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برامج الدعم والتوظيف



المقدمة والغرض من الدليل

إنفــاذًا للقــرار الــوزاري رقــم 28889 بشــأن توطيــن مهــن االتصــاالت و تقنيــة المعلومــات 
ــة المعلومــات  ــف االتصــاالت و تقني ــن وظائ ــة خطــة توطي ــدادًا التفاقي ــي امت ــذي يأت و ال
ــة و كاًل مــن وزارة االتصــاالت و  ــة االجتماعي ــن وزارة المــوارد البشــرية والتنمي ــة بي الُمبرم
تقنيــة المعلومــات و صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية و مجلــس الغــرف الســعودية ممثــاًل 
ــدف  ــي ته ــخ 1440/5/3هــــ و الت ــاالت بتاري ــات و االتص ــة المعلوم ــة لتقني ــة الوطني باللجن
ــى  ــاء الوطــن مــن الحصــول عل ــة المعلومــات مــن أبن ــن خريجــي االتصــاالت و تقني لتمكي
ــة عمــل مناســبة ومحفــزة لهــم فــي القطــاع الخــاص، و  ــر بيئ فــرص عمــل الئقــة و توفي

ــة القطــاع الخــاص.  ــة المســاهمة فــي تنمي ــز عملهــم فــي الوظائــف المحوري تعزي

وقــد راعــى القــرار أعــداد الباحثيــن عــن عمــل مــن خريجــي تخصصــات االتصــاالت و تقنيــة 
ــة  ــار ظــروف ســوق العمــل فــي وظائــف االتصــاالت و تقني المعلومــات كمــا أخــذ باالعتب
المعلومــات و واقــع القطــاع الخــاص و قدرتــه علــى اســتيعاب الكــوادر الوطنيــة فــي تلــك 

الوظائــف.

تــم إعــداد هــذا الدليــل لتوضيــح كافــة تفاصيــل قــرار توطيــن مهــن االتصــاالت و تقنيــة 
المعلومــات، ويشــمل ذلــك النســب الــــمفروضة، األنشــطة والمهــن المســتهدفة، األجــر 
المحتســب فــي التوطيــن، آليــة احتســاب نســبة التوطيــن علــى العامليــن، العقوبــات، 
وكذلــك إيضــاح برامــج الدعــم التــي تقدمهــا منظومــة المــوارد البشــرية و الجهــات الشــريكة 
ــى التســاؤالت  ــة عل ــى اإلجاب ــة إل ــرار، باإلضاف ــذ الق ــاص فــي تنفي لمســاندة القطــاع الخ

ــر شــيوعًا. األكث



التعريفات:

المهــن المصنفــة ضمــن اختصــاص االتصــاالت و تقنيــة المعلومــات 
بحســب التصنيــف المهنــي المعتمــد مــن قبــل وزارة الموارد البشــرية 
وتقنيــة  االتصــاالت  وزارة  اعتمــاد  حســب  و  االجتماعيــة  والتنميــة 

المعلومــات و المشــار لهــا بهــذا الدليــل.

مهن 
االتصاالت 

و تقنية 
المعلومات

يقصــد بــه قــرار معالــي وزيــر المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة 
الخــاص بتوطيــن مهــن االتصــاالت و تقنيــة المعلومــات فــي القطــاع 

الخــاص.

قرار 
التوطين

العــدد  إلــى  الســعوديين  مــن  العامليــن  عــدد  نســبة  بهــا  يقصــد 
ســعوديين(. الغيــر  و  الســعوديين   ( العامليــن   مــن  اإلجمالــي 

نسب 
التوطين

هــي كل كيــان اعتبــاري مســجل فــي ســجالت وزارة المــوارد البشــرية 
ضمــن  فأكثــر  عامليــن   5 عــدد  بــه  ويعمــل  االجتماعيــة  والتنميــة 

الدليــل. التخصصــات الوظيفيــة المحــددة فــي هــذا 
المنشآت

المستهدفة

العامــل هــو كل شــخص طبيعــي _ذكــر أو أنثــى_ يعمــل لمصلحــة 
صاحــب عمــل و تحــت إدارتــه أو إشــرافه مقابــل أجــر . العاملين

يقصــد بهــا برامــج الدعــم والتوظيــف المقدمــة مــن قبــل صنــدوق 
تنميــة المــوارد البشــرية لتحفيــز القطــاع ودعمــه. باإلضافــة لمبــادرات 

وزارة االتصــاالت و تقنيــة المعلومــات.

الدعم
والتوظيف



قرار التوطين



الشروط العامة لقرار التوطين

4-1 النسب المفروضة:

4-2 المهن المستهدفة:
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هندسة االتصاالت و تقنية المعلومات

وظائف

 هندسة االتصاالت و تقنية 

المعلومات

وظائف

تطوير التطبيقات و 

البرمجة  و التحليل

وظائف

 تطوير التطبيقات و البرمجة و التحليل

وظائف 

الدعم الفني و الوظائف الفنية لالتصاالت

المجموعة الوظيفية

التصنيف

نسبة التوطين

المهنةرمز المهنة
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الشروط العامة لقرار التوطين

4-2 المهن المستهدفة:
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أخصائي مكتب الدعم الفني

اخصائي دعم فني

أخصائي تشغيل األنظمة

اخصائي خدمات التقنية

فني حاسب آلي

فني مكتب الدعم الفني 

فني دعم

مشغل حاسب آلي

مشغل حاسب الكتروني

الكتروني صيانة حاسبات 

إداري انترنت

فني الكتروني اتصاالت

فني شبكات حاسب

إداري شبكات

فني في االتصاالت السلكية 
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فني هندسة اتصاالت

فني تلفونات

فني هاتف سيار

فني الكتروني ارسال اذاعي

الكتروني صيانة هاتف
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مشغل اتصاالت سلكية )راديو ( 

بمحطة ارضية

وظائف

 الدعم الفني و الوظائف 

الفنية لالتصاالت

المهنةرمز المهنةالتصنيف

المهــن الــواردة فــي الجــدول أعــاله تمثل المســميات الــواردة في الدليل الســعودي 
للمهــن و الُمطبــق حاليــًا فــي ســوق العمــل، و ســيتم تحديــث كل مجموعــة وظيفيــة 
الحقــًا بمســميات التصنيــف الســعودي الموحــد للمهــن و الصــادر عن الهيئــة العامة 

لإلحصــاء فــور بــدء تطبيقه.

)جدول2(



الشروط العامة لقرار التوطين

4-3 سريان القرار والنسب الملزمة:

4-4 األجر المحتسب في نسب التوطين:

يســري هــذا القــرار علــى جميــع منشــآت القطــاع الخــاص العاملــة فــي الســوق 
الســعودي التــي يعمــل بهــا 5 عامليــن فأكثــر فــي وظائــف االتصــاالت و تقنيــة 
المعلومــات ضمــن المجموعــة الواحــدة و المحــدد مســمياتها أعــاله )جــدول2(، و 
يســتثنى مــن ذلــك المنشــئات الصغيــرة العاملــة فــي نشــاط االتصــاالت و تقنيــة 
المعلومــات أو األنشــطة فــي سلســة القيمــة. وفــي حال اســتهداف مهن اتصاالت 
و تقنيــة معلومــات فــي قــرارات ســابقة أو قــرارات الحقــة لمهنــة أو مجموعــة مهــن 
مــن ضمــن المحــدد أعــاله بنســب مختلفــة فيتــم تطبيــق نســبة التوطيــن األعلــى.

ــدأ  ــن المفروضــة أن يب يشــترط الحتســاب العامــل الســعودي فــي نســب التوطي
ــة مــن: ــات االجتماعي ــه فــي التأمين األجــر الشــهري المســجل ل

حيــث لــن يتــم احتســاب العامــل الســعودي الــذي يحصــل علــى أجــر أقــل مــن ذلــك 
فــي نســبة التوطيــن.

7،000 ريــال ســعودي للعامليــن فــي وظائــف هندســة االتصــاالت و تقنيــة 
المعلومــات.

7،000 ريــال ســعودي للعامليــن فــي وظائــف تطويــر التطبيقــات و البرمجــة 
و التحليــل.

5،000 ريــال ســعودي للعامليــن فــي وظائــف الدعــم الفنــي و الوظائــف 
الفنيــة لالتصــاالت.



4-5 آلية احتساب نسب التوطين

يتم مراعاة التفصيالت التالية عند تطبيق القرار: 

المثال أدناه يوضح آلية احتساب نسب التوطين الُملزمة للمنشآت:

ُتطبق نسبة التوطين لكل مجموعة وظيفية على حده.

ال تطبق نسبة التوطين على المجموعة في حال كان عدد العاملين في وظائفها 4 
عاملين فأقل .

ال يتعارض القرار مع نسب التوطين األخرى التي تطبق على إجمالي العاملين في 
المنشأة حسب برنامج نطاقات.

عند احتساب نسبة التوطين يتم التقريب إلى العشرات )من 0.49 فأقل يقرب 
إلى الصفر، ومن 0.5 فأعلى يقرب إلى 1(

عند التوظيف، للمنشأة حرية االختيار بأي مسمى ضمن نطاق المجموعة الوظيفية 
المحددة بما يتالئم مع احتياجها على أن يطابق المسمى الوظيفة الفعلية للعامل.

يظهر توزيع العاملين في المنشاة أ في مهن االتصاالت و تقنية المعلومات، 
كالتالي:

الـمـهـنة

العاملين

فني 
مهندس مبرمجحاسب

حاسب
محلل   

نظم
مهندس 
شبكات

فني 
إلكتروني 
اتصاالت

631314

ب

جـ

د

هـ

أ

منشأة
 أ

لديها عدد من 
العاملين

الشروط العامة لقرار التوطين



وظائف
 هندسة االتصاالت و 

تقنية المعلومات
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  تطوير التطبيقات و 

البرمجة و التحليل
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 الدعم الفني و الوظائف 
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0

1
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المنشأة ملتزمة بنسبة 
التوطين المطلوبة

يلزم المنشأة  توظيف 
عامل سعودي 

واحد ضمن وظائف 
المجموعة

10

1

2

1

2

1

5

1

3

فني مبرمج
حاسب

مهندس 
شبكات

محلل 
نظم

فني 
الكتروني 
اتصاالت

الشروط العامة لقرار التوطين

الحتساب التوطين يتم  اتباع الخطوات التالية:

أواًل: تصنيف العاملين في المهن وفقًا للمجموعات الوظيفية التي تم توضيحها )جدول2(.

ثانيًا: يتم احتساب إجمالي العاملين ضمن وظائف المجموعة الواحدة.

ثالثًا: يتم احتساب نسبة التوطين لكل مجموعة وظيفية، لمعرفة العدد الالزم توظيفه:
 )إجمالي عدد العاملين X نسبة التوطين( - إجمالي عدد العاملين السعوديين= عدد السعوديين الالزم توظيفه

المجموعة 
الوظيفية

المهن

السعوديين

الغير سعوديين

اجمالي 
العاملين

لتطبيق القرار

احتساب 
التوطين



يبدأ تطبيق القرار الوزاري الملزم بتوطين وظائف هندسة االتصاالت وتقنية المعلومات, 

و وظائف تطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، و وظائف الدعم الفني والوظائف الفنية 

لالتصاالت  من السابع عشر من ذي القعدة للعام 1442 هجري.

هي الفترة ما بين تاريخ إصدار القرار الوزاري والبدء بتطبيق القرار، ويمكن للمنشأة خالل هذه 

الفترة العمل على ما ُيمكنها من تحقيق نسب التوطين للوصول للمستهدف الخاص بها.

4-7  تاريخ تطبيق القرار:

4-8 فترة السماح:

17 /11 /1442هـ18 /02 /1442هـ 9 أشهـــر

 اصدار القرار
الوزاري

 فترة
السماح

 البدء بتطبيق
القرار

الشروط العامة لقرار التوطين



برامج التوظيف و الدعم و 
التأهيل:

يتم تقديم خدمات  التوظيف و الدعم و التأهيل عن طريق:

. )MCIT( وزارة االتصاالت و تقنية المعلومات من خالل مبادرة مهارات المستقبل •

• صندوق تنمية الموار البشرية )هدف(.

أ -  فــي حالــة عــدم تقيــد المنشــأة بنســبة التوطيــن المطلوبــة عنــد دخــول قــرار التوطيــن 

ــة  ــة لمهــن االتصــاالت وتقني ــع التعامــالت اإللكتروني ــز التطبيــق، ســيتم إيقــاف جمي حي

المعلومــات المحــددة بهــذا الدليــل  ) إصــدار تأشــيرات للمهنــة، نقــل خدمــة للمهنــة، 

تغييــر مهنــة للمهنــة، رخــص العمــل للمهنــة ( آليــًا للمنشــأة، باإلضافــة لعقوبــة مخالفــة 

ــوزاري  ــن المهــن المقصــورة علــى الســعوديين المنصــوص عليهــا فــي القــرار ال توطي

رقــم 178743 وتاريــخ 1440/9/27هـــ ومــا يطــرأ عليــه مــن تعديــالت.

ب - فــي حالــة وجــود عامــل يعمــل بمســمى مهنــي مختلــف عــن المســمى المهنــي 

المــدون فــي رخصــة العمــل، ســيتم تطبيــق عقوبــة )قيــام صاحــب العمــل بتمكيــن 

العامــل غيــر الســعودي بالعمــل فــي مهنــة غيــر المهنــة المدونــة فــي رخصــة العمــل( 

المنصــوص عليهــا فــي القــرار الــوزاري رقــم 178743 وتاريــخ  1440/9/27هـــ ومــا يطــرأ 

عليــه مــن تعديــالت.

آلية تنفيذ العقوبات واالجراءات النظامية:

إيقاف

إيقاف

إيقاف

إيقاف

إيقاف

حسب ضوابط تغيير المهن تغيير المهنة إلى

نقل الخدمة الى المنشأة

نقل الخدمة من المنشأة

رخص العمل

االستقدام

تغيير المهنة من



األسئلة الشائعة

هل يطبق قرار توطين المهن بالتوازي مع نطاقات؟

هل سيتم تعديل النسبة لتوطين مهن االتصاالت و تقنية 
المعلومات مستقباًل؟

هل سيتم تطبيق نسبة التوطين بشكل فردي لكل مهنة ضمن 

المجموعة الوظيفية الواحدة ؟

نعم،قــرار توطيــن المهــن يطبــق علــى المهــن المســتهدفة بالقــرار وكذلــك العقوبــات 

المنصــوص عليهــا نظامــًا أيــًا كان نطــاق المنشــأة فــي نطاقــات.

البطالــة  معــدل  خفــض  علــى  االجتماعيــة  التنميــة  و  البشــرية  المــوارد  وزارة  تعمــل 

ــادرات  ــر وظائــف للكــوادر الوطنيــة مــن خــالل عــدة قــرارات ومب والمســاهمة فــي توفي

يتــم إطالقهــا، ولتحقيــق ذلــك تراجــع الــوزارة بشــكل دوري عــدد الخريجيــن والباحثيــن عــن 

عمــل فــي تخصصــات االتصــاالت و تقنيــة المعلومــات، و الطاقــة االســتيعابية لســوق 

العمــل، لدخــول أكبــر عــدد مــن خريجــي تخصصــات االتصــاالت و تقنيــة المعلومــات فــي 

القطــاع الخــاص.

ــة  ــف المجموع ــن وظائ ــن ضم ــي العاملي ــى إجمال ــيكون عل ــن س ــبة التوطي ــق نس تطبي
الواحــدة ، حســب آليــة احتســاب نســبة التوطيــن التــي تــم توضيحهــا فــي البنــد )5-4(.




