمان الحصول عليها في الوقت الم

3
4

ضمان وجود التنسيق والتواصل الفعال مع شركاء العمل الداخليين والخارجيين وضمان بناء قاعدة واسعة من الموردين
وتقييم أسعارهم وأدائهم وجودة خدماتهم ،وتقديم التقارير والتوصيات لإلدارة العليا بهذا الخصوص.
متابعة وتوجيه عمليات إعداد التقارير والتحليالت الفنية ألنشطة المشتريات ومراقبة التكاليف واألسعار ورفع التقارير لإلدارة
العليا وإحاطتهم بالمقترحات والتوصيات الفنية المستندة على هذه التحليالت والدراسات.
المشاركة في إدارة المفاوضات والمناقشات ودراسة العقود مع موردي المواد والخدمات المختلفة بما يتالءم مع كافة

5

السياسات واإلجراءات المعتمدة ،وتحديد وضمان توافر جميع الموارد والمواد والتقنيات الالزمة لتنفيذ أعمال وأنشطة
المشتريات .

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

القانون التجاري

2

إدارة األشخاص

2

اإللزام بالعقود

3

التفكير اإلستراتيجي

3

صياغة االتفاقيات والعقود

4

اتخاذ القرار

4

قانون العقود

5

حل المشاكل
ّ

5

المناقصات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1324

مديرو التوريد والتوزيع ومن يرتبط بهم

المهنة

132418

مدير مستودع

اإلشراف المباشر على أعمال إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال المستودعات ،ومتابعة كافة العمليات
اإلدارية المتبعة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية

ملخص وصف المهنة

بأكبر كفاءة وفعالية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

اإلشراف على تخطيط وتنظيم أعمال المستودعات ومراقبة المخزون ومتابعة تنفيذ العمليات المختلفة والمشاركة في وضع
األهداف والسياسات والمبادرات والخطط التشغيلية الخاصة بالتموين والتوزيع.
ضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير المتعلقة بإدارة المستودعات وضبط المخزون وااللتزام بمعايير السالمة القانونية

2

والفنية المتعلقة بإدارة المخازن وتوفير بيئة التخزين المناسبة للحفاظ على الموجودات ومنع تلفها أو استخدامها بشكل غير
مصرح به.

3
4
5

اإلشراف على تنظيم وترتيب المواد في المخازن وضمان ترميزها ووضع تاريخ الوصول علهيا ،والتأكد من أن عمليات التخزين
تتم بالشكل الصحيح للمواد داخل المستودعات بشكل يضمن سالمتها ويمنع من فقدانها أو تلفها.
اإلشراف على وثائق وسجالت الجرد والصرف ومتابعتها والتأكد من سالمتها و إعداد المقترحات واألنظمة التي تهدف إلى
تبسيط العمل والوصول إلى نتائج أفضل.
إعداد التقارير التشغيلية الدورية عن المستودعات وعن المواد الموجودة فيها ،وتحديد مشكالت وتحديات العمل واقتراح
الحلول واإلجراءات الوقائية والتحسينية المناسبة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة المواد

2

إدارة األشخاص

2

أعمال المخازن

3

التفكير اإلستراتيجي

3

جرد المخازن

4

اتخاذ القرار

4

حفظ المخزون

5

حل المشاكل
ّ

5

مراقبة المواد

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1324

مديرو التوريد والتوزيع ومن يرتبط بهم

المهنة

132419

مدير مكتب بريد

المشاركة في وضع األهداف الرئيسية واإلستراتيجية العامة لمكتب البريد ،وإدارة أعمال وعمليات
المكتب المختلفة ومتابعة كافة شؤونه اإلدارية والتشغيلية والمالية بما يضمن تنفيذ نشاطاته

ملخص وصف المهنة

وأهدافه الرئيسية ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية
في المكتب بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

المشاركة في وضع اإلستراتيجية العامة للمكتب واألهداف الرئيسية وتحقيقها من خالل وضع الخطط التشغيلية والتنفيذية
للمكتب ومتابعة عمليات تنفيذها وضمان وجود آلية فعالة لقياس مستوى اإلنجاز.
اإلشراف العام على سير العمليات واإلجراءات في المكتب ،متابعة العمليات المالية كاستيفاء الرسوم البريدية ودفع
االشتراكات الدورية ،وضمان االلتزام بكافة األنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة.
تحديد احتياجات المكتب من الموارد المالية والبشرية والمستلزمات اإلدارية الالزمة لتنفيذ أعمال المكتب وأنشطته المختلفة.
إصدار التعليمات والتعاميم والقرارات اإلدارية والتنظيمية والفنية المتعلقة بإدارة عمليات المكتب وتنفيذها بهدف تحقيق
الخطط والبرامج واألهداف الموضوعة.
استالم تقارير العمل المعدة من موظفي مكتب البريد وإعداد التقارير الخاصة والدورية حول سير العمل في المكتب ورفعها
إلى اإلدارة العليا المعنية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

خدمة توصيل البريد

2

إدارة األشخاص

2

خدمات توصيل البريد إلى خارج المدن

3

التفكير اإلستراتيجي

3

االتصاالت السلكية والالسلكية

4

اتخاذ القرار

4

قانون االتصاالت السلكية والالسلكية

5

حل المشاكل
ّ

5

قانون تنظيم تقنيات االتصاالت والمعلومات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

132

مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع

مجموعة الوحدات

1324

مديرو التوريد والتوزيع ومن يرتبط بهم

المهنة

132420

مدير عمليات بريدية

اإلشراف على إعداد الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية للعمليات البريدية ،واإلشراف المباشر على
العمليات البريدية المختلفة كاستالم وفرز وتوزيع الطرود والرسائل البريدية ،وتوزيع العمل بين

ملخص وصف المهنة

الموظفين ومتابعة تنفيذ العمليات البريدية المختلفة بما يتوافق مع الخطط التشغيلية ،وضمان
توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

اإلشراف على إعداد الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية للعمليات البريدية وتحديد المسؤوليات واألدوار لمختلف الوحدات
التنظيمية ذات العالقة ،ومتابعة عمليات التطبيق وضمان وجود آلية فعالة لقياس مستوى اإلنجاز.
اإلشراف على كافة األنشطة المتعلقة بإدارة العمليات البريدية وتوزيع البريد على المناطق وتنظيمه وتوثيقه وحفظه،
وضمان توافر الموارد الالزمة للقيام بهذه األنشطة على أكمل وجه مع ضمان االستغالل األمثل لكافة الموارد المتاحة.
ضمان وجود التنسيق والتواصل الفعال والمستمر مع كافة الجهات المعنية بإدارة العمليات البريدية بما يسهم في تطوير
مستوى الخدمات المقدمة والنتائج المحققة ويزيد من فعالية وإنتاجية كافة العمليات البريدية.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير تقارير العمل واإلنجاز ،وعرضها على اإلدارة العليا المتخصصة ،وإحاطتها بمختلف
التحديات والمستجدات المتعلقة بإدارة العمليات البريدية ،واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية.
ضمان وجود الكوادر المؤهلة والمدربة في مختلف مجاالت وأنشطة العمليات البريدية ،وضمان توافر الدعم والتوجيه

5

المستمر لهم وتمكينهم من توظيف الممارسات والتقنيات والوسائل الحديثة لالرتقاء بمستوى األنشطة والمهام المناطة
بهم.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

خدمات توصيل البريد إلى خارج المدن

2

إدارة األشخاص

2

االتصاالت السلكية والالسلكية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

قانون االتصاالت السلكية والالسلكية

4

اتخاذ القرار

4

قانون تنظيم تقنيات االتصاالت والمعلومات

5

حل المشاكل
ّ

5

االتصاالت السلكية والالسلكية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

133

مديرو خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت

مجموعة الوحدات

1330

مديرو خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت

المهنة

133001

مدير تقنية معلومات

المشاركة في إعداد البرامج وخطط العمل المتعلقة بأعمال تقنية المعلومات ،واإلشراف المباشر
على عمليات إعداد الخطط التشغيليةبما يشمل تحليل األعمال وتطوير البرامج والتطبيقات ومتابعة

ملخص وصف المهنة

ودعم عمليات استخدامها بما يضمن جودتها وكفاءتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

المشاركة في إعداد برامج وخطط العمل المتعلقة بأعمال تقنية المعلومات وعمليات تصميم وتطوير البرامج والتطبيقات
واإلشراف على أنشطة دعم المستخدم بهدف توفير الحلول التقنية الالزمة عند مواجهة أية صعوبات أو مشاكل.
اإلشراف على عمليات تحديد احتياجات المستخدمين في مختلف الوحدات التنظيمية في الجهة والقيام بمراجعتها وتقديم
االقتراحات المعنية بتطوير ووضع المواصفات التقنية لألنظمة والتطبيقات الالزمة.
اإلشراف على كافة العمليات اليومية ألعمال تقنية المعلومات وضمان وجود منهجيات فعالة للبحث عن البرامج والتطبيقات

3

التي تلبي احتياجات المستخدم النهائي في الجهة وضمان أمنها ومالءمتها لمختلف المتطلبات والمواصفات والتقنيات
الحالية.
اإلشراف على عمليات تطوير وتطبيق المعايير الالزمة لضمان أمن نظم المعلومات بما يشمل التأكد من هوية المستخدمين

4

وصالحياتهم ،والتعامل مع المخاطر والتهديدات المتوقعة قبل حدوثها ،ومراقبة سرية ونقل البيانات عبر الشبكة وضمان
توافر الخدمات وعدم انقطاعها.
متابعة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بشؤون وعمليات تقنية المعلومات والتوجيه بتبني المناسب منها ،وتحديد

5

وضمان توافر جميع الموارد والمواد الالزمة لتنفيذ األعمال واألنشطة التخصصية بأحدث األساليب والممارسات ذات
العالقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

نظرية النظم واتصاالت الحاسب اآللي

2

إدارة األشخاص

2

البرمجة (حاسبات آلية شخصية)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

الحاسبات اآللية واألجهزة الملحقة

4

اتخاذ القرار

4

قانون تقنية المعلومات

5

حل المشاكل
ّ

5

قانون تنظيم تقنيات االتصاالت والمعلومات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

133

مديرو خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت

مجموعة الوحدات

1330

مديرو خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت

المهنة

133002

مدير هندسة تقنية معلومات

المشاركة في إعداد البرامج وخطط العمل المتعلقة بأعمال هندسة تقنية المعلومات ،واإلشراف
المباشر على عمليات إعداد الخطط التشغيلية المتعلقة بأعمال هندسة تقنية المعلومات بما يشمل

ملخص وصف المهنة

إنشاء البنية التحتية الحديثة لنظم تقنيات المعلومات كخوادم الحاسوب والشبكات وتصميم النموذج
التشغيلي لها ومتابعة تشغيلها وصيانتها بما يضمن جودتها وكفاءتها.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في إعداد برامج وخطط العمل المتعلقة بأعمال هندسة تقنية المعلومات بما يشمل تصميم وتركيب وصيانة مراكز
1

البيانات ووحدات التحكم والشبكات وخوادم الحاسوب والنظم المرتبطة بها ،ومتابعة مستوى سير العمل وضمان االلتزام
التام بالسياسات واإلجراءات الفنية المعتمدة.
اإلشراف على كافة العمليات اليومية ألعمال هندسة تقنية المعلومات وتقديم التوجيه والخبرة الفنية الالزمة بهدف ضمان

2

المحافظة على األنظمة واألجهزة المستخدمة وضمان صيانتها باستمرار وتحسين كفاءتها بما يتوافق مع األدلة الفنية
المتعلقة بها.

3
4

ضمان التنسيق الفعال من كافة الجهات المعنية وإدارة المبادرات والجهود والمشروعات المشتركة وضمان قدرة عمليات
هندسة تقنية المعلومات على تقديم المعلومات الالزمة للقيام باألعمال الموكلة بدقة وفعالية.
اإلشراف على عمليات إعداد التقارير والبحوث والدراسات المتعلقة بعمليات هندسة تقنية المعلومات وتحديد الصعوبات
والمشكالت التي تواجه العمل والقيام بدراستها وتحليل مسبباتها ورفع التوصيات بالحلول الهندسية الالزمة.
متابعة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بشؤون وعمليات هندسة تقنية المعلومات والتوجيه بتبني المناسب منها،

5

وتحديد وضمان توافر جميع الموارد والمواد الالزمة لتنفيذ األعمال واألنشطة التخصصية بأحدث األساليب والممارسات ذات
العالقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

التحليل األمني (أمن البيانات)

2

إدارة األشخاص

2

نظام التشغيل

3

التفكير اإلستراتيجي

3

هندسة تصميم الشبكات الحاسوبية

4

اتخاذ القرار

4

قانون تقنية المعلومات

5

حل المشاكل
ّ

5

قانون تنظيم تقنيات االتصاالت والمعلومات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

133

مديرو خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت

مجموعة الوحدات

1330

مديرو خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت

المهنة

133003

مدير اتصاالت

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية والخطط اإلستراتيجية وتطوير الخطط والبرامج والمشروعات
لالتصاالت ،واإلشراف المباشر على أعمال تخطيط وتنظيم األعمال المتعلقة باالتصاالت ومتابعة

ملخص وصف المهنة

تنفيذ األعمال المختلفة المتعلقة باالتصاالت بما يتوافق مع الخطط التشغيلية ،وضمان توافر كافة
الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية والخطط التشغيلية لالتصاالت في الجهة ،وتطوير وتطبيق الخطط والبرامج
1

والمشروعات التي تساهم في تحقيق هذه األهداف والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق
هذه الخطط واألهداف اإلستراتيجية.

2
3
4
5

متابعة عمليات االتصاالت في الجهة وضمان فعالية كافة أجهزة ومعدات االتصاالت المستخدمة واإلشراف على عمليات
الصيانة الخاصة بها وضمان توافر قطع الغيار والمعدات والموارد الالزمة لعمليات الصيانة.
التنسيق مع باقي الوحدات التنظيمية بهدف التعرف على احتياجاتهم من خدمات االتصاالت والعمل على تلبيتها بناء على
الخطط والميزانيات المحددة.
متابعة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بأجهزة ومعدات االتصاالت والتوجيه بتبني المناسب منها ،وتحديد وضمان
توافر جميع الموارد والمواد الالزمة لتنفيذ األعمال واألنشطة التخصصية بأحدث األساليب والممارسات ذات العالقة.
ضمان التطبيق الفعال لكافة األنظمة والقرارات المتعلقة باالتصاالت ،والتواصل مع الموظفين لتعزيز فهمهم وإحاطتهم
بكافة المستجدات ،ومراقبة التزامهم بالتوجيهات والمهام المسندة إليهم والتأكد من قيامهم بأدائها بشكل فعال.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإللكترونيات واألتمتة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلنترنت/اإلنترانت (إدارة الشبكات)

2

إدارة األشخاص

2

بث االتصاالت السلكية والالسلكية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

بروتوكول االتصاالت

4

اتخاذ القرار

4

قانون االتصاالت السلكية والالسلكية

5

حل المشاكل
ّ

5

قانون تنظيم تقنيات االتصاالت والمعلومات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

133

مديرو خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت

مجموعة الوحدات

1330

مديرو خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت

المهنة

133004

مدير هندسة اتصاالت

المشاركة في إعداد البرامج وخطط العمل المتعلقة بأعمال هندسة االتصاالت ،واإلشراف المباشر
على عمليات إعداد الخطط التشغيلية المتعلقة بأعمال هندسة االتصاالت بما يشمل تطوير وتركيب

ملخص وصف المهنة

أنظمة االتصاالت السلكية والالسلكية وتطوير البنية التحتية لها ومتابعة تشغيلها وصيانتها بما
يضمن جودتها وكفاءتها.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في إعداد برامج وخطط العمل المتعلقة بأعمال هندسة االتصاالت بما يشمل تصميم وتركيب وصيانة أنظمة
1

االتصاالت السلكية والالسلكية وضمان توفير الحلول الهندسية المرتبطة بها كمواقع المعدات واألسالك وتوفير معدات
الطاقة ،ووسائل الرصد والتنبيه والتقنيات الرقمية وغيرها.
اإلشراف على كافة العمليات اليومية ألعمال هندسة االتصاالت وتقديم التوجيه والخبرة الفنية الالزمة بهدف ضمان

2

المحافظة على األنظمة واألجهزة المستخدمة وضمان صيانتها باستمرار وتحسين كفاءتها بما يتوافق مع األدلة الفنية
المتعلقة بها.

3
4

ضمان التنسيق الفعال من كافة الجهات المعنية وإدارة المبادرات والجهود والمشروعات المشتركة وضمان قدرة عمليات
هندسة االتصاالت على تقديم المعلومات الالزمة للقيام باألعمال الموكلة بدقة وفعالية.
اإلشراف على عمليات إعداد التقارير والبحوث والدراسات المتعلقة بعمليات هندسة االتصاالت وتحديد الصعوبات
والمشكالت التي تواجه العمل والقيام بدراستها وتحليل مسبباتها ورفع التوصيات بالحلول الهندسية الالزمة.
متابعة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بشؤون وعمليات هندسة االتصاالت والتوجيه بتبني المناسب منها ،وتحديد

5

وضمان توافر جميع الموارد والمواد الالزمة لتنفيذ األعمال واألنشطة التخصصية بأحدث األساليب والممارسات ذات
العالقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تقنية االتصال عبر بروتوكول اإلنترنت)(IP

2

إدارة األشخاص

2

الشبكات الضوئية المتزامنة)(SONET

3

التفكير اإلستراتيجي

3

دمج شبكتي الحاسب اآللي والهاتف)(CTI

4

اتخاذ القرار

4

قانون االتصاالت السلكية والالسلكية

5

حل المشاكل
ّ

5

قانون تنظيم تقنيات االتصاالت والمعلومات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

133

مديرو خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت

مجموعة الوحدات

1330

مديرو خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت

المهنة

133005

مدير شبكات اتصاالت

تخطيط قواعد استخدام الشبكات المحلية والشبكات واسعة النطاق وتنسيقها وتنفيذها ،وضمان

ملخص وصف المهنة

سالمة الشبكة من خالل التدابير األمنية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

وضع وتطوير معايير وإرشادات استخدام قاعدة البيانات والوصول إليها ،واإلشراف على تنفيذها.
تخطيط التدابير األمنية لحماية المعلومات وتنسيقها وتنفيذها ،وضمان حماية الشبكة من الوصول غير المصرح به ،أو
اإلضرار بها ،أو تعديلها ،أو الكشف عنها.
تصميم خدمات التكوين والنسخ المتماثل والنسخ االحتياطي واالسترداد لجميع إعدادات الشبكة والخوادم والتطبيقات،
وتنفيذ هذه الخدمات.

4

اإلشراف على عمليات تدقيق الخدمات لضمان االلتزام بالسياسات ،وتعديل إعدادات الشبكة ونظم اإلدارة تبعا لذلك.

5

تطوير خطط وإجراءات مواجهة المخاطر واسترداد البيانات ،وتنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

المسؤولية التشغيلية (الحوسبة)

2

إدارة األشخاص

2

أجهزة الراوتر (تركيب وصيانة)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

منصة تطبيقات الخادم

4

اتخاذ القرار

4

الخوادم (تركيب وصيانة)

5

حل المشاكل
ّ

5

إنشاء قوالب النظم

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

133

مديرو خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت

مجموعة الوحدات

1330

مديرو خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت

المهنة

133006

مدير برمجيات

المشاركة في تخطيط استراتيجية وأنشطة تطوير البرمجيات وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة العمليات

ملخص وصف المهنة

اليومية من حيث التسليم واإلصدار والترقية ،واإلشراف على فريق تطوير البرمجيات.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إنشاء برامج تطوير البرامج وفقا الستراتيجية المنشأة ومتطلبات األعمال التجارية ،وتحديد األهداف والموازنات.
إدارة تسليم البرامج وإصدارها وترقيتها بواسطة فريق تطوير البرامج ،ومباشرة العمليات اليومية لإلدارة والموظفين،
ومراقبة تسليم البرامج في إطار المواعيد النهائية المحددة ومعايير الجودة والموازنات المخصصة.
اختيار المطورين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة أداء المطورين في وضع المتطلبات الوظيفية وتسليم األكواد
البرمجية.
تحديد احتياجات السوق أو المنشأة وذلك من خالل جمع بيانات السوق أو الشركة وتحليلها ،وتفسير النتائج والعمل على
فرص النمو.
اإلشراف على عمليات تدقيق البرامج للتأكد من عدم وجود األخطاء والتناقضات ،واتخاذ التدابير التصحيحية قبل اإلصدار
السوقي.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تطوير البرمجيات

2

إدارة األشخاص

2

لغة(  Cلغة برمجة)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

برمجيات إدارة المشاريع

4

اتخاذ القرار

4

البرمجة المتقدمة لتطبيقات األعمالABAP

5

حل المشاكل
ّ

5

تطوير المنتج

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

133

مديرو خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت

مجموعة الوحدات

1330

مديرو خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت

المهنة

133007

مدير أنظمة تقنية معلومات

تخطيط استراتيجية وأنشطة تقنية المعلومات وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة األجهزة والبرامج

ملخص وصف المهنة

والصيانة والتدريب والمشورة وتوفير كل ذلك ،وضمان امتثال النظم للوائح والسياسات.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تطوير استراتيجيات أمن المعلومات وفقا الستراتيجية المنشأة ومتطلبات األعمال التجارية ،وتحديد األهداف والموازنات.
إدارة أنشطة إدارة تقنية المعلومات ،بما في ذلك التعاقدات الخاصة باألجهزة والبرامج وتدريب المستخدمين وأعمال
الصيانة ،ومباشرة العمليات اليومية لإلدارة والموظفين.
العمل كنقطة للتصعيد ألصحاب المصلحة الرئيسيين ،وحل المشكالت ،ومتابعة الشكاوى أو االستفسارات المقدمة من
أصحاب المصلحة الرئيسيين.
اختيار محللي األعمال والمطورين وأخصائيي الدعم وتدريبهم واالشراف عليهم ،ومراقبة أدائهم في تقديم الصيانة
والتدريب واالتصال للمستخدمين.
اإلشراف على عمليات تدقيق الخدمات لضمان االلتزام بالمعايير الخاصة بقدرة وكفاءة فريق العمل و وضع سياسات
وإجراءات وممارسات تقنية المعلومات بالمنشأة ،واإلشراف على تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

نظرية النظم واتصاالت الحاسب اآللي

2

إدارة األشخاص

2

أنظمة األعمال

3

التفكير اإلستراتيجي

3

مكتبة تطوير التطبيقات

4

اتخاذ القرار

4

خوادم التطبيقات

5

حل المشاكل
ّ

5

برمجيات ذكاء األعمال

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

133

مديرو خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت

مجموعة الوحدات

1330

مديرو خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت

المهنة

133008

مدير أمن بيانات

دراسة وتقييم االخطار وتحديد المعايير األمنية وإجراءات حماية نظام البياتات ،وتقديم الحلول التقنية
في التعامل مع المخاطر المتعلقة بنظم البيانات ،وإعداد خطط الطوارئ والمحافظة على تطوير

ملخص وصف المهنة

ونشر الحماية األمنية للبيانات وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال إدارة أمن
البيانات وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة وتقييم االخطار األمنية والتقنية للبيانات والمعلومات والبرامج واألجهزة وملحقاتها ووضع السياسات األمنية
لحمايتها ،وتحديد طرق تشفير البيانات الحساسة.

2

إجراء االبحاث والدراسات حول أحدث تقنيات حماية األنظمة واختيار انسبها لتطبيقها ومتابعة تحديث مضادات الفيروسات.

3

تقديم الحلول التقنية في التعامل مع المخاطر المتعلقة بشبكات نظم البيانات مثل مخاطر الدخول غير المسموح به.

4

إعداد خطط الطوارئ للحد من آثار الكوارث ووضع خطط تطبيق القواعد الخاصة واللوائح المتعلقة بأمن نظم البيانات.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بإدارة أمن البيانات وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

التحليل األمني (أمن البيانات)

2

إدارة األشخاص

2

التشفير (أمن البيانات)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

أجهزة التحكم بالمرور

4

اتخاذ القرار

4

شبكات المرور (تركيب وصيانة)

5

حل المشاكل
ّ

5

بروتوكول االتصاالت (مراقبة)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

133

مديرو خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت

مجموعة الوحدات

1330

مديرو خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت

المهنة

133009

مدير دعم فني تقنية معلومات

المشاركة في إعداد البرامج وخطط العمل المتعلقة بأعمال تقنية المعلومات ،واإلشراف المباشر
على عمليات إعداد الخطط التشغيلية المتعلقة بما يشمل بتحليل األعمال وتطوير البرامج

ملخص وصف المهنة

والتطبيقات ومتابعة ودعم عمليات استخدامها بما يضمن جودتها وكفاءتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

المشاركة في إعداد برامج وخطط العمل المتعلقة بأعمال تقنية المعلومات وعمليات تصميم وتطوير البرامج والتطبيقات
واإلشراف على أنشطة دعم المستخدم بهدف توفير الحلول التقنية الالزمة عند مواجهة أية صعوبات أو مشاكل.
اإلشراف على عمليات تحديد احتياجات المستخدمين في مختلف الوحدات التنظيمية في الجهة والقيام بمراجعتها وتقديم
االقتراحات المعنية بتطوير ووضع المواصفات التقنية لألنظمة والتطبيقات الالزمة.
اإلشراف على كافة العمليات اليومية ألعمال تقنية المعلومات وضمان وجود منهجيات فعالة للبحث عن البرامج والتطبيقات

3

التي تلبي احتياجات المستخدم النهائي في الجهة وضمان أمنها ومالءمتها لمختلف المتطلبات والمواصفات والتقنيات
الحالية.
اإلشراف على عمليات تطوير وتطبيق المعايير الالزمة لضمان أمن نظم المعلومات بما يشمل التأكد من هوية المستخدمين

4

وصالحياتهم ،والتعامل مع المخاطر والتهديدات المتوقعة قبل حدوثها ،ومراقبة سرية ونقل البيانات عبر الشبكة وضمان
توافر الخدمات وعدم انقطاعها.
متابعة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بشؤون وعمليات تقنية المعلومات والتوجيه بتبني المناسب منها ،وتحديد

5

وضمان توافر جميع الموارد والمواد الالزمة لتنفيذ األعمال واألنشطة التخصصية بأحدث األساليب والممارسات ذات
العالقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

نظرية النظم واتصاالت الحاسب اآللي

2

إدارة األشخاص

2

البرمجة (حاسبات آلية شخصية)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

الحاسبات اآللية واألجهزة الملحقة

4

اتخاذ القرار

4

قانون تقنية المعلومات

5

حل المشاكل
ّ

5

قانون تنظيم تقنيات االتصاالت والمعلومات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

133

مديرو خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت

مجموعة الوحدات

1330

مديرو خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت

المهنة

133010

مدير مركز اتصاالت

المشاركة في وضع األهداف العامة والخطط اإلستراتيجية لمركز االتصاالت ،واإلشراف المباشر
على أعمال تخطيط وتنظيم األعمال المتعلقة باالتصاالت في المركز  ،وتوزيع العمل بين الموظفين
ومتابعة تنفيذ األعمال المختلفة المتعلقة باالتصاالت بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج

ملخص وصف المهنة

التنفيذية ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر
كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

المشاركة في وضع وإعداد الخطط واألهداف العامة لمركز االتصاالت بما يتوافق مع الرؤى واألولويات اإلستراتيجية ،والتأكد
من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
تطوير الخطط والبرامج والمشروعات التفصيلية لمركز االتصاالت ومتابعة عملية تنفيذها بما يضمن أفضل المخرجات ويحقق
أعلى مستويات الكفاءة والجودة واإلنتاجية ،وضمان االلتزام بكافة األنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة بهذا الخصوص.
التنسيق مع جميع الجهات المعنية بهدف تركيب وصيانة معدات وأجهزة مركز االتصاالت وضمان التغلب على كافة التحديات
التي تواجهه.
اإلشراف العام على سير العمليات واإلجراءات والخدمات المقدمة في مركز االتصاالت ،ومراجعة ومتابعة المقترحات
والشكاوى الواردة ،والقيام بدراستها واتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لحلها وضمان عدم حدوثها في المستقبل.
ضمان وجود الكوادر المؤهلة والمدربة في مختلف عمليات وأنشطة مركز االتصاالت ،وضمان توافر الدعم والتوجيه المستمر
لهم وتمكينهم من توظيف الممارسات واألساليب والوسائل الحديثة لالرتقاء بمستوى األنشطة واألعمال المتعلقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

اإللكترونيات واألتمتة

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تقنية االتصاالت السلكية والالسلكية (مبيعات)

2

إدارة األشخاص

2

إدارة تكاليف االتصاالت

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تقنية االتصال عبر بروتوكول اإلنترنت)(IP

4

اتخاذ القرار

4

النظام العالمي لالتصاالت المحمولة)(GSM

5

حل المشاكل
ّ

5

بروتوكول االتصاالت (مراقبة)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

133

مديرو خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت

مجموعة الوحدات

1330

مديرو خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت

المهنة

133011

مدير قواعد بيانات

المشاركة في تخطيط قواعد استخدام قاعدة البيانات وتوجيهها وتنسيقها ،وضمان سالمة قاعدة

ملخص وصف المهنة

البيانات من خالل اإلجراءات األمنية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

اإلشراف على تطوير معايير وإرشادات استخدام قاعدة البيانات والوصول إليها ،واإلشراف على تنفيذها.
تخطيط التدابير األمنية لحماية المعلومات وتنسيقها وتنفيذها ،وضمان حماية قاعدة البيانات من الوصول غير المصرح به ،أو
اإلضرار بها ،أو تعديلها ،أو الكشف عنها.
تصميم خدمات التكوين والنسخ المتماثل والنسخ االحتياطي واالسترداد لجميع قواعد البيانات والخوادم والتطبيقات،
وتنفيذ هذه الخدمات.

4

اإلشراف على عمليات تدقيق الخدمات لضمان االلتزام بالسياسات ،وتعديل قواعد البيانات ونظم اإلدارة تبعا لذلك.

5

تطوير خطط وإجراءات مواجهة المخاطر واسترداد البيانات ،وتنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تصميم قواعد البيانات (رقميا)

2

إدارة األشخاص

2

تصميم قواعد البيانات (فعليا)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تطوير قواعد البيانات

4

اتخاذ القرار

4

برمجة قواعد البيانات

5

حل المشاكل
ّ

5

اتصال قواعد البيانات المفتوح (برمجة)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

133

مديرو خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت

مجموعة الوحدات

1330

مديرو خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت

المهنة

133012

مدير أمن سيبراني

إدارة أمن ُلظم المعلومات والوظائف ذات الصلة داخل الجهة .قيادة فريق األمن السيبراني و

ملخص وصف المهنة

الوحدات والوظائف على المستوى المؤسسي.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إدارة وطلب الموارد الالزمة ،بما في ذلك دعم القيادة والموارد المالية و موظفي األمن السيبراني الرئيسيين ،لغرض دعم
أهداف وغايات األمن السيبراني للجهة والحد من المخاطر التنظيمية الشاملة.
العمل ضمن فرق متعددة التخصصات كخبير متخصص في ضوابط بنية األمن السحابي ومنهجياتها.
تقديم التوصيات إلى اإلدارة العليا (مثل ،مدير إدارة األمن السيبراني) بشأن تحليل التكاليف و المنافع لبرامجاألمن
السيبراني ،وسياساته وعملياته ونُ ظمه وعناصره.
تقديم التوصيات إلى اإلدارة العليا( مثل مدير إدارة األمن السيبراني ) المعني بشأن التغييرات التي تؤثر في وضع األمن
السيبراني للجهة.
تحديد و التأكد من إدراج متطلبات األمن السيبراني في خطط استمرارية األعمال في الجهة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

1

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

المجال التعليمي ()2

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

المجال التعليمي ()3

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

1

حل المشاكل

1

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

3

التفكير اإلستراتيجي

3

الجدارات الفنية
معرفة اآلثار التشغيلية المحددة لثغرات األمن
السيبراني.
معرفة مقاييس و مؤشرات أداء أمن النُ ظم و وفرتها.
معرفة تقنيات األمن السيبراني وتقنية المعلومات
الجديدة والناشئة.
مهارة كيفية عمل النظام األمني (بما في ذلك قدرات

4

4

5

5

الصمود والتبعية) ،وكيف تؤثر التغييرات في الظروف
أو العمليات أو البيئة في تلك النتائج.
القدرة على دمج متطلبات األمن السيبراني في عملية
االستحواذ واستخدام الضوابط األمنية األساسية
القابلة للتطبيق بوصفها أحد مصادر متطلبات األمن،
وضمان قوة عمليات مراقبة جودة البرمجيات ،وتوفرها
من مصادر متعددة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

134

مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1341

مديرو خدمات رعاية الطفل

المهنة

134101

مدير مركز رعاية االطفال

تخطيط استراتيجية وأنشطة مركز رعاية الطفل وتوجيهها وتنسيقها ،واإلشراف على موظفي رعاية
الطفل ،واألطفال في مراكز رعاية الطفل الصباحية (قبل المدرسة) والمسائية (بعد المدرسة) وفي

ملخص وصف المهنة

اإلجازات ومراكز الرعاية النهارية ،واإلشراف على تخطيط األنشطة الموجهة لألطفال.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع اإلستراتيجية العامة لمركز رعاية الطفل ،واإلشراف على أنشطة تحديد األسواق المستهدفة والمستخدمين النهائيين
المستهدفين ،ووضع خطط العمل المالئمة.

2

إدارة العمليات اليومية ،مثل األنشطة الترفيهية والتعليمية ،وتحضير الوجبات ،والتنظيف واألعمال الروتينية األخرى.

3

وضع البرامج الرامية إلى تحسين النمو البدني واالجتماعي ،والعاطفي والفكري لألطفال ،وتنسيق هذه البرامج.

4

اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة أدائهم وسلوكهم في ضوء األهداف الموضوعة.
ضمان الحفاظ على نظافة المرافق والمعدات وأدائها لوظائفها ،والحفاظ عليها في حالة جيدة ،وضمان تنفيذ أعمال الصيانة

5

الدورية واإلصالحات المطلوبة  ,وضع السياسات واإلجراءات لضمان االمتثال لقوانين ولوائح الصحة والسالمة والبيئة،
واإلشراف على تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

رعاية الطفل وخدمات الشباب

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة الموظفين

2

إدارة األشخاص

2

الخدمة االجتماعية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

علم االجتماع

4

اتخاذ القرار

4

إدارة العمليات

5

حل المشاكل
ّ

5

الرعاية النفسية لألطفال والشباب

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

134

مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1341

مديرو خدمات رعاية الطفل

المهنة

134102

مدير روضة

تخطيط استراتيجية وأنشطة مركز رعاية الطفل وتوجيهها وتنسيقها ،واإلشراف على موظفي رعاية
الطفل ،واألطفال في مراكز رعاية الطفل الصباحية (قبل المدرسة) والمسائية (بعد المدرسة) وفي

ملخص وصف المهنة

اإلجازات ومراكز الرعاية النهارية ،واإلشراف على تخطيط وإعداد المناهج التعليمية وتنفيذها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع اإلستراتيجية العامة لمركز رعاية الطفل ،واإلشراف على أنشطة تحديد األسواق المستهدفة والمستخدمين النهائيين
المستهدفين ،ووضع خطط العمل المالئمة.

2

إدارة العمليات اليومية ،مثل األنشطة الترفيهية والتعليمية ،وتحضير الوجبات ،والتنظيف واألعمال الروتينية األخرى.

3

وضع البرامج الرامية إلى تحسين النمو البدني واالجتماعي ،والعاطفي والفكري لألطفال ،وتنسيق هذه البرامج.

4

اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة أدائهم وسلوكهم في ضوء األهداف الموضوعة.
ضمان الحفاظ على نظافة المرافق والمعدات وأدائها لوظائفها ،والحفاظ عليها في حالة جيدة ،وضمان تنفيذ أعمال الصيانة

5

الدورية واإلصالحات المطلوبة  ,وضع السياسات واإلجراءات لضمان االمتثال لقوانين ولوائح الصحة والسالمة والبيئة،
واإلشراف على تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

علوم التربية والتعليم

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة الموظفين

2

إدارة األشخاص

2

الخدمة االجتماعية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

علم االجتماع

4

اتخاذ القرار

4

إدارة العمليات

5

حل المشاكل
ّ

5

الرعاية النفسية لألطفال والشباب

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

134

مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1342

مديرو الخدمات الصحية

المهنة

134201

مدير شؤون صحية

تطوير الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية لألنشطة الصحية ،واإلشراف المباشر على جميع
األعمال اإلدارية في اإلدارات الطبية والصحية والتأكد من سالمة سير العمل حسب التوجيهات،
ومتابعة تنفيذ األعمال المختلفة بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والعمل على تحديد احتياجات

ملخص وصف المهنة

اإلدارات الصحية من األجهزة والمعدات واألدوية والقوى العاملة والمواد المختلفة بما يضمن حسن
سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تطوير الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية لألعمال واألنشطة الصحية ،بما يشمل تخطيط االحتياجات الطبية وتحضير قائمة
العمليات ،وغيرها من األنشطة الصحية المختلفة مع ضمان وجود آلية فعالة لقياس مستوى اإلنجاز وجودته.
اإلشراف على أعمال تخطيط وتنظيم المستودعات الطبية ووضع وتطوير األنظمة واللوائح المتعلقة بها وتطوير أنظمة
الصرف بها وشروط تخزينها بما يتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة من قبل وزارة الصحة في المملكة.
التواصل مع الجهات واألجهزة الرسمية بهدف إدارة وتنسيق كافة الجهود المشتركة فيما يتعلق بالشؤون الصحية وضمان

3

توافر آليات عمل مشتركة لضمان التزام الهيئات والجمعيات والمستشفيات والمراكز الصحية بكافة األنظمة والقواعد
والتعليمات المنظمة لممارسة النشاطات الصحية.

4

اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير تقارير العمل واإلنجاز ،وعرضها على اإلدارة العليا وإحاطتها بمختلف التحديات
والمستجدات المتعلقة بأعمال وأنشطة الرعاية الصحية واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية.
ضمان وجود الكوادر المؤهلة والمدربة للقيام باألعمال واألنشطة المتعلقة بالشؤون الصحية وضمان توافر الدعم والتوجيه

5

المستمر لهم وتمكينهم من توظيف الممارسات واألساليب والوسائل الحديثة لالرتقاء بمستوى األنشطة واألعمال
المتعلقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

الطب

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

قضايا الرعاية الصحية

2

إدارة األشخاص

2

تطوير العناية والتمريض

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة المرضى

4

اتخاذ القرار

4

المسؤولية الطبية

5

حل المشاكل
ّ

5

علوم الطب

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

134

مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1342

مديرو الخدمات الصحية

المهنة

134202

مدير رقابة مرافق صحية

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية والسياسات المتعلقة بإدارة رقابة المرافق الصحية،
واإلشراف المباشر على تخطيط وتنظيم أعمال إدارة رقابة المرافق الصحية ومتابعة عمليات

ملخص وصف المهنة

التفتيش على المستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات وتحديد احتياجاتها ،وضمان توافر
كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية إلدارة رقابة المرافق الصحية ،وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي
1

تساهم في تحقيق هذه األهداف ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط
واألهداف اإلستراتيجية.
تطوير ومراجعة سياسات إدارة الرقابة واإلشراف على تنفيذها ،واإلشراف على تصميم العمليات واإلجراءات ومراجعتها

2

وضمان سالستها و مراجعة مستوى كفاءتها وفعاليتها بناء على األنظمة واللوائح المعتمدة من قبل وزارة الصحة في
المملكة.

3
4

اإلشراف العام على إجراء الدراسات واألبحاث التطويرية في مجال رقابة المرافق الصحية ،ومراجعة ومتابعة المقترحات
والشكاوى الواردة ،والقيام بدراستها واقتراح اإلجراءات والتدابير الالزمة لحلها وضمان عدم حدوثها في المستقبل.
اإلشراف على عمليات إدارة رقابة المرافق الصحية ،و تحديد المواصفات والمعايير ومستويات الجودة المطلوبة ،لضمان
حسن سير العمليات ورفع التوصيات المناسبة إلى الرئيس المباشر تمهيدا لتنفيذها.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير التي توضح نسب اإلنجاز العامة والتي تبلور مشكالت وتحديات

5

العمل ،وعرضها على اإلدارة العليا المتخصصة ،وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات واقتراح الحلول واإلجراءات
التصحيحية المناسبة ،واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

السالمة والصحة المهنية

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلشراف  /المراقبة

2

إدارة األشخاص

2

مراقبة األداء

3

التفكير اإلستراتيجي

3

مراقبة العمليات

4

اتخاذ القرار

4

الترخيص المهني

5

حل المشاكل
ّ

5

إدارة الخدمات الصحية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

134

مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1342

مديرو الخدمات الصحية

المهنة

134203

مدير صحة عامة

تخطيط استراتيجية وأنشطة منشأة الصحة العامة وتوجيهها وتنسيقها ،واإلشراف على العمليات

ملخص وصف المهنة

غير اإلكلينيكية وتنسيق البرامج العالجية ،وضمان االلتزام بالقوانين واللوائح المحلية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع اإلستراتيجية العامة لمنشأة الصحة العامة ،واإلشراف على أنشطة تحديد األسواق المستهدفة والمستخدمين
النهائيين المستهدفين ،ووضع خطط العمل المالئمة.
إدارة العمليات اليومية ،مثل تسيير برامج الوقاية القومية التي تستهدف اإلنفلونزا والجدري على سبيل المثال ،وتثقيف

2

الجمهور حول أمراض معينة ،مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية (فيروس كورونا) وفيروس نقص المناعة البشرية
(اإليدز) ،والخيارات العالج المتاحة.

3
4
5

وضع برامج الرعاية الصحية وتنسيقها ،واإلشراف على تنفيذ الحمالت العالجية الجديدة استجابة للمخاطر الواقعة على البيئة
وعلى الصحة العامة.
اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة أدائهم وسلوكهم في ضوء األهداف الموضوعة.
ضمان الحفاظ على نظافة المرافق والمعدات وأدائها لوظائفها ،والحفاظ عليها في حالة جيدة ،وضمان تنفيذ أعمال الصيانة
الدورية واإلصالحات المطلوبة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

الطب

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

فحص األغذية

2

إدارة األشخاص

2

علم األمصال لمجموعات الدم

3

التفكير اإلستراتيجي

3

التفسير الطبي

4

اتخاذ القرار

4

اإلحصاء الطبي

5

حل المشاكل
ّ

5

علوم الصحة العامة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1342

مديرو الخدمات الصحية

المهنة

134204

مدير رقابة صحة عامة

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية وسياسات إدارة رقابة الصحة العامة ،واإلشراف المباشر
على تخطيط وتنظيم األعمال المتعلقة بالصحة العامة وتنظيم الجوالت التفتيشية بما يتوافق مع

ملخص وصف المهنة

الخطط التشغيلية المعدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات
اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية إلدارة رقابة الصحة العامة في المنشآت الحكومية المختلفة ،وتطوير وتنفيذ الخطط
1

والبرامج والمشروعات التي تساهم في تحقيق هذه األهداف ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى
تحقيق هذه الخطط واألهداف.

2

تطوير ومراجعة سياسات إدارة الرقابة الصحية العامة واإلشراف على تنفيذها ،واإلشراف على تصميم العمليات واإلجراءات
ومراجعتها وضمان سالستها و مراجعة مستوى كفاءتها وفعاليتها.
تقديم الدعم والمساندة لمراقبي الصحة العامة والعمل على تنظيم أعمال التفتيش الميداني ومراجعة التقارير المعدة

3

وضمان اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حال وجود مخالفات أو تجأوزات في معايير الصحة العامة المعتمدة من قبل وزارة الصحة
في المملكة.

4

اإلشراف على عمليات إدارة رقابة الصحة العامة ،و تحديد المواصفات والمعايير ومستويات الجودة المطلوبة لضمان حسن
سير العمليات ورفع التوصيات المناسبة إلى الرئيس المباشر تمهيدا لتنفيذها.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير التي توضح نسب اإلنجاز العامة ،وعرضها على اإلدارة العليا

5

المتخصصة ،وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واقتراح الحلول واإلجراءات التصحيحية المناسبة ،واستشارتهم في
مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

الطب

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلشراف  /المراقبة

2

إدارة األشخاص

2

قضايا الرعاية الصحية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

التفتيش

4

اتخاذ القرار

4

علوم الصحة العامة

5

حل المشاكل
ّ

5

اقتصاديات الصحة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

134

مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1342

مديرو الخدمات الصحية

المهنة

134205

مدير مستشفى

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية وإعداد الخطط اإلستراتيجية للمستشفى ،واإلشراف
المباشر على أعمال تخطيط وتنظيم أعمال المستشفى المختلفة والعمل على تأمين األدوات

ملخص وصف المهنة

والمعدات الطبية واألدوية الالزمة بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والميزانيات المعتمدة ،وضمان
توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية وإعداد الخطط اإلستراتيجية للمستشفى ،وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج
1

والمشروعات التي تساهم في تحقيق هذه األهداف ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق
هذه الخطط واألهداف.

2
3

اإلشراف العام على أداء وأعمال جميع فرق العمل في المستشفى وقيادة توجيه ومتابعة سير العمليات واإلجراءات العامة
والتأكد من مستوى الخدمات الصحية المقدمة وضمان تناسقها ومالءمتها لمعايير الجودة المعتمدة.
اإلشراف على تحديد احتياجات المستشفى من الموارد المالية والبشرية والمستلزمات اإلدارية اعتمادا على اإلجراءات
والعمليات المحددة ورفعها لإلدارة العليا المتخصصة.
اإلشراف على وضع وتطبيق استراتيجيات وبرامج لتطوير وتدريب مختلف الموظفين في المستشفى ،بما يضمن توافر

4

الكوادر المؤهلة والمدربة في شتى مجاالت العمل وضمان توافر كافة التقنيات والوسائل الحديثة لتمكينهم من تطبيق
مبادئ وأساليب العمل بالشكل المطلوب.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة لإلنجاز في المستشفى وعرضها على الجهات العليا

5

المتخصصة ،وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة
المتعلقة بالمستشفى وتطوير أدائها وزيادة فعاليتها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

الطب

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة األعمال (المرافق الصحية)

2

إدارة األشخاص

2

اقتصاديات الرعاية الطبية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة العمليات

4

اتخاذ القرار

4

اقتصاديات الصحة

5

حل المشاكل
ّ

5

جناح طبي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

134

مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1342

مديرو الخدمات الصحية

المهنة

134206

مدير مركز صحي

اإلشراف المباشر على أعمال تخطيط وتنظيم أعمال المركز الصحي المختلفة والعمل على تأمين
األدوات والمعدات الطبية واألدوية الالزمة لتقديم الخدمات الصحية والرعاية األولية بما يتوافق مع

ملخص وصف المهنة

الخطط التشغيلية والميزانيات المعتمدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن
سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

اإلشراف على عمليات تطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في تحقيق أهداف المركز ،والتأكد من وجود
األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
اإلشراف العام على أداء وأعمال موظفي المركز وقيادة توجيه ومتابعة سير العمليات واإلجراءات العامة والتأكد من مستوى
الخدمات الصحية المقدمة وضمان تناسقها ومالءمتها لمعايير الجودة المعتمدة.
اإلشراف على تحديد احتياجات المركز الصحي من الموارد المالية والبشرية والمستلزمات اإلدارية اعتمادا على اإلجراءات
والعمليات المحددة ورفعها لإلدارة العليا المتخصصة.
متابعة عمليات وبرامج تطوير وتدريب الكوادر الطبية والتمريضية واإلدارية في المركز ،بما يضمن توافر الكوادر المؤهلة

4

والمدربة في شتى مجاالت العمل وضمان توافر كافة التقنيات والوسائل الحديثة لتمكينهم من تطبيق مبادئ وأساليب
العمل بالشكل المطلوب.

5

اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة لإلنجاز في المركز الصحي وعرضها على الجهات العليا
المتخصصة ،وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

الطب

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة العمليات

2

إدارة األشخاص

2

اقتصاديات الصحة

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة الموظفين

4

اتخاذ القرار

4

القانون الطبي

5

حل المشاكل
ّ

5

إدارة الخدمات الصحية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1342

مديرو الخدمات الصحية

المهنة

134207

مدير مختبر تحاليل طبية

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية للمختبر واإلشراف المباشر على تخطيط وتنظيم وإدارة
المختبر فنيا وإداريا ،ومتابعة التطور في مجال التحليالت والتركيبات الكيماوية والصحية بما يتوافق

ملخص وصف المهنة

مع الخطط التشغيلية واألهداف المعدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن
سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية والخطط التشغيلية للمختبر وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي
1

تساهم في تحقيق هذه األهداف ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط
واألهداف.

2
3

اإلشراف العام على أداء وأعمال جميع فرق العمل في المختبر الطبي ،وقيادة توجيه ومتابعة سير اإلجراءات والتأكد من جودة
األجهزة والعمليات المخبرية وضمان تناسقها ومالءمتها لمعايير الجودة المعتمدة.
متابعة عمليات دراسة واختبار العينات والتحاليل والفحوصات ،ومتابعة تنفيذ االختبارات الطبية المختلفة بناء على الشروط
والتعليمات المعتمدة ،واإلشراف على عمليات توثيقها وحفظ السجالت الخاصة بها.
اإلشراف على وضع ومتابعة تنفيذ استراتيجيات وبرامج لتطوير وتدريب موظفي المختبر الطبي ،بما يضمن توافر الكوادر

4

المؤهلة والمدربة في شتى مجاالت العمل وضمان توافر كافة التقنيات والوسائل الحديثة لتمكينهم من تطبيق مبادئ
وأساليب العمل بالشكل المطلوب.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة لإلنجاز فيما يتعلق بأعمال المختبر الطبي ،وعرضها على

5

اإلدارة العليا المتخصصة ،وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا المهمة المتعلقة
بالمختبر.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الكيمياء

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تخطيط المختبرات

2

إدارة األشخاص

2

إدارة العمليات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة األعمال (المختبرات)

4

اتخاذ القرار

4

المختبرات السريرية

5

حل المشاكل
ّ

5

الممارسات الجيدة للمختبرات)(GLP

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1342

مديرو الخدمات الصحية

المهنة

134208

رئيس األطباء

تخطيط اإلستراتيجية واألنشطة السريرية وتوجيهها وتنسيقها في منشأة الرعاية الصحية ،وإدارة

ملخص وصف المهنة

التوجيه اإلكلينيكي لألقسام الطبية في المنشأة ،وتقديم هذا التوجيه.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

وضع استراتيجيات وأهداف أقسام المنشأة الطبية ،وتطوير الرؤية واالستراتيجيات السريرية بغرض تحسين جودة الرعاية
الصحية ،واإلشراف على تنفيذ كل ذلك.
إدارة األقسام الطبية في المنشأة بما في ذلك أقسام األطباء واألخصائيين ،واإلشراف على تقديم الرعاية الطبية
للمرضى.

3

العمل كحلقة تواصل أساسية بين طاقم العمل الطبي وإدارة المستشفى والمنشآت الصحية الخارجية.

4

تحديد الفرص المتاحة للتعاون ،وتطوير فرص التكامل اإلكلينيكي مع أنظمة تقديم الخدمات الصحية األخرى.

5

الحفاظ على الخبرة الفنية وتحديث المعارف بشكل مستمر ،ودراسة المنشورات المتخصصة ،والمشاركة في الدورات
التدريبية والمؤتمرات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الطب

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلشراف

2

إدارة األشخاص

2

المسؤولية الطبية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

التفسير الطبي

4

اتخاذ القرار

4

القانون الطبي

5

حل المشاكل
ّ

5

المسؤولية الطبية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1342

مديرو الخدمات الصحية

المهنة

134209

رئيس التمريض

تخطيط استراتيجية وأنشطة الرعاية التمريضية وتوجيهها وتنسيقها داخل منشأة الرعاية الصحية،

ملخص وصف المهنة

إدارة الرعاية التمريضية وتقديمها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

تطوير برامج وسياساِ ت وإجراءات رعاية المرضى ،وتحديد احتياجات المرضى من الرعاية التمريضية والخدمات العالجية وغيرها
من الخدمات ،وتقييم هذه االحتياجات تلبيتها.
إدارة أقسام التمريض في المنشأة ،بما في ذلك إدارات العيادات الشاملة ،وتحديد االحتياجات المطلوبة من تخصصات
وأعداد طاقم التمريض.
العمل كحلقة تواصل أساسية بين طاقم التمريض وإدارة المستشفى والمنشآت الصحية الخارجية.
الحفاظ على الخبرة الفنية وتحديث المعارف بشكل مستمر ،ودراسة المنشورات المتخصصة ،والمشاركة في الدورات
التدريبية والمؤتمرات.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التمريض والقبالة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

التمريض العام

2

إدارة األشخاص

2

إدارة المرضى

3

التفكير اإلستراتيجي

3

مراقبة األداء

4

اتخاذ القرار

4

العناية والتمريض

5

حل المشاكل
ّ

5

اقتصاديات الرعاية الطبية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1342

مديرو الخدمات الصحية

المهنة

134210

مدير مستشفى بيطري

تخطيط استراتيجية وأنشطة منشأة الرعاية الصحية وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة العمليات اليومية

ملخص وصف المهنة

للمستشفى أو العيادة أو هيئة الصحة العامة ،أو ما يماثلها من مرافق تقديم الرعاية الصحية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع اإلستراتيجية واألهداف والمعايير العامة لمؤسسة الرعاية الصحية ،واإلشراف على تنفيذها.

2

إدارة عمليات مؤسسة الرعاية الصحية ،واإلشراف على تخطيط وتسيير األعمال اليومية للمرافق والموظفين.

3

تكوين عالقات مع الجهات األخرى المعنية بالخدمات الصحية وخدمات الرعاية االجتماعية ،كمقدمي هذه الخدمات ومجالس
إدارتها وهيئات تمويلها ،لتنسيق عملية تقديم الخدمات.

4

تمثيل المنشأة خارجيا في المفاوضات والمؤتمرات والندوات ،وجلسات االستماع العلنية وغير ذلك من المنتديات المشابهة.

5

وضع السياسات واإلجراءات لضمان االلتزام بلوائح الصحة والسالمة والبيئة ،واإلشراف على تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

الطب البيطري

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

الرعاية البيطرية

2

إدارة األشخاص

2

الطب البيطري

3

التفكير اإلستراتيجي

3

العالج الطبيعي البيطري

4

اتخاذ القرار

4

اإلرشاد (الصحة الوقائية للحيوان)

5

حل المشاكل
ّ

5

حماية الحيوانات

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1342

مديرو الخدمات الصحية

المهنة

134211

مدير صيدلة

اإلشراف على خدمات الصيدلة ومصرف األدوية وفقا للتقارير الطبية المعدة،واإلشراف على

ملخص وصف المهنة

المهام التي يؤديها الموظفون ورفع التقارير الدورية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

اإلشراف على تنظيم عمل الخدمات الصيدالنية واإلشراف عليها ،وضمان تلقي المرضى أدوية تناسب احتياجاتهم العالجية
والوقائية وفق المعايير الدولية المالئمة.
اإلشراف العام على أداء الكادر الصيدالني ومتابعة الخطط التشغيلية وتقديم التقارير الدورية وتزويد المعنيين بنتائج أدائها
وفق نظام إدارة األداء المعتمد.
اإلشراف على التخطيط والتطوير لممارسة مهنة الصيدلة ووضع األنظمة والمعايير والضوابط والسياسات التي تحكم
ممارستها وضمان تماشيها مع األهداف اإلستراتيجية لوزارة الصحة ووفقا ألفضل الممارسات العالمية.
اإلشراف على عمل إصدار اللوائح ،األوامر ،النظم والدالئل اإلرشادية الخاصة بالصيدلة ،واقتراح السياسة الدوائية وتحديث
وتوحيد جميع السياسات واإلجراءات الخاصة بالصيدليات.
اإلشراف على إعداد ورفع تقارير دورية كمية ونوعية عن مدى استهالك المرافق الصحية لألدوية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الصيدلة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

قضايا الرعاية الصحية

2

إدارة األشخاص

2

منتجات الخدمات الصحية والصيدالنية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

أعمال صيدلية العيادات الخارجية

4

اتخاذ القرار

4

أعمال الصيدلية في المستشفيات

5

حل المشاكل
ّ

5

قطاع المستحضرات الدوائية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1342

مديرو الخدمات الصحية

المهنة

134212

مدير رقابة صيدلية

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية وسياسات إدارة الرقابة الصيدلية ،واإلشراف المباشر على
تخطيط وتنظيم أعمال الخدمات الصيدلية في المستشفيات والوحدات الصحية المختلفة ،ومتابعة
أعمال الصيأدلة والفنيين العاملين في الصيدليات بما يتوافق مع الخطط التشغيلية المعدة،

ملخص وصف المهنة

وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية
ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية إلدارة رقابة أعمال الصيدليات وتطوير وتطبيق الخطط والبرامج والمشروعات التي
1

تساهم في تحقيق هذه األهداف ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط
واألهداف اإلستراتيجية.
المشاركة في تطوير ومراجعة سياسات إدارة الرقابة واإلشراف على تنفيذها ،واإلشراف على تصميم العمليات واإلجراءات

2

ومراجعتها وضمان سالستها ومراجعة مستوى كفاءتها وفعاليتها وفعاليتها بناء على األنظمة واللوائح المعتمدة من قبل
وزارة الصحة في المملكة.

3
4

اإلشراف على تطبيق كافة العمليات اللوجستية المتعلقة باألدوية والتموينات الطبية وعمليات تخزينها ،واإلشراف على
عمليات إتالف األدوية المنتهية الصالحية وضمان توثيق وحفظ السجالت الطبية بناء على اللوائح واإلجراءات المعتمدة.
اإلشراف على عمليات إدارة رقابة الصيدليات ،وعمليات تركيب وصرف الوصفات واألدوية ،وتحديد المواصفات والمعايير
ومستويات الجودة المطلوبة ،لضمان حسن سير العمليات ورفع التوصيات المناسبة إلى الرئيس المباشر تمهيدا لتنفيذها.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير التي توضح نسب اإلنجاز العامة ،وعرضها على اإلدارة العليا

5

المتخصصة ،وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واقتراح الحلول واإلجراءات التصحيحية المناسبة ،واستشارتهم في
مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الصيدلة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

مراقبة األداء

2

إدارة األشخاص

2

أعمال الصيدلية في المستشفيات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

الترخيص المهني

4

اتخاذ القرار

4

أعمال صيدلية العيادات الخارجية

5

حل المشاكل
ّ

5

عمليات الصيدلة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

134

مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1343

مديرو خدمات رعاية المسنين

المهنة

134301

مدير مركز رعاية مسنين

تخطيط عمليات تقديم خدمات رعاية المسنين وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة العمليات اليومية لمنشأة

ملخص وصف المهنة

تقديم خدمات الرعاية الشخصية للمسنين.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

وضع اإلستراتيجية واألهداف والمعايير العامة لتوفير خدمات رعاية المسنين ،واإلشراف على تنفيذها.
إدارة تقديم خدمات الرعاية الشخصية والسكنية لألفراد واألسر ممن يحتاجون إلى هذه الخدمات بسبب التقدم بالسن،
واإلشراف على تخطيط وتسيير األعمال اليومية للمرافق والموظفين.
تكوين عالقات مع الجهات األخرى المعنية بالخدمات الصحية وخدمات الرعاية االجتماعية ،كمقدمي هذه الخدمات ومجالس
إدارتها وهيئات تمويلها ،لتنسيق عملية تقديم الخدمات.

4

تمثيل المنشأة خارجيا في المفاوضات والمؤتمرات والندوات ،وجلسات االستماع العلنية وغير ذلك من المنتديات المشابهة.

5

وضع السياسات واإلجراءات لضمان االلتزام بلوائح الصحة والسالمة والبيئة ،واإلشراف على تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

الخدمة االجتماعية واإلرشاد

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

قضايا الرعاية الصحية

2

إدارة األشخاص

2

رعاية مرضى الشيخوخة

3

التفكير اإلستراتيجي

3

علم نفس الشيخوخة

4

اتخاذ القرار

4

الرعاية األساسية

5

حل المشاكل
ّ

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

134

مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1344

مديرو الرعاية االجتماعية

المهنة

134401

مدير شؤون إسكان

المشاركة في وضع وإعداد األهداف والخطط العامة لشؤون اإلسكان بما يتوافق مع الرؤى
واألولويات اإلستراتيجية لوزارة اإلسكان ،واإلشراف العام على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم

ملخص وصف المهنة

األعمال المتعلقة بشؤون اإلسكان وفق الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية المعتمدة ،وضمان
توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

اإلشراف على وضع وإعداد األهداف والخطط المتعلقة بشؤون اإلسكان بما يتوافق مع الرؤى واألولويات اإلستراتيجية
لوزارة اإلسكان ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
إدارة أعمال التنظيم والرقابة المختلفة على المشاريع السكنية ،وإصدار التعليمات والتعاميم والقرارات اإلدارية والتنظيمية
والفنية المتعلقة بإدارة هذه المشاريع والعمليات بهدف تحقيق الخطط والبرامج واألهداف الموضوعة.
التنسيق والتواصل مع جميع الجهات المعنية بهدف الحصول على المعلومات والبيانات االزمة إلجراء وإعداد الدراسات
واألبحاث المتخصصة الهادفة إلى تحديد احتياجات المملكة من مشاريع اإلسكان وتحديد ميزانيات هذه المشاريع ومتطلباتها.
مراجعة واقتراح السياسات واالستراتيجيات والتشريعات المتعلقة ببرامج اإلسكان واقتراح آليات بسيطة لمنح التسهيالت

4

الالزمة لتشجيع المواطنين علىى اإلستفادة من هذه البرامج ،ومتابعة استالم الطلبات الواردة ودراستها وقبولها بناء على
استيفاءها للشروط والمعايير المحددة لها.

5

اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة لإلنجاز وعرضها على الجهات العليا المتخصصة ،وإحاطتهم
بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تخطيط

2

إدارة األشخاص

2

إدارة العمليات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

اإلشراف

4

اتخاذ القرار

4

قضايا اإلسكان

5

حل المشاكل
ّ

5

مراقبة المناطق السكنية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

134

مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1344

مديرو الرعاية االجتماعية

المهنة

134402

مدير مركز رعاية األيتام

تخطيط استراتيجية وأنشطة مركز رعاية األيتام وتوجيهها وتنسيقها ،واإلشراف على العاملين في
مجال رعاية األيتام ،واإلشراف على توفير الموارد والمرافق واألدوات الالزمة لتقديم خدمات عالية

ملخص وصف المهنة

الجودة لأليتام.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع اإلستراتيجية العامةلمركز رعاية األيتام ،واإلشراف على أنشطة تحديد األسواق المستهدفة والمستخدمين النهائيين
المستهدفين ،ووضع خطط العمل المالئمة.

2

إدارة العمليات اليومية ،مثل األنشطة الترفيهية والتعليمية ،وتحضير الوجبات ،والتنظيف واألعمال الروتينية األخرى.

3

وضع البرامج الرامية إلى تحسين النمو البدني واالجتماعي ،والعاطفي والفكري لأليتام ،وتنسيق هذه البرامج.

4

ختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة أدائهم وسلوكهم في ضوء األهداف الموضوعة.

5

ضمان الحفاظ على نظافة المرافق والمعدات وأدائها لوظائفها ،والحفاظ عليها في حالة جيدة ،وضمان تنفيذ أعمال الصيانة
الدورية واإلصالحات المطلوبة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

الخدمة االجتماعية واإلرشاد

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تخطيط

2

إدارة األشخاص

2

إدارة العمليات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

الرعاية النفسية لألطفال والشباب

4

اتخاذ القرار

4

الرعاية الصحية (نظافة المساكن وغيرها)

5

حل المشاكل
ّ

5

الخدمة االجتماعية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

134

مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1344

مديرو الرعاية االجتماعية

المهنة

134403

مدير مركز رعاية احداث

تخطيط استراتيجية وأنشطة مركز رعايةاألحداث وتوجيهها وتنسيقها ،واإلشراف على العاملين في
مجال رعايةاألحداث  ،واإلشراف على توفير الموارد والمرافق واألدوات الالزمة لتقديم خدمات عالية

ملخص وصف المهنة

الجودة للمقيمين.

المهام الرئيسية للمهنة
1

اإلشراف على تحقيق أسس الرعاية والتوجه الديني والرعاية الصحية والتربوية السليمة واإلشراف على برنامج التدريب
والتثقيف.

2

وضع اإلستراتيجية العامةلمركز رعاية األحداث واإلشراف على أنشطة تحديد المستهدفين ،ووضع خطط العمل المالئمة.

3

إدارة العمليات اليومية ،مثل األنشطة الترفيهية والتعليمية ،وتحضير الوجبات ،والتنظيف واألعمال الروتينية األخرى.

4

اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة أدائهم وسلوكهم في ضوء األهداف الموضوعة.

5

ضمان الحفاظ على نظافة المرافق والمعدات وأدائها لوظائفها ،والحفاظ عليها في حالة جيدة ،وضمان تنفيذ أعمال الصيانة
الدورية واإلصالحات المطلوبة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

الخدمة االجتماعية واإلرشاد

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تخطيط

2

إدارة األشخاص

2

إدارة العمليات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

الرعاية النفسية لألطفال والشباب

4

اتخاذ القرار

4

الرعاية الصحية (نظافة المساكن وغيرها)

5

حل المشاكل
ّ

5

الخدمة االجتماعية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

134

مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1344

مديرو الرعاية االجتماعية

المهنة

134404

مدير مركز رعاية ذوي االعاقة

اإلشراف على تقديم الخدمات الرعائية والتأهيلية والمهنية لألشخاص ذوي اإلعاقة بمختلف فئات

ملخص وصف المهنة

إعاقتهم.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إقرار السياسات العامة لرعاية األشخاض ذوي اإلعاقة ومتابعة تقترير تنفيذها وتطويرها.

2

وضع القواعد الخاصة بتحديد االحتياجات األساسية لرعاية وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة.

3

اإلشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة لرعاية وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة على المدى القريب والبيعد.

4

وضع الخطط والبرامج المتكاملة لتوفير الكوادر المحلية وتدريبها على وسائل رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة,

5

ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الحقوق.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

الخدمة االجتماعية واإلرشاد

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تخطيط

2

إدارة األشخاص

2

إدارة العمليات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

الرعاية النفسية لألطفال والشباب

4

اتخاذ القرار

4

الرعاية الصحية (نظافة المساكن وغيرها)

5

حل المشاكل
ّ

5

الخدمة االجتماعية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

134

مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1344

مديرو الرعاية االجتماعية

المهنة

134405

مدير مركز رعاية اجتماعية

تخطيط استراتيجية وأنشطة برامج ومؤسسات الرفاه االجتماعي وتوجيهها وتنسيقها ،واإلشراف
على األنشطة المتعلقة بمساهمة المشاركين ومتطلبات البرامج واإلعانات االجتماعية ،واإلشراف

ملخص وصف المهنة

على األخصائيين والمرشدين االجتماعيين والمتطوعين وتوجيههم.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

وضع اإلستراتيجية الشاملة لبرامج ومؤسسات الرفاه االجتماعي ،واإلشراف على أنشطة تحديد األسواق المستهدفة
والمستخدمين النهائيين المستهدفين ،ووضع خطط العمل المالئمة.
إدارة العمليات اليومية ،مثل منح المساعدات واإلعانات والدعم ،واإلنقاذ في حاالت الطوارئ والكوارث.
وضع البرامج الرامية إلى حماية األطفال والنساء وكبار السن والفئات الخاصة األخرى وتنسيقها ،والتخفيف من حاالت
المعاناة وعدم المساواة عبر الحمالت والبرامج الخاصة.

4

اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة أدائهم وسلوكهم في ضوء األهداف الموضوعة.

5

وضع السياسات واإلجراءات لضمان االمتثال لقوانين ولوائح الصحة والسالمة والبيئة ،واإلشراف على تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

الخدمة االجتماعية واإلرشاد

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

المواضيع االجتماعية

2

إدارة األشخاص

2

الرعاية والخدمات االجتماعية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

الخدمة االجتماعية

4

اتخاذ القرار

4

علم النفس االجتماعي

5

حل المشاكل
ّ

5

قانون التأمين االجتماعي

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

134

مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1344

مديرو الرعاية االجتماعية

المهنة

134406

مدير شؤون إجتماعية

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية والخطط المتعلقة بشؤون الرعاية االجتماعية ،واإلشراف
المباشر على تخطيط وتنظيم وإدارة أعمال الشؤون االجتماعية ،والقيام بدراسة التقارير المرفوعة

ملخص وصف المهنة

من المختصين ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية
بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في تطوير الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية لألعمال واألنشطة المتعلقة بالشؤون االجتماعية ،بما يشمل
1

تخطيط االحتياجات وتقديم المساعدات واإلعانات واإلعفاءات وتراخيص المراكز االجتماعية وغيرها من األنشطة االجتماعية
المختلفة مع ضمان وجود آلية فعالة لقياس مستوى اإلنجاز وجودته.
اإلشراف على األعمال واألنشطة المتعلقة بالشؤون االجتماعية في الجهات والمراكز الحكومية والتطوعية وتقديم المشورة

2

الفنية أو اإلدارية لمختلف الجمعيات والهيئات ،بهدف تطوير أدائها وضمان قدرتها على تحقيق أهدافها بما يتواءم مع
سياسات وتعلميات وزارة العمل والتنمية
التواصل مع الجهات واألجهزة الرسمية والتطوعية والمنظمات الدولية ذات العالقة بهدف إدارة وتنسيق المشروعات

3

االجتماعية وكافة الجهود المشتركة فيما يتعلق بشؤون الرعاية االجتماعية ومتابعة وتقديم المساعدات واإلعانات في
الكوارث والنكبات.
اإلشراف على عمليات إعداد الدراسات واألبحاث االجتماعية ومتابعة تحضير تقارير العمل واإلنجاز ،وعرضها على اإلدارة العليا

4

المتخصصة وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات المتعلقة بالشؤون االجتماعية واستشارتهم في مختلف القضايا
والمبادرات المستقبلية.
ضمان وجود الكوادر المؤهلة والمدربة للقيام باألعمال واألنشطة المتعلقة بالشؤون االجتماعية وضمان توافر الدعم

5

والتوجيه المستمر لهم وتمكينهم من توظيف الممارسات واألساليب والوسائل الحديثة لالرتقاء بمستوى األنشطة واألعمال
المتعلقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

علم االجتماع والدراسات الثقافية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

الدراسات االجتماعية

2

إدارة األشخاص

2

المواضيع االجتماعية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

الرعاية والخدمات االجتماعية

4

اتخاذ القرار

4

الخدمة االجتماعية

5

حل المشاكل
ّ

5

علم النفس االجتماعي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

134

مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1344

مديرو الرعاية االجتماعية

المهنة

134407

مدير تنمية اجتماعية

المشاركة في وضع وإعداد األهداف العامة والخطط اإلستراتيجية للتنمية االجتماعية ،واإلشراف
المباشر على تخطيط وتنظيم وإدارة أعمال التنمية االجتماعية ودراسة التقارير المرفوعة من
المختصين ،ومراقبة لجان التنمية األهلية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الخيرية بما يتوافق مع

ملخص وصف المهنة

الخطط التشغيلية واألهداف المعدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير
العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في رسم وإعداد الخطط اإلستراتيجية واألهداف العامة بما يضمن تحقيق تنمية اجتماعية في مختلف مناطق
1

المملكة العربية السعودية وبما يتواءم مع الرؤى واألولويات اإلستراتيجية لوزارة العمل والتنمية االجتماعية والحرص على
وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
مراجعة وتطوير السياسات والتشريعات االجتماعية وضمان مواكبتها ألفضل التجارب والممارسات الدولية المتخصصة

2

بشؤون الرعاية االجتماعية وحقوق اإلنسان بم يسهم في تحقيق تنمية اجتماعية شاملة ويحسن من نوعية حياة أفراد
المجتمع في المملكة.

3

بناء عالقات استراتيجية مع شركاء العمل الداخليين والخارجيين واالستفادة من خبراتهم و تنسيق المشاريع بهدف تحقيق
تنمية اجتماعية رائدة والمحافظ عليها وإدامتها.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة لمختلف األعمال والنشاطات المتعلقة بتحقيق التنمية

4

االجتماعية ،وعرضها على الجهات العليا ذات االختصاص في وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،وإحاطتهم بمختلف التحديات
والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا اإلستراتيجية والمبادرات المستقبلية المهمة.

5

اإلشراف على عمليات دراسة وتحديد االحتياجات واألولويات التنموية وتنفيذ وتطبيق المبادرات والبرامج والمشروعات
المتعلقة وتوفير كافة الموارد الالزمة لتحقيقها مع ضمان االستغالل األمثل لهذه الموارد.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

علم االجتماع والدراسات الثقافية

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تطوير السياسات

2

إدارة األشخاص

2

السياسة االجتماعية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

قانون التأمين االجتماعي

4

اتخاذ القرار

4

الدراسات االجتماعية

5

حل المشاكل
ّ

5

المواضيع االجتماعية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

134

مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1344

مديرو الرعاية االجتماعية

المهنة

134408

مدير ضمان اجتماعي وإعانات

المشاركة في وضع األهداف العامة ووضع الخطط اإلستراتيجية للضمان االجتماعي واإلعانات،
واإلشراف المباشر على تخطيط وتنظيم وإدارة أعمال الضمان االجتماعي بما يتوافق مع الخطط

ملخص وصف المهنة

التشغيلية والبرامج التنفيذية واألهداف المعدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي
تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في وضع الخطط اإلستراتيجية واألهداف العامة بما يكفل تقديم الضمان االجتماعي لكل مستحقيه بطريقة عأدلة
1

وبما يتوافق مع الرؤى واألولويات اإلستراتيجية لوزارة العمل والتنمية االجتماعية ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس
الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
إدارة العمليات اليومية المتعلقة بالضمان االجتماعي كاإلشراف على المقابالت مع المستفيدين ،وسبل تقديم خدمات

2

الضمان االجتماعي واإلشراف على مراجعة نماذج وطلبات المستفيدين والتأكد من سالمة التنفيذ وتقديم التوصيات
التحسينية المناسبة.

3
4

اإلشراف على عمليات دراسة وتحديد االحتياجات واألولويات التطويرية للضمان االجتماعي وتنفيذ وتطبيق المبادرات
والبرامج والمشروعات المتعلقة بذلك و توفير كافة الموارد الالزمة لتحقيقها مع ضمان االستغالل األمثل لهذه الموارد.
متابعة قرارات المعاشات والمساعدات والتأكد من سالمة مسوغات الصرف ومراجعتها وضمان االلتزام بسياسات
وتعلميات وزارة العمل والتنمية االجتماعية بهذا الخصوص.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة عن سير العمليات ،وعرضها على على الجهات العليا ذات

5

االختصاص في وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف
القضايا اإلستراتيجية والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

علم االجتماع والدراسات الثقافية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

مجال المسؤولية (قضايا التأمين االجتماعي)

2

إدارة األشخاص

2

التأمين االجتماعي

3

التفكير اإلستراتيجي

3

التفسير االجتماعي والتأميني

4

اتخاذ القرار

4

قانون التأمين االجتماعي

5

حل المشاكل
ّ

5

الخدمة االجتماعية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

134

مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1344

مديرو الرعاية االجتماعية

المهنة

134409

مدير مكتب ضمان اجتماعي

اإلشراف العام على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال مكتب الضمان االجتماعي بما يتوافق مع
الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية المعتمدة ومتابعة كافة العمليات اإلدارية المتعلقة بها،

ملخص وصف المهنة

وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية
ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على إعداد الخطط التشغيلية إلدارة المكتب وتنظيم العمل وتوزيعه على فرق العمل المختلفة ،ومتابعة عملية
1

تنفيذها بما يتواءم مع توجهات وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة
مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.

2
3
4
5

إدارة أعمال المكتب اليومية والمتعلقة بتقديم خدمات الضمان االجتماعي ،وإصدار التعليمات والتعاميم والقرارات اإلدارية
والتنظيمية والفنية المتعلقة بإدارة هذه العمليات بهدف تحقيق الخطط والبرامج واألهداف الموضوعة.
اإلشراف العام على مستوى خدمات الضمان االجتماعي المقدمة ،ومراجعة ومتابعة المقترحات والشكاوى الواردة ،والقيام
بدراستها واتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لحلها وضمان عدم حدوثها في المستقبل.
متابعة عمليات إعداد وجدولة خطط البحث وعمليات الصرف ،ومراجعة استمارات المستفيدين من الضمان وإعداد التوصيات
الالزمة بشأنها وإصدار القرارات المتعلقة بها بما يتواءم مع سياسات وتعلميات وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
إعداد ومراجعة التقارير الخاصة بشؤون العمل وعرضها على وكالة الضمان االجتماعي ،وإحاطتها بمختلف المستجدات
وتقديم الحلول أو التوصيات لمختلف القضايا اإلستراتيجية والمبادرات المستقبلية المهمة والتحديات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

علم االجتماع والدراسات الثقافية

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

منافع الرعاية االجتماعية (إدارة)

2

إدارة األشخاص

2

إدارة المرافق

3

التفكير اإلستراتيجي

3

التفسير االجتماعي والتأميني

4

اتخاذ القرار

4

قانون التأمين االجتماعي

5

حل المشاكل
ّ

5

الخدمة االجتماعية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

134

مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1345

مديرو التعليم

المهنة

134501

مدير جامعة

تخطيط االستراتيجيات والعمليات التشغيلية للجامعة وتوجيهها وتنسيقها ،ودعم عملية االبتكار

ملخص وصف المهنة

والبحث ،وتمثيل الجامعة في المحافل والفعاليات الخارجية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع اإلستراتيجية العامة للجامعة ،والتنسيق مع أعضاء هيئة التدريس لوضع الرؤية األكاديمية للجامعة.

2

تمثيل الجامعة في المؤتمرات والندوات المختلفة.

3
4
5

إدارة الشؤون المالية واإليرادات الخاصة بالجامعة ،ووضع الميزانيات السنوية وعرضها للموافقة عليها واإلشراف على
تنفيذها.
اإلشراف العالم على عملية تعيين موظفين أكاديميين وغير أكاديميين وكذلك إدارة جميع البرامج المتعلقة بالموارد البشرية،
وإجراء المقابالت مع المرشحين ،حسب الحاجة.
وضع السياسات واإلجراءات لضمان االلتزام باللوائح األكاديمية ولوائح الصحة والسالمة والبيئة ،ومباشرة تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

دكتوراه

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة األعمال (الجامعات)

2

إدارة األشخاص

2

تخطيط التعليم

3

التفكير اإلستراتيجي

3

التعليم العالي

4

اتخاذ القرار

4

اإلدارة التعليمية

5

حل المشاكل
ّ

5

الجامعات األجنبية (العالقات)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1345

مديرو التعليم

المهنة

134502

وكيل جامعة

تخطيط االستراتيجيات والعمليات التشغيلية للجامعة وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة وضع المناهج
واألنشطة الدراسية وتنفيذها ،ودعم االبتكار والبحث ،وتمثيل الجامعة في المحافل والفعاليات

ملخص وصف المهنة

الخارجية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع اإلستراتيجية العامة للجامعة ،والتنسيق مع أعضاء هيئة التدريس لوضع الرؤية األكاديمية للجامعة.
إدارة وضع البرامج والعمليات األكاديمية وتنفيذها ،ومباشرة األمور المتعلقة بالمناهج والتعليمات الدراسية ،ودعم برامج
االبتكار والبحث.
إدارة الشؤون المالية واإليرادات الخاصة بالجامعة ،ووضع الميزانيات السنوية وعرضها للموافقة عليها واإلشراف على
تنفيذها.
إدارة عملية تعيين موظفين أكاديميين وغير أكاديميين وكذلك إدارة جميع البرامج المتعلقة بالموارد البشرية ،وإجراء المقابالت
مع المرشحين ،حسب الحاجة.
وضع السياسات واإلجراءات لضمان االلتزام باللوائح األكاديمية ولوائح الصحة والسالمة والبيئة ،ومباشرة تنفيذها و إدارة
االتصاالت مع أصحاب المصلحة في الجامعة مثل المجالس اإلشرافية والهيئات التعليمية ،وتمثيل الجامعة خارجيا.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

دكتوراه

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة األعمال (الجامعات)

2

إدارة األشخاص

2

تخطيط التعليم

3

التفكير اإلستراتيجي

3

التعليم العالي

4

اتخاذ القرار

4

اإلدارة التعليمية

5

حل المشاكل
ّ

5

الجامعات األجنبية (العالقات)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

134

مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1345

مديرو التعليم

المهنة

134503

عميد كلية

تخطيط استراتيجيات وعمليات الكلية وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة وضع المناهج واألنشطة الدراسية

ملخص وصف المهنة

وتنفيذها ،ودعم االبتكار والبحث.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

وضع اإلستراتيجية الشاملة للكلية والتنسيق مع أعضاء هيئة التدريس لتطوير الرؤية األكاديمية للكلية.
إدارة وضع البرامج والعمليات األكاديمية وتنفيذها ،ومباشرة األمور المتعلقة بالمناهج والتعليمات الدراسية ،ودعم برامج
االبتكار والبحث.

3

إدارة التوظيف للموظفين األكاديميين والبرامج المتعلقة بالموارد البشرية ،وإجراء المقابالت مع المرشحين حسب الحاجة.

4

وضع سياسات وإجراءات لضمان االلتزام بالمعايير األكاديمية ،ومباشرة تنفيذها.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

دكتوراه

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة األعمال (الجامعات)

2

إدارة األشخاص

2

تخطيط التعليم

3

التفكير اإلستراتيجي

3

التعليم العالي

4

اتخاذ القرار

4

اإلدارة التعليمية

5

حل المشاكل
ّ

5

الجامعات األجنبية (العالقات)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

134

مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1345

مديرو التعليم

المهنة

134504

مدير معهد

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية والخطط اإلستراتيجية للمعهد ،وتطوير وتنفيذ الخطط
والبرامج والمبادرات التي تساهم في تحقيق هذه األهداف ،واإلشراف المباشر على تخطيط
وتنظيم وإدارة أعمال المعهد ومتابعة كافة العمليات المالية واإلدارية و صرف الميزانيات التشغيلية

ملخص وصف المهنة

السنوية ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر
كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

اإلشراف على كافة المبادرات والمشروعات التطويرية التي يقوم بها المعهد ومتابعة تنفيذها وسير عملها مع ضمان
االستثمار األفضل لكافة الموارد والمرافق المتوافرة بما يتواءم وسياسات وتعليمات وزارة التعليم في المملكة.
اإلشراف على العملية التعليمية والتربوية في المعهد ومتابعة كافة القضايا التي تخص الطالب مما يساعد على إيجاد البيئة
المناسبة لبناء شخصية الطالب وتعليمهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإكسابهم القيم والمبادئ السليمة.
االجتماع بشكل دوري مع العاملين في المعهد واللجان المختلفة بهدف متابعة سير األعمال وبحث مختلف المستجدات
والتطورات في سير عمل المعهد ومناقشة اقتراحاتهم واتخاذ اإلجراءات المناسبة.
اإلشراف على عمليات تقييم وتقويم الخطط والبرامج المختلفة وقياس أثرها وفعاليتها على العملية التعليمية والتربوية في

4

المعهد من خالل متابعة نتائجها وتأثيراتها على التحصيل العلمي للطالب وتطورهم االجتماعي والسلوكي والنفسي
واإلدراكي والصحي والمهاري.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة لإلنجاز فيما يتعلق بأعمال المعهد ،وعرضها على الجهات

5

العليا المتخصصة في وزارة التعليم ،وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا
والمبادرات المستقبلية المهمة المتعلقة بالمعهد.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة األعمال (الجامعات)

2

إدارة األشخاص

2

إدارة األعمال (مدرسة تدريب)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

التعليم العالي

4

اتخاذ القرار

4

أفضل الممارسات التعليمية

5

حل المشاكل
ّ

5

أعمال تطوير التعليم

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

134

مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1345

مديرو التعليم

المهنة

134505

وكيل معهد

المشاركة في عملية إعداد الخطط الدورية والتشغيلية للمعهد باإلضافة إلى الخطط المتعلقة
بالبرنامج اليومي والشهري واالجتماعات الدورية وضمان تنفيذها ،ومتابعة كافة العمليات اإلدارية

ملخص وصف المهنة

المعتمدة والقيام بأعمال مدير المعهد حال غيابه وتنفيذ كافة التعليمات المتعلقة بالنواحي الفنية
واإلدارية للمعهد.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

متابعة كافة القضايا المتعلقة بالنظام واالنضباط التعليمي وضمان التزام كافة أفراد المعهد باألنظمة واللوائح والتعليمات
الصادرة عن وزارة التعليم في المملكة.
اإلشراف على اإلجراءات المتعلقة بسجالت المعهد والوثائق المتعلقة بها ،ومتابعة عمليات قبول وتسجيل الطالب ،والقيام
بمتابعة وحصر حضور الطالب وغيابهم وضمان الحفظ والتحديث المستمر لملفات وسجالت الطالب.
اإلشراف على عمليات حفظ وإدارة العهد واللوازم واإلشراف على عملية صرفها وتنظيمها وضمان التقيد باألساليب

3

والطرائق المناسبة لضمان استخدامها بشكل فعال ،واإلشراف على مرافق المعهد ومتابعة عمليات صيانتها وإدامتها بما
يضمن استثمارها بطريقة فعالة وآمنة.
المشاركة في متابعة أعمال العاملين في المعهد واإلشراف عليهم وتقديم التغذية الراجعة لهم ،والمشاركة في تقييم

4

أدائهم وتحديد احتياجاتهم التدريبية والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم كالتنقالت والمكافآت والتعيينات والترقيات
وغيرها.

5

اإلشراف على عمليات إعداد التقارير الخاصة بإنجازات المعهد واألنشطة التابعة وعرضها على اإلدارة العليا ،وإحاطتها
بمختلف التحديات والمستجدات وتقديم الحلول والتوصيات لمختلف القضايا اإلستراتيجية والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلدارة التعليمية

2

إدارة األشخاص

2

إدارة األعمال (مدرسة تدريب)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

أعمال التعليم العام

4

اتخاذ القرار

4

أفضل الممارسات التعليمية

5

حل المشاكل
ّ

5

خدمات التعليم

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

134

مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1345

مديرو التعليم

المهنة

134506

قائد مدرسة

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية والخطط اإلستراتيجية للمدرسة ،وتطوير وتنفيذ الخطط
والبرامج والمبادرات التي تساهم في تحقيق هذه األهداف ،واإلشراف المباشر على تخطيط
وتنظيم وإدارة أعمال المدرسة ومتابعة كافة العمليات المالية واإلدارية و صرف الميزانيات

ملخص وصف المهنة

التشغيلية السنوية ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات
اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على كافة المبادرات والمشروعات التطويرية التي تقوم بها المدرسة ومتابعة تنفيذها وسير عملها مع ضمان
1

االستثمار األفضل لكافة الموارد والمرافق المتوافرة بما يتواءم وسياسات وتعليمات وزارة التعليم والمنطقة التعليمية في
المملكة.

2
3

اإلشراف على العملية التعليمية والتربوية في المدرسة ومتابعة كافة القضايا التي تخص الطالب مما يساعد على إيجاد
البيئة المناسبة لبناء شخصية الطالب وتعليمهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإكسابهم القيم والمبادئ السليمة.
االجتماع بشكل دوري مع العاملين في المدرسة واللجان المختلفة بهدف متابعة سير األعمال وبحث مختلف المستجدات
والتطورات في سير عمل المدرسة ومناقشة اقتراحاتهم واتخاذ اإلجراءات المناسبة.
اإلشراف على عمليات تقييم وتقويم الخطط والبرامج المختلفة وقياس أثرها وفعاليتها على العملية التعليمية والتربوية من

4

خالل متابعة نتائجها وتأثيراتها على التحصيل العلمي للطالب وتطورهم االجتماعي والسلوكي والنفسي واإلدراكي
والصحي والمهاري.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة لإلنجاز فيما يتعلق بأعمال المدرسة ،وعرضها على الجهات

5

العليا المتخصصة في وزارة التعليم والمنطقة التعليمية ،وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في
مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة المتعلقة بالمدرسة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

علوم التربية والتعليم

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة األعمال (المدارس االبتدائية)

2

إدارة األشخاص

2

إدارة األعمال (المدارس الثانوية)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

اإلدارة التعليمية

4

اتخاذ القرار

4

المدارس الدولية

5

حل المشاكل
ّ

5

الخطة الرئيسية للمدارس

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

134

مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1345

مديرو التعليم

المهنة

134507

وكيل مدرسة

المشاركة في عملية إعداد الخطط الدورية والتشغيلية للمدرسة باإلضافة إلى الخطط المتعلقة
بالبرنامج اليومي والشهري واالجتماعات المدرسية وضمان تنفيذها ،ومتابعة كافة العمليات اإلدارية

ملخص وصف المهنة

المعتمدة والقيام بأعمال قائد المدرسة حال غيابه وتنفيذ كافة التعليمات المتعلقة بالنواحي الفنية
واإلدارية للمدرسة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

متابعة كافة القضايا المتعلقة بالنظام واالنضباط المدرسي وضمان التزام كافة أفراد المجتمع المدرسي باألنظمة واللوائح
والتعليمات الصادرة عن المنطقة التعليمية ووزارة التعليم في المملكة.
اإلشراف على اإلجراءات المتعلقة بسجالت المدرسة والوثائق المتعلقة بها ،ومتابعة عمليات قبول وتسجيل الطالب،
والقيام بمتابعة وحصر حضور الطالب وغيابهم وضمان الحفظ والتحديث المستمر لملفات وسجالت الطالب.
اإلشراف على عمليات حفظ وإدارة العهد واللوازم المدرسية واإلشراف على عملية صرفها وتنظيمها وضمان التقيد

3

باألساليب والطرائق المناسبة لضمان استخدامها بشكل فعال ،واإلشراف على المرافق المدرسية ومتابعة عمليات صيانتها
وإدامتها بما يضمن استثمارها بطريقة فعالة وآمنة
المشاركة في تنسيق النشاطات المدرسية العامة والنشاطات الخاصة بالمواد ومساهمة الطلبة فيها ،والقيام بمثيل

4

المدرسة والنيابة عنها في الفعاليات واالجتماعات واللقاءات مع مختلف أفراد المجتمع المحلي واالستماع إلى مالحظاتهم
واقتراحاتهم حول مستوى الخدمات التعليمية والتربوية المقدمة من المدرسة.
اإلشراف على عمليات إعداد التقارير الخاصة بإنجازات المدرسة واألنشطة التابعة وعرضها على اإلدارة العليا للمدرسة،

5

وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات وتقديم الحلول والتوصيات لمختلف القضايا اإلستراتيجية والمبادرات المستقبلية
المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

علوم التربية والتعليم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلدارة التعليمية

2

إدارة األشخاص

2

أعمال التعليم العام

3

التفكير اإلستراتيجي

3

المدارس الدولية

4

اتخاذ القرار

4

الخطة الرئيسية للمدارس

5

حل المشاكل
ّ

5

إعداد الجداول المدرسية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1345

مديرو التعليم

المهنة

134508

مدير مركز تدريب

المقدمة
تخطيط استراتيجية وأنشطة مركز التدريب وتوجيهها وتنسيقها ،وضمان تلبية الخدمات
َّ

ملخص وصف المهنة

الحتياجات العمالء ،وإدارة فعاليات التدريب بكفاءة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع الخطط والسياسات واالستراتيجيات العامة لمركز التدريب ،ومباشرة تنفيذها.

2

تخطيط برامج ومناهج التدريب ،ومراقبة احتياجات السوق وتحديث البرامج المقدمة تبعا لذلك.

3

إدارة األنشطة اليومية في مركز التدريب وتوجيهها ،ومباشرة تنظيم فعاليات التدريب وإقامة الدورات التدريبية.

4

اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة أدائهم وسلوكهم مقارنة باألهداف.

5

فعالة والحفاظ على معايير عالية من الخدمة.
إقامة عالقات مع الموردين والعمالء الرئيسيين والحفاظ عليها ،وتوفير حلول َّ

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلدارة  /التنظيم

2

إدارة األشخاص

2

إدارة الموظفين

3

التفكير اإلستراتيجي

3

التقارير الشهرية

4

اتخاذ القرار

4

إعداد التقارير  /المراقبة

5

حل المشاكل
ّ

5

اإلشراف

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

134

مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1345

مديرو التعليم

المهنة

134509

مدير تدريب

اإلشراف على وضع األهداف العامة والخطط اإلستراتيجية للتدريب وتطوير سياسات وإجراءات
التدربب ،واإلشراف المباشر على تخطيط وتنظيم برامج التدريب بما يتوافق مع الخطط التشغيلية

ملخص وصف المهنة

واألهداف اإلستراتيجية المعدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير
العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

اإلشراف على وضع الخطط واألهداف العامة بما يكفل تقديم التدريب المالئم بطريقة فعالة وبما يتوافق مع الرؤى
واألولويات اإلستراتيجية للجهة والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
اإلشراف على عمليات تطبيق خطط وبرامج ومناهج التدريب ومراقبة توجهات وممارسات سوق العمل بهذا الخصوص

2

وضمان نقديم البرامج التدريبية المناسبة مع مراعاة أحدث وأفضل الطرق المستخدمة للحصول على أفضل النتائج من عملية
التدريب.
اإلشراف على وضع وتطبيق استراتيجيات وبرامج التطوير وتدريب الموظفين بما يضمن توافر الكوادر المؤهلة والمدربة في

3

شتى مجاالت العمل وضمان توافر كافة التقنيات والوسائل الحديثة لتمكينهم من تطبيق مبادئ وأساليب العمل بأفضل
الطرق الممكنة.
بناء عالقات استراتيجية مع شركاء العمل الخارجيين وتنسيق المشاريع والجهود المشتركة والتنسيق والتواصل معهم بشكل

4

مستمر لمواكبة أفضل المستجدات في مجال التدريب ،وضمان وجود قنوات تواصل داخلية فعالة تحقق مستوى عال من
التكامل والترابط بين جميع الوحدات التنظيمية ذات العالقة.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة إلنجازات عمليات التدريب التدريب وتقييم مدى فعالية

5

نتائجها وعرضها على اإلدارة العليا المتخصصة ،وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتها في مختلف القضايا
والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلدارة  /التنظيم

2

إدارة األشخاص

2

إدارة الموظفين

3

التفكير اإلستراتيجي

3

التقارير الشهرية

4

اتخاذ القرار

4

إعداد التقارير  /المراقبة

5

حل المشاكل
ّ

5

اإلشراف

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1345

مديرو التعليم

المهنة

134510

مدير تطوير برامج تدريبية

اإلشراف على وضع األهداف العامة والخطة اإلستراتيجية لتطوير برامج التدريب ،واإلشراف
المباشر على تخطيط وتنظيم وتطوير البرامج التدريبية بما يتوافق مع الخطط التشغيلية واألهداف

ملخص وصف المهنة

اإلستراتيجية المعدة ،ومتابعة كافة العمليات اإلدارية المعتمدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية
والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على وضع الخطط اإلستراتيجية واألهداف العامة بما يكفل تقديم التدريب المالئم بطريقة فعالة وبما يتوافق مع
1

الرؤى واألولويات اإلستراتيجية للجهة والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط
واألهداف.

2
3
4

اإلشراف على عمليات تطوير برامج ومناهج ومحتويات التدريب وتحديد متطلباتها من المواد واألجهزة وأماكن التدريب،
والقيام بدراسة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بها بما يضمن تبني أفضل الممارسات واألساليب التدريبية الحديثة.
التنسيق الدوري مع الجهات المعنية المختلفة بهدف التأكد من فعالية نتائج الدورات في مختلف الوحدات التنظيمية في
الجهة ودراسة إمكانية القيام بمشاريع ومبادرات تطويرية وتنموية على صعيد اإلجراءات المتبعة.
اإلشراف على عمليات دراسة وتحديد االحتياجات واألولويات التطويرية وتنفيذ وتطبيق المبادرات والبرامج والمشروعات
المتعلقة ببرامج التدريب في الجهة وتوفير كافة الموارد الالزمة لتحقيقها مع ضمان االستغالل األمثل لهذه الموارد.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة لإلنجاز التدريبي وتقييم مدى فعالية البرامج التدريبية

5

المتوافرة وعرضها على الجهات العليا ذات االختصاص ،وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف
القضايا اإلستراتيجية والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

علوم التربية والتعليم

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلدارة  /التنظيم

2

إدارة األشخاص

2

إدارة الموظفين

3

التفكير اإلستراتيجي

3

التقارير الشهرية

4

اتخاذ القرار

4

إعداد التقارير  /المراقبة

5

حل المشاكل
ّ

5

اإلشراف

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1345

مديرو التعليم

المهنة

134511

مدير إشراف تعليمي

المشاركة في وضع الخطط واألهداف الرئيسية للعملية التعليمية ومتابعة عمليات تنفيذها،
واإلشراف على كافة النشاطات التعليمية في المنطقة أو القطاع الذي يشرف عليه ،والعمل على

ملخص وصف المهنة

تقييم االحتياجات المدرسية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ورفع التوصيات بشأنها لإلدارة العليا
المتخصصة في وزارة التعليم.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع اإلستراتيجية العامة واألهداف الرئيسية للتعليم والعمل على تحقيقها من خالل وضع األهداف والسياسات
والمبادرات والخطط التشغيلية للوحدات التنظيمية التابعة.
مراجعة ودراسة التقارير المعدة من قبل إدارات المدارس والموجهين التربويين واإلداريين واقتراح الخطط والبرامج التي من
شأنها حل المشكالت وتذليل الصعوبات التي تعترض نمو المدارس وسير الدراسة فيها.
تقييم ومراجعة االحتياجات الفعلية للمدراس والمؤسسات التعليمية التي يشرف عليها من حيث العناصر البشرية المدربة
واألجهزة والمعدات والمستلزمات وضمان تأمينها وفقا للمعايير والميزانيات العتمدة من قبل وزارة التعليم.
مراقبة مستوى العمل التعليمي ومتابعة وتقييم السياسة التعليمية المعتمدة وإصدار التعليمات والقرارات اإلدارية
والتنظيمية والفنية المتعلقة بإدارة العملية التعليمية.
التعاون والتواصل والتنسيق مع شركاء العمل الداخليين والخارجيين بهدف رفع كفاءة التعليم ورفع مستوى أداء المعلمين
وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة لدى وزارة التعليم.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

علوم التربية والتعليم

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

المدارس الدولية

2

إدارة األشخاص

2

الجامعات األجنبية (العالقات)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

أعمال البعثات

4

اتخاذ القرار

4

خدمات التعليم

5

حل المشاكل
ّ

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1345

مديرو التعليم

المهنة

134512

مدير إشراف وتوجيه تربوي

اإلشراف على وضع األهداف العامة والخطط اإلستراتيجية المتعلقة بعمليات اإلشراف والتوجيه
التربوي ،واإلشراف المباشر على تخطيط وتنظيم وإدارة أعمال التوجيه التربوي بما يتوافق مع

ملخص وصف المهنة

الخطط التشغيلية واألهداف اإلستراتيجية المعدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية
التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على وضع الخطط اإلستراتيجية واألهداف العامة المتعلقة باإلشراف والتوجيه التربوي بما يتوافق مع الرؤى
1

واألولويات اإلستراتيجية لوزارة التعليم والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط
واألهداف.
اإلشراف على أعمال المشرفين والموجهين التربويين في مجاالت اختصاصاتهم المختلفة ،ووضع الخطط والبرامج

2

التشغيلية لعمليات اإلشراف التربوي وتحديد األدوار والمسؤوليات والمواعيد الزمنية ووسائل وأدوات التقييم والقياس
التي سيتم استخدامها لضمان نجاح هذه الخطط.
المشاركة في وضع وتطبيق استراتيجيات وبرامج لتطوير وتدريب المشرفين والموجهين التربويين بما يضمن توافر الكوادر

3

المؤهلة والمدربة في شتى مجاالت العمل وضمان توافر كافة التقنيات والوسائل الحديثة لتمكينهم من تطبيق مبادئ
وأساليب العمل بالشكل المطلوب.

4

عقد االجتماعات الدورية مع الموجهين التربويين في مجاالت تخصصهم ،ومراجعة التقارير التي يقدمونها حول مستوى أداء
المعلمين والمتخصصين التربويين وتحديد األطر والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تطويرهم وتحسين مستوى أدائهم.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير التي توضح سير العمليات والنشاطات المتعلقة باإلشراف

5

والتوجيه التربوي ،وعرضها على اإلدارة العليا المتخصصة في وزارة التعليم ،وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات
واستشارتها في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

علوم التربية والتعليم

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلدارة التعليمية

2

إدارة األشخاص

2

مراقبة أداء المدارس

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تبسيط التعلم

4

اتخاذ القرار

4

التكييف التحريري للمعينات التعليمية

5

حل المشاكل
ّ

5

األنشطة الالمنهجية (تخطيط)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1345

مديرو التعليم

المهنة

134513

مدير مركز تدريب فني

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية والخطط اإلستراتيجية للمركز الفني ،واإلشراف المباشر
على تخطيط وتنظيم وإدارة أعمال المركز الفني بما يتوافق مع الخطط التشغيلية واألهداف
اإلستراتيجية المعدة ،واإلشراف على عمليات تحديد احتياجات المركز الفني من الموارد المالية

ملخص وصف المهنة

والبشرية والمستلزمات اإلدارية ،وضمان توافر كافة الموارد التي تضمن سير العمليات اليومية
بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية والخطط التشغيلية للمركز الفني وتطوير وتطبيق الخطط والبرامج والمشروعات التي
1

تساهم في تحقيق هذه األهداف ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط
واألهداف.

2
3

اإلشراف العام على أداء وأعمال جميع فرق العمل في المركز الفني ،وقيادة توجيه ومتابعة سير العمليات واإلجراءات العامة
والتأكد من مستوى الخدمات التدريبية المقدمة وضمان تناسقها ومالءمتها لمعايير الجودة المعتمدة.
اإلشراف على إعداد الدراسات واألبحاث الهادفة إلى تحليل احتياجات السوق المحلية من البرامج التدريبية وتحديد التدريب
المناسب لسد هذه االحتياجات وضمان االختيار األمثل لمناهج وأساليب التدريب.
اإلشراف على وضع وتطبيق استراتيجيات وبرامج لتطوير وتدريب مختلف موظفي المركز الفني ،بما يضمن توافر الكوادر

4

المؤهلة والمدربة في شتى مجاالت العمل وضمان توافر كافة التقنيات والوسائل الحديثة لتمكينهم من تطبيق مبادئ
وأساليب العمل بالشكل المطلوب.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة الخاصة بمخرجات المركز ،وعرضها على الجهات العليا

5

المتخصصة ،و إحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتها في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة
المتعلقة بالمركز.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

علوم التربية والتعليم

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلدارة  /التنظيم

2

إدارة األشخاص

2

إدارة الموظفين

3

التفكير اإلستراتيجي

3

التقارير الشهرية

4

اتخاذ القرار

4

إعداد التقارير  /المراقبة

5

حل المشاكل
ّ

5

اإلشراف

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1345

مديرو التعليم

المهنة

134514

مدير مناهج وبرامج تربوية

اإلشراف على عمليات وضع األهداف العامة والخطط اإلستراتيجية المتعلقة بالمناهج والبرامج
التربوية ،واإلشراف المباشر على تخطيط وتنظيم وإدارة أعمال وضع وتحديد المناهج بما يتوافق مع

ملخص وصف المهنة

الخطط التشغيلية واألهداف اإلستراتيجية والتربوية ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية
التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على عمليات وضع الخطط اإلستراتيجية واألهداف العامة المتعلقة بالمناهج والبرامج التربوية بما يتوافق مع الرؤى
1

واألولويات اإلستراتيجية لوزارة التربية ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط
واألهداف اإلستراتيجية.
اإلشراف على تطوير المناهج الدراسية وخطط التدريس للموضوعات التعليمية ،واختبار المناهج الدراسية وتقييمها،

2

والتنسيق مع أخصائيي التعليم لتحسينها بشكل مستمر بشكل يتناسب مع أهداف التعليم والكفاءات المطلوبة ،وتطوير
محتوى المادة الدراسية والمناهج وضمان اتساقها مع
تقييم المناهج الحالية والجديدة إلى جانب ممثلين عن أعضاء هيئة التدريس والموظفين وممثلي األعمال ،وتحديد الثغرات

3

وتحديد التحسينات المحتملة في المحتوى والتصميم للتنسيق مع الخبراء في المناهج الدراسية والتعليم لتبادل المعارف
والخبرات وتحديد الفرص المتاحة لتطوير
اإلشراف على وضع وتطبيق استراتيجيات وبرامج لتطوير وتدريب الموظفين بما يضمن توافر الكوادر المؤهلة والمدربة

4

لوضع البرامج باحترافية ومنهجية وضمان توافر كافة التقنيات والوسائل الحديثة لتمكينهم من تطبيق مبادئ وأساليب العمل
بالشكل المطلوب.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير التي توضح نسب اإلنجاز العامة ،وعرضها على اإلدارة العليا

5

المتخصصة في وزارة التعليم ،وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واقتراح الحلول واإلجراءات التصحيحية المناسبة،
واستشارتها في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

علوم التربية والتعليم

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

أعمال تطوير التعليم

2

إدارة األشخاص

2

تخطيط التعليم

3

التفكير اإلستراتيجي

3

متطلبات التعليم

4

اتخاذ القرار

4

تبسيط التعلم

5

حل المشاكل
ّ

5

كتابة الكتب المدرسية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1345

مديرو التعليم

المهنة

134515

مدير قياس وتقويم

وضع اإلستراتيجية العامة واألهداف الرئيسية للقياس والتقويم ،واإلشراف المباشر على تخطيط
وتنظيم وإدارة أعمال القياس والتقويم بما يتوافق مع الخطط التشغيلية واألهداف المعدة،

ملخص وصف المهنة

وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية
ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

وضع البرامج اإلستراتيجية واألهداف الرئيسية لعمليات القياس والتقويم ومتابعة تحقيقها وتطبيقها وإدارتها بما يضمن
تحسين جودة مخرجات التعلم والعمل على قياسها وتقييمها وتقويمها باستمرار.
اإلشراف على عمليات تصميم وإعداد االختبارات واستخراج نتائجها وتحليلها ،وضمان استخدام أفضل األساليب والطرق
واإلجراءات المتبعة في مجال القياس والتقويم التربوي والنفسي.
اإلشراف على عمليات تصميم النماذج الخاصة بتحديد نوع ومستوى المعارف والمهارات والقدرات والسمات المطلوب
اختبارها بما يضمن دقة وفعالية عمليات القياس والتقويم وقدرتها على خدمة االغراض الموضوعة لها.
تقديم المشورة واإلرشاد الالزم للجهات المعنية فيما يتعلق بتحديد مؤشرات األداء ومستهدفاتها وتزويدهم بنتائج

4

الدراسات واألبحاث المتخصصة في هذا المجال بما يضمن تحسين وتطوير عمليات القياس والتقويم واتخاذ القرارات
المناسبة.

5

اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير التي توضح نسب اإلنجاز العامة ،وعرضها على اإلدارة العليا
المتخصصة ،وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات ،واستشارتها في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

متطلبات التعليم

2

إدارة األشخاص

2

االختبارات التعليمية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

أنظمة قياس المستوى

4

اتخاذ القرار

4

مراقبة أداء المدارس

5

حل المشاكل
ّ

5

االختبارات التعليمية

2
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البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1345

مديرو التعليم

المهنة

134516

مدير قبول وتسجيل

المشاركة في وضع الخطط واألهداف المتعلقة بعمليات القبول والتسجيل ،واإلشراف المباشر
على تخطيط وتنظيم وإدارة أعمال القبول والتسجيل بما يتوافق مع الخطط التشغيلية واألهداف

ملخص وصف المهنة

المعدة ،ومتابعة كافة العمليات اإلدارية المعتمدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية
التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

اإلشراف على وضع الخطط واألهداف العامة بما يكفل القبول والتسجيل بطريقة عأدلة وبما يتواءم مع االنظمة واللوائح
المعتمدة ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
المشاركة في وضع السياسة العامة لقبول أو عدم قبول األفراد وفق المعايير واإلجراءات المعتمدة بهذا الخصوص ،ووضع
اإلجراءات الوقائية لمنع استخدام طرق غير سليمة النتقاء وقبول المرشحين.
التنسيق مع كافة الجهات المعنية بهدف تحديد مستويات القبول المتاحة والقيام بمتابعة كافة اإلجراءات والعمليات
التشغيلية في ضوئها ،وضمان وجود آليات فعالة لعمليات أرشفة وتوثيق كافة المعلومات والملفات ذات العالقة.
اإلشراف على عمليات القبول والتسجيل والتأكد من حسن تطبيق السياسات والقواعد واللوائح وعدم وجود أية مخالفة أثناء
القيام بهذه العمليات والقيام بإعداد التقارير ،والتوصية باإلجراءات التصحيحية في حال وجود أية تجأوزات أو مخالفات.
اإلشراف على وضع وتطبيق استراتيجيات وبرامج لتطوير وتدريب الموظفين بما يضمن توافر الكوادر المؤهلة والمدربة في

5

مجاالت العمل وضمان توافر كافة التقنيات والوسائل الحديثة لتمكينهم من تطبيق مبادئ وأساليب العمل بالشكل
المطلوب.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلدارة التعليمية

2

إدارة األشخاص

2

إدارة األعمال (المدارس االبتدائية)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة األعمال (المدارس الثانوية)

4

اتخاذ القرار

4

إدارة األعمال (الجامعات)

5

حل المشاكل
ّ

5

إعداد الجداول المدرسية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13
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المجموعة الثانوية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1345

مديرو التعليم

المهنة

134517

مدير شؤون طالب

تطوير األهداف الرئيسية المتعلقة بشؤون الطالب ،وتطوير الخطط والبرامج لتحقيق األهداف
واإلشراف المباشر على الطالب ومتابعة الشؤون المتعلقة بهم وتقديم النصح والتوجيه التربوي

ملخص وصف المهنة

للطالب ومتابعة تحصيلهم العلمي والتوجيه واإلرشاد الالزم لهم ومساندتهم.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تطوير األهداف الرئيسية المتعلقة بشؤون الطالب وتطوير الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في تحقيق هذه
األهداف ومتابعة عمليات تنفيذها.
اإلشراف على عقد البرامج والفعاليات التثقيفية والتوعوية للطالب وتقديم التوجيه التربوي والنصح والمشورة الالزمة لهم
فيما يتعلق بمختلف قضاياهم والعمل على تعزيز نمو وتطوير الطالب في مختلف المجاالت األكاديمية وغير األكاديمية.
متابعة مختلف شؤون الطالب وتوجيه أختصاصي شؤون الطالب نحو أفضل األساليب والممارسات المتعلقة بتحديد
احتياجات الطالب الفردية من اإلرشاد والتوجيه والعمل على تلبيتها.
مراقبة التحصيل األكاديمي للطالب والتواصل مع أولياء األمور إذا تطلب األمر لتقديم اإلرشادات والنصح الالزم لهم بما
يساعد في توفير بيئة منزلية سليمة للطالب.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمشاركة في عرضها وتوضيحها والعمل على حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها
وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

علوم التربية والتعليم

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

األنشطة الطالبية

2

إدارة األشخاص

2

ادارة شؤون الطالب

3

التفكير اإلستراتيجي

3

4

اتخاذ القرار

4

5

حل المشاكل
ّ

5

2

خدمات الرعاية لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
(إعاقة وظيفية)
نشاطات ثقافية (تنسيق وتخطيط)

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1345

مديرو التعليم

المهنة

134518

مدير سكن طالب

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية والخطط التشغيلية للسكن الطالبي وتطوير وتنفيذ الخطط
والبرامج والمشروعات التي تساهم في تحقيق هذه األهداف ،واإلشراف المباشر على تخطيط

ملخص وصف المهنة

وتنظيم أعمال سكن الطالب وتحديد احتياجاته من الموارد المالية والبشرية والتقنية والمستلزمات
اإلدارية وضمان توافرها بما يضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية والخطط التشغيلية للسكن الطالبي بما يضمن راحتهم وتفاعلهم ،وتطوير وتنفيذ
1

الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في تحقيق هذه األهداف ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة
مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.

2
3
4

اإلشراف على تقديم البرامج التثقيفية والتوعوية للطالب في السكن ،وضمان تزويدهم بالتوجيه السليم اجتماعيا وثقافيا
ودينيا وبما يساعدهم على التأقلم مع الحياة الجديدة للسكن الداخلي.
ضمان االلتزام التام بكافة األنظمة والقرارات المتعلقة بالسكن الطالبي وبالخدمات التي يقدمها ،والتواصل مع كافة
موظفي السكن بهدف تعزيز فهمهم وإحاطتهم بكافة المستجدات.
تقديم المقترحات المتعلقة بتطوير سير العمل وتقديم الخدمات في السكن الطالبي واإلجراءات المتبعة وضمان توثيق
والتقيد بها.
جميع سياسات وإجراءات وأنظمة العمل المعتمدة
ّ
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة المتعلقة بسير العمليات في السكن الطالبي ،وتقييم

5

مدى فعالية الخدمات المتوافرة وعرضها على اإلدارة العليا للسكن ،وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم
في مختلف القضايا المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

علوم التربية والتعليم

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة منازل الضيافة

2

إدارة األشخاص

2

قضايا اإلسكان

3

التفكير اإلستراتيجي

3

مراقبة المناطق السكنية

4

اتخاذ القرار

4

التفتيش على السكن

5

حل المشاكل
ّ

5

فحص أعمال التنظيف

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1345

مديرو التعليم

المهنة

134519

مدير شؤون معلمين

تطوير األهداف الرئيسية المتعلقة بشؤون المعلمين وتطوير الخطط والبرامج لتحقيق األهداف،
واإلشراف على توزيع المعلمين حسب االحتياج الفعلي للمدارس ،ومساعدة المعلمين في تطوير

ملخص وصف المهنة

نموهم المهني واإلشراف المباشر على المعلمين ومتابعة الشؤون المتعلقة بهم وتقديم النصح
والتوجيه واإلرشاد الالزم لهم ومساندتهم في مهامهم.

المهام الرئيسية للمهنة
تطوير األهداف الرئيسية المتعلقة بشؤون المعلمين وتطوير الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في تحقيق هذه
1

األهداف ومتابعة تنفيذها بما يتواءم مع اللوائح واألنظمة والتعليمات المتعلقة بشؤون المعلمين والصادرة عن المنطقة
التعليمية ووزارة التعليم.

2
3
4
5

اإلشراف على عمليات عقد اللقاءات والورش التطويرية للمعلمين بما يساهم في رفع قدراتهم وإكسابهم المعارف
والمهارات الحديثة ،وتقديم التوجيه والنصح والمشورة الالزمة لهم فيما يتعلق بالصعوبات والتحديات التي تواجههم.
متابعة مختلف شؤون المعلمين من اإلجازات والتنقالت وغيرها وتحديد احتياجاتهم الفردية وتحليلها والعمل على تأمينها
ومساعدتهم في تحقيق النمو المهني واالستقرار النفسي المناسب.
القيام بزيارات ميدانية لمتابعة أعمال وقضايا المعلمين المختلفة ،وتمثيل المعلمين والتكلم باسمهم في مختلف اللقاءات
والندوات المتعلقة بهم والعمل على رفع ودعم طلباتهم واحتياجاتهم المختلفة.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمشاركة في عرضها وتوضيحها والعمل على حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها
وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

علوم التربية والتعليم

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلدارة التعليمية

2

إدارة األشخاص

2

تخطيط التعليم

3

التفكير اإلستراتيجي

3

أفضل الممارسات التعليمية

4

اتخاذ القرار

4

مجال المسؤولية (القضايا التعليمية)

5

حل المشاكل
ّ

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

134

مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1346

مديرو فروع الخدمات المالية والتأمين

المهنة

134601

مدير بنك

اإلشراف على أداء البنك ومدى تحقيقة للخطط واألهداف المعتمدة واتخاذ اإلجراءات الالزمة

ملخص وصف المهنة

لتحسين األداء

المهام الرئيسية للمهنة
1

ضمان توفير خدمة ذات جودة عالية لعمالء البنك وتوفير الدعم المستمر لموظفي البنك .

2

اإلشراف على وضع الخطط والبرامج المتعلقة بتطويرالبنك ضمن االستراتيجيات والسياسات واألهداف الموضوعة.

3

المشاركة في وضع الميزانية التقديرية المستهدفة للبنك مع الدوائر المعنية واإلشراف على تنفيذها ومتابعتها وتحديد
اسباب انحرافها لمعالجتها.

4

إعداد التقييم السنوي المعتمد مع بيان التوصيات الالزمة وفقا لنظام تقييم األداء.

5

مراقبة األداء الفني للبنك ووضع معايير لقياس أداء وإنتاجية الوحدات التنظيمية التابعة لها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

التمويل والبنوك والتأمين

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة األعمال (بنك)

2

إدارة األشخاص

2

الخدمات المصرفية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

متابعة الموازنات المالية

4

اتخاذ القرار

4

أعمال التقييم والمتابعة

5

حل المشاكل
ّ

5

القانون المصرفي

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1346

مديرو فروع الخدمات المالية والتأمين

المهنة

134602

مدير مؤسسة تأمين

تخطيط توفير خدمات التأمين وتوجيهها وتنسيقها ،ووضع اإلستراتيجية الشاملة ،واإلشراف على

ملخص وصف المهنة

العمليات اليومية ،وإدارة تطوير المنتجات الجديدة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع اإلستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى توفير خدمات التأمين ،واإلشراف على تحديد العمالء المستهدفين واألسواق
المستهدفة ،ووضع خطط العمل المالئمة.
إدارة عمليات التأمين ،مثل وضع السياسات ،وإدارة المخاطر واعتماد االئتمان ،والمطالبات وإعادة التأمين ،واإلشراف على
والمقيمين.
فرق التأمين مثل مفتشي الحوادث
ِّ
اإلشراف على تصميم منتجات وخدمات التأمين الجديدة بما يتناسب مع اإلستراتيجية الشاملة ،وتنسيق جهود صياغة
السياسات.
اإلشراف على عملية إدارة المخاطر في المؤسسة ،وضمان توافر نسب التغطية الكافية ،ووضع السياسات واإلجراءات التي
تضمن اإلدارة السليمة للمخاطر.
تمثيل المؤسسة خارجيا ،وتكوين عالقات مع السلطات التنظيمية ومجموعات المصالح ،ووسائل اإلعالم واألطراف األخرى
المعنية ،والمحافظة عليها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

التمويل والبنوك والتأمين

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

التفسير االجتماعي والتأميني

2

إدارة األشخاص

2

التأمين على المخاطر

3

التفكير اإلستراتيجي

3

قانون التأمين االجتماعي

4

اتخاذ القرار

4

التأمين االجتماعي

5

حل المشاكل
ّ

5

تطوير المنتج

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

134

مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1346

مديرو فروع الخدمات المالية والتأمين

المهنة

134603

مدير مؤسسة وساطة مالية

تخطيط أنشطة الوساطة المالية وتوجيهها وتنسيقها ،والعمل كوسيط بين المشترين والبائعين
للمنتجات والخدمات المالية ،وإدارة شراء أو بيع المنتجات والخدمات المالية بالنيابة عن العمالء،

ملخص وصف المهنة

وتكوين عالقات مع المؤسسات المالية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

وضع اإلستراتيجية العامة للوساطة ،واإلشراف على تحديد العمالء المستهدفين واألسواق المستهدفة ،وتطوير خطط
العمل المالئمة.
إدارة عمليات الوساطة ،واإلشراف على الوسطاء الذين يقومون بتحديد المشترين والبائعين للمنتجات والخدمات المالية،
وشرائها بالنيابة عن العمالء.
تكوين عالقات مع المشترين ومقدمي الخدمات والمنتجات المالية والمحافظة عليها ،وتحديد المشترين ومقدمي الخدمات
الجدد المحتملين والتواصل معهم.
مراقبة اتجاهات الطلب في السوق ،والتنسيق مع المؤسسات المالية لتطوير منتجات وخدمات جديدة.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

التمويل والبنوك والتأمين

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلدارة  /التنظيم

2

إدارة األشخاص

2

إدارة الموظفين

3

التفكير اإلستراتيجي

3

التقارير الشهرية

4

اتخاذ القرار

4

إعداد التقارير  /المراقبة

5

حل المشاكل
ّ

5

تطوير الموظفين

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1346

مديرو فروع الخدمات المالية والتأمين

المهنة

134604

مدير مؤسسة تمويل

اإلشراف على تقديم جميع الخدمات المتعلقة بالشئون المالية بما في ذلك الخدمات المالية
لمختلف الوحدات التنظيمية التابعةللمؤسسة  ،وذلك بما يساعد علي آداء مهامها وزيادة كفاءتها

ملخص وصف المهنة

وفعاليتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

المحافظة علي اصول وممتلكات المؤسسة ومتابعتهاومراقبة حركة االصول الثابتة.

2

تنفيذ االنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الخاصة بالشؤون المالية.

3

إعداد التقارير المالية لتحليل نتائج انشطة المؤسسة المالية.

4
5

تطبيق أساليب الرقابة العلمية والعملية على جميع األعمال في القسم.
إدارة الشؤون المالية واإليرادات الخاصة بالمؤسسة ،ووضع الميزانيات السنوية وعرضها للموافقة عليها واإلشراف على
تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

التمويل والبنوك والتأمين

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلدارة  /التنظيم

2

إدارة األشخاص

2

إدارة الموظفين

3

التفكير اإلستراتيجي

3

التقارير الشهرية

4

اتخاذ القرار

4

إعداد التقارير  /المراقبة

5

حل المشاكل
ّ

5

تطوير الموظفين

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1346

مديرو فروع الخدمات المالية والتأمين

المهنة

134605

مدير مؤسسة تأجير

التخطيط ألنشطة التأجير في المنشأة وتوجيهها وتنسيقها ،ومراجعة اتفاقيات التأجير والتفاوض

ملخص وصف المهنة

بشأنها مع العمالء المحتملين ،ومباشرة طلبات الصيانة ومعالجة الشكاوى.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع استراتيجيات الشركة وسياساتها وخططها العامة المتعلقة بالتأجير ،ومباشرة تنفيذها.

2

إدارة أنشطة التأجير اليومية وتوجيهها ،ومباشرة تنفيذ عقود اإليجار ،والتنسيق مع السماسرة والمالكين والموردين والوكالء.

3

مراجعة اتفاقيات ومعامالت التأجير والتفاوض بشأنها ،وضمان الحصول على أفضل األسعار ،وتوزيع المخاطر والتفاوض
بشأن شروط الدفع بالنيابة عن المنشأة.

4

اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة مستوى أدائهم وسلوكهم مقارنة باألهداف.

5

مباشرة أنشطة الصيانة ،وتنسيق أنشطة تصليح المعدات بما يضمن تقليل زمن التعطل عن العمل.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

التمويل والبنوك والتأمين

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلدارة  /التنظيم

2

إدارة األشخاص

2

إدارة الموظفين

3

التفكير اإلستراتيجي

3

التقارير الشهرية

4

اتخاذ القرار

4

إعداد التقارير  /المراقبة

5

حل المشاكل
ّ

5

تطوير الموظفين

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134901

رئيس مركز شؤون مناطق وإمارات

المشاركة في وضع وإعداد األهداف والمبادرات والخطط التشغيلية الخاصة بعمل المركز واإلشراف
العام على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم األعمال بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج

ملخص وصف المهنة

التنفيذية المعتمدة ومتابعة كافة العمليات اإلدارية المتعلقة بالمركز ،وضمان توافر كافة الموارد
التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية فيه بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على وضع األهداف والمبادرات والخطط التشغيلية الخاصة بالوحدات التنظيمية في المركز وبما يتوافق مع
1

توجهات وأولويات وزارة الداخلية ،والقيام بتحديد األهداف الرئيسية والقيم المستهدفة ومؤشراتها والعمل على قياسها
ومتابعتها باستمرار وفعالية.

2
3
4
5

متابعة كافة اإلجراءات واألنشطة الكفيلة بالمحافظة على األمن واالستقرار والسالمة العامة وسالمة األفراد وممتلكاتهم
وضمان اتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة لضمان النظام العام ضمن نطاق المركز.
تقدير وتحديد وضمان توافر جميع الموارد والمواد والتقنيات الالزمة لضمان قيام المركز الذي يرأسه بجميع مهامه وعملياته
اليومية بشكل سليم ،وضمان االستخدام األمثل والفعال لها.
رفع التقارير الدورية للمحافظة والتشاور مع اإلدارة العليا ،فيما يتعلق بإصدار القرارات واألوامر ضمن نطاق المركز وتقديم
كافة المبررات والمسوغات المرتبطة بهذه القرارات.
اإلشراف العام على سير العمليات واإلجراءات في المركز وضمان االلتزام بكافة باألنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة
لدى المحافظة التي تتبع لها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلدارة  /التنظيم

2

إدارة األشخاص

2

إدارة الموظفين

3

التفكير اإلستراتيجي

3

التقارير الشهرية

4

اتخاذ القرار

4

إعداد التقارير  /المراقبة

5

حل المشاكل
ّ

5

تطوير الموظفين

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134902

مدير شؤون بلدية وقروية

تخطيط عمليات إدارة الشؤون البلدية والقروية وتوجيهها وتنسيقها ،واإلشراف على البلديات
ومباشرة تطوير الخدمات في المدن والقرى وتوفيرها ،ووضع برامج وسياسات الشؤون البلدية

ملخص وصف المهنة

والقروية واإلشراف على تنفيذها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

وضع السياسات واإلجراءات المتعلقة بعمليات اإلدارة ،وضمان التزام الموظفين ومديري البلديات والمواطنين في المدن
والقرى باللوائح ذات الصلة.
إدارة العمليات اليومية لإلدارة ،واإلشراف على تنفيذ المشاريع ،وطلبات التمويل ،وتقديم خطط المشاريع.
مراجعة الخطط والبرامج المقدمة من البلديات لتطوير المدن والقرى ،والتعمير ،واإلسكان والطرق ،وتقديم االعتمادات
والموازنات الالزمة.

4

التواصل مع أصحاب المصلحة ،مثل المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الدولية.

5

وضع السياسات واإلجراءات لضمان االمتثال لقوانين ولوائح الصحة العامة والسالمة والبيئة ،واإلشراف على تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تطوير المناطق الريفية

2

إدارة األشخاص

2

تخطيط مساحات المتنزهات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

اتفاقيات عمال البلدية

4

اتخاذ القرار

4

القانون البلدي

5

حل المشاكل
ّ

5

تخطيط استخدام األراضي

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134903

رئيس بلدية

المشاركة في وضع وتحديد األهداف والخطط العامة للبلدية بما يحقق تنمية وتطوير المناطق
التابعة لها واإلشراف العام على إدارة وتخطيط أنشطة البلدية المختلفة وفق مخطط تنفيذي

ملخص وصف المهنة

معتمد ،والقيام بتمثيلها والتنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بتنميتها ،وضمان االلتزام بكافة
األنظمة واللوائح المعتمدة ،وإصدار القرارات والتوجيهات واإلرشادات الالزمة بما يكفل تقديم
الخدمات البلدية بجودة عالية.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على وضع الخطط واألهداف العامة للبلدية بما يحقق تنمية وتطوير وتنظيم القرى التابعة لها ،وبما يتواءم مع
1

الرؤى واألولويات اإلستراتيجية والخطط التنموية لوزارة الشؤون البلدية والقروية ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس
الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
اإلشراف العام على مشاريع البلدية ودراسة المخططات العامة لها وتنفيذها ،ومتابعة كافة األعمال واألنشطة المتعلقة

2

بتحسين وتطوير مظهر ونظافة البلدية والقرى التابعة لها ،واإلشراف على األراضي الحكومية ومنع التعدي غير المشروع
عليها.

3
4
5

التنسيق مع أمانة المنطقة والجهات المختصة بهدف تنفيذ مشاريع البنية التحتية وإنشاء وصيانة المرافق العامة كالحدائق
والمنتزهات والحرص على حسن تنظيمها ومتابعة إدارتها ضمن حدود البلدية.
اإلشراف على عمليات مراقبة األسواق والمحالت التجارية وضمان التزامها بالمعايير والمواصفات المعتمدة ،ومتابعة تقديم
الخدمات البلدية المباشرة للمواطنين بما يشمل إصدار الرخص والشهادات المختلفة.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة لإلنجاز وعرضها على الجهات العليا ذات االختصاص،
وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتها في مختلف القضايا اإلستراتيجية والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى

المجال التعليمي ()1

التعليمي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

التخطيط المكاني

2

إدارة األشخاص

2

تخطيط المحال التجارية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تطوير المناطق الريفية

4

اتخاذ القرار

4

اتفاقيات عمال البلدية

5

حل المشاكل
ّ

5

تخطيط استخدام األراضي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134904

مدير أشغال ومرافق عامة

تخطيط أنشطة إدارة المرافق في المنشأة وتوجيهها وتنسيقها ،وتخطيط الجداول الزمنية ألعمال

ملخص وصف المهنة

الصيانة والتنظيف للمرافق ،بما في ذلك المواقع المادية الحالية والمستقبلية والتصاميم واألثاث.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

وضع الخطط والسياسات واالستراتيجيات اإلدارية العامة لمرافق الشركة ،ومباشرة تنفيذها واإلجراءات لضمان االلتزام
بقواعد الصحة والسالمة والبيئة ولوائحها ،ومباشرة تنفيذها.
مباشرة األنشطة اليومية للمرافق في المنشأة ،بما في ذلك المواقع المادية ،والتصاميم واألثاث ،وتخطيط الجداول الزمنية
ألعمال الصيانة والتنظيف.

3

مباشرة أنشطة الصيانة ،وتنسيق عمليات التصليح مع تقليل مدة التوقف عن العمل.

4

اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة أدائهم وسلوكهم مقارنة مع األهداف.

5

تخطيط أعمال اإلنشاء والملحقات الجديدة ،وإعداد العقود المتعلقة بالبناء ومراجعتها والموافقة عليها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الهندسة المعمارية وتخطيط المدن

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

صيانة المباني

2

إدارة األشخاص

2

الرسم الهندسي باستخدام برنامجCAD

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة المرافق

4

اتخاذ القرار

4

تصميم مشاريع الهندسة المدنية

5

حل المشاكل
ّ

5

مواد البناء والتشييد

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134905

مدير عمليات مياه وصرف صحي

المشاركة في وضع وإعداد األهداف والخطط المتعلقة بعمليات المياه والصرف الصحي بما
يتوافق مع التوجهات واألولويات اإلستراتيجية ذات العالقة ومتابعة عمليات تطبيقها وتنفيذها

ملخص وصف المهنة

بالتنسيق مع جميع الجهات المتعلقة و تقييم عمليات التنفيذ وإعداد تقارير اإلنجاز المتعلقة بها.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على إعداد األهداف والخطط المتعلقة بإدارة عمليات المياه والصرف الصحي ،وتنظيم وتوزيع العمل على فرق
1

العمل المختلفة ،وضمان االلتزام التام باألنظمة ذات العالقة ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى
تحقيق هذه الخطط واألهداف.
اإلشراف العام على تنفيذ عمليات توصيل المياه وتمديد شبكات المياه إلى المناطق المحددة ،ومتابعة عمليات الحفريات

2

والتوصيل وتركيب وقراءة عدادات المياه وعمليات الفوترة وغيرها من الخدمات وضمان تنفيذ هذه الخدمات بناء على
المواصفات ومعايير الجودة المعتمدة.

3
4
5

اإلشراف على عمليات تمديد شبكات الصرف الصحي ومتابعة عمليات التركيب والتمديد بناء على المعايير والمواصفات
المعتمدة وضمان عدم وجود أية تعديات أو تجأوزات على شبكات الصرف الصحي.
متابعة كافة العلميات المتعلقة باستقبال شكأوى العمالء فيما يتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي والقيام بدراستها
وتحليلها وتوجيهها نحو فرق العمل المختصة بهدف القيام بمعالجتها بالسرعة الممكنة وتفادي حدوثها الحقا.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير التقارير الخاصة بإنجازات العمليات المختلفة وعرضها على اإلدارة العليا المتخصصة،
وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

البناء والهندسة المدنية

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

صيانة المباني

2

إدارة األشخاص

2

الرسم الهندسي باستخدام برنامجCAD

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة األعمال (أعمال إمدادات المياه)

4

اتخاذ القرار

4

تصميم مشاريع الهندسة المدنية

5

حل المشاكل
ّ

5

مواد البناء والتشييد

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134906

مدير محطة تنبؤات جوية ورصد بيئي

اإلشراف العام على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال المحطة بما يتوافق مع الخطط التشغيلية
والبرامج التنفيذية المعتمدة ،ومتابعة كافة العمليات اإلدارية المتعلقة بها ،وضمان توافر كافة

ملخص وصف المهنة

الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على إعداد الخطط التشغيلية إلدارة المحطة و تنظيم العمل وتوزيعه على فرق العمل المختلفة ،وضمان االلتزام
1

التام باألنظمة المعتمدة من قبل الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة
مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف اإلستراتيجية.
اإلشراف على سير العمليات واإلجراءات في المرصد وضمان االلتزام التام بكافة السياسات واإلجراءات ،ومتابعة عمليات

2

إعداد التقارير والدراسات المتعلقة بتنبؤات الحالة الجوية ورصد وتحليل الزالزل وتقارير جودة ونوعية الهواء ورصد طبقات الجو
العليا وغيرها.

3
4
5

التواصل مع الجهات الحكومية األخرى بهدف تنسيق الجهود والمشروعات المشتركة والقيام بتزويدهم بخرائط وبيانات عن
حاالت الطقس المتوقعة والتقارير البيئية وغيرها ،والتنسيق وتبادل معلومات التنبؤات الجوية مع الدول األخرى.
المشاركة في نشر التوعية المجتمعية في مجال مفاهيم التنبؤات الجوية ومظاهر التغير المناخي والمحافظة على البيئة،
والمشاركة في اللقاءات والندوات المتخصصة وتقديم التوصيات بأفضل التجارب والممارسات الدولية بهذا المجال.
إعداد ومراجعة التقارير الخاصة ،وعرضها على الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة ،وإحاطتها بمختلف المستجدات وتقديم
الحلول أو التوصيات لمختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة والتحديات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

علوم األرض

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة المرافق

2

إدارة األشخاص

2

تصميم اإلجراءات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

مراقبة الطقس

4

اتخاذ القرار

4

تحليل األثر البيئي

5

حل المشاكل
ّ

5

إعداد التقارير البيئية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

134

مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134907

مدير عمليات أرصاد

المشاركة في وضع وإعداد األهداف والخطط المتعلقة بعمليات األرصاد بما يتوافق مع الخطط
التشغيلية والبرامج التنفيذية المعتمدة ،ومتابعة عمليات تطبيقها وتنفيذها بالتنسيق مع جميع

ملخص وصف المهنة

الجهات ذات العالقة والعمل على تقييم عمليات التطبيق وإعداد تقارير اإلنجاز المتعلقة بها.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على إعداد األهداف والخطط المتعلقة بإدارة العمليات اليومية للمرصد والعمل على تنظيم وتوزيع العمل على
1

فرق العمل المختلفة ،وضمان االلتزام التام باألنظمة المعتمدة من قبل الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة ،والتأكد من
وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
إدارة أعمال المرصد اليومية كرصد وإصدار التوقعات عن حالة الطقس وكالقيام بإنذار وتحذير الجهات الحكومية ذات العالقة

2

ولمختلف شرائح المجتمع عن حاالت الطقس التي تتطلب إجراءات احترازية معينة ،والعمل على إصدار التعليمات والتعاميم
والقرارات اإلدارية والفنية المتع
متابعة وتوجيه إجراء األبحاث الدراسات المتخصصة بمجاالت استمطار السحب واإلنذار المبكر للسيول واالنقالب الحراري

3

وتأثيرات العواصف شديدة الخطورة المصحوبة بأمطار شديدة وفي مجال التغيرات المناخية وغيرها من الظواهر الطبيعة
المحتملة وضمان تقديم التوصيات الالزمة ال

4
5

تقييم األعمال والنشاطات المختلفة في المرصد بالتشاور مع الجهات المعنية وتقديم المقترحات والتوصيات المناسبة إلى
اإلدارة العليا المتمثلة بالهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير التقارير الخاصة بإنجازات عمليات الرصد ،وعرضها على الهيئة العامة لألرصاد وحماية
البيئة ،وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

علوم األرض

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

ضبط العمليات

2

إدارة األشخاص

2

مراقبة الطقس

3

التفكير اإلستراتيجي

3

علم االرصاد الجوية

4

اتخاذ القرار

4

قياسات األرصاد الجوية

5

حل المشاكل
ّ

5

قياسات األرصاد الجوية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134908

مدير عمليات حماية بيئة

المشاركة في وضع وإعداد األهداف والخطط المتعلقة بعمليات حماية البيئة بما يتوافق مع الخطط
التشغيلية والبرامج التنفيذية المعتمدة ،ومتابعة عمليات تطبيقها وتنفيذها بالتنسيق مع جميع

ملخص وصف المهنة

الجهات ذات العالقة وتقييم عمليات التطبيق وإعداد تقارير اإلنجاز المتعلقة بها.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على إعداد األهداف والخطط المتعلقة بإدارة عمليات حماية البيئة ،وتنظيم وتوزيع العمل على فرق العمل
1

المختلفة ،وضمان االلتزام التام باألنظمة المعتمدة من قبل الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة ،والتأكد من وجود األطر
والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.

2

إدارة أعمال حماية البيئة ،وإصدار التعليمات والتعاميم والقرارات اإلدارية والتنظيمية والفنية المتعلقة بإدارة هذه العمليات
بهدف تحقيق الخطط والبرامج واألهداف الموضوعة.
تطوير الخطط التشغيلية والبرامج والمشروعات التفصيلية لحماية البيئة ولتحقيق االنسجام بين توافر الموارد الطبيعية

3

المتجددة وغير المتجددة من جهود من جهة ،وبين متطلبات التنمية المستدامة من جهة أخرى ،ومتابعة عملية تنفيذها
وتطبيقها.

4

تقييم األعمال والنشاطات المختلفة في مرصد المراقبة بالتشاور مع الجهات المعنية وتقديم المقترحات والتوصيات
المناسبة إلى اإلدارة العليا المتخصصة لتحسين وتطوير العمل واألداء.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير التقارير الخاصة بإنجازات عمليات حماية البيئة وتوضيح التحديات التي تواجه البيئة،

5

وعرضها على الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة ،وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتها في مختلف
القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

علوم األرض

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

ضبط العمليات

2

إدارة األشخاص

2

تحليل األثر البيئي

3

التفكير اإلستراتيجي

3

القضايا البيئية

4

اتخاذ القرار

4

قانون البيئة

5

حل المشاكل
ّ

5

حماية البيئة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134909

مدير عمليات سالمة

المشاركة في وضع وإعداد األهداف والخطط المتعلقة بإدارة عمليات السالمة ،واإلشراف على
عمليات تطبيقها وفق السياسات واإلجراءات المعتمدة ،والعمل على تقييم عمليات التطبيق وإعداد

ملخص وصف المهنة

تقارير اإلنجاز المتعلقة بها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

المشاركة في وضع األهداف والخطط المتعلقة إدارة عمليات السالمة في الجهة ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس
الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
تصميم وتطوير خطط السالمة بما يشمل إجراءات الحاالت الطارئة والحرائق وإدارة الكوارث ووضع التعليمات واإلرشادات
الخاصة بها وتعميمها على موظفي الجهة والتأكد من تطبيقها وتحديثها وتحسينها بشكل مستمر.
ضمان وجود وكفاءة أنظمة السالمة وأنظمة اإلنذار والحريق المستخدمة واختبارها وتقييمها بشكل دوري وتأمين الصيانة
الالزمة لها واقتراح السبل لتحسينها وتطويرها.
متابعة عمليات تحديد مواصفات ومستويات الجودة المطلوبة لخدمات السالمة والقيام بمتابعة آخر المستجدات والتطورات
في مجاالت السالمة والتوصية بتبني الممارسات والتقنيات المناسبة.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة لسير عمليات السالمة وإحاطتها بمختلف التحديات
والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا الطارئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

السالمة والصحة المهنية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة العمليات

2

إدارة األشخاص

2

فحص األداء والسالمة

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تدقيق السالمة

4

اتخاذ القرار

4

المسائل المتعلقة بسالمة األفراد

5

حل المشاكل
ّ

5

تعليمات السالمة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134910

مدير عمليات أمن

المشاركة في وضع وإعداد األهداف والخطط المتعلقة بإدارة العمليات األمنية ،واإلشراف على
عمليات تطبيقها وفق السياسات واإلجراءات المعتمدة ،والعمل على تقييم عمليات التطبيق وإعداد

ملخص وصف المهنة

تقارير اإلنجاز المتعلقة بها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

المشاركة في وضع األهداف والخطط المتعلقة بإدارة العمليات األمنية في الجهة ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس
الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
المساهمة في تطوير تدابير عمليات األمن والحماية الموضوعة أو التي تم تطبيقها للتوصل إلى تحقيق أقصى درجات
األمن والحماية.
متابعة سالمة وكفاءة أنظمة األمن والحماية المستخدمة في الجهة ،والعمل على اختبارها وتقييمها بشكل دوري وتأمين
الصيانة الالزمة لها واقتراح السبل لتحسينها وتطويرها.
متابعة آخر التطورات والمستجدات في مجاالت األمن والحماية واإلشراف على دراسة جدوى مختلف الممارسات والتجارب
والتقنيات الحديثة في هذا المجال والتوصية بتبني المناسب منها.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة لسير العمليات األمنية وعرضها على اإلدارة العليا
المتخصصة ،و إحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا الطارئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

حماية األفراد والممتلكات

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

الخدمات األمنية

2

إدارة األشخاص

2

تدريب وإدارة موظفي األمن

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إجراءات األمن

4

اتخاذ القرار

4

التفتيش

5

حل المشاكل
ّ

5

تعليمات السالمة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134911

مدير شؤون قانونية

إعداد وتخطيط وتوجيه كافة األمور المتعلقة بالشؤون القانونية في الجهة والعمل على متابعتها

ملخص وصف المهنة

وتوضيحها وحل المشكالت القانونية التي قد تواجهها الجهة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

إعداد وتطوير الخطط الفرعية والبرامج التنفيذية الخاصة بالشؤون القانونية بما يتواءم وينسجم مع أهداف الجهة وتطلعاتها.
الرد على كافة االستفسارات واألسئلة القانونية الواردة وتقديم االستشارات القانونية بكل ما يتعلق بالشؤون وااللتزامات
القانونية المختلفة.
متابعة وتوجيه أنشطة إجراء الدراسات والبحوث القانونية المتخصصة بمجال عمل الجهة ،والقيام بدراسة كافة القضايا
القانونية المتعلقة بالجهة ومتابعة المنازعات والقضايا التي تكون الجهة طرفا فيها.
تعريف الموظفين والعاملين بالشؤون القانونية وجميع اإلدارات بالتشريعات القانونية الجديدة واستخالص الصعوبات التي

4

قد تواجههم في تطبيقها ،وتحديد مواطن الخلل والغموض والثغرات القانونية التي قد تكمن في نصوص هذه القواعد
والتشريعات.

5

اإلشراف على تحضير الوثائق والمستندات والتقارير القانونية الالزمة والموثقة مع األدلة واألسانيد القانونية المتعلقة
بالقضايا.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

القانون

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

القانون اإلداري

2

إدارة األشخاص

2

القانون التجاري

3

التفكير اإلستراتيجي

3

قانون الشركات

4

اتخاذ القرار

4

قانون العقود

5

حل المشاكل
ّ

5

قانون التأمين

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية
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مجموعة الوحدات
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مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134912

رئيس كتابة عدل

المشاركة في وضع األهداف والخطط التشغيلية المتعلقة بكتابات العدل ،واإلشراف المباشر على
تخطيط وتنظيم وإدارة األعمال المتعلقة بكتابات العدل بما يتوافق مع الخطط التشغيلية واألهداف

ملخص وصف المهنة

المعدة ،ومتابعة كافة العمليات اإلدارية المعتمدة وتنفيذ كافة التعليمات المتعلقة بالنواحي الفنية
واإلدارية.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في وضع األهداف والسياسات والمبادرات والخطط التشغيلية المتعلقة بكتابات العدل وتحديد األهداف الرئيسية
1

ومؤشراتها وقياسها ومتابعتها باستمرار ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط
واألهداف.
اإلشراف العام على أداء وأعمال جميع الوحدات التنظيمية وفرق العمل في كتابات العدل ،وقيادة توجيه ومتابعة سير

2

العمليات واإلجراءات ومستوى الخدمات المقدمة وضمان تناسقها ومالءمتها لألنظمة واللوائح المعتمدة من قبل وزارة
العدل.

3
4

اإلشراف على المهام الخاصة بصياغة وثائق اإلجراءات القانونية والمصادقة عليها ،بما في ذلك حلف األيمان والمصادقة
على صحة التوقيعات وسندات التوثيق ،وتقديم التوثيق العدلي والوثائق ذات الصلة إلى السجالت.
بناء عالقات استراتيجية مع شركاء العمل والعمل على تنسيق المشاريع والجهود المشتركة والتنسيق والتواصل معهم
بشكل مستمر ،وضمان وجود قنوات تواصل داخلية فعالة تحقق مستوى عال من التكامل والترابط بين جميع فرق العمل.
اإلشراف على إعداد ومراجعة التقارير العامة وتقديم التوصيات للقضايا المهمة والمبادرات المستقبلية وعرضها على

5

الجهات ذات االختصاص ،واإلشراف على أعمال أرشفة السجالت والوثائق بالطرق التي تضمن سالمتها وسهولة الوصول
إليها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

القانون

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

الدراسات القانونية

2

إدارة األشخاص

2

القانون البلدي

3

التفكير اإلستراتيجي

3

القانون اإلجرائي

4

اتخاذ القرار

4

قانون العقود

5

حل المشاكل
ّ

5

القانون

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية
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مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134913

مدير التظلمات

تخطيط استراتيجية وأنشطة إدارة التظلمات والشؤون القانونية وتوجيهها وتنسيقها ،واإلشراف

ملخص وصف المهنة

على عملياتها ،مثل متابعة مواعيد المحاكمات وحفظ السجالت وتسجيل األحكام وإصدار األوامر.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع السياسات واإلجراءات المتعلقة بالتظلمات والشؤون القانونية ،وضمان التزام المستخدمين النهائيين باللوائح ذات
الصلة.

2

إدارة تسجيل ومعالجة الشكاوى المرفوعة ،وإطالع المدعي والمدعى عليه بالعملية والخطط الموضوعة.

3

اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة أدائهم وسلوكياتهم في ضوء األهداف الموضوعة.

4

التواصل مع أصحاب المصلحة ،مثل القضاة والمحامين والمكاتب الحكومية والجمهور.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

القانون

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تخطيط

2

إدارة األشخاص

2

إدارة العمليات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة أصحاب المصالح

4

اتخاذ القرار

4

الدراسات القانونية

5

حل المشاكل
ّ

5

مناولة الشكاوى

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

134

مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134914

مدير شؤون تحقيق شرعي

المشاركة في تطوير الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية ألعمال وأنشطة التحقيق الشرعي،
واإلشراف المباشر على تخطيط وتنظيم أعمال التحقيق الشرعي بما يتوافق مع الخطط التشغيلية

ملخص وصف المهنة

واألهداف المعدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات بأكبر
كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

المشاركة في تطوير الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية ألعمال وأنشطة التحقيق الشرعي ،وضمان مواءمتها مع األهداف
المحددة لها و ضمان وجود آلية فعالة لقياس مستوى اإلنجاز وجودته.
اإلشراف على أعمال وأنشطة شؤون التحقيق الشرعي وتقديم المشورة الفنية أو اإلدارية للمحققين بهدف تطوير أدائهم
وضمان قدرتهم على تحقيق األهداف المرسومة لهم.
التواصل مع الجهات واألجهزة الرسمية بهدف إدارة وتنسيق كافة الجهود المشتركة فيما يتعلق بشؤون التحقيق الشرعي

3

وضمان توافر آليات عمل مشتركة لضمان التزام المحققين الشرعيين بكافة األنظمة والقواعد والتعليمات المنظمة لعمليات
التأسيس وممارسة النشاطات المتعلقة بالمح

4
5

اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير تقارير العمل واإلنجاز ،وعرضها على النيابة العامة ،وإحاطتها بمختلف التحديات
والمستجدات المتعلقة بأعمال وأنشطة التحقيق الشرعي ،واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية.
ضمان وجود الكوادر المؤهلة والمدربة للقيام بأعمال وأنشطة التحقيق الشرعي وضمان توافر الدعم والتوجيه المستمر لهم
وتمكينهم من توظيف الممارسات واألساليب والوسائل الحديثة لالرتقاء بمستوى األنشطة واألعمال المتعلقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

الدين والعقيدة

المجال التعليمي ()2

القانون

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

التحقيقات الجنائية

2

إدارة األشخاص

2

علم الجريمة

3

التفكير اإلستراتيجي

3

التحقيقات

4

اتخاذ القرار

4

القانون الجنائي

5

حل المشاكل
ّ

5

الشريعة اإلسالمية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية
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مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134915

مدير هيئة دينية

المشاركة في إعداد األهداف والخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية للهيئة الدينية ،واإلشراف
المباشر على أعمال وأنشطة مركز الهيئة الدينية وبما يتوافق مع االستراتيجيات والخطط المتعلقة
بأعمال وأنشطة مراكز الهيئة الدينية وضمان وضع الخطط والمبادرات الساعية لتعزيز وتعميم تعاليم

ملخص وصف المهنة

اإلسالم السمحة واألعمال الخيرية ومكارم األخالق وتمثيل الهيئة الدينية في مختلف االجتماعات
واللقاءات.

المهام الرئيسية للمهنة
1

المشاركة في إعداد الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية للهيئة الدينية بما يتوافق مع أحكام العقيدة اإلسالمية السمحة
ومتابعة عمليات التطبيق وضمان وجود آلية فعالة لقياس مستوى اإلنجاز.
اإلشراف على كافة األنشطة اليومية المتعلقة بأعمال مركز الهيئة الدينية بما يشمل الحث على الصالة ومنع البدع واألمور

2

المخالفة للعقيدة ومحاربة المفاسد المجتمعية والرذائل والمحرمات ومراقبة مراكز التسوق والمحالت والحدائق والمراكز
الترفيهية وغيرها من األماكن.
التواصل مع الجهات واألجهزة الرسمية بهدف إدارة وتنسيق كافة الجهود المشتركة فيما يتعلق بالقبض على مرتكبي

3

المحرمات والرذائل والممنوعات والمشاركة في عمليات التحقيق األولي وضمان نيلهم العقاب المناسب والعادل حسب
األنظمة واألحكام المتبعة ورفع التقارير الدورية به
المشاركة في تمثيل مركز الهيئة الدينية والنيابة عنها في مختلف الفعاليات واالجتماعات واللقاءات مع الجهات الحكومية

4

والمؤسسات الخاصة ومختلف أفراد المجتمع المحلي وتنسيق األنشطة والمبادرات المشتركة في مجاالت األعمال الدينية
والخيرية.
ضمان وجود الكوادر المؤهلة والمدربة في مختلف عمليات وأنشطة مركز الهيئة الدينية وضمان توافر الدعم والتوجيه

5

المستمر لهم وتمكينهم من توظيف الممارسات واألساليب والوسائل الحديثة لالرتقاء بمستوى األنشطة واألعمال
المتعلقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

الدين والعقيدة

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

الدعوة

2

إدارة األشخاص

2

نموذج اإلسالم

3

التفكير اإلستراتيجي

3

االمتثال للشريعة

4

اتخاذ القرار

4

اإلشراف

5

حل المشاكل
ّ

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13
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مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134916

مدير مكتب دعوة وإرشاد

المشاركة في إعداد الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية لمكتب الوعظ واإلرشاد ،واإلشراف
المباشر على أعمال وأنشطة مكتب الوعظ والدعوة واإلرشاد بما يتوافق مع االستراتيجيات والخطط
المعتمدة في وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد ،وإدارة أعمال وأنشطة مراكز الهيئة

ملخص وصف المهنة

الدينية وضمان وضع الخطط والمبادرات الساعية إلرشاد الناس للعبادات والدعوة إلى الله في داخل
المملكة وخارجها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

المشاركة في إعداد الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية لمكتب الوعظ والدعوة واإلرشاد بما يتواءم مع أحكام العقيدة
اإلسالمية السمحة ومتابعة عمليات التنفيذ وضمان وجود آلية فعالة لقياس مستوى اإلنجاز.
اإلشراف على كافة األنشطة اليومية المتعلقة بأعمال الدعة في الداخل والخارج وضمان تقديم الدعم والتوجيه االزم لهم بما
يمكنهم من القيام بأعمالهم بما يتوافق مع خطط واستراتيجيات وزارة وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد.
إدارة وتوجيه كافة الجهود الرامية إلى إعداد البحوث العلمية والتوجيهية وإعداد التقارير والتحقيقات المتعلقة ببعض الظواهر
السلبية في المجتمع وضمان التواصل مع مختلف طبقات المجتمع بهدف توعيتهم وإرشادهم.
المشاركة في تمثيل مكتب الوعظ والدعوة واإلرشاد والنيابة عنه في مختلف الفعاليات واالجتماعات واللقاءات مع الجهات

4

الحكومية والمؤسسات الخاصة ومختلف أفراد المجتمع المحلي وتنسيق األنشطة والمبادرات المشتركة في مجاالت أعمال
الوعظ والدعوة واإلرشاد.
ضمان وجود الكوادر المؤهلة والمدربة في مختلف عمليات وأنشطة مكتب الوعظ والدعوة واإلرشاد وضمان توافر الدعم

5

والتوجيه المستمر لهم وتمكينهم من توظيف الممارسات واألساليب والوسائل الحديثة لالرتقاء بمستوى األنشطة واألعمال
المتعلقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

الدين والعقيدة

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلدارة  /التنظيم

2

إدارة األشخاص

2

تخطيط

3

التفكير اإلستراتيجي

3

نموذج اإلسالم

4

اتخاذ القرار

4

علم األديان

5

حل المشاكل
ّ

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134917

مدير أوقاف

اإلشراف على إعداد األهداف العامة والخطط اإلستراتيجية إلدارة األوقاف بما يتوافق مع
االستراتيجيات والخطط المحددة لها ،واإلشراف العام على أنشطة األوقاف وضمان اإلدارة الناجحة

ملخص وصف المهنة

والسليمة لألمالك الوقفية من خالل متابعة وتوجيه أعمال االستثمار الوقفي ،وإدارة الصناديق
الوقفية ،وأنشطة تسجيل وتشغيل األوقاف وإجراء الدراسات والبحوث الوقفية.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على إعداد الخطط اإلستراتيجية واألهداف العامة إلدارة األوقاف بما يتواءم مع استراتيجيات وأولويات الجهة
1

الراعية للوقف كوزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد والهيئة العامة لألوقاف ،ومتابعة عمليات التنفيذ وضمان وجود
آلية فعالة لقياس مستوى اإلنجاز ورفع التقارير بذلك.

2

متابعة الدراسات والبحوث الوقفية ،وعمليات دراسة وتحديد االحتياجات التطويرية إلدارة األوقاف وضمان التنفيذ الناجح
للمبادرات والبرامج والمشروعات ذات العالقة وضمان توافر كافة الموارد الالزمة لتحقيقها واالستغالل األمثل لهذه الموارد.
التواصل والتنسيق مع شركاء العمل الخارجيين وإبرام االتفاقات ومذكرات التفاهم معهم بما يصب في مصلحة إدارة

3

األوقاف ويضمن خدمتها وتشغيلها وحمايتها ،وضمان التنسيق الفعال بين الوحدات التابعة والوحدات األخرى بهدف تحقيق
التكامل والترابط بين العمليات واألنشطة المتد

4

اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير تقارير العمل واإلنجاز ،وعرضها على اإلدارة العليا وإحاطتها بمختلف التحديات
والمستجدات المتعلقة بإدارة األوقاف واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية.
ضمان وجود الكوادر المؤهلة والمدربة في شتى مجاالت إدارة األوقاف وضمان توافر الدعم والتوجيه المستمر لهم

5

وتمكينهم من استغالل التقنيات والوسائل الحديثة إلدارة األوقاف وحمايتها وضمان استمراريتها وزيادة عوائدها ومستوى
ريعها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

الدين والعقيدة

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اقتصاديات الملكية

2

إدارة األشخاص

2

إدارة الملكية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

ممتلكات المتوفين (خاصة بالعقارات)

4

اتخاذ القرار

4

إدارة المرافق

5

حل المشاكل
ّ

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134918

مدير عمليات المسجد الحرام والمسجد النبوي

اإلشراف على كافة األنشطة المتعلقة برعاية الحرمين الشريفين ومتابعة المشاريع اإلنشائية فيهما

ملخص وصف المهنة

إلى جانب اإلشراف على أنشطة الصيانة والنظافة والسقيا وغيرها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

ضمان وجود اإلشراف الديني واإلداري والفني والخدمي في كل من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.
اإلشراف على أعمال األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل من الحرمين الشريفين وتنظيم ومتابعة أنشطة تقديم
النصح واإلرشاد الديني الصحيح لضيوفهما.
اإلشراف على خدمات مكتبات الحرمين الشريفين وضمان وجود آليات حديثة وفعالة إلدارة مقتنياتها والمحافظة عليها والحث
والتشجيع على االستفادة منها.
اإلشراف على مستوى خدمات الصيانة والنظافة والفرش والسقيا وضمان قيام كافة الجهات المعنية بمسؤولياتها في هذه
الجوانب على أكمل وجه.
متابعة عمليات اإلشراف والمتابعة الحثيثة على أعمال البناء والتوسعة في الحرمين الشريفين وضمان وجود التخطيط
والتنفيذ الناجح لها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

الدين والعقيدة

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

مواقيت الصالة

2

إدارة األشخاص

2

التراث العربي  /اإلسالمي

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة الحشود

4

اتخاذ القرار

4

اإلدارة  /التنظيم

5

حل المشاكل
ّ

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134919

مدير عمليات حج وعمرة

اإلشراف على إعداد االستراتيجيات والخطط المتعلقة بخدمات وعمليات الحج والعمرة بما يتوافق مع
التوجهات واألولويات اإلستراتيجية وزارة الحج والعمرة ،ومتابعة عمليات تطبيقها وتنفيذها بالتنسيق

ملخص وصف المهنة

مع جميع الجهات ذات العالقة والعمل على تقييم عمليات التطبيق وإعداد تقارير اإلنجاز المتعلقة
بها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

اإلشراف على إعداد الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية لعمليات وخدمات الحج والعمرة وتحديد المسؤوليات واألدوار بمختلف
الجهات ذات العالقة ومتابعة عمليات التطبيق وضمان وجود آلية فعالة لقياس مستوى اإلنجاز.
اإلشراف على كافة األنشطة المتعلقة بإدارة عمليات الحج والعمرة كالتخطيط والتنظيم والتوجيه ألعمال شؤون الحج والعمرة
وضمان توافر الموارد الالزمة للقيام بهذه األنشطة على أكمل وجه مع ضمان االستغالل األمثل لكافة الموارد المتاحة.
ضمان وجود التنسيق والتواصل الفعال والمستمر مع كافة الجهات المعنية بإدارة عمليات الحج والعمرة بما يسهم في تطوير
مستوى الخدمات المقدمة والنتائج المحققة.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير تقارير العمل واإلنجاز ،وعرضها على اإلدارة العليا وإحاطتها بمختلف التحديات
والمستجدات المتعلقة بإدارة عمليات الحج والعمرة واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية.
ضمان وجود الكوادر المؤهلة والمدربة في مختلف مجاالت وأنشطة إدارة عمليات الحج والعمرة وضمان توافر الدعم والتوجيه

5

المستمر لهم وتمكينهم من توظيف الممارسات والتقنيات والوسائل الحديثة لالرتقاء بمستوى األنشطة والمهام المناطة
بهم.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

الدين والعقيدة

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

نموذج اإلسالم

2

إدارة األشخاص

2

تطوير السياسات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تنسيق األنشطة الجماعية

4

اتخاذ القرار

4

اإلدارة  /التنظيم

5

حل المشاكل
ّ

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134920

مدير خدمات حجاج

العامة لخدمات الحجاج و اإلشراف على أنشطة خدمات الحجاج و
المشاركة في وضع السياسات
ّ
تلقي الشكاوى من الحجاج و
مراقبة العمليات اإلدارية كالتخطيط و إعداد الموازنة باإلضافة إلى ّ

ملخص وصف المهنة

التحقيق فيها و العمل على ّ
حلها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

المشاركة في وضع سياسة عامة يتم االلتزام بها في أداء كافة األنشطة الخاصة بخدمات الحجاج بالتعاون مع مكتب شؤون
حجاج الدولة في المشاعر.

2

اإلشراف على أنشطة خدمات الحجاج ووضع البرامج والضوابط الالزمة لهذه األنشطة ومتابعة تنفيذها.

3

مراقبة العمليات االدارية كالتخطيط ،وإعداد الموازنة ،والتقارير ،وتقديم الخدمات ،ورقابتها وتقييمها وتحسينها.

4

االتصال والتنسيق مع الجهات الخارجية ذات العالقة بأنشطة خدمات الحجاج ( وزارة الحج السعودية والقنصليات وغيرها ).

5

إدارة الشكاوى من الحجاج والمقاولين والتحقيق فيها و العمل على ّ
حلها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

الدين والعقيدة

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

نموذج اإلسالم

2

إدارة األشخاص

2

تطوير السياسات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تنسيق األنشطة الجماعية

4

اتخاذ القرار

4

اإلدارة  /التنظيم

5

حل المشاكل
ّ

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134921

مدير شؤون دينية

اإلشراف على مهام وأنشطة الشؤون الدينية والمشاركة في إعداد االستراتيجيات والخطط
المستقبلية بما يتوافق مع تعاليم اإلسالم السمحة ووضع الخطط والمبادرات الساعية لتنمية

ملخص وصف المهنة

الوعي الديني ورعاية المساجد ومراكز تحفيظ القرآن وتعميرها وصيانتها والمحافظة عليها وتنظيم
األعمال ذات الطابع الديني ورعاية األعمال الخيرية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إدارة عمليات صيانة المواقع الدينية ،بما في ذلك المواقع التاريخية والمعاهد والروابط اإلسالمية ،وإدارة الموازنات وعقود
الصيانة.
وضع برامج للتوعية بقضايا المسلمين في المجتمع و العمل على نشر هذه البرامج كي تصل ألكبر عدد ممكن من الناس.
وضع برامج لتوجيه طاقة الشباب في اتجاه إيجابي وسليم ،وفهم التحديات الفريدة التي تواجههم ،وتمكينهم من أن يصبحوا
مواطنين ذوي دراية ومسؤولية ومبدعين.
توفير الدعم للمبادرات المجتمعية الرامية إلى تعزيز الهوية اإلسالمية.
ضمان وجود الكوادر المؤهلة والمدربة في مختلف عمليات وأنشطة الهيئة الدينية وضمان توافر الدعم والتوجيه المستمر
لهم وتمكينهم من استغالل التقنيات والوسائل الحديثة لالرتقاء بمستوى األنشطة واألعمال المتعلقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

الدين والعقيدة

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

الدراسات الدينية  /علم العقيدة

2

إدارة األشخاص

2

نموذج اإلسالم

3

التفكير اإلستراتيجي

3

علم األديان

4

اتخاذ القرار

4

الشريعة اإلسالمية

5

حل المشاكل
ّ

5

اإلدارة  /التنظيم

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134922

مدير شؤون ادعاء

المشاركة في وضع األهداف والخطط العامة لشؤون االدعاء وتطوير ووضع وتنسيق الخطط
واإلجراءات التشغييلية للمدعين العامين ،واإلشراف المباشر على تخطيط وتنظيم أعمال االدعاء بما

ملخص وصف المهنة

يتوافق مع الخطط التشغيلية واألهداف المعدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي
تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

المشاركة في وضع الخطط اإلستراتيجية واألهداف العامة لالدعاء بما يتوافق مع الرؤى واألولويات اإلستراتيجية النيابة
العامة ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
المشاركة في تطوير ووضع وتنسيق الخطط واإلجراءات التشغيلية للمدعين العامين وضمان تطبيقهم والتزامهم بكافة
األنظمة والقرارات المتعلقة والتواصل معهم لتعزيز فهمهم وإحاطتهم بكافة المستجدات.
بناء عالقات استراتيجية مع شركاء العمل كالقضاة والمحامين ،وتنسيق المشاريع والجهود المشتركة والتنسيق والتواصل

3

معهم بشكل مستمر ،وضمان وجود قنوات تواصل داخلية فعالة تحقق مستوى عال من التكامل والترابط بين جميع الوحدات
التنظيمية التابعة لها.

4

اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة لإلنجاز وعرضها على اإلدارة العليا في المحكمة ،وإحاطتها
بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتها في مختلف القضايا القانونية الطارئة.
المشاركة في وضع وتطبيق استراتيجيات وبرامج لتطوير وتدريب المدعين العامين بما يضمن توافر الكوادر المؤهلة والمدربة

5

في شتى مجاالت العمل وضمان توافر كافة التقنيات والوسائل الحديثة لتمكينهم من تطبيق مبادئ وأساليب العمل
بالشكل المطلوب.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

القانون

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

القانون

2

إدارة األشخاص

2

القانون الجنائي

3

التفكير اإلستراتيجي

3

القانون الدستوري

4

اتخاذ القرار

4

التحقيقات

5

حل المشاكل
ّ

5

تطوير السياسات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة
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مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134923

مدير شؤون محاماة

المشاركة في تطوير الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية ألعمال وأنشطة المحاماة ،واإلشراف
المباشر على تخطيط وتنظيم أعمال المحاماة بما يتوافق مع الخطط التشغيلية واألهداف المعدة،

ملخص وصف المهنة

وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

المشاركة في تطوير الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية ألعمال وأنشطة المحاماة ،وضمان مواءمتها مع األهداف المحددة
لها وضمان وجود آلية فعالة لقياس مستوى اإلنجاز وجودته.
اإلشراف على أعمال وأنشطة شؤون المحاماة وتقديم المشورة الفنية أو اإلدارية للمحامين بهدف تطوير أدائهم وضمان
قدرتهم على تحقيق األهداف المرسومة لهم.
التواصل مع الجهات واألجهزة الرسمية في وزارة العدل وغيرها بهدف إدارة وتنسيق كافة الجهود المشتركة فيما يتعلق

3

بشؤون المحاماة وضمان توافر آليات عمل مشتركة لضمان التزام الهيئات المتخصصة بالمحاماة والمحامين بكافة األنظمة
والقواعد والتعليمات المنظمة لعمليات التأ
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير تقارير العمل واإلنجاز ،وعرضها على الجهات العليا المختصة ،وإحاطتها بمختلف

4

التحديات والمستجدات المتعلقة بأعمال وأنشطة الشؤون المحاماة واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات
المستقبلية.

5

ضمان وجود الكوادر المؤهلة والمدربة للقيام بأعمال وأنشطة المحاماة وضمان توافر الدعم والتوجيه المستمر لهم
وتمكينهم من توظيف الممارسات واألساليب والوسائل الحديثة لالرتقاء بمستوى األنشطة واألعمال المتعلقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

القانون

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

القانون

2

إدارة األشخاص

2

القانون الجنائي

3

التفكير اإلستراتيجي

3

القانون الدستوري

4

اتخاذ القرار

4

الشريعة اإلسالمية

5

حل المشاكل
ّ

5

تطوير السياسات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة
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مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134924

رئيس دائرة تحقيق وادعاء

اإلشراف على وضع األهداف والسياسات والخطط التشغيلية المتعلقة بدائرة التحقيق واالدعاء،
واإلشراف المباشر على تخطيط وتنظيم أعمال التحقيق بما يتوافق مع الخطط التشغيلية واألهداف

ملخص وصف المهنة

المعدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات بأكبر كفاءة وفعالية
ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

اإلشراف على وضع األهداف والسياسات والمبادرات والخطط التشغيلية الخاصة بدائرة التحقيق واالدعاء ،والقيام بتحديد
األهداف الرئيسية والقيم المستهدفة ومؤشراتها وقياسها ومتابعتها باستمرار وفعالية.
اإلشراف على تحقيق األهداف الرئيسية لدائرة التحقيق واالدعاء ،وتوجيه نشاطاتها وإرشاد المحققين والمدعين ،وتقديم
التوصيات لهم ،وتحسين مستوى أدائهم.
متابعة عمليات تقدير وتحديد وضمان توافر جميع الموارد والمواد والتقنيات الالزمة لضمان قيام الدائرة بجميع مهامها
وعملياتها اليومية بشكل سليم ،وضمان االستخدام األمثل والفعال لها.
مراقبة ومتابعة أداء موظفي الدائرة و تقييم أدائهم وتحديد احتياجاتهم التدريبية والتوصية بالدورات التدريبية الالزمة
والمشاركة في مراقبة فعالية ونتائج هذه الدورات.
اإلشراف العام على سير العمليات واإلجراءات في الدائرة وضمان االلتزام بكافة األنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

القانون

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

التحقيقات الجنائية

2

إدارة األشخاص

2

علم الجريمة

3

التفكير اإلستراتيجي

3

التحقيقات

4

اتخاذ القرار

4

القانون الجنائي

5

حل المشاكل
ّ

5

تطوير السياسات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13
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مجموعة الوحدات
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مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134925

وكيل دائرة تحقيق وادعاء

المشاركة في وضع األهداف والخطط الرئيسية لدائرة التحقيق واالدعاء ،واإلشراف المباشر على
تخطيط وتنظيم وإدارة األعمال الداخلية للدائرة بما يتوافق مع الخطط التشغيلية واألهداف المعدة،

ملخص وصف المهنة

ومتابعة كافة العمليات اإلدارية المعتمدة ،والقيام بأعمال مدير الدائرة حال غيابه وتنفيذ كافة
التعليمات المتعلقة بالنواحي الفنية واإلدارية للدائرة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

المشاركة في وضع االستراتيجيات واألهداف الرئيسية لدائرة التحقيق واالدعاء بما يتوافق مع أهداف واستراتيجيات النيابة
العامة ،واإلشراف على النشاطات المختلفة في الدائرة ،ومتابعة سير العمليات واإلجراءات.
المساهمة في إدارة وتوجيه وتنفيذ األهداف اإلستراتيجية للدائرة من خالل إصدار التعليمات والتعاميم والقرارات اإلدارية

2

والتنظيمية والفنية المتعلقة بإدارة عمليات التحقيق واالدعاء بهدف تحقيق الخطط والبرامج واألهداف الموضوعة ،وضمان
التزام الموظفين بهذه التعليمات.
إدارة وتوجيه الجهود الرامية إلى دراسة وتحديد االحتياجات واألولويات الالزمة لتطوير وتنمية الدائرة على كافة الصعد،

3

ومتابعة تنفيذ وتطبيق المبادرات والبرامج والمشروعات لتنمية وتدريب المحققين والمدعين ،وضمان توفير كافة الموارد
الالزمة لتحقيقها.

4

تمثيل الدائرة والنيابة عنها في الفعاليات واالجتماعات واللقاءات مع مختلف أفراد المجتمع المحلي والوقوف على احتياجاتها
ومتطلباتها واالستماع إلى مالحظاتهم واقتراحاتهم.
اإلشراف على عمليات إعداد التقارير الخاصة بإنجازات الدائرة واألنشطة التابعة لها وعرضها على اإلدارة العليا في النيابة

5

العامة ،وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات وتقديم الحلول والتوصيات لمختلف القضايا اإلستراتيجية والمبادرات
المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

القانون

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

القانون

2

إدارة األشخاص

2

القانون الجنائي

3

التفكير اإلستراتيجي

3

القانون الدستوري

4

اتخاذ القرار

4

الشريعة اإلسالمية

5

حل المشاكل
ّ

5

تطوير السياسات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

134

مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134926

مدير شؤون ثقافية

تطوير األهداف والخطط التشغيلية والبرامج المتعلقة بالشؤون الثقافية ،واإلشراف المباشر على
تخطيط وتنظيم األعمال الثقافية بما يتوافق مع الخطط التشغيلية واألهداف المعدة ،وضمان توافر

ملخص وصف المهنة

كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
تطوير الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية لألعمال واألنشطة المتعلقة بالشؤون الثقافية بما يشمل تخطيط االحتياجات
1

وتحضير قائمة العمليات ،وضمان مواءمتها مع أهداف التأسيس وغيرها من األنشطة الثقافية المختلفة مع ضمان وجود آلية
فعالة لقياس مستوى اإلنجاز وجودته.

2
3
4

اإلشراف على األعمال واألنشطة المتعلقة بالشؤون الثقافية في الجهات الحكومية وتقديم المشورة الفنية أو اإلدارية
لمختلف الجمعيات والهيئات ،بهدف تطوير أدائها وضمان قدرتها على تحقيق األهداف التي أسست من أجلها.
التواصل مع الجهات واألجهزة الرسمية بهدف إدارة وتنسيق كافة الجهود المشتركة فيما يتعلق بالشؤون الثقافية وضمان
توافر آليات عمل مشتركة لضمان التزام الهيئات والجمعيات والمراكز الثقافية بكافة األنظمة والقواعد والتعليمات المنظمة.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير تقارير العمل واإلنجاز ،وعرضها على اإلدارة العليا وإحاطتها بمختلف التحديات
والمستجدات المتعلقة بالشؤون الثقافية واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية.
ضمان وجود الكوادر المؤهلة والمدربة للقيام باألعمال واألنشطة المتعلقة بالشؤون الثقافية وضمان توافر الدعم والتوجيه

5

المستمر لهم وتمكينهم من توظيف الممارسات واألساليب والوسائل الحديثة لالرتقاء بمستوى األنشطة واألعمال
المتعلقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

علم االجتماع والدراسات الثقافية

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تطوير السياسات

2

إدارة األشخاص

2

تخطيط

3

التفكير اإلستراتيجي

3

حماية البيئة الثقافية

4

اتخاذ القرار

4

علم االجتماع الثقافي

5

حل المشاكل
ّ

5

مجال المسؤولية (القضايا الثقافية)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية
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مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134927

مدير مكتبة

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية للمكتبة ،وتطوير الخطط والبرامج والمشروعات المساهمة
في تحقيق األهداف ،واإلشراف المباشر على تخطيط وتنظيم وإدارة أعمال المكتبة بما يتوافق مع

ملخص وصف المهنة

الخطط التشغيلية واألهداف المعدة ،ومتابعة كافة العمليات اإلدارية المعتمدة ،وضمان توافر كافة
الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية للمكتبة وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في تحقيق هذه
األهداف ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف اإلستراتيجية.
اإلشراف العام على أداء وأعمال جميع الوحدات التنظيمية وفرق العمل في المكتبة وقيادة توجيه ومتابعة سير العمليات
واإلجراءات العامة ومستوى الخدمات المقدمة وضمان تناسقها ومالءمتها لمعايير الجودة المعتمدة.
متابعة آخر المستجدات والتطورات العلمية والتقنية في مجال حفظ وفهرسة واسترجاع الكتب والوثائق والمعلومات

3

باستخدام أجهزة الحاسوب والتوثيق اإللكتروني والضوئي ،واإلشراف على إجراءات تنظيم عملية استالم وتسليم الكتب
وغيرها من موجودات المكتبة.

4
5

متابعة عملية دراسة حجم تداول الكتب الجديدة وتحديد مستوى اإلقبال عليها ،وتقييم مدى نجاح االختيار ،واالتصال بدور
النشر واالطالع على قوائمها ،ومتابعة كل ما ينشر عن الكتب في الصحف والمجالت المتخصصة.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة لسير العمليات داخل المكتبة وعرضها على اإلدارة العليا
للمكتبة ،وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتها في مختلف القضايا الطارئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

دراسات المكتبات والمعلومات
واألرشفة
اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

العلوم األرشيفية

2

إدارة األشخاص

2

إدارة إعارة الكتب

3

التفكير اإلستراتيجي

3

حفظ الكتب

4

اتخاذ القرار

4

الكتب والمؤلفون

5

حل المشاكل
ّ

5

خدمات المكتبات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134928

مدير متحف

تخطيط استراتيجية وأنشطة المتحف وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة العمليات التشغيلية والشؤون

ملخص وصف المهنة

المالية ،واإلشراف على عمليات اقتناء التحف ورعايتها وعرضها ،وتمثيل المتحف خارجيا.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع استراتيجيات المتحف وسياساته وخططه ،واإلشراف على تنفيذها.
إدارة العمليات التشغيلية اليومية للمتحف ،واإلشراف على إجراءات الحصول على مجموعات المعروضات وغيرها من المواد،
وتخزينها وعرضها ،وتوجيه عملية تنظيم المعروضات ،واختيار ثيمات وتصميمات العرض.
اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة أدائهم وسلوكهم مقارنة مع األهداف المحددة.
ضمان نظافة المرافق والتجهيزات وسالمتها الوظيفية والحفاظ عليها في حالة جيدة ،وضمان تنفيذ أعمال الصيانة والتصليح
الدورية.
تمثيل المتحف في الفعاليات الخارجية مثل المؤتمرات ،والمؤتمرات الصحفية ،والفعاليات التي تقيمها الجمعيات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

التاريخ وعلم اآلثار

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة األعمال (متاحف)

2

إدارة األشخاص

2

تخطيط

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة العمليات

4

اتخاذ القرار

4

مراقبة الموازنات المالية

5

حل المشاكل
ّ

5

مراقبة العمليات

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134929

مدير آثار

تخطيط عمليات إدارة اآلثار وتوجيهها وتنسيقها ،واإلشراف على االتصاالت الداخلية والخارجية

ملخص وصف المهنة

والتواصل مع وسائل اإلعالم ،ووضع برامج وسياسات اإلدارة واإلشراف على تنفيذها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع السياسات واإلجراءات المتعلقة بعمليات إدارة اآلثار ،وضمان التزام الموظفين والمؤسسات الثقافية وغيرهم من
المستخدمين النهائيين باللوائح ذات الصلة.

2

إدارة العمليات اليومية لإلدارة ،بما في ذلك إعداد جداول االجتماعات والتواصل مع وسائل اإلعالم.

3

وضع البرامج الهادفة إلى النهوض بقطاع اآلثار ونشر الوعي الثقافي ،وتنسيقها.

4

التواصل مع أصحاب المصلحة ،مثل المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الدولية.

5

اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة أدائهم وسلوكهم مقارنة مع األهداف المحددة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التاريخ وعلم اآلثار

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلشراف

2

إدارة األشخاص

2

علم الحفريات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

علم آثار العصر الحجري

4

اتخاذ القرار

4

علم آثار المدن

5

حل المشاكل
ّ

5

القرى (المعرفة األثرية)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134930

مدير مكتب أحوال مدنية

اإلشراف العام على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال مكتب األحوال المدنية بما يتوافق مع
الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية المعتمدة ومتابعة كافة العمليات اإلدارية المتعلقة بها،

ملخص وصف المهنة

وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية
ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على إعداد الخطط التشغيلية إلدارة المكتب وتنظيم العمل وتوزيعه على فرق العمل المختلفة ،ومتابعة عملية
1

تنفيذها بما يتواءم مع توجهات وتعليمات وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس
الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.

2
3
4
5

إدارة أعمال المكتب اليومية والمتعلقة بتقديم خدمات األحوال المدنية ،وإصدار التعليمات والتعاميم والقرارات اإلدارية
والتنظيمية والفنية المتعلقة بإدارة هذه العمليات بهدف تحقيق الخطط والبرامج واألهداف الموضوعة.
اإلشراف العام على مستوى خدمات األحوال المدنية المقدمة ،ومراجعة ومتابعة المقترحات والشكاوى الواردة ،والقيام
بدراستها واتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لحلها وضمان عدم حدوثها في المستقبل.
متابعة العمليات واإلجراءات التي ينفذها المكتب للتأكد من سالمة ودقة قيود المواطنين ،وضمان االستخدام األمثل
للتقنيات المتوافرة بما يساعد في توثيق قيود المواطنين بالشكل الصحيح ويمنع تزويرها أو التالعب بها.
إعداد ومراجعة التقارير الخاصة بشؤون مكتب األحوال المدنية وعرضها على اإلدارة العليا المتخصصة ،وإحاطتها بمختلف
المستجدات وتقديم الحلول أو التوصيات لمختلف القضايا اإلستراتيجية والمبادرات المستقبلية المهمة والتحديات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تصميم اإلجراءات

2

إدارة األشخاص

2

إدارة السجالت

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تفتيش التسجيل

4

اتخاذ القرار

4

اإلشراف  /المراقبة

5

حل المشاكل
ّ

5

القانون المدني

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134931

مدير معرض فني

تخطيط استراتيجية وأنشطة المعرض الفني وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة العمليات التشغيلية
والشؤون المالية ،ومباشرة عمليات االقتناء للموجودات ورعايتها وعرضها ،وتمثيل المعرض الفني

ملخص وصف المهنة

خارجيا.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

وضع استراتيجيات المعرض الفني وسياساته وخططه ،ومباشرة تنفيذها.
إدارة العمليات التشغيلية اليومية للمعرض الفني ،ومباشرة أعمال االقتناء للمعروضات وغيرها من األغراض وتخزينها
وعرضها ،وتوجيه عمليات اختيار المعروضات ورعايتها وتنظيمها وتنسيقها.

3

اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة أدائهم وسلوكهم مقارنة مع األهداف المحددة.

4

ضمان نظافة التجهيزات والمرافق وفعاليتها وبقائها وفي حالة جيدة ،وضمان تنفيذ أعمال التصليح والصيانة الدورية.

5

تطوير العالقات مع الفنانين وتجار األعمال الفنية وأعضاء المعرض والمحافظة عليها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2

الفنون الجميلة

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة األعمال

2

إدارة األشخاص

2

صياغة السياسات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

استراتيجية  /أهداف الفئة

4

اتخاذ القرار

4

إدارة العالقات

5

حل المشاكل
ّ

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134932

مدير محفوظات ووثائق

المشاركة في وضع الخطط واألهداف المتعلقة بإدارة الوثائق والمحفوظات ،واإلشراف المباشر
على تخطيط وتنظيم أعمال المحفوظات والمخطوطات بما يتوافق مع الخطط التشغيلية واألهداف

ملخص وصف المهنة

المعدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة
وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

المشاركة في وضع الخطط واألهداف لضمان حفظ الوثائق والمخطوطات والمحفوظات القيمة ،والتأكد من وجود األطر
والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
اإلشراف على عمليات حفظ وإدامة الوثائق والمحفوظات القيمة ،ومتابعة عمليات إعداد خطط التصنيف والترميز للوثائق
والمحفوظات والمخطوطات واإلشراف على تنفيذها بالتنسيق مع بالجهات الحكومية المعنية.
بناء عالقات استراتيجية مع شركاء العمل كالمركز الوطني للوثائق والحفوظات وغيرها ،وتنسيق المشاريع والجهود المشتركة

3

والتنسيق والتواصل معهم بشكل مستمر ،وضمان وجود قنوات تواصل داخلية فعالة تحقق مستوى عال من التكامل
والترابط بين جميع الوحدات التنظيمية التابعة ل

4

اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة عن المخطوطات والمحفوظات وبيان وضعها وعرضها على
اإلدارة العليا المتخصصة ،وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا القانونية الطارئة.
المشاركة في وضع وتطبيق استراتيجيات وبرامج لتطوير وتدريب متخصصين في مجال الوثائق والمحفوظات ،بما يضمن

5

توافر الكوادر المؤهلة والمدربة في شتى مجاالت العمل وضمان توافر كافة التقنيات والوسائل الحديثة لتمكينهم من
تطبيق مبادئ وأساليب العمل بالشكل المطلوب.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

دراسات المكتبات والمعلومات
واألرشفة
اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلشراف

2

إدارة األشخاص

2

العلوم األرشيفية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

علوم المكتبات

4

اتخاذ القرار

4

تصنيف الوثائق

5

حل المشاكل
ّ

5

إدارة السجالت

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134933

مدير شؤون ترجمة

المشاركة في وضع الخطط واألهداف المتعلقة بشؤون الترجمة ،واإلشراف المباشر على تخطيط
وتنظيم أعمال الترجمة ومتابعة تنفيذ كافة العمليات بما يتوافق مع الخطط التشغيلية واألهداف

ملخص وصف المهنة

المعدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة
وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

المشاركة في وضع األهداف والخطط المتعلقة بترجمة الكتب والوثائق والمستندات واللقاءات والندوات وغيرها بما يتواءم
مع أولويات العمل في الجهة ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
اإلشراف على الموظفين وتوجيههم وتخطيط وتنظيم أعمال الترجمة ومتابعة تنفيذها وإعداد المقترحات التي من شأنها أن
تبسط العمل وأن توصل إلى نتائج أفضل.
بناء عالقات استراتيجية مع شركاء العمل كمكاتب الترجمة المعتمدة وإدارات الترجمة في الجهات األخرى ،وتنسيق المشاريع

3

والجهود المشتركة والتنسيق والتواصل معهم بشكل مستمر ،وضمان وجود قنوات تواصل داخلية فعالة تحقق مستوى عال
من التكامل والترابط.

4

اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة لسير عمليات الترجمة وعرضها على اإلدارة العليا المختصة،
و إحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتها في مختلف القضايا ذات العالقة.
المشاركة في وضع وتطبيق استراتيجيات وبرامج لتطوير وتدريب المترجمين بما يضمن توافر الكوادر المؤهلة والمدربة في

5

شتى مجاالت العمل وضمان توافر كافة التقنيات والوسائل الحديثة لتمكينهم من تطبيق مبادئ وأساليب العمل بالشكل
المطلوب.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

اآلداب وعلم اللغة

المجال التعليمي ()2

علوم التربية والتعليم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

ترجمة المؤتمرات

2

إدارة األشخاص

2

الترجمة الشفوية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

علم اللغويات

4

اتخاذ القرار

4

الترجمات

5

حل المشاكل
ّ

5

التخطيط

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية
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مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134934

مدير شؤون سياسية

تخطيط استراتيجية وأنشطة إدارة الشؤون السياسية وتوجيهها وتنسيقها ،واإلشراف على أنشطة
تحليل ورصد التطورات السياسية ،واالتجاهات السائدة والقضايا الناشئة داخل البالد وعلى مستوى

ملخص وصف المهنة

المنطقة ،ووضع السياسات والبرامج السياسية واإلشراف على تنفيذها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

وضع السياسات واإلجراءات المتعلقة بعمليات اإلدارة ،وضمان التزام الموظفين والمؤسسات السياسية باللوائح ذات
الصلة.
تخطيط استراتيجية وأنشطة إدارة الشؤون السياسية وتوجيهها وتنسيقها و العمل على تطويرها.
إدارة العمليات اليومية لإلدارة ،بما في ذلك أنشطة األبحاث والتحليل ،ورصد التطورات واالتجاهات وتقديم المشورة
للسلطات تبعا لذلك.
التواصل مع أصحاب المصلحة ،مثل المؤسسات السياسية ،والمؤسسات العامة والخاصة ،والمنظمات الدولية.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

العلوم السياسية والتربية المدنية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

العلوم السياسية

2

إدارة األشخاص

2

إدارة أصحاب المصالح

3

التفكير اإلستراتيجي

3

عالقات دولية

4

اتخاذ القرار

4

األنشطة السياسية

5

حل المشاكل
ّ

5

المنظمات الدولية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية
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مجموعة الوحدات
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مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134935

مدير إدارة حشود

اإلشراف على كافة األنشطة والخطط واآلليات الهادفة إلى إدارة اإلعداد الغفيرة من حشود
الجماهير في أماكن التجمعات والحجاج والمعتمرين والزوار والمصلين في األماكن المقدسة وال

ملخص وصف المهنة

سيما في الحرمين الشريفين.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

ضمان وجود خطط وإجراءات وآليات منهجية وعلمية إلدارة اإلعداد الكبيرة من الجماهير والحجاج والمعتمرين والزوار والمصلين
لضمان حفظ أرواحهم وسالمتهم ووصولهم إلى وجهاتهم بيسر وسهولة.
اإلشراف على التقنيات واألساليب المتبعة إلدارة الحشود بما يشمل مراقبة أنظمة الرصد والتحكم والمراقبة وتوفير قاعدة
بيانات لحظية تدعم عمليات اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.
ضمان وجود التنسيق والتواصل الفعال والمستمر مع كافة الجهات المعنية في الحرمين الشريفين وأماكن التجمع األخرى بما

3

يسهم في إدارة الحشود الكبيرة بنجاح ويمنع حدوث أي ازدحام أو تصادم بين الجماهير أو قاصدي الحرمين الشريفين وال
سيما في مواسم الحج والعمرة.

4
5

اإلشراف على إعداد الدراسات والبحوث التطويرية الهادفة إلى تحديد أماكن التكدس واالزدحام وتقديم التوصيات
والمقترحات المستقبلية لحل هذه المشاكل والتغلب عليها.
ضمان وجود الكوادر المؤهلة والمدربة في شتى مجاالت إدارة الحشود وضمان توافر كافة التقنيات والوسائل الحديثة
لتمكينهم من تطبيق مبادئ وأساليب إدارة الحشود على أرض الواقع بالشكل المطلوب.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة الحشود

2

إدارة األشخاص

2

المسائل المتعلقة بسالمة األفراد

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تخطيط الطرق والمرور

4

اتخاذ القرار

4

التدابير الوقائية

5

حل المشاكل
ّ

5

تصميم اإلجراءات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية
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مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134936

مدير جمرك

المشاركة في وضع وإعداد الخطط التشغيلية إلدارة الجمارك واإلشراف العام على أنشطة إدارة
وتخطيط وتنظيم أعمال إدارته بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية المعتمدة،
ومتابعة كافة العمليات اإلدارية المتعلقة بالجمارك والتنسيق مع الجهات الحكومية األخرى ،وضمان

ملخص وصف المهنة

توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية فيه بأكبر كفاءة وفعالية
ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على إعداد الخطط التشغيلية إلدارة الجمارك و تنظيم العمل ،وتوزيعه على فرق العمل المختلفة ،وضمان االلتزام
1

التام باألنظمة السعودية ذات العالقة ،ومتابعة عملية تنفيذها وتطبيقها ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة
لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف اإلستراتيجية.
إدارة مراقبة األعمال الجمركية ،وتنفيذ الجوالت الميدانية والمشاركة في وضع الخطط الوقائية والتطويرية للعمليات الجمركية

2

لتحقيق مستوى آمن وفعال يمكن من التحكم في الصادرات والواردات ،ورفع التوصيات للجهات العليا فيما يتعلق بالتعرفات
الجمركية وضمان مواءمتها والم

3
4
5

تقديم التوصيات لمصلحة الجمارك العامة ،فيما يتعلق باحتياجات الوحدات التنظيمية التابعة إلدارته من الموارد المالية
والبشرية والتقنيات والمستلزمات اإلدارية الالزمة لتنفيذ كافة األعمال واألنشطة بدقة واحترافية كبيرة.
تطوير ووضع الخطط المشتركة مع اإلدارات الحكومية األخرى العاملة في الجمرك ،والتنسيق مع إدارات الجمارك األخرى
المقابلة في الدولة المجأورة في مختلف القضايا المتعلقة بإدارة العمليات الجمركية ومكافحة عمليات التهرب الجمركي.
اإلشراف على إعداد التقارير الخاصة بأداء الوحدات الجمركية وتوظيف النتائج في تحديد االحتياجات التطويرية الالزمة لتطوير
أدائها وضمان جودته.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

عمليات الجمارك

2

إدارة األشخاص

2

مجال المسؤولية (القضايا الجمركية)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تصميم اإلجراءات

4

اتخاذ القرار

4

مراقبة العمليات

5

حل المشاكل
ّ

5

الضرائب والتعريفات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية
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مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134937

مدير عمليات جمركية

المشاركة في وضع وإعداد األهداف والخطط المتعلقة بالعمليات الجمركية بما يتوافق مع التوجهات
واألولويات اإلستراتيجية ذات العالقة ومتابعة عمليات تطبيقها وتنفيذها بالتنسيق مع جميع

ملخص وصف المهنة

الجهات المعنية ،والقيام بتوجيه وتقييم عمليات التطبيق وإعداد تقارير اإلنجاز المتعلقة بها.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على إعداد األهداف والخطط الخاصة بإدارة العمليات الجمركية وتنظيم وتوزيع العمل على فرق العمل المختلفة،
1

وضمان االلتزام التام باألنظمة واللوائح ذات العالقة ،ومتابعة عملية تنفيذها وتطبيقها ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس
الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
اإلشراف العام على أداء عمليات الجمارك من خالل متابعة األعمال والخدمات اليومية كمستردات الرسوم الجمركية،

2

والمخالفات ،ورخص التخليص الجمركي ،واالستعالمات الجمركية والتفويضات الحكومية وغيرها من الخدمات وضمان
تقديمها بكفاءة وجودة عالية.
القيام بالجوالت الميدانية بهدف مراقبة العمليات الجمركية وضمان االلتزام التام بكافة اللوائح والتعليمات الصادرة عن

3

مصلحة الجمارك العامة ،وضمان قدرة مفتشي الجمارك على الحد من النشاطات غير المشروعة كالتهريب وإدخال الممنوعات
وغيرها.

4
5

اإلشراف على عمليات تحصيل الرسوم و الضرائب و التحصيالت األخرى التي يدفعها المستوردون والمصدرون لمصلحة
الجمارك العامة بما يساعد في تحفيز االقتصاد السعودي وحماية إيرادات الرسوم والتعرفات الجمركية.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة لإلنجاز وعرضها على مصلحة الجمارك العامة ،وإحاطتهم
بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا اإلستراتيجية والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة العمليات

2

إدارة األشخاص

2

عمليات الجمارك

3

التفكير اإلستراتيجي

3

الضرائب والتعريفات

4

اتخاذ القرار

4

توثيق الصادرات والواردات

5

حل المشاكل
ّ

5

التفتيش

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية
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مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134938

رئيس وحدة اإلطفاء

تخطيط استراتيجية وأنشطة مكافحة الحرائق في منطقة االختصاص ،واإلشراف على عمليات

ملخص وصف المهنة

اإلنقاذ ،ووضع خطط للطوارئ ،ووضع برامج وسياسات مكافحة الحرائق ،واإلشراف على تنفيذها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع سياسات وإجراءات مكافحة الحرائق ،ووضع معايير السالمة واألمن وطرحها ،وضمان التزام األفراد والمؤسسات
باللوائح ذات الصلة.
إدارة العمليات اليومية إلدارة مكافحة الحرائق ،واإلشراف على أنشطة الوقاية من الحرائق ومكافحتها وإنقاذ الضحايا.
إدارة التحقيقات في الحرائق الكبرى أو المشبوهة ،واإلشراف على جمع األدلة والتحقق من صحتها ،وإعداد تقارير باألسباب
والنتائج ،واتخاذ اإلجراءات التصحيحية.
تحديد متطلبات العمليات والمخاطر المحتملة في منطقة االختصاص ،وتصميم خطط واستراتيجيات شاملة للطوارئ
والتعافي من آثار الكوارث ،وتطوير هذه الخطط واالستراتيجيات.
عقد المؤتمرات وإلقاء الخطب لزيادة الوعي بالوقاية من الحرائق ،والتأكيد على دور المجتمع في مكافحة الحرائق وعمليات
إنقاذ الضحايا.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

حماية األفراد والممتلكات

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة أصحاب المصالح

2

إدارة األشخاص

2

تنسيق جهود مكافحة الحرائق

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تفتيش الحرائق

4

اتخاذ القرار

4

الحماية الوقائية من الحرائق

5

حل المشاكل
ّ

5

تعليمات السالمة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون
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المهنة

134939

مدير عمليات إطفاء وإنقاذ

اإلشراف على إعداد الخطط المتعلقة بعمليات اإلطفاء واإلنقاذ بما يتوافق مع التوجهات
واألولويات اإلستراتيجية ذات العالقة ومتابعة عمليات تطبيقها وتنفيذها بالتنسيق مع جميع

ملخص وصف المهنة

الجهات المتعلقة وتقييم عمليات التطبيق وإعداد تقارير اإلنجاز المتعلقة بها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

اإلشراف على إعداد الخطط إلدارة العمليات اليومية لإلطفاء واإلنفاذ ،وتنظيم وتوزيع العمل على فرق العمل المختلفة،
وإدارة عملية تنفيذها وتطبيقها ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
إدارة عمليات سير اإلطفاء واإلنقاذ اليومية ،و إصدار التعليمات والتعاميم والقرارات اإلدارية والفنية المتعلقة بإدارة هذه

2

العمليات بهدف تحقيق الخطط والبرامج واألهداف الموضوعة وضمان التصدي للحرائق والتلبية السريعة والفعالة لحاالت
اإلنقاذ.

3
4
5

تطوير الخطط التشغيلية والبرامج والمشروعات التفصيلية لعمليات اإلطفاء واإلنقاذ ومتابعة عملية تنفيذها بما يضمن
أفضل وأدق أساليب العمل ويحقق أعلى مستويات الكفاءة واإلنتاجية.
تقييم األعمال والنشاطات المختلفة بالتشاور مع الموظفين واألخصائيين وتقديم المقترحات والتوصيات المناسبة إلى
اإلدارة العليا المتخصصة لتحسين وتطوير العمل واألداء.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير التقارير بعمليات اإلطفاء واإلنقاذ ،وعرضها على اإلدارة العليا المتخصصة ،وإحاطتهم
بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

حماية األفراد والممتلكات

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة العمليات

2

إدارة األشخاص

2

مكافحة الحرائق

3

التفكير اإلستراتيجي

3

هندسة الحرائق

4

اتخاذ القرار

4

تنظيف األضرار الناتجة عن الحريق

5

حل المشاكل
ّ

5

عزل الحرائق

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134940

مدير أمن عام

المشاركة في وضع األهداف والخطط العامة لضمان األمن العام وحماية المنشآت واألصول
والممتلكات ،واإلشراف العام على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم األعمال بما يتوافق مع الخطط

ملخص وصف المهنة

التشغيلية المعتمدة ومتابعة كافة العمليات اإلدارية المتعلقة بها ،وضمان توافر كافة الموارد
التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

المشاركة في وضع األهداف والخطط الهادفة إلى ضمان األمن العام بما يتوافق مع السياسات واإلجراءات المعتمدة،
والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
إدارة أنشطة األمن العام والحماية اليومية ومتابعتها ،والعمل على تنظيم جداول عمل موظفي األمن العام.
متابعة أجهزة المراقبة في كافة المناطق األمنية وضمان صحتها وصيانتها بشكل دوري والرجوع إلى أشرطة المراقبة في حال
وقوع أي انتهاكات أو تجأوزات بهدف الكشف عن الجهة المسؤولة.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة لسير العمليات األمنية وعرضها على اإلدارة العليا
المتخصصة ،وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا الطارئة.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

حماية األفراد والممتلكات

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلدارة األمنية

2

إدارة األشخاص

2

الخدمات األمنية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إجراءات األمن

4

اتخاذ القرار

4

تدريب وإدارة موظفي األمن

5

حل المشاكل
ّ

5

المسائل المتعلقة بسالمة األفراد

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134941

مدير شؤون سجون

تخطيط عمليات إدارة شؤون السجون وتوجيهها والتنسيق بشأنها ،واإلشراف على السجون
ومباشرة أنشطة تطوير وتوفير األمن والخدمات ،ووضع برامج وسياسات السجون ومباشرة

ملخص وصف المهنة

تنفيذها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع السياسات واإلجراءات المتعلقة بعمليات اإلدارة ،وضمان التزام الموظفين والسجون باللوائح ذات الصلة.

2

إدارة العمليات اليومية لإلدارة بما في ذلك إصدار التصاريح وعمليات التفتيش ،واإلشراف على توفير الخدمات للسجناء.

3

وضع البرامج الرامية إلى تحسين أوضاع السجون ومعاملة السجناء وإعادة التأهيل ،وتنسيق هذه البرامج.

4

التواصل مع أصحاب المصلحة ،مثل المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الدولية.

5

وضع السياسات واإلجراءات لضمان االمتثال لقوانين ولوائح الصحة والسالمة والبيئة ،واإلشراف على تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة أصحاب المصالح

2

إدارة األشخاص

2

التفتيش

3

التفكير اإلستراتيجي

3

التحقيقات

4

اتخاذ القرار

4

الدراسات القانونية

5

حل المشاكل
ّ

5

إعادة التأهيل

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134942

مدير جوازات

اإلشراف العام على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال الجوازات بما يتوافق مع الخطط التشغيلية
المعتمدة ومتابعة كافة العمليات اإلدارية المتعلقة بها ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية

ملخص وصف المهنة

التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على إعداد األهداف والخطط المتعلقة بإدارة أعمال الجوازات والعمل على تنظيم وتوزيع العمل على فرق العمل
1

المختلفة ،وضمان االلتزام التام بأنظمة وتعليمات وزارة الداخلية ،ومتابعة عملية تنفيذها وتطبيقها ،والتأكد من وجود األطر
والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.

2

اإلشراف العام على أداء العمليات المختلفة من خالل متابعة األعمال واألنشطة اليومية وتدقيقها ،ووضع الخطط الالزمة
لتنظيمها ومتابعتها والتأكد من توافر كافة الموارد والتقنيات المطلوبة إلنجاز معامالت المراجعين بالدقة والسرعة المطلوبة.
المشاركة في إدارة وتنظيم قدوم الوافدين إلى المملكة ودخولهم إليها بالصورة النظامية والتأكد من صحة وثائقهم

3

وبياناتهم وتأشيرات الدخول حسب الغرض القادمين من أجله من سفارات المملكة في الخارج وإنهاء إجراءات دخولهم
وخروجهم بعد التأكد من توافر كافة الشروط النظامي
متابعة وإدارة كافة األمور التي تختص بالتنظيمات والتعليمات واإلجراءات الخاصة بالمواطنين كمنح وثائق السفر الالزمة

4

لتأمين تنقالتهم من وإلى المملكة وإقامتهم بموجبها في الدول األجنبية وتسجيل مغادرتهم وقدومهم وما إلى ذلك من
األمور المتعلقة بسفرهم.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة عن سير األعمال المختلفة وإعداد التقارير اإلحصائية اليومية

5

والشهرية والسنوية عن حركة إصدار والجوازات والوثائق وعرضها على اإلدارة العليا المختصة ،والعمل على إحاطتها بمختلف
التحديات والمستجدات واستشارتها في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إجراءات األمن

2

إدارة األشخاص

2

التفتيش

3

التفكير اإلستراتيجي

3

اإلشراف  /المراقبة

4

اتخاذ القرار

4

تفتيش التسجيل

5

حل المشاكل
ّ

5

القانون المدني

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134943

مدير عمليات جوازات

المشاركة في وضع وإعداد األهداف والخطط المتعلقة بعمليات الجوازات بما يتوافق مع التوجهات
واألولويات ذات العالقة ومتابعة عمليات تطبيقها وتنفيذها بالتنسيق مع جميع الجهات المتعلقة

ملخص وصف المهنة

والعمل على تقييم عمليات التطبيق وإعداد تقارير اإلنجاز المتعلقة بها.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على إعداد الخطط المتعلقة بإدارة عمليات الجوازات ،والعمل على تنظيم وتوزيع العمل على فرق العمل المختلفة،
1

وضمان االلتزام التام باألنظمة السعودية ذات العالقة ،ومتابعة عملية تنفيذها وتطبيقها ،والتأكد من وجود األطر
والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف اإلستراتيجية.

2
3
4
5

اإلشراف العام على أداء عمليات الجوازات من خالل متابعة األعمال واألنشطة اليومية ووضع الخطط الالزمة لتنظيمها
ومتابعتها والتأكد من تنفيذها بكفاءة وضمن األطر الموضوعة ومعايير الجودة المعتمدة.
إدارة عمليات مكافحة أعمال التزوير واستخدام الوثائق والمستندات المزورة ضمن الخطة العامة الموضوعة من قبل المديرية
العامة للجوازات.
تقييم األعمال والنشاطات المختلفة بالتشاور مع الجهات ذات العالقة وتقديم المقترحات والتوصيات المناسبة إلى اإلدارة
العليا المتمثلة بالمديرية العامة للجوازات لتحسين وتطوير العمل واألداء.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير التقارير الخاصة بإنجازات عمليات الجوازات ،وعرضها على المديرية العامة للجوازات،
والعمل على إحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

الضوابط الداخلية

2

إدارة األشخاص

2

تصميم اإلجراءات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تحقيق الشخصية

4

اتخاذ القرار

4

إدارة الحشود

5

حل المشاكل
ّ

5

تقديم التأشيرات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134944

مدير عمليات إدارة الجنسية

تخطيط عمليات إدارة الجنسية وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة عمليات منح الجنسية والمواطنة،

ملخص وصف المهنة

وسحبهما.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تطوير سياسات وإجراءات إدارة الجنسية ،وضمان التزام مقدمي الطلبات وحاملي الجنسية باللوائح ذات الصلة.

2

عمليات منح الجنسية وسحبها ،وضمان االمتثال للتشريعات والسياسات الوطنية.
اإلشراف على
ّ

3

اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة أدائهم وسلوكياتهم في ضوء األهداف الموضوعة.

4

التواصل مع المؤسسات الحكومية لتبادل المعلومات المتعلقة بمقدمي الطلبات ،والتنسيق بخصوص اإلجراءات
التصحيحية المحتملة في حالة وقوع االنتهاكات.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلشراف

2

إدارة األشخاص

2

إدارة أصحاب المصالح

3

التفكير اإلستراتيجي

3

القانون اإلداري

4

اتخاذ القرار

4

إدارة الموظفين

5

حل المشاكل
ّ

5

القانون الدولي

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13
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مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134945

مدير شؤون إقامة

تخطيط استراتيجية وأنشطة إدارة شؤون اإلقامة وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة إجراءات إصدار تصاريح

ملخص وصف المهنة

اإلقامة للوافدين.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع السياسات واإلجراءات المتعلقة بطلبات إصدار اإلقامة وتجديدها ،وضمان التزام مقدمي الطلبات وحاملي اإلقامة
باللوائح ذات الصلة.

2

اإلشراف على منح اإلقامات وتجديدها ،وتمديد اإلقامات المؤقتة ،وضمان االمتثال للتشريعات والسياسات الوطنية.

3

اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة أدائهم وسلوكياتهم في ضوء األهداف الموضوعة.

4

التواصل مع المؤسسات الحكومية لتبادل المعلومات المتعلقة بمقدمي الطلبات ،والتنسيق بخصوص اإلجراءات
التصحيحية المحتملة في حالة وقوع االنتهاكات.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلشراف

2

إدارة األشخاص

2

مراجعة االلتزام

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة السجالت

4

اتخاذ القرار

4

القانون اإلداري

5

حل المشاكل
ّ

5

قانون اللجوء والهجرة

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

13

مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة

المجموعة الثانوية

134

مديرو الخدمات التخصصية

مجموعة الوحدات

1349

مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

134946

مدير عمليات أحوال مدينة

إدارة إجراءات األحوال المدنية ،و مراقبة تنفيذ برامج األحوال المدنية والتنسيق مع أصحاب المصلحة،

ملخص وصف المهنة

ومعالجة طلبات الحصول على شهادات القيد العائلي وبطاقات الهوية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إدارة إجراءات األحوال المدنية ،ومراقبة الرد على طلبات األفراد ومطالبهم.

2

إدارة المقابالت مع المتقدمين للحصول على المعلومات ،ومراقبة إعداد الطلبات.

3

مراقبة فحص الطلبات ومراجعتها ،وضمان االلتزام بالسياسات واإلجراءات.

4

تطوير برامج األحوال المدنية ،والتنسيق مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة.

5

مراقبة المهام التي تهدف إلى حفظ السجالت وإعداد التقارير.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إجراء المقابالت (المقابالت الشخصية)

2

إدارة األشخاص

2

حفظ السجالت اليومية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

مراجعة االلتزام

4

اتخاذ القرار

4

مراقبة العمليات

5

حل المشاكل
ّ

5

المقابلة عبر الهاتف

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

141

مديرو الفنادق والمطاعم

مجموعة الوحدات

1411

مديرو الفنادق

المهنة

141101

مدير فندق

التخطيط ألنشطة الفندق وتوجيهها وتنسيقها .إدارة الضيافة واألطعمة والمشروبات ،والتدبير

ملخص وصف المهنة

الفندقي والصيانة .المسؤولية عن األداء العام.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إدارة موظفي وعمليات الفندق بما في ذلك االستقبال والحجوزات واألطعمة والمشروبات ،والتدبير المنزلي.

2

مراقبة األداء العام للفندق ،والعمل على زيادة ربحية مرافقه.

3

إعداد السياسات واإلجراءات الالزمة لتوجيه العمليات ،وضمان التقيد بالمتطلبات القانونية.

4

مباشرة خدمة العمالء ورضاهم .ومتابعة المنازعات والشكاوى.

5

إدارة وظائف الدعم في الفندق بما في ذلك التسويق والمشتريات والموارد البشرية والشؤون المالية وإعداد الموازنات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دبلوم

المجال التعليمي ()1

الفندقة والمطاعم والتموين

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة الفنادق

2

إدارة األشخاص

2

إدارة المطاعم

3

التفكير اإلستراتيجي

3

خدمات التموين

4

اتخاذ القرار

4

المضيفون

5

حل المشاكل
ّ

5

إدارة عالقات العمالء

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

141

مديرو الفنادق والمطاعم

مجموعة الوحدات

1411

مديرو الفنادق

المهنة

141102

مدير عمليات فندقة

الفندقية والمشاركة في تخطيط حمالت الترويج الفندقي بالتنسيق مع
دراسة أوضاع العمليات
ّ
مكاتب السياحة والسفر والفنادق .إيجاد الحلول المتعلقة بالتحديات والصعوبات التي تواجه الفنادق

ملخص وصف المهنة

الفندقية وعرضها وحفظها.
وإدارة الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال العمليات
ّ

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

الفندقية وكذلك القوانين واللوائح التنظيمية.
العمليات
إدارة استراتيجيات وخطط تطوير
ّ
ّ
عملية جمع المعلومات عن األسعار السائدة للخدمات الفندقية والتأكد من مناسبتها وتحليل اختيارات الترويج لتحسين
إدارة
ّ
عائدات الفنادق.
تخطيط حمالت الترويج الفندقي بالتنسيق مع مكاتب السياحة والسفر والفنادق وشركات النقل الجوي والبري لتشجيع
واستقطاب المجموعات السياحية الداخلية والخارجية.
إدارة خطط وبرامج الترويج الفندقي وتحديد التحديات والصعوبات والمشكالت والبدائل المقترحة لمواجهتها.
إدارة الوثائق والتقارير المتخصصة بالفنادق وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة في قاعدة البيانات الخاصة بها
وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دبلوم

المجال التعليمي ()1

الفندقة والمطاعم والتموين

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة الفنادق

2

إدارة األشخاص

2

إدارة المطاعم

3

التفكير اإلستراتيجي

3

خدمات التموين

4

اتخاذ القرار

4

المضيفون

5

حل المشاكل
ّ

5

إدارة عالقات العمالء

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

141

مديرو الفنادق والمطاعم

مجموعة الوحدات

1411

مديرو الفنادق

المهنة

141103

مدير رقابة فنادق

المشاركة في تطوير األهداف والسياسات العامة إلدارة رقابة عمليات الفنادق وتطوير وتنفيذ
الخطط والبرامج والمشروعات المساهمة في تحقيق األهداف ،واإلشراف المباشر على تخطيط

ملخص وصف المهنة

وتنظيم األعمال المتعلقة برقابة الفنادق ،ومتابعة كافة العمليات اإلدارية المعتمدة ،وضمان توافر
كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية إلدارة رقابة الفنادق ،وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في
تحقيق هذه األهداف ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
وضع وتطوير سياسات إدارة الرقابة واإلشراف على تنفيذها ،واإلشراف على تصميم العمليات واإلجراءات ومراجعتها
وضمان سالستها والعمل على مراجعة مستوى كفاءتها وفعاليتها.
اإلشراف على تنفيذ الزيارات الميدانية على الفنادق والعمل على تقييم مرافقها وخدماتها بناء على معايير وشروط الفئة
المرخصة لها وضمان فعالية عمليات المراقبة والتدقيق.
اإلشراف على عمليات إدارة رقابة الفنادق و تحديد المواصفات والمعايير ومستويات الجودة المطلوبة ،لضمان حسن سير
العمليات ورفع التوصيات المناسبة إلى الرئيس المباشر تمهيدا لتنفيذها.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير التي توضح نسب اإلنجاز العامة ،وعرضها على اإلدارة العليا

5

المتخصصة ،و إحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واقتراح الحلول واإلجراءات التصحيحية المناسبة ،واستشارتها في
مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دبلوم

المجال التعليمي ()1

الفندقة والمطاعم والتموين

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة الفنادق

2

إدارة األشخاص

2

الصحة والسالمة المهنية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

فحص األداء والسالمة

4

اتخاذ القرار

4

تفتيش المطاعم

5

حل المشاكل
ّ

5

قانون السياحة والضيافة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

141

مديرو الفنادق والمطاعم

مجموعة الوحدات

1411

مديرو الفنادق

المهنة

141104

مدير تصنيف فنادق

اإلشراف على وضع األهداف والخطط والتشغيلية المتعلقة بتصنييف الفنادق ،واإلشراف المباشر
على تخطيط وتنظيم األعمال المتعلقة بتصنيف الفنادق بما يتوافق مع الخطط التشغيلية

ملخص وصف المهنة

واألهداف المعدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية
بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

المشاركة في وضع األهداف والخطط التشغيلية المتعلقة بعملية تصنيف الفنادق ،واإلشراف على وضع األطر والمقاييس
الدقيقة لضمان إنجاز هذه الخطط واألهداف بفعالية وكفاءة.
اإلشراف على دراسة خطط العمل واألطر العامة لحوكمة معايير تصنيف الفنادق ومنح شهادات التصانيف ،وإبداء التوصيات
بما يتناسب مع أنظمة ولوائح الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال.
اإلشراف على عمليات استالم طلبات ترخيص الفنادق والنزل ومتابعة الزيارات الميدانية التي تهدف إلى تقييم الفندق
وتحديد الفئة المناسبة ،وضمان استيفاء جميع الشروط والمعايير للحصول على الترخيص.
اإلشراف على عمليات دراسة وتحديد االحتياجات واألولويات التشغيلية والتطويرية وتنفيذ وتطبيق المبادرات والبرامج
والمشروعات المتعلقة بتصنيف الفنادق والعمل على توفير كافة الموارد الالزمة لتحقيقها.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير التي توضح نسب اإلنجاز العامة ،وعرضها على اإلدارة العليا

5

المتخصصة ،وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واقتراح الحلول واإلجراءات التصحيحية المناسبة ،واستشارتها في
مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دبلوم

المجال التعليمي ()1

الفندقة والمطاعم والتموين

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تقييم جودة األغذية

2

إدارة األشخاص

2

الصحة والسالمة المهنية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

فحص األداء والسالمة

4

اتخاذ القرار

4

قانون السياحة والضيافة

5

حل المشاكل
ّ

5

تفتيش المطاعم

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

141

مديرو الفنادق والمطاعم

مجموعة الوحدات

1412

مديرو المطاعم

المهنة

141201

مدير تموين

اإلشراف المباشر على أعمال إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال التموين ،ومتابعة كافة العمليات اإلدارية
المتبعة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة

ملخص وصف المهنة

وفعالية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

اإلشراف على أماكن التموين لمعرفة كميات المخزون من المواد االستهالكية للتأكد من مطابقة الصرف والسجالت حسب
االحتياج والمشاركة في وضع األهداف والسياسات والمبادرات والخطط التشغيلية الخاصة بالتموين.
تقديم المقترحات المتعلقة بتطوير سير العمل واإلجراءات المتبعة وضمان توثيق جميع سياسات وإجراءات وأنظمة العمل
المتعلقة بالتموين.
اإلشراف على دراسة خطط التموين وعمليات صرف المخزون المساهمة في تحقيق األهداف وتحسين مستوى الخدمات
التي تقدم من حيث الجودة والدقة والفاعلية.
متابعة عمليات تقدير وتحديد وضمان توافر جميع المستلزمات االستهالكية وغير االستهالكية والتقنيات الالزمة لقيام
الجهات والموظفين بجميع مهامهم وعملياتهم اليومية وضمان االستخدام األمثل والفعال لها.
اإلشراف على التقارير التشغيلية الدورية حول مشكالت وتحديات العمل فيما يتعلق بشؤون التموين واقتراح الحلول
واإلجراءات الوقائية والتحسينية المناسبة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دبلوم

المجال التعليمي ()1

الفندقة والمطاعم والتموين

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

المرونة

1

إدارة المواد

2

إدارة األشخاص

2

تخطيط

3

الجودة

3

تحليالت وتوقعات اللوجيستيات

4

اتخاذ القرار

4

تخطيط وتحسين الخدمات اللوجستية

5

حل المشاكل
ّ

5

المبادئ والممارسات اللوجستية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

141

مديرو الفنادق والمطاعم

مجموعة الوحدات

1412

مديرو المطاعم

المهنة

141202

مدير ضيافة

تطوير الخطط واإلجراءات التشغيلية إلدارة عمليات الضيافة ،واإلشراف المباشر على تخطيط
وتنظيم وإدارة أعمال الضيافة في الجهة بما يتوافق مع الخطط التشغيلية واألهداف المعدة،

ملخص وصف المهنة

ومتابعة كافة العمليات المعتمدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير
العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تطوير ووضع وتنسيق الخطط واإلجراءات التشغيلية لموظفي إدارة الضيافة وتحديد المهام والمسؤوليات المناطة بهم
وتوزيعها عليهم.
اإلشراف العام على أداء فرق أعمال الضيافة وتقيدهم بأساليب الضيافة المعتمدة ،ومتابعة سير العمليات واإلجراءات
ومستوى الخدمات المقدمة وضمان مالءمتها مع معايير الجودة المعتمدة.
متابعة وتقييم نظافة أماكن تحضير األطعمة والمشروبات في الجهة وضمان االلتزام التام بكافة الشروط والمعايير المرتبطة
بالنظافة والسالمة المهنية.
مراجعة وتقييم مستوى الكميات المتوافرة من المواد األولية الالزمة لتحضير األطعمة والمشروبات وضمان توافرها بالقدر
المطلوب بما يتفادى وجود أي نقص.
اإلشراف على التقارير الفنية الدورية حول مشكالت وتحديات العمل واقتراح الحلول واإلجراءات التصحيحية المناسبة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دبلوم

المجال التعليمي ()1

الفندقة والمطاعم والتموين

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

التواصل الفعال

1

إدارة الفنادق

2

العمل بروح الفريق

2

إدارة المطاعم

3

الجودة

3

خدمات التموين

4

اتخاذ القرار

4

المضيفون

5

حل المشاكل
ّ

5

إدارة عالقات العمالء

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

141

مديرو الفنادق والمطاعم

مجموعة الوحدات

1412

مديرو المطاعم

المهنة

141203

مدير مطعم

تخطيط عمليات المطعم وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة مرافق المطعم ،والخدمات المقدمة وعمليات

ملخص وصف المهنة

الشراء.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إدارة عملية تخطيط وتقديم األطعمة والمشروبات وغيرها من الخدمات.
مراقبة عملية استهالك واستخدام األطعمة والمشروبات وغيرها من اإلمدادات ،وإدارة عملية اختيار الموردين ،وإيداع
الطلبات.

3

إدارة مرافق المطعم والمطبخ ،واإلشراف على النظافة والصيانة.

4

إدارة إنتاج المنتجات الجديدة والخدمات المقدمة وتسليمها.

5

وضع السياسات واإلجراءات لضمان االلتزام بلوائح الصحة والسالمة والصحة العامة ،واإلشراف على تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دبلوم

المجال التعليمي ()1

الفندقة والمطاعم والتموين

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تخطيط قوائم الطعام

2

إدارة األشخاص

2

إدارة المطاعم

3

التفكير اإلستراتيجي

3

خدمات التموين

4

اتخاذ القرار

4

المضيفون

5

حل المشاكل
ّ

5

إدارة عالقات العمالء

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

141

مديرو الفنادق والمطاعم

مجموعة الوحدات

1412

مديرو المطاعم

المهنة

141204

مدير مقهى

تخطيط عمليات المقهى أو ما يماثلها من األماكن وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة مرافق المقهى

ملخص وصف المهنة

والخدمات المقدمة وعمليات الشراء.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إدارة عملية تخطيط وتقديم األطعمة والمشروبات وغيرها من الخدمات.
مراقبة عملية استهالك واستخدام األطعمة والمشروبات وغيرها من اإلمدادات ،وإدارة عملية اختيار الموردين ،وإيداع
الطلبات.

3

إدارة مرافق المقهى واإلشراف على النظافة والصيانة.

4

إدارة إنتاج المنتجات الجديدة والخدمات المقدمة وتسليمها.

5

وضع السياسات واإلجراءات لضمان االلتزام بلوائح الصحة والسالمة والصحة العامة ،واإلشراف على تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دبلوم

المجال التعليمي ()1

الفندقة والمطاعم والتموين

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تخطيط قوائم الطعام

2

إدارة األشخاص

2

إدارة المطاعم

3

التفكير اإلستراتيجي

3

خدمات التموين

4

اتخاذ القرار

4

المضيفون

5

حل المشاكل
ّ

5

إدارة عالقات العمالء

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

141

مديرو الفنادق والمطاعم

مجموعة الوحدات

1412

مديرو المطاعم

المهنة

141205

مدير خدمات أطعمة ومشروبات

تخطيط تقديم خدمات األطعمة والمشروبات وتوجيهها وتنسيقها .إدارة العمليات واإلشراف على

ملخص وصف المهنة

الخدمات المقدمة والمرافق.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إدارة عملية تخطيط وتقديم األطعمة والمشروبات وغيرها من الخدمات.
مراقبة عملية استهالك واستخدام األطعمة والمشروبات وغيرها من اإلمدادات ،وإدارة عملية اختيار الموردين ،وإيداع
الطلبات.

3

إدارة المطبخ والمطعم والمرافق األخرى ،واإلشراف على النظافة والصيانة.

4

إدارة إنتاج المنتجات الجديدة والخدمات المقدمة وتسليمها.

5

وضع السياسات واإلجراءات لضمان االلتزام بلوائح الصحة والسالمة والصحة العامة ،واإلشراف على تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دبلوم

المجال التعليمي ()1

الفندقة والمطاعم والتموين

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

التواصل الفعال

1

تخطيط قوائم الطعام

2

العمل بروح الفريق

2

أنظمة الدفع

3

الجودة

3

إدارة المطاعم

4

اتخاذ القرار

4

توصيل السلع

5

حل المشاكل
ّ

5

فحص أعمال التنظيف

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

142

مديرو تجارة الجملة والتجزئة

مجموعة الوحدات

1420

مديرو تجارة الجملة والتجزئة

المهنة

142001

مدير مبيعات تجزئة

تخطيط عمليات مبيعات التجزئة في المنشأة وتوجيهها وتنسيقها ،واإلشراف المستمر على

ملخص وصف المهنة

مجموعة من متاجر البيع بالتجزئة ،وإدارة الموازنة والموظفين واألداء العام للمتاجر.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إدارة عمليات البيع بالتجزئة اليومية في المنشأة ،وضمان تخصيص الموارد على النحو األمثل ،واإلشراف على تخطيط
شؤون الموظفين وتدريبهم.
مراقبة أداء متاجر البيع بالتجزئة ،وإدارة توزيع المكافآت والعالوات المرتبطة باألداء ،واستبدال المديرين إذا اقتضت الضرورة،
وفي التوقيت المناسب.

3

وضع خطط التوسع استنادا إلى بيانات السوق ،وخيارات التوسع واالنكماش المستقبلية.

4

إدارة شكاوى العمالء ونزاعاتهم المحتملة وحلها بعد تصعيدها إلى مستوى المدير.

5

ضمان االلتزام بكل ما يتصل بأنظمة ولوائح وشروط للعالمات التجارية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دبلوم

المجال التعليمي ()1

تجارة الجملة والتجزئة

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

التواصل الفعال

1

إدارة المبيعات

2

العمل بروح الفريق

2

إدارة المحال التجارية (التجارة المتخصصة)

3

الجودة

3

خبرة المحال التجارية (التجارة المتخصصة)

4

اتخاذ القرار

4

خبرة في المبيعات (التجزئة)

5

حل المشاكل
ّ

5

إدارة عالقات العمالء

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

142

مديرو تجارة الجملة والتجزئة

مجموعة الوحدات

1420

مديرو تجارة الجملة والتجزئة

المهنة

142002

مدير متجر

اإلشراف على وضع األهداف التشغيلية للمتجر ،واإلشراف المباشر على تخطيط وتنظيم وإدارة
أعمال المتجر بما يتوافق مع مع هذه الخطط ،وضمان توافر كافة الموارد التي تضمن سير العمليات

ملخص وصف المهنة

اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

اإلشراف على وضع األهداف والخطط التشغيلية للمتجر وتطوير ووضع وتنسيق اإلجراءات التشغيلية لموظفيه وتحديد
المهام والمسؤوليات المناطة بهم وتوزيعها عليهم.
اإلشراف العام على أداء المتجر ومتابعة األنشطة اليومية والتأكد من توفير الدعم والمعلومات لفرق العمل والموارد الالزمة
لتنفيذ هذه األنشطة والتأكد من مالءمتها لمعايير الجودة المعتمدة.
مراقبة مستوى وكميات مختلف السلع والبضائع في المتجر والتنسيق مع الجهات المعنية بهدف تنفيذ طلبات الشراء الالزمة
لها بما يتواءم مع الكميات والمواصفات المحددة لها.
مراقبة التزام موظفي المتجر بالتوجيهات والمهام المسندة إليهم والتأكد من قيامهم بأدائها بشكل فعال.
ضمان تنفيذ إدارة المتجر لكافة األنظمة والقرارات المتعلقة والتواصل مع الموظفين لتعزيز فهمهم وإحاطتهم بكافة
المستجدات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دبلوم

المجال التعليمي ()1

تجارة الجملة والتجزئة

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تخطيط المحال التجارية

2

إدارة األشخاص

2

تأثيث المحال التجارية (تخطيط)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة المحال التجارية (التجارة المتخصصة)

4

اتخاذ القرار

4

خبرة المحال التجارية (التجارة المتخصصة)

5

حل المشاكل
ّ

5

إدارة عالقات العمالء

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

142

مديرو تجارة الجملة والتجزئة

مجموعة الوحدات

1420

مديرو تجارة الجملة والتجزئة

المهنة

142003

مدير مبيعات جملة

تخطيط العمليات في متجر البيع بالجملة وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة العالقات مع الموردين من

ملخص وصف المهنة

جهة وتجار التجزئة من جهة أخرى ،وإدارة الموازنة والموظفين واألداء العام للمتجر.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إدارة العمليات اليومية بمتجر البيع بالجملة ،وضمان تخصيص الموارد على النحو األمثل ،واإلشراف على تخطيط شؤون
الموظفين وتدريبهم.
مراقبة مستويات المخزون ،وضمان طلب توريد المنتجات في الوقت المناسب ،واإلشراف على المناولة الفورية للمنتجات
الواردة بغرض تخزينها أو وضعها على الرفوف.

3

مراقبة األداء في متجر البيع بالجملة ،وتحليل الموازنات والمبيعات ومؤشرات األداء.

4

وضع الخطط الترويجية واإلعالنية وتنفيذها ،بهدف تعزيز النمو التجاري.

5

إدارة شكاوى العمالء ونزاعاتهم المحتملة وحلها بعد تصعيدها إلى مستوى المدير.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دبلوم

المجال التعليمي ()1

تجارة الجملة والتجزئة

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة المبيعات

2

إدارة األشخاص

2

إدارة المحال التجارية (مبيعات الجملة)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

البيع بالجملة

4

اتخاذ القرار

4

إدارة عالقات العمالء

5

حل المشاكل
ّ

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

142

مديرو تجارة الجملة والتجزئة

مجموعة الوحدات

1420

مديرو تجارة الجملة والتجزئة

المهنة

142004

مدير تجارة إلكترونية

تخطيط استراتيجيات وأنشطة التسويق االلكتروني ،وتوجيهها وتنسيقها وتحديد الفرص الجديدة

ملخص وصف المهنة

واإلشراف على تحقيقها على أرض الواقع ،وتكوين عالقات مع العمالء الرئيسيين ،والحفاظ عليها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

وضع استراتيجيات التسويق االلكتروني بالتشاور مع اإلدارة العليا وفرق التسويق ،وابتكار االستراتيجيات الالزمة لتحسين
صورة العالمة التجارية.
إدارة فرق التجارة اإللكترونية ،واإلشراف على تخطيط برامج التسويق وتنفيذها ،وتنسيق تنفيذ الحمالت الترويجية واإلعالنات
واإلصدارات الصحفية واتصاالت العالمة التجارية ،وغيرها من األنشطة المماثلة.
إدارة تخطيط أبحاث التجارة اإللكترونية وتنفيذها ،واإلشراف على جمع البيانات المتعلقة بالمستهلكين والمنافسين والعوامل
األخرى ذات الصلة بأعمال التجارة اإللكترونية ،وتحليل هذه البيانات.
وضع السياسات واإلجراءات الخاصة بفرق التجارة اإللكترونية ،واإلشراف على تنفيذها.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دبلوم

المجال التعليمي ()1

تجارة الجملة والتجزئة

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة األعمال (منشأة تجارية)

2

إدارة األشخاص

2

التجارة اإللكترونية (تطوير األعمال)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تحليل السوق

4

اتخاذ القرار

4

إدارة العالقات

5

حل المشاكل
ّ

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

143

مديرو الخدمات األخرى

مجموعة الوحدات

1431

مديرو المراكز الرياضية والترفيهية والثقافية

المهنة

143101

مدير نادي ثقافي

التخطيط ألنشطة النادي الثقافي وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة عمليات النادي الثقافي بما في ذلك

ملخص وصف المهنة

مراكز القراءة والنشاطات الثقافية ،والمسؤولية عن األداء العام.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إدارة موظفي وعمليات النادي الثقافي بما في ذلك مراكز القراءة والنشاطات الثقافية.

2

مباشرة األداء العام للنادي الثقافي ،والعمل على تطوير مرافقه.

3

إعداد السياسات واإلجراءات الالزمة لتوجيه العمليات في النادي الثقافي ،وضمان التقيد بالمتطلبات القانونية.

4

إدارة وظائف الدعم في النادي الثقافي ،بما في ذلك المشتريات والموارد البشرية والشؤون المالية وإعداد الموازنات.

5

تمثيل النادي الثقافي في الفعاليات الخارجية ،مثل المؤتمرات ،والمؤتمرات الصحفية ،والمناسبات التي تقيمها الجمعيات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دبلوم

المجال التعليمي ()1

علم االجتماع والدراسات الثقافية

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلشراف  /المراقبة

2

إدارة األشخاص

2

مسؤولية الموظفين

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تنسيق األنشطة الجماعية

4

اتخاذ القرار

4

نشاطات ثقافية (تنسيق وتخطيط)

5

حل المشاكل
ّ

5

إدارة المرافق

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

143

مديرو الخدمات األخرى

مجموعة الوحدات

1431

مديرو المراكز الرياضية والترفيهية والثقافية

المهنة

143102

مدير نادي ريفي

تخطيط استراتيجية وأنشطة النادي الريفي وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة العمليات التشغيلية
والشؤون المالية ،واإلشراف على إعداد جداول مواعيد الخدمات وتنفيذها ،مثل األنشطة المتعلقة

ملخص وصف المهنة

بالرياضة والطعام ،وتكوين عالقات مع األعضاء والعمالء الرئيسيين.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع استراتيجيات النادي الريفي وسياساته وخططه ،واإلشراف على تنفيذها.
إدارة العمليات التشغيلية اليومية للنادي ،واإلشراف على خدمات الطعام واألقسام الرياضية في النادي ،مثل مالعب
الغولف أو الصيد.
اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة أدائهم وسلوكهم مقارنة مع األهداف المحددة.
ضمان نظافة المرافق والتجهيزات وسالمتها الوظيفية والحفاظ عليها في حالة جيدة ،وضمان تنفيذ أعمال الصيانة والتصليح
الدورية.
تكوين عالقات مع الموردين واألعضاء والعمالء الرئيسيين ،والحفاظ عليها ،وتوفير حلول فعالة والحفاظ على المعايير العالية
للخدمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دبلوم

المجال التعليمي ()1

علم االجتماع والدراسات الثقافية

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

مراقبة الموازنات المالية

2

إدارة األشخاص

2

مراقبة العمليات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

مراقبة األداء

4

اتخاذ القرار

4

خدمة العمالء

5

حل المشاكل
ّ

5

إدارة المرافق

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

143

مديرو الخدمات األخرى

مجموعة الوحدات

1431

مديرو المراكز الرياضية والترفيهية والثقافية

المهنة

143103

مدير مركز ترفيهي

تخطيط استراتيجية وأنشطة المركز الترفيهي وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة العمليات التشغيلية
والشؤون المالية ،واإلشراف على إعداد جداول مواعيد الخدمات وتنفيذها ،مثل األنشطة المتعلقة

ملخص وصف المهنة

المروجين والمنظمين.
بالفعاليات والطعام ،وتكوين عالقات مع
ّ

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع استراتيجيات المركز الترفيهي وسياساته وخططه ،واإلشراف على تنفيذها.
إدارة العمليات التشغيلية اليومية للمركز ،واإلشراف على تخطيط برنامج الفعاليات وتنفيذه ،وضمان الحفاظ على المعايير
العالية لخدمة العمالء.
اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة أدائهم وسلوكهم مقارنة مع األهداف المحددة.
ضمان نظافة المرافق والتجهيزات وسالمتها الوظيفية والحفاظ عليها في حالة جيدة ،وضمان تنفيذ أعمال الصيانة والتصليح
الدورية.
تكوين عالقات مع المروجين ووكاالت المواهب والمنظمين المحليين والدوليين ،والحفاظ عليها ،وتوفير حلول فعالة والحفاظ
على المعايير العالية للخدمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دبلوم

المجال التعليمي ()1

علم االجتماع والدراسات الثقافية

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

التخطيط

2

إدارة األشخاص

2

مجال المسؤولية (النشاطات الترفيهية)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

البرامج الترفيهية

4

اتخاذ القرار

4

استضافة البرامج (برامج ترفيهية)

5

حل المشاكل
ّ

5

تسويق الفعاليات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

143

مديرو الخدمات األخرى

مجموعة الوحدات

1431

مديرو المراكز الرياضية والترفيهية والثقافية

المهنة

143104

مدير نادي صحي

التخطيط ألنشطة النادي الصحي وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة عمليات النادي الصحي بما في ذلك
مراكز التجميل واللياقة البدنية والصحة ،واألطعمة والمشروبات وأماكن اإلقامة ،والمسؤولية عن

ملخص وصف المهنة

األداء العام.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إدارة موظفي وعمليات النادي الصحي بما في ذلك مراكز التجميل واللياقة البدنية والصحة واألطعمة والمشروبات وأماكن
اإلقامة.

2

مباشرة األداء العام للنادي الصحي ،والعمل على زيادة ربحية مرافقه.

3

إعداد السياسات واإلجراءات الالزمة لتوجيه العمليات في النادي الصحي ،وضمان التقيد بالمتطلبات القانونية.

4

مباشرة خدمة العمالء ورضاهم ،ومتابعة المنازعات والشكاوى.

5

إدارة وظائف الدعم في النادي الصحي ،بما في ذلك التسويق والمشتريات والموارد البشرية والشؤون المالية وإعداد
الموازنات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دبلوم

المجال التعليمي ()1

الرياضة

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تحليل المخاطر والسالمة (بيئة العمل)

2

إدارة األشخاص

2

إدارة الصاالت الرياضية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

قضايا الرعاية الصحية (إدارة الموظفين)

4

اتخاذ القرار

4

العالج بالتدليك

5

حل المشاكل
ّ

5

العناية بالمالعب الرياضية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

143

مديرو الخدمات األخرى

مجموعة الوحدات

1431

مديرو المراكز الرياضية والترفيهية والثقافية

المهنة

143105

مدير منشأة رياضية

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية للمنشأة الرياضية وتطوير الخطط والبرامج المساهمة في
تحقيق هذه األهداف ،واإلشراف المباشر على تخطيط وتنظيم أعمال المنشأة الرياضية بما يتوافق

ملخص وصف المهنة

مع الخطط واألهداف المعدة ،ومتابعة كافة العمليات المعتمدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية
والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية للمنشأة الرياضية وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في
1

تحقيق هذه األهداف ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف
اإلستراتيجية.

2

اإلشراف العام على أداء وأعمال فرق العمل في المنشأة الرياضية وقيادة توجيه ومتابعة سير العمليات واإلجراءات العامة
ومستوى الخدمات المقدمة وضمان تناسقها ومالءمتها لمعايير الجودة المعتمدة.
بناء عالقات استراتيجية مع شركاء العمل كالجهات والمراكز الرياضية والشبابية ،وتنسيق المشاريع والجهود المشتركة

3

والتنسيق والتواصل معهم بشكل مستمر ،وضمان وجود قنوات تواصل داخلية فعالة تحقق مستوى عال من التكامل
والترابط بين جميع الوحدات التنظيمية التابعة لها.

4
5

التواصل مع كافة الجهات ذات العالقة بهدف الترويج للمنشأة ودعوة هذه الجهات لالستفادة من المرافق الرياضية التي
توافرها بما يساعد في رفع إيرادات المنشأة.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة لسير العمليات داخل المنشأة الرياضية وعرضها على اإلدارة
العليا المنخصصة ،و إحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتها في مختلف القضايا الطارئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دبلوم

المجال التعليمي ()1

علوم التربية والتعليم

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة األعمال (المرافق الرياضية)

2

إدارة األشخاص

2

المواد الرياضية والترفيهية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

العناية بالمالعب الرياضية

4

اتخاذ القرار

4

العناية بالقاعات الرياضية

5

حل المشاكل
ّ

5

تعليمات السالمة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

143

مديرو الخدمات األخرى

مجموعة الوحدات

1431

مديرو المراكز الرياضية والترفيهية والثقافية

المهنة

143106

مدير بيت شباب

تطوير الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية ألعمال وأنشطة بيت الشباب ،واإلشراف المباشر على
تخطيط وتنظيم أعمال بيت الشباب بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية واألهداف

ملخص وصف المهنة

المعدة ،ومتابعة كافة العمليات المعتمدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن
سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تطوير الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية ألعمال وأنشطة بيت الشباب وضمان مواءمتها مع أهداف التأسيس وغيرها من
األنشطة الشبابية مع ضمان وجود آلية فعالة لقياس مستوى اإلنجاز وجودته وفعاليته.
اإلشراف على أعمال وأنشطة بيت الشباب وأنشطتها الرياضية واالجتماعية والكشفية والفنية ،وتقديم المشورة الفنية أو
اإلدارية المناسبة بهدف تطوير أدائه وضمان قدرته على تحقيق األهداف التي أسس من أجلها.
التواصل مع الجهات واألجهزة الرسمية بهدف إدارة وتنسيق كافة الجهود المشتركة المتعلقة بالشؤون والنشاطات الشبابية
والتنسيق مع مكاتب الهيئة العامة للرياضة واألندية والهيئات الشبابية.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير تقارير العمل واإلنجاز ،وعرضها على اإلدارة العليا وإحاطتها بمختلف التحديات
والمستجدات المتعلقة باألعمال واألنشطة الشبابية ،واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية.
ضمان وجود الكوادر المؤهلة والمدربة للقيام بأعمال وأنشطة الشؤون الشبابية وضمان توافر الدعم والتوجيه المستمر لهم
وتمكينهم من توظيف الممارسات واألساليب والوسائل الحديثة لالرتقاء بمستوى األنشطة واألعمال المتعلقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دبلوم

المجال التعليمي ()1

علم االجتماع والدراسات الثقافية

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

مجال المسؤولية (النشاطات الترفيهية)

2

إدارة األشخاص

2

األنشطة الشبابية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة بيوت الشباب

4

اتخاذ القرار

4

مركز شباب

5

حل المشاكل
ّ

5

تعليمات السالمة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

143

مديرو الخدمات األخرى

مجموعة الوحدات

1431

مديرو المراكز الرياضية والترفيهية والثقافية

المهنة

143107

مدير شؤون رياضية

المشاركة في وضع وإعداد الخطط التشغيلية والبرامج التتنفيذية ألعمال وأنشطة الشؤون
الرياضية ،واإلشراف المباشر على تخطيط وتنظيم األعمال الرياضية بما يتوافق مع الخطط

ملخص وصف المهنة

التشغيلية واألهداف المعدة ،ومتابعة كافة العمليات المعتمدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية
والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تطوير الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية ألعمال وأنشطة الشؤون الرياضية والتسويق لألنشطة الرياضية ،ومراقبة
أنشطة الجمعيات والمراكز الرياضية وضمان وجود آلية فعالة لقياس مستوى اإلنجاز وجودته وفعاليته.
اإلشراف على أعمال وأنشطة الشؤون الرياضية وتقديم المشورة الفنية أو اإلدارية لمختلف الجمعيات والمراكز الرياضية
بهدف تطوير أدائها وضمان قدرتها على تحقيق األهداف التي أسست من أجلها.
التواصل مع الجهات واألجهزة الرسمية بهدف إدارة وتنسيق كافة الجهود المشتركة فيما يتعلق بالشؤون الرياضية وضمان

3

توافر آليات عمل مشتركة لضمان التزام الجمعيات الرياضية بكافة األنظمة والقواعد والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة
للرياضة.

4
5

اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير تقارير العمل واإلنجاز ،وعرضها على اإلدارة العليا وإحاطتها بمختلف التحديات
والمستجدات المتعلقة بأعمال وأنشطة الشؤون الرياضية واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية.
ضمان وجود الكوادر المؤهلة والمدربة للقيام بأعمال وأنشطة الشؤون الرياضية وضمان توافر الدعم والتوجيه المستمر لهم
وتمكينهم من توظيف الممارسات واألساليب والوسائل الحديثة لالرتقاء بمستوى األنشطة واألعمال المتعلقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دبلوم

المجال التعليمي ()1

الرياضة

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تخطيط

2

إدارة األشخاص

2

األنشطة الرياضية لألطفال والمراهقين

3

التفكير اإلستراتيجي

3

األنشطة الشبابية

4

اتخاذ القرار

4

تنسيق األنشطة الجماعية

5

حل المشاكل
ّ

5

تعليمات السالمة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

143

مديرو الخدمات األخرى

مجموعة الوحدات

1431

مديرو المراكز الرياضية والترفيهية والثقافية

المهنة

143108

مدير عمليات رعاية شباب

المشاركة في وضع وإعداد األهداف والخطط التشغيلية المتعلقة برعاية الشباب ،واإلشراف
المباشر على العمليات واألنشطة المتعلقة ببرامج رعاية وإنماء الشباب ومتابعة تنفيذها وفقا

ملخص وصف المهنة

للرؤى واألهداف والسياسات الهادفة إلى رفد وتنمية الشباب في المملكة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

المشاركة في وضع األهداف والخطط التشغيلية المتعلقة برعاية وإنماء الشباب وتحديد أهدافها ،ومراجعتها والتأكد من
صحتها وشموليتها وقابليتها للتطبيق.
اإلشراف على كافة األعمال واألنشطة اليومية لعمليات رعاية وإنماء الشباب وضمان االلتزام الكامل بكافة القواعد
والتعليمات المنظمة لكيفية إنشاء وتأسيس الهيئات أو الجمعيات المتخصصة في هذا المجال وكيفية ممارستها لنشاطاتها.
ضمان وجود التنسيق والتواصل الفعال والمستمر مع كافة الجهات المعنية بعمليات رعاية وإنماء الشباب وتنسيق الجهود
والمبادرات المشتركة بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة والنتائج المحققة.
التعاون والتواصل مع شركاء العمل الداخليين والخارجيين بهدف تبادل المعلومات والخبرات وتنسيق وتنفيذ العمليات
والمبادرات بما يحقق المصلحة المشتركة.
متابعة وتوجيه عمليات إعداد تقارير أخصائي رعاية وإنماء الشباب ومراجعتها وعرضها على اإلدارة العليا و إحاطتهم بمختلف
التحديات والمستجدات وتقديم الحلول والتوصيات لمختلف القضايا والمبادرات المستقبلية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دبلوم

المجال التعليمي ()1

علم االجتماع والدراسات الثقافية

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة األعمال (التخييم/العطالت في القرى)

2

إدارة األشخاص

2

تنسيق األنشطة الجماعية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

نشاطات ثقافية (تنسيق وتخطيط)

4

اتخاذ القرار

4

األنشطة الشبابية

5

حل المشاكل
ّ

5

تعليمات السالمة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

143

مديرو الخدمات األخرى

مجموعة الوحدات

1431

مديرو المراكز الرياضية والترفيهية والثقافية

المهنة

143109

مدير إنتاج سينمائي

إدارة إنتاج األفالم السينمائية ،وتخطيط األنشطة اإلبداعية وأنشطة التوزيع ،وتنسيقها ،وإدارة

ملخص وصف المهنة

األمور المالية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

تخطيط عمليات اإلنتاج السينمائي ،وتحديد الحجم والمحتوى والموازنة ،وإنشاء جداول اإلنتاج وسياسات التخطيط واإلدارة
وغيرها من التفاصيل.
التنسيق مع الكُتَّ اب والمخرجين والمديرين وغيرهم من األفراد المشاركين في عملية اإلنتاج السينمائي.
إدارة الشؤون المالية ألعمال اإلنتاج ،والتواصل مع مديري االستوديو أو الممولين اآلخرين لضمان التمويل الالزم لعمليات
اإلنتاج ،وتحديد األسعار وأهداف المبيعات.
اإلشراف على توزيع األفالم ،والتواصل مع دور السينما ومحطات التليفزيون ،واالتفاق على حقوق التوزيع.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

دبلوم

تقنيات الصوتيات والمرئيات واإلنتاج
اإلعالمي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

التصوير (إنتاج فيديو)

2

إدارة األشخاص

2

التحرير (إنتاج فيديو)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

مسؤولية الموازنات المالية

4

اتخاذ القرار

4

التحرير (إنتاج سينمائي)

5

حل المشاكل
ّ

5

إدارة اإلنتاج (أفالم)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

143

مديرو الخدمات األخرى

مجموعة الوحدات

1431

مديرو المراكز الرياضية والترفيهية والثقافية

المهنة

143110

مدير شؤون سياحية

اإلشراف العام على األعمال واألنشطة المتعلقة بإدارة الشؤون السياحية ووضع االستراتيجيات
واألنظمة والسياسات ذات الصلة وضمان تحديثها ومراجعتها باستمرار بما يضمن تحقيق تنمية

ملخص وصف المهنة

سياحية متوازنة ومستدامة ويطور القطاع السياحي في المملكة وبما يتواءم وأهداف وأولويات
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

المهام الرئيسية للمهنة
تطوير الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية لألعمال واألنشطة السياحية كأعمال اإلرشاد السياحي وإدارة األماكن والمواقع
1

األثرية والمتاحف وترميم القطع األثرية وغيرها من األنشطة السياحية مع ضمان وجود آلية فعالة لقياس مستوى اإلنجاز
وجودته.

2
3

اإلشراف على أعمال وأنشطة الشؤون السياحية وتقديم التوصيات الخاصة بتطوير القطاع السياحي ومجاالت الصناعات
الحرفية والتقليدية ،وتقديم التوصيات الخاصة بإدارة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في المناطق األثرية والتاريخية.
ضمان وجود التنسيق والتواصل الفعال والمستمر مع كافة الجهات الحكومية والخاصة ورواد الصناعة وعقد االتفاقيات
والشراكات وتبادل الخبرات والمعارف بما يسهم في تطوير مستوى قطاع السياحة والتراث الوطني في المملكة.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير تقارير العمل واإلنجاز ،وعرضها على اإلدارة العليا وإحاطتها بمختلف التحديات

4

والمستجدات المتعلقة بأعمال وأنشطة الشؤون السياحية والتراث الوطني واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات
المستقبلية.

5

ضمان وجود الكوادر المؤهلة والمدربة للقيام بأعمال وأنشطة الشؤون السياحية وضمان توافر الدعم والتوجيه المستمر لهم
وتمكينهم من توظيف الممارسات واألساليب والوسائل الحديثة لالرتقاء بمستوى األنشطة واألعمال المتعلقة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دبلوم

المجال التعليمي ()1

علم االجتماع والدراسات الثقافية

المجال التعليمي ()2

السفر والسياحة والترفيه

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلشراف

2

إدارة األشخاص

2

مجال المسؤولية (السياحة)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

قانون السياحة والضيافة

4

اتخاذ القرار

4

تخطيط الرحالت السياحية

5

حل المشاكل
ّ

5

التسويق (التواصل التسويقي)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

143

مديرو الخدمات األخرى

مجموعة الوحدات

1431

مديرو المراكز الرياضية والترفيهية والثقافية

المهنة

143111

مدير إعالم

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية المتعلقة باإلعالم وتطوير الخطط والبرامج والمشروعات
المساهمة في تحقيق األهداف ،واإلشراف المباشر على تخطيط وتنظيم أعمال اإلعالم في الجهة
بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية واألهداف اإلستراتيجية المعدة ،ومتابعة كافة

ملخص وصف المهنة

العمليات المعتمدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات
اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية للجهة المتعلقة باإلعالم وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم
في تحقيق هذه األهداف ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
اإلشراف العام على أداء وأعمال جميع الوحدات التنظيمية وفرق العمل وقيادة توجيه ومتابعة سير العمليات واإلجراءات
العامة ومستوى الخدمات المقدمة وضمان تناسقها ومالءمتها لمعايير الجودة المعتمدة.
بناء عالقات استراتيجية مع شركاء العمل كالجهات والمراكز اإلعالمية المختلفة ،وتنسيق المشاريع والجهود المشتركة

3

والتنسيق والتواصل معهم بشكل مستمر ،وضمان وجود قنوات تواصل داخلية فعالة تحقق مستوى عال من التكامل
والترابط بين جميع الوحدات التنظيمية التابعة لها.

4
5

اإلشراف على عمليات تطوير وسائط التواصل المتعددة كمقاطع الفيديو والنصوص الرقمية وغيرها والعمل على نشرها
بالشكل المناسب والجودة المطلوبة باستخدام القنوات اإلعالمية المختلفة ومنها قنوات التواصل االجتماع.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة لسير العمليات اإلعالمية وعرضها على اإلدارة العليا
المتخصصة ،وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتها في مختلف القضايا الطارئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

دبلوم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تقنيات الصوتيات والمرئيات واإلنتاج
اإلعالمي
الصحافة والتقارير الصحفية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة األعمال (اإلعالم)

2

إدارة األشخاص

2

استراتيجية اإلعالم

3

التفكير اإلستراتيجي

3

قانون اإلعالم

4

اتخاذ القرار

4

المنصات اإلعالمية

5

حل المشاكل
ّ

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

143

مديرو الخدمات األخرى

مجموعة الوحدات

1431

مديرو المراكز الرياضية والترفيهية والثقافية

المهنة

143112

مدير شؤون إعالمية

إدارة المؤتمرات الصحفية ونشر األخبار و متابعة االتصال مع الوسائل اإلعالمية باإلضافة إلى إدارة
التسويق عن طريق اإلعالنات الدعائية و اإلشراف الفني واإلداري على المرؤوسين ،وتقييم أدائهم

ملخص وصف المهنة

وإنجازاتهم.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

إدارة المؤتمرات الصحفية ونشر األخبار وإطالع الجماهير بما هو جديد ،وإعداد المنشورات التعريفية وأهدافها اآلنية
والمستقبلية ،والمشاركة في المؤتمرات المحلية والخارجية.
جيدة معهم.
متابعة االتصال مع الوسائل اإلعالمية المسموعة والمقروءة والمرئية و ضمان عالقة ّ
إدارة التسويق عن طريق اإلعالنات الدعائية في الصحف واللوحات اإلعالنية واإلعالم
المرئي والمسموع واإلنترنت.
اإلشراف الفني واإلداري على المرؤوسين ،وتقييم أدائهم وإنجازاتهم ،واقتراح البرامج الكفيلة برفع مستوى مهاراتهم
وتنمية قدراتهم.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

دبلوم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تقنيات الصوتيات والمرئيات واإلنتاج
اإلعالمي
اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة األعمال (اإلعالم)

2

إدارة األشخاص

2

استراتيجية اإلعالم

3

التفكير اإلستراتيجي

3

قانون اإلعالم

4

اتخاذ القرار

4

علوم اإلعالم واالتصال

5

حل المشاكل
ّ

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

143

مديرو الخدمات األخرى

مجموعة الوحدات

1431

مديرو المراكز الرياضية والترفيهية والثقافية

المهنة

143113

مدير رقابة إعالم ونشر

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية لرقابة االعالم وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات
المساهمة في تحقيق األهداف ،واإلشراف المباشر على تخطيط وتنظيم األعمال المتعلقة برقابة

ملخص وصف المهنة

اإلعالم والنشر بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج واألهداف المعدة ،وضمان توافر كافة
الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إدارة المؤتمرات والندوات التي تعقد ،وإدارة المرؤوسين وتنمية مهاراتهم و العمل على تدريبهم و تطويرهم.
اإلشراف على أعمال وأنشطة رقابة اإلعالم والنشر وضمان جودة وفعالية العمليات والخدمات المقدمة بما يشمل المحتوى

2

اإلعالمي وتصاريح التسجيالت الصوتية والمرئية وتسجيالت الدعاية واإلعالن واالعالم ،ومحالت إنتاج البرامج وتجديد
تصاريح المؤسسات الصحفية وغيرها.

3
4

اإلشراف على تنفيذ برامج وحمالت توعية حول األنظمة والتشريعات المنظمة لعمليات الكتابة والنشر والتوزيع ،وتوضيح
العقوبات التي من الممكن أن تقع في حاالت التجأوزات والمخالفات.
اإلشراف على عمليات إدارة رقابة اإلعالم والنشر ،و تحديد المواصفات والمعايير ومستويات الجودة المطلوبة لضمان حسن
سير العمليات ورفع التوصيات المناسبة إلى الرئيس المباشر تمهيدا لتنفيذها.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير التي توضح نسب اإلنجاز العامة ،وعرضها على اإلدارة العليا

5

المتخصصة ،وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واقتراح الحلول واإلجراءات التصحيحية المناسبة ،واستشارتها في
مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

دبلوم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تقنيات الصوتيات والمرئيات واإلنتاج
اإلعالمي
اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

استراتيجية اإلعالم

2

إدارة األشخاص

2

علوم اإلعالم واالتصال

3

التفكير اإلستراتيجي

3

اإلعالم اإللكتروني

4

اتخاذ القرار

4

اإلعالم المطبوع

5

حل المشاكل
ّ

5

وسائل التواصل االجتماعي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

143

مديرو الخدمات األخرى

مجموعة الوحدات

1431

مديرو المراكز الرياضية والترفيهية والثقافية

المهنة

143114

مدير طباعة ونشر

المالية و ضمان جودة
عمليات الطباعة و النشر ،إدارة الشؤون
تنظيم ،ضبط ،و مراقبة جميع
ّ
ّ
المطبوعات و إختيار أنواع الحبر و األوراق و الطابعات األنسب باإلضافة إلى اإلشراف على

ملخص وصف المهنة

الموظفين.
ّ

المهام الرئيسية للمهنة
1

المحدد.
عمليات الطباعة و النشر و ضمان تسليم المطبوعات في الوقت
تنظيم ،ضبط ،و مراقبة جميع
ّ
ّ

2

المحدد.
لعملية الطباعة و النشر و التواصل مع الزبائن لضمان إستالم المدفوعات في الوقت
المالية
إدارة الشؤون
ّ
ّ
ّ

3

عملية الطباعة و النشر و العمل على تطويرها بما يتناسب مع مصلحة العمل.
المشاركة في وضع سياسات و إجراءات
ّ

4

الكميات المطلوبة من المطبوعات.
ضمان جودة المطبوعات و إختيار أنواع الحبر و األوراق و الطابعات األنسب إلنتاج
ّ

5

عمليات الطباعة و النشر ،و العمل على تدريبهم و تنميتهم من خالل النصائح و التدريبات
الموظفين في
ّ
اإلشراف على
ّ
الالزمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دبلوم

المجال التعليمي ()1

الصحافة والتقارير الصحفية

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة األعمال (اإلعالم)

2

إدارة األشخاص

2

نشر المعلومات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

اإلعالم المطبوع

4

اتخاذ القرار

4

5

حل المشاكل
ّ

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

143

مديرو الخدمات األخرى

مجموعة الوحدات

1431

مديرو المراكز الرياضية والترفيهية والثقافية

المهنة

143115

مدير إعالم مطبوع

تخطيط استراتيجية وأنشطة النشر لوسائل اإلعالم المطبوعة وتوجيهها وتنسيقها ،وتحمل

ملخص وصف المهنة

المسؤولية عن المحتوى واإلعالنات المقدمة واألداء العام.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إدارة عمليات النشر ،ومباشرة عمل الموظفين والمرافق وإدارة الموازنات.
تحديد االتجاه االستراتيجي للمنشور ،وتحديد الجمهور المستهدف والصورة المرغوبة للمنشور وتحديد العناصر الرئيسية
للمحتوى.

3

مراقبة الجودة والنزاهة الصحفية للمحتوى ،ووضع السياسات واإلجراءات لضمان الجودة واإلشراف على تنفيذها.

4

إدارة اإلعالنات ،ومباشرة عمل موظفي التسويق واإلعالن ،وتكوين عالقات مع العمالء الرئيسيين ،والحفاظ عليها.

5

إدارة العالقات مع أصحاب المصلحة الخارجيين مثل الوكاالت الحكومية وهيئات التصنيف أو السلطات الرقابية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دبلوم

المجال التعليمي ()1

الصحافة والتقارير الصحفية

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلعالم المطبوع

2

إدارة األشخاص

2

تصميم الصحف (تخطيط)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

توزيع الصحف

4

اتخاذ القرار

4

طباعة الصحف

5

حل المشاكل
ّ

5

اإلدارة التحريرية (الصحف)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

143

مديرو الخدمات األخرى

مجموعة الوحدات

1431

مديرو المراكز الرياضية والترفيهية والثقافية

المهنة

143116

مدير إعالم رقمي

تخطيط استراتيجية وأنشطة النشر لوسائل اإلعالم الرقمية وتوجيهها وتنسيقها ،وتحمل المسؤولية

ملخص وصف المهنة

عن المحتوى واإلعالنات المقدمة واألداء العام.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إدارة عمليات النشر ،ومباشرة عمل الموظفين والمرافق وإدارة الموازنات.
تحديد االتجاه االستراتيجي للمنشور ،وتحديد الجمهور المستهدف والصورة المرغوبة للمنشور ،وتحديد العناصر الرئيسية
للمحتوى ،واإلشراف على وضع االستراتيجيات الرقمية وتنفيذها.

3

مراقبة الجودة والنزاهة الصحفية للمحتوى ،ووضع السياسات واإلجراءات لضمان الجودة واإلشراف على تنفيذها.

4

إدارة اإلعالنات ،ومباشرة عمل موظفي التسويق واإلعالن ،وتكوين عالقات مع العمالء الرئيسيين ،والحفاظ عليها.

5

إدارة العالقات مع أصحاب المصلحة الخارجيين مثل الوكاالت الحكومية وهيئات التصنيف أو السلطات الرقابية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

دبلوم

المجال التعليمي ()2

تقنيات الصوتيات والمرئيات واإلنتاج
اإلعالمي
اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

صحافة تقنية المعلومات

2

إدارة األشخاص

2

تقنية اإلعالم

3

التفكير اإلستراتيجي

3

مكتب األخبار

4

اتخاذ القرار

4

تحرير األخبار

5

حل المشاكل
ّ

5

خبرة في المبيعات (المبيعات المباشرة للمستهلكين)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

143

مديرو الخدمات األخرى

مجموعة الوحدات

1431

مديرو المراكز الرياضية والترفيهية والثقافية

المهنة

143117

مدير إخراج فني للمطبوعات

اإلشراف على إعداد الخطط التشغيلية المتعلقة بأعمال اإلخراج الفني للمطبوعات ،واإلشراف
المباشر على تخطيط وتنظيم أعمال اإلخراج الفني للمطبوعات بما يتوافق مع الخطط التشغيلية

ملخص وصف المهنة

والبرامج التنفيذية واألهداف المعدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير
العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

اإلشراف على إعداد الخطط التشغيلية المتعلقة بأعمال اإلخراج الفني للمطبوعات ،من تحديد ألهدافها ومراجعتها والتأكد
من صحتها وشموليتها وقابليتها للتطبيق.
اإلشراف على فرق العمل ومتابعة تنفيذ الخطط وتوفير المعلومات والموارد وقنوات التواصل الالزمة إلنجازها بالشكل
الفعال وبما يتناسب منها مع مجموعة األنظمة السعودية.
اإلشراف على عمليات دراسة وتحديد االحتياجات واألولويات والتطويرية ،وتنفيذ وتطبيق المبادرات والبرامج والمشروعات
المتعلقة بأعمال اإلخراج الفني للمطبوعات و توفير كافة الموارد الالزمة لتحقيقها.
اإلشراف على أعمال التصاميم واألشكال الجمالية واإليضاحية والبروفات بجميع مراحلها للمطبوعات ،والتأكد من جودة
المحتوى الفني ومطابقته للمعايير الفنية واألنظمة المعتمدة.
بناء عالقات استراتيجية مع شركاء العمل الخارجيين والتواصل معهم وتبادل الخبرات والممارسات التي تتناسب مع األهداف
واالحتياجات الداخلية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دبلوم

المجال التعليمي ()1

الصحافة والتقارير الصحفية

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلدارة التحريرية (الصحف)

2

إدارة األشخاص

2

تصميم الجرافيك

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تصميم الصحف (تخطيط)

4

اتخاذ القرار

4

طباعة الصحف

5

حل المشاكل
ّ

5

أعمال تصميم الصفحات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

143

مديرو الخدمات األخرى

مجموعة الوحدات

1431

مديرو المراكز الرياضية والترفيهية والثقافية

المهنة

143118

مدير تحرير

اإلشراف على تطوير األهداف الرئيسية لتحرير األخبار ،وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات
المساهمة في تحقيق األهداف ،واإلشراف المباشر على تخطيط وتنظيم أعمال تحرير األخبار بما

ملخص وصف المهنة

يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية واألهداف المعدة ،وضمان توافر كافة الموارد
التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على تطوير األهداف الرئيسية لتحرير األخبار ،و تطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في
1

تحقيق هذه األهداف ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف
اإلستراتيجية.
اإلشراف العام على أداء وأعمال جميع الوحدات التنظيمية وفرق العمل وقيادة توجيه ومتابعة سير العمليات واإلجراءات

2

العامة ومستوى الخدمات المقدمة وضمان تناسقها ومالءمتها لمعايير الجودة الشاملة ومبادئ التميز المؤسسي
المعتمدة.
بناء عالقات استراتيجية مع شركاء العمل كالجهات اإلعالمية المختلفة ،وتنسيق المشاريع والجهود المشتركة والتنسيق

3

والتواصل معهم بشكل مستمر ،وضمان وجود قنوات تواصل داخلية فعالة تحقق مستوى عال من التكامل والترابط بين
جميع الوحدات التنظيمية التابعة لها.

4

اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة عن األخبار المجموعة والمرصودة ،وعرضها على اإلدارة
العليا المتخصصة ،وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتها في مختلف القضايا الطارئة.
المشاركة في وضع وتطبيق استراتيجيات وبرامج تطوير وتدريب الموظفين بما يضمن توافر الكوادر المؤهلة والمدربة في

5

شتى مجاالت العمل وضمان توافر كافة التقنيات والوسائل الحديثة لتمكينهم من تطبيق مبادئ وأساليب العمل بالشكل
المطلوب.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دبلوم

المجال التعليمي ()1

الصحافة والتقارير الصحفية

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلدارة التحريرية (الصحف)

2

إدارة األشخاص

2

تصميم الصحف (تخطيط)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

طباعة الصحف

4

اتخاذ القرار

4

مكتب األخبار

5

حل المشاكل
ّ

5

تحرير األخبار

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

143

مديرو الخدمات األخرى

مجموعة الوحدات

1431

مديرو المراكز الرياضية والترفيهية والثقافية

المهنة

143119

مدير وكالة أنباء

اإلشراف على وضع الخطط اإلستراتيجية وإعداد الخطط التشغيلية لوكالة األنباء ،واإلشراف المباشر
على تخطيط وتنظيم أعمال وكالة األنباء بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية

ملخص وصف المهنة

واألهداف المعدة،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية
بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

اإلشراف على وضع الخطط اإلستراتيجية ،وإعداد الخطط التشغيلية المتعلقة بأعمال وكالة األنباء ،وتحديد أهدافها
ومراجعتها والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
اإلشراف على فرق العمل ومتابعة أنشطة تنفيذ الخطط والعمليات اليومية وتوفير المعلومات والموارد الالزمة لتنفيذها
بالشكل الفعال وبما يتناسب منها مع مجموعة األنظمة السعودية.
اإلشراف على عمليات دراسة وتحديد االحتياجات واألولويات التشغيلية والتطويرية ،وتنفيذ وتطبيق المبادرات والبرامج
والمشروعات المتعلقة باألنباء و توفير كافة الموارد الالزمة لتحقيقها مع ضمان االستغالل األمثل لهذه الموارد.
مراقبة مستوى الجودة والنزاهة في تقديم التقارير اإلخبارية ،واإلشراف على وإعداد السياسات واإلجراءات التي تضمن

4

صحة وموثوقية األنباء ،ووضع اإلجراءات الوقائية لتالفي نقل األخبار غير الصحيحة ،واتخاذ اإلجراءات التصحيحية ألي مشاكل
إخبارية.

5

بناء عالقات استراتيجية مع وكاالت اإلنباء العربية والعالمية والتنسيق والتواصل معهم بشكل مستمر ونقل الخبرات
والممارسات التي تتناسب مع األهداف واالحتياجات الداخلية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

دبلوم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تقنيات الصوتيات والمرئيات واإلنتاج
اإلعالمي
اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تخطيط

2

إدارة األشخاص

2

اإلدارة التحريرية (الصحف)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

مكتب األخبار

4

اتخاذ القرار

4

تحرير الصحف اإلذاعية

5

حل المشاكل
ّ

5

جمع األخبار اإللكترونية)(ENG

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

143

مديرو الخدمات األخرى

مجموعة الوحدات

1431

مديرو المراكز الرياضية والترفيهية والثقافية

المهنة

143120

مدير مسرح

تخطيط استراتيجية وأنشطة المسرح وتوجيهها وتنسيقها ،وإدارة العمليات التشغيلية والشؤون
المالية ،واإلشراف على إعداد جداول مواعيد الخدمات وتنفيذها ،مثل األنشطة المتعلقة بالفعاليات

ملخص وصف المهنة

المروجين والمنظمين.
والطعام ،وتكوين عالقات مع
ّ

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع استراتيجيات المسرح وسياساته وخططه ،واإلشراف على تنفيذها.
إدارة العمليات التشغيلية اليومية للمسرح ،واإلشراف على تخطيط برنامج الفعاليات وتنفيذه ،وضمان الحفاظ على المعايير
العالية لخدمة العمالء.
اختيار الموظفين وتدريبهم واإلشراف عليهم ،ومراقبة أدائهم وسلوكهم مقارنة مع األهداف المحددة.
ضمان نظافة المرافق والتجهيزات وسالمتها الوظيفية والحفاظ عليها في حالة جيدة ،وضمان تنفيذ أعمال الصيانة والتصليح
الدورية.
تكوين عالقات مع المروجين ووكاالت المواهب والمنظمين المحليين والدوليين ،والحفاظ عليها ،وتوفير حلول فعالة والحفاظ
على المعايير العالية للخدمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دبلوم

المجال التعليمي ()1

الموسيقى وفنون األداء

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

مراقبة األداء

2

إدارة األشخاص

2

إدارة المرافق

3

التفكير اإلستراتيجي

3

مسؤولية الموظفين

4

اتخاذ القرار

4

البرامج الترفيهية

5

حل المشاكل
ّ

5

استضافة البرامج (برامج ترفيهية)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

143

مديرو الخدمات األخرى

مجموعة الوحدات

1431

مديرو المراكز الرياضية والترفيهية والثقافية

المهنة

143121

مدير إنتاج مسرحي

إدارة إنتاج األعمال المسرحية ،وتخطيط األنشطة اإلبداعية وأنشطة األداء ،وتنسيقها ،وإدارة

ملخص وصف المهنة

الشؤون المالية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

تخطيط عمليات اإلنتاج ،وتحديد الحجم والمحتوى والموازنة ،وإنشاء جداول اإلنتاج وسياسات التخطيط واإلدارة وغيرها من
التفاصيل.
التنسيق مع الكُتَّ اب والمخرجين والمديرين وغيرهم من األفراد المشاركين في عملية اإلنتاج.
إدارة الشؤون المالية ألعمال اإلنتاج ،والتواصل مع الممولين المحتملين لضمان التمويل الالزم لعمليات اإلنتاج ،وتحديد
األسعار وأهداف المبيعات.
اإلشراف على األداء في األعمال المسرحية ،والتواصل مع المسارح واالتفاق على تواريخ وأوقات العرض.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

دبلوم

الموسيقى وفنون األداء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

التواصل الفعال

1

إدارة األداء

2

العمل بروح الفريق

2

إدارة عالقات العمالء

3

التميز

3

التسويق (العالقات العامة)

4

اتخاذ القرار

4

تخطيط فرق العمل

5

حل المشاكل
ّ

5

تخطيط

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

143

مديرو الخدمات األخرى

مجموعة الوحدات

1431

مديرو المراكز الرياضية والترفيهية والثقافية

المهنة

143122

مدير تلفزيون

المشاركة في وضع وإعداد األهداف الرئيسية للتلفيزيون ،وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج
والمشروعات المساهمة في تحقيق األهداف ،واإلشراف المباشر على تخطيط وتنظيم أعمال
التليفزيون بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية واألهداف المعدة ،ومتابعة كافة

ملخص وصف المهنة

العمليات المعتمدة ،وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات
اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على تطوير األهداف الرئيسية للتليفزيون وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في تحقيق
1

هذه األهداف بما يتوافق وتوجهات هيئة اإلذاعة والتلفزيون وأولوياتها اإلستراتيجية ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس
الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.

2

اإلشراف العام على أداء وأعمال جميع الوحدات التنظيمية وفرق العمل في التليفزيون وقيادة توجيه ومتابعة سير العمليات
واإلجراءات العامة ومستوى الخدمات المقدمة وضمان تناسقها ومالءمتها لمعايير الجودة لمعتمدة.
بناء عالقات استراتيجية مع شركاء العمل كالجهات اإلعالمية المختلفة ،و تنسيق المشاريع والجهود المشتركة والتنسيق

3

والتواصل معهم بشكل مستمر ،وضمان وجود قنوات تواصل داخلية فعالة تحقق مستوى عال من التكامل والترابط بين
جميع الوحدات التنظيمية التابعة لها.

4

اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة لسير العمليات في التليفزيون وعرضها على اإلدارة العليا
المتخصصة ،وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتها في مختلف القضايا الطارئة.
المشاركة في وضع وتطبيق استراتيجيات وبرامج لتطوير أعمال التليفزيون بما يضمن توافر الكوادر المؤهلة والمدربة في

5

شتى مجاالت العمل وضمان توافر كافة التقنيات والوسائل الحديثة لتمكينهم من تطبيق مبادئ وأساليب العمل بالشكل
المطلوب.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

دبلوم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تقنيات الصوتيات والمرئيات واإلنتاج
اإلعالمي
اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

الصحافة اإلذاعية

2

إدارة األشخاص

2

تخطيط اإلنتاج (إذاعة ،برامج ثقافية)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة البرامج اإلذاعية

4

اتخاذ القرار

4

اإلعالنات اإلذاعية

5

حل المشاكل
ّ

5

مكتب األخبار

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

143

مديرو الخدمات األخرى

مجموعة الوحدات

1431

مديرو المراكز الرياضية والترفيهية والثقافية

المهنة

143123

مدير إنتاج تلفزيوني

المشاركة في وضع وإعداد األهداف الرئيسية لإلنتاج التلفيزيوني وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج
والمشروعات المساهمة في تحقيق األهداف ،واإلشراف المباشر على تخطيط وتنظيم أعمال

ملخص وصف المهنة

البرامج التليفيزيونية بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية واألهداف المعدة ،وضمان
توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على تطوير األهداف الرئيسية لإلنتاج التيليفزيوني ،وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم
1

في تحقيق هذه األهداف بما يتوافق مع توجهات هيئة اإلذاعة والتلفزيون وأولوياتها اإلستراتيجية ،والتأكد من وجود األطر
والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.

2

اإلشراف العام على أداء وأعمال جميع الوحدات التنظيمية وفرق العمل وقيادة ومتابعة سير العمليات واإلجراءات العامة
التميز المؤسسي المعتمدة.
ومستوى الخدمات المقدمة وضمان تناسقها ومالءمتها لمعايير الجودة الشاملة ومبادئ
ّ
بناء عالقات استراتيجية مع شركاء العمل كالجهات اإلعالمية المختلفة ،و تنسيق المشاريع والجهود المشتركة والتنسيق

3

والتواصل معهم بشكل مستمر ،وضمان وجود قنوات تواصل داخلية فعالة تحقق مستوى عال من التكامل والترابط بين
جميع الوحدات التنظيمية التابعة لها.

4

اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة عن البرامج التيليفزيونية وعرضها على اإلدارة العليا
المتخصصة ،و إحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتها في مختلف القضايا الطارئة.
المشاركة في وضع وتطبيق استراتيجيات وبرامج لتطوير وتدريب الموظفين ،بما يضمن توافر الكوادر المؤهلة والمدربة في

5

شتى مجاالت العمل وضمان توافر كافة التقنيات والوسائل الحديثة لتمكينهم من تطبيق مبادئ وأساليب العمل بالشكل
المطلوب.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

دبلوم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تقنيات الصوتيات والمرئيات واإلنتاج
اإلعالمي

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

اإلنتاج التلفزيوني

2

إدارة األشخاص

2

القنوات الفضائية وقنوات الكابل

3

التفكير اإلستراتيجي

3

الصحافة التلفزيونية

4

اتخاذ القرار

4

إدارة اإلنتاج (اإلعالنات التجارية)

5

حل المشاكل
ّ

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

143

مديرو الخدمات األخرى

مجموعة الوحدات

1431

مديرو المراكز الرياضية والترفيهية والثقافية

المهنة

143124

مدير إذاعة

اإلشراف على تطوير األهداف الرئيسية لإلذاعة وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات
المساهمة في تحقيق األهداف ،واإلشراف المباشر على تخطيط وتنظيم أعمال اإلذاعة بما يتوافق
مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية واألهداف المعدة ،ومتابعة كافة العمليات المعتمدة،

ملخص وصف المهنة

وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية
ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على تطوير األهداف الرئيسية لإلذاعة ،و تطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في تحقيق هذه
1

األهداف ،وبما يتوافق وتوجهات هيئة اإلذاعة والتلفزيون وأولوياتها اإلستراتيجية والتأكد من وجود األطر والمقاييس
الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
اإلشراف العام على أداء وأعمال جميع الوحدات التنظيمية وفرق العمل في اإلذاعة وقيادة توجيه ومتابعة سير العمليات

2

واإلجراءات العامة ومستوى الخدمات المقدمة وضمان تناسقها ومالءمتها لمعايير الجودة الشاملة ومبادئ التميز
المؤسسي المعتمدة.
بناء عالقات استراتيجية مع شركاء العمل كالجهات اإلعالمية المختلفة ،و تنسيق المشاريع والجهود المشتركة والتنسيق

3

والتواصل معهم بشكل مستمر ،وضمان وجود قنوات تواصل داخلية فعالة تحقق مستوى عال من التكامل والترابط بين
جميع الوحدات التنظيمية التابعة لها.

4

اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة لسير العمليات اإلذاعية وعرضها على اإلدارة العليا
المتخصصة ،وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتها في مختلف القضايا الطارئة.
المشاركة في وضع وتطبيق استراتيجيات وبرامج لتطوير أعمال اإلذاعة بما يضمن توافر الكوادر المؤهلة والمدربة في شتى

5

مجاالت العمل وضمان توافر كافة التقنيات والوسائل الحديثة لتمكينهم من تطبيق مبادئ وأساليب العمل بالشكل
المطلوب.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

دبلوم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3
1

تقنيات الصوتيات والمرئيات واإلنتاج
اإلعالمي
اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

الصحافة اإلذاعية

2

إدارة األشخاص

2

تخطيط اإلنتاج (إذاعة ،برامج ثقافية)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة البرامج اإلذاعية

4

اتخاذ القرار

4

اإلعالنات اإلذاعية

5

حل المشاكل
ّ

5

تخطيط اإلنتاج (إذاعة ،برامج اجتماعية)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

143

مديرو الخدمات األخرى

مجموعة الوحدات

1431

مديرو المراكز الرياضية والترفيهية والثقافية

المهنة

143125

مدير انتاج إذاعي

المشاركة في وضع وإعداد األهداف الرئيسية لإلنتاج اإلذاعي ،وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج
والمشروعات المساهمة في تحقيق األهداف ،واإلشراف المباشر على تخطيط وتنظيم أعمال

ملخص وصف المهنة

اإلنتاج اإلذاعي بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية واألهداف المعدة ،وضمان
توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على تطوير األهداف الرئيسية لإلنتاج اإلذاعي ،وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في
1

تحقيق هذه األهداف بما يتوافق وتوجهات هيئة اإلذاعة والتلفزيون وأولوياتها اإلستراتيجية ،والتأكد من وجود األطر
والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط واألهداف.
اإلشراف العام على أداء وأعمال جميع الوحدات التنظيمية وفرق العمل وقيادة توجيه ومتابعة سير العمليات واإلجراءات

2

العامة ومستوى الخدمات المقدمة وضمان تناسقها ومالءمتها لمعايير الجودة الشاملة ومبادئ التميز المؤسسي
المعتمدة.
بناء عالقات استراتيجية مع شركاء العمل كالجهات اإلعالمية المختلفة ،و تنسيق المشاريع والجهود المشتركة والتنسيق

3

والتواصل معهم بشكل مستمر ،وضمان وجود قنوات تواصل داخلية فعالة تحقق مستوى عال من التكامل والترابط بين
جميع الوحدات التنظيمية التابعة لها.

4

اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الملخصات والتقارير العامة عن البرامج اإلذاعية وعرضها على اإلدارة العليا المتخصصة،
وإ حاطتها بمختلف التحديات والمستجدات واستشارتها في مختلف القضايا الطارئة.
المشاركة في وضع وتطبيق استراتيجيات وبرامج لتطوير وتدريب الموظفين بما يضمن توافر الكوادر المؤهلة والمدربة في

5

شتى مجاالت العمل وضمان توافر كافة التقنيات والوسائل الحديثة لتمكينهم من تطبيق مبادئ وأساليب العمل بالشكل
المطلوب.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

دبلوم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تقنيات الصوتيات والمرئيات واإلنتاج
اإلعالمي

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تخطيط اإلنتاج (إذاعة ،برامج ثقافية)

2

إدارة األشخاص

2

اإلدارة التحريرية (اإلذاعة)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة البرامج اإلذاعية

4

اتخاذ القرار

4

تخطيط اإلنتاج (إذاعة ،برامج اجتماعية)

5

حل المشاكل
ّ

5

إدارة اإلنتاج (اإلعالنات التجارية)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

143

مديرو الخدمات األخرى

مجموعة الوحدات

1431

مديرو المراكز الرياضية والترفيهية والثقافية

المهنة

143126

مدير سينما

إدارة الحسابات المالية و عمليات بيع التذاكر و مراقبة سير العمل في السينما باإلضافة إلى

ملخص وصف المهنة

الموظفين وتقييم أدائهم وإنجازاتهم و متابعة شكاوى الزبائن.
ّ
اإلشراف الفني واإلداري على

المهام الرئيسية للمهنة
1

إدارة الحسابات المالية و عمليات بيع التذاكر و مفاوضة وكالء شركات اإلنتاج السينمائي على األشرطة المطلوبة.

2

مراقبة سير العمل في السينما و تطوير اإلجراءات و تأمين مستلزمات الصحة و السالمة.

3

الموظفين وتقييم أدائهم وإنجازاتهم و العمل على تدريبهم و تنميتهم.
ّ
اإلشراف الفني واإلداري على

4
5

مراقبة نظافة السينما وانتظام المقاعد ،وضبط وإدارة اآلالت الخاصة بها ،وتحديد مواعيد بدء وانتهاء الحفالت ،وتنسيق
برنامج الحفالت.
ي وقت داخل السينما.
متابعة شكاوى الزبائن و ّ
حل المشاكل الطارئة في أ ّ

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

دبلوم

المجال التعليمي ()2

تقنيات الصوتيات والمرئيات واإلنتاج
اإلعالمي
اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة المرافق

2

إدارة األشخاص

2

إدارة المسارح

3

التفكير اإلستراتيجي

3

مجال العروض الترفيهية

4

اتخاذ القرار

4

5

حل المشاكل
ّ

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

143

مديرو الخدمات األخرى

مجموعة الوحدات

1439

مديرو الخدمات غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

143901

مدير مركز تسوق

عملية
التسوق و أعمال تسويق المركز كحمالت الدعاية باإلضافة إلى مراقبة
إدارة نفقات مركز
ّ
ّ

ملخص وصف المهنة

شكاوى الزبائن و العمل على ّ
حلها و إدارة و مناقشة عقود المستأجرين بما فيه فائدة جميع األطراف.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

التسوق.
ميزانية مركز
التأكد أنّ ها تقع ضمن
التسوق و
إدارة نفقات مركز
ّ
ّ
ّ
ّ
جذابة إلستقطاب
المهمة باإلضافة إلى خلق بيئة ّ
إدارة أعمال تسويق المركز كحمالت الدعاية و التخطيط لألحداث
ّ
المستأجرين.

3

الموظفين في المركز لتغطية أي عجز قد يحصل.
ّ
عملية التوظيف و التنسيق مع
إدارة
ّ

4

عملية شكاوى الزبائن و العمل على ّ
التسوق.
مميزة للزبائن داخل مركز
حلها باإلضافة إلى ضمان تجربة
مراقبة
ّ
ّ
ّ

5

إدارة و مناقشة عقود المستأجرين بما فيه فائدة جميع األطراف.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دبلوم

المجال التعليمي ()1

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2

السفر والسياحة والترفيه

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة المحالت التجارية

2

إدارة األشخاص

2

تخطيط المحال التجارية

3

التفكير اإلستراتيجي

3

إدارة المرافق

4

اتخاذ القرار

4

قانون العالمات التجارية

5

حل المشاكل
ّ

5

القانون التجاري

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

143

مديرو الخدمات األخرى

مجموعة الوحدات

1439

مديرو الخدمات غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

143902

مدير وكالة سفر

تخطيط عمليات وكالة السفر وتوجيهها وتنسيقها ،والترويج للمنتجات المتعلقة بالعطالت والسياحة
والسفر ،وبيعها بما يلبي متطلبات سوق السياحة والسفر ،وإدارة الموازنة والموظفين واألداء

ملخص وصف المهنة

العام للوكالة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إدارة العمليات اليومية بوكالة السفر ،وضمان تخصيص الموارد على النحو األمثل ،واإلشراف على تخطيط شؤون
الموظفين وتدريبهم.
الترويج ألعمال الوكالة وتسويقها عبر مجموعة متنوعة من القنوات ،وإنشاء باقات الخاصة ،وحمالت ترويجية ،وترتيب رحالت
حسب الطلب.

3

مراقبة أداء وكالة السفر ،وتحليل الموازنات والمبيعات ومؤشرات األداء.

4

وضع الخطط الترويجية واإلعالنية وتنفيذها ،بهدف تعزيز النمو التجاري.

5

إدارة شكاوى العمالء ونزاعاتهم المحتملة وحلها بعد تصعيدها إلى مستوى المديرو ضمان االلتزام بكل ما يتصل من
باألنظمة واللوائح.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دبلوم

المجال التعليمي ()1

السفر والسياحة والترفيه

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

تزيين المحالت التجارية

2

إدارة األشخاص

2

إدارة وكاالت السفريات

3

التفكير اإلستراتيجي

3

تقديم التأشيرات

4

اتخاذ القرار

4

برمجيات حجوزات السفر

5

حل المشاكل
ّ

5

اإلرشاد السياحي (السفر بالحافلة)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

1

المديرون

المجموعة الفرعية

14

مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

المجموعة الثانوية

143

مديرو الخدمات األخرى

مجموعة الوحدات

1439

مديرو الخدمات غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

143903

مدير مخيم

المخيم و ضمان تطابق األنشطة مع
إدارة و توجيه طاقم المخيم لإللتزام بسياسات و اجراءات
ّ
المخيم و مراقبة عملية
إرشادات الصحة و السالمة باإلضافة إلى ضمان أجواء ممتعة و فرحة في
ّ

ملخص وصف المهنة

المعدات الالزمة.
طلب
ّ

المهام الرئيسية للمهنة
1

المخيم و القواعد السلوكية.
إدارة و توجيه طاقم المخيم لإللتزام بسياسات و اجراءات
ّ

2

خطة عمل الطوارئ.
ضمان تطابق أنشطة
المخيم مع إرشادات الصحة و السالمة و تدريب طاقم المخيم على ّ
ّ

3

إحترافية.
ودية و
الترحيب بالمشاركين
ّ
بالمخيم بطريقة ّ
ّ

4

مميزة و مفيدة.
المخيم كي يتمكّن المشاركون من اإلستمتاع بتجربة
ضمان أجواء ممتعة و فرحة في
ّ
ّ

5

للمخيم و تخزينها بطرق سليمة.
المعدات الالزمة
مراقبة عملية طلب
ّ
ّ

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دبلوم

المجال التعليمي ()1

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2

الرياضة

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

القيادة

1

إدارة األعمال (التخييم/العطالت في القرى)

2

إدارة األشخاص

2

إدارة األعمال (المتنزهات والحدائق العامة)

3

التفكير اإلستراتيجي

3

الرحالت الجماعية والمؤتمرات (تنظيم)

4

اتخاذ القرار

4

البرامج الترفيهية

5

حل المشاكل
ّ

5

تعليمات السالمة

1

