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7 دليل مهنتي

مقدمة

ت�سعى وزارة الرتبية والتعليم ممثلة يف املركز الوطني للتوجيه املهني اإىل توفري خدمات التوجيه املهني جلميع   

يجعلهم  مما  واجتاهاتهم  واإمكاناتهم،  قدراتهم،  مع  تتالءم  التي  املهن  اختيار  على  مل�ساعدتهم  وذلك  املدار�ض؛  طلبة 

ي�سعرون بال�سعادة والر�سا فينعك�ض ذلك اإيجابًا على املجتمع في�سهم يف منوه وتطوره.

ومن هذا املنطلق فاإن  املركز الوطني للتوجيه املهني ي�سع بني يدي الطلبة »دليل مهنتي« والذي يهدف اإىل تعريفهم باملهن 

والتخ�س�سات العلمية املختلفة من حيث املهارات واملعارف املطلوبة يف كل مهنة، بالإ�سافة اإىل ت�سليط ال�سوء على بع�ض 

الواجبات وامل�سوؤوليات اخلا�سة بهذه املهن واملوؤهالت املطلوبة وبيئة العمل املنا�سبة لها واأخريا جمالت العمل املتاحة بها.

وت�أتي فكرة الدليل لتحقيق الأهداف الآتية:

• م�ساعدة الطلبة على اختيار وتخطيط م�ستقبلهم املهني مبا يحقق لهم ال�ستقرار والتوافق والر�سا الوظيفي.	

• تزويد الطلبة باملعلومات املتعلقة بامل�سميات املهنية والو�سف الوظيفي لكل مهنة.	

• ن�سر الوعي املهني بني اأفراد املجتمع حول خمتلف اأنواع الوظائف واملهن املتوافرة.	

• توفري قاعدة بيانات لأخ�سائي التوجيه املهني لتكون مرجعا مهما �سمن مراجع غرفة م�سادر التوجيه املهني .	

• م�ساعدة الطلبة على تنمية اجتاهات وقيم اإيجابية جتاه عامل املهن.	

•  تعريف الطلبة باأهم التخ�س�سات العلمية املرتبطة باملجموعات التخ�س�سية.	
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بعض التخصصات في
اإلدارة والمالية واالقتصاد
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وظائف في
اإلدارة والمالية واالقتصاد
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14 دليل مهنتي

)Human Resources Specialist( أخصائي موارد بشرية
الو�صف الع�م:

يطور وينفذ ال�سيا�سات املتعلقة بال�ستفادة املُثلى لالأفراد العاملني داخل املوؤ�س�سة با�ستخدام عدد من ال�سيا�سات كالتعيني والتدريب وتنمية الأداء 

وتخطيط امل�سار الوظيفي والتدرج الوظيفي.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• اإدارة وتنفيذ وتقييم اآلية التوظيف باملوؤ�س�سة.	

• القيام بعملية التوظيف وتت�سمن: تطويرالو�سف الوظيفي، وجتهيز الإعالنات، واإعداد ا�ستمارات الطلب، واإجراء املقابالت ال�سخ�سية. 	

• حفظ جميع امل�ستندات املتعلقة باملوظفني مبلفاتهم اخلا�سة وذلك ب�سرية تامة ومتابعة اإجراءات �سوؤون املوظفني. 	

• حت�سني مناخ العمل والعمالة من تخطيط وتدريب واأ�ساليب املتابعة والتقومي والتحفيز واختيار املوظفني اجلدد.	

• تطوير ا�سرتاتيجيات خطط املوارد الب�سرية مع املديرين؛ لتلبية حاجات املوظفني على املدى الق�سري والبعيد.	

• اقرتاح وتطوير وتنفيذ قوانني ولوائح لال�ستخدام الفعال لطاقات كل موظف يف املوؤ�س�سة.	

• تطبيق ال�سيا�سات والإجراءات والأنظمة اخلا�سة باإدارة املوارد الب�سرية وتطويرها و حتديثها با�ستمرار.	

• اإعداد مقرتحات حول املكافاآت واحلوافز والعالوات.	

• حتديد الحتياجات التدريبية، وتخطيط برامج تدريبية للموظفني اجلدد. 	

• اإدارة مهام ال�سوؤون الإدارية، و�سوؤون املوظفني، واأر�سيف وبيانات العاملني باملوؤ�س�سة.	

اأم�كن العمل:

• مراكز التدريب يف القطاعني احلكومي واخلا�ض. 	

• املوؤ�س�سات واملكاتب ال�ست�سارية اخلا�سة.	

• مراكز الإر�ساد املهني يف اجلامعات واملدار�ض.	
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بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

بكالوريو�ض اإدارة / اإدارة اأعمال / اإدارة موارد ب�سرية.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• املعرفة مببادئ الإدارة كالتخطيط، واإدارة موارد العمل، واإعداد التقارير الإدارية. 	

• مهارات الت�سال، والتفاو�ض، وحل امل�سكالت واإدارة الأزمات.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• القدرة على الن�سات واملناق�سة والإقناع.	

• ال�سرعة والدقة يف الأداء.	

• املهارات التنظيمية. 	

• ال�سدق والأمانة.	

• القدرة على حل امل�سكالت.	

• مهارات �سخ�سية )ال�سرب – الهدوء – اللباقة(. 	

• مهارات يف تقنية املعلومات والو�سائط املتعددة. 	

• القدرة على حتمل �سغوط العمل وحتمل امل�سوؤوليات.	
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16 دليل مهنتي

)Quality Specialist( أخصائي جودة
الو�صف الع�م:

يقوم بتطبيق �سيا�سات واإجراءات اجلودة املعمول بها، بالإ�سافة اإىل تدريب الأفراد على تطبيقها وحتفيزهم على العمل بها، كما يقوم بتطبيق 

اأي اإجراءات جديدة للح�سول على اإحدى �سهادات اجلودة الالزمة.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• امل�ساركة يف اإعداد خطط وبرامج تطوير وحت�سني اإجراءات العمل.	

• متابعة خطط التح�سني الناجتة من عمليات تدقيق نظام اإدارة اجلودة.	

• اإبداء الآراء واملقرتحات املنا�سبة لتطوير اأ�ساليب العمل وحت�سني طرق الأداء.	

• امل�ساهمة يف اإن�ساء وتطوير نظام تدقيق ملراقبة ومتابعة معايري اجلودة.	

• تنظيم برامج وحلقات توعية لرت�سيخ مبداأ حت�سني الأداء الوظيفي.	

• تنظيم زيارات ميدانية لتلم�ض حاجات املوظفني والعمل على حت�سينها.	

• اإعداد التقارير الدورية حول نتائج تطبيق معايري اجلودة. 	

اأم�كن العمل:

• موؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�ض.	

• البنوك و�سركات التاأمني والتمويل وال�ستثمار.	

• موؤ�س�سات ال�ست�سارات املالية و�سناديق ال�ستثمار والتقاعد.	
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17 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

بكالوريو�ض اإدارة/ اإدارة اأعمال/ اإدارة موارد ب�سرية/ اإدارة اجلودة.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• املعرفة مبتطلبات اإدارة اجلودة ال�ساملة.	

• مهارات اإدارية وتنظيمية عالية.	

• مهارات يف التحليل والتفكري املنطقي وتقدمي الفرتا�سات واحللول.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل. 	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• القدرة على الن�سات واملناق�سة والإقناع.	

• القدرة على حل امل�سكالت.	

• مهارات يف تقنية املعلومات والو�سائط املتعددة.	

• القدرة على حتمل �سغوط العمل وامل�سوؤوليات.	

• الثقة بالنف�ض.	
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)Training Specialist( أخصائي تأهيل وتدريب
الو�صف الع�م:

من  الواردة  والتاأهلية  التدريبية  الربامج  يتلقى  كما  اعتمادهما،  بعد  تنفيذهما  على  والإ�سراف  والتاأهيل،  التدريب  خطتي  اإعداد  يف  ي�سرتك 

املنظمات واملراكز واملعاهد الدولية، وينهي جميع اإجراءات املر�سحني للتدريب والتاأهيل. 

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• القيام بجميع الأعمال والأن�سطة املتعلقة باإعداد وت�سميم وتنفيذ وتقييم وتطوير برامج التدريب للعاملني باملوؤ�س�سة.	

• امل�ساركة يف ح�سر وحتليل وحتديد الحتياجات التدريبية ال�سنوية للعاملني، واختيار املدربني ومراكز التدريب.	

• حتديد اأولويات التدريب )برامج – متدربني ... الخ( وربطها باخلطة ال�سنوية للتدريب. 	

• تخطيط وت�سميم الربامج التدريبية التخ�س�سية املقرتح تنفيذها خالل العام التدريبي.	

• خماطبة املعاهد واملراكز التدريبية املحلية والدولية، وتقييم عر�سها، والتعاقد معها، واختيار املعهد اأو املركز الأف�سل.	

• حتديد التكلفة املالية التقديرية للربامج التدريبية املقرتح تنفيذها بناًء على اخلطة التدريبية ال�سنوية )داخلية – حملية – دولية(.	

• اإعداد اجلدول الزمني للخطة العامة ال�سنوية للتدريب.	

• امل�ساركة يف اختيار املدربني املر�سحني لتنفيذ الربامج التدريبية الداخلية، واختيار املعاهد واملراكز اخلارجية املتميزة.	

• امل�ساركة يف اإعداد احلقائب التدريبية والتي يقوم بالإ�سراف على تنفيذها خا�سة مبا يتعلق باملادة التدريبية، الو�سائل، املطبوعات ... الخ.	

• اإعداد تقارير تقييم الربامج التدريبية التي تدخل يف نطاق م�سوؤولياته )قبل – اأثناء – بعد تنفيذ الربامج التدريبية(.	

اأم�كن العمل:

• موؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�ض.	

• البنوك و�سركات التاأمني والتمويل وال�ستثمار.	

• اجلامعات والكليات واملعاهد ومراكز التدريب املختلفة.	
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19 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

بكالوريو�ض اإدارة/ اإدارة اأعمال/ اإدارة موارد ب�سرية/  �سهادة يف التدريب.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• الإملام مبفهوم التدريب والحتياجات التدريبية. 	

• القدرة على اتخاذ القرار وحتمل م�سوؤوليته.	

• التفكري النقدي والتحليلي.	

• حتليل وتقييم البيانات.	

• العمل �سمن فريق.	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• الإبداع والبتكار.	

• القدرة على التنظيم والتخطيط.	

• القدرة على حتمل �سغط العمل.	

• مهارة اإدارة الوقت.	

• الإح�سا�ض بامل�سكالت  والقدرة على حلها.	

• املبادرة.	

• مهارات يف تقنية املعلومات والو�سائط املتعددة.	
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20 دليل مهنتي

 )Staff Affairs Specialist( أخصائي شؤون موظفني
الو�صف الع�م:

تنفيذ جميع ال�سيا�سات والإجراءات واخلطط املعتمدة واملتعلقة ب�سوؤون املوظفني ومبا�سرة جميع املوارد املتاحة لتنفيذ اخلطط على اأر�ض الواقع. 

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• باأنواعها 	 والإجازات  والرتقية  ال�سنوية  والتقارير  والعالوات  والإعارة  النقل  حيث  من  املوظفني  ب�سوؤون  املتعلقة  الإجراءات  جميع  متابعة 

والإ�سراف على توثيقها يف ال�سجالت والنماذج املقررة.

• اإعداد الدرا�سات الالزمة لتحديد الحتياجات امل�ستقبلية واحلالية من املوارد الب�سرية.	

• اإعداد الدرا�سات اخلا�سة بالوظائف ال�ساغرة والدرجات املالية املراد التعيني عليها.	

• مراجعة بيانات الرواتب والأجور ومتابعة اإجراءات �سرفها بالتن�سيق مع دائرة ال�سوؤون املالية. 	

• مراجعة بطاقات و�سف الوظائف وا�سرتاطات �سغلها. 	

• ح�ساب م�ستحقات الإجازات ونهاية اخلدمة للموظفني ومتابعة طلبات بدل ال�سكن واملوا�سالت.	

• الإ�سراف على جميع ملفات املوظفني.	

• اإعداد مذكرات الإنذارات واإنهاء اخلدمات.	

• اإعداد اأعمال وحما�سر جلنة �سوؤون املوظفني ومتابعة تنفيذ قراراتها. 	

اأم�كن العمل:

• موؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�ض.	

• البنوك و�سركات التاأمني والتمويل وال�ستثمار.	

• اجلامعات والكليات واملعاهد ومراكز التدريب املختلفة.	
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21 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

بكالوريو�ض اإدارة/ اإدارة اأعمال/ اإدارة موارد ب�سرية.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• املعرفة مببادئ الإدارة كالتخطيط، واإدارة موارد العمل، واإعداد التقارير الإدارية. 	

• مهارات الت�سال والتفاو�ض.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• القدرة على الن�سات واملناق�سة والإقناع.	

• ال�سرعة والدقة يف الأداء.	

• املهارات التنظيمية.	

• ال�سدق والأمانة.	

• القدرة على حل امل�سكالت.	

• مهارات يف تقنية املعلومات والو�سائط املتعددة.  	

• القدرة على حتمل �سغط العمل وحتمل امل�سوؤوليات.	

• الثقة بالنف�ض. 	
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22 دليل مهنتي

)Administrative Affairs Specialist( باحث شؤون إدارية
الو�صف الع�م:

يقوم بدرا�سة وبحث املو�سوعات الإدارية، واإعداد نظم �سري العمل، ودرا�سة امل�سكالت التنظيمية.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• درا�سة وبحث امل�سكالت واملو�سوعات الإدارية املحالة اإليه واملرتبطة بتطبيق نظم اخلدمة املدنية واإبداء الراأي فيها.	

• متابعة تنفيذ النظم الإدارية التي حتكم �سري العمل وفقا للقوانني والنظم املعمول بها.	

• درا�سة مقرتحات الدوائر ب�ساأن رفع م�ستوى التق�سيمات املدرجة بالهيكل التنظيمي اأو اإ�سافة التق�سيمات اجلديدة، واإعداد درا�سات واأبحاث 	

خا�سة بالهيكل التنظيمي. 

• مراجعة املو�سوعات واملرا�سالت ذات ال�سيغة الإدارية والتي ترفع اإىل م�ستوى الإدارة العليا من الناحية ال�سكلية واملو�سوعية.	

• امل�ساركة يف الجتماعات التي تعقد حلل م�سكالت العمل ورفع م�ستوى الأداء وتذليل ال�سعوبات واقرتاح احللول املنا�سبة.	

• امل�ساركة يف اإعداد واإقامة الندوات الإر�سادية واملعار�ض لأن�سطة املوؤ�س�سة.	

• امل�ساركة يف اإعداد التقرير ال�سنوي لأعمال الدوائر التابعة للموؤ�س�سة. 	

اأم�كن العمل:

• موؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�ض.	

• البنوك و�سركات التاأمني والتمويل وال�ستثمار.	

• اجلامعات والكليات واملعاهد ومراكز التدريب املختلفة.	

• موؤ�س�سات اخلدمات العامة.	
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23 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

بكالوريو�ض اإدارة/ اإدارة اأعمال/ اإدارة موارد ب�سرية.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• املعرفة مبو�سوعات الإدارة والتخطيط. 	

• القدرة على اإعداد التقارير والبحوث والدرا�سات. 	

• مهارات يف التحليل والتفكري املنطقي وو�سع الفرتا�سات واحللول.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل. 	

• مهارة اتخاذالقرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• القدرة على الن�سات واملناق�سة والإقناع.	

• مهارات التخطيط والتنظيم والقدرة على حل امل�سكالت.	

• القدرة على ا�ستقراء البيانات الرقمية وحتليلها وتف�سريها. 	

• مهارات يف تقنية املعلومات والو�سائط املتعددة.  	

• القدرة على حتمل �سغط العمل وامل�سوؤوليات.	

• الثقة بالنف�ض. 	
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24 دليل مهنتي

)Quality Auditor( مسؤول/ مدقق جودة
الو�صف الع�م:

يعمل على الرتقاء مبعايري اجلودة وتطوير الأداء يف املوؤ�س�سة، والتاأكد من تطبيق النظم وال�سرتاطات والقوانني املحلية، واأن كل املنتجات 

والعمليات متت بجودة عالية وفقا لإجراءات و�سيا�سة اجلودة ومن خالل الختبارات املتفق عليها.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• و�سع معايري للجودة، والتاأكد من اأنها قابلة للتنفيذ، وتعريف املوظفني بها وبطرق تنفيذها واآلية تطبيقها.	

• مراقبة التقيد ب�سيا�سات واإجراءات �سمان و�سبط اجلودة.	

• اإجراء البحوث وامل�ساركة يف اإعداد �سيا�سات واإجراءات �سمان و�سبط اجلودة.	

• العمل مع ق�سم امل�سرتيات لو�سع معايري واأ�سا�سيات اجلودة للمواد املراد �سراوؤها. 	

• اإجراء البحوث اخلا�سة باحل�سول على �سهادة اعتماد لتعزيز جودة اخلدمات املقدمة املتعلقة باملوؤ�س�سة، واإدارة قنوات التوا�سل غري املبا�سرة.	

• اللتزام مبعايري ال�سالمة وال�سحة البيئية، والقوانني واملعايري املحلية والدولية.	

• كتابة تقارير فنية واإدارية وترجمتها لن�سرات اإح�سائية تو�سيحية.	

• متابعة الأداء بتجميع البيانات املتعلقة به، واإعداد تقارير اإح�سائية بها.	

• و�سع اأ�س�ض ومعايري لكيفية تقدمي اخلدمات للزبائن. والتاأكد من ح�سولهم على اخلدمة املطلوبة وفقا للمعايري املو�سوعة.	

• اإيجاد الربامج التدريبية املتعلقة باجلودة وتطوير الأداء وتقدميها. 	

اأم�كن العمل:

• موؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�ض.	

• البنوك و�سركات التاأمني والتمويل وال�ستثمار.	
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25 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

بكالوريو�ض اإدارة/ اإدارة اأعمال/ اإدارة موارد ب�سرية/ �سهادة �سمان جودة.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• الإملام باملبادئ واملمار�سات والأ�ساليب اخلا�سة ب�سمان اجلودة وعمليات تقييمها.	

• مهارات التخطيط والتنظيم والقدرة على حل امل�سكالت.	

• القدرة على كتابة التقارير والبحوث والدرا�سات.	

• مهارات يف التحليل والتفكري املنطقي وو�سع الفرتا�سات واحللول.	

• مهارات القيادة والعمل �سمن جمموعات. 	

• مهارات الت�سال والتوا�سل. 	

• مهارة اإدارة املخاطر واملوارد. 	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• القدرة على الن�سات واملناق�سة والإقناع.	

• القدرة على ا�ستقراء البيانات الرقمية وحتليلها وتف�سريها. 	

• مهارات ح�سابية ورقمية عالية.	

• مهارات ا�ستخدام تقنية املعلومات والو�سائط املتعددة. 	

• القدرة على حتمل �سغط العمل وحتمل امل�سوؤوليات.	

• الثقة بالنف�ض. 	
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26 دليل مهنتي

)Administrative & Financial Affairs Specialist( أخصائي شؤون إدارية ومالية
الو�صف الع�م:

يقوم بدرا�سة املو�سوعات الإدارية واملالية، واإعداد نظم �سري العمل ودرا�سة التحديات وامل�سكالت التنظيمية.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• القيام بدرا�سة التحديات واملو�سوعات الإدارية واملالية املحالة اإليه واملرتبطة بتطبيق نظم اخلدمة املدنية واإبداء الراأي فيها.	

• متابعة تنفيذ النظم الإدارية التي حتكم �سري العمل وفقا للقوانني والنظم املعمول بها.	

• تطبيق القوانني والقرارات واللوائح املنظمة لالأعمال املالية.	

• فح�ض  ودرا�سة جميع الأعمال احل�سابية اخلا�سة بالقيد والدفاتر و�سرف امل�ستحقات واإعداد احل�سابات الدورية.	

• مراجعة املو�سوعات واملرا�سالت ذات ال�سيغة الإدارية والتي ترفع اإىل م�ستوى الإدارة العليا من الناحية ال�سكلية واملو�سوعية.	

• امل�ساركة يف اإعداد م�سروع املوازنة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.	

• امل�ساركة يف الجتماعات التي تعقد حلل حتديات العمل ورفع م�ستوى الأداء وتذليل ال�سعوبات واقرتاح احللول املنا�سبة.	

• درا�سة جميع العمليات املحا�سبية املتعلقة بالتاأمني وال�سرائب.	

• امل�ساركة يف اللجان التي تقت�سيها طبيعة عمله.	

• امل�ساركة يف اإعداد التقرير ال�سنوي لأعمال الدوائر التابعة للموؤ�س�سة. 	

اأم�كن العمل:

• موؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�ض.	

• البنوك و�سركات التاأمني والتمويل وال�ستثمار.	
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27 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

بكالوريو�ض اإدارة/ اإدارة اأعمال/ اإدارة موارد ب�سرية.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• املعرفة مبو�سوعات الإدارة والتن�سيق واملتابعة.	

• القدرة على كتابة التقارير. 	

• مهارات يف التحليل والتفكري املنطقي وو�سع الفرتا�سات واحللول.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل. 	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• القدرة على الن�سات واملناق�سة والإقناع.	

• مهارات التخطيط والتنظيم والقدرة على حل امل�سكالت.	

• القدرة على ا�ستقراء البيانات الرقمية وحتليلها وتف�سريها. 	

• مهارات يف تقنية املعلومات والو�سائط املتعددة.  	

• القدرة على حتمل �سغط العمل وحتمل امل�سوؤوليات.	

• الثقة بالنف�ض. 	
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28 دليل مهنتي

)Coordinating  & Follow - up Specialist( أخصائي تنسيق ومتابعة
الو�صف الع�م:

تنظيم وت�سنيف وحفظ املرا�سالت ال�سادرة والواردة، ومتابعة املرا�سالت املحولة اإىل ذوي الخت�سا�ض، بالإ�سافة اإىل الرد على ال�ستف�سارات 

املكتوبة وال�سفهية املتعلقة باأعمال املوؤ�س�سة، وتن�سيق مواعيد الجتماعات والزيارات الداخلية واخلارجية.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• اإعداد املذكرات واملخاطبات وحما�سر الجتماعات، وتن�سيق ومتابعة املو�سوعات التابعة لأن�سطة امل�سوؤول املبا�سر. 	

• القيام باأعمال املرا�سالت من ا�ستالم وت�سجيل وتوزيع وحفظ ومتابعة جميع املو�سوعات املحالة اإىل خمتلف اجلهات التابعة للموؤ�س�سة.	

• اإعداد قواعد البيانات اخلا�سة بنظم التن�سيق واملتابعة با�ستخدام نظم تقنية املعلومات احلديثة.	

• تنظيم اأعمال حفظ امللفات واملذكرات وفق نظم احلفظ املّتبعة ل�سهولة الرجوع اإليها عند احلاجة.	

• الإعداد لعقد الجتماعات والتح�سري لها ومتابعة نتائجها وطباعة املحا�سر اخلا�سة بها. 	

• توزيع التعاميم والقرارات ال�سادرة على جميع دوائر املوؤ�س�سة، مع الحتفاظ بن�سخ منها للرجوع اإليها عند احلاجة.	

• متابعة اإجناز املو�سوعات املحالة اإىل الدوائر والأق�سام لتحديد موقعها من الإجناز.	

• التن�سيق مع الدوائر والأق�سام يف توفري البيانات واملعلومات املطلوبة.	

• اإعداد تقرير �سهري عن موقف اإجناز املو�سوعات ليتم عر�سه على امل�سوؤولني. 	

اأم�كن العمل:

• موؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�ض.	

• البنوك و�سركات التاأمني والتمويل وال�ستثمار.	

• موؤ�س�سات ال�ست�سارات املالية و�سناديق ال�ستثمار والتقاعد.	
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29 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

بكالوريو�ض اإدارة/ اإدارة اأعمال/ اإدارة موارد ب�سرية.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• املعرفة مبو�سوعات الإدارة والتن�سيق واملتابعة.	

• القدرة على كتابة التقارير. 	

• مهارات يف التحليل والتفكري املنطقي وو�سع الفرتا�سات واحللول.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل. 	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• القدرة على الن�سات واملناق�سة والإقناع.	

• مهارات التخطيط والتنظيم وحل امل�سكالت.	

• القدرة على ا�ستقراء البيانات الرقمية وحتليلها وتف�سريها. 	

• مهارات يف تقنية املعلومات والو�سائط املتعددة.  	

• القدرة على حتمل �سغط العمل وحتمل امل�سوؤوليات.	

• الثقة بالنف�ض.	
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30 دليل مهنتي

)Planning & Follow - up  Specialist( أخصائي تخطيط ومتابعة
الو�صف الع�م:

امل�ساهمة يف و�سع وتنفيذ اخلطة ال�سنوية، والتعامل مع وحدات الأعمال، وموؤ�سرات الأداء والتقارير بالإ�سافة اإىل الهيكل التنظيمي.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• امل�ساهمة يف اإعداد وتنفيذ اخلطة ال�سنوية اخلا�سة بالتخطيط واملتابعة. 	

• امل�ساعدة يف و�سع وت�سميم الهياكل التنظيمية جلميع الإدارات والأق�سام مع حتديداخت�سا�ساتها وتو�سيف الوظائف اخلا�سة بها.	

• امل�ساعدة يف و�سع ال�سيا�سات والإجراءات الالزمة ل�سري العمل بالكفاءة املطلوبة.	

• جتميع وتن�سيق خطط العمل ال�سنوية لإدارات املوؤ�س�سة الفنية والتن�سيق لإ�سدارها كخطة �سنوية عامة.	

• امل�ساركة يف حتديد وتوزيع اجلهات اخلا�سعة للتدقيق يف كل اإدارة من اإدارات الرقابة.	

• واملعدلت 	 الفنية والحتياجات اخلدمية وفقا لالأهداف  الرقابة  والأن�سطة ملهام  والربامج  تنفيذ اخلطط  التاأكد من متابعة  امل�ساهمة يف 

واملوؤ�سرات املقررة ودرا�ستها وا�ستخراج الفروق والنحرافات وتقدمي املقرتحات والتو�سيات ب�ساأنها.

• توفري دليل �سامل للتنظيم الإداري يو�سح الهياكل التنظيمية، والخت�سا�سات العامة جلميع الإدارات والأق�سام، والو�سف الوظيفي لكل 	

الوظائف، وجداول ال�سالحيات الإدارية واملالية والفنية.

• امل�ساركة يف اإعداد التقرير ال�سنوي العام عن الأن�سطة والنتائج املهمة التي اأ�سفرت عنها رقابة املوؤ�س�سة.	

• اقرتاح وتطوير اآليات التعاون والتن�سيق وتبادل املعلومات بني خمتلف الوحدات التنظيمية باملوؤ�س�سة. 	

اأم�كن العمل:

• موؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�ض.	

• البنوك و�سركات التاأمني والتمويل وال�ستثمار.	

• موؤ�س�سات ال�ست�سارات املالية و�سناديق ال�ستثمار والتقاعد.	
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31 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

بكالوريو�ض اإدارة/ اإدارة اأعمال/ اإدارة موارد ب�سرية/ تخطيط.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• املعرفة مبو�سوعات الإدارة والتن�سيق واملتابعة.	

• مهارات التخطيط والتنظيم والقدرة على حل امل�سكالت.	

• القدرة على كتابة التقارير والبحوث والدرا�سات.	

• مهارات يف التحليل والتفكري املنطقي وو�سع الفرتا�سات واحللول .	

• مهارات الت�سال والتوا�سل. 	

• مهارات بحث متقدمة.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• القدرة على الن�سات واملناق�سة والإقناع.	

• مهارات التخطيط والتنظيم والقدرة على حل امل�سكالت.	

• مهارات يف تقنية املعلومات والو�سائط املتعددة.  	

• القدرة على حتمل �سغط العمل وحتمل امل�سوؤوليات.	

• الثقة بالنف�ض. 	
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32 دليل مهنتي

)Store Officer( مسؤول مخازن
الو�صف الع�م:

ي�سرف على املخازن وامل�ستودعات ومتابعة العمليات ومراقبة و�سيانة الأدوات يف املوؤ�س�سة.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• اإدارة ومتابعة �سري العمليات املختلفة للب�سائع من ت�سليم وا�ستالم.	

• القيام بعمليات ا�ستالم ومعايرة الأ�سناف امل�سرتاة، واإيداعها مبخازن املوؤ�س�سة، واإحاطة امل�سوؤولني باأية خمالفات اأو جتاوزات.	

• واإفادة 	 بها،  امل�سموح  التخزينية  احلدود  مع  توافقها  ومدى  ال�سحب  معدلت  وتو�سيح  دورية  ب�سفة  ومراجعتها  الأ�سناف  اأر�سدة  متابعة 

اجلهات املخت�سة بال�سراء عند الو�سول اإىل »احلد الأدنى من املخزون« اأو »نقطة اإعادة الطلب«.

• تخ�سي�ض امل�ساحات والأماكن التخزينية بال�سالحيات التي تتوافق مع خ�سائ�ض الأ�سناف وطبيعة مكوناتها.	

• اتخاذ احتياطات الأمن املخزين �سد ال�سرقة واحلريق والتلف والتقادم، والتخطيط لالحتياجات امل�ستقبلية. 	

• عزل الأ�سناف الراكدة والتالفة واملتقادمة تكنولوجيا واإعالم الوحدات امل�سوؤولة عن الت�سرف فيها لتخاذ القرار الالزم ب�ساأن كل منها.	

• اإ�سدار تقارير واإح�سائيات عن الب�سائع ب�سورة دورية.	

• التاأكد من حتقيق بيئة العمل للمعايري املن�سو�ض عليها لل�سحة والأمن وال�سالمة.	

• متابعة �سيانة الأدوات والآلت واملركبات والقيام باأعمال اجلرد ال�سنوي.	

• حتديث اأنظمة اإدارة الب�سائع.	

اأم�كن العمل:

• موؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�ض.	

• البنوك و�سركات التاأمني والتمويل وال�ستثمار.	
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33 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي/ ميداين.

املوؤهل املطلوب:

بكالوريو�ض اإدارة اأعمال/ حما�سبة/ اإدارة.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• املعرفة مبو�سوعات الإدارة والتن�سيق واملتابعة.	

• القدرة على كتابة التقارير.	

• مهارات يف التحليل والتفكري املنطقي وو�سع الفرتا�سات واحللول.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل. 	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• القدرة على الن�سات واملناق�سة والإقناع.	

• مهارات بحث متقدمة.	

• مهارات التخطيط والتنظيم والقدرة على حل امل�سكالت.	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل.	

• القدرة على حتمل �سغط العمل وحتمل امل�سوؤوليات.	

• الثقة بالنف�ض. 	
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34 دليل مهنتي

)Position Classification Specialist( أخصائي تنظمي وتصنيف الوظائف
الو�صف الع�م:

يقوم بالأعمال التخ�س�سية املتعلقة باأن�سطة الدائرة يف جمال تنظيم وموازنة الوظائف وفقا للخطط والنظم املعتمدة. 

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• ح�سر الدرجات ال�ساغرة باملوؤ�س�سة وحتديد الآلية لال�ستفادة منها يف �سد العجز يف بع�ض التخ�س�سات من الوظائف املختلفة.                                                                                              	

• اإعداد الدرا�سات والبحوث املتعلقة بالبدلت واملكافاآت والعالوات.	

• درا�سة طلبات التعيني والرتقية الواردة من التق�سيمات املختلفة باملوؤ�س�سة من الناحية املالية والتاأكد من وجود التمويل الالزم.	

• اإعداد قواعد البيانات اخلا�سة ببيانات موظفي الوزارة با�ستخدام نظم تقنية املعلومات احلديثة.	

• مراجعة بطاقات و�سف الوظائف وا�سرتاطات �سغلها.	

• تقدمي املعاونة والدعم يف جمايل موازنة الوظائف والتخطيط الوظيفي.	

• اقرتاح طرق وبرامج للتح�سني وتب�سيط العمل يف جمال التنظيم وترتيب الوظائف. 	

• تنفيذ الأعمال على اأ�سا�ض املرجعية القانونية والت�سريعية والنظم العامة عند الحتياجات من الوظائف املختلفة وبطريقة مطابقة للمعايري 	

       وموا�سفات �سمان اجلودة املعتمدة.

اأم�كن العمل:

• الوزارات والهيئات احلكومية.	

• �سركات القطاعني احلكومي واخلا�ض.	
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35 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

بكالوريو�ض اإدارة اأعمال / اإدارة موارد ب�سرية / اإح�ساء.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• مهارات اإدارية وتنظيمية. 	

• مهارات يف التحليل والتفكري املنطقي وتقدمي الفرتا�سات واحللول.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل. 	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• القدرة على الن�سات واملناق�سة والإقناع والتفاو�ض.	

• الدقة وال�سرعة يف الإجناز.	

• القدرة على العمل �سمن فريق.	

• القدرة على حل امل�سكالت.	

• مهارات يف تقنية املعلومات والو�سائط املتعددة. 	

• القدرة على حتمل �سغوط العمل.	

• الثقة بالنف�ض.	
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36 دليل مهنتي

)Typist( طّباع
الو�صف الع�م:

يقوم بتنفيذ اأعمال الطباعة التيُ يكلف بها.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• طباعة التقارير واملذكرات وحما�سر الجتماعات واملحا�سرات والدرا�سات.	

• طباعة الإح�سائيات واجلداول ومرا�سالت املكتب املوجهة اإىل خمتلف الوحدات. 	

• طباعة القرارات والتعاميم.	

• مراجعة وتدقيق املكاتبات التي ُطبعت قبل ت�سليمها.	

• املحافظة على �سرية واأمن املعلومات والوثائق.	

• الإبالغ عن الأعطال يف اآلت الطباعة امل�ستعملة.	

• اإدخال وتخزين البيانات واملعلومات وحفظها باحلا�سب الآيل واإعدادها لال�ستخدام يف جمال الدرا�سات والبحوث.	

اأم�كن العمل:

• الوزارات والهيئات احلكومية.	

• �سركات القطاعني احلكومي واخلا�ض.	

• البنوك و�سركات التاأمني والتمويل وال�ستثمار.	
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37 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

دبلوم اإدارة و�سكرتارية / اإدارة مكاتب.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• مهارة الطباعة ال�سريعة وفنونها.	

• مهارة الدقة اأثناء الطباعة. 	

• القدرة على طباعة التقارير والإح�سائيات والبحوث والدرا�سات. 	

• القدرة على تن�سيق املخاطبات الر�سمية. 	

• مهارات الت�سال والتوا�سل. 	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• الدقة وال�سرعة يف الإجناز.	

• القدرة على حل امل�سكالت.	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل.	

• القدرة على حتمل �سغوط العمل.	

• الثقة بالنف�ض.	
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38 دليل مهنتي

)Secretary( ُمنّسق
الو�صف الع�م:

الت�سالت  واإجراء  الدوائر،  على  املو�سوعات  وتوزيع  وحفظ  والوارد،  ال�سادر  الربيد  وت�سجيل  وا�ستالم  بتلقي  املتعلقة  الأعمال  بتنفيذ  يقوم 

وتنظيم املواعيد واملقابالت، والإعداد والتح�سري لالجتماعات.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• ا�ستالم وت�سجيل الر�سائل واملعامالت الواردة وال�سادرة.	

• ترتيب وتنظيم وتبويب امللفات والتقارير اخلا�سة باملكتب.	

• توزيع املو�سوعات واملعامالت وامللفات ومرفقاتها على الدوائر والأق�سام وفقا للتوجيهات والتعليمات امل�سار اإليها.	

•  تنظيم وتن�سيق مواعيد ومقابالت امل�سوؤول.	

• ا�ستقبال املراجعني واملتدربني وتنظيم مقابالتهم وحتديد املواعيد، والرد على ا�ستف�ساراتهم.	

• متابعة املو�سوعات اخلا�سة املحولة للدوائر والتي تتطلب متابعة.	

• الإعداد والتح�سري لالجتماعات واجلل�سات واإ�سعار املخت�سني مبوعد الجتماع اأو اجلل�سة.	

• ا�ستقبال وطلب املكاملات الهاتفية وحتويلها وتنظيم مواعيد امل�سوؤول واجتماعات اللجان والتح�سري لها وتاأمني و�سول دعواتها.	

• اإعداد الر�سائل والتقارير واملذكرات الداخلية ون�سخها.	

اأم�كن العمل:

• الوزارات والهيئات احلكومية.	

• �سركات القطاعني احلكومي واخلا�ض.	

• البنوك و�سركات التاأمني والتمويل وال�ستثمار.	

������� ���������.indd   38 11/12/17   8:51 AM



39 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

دبلوم اإدارة و�سكرتارية / اإدارة مكاتب.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• القدرة على كتابة التقارير والإح�سائيات. 	

• القدرة على تن�سيق املخاطبات الر�سمية. 	

• مهارات الت�سال والتوا�سل. 	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• الدقة وال�سرعة يف الإجناز.	

• القدرة على حل امل�سكالت.	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل.	

• القدرة على حتمل �سغوط العمل.	

• الثقة بالنف�ض.	
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40 دليل مهنتي

)Records Clerk( كاتب سجالت
الو�صف الع�م:

يقوم بتنفيذ برامج العمل الإداري.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• حفظ وترتيب ال�سجالت ح�سب الطريقة املعتمدة.	

• ت�سجيل البيانات والإح�سائيات املرتبطة بالعمل املكلف به وفقا للتعليمات والتوجيهات ال�سادرة له.	

• اإجراء بع�ض الت�سالت ل�ستيفاء البيانات الالزمة واملرتبطة بتنفيذ اأعماله. 	

• تدقيق ال�سجالت املحفوظة بهدف اكت�ساف الأخطاء.	

• اقرتاح طرق وبرامج للتح�سني وتب�سيط العمل الفني.	

• امل�ساعدة يف تقدمي املعاونة يف جمال تنفيذ الإجراءات الالزمة يف الدائرة.	

اأم�كن العمل:

• الوزارات والهيئات احلكومية.	

• �سركات القطاعني احلكومي واخلا�ض.	

• البنوك و�سركات التاأمني والتمويل وال�ستثمار.	
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41 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

دبلوم اإدارة و�سكرتارية / اإدارة مكاتب.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• القدرة على كتابة التقارير والإح�سائيات.   	

• مهارات الت�سال والتوا�سل. 	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• الدقة وال�سرعة يف الإجناز.	

• القدرة على حل امل�سكالت.	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل.	

• القدرة على حتمل �سغوط العمل.	

• الثقة بالنف�ض.	
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42 دليل مهنتي

)Administration Clerk( كاتب شؤون إدارية
الو�صف الع�م:

القيام باإعداد وا�ستالم وحترير املكاتبات املطلوبة واأعمال احلفظ وال�سادر والوارد، وحفظ ال�سجالت وامللفات والت�سجيل بها وبرامج العمل 

الإداري يف جمال املوارد الب�سرية. 

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• ا�ستالم وت�سليم الربيد واملعامالت الواردة وال�سادرة بعد عر�سها على املخت�ض وت�سجيلها بال�سجالت اخلا�سة بال�سادر والوارد.	

• اإعداد م�سودات وخلفيات املكاتبات املطلوبة يف جمال العمل املكلف به بالق�سم املخت�ض.	

• حترير وت�سجيل البيانات يف ال�سجالت املرتبطة بالعمل والتابعة للق�سم املخت�ض.	

• حفظ ال�سجالت الإدارية وامللفات وحتديثها وفقا لخت�سا�سات التق�سيم التنظيمي.	

• اإعداد وتنفيذ جميع اأعمال احلفظ وال�سادر والوارد وت�سوير امل�ستندات الالزمة طبقا للنظم املعمول بها واللوائح والقرارات ال�سادرة ب�ساأنها.	

• تقييد بيانات واإح�سائيات مرتبطة بالعمل املكلف به وفقا للتعليمات والتوجيهات ال�سادرة له.	

• ا�ستالم وحفظ و�سرف الأدوات واخلدمات املكتبية اخلا�سة بالتق�سيم التنظيمي املخت�ض.	

• متابعة تنفيذ اأعمال اإدارية لدى اجلهات املعنية داخل الوزارة وخارجها مرتبطة باخت�سا�سات واأعمال التق�سيم التنظيمي التابع له.	

• امل�ساركة يف اإعداد وتنفيذ التح�سري لجتماعات اللجان واملوؤمترات والندوات واملعار�ض التي تعقد باملوؤ�س�سة.	

• امل�ساركة يف اإعداد البيانات وتخزينها يف احلا�سب الآيل.	

• املعاونة يف اإعداد التقارير ال�سهرية ون�سف ال�سنوية وال�سنوية املتعلقة باخت�سا�سات الق�سم املخت�ض.	

اأم�كن العمل:

• الوزارات والهيئات احلكومية.	

• �سركات القطاعني احلكومي واخلا�ض.	
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43 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

دبلوم اإدارة و�سكرتارية / اإدارة مكاتب.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• القدرة على تنظيم العمل واملتابعة. 	

• مهارات الت�سال والتوا�سل. 	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• الدقة وال�سرعة يف الإجناز.	

• القدرة على حل امل�سكالت.	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل.	

• القدرة على حتمل �سغوط العمل.	

• الثقة بالنف�ض.	
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44 دليل مهنتي
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45 دليل مهنتي

وظائف
 التسويق
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46 دليل مهنتي

)Marketing Specialist( أخصائي تسويق
الو�صف الع�م:

يتابع اأ�سعار ال�سلع واملبيعات وم�ستوى املخزون لل�سلع الأ�سا�سية بالإدارة واحلمالت الدعائية، واإعداد التقارير والدرا�سات ب�ساأنها.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• تخطيط وتنفيذ اإجراءات العالقات العامة واحلمالت الت�سويقية/ الرتويجية والدعاية للمنتجات.	

• حتديد ا�سرتاتيجيات التوزيع والبيع واأ�سعار املنتجات وتغليفها وت�سميم مظاهرها.	

• اختيار و�سائل الدعاية املنا�سبة مثل: التلفاز، والراديو، واملل�سقات، والإعالنات يف ال�سحف واملجالت، وبرامج التوا�سل الجتماعي.	

• مراقبة وحتليل فعالية احلمالت وتدقيق ميزانية الدعاية.	

• القدرة على اإعداد التقارير الدورية وال�سنوية والأ�سعار. 	

• امل�ساركة يف اإعداد الدرا�سات والبحوث حول ما ترغب املوؤ�س�سة بت�سويقه. 	

• اقرتاح طرق وبرامج عمل لتح�سني وتب�سيط العمل. 	

• اإجراء بع�ض الت�سالت للتن�سيق لإجناز العمل وامل�ساركة يف اجتماعات وجلان داخلية وخارجية ترتبط بتنفيذ اأعماله.	

• متابعة م�ستوى املخزون لل�سلع الغذائية الأ�سا�سية بالإدارات، واإعداد التقارير ب�ساأنها.	

اأم�كن العمل:

• اإدارة التخطيط والت�سويق يف الوزارات والهيئات احلكومية.	

• اأق�سام الت�سويق من مبيعات وم�سرتيات يف جميع الأن�سطة القت�سادية.	

• اإدارة اأن�سطة التجزئة واجلملة والعالمة التجارية.	

• اإدارة الإعالن والعالقات العامة والرتويج يف كل الأن�سطة القت�سادية.	

• املكاتب ال�ست�سارية والتعليم والتدريب يف املوؤ�س�سات مبختلف اأنواعها.	
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47 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي/ ميداين.

املوؤهل املطلوب:

بكالوريو�ض ت�سويق/ اإدارة اأعمال.

 

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• مهارات يف التحليل والتفكري املنطقي.	

• مهارات العمل اجلماعي.	

• مهارات الت�سال والتفاو�ض وحل امل�سكالت واإدارة الأزمات.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• القدرة على الن�سات واملناق�سة والإقناع.	

• القدرة على اإعداد التقارير الدورية وال�سنوية.	

• مهارات يف اإعداد البحوث والدرا�سات الت�سويقية.	

• مهارات التخطيط والتنظيم والقدرة على حل امل�سكالت.	

• مهارات ح�سابية ورقمية عالية.	

• مهارات يف تقنية املعلومات والو�سائط املتعددة.  	

• القدرة على حتمل �سغط العمل وحتمل امل�سوؤوليات.	

• الثقة بالنف�ض. 	
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48 دليل مهنتي

)Marketing Researcher( باحث تسويق
الو�صف الع�م:

 القيام بدرا�سات ا�ستق�سائية واأبحاث لل�سوق املحلية والدولية واملناف�سني، بالإ�سافة اإىل حتليل الإح�ساءات التي مت جمعها من خالل ا�ستطالع 

اآراء امل�ستهلكني من جميع الفئات يف قطاع ال�سناعة وقطاع الأعمال واحلكومة.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• حتليل البيانات والإح�ساءات والتقارير. 	

• تقدمي املعاونة الفنية لالآخرين يف جمال بحوث الت�سويق.	

• درا�سة و�سع ال�سوق لإمكانية معرفة مدى تطور منتج معني وتقبل اجلمهور له.	

• الإ�سراف على مندوبي املبيعات واإعداد خطة ت�سويقية ح�سب حتليل ال�سوق. 	

• اإبداء الراأي يف عملية ت�سويق املنتجات حمليا.	

• درا�سة وحتليل امل�سكالت واملعوقات التي تواجه عملية الت�سويق.	

• اقرتاح طرق وبرامج عمل لتح�سني وتب�سيط العمل. 	

اأم�كن العمل:

• اإدارة التخطيط والت�سويق يف الوزارات والهيئات احلكومية.	

• اأق�سام الت�سويق من مبيعات وم�سرتيات يف جميع الأن�سطة القت�سادية.	

• اإدارة الإعالن والعالقات العامة والرتويج يف كل الأن�سطة القت�سادية.	
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49 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي/ ميداين.

املوؤهل املطلوب:

بكالوريو�ض ت�سويق/ اإدارة اأعمال.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• مهارات يف التحليل والتفكري املنطقي وو�سع الفرتا�سات واحللول.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل. 	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• القدرة على الن�سات واملناق�سة والإقناع.	

• مهارات بحث متقدمة.	

• مهارات التخطيط والتنظيم والقدرة على حل امل�سكالت.	

• القدرة على ا�ستقراء البيانات الرقمية وحتليلها وتف�سريها. 	

• مهارات ح�سابية ورقمية عالية.	

• مهارات يف تقنية املعلومات والو�سائط املتعددة.  	

• القدرة على حتمل �سغط العمل وحتمل امل�سوؤوليات.	

• الثقة بالنف�ض. 	

• اأ�سلوب التفاو�ض.	
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50 دليل مهنتي

 )Sales Representative( مندوب مبيعات
الو�صف الع�م:

التوا�سل الدائم مع الزبائن، وترويج منتجات ال�سركة للزبائن يف املنطقة اخلا�سة به للبيع، والبحث الدائم عن زبائن جدد.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• ترويج  وعر�ض منتجات ال�سركة اإىل الزبائن احلاليني وجذب زبائن جدد.	

• معرفة جميع املعلومات املتعلقة باملنتجات، وتقدمي �سرح واٍف عنها، واإبراز �سفاتها ومميزاتها وفوائدها للزبائن.	

• احل�سول على طلبات ال�سراء من الزبائن، والتاأكد من ر�ساهم عن املنتجات واخلدمات املقدمة.	

• التوا�سل الدائم مع الزبون، والتعامل اجليد، وتقدمي املنتج باأف�سل الطرق. 	

• تقدمي املنتجات والب�سائع، وتدريب الزبائن على ال�ستعمال ال�سحيح لها عند احلاجة.	

• تغطية جميع الزبائن على امتداد املنطقة اجلغرافية التي يعمل بها املندوب. 	

• حت�سيل م�ستحقات ال�سركة ومتابعة الديون عند الزبائن دون تاأخري.	

• ح�ساب وتقدمي عرو�ض اخلدمات والتخفي�سات والدفع على اأق�ساط. 	

• تقدمي تقارير منتظمة عن املناف�سة يف ال�سوق من حيث الأ�سعار والعرو�ض، واملنتجات اجلديدة والدعاية والإعالن.	

• متابعة حركة املنتج يف ال�سوق بجميع التفا�سيل.	

• جمع املعلومات املهمة لو�سع ال�سرتاتيجية الت�سويقية.	

اأم�كن العمل:

• اأق�سام الت�سويق من مبيعات وم�سرتيات يف جميع الأن�سطة القت�سادية.	

• اإدارة اأن�سطة التجزئة واجلملة والعالمة التجارية.	

• اإدارة الإعالن والعالقات العامة والرتويج يف كل الأن�سطة القت�سادية.	
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51 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي/ ميداين.

املوؤهل املطلوب:

بكالوريو�ض ت�سويق/ اإدارة اأعمال.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• مهارات يف التحليل والتفكري املنطقي، وو�سع الفرتا�سات واحللول.	

• مهارات القيادة وبناء الفريق.	

• مهارات الت�سال والتفاو�ض.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• القدرة على الن�سات واملناق�سة والإقناع.	

• القدرة على اإعداد التقارير الدورية وال�سنوية.	

• مهارات التخطيط والتنظيم والقدرة على حل امل�سكالت.	

• مهارات ح�سابية ورقمية عالية.	

• مهارات يف تقنية املعلومات والو�سائط املتعددة.  	

• القدرة على حتمل �سغط العمل وحتمل امل�سوؤوليات.	

• الثقة بالنف�ض.	
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52 دليل مهنتي

)Customer Services Representative( مسؤول خدمة العمالء
الو�صف الع�م:

التعامل مع ا�ستف�سارات الزبائن، والرد على اأية �سكاوى من خالل املقابلة املبا�سرة للزبائن وجهًا لوجه، اأوتقدمي امل�ساعدة لهم عرب الهاتف اأو 

عن طريق الربيد الإلكرتوين.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• ا�ستقبال جميع ال�ستعالمات وال�سكاوى الواردة من الزبائن و�سرعة ال�ستجابة لها.	

• التعامل اجليد مع امل�ستعلم اأو امل�ستكي مبا ينا�سب طبيعة ال�ستعالم اأو ال�سكوى، ومبا يليق مبكانة املوؤ�س�سة.	

• تزويد الزبائن باملعلومات عن املنتجات والعرو�ض واخلدمات وا�ستالم الطلبات واإر�سالها اإىل الق�سم امل�سوؤول.	

• الإجابة عن ا�ستف�سارات الزبائن اأو نقلها اإىل اإدارة اأخرى، واإعطاء املعلومات وامل�ساعدة على حل امل�سكالت.	

• حفظ جميع �سجالت مناذج اجلودة اخلا�سة بتعليمات خدمة الزبائن، وجميع اأعماله تخ�سع للمراجعة الداخلية. 	

• تنفيذ ال�سيا�سات والتعليمات اخلا�سة بخدمة الزبائن واملعتمدة من مدير الت�سويق وامل�سرتيات.	

• كتابة تقرير يومي لبيان ما مت اإجنازه من اأعمال.	

اأم�كن العمل:

• موؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�ض.	

• البنوك و�سركات التاأمني والتمويل وال�ستثمار.	
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53 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي. 

املوؤهل املطلوب:

بكالوريو�ض ت�سويق/ اإدارة اأعمال.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• مهارات الت�سال والتفاو�ض.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• القدرة على الن�سات واملناق�سة والإقناع.	

• ال�سرعة والدقة يف الأداء.	

• ال�سدق والأمانة.	

• القدرة على حل امل�سكالت.	

• مهارات �سخ�سية )ال�سرب، الهدوء، اللباقة(. 	

• مهارة ا�ستخدام برامج احلا�سب الآيل. 	

• القدرة على حتمل �سغط العمل وحتمل امل�سوؤوليات.	

• الثقة بالنف�ض.	
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54 دليل مهنتي
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55 دليل مهنتي

وظائف
المالية واالقتصاد
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56 دليل مهنتي

)Purchases Specialist( أخصائي مشتريات
الو�صف الع�م:

تنفيذ اأوامر ال�سراء لأية مواد خام وم�ستلزمات الإنتاج وال�سيانة والت�سغيل، وكذلك املتطلبات املختلفة لإدارة ال�سركة اأو املوؤ�س�سة باملوا�سفات 

املطلوبة ويف الوقت املحدد وباأف�سل الأ�سعار مع مقارنة عرو�ض الأ�سعار. 

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• التن�سيق بني املوردين وامل�سنعني والدوائر الداخلية والزبائن.	

• البحث عن موردين حمتملني، وبناء عالقات جيدة مع املوردين احلاليني، وعمل قاعدة بيانات خا�سة بهم.	

• جتهيز املدفوعات والفواتري، وحفظ ملفات العقود وا�ستخدامها كمرجع للم�ستقبل. 	

• اإعداد تقرير دوري عن م�سرتيات املوؤ�س�سة ومدى مطابقتها لبنود املوازنة التقديرية، وبيان اأ�سباب الختالف ومناق�ستها. 	

• اإعداد واإجراء البحوث للتاأكد من جودة املنتجات واملوردين من حيث اأف�سل قيمة ومواعيد الت�سليم واجلودة.	

• التنبوؤ مب�ستويات الطلب على اخلدمات واملنتجات لتلبية احتياجات �سوق العمل.	

• التنبوؤ باجتاهات الأ�سعار وتاأثريها على اأن�سطة املوؤ�س�سة يف امل�ستقبل.	

• تقييم العطاءات وتقدمي التو�سيات بناء على العوامل التجارية والتقنية املدرو�سة. 	

• تقدمي العرو�ض حول حتليل ال�سوق واإمكانية النمو، وو�سع ال�سرتاتيجيات ال�سرائية للموؤ�س�سة. 	

اأم�كن العمل:

• اإدارة التخطيط والت�سويق يف الوزارات والهيئات احلكومية.	

• اأق�سام الت�سويق: من مبيعات وم�سرتيات يف جميع الأن�سطة القت�سادية.	

• اإدارة اأن�سطة التجزئة واجلملة والعالمة التجارية.	

• اأق�سام الإعالن والعالقات العامة والرتويج يف كل الأن�سطة القت�سادية.	
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57 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي/ ميداين.

املوؤهل املطلوب:

بكالوريو�ض ت�سويق/ اإدارة اأعمال.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• مهارات يف التحليل والتفكري املنطقي.	

• مهارات القيادة وبناء الفريق.	

• مهارات الت�سال والتفاو�ض وحل امل�سكالت واإدارة الأزمات.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• القدرة على الن�سات واملناق�سة والإقناع.	

• القدرة على اإعداد التقارير الدورية وال�سنوية.	

• مهارات التخطيط والتنظيم والقدرة على حل امل�سكالت.	

• مهارات ح�سابية ورقمية عالية.	

• مهارات يف تقنية املعلومات والو�سائط املتعددة.  	

• القدرة على حتمل �سغط العمل وحتمل امل�سوؤوليات.	

• الثقة بالنف�ض.	
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58 دليل مهنتي

  )Financial Analyst( ُمحلل مالي
الو�صف الع�م:

يقوم بجمع املعلومات، وحتليلها وتقدمي التو�سيات التي ت�ساعد املوؤ�س�سات والأ�سخا�ض على اتخاذ قرارات ا�ستثمارية �سحيحة. 

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• حتديد القدرة الئتمانية والقدرة الإيرادية للموؤ�س�سة وحتديد مدى كفاءة الن�ساط الذي تقوم به املوؤ�س�سة.	

• توفري التحليل واملعلومات التي ت�ساعد املعنيني على اتخاذ قرارات ا�ستثمارية من خالل جمع املعلومات وحتليلها وتقدمي تو�سيات حمددة. 	

• ت�سنيف وتبويب البيانات واملعلومات ب�سكل ي�سمح بالربط بينها لأغرا�ض الدرا�سة واملقارنة.	

• تقييم اأداء املوؤ�س�سات وامل�ساريع وقطاع العقارات، ودرا�سة �سوق اأو قطاع جتاري حمدد وحتليله. 	

• اإ�سدار تقييم للبنوك وال�سندات املالية لتحديد قيمتها وقدرتها على الدفع م�ستقبال.	

• درا�سة وحتليل التقارير املالية من املوؤ�س�سات املالية املختلفة. 	

• الطالع امل�ستمر على التغيري يف نظم وقوانني ال�ستثمار حمليًا ودوليًا.	

• القيام بالتنبوؤ بالتدفقات النقدية للم�ساريع املختلفة.	

• امل�ساركة يف اإعداد درا�سات الحتياجات التمويلية. 	

• تزويد الإدارة بالروؤى امل�ستقبلية فيما يتعلق با�سرتاتيجيات الت�سعري والتكلفة وموؤ�سرات الأداء الأخرى. 	

• حتديد قيمة املوؤ�س�سة والتنبوؤ بدخلها م�ستقبال من خالل قراءة وحتليل اللوائح املالية لل�سركات وحتليل قيمة ال�سلع واملبيعات والتكاليف. 	

اأم�كن العمل:

• موؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�ض.	

• البنوك و�سركات التاأمني والتمويل وال�ستثمار.	

• موؤ�س�سات ال�ست�سارات املالية و�سناديق ال�ستثمار والتقاعد.	
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59 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

بكالوريو�ض حما�سبة/ اإدارة اأعمال/ مالية.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• املعرفة مبو�سوعات املال وال�ستثمار.	

• مهارات التخطيط والتنظيم والقدرة على حل امل�سكالت.	

• مهارة اإدارة املخاطر واملوارد. 	

• مهارات يف التحليل والتفكري املنطقي وو�سع الفرتا�سات واحللول.	

• مهارات القيادة والعمل �سمن جمموعات. 	

• مهارات الت�سال والتوا�سل. 	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت.	

• القدرة على الن�سات واملناق�سة والإقناع.	

• القدرة على ا�ستقراء البيانات الرقمية وحتليلها وتف�سريها. 	

• مهارات ح�سابية ورقمية عالية.	

• القدرة على البحث والتحليل والتقييم.	

• مهارات ا�ستخدام تقنية املعلومات والو�سائط املتعددة. 	

• القدرة على حتمل �سغط العمل وحتمل امل�سوؤوليات.	

• الثقة بالنف�ض. 	
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60 دليل مهنتي

   )Financial Planner( ُمخطط مالي
الو�صف الع�م:

يقوم بتطوير وتنفيذ اخلطط املالية لالأفراد ورجال الأعمال واملوؤ�س�سات وال�ستفادة من معارف ال�سرائب وا�سرتاتيجيات ال�ستثمار والتاأمني 

وخطط التقاعد والعقارات.  

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• تقدمي ال�ست�سارة لالأفراد حول اأمورهم املالية.	

• حتليل الو�سع املايل للزبائن، وتطوير خطة مالية تعتمد على حتليل البيانات ومناق�سة اخليارات املالية مع الزبائن.	

• مقابلة الزبائن لتحديد التزاماتهم واأهدافهم املالية والأ�سول وال�سيول النقدية التي ميلكونها وتغطية التاأمني واحلالة ال�سريبية.	

• حت�سري وتقدمي امل�ستندات لتطبيق اخلطة التي اختارها الزبون.	

• الت�سال مع الزبون ملراجعة اخلطة بناًء على التعديالت املطلوبة من الزبون اأو تغريات �سوق ال�ستثمار.	

• اإحالة الزبون ملوؤ�س�سة اأخرى للح�سول على اخلدمات املو�سوعة يف اخلطة املالية.	

• فتح احل�سابات البنكية للزبائن.	

• البحث عن طرق ال�ستثمار والدخار.	

• مراقبة الأ�سواق املالية.	

اأم�كن العمل:

• موؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�ض.	

• البنوك و�سركات التاأمني والتمويل وال�ستثمار. 	
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61 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

بكالوريو�ض مالية/ اإدارة اأعمال/ حما�سبة.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• املعرفة مبو�سوعات الإدارة واملال والأعمال.	

• مهارات التخطيط والتنظيم والقدرة على حل امل�سكالت.	

• مهارات يف التحليل والتفكري املنطقي وو�سع الفرتا�سات واحللول.	

• مهارات القيادة وبناء الفريق والعمل �سمن جمموعات.  	

• مهارات الت�سال والتوا�سل. 	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• القدرة على الن�سات واملناق�سة والإقناع.	

• القدرة على ا�ستقراء البيانات الرقمية وحتليلها وتف�سريها. 	

• مهارات ا�ستخدام تقنية املعلومات والو�سائط املتعددة. 	

• القدرة على حتمل �سغط العمل وحتمل امل�سوؤوليات.	

• الثقة بالنف�ض. 	
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62 دليل مهنتي

 )Budget Researcher( باحث موازنة
الو�صف الع�م:

يقوم بدرا�سة الحتياجات املالية ال�سنوية للموؤ�س�سة واإعداد م�سروع املوازنة ال�سنوية لها يف �سوء التعليمات املن�سو�ض عليها واإعداد املذكرات 

واخلطابات التي ترفع للم�سوؤولني. 

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• درا�سة التحديات التي تعرت�ض املوؤ�س�سة عند تنفيذ املوازنة خالل العام  واإبداء الراأي ب�ساأنها ورفعها للم�سوؤولني لتقرير ما يرونه منا�سبا ب�ساأنها. 	

• درا�سة م�سروعات املوازنة التي يتم تقدميها ومراجعة وتدقيق واإبداء الراأي فيها بعد ا�ستيفاء جميع البيانات املتعلقة مع درا�سة تكاليف 	

اإن�ساء امل�سروعات اجلديدة. 

• اإعداد املذكرات املتعلقة مب�سروع املوازنة متهيدا لرفعها للجهات امل�سوؤولة للم�سادقة عليها.	

• اإعداد التقارير ال�سهرية، وربع ال�سنوية، وال�سنوية اخلا�سة باملوقف املايل. 	

• حفظ جميع امل�سروعات وامل�ستندات اخلا�سة مبيزانية املوؤ�س�سة. 	

• اإدخال بيانات املوازنة املقرتحة يف جهاز احلا�سب الآيل ومن ثم اعتمادها وا�ستخراج مناذج امل�سادقة وتوزيعها متهيدا للعمل بها.	

اأم�كن العمل:

• موؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�ض.	

• البنوك و�سركات التاأمني والتمويل وال�ستثمار.	
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63 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

بكالوريو�ض مالية/ حما�سبة/ اإدارة اأعمال. 

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• املعرفة مبو�سوعات املال والأعمال.	

• مهارات التخطيط والتنظيم والقدرة على حل امل�سكالت.	

• مهارات يف التحليل والتفكري املنطقي وو�سع الفرتا�سات واحللول.	

• مهارات القيادة وبناء الفريق والعمل �سمن جمموعات.  	

• مهارات الت�سال والتوا�سل. 	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• القدرة على الن�سات واملناق�سة والإقناع.	

• القدرة على ا�ستقراء البيانات الرقمية وحتليلها وتف�سريها. 	

• مهارات ا�ستخدام تقنية املعلومات والو�سائط املتعددة. 	

• القدرة على حتمل �سغط العمل وحتمل امل�سوؤوليات.	

• الثقة بالنف�ض.	
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64 دليل مهنتي

  )Investment Analyst(  ُمحلل استثمار
الو�صف الع�م:

يقوم بدرا�سات قطاعية، وحتليل الو�سع التناف�سي يف قطاعات خمتلفة مع حتليل القوائم املالية من مركز مايل، وتدفق نقدي واأرباح، بالإ�سافة 

اإىل متابعة وحتليل اأخبار الأ�سواق املالية، ومعرفة اأثرها على قرارات ال�ستثمار.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• اإجراء الأبحاث وقراءة التقارير املالية وبيانات ال�سوق من اأجل تطوير املوؤ�س�سة.	

• متابعة اآخر التطورات يف جمال منو ال�سوق واملنتجات ال�ستثمارية اجلديدة.	

• حتليل املعلومات املالية املتعلقة ب�سركات معينة مثل: اإنتاج ال�سركة، والربح واخل�سارة، وجداول الواردات النقدية.  	

• حتليل الفر�ض ال�ستثمارية واملالية للموؤ�س�سة ومراجعة وتقييم العرو�ض امل�ستلمة ورفع التو�سيات الالزمة.	

• التعاون يف اإعداد درا�سات اجلدوى للم�ساريع ال�ستثمارية اخلا�سة باملوؤ�س�سة، ورفع تقارير وتو�سيات ونتائج هذه الدرا�سات اإىل امل�سوؤولني. 	

• بناء النماذج املالية لتقييم املوؤ�س�سة با�ستخدام برنامج اإك�سل، و�سرح التقارير املالية مبخططات ور�سوم بيانية.	

• اإعداد بيانات تو�سح التاأثريات القت�سادية املتعلقة بال�ستثمار، وخماطر ال�ستثمار احلالية على املدى البعيد.	

• تقدمي التوجيهات بخ�سو�ض التوقيت املنا�سب لال�ستثمار والبيع وال�سراء للموؤ�س�سة اأو الزبائن. 	

• حت�سري تقارير الأداء املايل ملحافظ ال�ستثمار املختلفة.	

• اإ�سدار تقييم للبنوك وال�سندات املالية لتحديد قيمتها وقدرتها على الدفع م�ستقبال.	

اأم�كن العمل:

• موؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�ض.	

• البنوك و�سركات التاأمني والتمويل وال�ستثمار.	

• موؤ�س�سات ال�ست�سارات املالية و�سناديق ال�ستثمار والتقاعد.	
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65 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي. 

املوؤهل املطلوب:

بكالوريو�ض مالية/ حما�سبة/ اإدارة اأعمال.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• املعرفة مبو�سوعات املال وال�ستثمار.	

• مهارات التخطيط والتنظيم والقدرة على حل امل�سكالت.	

• مهارة اإدارة املخاطر واملوارد. 	

• مهارات يف التحليل والتفكري املنطقي وو�سع الفرتا�سات واحللول.	

• مهارات القيادة والعمل �سمن جمموعات. 	

• مهارات الت�سال والتوا�سل. 	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• القدرة على الن�سات واملناق�سة والإقناع.	

• القدرة على ا�ستقراء البيانات الرقمية وحتليلها وتف�سريها. 	

• القدرة على البحث والتحليل والتقييم.	

• مهارات ا�ستخدام تقنية املعلومات والو�سائط املتعددة. 	

• القدرة على حتمل �سغط العمل وحتمل امل�سوؤوليات.	

• الثقة بالنف�ض. 	

������� ���������.indd   65 11/12/17   8:51 AM



66 دليل مهنتي

  )Financial Auditor( ُمدقق مالي
الو�صف الع�م:

يقوم بالتاأكد من �سحة و�سالمة الإجراءات ذات الأثر املايل والتي تتخدها مديرية ال�سوؤون املالية يف املوؤ�س�سة من خالل فح�ض دقة البيانات 

احل�سابية و�سالمة الإجراءات والتطبيقات املالية، واآلية تنفيذها يف اإطار الت�سريعات والتعليمات املالية املعمول بها. 

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• التدقيق والتحقق من ال�سحة احل�سابية للمعامالت وامل�ستندات املالية والوثائق املعززة لها، واملتعلقة بالإيرادات والنفقات من �سحة التوجيه 	

املحا�سبي لها، و�سحة ت�سجيلها وترحيلها وتر�سيدها وتبويبها وفق الأ�سول واملبادىء املحا�سبية املحددة.  

• التاأكد من اأن القوائم املالية قد مت تبويبها ح�سب الأ�سول، واأن البيانات الواردة بها �سحيحة. 	

• تطبيق خطة التدقيق على جميع العمليات والإجراءات املالية واملحا�سبية يف املديريات، ومتابعة مدى التزام الأق�سام بالإجراءات املالية.	

• التاأكد من �سحة ا�ستخدام وحفظ ال�سجالت والوثائق املالية املتعلقة بعمل املديرية وح�سب الأ�سول.	

• متابعة التطورات والتعديالت التي تطراأ على الت�سريعات املالية والتقيد مب�سمونها. 	

• اإعداد قواعد البيانات اخلا�سة بنظم العمل با�ستخدام نظم تقنيات املعلومات احلديثة.	

• اإعداد الدرا�سات والبحوث التخ�س�سية يف جمال البحوث املالية. 	

• امل�ساركة يف عمليات اإدارة املعرفة وح�ساب طبيعة العمل.  	

اأم�كن العمل:

• موؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�ض.	

• البنوك و�سركات التاأمني والتمويل وال�ستثمار.	

• موؤ�س�سات ال�ست�سارات املالية و�سناديق ال�ستثمار والتقاعد.	
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67 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي. 

املوؤهل املطلوب:

بكالوريو�ض مالية/ حما�سبة/ اإدارة اأعمال.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• املعرفة مبو�سوعات املال والأعمال.	

• مهارات التخطيط والتنظيم والقدرة على حل امل�سكالت.	

• القدرة على كتابة التقارير والبحوث والدرا�سات القت�سادية.	

• مهارة يف التدقيق والرقابة وبيان الأخطاء من الناحية املالية. 	

• مهارات يف التحليل والتفكري املنطقي وو�سع الفرتا�سات واحللول.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل. 	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• القدرة على الن�سات واملناق�سة والإقناع.	

• القدرة على ا�ستقراء البيانات الرقمية وحتليلها وتف�سريها. 	

• مهارات ا�ستخدام تقنية املعلومات والو�سائط املتعددة. 	

• القدرة على حتمل �سغط العمل وحتمل امل�سوؤوليات.	

• الثقة بالنف�ض. 	
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68 دليل مهنتي

 )Financial Investment  Specialist( أخصائي استثمارات مالية
الو�صف الع�م:

اإعداد م�سروعات التفاقيات والعقود الالزمة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية والت�سديق عليها طبقا للقوانني املعمول بها.  

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• اإعداد تقديرات املوازنة ال�سنوية لال�ستثمارات والعائد املتوقع منها ودرا�ستها مع اجلهات املخت�سة. 	

• اإعداد �سندات �سرف اللتزامات املتعلقة بال�ستثمارات.	

• متابعة حت�سيل عائد ال�ستثمارات من اأرباح وفوائد م�ستحقة.	

• تقييد جميع املعامالت املتعلقة بال�ستثمارات يف �سجالت خا�سة بها.	

• تقييد جميع �سهادات الأ�سهم يف �سجالت خا�سة بها، ومتابعة حت�سيلها مع اجلهات املخت�سة.	

• درا�سة احتياجات اجلهات التي ت�ساهم فيها الدولة من التمويل اأو الدعم. 	

• امل�ساركة يف بع�ض اللجان اخلا�سة بتحليل وتقييم عرو�ض م�ساريع اخل�سخ�سة. 	

اأم�كن العمل:

• موؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�ض.	

• البنوك و�سركات التاأمني والتمويل وال�ستثمار.	

• موؤ�س�سات ال�ست�سارات املالية و�سناديق ال�ستثمار والتقاعد.	
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69 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي/ ميداين.

املوؤهل املطلوب:

بكالوريو�ض مالية/ حما�سبة/ اإدارة اأعمال.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة: 

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• املعرفة مبو�سوعات املال وال�ستثمار.	

• مهارات التخطيط والتنظيم والقدرة على حل امل�سكالت.	

• مهارة اإدارة املخاطر واملوارد. 	

• مهارات يف التحليل والتفكري املنطقي وو�سع الفرتا�سات واحللول.	

• املبادرة واملرونة والإبداع.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل. 	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• القدرة على الن�سات واملناق�سة والإقناع.	

• القدرة على ا�ستقراء البيانات الرقمية وحتليلها وتف�سريها. 	

• القدرة على البحث والتحليل والتقييم.	

• مهارات ا�ستخدام تقنية املعلومات والو�سائط املتعددة. 	

• القدرة على حتمل �سغط العمل وحتمل امل�سوؤوليات.	

• الثقة بالنف�ض.	
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70 دليل مهنتي

)Financial Risks Analyst( ُمحلل مخاطر مالية
الو�صف الع�م:

ي�ساهم يف تقييم املخاطر احلالية على م�ستوى القت�ساد املحلي والوطني والعاملي، ومدى تاأثر املوؤ�س�سة بها ودرا�سة انعكا�سات ذلك على املخاطر 

املحتملة ل�ستثماراتها احلالية اأو امل�ستقبلية. 

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• التنبوؤ بتوجهات ال�سوق وحتليل و�سع البنك يف ال�سوق من خالل التقنيات املنمذجة لإيجاد حجم املخاطر ودرا�سة قوانني احلكومة لاللتزام بها.  	

• اإجراء الأبحاث والتحليالت الإح�سائية لتحديد مدى اخلطر وتقييمه من خالل ا�ستخدام الربامج الإح�سائية. 	

• تقدمي املقرتحات التي من املمكن اأن تت�سمن خطط التاأمني، واإجراءات التح�سني وذلك للتقليل من املخاطر اأو ال�سيطرة عليها، بالإ�سافة 	

اإىل اإدارة املوارد بال�سكل الأمثل.  

• توثيق  جميع املخاطر بغر�ض ال�ستفادة منها يف حت�سني العملية التخطيطية من خالل عقد املقارنات الواقعية. 	

• اإعداد جميع التقارير الدورية املتعلقة بقيا�ض اأو تقييم خماطر املوؤ�س�سة وتوفري ما قد يطلب منها للجنة التنفيذية.	

• و�سع اآلية حمددة لتقييم املخاطر واللتزام مبا ورد فيها من خالل التقييم امل�ستمر ملخاطرخطط وم�ساريع املوؤ�س�سة. 	

• حتديث جميع بيانات خطط الطورائ قبل اأو بعد حدوث املخاطر املحتملة للم�ساريع، ومطابقتها بالبيانات الواقعية بغر�ض التخفيف من 	

وطاأة الآثار املحتملة. 

• تقدمي امل�سورة الفنية فيما يتعلق مبخاطر ال�ستثمار التي قد تنطوي عليها امل�ساريع املقرتحة من اللجنة التنفيذية.	

اأم�كن العمل:

• موؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�ض.	

• البنوك و�سركات التاأمني والتمويل وال�ستثمار.	

• موؤ�س�سات ال�ست�سارات املالية و�سناديق ال�ستثمار والتقاعد.	
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71 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي/ ميداين.

املوؤهل املطلوب:

بكالوريو�ض مالية/ حما�سبة/ اإدارة اأعمال.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• املعرفة مبو�سوعات املال وال�ستثمار.	

• مهارات التخطيط والتنظيم والقدرة على حل امل�سكالت.	

• مهارة اإدارة املخاطر واملوارد. 	

• مهارات يف التحليل والتفكري املنطقي وو�سع الفرتا�سات واحللول.	

• املبادرة واملرونة والإبداع.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة التفاو�ض. 	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• القدرة على الن�سات واملناق�سة والإقناع.	

• القدرة على ا�ستقراء البيانات الرقمية وحتليلها وتف�سريها. 	

• القدرة على البحث والتحليل والتقييم.	

• مهارات ا�ستخدام تقنية املعلومات والو�سائط املتعددة. 	

• القدرة على حتمل �سغط العمل وحتمل امل�سوؤوليات.	

• الثقة بالنف�ض.	
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72 دليل مهنتي

 )Internal Auditor( ُمدقق داخلي
الو�صف الع�م:

يقوم بفح�ض وتقييم الأن�سطة املالية  والإدارية والت�سغيلية وتزويد الإدارة بجميع م�ستوياتها باملعلومات الالزمة للم�ساعدة يف حتقيق ال�سبط 

واحلماية لالأ�سول والعمليات التي تقع حتت م�سوؤوليات الإدارة.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• الإ�سراف على مراجعة الإجراءات والعمليات يف املوؤ�س�سة والتاأكد من كفاءتها وفعاليتها.	

• فح�ض العمليات املالية للموؤ�س�سة و�سجالتها لتقييم فعاليتها وكفاءتها ودقتها بهدف التح�سني والتطوير. 	

• فح�ض بيانات املوؤ�س�سة املالية واأنظمة احل�سابات، وال�سبط والت�سجيل للتاأكد من اأن البيانات املالية للموؤ�س�سة �سحيحة.	

• فح�ض ومراجعة الي�سالت واحل�سابات القابلة للدفع اأو ال�ستالم واجلرد والأ�سول الأخرى.	

• تدوين كل املعلومات خالل عملية التدقيق ومناق�سة النتائج واقرتاح التو�سيات مع مديري الإدارات املعنيني.	

• تطبيق خطط التدقيق وتو�سيح النتائج يف تقارير ملدير التدقيق الداخلي للمراجعة.	

• امل�ساركة يف التوا�سل مع مديري الإدارات باملوؤ�س�سة وتن�سيق جدول الجتماعات ومنهجية التدقيق الداخلي.	

• التوا�سل مع املدققني اخلارجيني من اأجل تن�سيق العمل وامل�ساركة يف املعلومات واملوارد.	

• حت�سري تقارير نتائج التدقيق والعمل الذي مت تنفيذه ومنهجية العمل والتو�سيات ملدير التدقيق الداخلي.	

• اقرتاح تطوير وتنفيذ الرقابة الداخلية الالزمة.	

اأم�كن العمل:

• موؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�ض.	

• البنوك و�سركات التاأمني والتمويل وال�ستثمار.	
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73 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

بكالوريو�ض حما�سبة/ اإدارة اأعمال/ مالية/ علوم م�سرفية.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• املعرفة مبو�سوعات املال والقت�ساد. 	

• مهارات التخطيط والتنظيم والقدرة على حل امل�سكالت.	

• القدرة على العمل بدقة، وبطرق مدرو�سة مع الأرقام.	

• مهارات يف التحليل والتفكري املنطقي واقرتاح التو�سيات.	

• مهارات القيادة والعمل �سمن جمموعات. 	

• مهارات الت�سال والتوا�سل. 	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• القدرة على الن�سات واملناق�سة والإقناع.	

• القدرة على ا�ستقراء البيانات الرقمية وحتليلها وتف�سريها. 	

• مهارات ا�ستخدام تقنية املعلومات والو�سائط املتعددة. 	

• القدرة على حتمل �سغط العمل وحتمل امل�سوؤوليات.	

• الثقة بالنف�ض.	
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74 دليل مهنتي

)Accountant( ُمحاسب
الو�صف الع�م:

يقوم بت�سجيل وت�سنيف وتلخي�ض العمليات التجارية ذات ال�سفة املالية، وا�ستخال�ض النتائج منها، وحتليل هذه النتائج وتقدميها على �سكل 

تقارير متنوعة ت�ستخدمها الإدارات يف اتخاذ القرارات.

 

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• ت�سجيل العمليات املالية من واقع امل�ستندات املوؤيدة لها يدويًا اأو اآليا بحيث ت�سمل جميع العمليات وفق ت�سل�سل وقوعها ونوعها التاريخي.	

• اإدخال الإيرادات وامل�سروفات يوميا على احلا�سب الآيل مبوجب �سندات قب�ض و�سرف.	

• ت�سجيل القيود للحوالت وال�سيكات الواردة وال�سادرة وقيود الرواتب والت�سوية يف ح�سابات البنك على احلا�سب الآيل. 	

• ا�ستخراج نتائج اأعمال املوؤ�س�سة عن املدة املالية املعنية اأي حتديد الربح واخل�سارة.	

• بيان الو�سع املايل للموؤ�س�سة يف تاريخ معني يعر�ض على �سكل ميزانية عمومية.	

• تزويد اإدارة املوؤ�س�سة بجميع املعلومات الالزمة لها �سواء على �سكل تقارير حما�سبية اأو قوائم مالية، دورية اأو غري دورية.	

• متابعة �سوؤون ال�سرائب، باأق�سامها املختلفة )�سريبة القيمة امل�سافة، �سريبة الدخل(.	

• متابعة البنوك واملعامالت البنكية.	

• حما�سبة املوردين والوكالء.	

• �سبط ومتابعة ال�سندوق وا�ست�سدار ال�سيكات وم�سك الدفاتر.  	

اأم�كن العمل:

• موؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�ض.	

• البنوك و�سركات التاأمني والتمويل وال�ستثمار.	

• موؤ�س�سات ال�ست�سارات املالية و�سناديق ال�ستثمار والتقاعد.	
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75 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

بكالوريو�ض حما�سبة/ علوم مالية وم�سرفية.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• املعرفة مبو�سوعات املال والقت�ساد. 	

• مهارات التخطيط والتنظيم والقدرة على حل امل�سكالت.	

• القدرة على العمل بدقة، وبطرق مدرو�سة مع الأرقام.	

• مهارات يف التحليل والتفكري املنطقي وو�سع الفرتا�سات واحللول.	

• مهارات القيادة والعمل �سمن جمموعات. 	

• مهارات الت�سال والتوا�سل. 	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• القدرة على الن�سات واملناق�سة والإقناع.	

• القدرة على ا�ستقراء البيانات الرقمية وحتليلها وتف�سريها. 	

• مهارات ا�ستخدام تقنية املعلومات والو�سائط املتعددة. 	

• القدرة على حتمل �سغط العمل وحتمل امل�سوؤوليات.	

• الثقة بالنف�ض.	
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76 دليل مهنتي

)Economic Researcher( باحث اقتصادي
الو�صف الع�م:

ُيعدُّ الدرا�سات والبحوث ذات ال�سلة بتطوير الأن�سطة الإنتاجية ورفع كفاءة اأدائها، واإعداد درا�سات اجلدوى القت�سادية والفنية للم�سروعات 

ال�ستثمارية.

     

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• اإعداد البحوث يف جمال القت�ساد.	

• تقدمي ال�ست�سارات لالخت�سا�سيني يف جمالت خمتلفة بتطبيق النظريات واملعرفة القت�سادية.	

• درا�سة البيانات الإح�سائية للتنبوؤ بالتوجهات واملتغريات امل�ستقبلية. 	

• مراجعة وحتليل البيانات القت�سادية لكتابة تقارير تف�سيلية عن نتائج الأبحاث، ومواكبة التغريات القت�سادية.	

• جمع البيانات عن طريق الو�سائل املالئمة، وحتليلها وا�ستخال�ض النتائج وا�ستنباط املدلولت، واإعداد امل�سودات الأولية للتقارير اخلا�سة 	

بها مت�سمنة التو�سيات الالزمة ملعاجلة امل�سكالت املدرو�سة.

• معرفة وممار�سة التقنيات املختلفة جلمع املعلومات امل�ستخدمة يف البحوث والدرا�سات. 	

• حتليل وتقييم التوجهات والعالقات القت�سادية ال�سابقة واحلالية. 	

• كتابة تقارير خمتلفة لتزويد الخت�سا�سيني وو�سائل الإعالم والعامة بنتائج الأبحاث.	

• �سياغة التو�سيات وال�سيا�سات اأو اخلطط التي ت�ساعد يف �سرح حالة ال�سوق اأو حل امل�سكالت القت�سادية، والتنبوؤ بالحتياجات امل�ستقبلية.	

اأم�كن العمل:

• موؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�ض.	

• البنوك و�سركات التاأمني والتمويل وال�ستثمار.	

• موؤ�س�سات ال�ست�سارات املالية و�سناديق ال�ستثمار والتقاعد.	
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77 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي/ ميداين.

املوؤهل املطلوب:

بكالوريو�ض اقت�ساد.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• املعرفة مبو�سوعات املال والأعمال.	

• مهارات التخطيط والتنظيم والقدرة على حل امل�سكالت.	

• القدرة على كتابة التقارير والبحوث والدرا�سات القت�سادية.	

• الإملام باملو�سوعات القت�سادية املحلية والعاملية.	

• مهارات التحليل والتفكري املنطقي، وو�سع الفرتا�سات واحللول.	

• مهارات القيادة وبناء الفريق والعمل �سمن جمموعات.  	

• مهارات الت�سال والتوا�سل. 	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• القدرة على الن�سات واملناق�سة والإقناع.	

• القدرة على ا�ستقراء البيانات الرقمية وحتليلها وتف�سريها. 	

• مهارات ا�ستخدام تقنية املعلومات والو�سائط املتعددة. 	

• القدرة على حتمل �سغط العمل وحتمل امل�سوؤوليات.	

• الثقة بالنف�ض.	
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78 دليل مهنتي

)Statistician( إحصائي
الو�صف الع�م:

يحلل الإح�سائيات والبيانات التي تو�سع على اأ�سا�سها اخلطط امل�ستقبلية للتطوير.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• درا�سة وجمع البيانات واملعلومات الإح�سائية.	

• جمع البيانات واملعلومات الكمية من م�سادر خمتلفة.	

• حتليل املعلومات والبيانات على �سكل ر�سومات وبيانات اإح�سائية.	

• ابتكار اأ�ساليب وطرق خمتلفة جلمع ومعاجلة البيانات.	

• مراجعة وحتليل البيانات لكتابة تقارير تف�سيلية عن نتائج الأبحاث ومواكبة التغريات املختلفة. 	

• عر�ض نتائج الر�سومات والبيانات الإح�سائية وتف�سريها ب�سكل مب�سط ينا�سب اأي جمهور.  	

اأم�كن العمل:

• موؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�ض.	

• البنوك و�سركات التاأمني والتمويل وال�ستثمار.	

• موؤ�س�سات ال�ست�سارات املالية و�سناديق ال�ستثمار والتقاعد.	
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79 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

بكالوريو�ض اإح�ساء/ اقت�ساد.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• مهارات التخطيط والتنظيم والقدرة على حل امل�سكالت.	

• مهارة التحليل الإح�سائي.	

• مهارة التدقيق الداخلي.	

• القدرة على العمل بدقة، وبطرق مدرو�سة مع الأرقام.	

• مهارات يف التحليل والتفكري املنطقي وو�سع الفرتا�سات واحللول.	

• مهارات القيادة والعمل �سمن جمموعات. 	

• مهارات الت�سال والتوا�سل. 	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• القدرة على ا�ستقراء البيانات الرقمية وحتليلها وتف�سريها. 	

• مهارة ا�ستخدام برامج احلا�سب الآيل.	

• القدرة على حتمل �سغط العمل وحتمل امل�سوؤوليات.	

• الثقة بالنف�ض.	
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80 دليل مهنتي

)Tender Specialist( أخصائي شؤون مناقصات
الو�صف الع�م:

يقوم باإعداد ودرا�سة كافة الأعمال املتعلقة باملناق�سات.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• اإعداد �سروط املناق�سات وم�ستنداتها وفقا للقوانني واللوائح املعمول بها.	

• حتليل الأ�سعار املقدمة من ال�سركات، ورفع التحليل اإىل اللجان املخت�سة باملناق�سات، واإعداد تقارير املناق�سات يف �سوء تو�سيات هذه اللجان.	

• اإجراء الرتباطات بقيمة املناق�سات لدى دائرة املوازنة.	

• اإعداد اخلطابات اخلا�سة باإعالم ال�سركات بالأ�سناف الرا�سية عليها والقيام باأعمال املتابعة لل�سركات حتى يتم التوريد.	

• امل�ساركة يف اإعداد العقود التي اأبرمت مع ال�سركات وفقا للوائح والقوانني املعمول بها.	

• مراجعة الفواتري املقدمة من ال�سركات ومطابقتها مع العقود وم�ستندات الإ�سافة واإحالتها للح�سابات لل�سرف.	

• اإعداد الدرا�سات والبحوث التخ�س�سية يف جمال املناق�سات.	

• اإعداد قواعد البيانات اخلا�سة بنظام العمل با�ستخدام نظم تقنية املعلومات احلديثة.	

• اقرتاح طرق وبرامج عمل لتح�سني وتب�سيط العمل يف جمال املناق�سات.	

• تقدمي املعاونة الفنية يف جمال املناق�سات.	

اأم�كن العمل:

• الوزارات والهيئات احلكومية.	

• �سركات القطاعني احلكومي واخلا�ض.	

• البنوك و�سركات التاأمني والتمويل وال�ستثمار. 	
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81 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

بكالوريو�ض اقت�ساد / مالية / حما�سبة.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• املعرفة مبو�سوعات  املال والأعمال.	

• القدرة على ا�ستقراء البيانات الرقمية وحتليلها وتف�سريها. 	

• مهارات ح�سابية ورقمية عالية.	

• مهارات التخطيط والتنظيم والقدرة على حل امل�سكالت.	

• مهارات يف التحليل والتفكري املنطقي وو�سع الفرتا�سات واحللول.	

• مهارات عالية يف القيادة وبناء الفريق والعمل �سمن جمموعات.	

• مهارات عالية يف الت�سال والتوا�سل. 	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت.	

• القدرة على الن�سات واملناق�سة والإقناع والتفاو�ض.	

• مهارات عالية يف ا�ستخدام تقنية املعلومات والو�سائط املتعددة.	

• القدرة على حتمل �سغوط العمل.	

• الثقة بالنف�ض.	
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82 دليل مهنتي

)Audit Specialist( أخصائي رقابة مالية وإدارية
الو�صف الع�م:

يقوم بالأعمال التخ�س�سية اخلا�سة باأن�سطة دائرة التدقيق الداخلي وفقا للخطط والنظم املعتمدة. 

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• مراجعة قرارات �سوؤون املوظفني من الناحية املالية والإدارية للتثبت من مطابقتها لأحكام القوانني واللوائح والقرارات والتعاميم والنظم املالية.	

• تنظيم زيارات ميدانية لكافة اأجهزة الوزارة واملديريات باملحافظات للوقوف على �سالمة الإجراءات املالية والإدارية واإعداد تقارير بها.	

• والإدارية 	 املالية  والأنظمة  القوانني  واتباع  احل�سابية  والقيود  املالية  الت�سرفات  �سالمة  من  للتثبت  وال�سجالت  للدفاتر  الدورية  املراجعة 

املعمول بها.

• تقدمي املقرتحات ل�سبط وتر�سيد الإنفاق وبيان اأوجه الق�سور يف تطبيق القوانني والأنظمة املالية والإدارية املعمول بها.	

• اقرتاح طرق وبرامج عمل لتح�سني وتب�سيط العمل يف جمال التدقيق.	

• اإعداد قواعد البيانات اخلا�سة بنظم العمل بالتدقيق الداخلي با�ستخدام نظم تقنية املعلومات احلديثة.	

اأم�كن العمل:

• الوزارات والهيئات احلكومية.	

• �سركات القطاعني احلكومي واخلا�ض.	

• البنوك و�سركات التاأمني والتمويل وال�ستثمار.	
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83 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

بكالوريو�ض حما�سبة / اإدارة اأعمال / مالية.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• مهارات التخطيط والتنظيم و القدرة على حل امل�سكالت.	

• القدرة على العمل بدقة و�سرعة مع الأرقام.	

• مهارات يف التحليل والتفكري املنطقي وو�سع الفرتا�سات واحللول.	

• مهارات يف القيادة والعمل �سمن جمموعات. 	

• مهارات الت�سال والتوا�سل. 	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• القدرة على الن�سات واملناق�سة والإقناع.	

• القدرة على ا�ستقراء البيانات الرقمية وحتليلها وتف�سريها. 	

• مهارات ح�سابية ورقمية عالية.	

• مهارات يف ا�ستخدام تقنية املعلومات والو�سائط املتعددة. 	

• القدرة على حتمل �سغط العمل. 	

• الثقة بالنف�ض.	
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84 دليل مهنتي

)Letter of Credit Specialist( اأخ�ص�ئي اعتم�دات م�صتندية

الو�صف الع�م:

يقوم بالأعمال التخ�س�سية املتعلقة باأن�سطة دائرة التدقيق الداخلي وفقا للخطط والنظم املعتمدة. 

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• ا�ستالم �سندات ال�سرف اخلا�سة بفتح العتمادات امل�ستندية اأو التعديالت بعد اعتمادها ومراجعتها من الدوائر املخت�سة بال�سوؤون املالية.	

• اإعداد �سندات الت�سوية الالزمة خل�سم قيمة العتمادات امل�ستندية على موازنة الوحدة املعنية.	

• اإعداد الت�سويات للح�سابات النظامية.	

• التاأكد من تطبيق القرار اخلا�ض مبراقبة العتمادات.	

• اتخاذ الإجراءات الالزمة لإ�سدار ال�سمانات امل�سرفية لالإفراج عن الب�سائع التي مل ترد امل�ستندات اخلا�سة بها.	

• اتخاذ الإجراءات الالزمة لإلغاء اأو تعديل العتمادات امل�ستندية بناًء على طلب اجلهة املعنية.	

• اإعداد ال�سجالت الالزمة لأعمال العتمادات امل�ستندية.	

• اإعداد بيان �سهري وغري �سهري بحركة العتمادات امل�ستندية.	

• مراقبة فتح العتمادات امل�ستندية اجلديدة اأو تعديلها لدى البنوك املعنية.	

• تقدمي املقرتحات ل�سبط وتر�سيد الإنفاق وبيان اأوجه الق�سور يف تطبيق القوانني والأنظمة املالية والإدارية املعمول بها.	

• اقرتاح طرق وبرامج عمل لتح�سني وتب�سيط العمل.	

اأم�كن العمل:

• الوزارات والهيئات احلكومية.	

• �سركات القطاعني احلكومي واخلا�ض.	

• البنوك و�سركات التاأمني والتمويل وال�ستثمار.	
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85 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

بكالوريو�ض حما�سبة / اإدارة اأعمال / مالية.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• مهارات التخطيط والتنظيم والقدرة على حل امل�سكالت.	

• القدرة على العمل بدقة و�سرعة مع الأرقام.	

• مهارات يف التحليل والتفكري املنطقي وو�سع الفرتا�سات واحللول.	

• مهارات يف القيادة والعمل �سمن جمموعات. 	

• مهارات الت�سال والتوا�سل. 	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• القدرة على الن�سات واملناق�سة والإقناع.	

• القدرة على ا�ستقراء البيانات الرقمية وحتليلها وتف�سريها. 	

• مهارات ح�سابية ورقمية عالية.	

• مهارات يف ا�ستخدام تقنية املعلومات والو�سائط املتعددة. 	

• القدرة على حتمل �سغط العمل. 	

• الثقة بالنف�ض.	
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86 دليل مهنتي

)Finance Clerk( كاتب شؤون مالية
الو�صف الع�م:

 يقوم بتنفيذ برامج العمل يف جمال تنظيم كافة ال�سجالت وامللفات املالية.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• التي 	 ال�سهرية، وم�ستحقات الإجازة وم�ستحقات ما بعد اخلدمة  الرواتب والعالوات والأجر الإ�سايف واملكافاآت والبدلت  اإعداد ك�سوفات 

ت�سرف يف املنا�سبات املختلفة مع مراعاة القواعد املقررة يف هذا ال�ساأن، وبطريقة مطابقة للمعايري وموا�سفات �سمان اجلودة املعتمدة.

• اإعداد �سندات ال�سرف لكافة امل�سروفات وقيدها بال�سجالت.	

• ت�سجيل الطلبات املوؤقتة يف �سجالت خا�سة للم�سرتيات وغريها.	

• م�سك كافة ال�سجالت وامللفات والنماذج املالية وفقا للقواعد املالية املعمول بها.	

• اإدخال البيانات املتعلقة برواتب املوظفني وامل�سروفات الأخرى باحلا�سب الآيل.	

• اإعداد �سندات القيد بني اجلهات احلكومية.	

• ت�سليم خطابات ال�سمان من املوردين. 	

• اإدخال وتخزين البيانات واملعلومات وحفظها باحلا�سب الآيل.	

• امل�ساعدة يف جمال تنفيذ الإجراءات الالزمة لالرتباط مببالغ ال�سراء واإعداد �سندات ال�سرف اخلا�سة بامل�سروفات املختلفة.	

• ت�سجيل البيانات والإح�سائيات املرتبطة بالعمل املكلف به وفقا للتعليمات والتوجيهات ال�سادرة له.	

• اإجراء بع�ض الت�سالت ل�ستيفاء البيانات الالزمة واملرتبطة بتنفيذ اأعماله. 	

• اقرتاح طرق وبرامج للتح�سني وتب�سيط العمل الفني.	

اأم�كن العمل:

• الوزارات والهيئات احلكومية.	

• �سركات القطاعني احلكومي واخلا�ض.	

• البنوك و�سركات التاأمني والتمويل وال�ستثمار.	

������� ���������.indd   86 11/12/17   8:51 AM



87 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

دبلوم درا�سات مالية وم�سرفية/ حما�سب.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• املعرفة باللغتني العربية والإجنليزية.	

• القدرة على كتابة التقارير والإح�سائيات.  	

• مهارات التخطيط والتنظيم. 	

• القدرة على ا�ستقراء البيانات الرقمية وحتليلها وتف�سريها.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل. 	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة اإدارة الوقت. 	

• الدقة وال�سرعة يف الإجناز.	

• القدرة على حل امل�سكالت.	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل.	

• القدرة على حتمل �سغوط العمل وحتمل امل�سوؤوليات.	

• الثقة بالنف�ض.	
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88 دليل مهنتي
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89 دليل مهنتي

املراجع

• جامعة ال�سلطان قابو�ض )2011(. دليل التخ�س�ض والوظيفة )كلية التجارة والقت�ساد(. مطبعة جامعة ال�سلطان قابو�ض. م�سقط. �سلطنة عمان.	

• جامعة ال�سلطان قابو�ض )بدون (. دليل التخ�س�ض والوظيفة )كلية التجارة والقت�ساد(. مطبعة جامعة ال�سلطان قابو�ض. م�سقط. �سلطنة عمان.	

• الدليل العربي اخلليجي املوحد للت�سنيف والتو�سيف املهني )٩٩2(. مملكة البحرين: املكتب التنفيذي ملجل�ض وزراء العمل وال�سوؤون 	

الجتماعية بدول جمل�ض التعاون اخلليجي.

• وزارة املالية )ب.ت( بطاقات الو�سف الوظيفي. �سلطنة ُعمان. وزارة املالية.	

• وزارة التجارة وال�سناعة )ب.ت( بطاقة الو�سف الوظيفي. �سلطنة ُعمان. وزارة التجارة وال�سناعة.	

• وزارة الرتاث والثقافة )ب.ت( بطاقة الو�سف الوظيفي. �سلطنة ُعمان. الرتاث والثقافة.	
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