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 مقدمه
     

الذي  (ISCO_08) التصنيف السعودي للمهن المعتمد على التصنيف الدولي المعياري الموحد للمهن 

لتصنيف وتجميع المعلومات المهنية التي يتم الحصول عليها عن طريق التعدادات والمسوح  يوفر نظاما  

 اإلحصائية، وكذلك من السجالت اإلدارية. 

توحيد هيكلة المهن في  لهذا التصنيف توحيد مسميات المهن وتوصيفها بهدف والغرض الرئيسي

البيانات المستخرجة من مصادرها  وسهول المقارنة بين، جميع القطاعات االحصائية في المملكة

 المختلفة وتيسير عملية معالجة معلومات القوى العاملة وسوق العمل بطريقة سهلة.

هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة 1437 /1 /13وتاريخ  11قرار مجلس الوزراء رقم  ونظرا  ألهمية

"إعداد األدلة والتصنيفات التي تنص على  المادة الرابعةالعامة لإلحصاء بالصيغة المرافقة والمتضمنة 

اإلحصائية الوطنية وفقا  للمعايير الدولية، واستخدامها والعمل على تحديثها وتطويرها متى دعت الحاجة 

بإعداد التصنيف السعودي للمهن المعتمد على التصنيف  الذي خول الهيئة العامة لإلحصاء إلى ذلك"

 .(ISCO_08)الدولي للمهن 

 

 (GaStatالهيئة العامة لإلحصاء )

 التصنيفات والمعايير اإلحصائية
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 الفهرس 
 

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية
 الصفحة مسمى المجموعة

 2 المقدمة

 8 المديرون  1

 8 المشرعون والرؤساء التنفيذيون وكبار المسؤولين 11 

 13 المديرون اإلداريون والتجاريون  12 

 20 مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة  13 

 27 مديرو الضيافة والتجارة ومديرو الخدمات األخرى  14 

 30 االختصاصيون   2

 30 االختصاصيون في العلوم والهندسة  21 

 45 االختصاصيون في الصحة 22 

 53 االختصاصيون في التعليم 23 

 63 االختصاصيون في األعمال واإلدارة  24 

 70 االختصاصيون في المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت 25 

 74 االختصاصيون في القانون واالجتماع والثقافة  26 

 86 الفنيون ومساعدو االختصاصيون  3

 86 مساعدو االختصاصيين في العلوم والهندسة  31 

 102 مساعدو االختصاصيين في الصحة 32 

 108 مساعدو االختصاصيين في األعمال واإلدارة 33 

 118 مساعدو االختصاصيين في القانون والعمل االجتماعي والثقافي 34 

 125 فنيو المعلومات واالتصاالت 35 

 128 الكتبة  4

 128 الكتبة العامون والطابعون 41 

 130 كتبة خدمات العمالء 42 

 133 الكتبة الرقميون وكتبة التخزين والتسجيل 43 

 136 الكتبة اآلخرون 44 

 139 العاملون في الخدمات والبيع  5

 139 العاملون في الخدمات الشخصية 51 

 144 العاملون في البيع 52 

 150 العاملون في الرعاية الشخصية  53 
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 151 العاملون في خدمات الحماية 54 

 153 العاملون المهرة في الزراعة والغابات والثروة السمكية  6

 153 العاملون المهرة في الزراعة لألغراض التجارية )المزارع الكبرى( 61 

 157 العمال المهرة في الحراجة والصيد البحري والبري لألغراض التجارية  62 

 158 مزارعو الكفاف وصائدي االسماك والصيادين  وجامعي الثمار 63 

 161 الحرفيون والمهن المرتبطة باألعمال التجارية   7

 161 العاملون في البناء وما يرتبط بهم )عدا الكهربائيين( 71 

 167 تشكيل المعادن ومشغلو اآلالت ذات الصلة وما يرتبط بهمعمال  72 

 176 العاملون في الحرف اليدوية واآلالت الدقيقة والطباعة 73 

 183 العاملون في المهن الكهربائية وااللكترونية 74 

 75 
عمال تصنيع المواد الغذائية وأشغال الخشب وصناعة المالبس وما يرتبط 

 بهم
186 

 195 عمال تشغيل المصانع واآلالت وعمال التجميع  8

 195 عمال تشغيل المصانع الثابتة واآلالت 81 

 218 عمال التجميع  82 

 220 السائقون ومشغلو المعدات المتنقلة 83 

 225 المهن األولية  9

 225 المنظفون والمعاونون 91 

 227 عمال الزراعة والحراجة والصيد 92 

 228 المناجم واالنشاءات والصناعات التحويلية والنقلعمال  93 

 232 العمال المساعدين في اعداد الطعام 94 

 232 العاملون في الشارع في البيع والخدمات 95 

 233 عمال النفايات والعاملون في المهن األولية اآلخرون 96 

 235 العاملون في القوات المسلحة واألمن  0

 235 القوات المسلحة واألمنضباط  01 

 235 ضباط الصف في القوات المسلحة واألمن 02 

 235 الرتب األخرى في القوات المسلحة واألمن 03 
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 التعاريف المستخدمة:
 

 (ISCOتعريف التصنيف المعياري الدولي للمهن )

الوظائف حسب األعمال المنجزة أو يصنف األشخاص وفقا لعالقتهم الفعلية والمحتملة مع الوظائف، تصنف 

التي سيتم إنجازها، المعيار األساسي لتصنيف النظام لمجموعات رئيسية وفرعية هو مستوى المهارات 

والتخصص المطلوب لتنفيذ األعمال والمهام المتعلقة بالمهنة، مع وجود مجموعات رئيسية منفصلة لكبار 

 .المسؤولين والمدراء وللقوات المسلحة

 المهنة                                                                                  تعريف 

هي نوع العمل الذي يزاوله المشتغل في فترة اإلسناد سواء كان هذا العمل بأجر أو بدون أجر بغض النظر عن 

 مهنته األصلية أو الرئيسية أو الثانوية أو مجال تعليمه.

 

 (ISCO_08إعداد دليل التصنيف السعودي للمهن المعتمد على )مراحل 

لمراعاة أن يكون هذا التصنيف مستوفيًا جميع المهن المستحدثة، في إطار تصنيفي يتفق مع التصنيف الدولي 

 ( تم اتباع مراحل لتحقيق المستهدف من إصدار التصنيف، حيث تم:ISCO_08) المعياري الموحد للمهن

( مع مراعاة حذف ISCO 08ة التصنيف السعودي للمهن مع التصنيف الدولي للمهن )التأكد من مطابق ▪

 الوحدات الغير مطابقة لألنظمة المملكة.

 صندوق هدف( ووضع األولوية له في التضمين. –دراسة التصنيف المهني العربي )مصدره وزارة العمل  ▪

 لإلحصاء( وتضمين الالزم.دراسة مسودة التصنيف المهني الخليجي )مصدره المركز الخليجي  ▪

 ه المعمول به حاليًا في الهيئة.1418دراسة التصنيف السعودي للمهن  ▪

إرسال التصنيف لإلدارات اإلحصائية في الهيئة وعقد اجتماع مع الجهات والوزارات المعنية لمراجعة  ▪

يع الجهات التصنيف وبد المقترحات والمرئيات، للتوصل الى إصدار منتج متكامل يفي باحتياجات جم

 المستخدمة والمستفيدة من إصدار هذا التصنيف.

 (.ISCO_08مطابقة تصنيف مهن وزارة العمل والتنمية االجتماعية مع التصنيف السعودي للمهن ) ▪

 (.ISCO_08مطابقة تصنيف وظائف وزارة الخدمة المدنية مع التصنيف السعودي للمهن ) ▪

 ( في مركز معلومات الوطني.ISCO_08للمهن )إنشاء منصة بيانات التصنيف السعودي  ▪

 

 (ISCO_08أسلوب استخدام دليل التصنيف السعودي للمهن المعتمد على )

مجموعات رئيسية يحتوي كل منها على عدد من المجموعات الفرعية  10يتكون التصنيف السعودي للمهن من 

مجموعة ثانوية إلى وحدات وتحتوي كل وحدة وينقسم كل مجموعة فرعية منها إلى مجموعات ثانوية وتنقسم كل 

 على عدد من المهن المفصلة.
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 حدود يفسر دالالتها الجدول التالي: 6يتكون التصنيف على كل مهنة من رمز يتكون من 

الحد األول من 

 اليسار

من  الثانيالحد 

 اليسار

الحد الثالث من 

 اليسار

الحد الرابع من 

 اليسار

الحدين الخامس 

والسادس من 

 ليسارا

المجموعة 

  الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية 

المجموعة 

 الثانوية 

 المهنة  مسمى الوحدات 

 

 المجموعات الرئيسية:

 (1المجموعة األولى: المديرون ويرمز له بالرقم ) .1

 (2المجموعة الثانية: االختصاصيون ويرمز له بالرقم ) .2

 (3اإلخصائيين ويرمز له بالرقم )المجموعة الثالثة: الفنيون ومساعدو  .3

 (4المجموعة الرابعة: الكتبة ويرمز له بالرقم ) .4

 (5المجموعة الخامسة: العاملون في الخدمات والبيع ويرمز له بالرقم ) .5

 (6المجموعة السادسة: العاملون المهرة في الزراعة والغابات والثروة السمكية ويرمز له بالرقم ) .6

 (7ن والمهن المرتبطة باألعمال التجارية ويرمز له بالرقم )المجموعة السابعة: الحرفيو .7

 (8المجموعة الثامنة: عمال تشغيل المصانع واآلالت وعمال التجميع ويرمز له بالرقم ) .8

 (9المجموعة التاسعة: المهن األولية ويرمز له بالرقم ) .9

 (0المجموعة العاشرة: العاملون في القوات المسلحة واألمن ويرمز له بالرقم ) .10

 المجموعة الفرعية:

تشمل المجموعة الفرعية على تصنيف المهن طبقًا للتخصصات داخل المجموعة الرئيسية، ويرمز للمجموعة الفرعية 

 بالحد الثاني على يمين الحد المجموعة الرئيسية.

 

 المجموعة الثانوية:

تنقسم المجموعة الفرعية الواحدة الى عدد من المجموعات الثانوية وتشمل كل مجموعة من المهن المتخصصة. 

 ويمثل الحد الثالث بعد الحد الخاص بالفرعي. 
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 الوحدات:

تنقسم المجموعة الثانوية إلى عدد من الوحدات التي تشمل المهن األكثر تحديًدا في تخصصها ويرمز له بالحد 

على اليمين من الثالثة الحدود السابقة له والتي تدل على تبعيته إلى الوحدات والمجموعات الثانوية واحد 

 والمجموعة الفرعية والمجموعة الرئيسية.

 المهنة:مسمى 

مهنة، ويرمز لكل مهنة بالحدين الخامس 98تحتوي كل من الوحدات على عدد من المهن يمكن أن يصل عددها 

 والسادس بعد الحدود األربعة 

 السابقة المتمثلة في الوحدات والمجموعات الثانوية والمجموعة الفرعية والمجموعة الرئيسية.

 مثال: 

المهنة انها مهنة متخصصة في مجال اختصاصي الكيميائيون أخصائي كيمياء عضوي من الواضح من مسمى 

وبالتالي فمن المتوقع أن نجدها بالمجموعة الرئيسية الخاصة في االختصاصيون وهو المجموعة الرئيسية الثانية. 

ثم في المجموعة الفرعية الخاصة في االختصاصيون في العلوم والهندسة وهو المجموعة الفرعية األولى. ثم 

جموعة الثانوية االختصاصيون في العلوم الطبيعية وعلوم األرض وهو المجموعة الفرعية األولى. ثم في في الم

باعتبارها اول مهنة  01الوحدات الخاص في الكيميائيون هي الوحدة الثالثة، ثم سنجد ان المهنة التي يرمز لها بالحد 

 في هذه الوحدة.
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 المديرون (:1)الرئيسية المجموعة 

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
 المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات

 المديرون         1

  11       
والرؤساء التنفيذيون وكبار  المشرعون

 المسؤولين

 وكبار المسؤولين المشرعون     111    

 المشرعون   1111      

 وزير 111101        

  وزير نائب 111102        

  الشورى عضو مجلس 111103        

 محافظة وكيل 111104        

  أمارة منطقة وكيل 111105        

 منطقة أمير 111106        

 اآلخرون المشرعون 111199        

  المسؤولين الحكوميين كبار   1112      

اإلداريالتفتيش  مدير 111201          

 اإلشراف التجاري مدير 111202        

 السجل التجاري مدير 111203        

 إدارة محكمة مدير 111204        

 شؤون ثقافية مدير 111205        

 الجمارك مدير 111206        

 الدعوة مدير 111207        

 شؤون األوقاف والمساجد مدير 111208        

 الفتاوى مدير 111209        

 وحدة اإلطفاء رئيس 111210        

 التظلمات والشؤون القانونية مدير 111211        

 شؤون الحج والعمرة مدير 111212        

 اإلقامة مدير 111213        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
 المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات

 الشؤون اإلسالمية مدير 111214        

 االستقدام والترحيل مدير 111215        

 اإلشراف الصحفي مدير 111216        

 التفتيش القضائي مدير 111217        

 التحقيق القضائي مدير 111218        

 التفتيش العمالي مدير 111219        

 مكتب العمل مدير 111220        

 مكافحة المخدرات مدير 111221        

 إدارة الجوازات مدير 111222        

 الشؤون السياسية مدير 111223        

 شؤون السجون مدير 111224        

 السجل العقاري مدير 111225        

 االدعاء مدير 111226        

 اإليداع النظامي مدير 111227        

 شؤون المشايخ والقبائل مدير 111228        

 الضمان االجتماعي مدير 111229        

 الطوافة والزمزمة مدير 111230        

 شؤون المعلمين مدير 111231        

 أمين عام 111232        

 وزارة وكيل 111233        

 هيئة حكومية رئيس 111234        

 هيئة اقليمية مدير عام 111235        

 محافظ  111236        

 حكومي مستشار 111237        

 سفير 111238        

 قنصل 111239        

 تعليمي ملحق 111240        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
 المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات

 تجاري ملحق 111241        

 ملحق فني 111242        

 عمالي ملحق 111243        

 سفارة سكرتير 111244        

   إداري ملحق 111245        

 لجنة أمين 111246        

مكتب العملمدير  مساعد 111247           

 مدير جمارك مساعد 111248        

 ملحق دبلوماسي   111249        

 بأعمال سفارة قائم 111250        

 مفوض وزير 111251        

 دائم مندوب 111252        

 قنصل نائب 111253        

 قنصل مساعد 111254        

 بأعمال سفارة قائم 111255        

  اول سكرتير 111256        

  ثاني سكرتير 111257        

 ثالث سكرتير 111258        

 عسكري ملحق 111259        

 ملحق صحي 111260        

  اتصال ضابط 111261        

 ثقافي ملحق 111262        

 المسؤولين الحكوميين األخرون كبار 111299        

 التقليديون ورؤساء القرى الرؤساء   1113      

 بلدية رئيس 111301        

 مجلس بلدي  رئيس 111302        

 بلدي عضو مجلس 111303        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
 المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات

 مركز رئيس 111304        

  رئيس بلدية مساعد 111305        

 عمده 111306        

  امين وكيل 111307        

 التقليديون ورؤساء القرى االخرون الرؤساء 111399        

      1114   
المسؤولين في المنظمات ذات  كبار

  االهتمامات الخاصة

 منظمة أصحاب العمل رئيس 111401        

  غرفة تجارة وصناعة رئيس 111402        

 اتحاد عمال رئيس 111403        

 نقابة عمال رئيس 111404        

 منظمة اجتماعية رئيس 111405        

  عام أمين 111406        

 مساعد أمين عام 111407        

 أمير فوج وكيل 111408        

 أمير فوج 111409        

        111499 
المسؤولين في المنظمات ذات  كبار

 االهتمامات الخاصة األخرون

والرؤساء التنفيذيوناإلدارات العامة  مديرو     112       

  اإلدارات العامة والرؤساء التنفيذيون مديرو   1120      

 تنفيذي مدير 112001        

 مدير عام 112002        

 شريك مدير 112003        

 إقليمي مدير 112004        

 مجلس إدارة رئيس 112005        

 مدير اتصاالت سلكية والسلكية  112006        

  إدارة عضو مجلس 112007        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
 المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات

 شؤون تعليمية مدير 112008        

 شؤون صحية مدير 112009        

 شؤون إجتماعية مدير 112010        

 شؤون عمل وعمال مدير 112011        

 شؤون إعالمية مدير 112012        

 شؤون زراعية وري مدير 112013        

 شؤون رياضية مدير 112014        

 شؤون اقتصادية وتجارية مدير 112015        

 شؤون مالية ومحاسبية مدير 112016        

 شؤون قضائية وعدلية مدير 112017        

 شؤون دينية مدير 112018        

 أحوال مدنية مدير 112019        

 هندسة بلديات مدير 112020        

 أشغال ومرافق عامة مدير 112021        

 شؤون بلدية وقروية مدير 112022        

 بريد مدير 112023        

 ميناء مدير 112024        

 مطار مدير 112025        

 مياه وصرف صحي مدير 112026        

 آثار مدير 112027        

 تلفزيون مدير 112028        

 إذاعة مدير 112029        

 حديد مدير سكة 112030        

 كهرباء مدير 112031        

 احصاء مدير 112032        

 الجودة مدير ضبط 112033        

  شؤون صناعية مدير 112034        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
 المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات

 هاتف مدير 112035        

موانيءمدير  مساعد 112036          

  مدير مطار مساعد 112037        

 شؤون تنمية اجتماعية مدير 112038        

 هيئة دينية مدير 112039        

  سالمة مهنية مدير 112040        

  قطاع رئيس 112041        

 إدارة هندسية رئيس 112095        

  قسم رئيس 112096        

  شعبة مدير 112097        

 مدير فرع 112098        

        112099 
اإلدارات العامة والرؤساء  مديرو

 التنفيذيون االخرون

  اإلداريون والتجاريون المديرون       12  

 خدمات األعمال واإلدارة مديرو     121    

 الماليون المديرون   1211      

 محاسبة مدير 121101        

 تدقيق مدير 121102        

 وساطة مالية مدير 121103        

 موازنات مدير 121104        

 تنفيذي للمالية مدير 121105        

 غرفة المقاصة مدير 121106        

 ائتمان مدير 121107        

 مالي مدير 121108        

 خدمات تأمين مدير 121109        

 استثمار مدير 121110        

 تصفية مدير 121111        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
 المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات

 المال مدير بيت 121112        

 تقييم عقاري مدير 121113        

 إدارة اإليرادات مدير 121114        

 االلتزام بأحكام الشريعة مدير 121115        

 تداول مدير 121116        

 خزينة مدير 121117        

 رقابة مالية مدير 121118        

  بنك مدير 121119        

  مدير مالي مساعد 121120        

 الماليون األخرون المديرون 121199        

  الموارد البشرية مديرو   1212      

 تنفيذي للموارد البشرية مدير 121201        

 موارد بشرية مدير 121202        

 القوى العاملة مدير 121203        

 تصنيف مهن مدير 121204        

 تطوير مؤسسي مدير 121205        

 توظيف مدير 121206        

 مكافآت مدير 121207        

 مواهب مدير 121208        

  اختبارات والتقييم مدير 121209        

والبدالتتصنيف الرواتب  مدير 121210           

 تحقيق إداري مدير 121211        

  تدريب وابتعاث مدير 121212        

 تطوير الموارد البشرية مدير 121213        

  عمليات الموارد البشرية مدير 121214        

  شؤون موظفين مدير 121215        

 الموارد البشرية االخرون مديرو 121299        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
 المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات

 السياسات والتخطيط مديرو   1213      

 مكافحة اإلغراق مدير 121301        

 اإلشراف المصرفي مدير 121302        

 حماية المستهلك والمستثمر مدير 121303        

 استراتيجية الشركة مدير 121304        

 التعريفة الجمركية مدير 121305        

 التنمية االقتصادية مدير 121306        

 وسالمة بيئية مدير صحة 121307        

 مدينة صناعية مدير 121308        

 رقابة على التأمين مدير 121309        

 التعاون الدولي مدير 121310        

 التراخيص والموافقات مدير 121311        

 رقابة على السوق مدير 121312        

 تخطيط وتطوير مدير 121313        

 مراقبة التداول مدير 121314        

 التخطيط العمراني مدير 121315        

 تنظيم اداري مدير 121316        

 التخطيط االستراتيجي مدير 121317        

 التخطيط المؤسسي مدير 121318        

والتخطيط األخرونالسياسات  مديرو 121399          

      1219   
خدمات األعمال واإلدارة غير  مديرو

 المصنفين في مكان آخر

 تنفيذي للعمليات التشغيلية مدير 121901        

 تنفيذي للمخاطر مدير 121902        

 التزام مدير 121903        

 عقود مدير 121904        

 مرافق مدير 121905        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
 المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات

 تأجير مدير 121906        

 مكتب مدير 121907        

 برامج مدير 121908        

 مشاريع مدير 121909        

 المراسم مدير 121910        

 إدارة المخاطر مدير 121911        

 الحماية الشخصية والحراسة مدير 121912        

ومرافقتنظيف مباني  مدير 121913          

 اكتواري مدير 121914        

  اداري مدير 121915        

 رقابة ادارية مدير 121916        

 مشروع لخدمات األعمال مدير 121917        

 تصوير سينمائي مدير 121918        

 مدير إتصاالت إدارية 121919        

 عالقات األفراد مدير 121920        

  البحوث والتنمية مدير 121921        

 إدارة النظم اإلدارية مدير 121922        

 إدارة استثمار النقد مدير 121923        

 إدارة األسهم مدير 121924        

 إدارة األنظمة مدير 121925        

 إدارة التجارة الدولية مدير 121926        

التحصيل واالئتمانإدارة  مدير 121927          

 إدارة التخطيط والتنسيق المالي مدير 121928        

 إدارة التدريب والبرامج الخاصة مدير 121929        

 إدارة التدفق النقدي مدير 121930        

 إدارة التقارير المالية مدير 121931        

 إدارة التمويل مدير 121932        
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 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
 المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات

 إدارة الخدمات المساندة مدير 121933        

 إدارة الخطط السنوية مدير 121934        

 إدارة الزكاة والضرائب مدير 121935        

 إدارة السفن مدير 121936        

 إدارة اعمال اتصاالت مدير 121937        

 إدارة العمليات النقدية مدير 121938        

 إدارة المراجعة الداخلية مدير 121939        

 إدارة المنافع مدير 121940        

 إدارة المواد الخام مدير 121941        

 إدارة خدمات المكاتب مدير 121942        

 إدارة مدفوعات الموردين مدير 121943        

 إدارة مدفوعات الموظفين مدير 121944        

 إدارة مساندة تقنية المعلومات مدير 121945        

 إقليمي لمبيعات البالستيك مدير 121946        

 اإلدارة العامة لخدمات الزبائن مدير 121947        

 اإلدارة العامة لألمن الصناعي مدير 121948        

        121949 
اإلدارة العامة لتطبيقات تقنية  مدير

 المعلومات

        121950 
اإلدارة العامة لتنسيق التشغيل  مدير

 والتسويق

 اإلدارة العامة لعالقة القطاع الخاص مدير 121951        

 اإلدارة العامة لالعتمادات المستندية مدير 121952        

 اإلدارة العامة للتخطيط واالستثمار مدير 121953        

        121954 
اإلدارة العامة للتشغيل والمساندة  مدير

 لتقنية المعلومات

        121955 
اإلدارة العامة للخدمات الفنية لتقنية  مدير

 المعلومات
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
 المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات

 اإلدارة العامة للخطط والتشغيل مدير 121956        

 اإلدارة العامة للسياسات التجارية مدير 121957        

 اإلدارة العامة للشؤون القانونية مدير 121958        

 اإلدارة العامة للفرص الجديدة مدير 121959        

 اإلدارة العامة للمراجعة مدير 121960        

 اإلدارة العامة للمواد الخام والمنافع مدير 121961        

 اإلدارة العامة للنقد مدير 121962        

 اإلدارة العامة لمحاسبة المنتجات مدير 121963        

 اإلدارة العامة لمكتب العضو المنتدب مدير 121964        

 التنسيق مدير 121965        

  الشحن مدير 121966        

 المبيعات الداخلية وخدمات الزبائن مدير 121967        

        121968 
المعلومات التجارية واألبحاث  مدير

 التسويقية

        121969 
تحليل تجاري وبحوث التخطيط  مدير

  والتشغيل

 تخطيط االستراتيجي واالستثمار مدير 121970        

  تخطيط التشغيل والتقنية مدير 121971        

  تخطيط العمليات والتقنية مدير 121972        

 تخطيط عمليات اليوريا مدير 121973        

 تشغيل المنتجات البالستيكية مدير 121974        

        121975 
تشغيل وصيانة نظام تقويم  مدير

 الوظائف

 تنسيق التعاون الدولي مدير 121976        

  تنمية وتطوير السوق الداخلي مدير 121977        

  خدمات فنية ومنسق التقنية مدير 121978        

 المساندة الفنية للزبائن مدير قسم 121979        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
 المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات

  شركة رئيس 121980        

  قسم رئيس 121981        

 الرئيس نائب 121982        

 تنفيذي لمشروع المسئول 121983        

 أعمال لجان مدير 121984        

 سالمة الرحالت مديرتوثيق 121986        

 الرحالت مديرخدمات 121985        

        121999 
خدمات األعمال واإلدارة غير  مديرو

 المصنفين في مكان آخر آخرون

  البيع والتسويق والتطوير مديرو     122    

  البيع والتسويق مديرو   1221      

 حساب عميل مدير 122101        

 تنفيذي للشؤون التجارية مدير 122102        

 تنفيذي للتسويق مدير 122103        

 تنفيذي للمبيعات مدير 122104        

 تجاري مدير 122105        

 امتيازات تجارية مدير 122106        

 تسويق مدير 122107        

 مبيعات مدير 122108        

 استيراد وتصدير سلع مدير 122109        

 مبيعات وتسويق مدير 122110        

 البيع والتسويق األخرون مديرو 122199        

  الدعاية واإلعالن والعالقات العامة مديرو   1222      

 دعاية وإعالن مدير 122201        

 عالقات الخريجين مدير 122202        

 التبرعات مدير جمع 122203        

 عالقات عامة مدير 122204        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
 المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات

 عالقات صناعية مدير 122205        

 الدعاية والعالقات العامة مدير 122206        

        122299 
الدعاية واإلعالن والعالقات العامة  مديرو

 األخرون

  البحث والتطوير مديرو   1223      

 تطوير المنتجات المالية مدير 122301        

المنتجاتتطوير  مدير 122302          

 وتطوير مدير بحث 122303        

 دراسات مدير 122304        

  متابعة مدير 122305        

 محطة أبحاث مدير 122306        

 األبحاث والتنمية اآلخرون مديرو 122399        

  اإلنتاج والخدمات المتخصصة مديرو        13 

    131     
الزراعة والحراجة والثروة اإلنتاج في  مديرو

  السمكية

  اإلنتاج في الزراعة والحراجة مديرو   1311      

 مزرعة حيوانات مدير 131101        

 مزرعة محاصيل مدير 131102        

 مشتل بستاني مدير 131103        

 عيادة بيطرية مدير 131104        

ثروة نباتية إنتاج  مدير 131105          

 إنتاج ثروة حيوانية  مدير 131106        

 مزرعة دواجن مدير 131107        

 منحل مدير 131108        

 ألبان منتج 131109        

 بيطري مدير طب 131110        

 مدير مزرعة 131111        
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 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية
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 الثانوية
 المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات

        131198 
الحيوانية مدير أعمال الزراعة والثروة 

 والسمكية

 اإلنتاج في الزراعة والحراجة األخرون مديرو 131199        

      1312   
اإلنتاج في الثروة السمكية والزراعة  مديرو

 المائية

 مزرعة مائية مدير 131201        

 إنتاج تربية أسماك  مدير 131202        

قشرياتإنتاج تربية  مدير 131203          

        131299 
اإلنتاج في الثروة السمكية والزراعة  مديرو

 المائية األخرون

    132     
اإلنتاج في الصناعة التحويلية  مديرو

  والمناجم واإلنشاءات والتوزيع

  الصناعات التحويلية مديرو   1321      

 محطة تحلية مياه مدير 132101        

 مصنع مدير 132102        

 صيانة مدير 132103        

 تصنيع مدير 132104        

 خطوط أنابيب مدير 132105        

 محطة توليد طاقة مدير 132106        

 تخطيط اإلنتاج مدير 132107        

 مصفاة تكرير نفط مدير 132108        

 محطة معالجة مياه مدير 132109        

 صناعات تحويلية  انتاج  مدير 132110        

 إدارة تقارير التشغيل مدير 132111        

 إدارة مستندات البوليمرات مدير 132112        

        132113 
إدارة مستندات الكيماويات  مدير

 واألسمدة والمنتجات األخرى
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 الرئيسية
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 الثانوية
 المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات

السائلةاإلدارة العامة لمناولة المواد  مدير 132114          

        132115 
اإلدارة العامة لمناولة المنتجات  مدير

 الصلبة

 التشغيل الفني مدير 132116        

        132117 
التشغيل واالستثمار للغازات  مدير

  الصناعية

        132118 
التشغيل واالستثمارات لوسطيات  مدير

 النسيج

األعمال للغازات الصناعيةتطوير  مدير 132119          

 البولي استر مدير قسم 132120        

 البي . في .سي مدير قسم 132121        

  المصانع التجريبية مدير قسم 132122        

 تقنيات األسمدة مدير قسم 132123        

  تقنيات البولي اوليفينات مدير قسم 132124        

  حفارات البولي اوليفينات مدير قسم 132125        

        132126 
مختبر للخواص الفيزيائية  مدير قسم

  والميكانيكية

 إدارة األمن والسالمة مدير 132127        

 التخطيط المالي والقروض مدير 132128        

 التطوير للخدمات اإلدارية مدير 132129        

 االسكان والمواد مدير 132130        

 عمليات تشغيل مدير 132131        

  مختبر التصنيع مدير قسم 132132        

        132199 
األعمال واإلنتاج االخرون في نشاط  مديرو

 الصناعات التحويلية األخرون

  المناجم والتعدين مديرو   1322      

 تعدين مدير 132201        
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 الرئيسية
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 الثانوية
 المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات

 استكشاف آبار النفط والغاز مدير 132202        

 إنتاج النفط والغاز مدير 132203        

 خدمات النفط والغاز مدير 132204        

 محجر مدير 132205        

 منصة حفر مدير 132206        

 انتاج مقالع ومناجم مدير 132207        

والتعدين األخرونالمناجم  مديرو 132299          

  اإلنشاءات مديرو   1323      

 إنشاء مباني  مدير 132301        

 إنشاء طرق وجسور مدير 132302        

  إنشاءات معدنية مدير 132303        

        132304 
األعمال واإلنتاج في نشاط  مديرو

 التشييد والبناء

 اإلنشاءات األخرون مديرو 132399        

      1324   
اإلمداد والتوريد والتوزيع والمدراء  مديرو

  ذوي الصلة

 النقل الجّوي مدير 132401        

 عمليات تشغيلية في المطار مدير 132402        

 أسطول مدير 132403        

 المخزون مدير 132404        

وخدمات لوجستيةتوزيع  مدير 132405          

        132406 
عمليات تشغيلية في محطة السكك  مدير

 الحديدية

 النقل بالقطارات مدير 132407        

 عمليات محطة النقل األرضية مدير 132408        

 النقل البّري مدير 132409        

 النقل البحري مدير 132410        
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 الرئيسية
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 المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات

 عمليات تشغيلية في الميناء مدير 132411        

 سلسلة التوريد مدير 132412        

 مدير نقل 132413        

 مستودع مدير 132414        

 وحدة مراقبة جوية مدير 132415        

  مساعد مدير عمليات تشغيلية في المطار 132416        

        132499 
والتوزيع والمدراء اإلمداد والتوريد  مديرو

 ذوي الصلة األخرون

    133     
خدمات تكنولوجيا المعلومات  مديرو

 واالتصاالت

      1330   
خدمات تكنولوجيا المعلومات  مديرو

 واالتصاالت

 تنفيذي للمعلومات مدير 133001        

 تنفيذي للتقنية مدير 133002        

 البيانات مدير أمن 133003        

 تقنية المعلومات مدير 133004        

 برمجيات مدير 133005        

 مركز اتصاالت مدير 133006        

 مشروع اتصاالت مدير 133007        

        133099 
خدمات تكنولوجيا المعلومات  مديرو

 واالتصاالت االخرون

اإلختصاصيةالخدمات  مديرو     134      

  خدمات رعاية األطفال مديرو   1341      

 مركز رعاية االطفال مدير 134100        

  الخدمات الصحية مديرو   1342      

 مؤسسة رعاية صحية مدير 134201        

 الصحة العامة مدير 134202        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
 المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات

 صحي مدير حجر 134203        

 مستشفى مدير 134204        

 مدير مرافق صحية مساعد 134205        

 مستوصف مدير 134206        

 مركز صحي مدير 134207        

 مختبر تحاليل طبية مدير 134208        

 مستشفى بيطري مدير 134209        

 صيدلة مدير 134210        

 تغذية مدير 134211        

 مدير تغذية مساعد 134212        

 الهالل األحمر مدير 134213        

 الخدمات الصحية اآلخرون مديرو 134299        

  خدمات رعاية المسنين مدراء   1343      

 خدمات رعاية المسنين مدير 134301        

 خدمات رعاية العجزة مدير 134302        

المسنين األخرونخدمات رعاية  مدراء 134399          

 الرعاية االجتماعية مديرو   1344      

 شؤون اإلسكان مدير 134401        

 رعاية األيتام مدير دار 134402        

 الرفاه االجتماعي مدير 134403        

 رعاية احداث مدير 134404        

  رعاية اجتماعية مدير 134405        

 رعاية ذوي االعاقة مدير 134406        

 جمعية نفع عام مدير 134407        

 الرعاية االجتماعية األخرون مديرو 134499        

 المؤسسات التعليمية مديرو   1345      

 كلية عميد 134501        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
 المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات

 معهد عميد 134502        

 التسجيل مدير 134503        

 مدرسة مدير 134504        

 مركز تدريب مدير 134505        

 جامعة رئيس 134506        

 مكتب خدمات تدريب مدير 134507        

 روضة مدير 134508        

 جودة التعليم مدير ضبط 134509        

 جامعة وكيل 134510        

 تدريب صناعي مدير ورش 134511        

 مدير مركز تدريب مساعد 134512        

 مدير معهد مساعد 134513        

  مدير إدارة مساعد 134514        

  قسم رئيس 134515        

  كلية وكيل 134516        

  معهد وكيل 134517        

 مدرسة وكيل 134518        

األخرونالمؤسسات التعليمية  مديرو 134599          

 خدمات الوساطة المالية والتأمين مديرو   1346      

 أعمال مصرفية مدير 134601        

 أعمال تأمين مدير 134602        

 خدمات رجال األعمال مدير 134603        

        134699 
خدمات الوساطة المالية والتأمين  مديرو

 األخرون

      1349   
الخدمات التخصصية غير المصنفة  مديرو

 في مكان آخر

 معرض فني مدير 134901        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
 المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات

 مركز مكافحة الجريمة مدير 134902        

 خدمة العمالء مدير 134903        

 شؤون قانونية مدير 134904        

 خدمات قانونية مدير 134905        

 مكتبة مدير 134906        

 متحف مدير 134907        

 وكالة أنباء مدير 134908        

 عقاري مدير 134909        

 وساطة عقارية مدير 134910        

 محفوظات ووثائق مدير 134911        

 تأجير المركبات مدير 134912        

 التحقيق الشرعي مدير 134913        

 هيدورلوجي مدير 134914        

 جيولوجي مدير 134915        

 خدمات شرعية مدير 134916        

 أعمال ترجمة مدير 134917        

 ارصاد وحماية بيئة مدير 134918        

 مغادرة الركاب مديرنظام 134919        

 إدارة شبكات الطيران رئيس 134920        

الطيرانشبكات  مدير 134921          

 اإلدارة مدير 134922        

 ( طيران ) مستشارسالمة 134923        

 كتابة عدل رئيس 134924        

  مجلس محاكمة رئيس 134925        

 محطة رصد جوي وبيئي رئيس 134926        

  إدارة مساعد 134997        

 مختبر مدير 134998        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
 المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات

        134999 
الخدمات التخصصية غير المصنفة  مديرو

 في مكان آخر األخرون

  14       
الضيافة والتجارة ومديرو الخدمات  مديرو

  األخرى

  الفنادق والمطاعم مديرو     141    

   الفنادق مديرو   1411      

 فندق مدير 141101        

الفندقياالستقبال  مدير 141102          

 االيواء والتدبير الفندقي مدير 141103        

 الفنادق األخرون مديرو 141199        

 المطاعم مديرو   1412      

 تموين مدير 141201        

 مطعم مدير 141202        

 انتاج الطعام والشراب مدير 141203        

والشرابخدمة الطعام  مدير 141204          

 خدمة في السفينة رئيس 141205        

 ضيافة مدير بيت 141206        

  زهور مدير محل 142007        

 المطاعم االخرون مديرو 141299        

 تجارة التجزئة والجملة مديرو     142    

 تجارة التجزئة والجملة مديرو   1420      

 مبيعات تجزئة مدير 142001        

 متجر مدير 142002        

 مبيعات جملة مدير 142003        

 موقع للبيع األلكتروني مدير 142004        

 مشتريات مدير 142005        

 مستثمر 142006        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
 المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات

 تجارة التجزئة والجملة مديرو 142099        

  الخدمات األخرى مديرو     143    

 الرياضة والترفيه والمراكز الثقافية مديرو   1431      

 نادي ريفي مدير 143101        

 مركز ثقافي مدير 143102        

 مركز ترفيهي مدير 143103        

 نادي صحي مدير 143104        

 مركز رياضي مدير 143105        

 نادي رياضي مدير 143106        

 مركز شباب مدير 143107        

 سينما مدير 143108        

  طباعة ونشر مدير 143109        

 مكتب شباب مدير 143110        

 نادي مدير 143111        

        143199 
المؤسسات الثقافية واإلعالمية  مديرو

 اآلخرون

      1439   
الخدمات االخرى غير المصنفين في  مديرو

 مكان آخر

 إعالم رقمي مدير 143901        

 إعالم مطبوع مدير 143902        

 مدير أمن 143903        

 مسلخ مدير 143904        

 وكالة سفر مدير 143905        

 مركز مؤتمرات مدير 143906        

 مركز تسوق مدير 143907        

صحيفةإدارة  مدير 143908          

 تحرير مدير 143909        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
 المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات

 إنتاج مسرحي مدير 143910        

 إنتاج تلفزيوني مدير 143911        

 إنتاج سينمائي مدير 143912        

 مسرح مدير 143913        

 إنتاج طباعي مدير 143914        

 اعالم مدير 143915        

 تشغيل أجهزة المصغرات الفلمية مدير 143916        

        143999 
الخدمات االخرى غير المصنفين في  مديرو

 مكان آخر األخرون
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

 االختصاصيون (:2) الرئيسية المجموعة

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  االختصاصيون         2

  في العلوم والهندسة االختصاصيون       21  

    211     
في العلوم الطبيعية وعلوم  االختصاصيون

  األرض

         والفلكيون الفيزيائيون   2111      

 فلكي أخصائي 211101        

      فلكي رصد اخصائي 211102        

 فيزيائي اخصائي 211103        

 فيزياء طبية اخصائي 211104        

 فيزياء نووية اخصائي 211105        

 حرارة فيزيائي 211106        

 ضوء فيزيائي 211107        

 صوت فيزيائي 211108        

   كهرومغناطيسية فيزيائي 211109        

 الكترونيات فيزيائي 211110        

 مواد صلبة فيزيائي 211111        

 حيوي فيزيائي 211112        

 ميكانيكي فيزيائي 211113        

  فيزياء بحرية اختصاصي 211114        

 آخرون- فيزيائيون 211198        

       اآلخرون  والفلكيون الفيزيائيون 211199        

 الجويون الراصدون   2112      

 راصد جوي 211201        

 جوي خبير رصد 211202        

     أحوال مناخية راصد 211203        

 هزات أرضية راصد 211204        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 ارصاد مفتش 211205        

 اآلخرون الراصدون 211299        

  الكيميائيون   2113      

 عضوي كيميائي 211301        

 العضوي كيميائي 211302        

 تحليلي كيميائي 211303        

   فيزيائي كيميائي 211304        

    صناعات غذائية كيميائي 211305        

 تنقية مياه كيميائي 211306        

 دهان أصباغ كيميائي 211307        

 صناعات كيميائية كيميائي 211308        

 عام كيميائي 211309        

 منسوجات كيميائي 211310        

 نفط بترول كيميائي 211311        

 في أعمال الوقاية الحريق اختصاصي 211312        

  كيمياء وبيئة بحرية اختصاصي 211313        

  مطافي مطارات اختصاصي 211314        

 مطافئ طائرات اختصاصي 211315        

 باحث 211395        

 أخصائي 211396        

 أوخبير عالم 211397        

 خبير 211398        

 اآلخرون الكيميائيون 211399        

 والجيوفيزيائيون الجيولوجيون   2114      

 جيولوجي 211401        

 جيوفيزيائي 211402        

   نفط جيولوجي 211403        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 مياه جيولوجي 211404        

 تعدين مصادر طبيعية جيولوجي 211405        

 جيوهيدرولوجي 211406        

 هيدروجيولوجي 211407        

 اآلخرون الجيولوجيون 211499        

    212     
في الرياضيات واالكتواريون  االختصاصيون

  واالحصائيون

      2120   
في الرياضيات واالكتواريون  االختصاصيون

  واالحصائيون

 اكتواري أخصائي 212001        

 بيانات أخصائي 212002        

 ديموغرافيا أخصائي 212003        

 رياضيات أخصائي 212004        

 رياضيات تطبيقية أخصائي 212005        

تحليليةرياضيات  أخصائي 212006          

 بحوث عمليات أخصائي 212007        

 إحصاء أخصائي 212008        

 إحصاء تطبيقي أخصائي 212009        

 إحصاء سكاني أخصائي 212010        

 إحصاء تربوي تعليم أخصائي 212011        

 إحصائي اقتصاد ماليات أخصائي 212012        

 إحصائي زراعي أخصائي 212013        

 إحصائي صحي أخصائي 212014        

 أخصائي إحصاء رياضي  212015        

  إحصائي مستشار 212016        

 إحصاء خبير 212017        

 إحصاء محلل 212018        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

        212099 
 في الرياضيات واالكتواريون االختصاصيون

 واالحصائيون اآلخرون

  في العلوم الحياتية االختصاصيون     213    

      2131   
في األحياء والنبات والحيوان  االختصاصيون

 والمجاالت ذات الصلة

 بكتيريا أخصائي 213101        

 كيمياء حيوية أخصائي 213102        

 بيولوجي أخصائي 213103        

 فيزياء حيوية أخصائي 213104        

 تقنية حيوية أخصائي 213105        

 نبات أخصائي 213106        

 أجنة أخصائي 213107        

 وراثة أخصائي 213108        

 أدوية أخصائي 213109        

 حيوان أخصائي 213110        

 أحياء عام أخصائي 213111        

 أحياء دقيقة أخصائي 213112        

    خاليا حية أخصائي 213113        

 أنسجة أخصائي 213114        

 أمراض الحيوان اختصاصي 213115        

   أمراض النبات اختصاصي 213116        

 علم وظائف األعضاء فسيولوجي اختصاصي 213117        

    حشرات اختصاصي 213118        

 فيروسات اختصاصي 213119        

 تهجين حيوان اختصاصي 213120        

 البيئة البحرية اختصاصي 213121        

 في التلوث البحري اختصاصي 213122        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 مصائد اختصاصي 213123        

 تهجين نبات اختصاصي 213124        

 علوم كيمياء حيوية مدرب 213125        

        213199 
في األحياء والنبات والحيوان  االختصاصيون

 والمجاالت ذات الصلة االخرون

      2132   
في الزراعة والحراجة والثروة  االختصاصيون

  السمكية

 زراعي أخصائي 213201        

 أحياء مائية أخصائي 213202        

 محاصيل زراعية أخصائي 213203        

 بستنة أخصائي 213204        

 تربية ماشية أخصائي 213205        

 تربية دواجن أخصائي 213206        

 تربة أخصائي 213207        

  ارشاد زراعي اختصاصي 213208        

  حدائق اختصاصي 213209        

 زراعة خضراوات اختصاصي 213210        

تربية أسماكاختصاصي   213211           

 ثروة سمكية أخصائي 213212        

 ثروة حيوانية اختصاصي 213213        

 تربية أحياء مائية اختصاصي 213214        

 أراضي زراعية اختصاصي 213215        

 مشاتل اختصاصي 213216        

 نباتات زينة اختصاصي 213217        

 ري وتسميد اختصاصي 213218        

 آالت زراعية اختصاصي 213219        

  تربية نحل اختصاصي 213220        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 تربية دودة القز اختصاصي 213221        

 زراعة محمية اختصاصي 213222        

 آفات زراعية اختصاصي 213223        

 غابات ومراعي اختصاصي 213224        

 تربية محار اختصاصي 213225        

 عمليات األمن الحيوي مسؤول 213298        

        213299 
في الزراعة والحراجة والثروة  االختصاصيون

 السمكية االخرون

  في حماية البيئة االختصاصيون   2133      

 بيئي أخصائي 213301        

 جودة مياه محلل 213302        

 شؤون بيئية اختصاصي 213303        

 مواد مشعة اختصاصي 213304        

 تلوث الهواء والضوضاء اختصاصي 213305        

 التنوع االحيائي اختصاصي 213306        

 احياء فطرية اختصاصي 213307        

 مكافحة التصحر اختصاصي 213308        

طبيعيةمحميات  اختصاصي 213309          

 بيئة بحرية اختصاصي 213310        

 في حماية البيئة األخرون االختصاصيون 213399        

  (عدا تكنولوجيا الكهرباء) المهندسون     214    

  الصناعيون ومهندسو اإلنتاج المهندسون   2141      

        تخطيط مصانع مهندس 214101        

 تركيب معدات صناعية مهندس 214102        

     تصنيع مهندس 214103        

 هندسة صناعية تقني 214104        

 دراسة الوقت والحركة مهندس 214105        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 سالمة وصحة مهنية مهندس 214106        

 مناولة مواد مهندس 214107        

 تطوير ومواصفات مهندس 214108        

     مراقبة جودة مهندس 214109        

 مواد مهندس 214110        

 في صناعة الزجاج والخزف تكنولوجي 214111        

  بحري في السفينة مهندس 214112        

  طيران مهندس 214113        

 براءة اختراع أخصائي 214114        

 حماية كاثودية مهندس 214115        

 صناعي عام مهندس 214116        

 مفتشي الفحص غير االتالفي للطائرات كبير 214117        

 تطوير انتاج ورش الطائرات مهندس 214118        

 داخلي أنظمة جودة مدقق 214194        

 مدققي أنظمة جودة كبير 214195        

 أنظمة جودة منسق 214196        

 برامج التدقيق الداخلي رئيس 214197        

 خطوط إنتاج اختصاصي 214198        

 الصناعيون اآلخرون المهندسون 214199        

  المدنيون المهندسون   2142      

 مدني مهندس 214201        

 جيوتقني مهندس 214202        

 سكك حديدية مهندس 214203        

 إنشائي مهندس 214204        

 أبنية تصميم انشائي مهندس 214205        

 أبنية تنفيذ وإشراف وصيانة مهندس 214206        

   مهندس طرق 214207        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 طرق تنفيذ وإشراف وصيانة مهندس 214208        

  مهندس موانئ 214209        

 موانئ تنفيذ وإشراف وصيانة مهندس 214210        

  مهندس مطارات 214211        

 مطارات تنفيذ واشراف وصيانة  مهندس 214212        

  مهندس سدود 214213        

 سدود تنفيذ وإشراف وصيانة مهندس 214214        

 ميكانيكا التربة مهندس 214215        

 مهندس جسور 214216        

واختبار موادمدني فحص  مهندس 214217          

 مياه وصرف صحي تصميم مهندس 214218        

        214219 
مياه وصرف صحي تنفيذ وإشراف  مهندس

 وصيانة

 إدارة مشاريع مهندس 214220        

 عقود ومواصفات مهندس 214221        

 مدني ري مهندس 214222        

  هندسة مدنية تقني 214223        

 المدنيون اآلخرون المهندسون 214299        

  البيئة مهندسو   2143      

 بيئي مهندس 214301        

 معالجة المياه مهندس 214302        

 بيئة رقابة بيئية مهندس 214303        

 صحي مياه ومجاري مهندس 214304        

 كفاءة تحلية مهندس 214305        

 البيئة اآلخرون مهندسو 214399        

  الميكانيكيون المهندسون   2144      

 ميكانيكي مهندس 214401        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 طيران مهندس 214402        

 مركبات مهندس 214403        

 تدفئة وتهوية وتكييف مهندس 214404        

 بحري مهندس 214405        

    ميكانيكي انتاج مهندس 214406        

    ميكانيكي لحام مهندس 214407        

   ميكانيكي صيانة عامة مهندس 214408        

   ميكانيكي موائع مهندس 214409        

                  ميكانيكي اليات ثقيلة مهندس 214410        

 ميكانيكي قطارات مهندس 214411        

 ميكانيكي سفن مهندس 214412        

        214413 
ميكانيكي تكييف وتبريد وتنفيذ  مهندس

 وتشغيل

 ميكانيكي سباكة مهندس 214414        

        214415 
ميكانيكي تمديدات صحية وتدفئة  مهندس

 مركزية وتصميم وإشراف

        214416 
ميكانيكي تمديدات صحية وتدفئة  مهندس

وتنفيذ وتشغيلمركزية   

 ميكانيكي غزل مهندس 214417        

 ميكانيكي نسيج مهندس 214418        

 ميكانيكي توربينات مهندس 214419        

 ميكانيكي مواد مهندس 214420        

 ميكانيكي آالت طباعية مهندس 214421        

    ميكانيكي آليات زراعية مهندس 214422        

 هندسة ميكانيكية تقني 214423        

 ميكانيكي سكب مهندس 214424        

 ميكانيكي تكييف مركزي مهندس 214425        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 طاقة وتقنية نووية مهندس 214426        

  ميكانيكي آالت وماكينات صناعية مهندس 214427        

        214428 
وماكينات ماعدا ميكانيكي محركات  مهندس

 البحرية

 معالجة مكونات فرامل الطائرات مهندس 214429        

 ترس هبوط الطائرة مهندس 214430        

 معايرة طائرات عسكرية مهندس 214431        

 جيربوكس طائرات ومدفعية مهندس 214432        

 امدادات طائرات اختصاصي 214433        

 الميكانيكيون اآلخرون المهندسون 214499        

  الكيميائيون المهندسون   2145      

 كيميائي مهندس 214501        

 تحلية مياه مهندس 214502        

 نفط وغاز مهندس 214503        

    كيميائي بحث وتطوير مهندس 214504        

وبيئةكيميائي صحة  مهندس 214505          

 كيميائي بتروكيماويات مهندس 214506        

 كيميائي صناعات أسمدة مهندس 214507        

   كيميائي صناعات غذائية مهندس 214508        

 هندسة كيميائية تقني 214509        

 الكيميائيون اآلخرون المهندسون 214599        

      2146   
الجيولوجيا والمناجم والتعدين وما  مهندسو

  يرتبط بهم

 معادن مهندس 214601        

 تعدين واستغالل محاجر مهندس 214602        

 حفريات نفط وغاز مهندس 214603        

 استخراج نفط وغاز مهندس 214604        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 جيولوجي مهندس 214605        

 محاجر مهندس 214606        

 جيوفيزيائي مهندس 214607        

 هندسة بترول تقني 214608        

 استخالص فلزات مهندس 214609        

 متفجرات مهندس 214610        

 حفر آبار مهندس 214611        

 استخراج معادن مهندس 214612        

  مناجم مهندس 214613        

        214699 
الجيولوجيا والمناجم والتعدين وما  مهندسو

 اآلخرون  يرتبط بهم

 ) عدا تكنولوجيا الكهرباء ( األخرون المهندسون   2149      

 زراعي مهندس 214901        

 حيوي مهندس طب 214902        

 إنشاءات مهندس 214903        

 عقود مهندس 214904        

 تكاليف مهندس 214905        

 الصحة والسالمة والبيئة مهندس 214906        

 صيانة مهندس 214907        

 معماري بحري مهندس 214908        

 نووي مهندس 214909        

 تخطيط وجدولة مهندس 214910        

 ضبط وتحكم في الجودة مهندس 214911        

 كميات مساح 214912        

 بحث وتطوير مهندس 214913        

 طبي بيولوجي مهندس 214914        

 بصريات مهندس 214915        
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 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 انقاذ بحري مهندس 214916        

 هندسة زراعية تقني 214917        

 هندسة نووية تقني 214918        

  أجهزة طبية مهندس 214919        

 تقني 214997        

 مهندس 214998        

 عدا تكنولوجيا الكهرباء األخرون المهندسون 214999        

  تكنولوجيا الكهرباء مهندسو     215    

  الكهربائيون المهندسون   2151      

 كهربائي مهندس 215101        

 كهروميكانيكي مهندس 215102        

 أتمتة مهندس 215103        

 توليد وتوزيع الطاقة مهندس 215104        

 كهربائي قوى مهندس 215105        

 كهربائي نقل مهندس 215106        

 كهربائي تمديدات مهندس 215107        

 كهربائي صيانة مهندس 215108        

 كهربائي مراقبة وتحكم مهندس 215109        

أجهزة دقيقةكهربائي  مهندس 215110            

 كهربائي محطات تحويل مهندس 215111        

 كهربائي حماية مهندس 215112        

 كهربائي مركبات أوتوترونكس مهندس 215113        

 كهربائي توزيع مهندس 215114        

 متابعة مواد مالحظ 215115        

 تقني هندسة كهربائية  215116        

 كهربائي نقل وتوزيع مهندس 215117        

 وحدات الطاقة المساعدة للطائرة مهندس 215118        



 ال                                                                                                                                             

43 

 

 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 مراوح دفع للطائرات العسكرية مهندس 215119        

 الكهربائيون اآلخرون المهندسون 215199        

  اإللكترونيون المهندسون   2152      

 إلكترونيات مهندس 215201        

 حاسب آلي مهندس 215202        

 أجهزة دقيقة مهندس 215203        

  الكتروني اجهزة طبية مهندس 215204        

  الكتروني صيانة عامة مهندس 215205        

 هندسة إلكترونية تقني 215206        

 هندسة حاسب الي تقني 215207        

 طائرات مهندس راديو ورادار 215208        

 مهندس ميكروويف 215209        

 شبكات األقمار الصناعية مهندس 215210        

   مهندس الكتروني اذاعة وتلفزيون  215211        

     الكتروني بث وارسال  مهندس 215212        

 إلكتروني شبكات حاسوبية مهندس 215213        

 أنظمة الكترونية للطائرات مهندس 215214        

 معدات بحرية أخصائي 215215        

 اإللكترونيون اآلخرون المهندسون 215299        

   االتصاالت مهندسو   2153      

 اتصاالت مهندس 215301        

 ترددات راديوية مهندس 215302        

شبكات سلكيةاتصاالت  مهندس 215303           

 اتصاالت شبكات السلكية مهندس 215304        

 اتصاالت مقاسم مهندس 215305        

 اتصاالت نظم إشارة تراسل مهندس 215306        

 هندسة اتصاالت تقني 215307        
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 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 االتصاالت اآلخرون مهندسو 215399        

    216     
المعماريون ومهندسو تخطيط  المهندسون

  المدن والمساحون والمصممون

  المعماريون المهندسون   2161      

 معماري مهندس 216101        

 معماري داخلي مهندس 216102        

 هندسة معماري تقني 216103        

 المعماريون اآلخرون المهندسون 216199        

 المناظر الطبيعية مهندسو   2162      

 تنسيق مواقع مهندس 216201        

 مناظر طبيعية مهندس 216202        

 المناظر الطبيعية األخرون مهندسو 216299        

  المنتجات والمالبس مصممو   2163      

 مالبس مصمم 216301        

 صناعي مصمم 216302        

 مجوهرات مصمم 216303        

 المنتجات والمالبس األخرون مصممو 216399        

  تخطيط المدن والمرور مهندسو   2164      

 تخطيط حركة المرور مهندس 216401        

 تخطيط حضري مهندس 216402        

 تخطيط مدن مهندس 216403        

والمرور األخرونتخطيط المدن  مهندسو 216499          

  المساحة والخرائط مهندسو   2165      

 مّساحة جوية أخصائي 216501        

 رسم خرائط أخصائي 216502        

 مساحة جيوديسي أخصائي 216503        

 مساحة هيدروغرافي أخصائي 216504        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 مساحة أراضي أخصائي 216505        

 مساحة تعدين أخصائي 216506        

 مساحة تصويري أخصائي 216507        

 مساحة عام مهندس 216508        

 مساحة جوية مهندس 216509        

 مساحة بحرية مهندس 216510        

 أخصائي مسح جوي رقمي  216511        

 شبكات الضبط المساحي مهندس 216512        

 رسم خرائط رقمية أخصائي 216513        

 مسح جوي رقمي مشرف أول 216514        

 كارتوغرافي أخصائي أول فحص جودة  216515        

 أخصائي كارتوغرافي رقمي  216516        

 مشرف فحص جودة مسح جوي 216517        

 مهندس أول برامج خرائط 216518        

 المساحة والخرائط األخرون مهندسو 216599        

  الجرافيك والوسائط المتعددة مصممو   2166      

 رسوم متحركة رسام 216601        

 إعالم رقمي مصمم 216602        

 جرافيك مصمم 216603        

 إعالم مطبوع مصمم 216604        

 مؤثرات خاصة مصمم 216605        

 مواقع ويب مصمم 216606        

 وسائط متعددة اختصاصي 216607        

 رسم إعالني اختصاصي 216608        

        216699 
الجرافيك والوسائط المتعددة  مصممو

 األخرون

  في الصحة االختصاصيون       22  
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 الرئيسية
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 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  البشريون األطباء     221    

 العامون األطباء   2211      

 عامة طبيب صحة 221101        

 أسرة طبيب 221102        

 العامون األخرون األطباء 221199        

  االختصاصيون األطباء   2212      

 باطنة أخصائي 221201        

 نساء وتوليد أخصائي 221202        

 أورام أخصائي 221203        

 رمد أخصائي 221204        

 أنف وأذن وحنجرة أخصائي 221205        

 أطفال أخصائي 221206        

 أمراض جلدية أخصائي 221207        

 مسالك بولية أخصائي 221208        

        221209 
اختصاصي قولون ومستقيم الجهاز  طبيب

 الهضمي

  اختصاصي غدد طبيب 221210        

وشراييناختصاصي قلب  طبيب 221211          

 اختصاصي اوعية دموية طبيب 221212        

 اختصاصي امراض الدم طبيب 221213        

 اختصاصي حساسية ومناعة طبيب 221214        

 اختصاصي أمراض تناسلية طبيب 221215        

 اختصاصي عيون طبيب 221216        

 اختصاصي تنظير طبيب 221217        

 اختصاصي نقل دم طبيب 221218        

 اختصاصي طب نووي طبيب 221219        

 اختصاصي طب شرعي طبيب 221220        
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 الرئيسية

المجموعة 
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المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 اختصاصي طب رياضي طبيب 221221        

 اختصاصي عالج طبيعي طبيب 221222        

              اختصاصي طب المناطق الحارة طبيب 221223        

  اختصاصي امراض مهنية طبيب 221224        

 اختصاصي أمراض صدرية طبيب 221225        

 اختصاصي خدج وحديثي الوالدة طبيب 221226        

 اختصاصي مفاصل وروماتيزم طبيب 221227        

 اختصاصي عناية حثيثة طبيب 221228        

 اختصاصي معالجة إدمان طبيب 221229        

 طب طوارئ أخصائي 221230        

 نفسي طبيب 221231        

 تخدير أخصائي 221232        

 أشعة أخصائي 221233        

 جراح طبيب 221234        

 عظام جراح 221235        

 تجميل جراح 221236        

 أعصاب جراح 221237        

        221238 
قولون ومستقيم جهاز اختصاصي جراحة  جراح

 هضمي

 اختصاصي جراحة الكلى ومسالك بولية جراح 221239        

           اختصاصي قلب جراح 221240        

 اختصاصي اوعية دموية جراح 221241        

 اختصاصي دماغ واعصاب جراح 221242        

 اختصاصي عيون جراح 221243        

 اختصاصي انف واذن وحنجرة جراح 221244        

 عظام  اختصاصي جراح 221245        

 جهاز هضمي وكبد  اختصاصي جراح 221246        



 ال                                                                                                                                             

48 

 

 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 جراحة صدرية  اختصاصي جراح 221247        

 اختصاصي دماغ وأعصاب طبيب 221248        

 دماغ وأعصاب استشاري 221249        

  اختصاصي عظام طبيب 221250        

  علم التشريح اختصاصي 221251        

 تروية قلبية أخصائي 221252        

 إنتاج النويدات المشعة استشاري 221253        

 أبحاث طبية عالم 221254        

 أبحاث طبية فني 221255        

  طب اختصاصي 221256        

 طب استشاري 221257        

  صحة عامة اختصاصي 221258        

 جراحة دماغ وأعصاب استشاري 221259        

  صحة عامة استشاري 221260        

 االختصاصيون االخرون األطباء 221299        

  في التمريض والقبالة االختصاصيون     222    

  في التمريض االختصاصيون   2221      

 ممرض 222101        

 متخصص جراحة ممرض 222102        

 متخصص صحة عامة ممرض 222103        

 متخصص عناية حثيثة ممرض 222104        

 متخصص أطفال وخدج ممرض 222105        

 متخصص إسعاف وطوارئ ممرض 222106        

 متخصص رعاية تلطيفية ممرض 222107        

 متخصص تثقيف صحي ممرض 222108        

 متخصص تعقيم ممرض 222109        

 متخصص غسيل كلى ممرض 222110        
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 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 متخصص نقل دم ممرض 222111        

 متخصص أورام سرطانية ممرض 222112        

 متخصص أمراض نفسية ممرض 222113        

 تمريض اختصاصي 222114        

  تمريض استشاري 222115        

 تمريض أمومة وأطفال استشاري 222116        

 في التمريض األخرون االختصاصيون 222199        

  في القبالة االختصاصيون   2222      

  متخصصة نساء ووالدة ممرضة 222201        

 متخصصة امومة وطفولة ممرضة 222202        

  في القبالة األخرون االختصاصيون 222299        

    223     
في الطب التقليدي والطب  االختصاصيون

 البديل

      2230   
في الطب التقليدي والطب  االختصاصيون

 البديل

 وخز باإلبر الصينية اختصاصي 223001        

 أدوية طبيعية اختصاصي 223002        

نبويطب  اختصاصي 223003          

        223099 
في الطب التقليدي والطب  االختصاصيون

 البديل اآلخرون

 الطبيون الممارسون     224    

 الطبيون الممارسون   2240      

 تصوير طبي اختصاصي 224001        

 تخطيط طبي اختصاصي 224002        

 معالجة باالشعة اختصاصي 224003        

 معالجة طبيعية اختصاصي 224004        

 تصوير شعاعي اختصاصي 224005        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 تصوير موجي اختصاصي 224006        

 تحاليل طبية اختصاصي 224007        

 مختبر انسجة حية اختصاصي 224008        

 علوم مخبرية مدرب 224009        

 أخصائي تخطيط قلب 224010        

 تحاليل غذائية اختصاصي 224011        

  قياس البصر اختصاصي 224012        

  تركيب نظارات طبية اختصاصي 224013        

 عالج تنفسي أخصائي 224014        

 اختصاصي اشعة مدرب 224015        

 أخصائي مختبر 224098        

        224099 
الطبية العلوم  االختصاصيون اآلخرون في

 المساعدة

  البيطريون األطباء     225    

 البيطريون األطباء   2250      

 بيطري طبيب 225001        

 أوبئة بيطرية أخصائي 225002        

 بيطري صحة عامه طبيب 225003        

 بيطري اختصاصي دواجن طبيب 225004        

حيوانية عدا الدواجنبيطري ثروة  طبيب 225005          

 بيطري أوبئة طبيب 225006        

 بيطري جراح طبيب 225007        

 بيطري مختبرات وفيروسات طبيب 225008        

 تربية حيوان اختصاصي 225009        

 بيطري اختصاصي مواشي طبيب 225010        

 البيطريون اآلخرون األطباء 225099        

  الصحة اآلخرون اختصاصيو     226    
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  األسنان أطباء   2261      

  أسنان طبيب 226101        

 الفم والوجه والفكين جراح 226102        

 تقويم أسنان أخصائي 226103        

 عالج اللثة أخصائي 226104        

 تركيبات األسنان أخصائي 226105        

 اختصاصي أسنان أطفال طبيب 226106        

 اختصاصي زراعة أسنان طبيب 226107        

 أسنان صحة عامة طبيب 226108        

  تقنية اسنان أخصائي 226109        

  صحة فم أخصائي 226110        

 األسنان اآلخرون أطباء 226199        

  الصيادلة   2262      

 سريري صيدلي 226201        

 أمصال وسموم صيدلي 226202        

  أدوية كيميائية صيدلي 226203        

 مبيدات حشرية وسموم اختصاصي 226204        

 أدوية استشاري 226205        

  بكتيريا وعقاقير اختصاصي 226206        

 صيدلي  226207        

 صيدلةمدرب  226208        

 اآلخرون الصيادلة 226299        

      2263   
في مجال الصحة والمهنية  االختصاصيون

 الصحية والبيئية

 حماية البيئة أخصائي 226301        

 صحة وسالمة مهنية أخصائي 226302        

 صحة عامة أخصائي 226303        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 أخصائي مكافحة عدوى 226304        

 أخصائي أمن وسالمة  226397        

 مشرف أمن وسالمة  226398        

        226399 
في مجال الصحة والمهنية  االختصاصيون

 الصحية والبيئية األخرون

 في العالج الطبيعي االختصاصيون   2264      

 معالجة شعاعية اختصاصي 226401        

فيزيائيةمعالجة  اختصاصي 226402          

 أخصائي عالج طبيعي 226403        

 أخصائي عالج وظيفي 226404        

 عالج طبيعي خاص أخصائي 226405        

 عالج طبيعي خاص أخصائية 226406        

 في العالج الطبيعي األخرون االختصاصيون 226499        

الغذائية والتغذيةفي الحمية  االختصاصيون   2265         

 حمية غذائية أخصائي 226501        

 تغذية أخصائي 226502        

 تغذية وتصنيع غذائي اختصاصي 226503        

 تغذية مرضى اختصاصي 226504        

 تغذية سريرية اختصاصي 226505        

        226599 
والتغذية في الحمية الغذائية  االختصاصيون

 االخرون

  السمع ومعالجة النطق اختصاصيو   2266      

 سمع أخصائي 226601        

 تخاطب أخصائي 226602        

 سماعات طبية اختصاصي 226603        

 نطق اختصاصي 226604        

 نطق وسمع خاص أخصائي 226605        



 ال                                                                                                                                             

53 

 

 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

خاصةنطق وسمع  أخصائية 226606          

 السمع ومعالجة النطق اآلخرون اختصاصيو 226699        

  فحص النظر اختصاصيو   2267      

 بصريات أخصائي 226700        

 في الصحة اآلخرون االختصاصيون   2269      

 تجارب سريرية أخصائي 226901        

        226902 
بالتأمين التفويض المسبق للتغطية  أخصائي

 الطبي

 ضمان الجودة الطبية أخصائي 226903        

 مهني معالج 226904        

 علم أمراض االنسان اختصاصي 226905        

 سجالت طبية اخصائي 226906        

 أجهزة طبية اخصائي 226907        

 محاضر سجالت طبية  226908        

 علوم طبية أخصائي 226909        

 إدارة خدمات صحية أخصائي 226910        

 بكتيريا وعقاقير اآلخرون اختصاصي 226990        

 بشريون آخرون أطباء 226991        

 عام مدرب طب 226992        

 اول أخصائي 226993        

 ثاني أخصائي 226994        

 استشاري 226995        

 طبيب مساعد 226996        

 تأهيل حرفي أخصائي 226997        

 طبيب 226998        

 في الصحة اآلخرون االختصاصيون 226999        

 في التعليم االختصاصيون       23  
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 الجامعة والتعليم العالي أساتذة     231    

 الجامعة والتعليم العالي أساتذة   2310      

 فنون أستاذ 231001        

 إدارة وأعمال أستاذ 231002        

 هندسة أستاذ 231003        

 علوم الصحة أستاذ 231004        

 دراسات إنسانية أستاذ 231005        

 قانون أستاذ 231006        

 علوم أستاذ 231007        

 شريعة أستاذ 231008        

 باحث أستاذ 231009        

 معيد 231010        

 تعليم عالي أستاذ 231011        

 إسالمية  علوم أستاذ 231012        

 كيمياء أستاذ 231013        

 فيزياء أستاذ 231014        

 علم طبقات األرض جيولوجيا أستاذ 231015        

 فلك أستاذ 231016        

 أرصاد أستاذ 231017        

 علم حيوان استاذ 231018        

 تربية حيوانات وطيور أستاذ 231019        

 علم نبات أستاذ 231020        

 علوم زراعية أستاذ 231021        

 بستنة وتشجير أستاذ 231022        

 الخضر والزينة أستاذ 231023        

 بيطري استاذ طب 231024        

 علم األمراض أستاذ 231025        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 بشري أستاذ طب 231026        

 جراحة أستاذ 231027        

 اسنان أستاذ طب 231028        

 علوم طبية مساندة استاذ 231029        

 علم األدوية أستاذ 231030        

 صيدلة أستاذ 231031        

 تمريض وقبالة أستاذ 231032        

 شرعي أستاذ طب 231033        

 تشريح أستاذ 231034        

 علم وظائف األعضاء أستاذ 231035        

 تخدير أستاذ 231036        

 نفسي أستاذ طب 231037        

 تصوير شعاعي أستاذ 231038        

 عالج طبيعي أستاذ 231039        

 تحاليل طبية أستاذ 231040        

 مهني أستاذ طب 231041        

 علم إحصاء أستاذ 231042        

  رياضيات استاذ 231043        

 نظم معلومات أستاذ 231044        

 علوم الحاسوب أستاذ 231045        

 هندسة معمارية أستاذ 231046        

مدنيـةهندسة  أستاذ 231047          

 هندسة كهربائية أستاذ 231048        

 هندسة الكترونية أستاذ 231049        

 هندسة ميكانيكية استاذ 231050        

 هندسة كيميائية استاذ 231051        

 هندسة صناعية أستاذ 231052        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 هندسة صحية وبيئة أستاذ 231053        

 هندسة تربة وري أستاذ 231054        

 هندسة مناجم وتعدين أستاذ 231055        

 هندسة طيران أستاذ 231056        

 هندسة بحرية أستاذ 231057        

 هندسة زراعية أستاذ 231058        

 هندسة بترول أستاذ 231059        

 مالحة جوية أستاذ 231060        

 مالحة بحرية أستاذ 231061        

 علم نفس أستاذ 231062        

 علم اجتماع أستاذ 231063        

 تاريخ أستاذ 231064        

 جغرافيا أستاذ 231065        

 آداب أستاذ 231066        

 لغات أستاذ 231067        

 أثار أستاذ 231068        

مكتباتعلم  أستاذ 231069          

 فنون تشكيلية استاذ 231070        

 موسيقي استاذ 231071        

 علوم سياسية استاذ 231072        

 علوم اقتصادية استاذ 231073        

 علوم مالية وتجارية استاذ 231074        

 فلسفة أستاذ 231075        

 علوم إدارية أستاذ 231076        

 إدارة عامة أستاذ 231077        

 فنون تمثيلية استاذ 231078        

 تربية رياضية استاذ 231079        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 لغة عربية أستاذ 231080        

 المناهج وطرق التدريس أستاذ 231081        

 إرشاد تربوي أستاذ 231082        

 علم نفس تربوي أستاذ 231083        

 أصول التربية أستاذ 231084        

 إدارة تربوية أستاذ 231085        

 تربية خاصة أستاذ 231086        

 صحافة وإعالم أستاذ 231087        

 دراسات سكانية أستاذ 231088        

 إصحاح مهني أستاذ 231089        

 ترجمة أستاذ 231090        

 تكنولوجيا التعليم أستاذ 231091        

 جامعي محاضر 231092        

 جامعي مدرس 231093        

 علم إنسان أستاذ 231094        

 تدريس عضو هيئة 231095        

 تربية أستاذ 231096        

 مساعد أستاذ 231097        

        231098 
المرحلة الجامعية والتعليم العالي  أساتذة

 اآلخرون

        231099 
المرحلة الجامعية والتعليم العالي  اساتذة

 اآلخرون

  التعليم المهني مدرسو     232    

  التعليم المهني مدرسو   2320      

 مهني زراعة مدرس 232001        

 مهني سيارات مدرس 232002        

 مهني نجارة مدرس 232003        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 مهني تجارة مدرس 232004        

 مهني تجميل مدرس 232005        

 مهني كهرباء مدرس 232006        

 مهني إلكترونيات مدرس 232007        

 مهني السبك مدرس 232008        

 مهني فندقة مدرس 232009        

 مهني تمريض وخدمات صحية مدرس 232010        

 مهني لحام مدرس 232011        

 مهني صناعي مدرس 232012        

 بريدي  مهني مدرس 232013        

 مهني إدارة معلوماتية مدرس 232014        

  مهني ميكانيك مـدرس 232015        

 مهني إنشاءات مـدرس 232016        

  مهني طباعة مـدرس 232017        

 مهني صناعات كيماوية مـدرس 232018        

  مهني محلل 232019        

  مهني مرشد 232020        

  مهني تجاري مدرس 232021        

  مهني موجه 232022        

        232023 
تعليم بواسطة األدوات السمعية  اختصاصي

 والبصرية

 إدارة أعمال مدرس 232024        

 التعليم المهني األخرون مدرسو 232099        

  التعليم الثانوي مدرسو     233    

  التعليم الثانوي مدرسو   2330      

 ثانوي فنون ودراسات إنسانية مدرس 233001        

 ثانوي أحياء مدرس 233002        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 ثانوي كيمياء مدرس 233003        

 ثانوي علم الحاسوب مدرس 233004        

 ثانوي اقتصاد مدرس 233005        

 ثانوي جغرافيا مدرس 233006        

 ثانوي دراسات إسالمية مدرس 233007        

 ثانوي لغة أجنبية مدرس 233008        

 عربية مدرس لغة 233009        

 ثانوي رياضيات مدرس 233010        

 ثانوي تربية بدنية مدرس 233011        

 ثانوي فيزياء مدرس 233012        

 تربوي تعليم ثانوي مشرف 233013        

 جيولوجيا مدرس 233014        

 دراسات اجتماعيات  مدرس 233015        

 مهارات حياتية مدرس 233016        

 تاريخ مدرس 233017        

 موسيقى مدرس 233018        

  اقتصاد منزلي مدرس 233019        

  برامج تعليمية مصمم 233020        

  وسائل تعليمية اختصاصي 233021        

  تربية فنية مدرس 233022        

 تطوير مناهج أخصائي 233023        

  تخصصات بحرية مدرس 233024        

 أنظمة تموين بحرية مدرس 233025        

 في التعليم الثانوي اآلخرون االختصاصيون 233099        

  التعليم االساسي ورياض األطفال معلمو     234    

 التعليم االبتدائي والمتوسط معلمو   2341      



 ال                                                                                                                                             

60 

 

 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية
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 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

        234101 
تربوي تعليم أساسي ابتدائي  مشرف

 ومتوسط

 ابتدائي ومتوسط معلم صف 234102        

 عربية ابتدائي ومتوسط معلم لغة 234103        

 تربية اسالمية ابتدائي ومتوسط معلم 234104        

 أجنبية ابتدائي ومتوسط معلم لغة 234105        

 دراسات اجتماعية ابتدائي ومتوسط معلم 234106        

 رياضيات ابتدائي ومتوسط معلم 234107        

ومتوسطعلوم ابتدائي  معلم 234108          

 تربية رياضية ابتدائي ومتوسط معلم 234109        

 تربية فنية ابتدائي ومتوسط معلم 234110        

 حاسوب ابتدائي ومتوسط معلم 234111        

 تربية مهنية ابتدائي ومتوسط معلم 234112        

 اقتصاد منزلي ابتدائي ومتوسط معلم 234113        

 مجال أدبي ابتدائي ومتوسط معلم 234114        

 مجال علمي ابتدائي ومتوسط معلم 234115        

 التعليم االبتدائي والمتوسط اآلخرون معلمو 234199        

  رياض األطفال معلمو   2342      

 تمهيدي معلمة 234201        

 رياض أطفال معلمة 234202        

 أطفال ) معلمة ( مربية 234203        

 رياض األطفال األخرون معلمو 234299        

  اآلخرون في التعليم االختصاصيون     235    

      2351   
في المناهج وطرائق التدريس  االختصاصيون

  واإلشراف التربوي

 مناهج دراسية أخصائي 235101        

تعليمطرق  أخصائي 235102          
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 الرئيسية
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 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 مدارس مفتش 235103        

 تربوي بحث وتطوير اختصاصي 235104        

 تربوي قياس وتقويم اختصاصي 235105        

 تربوي تأهيل اختصاصي 235106        

 تربوي تقنيات تعليم اختصاصي 235107        

 تربوي كتب مدرسية اختصاصي 235108        

 تدريب مدربين اختصاصي 235109        

 وسائل تعليمية فني 235110        

 نماذج تعليمية فني 235111        

        235199 
في المناهج وطرائق التدريس  االختصاصيون

 واإلشراف التربوي اآلخرون

 ذوي االحتياجات الخاصة معلمو   2352      

 برايل معلم 235201        

 اإلشارة معلم لغة 235202        

 تربية خاصة مدرس 235203        

 اعاقة سمعية معلم 235204        

  اعاقة فكرية معلم 235205        

 اعاقة بصرية معلم 235206        

 اعاقة حركية معلم 235207        

 توحد معلم 235208        

 متالزمة الداون معلم 235209        

 صعوبات تعلم معلم 235210        

 بطيئي التعلم معلم 235211        

 تأخر دراسي معلم 235212        

 امراض نطق وتخاطب أخصائي 235213        

        235299 
في تعليم ذوي االحتياجات  االختصاصيون

 الخاصة اآلخرون
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 اللغات اآلخرون مدرسو   2353      

 لغات مدرس 235300        

  الموسيقى اآلخرون مدرسو   2354      

 موسيقى مدرس 235400        

  اآلخرون  الفنون مدرسو   2355      

 فنون مدرس 235500        

  تكنولوجيا المعلومات مدربو   2356      

 تقنية معلومات اآلخرون مدرس 235600        

      2359   
التعليم غير المصنفين في  اختصاصيو

 موضع آخر

 طالبي مرشد 235901        

 تربوي موجه 235981        

 مشرف فني 235982        

 محضر مختبر 235983        

 منسق برامج تدريبية 235984        

 مراقب طلبة  235985        

 مدرب 235986        

 معلم 235987        

 مدرس 235988        

 مدرس خاص 235989        

 مدرسة خاصة 235990        

 باحث تعليم  235991        

 مراقب تعليم 235992        

 مندوب تعليم  235993        

 مشرف تربوي 235994        

 باحث اختبارات 235995        

 باحث شؤون طالب  235996        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 رئيس غرفة سرية  235997        

 مفتش اختبارات 235998        

        235999 
اختصاصيو التعليم غير المصنفين في موضع 

 آخر االخرون 

  في األعمال واإلدارة االختصاصيون       24  

  الماليون االختصاصيون     241    

  المحاسبون   2411      

 محاسب 241101        

 حسابات مدقق 241102        

 موازنة عمومية أخصائي 241103        

 تكاليف محاسب 241104        

 داخلي مدقق 241105        

 صندوق أمين 241106        

 رواتب وأجور محاسب 241107        

  قانوني محاسب 241108        

  مالي مراقب 241109        

 مالي مفتش 241110        

 إيرادات محلل 241111        

 حسابات محلل 241112        

 إيرادات أخصائي 241113        

  اداري موظف 241198        

 المحاسبون اآلخرون االختصاصيون 241199        

واالستثمارشؤون المال  مستشارو   2412        

 مالي مستشار 241201        

 التزام مالي أخصائي 241202        

 استثماري مستشار 241203        

 استثمار اخصائي 241204        
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64 

 

 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 تخطيط اخصائي 241205        

 مخزون أخصائي 241206        

 مستودعات أخصائي 241207        

 شؤون المال واالستثمار االخرون مستشارو 241299        

 الماليون المحللون   2413      

 تمويل شركات محلل 241301        

 ائتمان أخصائي 241302        

 مشتقات مالية أخصائي 241303        

 مالي محلل 241304        

 مالي محقق 241305        

المنتجات الماليةتطوير  أخصائي 241306          

 تأمين أخصائي 241307        

 استثمارات محلل 241308        

 اندماج واستحواذ أخصائي 241309        

 خدمات مصرفية عن ُبعد أخصائي 241310        

 إدارة مخاطر أخصائي 241311        

 تمويل وفق الشريعة اإلسالمية أخصائي 241312        

 تداول محلل 241313        

 موازنة محلل 241314        

  ميزانية منظم 241315        

  مالي مراقب 241316        

 شؤون افراد اختصاصي 241317        

 عقود أخصائي 241318        

  تنظيم باحث 241319        

  تنظيم خبير 241320        

  داخلي مراجع 241321        

 خدمات المرافق مشرف 241322        
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65 

 

 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 إعادة تامين اختصاصي 241323        

  تامين ضد المخاطر اختصاصي 241324        

  تامين خبير 241325        

  مناقصات مدقق 241326        

 مراجعة مالية مشرف 241327        

 مالي أول مراجع 241328        

 مستشار 241397        

  اداري مشرف 241398        

 الماليون االخرون المحللون 241399        

 في اإلدارة االختصاصيون     242    

  التنظيم )الهياكل التنظيمية( واإلدارة محللو   2421      

 استمرارية األعمال أخصائي 242101        

 ذكاء األعمال خبير 242102        

 إدارة التغيير أخصائي 242103        

 شكاوى مسؤول 242104        

 العقود مسؤول 242105        

 امتيازات تجارية أخصائي 242106        

 منع الخسائر أخصائي 242107        

 إداري مستشار 242108        

 تطوير تنظيمي أخصائي 242109        

 المشتريات أخصائي 242110        

 توطين المنتجات أخصائي 242111        

 أمني مستشار 242112        

 سلسلة التوريد أخصائي 242113        

 أعمال محلل 242114        

 اخصائي عمليات بريدية 242115        

   اداري مفتش 242116        
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66 

 

 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 أخصائي تجاري  242117        

 مشرف مراجعة إدارية 242118        

 مراجع إداري أول  242119        

 مفتش عمليات بريدية 242120        

 مفتش عمل  242121        

 اخصائي مواصفات ومقاييس وجودة  242198        

        242199 
التنظيم )الهياكل التنظيمية( واإلدارة  محللو

 األخرون

 في ادارة السياسات االختصاصيون   2422      

 بالمصرف المركزي مفتش 242201        

 أحوال مدنية أخصائي 242202        

 المسؤولية االجتماعية للشركات أخصائي 242203        

 استراتيجية الشركة أخصائي 242204        

 ترحيل ضابط 242205        

بلدية وقرويةشؤون  أخصائي 242206          

 سياسات محلل 242207        

 مراسم أخصائي 242208        

 شؤون نظامية أخصائي 242209        

 شئون مناطق أخصائي 242210        

 في ادارة السياسات اآلخرون االختصاصيون 242299        

      2423   
في إدارة شؤون األفراد و  االختصاصيون

 اإلرشاد

 تعيين مهني أخصائي 242301        

 عالقات الموظفين أخصائي 242302        

 موارد بشرية أخصائي 242303        

 تصنيف مهن أخصائي 242304        

 توظيف أخصائي 242305        
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67 

 

 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 مكافآت أخصائي 242306        

 مواهب أخصائي 242307        

 إداري محقق 242308        

  إداري مراقب 242309        

 شؤون موظفين اختصاصي 242310        

 شؤون إدارية اختصاصي 242311        

 مهني موجه 242312        

 مهني مرشد 242313        

  قياس وتقويم اخصائي 242314        

 عمالي محقق 242315        

 عمالة عضو هيئة 242316        

 شؤون عمالة اختصاصي 242317        

 اختصاصي رواتب وأجور عمالة   242318        

 اختصاصي قوى عمالة  242319        

 أخصائي اختبارات توظيف 242320        

 أخصائي توظيف عمالة 242321        

 اخصائي رواتب وبدالت  242322        

 محلل وظائف 242323        

        242399 
في إدارة شؤون األفراد و  االختصاصيون

 اإلرشاد اآلخرون

      2424   
في التدريب وتطوير الموارد  االختصاصيون

  البشرية

 تدريب منسق 242401        

 تدريب أخصائي 242402        

 شؤون متدربين اختصاصي 242403        

 تطوير موارد بشرية اختصاصي 242404        

  تدريب مستشار 242405        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 تدريب وابتعاث اخصائي 242406        

 مدرب جمركي 242407        

        242499 
وتطوير الموارد  االختصاصيون في التدريب

  البشرية اآلخرون

    243     
في البيع والتسويق  االختصاصيون

  والعالقات العامة

      2431   
في الدعاية واإلعالن  االختصاصيون

  والتسويق

 دعاية وإعالن أخصائي 243101        

 عالمة تجارية إخصائي 243102        

 تسويق تجارة إلكترونية أخصائي 243103        

السوقأبحاث  محلل 243104          

 تسويق أخصائي 243105        

 ترويج اختصاصي 243106        

 مبيعات اختصاصي 243107        

  تسويقي باحث 243108        

 منتجات محلل 243109        

 بيانات مدخل 243110        

        243199 
في الدعاية واإلعالن  االختصاصيون

 والتسويق اآلخرون

  في العالقات العامة االختصاصيون   2432      

 عالقات الخريجين مسؤول 243201        

 عالقات حكومية أخصائي 243202        

 عالقات المستثمرين أخصائي 243203        

 عالقات عامة أخصائي 243204        

 في العالقات العامة اآلخرون االختصاصيون 243299        
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69 

 

 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

      2433   
في بيع التجهيزات التقنية  االختصاصيون

 والطبية )عدا تكنولوجيا المعلومات(

 مبيعات طبية إختصاصي 243301        

 مبيعات تقنية إختصاصي 243302        

 بيع تجهيزات فنية طبية اختصاصي 243303        

        243399 
في بيع التجهيزات التقنية  االختصاصيون

 والطبية عدا تكنولوجيا المعلومات اآلخرون

      2434   
في بيع تكنولوجيا المعلومات  االختصاصيون

 واالتصاالت

        243401 
مبيعات تقنية المعلومات  أخصائي

 واالتصاالت

 بيع نظم معلومات اختصاصي 243402        

االتصاالتبيع تكنولوجيا  اختصاصي 243403           

        243499 
في بيع تكنولوجيا المعلومات  االختصاصيون

 واالتصاالت اآلخرون

  25       
في المعلومات وتكنولوجيا  االختصاصيون

 االتصاالت

    251     
ومحللو النظم البرمجيات والتطبيقات  مطورو

  الحاسوبية

  النظم محللو   2511      

 حاسب آلي أخصائي 251101        

 تقنية المعلومات مهندس 251102        

 تقنية المعلومات محلل نظم 251103        

 محلل نظم 251104        

 أخصائي مشاريع تقنية معلومات   251105        

 مخطط نظم معلومات مصمم 251106        

ق 251107          نظم مطبِّ
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 عمليات محلل 251108        

 حاسب آلي مبرمج 251109        

        251110 
توزيع وتشغيل امن شبكات  مشرف على

 الحاسب

 نظم بنك المعلومات مبرمج 251111        

 قاعدة بيانات مشرف 251112        

 حاسب آلي مدرب 251113        

 أخصائي تقنية المعلومات 251114        

  توثيق البرامج والنظم اختصاصي 251115        

 تقنية معلومات خبير 251116        

 تقنية معلومات مستشار 251117        

 النظم اآلخرون محللو 251199        

 البرامج مطورو   2512      

 تحسين محركات البحث أخصائي 251201        

 برامج مطور 251202        

 نظم مهندس 251203        

 برمجيات مهندس 251204        

 المعلومات مطور نظم 251205        

 البرامج األخرون مطورو 251299        

 مواقع االنترنت والوسائط المتعددة مطورو   2513      

 ألعاب مطور 251301        

 مواقع ويب ووسائط متعددة مطور 251302        

 مواقع إلكترونية اختصاصي 251303        

 إدارة المعلومات والمعرفة اختصاصي 251304        

 انترنت أخصائي 251305        

        251399 
مواقع االنترنت والوسائط المتعددة  مطورو

 األخرون
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 التطبيقات الحاسوبية مبرمجو   2514      

 تطبيقات مبرمج 251401        

 إدارة جودة التطبيقات اختصاصي 251402        

 فاحص نظم 251403        

 تطوير البرمجيات اختصاصي 251404        

 التطبيقات الحاسوبية األخرون مبرمجو 251499        

      2519   
ومحللو البرامج والتطبيقات غير  مطورو

 المصنفين في مكان آخر

البرامججودة  مختبر 251901          

  جودة نظم معلومات اختصاصي 251902        

 تقارير إداري 251903        

 نظم معلومات جغرافية اختصاصي 251904        

 نظم معلومات محاسبية اختصاصي 251905        

 نظم معلومات إدارية اختصاصي 251906        

 أخصائي تحليل األعمال 251907        

        251999 
والتطبيقات غير  مطورو ومحللو البرامج

 المصنفين في مكان آخر اآلخرون

 في قواعد البيانات والشبكات االختصاصيون     252    

 واداريو قواعد بيانات مصممو   2521      

 قاعدة بيانات اختصاصي 252101        

 قاعدة بيانات مهندس 252102        

 قواعد بيانات إداري 252103        

 مركز البيانات والبيئة الحية اختصاصي 252104        

 خدمات التقنية اختصاصي 252105        

 واداريو قواعد بيانات االخرون مصممو 252199        

  النظم إداريو   2522      

 شبكات نظم اختصاصي 252201        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 نظم مسؤول 252202        

 نظم التشغيل اختصاصي 252203        

 امن المعلومات إداري 252204        

 النظم األخرون إداريو 252299        

 الشبكات الحاسوبية اختصاصيو   2523      

 شبكات نظم المعلومات اختصاصي 252301        

 اتصاالت مقاسم مبرمج 252302        

 البنية المؤسسية مصمم 252303        

 البنية التحتية اختصاصي 252304        

 شبكات مهندس 252305        

 شبكات اداري 252306        

        252399 
في الشبكات الحاسوبية  االختصاصيون

 اآلخرون

      2529   
الشبكات وقواعد البيانات غير  اختصاصيو

 المصنفين في مكان آخر

 البيانات تنقيب عن أخصائي 252901        

 أمن بيانات أخصائي 252902        

 تحقيقات جنائية رقمية أخصائي 252903        

 أمن وحماية نظم المعلومات اختصاصي 252904        

 إدارة عقود التقنية اختصاصي 252905        

 التحول االلكتروني اختصاصي 252906        

  إدارة مشاريع تقنية معلومات  اختصاصي 252907        

 دعم فني اختصاصي 252908        

        252999 
الشبكات وقواعد البيانات غير  اختصاصيو

 المصنفين في مكان آخر اآلخرون

  في القانون واالجتماع والثقافة االختصاصيون       26  

 في القانون االختصاصيون     261    
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 المحامون   2611      

 محامي 261101        

 قانوني مستشار 261102        

 مدعي 261103        

 قانوني كاتب 261104        

 قانوني باحث 261105        

 قانوني محقق 261106        

 نظامي محقق 261107        

  نظامي باحث 261108        

 نظامي مستشار 261109        

 ادعاء ممثل 261110        

 العام النائب 261111        

 النائب العام مساعد 261112        

 قضايا باحث 261113        

 األخرون المحامون 261199        

 القضاة   2612      

  شرعي قاضي 261201        

 قاضي صلح 261202        

 محكمة جنائية قاضي 261203        

 محكمة استئناف قاضي 261204        

 محكمة تمييز قاضي 261205        

 تنفيذ قاضي 261206        

 محكمة ادارية قاضي 261207        

 محكمة خاصة قاضي 261208        

 قاضي 261209        

 القضاء اآلخرون االختصاصيون 261299        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

      2619   
في القانون غير المصنفين  االختصاصيون

 في مكان آخر

 ُمحكِّم 261901        

 شرعي طبيب 261902        

 وسيط 261903        

 كاتب عدل 261904        

 محاكمة عضو مجلس 261905        

 كاتب ضبط 261906        

 بحوث محضر 261907        

        261999 
في القانون غير المصنفين  االختصاصيون

 في مكان آخر اآلخرون

    262     
في المكتبات واإلرشيف  االختصاصيون

 والمحفوظات

 االختصاصيون في المحفوظات واالرشيف    2621      

 محفوظات أمين 262101        

 معرض فني أمين 262102        

 وثائق ومخطوطات أمين 262103        

 محفوظات مفهرس 262104        

 ترميم مخطوطات اختصاصي 262105        

        262199 
في المحفوظات واالرشيف  االختصاصيون

 اآلخرون

      2622   
في المكتبات والمواضيع ذات  االختصاصيون

 الصلة

 بيبلوغرافيا خبير 262201        

 مكتبة أمين 262202        

 مصمم عرض 262203        

 متحف أمين 262204        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 وثائق مصّنف 262205        

 توثيق اختصاصي 262206        

 متحف مصّنف 262207        

 معرض دليل 262208        

 معرض أمين 262209        

 متحف دليل 262210        

 معرض مصمم 262211        

  كتب مراجع 262212        

 ومناهج تعليمية مخرج كتب 262213        

        262299 
في المكتبات والمواضيع ذات  االختصاصيون

 الصلة اآلخرون

 في العلوم االجتماعية والدينية االختصاصيون     263    

 االقتصاديون   2631      

  اقتصادي محلل 263101        

 اختصاصي علوم اقتصادية 263102        

 اقتصاد سياسي اختصاصي 263103        

 أسواق محلل 263104        

 تسويق محلل 263105        

  تسويق اختصاصي 263106        

 ائتمان محلل 263107        

 اقتصاد اختصاصي 263108        

  عروض مخطط 263109        

 اآلخرون االقتصاديون 263199        

      2632   
في علم االجتماع  االختصاصيون

 واألنثروبولوجيا والمواضيع ذات الصلة

 أنثربولوجيا أخصائي 263201        

 آثار أخصائي 263202        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 جغرافيا أخصائي 263203        

 حفريات أخصائي 263204        

 اجتماع أخصائي 263205        

 علم االنسان اختصاصي 263206        

  تنقيب اثار اختصاصي 263207        

 ترميم اثار اختصاصي 263208        

  رعاية اجتماعية اختصاصي 263209        

 رعاية أحداث اختصاصي 263210        

 رعاية ذو االحتياجات الخاصة اختصاصي 263211        

  اجتماعي باحث 263212        

  اجتماعي مشرف 263213        

 توحد اخصائي 263214        

 ضمان اجتماعي باحث 263215        

 لغة إشارة مترجم 263216        

  اجتماعي مراقب 263217        

 دراسات اجتماعية وسكانية مدرب 263218        

سياحيتطوير  باحث 263219          

 خدمة اجتماعية اختصاصي 263220        

        263299 
في علم االجتماع  االختصاصيون

 واألنثروبولوجيا والمواضيع ذات الصلة اآلخرون

      2633   
في الفلسفة والتاريخ  االختصاصيون

  والسياسة

 أنساب أخصائي 263301        

 مؤرخ 263302        

 سياسي أخصائي 263303        

   علوم سياسية اختصاصي 263304        

 سياسي محلل 263305        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 فلسفة اختصاصي 263306        

 تاريخ اختصاصي 263307        

        263399 
في الفلسفة والتاريخ  االختصاصيون

 والسياسة اآلخرون

 في علم النفس االختصاصيون   2634      

 علم نفس تجريبي اختصاصي 263401        

 علم نفس عالجي اختصاصي 263402        

 علم نفس اجتماعي أ ختصاصي 263403        

 علم نفس صناعي اختصاصي 263404        

 أخصائي نفسي 263405        

 علم نفس تربوي اختصاصي 263406        

نفسيةقياسات  اختصاصي 263407           

  اختبارات نفسية اختصاصي 263408        

  نفسي باحث 263409        

 أخصائي عالج بالفن التشكيلي 263410        

 اآلخرون االختصاصيون في علم النفس 263499        

      2635   
في العمل االجتماعي  االختصاصيون

 واإلرشاد

 اجتماعي منشآت اختصاصي 263501        

 تنمية اجتماعي اختصاصي 263502        

   اجتماعي مرشد 263503        

 أسرة وطفولة باحث 263504        

        263599 
األخرون في العمل االجتماعي  االختصاصيون

 واإلرشاد

 في الشؤون الدينية االختصاصيون   2636      

 داعية 263601        

 أوقاف ومساجد أخصائي 263602        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 إفتاء باحث 263603        

 مسجد إمام 263604        

 شؤون الحجاج أخصائي 263605        

 تحفيظ القرآن الكريم مدرس 263606        

 القرآن الكريم ُمقرئ 263607        

  ديني مرشد 263608        

  مفتي 263609        

  شرعي محقق 263610        

  شرعي باحث 263611        

  شرعي مستشار 263612        

 عضو هيئة دينية   263613        

 في الشؤون الدينية اآلخرون االختصاصيون 263699        

 والصحفيون واللغويون والمؤلفون الكتاب     264    

بهموالكتاب وما يرتبط  المؤلفون   2641        

 مؤلف 264101        

 محرر كتب 264102        

 إعالم رقمي محرر 264103        

 إعالم رقمي كاتب 264104        

 شاعر 264105        

 إعالم مطبوع محرر 264106        

 إعالم مطبوع كاتب 264107        

 سيناريو كاتب 264108        

 تقني كاتب 264109        

  ادبي كاتب 264110        

  ادبي ناقد 264111        

 روائي كاتب 264112        

 قصصي كاتب 264113        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 مسرحي كاتب 264114        

 أدبية راوي قصص 264115        

 أدلة كتالوجات فنية كاتب 264116        

يرتبط بهم األخرونوالكتاب وما  المؤلفون 264199          

  واإلعالميون الصحفيون   2642      

 ناقد 264201        

 صحفي 264202        

 أخبار محرر 264203        

 صحفي كاتب 264204        

  صحفي محرر 264205        

  صحفي مخرج 264206        

 تصوير صحفي اختصاصي 264207        

 إعالمي اختصاصي 264208        

 برامج اعالمية منسق 264209        

 برامج اعالمية معدّ  264210        

  تحرير رئيس 264211        

 أخبار مراقب 264212        

 صحفي مراسل 264213        

 برامج إعالمية منظم 264214        

 باإلذاعة والتلفاز مذيع 264215        

 إعالنات محرر 264216        

 رئيس تحرير مساعد 264217        

  عالقات عامة ضابط 264218        

  دعاية نشر محرر 264219        

 أزياء مسرح أو أستوديو مشرف 264220        

 إذاعي وتلفزيوني مراسل 264221        

  محالت إعالمية مراقب 264222        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 مطبوعات مراقب 264223        

 فترة منفذ 264224        

 تحرير اخبار سكرتير 264225        

 واإلعالميون اآلخرون الصحفيون 264299        

 واللغويون اآلخرون المترجمون   2643      

 مترجم 264301        

 فوري مترجم 264302        

 قانوني مترجم 264303        

 لغوي 264304        

 لغات حديثة اختصاصي 264305        

 لغة عربية اختصاصي 264306        

 لغة أجنبية اختصاصي 264307        

 لسانيات اختصاصي 264308        

 نصوص محرر 264309        

 لغات أخصائي 264310        

 واللغويون اآلخرون المترجمون 264399        

 والمبدعون الفنانون     265    

 التشكيليون الفنانون   2651      

 أعمال فنية مرمم 265101        

 تشكيلي فنان 265102        

 كاريكاتير رسام 265103        

 نّحات 265104        

  تشكيلي رسام 265105        

 فنان خزف 265106        

 تصوير فوتوغرافي اختصاصي 265107        

 متحركة  وافالم رسام صور 265108        

  فنون تشكيلية ناقد 265109        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  ورسام خطاط 265110        

  وحفار فني نقاش 265111        

 زيتية وآثار رسام صور 265112        

  ديكور مهندس 265113        

 التشكيليون اآلخرون الفنانون 265199        

  والمغنون والملحنون الموسيقيون   2652      

 مغني 265201        

 ملحن 265202        

 أوركسترا قائد 265203        

 آالت موسيقية عازف 265204        

 بيانو عازف 265205        

 إيقاع ضابط 265206        

 موسيقي ناقد 265207        

 موسيقي مؤلف 265208        

 موسيقي موزع 265209        

 فرقة موسيقية مايسترو قائد 265210        

  فرقة غنائية قائد 265211        

  الموسيقيون والمغنون والملحنون اآلخرون  265299        

 ومصممو الرقصات الراقصون   2653      

 راقص 265301        

 رقصات مصمم 265302        

 ومصممو الرقصات األخرون الراقصون 265399        

      2654   
ومنتجو األفالم والمسرح وما يرتبط  مخرجو

 بهم

 أفالم مخرج 265401        

 أفالم منتج 265402        

 إضاءة مصمم 265403        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 مسرحي مخرج 265404        

 مسرحي منتج 265405        

 تليفزيوني وإذاعي مخرج 265406        

 تليفزيوني وإذاعي منتج 265407        

 سيناريو وحوار كاتب 265408        

 انتاج افالم اختصاصي 265409        

  فني ناقد 265410        

 أفالم رسوم متحركة مخرج 265411        

 تصوير سينمائي اختصاصي 265412        

 تصوير تلفزيوني اختصاصي 265413        

 مسرح دمى اختصاصي 265414        

 صوت اختصاصي 265415        

 مونتاج اختصاصي 265416        

 مؤثرات صوتية اختصاصي 265417        

 ديكور مسرحي اختصاصي 265418        

 ديكور أفالم سينما وتلفزيون اختصاصي 265419        

 مؤثرات حركية اختصاصي 265420        

        265499 
ومنتجو األفالم والمسرح وما يرتبط  مخرجو

 بهم االخرون

 الممثلون   2655      

 مسرح عرائس فنان 265501        

 مسرحي ممثل 265502        

وتلفزيونيسينمائي  ممثل 265503          

  ممثل 265504        

 اآلخرون الممثلون 265599        

      2656   
ومقدمو البرامج اإلذاعية  المذيعون

 والتلفزيونية والوسائط األخرى
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 أنباء مذيع 265601        

ل 265602          موسيقي دي جي ُمشغِّ

 إذاعي مذيع 265603        

 رياضي معلق 265604        

 برامج مقدم 265605        

  برامج ثقافية مقدم 265606        

  برامج دينية مقدم 265607        

 برامج اقتصادية مقدم 265608        

 برامج سياسية مقدم 265609        

 برامج تربوية مقدم 265610        

 برامج صحية مقدم 265611        

  برامج أطفال مقدم 265612        

 ترفيهية  برامج مقدم 265613        

  رياضية  برامج مقدم 265614        

 نشرات جوية مقدم 265615        

        265699 
ومقدمو البرامج اإلذاعية  المذيعون

 والتلفزيونية والوسائط األخرى األخرون

      2659   
المصنفين في مكان والمبدعون غير  الفنانون

 آخر

  ثقافي مشرف 265901        

 رياضي أخصائي 265902        

        265999 
الفنانون والمبدعون غير  المصنفين في مكان 

 آخر األخرون

 

 

 

 



 ال                                                                                                                                             

84 

 

 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

 االختصاصيون الفنيون ومساعدو (:3) الرئيسية المجموعة

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 االختصاصيون الفنيون ومساعدو         3

  االختصاصيين في العلوم والهندسة مساعدو       31  

    311     
االختصاصيين في العلوم الفيزيائية  مساعدو

 والهندسية

والفيزيائيةفي العلوم الكيميائية  الفنيون   3111        

 فني فلكي 311101        

 كيميائي فني 311102        

 جيولوجي فني 311103        

 فيزيائي فني 311104        

 فيزيائي ميكانيكا فني 311105        

 فيزيائي حرارة فني 311106        

 فيزيائي ضوء فني 311107        

 صوت  فيزيائي فني 311108        

 فيزيائي كهرومغناطيسية فني 311109        

 فيزيائي إلكترونيات فني 311110        

 فيزيائي مواد صلبة فني 311111        

 فيزيائي حيوي فني 311112        

  مختبر نفط فني 311113        

  مختبر مياه فني 311114        

 مختبر أغذية فني 311115        

  جيولوجي مساح 311116        

  هيدرولوجي فني 311117        

 أجهزة مخبريه  تصنيع فني 311118        

 فني جيوفيزيائي 311119        

        311199 
  في العلوم الكيميائية والفيزيائية الفنيون

 اآلخرون
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

والمدنيةالهندسة المعمارية  فنيو   3112        

 مباني مشرف 311201        

 مباني مّساح 311202        

 هندسة مدنية فني 311203        

 حرائق مفتش 311204        

 جيولوجيا تقنية فني 311205        

 فني مواد 311206        

 نماذج معمارية ماكيت فني 311207        

طباعة خرائطمشرف أول  311208          

 مختبر ميكانيك تربة فني 311209        

 فني رسم خرائط بحرية 311210        

 أبنية فني 311211        

 فني مرور 311212        

  شبكات مياه فني 311213        

 خلطات إسفلتية فني 311214        

  إنشاءات خاصة فني 311215        

 خلطات خرسانية جاهزة فني 311216        

 مباني فني عزل 311217        

 أبنية جاهزة فني 311218        

 صيانة أبنية فني 311219        

 إنشاء سكك حديدية فني 311220        

 إنشاء سدود فني 311221        

 تدعيم حفريات فني 311222        

 كميات مساح 311223        

 إجهاد الخرسانة فني 311224        

  طرق فني 311225        

 جيوديسي فني مساح 311226        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 مساحة جوية فني 311227        

 مساحة بحرية فني 311228        

 مساحة مناجم فني 311229        

  معماري رسام 311230        

  رسام 311231        

  هندسة مدنية رسام 311232        

  خرائط رقمية فني رسم 311233        

  مناجم مساح 311234        

 أبنية مساح 311235        

  طرق مساح 311236        

  مساح 311237        

  تصويري مساح 311238        

  مساح معاون 311239        

جوي رقميتوقيع مسح  فني 311240           

 الهندسة المعمارية والمدنية االخرون فنيو 311299        

 الهندسة الكهربائية فنيو   3113      

 كابالت طاقة كهربائية فني 311301        

 توزيع طاقة كهربائية فني 311302        

 طاقة كهربائية فني نقل 311303        

كهربائيةهندسة  فني 311304          

 هندسة كهروميكانيكّية فني 311305        

 كهربائي فني 311306        

  كهربائي محطات توليد تشغيل وصيانة فني 311307        

 كهربائي ركيب محطات توليد فني 311309        

 كهربائي مراقبة وتحكم فني 311310        

نقلكهربائي شبكات  فني 311311          

 كهربائي صيانة خطوط هوائية نقل فني 311312        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 كهربائي شبكات توزيع هوائية فني 311313        

 كهربائي شبكات أرضية كابالت فني 311314        

 كهربائي تركيب محطات تحويل فني 311315        

 كهربائي تشغيل وصيانة محطات تحويل فني 311316        

 كهربائي تمديدات كهربائية فني 311317        

 كهربائي صيانة آالت كهربائية فني 311318        

 كهربائي صيانة أجهزة منزلية فني 311319        

 كهربائي أجهزة إنذار فني 311320        

 كهربائي مركبات فني 311321        

 كهربائي خدمات مشتركين فني 311322        

 كهربائي كهروميكانيك فني 311323        

 كهربائي أجهزة دقيقة فني 311324        

 كهربائي حاسب كميات فني 311325        

 كهربائي أنظمة حماية كهربائية فني 311326        

  تصاميم كهربائية رسام 311327        

األجهزة الكهربائية االليكترونية في  فني 311328           

  االتصاالت السلكية والالسلكية فني في 311329        

        311330 
أجهزة إنذار حريق في تحلية المياه  فني

 المالحة

  بحري في الموانئ مشرف فني 311331        

 كهربائي مولدات موتورات الطائرات فني 311332        

 فني نيون 311333        

 الهندسة الكهربائيةاآلخرون فنيو 311399        

 الهندسة االلكترونية فنيو   3114      

 إلكتروني أجهزة بث وإرسال إذاعي فني 311401        

 إلكتروني أجهزة بث وإرسال تلفزيوني فني 311402        

وتلفزيونإلكتروني أجهزة راديو  فني 311403          
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 إلكتروني أجهزة إنذار فني 311404        

 إلكتروني أجهزة قياس فني 311405        

 إلكتروني أجهزة مكتبية فني 311406        

 إلكتروني حاسوب فني 311407        

 إلكتروني أجهزة رقمية فني 311408        

 إلكتروني رادار فني 311409        

 اتصاالت فني 311410        

 اتصاالت السلكية والالسلكية فني 311411        

 اتصاالت مقاسم فني 311412        

 ميكاترونيكس فني 311413        

 إلكتروني مركبات )أوتوترونيكس ( فني 311414        

 تراسل فني 311415        

حاسوبيةإلكتروني شبكات  فني 311416          

 إلكتروني أجهزة طبية أسنان فني 311417        

 إلكتروني أجهزة فحص ومراقبة طبية فني 311418        

 إلكتروني أجهزة مختبرات طبية فني 311419        

 إلكتروني أجهزة أشعة طبية فني 311420        

 إلكتروني أجهزة طبية مساعدة فني 311421        

  الكتروني رسام 311422        

  الكتروني صيانة تلفزيون فني 311423        

 الكتروني أجهزة تحكم فني 311424        

 أنظمة مالحة بحرية فني 311425        

 أنظمة مالحة جوية فني 311426        

  فني تشغيل االت واألجهزة الدقيقة  311427        

  صيانة االت واألجهزة الدقيقة فني 311428        

 صيانة االت واألجهزة الدقيقة مفتش 311429        

 إلكترونيات فني 311498        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 الهندسة االلكترونية اآلخرون فنيو 311499        

 الهندسة الميكانيكية فنيو   3115      

 الهندسة الميكانيكية فني 311501        

 تدفئة وتهوية وتكييف فني 311502        

 بحري مّساح 311503        

 فني بحري 311504        

 توزيع نفط وغاز فني 311505        

 خطوط أنابيب مشرف 311506        

 ميكانيكي إنتاج فني 311507        

 ميكانيكي لحام فني 311508        

صيانة عامةميكانيكي  فني 311509          

 ميكانيكي صناعة قوالب فني 311510        

 ميكانيكي إنشاءات معدنية فني 311511        

 ميكانيكي أشغال صاج فني 311512        

 ميكانيكي سباكة فني 311513        

 ميكانيكي معامالت حرارية فني 311514        

خفيفةميكانيكي مركبات  فني 311515          

 ميكانيكي شاحنات وحافالت فني 311516        

 ميكانيكي آليات ثقيلة فني 311517        

 ميكانيكي آليات زراعية فني 311518        

        311519 
ميكانيكي تمديدات صحية وتدفئة  فني

 مركزية

  ميكانيكي تمديدات شبكات الغاز فني 311520        

 كميات تكييف وتمديدات صحية حاسب 311521        

 ميكانيكي صيانة ميكانيكية عامة فني 311522        

 ميكانيكي هيدروليك فني 311523        

 ميكانيكي أجهزة قياس وتحكم فني 311524        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 ميكانيكي قطارات فني 311525        

 ميكانيكي سفن فني 311526        

 ميكانيكي آالت دقيقة فني 311527        

        311528 
 ميكانيكي برمجة وتشغيل آالت محوسبة فني

CNC 

 خراطة محركات فني 311529        

 معدني فني أثاث 311530        

 مختبر معادن فني 311531        

 ميكانيكي صيانة طائرات مروحية فني 311532        

 ميكانيكي صيانة طائرات نفاثة فني 311533        

 ميكانيكي هياكل طائرات فني 311534        

 ميكانيكي هياكل مركبات فني 311535        

 ميكانيكي محركات طائرات فني 311536        

 ميكانيكي محركات سفن فني 311537        

 تركيب مصانع فني 311538        

 مناولة مواد فني 311539        

 كفاءة إنتاجية فني 311540        

 مركبات فني فحص 311541        

  لحام فاحص 311542        

  سكب فني 311543        

  معامالت حرارية فني 311544        

        311545 
تمديدات صحية وتدفئة تركيب وتشغيل  فني

  وصيانة

وتبريد تركيبتكييف  فني 311546          

 تكييف وتبريد تشغيل وصيانة فني 311547        

        311548 
الهندسة الميكانيكية والمحركات البخارية  فني

  ذات االحتراق الداخلي
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  صيانة حافالت وشاحنات فني 311549        

 صيانة آالت طرق فني 311550        

زراعيةصيانة آالت  فني 311551           

  هندسة الطيران فني في 311552        

 هندسة إنتاج فني 311553        

  دراسة الوقت والحركة فني 311554        

 وقاية مهبطية في محطة لتحليه المياه فني 311555        

  صيانة مسابح فني 311556        

  ميكانيكي لحام وصفيح رسام 311557        

  تركيب معدات صناعية فني 311558        

 آالت زراعية مشغل 311559        

 الهندسة الميكانيكية اآلخرون فنيو 311599        

 الهندسة الكيميائية فنيو   3116      

 فني كيميائي  311601        

 هندسة كيميائية مياه وبيئة فني 311602        

 كيميائي تكرير نفط فني 311603        

 كيميائي بترو كيماويات فني 311604        

 كيميائي دباغة جلود فني 311605        

 نفط ومشتقات نفطية  مختبر فني 311606        

 صناعات دهان فني 311607        

  صناعة منظفات كيميائية فني 311608        

غذائيةصناعات  فني 311609           

 الهندسة الكيميائية اآلخرون فنيو 311699        

 هندسة المناجم والتعدين فنيو   3117      

 معادن فني 311701        

 تعدين مفتش 311702        

 تعدين فني 311703        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 آبار فني حفر 311704        

 مناجم فني 311705        

 تفجير فني 311706        

 فني نفط 311707        

 اداء بئر نفط فني سجل 311708        

 مواصفات نفط مفتش 311709        

 أفران معادن فني 311710        

 هندسة المناجم والتعدين اآلخرون فنيو 311799        

 الرسامون   3118      

 خرائط مساحية رسام 311801        

 مخططات هندسية أبنية رسام 311802        

 مخططات طرق رسام 311803        

 كهربائي رسام 311804        

 ميكانيكي رسام 311805        

 ميكانيكي إنتاج رسام 311806        

 ميكانيكي أشغال صاج رسام 311807        

 خرائط ومخططات رسام 311808        

 ميكانيكي تكييف وتبريد رسام 311809        

 ميكانيكي تكييف وتمديدات صحية رسام 311810        

 خرائط مناخية رسام 311811        

 إلكتروني رسام 311812        

 مصانع  تخطيط رسام 311813        

 خرائط فلكية  رسام 311814        

  وسائل تعليمية رسام 311815        

 نشرات فنية رسام 311816        

 نماذج فنية رسام 311817        

 خرائط رسام 311818        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 األخرون الرسامون 311899        

      3119   
العلوم الفيزيائية والهندسية غير  فنيو

  مصنفين في موضع آخر

 جنائي محقق 311901        

الجودةومراقبة  فني ضمان 311902          

 مناخي فني رصد 311903        

 زالزل فني رصد 311904        

 مختبر جيولوجي  فني 311905        

 في الهندسة / اآلخرون الفنيون 311998        

        311999 
العلوم الفيزيائية والهندسية غير  فنيو

 مصنفين في موضع آخر اآلخرون

    312     
التعدين والصناعة التحويلية  مشرفو

 واالنشاءات

 التعدين مشرفو   3121      

 تعدين مشرف 312101        

 محجر مشرف 312102        

 مقلع وكسارة مشرف 312103        

 مصنع طوب وبالط مشرف 312104        

 منشار حجر ورخام مشرف 312105        

 التعدين األخرون مشرفو 312199        

 الصناعات التحويلية مشرفو   3122      

 مصنع تحويلي مشرف 312201        

 ورشة تصنيع مشرف 312202        

  مهني صناعي مدرب 312203        

 الصناعات التحويلية األخرون مشرفو 312299        

 االنشاءات مشرفو   3123      

 إنشاءات مراقب 312301        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 إنشاءات مفتش 312302        

 انشاء مباني مشرف 312303        

 انشاء طرق مشرف 312304        

 حفريات مشرف 312305        

 مياه وصرف صحي مراقب 312306        

 مباني مشرف عزل 312307        

 صيانة مباني مشرف 312308        

 االنشاءات األخرون مشرفو 312399        

 التحكم بالعمليات فنيو     313    

  محطات إنتاج الطاقة فنيو   3131      

 توزيع طاقة كهربائية مشغل 313101        

 محطة توليد طاقة مشغل 313102        

 توربينات بخارية تشغيل فني 313103        

بخارية صيانةتوربينات  فني 313104          

  غازية  توربينات فني 313105        

 محركات ديزل مشغل 313106        

 محطات توليد الطاقة بالرياح مشغل 313107        

        313108 
وحدات الطاقة الشمسية لتوليد  مشغل

 الكهرباء

 محطات إنتاج الطاقة األخرون فنيو 313199        

 محارق النفايات ومحطات معالجة المياه فنيو   3132      

 محطة تحلية مياه مشغل 313201        

 محرقة مشغل 313202        

 محطة معالجة مياه مشغل 313203        

 وحدات معالجة المخلفات الصلبة  مراقب 313204        

 وحدة فرز المخلفات الصلبة مشغل 313205        

 وحدة طمر المخلفات الصلبة مراقب 313206        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 وحدة إنتاج سماد عضوي مراقب 313207        

 وحدات معالجة المخلفات الغازية مراقب 313208        

        313209 
وحدة معالجة المخلفات الغازية  مشغل

 بالغسيل

        313210 
وحدة معالجة المخلفات الغازية  مشغل

 باالمتصاص

        313211 
وحدة معالجة المخلفات الغازية  مشغل

 بالترشيح

        313212 
وحدة معالجة المخلفات الغازية  مشغل

 بالفصل الكهروستاتيكي

 وحدات معالجة المياه الصناعية مراقب 313213        

 أحواض التخثير والترسيب مشغل 313214        

 معدات معالجة رواسب مياه مشغل 313215        

 وحدة تعقيم مياه مشغل 313216        

 وحدة تقطير مياه مشغل 313217        

 وحدة فصل غشائي مشغل 313218        

 وحدة تبادل ايوني مشغل 313219        

 وحدة إدمصاص مشغل 313220        

 ابراج تبريد مياه مشغل 313221        

 أجهزة معالجة المياه مركب 313222        

 وحدات معالجة المياه العادمة  مراقب 313223        

 وحدة التعويم مياه عادمة مشغل 313224        

 وحدة معالجة حيوية مياه عادمة مشغل 313225        

 وحدة معالجة كيميائية مياه عادمة مشغل 313226        

        313227 
وحدة معالجة مخلفات خطرة مياه  مشغل

 عادمة

 صحي شبكات فني صرف 313228        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 وصرف صحي خدمات مشتركين فني مياه 313229        

  تنقية مجاري فني محطة 313230        

        313299 
محارق النفايات ومحطات معالجة المياه  فنيو

 االخرون

بالعمليات الكيميائيةالتحكم  فنيو   3133        

 عمليات كيميائية فني 313301        

 مفاعل كيميائي عمليات كيميائية مشغل 313302        

 معدات المعالجة الحرارية الكيميائية فني 313303        

 معدات ترشيح وفرز المواد الكيميائية فني 313304        

بالعمليات الكيميائية األخرونالتحكم  فنيو 313399          

 مصافي تكرير النفط والغاز الطبيعي مشغلو   3134      

 غاز فني محطة 313401        

 مصفاة تكرير نفط  فني 313402        

 وحدة خدمات عامه مصافي  فني 313403        

 إنتاج اإلسفلت فني وحدة 313404        

وحدةفني  313405          التحطيم بالهيدروجين 

 تقطير تحت الضغط الفراغي فني وحدة 313406        

 تقطير تحت الضغط الجوي فني وحدة 313407        

        313408 
معالجة كيميائية للمشتقات  فني وحدة

 النفطية

 تجميل منتجات نفطية فني وحدة 313409        

 تعبئة الغاز المسال فني وحدة 313410        

 تحسين البنزين فني وحدة 313411        

 تهذيب النافثا فني وحدة 313412        

 التحطيم بالعامل المساعد المتميع فني وحدة 313413        

 معالجة وتخزين الغاز الطبيعي فني وحدة 313414        

الهيدورجينانتاج غاز  فني وحدة 313415          
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 الرئيسية
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 الفرعية

المجموعة 
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المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 ضخ وتخزين منتجات نفطية فني وحدة 313416        

 نفط  تحكم عمليات تكرير فني لوحة 313417        

 إسالة وفصل غازات صناعية فني وحدة 313418        

 عينات مختبر نفط فني 313419        

        313499 
األخرون في مصافي تكرير النفط  مشغلو

الطبيعيوالغاز    

 التحكم بعمليات انتاج المعادن فنيو   3135      

 عملية إنتاج المعادن مراقب 313501        

 معامالت حرارية للمعادن فني 313502        

        313599 
األخرون في التحكم بعمليات انتاج  فنيو

 المعادن

      3139   
المصنفين في التحكم بالعمليات غير  فنيو

 فصول أخرى

ل 313901          خط تجميع آلي ُمشغِّ

 وحدات تحكم مناجم ومحاجر مشغل 313902        

 لوحات القياس مشغل 313903        

 فناء السكك الحديدية ناظر 313904        

 جودة منتجات فني ضبط 313905        

 شاملة فني جودة 313906        

 مواصفات مفتش 313907        

 مقاييس مفتش 313908        

 حريق مفتش 313909        

 اطفاء فني 313910        

 إنقاذ فني 313911        

 فني 313998        

        313999 
التحكم بالعمليات غير المصنفين في  فنيو

 فصول أخرى اآلخرون



 ال                                                                                                                                             

98 

 

 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية
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المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

    314     
الحياتية ومساعدو االختصاصيين العلوم  فنيو

 ذوو العالقة

 العلوم الحياتية )عدا الطبية( فنيو   3141      

 كيمياء حيوية فني 314101        

 بيولوجي فني 314102        

 مختبر أحياء فني 314103        

 أجهزة مخبرية فني 314104        

نباتيةمختبر عينات  فني 314105          

 مختبر حشرات فني 314106        

 مختبر علوم فني 314107        

 أبحاث تهجين نبات فني 314108        

 أبحاث أغذية الحيوان فني 314109        

 مكافحة القوارض والحشرات فني 314110        

 العلوم الحياتية )عدا الطبية( االخرون فنيو 314199        

 في الزراعة الفنيون   3142      

 زراعي فني 314201        

 كيمياء زراعية فني 314202        

 تغذية حيوانات فني 314203        

 أحياء مائية فني 314204        

 محاصيل زراعية فني 314205        

 بستنة فني 314206        

 فني ري 314207        

 تربية ماشية فني 314208        

 تربية دواجن فني 314209        

  زراعي زراعة خضراوات فني 314210        

 زراعي زراعة عنب فني 314211        

 زراعي زراعة زيتون فني 314212        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 زراعي زراعة حمضيات فني 314213        

 زراعي زراعة لوزيات وتفاحيات فني 314214        

 زراعي زراعة نخيل فني 314215        

 زراعي حدائق فني 314216        

 زراعي نباتات زينة فني 314217        

 زراعي وقاية نبات فني 314218        

 زراعة محمية فني 314219        

 تصنيع غذائي فني 314220        

 مطاحن حبوب فني 314221        

 تصنيع زيوت فني 314222        

 تصنيع سكر فني 314223        

 تصنيع تبغ فني 314224        

 زراعي تقليم وتطعيم أشجار فني 314225        

 زراعة حبوب فني 314226        

 زراعي تربية خيول فني 314227        

تربية أرانبزراعي  فني 314228          

 زراعي تربية طيور زينة فني 314229        

 زراعي تربية حشرات نافعة ) نحل ( فني 314230        

 زراعي تربية حشرات نافعة )دودة القز ( فني 314231        

 زراعي تربية أسماك فني 314232        

 تربية أسماك زينة  زراع فني 314233        

 زراعي تربية محار وقشريات فني 314234        

 إرشاد زراعي فني 314235        

 إرشاد زراعي محاصيل حقلية فني 314236        

 إرشاد زراعي تربية سمك فني 314237        

 إرشاد زراعي وقاية نبات فني 314238        

 مدرب مهني زراعي 314239        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 االخرون الفنيون في الزراعة 314299        

 الغابات فنيو   3143      

 نباتية  مشرف مزرعة  314301        

 غابات ومراعي فني 314302        

 مشرف مزرعة دواجن  314303        

 تربية أسماك  مشرف مزرعة  314304        

 الغابات االخرون فنيو 314399        

 المالحة الجوية والبحرية و الرصد الجوي فنيو     315    

 هندسة السفن فنيو   3151      

 سفن مهندس 315100        

      3152   
السفن وفنيو سطح السفينة والمالحة  ربابنة

  البحرية

 حركة السفن مسؤول 315201        

 بحري مالح 315202        

 بحري قبطان 315203        

 تنسيق طاقم البحارة مسؤول 315204        

 السفينة ربان 315205        

 قاطرة مراكب مسؤول 315206        

 ناقلة بترول ربان 315207        

 ناقلة غـاز ربان 315208        

   عبارة ربان 315209        

 مرشد سفن 315210        

 سفينة شحن ربان 315211        

 ربان سفينة ركاب 315212        

 ناقلة مواد كيماوية ربان 315213        

 سفينة ذات سرعات عالية ربان 315214        

 حفارة بحرية ربان 315215        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 سفينة صيد ربان 315216        

 سفينة تزويد ربـان 315217        

 خبيرعمليات موانئ 315218        

        315219 
خدمات ناقالت بترول وغاز ومواد  مأمور

 كيماوية

 حركة سفن مأمور 315220        

 بحري مراقب 315221        

 حركة سفن مراقب 315222        

 متمرس بحار 315223        

 عادي بحار 315224        

 خدمات بحرية في الموانئ مشرف 315225        

  بحري مفتش 315226        

 رئيس بحري 315227        

        315299 
السفينة والمالحة  ربابنة السفن وفنيو سطح

 البحرية االخرون

      3153   
ومساعدو االختصاصيون في  الطيارون

 المالحة الجوية

 مالح جوي 315301        

 طائرات الجناح الثابت طيار 315302        

 طائرات مهندس 315303        

 طيران مدرب 315304        

 هليكوبتر طيار 315305        

  تجاري طيار 315306        

  زراعي طيار 315307        

  تجريبي طيار 315308        

 طيار 315309        

 طيران مرشد 315310        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 لغير النقل طيار عام 315311        

 مساعد طيار 315312        

 مفتش عمليات طيران 315313        

 باحث طيران 315314        

        315399 
ومساعدو االختصاصيون في  الطيارون

 المالحة الجوية االخرون

 التحكم بالمرور الجوي فنيو   3154      

 جوي مراقب 315401        

طائراتأرضي إقالع  مراقب 315402          

 أرضي هبوط طائرات مراقب 315403        

 مرحل جوي 315404        

  التحكم بالمرور الجوي االخرون فنيو 315499        

 السالمة االلكترونية في المرور الجوي فنيو   3155      

 إلكترونيات سالمة الحركة الجوية فني 315501        

 صالحية طيران مفتش 315502        

 أحوال جوية فني رصد 315503        

        315599 
  السالمة االلكترونية في المرور فنيو في

  االخرون الجوي

 االختصاصيين في الصحة مساعدو          

 االختصاصيين في الطب والصيدلة مساعدو     321    

  التصوير والتخطيط الطبي فنيو   3211   32  

 تصوير طبي فني 321101        

 باإلشعاع فني عالج 321102        

 تصوير بالموجات فوق الصوتية فني 321103        

 فني أشعة 321104        

 تصوير شعاعي فني 321105        

 تصوير طبقي فني 321106        



 ال                                                                                                                                             

103 

 

 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 تخطيط قلب فني 321107        

دماغ وأعصابتخطيط  فني 321108          

 تصوير طبي رنين مغناطيسي فني 321109        

  قسطرة قلب فني 321110        

 أشعة مدرب فني 321111        

 التصوير والتخطيط الطبي اآلخرون فنيو 321199        

 المختبرات الطبية واألمراض فنيو   3212      

 مختبرات طبية دم فني 321201        

 مختبرات طبية عام فني 321202        

 مختبرات طبية بنك دم فني 321203        

 مختبرات بكتيريا فني 321204        

 عينات فني 321297        

 مختبرات مدرب 321298        

 المختبرات الطبية واألمراض اآلخرون فنيو 321299        

الصيدلةومساعدو  فنيو   3213        

 تصنيع أدوية فني 321301        

 لقاحات وأمصال فني 321302        

 صيدلي مساعد 321303        

 صيدلة أعشاب طبية فني 321304        

 تسويق األدوية فني 321305        

 صيدلة مدرب فني 321306        

 ومساعدو الصيدلة اآلخرون فنيو 321399        

 التركيبات الطبية واألسنان فنيو   3214      

 تقويم أسنان فني 321401        

 أسنان فني 321402        

 أطراف صناعية فني 321403        

 أسنان فني طب 321404        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 أسنان فني عالج 321405        

 أسنان منظف 321406        

اآلخروناألسنان  فنيو 321499          

 االختصاصيين في التمريض والقبالة مساعدو     322    

 االختصاصيين في التمريض مساعدو   3221      

 تمريض إسعاف أولي فني 322101        

 تمريض نقل دم فني 322102        

 تمريض تجهيز دم فني 322103        

 تمريض تعقيم فني 322104        

 تمريض غسيل كلى فني 322105        

 تمريض عمليات فني 322106        

 مهني تمريض مدرب 322107        

  تمريض عام فني 322108        

 ممرض مساعد 322109        

 االختصاصيين في التمريض اآلخرون مساعدو 322199        

 االختصاصيين في القبالة مساعدو   3222      

 تمريض أمومة وطفولة فني 322201        

 تمريض نسائية وتوليد فني 322202        

 االختصاصيين في القبالة األخرون مساعدو 322299        

    323     
االختصاصيين في الطب التقليدي  مساعدو

 والتكميلي

      3230   
االختصاصيين في الطب التقليدي  مساعدو

 والتكميلي

 عربي مجبر 323001        

 حجامة فني 323002        

 الصينية فني وخز باإلبر 323003        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

        323099 
  االختصاصيين في الطب التقليدي مساعدو

 االخرون والتكميلي

 والمساعدون البيطريون الفنيون     324    

 والمساعدون البيطريون الفنيون   3240      

  بيطري عام مساعد 324001        

 فني طب بيطري 324002        

 والمساعدون البيطريون االخرون الفنيون 324099        

 االختصاصيين في الصحة اآلخرون مساعدو     325    

      3251   
االختصاصيين في طب ومعالجة  مساعدو

 األسنان

 طبيب أسنان مساعد 325101        

 صحة الفم واألسنان معالج 325102        

        325199 
مساعدو االختصاصيين في طب ومعالجة  

 اآلخرون األسنان

      3252   
االختصاصيين في السجالت الطبية  مساعدو

 والمعلومات الصحية

  سجالت طبية فني 325201        

 سجالت طبية كاتب 325202        

 سجالت طبية محلل 325203        

 طبي مراقب 325204        

 خدمات صحية مدرب 325205        

        325299 
االختصاصيين في السجالت الطبية  مساعدو

 والمعلومات الصحية األخرون

 االختصاصيين في صحة المجتمع مساعدو   3253      

 صحي مساعد 325301        

 وبائيات مراقب 325302        

  رعاية صحية فني 325303        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  صحة مرشد 325304        

 خدمات صحية وبائية مشرف 325305        

        325399 
االختصاصيين في صحة المجتمع  مساعدو

 األخرون

      3254   
االختصاصيين في السمع  مساعدو

 والبصريات

 نظر فني فحص 325401        

 بصريات طبية فني 325402        

 سمع فني فحص 325403        

 سماعات طبية فني 325404        

 عدسات الصقة صناعية فني 325405        

 صناعية فني عيون 325406        

        325499 
االختصاصيين في السمع  مساعدو

 والبصريات األخرون

 االختصاصيين في العالج الطبيعي مساعدو   3255      

 بالتدليك معالج 325501        

 طبيعي فني عالج 325502        

 تجبير عظام فني 325503        

 تأهيل طبي فني 325504        

 أجهزة تأهيل طبي فني 325505        

 معالجة فيزيائية فني 325506        

 معالجة شعاعيه فني 325507        

 معالجة قدم فني 325508        

 طبيعي تقويمي فني عالج 325509        

 معالجة نطق فني 325510        

 معالجة وظيفية فني 325511        

 صناعي فني تنفس 325512        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 تأهيل مهني فني 325513        

  سلسة فقارية مجبر 325514        

 تنفسي فني عالج 325515        

        325599 
االختصاصيين في العالج الطبيعي  مساعدو

 االخرون

 االختصاصيين في الطب مساعدو   3256      

 مساعد طب وجراحة عيون        325601        

  طبية فني علوم 325602        

 طبي مساعد 325698        

 االختصاصيين في الطب االخرون مساعدو 325699        

 الصحة البيئية والمهنية ومساعديهم مفتشو   3257      

 تآكل هياكل وشبكات مفتش 325701        

 حماية البيئة مفتش 325702        

 وسالمة مهنية مفتش صحة 325703        

 سالمة المنتج مفتش 325704        

 عامة مفتش صحة 325705        

  مفتش سالمة مهنية  325706        

 سالمة مهنية نفط وغاز مفتش 325707        

 سالمة مهنية أخطار كيميائية مفتش 325708        

 سالمة مهنية أخطار ميكانيكية مفتش 325709        

 سالمة مهنية أخطار بيئية مفتش 325710        

مهنية أخطار كهربائيةسالمة  مفتش 325711          

 مهنية مفتش صحة 325712        

  وسالمة مهنية فني امن 325713        

  مهنية فني صحة 325714        

  مكافحة الحرائق فني 325715        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

        325799 
الصحة البيئية والمهنية ومساعديهم  مفتشو

 األخرون

اإلسعاففي  العاملون   3258        

 اسعاف ضابط 325801        

 مسعف 325802        

 في اإلسعاف األخرون العاملون 325899        

      3259   
االختصاصيين في مجال الصحة غير  مساعدو

 المصنفين في مكان آخر

 تخدير فني 325901        

 غذائية فني حمية 325902        

 تغذية فني 325903        

 انظمة الليزر فني 325905        

  عصبي فني جهاز 325906        

  تعقيم فني مواد 325907        

        325999 
االختصاصيين في مجال الصحة غير  مساعدو

  المصنفين في مكان آخر اآلخرون

 االختصاصيين في األعمال واإلدارة مساعدو       33  

 االختصاصيين في المال والرياضيات مساعدو     331    

 السندات واألدوات المالية وسطاء   3311      

 عمالت أجنبية تاجر 331101        

 أوراق مالية وسيط 331102        

 أوراق مالية تاجر 331103        

 سندات وسيط 331104        

 أسهم وسيط 331105        

 مالي وسيط سوق 331106        

  السندات واألدوات المالية االخرون وسطاء 331199        

 اإلئتمان والقروض مأمورو   3312      
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 اعتماد االئتمان مسؤول 331201        

 خدمات الديون موظف 331202        

 القروض مسؤول 331203        

 قروض ضابط 331204        

 رهونات عقارية ضابط 331205        

 اإلئتمان والقروض األخرون مأمورو 331299        

 االختصاصيين في المحاسبة مساعدو   3313      

 حسابات مساعد 331301        

 دفاتر محاسبية فني 331302        

 االلتزام المالي مسؤول 331303        

ماسك دفاتر(حسابات )  فني 331304           

 حسابات تأديات فني 331305        

 حسابات مدقق مطالبات مالية فني 331306        

 حسابات صندوق فني 331307        

 صراف بنك 331308        

 مستودع أو مخزن أمين 331309        

 مشتريات فني 331310        

 عطاءات فني 331311        

  حسابات كلفة فني 331312        

 االختصاصيين في المحاسبة االخرون مساعدو 331399        

      3314   
االختصاصيين في الرياضيات  مساعدو

 واالحصاء والمواضيع ذات الصلة

 اكتواري فنى 331401        

 اكتواري مساعد 331402        

 رياضيات فني 331403        

 رياضيات مساعد 331404        

 إحصائي فني 331405        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 إحصائي مساعد 331406        

 إحصائي ميداني باحث 331407        

 إحصائي مساح 331408        

 إحصاء صحي فني 331409        

        331499 
االختصاصيين في الرياضيات  مساعدو

االخرونواالحصاء والمواضيع ذات الصلة   

  في التثمين وتقييم الخسائر الفنيون   3315      

 حوادث مفتش 331501        

م 331502          مطالبات التأمين مقيِّ

م 331503          عقاري مقيِّ

 أراضي مقيم 331504        

 أضرار حوادث المركبات مقيم 331505        

اقتصاديةمنشآت  مقيم 331506          

 آالت ومعدات مقيم 331507        

  مثمن 331508        

 داللة أو مزاد فني 331509        

  تجاري سمسار 331510        

 أوراق مالية سمسار 331511        

 مصوغات ومعادن نفيسة مقيم 331512        

الخسائر األخرونفي التثمين وتقييم  الفنيون 331599            

 ووسطاء البيع والشراء وكالء     332    

 التأمين وكالء   3321      

 تأمين وكيل 332101        

 تأمين وسيط 332102        

 اعتماد التأمين مسؤول 332103        

 تأمين بحري وكيل 332104        

 تأمين جوي وكيل 332105        



 ال                                                                                                                                             

111 
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 تأمين مركبات وكيل 332106        

 تأمين عقارات وكيل 332107        

 تأمين مصانع وكيل 332108        

 تأمين حياة وكيل 332109        

 تأمين صحي وكيل 332110        

 تأمين أخطار شحن وكيل 332111        

 التأمين االخرون وكالء 332199        

 المبيعات التجارية وكالء   3322      

 تطوير أعمال مسؤول 332201        

 خدمة العمالء ممثل 332202        

 تجارة دولية مسؤول 332203        

 مبيعات وكيل 332204        

 تجارة المواد اإلعالمية والمكتبية وكيل 332205        

الهندسية والبناءتجارة اآلالت والمعدات  وكيل 332206          

 تجارة اآلالت والمعدات الصناعية وكيل 332207        

 تجارة المركبات وقطع الغيار وكيل 332208        

 تجارة األجهزة واألثاث المنزلي وكيل 332209        

 تجارة األدوية والمعدات الطبية وكيل 332210        

 تجارة خدمات وكيل 332211        

        332212 
تجاري المواد اإلعالنية والمكتبية  وكيل

  والمطبعية

        332213 
تجاري اآلالت والمعدات الهندسية  وكيل

 والبناء

 تجاري اآلالت والمعدات الصناعية وكيل 332214        

 تجاري المركبات وقطع الغيار وكيل 332215        

األجهزة واألثاث المنزليتجاري  وكيل 332216          

 تجاري األدوية والمعدات الطبية وكيل 332217        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 تجاري خدمات وكيل 332218        

  تجاري وكيل 332219        

  منتجات وكيل بيع 332220        

  مهني تجاري مدرب 332221        

 المبيعات التجارية االخرون وكالء 332299        

 المشتريات وكالء   3323      

        332301 
توريد خارجي للعالمات التجارية  أخصائي

 الخاصة

 المشتريات مسؤول 332302        

 إدارة سالسل التوريد مساعد 332303        

 مشتريات الجملة مسؤول 332304        

 مشتريات مندوب 332305        

 تأجير أو استئجار خدمات وكيل 332306        

 أخصائي تموين طبي  332307        

 المشتريات األخرون وكالء 332399        

 التجاريون الوسطاء   3324      

 وسيط سلع 332401        

 وسيط شحن 332402        

 تجاري وسيط 332403        

 تجاري بضائع وسيط 332404        

 تجارة برمجيات حاسوب وسيط 332405        

 تجارة المواد اإلعالنية والمكتبية وسيط 332406        

        332407 
تجارة اآلالت والمعدات الهندسية  وسيط

 والبناء

 تجارة اآلالت والمعدات الصناعية وسيط 332408        

 تجارة المركبات وقطع الغيار وسيط 332409        

 تجارة األجهزة واألثاث المنزلي وسيط 332410        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 تجارة األدوية والمعدات الطبية وسيط 332411        

 وتأجير عقارات وسيط بيع 332412        

 التجاريون األخرون الوسطاء 332499        

 خدمات األعمال وكالء     333    

 الشحن والتخليص وكالء   3331      

 الشحن وكيل 333101        

 بحري وكيل شحن 333102        

 جوي وكيل شحن 333103        

 بري وكيل شحن 333104        

 عمليات الشحن مسؤول 333105        

 الخدمات األرضية للطائرات وكيل 333106        

        333107 
الخدمات الجمركية وخدمات التخليص  وكيل

 الجمركي

  بحري وسيط شحن 333108        

  بري وسيط شحن 333109        

  جوي وسيط شحن 333110        

 الشحن والتخليص االخرون وكالء 333199        

 المؤتمرات والمناسبات منظمو   3332      

 تموين مسؤول 333201        

 فعاليات منظم 333202        

  معارض ومؤتمرات  منظم 333203        

 حفالت منظم 333204        

 المؤتمرات والمناسبات االخرون منظمو 333299        

 التوظيف والمقاولون وكالء   3333      

 توظيف وكيل 333301        

 عمال مقاول 333302        

  تشغيل وكيل 333303        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 عقود عمل منظم 333304        

 تشغيل متعهد 333305        

 موارد بشرية فني 333306        

 إدارة عقود فني 333307        

 التوظيف والمقاولون اآلخرون وكالء 333399        

      3334   
العقارييون ومشرفو الممتلكات  الوكالء

 الخاصة

 عقاري مشرف 333401        

 عقاري وكيل 333402        

 عقاري وسيط 333403        

 تأجير مباني وسيط 333404        

 أراضي وعقارات سمسار 333405        

        333499 
العقارييون ومشرفو الممتلكات  الوكالء

 الخاصة األخرون

      3339   
خدمات األعمال غير مصنفين في  وكالء

 موضع أخر

 دعاية وإعالن وكيل 333901        

 فنية تاجر قطع 333902        

 مزادات علنية منظم 333903        

 جمع التبرعات مسؤول 333904        

 براءات اختراع وكيل 333905        

 رياضي وكيل 333906        

 رحالت سياحية منظم 333907        

  رحالت سياحية مروج 333908        

سياحيةرحالت  مرافق 333909          

 مشرف مكتب مركبات االجرة  333910        

 مكتب تأجير مركبات مشرف 333911        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 مشرف نقل بري ركاب  333912        

 مشرف شحن بحري  333913        

 جوي مشرف شحن 333914        

 حديدية مشرف سكة 333915        

 مشرف مخازن  333916        

 مشرف صيانة خطوط سكك حديدية  333917        

  فنية خدمات مستشار 333918        

        333999 
خدمات األعمال غير مصنفين في  وكالء

 موضع أخر اآلخرون

 والسكرتاريون المتخصصون اإلداريون     334    

 المكاتب مشرفو   3341      

 كتبة مشرف 334101        

 مدخلي البيانات مشرف 334102        

 شؤون موظفين مشرف 334103        

 ملفات مشرف حفظ 334104        

 مشرف مكتب خدمات اعمال  334105        

  مهني بريدي مدرب 334106        

 المكاتب األخرون مشرفو 334199        

 القانونيون السكرتيريون   3342      

 قانوني سكرتير 334200        

 اإلداريون والتنفيذيون السكرتيريون   3343      

 اداري عام مساعد 334301        

 اداري سكرتير 334302        

 تنفيذي سكرتير 334303        

 اجتماعات مقرر 334304        

 عالقات عامة كاتب 334305        

 إعالم كاتب 334306        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 تطوير إداري كاتب 334307        

 اختزال فني 334308        

  لجان أعمال منسق 334309        

 اإلداريون والتنفيذيون االخرون السكرتيريون 334399        

 الطبيون  السكرتيريون   3344      

 طبي سكرتير 334401        

  استقبال مرضى كاتب 334402        

  إداري طبي منسق 334403        

 الطبيون األخرون  السكرتيريون 334499        

    335     
االختصاصيين في الوكاالت  مساعدو

 الحكومية التنظيمية

 الجمارك والمنافذ مفتشو   3351      

 جمركي في المنافذ مفتش 335101        

 جمركي ميداني مفتش 335102        

 جمركي مراقب 335103        

 جمركي معاين 335104        

 الجمارك والمنافذ األخرون مفتشو 335199        

 الضرائب والرسوم الجمركية مسؤولين   3352      

 الضرائب والرسوم جمركية موظف 335201        

 ضرائب دخل أفراد موظف 335202        

شركاتضرائب دخل  موظف 335203          

 ضرائب مسقفات اراضي ومباني موظف 335204        

 ضرائب مبيعات حكومية موظف 335205        

 ضرائب مغادرة سفر موظف 335206        

        335299 
الضرائب والرسوم الجمركية  مسؤولين

 األخرون

 المزايا االجتماعية الحكومية موظفو   3353      



 ال                                                                                                                                             

117 
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 عائدات تقاعدية موظف 335301        

 عائدات تأمين صحي موظف 335302        

 عائدات ضمان اجتماعي موظف 335303        

 عائدات تأمينات اجتماعية موظف 335304        

 تأمينات اجتماعية موظف صرف 335305        

األخرونالمزايا االجتماعية الحكومية  موظفو 335399          

 الترخيص الحكومي موظفو   3354      

 تراخيص فني 335401        

 استخراج جوازات السفر موظف 335402        

 براءات اختراع فني 335403        

 تراخيص استيراد موظف 335404        

 تراخيص تصدير موظف 335405        

 تراخيص شركات موظف 335406        

 تراخيص محالت ومكاتب موظف 335407        

 تراخيص مباني موظف 335408        

 الترخيص الحكومي األخرون موظفو 335499        

 الشرطة والمحققين مفتشو   3355      

 محقق 335501        

 حكومي مفتش 335502        

 قصاص أثر 335503        

 الشرطة والمحققين اآلخرون مفتشو 335599        

      3359   
في الوكاالت الحكومية التنظيمية غير  الفنيون

 مصنفين في موضع اخر

 تزوير أخصائي 335901        

 حماية المستهلك والمستثمر مفتش 335902        

 فنادق مفتش 335903        

 تحري مأمور 335904        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 تجاري مراقب 335905        

        335999 
في الوكاالت الحكومية التنظيمية غير  الفنيون

 مصنفين في موضع اخر اآلخرون

  34       
االختصاصيين في القانون والعمل  مساعدو

 االجتماعي والثقافي

    341     
االختصاصيين القانون والعمل  مساعدو

 االجتماعي والشؤون الدينية

      3411   
االختصاصيين في القانون وما  مساعدو

 يرتبط بهم

 محكمة حاجب 341101        

 محكمة كاتب 341102        

  مبلغ محضر أو 341103        

  تنفيذ موظف 341104        

 دائرة أمين سر 341105        

 قصاص 341106        

 شجاج مقدر 341107        

        341199 
االختصاصيين في القانون وما  مساعدو

 يرتبط بهم األخرون

 االختصاصيين في العمل االجتماعي مساعدو   3412      

 اجتماعي ميداني باحث 341201        

 إنعاش اجتماعي مساعد 341202        

 اجتماعي رعاية أيتام مراقب 341203        

رعاية أحداثاجتماعي  مراقب 341204          

  اجتماعي رعاية ذوي اإلعاقات مراقب 341205        

 اجتماعي رعاية مسنين وعجزة مراقب 341206        

 مراقب اجتماعي رعاية شباب  341207        

  اجتماعي فني بحث 341208        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  اجتماعية فني خدمة 341209        

 رعاية أحداث فني 341210        

  رعاية شباب فني 341211        

  رعاية معوقين فني 341212        

  رعاية عجزة فني 341213        

        341299 
االختصاصيين في العمل  مساعدو

  االجتماعي االخرون

 االختصاصيين في الشؤون الدينية مساعدو   3413      

 عقود أنكحة مأذون 341301        

 مسجد خادم 341302        

 مطّوف 341303        

 ديني واعظ 341304        

 مؤذن 341305        

 قرآن كريم مقرئ 341306        

 قرآن كريم محفظ 341307        

 تجويد قرآن كريم مدرب 341308        

  ديني مراقب 341309        

  الحج والعمرة مراقب 341310        

  زمزمي 341311        

        341399 
االختصاصيين في الشؤون الدينية  مساعدو

 األخرون

 في الرياضة واللياقة البدنية الفنيون     342    

 الرياضيون والمحترفون الالعبون   3421      

 قدم محترف العب كرة 342101        

 سلة محترف العب كرة 342102        

 طائرة محترف العب كرة 342103        

 يد محترف العب كرة 342104        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 طاولة محترف العب كرة 342105        

 سباق سيارات محترف العب 342106        

 فروسية محترف العب 342107        

 محترف  جمباز العب 342108        

 محترف  أتقال العب رفع 342109        

 العاب قوى محترف العب 342110        

 محترف رياضي 342111        

 الرياضيون والمحترفون االخرون الالعبون 342199        

 والحكام والمسؤولين الرياضيين المدربون   3422      

 رياضي مدرب 342201        

 رياضي حكم 342202        

 قدم مدرب كرة 342203        

 سلة مدرب كرة 342204        

 سلة حكم كرة 342205        

 طاولة مدرب كرة 342206        

 طاولة حكم كرة 342207        

 طائرة مدرب كرة 342208        

 طائرة حكم كرة 342209        

 ألعاب قوى مدرب 342210        

 ألعاب قوى حكم 342211        

 فروسية مدرب 342212        

 فروسية حكم 342213        

 جمباز مدرب 342214        

 جمباز حكم 342215        

 مالكمة مدرب 342216        

 مالكمة حكم 342217        

 فنون الدفاع عن النفس مدرب 342218        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 الدفاع عن النفس حكم فنون 342219        

 مصارعة مدرب 342220        

 مصارعة حكم 342221        

 سباق دراجات نارية مدرب 342222        

 دراجات نارية حكم سباق 342223        

 رالي سيارات خبير 342224        

 يد مدرب كرة 342225        

 يد كرة حكم 342226        

 ماء مدرب كرة 342227        

 ماء حكم كرة 342228        

 تنس مدرب كرة 342229        

 أرضي حكم تنس 342230        

 ريشة طائرة مدرب 342231        

 طائرة حكم ريشة 342232        

 سباحة مدرب 342233        

 سباحة حكم 342234        

 مبارزة مدرب 342235        

 مبارزة حكم 342236        

 أثقال مدرب رفع 342237        

 أثقال حكم رفع 342238        

 رماية مدرب 342239        

 رماية حكم 342240        

 كمال أجسام مدرب 342241        

 أجسام حكم كمال 342242        

 إسكواش مدرب 342243        

 إسكواش حكم 342244        

هوائيةسباق دراجات  مدرب 342245          
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 دراجات هوائية حكم سباق 342246        

 بلياردو وسنوكر مدرب 342247        

 بلياردو وسنوكر حكم 342248        

 حراس مرمى كرة قدم مدرب 342249        

 حراس مرمى كرة يد مدرب 342250        

 سباق سيارات مدرب 342251        

 سيارات حكم سباق 342252        

 عروض رياضية مصمم 342253        

 تزلج على الثلج مدرب 342254        

 على الثلج حكم تزلج 342255        

 قياس وتقويم رياضي أخصائي 342256        

 مدرب غطس 342257        

 حكم غطس 342258        

 مدرب غوص 342259        

على الماءتزلج  مدرب 342260          

 على الماء حكم تزلج 342261        

 رياضي خبير 342262        

 رياضي مشرف 342263        

        342299 
والحكام والمسؤولين الرياضيين  المدربون

 األخرون

      3423   
في البرامج الرياضية واللياقة البدنية  الفنيون

 والترفيه

 لياقة بدنية مدرب 342301        

 ترفيهي مدرب 342302        

 لياقة بدنية فني 342303        

 تدريبات جماعية ايروبكس مشرف 342304        

 صالة جمنازيوم مدرب 342305        
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 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  تدريبات جماعية مدرب 342306        

 تدليك رياضي فني 342307        

 سباحة منقذ 342308        

        342399 
في البرامج الرياضية واللياقة البدنية  الفنيون

 والترفيه األخرون

    343     
االختصاصيون في الشؤون الفنية  مساعدو

 والثقافية والطهي

 الفوتوغرافيون المصورون   3431      

 تصوير فوتوغرافي فني 343101        

 تصوير جوي فني 343102        

  جنائي مصور 343103        

        343104 
أستوديو   فوتوغرافي لألشخاص في مصور

 تصوير

  فوتوغرافي للصحافة مصور 343105        

  صحفي مصور 343106        

  تجميل فني 343107        

 إعالنات تجارية فنان 343108        

  منتجات صناعية وتجارية مصمم 343109        

 فوتوغرافي لإلعالنات التجارية مصور 343110        

 الفوتوغرافيون االخرون المصورون 343199        

 الديكور والتصميم الداخلي فنيو   3432      

 تركيب الديكور فني 343201        

 معارض مصمم 343202        

 داخلي مصمم 343203        

تصويرمواقع  مصمم 343204          

 معروضات تجارية منسق 343205        

 خيوط فني غزل 343206        
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 الرئيسية
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 الفرعية
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المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 وحياكة فني نسيج 343207        

 تصميم أحذية فني 343208        

 تصميم أزياء فني 343209        

 تصاميم مالبس بالحاسوب رسام 343210        

 تعتيق وغسيل مالبس الجنيز فني 343211        

 ديكور فني عرض 343212        

 أفراح مصمم 343213        

 الديكور والتصميم الداخلي األخرون فنيو 343299        

 المعارض والمتاحف والمكتبات فنيو   3433      

 متاحف فني 343301        

 أمين مكتبة مساعد 343302        

 أرشفة فني 343303        

  المعارض والمتاحف والمكتبات واالخرون فنيو 343399        

 الطهاه   3434      

  الطهاه رئيس 343401        

 طباخ طاهي أو 343402        

 األخرون الطهاه 343499        

      3435   
في الشؤون الفنية  اإلختصاصيون مساعدو

 والثقافية والطهي اآلخرون

 التصوير فني موقع 343501        

 مؤثرات خاصة فني 343502        

 ساحر العب خفة 343503        

 مهرج 343504        

 بهلوان 343505        

 سيرك العب 343506        

 ألعاب بهلوانية مدرب 343507        

 تنويم مغناطيسي اختصاصي 343508        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 حيوانات مروض 343509        

 مطعم مشرف 343510        

 فندق مشرف 343511        

 مشرف مقهى  343512        

 مطعم وجبات سريعة مشرف 343513        

 متنزه مشرف 343514        

 بيع عصائر مشرف محل 343515        

  مهني ثقافي مدرب 343516        

  حفالت منسق 343517        

        343599 
اإلختصاصيون في الشؤون الفنية  مساعدو

 والثقافية والطهي اآلخرون

 المعلومات واالتصاالت فنيو       35  

    351     
عمليات تشغيل تقنيات المعلومات  فنيو

 واالتصاالت ودعم المستخدمين

      3511   
عمليات تشغيل تقنية المعلومات  فنيو

  واالتصاالت

 تشغيل حاسوبية فني نظم 351101        

  حاسب الكتروني مشغل 351102        

        351199 
عمليات تشغيل تقنية المعلومات  فنيو

  واالتصاالت األخرون

      3512   
مستخدمي تقنية المعلومات  فنيو دعم

 واالتصاالت

  مختبر حاسوب فني 351201        

  دعم فني 351202        

 تقنية حاسوب تعليمي فني 351203        

        351299 
مستخدمي تقنية المعلومات  فنيو دعم

 واالتصاالت األخرون
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 النظم والشبكات الحاسوبية فنيو   3513      

 معلوماتية فني نظم 351301        

 برمجة فني 351302        

 نظم معلومات فني فاحص 351303        

 وسائط متعددة فني 351304        

 تحليل نظم فني 351305        

 تصميم تخطيط نظم فني 351306        

 النظم والشبكات الحاسوبية االخرون فنيو 351399        

 الشبكات االلكترونية فنيو   3514      

 تطوير مواقع إلكترونية فني 351401        

 تصميم صفحات إنترنت فني 351402        

 محرر صفحات إنترنت  351403        

 توثيق شبكات فني 351404        

 الشبكات االلكترونية األخرون فنيو 351499        

السلكية واال سلكية والبثاالتصاالت  فنيو     352      

  البث االذاعي والتلفزيوني فنيو   3521      

 تحرير صوتيات ومرئيات فني 352101        

ل 352102          معدات بث ُمشغِّ

 معدات بث فني 352103        

 تليفزيوني مصّور 352104        

ل 352105          معدات تسجيل ُمشغِّ

 جدولة االستديو مسؤول 352106        

 تشغيل أجهزة بث اذاعي فني 352107        

 تشغيل أحهزة إرسال تلفزيوني فني 352108        

 فني صوت 352109        

 إضاءة فني 352110        

 تصوير سينمائي فني 352111        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 فيديو  تصوير فني 352112        

 تسجيل صوت فني 352113        

 تسجيل صورة فني 352114        

 مونتاج فني 352115        

 دبلجة فني 352116        

 تصوير دقيق )ميكروفيش( فني 352117        

 البث االذاعي والتلفزيوني األخرون فنيو 352199        

 هندسة التصاالت السلكية واال سلكية فنيو   3522      

 تشغيل أنظمة اتصاالت سلكية فني 352201        

 تشغيل أنظمة اتصاالت اال سلكية فني 352202        

        352299 
هندسة التصاالت السلكية واال سلكية  فنيو

 األخرون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ال                                                                                                                                             

128 

 

 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

 الكتبة (:4)الرئيسية  المجموعة

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 الكتبة         4

 العامون والطابعون الكتبة       41  

  المكاتب العامون كتبة     411    

  المكاتب العامون كتبة   4110      

 عالقات حكومية كاتب 411001        

 كتابي موظف 411002        

  اداري عام كاتب 411003        

 وارد وصادر كاتب 411004        

 محاضر جلسات كاتب 411005        

 متابعة المعامالت كاتب 411006        

 مراسالت كاتب 411007        

 تسجيل طالب كاتب 411008        

 تسجيل اراضي وعقارات كاتب 411009        

 تصديق شهادات كاتب 411010        

 تسجيل الملكية الفكرية كاتب 411011        

 معامالت مخلص 411012        

  احوال مدنية  كاتب 411013        

   وثائق اثبات شخصية كاتب 411014        

   تسجيل المواليد كاتب 411015        

  الوفيات  تسجيل كاتب 411016        

 تسجيل زواج طالق كاتب 411017        

  كاتب جوازات سفر  411018        

  جنسية كاتب 411019        

 تصديق وثائق مدنية كاتب 411020        

  استدعاءات كاتب 411021        

 أعمال كتابية مشرف 411022        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  محامي كاتب 411023        

  متابع كاتب 411024        

 ملفات محفوظات كاتب 411025        

 شفرة كاتب 411026        

 كاتب سجل 411027        

  عالقات حكومية مسؤول 411028        

 المكاتب العامون االخرون كتبة 411099        

 العامون  السكرتيريون     412    

 العامون  السكرتيريون   4120      

  وكاتب اختزال سكرتير 412001        

  عام سكرتير 412097        

 خاص  سكرتير 412098        

  العامون االخرون  االسكرتيريون  412099        

 الطابعون     413    

 ومشغلو معالجة النصوص الطابعون   4131      

 معالجة نصوص كاتب 413101        

 خطاط 413102        

 عربية طابع لغة 413103        

 انجليزية طابع لغة 413104        

 طباعة مدقق 413105        

 بريد الكتروني كاتب 413106        

 فاكس مشغل 413107        

 آالت استنساخ مشغل 413108        

  بروفات ومدقق لها كاتب 413109        

 وطابع آلة كاتبة مختزل 413110        

 طباعة مصصم 413111        

 طابع عام 413198        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 ومشغلو معالجة النصوص االخرون الطابعون 413199        

 البيانات مدخلو   4132      

 ادخال بيانات كاتب 413201        

 ادخال بيانات مدقق 413202        

 ترميز معالجة بيانات كاتب 413203        

 الحاسب اآللي مشغل 413204        

 شبكات إداري 413205        

  نتائج اختبارات كاتب 413206        

 نتائج اختبارات مدقق 413207        

 البيانات اآلخرون مدخلو 413299        

 خدمات العمالء كتبة       42  

 ومحصلو األموال وما يرتبط بهم الصرافون     421    

بهمالبنوك وما يرتبط  صرافو   4211        

 مصرفي صراف 421101        

 مكتب البريد كاتب 421102        

  عمالت صراف 421103        

 اوراق مالية صراف 421104        

 نقود عداد 421105        

 البنوك وما يرتبط بهم االخرون صرافو 421199        

 الرهن واالقراض المالي وسطاء   4213      

 رهانات بنك كاتب 421301        

 قروض بنوك كاتب 421302        

 الرهن واالقراض المالي اآلخرون وسطاء 421399        

 الديون وما يرتبط بهم محصلو   4214      

  تبرعات وهبات محصل 421401        

 إيجار مباني محصل 421402        

مبيعاتأقساط وفواتير  محصل 421403          
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 كمبياالت محصل 421404        

 ايرادات حكومية محصل 421405        

 فواتير استهالك محصل 421406        

 الديون وما يرتبط بهم اآلخرون محصلو 421499        

 معلومات العمالء كتبة     422    

  وكاالت السفر كتبة   4221      

للحجوزاتأرضي  مضيف 422101          

 سفريات وكيل 422102        

 كاتب حجز سياحي  422103        

 استعالمات سياحية كاتب 422104        

 زائرين مرشد 422105        

 تأجير سيارات سياحية كاتب 422106        

  سياحي دليل 422107        

  تذاكر سفر كاتب 422108        

  سياحي وكيل 422109        

 برامج سياحية مشرف 422110        

 وكاالت السفر االخرون كتبة 422199        

 مراكز االتصال والمعلومات كتبة   4222      

  استعالمات المطار كاتب 422201        

 استعالمات الهاتف كاتب 422202        

العمالءمركز اتصاالت  كاتب 422203          

 استقبال أعطال هاتف كاتب 422204        

  استعالمات عامة كاتب 422205        

  عالقات عامة كاتب 422206        

 مراكز االتصال والمعلومات االخرون كتبة 422299        

 المقاسم الهاتفية مشغلو   4223      

سلكيةاتصاالت سلكية وال  كاتب 422301            
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  بدالة مشغل 422302        

 السلكي سفن السلكي بحري مشغل 422303        

 السلكي طائرة السلكي جوي مشغل 422304        

  اتصاالت سلكية ارضية مشغل 422305        

 اتصاالت ال سلكية بمحطة أرضية مشغل 422306        

الهاتفية اآلخرونمشغلو المقاسم   422399           

 االستقبال الفندقي كتبة   4224      

 استقبال في فندق موظف 422400        

 الشكاوي كتبة   4225      

 شكاوى كاتب 422501        

 استعالمات موظف 422502        

 الشكاوي اآلخرون كتبة 422599        

العاموناالستقبال  كتبة   4226        

 استقبال موظف 422601        

 استقبال مرضى كاتب 422602        

 االستقبال العامون االخرون كتبة 422699        

 المسوحات الميدانية ودراسات السوق كتبة   4227      

 ميداني باحث سوق 422701        

 بيانات إحصائية جامع 422702        

        422799 
المسوحات الميدانية ودراسات السوق  كتبة

 اآلخرون

      4229   
معلومات العمالء غير مصنفين في  كتبة

 موضع اخر

 إدخال إلى المستشفى كاتب 422901        

  تأجير سيارت كاتب 422902        

 تأجير لوازم حفالت كاتب 422903        

العدد واالدوات الصناعية تاجير كاتب 422904          
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 تأجير معدات وادوات البناء كاتب 422905        

 تأجير أجهزة واشرطة افالم كاتب 422906        

        422999 
معلومات العمالء غير مصنفين في  كتبة

 موضع اخر اآلخرون

 الرقميون وكتبة التخزين والتسجيل الكتبة       43  

 الرقميون الكتبة     431    

 المحاسبة ومسك الدفاتر كتبة   4311      

 مصرفي كاتب 431101        

 اسهم وسندات ماليه كاتب 431102        

 تدقيق تواقيع كاتب 431103        

 حسابات ضرائب كاتب 431104        

  جمركي كاتب 431105        

 تخليص جمركي كاتب 431106        

   حسابات الرسوم كاتب 431107        

 حسابات نفقات وايرادات كاتب 431108        

 حسابات امانات وسلف كاتب 431109        

 اقتطاعات  حسابات كاتب 431110        

 صناديق ادخار وتسليف  حسابات كاتب 431111        

  الدفاتر كاتب مسك 431112        

  صراف 431113        

  ديون محصل 431114        

  ماكينة مسك الدفاتر مشغل 431115        

  اآللة الحاسبة مشغل 431116        

 المحاسبة ومسك الدفاتر االخرون كتبة 431199        

 االحصائيون والماليون وكتبة التأمين الكتبة   4312      

 مالي كاتب 431201        

 تأمين كاتب 431202        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 إحصاء كاتب 431203        

  تأمينات اجتماعية كاتب 431204        

 تأمين صحي كاتب 431205        

  موازنة كاتب 431206        

 مال أمين بيت 431207        

        431299 
االحصائيون والماليون وكتبة التأمين  الكتبة

 االخرون

 الرواتب كتبة   4313      

 رواتب كاتب 431300        

 تسجيل المواد والنقل كتبة     432    

 المخزون كتبة   4321      

 مستودع مأمور 432101        

   غيار خازن قطع 432102        

 قياس وزان أو 432103        

 ترميز لوازم كاتب 432104        

 تسعير كاتب 432105        

 سجالت مخازن كاتب 432106        

 محروقات وزيوت  كاتب 432107        

 مخزن أمين 432108        

  استالم بضائع كاتب 432109        

  حركة المخزون مراقب 432110        

 عهده مأمور 432111        

 تموين مراقب 432112        

 تموين مساعد 432113        

 المخزون االخرون كتبة 432199        

 االنتاج كتبة   4322      

 انتاج  تخطيط كاتب 432201        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 تكاليف كاتب 432202        

  تخطيط مواد كاتب 432203        

 اإلنتاج اآلخرون كتبة 432299        

 النقل كتبة   4323      

 خدمات شحن كاتب 432301        

 ارساليات شحن كاتب 432302        

 تسليم واستالم البضائع  كاتب 432303        

 وفرز البضائع كاتب حصر 432304        

  خدمات نقل جوي كاتب 432305        

  خدمات نقل بري كاتب 432306        

  حركة قطارات كاتب 432307        

  حركة مركبات كاتب 432308        

  حركة بواخر ركاب كاتب 432309        

  خدمات مسافرين كاتب 432310        

  خدمات امتعة كاتب 432311        

 خدمات عبور كاتب 432312        

 تخليص جمركي وسيط 432313        

 خدمات نقل قطارات مفتش 432314        

 خدمات نقل بري ركاب مفتش 432315        

  حركة سيارات مراقب 432316        

 جابي محصل 432317        

 حركة سير القطارات مأمور 432318        

  حركة جوية مراقب 432319        

  بضائع السكك الحديدية وكيل 432320        

  خدمات اتصاالت ال سلكية مشرف 432321        

  خدمات بريدية مشرف 432322        

  حافلة محصل 432323        



 ال                                                                                                                                             

136 

 

 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  عمليات طيران ضابط 432324        

  خدمات نقل جوي مشرف 432325        

  خدمات نقل بري مشرف 432326        

 جمركي مبند 432327        

 خدمات عامة مراقب 432328        

 النقل االخرون كتبة 432399        

 اآلخرون الكتبة       44  

 اآلخرون الكتبة     441    

 المكتبات كتبة   4411      

 اعارة كتب كاتب 441101        

 سجالت مكتبة كاتب 441102        

 فهرسة كتب كاتب 441103        

 تصنيف كتب كاتب 441104        

 المكتبات اآلخرون كتبة 441199        

  البريد والفرز كتبة   4412      

 بريد كاتب 441201        

  فرز  بريدي كاتب 441202        

 بريد مسجل كاتب 441203        

 بريد عاجل كاتب 441204        

 بريد طوابع كاتب 441205        

 بريد صناديق كاتب 441206        

 بريد صناديق التوفير كاتب 441207        

 بريد حواالت بريدية كاتب 441208        

  اتصاالت برقية كاتب 441209        

 البريد ساعي 441210        

  اتصاالت هاتفية كاتب 441211        

  تلكس كاتب 441212        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  اتصاالت بريدية كاتب 441213        

  بريدي فراز 441214        

 جهاز برقي تلغراف مشغل 441215        

  سنترال مأمور 441216        

 بريد مأمور 441217        

 البريد والفرز االخرون كتبة 441299        

 الترميز والتدقيق وما يرتبط بهم كتبة   4413      

  استمارات احصائية مدقق 441301        

  استمارات احصائية مرمز 441302        

 مرمز طبي 441303        

 الترميز والتدقيق وما يرتبط بهم اآلخرون كتبة 441399        

  وما يرتبط بهم الناسخون   4414      

 ناسخ 441400        

  الملفات و التصوير كتبة   4415      

  ملفات كاتب 441501        

 تصوير كاتب 441502        

  طباعة وتصوير مشغل 441503        

 الملفات و التصوير اآلخرون كتبة 441599        

 شؤون األفراد كتبة   4416      

 شؤون أفراد كاتب 441601        

  دوام كاتب 441602        

 تعيينات كاتب 441603        

موظفينشؤون  كاتب 441604           

 شؤون األفراد اآلخرون كتبة 441699        

 غير مصنفين في موضع آخر الكتبة   4419      

 جداول زمنية كاتب 441901        

 طلبات مدقق 441902        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  كاتب 441998        

        441999 
الكتبة غير مصنفين في موضع آخر في  

 االخرون
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

 العاملون في الخدمات والبيع (:5)الرئيسية المجموعة 

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 والبيع العاملون في الخدمات         5

 في الخدمات الشخصية العاملون       51  

 والمرافقون ومرشدي السفر المّضيفون     511    

 السفر مضّيفو   5111      

 طيران مضيف 511101        

 بحري مضيف 511102        

 ارضي مضيف 511103        

 السفر االخرون مضّيفو 511199        

  التذاكر النقل مفتشو   5112      

 تذاكر الحافالت قاطع 511201        

 التذاكر الحافالت مفتش 511202        

  تذاكر القطرات قاطع 511203        

  تذاكر سينما ومسرح ) مرشد مقاعد( مفتش 511204        

 تذاكر مواقع سياحية مفتش 511205        

  التذاكر النقل االخرون مفتشو 511299        

 السفر مرشدي   5113      

سفرمرشد  511301          

 سياحي مرشد 511302        

 متحف مرشد 511303        

  سياحي بحري مرشد 511304        

 زوار )مرشد أماكن دينية ( دليل 511305        

 مرشدي السفر االخرون  511399        

 الطهاة     512    

 الطهاة   5120      

 اطعمه عربية طاهي 512001        

 اطعمه شرقيه طاهي 512002        



 ال                                                                                                                                             

140 

 

 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 اطعمه غربيه طاهي 512003        

 اطعمة آسيوية طاهي 512004        

 كوارع ورأس طاهي 512005        

 ( معلم شويات ) شواء لحم 512006        

 أحياء مائية شواء 512007        

  دجاج شواء 512008        

 شاورما شواء 512009        

  وساندويتش  شطائر معد 512010        

 فالفل معد 512011        

  حلويات معد 512012        

  معجنات معد 512013        

 معد فول 512014        

 صلصات محضر 512015        

  خدمات طعام مشرف 512016        

 سلطات محضر 512017        

 طاهي عام 512018        

 طاهي جوي 512019        

 منزلي طباخ 512020        

 منزلية طباخة 512021        

 اآلخرون الطهاة 512099        

 النادلون     513    

  النادلون   5131      

 طعام نادل 513101        

 مقهى نادل 513102        

  عصير معد 513103        

 عربية معد قهوة 513104        

 قهوجي 513105        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 أواني منظف 513106        

 أغذية مشرف 513107        

  مطبخ عامل 513108        

  مطعم عامل 513109        

 ضيافة عاملة 513110        

 قهوة مقدم 513111        

  توزيع وجبات مرضى عامل 513112        

 طعام مقدم 513113        

 االخرون النادلون 513199        

    514     
في العناية بالشعر والتجميل وما  العاملون

 يرتبط بهم

 في العناية بالشعر العاملون   5141      

 رجالي حالق 514101        

 اطفال حالق شعر 514102        

  شعر مصففة 514103        

 في العناية بالشعر االخرون العاملون 514199        

 في التجميل وما يرتبط بهم العاملون   5142      

 العناية بالبشرة أخصائي 514201        

 تجميل خبير 514202        

 نادي صحي مضيف 514203        

 واضعة مكياج مجملة أو 514204        

  ومناكير بدكير 514205        

 نقاشة 514206        

 تجميل وتصفيف شعر خبيرة 514298        

 في التجميل وما يرتبط بهم االخرون العاملون 514299        

 المباني والتدبير المنزلي مشرفو     515    
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

      5151   
التنظيف والتدبير المنزلي في  مشرفو

األخرىالمكاتب والفنادق والمنشآت   

 تنظيف وتدبير منزلي مشرف 515101        

 مجمع عمال مشرف 515102        

 حضانة أطفال مشرفة 515103        

 ضيافة مسنين مشرف دار 515104        

 رعاية ذو االعاقة مشرف دار 515105        

 أيتام مشرف دار 515106        

 رعاية االحداث مشرف دار 515107        

 داخلي مشرف سكن 515108        

 منشأة تنظيف المباني مشرف 515109        

 منشأة تنظيف سجاد وموكيت مشرف 515110        

  مسكن عام مشرف على 515111        

  مسكن خاص مشرف على 515112        

        515199 
المكاتب التنظيف والتدبير المنزلي  مشرفو

 والفنادق والمنشآت األخرى االخرون

 المنازل مدبرو   5152      

 منزلي مضيف 515201        

  منزل مدير 515202        

 المنازل االخرون مدبرو 515299        

 والبوابون للمباني الحراس   5153      

 منزل حارس 515301        

سياراتموقف  حارس 515302           

 مصعد عامل 515303        

 عمارة حارس 515304        

 استراحة حارس 515305        

 والبوابون للمباني االخرون الحراس 515399        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 في الخدمات الشخصية اآلخرون العاملون     516    

  والمرافقون األخوياء   5162      

 خوي 516201        

 شخصي معاون 516202        

 والمرافقون االخرون األخوياء 516299        

 في خدمة الجنائز ودفن الموتى العاملون   5163      

 موتى دّفان 516301        

 موتى مغسل 516302        

 قبور حفار 516303        

 محنط جثث 516304        

        516399 
الجنائز ودفن الموتى في خدمة  العاملون

 االخرون

      5164   
والعاملون في رعاية الحيوانات  السائسون

 االليفة

 حيوانات منظف 516401        

 حيوانات مدرب 516402        

 حديقة حيوان حارس 516403        

 سايس خيل 516404        

 حيوانات أليفة مربي 516405        

   مدرب كالب بوليسية  516406        

        516499 
والعاملون في رعاية الحيوانات  السائسون

 االليفة االخرون

 القيادة مدربو   5165      

 القيادة مدرب 516501        

 قيادة نقل الثقيل مدرب 516502        

 القيادة االخرون مدربو 516599        



 ال                                                                                                                                             

144 

 

 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

      5169   
في الخدمات الشخصية غير  العاملون

 مصنفين في موضع اخر

 صحراء مرشد 516901        

 خاص للموضة مستشار 516902        

 مخبر 516903        

 زمزمي 516904        

 في البيع العاملون       52  

 في الشارع واألسواق البائعون     521    

االكشاك واألسواقفي  البائعون   5211        

 منتجات حرف يدوية بائع 521101        

 كشك خضار وفواكه بائع في 521102        

        521103 
 في الشوارع واماكن  مكسرات وتسالي بائع

  الترفيه

 مواشي بائع 521104        

 في االكشاك واألسواق االخرون البائعون 521199        

 االطعمة في الشارع بائعو   5212      

   متجول فواكه وخضروات بائع 521201        

  متجول اسماك ومنتجات بحرية بائع 521202        

 متجول بائع 521298        

 االطعمة في الشارع االخرون بائعو 521299        

 في المتاجر والمحالت البائعون     522    

 وأصحاب المحالت التجارية البقالون   5221      

 مواد تموينية ) بقال ( بائع 522101        

 مشروبات ساخنة وباردة بائع 522102        

 خضار وفواكه بائع محل 522103        

 مرطبات بائع 522104        

 تاجر 522198        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

التجارية االخرونوأصحاب المحالت  البقالون 522199          

 في المتاجر والمحالت المشرفون   5222      

 مشرف محل بيع بالجملة  522201        

 مشرف محل بيع بالتجزئة  522202        

 محطة وقود مشرف 522203        

 في المتاجر والمحالت االخرون المشرفون 522299        

 البائعين في المتاجر والمحالت مساعدو   5223      

 بائع 522301        

 متخصص بائع 522302        

 مستلزمات نسائية بائع 522303        

 اسماك ومأكوالت بحرية بائع 522304        

  وطيور ومنتوجاتها  دواجن بائع 522305        

 منتوجات البان بائع 522306        

  ومعجنات بائع خبز 522307        

  حلويات بائع 522308        

 مواد عطارة ) عطار ( بائع 522309        

   منسوجات وجلود بائع 522310        

 سجاد وبسط بائع 522311        

 أقمشة بائع 522312        

 مالبس جاهزة بائع 522313        

اطفالمالبس  بائع 522314          

  مالبس رجالية بائع 522315        

 مالبس جلدية بائع 522316        

 مالبس رياضية بائع 522317        

  احذية بائع 522318        

 حقائب بائع 522319        

 لوازم خياطة بائع 522320        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  مفارش وبطانيات بائع 522321        

  ادوات واجهزة منزلية بائع 522322        

 اجهزة كهربائية بائع 522323        

   اثاث بائع 522324        

 اجهزة األستقبال الفضائية ) ستااليت ( بائع 522325        

  مجوهرات بائع 522326        

  ذهبية بائع حلي 522327        

 فضية بائع حلي 522328        

 اصطناعية بائع حلي 522329        

 ساعات بائع 522330        

 االت تصوير وطباعة بائع 522331        

 نظارات بائع 522332        

 اجهزة مساحة بائع 522333        

  مستحضرات وادوات تجميل بائع 522334        

 عطور بائع 522335        

ونباتاتزهور  بائع 522336          

 هدايا بائع 522337        

  العاب اطفال بائع 522338        

  لوحات فنية وتحف بائع 522339        

 منتوجات تراثية سياحية بائع 522340        

 ودوريات وصحف بائع كتب 522341        

 قرطاسية بائع 522342        

موسيقيةادوات  بائع 522343          

  اشرطه اقراص تسجيل مسموعة ومرئية بائع 522344        

 ادوات رياضية بائع 522345        

 لوازم رحالت بائع 522346        

  تجهيزات مكتبيه بائع 522347        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 أجهزة علمية عام بائع 522348        

 أجهزة مخبريه بائع 522349        

 أجهزة دقيقة بائع 522350        

  حاسبات بائع 522351        

  أجهزة وأدوات طبية بائع 522352        

  تجهيزات الطب البيطري بائع 522353        

  زبائن محاسب 522354        

        522399 
البائعين في المتاجر والمحالت  مساعدو

 االخرون

  ومحصلو التذاكر الصرافون     523    

 ومحصلو التذاكر الصرافون   5230      

 كاشير 523001        

 موظف حجز 523002        

  تذاكر دخول المنشآت السياحية محصل 523003        

        523004 
تذاكر دخول المنشآت الترفيهية  محصل

 والتسلية

والمسرحتذاكر دور السنيما  محصل 523005          

 ومحصلو التذاكر االخرون الصرافون 523099        

 في البيع اآلخرون العاملون     524    

 األزياء والنماذج عارضو   5241      

 أزياء عارض 524101        

  نماذج وموديالت عارض 524102        

 األزياء والنماذج االخرون عارضو 524199        

 المبيعات عارضو   5242      

 مبيعات عارض 524201        

 واجهات عرض بضائع منسق 524202        

 المبيعات االخرون عارضو 524299        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 المبيعات من الباب إلى الباب مندوبو   5243      

  مبيعات مندوب 523401        

 مبيعات ) متجول ( مندوب 524302        

        524399 
المبيعات من الباب إلى الباب  مندوبو

 االخرون

 في مراكز االتصال البائعون   5244      

  الهاتف بائع عبر 524401        

 االنترنت بائع عبر 524402        

 في مراكز االتصال االخرون البائعون 524499        

 في محطات الخدمة البائعون   5245      

 محطة وقود بائع في 524501        

 محطة خدمات بائع في 524502        

 في محطات الخدمة االخرون البائعون 524599        

 في منصات بيع األطعمة البائعون   5246      

 الكاونتر بائع 524601        

        524602 
 الخدمة  مأكوالت ومشروبات في مطاعم بائع

  السريعة

 في منصات بيع األطعمة االخرون البائعون 524699        

      5249   
في البيع غير مصنفين في موضع  العاملون

 اخر

 مواد انشائية بائع 524901        

  معادن إنشائية بائع 524902        

 اخشاب بائع 524903        

 دهانات بائع 524904        

ابنيةمواد  بائع 524905           

 العدد ولوازم النجارة بائع 524906        

  مواد العزل بائع 524907        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 مستلزمات تمديدات كهربائية بائع 524908        

  بائع مستلزمات أدوات صحية  524909        

 مستلزمات التكييف والتدفئة المركزية بائع 524910        

  أليات إنشائية بائع 524911        

 اليات طرق بائع 524912        

 آليات بناء بائع 524913        

  سيارات بائع 524914        

 دراجات نارية بائع 524915        

 دراجات هوائية بائع 524916        

 غيار جديدة سيارات بائع قطع 524917        

مستعملة سياراتغيار  بائع قطع 524918          

 إطارات وبطاريات وزيوت سيارات بائع 524919        

 لوازم وزينة سيارات بائع 524920        

 تجهيزات واالالت وأدوات صناعية بائع 524921        

 االت كهربائية بائع 524922        

 بذور واسمدة زراعية بائع 524923        

  اشتال زراعية بائع 524924        

 مبيدات وافات زراعية بائع 524925        

 مخصبات زراعية بائع 524926        

 تجهيزات الري بائع 524927        

  تجهيزات وادوات واالالت زراعية بائع 524928        

 اعالف بائع 524929        

  بائع لوازم فروسية  524930        

 تجهيزات وأدوات وآالت الصيد بائع 524931        

  غاز  بائع 524932        

  وخشب وقود بائع فحم 524933        

 إطارات بائع 524934        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 منتجات نفطية عام بائع 524935        

        524999 
في البيع غير مصنفين في موضع  العاملون

 اخر االخرون

  في الرعاية الشخصية العاملون       53  

    531     
في رعاية االطفال ومساعدي  العاملون

 المعلمين

 في رعاية االطفال العاملون   5311      

 رعاية أطفال مسؤول 531101        

 أطفال ُمربية 531102        

 أطفال حاضنة 531103        

 أطفال جليسة 531104        

 في رعاية األطفال االخرون العاملون 531199        

 المعلمين مساعدو   5312      

 معلمة رياض اطفال مساعدة 531201        

 حافلة رياض أطفال مرافق 531202        

 المعلمين االخرون مساعدو 531299        

    532     
في الرعاية الشخصية في الخدمات  العاملون

 الصحية

  في الرعاية الصحية المساعدون   5321      

 رعاية مرضى مساعد 532101        

  رعاية العجزة والمسنين مساعد 532102        

 رعاية ذوي االحتياجات الخاصة مساعد 532103        

 رعاية احداث مساعد 532104        

االخرونفي الرعاية الصحية  المساعدون 532199          

 في الرعاية الشخصية المنزلية العاملون   5322      

 مرضى أو مساعد صحي بالمنزل جليس 532201        

 اجتماعي مرافق 532202        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 منزلي ممرض 532203        

 منزلية ممرضة 532204        

 عناية شخصية عامل 532205        

        532299 
في الرعاية الشخصية المنزلية  العاملون

 االخرون

      5329   
في الرعاية الشخصية في الخدمات  العاملون

 الصحية غير مصنفين في موضع اخر

اد 532901          َفصَّ

 مضمد 532902        

        532999 
في الرعاية الشخصية في الخدمات  العاملون

موضع اخر االخرونالصحية غير مصنفين في   

 في خدمات الحماية العاملون       54  

 في خدمات الحماية العاملون     541    

      5411   
غير العسكريين في الدفاع ) االطفائيون

  (المدني

  إطفائي 541101        

 حرائق غابات إطفائي 541102        

        541199 
العسكريين في الدفاع )غير  االطفائيون

 المدني( االخرون

 الشرطة ضباط   5412      

 فرقة رئيس 541201        

 دورية رئيس 541202        

  ضباط الشرطة األخرون  541299        

  األمن حراس   5414      

 غرفة المراقبة األمنية مسؤول 541401        

 حارس أمن 541402        

 شخصي  حارس 541403        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  نساء مفتشة 541404        

 أمن وسالمة مراقب 541405        

 األمن االخرون حراس 541499        

      5419   
في خدمات الحماية غير مصنفين  العاملون

 في موضع اخر

 بحري منقذ 541901        

 منقذ 541902        

        541999 
في خدمات الحماية غير مصنفين  العاملون

 في موضع اخراآلخرون
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

(: العاملون المهرة في الزراعة والغابات 6) الرئيسية المجموعة
 والثروة السمكية

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

6         
الزراعة والغابات والثروة  العاملون المهرة في

 السمكية

  61       
المهرة في الزراعة لألغراض  العاملون

 التجارية )المزارع الكبرى(

 في زراعة المحاصيل والبستنة العاملون     611    

      6111   
في زراعة المحاصيل الحقلية  العاملون

 والخضروات

 محاصيل ُمزارع 611101        

 صوب ُمزارع 611102        

 حبوب مزارع 611103        

 بقوليات  مزارع 611104        

 محاصيل سكرية مزارع 611105        

 نباتات طبية وعطرية مزارع 611106        

 محاصيل ألياف مزارع 611107        

 محاصيل زيتية مزارع 611108        

 خضراوات عام مزارع 611109        

 خضراوات مكشوفة مزارع 611110        

  قطن مزارع 611111        

 مراقب مزرعة مشرف أو 611112        

  مزارع 611113        

 حصاد مسؤول 611114        

        611199 
في زراعة المحاصيل الحقلية  العاملون

 والخضروات االخرون

 في زراعة األشجار والبستنة العاملون   6112      

 نخيل ُمزارع 611201        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 أشجار وشجيرات ُمزارع 611202        

 بستنة مزارع 611203        

 تقليم وتطعيم اشجار مزارع 611204        

 حمضيات مزارع 611205        

 عنب مزارع 611206        

 زيتون مزارع 611207        

 تلقيح النخيل عامل 611208        

 لوزيات  مزارع 611209        

 تفاحيات  مزارع 611210        

 حديقة أو بستان عامل 611211        

 مشتل عامل 611212        

 في زراعة األشجار والبستنة اآلخرون العاملون 611299        

 في زراعة الحدائق والمشاتل العاملون   6113      

 ُبستاني 611301        

 مشاتل  مزارع 611302        

 حدائق مزارع 611303        

 مشاتل الورود ونباتات الزينة  مزارع 611304        

 مشاتل خضروات مزارع 611305        

 مشاتل أشجار مزارع 611306        

 أزهار قطف  مزارع 611307        

 إنتاج بذور وتقاوي مزارع 611308        

 فطر  مزارع 611309        

 منزلي مزارع 611310        

        611399 
في زراعة الحدائق والمشاتل  العاملون

 اآلخرون

 في زراعة المحاصيل المختلطة العاملون   6114      

 محاصيل مختلطة ُمزارع 611401        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 خضراوات محمية  مزارع 611502        

 زراعي تجهيز بيئات محمية عامل 611503        

 في زراعة المحاصيل المختلطة العاملون 611599        

 في االنتاج الحيواني العاملون     612    

      6121   
في انتاج الحيوانات والمواشي  العاملون

 واأللبان

 حيوانات ُمربي 612101        

 ماشية مربي 612102        

 حاّلب 612103        

 صوف جّزاز 612104        

 أبقار مربي 612105        

 أغنام مربي 612106        

 أرانب مربي 612107        

 هجان 612108        

 مربي إبل 612109        

 خيول مربي 612110        

 خيال 612111        

 حيوانات عالف 612112        

 معد ألبان لَبان أو 612113        

 معد أجبان جَبان أو 612114        

 حذاء خيل 612115        

 عارض خيل 612116        

  تربية حيوان الفراء عامل 612117        

 الحيوانات اآلخرون مربو 612199        

 في انتاج الدواجن والطيور العاملون   6122      

 دواجن مربي 612201        

 تفريخ الدواجن عامل 612202        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 دواجن بيض مربي 612203        

 دواجن الحم مربي 612204        

 نعام مربي 612205        

 وبط مربي إوز 612206        

 مربي حبش 612207        

 فَري  طيور مربي 612208        

 طيور حمام مربي 612209        

 طيور زينة مربي 612210        

  معمل تفريغ بلدي عامل 612211        

 في انتاج الدواجن والطيور االخرون العاملون 612299        

 ومربو دودة القز النحالون   6123      

 نّحال 612301        

 خيوط دودة القز منتج 612302        

 دودة القز مربي 612303        

 ومربو دودة القز االخرون النحالون 612399        

      6129   
في اإلنتاج الحيواني غير مصنفين  العاملون

 في موضع آخر

        612900 
في اإلنتاج الحيواني غير مصنفين  العاملون

موضع آخرفي   

    613     
في المزارع المختلطة لإلنتاج  العاملون

 النباتي والحيواني

      6130   
في المزارع المختلطة لإلنتاج  العاملون

 النباتي والحيواني

 محاصيل مختلطة ومربي حيوانات ُمزارع 613000        

  62       
المهرة في الحراجة والصيد البحري  العمال

  والبري لألغراض التجارية

 في الحراجة وما يرتبط بهم العاملون     621    
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 في الحراجة وما يرتبط بهم العاملون   6210      

 حراجة مزارع 621001        

 مراعي مزارع 621002        

 ( حطاب) خشاب 621003        

  غابات مراقب 621004        

 إنتاج الفحم النباتي مشغل فرن 621005        

  غابات مزارع 621006        

 في الحراجة وما يرتبط بهم االخرون العاملون 621099        

    622     
في تربية األحياء المائية والصيد  العاملون

  البحري والبري لألغراض التجارية

 في االستزراع المائي العاملون   6221      

 طحالب مربي 622101        

 أحياء مائية مربي 622102        

 مربي سمك 622103        

 زينة مربي سمك 622104        

 محار وقشريات مربي 622105        

  اسماك عالف 622106        

 في االستزراع المائي االخرون العاملون 622199        

      6222   
األسماك واألحياء المائية في صيد  العاملون

 في المياه والشواطئ

 بحري مياه داخلية صياد 622201        

 بحري شواطئ صياد 622202        

 محار غواص 622203        

  بحري عام صياد 622204        

  قشريات صياد 622205        

 البحر اآلخرون صيادو 622299        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

      6223   
في صيد األسماك واألحياء المائية  العاملون

  في أعماق البحار

 أسماك في أعالي البحار صياد 622301        

 بحري مياه عميقة صياد 622302        

        622399 
في صيد األسماك واألحياء المائية  العاملون

 في أعماق البحار اآلخرون

 البر صيادو   6224      

 حيوانات برية صياد 622401        

 لألبحاث العلمية صياد 622402        

 صقور الصيد مدرب 622403        

 كالب الصيد مدرب 622404        

 البر اآلخرون صيادو 622499        

  63       
  الكفاف وصائدي االسماك والصيادين مزارعو

 الثمار وجامعي

    631     
الكفاف في المحاصيل لحسابهم  مزارعو

 الخاص

 المحاصيل لحسابهم الخاص مزارعو   6310      

 محاصيل لحسابه الخاص مزارع 631001        

  مزارع إنتاج نبات لحسابه  631002        

 المحاصيل لحسابهم الخاص اآلخرون مزارعو 631099        

لحسابهم الخاصالحيوانات  مربو     632      

 الحيوانات لحسابهم الخاص مربو   6320      

 حيوانات لحسابه الخاص مربي 632001        

 دواجن لحسابه الخاص مربي 632002        

 ماشية لحسابه الخاص مربي 632003        

 لحسابه الخاص مربي ابل 632004        

الخاصلحسابه  مربي نحل 632005          
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 منتجات العسل لحسابه الخاص معد 632006        

 الحيوانات لحسابهم الخاص االخرون مربو 632099        

    633     
في المزارع المختلطة لإلنتاج  العاملون

 النباتي والحيواني لحسابهم الخاص

      6330   
في المزارع المختلطة لإلنتاج  العاملون

والحيواني لحسابهم الخاصالنباتي   

 الكفاف ُمزارع 633001        

 انتاج نباتي وحيواني لحسابه الخاص مزارع 633002        

        633099 
في المزارع المختلطة لإلنتاج  العاملون

 النباتي والحيواني لحسابهم الخاص االخرون

    634     
لحسابهم البحر والبر وجامعي الثمار  صيادو

 الخاص

      6340   
البحر والبر وجامعي الثمار لحسابهم  صيادو

 الخاص

 بحري لحسابه الخاص صياد 634001        

 نهري لحسابه الخاص صياد 634002        

 لحسابه الخاص صياد بري 634003        

 ثمار لحسابه الخاص قاطف 634004        

        634099 
البحر والبر وجامعي الثمار لحسابهم  صيادو

 الخاص اآلخرون
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

(: الحرفيون والمهن المرتبطة باألعمال 7)الرئيسية المجموعة 
 التجاري

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  باألعمال التجارية الحرفيون والمهن المرتبطة         7

  71       
في البناء وما يرتبط بهم )عدا  العاملون

 الكهربائيين(

    711     
في بناء الهياكل االنشائية وما  العاملون

  يرتبط بهم

 في بناء المنازل العاملون   7111      

 مباني أثرية مرمم 711101        

 تقليدي بناء 711102        

 في بناء المنازل االخرون العاملون 711199        

 الطوب )البلك( وما يرتبط بهم بناؤو   7112      

 بناء عام 711201        

 طوب )بلك( بّناء 711202        

 حراري بناء طوب 711203        

 مداخن بناء طوب 711204        

اآلخرونالطوب )البلك(  بناؤو 711299           

      7113   
الحجر والحجارون والنقاشون وحفارو  بناؤو

 الحجر

 بناء حجر 711301        

 حجر نّقاش 711302        

 نحات حجر 711303        

  وتصنيف األحجار عامل فرز 711304        

  تصميم األحجار عامل نقل 711305        

مخرطة أحجارتشغيل  عامل 711306          

   حروف علي الحجر عامل نقش 711307        

  تخشين حجر الطاحونة عامل 711308        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 أحجار المجسمات الجمالية عامل نحت 711309        

 ماكينة قطع األحجار مشغل 711310        

 األحجار الصناعية عامل صنع 711311        

  وصقل األحجار والرخام عامل قطع 711312        

 تسوية وصقل األحجار والرخام مشغل آلة 711313        

  وتثقيب وفرز األحجار عامل صقل 711314        

  ونشر األحجار والرخام عامل قطع 711315        

        711399 
والنقاشون وحفارو  الحجر والحجارون بناؤو

 الحجر األخرون

  الهياكل الخرسانية وما يرتبط بهم بناؤو   7114      

 خرسانة عامل 711401        

 تشكيل وصب الموزائيك عامل 711402        

 خرسانة ّبناء 711403        

 قوالب خرسانة مراقب 711404        

االسبستوسمنتجات  عامل صنع 711405          

 صب األنابيب اإلسمنتية مشغل آلة 711406        

 مضخة خرسانة مشغل 711407        

 تسليح بناء حداد 711408        

 قرميد بناء 711409        

 خالطه خراسانية مركزية مشغل 711410        

 حجر موزاييك عامل صنع 711411        

  ضاغطة هواء حفر مشغل 711412        

 هياكل خراسانية مركب 711413        

  تشغيل ماكينة حفر عامل 711414        

  ماكينة رصف الطرق بالخرسانة مشغل 711415        

 ماكينة خوازيق األساسات ومدها عامل 711416        

  ماكينة نشر القار مشغل 711417        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  وحدة خلط الخرسانة مشغل 711418        

  اإلسمنت عامل صقل 711419        

 منتجات خراسانية عامل صنع 711420        

  صناعة االسمنت مشغل فرن 711421        

 صب الخرسانة مشغل آلة 711422        

 صب الخزفيات مشغل آلة 711423        

  حديدية مركب سكك 711424        

  تصنيع خرسانة مسبقة الصب عامل 711425        

 قوالب خرسانة مركب 711426        

        711499 
الهياكل الخرسانية وما يرتبط بهم  بناؤو

 اآلخرون

  البناء نجارو   7115      

 نّجار 711501        

 مباني نجار 711502        

 أرضيات وأسقف خشبية نجار 711503        

 أبواب وقواطع وساللم وشبابيك خشبية نجار 711504        

 قوالب خرسانة نجار 711505        

  سفينة نجار 711506        

  تركيبات خشبية للسفن نجار 711507        

  طائرة نجار 711508        

  ديكور نجار 711509        

  البناء اآلخرون  نجارو 711599        

      7119   
في بناء الهياكل االنشائية غير  العاملون

 مصنفين في موضع آخر

 مباني عامل هدم 711901        

 سقاالت عامل نصب 711902        

 اإلنشاءات البحرية غواص 711903        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

        711999 
  في بناء الهياكل االنشائية غير العاملون

االخرونفي موضع آخر  مصنفين  

    712     
في تشطيب المباني وما يرتبط  العاملون

 بهم

 األسقف عمال   7121      

 تسقيف باألسفلت عامل 712101        

 تغطية األسقف بمكونات اصطناعية عامل 712102        

 تغطية األسقف باإلسفلت عامل 712103        

باأللواح المعدنيةتغطية األسقف  عامل 712104          

 تغطية األسقف باألغصان والخشب عامل 712105        

 عمال األسقف اآلخرون  712199        

 تبليط األرضيات عمال   7122      

 سجاد وموكيت مرّكب 712201        

 رخام مبلط 712202        

 مبلط 712203        

 أرضيات حجر مبلط 712204        

 ارضيات لدائنية مركب 712205        

 تركيب أرضية خشبية باركيه عامل 712206        

 تبليط األرضيات اآلخرون عمال 712299        

 الجبس والتلييس عمال   7123      

 مجبس 712301        

 ملّيس 712302        

  الفسيفساء مركب 712303        

 الجبس والتلييس اآلخرون عمال 712399        

 العزل عمال   7124      

 مائي عامل عزل 712401        

 صوتي عامل عزل 712402        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 حراري عامل عزل 712403        

 أعمال عزل مباني عام منفذ 712404        

 مواد عزل خاصة للمباني مركب 712405        

اآلخرونالعزل  عمال 712499          

 الزجاج عمال   7125      

 زجاج ومرايا مركب 712501        

 لوحات زجاج مركب أطر 712502        

 الزجاج االخرون عمال 712599        

  والعاملون في التمديدات الصحية السباكون   7126      

 مباني سّباك 712601        

صحيةتمديدات  مركب 712602          

 تمديد شبكات مياه وصرف صحي مركب 712603        

 شبكات صرف صحي منظف 712604        

 تمديد شبكات أنابيب غاز عامل 712605        

 تمديدات صحية عام ميكانيكي 712606        

 تمديد شبكات أنابيب نفط ميكانيكي 712607        

تحلية المياهعينات في  جامع 712608           

  في محطة تحلية المياه المالحة عامل جير 712609        

 أنابيب ومواسير عامل مد 712610        

        712699 
والعاملون في التمديدات الصحية  السباكون

 االخرون

 التكييف والتبريد ميكانيكيو   7127      

 ضاغطة ميكانيكي 712701        

 تدفئة وتهوية وتكييف ميكانيكي 712702        

 برادات ميكانيكي 712703        

 تكييف ميكانيكي 712704        

 أجهزة تكييف مركزي ميكانيكي 712705        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 أنظمة تكييف مركزي مشغل 712706        

 أجهزة تبريد مركزي ميكانيكي 712707        

  مكيفات منزلية ميكانيكي 712708        

  مكيف مركبات ميكانيكي 712709        

 أجهزة تبريد مركزي مشغل 712710        

 أنظمة التدفئة المركزية مشغل 712711        

 أجهزة التهوية والتدفئة مشغل 712712        

 صيانة مراجل ميكانيكي 712713        

 التكييف والتبريد االخرون ميكانيكيو 712799        

    713     
والّدهانون ومنظفو هياكل  الّصباغون

  المباني وما يرتبط بهم

 والّدهانون وما يرتبط بهم الّصباغون   7131      

 مباني دّهان 713101        

 جدران مركب ورق 713102        

 اسقف صناعية مركب 713103        

 كحيل حجر 713104        

 والّدهانون اآلخرون الّصباغون 713199        

 الصباغة والدهان بالرش والورنيش عمال   7132      

 طالء بالرش عامل 713201        

 طالء بالورنيش عامل 713202        

 منتجات مصنعة دهان 713203        

 مركبات دهان 713204        

 الخزفيات بالطالء عامل رش 713205        

 الخزفيات عامل طلي 713206        

 دهان خشب مصنفر 713207        

        7132099 
الصباغة والدهان بالرش والورنيش  عمال

 اآلخرون
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 تنظيف هياكل المباني عمال   7133      

 تنظيف جدران بالرمل عامل 713301        

 بالط جالء 713302        

 تنظيف هياكل المباني اآلخرون عمال 713399        

  72       
تشكيل المعادن ومشغلو اآلالت ذات  عمال

 الصلة وما يرتبط بهم

    721     
تشكيل منتجات الصفيح واالنشاءات  عمال

 المعدنية وما يرتبط بهم

      7211   
القوالب الصهر والسكب وتشكيل  عمال

 المعدنية

 حشوات للصهر والسكب والقوالب صانع 721101        

 قوالب معدنية صانع 721102        

        721103 
تشكيل مكبس )دالليك (المسبوكات  عامل

 باليد

 نماذج صانع 721104        

 قوالب رملية صانع 721105        

 عام عامل سبك 721106        

 رملي عامل سبك 721107        

 قوالب عامل سبك 721108        

 السكب بالقوالب مشغل آلة 721109        

 السكب بالطرد المركزي مشغل آلة 721110        

 أفران الصهر مشغل 721111        

  )دالليك ( رملية صانع نوى 721112        

معالجة حراريةفني مختبر  مساعد 721113          

  تشكيل قوالب رملية )ميكانيكا ( عامل 721114        

  تركيب مواسير عام عامل 721115        

  تركيب مواسير غاز عامل 721116        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  تركيب مواسير سفينة عامل 721117        

 أنابيب البخار سمكري 721118        

  المعدن عامل صب 721119        

  الدست مشغل فرن 721120        

  تشكيل مكبس المسبوك )ميكانيكا ( عامل 721121        

  تشغيل فرن صهر المعادن مالحظ 721122        

  تركيب عامل 721123        

        721199 
الصهر والسكب وتشكيل القوالب  عمال

 المعدنية االخرون

 اللحام والقص باللهب عمال   7212      

 كهرباء لحام 721201        

 مقاومة كهربائية ـ نقطة لحام 721202        

 أنابيب لحام 721203        

 لحام كهربائي أوتوماتيكية مشغل آلة 721204        

  اقشطة ناقلة لحام 721205        

  بالقوس الكهربائي آليا لحام 721206        

 أوكسجين لحام 721207        

  المركبات المعدنية لحام 721208        

  بالرصاص لحام 721209        

 بالنحاس األصفر لحام 721210        

  بآلة اللحام عامل قطع 721211        

 لحام 721212        

 بالمكواة لحام 721213        

باللهب االخروناللحام والقص  عمال 721299          

 تشكيل الصفائح المعدنية عمال   7213      

 مراجل حّداد 721301        

 نحاس حدّاد 721302        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 أشغال الصفيح عامل 721303        

 صفيح معدني عام حداد 721304        

 صفائح سمكري 721305        

 أنابيب مراقب 721306        

  أثاث معدني حداد 721307        

 ألواح معدنية مشغل ملف 721308        

        721309 
مشغل مخرطة تشكيل الصفيح واأللواح   

 معدنية

  مشغوالت معدنية صانع 721310        

  ومكبس صفيح آلي مشغل مقص 721311        

  معادن دهان 721312        

  أنابيب براد 721313        

  (صانع عده) براد عده 721314        

  نماذج ارانيك معدنية السبك عامل صنع 721315        

  شنكرة معادن عامل 721316        

  تصليح بنادق صيد عامل 721317        

  تشكيل المعدن يدويا عامل 721318        

  تشكيل مكبس المعادن عامل 721319        

  ماكينة ثنى المعادن مشغل 721320        

 تشغيل ماكينة قص المعادن عامل 721321        

        721322 
ميكانيكي تركيب آالت وماكينات  براد

  وصيانتها عام

        721323 
ميكانيكي تجميع آالت وماكينات  براد

  وتجهيزها وصيانتها

        721324 
اإلنتاج في صناعة الماكينات  علي مراقب

 المعدنية وتشغيلها وإصالحها
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

        721325 
ميكانيكي تجميع وتجهيز محرك االحتراق  براد

 الداخلي )ماعدا محركات الطائرات والسفن (

        721326 
ميكانيكي تجميع محرك طائرة وتجهيزه  براد

  وصيانته

        721327 
محرك بحري وتجهيزه ميكانيكي تجميع  براد

  وصيانته

        721328 
ميكانيكي تجميع تربينه وتجهيزها )ماعدا  براد

 الخاصة بالطائرات والسفن(

        721329 
ميكانيكي تجميع ماكينة صنع أدوات  براد

 معدنية وتجهيزها

        721330 
 ميكانيكي تجميع صيانة آالت التعدين ، براد

 وتجهيز آالت األجزاء أو المكونات

        721331 
تجميع ماكينة طباعة وتجهيزها  ميكانيكي

  وصيانتها

  ميكانيكي تجميع ماكينة نسيج وتجهيزها براد 721332        

        721333 
ميكانيكي تجميع ماكينة أشغال الخشب  براد

 وتجهيزها

ماكينة زراعية وتجهيزهاتجميع  ميكانيكي 721334           

        721335 
ميكانيكي تجهيز معدات حفر األرض  براد

 ونقل األتربة وتجميعها

  تسخين معادن مشغل فرن 721336        

 ( عربي) حداد كير 721337        

 ثناية صفيح آلية مشغل 721338        

  عدد قطع الصفائح عامل سن 721339        

        721340 
تجهيز وتشكيل ماكينة صنع األدوات  عامل

 المعدنية

        721341 
والمعوقين   معدات العجزة عامل صنع

 وإصالحها
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  شنكرة المشغوالت المعدنية عامل 721342        

  تشكيل مشغوالت نحاسية عامل 721343        

  مشغوالت القصدير  تشكيل عامل 721344        

        721345 
تجميع هياكل معدنية وتشييدها  عامل

  لسفينة

 تشكيل ألواح فوالذية لسفينة عامل 721346        

 براده مراقب 721347        

 عامل تشكيل ألواح معدنية رقيقة  721348        

 عامل حديد 721397        

 ميكانيكي حديد 721398        

 تشكيل الصفائح المعدنية االخرون عمال 721399        

 تشكيل وتركيب االنشاءات المعدنية عمال   7214      

 برشمة عامل 721401        

 ومرّكب هياكل معدنية محّضر 721402        

 انشاءات معدنية حداد 721403        

 أبواب فوالذ حداد 721404        

 ألمنيوم حداد 721405        

 أبواب معدنية حداد 721406        

  ثقب وتخريم مشغل آلة 721407        

  منشار معادن آلي مشغل 721408        

 إنشاءات معدنية مركب 721409        

 شنكار عوارض وألواح معدنية عامل 721410        

  تشغيل مكبس تشكيل عامل 721411        

ماكينة مقشطةتشغيل  عامل 721412           

  توضيب ماكينة الصقل وتشغيلها عامل 721413        

  تجهيز ماكينة الرش وتشغيلها عامل 721414        

 سلك أو قضبان وتشكيله عامل سحب 721415        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 علي اإلنتاج في أعمال الحدادة مراقب 721416        

صناعيةتركيب معدات  ميكانيكي 721417           

  هناجر عامل 721418        

        721499 
تشكيل وتركيب االنشاءات المعدنية  عمال

 االخرون

 الرفع وتركيب الكابالت عمال   7215      

        721501 
الحبال والسالسل المعدنية  عامل وصل

 بالجدل

 رافعات عامل 721502        

 صيانة أجهزة مناولة المواد ميكانيكي 721503        

 الرفع وتركيب الكابالت االخرون عمال 721599        

 وصانعو األدوات وما يرتبط بهم الحدادون     722    

 ومشغلو مطارق ومكابس التشكيل الحدادون   7221      

  حّداد 722101        

 مكبس تشكيلي عامل 722102        

 مطرقة آلية حداد 722103        

 سيوف تقليدية صانع 722104        

 نوابض ) زنبركات ( حداد 722105        

        722199 
ومشغلو مطارق ومكابس التشكيل  الحدادون

 اآلخرون

 األدوات والقوالب ومايرتبط بهم صانعو   7222      

 صانع أسلحة  722201        

أقفالصانع   722202          

 أدوات صانع 722203        

  قوالب صانع 722204        

  الشمع صانع 722205        

 األدوات والقوالب اآلخرون صانعو 722299        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 آالت التشغيل والمخارط للمعادن مشغلو   7223      

 معادن فراز 722301        

 قوالب وأدوات صانع 722302        

 تشغيل ماكينة معادن أوتوماتيكي عامل 722303        

 علي اإلنتاج في أعمال الخراطة مراقب 722304        

 خراط 722305        

 مخرطة أوتوماتيكية مشغل 722306        

 تشغيل مبرمجة مشغل آلة 722307        

        722399 
آالت التشغيل والمخارط للمعادن  مشغلو

 االخرون

 آالت صقل وتلميع المعادن مشغلو   7224      

ب 722401          معادن ُمشطِّ

 ومسقل أدوات معدنية سّنان 722402        

  مجلخ 722403        

 آالت صقل وتلميع المعادن اآلخرون مشغلو 722499        

 صيانة المعدات واآلالت ميكانيكيو     723    

 ومصلحو المركبات ذات المحركات ميكانيكيو   7231      

 سيارات ميكانيكي 723101        

 إطارات ُمركِّب 723102        

 زجاج سيارات ُمصِلح 723103        

  محرك بنزين ميكانيكي 723104        

  ميكانيكي خدمة سريعة  723105        

مركبات خفيفةفرامل  ميكانيكي 723106          

 راديتر ميكانيكي 723107        

 غسيل وتشحيم وتغيير زيت مركبات عامل 723108        

 حافالت وشاحنات ميكانيكي 723109        

  محرك ديزل ميكانيكي 723110        
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 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 مضخات حقن ديزل ميكانيكي 723111        

وشاحناتفرامل حافالت  ميكانيكي 723112          

 دراجة نارية ميكانيكي 723113        

  حداد هياكل مركبات سمكري أو 723114        

  جرارات ميكانيكي 723115        

  مجموعة التوجيه والتعليق ميكانيكي 723116        

 توربين بخاري ميكانيكي 723117        

  توربين غازي ميكانيكي 723118        

  ماكينة ضغط الغازات مشغل 723119        

 توربين مائي ميكانيكي 723120        

 مجموعة العادم ميكانيكي 723121        

 محركات خراط 723122        

 المنتجات الميكانيكية وتفتيشها عامل فحص 723123        

 عامل تلميع مركبات  723124        

 ميكانيكي 723198        

        723199 
ومصلحو المركبات ذات المحركات  ميكانيكيو

 االخرون

 ومصلحو محركات الطائرات ميكانيكيو   7232      

  محرك طائرة ميكانيكي 723201        

 مجموعة العجالت والتعليق ميكانيكي 723202        

 إصالح هيكل الطائرة ميكانيكي 723204        

  طائرات سمكري 723205        

  خدمة ميدانية للطائرات ميكانيكي 723206        

  صيانة طائرات ميكانيكي 723207        

 ومصلحو محركات الطائرات االخرون ميكانيكيو 723299        

      7233   
ومصلحو المعدات الصناعية  ميكانيكيو

 والزراعية
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 الرئيسية
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المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 معدات زراعية ميكانيكي 723301        

 معدات ثقيلة ميكانيكي 723302        

 معدات خفيفة ميكانيكي 723303        

 قاطرات ميكانيكي 723304        

 معدات تعدين ميكانيكي 723305        

 منصة حفر ميكانيكي 723306        

  صيانة آالت الغزل ميكانيكي 723307        

 صيانة آالت النسيج ميكانيكي 723308        

 صيانة آالت المطابع ميكانيكي 723309        

 صيانة مضخات وضاغطات ميكانيكي 723310        

 آالت ثقيلة عجالت ميكانيكي 723311        

 هيدروليك ميكانيكي 723312        

 قطارات ميكانيكي 723313        

 فرامل قطار ميكانيكي 723314        

 مفاتيح تحويل سكك حديدية ميكانيكي 723315        

 عجالت قطار ميكانيكي 723316        

  صمامات التحكم الهوائية ميكانيكي 723317        

  صيانة معدات صناعية ميكانيكي 723318        

  نصب ماكينة وتركيبها ميكانيكي 723319        

  صيانة آالت الخياطة ميكانيكي 723320        

  ماكينة صنع مشغوالت معدنية ميكانيكي 723321        

 ماكينة أشغال الخشب ميكانيكي 723322        

  صيانة آالت الغسيل والكي ميكانيكي 723323        

 سفن ميكانيكي 723324        

  بالسفن وقاد 723325        

 تزييت وتشحيم ودهن السفن عمال 723326        

 قوارب صغيرة ميكانيكي 723327        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  مجموعة الدفع والتوجيه ميكانيكي 723328        

  تشغيل منارة إرشاد السفن عامل 723329        

 صيانة أفران ميكانيكي 723330        

 صيانة أفران غاز ميكانيكي 723331        

 إصالح معدات بوتاجاز منزلي ميكانيكي 723332        

 تجهيزات الري والرش ميكانيكي 723333        

 آليات ثقيلة مجنزرة ميكانيكي 723334        

 ميكانيكي صيانة أفران نفط  723335        

        723336 
تصليح السفن ودهنها باألحواض  مراقب

 الجافة

 قياس زيت 723337        

        723399 
ومصلحو المعدات الصناعية  ميكانيكيو

 والزراعية االخرون

  ومصلحو الدراجات وما يرتبط بهم ميكانيكيو   7234      

 عربات اطفال مصلح 723401        

 كراسي متحركة مصلح 723402        

   دراجة هوائية ميكانيكي 723403        

  ومصلحو الدراجات اآلخرون ميكانيكيو 723499        

  73       
في الحرف اليدوية واآلالت  العاملون

 الدقيقة والطباعة

    731     
في صناعة األجهزة الدقيقة  العاملون

 والحرف اليدوية

 ومصلحو اآلالت الدقيقة صانعو   7311      

 أجهزة قياس ُمصّلح 731101        

 أجهزة القياس الدقيقة صانع 731102        

 ساعات صانع 731103        

  صيانة بصريات ميكانيكي 731104        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  صيانة آالت مكتبية ميكانيكي 731105        

 ماكينة مكتبية ميكانيكي 731106        

 صيانة منشأة صناعية ميكانيكي 731107        

 صيانة آالت االستنساخ ميكانيكي 731108        

 صانعو ومصلحو اآلالت الدقيقة اآلخرون  731199        

 ومصلحو اآلالت الموسيقية صانعو   7312      

 آالت موسيقية وترية مصلح 731201        

 أدوات موسيقية نفخية خشبية صانع 731202        

وتريةآالت موسيقية  صانع 731203          

 صانع طبول ودفوف مزامير  731204        

 ومصلحو اآلالت الموسيقية االخرون صانعو 731299        

 المجوهرات والمعادن الثمينة صانعو   7313      

 ذهبية صائغ حلي 731301        

 فضية صائغ حلي 731302        

 أحجار كريمة مركب 731303        

        731304 
زخرفة معادن ثمينة بالريديوم  صائغ

  وبالتلوين والمينا

 إصالح جواهر ثمينة عامل 731305        

 مجوهرات عامل نقش 731306        

  وتسطيح معادن ثمينة عامل سحب 731307        

  صفائح رقيقة من المعادن الثمينة صائغ 731308        

 جواهرجي 731309        

 صائغ ذهب وفضة  731310        

 صانع حلي ومجوهرات عام 731311        

 صانعو المجوهرات والمعادن الثمينة اآلخرون  731399        

      7314   
المنتجات الخزفية والفخارية وما يرتبط  صانعو

 بهم
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 الفخار والسيراميك صانع 731401        

 قوالب الفخار والسيراميك صانع 731402        

 خزفيات صانع 731403        

 تشكيل بالقوالب خزاف 731404        

 الخزف الصلصال مجهز طين 731405        

 تشكيل الصلصال والفخار بدوالب دوار عامل 731406        

  فخاريات وخزف نقاش 731407        

وبالطتشكيل طوب  عامل 731408           

 خامات الخزف طحان 731409        

 دوالب خزف مشغل 731410        

 غربلة العجينة عامل 731411        

 العجينة يدويا عامل صب 731412        

 تشكيل عجلة جلخ عامل 731413        

 الخزفيات عامل غمس 731414        

السائلةالعجينة  عامل صنع 731415          

 العجينة يدويا عامل ضغط 731416        

 زخرفة الخزفيات عامل 731417        

 المنتجات الخزفية والفخارية اآلخرون صانعو 731499        

  المنتجات الزجاجية صانعو   7315      

 زجاج مشطب 731501        

 منتجات زجاجية ِحَرفي 731502        

 ومشكل آلة نفخ زجاج نفاخ 731503        

 وطلي المرايا عامل صقل 731504        

 الزجاج عامل صقل 731505        

 خلطات زجاج مجهز 731506        

 مكبس زجاج مشغل 731507        

 جلخ الزجاج مشغل آلة 731508        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  الزجاج عامل صب 731509        

قطععامل  731510          الزجاج أو قصه 

  العدسات عامل جلخ 731511        

 زجاج ليفي )فايبر جالس( عامل صنع 731512        

 أنابيب الزجاج عامل صنع 731513        

  تصنيع صوف الزجاج عامل 731514        

 سحب الزجاج مشغل آلة 731515        

الزجاجتشغيل تقويم  عامل 731516           

  تقسية الزجاج عامل 731517        

  الزجاج عامل حفر 731518        

   الزجاج عامل نقش 731519        

  مادة طالء الزجاج عامل صنع 731520        

  الزجاج عامل طلي 731521        

 زجاج بصري عامل قص 731522        

 مكونات الصنفرة عامل خلط 731523        

 العدسات عامل صقل 731524        

 تشكيل العدسات عامل 731525        

 صانعو المنتجات الزجاجية اآلخرون   731599        

      7316   
والرسامون والنحاتون وحرفيو  الخطاطون

  الحفر والزخرفة

 زخرفي دّهان 731601        

 نّقاش 731602        

 خطاط 731603        

  تشكيلي رسام 731604        

  نحات 731605        

  فني حفار 731606        

 طوابع مصمم 731607        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 عالمات أمنية مصمم 731608        

 فني زخرفة سيارات  731609        

        731699 
والرسامون والنحاتون وحرفيو  الخطاطون

والزخرفة اآلخرونالحفر   

      7317   
المنتجات الحرفية الخشبية والسالل  عمال

 والخيزران وما يرتبط بهم

 ِحَرفي نسج قصب وخيزران عامل 731701        

 ِحَرفي منتجات خشبية عامل 731702        

 خراط خشب 731703        

 خشبية حفار تحف 731704        

 محاريث زراعة خشبية حرفي 731705        

 خشبية صانع سفن 731706        

 أبواب ونوافذ خشبية تقليدية صانع 731707        

 العتم صانع عصا 731708        

 أواني سعفية صانع 731709        

 حبال من المسد والليف صانع 731710        

 مكانس يدوية صانع 731711        

 مراوح يدوية صانع 731712        

 االبل صانع شدة 731713        

 أقالم رصاص صانع 731714        

  تصنيع ثقاب عامل 731715        

        731799 
المنتجات الحرفية الخشبية والسالل  عمال

 والخيزران اآلخرون

      7318   
المنتجات الحرفية النسيجية والجلدية  عمال

يرتبط بهموما   

 سجاد يدوي نّساج 731801        

 حائك 731802        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 صيد باآللة حائك شبك 731803        

 ومطرز منسوجات يدوية نّساج 731804        

 يدوي عامل غزل 731805        

 خيوط غزل صباغ 731806        

  خيام خياط 731807        

 جلدية صانع نعل 731808        

 جلود تقليدي دباغ 731809        

 زينة االبل نساج 731810        

 سروج الخيل صانع 731811        

 تريكو)يدوي( عامل 731812        

 صيد حائك شبك 731813        

 نساج 731814        

        731899 
المنتجات الحرفية النسيجية والجلدية  عمال

 اآلخرون

      7319   
الحرف اليدوية غير مصنفين في  عمال

 موضع اخر

 وثائق مرمم 731901        

 ِحَرفي عامل 731902        

        731999 
الحرف اليدوية غير مصنفين في  عمال

 موضع اخر االخرون

 طباعة المطابع عمال     732    

 في التجهيز الطباعي العاملون   7321      

 فوتوغرافي مصور 732101        

 عامل أحبار طباعة  732102        

 صفحات معد 732103        

 صفحات مرتب 732104        

  طباعة اوفست مشغل آلة 732105        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  الطبع الغائر مشغل آلة 732106        

 شاشة طباعة حريرية مجهز 732107        

  حروف منضد 732108        

  سكب الحروف مشغل آلة 732109        

  سكب السطور مشغل آلة 732110        

 تجهيز أفالم االوفست عامل 732111        

 في التجهيز الطباعي اآلخرون العاملون 732199        

 الطباعة عمال   7322      

ل 732201          آلة طباعة ُمشغِّ

 طّباع 732202        

  مونتاج طباعة عامل 732203        

 باألختام طباع 732204        

 نسيج طباع 732205        

 طباعة أسطوانية مشغل آلة 732206        

 طباعة دوارة مشغل آلة 732207        

 طباعة ملونة مشغل آلة 732208        

 طباعة مسطحة مشغل آلة 732209        

 تشغيل ماكينة طباعة حجرية عامل 732210        

 تشغيل ماكينة طبع ورق حائط عامل 732211        

        732212 
أستنسل في الطبع بالشبكة  عامل قطع

 الحريرية

 بالشبكة الحرارية طباع 732213        

 الطباعة اآلخرون عمال 732299        

المطبوعاتتجليد وتشطيب  عمال   7323        

 تجليد وتغليف مشرف 732301        

 مجّلد 732302        

 ورق مشغل مقص 732303        



 ال                                                                                                                                             

182 

 

 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  طي الورق المطبوع مشغل آلة 732304        

 تجميع مالزم )صحاف( مشغل آلة 732305        

  زخرفة الكتب مشغل آلة 732306        

 تجليد مشغل آلة 732307        

 ماكينة قص الكتب والسجالت مشغل 732308        

 خياط كتب 732309        

 كتب باليد مزخرف 732310        

 تجليد وتشطيب المطبوعات اآلخرون عمال 732399        

 في المهن الكهربائية وااللكترونية العاملون       74  

الكهرباءنقل وتوزيع واستعمال  كهربائيو     741      

 المباني وما يرتبط بهم كهربائيو   7411      

 مباني كهربائي 741101        

 تمديدات منزلية كهربائي 741102        

 صيانة كهربائي 741196        

 إصالح كهربابي 741197        

 كهربائي 741198        

 كهربائيو المباني وما يرتبط بهم االخرون  741199        

 اآلالت والقواطع الكهربائية كهربائيو   7412      

 سيارات كهربائي 741201        

 كهرباء ميكانيكي 741202        

 مصاعد ميكانيكي 741203        

 قاطرات كهربائي 741204        

 منصة حفر كهربائي 741205        

  آالت كهربائية كهربائي 741206        

  معدات زراعية كهربائي 741207        

  تمديدات صناعية كهربائي 741208        

 صيانة آالت ومفاتيح كهربائي 741209        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 تركيب محطات توليد كهربائي 741210        

  لوحات مراقبة وتحكم كهربائي 741211        

 أجهزة منزلية كهربائي 741212        

 لف محركات كهربائي 741213        

 تركيب لوحات توزيع وإصالحها كهربائي 741214        

 تبريد وتكييف كهربائي 741215        

 سيول قياس 741216        

 اآلالت والقواطع الكهربائية االخرون كهربائيو 741299        

 خطوط نقل وتوزيع الكهرباء كهربائيو   7413      

 كابالت كهربائية موصل 741301        

 خطوط طاقة كهربائية عامل 741302        

 تمديدات كهربائية كهربائي 741303        

 خطوط كهربائية نقل كهربائي 741304        

 خدمات مشتركين كهربائي 741305        

 محطات تحويل كهربائي 741306        

 محطات توليد كهربائي 741307        

 عداد طاقة كهربائي 741308        

 صيانة أجهزة تحكم وحماية كهربائي 741309        

  شبكات توزيع كهرباء كهربائي 741310        

  عمل توصيالت كهربائية مراقب 741311        

        741312 
قوى كهربائية ذات الضغط خطوط  عامل

  العالي

 كهربائي صيانة أجهزة دقيقه/ عام  741313        

  شبكات هوائية عام كهربائي 741314        

  كهربائي لحام كابالت  741315        

 كهروميكانيكي محطات توليد صغيرة   741316        

الكهرباء األخرونخطوط نقل وتوزيع  كهربائيو 741399          
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

    742     
وصائنوا ومركبوا األجهزة  االلكترونيون

 االلكترونية واالتصاالت الالسلكية

 الميكانيكيون الصناعيون االلكترونيون   7421      

 طائرات كهربائي 742101        

 إلكترونيات الطائرات فني 742102        

الكرتونيةمعدات  ميكانيكي 742103          

 أجهزة طبية فني 742104        

 صيانة األجهزة الدقيقة الكتروني 742105        

 صيانة أجهزة حماية وانذار الكتروني 742106        

 وحدات تغذية الكتروني 742107        

 صيانة موازين الكترونية الكتروني 742108        

 صيانة آالت مبرمجة الكتروني 742109        

 صيانة أجهزة تحكم الكتروني 742110        

 تركيب المعدات اإللكترونية كهربائي 742111        

 أجهزة قياس كهربائي 742112        

 صناعي الكتروني 742113        

 مسرح وأستوديو كهربائي 742114        

 قطارات كهربائي 742115        

 سفن كهربائي 742116        

 تجهيز أدوات كهربائية وتركيبها عامل 742117        

        742118 
تشغيل فرن كهربائي قوس )تنقية  مالحظ

 الفوالذ(

        742119 
معدات كهربائية وإلكترونية  عامل فحص

 وتفتيشها

 الميكانيكيون الصناعيون االخرون االلكترونيون 742199        

      7422   
تركيب وصيانة أجهزة تكنولوجيا  الكترونيو

 المعلومات واالتصاالت
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 خدمات تقنية االتصاالت عامل 742201        

 تركيب خطوط البيانات واالتصاالت عامل 742202        

 صيانة أجهزة الرصد الجوي الكتروني 742203        

حاسوبصيانة أجهزة  الكتروني 742204          

 راديو وتلفزيون الكتروني 742205        

 مقاسم  الكتروني 742206        

 هاتف الكتروني 742207        

 كاميرات تلفزيونية  الكتروني 742208        

 صيانة مبرقة إلكتروني 742209        

 صيانة أجهزة اتصال عام إلكتروني 742210        

 صاري السلكي عامل 742211        

 هوائي رئيسي مركزي مركب 742212        

        742299 
تركيب وصيانة أجهزة تكنولوجيا  الكترونيو

 المعلومات واالتصاالت اآلخرون

  75       
تصنيع المواد الغذائية وأشغال الخشب  عمال

 وصناعة المالبس وما يرتبط بهم

المواد الغذائية وما يرتبط بهمتصنيع  عمال     751      

 والسماكون ومايرتبط بهم الجزارون   7511      

 جّزار 751101        

 سّماك 751102        

 قّصاب 751103        

 أحشاء وأطراف الذبائح منظف 751104        

 أحشاء وريش الدواجن منظف 751105        

 منتجات لحوم صانع 751106        

 ومنظف أسماك واحياء مائية مقطع 751107        

  البسطرمة عامل صنع 751108        

 السمك وتعليبه عامل حفظ 751109        



 ال                                                                                                                                             

186 

 

 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  ومنظف اسماك مقطع 751110        

 تصنيع مخلفات األسماك عامل 751111        

ومايرتبط بهم االخرونوالسماكون  الجزارون 751199          

 وصانعو المعجنات والحلويات الخبازون   7512      

 خّباز 751201        

 حلويات صانع 751202        

  عّجان 751203        

  معجنات وفطائر صانع 751204        

 بسكويت صانع 751205        

 لبان )علك( صانع 751206        

 شوكوالتة صانع 751207        

  طحينة صانع 751208        

  حلويات شرقيه صانع 751209        

  حلويات غربية صانع 751210        

   صناعة سكر عامل 751211        

 صانع خميرة 751212        

 مراقب فرن خبز آلي 751213        

 مشغل عجان فرن آلي 751214        

 صانع مكرونة عام 751215        

 عجان مكرونة 751216        

        751299 
وصانعو المعجنات والحلويات  الخبازون

 اآلخرون

 تصنيع منتجات األلبان عمال   7513      

 فرز الدهون مشغل آلة 751301        

 منتجات األلبان معقم 751302        

 قشدة صانع 751303        

 زبدة صانع 751304        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 أجبان صانع 751305        

 صانع لبن 751306        

 مثلجات صانع 751307        

  زبادي صانع 751308        

 بسترة منتجات األلبان عامل 751309        

 صانع منتجات ألبان عام 751310        

اآلخرونتصنيع منتجات األلبان  عمال 751399          

      7514   
الفواكه والخضراوات وما يرتبط  عمال حفظ

 بهم

 صانع خل 751401        

 مخلالت ) طرشي( صانع 751402        

 تجفيف خضراوات وفواكه عامل 751403        

 مربى صانع 751404        

 صانع دبس 751405        

وخضرواتتمور وفواكه  طباخ 751406          

 تجميد المواد الغذائية عامل 751407        

 تحضير التمور والفواكه والخضروات عامل 751408        

 تمور صانع 751409        

  تعبئة وتغليف الخضروات والفواكه عامل 751410        

 الفواكه والخضراوات االخرون عمال حفظ 751499        

 ومصنفو االغذية والمشروبات ذواقو   7515      

 أطعمة ومشروبات متذوق 751501        

  تصنيع عصير عامل 751502        

 عصير مشروبات )عصير الفاكهة ( محضر 751503        

  شاي خالط 751504        

  تصنيع ملح عامل 751505        

  ثلج صانع 751506        



 ال                                                                                                                                             

188 

 

 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

        751599 
ومصنفو االغذية والمشروبات  ذواقو

 االخرون

 ومعدي منتجات التبغ والشيشة مصنعي   7516      

 وخالط جراك مصنع 751601        

 وخالط شيشة معسل مصنع 751602        

        751699 
ومعدي منتجات التبغ والشيشة  مصنعي

 االخرون

    752     
األخشاب والنجارون وما يرتبط معالجة  عمال

 بهم

  معالجة األخشاب عمال   7521      

 معدات تقشير الجذوع مشغل 752101        

  تشغيل ماكينة قطع الخشب عامل 752102        

  تصنيع خشب مكبوس عامل 752103        

 جرش الخشب مشغل آلة 752104        

خشب معاكستصنيع  عامل 752105           

 تصنيع خشب مضغوط عامل 752106        

 معالجة خشب عامل 752107        

 معالجة األخشاب اآلخرون عمال 752199        

 األثاث والخزائن وما يرتبط بهم نجارو   7522      

  خزائن نجار 752201        

  حفر نجار 752202        

  اثاث خيزراني نجار 752203        

 اثاث نجار 752204        

 صدفيات نجار 752205        

  قشرة نجار 752206        

  مركبات نجار 752207        

 أثاث من خوص النخيل وجريده عامل صنع 752208        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 األثاث والخزائن االخرون نجارو 752299        

النجارةومشغلو آالت  مجهزو   7523        

 آالت نشر الخشب مشغل 752301        

 آالت مسح وتسوية الخشب مشغل 752302        

 آالت نقر وتفريز الخشب مشغل 752303        

 صنفرة مشغل آلة 752304        

  أثاث خشب دهان 752305        

 أبواب و نوافذ خشبية دهان 752306        

 مشغوالت خشبية دهان 752307        

 وإنشاءات فوالذية دهان سفن 752308        

 بالفرشاة ماعدا اإلنشاءات دهان 752309        

 ومشغلو آالت النجارة اآلخرون مجهزو 752399        

 تصنيع المالبس من يرتبط بهم عمال     753    

 المالبس والفرو والقبعات خياطو   7531      

 مالبس نسائية خّياط 753101        

 مالبس رجالية خّياط 753102        

 مالبس عسكرية خياط 753103        

 عبايات نسائية خياط 753104        

 مالبس أطفال خياط 753105        

 فراء خياط 753106        

  مالبس افرنجي خياط 753107        

كوت )جاكت(وخياط  مفصل 753108          

  قمصان وبيجامات خياط 753109        

  مالبس شعبية خياط 753110        

 جاهزة خياط بدل 753111        

 بنطلون خياط 753112        

 عقال مفصل 753113        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 أغطية الرأس العسكرية صانع 753114        

 أغطية المركبات خياط 753115        

 منزلي خياط 753116        

 خياطة منزلية 753117        

  خياط 753118        

 خياطة خبير 753198        

 خياطو المالبس والفرو والقبعات اآلخرون   753199        

 تصنيع نماذج للمالبس والقطاعون عمال   7532      

 نماذج مالبس رجالية صانع 753201        

 نماذج مالبس نسائية صانع 753202        

 نماذج مالبس أطفال صانع 753203        

 أزياء مصمم 753204        

 نماذج مالبس صانع 753205        

        753299 
تصنيع نماذج للمالبس والقطاعون  عمال

 اآلخرون

  التطريز وما يرتبط بهم عمال   7533      

 تطريز عامل 753301        

 يدوي خياط 753302        

 تطريز يدوي عامل 753303        

 تركيب أزرار عامل 753304        

 المالبس )رفاء( عامل رفي 753305        

 التطريز االخرون عمال 753399        

 وما يرتبط بهم المنجدون   7534      

 أثاث خشبي منجد 753401        

 أثاث معدني منجد 753402        

 مركبات منجد 753403        

 ومركب ستائر  منجد 753404        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 عربي منجد فرش 753405        

  مراتب عامل صنع 753406        

 منجد 753407        

 اآلخرون المنجدون 753499        

  تنظيف الجلود ودباغتها عمال   7535      

  جلود دباغ 753501        

 تنظيف الجلود عامل 753502        

 جلود صباغ 753503        

 تنظيف الجلود ودباغتها االخرون عمال 753599        

  األحذية وما يرتبط بهم صانعو   7536      

 أحذية طبية صانع 753601        

 صنادل صانع 753602        

 أحذية جلدية )اسكافي ( مصلح 753603        

 أحذية خياط 753604        

 أحذية )صباغ( صقال 753605        

 حقائب يد صانع 753606        

 حقائب سفر صانع 753607        

 منتجات جلدية صانع 753608        

 خياطة جلود عامل 753609        

ومطاطيةأحذية بالستيكية  صانع 753610          

 نعال مجهز 753611        

 نعال مركب 753612        

 أحذية من المنسوجات صانع 753613        

 اصالح حقائب عامل 753614        

 أحذية يدوي مفصل 753615        

 أحذية بااللة مفصل 753616        

  حذاء بااللة خياط 753617        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 نعال مفصل 753618        

  ومفصل أحذية صانع 753619        

 األحذية وما يرتبط بهم االخرون صانعو 753699        

 اآلخرون وما يرتبط بهم الحرفيون     754    

 تحت الماء الغواصون   7541      

 محار غواص 754101        

 بحري غواص 754102        

 تحت الماء اآلخرون الغواصون 754199        

  المفّجرون   7542      

 مناجم وتعدين ومقالع )لغيم( مفجر 754201        

 تفجير ثقاب 754202        

 هدم مفّجر 754203        

 المفّجرون اآلخرون  754299        

      7543   
ومصنفو المنتجات غير األطعمة  فاحصو

 والمشروبات

 ومصنف أخشاب فاحص 754301        

 ومصنف جلود فاحص 754302        

 ومصنف أقمشة فاحص 754303        

 ومصنف خيوط فاحص 754304        

 ومصنف منسوجات فاحص 754305        

 ومصنف إطارات فاحص 754306        

  ومصنف جودة منتجات فاحص 754307        

 ومصنف تبغ فاحص 754308        

        754399 
ومصنفو المنتجات غير األطعمة  فاحصو

 والمشروبات اآلخرون

      7544   
التبخير والقضاء على اآلفات  عمال

 والحشرات واألعشاب الضارة
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  مبيدات حشريه عامل رش 754401        

  مكافحة القوارض عامل 754402        

        754499 
التبخير والقضاء على اآلفات  عمال

 والحشرات واألعشاب الضارة اآلخرون

      7549   
اآلخرون غير المصنفين في موضع  الحرفيون

 آخر

  زهور اصطناعية صانع 754901        

  سالل عامل صنع 754902        

  فرشاة يدويا عامل 754903        

نحاسيةمنتجات  حرفي 754904          

 اواني وتحف نحاسية  ملمع مبيض أو 754905        

 منتجات نحاسية مرمم 754906        

 سيوف تقليدية صانع 754907        

 بخور وعطور صانع 754908        

 مواد عطرية مقطر 754909        

  زهور منسق 754910        

  مأمور 754997        

  معدات مشغل 754998        

        754999 
غير المصنفين في موضع آخر  الحرفيون

 االخرون
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

(: عمال تشغيل المصانع واآلالت وعمال 8) الرئيسية المجموعة
 التجميع

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

8         
تشغيل المصانععمال  واآلالت وعمال  

 التجميع

 تشغيل المصانع الثابتة واآلالت عمال       81  

 معدات المناجم والتعدين مشغلو     811    

 معدات المناجم والمحاجر مشغلو   8111      

 مناجم حّفار 811101        

 َحّجار 811102        

 تثبيت أسقف عامل 811103        

 فتح قنوات المناجم مشغل الة 811104        

 قطع المناجم مشغل آلة 811105        

 معدات المناجم والمحاجر مشغلو 811199        

      8112   
معدات تعدين الخامات المعدنية  مشغلو

 والصخور واألحجار

 كسارة صخور خامات مشغل 811201        

غسيل خاماتمعدات  مشغل 811202          

 مطحنة خامات مشغل 811203        

 معدات تجفيف خامات مشغل 811204        

 معدات نقل ومناولة معدات مشغل 811205        

 معدات غربلة حصمة مشغل 811206        

 احجار مشغل فرن 811207        

 معادن مشغل فرن 811208        

 تحميض خامات مشغل فرن 811209        

 تعبئة وتغليف خامات عامل 811210        

 تنقية الزيت الخام من الرمل والماء عامل 811211        

  زجاج مشغل 811212        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 آالت تنظيف وفصل الركاز مشغل 811213        

  آالت تنقية الخامات المعدنية مشغل 811214        

 أفران الصهر مجهز 811215        

  الفرن العالي مشغل 811216        

 األلمنيوم مشغل فرن 811217        

  الفوالذ مشغل فرن 811218        

        811219 
مالحظ أو مشرف على درفلة  مراقب و

 المعادن

  سباكة المعادن مراقب 811220        

المعادنمعدات ترسيب  مالحظ 811221           

  تشغيل فرن توماس للصلب مالحظ 811222        

 تشغيل فرن بسمر إلنتاج الصلب مالحظ 811223        

  لتحويل معادن حديدية وتنقيتها فران 811224        

  درفلة على الساخن عامل 811225        

  درفلة صلب عامل 811226        

  درفلة معادن غير حديدية عامل 811227        

        811228 
ماكينة سحب مواسير أو أنابيب دون  مشغل

 وصالت

        811229 
تشغيل أجهزة الضبط في ماكينات  عامل

 الدرفلة

  درفلة معادن على البارد عامل 811230        

        811231 
ماكينة صب القضبان وسباكتها  مشغل

  معادن غير فلزية

        811232 
مالحظ أو مشرف على استخراج  مراقب أو

 الحديد

        811299 
معدات تعدين الخامات المعدنية  مشغلو

 والصخور واألحجار االخرون
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 معدات حفر اآلبار وما يرتبط بهم مشغلو   8113      

 آبار نفط بحرية عامل حفر 811301        

النفطإنتاج  عامل 811302          

 آبار نفط برية عامل حفر 811303        

 معدات حفر آبار مشغل 811304        

 ابراج حفر آبار مشغل 811305        

 منصة برج الحفر  مجهز 811306        

 آبار نفط وغاز حفار 811307        

 أبار نفط وغاز  تبطين عامل 811308        

 منصة حفر اآلبار مجهز 811309        

 مثقاب حفر اآلبار مشغل 811310        

 حفار ترددي لآلبار مشغل 811311        

 آبار النفط باألحماض مشغل 811312        

 مضخات خطوط األنابيب مشغل 811313        

 بناء وأجهزة حفر مراقب 811314        

  ومشرف حقول النفط مراقب 811315        

 مالحظ أو مشرف على اختبار اآلبار مراقب أو 811316        

        811317 
مالحظ أو مشرف على حفر آبار  مراقب أو

 المياه

  تشغيل برج الحفر مراقب 811318        

  تشغيل معدات الحفر الدوراني مراقب 811319        

  تشغيل حفارة بالحبل مالحظ 811320        

 معالجة آبار الزيت والغاز بالحامض مالحظ 811321        

 لوحة تحكم تكرير البترول مراقب 811322        

 جهاز تقطير تكرير البترول مالحظ 811323        

  جهاز معالجة النفط مشغل 811324        

  مضخات مصاف مشغل 811325        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  جهاز تفاعل النفط مشغل 811326        

  جهاز تقطير النفط مشغل 811327        

 لوحات تحكم مصاف تصفية النفط مراقب 811328        

  فصل زيت البرافين مشغل برج 811329        

  النفط عامل خلط 811330        

  جهاز تعبئة يعمل بالطاقة مشغل 811331        

  جهاز تعبئة ناقالت مشغل 811332        

  معمل تكرير مشغل في 811333        

 إزالة الكبريت تكرير البترول معالج 811334        

  معالجة الزيت مالحظ 811335        

  ماكينة التعدين مشغل 811336        

  تشغيل معدات ساحبة عامل 811337        

  ابار حفار 811338        

        811399 
اآلبار وما يرتبط بهم معدات حفر  مشغلو

 اآلخرون

      8114   
آالت تصنيع منتجات اإلسمنت  مشغلو

 واألحجار ومنتجات الخامات المعدنية

 ماكينة إنتاج القار مشّغل 811401        

 آالت إنتاج القار واآلجر والجير مشّغل 811402        

        811403 
والطوب آالت إنتاج الخرسانة  مشّغل

 الصناعي

 منشار حجر مشغل 811404        

        811405 
مشغل جهاز شد فوالذ التسليح في األعمدة 

 الخرسانية

 خالطة خرسانة مركزية مشغل 811406        

 مضخة خرسانة مشغل 811407        

  مكبس طوب رملي آلي مشغل 811408        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  تجفيف الطوب الرملي مشغل فرن 811409        

  تحميض الطوب الحراري والخزفي مشغل فرن 811410        

 بثق الخزف مشغل آلة 811411        

 مشغل مصخة عام  811498        

        811499 
آالت تصنيع منتجات اإلسمنت  مشغلو

 واألحجار ومنتجات الخامات المعدنية االخرون

 معدات معالجة وتشطيب المعادن مشغلو     812    

  معدات معالجة المعادن مشغلو   8121      

ل 812101          أفران الصهر ُمشغِّ

 معدات صب المعادن عامل 812102        

ل 812103          آالت درفلة وبثق المعادن ُمشغِّ

 معدات تسخين الخامات المعدنية مشغل 812104        

        812105 
معدات درفلة وتشكيل المقاطع   مشغل

 المعدنية

 آالت درفلة األلواح المعدنية  مشغل 812106        

 معدات درفلة االنابيب مشغل 812107        

 إصالح المناشير وسنها عامل 812108        

 حزام ناقل مشغل 812109        

سحب اسالك معدنية أالت مشغل 812110          

 آالت صنع المسامير مشغل 812111        

 ماكينة تسريح النسيج عامل سن 812112        

 معدات معالجة المعادن اآلخرون مشغلو 812199        

 معدات تشطيب وطالء المعادن مشغلو   8122      

 آالت تشطيب المعادن ُمشّغل 812201        

ل 812202          ماكينة تغليف وطالء المعادن ُمشغِّ

 معدات التلبيس الكهربائي للمعادن مشغل 812203        

 معدات جلفنة المعادن مشغل 812204        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 تشغيل ماكينة عام عامل 812205        

 ماكينة تفريز عامل 812206        

المعادنمعدات صقل وتلميع  مشغل 812207          

 تكسيه عامل 812208        

 تكسيه معادن بالغمر عامل 812209        

 تكسيه معادن بالرش عامل 812210        

 تخمير لحفر المعادن عامل 812211        

  مراجعة معادن عامل 812212        

  طالء المعادن بالكهرباء عامل 812213        

  طالء بالغمس الساخن عامل 812214        

  طالء السلك بالماكينة عامل 812215        

  طالء معادن بجهاز رش المعادن عامل 812216        

 أواني نحاسية رباب 812217        

 طالء المعادن باألزرق عامل 812218        

        812219 
تنظيف المعادن المسبوكة وتنعيمها  عامل

  يدويا

  نظافة المعادن عامل 812220        

  تنظيف المعادن بالرش بالمعادن عامل 812221        

  تلميع معادن بالفرشاة عامل 812222        

  بالغمر يدويا دهان 812223        

 نحاس 812224        

 أواني منزلية نحاس 812225        

 معادن باألحماض حفار 812226        

  النكلشة بالطالء الكهربائي عامل 812227        

 تشغيل ماكينة تجويف عامل 812228        

        812299 
معدات تشطيب وطالء المعادن  مشغلو

 االخرون
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

    813     
المصانع الكيماوية وانتاج مستلزمات  مشغلو

 التصوير الفوتوغرافي

 آالت ومصانع المنتجات الكيميائية مشغلو   8131      

 آالت المنتجات الكيميائية مشغل 813101        

 آالت المنتجات الصيدالنية مشغل 813102        

 وحدة تحضير المساحيق الدوائية مشغل 813103        

 مكبس األقراص الدوائية مشغل 813104        

الكبسوالت الدوائيةتصنيع  مشغل ألة 813105          

 تعبئة الكبسوالت الدوائية مشغل ألة 813106        

 صقل الكبسوالت الدوائية مشغل ألة 813107        

 وحدة تلبيس األقراص الدوائية مشغل 813108        

 جهاز مراقبة األقراص الدوائية مشغل 813109        

األقراص الدوائيةتغليف  مشغل آلة 813110          

 وحدة إنتاج األدوية السائلة مشغل 813111        

 وحدة إنتاج المراهم الدوائية مشغل 813112        

 وحدة إنتاج الحقن الطبية مشغل 813113        

 تغليف الحقن الطبية مشغل آلة 813114        

اإليروسوالت الدوائيةوحدة إنتاج  مشغل 813115          

 تعبئة اإليروسوالت الدوائية مشغل آلة 813116        

 تعبئة المساحيق الدوائية مشغل آلة 813117        

 وحدة تصبين مواد الصابون مشغل 813118        

 وحدة كبس الصابون مشغل 813119        

الصابونوحدة تعبئة وتغليف  مشغل 813120          

 وحدة تعبئة مساحيق التنظيف مشغل 813121        

 وحدة تعبئة الصابون السائل مشغل 813122        

 وحدة تعبئة المعاجين مشغل 813123        

 خلطات منظفات مجهز 813124        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 وحدة تجفيف مساحيق التنظيف مشغل 813125        

مساحيق التنظيفوحدة طحن  مشغل 813126          

 وحدة تصنيع عطور زيتية )طبيعية( مشغل 813127        

 وحدة تصنيع عطور كيميائية مشغل 813128        

 وحدة تصنيع مساحيق التجميل مشغل 813129        

 وحدة تصنيع معاجين التجميل مشغل 813130        

التجميلتعبئة مستحضرات  مشغل آلة 813131          

 جاروشة عمليات كيميائية مشغل 813132        

 مطحنة عمليات كيميائية مشغل 813133        

 خالط عمليات كيميائية مشغل 813134        

 أفران تجفيف عمليات كيميائية مشغل 813135        

 أفران تحميص عمليات كيميائية مشغل 813136        

 مبردات وأنفاق تبريد عمليات كيميائية مشغل 813137        

 مكابس ترشيح عمليات كيميائية مشغل 813138        

 مرشح عمليات كيميائية مشغل 813139        

 فراز بالطرد المركزي عمليات كيميائية مشغل 813140        

 فراز بالغربلة عمليات كيميائية مشغل 813141        

عمليات كيميائية-مبخر مشغل 813142          

 مقطر عمليات كيميائية مشغل 813143        

 أفران تسخين عمليات كيميائية مشغل 813144        

 مبلور عمليات كيميائية مشغل 813145        

 مخثر عمليات كيميائية مشغل 813146        

 خلطات مستحضرات تجميل مجهز 813147        

  تشغيل سحق في العمليات الكيميائية عامل 813148        

        813149 
تشغيل ماكينة جرش وطحن في  عامل

  العمليات الكيميائية
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

        813150 
تشغيل ماكينة خلط ومزج في  عامل

  العمليات الكيميائية

        813151 
تشغيل ماكينة طبخ في العمليات  عالم

  الكيميائية

  التحميص في العمليات الكيميائية عامل 813152        

 تجفيف معالجة كيميائية وما إليها عامل 813153        

  تشغيل مكبس ترشيح عامل 813154        

  تشغيل اسطوانة ترشيح دوارة عامل 813155        

        813156 
تشغيل ماكينة فصل تدار بقوة الطرد  عامل

  المركزي

  جهاز تقطير متقطع المواد الكيميائية مشغل 813157        

        813158 
جهاز تقطير مستمر لمعالجة المواد  مشغل

  الكيميائية

  جهاز تفاعل للمعالجة الكيميائية مشغل 813159        

  جهاز تبخير مشغل 813160        

  مبيض كيميائي مشغل 813161        

 مواد تجميل ومعاجين األسنان محضر 813162        

 طقم أسنان صناعية وإصالحها عامل صنع 813163        

 المعالجة الكيميائية اآلخرون عمال 813198        

        813199 
آالت ومصانع المنتجات الكيميائية  مشغلو

 االخرون

      8132   
آالت انتاج مستلزمات التصوير  مشغلو

 الفوتوغرافي

 أفالم الفوتوغرافية محمض 813201        

 فوتوغرافية طباع صور 813202        

 فوتوغرافية مكبر صور 813203        

 الحفر الضوئي مصور 813204        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

        813205 
طباعة أو مظهر طباعة صور  مرتش

 فوتوغرافية

 الصور الشمسية ناقل 813206        

  سطور سباك 813207        

 تشغيل ماكينة طباعة بالليونوتيب عامل 813208        

  تشغيل ماكينة طباعة المونوتيب عامل 813209        

  توضيب عامل 813210        

  توضيب المسبك الفوتوغرافي عامل 813211        

  نماذج استريوتيب عامل 813212        

 أحجار الليثوغرافية عامل حفر 813213        

        813214 
قالب خشب أو مطاط أو مشمع  عامل حفر

 يدويا

  اكلشهات الطبع آليا عامل حفر 813215        

  ليثوغرافي عامل نقل 813216        

  المعدن بالحامض عامل حفر 813217        

 فوتوغرافي حفار 813218        

  فوتوغرافي ميكانيكا عامل حفر 813219        

 الرتوش على األلواح المعدنية عامل 813220        

        813221 
تحميض فوتوغرافي بدون ألوان ابيض  عامل

 واسود

 تجهيز معدات صناعية إلكترونية وتركيبها عامل 813222        

وتركيبهاتجهيز نظام اإلشارة  عامل 813223           

 تشغيل أجهزة البث اإلذاعي والتلفازي عامل 813224        

 تشغيل أستوديو إذاعة وتلفاز عامل 813225        

  تشغيل جهاز الصوت عامل 813226        

  تشغيل مكبر صوت عامل 813227        

  تشغيل ماكينة سينما عامل 813228        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  مقاسم إلكترونية مشغل 813229        

  جهاز عرض سينمائي مشغل 813230        

   تصويري حفار 813231        

 أختام حفار 813232        

  آالت خفر مشغل 813233        

 ألواح الطباعة بالصب صانع 813234        

 ألواح الطباعة المعدنية باليد حفار 813235        

        813299 
آالت انتاج مستلزمات التصوير  مشغلو

 الفوتوغرافي اآلخرون

    814     
آالت تصنيع منتجات المطاط  مشغلو

 والبالستيك والورق

 آالت تصنيع منتجات المطاط مشغلو   8141      

 مكبس اطارات مطاطية مشغل 814101        

 جهاز تكسية االطارات مشغل 814102        

 تصفيح المطاط مشغل آلة 814103        

 تبريد وتجفيف المطاط مشغل آلة 814104        

 كساء النسيج بالمطاط مشغل آلة 814105        

 اطارات مشكل 814106        

        814107 
ومالحظ ومشرف على اإلنتاج في  مراقب

 صناعة منتجات المطاط

 إطارات عامل صنع 814108        

 ماكينة تخشين اإلطارات مشغل 814109        

 تغليف إطارات مستعملة عامل 814110        

  عجالت عامل نفخ 814111        

  ختم مطاطي عامل صنع 814112        

 آالت تصنيع منتجات المطاط اآلخرون مشغلو 814199        

البالستيكآالت تصنيع منتجات  مشغلو   8142        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 إنتاج منتجات بالستيكية مالحظ 814201        

 معدات خلط المواد البالستيكية مشغل 814202        

 آالت البثق بالستيك مشغل 814203        

 آالت الحقن بالستيك مشغل 814204        

 آالت النفخ بالستيك مشغل 814205        

تصنيع أكياس بالستيكيةآالت  مشغل 814206          

 بالستيك مشغل مقص 814207        

 إنتاج أكياس بالستيكية عامل خط 814208        

        814209 
تشغيل ماكينة تشكيل البالستيك  عامل

  بالضغط

  ترقيق بالستيك عامل 814210        

  تركيب منتجات بالستيك عامل 814211        

  خلطات للدائن مجهز 814212        

  حقن اللدائن مشغل آلة 814213        

 بثق اللدائن مشغل آلة 814214        

  مكبس قوالب تشكيل اللدائن مشغل 814215        

  صقل منتجات للدائن مشغل آلة 814216        

 تشغيل ماكينة تشكيل بالبثق عامل 814217        

        814299 
آالت تصنيع منتجات البالستيك  مشغلو

 األخرون

 آالت تصنيع منتجات الورق مشغلو   8143      

 تصنيع أكياس ورقية مشغل آلة 814301        

 تصنيع مغلفات ورقية مشغل آلة 814302        

 تصنيع صناديق ورقية مشغل آلة 814303        

  عجان ورق مشغل 814304        

 مرجل قص عجينة الورق مشغل 814305        

 تنعيم العجينة الورقية مشغل آلة 814306        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 تبييض عجينة الورق مشغل آلة 814307        

 تجفيف الورق مشغل آلة 814308        

  الظروف الورقية صانع 814309        

  تشغيل ماكينة صنع الورق عامل 814310        

 صناديق الورق أليا عامل صنع 814311        

  تشغيل ماكينة تبطين الكرتون عامل 814312        

  تشغيل مكبس قص الكرتون وثنيه عامل 814313        

  تشغيل ماكينة مكبس الكرتون عامل 814314        

        814315 
ومالحظ ومشرف على اإلنتاج في  مراقب

 صناعة الورق

  تشغيل ماكينة ضرب عجينة الورق عامل 814316        

  الورق بالماكينة عامل طي 814317        

  ماكينة تسمير الكتب بالسلك مشغل 814318        

        814319 
ماكينة التثقيب للبطاقات واألشرطة  مشغل

 الورقية

 تصنيع ورق الصنفرة عامل 814320        

 مشغلو آالت تصنيع منتجات الورق االخرون  814399        

    815     
آالت المنتجات الجلدية والمنسوجات  مشغلو

 والفراء

      8151   
آالت تجهيز األلياف وآالت الغزل  مشغلو

 واللف

ل 815101          آلة الغزل والجدل ُمشغِّ

 خلط وتفتيح األلياف مشغل آلة 815102        

 تسريح األلياف مشغل آلة 815103        

 سحب األلياف مشغل آلة 815104        

 تمشيط األلياف مشغل آلة 815106        

 البرم مشغل آلة 815107        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 تصنيع األلياف االصطناعية مشغل آلة 815108        

 تدوير الخيوط مشغل آلة 815109        

 تطبيق الخيوط مشغل آلة 815110        

 زوي الخيوط مشغل آلة 815111        

 ترطيب الخيوط مشغل آلة 815112        

 الحلج مشغل آلة 815113        

  غسالة الصوف مشغل 815114        

 تنظيف ومزج األلياف مشغل آلة 815115        

        815116 
ومالحظ ومشرف على اإلنتاج  مراقب

األلياف الصناعيةبصناعة   

  اللف مشغل آلة 815117        

  صنع الحبال مشغل آلة 815118        

  لف الشالئل مشغل آلة 815119        

 ألياف مصنف 815120        

  غزال 815121        

 تنعيم ألياف الجوت مشغل آلة 815122        

  طبي صانع قطن 815123        

  معالجة خيوط الغزل عامل 815124        

 األلياف وتصنيفها عامل فرز 815125        

 تحضير ألياف الصوف وغسلها عامل 815126        

 تمشيط األلياف عامل 815127        

  توليف الصوف عامل خلط 815128        

 األلياف عامل سحب 815129        

توضيب األنوالتجهيز  عامل 815130          

        815199 
آالت تجهيز األلياف وآالت الغزل  مشغلو

 واللف االخرون

 آالت النسيج والحياكة مشغلو   8152      
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 حياكة ونسيج مشغل آلة 815201        

 نسيج  مالحظ 815202        

 سجاد مشغل نول 815203        

 مخامل مشغل نول 815204        

 تجهيز أنوال الجاكارد ميكانيكي 815205        

 تبريز خيوط مشغل آلة 815206        

 نسيج القماش ) يدويا( عامل 815207        

 وسعف نساج قش 815208        

 حبكة وشراشيب سجاد مشغل آلة 815209        

 ديكاتور مشغل آلة 815210        

 حالقة أقمشة وسجاد مشغل آلة 815211        

 حياكة مالحظ 815212        

 حياكة جرابات مشغل آلة 815213        

 حياكة أقمشة مشغل آلة 815214        

 كروشيه مبرمجة مشغل آلة 815215        

  حياكة مشغل آلة 815216        

 تسريح أقمشة التريكو مشغل آلة 815218        

 شكة مشغل آلة 815219        

  يدوي مشغل نول 815220        

  حياكة كهربائية مشغل آلة 815221        

 إصالح عيوب المنسوجات عامل 815222        

 نسيج قماش آليا عدا أنوال الجاكار عامل 815223        

 نسيج على أنوال الجاكار عامل 815224        

  نسيج سجاد آليا عامل 815225        

 إعداد شبكة آليا عامل 815226        

  تريكو نسيج عامل 815227        

 المنسوجات تشطيب عامل صقل 815228        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 إعداد ضفيرة آليا عامل 815229        

 تجهيز األنوال اآللية ميكانيكي 815230        

والحياكة االخرونمشغلو آالت النسيج   815299          

 آالت الخياطة مشغلو   8153      

 خياطة صناعية مالحظ 815301        

 درزة صناعية مشغل آلة 815302        

 حبكة صناعية مشغل آلة 815303        

 لقطة صناعية مشغل آلة 815304        

 أزار صناعية مشغل آلة 815305        

 عراوي صناعية مشغل آلة 815306        

  خياطة متعددة اإلبر مشغل آلة 815307        

 مكبس كي  آلة مشغل 815308        

 قص قماش مشغل آلة 815309        

 كي تحضيرات الخياطة مشغل آلة 815310        

 تطريز صناعية مشغل آلة 815311        

اوتوماتيكيةتطريز  مشغل آلة 815312          

 تطريز كروشيه مشغل آلة 815313        

 خياطة باليد أو باآللة عامل 815314        

  تشغيل آلة خياطة الملبوسات عامل 815315        

  المالبس الجاهزة عدا الجالبية عامل قص 815316        

 القفازات عدا الجلدية عامل قص 815317        

  مظلة يدوية عامل صنع 815318        

 خياطة صناعية مشغل آلة 815319        

 مشغلو آالت الخياطة االخرون  815399        

      8154   
آالت التبييض والصباغة وتنظيف  مشغلو

 النسيج

 آلة تبييض األقمشة ُمشّغل 815401        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

ل 815402         المنسوجاتآلة صباغة  ُمشغِّ  

 صباغة وتجهيز مالحظ 815403        

 تنشية الخيط مشغل آلة 815404        

 صباغة الخيط مشغل آلة 815405        

 صباغة األقمشة مشغل آلة 815406        

 تثبيت اللون الحرارية مشغل آلة 815407        

 لف األقمشة مشغل آلة 815408        

 غسيل األقمشة مشغل آلة 815409        

 األقمشة  صقل وتلميع مشغل آلة 815410        

 نفش األقمشة مشغل آلة 815411        

 تعتيق وغسيل الجينز مشغل آلة 815412        

 منسوجات باليد غسال 815413        

  منسوجات مبيض 815414        

تجفيف المنسوجاتأفران  مشغل 815415          

 األصباغ مجهز 815416        

  الحرير الطبيعي مزيل صمغ 815417        

 منسوجات صوفية باألحماض معالج 815418        

  صوف ملبد 815419        

  الصوف عامل شلح 815420        

  منسوجات نشاء 815421        

  كستره عامل 815422        

  الوبر عامل حرق 815423        

  معالجة المنسوجات ضد المياه عامل 815424        

  معالجة المنسوجات لمنع االنكماش عامل 815425        

 تنهية صنع المنسوجات مشغل آلة 815426        

  تثقيل الحرير الطبيعي عامل 815427        

  صباغة المالبس عامل 815428        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

        815499 
آالت التبييض والصباغة وتنظيف  مشغلو

 النسيج اآلخرون

 آالت تجهيز الجلود والفراء مشغلو   8155      

ل 815501          آلة معالجة الجلود والفرو ُمشغِّ

 دباغة الجلود مالحظ 815502        

 أحواض تنظيف الجلود مشغل 815503        

آلةمشغل  815504          حالقة الجلود 

 تنظيف األدمة والتلحيم مشغل آلة 815505        

 فتق وشق الجلود مشغل آلة 815506        

 سحب وشد الجلود مشغل آلة 815507        

 كي الجلود مشغل آلة 815508        

 تحضير محلول الدباغة مشغل آلة 815509        

تحميض الجلودأحواض  مشغل 815510          

 دباغة الجلود مشغل آلة 815511        

 آفران تجفيف الجلود مشغل 815512        

 صقل الجلود مشغل آلة 815513        

 وحدة طالء الجلود مشغل 815514        

 عصر الجلود مشغل آلة 815515        

 إعادة دبغ الجلود مشغل آلة 815516        

 برش الجلود مشغل آلة 815517        

 تطبيع الجلود مشغل آلة 815518        

 تمليح الجلود مشغل آلة 815519        

  خياطة الجلود باليد عامل 815520        

  المالبس الجلدية عامل قص 815521        

  القفازات الجلدية عامل قص 815522        

باليدجلود  حالق 815523           

  جلود باآللة حالق 815524        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 األدمة منظف 815525        

  الجير باآللة مزيل 815526        

  محلول الدباغة محضر 815527        

  توضيب الجلود عامل 815528        

 إزالة اللحم والشحم من جلود الفرو عامل 815529        

  جلود خام مصنف 815530        

  تلحيم الجلود مشغل آلة 815531        

 آالت تجهيز الجلود والفراء اآلخرون مشغلو 815599        

 آالت تصنيع األحذية وما يرتبط بهم مشغلو   8156      

 نماذج أحذية مشغل مقص 815601        

 شد كعب الحذاء مشغل آلة 815602        

 خياطة نعل الحذاء مشغل آلة 815603        

 آلة شد وجه الحذاء  مشغل 815604        

 خياطة وجه الحذاء مشغل آلة 815605        

 آالت تصنيع حقائب يدوية مشغل 815606        

 آالت تصنيع حقائب السفر مشغل 815607        

        815699 
آالت تصنيع األحذية وما يرتبط بهم  مشغلو

 اآلخرون

 آالت الغسيل مشغلو   8157      

 غسيل مالبس وبياضات مشغل آلة 815701        

 غسيل سجاد وموكيت مشغل آلة 815702        

 غسيل بطانيات مشغل آلة 815703        

 كواء مالبس بخار مشغل آلة 815704        

 آالت الغسيل اآلخرون مشغلو 815799        

      8159   
آالت المنتجات الجلدية والمنسوجات  مشغلو

 والفراء غير المصنفين في موضع أخر

ل 815901          آلة قص القماش ُمشغِّ
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  التريكو مهيئ آلة 815902        

  رسوم الجاكارد ناسخ 815903        

  الجاكارد مخرم ورق 815904        

  تجهيز بطاقات الجاكارد عامل 815905        

 أنوال مهيئ 815906        

  الخيوط حول بكرات النسيج عامل لف 815907        

  آلي مشغل نول 815908        

  جاكارد مشغل نول 815909        

 أشرطة مشغل نول 815910        

  بساط مشغل نول 815911        

  بطاطين مشغل نول 815912        

  تريكو مشغل آلة 815913        

        815999 
آالت المنتجات الجلدية والمنسوجات  مشغلو

  اآلخرون والفراء غير المصنفين في موضع أخر

    816     
آالت تصنيع األطعمة واألغذية وما  مشغلو

 يرتبط بهم

      8160   
آالت تصنيع األطعمة واألغذية وما  مشغلو

 يرتبط بهم

ل 816001          آالت المخابز والحلويات ُمشغِّ

ل 816002          آالت منتجات ألبان ُمشغِّ

 آالت تجفيف أطعمة ُمشّغل 816003        

        816004 
آالت تصنيع فواكه وخضراوات  ُمشّغل

 وأوراق النباتات

الطعامآالت تصنيع الحبوب وزيوت  ُمشّغل 816005          

 آالت تصنيع لحوم وأسماك ُمشّغل 816006        

 غربلة حبوب مشغل آلة 816007        

 جاروشة حبوب  مشغل 816008        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 مطحنة حبوب  مشغل 816009        

 مناخل آلية  مشغل 816010        

 وحدة إنتاج معكرونة  مشغل 816011        

 حقل تخمير خميرة الخبز  مشغل 816012        

 تجفيف الخميرة  آالت  مشغل 816013        

 خميرة الخبز  فصل  آالت  مشغل 816014        

 مرشحات خميرة الخبز  مشغل 816015        

 وحدة كربنة وتصفية السكر مشغل 816016        

 وحدة مجففات السكر مشغل 816017        

 بلورة السكر مشغل آلة 816018        

 تشكيل السكر مشغل آلة 816019        

 مصافي الزيوت النباتية مشغل 816020        

 جهاز هدرجة الزيوت النباتية مشغل 816021        

 حبوب طحان 816022        

 مبيض أرز 816023        

 األرز عامل طحن 816024        

  توابل طحان 816025        

  وطحان بن محمص 816026        

  صناعة الزيوت النباتية عامل 816027        

 تحضير المواد األولية عامل 816028        

  مكابس الزيوت النباتية مشغل 816029        

  مخلفات الزيوت النباتية عامل كبس 816030        

المكرونةتشكيل  مشغل آلة 816031          

  تجفيف المكرونة مشغل فرن 816032        

 آالت تقطيع المكرونة مشغل 816033        

  عصارة قصب السكر  مشغل 816034        

  جهاز طحن وعصر البنجر مشغل 816035        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 تقطيع العجين مشغل آلة 816036        

بالماكينةصانع البوظة   816037          

 جهاز فصل السكر مشغل 816038        

 مواد غذائية معقم 816039        

 مواد غذائية مجفف 816040        

 فرز التمور عن النواة مشغل آلة 816041        

 مبخرة تمور عامل 816042        

 معصرة تمور مشغل 816043        

        816099 
تصنيع األطعمة واألغذية وما آالت  مشغلو

 يرتبط بهم االخرون

 معدات معالجة وصنع الخشب والورق مشغلو     817    

 معدات تصنيع اللب والورق مشغلو   8171      

 إنتاج تصنيع الورق مالحظ 817101        

 مطحنة خامات اللب مشغل 817102        

اللبغالية خلطة  مشغل 817103          

 تبييض اللب مشغل آلة 817104        

 تفتيت عجين الورق مشغل آلة 817105        

 تنظيف وتحويل عجين الورق مشغل آلة 817106        

 طالء الورق مشغل آلة 817107        

 معدات تصنيع الورق مشغل 817108        

 معدات صقل الورق مشغل 817109        

 معدات تشريح الورق مشغل 817110        

 معدات لف الورق مشغل 817111        

        817112 
معدات تصنيع الورق المقوى  مشغل

 والكرتون

 معدات تصنيع اللب والورق اآلخرون مشغلو 817199        

 معدات تصنيع الخشب مشغلو   8172      
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 منشار شريطي مشغل 817201        

 منشار صينية مشغل 817202        

 منشار تخريم مشغل 817203        

  تسميك مشغل آلة 817204        

  تسوية مشغل آلة 817205        

 تشكيل خشب مشغل آلة 817206        

 آالت نقر الخشب مشغل 817207        

 تزرير الخشب مشغل آلة 817208        

 مكبس أخشاب مشغل 817209        

 آالت تنعيم وصنفرة الخشب مشغل 817210        

 تصنيع أقالم الرصاص مشغل آلة 817211        

 تصنيع السواك وأعواد األسنان مشغل آلة 817212        

 تصنيع عود الثقاب مشغل آلة 817213        

 خالط تغريه مشغل 817214        

  تجفيف الخشب مشغل فرن 817215        

  تبخير عامل 817216        

  تصنيع قشره خشبية عامل 817217        

 تجهيز قشرة مشغل آلة 817218        

  تصنيع مكبس خشب االبلكاش عامل 817219        

  تشغيل ماكينة قطع الخشب عامل 817220        

والزواياأطراف الخشب  عامل نشر 817221          

  تشغيل ماكينة صنع خشب االبلكاش عامل 817222        

 معدات تصنيع الخشب االخرون مشغلو 817299        

 آالت المصانع الثابتة اآلخرون مشغلو     818    

 معدات تصنيع الزجاج والسيراميك مشغلو   8181      

ل 818101          مصنع السيراميك ُمشغِّ

ل 818102          مصنع الزجاج ُمشغِّ
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 صهر الخامات الزجاجية مشغل فرن 818103        

 صهر الزجاج مشغل فرن 818104        

 وحدة تشكيل ألواح الزجاج مشغل 818105        

 معدات بثق المنتجات الزجاجية مشغل 818106        

قولبة المنتجات الزجاجية معدات  مشغل 818107          

 معدات نفخ المنتجات الزجاجية مشغل 818108        

 أفران تلدين المنتجات الزجاجية مشغل 818109        

 معدات قص الزجاج مشغل 818110        

 منشار رخام مشغل 818111        

 جالية بالط أو رخام مشغل 818112        

 مخرطة حجر ورخام مشغل 818113        

 مكبس طوب اسمنتي مشغل 818114        

 جالية أرضيات مشغل 818115        

 مكبس بالط مشغل 818116        

 جاروشة بذرة رخام مشغل 818117        

 مكبس طوب اسمنتي آلي مشغل 818118        

 مكبس طوب حراري  مشغل 818119        

 مكبس قرميد مشغل 818120        

 قرميد مشغل مقص 818121        

 أفران قرميد مشغل 818122        

 وحدة البالط اإلسمنتي مشغل 818123        

 مكبس بالط إسمنتي يدوي مشغل 818124        

  تجهيز خلط بالط خزفي عامل 818125        

 تشكيل فسيفساء عامل 818126        

  مكبس بالط خزفي مشغل 818127        

        818128 
ومالحظ ومشرف على اإلنتاج في  مراقب

 صناعة االسمنت
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  تشغيل فرن طوب وبالط عامل 818129        

 تجهيز خلطات طوب إسمنتي عامل 818130        

 مكبس طوب إسمنتي يدوي مشغل 818131        

        818199 
تصنيع الزجاج والسيراميك معدات  مشغلو

 االخرون

 اآلالت البخارية والمراجل مشغلو   8182      

 مراجل بخار مشغل 818201        

 توربين بخاري مشغل 818202        

 تحكم ومراقبة مرجل وتوربين  لوحة مشغل 818203        

 تشغيل توربين بخاري مراقب 818204        

  مولد بخار مشغل 818205        

  توربين مائي مشغل 818206        

  ماكينة ضخ مشغل 818207        

  توربين كهربائي مشغل 818208        

 اآلالت البخارية والمراجل اآلخرون مشغلو 818299        

      8183   
آالت التغليف والتعبئة ولصق  مشغلو

 بطاقات االنتاج

ل 818301          آالت طباعة العالمات ُمشغِّ

 تعبئة مشغل الة 818302        

 تغليف مشغل الة 818303        

 لصق بطاقات انتاج مشغل الة 818304        

        818399 
آالت التغليف والتعبئة ولصق  مشغلو

 بطاقات اإلنتاج اآلخرون

      8189   
الثابتة غير المصنفين آليات المصانع  مشغلو

 في موضع آخر

ل 818901          ماكينة إنتاج رقائق السيليكون ُمشغِّ
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

        818902 
ماكينة معالجة المياه وتنقيتها  مشغل

  وتصفيتها

 أآلت مساعدة في تحلية المياه مشغل 818903        

  محطة خلط في تحلية المياه مشغل 818904        

  حراري غرفة تحكم مشغل 818905        

        818906 
غرفة تحكم في محطة تحلية للمياه  مشغل

  المالحة

        818907 
محطة ضخ في محطة تحلية المياه  مشغل

  المالحة

  غاليات مياه مشغل 818908        

  محطة لمعالجة المياه مشغل 818909        

تحكم تنقية المياهلوحة  مراقب 818910           

        818999 
آليات المصانع الثابتة غير المصنفين  مشغلو

 في موضع آخر

 التجميع عمال       82  

 التجميع عمال     821    

 تجميع اآلالت الميكانيكية عمال   8211      

 تجميع أجهزة تبريد عامل 821101        

غساالتتجميع  عامل 821102          

 تجميع أفران غاز عامل 821103        

 تجميع مدافئ كهربائية عامل 821104        

 تجميع سخانات مياه عامل 821105        

 تجميع أجسام مركبات عامل 821106        

 تجميع أقفال عامل 821107        

 تجميع حنفيات مياه عامل 821108        

  على صناعة األدوات المنزلية مراقب 821109        

  تجميع اآلالت الميكانيكية اآلخرون عمال 821199        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

      8212   
تجميع المعدات واألجهزة الكهربائية  عمال

 االلكترونية

 تجميع معدات كهربائية عامل 821201        

 تجميع معدات إلكترونية عامل 821202        

 تجميع قواطع كهربائية عامل 821203        

 تجميع مفاتيح كهربائية عامل 821204        

 تجميع وحدات مصابيح فلورية كهربائية عامل 821205        

 تجميع محوالت كهربائية عامل 821206        

 كهربائية  تجميع لوحات توزيع عامل 821207        

أجهزة تسخين كهربائيةتجميع  عامل 821208          

 تجميع هاتف عامل 821209        

 تجميع أجهزة راديو وتلفاز عامل 821210        

                تجميع أجهزة حاسوب عامل 821211        

 تجميع مولدات كهربائية عامل 821212        

  تجميع محركات كهربائية عامل 821213        

  األسالك الكهربائية آليا عامل لف 821214        

  األسالك الكهربائية يدويا عامل لف 821215        

 تجميع أجهزة قياس كهربائية عامل 821216        

 تجميع أجهزة تهوية كهربائية عامل 821217        

  تجميع األجهزة الطبية اإللكترونية عامل 821218        

  تجميع أجهزة الرصد اإللكترونية عامل 821219        

  األجهزة اإللكترونية  تجميع عامل 821220        

  تجميع مقاسم إلكترونية عامل 821221        

  تجميع مبرقات عامل 821222        

        821223 
اإلنتاج في صناعة وإصالح  علي مراقب

  التلفاز والفيديو والمذياع
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

        821224 
علي اإلنتاج في صناعة كهربة  مراقب

  وإصالح الهاتف والمبرقات

        821299 
تجميع المعدات واألجهزة الكهربائية  عمال

 االلكترونية االخرون

 التجميع غير المصنفين في مكان آخر عمال   8219      

 تجميع أثاث عامل 821901        

 تجميع منتجات بالستيكية ومعدنية عامل 821902        

 تجميع كرتون عامل 821903        

 تجميع منتجات نسيجية عامل 821904        

 تجميع وحزم األلياف عامل 821905        

  تجميع منتجات المطاط عامل 821906        

  تجميع آالت التشغيل عامل 821907        

  تجميع آالت النجارة عامل 821908        

  تجميع آالت الغزل عامل 821909        

  تجميع آالت النسيج عامل 821910        

  تجميع آالت الخياطة عامل 821911        

 تجميع آالت المطابع عامل 821912        

  تجميع آالت دقيقة عامل 821913        

  تجميع آالت تصوير عامل 821914        

 تجميع مجهرات عامل 821915        

 تجميع أجهزة عرض عامل 821916        

 تجميع أجهزة مساحة عامل 821917        

  تجميع دراجات عامل 821918        

  تجميع دراجات هوائية عامل 821919        

  تجميع آليات زراعية عامل 821920        

  تجميع آليات الطرق واألبنية عامل 821921        

  تجميع محركات توربينية عامل 821922        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

        821999 
التجميع غير المصنفين في مكان آخر  عمال

 االخرون

 ومشغلو المعدات المتنقلة السائقون       83  

 القاطرات وما يرتبط بهم سائقو     831    

 القاطرات سائقو   8311      

 قطار نقل ركاب وبضائع سائق 831101        

 قطار شحن خامات سائق 831102        

 سائق قطار مساعد 831103        

 القاطرات اآلخرون سائقو 831199        

      8312   
واالشارات والتحويل معدات الفرملة  مشغلو

 للسكك الحديدية

 فرملة قطار عامل 831201        

 اشارات سكك حديدية عامل 831202        

 محركات سفن مشغل 831203        

        831299 
معدات الفرملة واالشارات والتحويل  مشغلو

 للسكك الحديدية االخرون

    832     
  السيارات والشاحنات الخفيفة سائقو

 النارية والدراجات

 الدراجات النارية سائقو   8321      

 دراجة نارية سائق 832100        

 السيارات واألجرة والشاحنات الخفيفة سائقو   8322      

 سيارة سائق 832201        

 سيارة اجرة سائق 832202        

 سيارة فان سائق 832203        

 سيارة إسعاف سائق 832204        

 شاحنة صغيرة سائق 832205        

 السيارات عامل صف 832206        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  سيارة نقل صغيرة سائق 832207        

 سائق خاص  832208        

 سيارة خاص سائق 832209        

 سيارة عمومي سائق 832210        

        832299 
السيارات واألجرة والشاحنات الخفيفة  سائقو

  اآلخرون

  الشاحنات الثقيلة والباصات سائقو     833    

 الباصات والحافالت سائقو   8331      

 حافلة سياحية سائق 833101        

 سائق باص 833102        

 الباصات والحافالت اآلخرون سائقو 833199        

 الشاحنات الثقيلة واللوري سائقو   8332      

 شاحنة لوري سائق 833201        

 شاحنة ثقيلة سائق 833202        

 وايت ماء سائق 833203        

 وايت صرف صحي سائق 833204        

 وقود سائق نقل 833205        

 عموم المركبات سائق 833206        

  الشاحنات الثقيلة واللوري اآلخرون سائقو 833299        

 المعدات المتنقلة مشغلو     834    

 معدات الزراعة والحراجة مشغلو   8341      

 جرار زراعي مشغل 834101        

 حاصدة مشغل 834102        

 معدات البذار مشغل 834103        

 معدات التسميد مشغل 834104        

 معدات الرش مشغل 834105        

 معدات الري مشغل 834106        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  جرار زراعي سائق 834107        

  حاصده سائق 834108        

 تسويق منتجات زراعية سائق 834109        

 معدات الزراعة والحراجة اآلخرون مشغلو 834199        

وما يرتبط بهاآليات حفر وردم األرض  مشغلو   8342        

 جرافات وآالت تسوية طرق مشغل 834201        

 حفار ومركبة تحميل أمامي مشغل 834202        

 آلية دق الركائز والدعامات مشغل 834203        

 مدحلة طرق مشغل 834204        

 جرافة مشغل 834205        

 حفار مشغل 834206        

 غارفة مشغل 834207        

 آلية تحميل مشغل 834208        

 تنعيم سفلتة مشغل آلة 834209        

 مشغل شيول سائق أو 834210        

 مشغل معدات ثقيلة سائق أو 834211        

  عموم آليات الطرق سائق 834212        

  آلية تسوية سائق 834213        

  ناقلة خشب سائق 834214        

 قاطرة منجم أو محجر سائق 834215        

 كاشطة جريدر سائق 834216        

  هراسة سائق 834217        

  عربة رفع بضائع مشغل 834218        

        834219 
آليات حفر وردم األرض وما يرتبط بها  مشغلو

  اآلخرون

الثابتة وما يرتبط بهاالرافعات  مشغلو   8343         

ل 834301          رافعة ُمشغِّ
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 ثابت مشغل ونش 834302        

 وحدة توليد طاقة متنقلة مشغل 834303        

 خالطة اسفلت مشغل 834304        

 آلية سفلتة مشغل 834305        

 عموم المعدات األرضية في المطار مشغل 834306        

 رافعة حاويات مشغل 834307        

 حركة رافعة منسق 834308        

 رافعة شوكيه سائق 834309        

  تشغيل عربة منجم عامل 834310        

  فرملة قطار بضاعة عامل 834311        

  مناورة عامل 834312        

 فرملة قاطرة منجم أو محجر عامل 834313        

  ماكينة ثابتة مشغل 834314        

        834399 
الرافعات الثابتة وما يرتبط بها  مشغلو

 االخرون

 الرافعات المتحركة مشغلو   8344      

 متحرك مشغل ونش 834401        

 رافعة برجيه مشغل 834402        

 الرافعات المتحركة األخرون مشغلو 834499        

 على ظهر السفن وما يرتبط بهم العاملون     835    

 على ظهر السفن وما يرتبط بهم العاملون   8350      

 الّدفة قائد 835001        

 بّحار 835002        

 العمليات التشغيلية على السفينة مسؤول 835003        

 وربط سفن عامل فك 835004        

        835099 
 العاملون على ظهر السفن وما يرتبط بهم 

  االخرون
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 (: المهن األولية9) الرئيسية لمجموعةا

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 المهن األولية         9

 والمعاونون المنظفون       91  

    911     
والمعاونون في المنازل والفنادق  المنظفون

 والمكاتب

 تنظيف وخدمة المنازل عمال   9111      

 تنظيف منزلي عامل 911101        

 منزلي خادم 911102        

  منزل عامل 911103        

 منزلية عاملة 911104        

 تنظيف وخدمة المنازل اآلخرون عمال 911199        

      9112   
تنظيف وخدمة الفنادق والمكاتب  عمال

 والمنشآت األخرى

 نظافة عامل 911201        

 تدبير فندقي عامل 911202        

 مكتب عامل 911203        

 تنظيف دورات مياه عامل 911204        

 تنظيف مستشفيات عامل 911205        

  غرفة خادم 911206        

  تنظيف سجاد عامل 911207        

 عامل تنظيف مباني عامة 911208        

  خدمات غرف مشرف 911209        

  خدمات عامة في فندق مشرف 911210        

  خدمات عامة في سفينة مشرف 911211        

 نظافة مشرف 911212        

        911299 
والمكاتب تنظيف وخدمة الفنادق  عمال

 والمنشآت األخرى اآلخرون
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

    912     
تنظيف المركبات والنوافذ والغسيل  عمال

 اليدوي

 الغسيل والكي اليدوي عمال   9121      

 يدوي كواء 912101        

 مالبس وسجاد وبياضات يدوي مصفف 912102        

 سجاد وموكيت يدوي غسال 912103        

 ستائر ومفروشات يدوي غسال 912104        

 كواء 912105        

 مالبس بالبخار كواء 912106        

  تنظيف جاف عامل 912107        

  غساالت المالبس مشغل 912108        

 تنظيف على الجاف يدوي عامل 912109        

 مغسلة مشرف 912110        

وكيغسيل  عامل 912111          

 الغسيل وكي المالبس اآلخرون عمال 912199        

 تنظيف المركبات عمال   9122      

 غسيل السيارات عامل 912201        

 غسيل مركبات عامل 912202        

 تنظيف طائرات عامل 912203        

 تنظيف سفن عامل 912204        

قطاراتتنظيف  عامل 912205          

 تنظيف المركبات اآلخرون عمال 912299        

 تنظيف النوافذ عمال   9123      

 نوافذ ُمنّظف 912301        

 زجاج نوافذ مباني منظف 912302        

 تنظيف النوافذ اآلخرون عمال 912399        

 التنظيف االخرون عمال   9129      
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 مسابح ُمنّظف 912901        

 أرضيات مباني مساح 912902        

  تنظيف مداخن عامل 912903        

 التنظيف االخرون عمال 912999        

 الزراعة والحراجة والصيد عمال       92  

 الزراعة والحراجة والصيد عمال     921    

 زراعة المحاصيل عمال   9211      

 بوسائل تقليدية حراث 921101        

 زراعي عام عامل 921102        

 زراعي رش مبيدات عامل 921103        

 زراعي ري وتسميد عامل 921104        

 بأدوات تقليدية حصاد 921105        

 زراعي تعبئة وتغليف عامل 921106        

 المحاصيل الحقلية اآلخرون مزارعو 921199        

 مزارع تربية الحيوانات والطيور عمال   9212      

 مزرعة حيوانات عامل 921201        

 اسطبل عامل 921202        

 تنظيف حظائر عامل 921203        

 مواشي عالف 921204        

 جامع بيض 921205        

 دواجن عالف 921206        

 مواشي راعي 921207        

 تفريخ عامل 921208        

  تجهيز الحيوان والطيور وتحنيطها عمال 921209        

 مزارع تربية الحيوانات والطيور اآلخرون عمال 921299        

      9213   
المزارع المختلطة لزراعة المحاصيل  عمال

 وتربية الحيوانات



 ال                                                                                                                                             

229 

 

 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 مزرعة محاصيل وحيوانات عامل 921300        

 زراعة الحدائق والبستنة عمال   9214      

 وتدريج أزهار عامل قطف 921401        

 خدمة نباتات زينة داخلية عامل 921402        

 خدمة حدائق ومسطحات عامل 921403        

  مشتل عامل 921404        

 عناية بأراضي مالعب رياضية عامل 921405        

 زراعة الحدائق والبستنة االخرون عمال 921499        

 الحراجة عمال   9215      

 زراعي جمع نباتات برية عامل 921501        

 زراعي حراجة عامل 921502        

 حراجة طواف 921503        

 محميات طواف 921504        

 أشجار عامل قص 921505        

 مراعي عامل 921506        

 بذور أشجار برية عامل جمع 921507        

 مكافحة حرائق غابات عامل 921508        

 الحراجة اآلخرون عمال 921599        

 تربية االسماك والصيد البحري عمال   9216      

 تنظيف أحواض االسماك عامل 921601        

 سمك َعالف 921602        

حرفيبحري  صياد 921603          

 صيد معاون 921604        

 تربية االسماك والصيد البحري اآلخرون عمال 921699        

  93       
المناجم واالنشاءات والصناعات  عمال

 التحويلية والنقل

  المناجم واالنشاءات عمال     931    
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 المناجم والمحاجر عمال   9311      

 مناجم عامل 931101        

 محاجر عامل 931102        

 مقلع عامل 931103        

 تشغيل ماكينة قطع معدن عامل 931104        

 آالت الثقب في المناجم مشغل 931105        

 دعائم أنفاق مركب 931106        

  تفجير عامل 931107        

  حجار 931108        

  عينات جامع 931109        

 عامل تشغيل ماكينة صنع األدوات المعدنية 931110        

 مالحظ أو مشرف في المحاجر مراقب أو 931111        

 إشارة منجم عامل 931112        

 المحاجر )المقالع ( والمناجم اآلخرون عمال 931199        

 الهندسة المدنية عمال   9312      

 إنشاء طرق عامل 931201        

 سفلتة عامل 931202        

 صيانة الطرق عامل 931203        

 عالمات مرورية منفذ 931204        

 خلطات إسفلتية منفذ 931205        

 فرشات إسفلتية منفذ 931206        

  طرق مبلط 931207        

 خلطات إسفلتية مراقب 931208        

إسفلتسخان  مشغل 931209          

  شواخص مرورية مراقب 931210        

  شواخص مركب 931211        

  الفتات دهان 931212        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 الهندسة المدنية االخرون عمال 931299        

 البناء عمال   9313      

 بناء مناولة المواد عامل 931301        

 خلطة خرسانية عامل 931302        

 أساسات وقواعد حفار 931303        

 معماري عامل 931304        

 البناء اآلخرون عمال 931399        

 الصناعات التحويلية عمال     932    

 التغليف والتعبئة اليدوية عمال   9321      

 تنظيف عبوات  عامل 932101        

 تغليف منتجات عامل 932102        

  عادي عامل 932103        

 ماكينة تعبئة معلبات وأوعية زجاجية مشغل 932104        

  بطاقات تمييز عامل لصق 932105        

  ماكينة لف المنتجات عامل 932106        

  تعبئة وتغليف منتجات وزيوت نباتية عامل 932107        

المكرونةتعبئة وتغليف  عامل 932108           

  تعبئة وتغليف السكر عامل 932109        

  تعبئة وتغليف خميرة الخبز عامل 932110        

  تعبئه وتغليف الحلويات عامل 932111        

 التغليف والتعبئة اليدوية اآلخرون عمال 932199        

      9329   
في الصناعات التحويلية غير  العاملون

 مصنفين في موضع آخر

 معاون مصنع عامل 932901        

 منتجات عامل فرز 932902        

 معدات عامل 932903        

 ورشة عامل 932904        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 عمال مشرف 932905        

 مالحظ 932906        

 مصنع مشغل 932907        

 مصنع مراقب 932908        

 عام مراقب 932909        

        932999 
في الصناعات التحويلية غير  العاملون

 مصنفين في موضع آخر اآلخرون

 النقل والتخزين عمال     933    

      9331   
في جر العربات اليدوية ودراجات  العاملون

 النقل

 نقل عربة يدوية  عامل 933101        

دارجة هوائية نقل  عامل 933102          

        933199 
في جر العربات اليدوية ودراجات  العاملون

 النقل اآلخرون

 قيادة العربات التي تجرها الحيوانات عمال   9332      

 قيادة العربات التي تجرها الحيوانات عامل 933200        

 في خدمات الشحن والتفريغ العاملون   9333      

 تحميل طائرات عامل 933301        

 تحميل شاحنات عامل 933302        

 تحميل سفن عامل 933303        

 تحميل صناديق خضروات وفواكه  عامل 933304        

  مناولة شحن جوي عامل 933305        

 وتفريغ عامل شحن 933306        

 حمال 933307        

        933399 
في خدمات الشحن والتفريغ  العاملون

 اآلخرون

 تعبئة الرفوف عمال   9334      



 ال                                                                                                                                             

233 
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 تعبئة رفوف عامل 933401        

 مخازن عامل 933402        

 تعبئة الرفوف اآلخرون عمال 933499        

 المساعدين في اعداد الطعام العمال       94  

 المساعدين في اعداد الطعام العمال     941    

 الوجبات السريعة معدو   9411      

 وجبات سريعة معد 941100        

 في المطبخ المساعدون   9412      

 عامل تنظيف أدوات مطبخ 941201        

 منزلي سفرجي 941202        

 في الشارع في البيع والخدمات العاملون       95  

 في الشارع والخدمات ذات العالقة العاملون     951    

 في الشارع والخدمات ذات العالقة العاملون   9510      

 احذية ملمع 951001        

 منشورات موزع 951002        

 مجانية موزع صحف 951003        

 زجاج المركبات ماسح 951004        

البيع الذاتي ماكنة مجهز 951005          

        951099 
في الشارع والخدمات ذات العالقة  العاملون

 اآلخرون

  المتجولون باستثناء الطعام الباعة     952    

  المتجولون باستثناء الطعام الباعة   9520      

 متجول مواد تنظيف بائع 952001        

 متجول أدوات منزلية بائع 952002        

 متجول أجهزة كهربائية بائع 952003        

 متجول غاز بائع 952004        

 المتجولون باستثناء الطعام االخرون الباعة 952099        
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 التصنيف السعودي للمهن                                                                             األدلة والتصانيف         

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  96       
النفايات والعاملون في المهن األولية  عمال

 اآلخرون

 القمامة عمال     961    

والنفاياتالقمامة  جامعو   9611        

 نفايات زَبال جامع 961101        

 حفر امتصاصية نَضاح 961102        

 تسليك مجاري عامل 961103        

 القمامة والنفايات اآلخرون جامعو 961199        

 القمامة والنفايات عمال فرز   9612      

  نفايات معالج 961201        

حرقعامل  961202           نفايات 

 القمامة والنفايات اآلخرون عمال فرز 961299        

 والعمال ذات الصلة الكناسون   9613      

 شوارع كناس 961301        

  حدائق ومنتزهات عامة كناس 961302        

 الطرق بالمبيدات عامل رش 961303        

الصلة األخرونوالعمال ذات  الكناسون 961399          

 في المهن األولية اآلخرون العاملون     962    

 والسعاة والحمالون المراسلون   9621      

 مراسل 962101        

  حمال 962102        

 فراش 962103        

 أمتعة فندق حمال 962104        

 معقب 962105        

  االخرون المراسلون 962199        

 في المهن الفردية والغريبة العاملون   9622      

 المهن الفردية والغريبة عامل في 962200        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

  عدادات الطاقة والمياه قارئو   9623      

 عدادات عام قارئ 962301        

 إيرادات آالت بيع محصل 962302        

 عداد كهرباء قارئ 962303        

 عداد مياه قارئ 962304        

 عداد غاز قارئ 962305        

  االخرون  عدادات الطاقة والمياه  قارئو 962399        

  المياه والحطب جامعو   9624      

 الحطب جامع 962401        

 فحام 962402        

 المياه جامع 962403        

 المياه والحطب اآلخرون جامعو 962499        

      9629   
في المهن األولية غير مصنفين  العاملون

 في موضع آخر

        962900 
في المهن األولية غير مصنفين  العاملون

 في موضع آخر
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 (: العاملون في القوات المسلحة واألمن0) الرئيسية المجموعة

المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 المسلحة واألمن العاملون في القوات         0

 القوات المسلحة واألمن ضباط       01  

 القوات المسلحة واألمن ضباط     011    

 القوات المسلحة واألمن ضباط   0110      

 دفاع ضابط 011001        

  أمن ضابط 011002        

 وطني ضابط حرس 011003        

 إستخبارات ضابط 011004        

 ملكي ضابط حرس 011005        

 القوات المسلحة واألمن األخرون ضباط 011099        

 الصف في القوات المسلحة واألمن ضباط       02  

واألمنالصف في القوات المسلحة  ضباط     021      

 الصف في القوات المسلحة واألمن ضباط   0210      

 دفاع صف ضابط 021001        

 أمن صف ضابط 021002        

 حرس وطني صف ضابط 021003        

 إستخبارات صف ضابط 021004        

 حرس ملكي صف ضابط 021005        

        021099 
المسلحة واألمن الصف في القوات  ضباط

 األخرون

 األخرى في القوات المسلحة واألمن الرتب       03  

 األخرى في القوات المسلحة واألمن الرتب     031    

 األخرى في القوات المسلحة واألمن الرتب   0310      

 دفاع جندي 031001        

 جندي أمن 031002        

 وطني جندي حرس 031003        
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المجموعة 

 الرئيسية

المجموعة 

 الفرعية

المجموعة 

 الثانوية
المهنةمسمى  رمز المهنة الوحدات  

 إستخبارات جندي 031004        

 ملكي جندي حرس 031005        

        031099 
األخرى في القوات المسلحة واألمن  الرتب

 األخرون

 

 

  انتهى


