
نبذة تعريفية عن تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية بالمملكة 
 العربية السعودية.

 مدخل:
لقددد اتلددم المملكددة العربيددة السددعودية منددذ ف ددرة ليسددم  

بالقصيرة اهمية خاصة للوظيفة تالموظدف علدح  دد ءدواف. تفدي 
هذا السياق يمكن القول ان اتل تنظيم ال وال الموظف العام فدي 

م( تذلد  بصددت" ظنظدام 1945هدد  1364ي عدام المملكة قد تم فد
الموظفين العامظ تفي مر لة ال قة من مرا ل النمو صدد" ظنظدام 

 م(.1957هد  1377الموظفينظ ءنة 
م( صددد" نظددام المددوظفين العددام 1971هددد  1391تفددي عددام  

ليحقق مزيدا من ال نظيم ال كام الوظائف العامدة تالمدوظفين. امدا 
قددد  دددفم قفددزة م مددة فددي هددذا م( ف1977هددد  1397فددي عددام 

المجددال  يددر صددد" نظددام وديددد للمددوظفين االددق عليدد  ظنظددام 
الخدمددة المدنيددةظ تقددد عددالن هددذا النظددام المفدداهيم تالمبدداد  
االءاءية في الخدمة المدنية. كمبدا الجدا"ة، تااله مام ب صنيف 
الوظائف بد"وة كبيرة، تالن ال دف من هذه المنشو"ة ات المطويد  

نبذه مخ صرة عن تصنيف الوظائف في الخدمدة المدنيدة  هو اعطاف
بالمملكة العربية السعودية، فان تزا"ة الخدمة المدنيدة يسدرها ان 
تلقي الضوف تباخ صدا" ددديد علدح خطدن تصدنيف الوظدائف ال دح 
مرت ب ا الخدمة المدنية بالمملكة مع ال ركيز علح الخطة الحاليدة 

ءدو تالمبداد  الحدي دة ل صنيف الوظائف لكون دا مبنيدة علدح اال
 في مجال تصنيف الوظائف.

ان تزا"ة الخدمددة المدنيددة ل امددل ان تعطددي ماتح ويدد  هددذه  
المطويددة صددو"ة تاعددحة عمددا تصددلم اليدد  الخدمددة المدنيددة فددي 

 المملكة العربية السعودية في مجال تصنيف الوظائف.
 تفق هللا الجميع لما في  الخير.    

 ة المدنية.خطن تصنيف الوظائف في الخدم
تع يددر خطددن تصددنيف الوظددائف فددي الخدمددة المدنيددة فددي  

المملكة العربية السعودية خططا م ال قة كدل من دا مبنيدة علدح 
ءابق  ا تما تحقدق من دا، تمدا بدرز مدن عوائدق، تمدا ي طلدع اليد ، 
تاالهم من ذل  ان تناءب كل من ا المر لة ال ح تعيش ا تظائف 

 ن ووانب مخ لفة.الخدمة المدنية تما يحين ب ا م
لقددد مددرت تجربددة تصددنيف الوظددائف فددي الخدمددة بالمملكددة  

العربيددة السددعودية بدد الر خطددن "ئيسددة لكددل من ددا اع با"ات ددا 
 تعوابط ا تا كام ا الخاصة ب ا.

تفيمايلي بعض الجوانب المخ صرة ودا عدن تجربدة المملكدة  
يدة في هذا المجال مع افراد الخطة ال ال دة ل صدنيف الوظدائف الحال

 بقليل من ال فاصيل.
 
 



 الخطة االتلح ل صنيف الوظائف:
 م(1982-1971هد(  1391-1402  
ان البدايدة المنظمددة ل صددنيف الوظددائف المبنيددة علددح مددن ن  

علمي في الخدمة المدنية بالمملكة قدد بددات مندذ مايزيدد علدح 
فالفددة عقددود مدددن الددزمن فددي ال مانيندددات ال جريددة( السددد ينات 

عدددت خطددة امو ددة ل نفيددذ برنددامن اصددال ي الميالديددة(  يددر ا
م عدد الجوانب في مجال االدا"ة تمن عمن هذه الجواندب تصدنيف 
الوظددائف تفددي هددذا السددياق بدددا فددي تنفيددذ اتل خطددة ل صددنيف 
الوظدددائف  فدددي الخدمدددة المدنيدددة بالمملكدددة( تكدددان ذلددد  عدددام 

م. تكانددم تلدد  الخطددة بسدديطة فددي مضددمون ا 1971هددد 1391
فددة. تذلدد  تجسدديدا لضددرت"ة معايشددة ال صددنيف تتطبيقات ددا المخ ل

الوظيفي لظرتف الوظيفة العامة. تقد عكسدم الخطدة اندذاي فدي 
اتل دليل ل صنيف الوظائف في الخدمة المدنية اق صر علح تحديدد 
المجموعات العامة، تالنوعية، تمجموعات الفئات تالفئدات.  دددت 

الخذ ب لد  ب  المجموعات الوظيفية تم طلبات دغل ا تقد اء مر ا
 (.1الخطة مايقا"ب العشر ءنوات 
 خطة تصنيف الوظائف ال انية:

 م(1994-1982هد(  1402-1414  
بعددد ان اءدد مر االخددذ بالخطددة االتلددح ل صددنيف الوظددائف  

مايقا"ب العشر ءنوات برزت عدرت"ة توودب تطدوير تتحسدين تلد  
الخطة. تفعال بدف في تبني خطدة فانيدة ل صدنيف الوظدائف اع بدا"ا 

م  ير تع بر الخطة انذاي نقل  نوعيدة فدي 1982هد1402ن عام م
مجال تصنيف تظائف الخدمة المدنية لكون ا بنيدم علدح مجموعدة 
من االءو تالمباد  الم مة ال ح لم يكن مداخوذا ب دا مدن قبدل 
انطالقا من ذل  صدد"ت الخطدة ال انيدة ل صدنيف الوظدائف مع مددة 

فدي عمليددات تقددوم  علدح مددزين مددن اريق دي  المراتددب تال ددد" (
الوظئف تلعدل اهدم مايجدب االددا"ة اليد  فدي هدذا الخصدو  مدا 
اء طاعم الخطة ان تبني  مدن ال ياكدل االءاءدية فدي عمليدات 

 تصنيف الوظائف.
تفي عدوف ذلد  تدم اعدداد دليدل ل صدنيف الوظدائف يشد مل  

علددح القواعددد تاالءددو الكاملددة ل طبيددق خطددة ال صددنيف كمددا 
 (.2اءية لخطة ال صنيف  اد مل علح ال ياكل االء

كانددم تفاصدديل ال يكددل الم نددي الددذل ا  ددواه دليددل تصددنيف  (1 
 الوظائف الصاد" انذاي تفق الجدتل ال الي:

 العدد عنوان ال يكل

 المجموعات العامة 
 المجموعات النوعية
 مجموعات الفئات
 فئات الوظائف

 مجموعات عامة 6
 مجموعة عامة  22
 مجموعة فئات 168
 فئة 984

 



ي كون ال يكل الم ني الخا  بخطدة تصدنيف الوظدائف ال انيدة  (2 
 ال ح  واها الدليل من ال الي:

 

 العدد عنوان ال يكل

 المجموعات العامة 
 المجموعات النوعية
 مجموعات الفئات
 فئات الوظائف

 مجموعات عامة 10
 مجموعة عامة  51
 مجموعة فئات 222
 فئة 2257

 
 حالية(:خطة تصنيف الوظائف ال ال ة  ال

 م(1995هد 1415   
 الطريقة الم بعة في الخطة ال ال ة. -1
بعد مراوعة م انية لجميع ارق تصنيف الوظائف المعا"ف علي دا  

تمقا"ن  ذل  بوعع الخدمة المدنية بالمملكة تما ان  ح الي  مدن 
خالل خط ي ال صدنيف السدابق ين  االتلدح تال انيدة( تدم اخ يدا" 

نقداا تهدي اريقدة تحليليدة معرتفدة اريقة القدويم بالعوامدل تال
 تمجربة.

 مبر"ات االخذ بالخطة: -2
ان الخطددددة ال انيددددة ال ددددح بدددددف فددددي تطبيق ددددا عددددام  -أ  
م( لم تعد مالئمدة لطبيعدة ت جدم تندوا تظدائف 1982هد 1402 

الخدمددة المدنيددة تمددا ادخل دد  ال قنيددة الحدي ددة علددح الوظددائف 
 العامة.

 ل قياس  دي ة.اع مادها علح مقاييو موعوعية تتءائ -ب 
تعمددل علددح االن قددال مددن تصددف الوظيفددة االومددالي الددح  -وددد

 الوصف ال حليلي.
تمكن من اعداد دليل ددامل ل صدنيف الوظدائف فدي الخدمدة  -د

 المدنية.
 

 المرا ل:
 المرا ل تالخطوات ال ح اتبعم لالن قال الح الخطة ال ال ة: -3

 خطن بان تسد كمل الخطدة الالزمدة لالن قدال الدح االءدلوب
الجديددد مددن خددالل مرا ددل تخطددوات "ئيسددة تاخددر  فرعيددة 

 مدعومة ببرنامن زمني محدد تلعل اهم ذل  المرا ل:
المر لة ال حضديرية: تت م دل فدي تحديدد مفداهيم الخطدة  -أ

تاءاءددات ا الفنيددة تتحديددد اءددلوب ال نفيددذ تالم طلبددات 
 الالزمة لذل .

لدة فدي المر لة ال نفيذية: تهي المر لة العملية الم م  -ب
 الد"اءة الميدانية ال حليلية تتعع مقاييو ال صنيف.

مر لة "صدد ن دائن الد"اءدة تاعدداد ادلدة الخطدة بصدفة  -ود
ن ائيددة: تهددي بم ابددة مراوعددة لمددا تددم ال وصددل اليدد  فددي 



المر لةال انيدددة: كمدددا تدددم تحويدددل ذلددد  الدددح تطبيقدددات 
عمليةمالئمة تععم في دليل تصدنيف الوظدائف. تذلد  بعدد 

 ك ر م مرة لد  االو زة الحكومية.تجرب   ا
 ادلة تصنيف الوظائف: -4 

ت كون ادلة الخطة للمر لة االتلح من ال طبيق تال دح  دوت  
ال طبيقات المخ لفة من ء ة اودزاف موزعدة علدح ءدبع مجلددات 
تحددم مسددمح "ئيسددي  دليددل تصددنيف الوظددائف فددي الخدمددة 

 المدنية( تهي علح النحو ال الي:
 المجلد االتل: 
 لجزف االتل: اءو تقواعد ال صنيفا 
 المجموعة العامة للوظائف ال خصصية. 1-2الجزف ال اني:  
 المجلد ال اني: 
 المجموعة العامة للوظائف ال عليمية. -2-2 
 المجموعة العامة للوظائف الدبلوماءية. -2-3 
 المجموعة العامة للوظائف االدا"ية تالمالية. -2-4 
 المجلد ال الر: 
 لجز ال اني:تابع ا 
 المجموعة العامة للوظائف االدا"ية المعاتنة. -2-5 
 المجموعة العامة لوظائف العمليات. -2-6 
 المجلد الرابع: 
 تابع الجزف ال اني: 
 المجموعة العامة للوظائف ال قافية تاالو ماعية. -2-7 
 المجموعة العامة للوظائف الدينية. -2-8 
 الفنية تالفنية المساعدة. المجموعة العامة للوظائف -3-9 
 المجلد الخامو: 
 تابع الجزف ال اني: 
 المجموعة العامة للوظائف الحرفية. -2-10 
 الجزف ال الر: 
 المؤهالت العلمية. 
 المجلد السادس: 
 الجزف الرابع: 
 البرامن االعدادية. 
 الجزف الخامو: 
 الدت"ات ال د"يبية. 
 المجلد السابع: 
 الجزف السادس: 
 يل ترميز الوظائف.دل 
 برنامن ال طبيق الشامل: -5 
يع بددر ال طبيددق الشددامل تحقيقددا لالهددداف المحددددة بصددو"ة  

فعلية. تلقد "ءم لعمليات ال طبيق الشامل عددة مرا دل، خاصدة 



بعد ان اك ملم الجوانب الفنيدة االءاءدية الم علقدة بالخطدة تتدم 
فدي تزا"ة  اء يعاب وميع ووانب ا تت يات ل ا قدو  عاملدة مد"بدة

الخدمة المدنية تكذا الج ات الحكومية المخ لفة. لقد بدا ال طبيق 
 م.1995هد 1415الفعلي اع با"ا من عام 
 تاهم مرا ل ال طبيق:

المر لة االتلح: المر لدة النظاميدة تال نسديق مدع الج دات  
 العالقة.
 المر لةال انية: ال بليغ الرءمي تال وعية. 
ال غيددرات علددح هياكددل ال صددنيف المر لددة ال ال ددة: اوددراف  

 االءاءية.
 المر لة الرابعة: ال طبيق الفني لمس جدات الخطة. 

 االدتات المساندة للخطة:
 هناي عدة ادتات مساندة للخطة اهم ا: 
برنامن تد"يبي نظر تعملي خا  مدت  فالفدة ادد ر فدي  -1

مجال تصدنيف الوظدائف ينفدذ فدي تزا"ة الخدمدة المدنيدة 
عامة تقد بلغ مجموا من تم تد"يب م مدن تمع د االدا"ة ال

هد  دوالي 1418وميع الج ات الحكومية   ح ن اية عام 
 ( موظف.700 
المرادد ال صنيفية ال ح تع بدر ودزفا مدن العمدل اليدومي  -2

 تاهم ا:
 المردد الح تحديد عناصر ادغال الوظيفة.

 المردد الح تقييم المؤهالت العلمية.
 دادية.المردد الح تقييم البرامن االع

 المردد الح تقييم الدت"ات ال د"يبية.
 المردد الح تصنيف الوظيفة.

 المردد الح اعداد مواصف  الفئة.
 المردد الح اعداد مقاييو ال اهيل.

 الم وقع بعد اك مال تطبيق الخطة:
ي وقع بعدد اك مدال تطبيدق هدذه الخطدة بمف وم دا الشدامل  

ابيددة م عددددة  تصددنيفي تتقددويم الوظددائف( ان تحقددق ووانددب ايج
بعض ا مرتبن بندوا ي قصدو" فنيدة فدي الخطدة السدابقة، تالدبعض 

 االخر مواز للمر لة ال ح تعيش ا تظائف الخدمة المدنية.
 خاتمة:
فلقد اتضح مما ءبق ان خطن تصنيف الوظائف في الخدمدة  

المدنيددة بالمملكددة خططددا م ال قددة كددل من ددا ل ددا تطبيقات ددا 
ب دا ال دح تد الفم مدع المر لدة ال دح تاع با"ات ا تا كام ا الخاصدة 

ابقدم في دا. تذلدد  انطالقدا مدن ان خطددن تصدنيف الوظدائف ال ددح 
التلبي ا  يا  الخدمة المدنية ءوف تصبح عائقا ل ا تتظدل مجدرد 
دعا"ات تطبيقي  تنصو  مدتند  فقدن. ان خطدة تصدنيف الوظدائف 
الم بعة  اليا ليسم ن اية ال طدوير فدي هدذا المجدال. اال اند  مدن 



لمؤمل ان تس م هذه الخطة خالل ءنوات تطبيق دا فدي اال"تقداف ا
 بالوظيفة في الخدمة المدنية تداغل ا.

 
ودتل يوعح عدد المجموعات النوعيدة تءالءدل الفئدات تالفئدات 

  سب المجموعات العامة في خطة ال صنيف  ال ال ة(.
 

المجموعات  لوظائفالمجموعات العامة ل
 النوعية

ءالءل 
 الفئات

فئات 
 الوظائف

 660 101 8 ال خصصية 1

 197 34 5 ال عليمية 2

 35 6 2 الدبلوماءية 3

 604 106 6 االدا"ية تالمالية 4

 130 20 2 االدا"ية المعاتن  5

 753 116 14 العمليات  6

 448 75 6 ال قافية تاالو ماعية 7

 135 23 4 الدينية 8

 486 64 7 الفنية تالفنية المساعدة 9

 260 28 4 الحرفي  10

 3707 573 58 10المجموا   

 
 
 


