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الــدليـــل الـتنظيـمـــي ل�دارة
العامة لعالقات المستثمرين

ا�صدار ا�ول ١٤٣٨هـ

المقدمة

ت�سع≈ الإدارة العامة لعالقات الم�ستثمرين Hوcالة التع∏»º الgC∏ي اإل≈ æHاA اله»كπ التæ¶»مي لها 
Yم∏ها  لتوDد…  ال£ري≤  NارWة   ºسSلر م∏حة  Vسرورة  اCن¬   iوتر  ºالمعال واVسحة  مæ¶مة  üHسورة 
 º«≤ها والaداgCسالتها واSيتها ورDرو âZساU ها وقدæوة مLدا± المرgCولتح≥»≤ ال Üالم£∏و πسكûالH
 π«سدار دلUاإ  âqæوتب الداN∏»ة  والوMدات  والم�سوDول»ات لالإدارات   Ωالمها Hها وMددت  توDمن  التي 
 πم»ة له»ك«¶æري£ة تN âسمSة ورæ∏المع º«≤يتها والDسالة الإدارة وروSر πسمûة ت≤«Kمي يعد و«¶æت
اإل≈   âسم� oق  å«M التæ¶»م»ة   Ωل∏مها  ìسرTو ارتباWها  وH»ا¿  وMدة  و  اإدارة   πلك الداN∏ي  الإدارة 

(المهاΩ العامة) و(المهاΩ التüîسüس»ة) لكπ اإدارة aرY»ة.

المحددة  الSCس�¢  لوVس™  اله»ك∏ة  aي  الوØ«X»ة  ل∏م�سم»ات   kا«Ø«Xو  kاØسUو  π«الدل ògا   sπسمT وقد 
ل∏م�سوDول»ات وتØع»π توUس»Øها Hالüسورة الم£∏وHة ل»كو¿ مرLعاk تæ¶»م»اk واVسí المعالº ل∏عام∏»ن 

a»ها.

.Ö«éسم»™ مS ¬الإدارة اإن √òg يHسو�æة مaاc هودL ∑يبار ¿Cوا ¬H ™Øæي ¿Cن اˆ ا«∏FساS

وكيل الوزارة للتعليم ا�هلي

د. سعد بن سعود آل فهيد
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الــدليـــل الـتنظيـمـــي ل�دارة
العامة لعالقات المستثمرين

ا�صدار ا�ول ١٤٣٨هـ

نبذة عن اإلدارة:   

HاإYادة g»ك∏ة  ال≥اVسي   `g1437/10/7 ïوتاري  371627576 ºار… رقRالو Hال≥رار  الم�ستثمرين  لعالقات  العامة  الإدارة   âÄسûنCا
وcالة التع∏»º الgC∏ي مت†سمæ¬ الإدارة العامة لعالقات الم�ستثمرين المûسØو´ Hعدد من المهاΩ وقد Lاòg Aا ال≥رار وa≥ا لما ورد aي 

روDية المم∏كة العرH»ة ال�سعودية a (2030)ي تûسé»™ مûسارcة ال≥£ا´ الîاa ¢Uي التع∏»º الgC∏ي Hالمم∏كة.

وتبæي الإدارة العامة لعالقات الم�ستثمرين a∏�سØتها Y∏≈ ت≥ديº الîدمة ل≥£ا´ التع∏»º الgC∏ي Hما يح≥≤ Rيادة م�ساgمة ال≥£ا´ 
.âسر وقüقCي اaة وØ∏تك πقCاHودة, وL πس†aCاH ةæة ممك«Lاإنتا ≈∏YCي تح≥»≤ اæات¬ م™ تبLرîوتح�س»ن م º«∏ي التعa ¢Uاîال

ت£ب»≤  من  ل∏تح≥≤  الداN∏»ة  المراLعة  معاي»ر  وت£ب»≤  والم�ساندة  الSCساSس»ة  الîدمات  توa»ر  الØ∏�سØة من Nال∫   √òg وتتح≥≤ 
.Aدمة العمالN ة والت£وير م™ ت£ب»≤ معاي»رéالمعال §£N AاæHة, وØس�∏Øال

أهداف اإلدارة:   

الهدف العام:

تûسé»™ مûسارcة ال≥£ا´ الîاa ¢Uي التع∏»º الgC∏ي aي المم∏كة 

ا�هداف التفصيلية:

التæاa�س»ة.  iم�ستو  ™aور  ¢Uاîوال  Ωالعا ال≥£اY»ن  H»ن  الûسراcة  • Rيادة 
.ºمعه  πسUالتوا  π«عØوت ل∏م�ستثمرين  الم≥دمة  الîدمات  • ت£وير 

والمحتم∏»ن.  المح∏»»ن  ل∏م�ستثمرين  LاHPة  Ä«Hة  • اإيéاد 
والعالي.   Ωالعا  º«∏التع aي  التدريب»ة  التع∏»م»ة  الgC∏»ة  الموSDس�سات   πلعم ممكæة  رقم»ة  Ä«Hة  • اإيéاد 

الرؤية:   
ة م™ الم�ستثمرين ت≥وa ≈∏Y Ωهº التحديات والدºY والüæساíF الSستثمارية HكØاAات ûHسرية  qæ«القات متY AاæH ≈∏Y نكو¿ قادرين ¿Cا

وÄ«Hة Yمπ محõØة.

الرسالة:   

توa»ر م¶∏ة متكام∏ة من الîدمات الم≥دمة ل∏م�ستثمرين وته»Äة المæاñ المالºF وYرV¢ الØرU¢ الإSستثمارية Y∏≈ الم�ستثمرين aي 
التع∏»a ºي المم∏كة العرH»ة ال�سعودية.

القيم:   

• التعاو¿ • الûسØاa»ة  
 Rاéالإن • • الûسراcة  
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الــدليـــل الـتنظيـمـــي ل�دارة
العامة لعالقات المستثمرين

ا�صدار ا�ول ١٤٣٨هـ

المصطلحات:   

١- الدليل التنظيمي:

وK»≥ة مكتوHة تت†سمن اله»كπ التæ¶»مي لالإدارة, ومهامها التæ¶»م»ة والوUسف الوØ«Xي لتûسك»الت الإدارة.

٢- الرسالة:

gي نü¢ موõL يüسف ال¨رV¢ العاΩ لالإدارة ويحدد الCولويات والgCدا± المرZوa Ü»ها.

٣- الرؤية:

.πي الم�ست≥بa ¬≤«≤وتريد تح ¬«∏Y ¿تكو ¿Cا ÖZود الإدارة وما ترLسور ل∏¨اية من وüي تg

٥- الهيكل التنظيمي:

.á«dhDƒ°ùªdG •ƒ£Nh …QGOE’G É¡WÉÑJQGh ∞FÉXƒdG ™bGƒe í°Vƒj »ª«¶æJ πµ°T ƒg

٤- القيم:

 Ωاéالن�س  ¢Sل¨ر الم�ستويات  cاaة  الإدارة من  مæ�سوHات  Hها Lم»™  وتوDمن  الإدارة  Y∏»ها   ≥Øتت وK≥اa»ة  اNCالق»ة  معاي»ر 
والتراa §H»ما æ«Hهº, وتعمY π∏≈ توL»¬ وVسب§ الCداA نحو تح≥»≤ الgCدا± الSسترات»é»ة.

٦- الوصف الوظيفي:

وال≥درات  والîبرات  الع∏م»ة  الموgDالت  مت†سمن  الوØ«Xة   πZساT Hها   Ωي≥و التي  والواLبات   Ωل∏مها  Üمكتو وUسف  gو 
والمهارات المهæ»ة.
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الــدليـــل الـتنظيـمـــي ل�دارة
العامة لعالقات المستثمرين

ا�صدار ا�ول ١٤٣٨هـ

الهيكل التنظيمي
ل�دارة العامة لعالقات المستثمرين
بوكالة التعليم ا�هلي                            

المدير العام

مكتب المدير العاممساعد المدير العام

شؤون
الموظفين 

االتصاالت
ا�دارية 

إدارة
خدمات

المستثمرين

إدارة البيانات
والمعلومات

ا�حصائية

إدارة
الدراسات

والشراكات
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الــدليـــل الـتنظيـمـــي ل�دارة
العامة لعالقات المستثمرين

ا�صدار ا�ول ١٤٣٨هـ

مهام
ا�دارة العامة لعالقات المستثمرين  

 :»dÉàdÉc ΩÉ¡ªdG äAÉL `g1437/10/7 ïjQÉJh 371627576 ºbôdG …P º«∏©àdG ôjRh »dÉ©e QGô≤d kÉ≤ah

 §«£îالت وcالة  م™  Hالتæ�س»≤  Hالمم∏كة   õcوالمرا والمعاgد  والæLCبي  الgC∏ي   º«∏التع مæ¶ومة  Mو∫  الب»انات  Lم™   •
والمع∏ومات. 

 ≥FاKوالو التعريØ»ة  الûæسرات  واإYداد   ,õcوالمرا والمعاgد  والæLCبي  الgC∏ي   º«∏التع aي  الSستثمارية   ¢UرØال دراSسة   •
الترويé»ة المîت∏Øة.

ال≥æوات.  من  متæوYة  مéموYة  Nال∫  من  الم�ستثمرين,  م™   ¢UرØال ومæاقûسة   ¢VرY  •

الgC∏ي.   º«∏التع ق£ا´  aي  المتاMة   ¢UرØال  ¢UسوüîH ل∏م�ستثمرين  المûسورة   ºت≥دي  •

١١ 





المهام والمسئوليات 
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الــدليـــل الـتنظيـمـــي ل�دارة
العامة لعالقات المستثمرين

ا�صدار ا�ول ١٤٣٨هـ

المهام اإلدارية الداخلية:

إدارة خدمات المستثمرين   

الهدف العام : 

.ºمعه  πسUالتوا  π«عØوت ل∏م�ستثمرين  الم≥دمة  الîدمات  ت£وير   •

مهام إدارة خدمات المستثمرين: 

وت≥ويمها. تgò«Øæا  ومتاHعة  لالإدارة  التûس¨»∏»ة  الî£ة  اإYداد   •
اإدارة الدراSسات والûسراcات واإدارة الت≥æ»ة  تòل»π الüسعوHات التي تواL¬ الم�ستثمرين من Nال∫ (نتاèF الدراSسات aي   •

والمع∏ومات والتواUسπ م™ الم�ستثمر Yبر قæوات التواUسπ المتæوYة).

Lهات  م™  Hالتعاو¿  والعالي   Ωالعا  º«∏التع  πسمûت التع∏»مي  المéا∫  aي  المتæوYة  الSستثمارية   ¢UرØال Yن  الإYال¿   •
الNتüساU¢ من Nال∫ قæوات التواUسπ المتæوYة.

ت£وير.  Tسرcة  م™  الم�ستثمرين  Nدمات   õcمر  ìتتاaا  ≈∏Y الإTسرا±   •
الإدارة.  πمY مõéæات  Yن  الدورية  الت≥ارير  اإYداد   •

Y∏»ها. والرد  وتüسØ«æها  والمرF»ات  المالM¶ات  اSست≥با∫   •
îHدمة  يتع∏≤  ما   πc  åHو الم�ستثمرين  لعالقات  العامة  ل̀`الإدارة  التاHعة  الLتماYي   πسUالتوا مواق™   ≈∏Y الإTسرا±   •

الم�ستثمرين.

إدارة الدراسات والشراكات   

الهدف العام:

والمحتم∏»ن. المح∏»»ن  ل∏م�ستثمرين  LاHPة  Ä«Hة  اإيéاد   •

المهام والمسؤوليات:

وت≥ويمها. تgò«Øæا  ومتاHعة  التûس¨»∏»ة  الإدارة  N£ة  اإYداد   •
الgC∏ي.  º«∏التع مéا∫  aي   çوالبحو الدراSسات  اإYداد  aي  الîبرة  H»وت  م™  التæ�س»≤   •

HالSستثمار  العالقة  Pات  والموDتمرات  الترHوية  والØعال»ات  وال∏≥اAات  ال∏éا¿  وM†سور   ò«Øæوالت  º«¶æالت aي  المûسارcة   •
aي التع∏»Y º∏≈ الم�ستوi المح∏ي والإق∏»مي والدولي.

١٤



الــدليـــل الـتنظيـمـــي ل�دارة
العامة لعالقات المستثمرين

ا�صدار ا�ول ١٤٣٨هـ

Tسرcة  الداN∏»ة)  (الûسراcات   πالتكام م�س»رة   ºYلد والتعاو¿  الSسترات»é»»ن   Aاcسرûال م™  الم�ست≥ب∏»ة   §£îال  ºسSر  •
الت£وير, وcالة المباني, الإدارة العامة ل∏ع∏»º الgC∏ي /العاΩ , الإدارة العامة ل∏تع∏»º الgC∏ي/العالي, اإدارات التع∏»a ºي 
المæاW≤ والمحاa¶ات ,مكاتÖ التع∏»º الgC∏ي (الûسراcات الîارL»ة) وRارة القتüساد والتî£»§, وRارة المال»ة, وRارة 
الûسوDو¿ الب∏دية وال≥روية, وRارة العمπ, ال∏éا¿ الوæW»ة وال¨رaة التéارية, الم�ستثمرين, اله»Äة العامة لالSستثمار, وRارة 

الYالΩ, مكاتÖ اSستûسارية, NبراA دول»»ن )).

المم∏كة.  iم�ستو  ≈∏Y التع∏»م»ة  وZ»ر  التع∏»م»ة  المباني  واق™   ¢ü«îسûلت دراSسة  اإYداد   •
ل∏م�ستثمرين.  π«دل اYداد   •

إدارة البيانات والمعلومات ا�حصائية   

الهدف العام : 

Hالمم∏كة.  Ωوالعا العالي  الgC∏ي   º«∏ل∏تع متكام∏ة  ت≥æ»ة  مæ¶ومة  اإYداد   •

مهام إدارة البيانات والمعلومات ا�حصائية : 

وت≥ويمها. تgò«Øæا  ومتاHعة  التûس¨»∏»ة  الإدارة  N£ة  اإYداد   •
 õcد والمراgبي والمعاæLCال º«∏ي والتع∏gCال (اليY/ ΩاY) º«∏ومة التع¶æن مY  ة«FساüMم™ المع∏ومات والب»انات الإL  •

Hالمم∏كة.

Hالمم∏كة.  õcوالمرا والمعاgد  الæLCبي   º«∏والتع (YاY/Ωالي)  الgC∏ي   º«∏التع مæ¶ومة  H»انات   π«∏تح  •
.º«∏التع مæ¶ومة  Yن  Tسام∏ة  واüMساF»ة  مع∏ومات»ة  H»انات  قواYد  وت£وير   Aساûاإن  •

Sسالمتها. من  ال`تاcCد  Hعد  ال≥واYد  aي  الب»انات  اإدNا∫   •
ال≥اYدة. aي  المدN∏ة  الب»انات  مراLعة   •

المîت∏Øة. وال≥æوات  الم»دا¿  م™   πسUالتواH المع∏ومات   åتحدي  •
اإüMساF»ة.  èبرامH ورH£ها  المع∏ومات  وSسالمة  اCمن  ت†سمن  قوية  Sس»رaرات   ≈∏Y الب»انات  قاYدة   ™aر  •

الب»ان»ة.  ΩسوSوالر الüMساF»ة  الéداو∫   êراîستSا  •
الõمæ»ة. ل∏î£ة   kا≤aو وال�سæوية  الدورية  الت≥ارير  اإYداد   •

المæاSسبة. ال≥رارات   Pاîات aي  Y∏»ها  الYتماد   ºيت اüMساF»ات  HاإYداد  الدراSسات   ºYد  •
الم�ستØ»دة. ل∏éهة  والüMساF»ات  الب»انات   ºت≥دي  •

الcò»ة. الت£ب»≥ات  Yبر  والمع∏ومات  الب»انات  وتباد∫  نûسر   •
الإدارة. Yن  والإYالن»ة  اللكترون»ة  المûæسورات  اإYداد   •

١٥ 





األوصاف الوظيفية

١٧

 Ωالعا المدير  • م�ساYد      Ωالعا • المدير 
 ΩموY • مûسر±  اإدارة     • مدير 

الم�ستثمرين  Yالقات  • مæ�س≤    Ωالعا المدير   Öمكت • موØXي 
المال»ة  الûسوDو¿  • م�سوDو∫  اإدار…    • م�ساYد 

والمع∏ومات   º¶æال  π∏مح • الموØX»ن   TسÄو¿  • م�سوDو∫ 
والوارد  الüسادر  • م�سوDو∫  ال∏وL�ست»ة   الîدمات  • م�سوDو∫ 
م�ساندة  Nدمات  • م�سوDو∫  والCرTس»ف   العهدة  • م�سوDو∫ 



الــدليـــل الـتنظيـمـــي ل�دارة
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ا�صدار ا�ول ١٤٣٨هـ

`g1438/4/1 :QGó°UE’G ïjQÉJ1 :äÉëØ°üdG 1 :QGó°UE’G ºbQ

 »∏gC’G º«∏©àdG ádÉch
 øjôªãà°ùŸG äÉbÓ©d áeÉ©dG IQGOE’G

»Ø«XƒdG ∞°UƒdG :¿Gƒæ©dGQm5 :á≤«KƒdG õeQ

الوصف الوظيفي لمدير عام عالقات المستثمرين

مدير YاY Ωالقات الم�ستثمرينم�سم≈ الوØ«Xة:

وπ«c الوRارة ل∏تع∏»º الgC∏يالرF»�¢ المباTسر :

وVس™ وتH ò«Øæرامè واgCدا± الإدارة العامة لعالقات الم�ستثمرين gد± الوØ«Xة:

:á«Ø«XƒdG •hô°ûdG¥وa ماa ¢SكالوريوH

ال≥درات والمهارات 
الوØ«X»ة:

iالمد Hع»دة  اSسترات»é»ة  • روDية 
Yال»ة تæ¶»م»ة  و  اإدارية  • مهارات 

الم�سوDول»ات   πوتحم ال≥رارات   Pاîات  ≈∏Y • قدرة 
والإTسرا±  ال≥»ادة  aي  Yال»ة  • مهارات 

  º«∏التع aي   ºYوالد الSستثمار  مت£∏بات  • معرaة 
والت£وير   §«£îالت  ≈∏Y • قدرة 

ال∏وL�ست»ة  الîدمات   ºوت≥دي  πسUالتوا  ≈∏Y • قدرة 

المهاΩ والواLبات 
التüØس»∏»ة:

: øjôªãà°ùªdG äÉbÓ©d áeÉ©dG IQGOE’G »a á«dÉªdGh ájQGOE’G ∫ÉªYC’G

.  (2030) روDية  الوæWي  التحو∫   èرامH تح≥»≤   ≈∏Y • الإTسرا± 
 . الوcالة  واgCدا±  ورSسالة  وروDية   (2030) روDية  من  المæبث≥ة  لالإدارة  الSسترات»é»ة  الî£ة  • اإYداد 

. الØرY»ة  لالإدارات  الîاUسة   èوالبرام التûس¨»∏»ة   §£îال • اYتماد 
والمحاa¶ات.  ≥Wاæالم  ≈∏Y الإTسراق»ة  ل∏éولت  الإدارة  مæ�سوHات   Üانتدا و   í«سTتر  ìاقترا •

. والîارL»ة  الداN∏»ة  التدريب»ة   èالبرامH لاللتحا¥  الإدارة  مæ�سوHات   í«سTتر • اYتماد 
Y∏»ها   Ö∏¨الت  πسبSو a»ها   AداCال ومعوقات  الإدارة  واإنéاRات  نûساWات  Yن  الدورية  الت≥ارير  • اإYداد 

ورaعها لوπ«c الوRارة ل∏تع∏»º الgC∏ي . 
التي  والمعوقات  والمûسكالت  الØرY»ة  لالإدارات  üaس∏»ة)   , (Tسهرية  الدورية  الت≥ارير   ≈∏Y • الإWال´ 

تحد من Yم∏»ات التح�س»ن و الت£وير واYتماد الح∏و∫ المæاSسبة لها .
. وال�سæوية  الüØس∏»ة  الإدارة  مõéæات  • اYتماد 

. العام∏»ن  H»ن  والتæ¶»م»ة  والæØ»ة  والمال»ة  الإدارية   Ωوالمها الم�سÄول»ات  • توRي™ 
لالإدارة. والüسادرة  الواردة  المعامالت   ¬«Lتو • اYتماد 

 . وت£ويرgا   º«∏التع aي  الSستثمار  Ä«Hة   õيõتع  ≈∏Y ت�ساYد  التي  والتع∏»مات   íFال∏وا  ìاقترا •
. Hالإدارة  التع∏»م»ة  الوXاFف  لûساZالت   ¬Fاإنها اCو  التك∏»ف  تéديد  المراد   AسماSCا  ìاقترا •

:øjôªãà°ùªdG äÉbÓ©d áeÉ©dG IQGOE’G »a á«æØdG ∫ÉªYC’G

. الم�ستثمرين  لعالقات  العامة  الإدارة  ورSسالة  روDية  تح≥»≤  ل†سما¿  الالRمة  الإLراAات   Pاîات •
.  ºمالهYCا  ≈∏Y الم»داني  والإTسرا±   πالعم aري≤   Aسا†YCا • تحديد 

. الوMدات  و  لالإدارات  التûس¨»∏»ة   §£îال و  لالإدارة  الSسترات»é»ة  الî£ة   ò«Øæت • متاHعة 
 .  º«∏التع وRارة  تæ¶مها  التي  الØعال»ات  aي  • المûسارcة 

.º«∏التع aي  الSستثمار   õيõلتع ال�سامي   Ωالم≥ا من  الüسادرة  الSسترات»é»ة  المûساري™   ≈∏Y • الإTسرا± 
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الــدليـــل الـتنظيـمـــي ل�دارة
العامة لعالقات المستثمرين

ا�صدار ا�ول ١٤٣٨هـ
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 »∏gC’G º«∏©àdG ádÉch
 øjôªãà°ùŸG äÉbÓ©d áeÉ©dG IQGOE’G

»Ø«XƒdG ∞°UƒdG :¿Gƒæ©dGQm5 :á≤«KƒdG õeQ

الوصف الوظيفي لـمساعد المدير العام

م�ساYد المدير العاΩم�سم≈ الوØ«Xة:

المدير العاΩ الرF»�¢ المباTسر:

مæ�سوHات الإدارة العامة لعالقات الم�ستثمرين -الûسوDو¿ الإدارية – TسوDو¿ الموØX»نالم�سوDول»ة:

cاaة الم�سم»ات الإدارية التي ت∏»¬.العالقات الوØ«X»ة:

gد± الوØ«Xة:
الإLاRات. وaي   ¬Hا«Z aترة   ¬æY والإناHة   Ωالعا المدير   πقب من  لها  المØوVسة   Ωالمها  ò«Øæت •

 kا≤aو والإLراAات  وال�س»اSسات   íFوال∏وا الCن¶مة  ت£ب»≤  ومتاHعة  والæØ»ة  الإدارية  الûسوDو¿   ≈∏Y • الإTسرا± 
ل∏î£ة المعتمدة.

:á«Ø«XƒdG •hô°ûdGي الإدارة العامة لعالقات الم�ستثمرينa برةN – ¥وa وما ¢SكالوريوH

ال≥درات والمهارات 
الوØ«X»ة:

Yال»ة وتæ¶»م»ة  اإدارية  مهارات   •
Ωالعا المدير   πقب من  توL»هها   ºيت اYCما∫  من  ي�ستéد  Hما   Ωال≥»ا aي  Yال»ة  مهارات   •

والإTسرا± ال≥»ادة  aي  Yال»ة  مهارة   •
الم�سوDول»ات  πوتحم ال≥رارات   Pاîات  ≈∏Y قدرة   •

والCن¶مة وال≥وان»ن  التûسريعات  aي  معرaة   •

المهاΩ والواLبات 
التüØس»∏»ة:

 . الgC∏ي   º«∏التع مéا∫  aي   çوالبحو الدراSسات  اإYداد   •
 πالعم لمهمات   ¬Hوانتدا  ¬Hا«Z aترة  Hها  المك∏ف  ال∏éا¿  Lم»™  وM†سور   Ωالعا المدير  HاYCما∫   Ωال≥»ا  •

وaي الإLاRات.
Pل∂.    ≈∏Y المع»æة  الإدارات  واإWال´  الإدارية  ال∏æéة  اLتماYات  aي  ورد  a»ما   πالعم متاHعة   •

العامة.  الإدارة  N£ة  اإYداد  aي  والمûسارcة  والإدارية  المال»ة  الûسÄو¿  N£ة  اإYداد   •
العامة.  لالإدارة  المüîسüسة  الم»õان»ة  اإYداد   •

الإدارة.  لمæ�سوHات  الوØ«Xي   AداCال وVس™  aي   Ωالعا المدير  م™  المûسارcة   •
òHل∂. المعæ»ة  الإدارات  م™   Ωالعا ل∏مدير  الûسهرية  الLتماYات  محاVسر  توUس»ات   ≈∏Y الإTسرا±   •

المîتüسة. لالإدارات   πوالتحوي  ¬«Lل∏تو  Ωالعا المدير   ≈∏Y وYرVس¬  الوارد  البريد   Rرa  •
المال»ة. العم∏»ات   ≈∏Y الإTسرا±   •

الإدارية. التüسالت  اYCما∫   ≈∏Y الإTسرا±   •
والüس»انة. الæØي   ºYالد اYCما∫   ≈∏Y الإTسرا±   •

والCرTس»ف. العهد  اYCما∫   ≈∏Y الإTسرا±   •
الموØX»ن. TسوDو¿   ¢üîي ما   πلك والمتاHعة  الإTسرا±   •

 .Ωالعا المدير   πقب من  توL»هها   ºيت اYCما∫  من  ي�ستéد  Hما   Ωال≥»ا  •
aي  الgC∏ي  ال≥£ا´  مûسارcة   ™«éسûلت  (23) الوæWي   ∫ qالتحو مبادرة  مûساري™   ò«Øæت aي  المûسارcة   •

.º«∏ي التعa ستثمارSال
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الــدليـــل الـتنظيـمـــي ل�دارة
العامة لعالقات المستثمرين
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 »∏gC’G º«∏©àdG ádÉch
 øjôªãà°ùŸG äÉbÓ©d áeÉ©dG IQGOE’G

»Ø«XƒdG ∞°UƒdG :¿Gƒæ©dGQm5 :á≤«KƒdG õeQ

الوصف الوظيفي لمدير إدارة خدمات المستثمرين

مدير اإدارة Nدمات الم�ستØ»دينم�سم≈ الوØ«Xة:

المدير العاΩالرF»�¢ المباTسر:

اإدارة Nدمات الم�ستØ»دينالم�سوDول»ة:

المدير العاΩ, مæ�سوHات اإدارة Nدمات الم�ستØ»دين, مديرات الإدارات الØرY»ةالعالقات الوØ«X»ة:

ت£وير الîدمات الم≥دمة ل∏م�ستثمرين وتØع»π التواUسπ معهgºد± الوØ«Xة:

:á«Ø«XƒdG •hô°ûdGي∏gCال º«∏ي التعa برةN - ¢SكالوريوH

ال≥درات والمهارات 
الوØ«X»ة:

Yال»ة   وتæ¶»م»¬  اإدارية  مهارات   •
والإTسرا± ال≥»ادة  aي  Yال»ة  مهارات   •

الم�سوDول»ات   πوتحم ال≥رارات   Pاîات  ≈∏Y قدرة   •
والCن¶مة وال≥وان»ن  التûسريعات  aي  معرaة   •

المهاΩ والواLبات 
التüØس»∏»ة:

تgò«Øæا. ومتاHعة  لالإدارة  التò«Øæية  الî£ة  اإYداد   •
المتæوYة.  πسUالتوا مواق™  aي   πالعم Sس»ر   ≈∏Y الTسرا±   •

ومتاHعتها.  الإدارة  مæ�سوHات  H»ن   Ωالمها توRي™   •
الإدارة. لموØXات  التدريب»ة  الMت»اLات  تحديد   •

 .Ωالعا ل∏مدير  ورaعها  والمال»ة  البûسرية  الموارد  من  الإدارة  اMت»اLات  üMسر   •
لYتمادgا. ورaعها  الإدارة  لمæ�سوHات  الوØ«Xي   AداCال ت≥ارير  اإYداد   •

الإدارة.  مæ�سوHات  HاإLاRات  المدير   ≈∏Y  ¢Vالعر  •
 .ÖسSاæالم  âالوق aي  المîاWبات   ≈∏Y والرد  ل∏مîتüسات  وتوL»ه¬  Hالإدارة   ¢Uاîال الوارد  Hريد   ΩستالSا  •

المالFمة.  الح∏و∫  واإيéاد  والم�ستثمرات  الم�ستثمرين  W∏بات  دراSسة   •
والûسراcات  الدراSسات  اإدارة  الم≥دمة من  والم≥ترMات  ل∏دراSسات  ا  k≤aو الSستثمار   õيõلتع ت≥ديº م≥ترMات   •

واإدارة الب»انات والمع∏ومات اCو الم�ستثمرين.
ومتاHعتها.  المتæوYة   πسUالتوا قæوات  Yبر  ل∏م�ستثمرين  الîدمات   ºت≥دي  π«ت�سه  •

ل∏م�ستثمرين. متæوYة  Nدمات   ºلت≥دي  iرNCال الØرY»ة  الإدارات  مديرات  م™  التæ�س»≤   •
الSستثمار  aي  الgC∏ي  ال≥£ا´  مûسارcة   ™«éسûلت  (23) الوæWي   ∫ qالتحو مبادرة  مûساري™   ò«Øæت aي  المûسارcة   •

.º«∏ي التعa
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 »∏gC’G º«∏©àdG ádÉch
 øjôªãà°ùŸG äÉbÓ©d áeÉ©dG IQGOE’G

»Ø«XƒdG ∞°UƒdG :¿Gƒæ©dGQm5 :á≤«KƒdG õeQ

الوصف الوظيفي لمدير إدارة الدراسات والشراكات

مدير اإدارة الدراSسات والûسراcاتم�سم≈ الوØ«Xة:

المدير العاΩالرF»�¢ المباTسر:

اإدارة الدراSسات والûسرcاتالم�سوDول»ة:

المدير العاΩ, م�ساYد المدير العاΩ, مæ�سوHات اإدارة الدراSسات والûسراcات , مديرات الإدارات الØرY»ةالعالقات الوØ«X»ة:

اإيéاد Ä«Hة LاHPة ل∏م�ستثمرين المح∏»»ن والمحتم∏»نgد± الوØ«Xة:

:á«Ø«XƒdG •hô°ûdGي∏gCال º«∏ي التعa برةN - ¢SكالوريوH

ال≥درات والمهارات 
الوØ«X»ة:

Yال»ة وتæ¶»م»¬  اإدارية  مهارات   •
والإTسرا± ال≥»ادة  aي  Yال»ة  مهارات   •

الم�سوDول»ات   πوتحم ال≥رارات   Pاîات  ≈∏Y قدرة   •
والCن¶مة وال≥وان»ن  التûسريعات  aي  معرaة   •

المهاΩ والواLبات 
التüØس»∏»ة:

تgò«Øæا. ومتاHعة  لالإدارة  التò«Øæية  الî£ة  اإYداد   •
المتæوYة.  πسUالتوا مواق™  aي   πالعم Sس»ر   ≈∏Y الTسرا±   •

 . ومتاHعتها  الإدارة  مæ�سوHات  H»ن   Ωالمها توRي™    •
الإدارة. لموØXات  التدريب»ة  الMت»اLات  تحديد   •

 .  Ωالعا ل∏مدير  ورaعها  والمال»ة  البûسرية  الموارد  من  الإدارة  اMت»اLات  üMسر   •
لYتمادgا. ورaعها  الإدارة  لمæ�سوHات  الوØ«Xي   AداCال ت≥ارير  اإYداد   •

 . الإدارة  مæ�سوHات  HاإLاRات  المدير   ≈∏Y  ¢Vالعر  •
.É¡«a  AGOC’G  äÉbƒ©eh  IQGOE’G  •É°ûf  øY  ôjQÉ≤J  OGóYEGh  πª©dG  ô«°S  ≈∏Y  ±Gô°TE’G  •

 .  ÖسSاæالم  âالوق aي  المîاWبات   ≈∏Y والرد  ل∏مîتüسات  وتوL»ه¬  Hالإدارة   ¢Uاîال الوارد  Hريد   ΩستالSا  •
والéامعي. الgC∏ي   º«∏التع aي  والîارL»ة  الداN∏»ة  الSسترات»é»ة  الûسراcات  م™  الSستثمارية   ¢UرØ∏ل التæ�س»≤   •

 ¢UرØالH  º«∏التع aي  الم�ستثمرين   ºYلد والدول»ة  والإق∏»م»ة  المح∏»ة  والموSDس�سات  المæ¶مات  م™  التæ�س»≤   •
الSستثمارية.

 çحوHو دراSسات   ºوت≥دي  iدوéال ودراSسة  الSستثمارية   ¢UرØال مéا∫  aي  الîبرة  H»وت  م™  Tسراcات  Y≥د   •
اSستثمارية aي التع∏»º الgC∏ي  

 §£îال  ºسSر aي  ل∏تعاو¿  والîارL»ة)  الداN∏»ة  (الûسراcات  الSسترات»é»»ن   Aاcسرûال م™  التæ�س»≤   •
الم�ست≥ب∏»ة .

الgC∏ي.  º«∏التع aي  المîت∏Øة  ل∏¶واgر  الدراSسات  اإYداد   •
. المم∏كة   iم�ستو  ≈∏Y تع∏»م»ة  وال¨»ر  التع∏»م»ة  المباني  واق™   ¢ü«îسûلت دراSسة  اإYداد   •

. والæLCب»ة  الgC∏»ة   ¢Sالمدار ومالكات  مال∑  من  الم≥دمة  النت≥ا∫   πMمرا  §£N متاHعة   •
الSستثمار  aي  الgC∏ي  ال≥£ا´  مûسارcة   ™«éسûلت  (23) الوæWي   ∫ qالتحو مبادرة  مûساري™   ò«Øæت aي  المûسارcة   •

.º«∏ي التعa
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الوصف الوظيفي لمدير إدارة البيانات والمعلومات ا�حصائية

مدير اإدارة الب»انات والمع∏ومات الإüMساF»ةم�سم≈ الوØ«Xة:

المدير العاΩ .الرF»�¢ المباTسر:

اإدارة الب»انات والمع∏ومات الإüMساF»ةالم�سوDول»ة:

المدير العاΩ ,م�ساYد المدير العاΩ , مæ�سوHات اإدارة الب»انات والمع∏ومات , مديرات الإدارات الØرY»ة .العالقات الوØ«X»ة:

اإYداد مæ¶ومة ت≥æ»ة متكام∏ة ل∏تع∏»º الgC∏ي العالي والعاH Ωالمم∏كة.gد± الوØ«Xة:

:á«Ø«XƒdG •hô°ûdG.ي∏gCال º«∏ي التعa برةN - ¢SكالوريوH

ال≥درات والمهارات 
الوØ«X»ة:

والت£وير   §«£îالت  ≈∏Y ال≥درة   •
Yال»ة واإدارية  تæ¶»م»ة  مهارات   •

والإTسرا±  ال≥»ادة  aي  Yال»ة  مهارات   •
الم�سوDول»ات   πوتحم ال≥رارات   Pاîات  ≈∏Y قدرة   •

والCن¶مة وال≥وان»ن  التûسريعات  aي  معرaة   •

المهاΩ والواLبات 
التüØس»∏»ة:

تgò«Øæا. ومتاHعة  لالإدارة  التò«Øæية  الî£ة  اإYداد   •
المتæوYة.  πسUالتوا مواق™  aي   πالعم Sس»ر   ≈∏Y الTسرا±   •

ومتاHعتها.  الإدارة  مæ�سوHات  H»ن   Ωالمها توRي™    •
الإدارة. لموØXات  التدريب»ة  الMت»اLات  تحديد   •

 .Ωالعا ل∏مدير  ورaعها  والمال»ة  البûسرية  الموارد  من  الإدارة  اMت»اLات  üMسر   •
لYتمادgا. ورaعها  الإدارة  لمæ�سوHات  الوØ«Xي   AداCال ت≥ارير  اإYداد   •

الإدارة. مæ�سوHات  HاإLاRات  المدير   ≈∏Y  ¢Vالعر  •
.É¡«a  AGOC’G  äÉbƒ©eh  IQGOE’G  •É°ûf  øY  ôjQÉ≤J  OGóYEGh  πª©dG  ô«°S  ≈∏Y  ±Gô°TE’G  •

 .ÖسSاæالم  âالوق aي  المîاWبات   ≈∏Y والرد  ل∏مîتüسات  وتوL»ه¬  Hالإدارة   ¢Uاîال الوارد  Hريد   ΩستالSا  •
Hالمم∏كة   º«∏التع مæ¶ومة  Yن  Tسام∏ة  اإüMساF»ة   وH»انات  مع∏ومات»ة  قواYد  وت£وير   Aساûاإن  ≈∏Y الإTسرا±   •

. الم�ساندة  والéهات  المع∏ومات  مüسادر  تحديد   •
التéارية,) ل∏¨ر±  الوæW»ة  ال∏éا¿  والمع∏ومات,   §«£îالت واgCمها (وcالة  العالقة  الéهات Pات  م™   πسUالتوا  •

وcالة  م™  Hالتæ�س»≤  Hالمم∏كة   õcوالمرا والمعاgد  والæLCبي  الgC∏ي   º«∏التع مæ¶ومة  Mو∫  الب»انات  Lم™   •
التî£»§ والمع∏ومات) .

.  º«∏التع مæ¶ومة  H»انات   π«∏تح aي  والإTسرا±  المتاHعة   •
Sسالمتها. من  التاcCد  Hعد  ال≥واYد  aي  الب»انات  اإدNا∫   ≈∏Y الإTسرا±   •

لYتمادgا. ال≥اYدة  aي  المدN∏ة  الب»انات  مراLعة   ≈∏Y •  الإTسرا± 
وال�سæوية. الدورية  الت≥ارير  لإYداد  الب»ان»ة   ΩسوSوالر الإüMساF»ة  الéداو∫   êراîستSا  ≈∏Y الإTسرا±   •

الم�ستØ»دة. ل∏éهة  والüMساF»ات  الب»انات   ºت≥دي  •
الcò»ة.  الت£ب»≥ات  Yبر  والمع∏ومات  الب»انات  وتباد∫  نûسر   ≈∏Y الإTسرا±   •

aي  الSستثمار  aي  الgC∏ي  ال≥£ا´  مûسارcة   ™«éسûلت  (23) الوæWي  التحو∫  مبادرة   ò«Øæت aي  المûسارcة   •
.º«∏التع
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الــدليـــل الـتنظيـمـــي ل�دارة
العامة لعالقات المستثمرين

ا�صدار ا�ول ١٤٣٨هـ

`g1438/4/1 :QGó°UE’G ïjQÉJ1 :äÉëØ°üdG 1 :QGó°UE’G ºbQ

 »∏gC’G º«∏©àdG ádÉch
 øjôªãà°ùŸG äÉbÓ©d áeÉ©dG IQGOE’G

»Ø«XƒdG ∞°UƒdG :¿Gƒæ©dGQm5 :á≤«KƒdG õeQ

الوصف الوظيفي لمشرف عموم خدمات المستثمرين 

مûسر± YموΩ م�سم≈ الوØ«Xة:

مدير اإدارة Nدمات الم�ستثمرينالرF»�¢ المباTسر:

مæ�سوHات اإدارة Nدمات الم�ستثمرينالم�سوDول»ة:

É¡JÉHƒ°ùæeh øjôªãà°ùªdG äÉeóN IQGOEG ôjóeh (ô°TÉÑe ô«Z •ÉÑJQG) ΩÉ©dG ôjóªdGالعالقات الوØ«X»ة:

ت£وير الîدمات الم≥دمة ل∏م�ستثمرين وتØع»π التواUسπ معهgºد± الوØ«Xة:

:á«Ø«XƒdG •hô°ûdG.±سراTي الإa برةN - ¢SكالوريوH

ال≥درات والمهارات 
الوØ«X»ة:

والإTسرا± ال≥»ادة  aي  Yال»ة  مهارات   •
الم�سوDول»ات   πوتحم ال≥رارات   Pاîات  ≈∏Y قدرة   •

والCن¶مة ال≥وان»ن  aي  معرaة   •

المهاΩ والواLبات 
التüØس»∏»ة:

وتgò«Øæا. لالإدارة  التò«Øæية  الî£ة  اإYداد  aي  المûسارcة   •
والØعال»ات.  èوالبرام ال∏≥اAات  aي  المûسارcة   •

المالFمة. الح∏و∫  واإيéاد  والم�ستثمرات  الم�ستثمرين  W∏بات  اSست≥با∫   •
ومتاHعتها. المتæوYة   πسUالتوا قæوات  Yبر  ل∏م�ستثمرين  الîدمات   ºت≥دي  π«ت�سه  •

الإدارة.   πمY مõéæات  Yن  الدورية  الت≥ارير  اإYداد   •
والûسراcات  الدراSسات  اإدارة  من  الم≥دمة  والم≥ترMات  ل∏دراSسات  ا  k≤aو الSستثمار   õيõلتع م≥ترMات   ºت≥دي  •

واإدارة الت≥æ»ة والمع∏ومات اCو الم�ستثمرين.
الSستثمار  aي  الgC∏ي  ال≥£ا´  مûسارcة   ™«éسûلت  (23) الوæWي   ∫ qالتحو مبادرة  مûساري™   ò«Øæت aي  المûسارcة   •

.º«∏ي التعa
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الــدليـــل الـتنظيـمـــي ل�دارة
العامة لعالقات المستثمرين

ا�صدار ا�ول ١٤٣٨هـ
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 »∏gC’G º«∏©àdG ádÉch
 øjôªãà°ùŸG äÉbÓ©d áeÉ©dG IQGOE’G

»Ø«XƒdG ∞°UƒdG :¿Gƒæ©dGQm5 :á≤«KƒdG õeQ

الوصف الوظيفي لمشرف عموم الدراسات والشراكات 

مûسر± YموΩم�سم≈ الوØ«Xة:

مدير اإدارة الدراSسات والûسراcات الرF»�¢ المباTسر:

مæ�سوHات اإدارة الدراSسات والûسراcاتالم�سوDول»ة:

É¡JÉHƒ°ùæeh äÉcGô°ûdGh äÉ°SGQódG IQGOEG ôjóe (ô°TÉÑe ô«Z •ÉÑJQG) ΩÉ©dG ôjóªdGالعالقات الوØ«X»ة:

تعõيõ الûسراcات م™ الéهات Pات العالقة.gد± الوØ«Xة:

:á«Ø«XƒdG •hô°ûdG±سراTي الإa برةN - ¢SكالوريوH

ال≥درات والمهارات 
الوØ«X»ة:

والإTسرا± ال≥»ادة  aي  Yال»ة  مهارات   •
الم�سوDول»ات   πوتحم ال≥رارات   Pاîات  ≈∏Y قدرة   •

والCن¶مة ال≥وان»ن  aي  معرaة   •

المهاΩ والواLبات 
التüØس»∏»ة:

تgò«Øæا. ومتاHعة  لالإدارة  التò«Øæية  الî£ة  اإYداد  aي  المûسارcة   •
والØعال»ات.  èوالبرام ال∏≥اAات  aي  المûسارcة   •

 Ωالعا الgC∏ي   º«∏التع aي  والîارL»ة  الداN∏»ة  الSسترات»é»ة  الûسراcات  م™  الSستثمارية   ¢UرØال ت£وير   •
والعالي.

والدول»ة. والإق∏»م»ة  المح∏»ة  والموSDس�سات  المæ¶مات  م™  التæ�س»≤   •
الSستثمارية.  ¢UرØال مéا∫  aي  الîبرة  H»وت  م™  Tسراcات  Y≥د   •

والîارL»ة). الداN∏»ة  (الûسراcات  الSسترات»é»»ن   Aاcسرûال م™  التæ�س»≤   •
الgC∏ي.  º«∏التع aي  المîت∏Øة  ل∏¶واgر  الدراSسات  اإYداد   •

الم�ستثمرين.  π«دل اإYداد   •
الSستثمار  aي  الgC∏ي  ال≥£ا´  مûسارcة   ™«éسûلت  (23) الوæWي   ∫ qالتحو مبادرة  مûساري™   ò«Øæت aي  المûسارcة   •

.º«∏ي التعa
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الــدليـــل الـتنظيـمـــي ل�دارة
العامة لعالقات المستثمرين

ا�صدار ا�ول ١٤٣٨هـ
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 »∏gC’G º«∏©àdG ádÉch
 øjôªãà°ùŸG äÉbÓ©d áeÉ©dG IQGOE’G

»Ø«XƒdG ∞°UƒdG :¿Gƒæ©dGQm5 :á≤«KƒdG õeQ

الوصف الوظيفي لـمدير مكتب المدير العام

مدير مكتÖ المدير العاΩم�سم≈ الوØ«Xة:

المدير العاΩالرF»�¢ المباTسر:

-الم�سوDول»ة:

المدير العاΩ وم�ساYد المدير العاΩ ومدراA الإدارات aي الإدارةالعالقات الوØ«X»ة:

م�ساYدة المدير العاa Ωي اإدارة وتº«¶æ ومراقبة العمa πي الإدارةgد± الوØ«Xة:

:á«Ø«XƒdG •hô°ûdGما∫ ال�سكرتاريةYCي اa واتæسS 4 نY π≤برة ل تNو ¢SكالوريوH

ال≥درات والمهارات 
الوØ«X»ة:

التæ¶»م»ة  ال≥درة   •
πالعم aي  ال�سرية   •

والCن¶مة ال≥وان»ن  aي  تامة  معرaة   •
الBلي  ÖسSالحا  ΩداîستSا مهارة   •

المîت∏Øة HاCنواYها  التüسا∫  مهارات   •
Rاéالإن وSسرYة  الدقة   •

المهاΩ والواLبات 
التüØس»∏»ة:

.Ωالدوا  êارN اإLراAات   ,Üاcالإر واCوامر  النتداHات  الإTسراa»ة,  الéولت  م∏ف  متاHعة   •
التعõية). اCو  والتهÄæة  Hالûسكر  (الîاUسة  والردود  الî£اHات  اإYداد   •

تüسديرgا. ومتاHعة   Ωالعا ل∏مدير  والم�ساYد   Ωالعا Hالمدير  الîاUسة  الت≥ارير  WباYة   •
ل∏مدير. الîارL»ة  لالLتماYات  التح†س»ر   •

.≥FاKوالو المكاتبات   ßØMو  º«¶æت  •
الüسر±. æHود   ≈∏Y وتوRيعها  لالإدارة  العامة  الم»õان»ة   èرنامH  ≈∏Y  πالعم  •

Hالإدارة. الîاUسة  الممæوMة  ال�س∏Øة   èرنامH  ≈∏Y  πالعم  •
الإدارة. Hمüسروaات  الîاUسة  الØوات»ر  Lم»™  ت�سديد   •

.Ωالعا المدير   πقب من  اYتمادgا  Hعد  ومراLعتها  وWباYتها  الوØ«Xي   AداCال H£اقات  H»انات  تعبÄة   •
.Ωالعا المدير   πقب من  Hها  يك∏ف   iرNCا  Ωمها  …Cوا اYما∫  من  ي�ستéد  Hما   Ωال≥»ا  •
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الــدليـــل الـتنظيـمـــي ل�دارة
العامة لعالقات المستثمرين

ا�صدار ا�ول ١٤٣٨هـ
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 »∏gC’G º«∏©àdG ádÉch
 øjôªãà°ùŸG äÉbÓ©d áeÉ©dG IQGOE’G

»Ø«XƒdG ∞°UƒdG :¿Gƒæ©dGQm5 :á≤«KƒdG õeQ

الوصف الوظيفي لـمشرف مكتب المدير العام

مûسر± مكتÖ المدير العاΩم�سم≈ الوØ«Xة:

المدير العاΩالرF»�¢ المباTسر:

-الم�سوDول»ة:

المدير العاΩ وم�ساYد المدير العاΩ ومæ�سوHي الإدارةالعالقات الوØ«X»ة:

ت≥ديº الîدمات الم�ساندة لتº«¶æ اYCما∫ المدير العاgΩد± الوØ«Xة:

:á«Ø«XƒdG •hô°ûdGما∫ ال�سكرتاريةYCي اa واتæسS 4 نY π≤بر√ ل تN / ¢SكالوريوH

ال≥درات والمهارات 
الوØ«X»ة:

الBلي  ÖسSالحاH  Ωالإلما  •
التæ¶»م»ة ال≥درة   •

Rاéالإن وSسرYة  الدقة   •
πالعم aي  ال�سرية   •

المهاΩ والواLبات 
التüØس»∏»ة:

a»ها  المûسار∑  ال∏éا¿   , والCن¶مة   íFال∏وا  , الهامة   º«التعام)  Ωالعا المدير   Öمكت م∏Øات  ومتاHعة   º«¶æت  •
المدير العاΩ, المواa≥ات الوRارية من معالي الæواÜ وSسمو الوRير , م∏ف وRارة العمπ وUسæدو¥ الموارد, 

الم∏ف ال�سر…).
وتæ¶»مها. تüسديرgا   ≈∏Y والTسرا±  الî£اHات  اإYداد   •

ال†سوFي.  íسSالما Yبر  الî£اHات  اإرSسا∫  اCو  الرد  ومتاHعة  (الداN∏ي)  اللكتروني  البريد   ≈∏Y الإWال´   •
.¬æY  Üوæي من  اCو   Ωالعا المدير   ¬«Lلتو  kا≤aو والتك∏»Øات  الداN∏»ة  التب∏»¨ات  اإYداد   •

الإدارة. موØXات  لéم»™   Ωالمها توUس»ف  ومتاHعة  Lم™   •
.πمت£∏بات العم ≥aها وæ«مCعة تاHدات ومتاéالم�ست åلب (sms) المéموYات   πFساSر  èرنامH  •

. (الإداريات)  الإدارة  لمæ�سوHات  الإدارة  لمعهد  التاHعة  التدريب»ة  الدورات  اإدNا∫   •
.  Öالتدري قاYدة   åتحدي  •

 .  Ωالعا المدير   πقب من  Hها  يك∏ف   iرNBا  Ωمها  …Cوا اYCما∫  من  ي�ستéد  Hما   Ωال≥»ا  •
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»Ø«XƒdG ∞°UƒdG :¿Gƒæ©dGQm5 :á≤«KƒdG õeQ

الوصف الوظيفي لـلسكرتاريا

ال�سكرتاريام�سم≈ الوØ«Xة:

المدير العاΩ لالإدارةالرF»�¢ المباTسر:

-الم�سوDول»ة:

المدير العاΩ والم�ساYد ل∏مدير YاΩالعالقات الوØ«X»ة:

ت≥ديº الîدمات الم�ساندة لتº«¶æ اYCما∫ المدير العاΩ / م�ساYد المدير العاgΩد± الوØ«Xة:

:á«Ø«XƒdG •hô°ûdGي ال�سكرتاريةa واتæسS 4 نY π≤برة ل تNو ¢SكالوريوH

ال≥درات والمهارات 
الوØ«X»ة:

πالعم aي  ال�سرية   •
.Rاéالإن وSسرYة  الدقة   •

المîت∏Øة HاCنواYها  التüسا∫  مهارات   •
وت£ب»≥ات¬ الBلي   ÖسSالحا  ΩداîستSا مهارات   •

المهاΩ والواLبات 
التüØس»∏»ة:

.  Ωالعا ل∏مدير  الواردة  المراSسالت   ΩستالSا  •
. المواY»د  وتحديد  المراLعات  اSست≥با∫   •
.  Ωالعا المدير  وم≥اHالت  مواY»د   º«¶æت  •
.  Ωالعا المدير   Öمكت مراLعات  اSست≥با∫   •

.  Ωالعا المدير   Öمكت  ≈∏Y الدNو∫  تæ�س»≤   •
 .  ßØالح اCو  Y∏»ها   πل∏عم  Ωالعا المدير  معامالت   ΩستالSا  •

. المدير   Ö∏W  Öس�M الالRمة   πFساSوالر المحاVسر  وتحرير  وال∏≥اAات  لالLتماYات  التح†س»ر   •
 .  Ωالعا المدير   πقب من  Hها  يك∏ف   iرNBا  Ωمها  …Cوا اYCما∫  من  ي�ستéد  Hما   Ωال≥»ا  •
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»Ø«XƒdG ∞°UƒdG :¿Gƒæ©dGQm5 :á≤«KƒdG õeQ

الوصف الوظيفي لمنسق عالقات المستثمرين

مæ�س≤ Yالقات الم�ستثمرينم�سم≈ الوØ«Xة:

مدير اإدارة Nدمات الم�ستثمرينالرF»�¢ المباTسر:

-الم�سوDول»ة:

IQGOE’G äÉHƒ°ùæe ™«ªLh øjôªãà°ùªdG äÉeóN IQGOEG ôjóeh (ô°TÉÑe ô«Z •ÉÑJQG) ΩÉ©dG ôjóªdG.العالقات الوØ«X»ة:

توK»≤ الüس∏ة H»ن الإدارة وYمالFها ûHسكS πسري™ ومg. º¶æد± الوØ«Xة:

:á«Ø«XƒdG •hô°ûdG¢SكالوريوH

ال≥درات والمهارات 
الوØ«X»ة:

الBلي   ÖسSالحاH  Ωالإلما  •
ال∏وL�ست»ة  والîدمات  التüسا∫  aن  aي  مهارة   •

Rاéالن وSسرYة  الدقة   •

المهاΩ والواLبات 
التüØس»∏»ة:

.( اقتراMات   - Tسكاو…   - (اSستØ�سارات  الم�ستثمرين  اتüسالت  اSست≥با∫   •
. لالإدارة  اللكتروني  الموق™   AاæH  •

الكتروني). Hريد   - – تويتر  اللكتروني  (الموق™  الم�ستثمرين  م™  اللكترون»ة   πسUالتوا قæوات  متاHعة   •
ل∏مûسرaة  اSسبوYي  ت≥رير   ºوت≥دي الLتماYي   πسUالتوا مواق™  aي  الم£روMة  المواVس»™   ≈∏Y الردود   ≥«Kتو  •

الم�سوDولة.
òHل∂.  ¢Uاîال  πéال�س aي  الõيارات   ≥«Kتو م™  المîتüسة  ل∏éهة  واإMالتهن  الم�ستثمرات  اSست≥با∫   •
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 øjôªãà°ùŸG äÉbÓ©d áeÉ©dG IQGOE’G

»Ø«XƒdG ∞°UƒdG :¿Gƒæ©dGQm5 :á≤«KƒdG õeQ

الوصف الوظيفي لمساعد إداري

م�ساYد اإدار…م�سم≈ الوØ«Xة:

مدير الإدارةالرF»�¢ المباTسر:

ت≥ديº الîدمات الم�ساندة لتº«¶æ العمgπد± الوØ«Xة:

:á«Ø«XƒdG •hô°ûdGما∫ ال�سكرتاريةYCي اa برةNو ¢SكالوريوH

ال≥درات والمهارات 
الوØ«X»ة:

وت£ب»≥ات¬  الBلي   ÖسSالحا  ΩداîستSا مهارات   •
المîت∏Øة  HاCنواYها  التüسا∫  مهارات   •

المهاΩ والواLبات 
التüØس»∏»ة:

:ájQGOEG ΩÉ¡e

ال�سكرتارية من  تüسديرgا  ومتاHعة  N£اHات  وWباYة   ïن�س  •
. والîارL»ة  الداN∏»ة  المكالمات   ≈∏Y الرد   •

الîاUسة Hالم∏Øات  وØM¶ها  يüîسها  a»ما  الüسادرة  المعامالت   ΩستالSا  •
.  kرقم»ا وتæ¶»مها   kاإلكترون»ا Hعهدتها  التي  الم∏Øات  aهرSسة   •

الإدارة. اإüMساF»ات   ò«Øæوت اإYداد   •
  . Hالإدارة  الîاUسة  المكتب»ة  العهدة  üMسر   •

وت£وير√.  πالعم  º«¶æلت اإVساa»ة   Ωمها من   çس»تحدS Hما   Ωال≥»ا  •

á«æa ΩÉ¡e

. الت≥æ»ة   èالبرام  ≈∏Y  πالعم  •
. الإلكتروني  البريد  متاHعة   •

. والمحاa¶ات   ≥Wاæالم من  تعبÄتها  ومتاHعة  الإلكترون»ة  الإSستمارات   º«سمüت  •
. دراSستها  Hعد  المعامالت   ßØMو الم∏Øات   º«¶æت  •

الب»انات.  π«∏وتح الالRمة  الإüMساF»ات  اإYداد   •
. وتحديثها  H»انات  قاYدة   ≈∏Y  πالعم اإYداد   •
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الوصف الوظيفي لـمسؤول الشؤون المالية

م�سوDو∫ الûسوDو¿ المال»ةم�سم≈ الوØ«Xة:

م�ساYد المدير العاΩالرF»�¢ المباTسر:

-الم�سوDول»ة:

م�ساYد المدير العاΩ - المدير العاΩ (ارتباWا Z»ر مباTسر)العالقات الوØ«X»ة:

ت≥ديº الîدمات الم�ساندة لتº«¶æ الüسر± المالي لالإدارةgد± الوØ«Xة:

:á«Ø«XƒdG •hô°ûdG∫ماYCو اإدارة اCسبة اSمحا ¢SكالوريوH

ال≥درات والمهارات 
الوØ«X»ة:

الBلي  ÖسSالحا اLCهõة   ΩداîستSا مهارات   •
المال»ة وال≥وان»ن  HالCن¶مة  الé»دة  المعرaة   •
المالM¶ة وقوة  المالي  التدق»≤  aي  مهارات   •

المهاΩ والواLبات 
التüØس»∏»ة:

لالإدارة. التûس¨»∏»ة  ل∏î£ة   kا≤aو الüسر±  æHود   ≈∏Y وتوRيعها   لالإدارة   العامة  الم»õان»ة   èرنامH  ≈∏Y  πالعم  •
Hالإدارة. الîاUسة  الممæوMة  ال�س∏Øة   èرنامH  ≈∏Y  πالعم  •

الإدارة. واإيرادات  مüسروaات   º«¶æت  •
Hها. تك∏ف  اYCما∫  من  ي�ستéد  ما   πc  ò«Øæت  •

. Hالإدارة  الîاUسة  الم»õان»ة  H»انات  قاYدة   ≈∏Y  πالعم  •
المال»ة. والم�ستæدات  الUCسو∫  من   ïن�س  ßØM  •

المال»ة. المüîسüسات  Uسر±  م�ستæدات   º«¶æوت اإYداد   •
.Ωالعا المدير  م�ساYد   ≈∏Y المال»ة  المعامالت   ¢VرY  •

Ωالعا المدير  م�ساYد  من  وتوق»عها  والîتام»ة  الûسهرية  الت≥ارير  cتاHة   •
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»Ø«XƒdG ∞°UƒdG :¿Gƒæ©dGQm5 :á≤«KƒdG õeQ

الوصف الوظيفي لمسؤول شؤون الموظفين

م�سوDو∫ TسوDو¿ الموØXو¿م�سم≈ الوØ«Xة:

م�ساYد المدير العاΩ.الرF»�¢ المباTسر:

-الم�سوDول»ة:

المدير العاΩ وLم»™ مæ�سوHات الإدارةالعالقات الوØ«X»ة:

gد± الوØ«Xة:
 Öس�M ن«ØXالموH قرارات الإدارة المتع∏≥ة ò«Øæات وتØXالموH سةUاîمور الإدارية الCم»™ الL º«¶æت

.íFالن¶مة وال∏وا
:á«Ø«XƒdG •hô°ûdGبرة اإداريةNو ¢SكالوريوH

ال≥درات والمهارات 
الوØ«X»ة:

الBلي  ÖسSالحا  ΩداîستSا مهارات   •
الNBرين  م™   πوالتعام التüسا∫  مهارات   •

الموØX»ن  TسوDو¿   ¢üîي a»ما  وال≥وان»ن  HالCن¶مة  الé»دة  المعرaة   •
والمتاHعة  والتæ�س»≤   º«¶æالت  ≈∏Y ال≥درة   •

المهاΩ والواLبات 
التüØس»∏»ة:

 .  kيوم»ا ورaع¬  ل∏موØXات  والنüسرا±  الح†سور   π«éت�س  •
 ¬H الîاUسة  الت≥ارير   ™aور  Üال¨»ا ومتاHعة  الموØXات  م∏Øات  Lم»™   Ö«وترت  ßØM  •

.¢Sارa  Ωن¶ا aي  H»اناتها  واإدNا∫  الéديدة  ل∏موØXة  م∏ف   íتa  •
.Ωالدوا مواY»د  وت¨»»ر  تعديالت  متاHعة   •

واإرSسالها. HالموØXات  الîاUسة  والîارL»ة  الداN∏»ة  الîاUسة  الî£اHات  cتاHة   •
Y∏»ها. لالإWال´  ل∏موØXات  وت�س∏»مها  وØM¶ها  الإدارية   º«والتعام البالZات  اإYداد   •

ل∏مديرة  ورaعها  HالموØXات  الîاUسة   êPماæال واإUسدار  مواY»دgا  وتحديد  ال�سæوية  الإLاRات  اإدNا∫   •
وتحديå الب»انات Hعد العودة . 

 . لòل∂  المعد   πéل∏�س  kا≤aو ل∏موØXات  الSستòÄا¿  مرات  Yدد  متاHعة   •
العهد,  الإلكترون»ة,  ال£∏بات  والLاRات,  الت≥ارير   ™aر) من   ¬æمايت†سم  πكH  ¢Sارa  Ωن¶ا  ≈∏Y  πالعم  •

. ( ïس»انة .... الüال
الüسالM»ة.  ÖMساU  πقب من  Hها  تك∏ف   iرNCا  Ωمها  …CاH  Ωال≥»ا  •
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الوصف الوظيفي لمحلل النظم والمعلومات

مح∏π ن¶º ومع∏ومات  م�سم≈ الوØ«Xة:

مدير اإدارة الب»انات والمع∏ومات الإüMساF»ةالرF»�¢ المباTسر:

gد± الوØ«Xة:
اإYداد قاYدة مع∏ومات»ة ل∏ب»انات الإüMساF»ة Yن مæ¶ومة التع∏»º الgC∏ي aي المم∏كة 
(مدارL , ¢Sامعات , c∏»ات اgC∏»ة , مراõc ومعاgد ل¨ات , م�ستثمرين , م�ستثمرات )

:á«Ø«XƒdG •hô°ûdG  ÖسSن¶مة الحاCا çدMCة ل«æ≤ة تaسام∏ة ومعرT برةN - ليBا ÖسSاM ¢SكالوريوH

ال≥درات والمهارات 
الوØ«X»ة:

 ¬éرامHو الBلي   ÖسSالحا اLCهõة   ΩداîستSا aي  المهارة   •
وتüسم»مها   º¶æال  π«∏تح  •

المهاΩ والواLبات 
التüØس»∏»ة:

الإüMساF»ة والب»انات  ال≥اYدة  مت£∏بات  تحديد   •
والم�ستثمرين  الgC∏»ة  والéامعات   õcوالمرا والمعاgد  الgC∏»ة   ¢Sالمدار Yن  والب»انات  المع∏ومات  Lم™   •

والم�ستثمرات aي Lم»™ مæاW≤ المم∏كة . 
 . والعالي   Ωالعا الgC∏ي   º«∏التع مæ¶ومة  Yن  Tسام∏ة  واüMساF»ة  مع∏ومات»ة  H»انات  قواYد  وت£وير   Aساûاإن  •

  . والم�ستثمرات  الم�ستثمرين  Yن  Tسام∏ة  واüMساF»ة  مع∏ومات»ة  H»انات  قواYد  وت£وير   Aساûاإن  •
aي  والم�ستثمرات  والم�ستثمرين  الgC∏»ة  والéامعات   õcوالمرا والمعاgد  الgC∏»ة   ¢Sالمدار H»انات   åتحدي  •

Lم»™ مæاW≤ المم∏كة .
Sسالمتها. من  التاcCد  Hعد  ال≥واYد  aي  الب»انات  ومراLعة  اإدNا∫   •

. Sسæويا  التدريب»ة   õcوالمرا والمعاgد  والæLCب»ة  الgC∏»ة   ¢Sالمدار مع∏ومات  ومراLعة    åتحدي  •
üaس∏»ا. الg∏»ة  الéامعات  Yن  والمع∏ومات  الب»انات   åتحدي  •

. الم�ستثمرين  لعالقات  العامة  الإدارة  Yن  تعريØ»ة  مûæسورات  اإYداد  و   º«سمüت  •
. الgC∏ي   º«∏التع aي  الSستثمار   ºYلد الب»ان»ة   ΩسوSوالر HالإüMساF»ات  الدراSسات   ºYد  •

. الgC∏ي   º«∏التع aي  ل∏م�ستثمرين  والمع∏ومات  الب»انات   åلتحدي الم�ستثمرين  Nدمات  اإدارة   م™   πسUالتوا  •
 .  kس∏»اüa الgC∏»ة  الéامعات  Yن  والمع∏ومات  الب»انات   åتحدي aي  العالي   º«∏التع مæ�س≤  م™   πسUالتوا  •

. والمحاa¶ات   ≥Wاæالم من  وال�سæوية  الûسهرية  الت≥ارير  من  يرد  ما   Öس�M المع∏ومات   åتحدي  •
الم�ستثمرين. Yن  وH»انات  مع∏ومات  من  اSستéد  ما  الم�ستثمرين  لعالقات   Ωالعا المدير   Öمكت تõويد   •

الgC∏ي   º«∏التع aي  الSستثمار   Ωدîي Hما  والم�ستثمرات  الم�ستثمرين  Yن  والüMساAات  المع∏ومات   êراîستSا  •
العاΩ والعالي .

وال�سæوية. الدورية  الت≥ارير  واإYداد  الب»ان»ة   ΩسوSوالر الإüMساF»ة  الéداو∫   êراîستSا  •
مع∏ومات¬.  åوتحدي Hو∑   ¢�«Øال موق™  متاHعة   •

والمحاa¶ات.  ≥Wاæالم اSستØ�سارات   ≈∏Y gاتØ»ا   πسUوالتوا الرد   •
.Gmail  ≈∏Y ورaعها  الكترون»ة   §Hروا  Aساûاإن  •
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الوصف الوظيفي لمسؤول الخدمات اللوجستية 

م�سوDو∫ الîدمات ال∏وL�ست»ة م�سم≈ الوØ«Xة:

مدير اإدارة Nدمات الم�ستثمرين الرF»�¢ المباTسر:

:á«Ø«XƒdG •hô°ûdGواتæسS 5 نY π≤برة اإدارية ما ل يNو ¢SكالوريوH

ال≥درات والمهارات 
الوØ«X»ة:

 ¬éرامHو الBلي   ÖسSالحا م™   πالتعام  ≈∏Y ال≥درة   •
والمتاHعة والتæ�س»≤   º«¶æالت  ≈∏Y ال≥درة   •

الNBرين   م™   πوالتعام التüسا∫  اإLادة   •

المهاΩ والواLبات 
التüØس»∏»ة:

المالFمة. الح∏و∫  واإيéاد  والم�ستثمرات  الم�ستثمرين  W∏بات  دراSسة  aي  المûسارcة   •
اإدارة  من  الم≥دمة  والم≥ترMات  ل∏دراSسات  ا  k≤aو الSستثمار   õيõلتع  iDورو م≥ترMات   ºت≥دي aي  المûسارcة   •

الدراSسات اCو الم�ستثمرين.
ل∏م�ستثمرين. الîدمات   ºت≥دي  π«ت�سه aي  الم�ساgمة   •

لالإدارة. التò«Øæية  الî£ة  aي  ورد  ما   ò«Øæت aي  المûسارcة   •
.πالعم اإLراAات   º«¶æوت ت£وير   •

واإق∏»م»ة. مح∏»ة  وموDتمرات  ول≥اAات   πالعم  ¢Tور من  HالSستثمار  يتع∏≤  ما   πc  ≈∏Y الWال´   •
. المîتüسة  ل∏مûسرaة  وت≥ديم¬   ¬«a ورد  ما  Yن  يومي  ت≥رير   ºوت≥دي (نûسر)  المûسارcة  م∏ف  متاHعة   •

Hريد   - تويتر   - اللكتروني  (الموق™  الم�ستثمرين  م™  اللكترون»ة   πسUالتوا قæوات  متاHعة  aي  المûسارcة   •
الكتروني) 
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الوصف الوظيفي لمسؤول الوارد والصادر

م�سوDو∫ الوارد والüسادرم�سم≈ الوØ«Xة:

م�ساYد المدير العاΩالرF»�¢ المباTسر:

-الم�سوDول»ة:
العالقات 

المدير العاΩ – م�ساYد المدير العاΩ – مæ�سوHات الإدارةالوØ«X»ة: 

gد± الوØ«Xة:
Vسب§ اإLراAات المعامالت الواردة لالإدارات والüسادرة مæها وتوK»≥ها وتò«Øæ الإLراAات الالRمة 

ûHساCنها
:á«Ø«XƒdG •hô°ûdGواتæسS 5 نY π≤برة اإدارية ما ل يNو ¢SكالوريوH

ال≥درات والمهارات 
الوØ«X»ة:

 ¬éرامHو الBلي   ÖسSالحا م™   πالتعام  ≈∏Y ال≥درة   •
والمتاHعة والتæ�س»≤   º«¶æالت  ≈∏Y ال≥درة   •

الNBرين   م™   πوالتعام التüسا∫  اإLادة   •

المهاΩ والواLبات 
التüØس»∏»ة:

:OQGƒdG ΩÉ¡e

. لالإدارة  الواردة  المكاتبات  و  المراSسالت   º«¶æت  •
 ≈∏Y ي�ساYد  مما   ( الإلكترون»ة  الCرTسØة   )  kاإلكترون»ا وØM¶ها  والمع∏ومات  المعامالت   Ö«وترت  º«¶æت وVس™   •

اSستîراLها H»�سر وSسهولة.
التº«¶æ الالΩR ل∏م∏Øات الûæس£ة وZ»ر الûæس£ة وØM¶ها وUس»انتها من الت∏`ف ûHسك∏ها الUCس∏ي واإYداد Uسور لها.  •
ورaعها  Y∏»ها   Ö∏¨الت  πسبSو  ¬«a  AداCال معوقات  و  والإنéاRات   ºال≥�س نûساWات  Yن  الدورية  الت≥ارير  اإYداد   •

لرF»�سة الûسوDو¿ الإدارية.
. الüسالM»ة   ÖMساU من   Ωمها من  لها  ي�سæد  ما   πكH  Ωال≥»ا  •

:QOÉ°üdG ΩÉ¡e

الإدارة. من  الüسادرة  المكاتبات  و  المراSسالت   º«¶æت  •
 ≈∏Y ي�ساYد  مما  الإلكترون»ة)  (الCرTسØة   kاإلكترون»ا وØM¶ها  والمع∏ومات  المعامالت   Ö«وترت  º«¶æت وVس™   •

اSستîراLها H»�سر وSسهولة.
Uس`ور  واإY`داد  الUCس`∏ي  ûHسك∏ها  الت∏ف  وUس»انتها من  الûæس`£ة وØM¶ها  وZ»ر  الûæس`£ة  ل∏م∏Ø``ات   ΩRالال  º«`¶æالت  •

لها. 
ورaعها  Y∏»ها   Ö∏¨الت  πسبSو  ¬«a  AداCال ومعوقات  والإنéاRات   ºال≥�س نûساWات  Yن  الدورية  الت≥ارير  اإYداد   •

لرF»�سة الûسوDو¿ الإدارية .
. الüسالM»ة   ÖMساU من   Ωمها من  لها  ي�سæد  ما   πكH  Ωال≥»ا  •
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الوصف الوظيفي لـمسؤول العهدة وا�رشيف

م�سوDو∫ العهدة والCرTس»فم�سم≈ الوØ«Xة:

م�ساYد المدير العاΩالرF»�¢ المباTسر:

-الم�سوDول»ة:

ΩÉ©dG ôjóªdG / ΩÉ©dG ôjóªdG óYÉ°ùe (ô°TÉÑe ô«Z •ÉÑJQG)العالقات الوØ«X»ة: 

تº«¶æ وY ßØMهد واCرTس»ف الإدارةgد± الوØ«Xة:

:á«Ø«XƒdG •hô°ûdG.ةØسTرCا∫ العهد والéي مa برةNو ¢SكالوريوH

ال≥درات والمهارات 
الوØ«X»ة:

º«¶æالت  ≈∏Y ال≥درة   •
والéرد والم�ستودYات  العهدة  HاCن¶مة   Ωالإلما  •

الBلي  ÖسSالحا م™   πYاØالت  ≈∏Y ال≥درة   •

المهاΩ والواLبات 
التüØس»∏»ة:

 . معايæتها  Hعد   Ö∏£ال لم≥دمة  وت�س∏»مها  المîتüسة  الéهة  من  المüسروaة  ال£∏بات   ΩستالSا  •
الإدارة. لعهدة  وال�سæو…  الدور…  الéرد   AراLاإ  •

لالإدارة. الموردة  الUCسæا±   ΩستالSا  •
وØM¶ها.  kاإلكترون»ا الإدارة  وم�ستæدات  م∏Øات  cاaة  اCرTسØة   •

الCرTسØة. HاYCما∫  الîاUسة  وال�سéالت  الم∏Øات  cاaة   ßØMو اإYداد   •
.πالعم مéا∫  aي  Hها  يك∏ف  التي  الYCما∫  éHم»™   Ωال≥»ا  •
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الــدليـــل الـتنظيـمـــي ل�دارة
العامة لعالقات المستثمرين

ا�صدار ا�ول ١٤٣٨هـ

`g1438/4/1 :QGó°UE’G ïjQÉJ1 :äÉëØ°üdG 1 :QGó°UE’G ºbQ

 »∏gC’G º«∏©àdG ádÉch
 øjôªãà°ùŸG äÉbÓ©d áeÉ©dG IQGOE’G

»Ø«XƒdG ∞°UƒdG :¿Gƒæ©dGQm5 :á≤«KƒdG õeQ

الوصف الوظيفي لـمسؤول خدمات مساندة

م�سوDو∫ الîدمات الم�ساندةم�سم≈ الوØ«Xة:

م�ساYد المدير العاΩالرF»�¢ المباTسر:

-الم�سوDول»ة:

ΩÉ©dG ôjóªdG / ΩÉ©dG ôjóªdG óYÉ°ùe (ô°TÉÑe ô«Z •ÉÑJQG)العالقات الوØ«X»ة: 

ت≥ديº الîدمات الم�ساندة لالإدارة a»ما يتع∏≤ Hالüس»انة والCمن وال�سالمةgد± الوØ«Xة:

:á«Ø«XƒdG •hô°ûdG¢SكالوريوH

ال≥درات والمهارات 
الوØ«X»ة:

التæ¶»م»ة ال≥درة   •
الإن�ساني  πسUالتوا  •

Rاéالإن وSسرYة  الدقة   •

المهاΩ والواLبات 
التüØس»∏»ة:

. العامة  الإدارة   πNدا وال�سالمة  HالCمن  المتع∏≥ة  الCمور  متاHعة   •
تاCم»æها.  ≈∏Y  πوالعم  AاØWوالإ الإنòار   πFساSو اLCهõة  من  الإدارة   êت»اMا üMسر   •

والæ¶اaة. الüس»انة  اYCما∫   ≈∏Y الإدار…  الإTسرا±   •
والتéه»õات.  Öالمكات من  الإدارة  اMت»اLات  تحديد   •

الæØي).  ºYالد الإدارة,  (اMت»اLات   ¢Sارa  Ωن¶ا  ≈∏Y  πالعم  •
.πالعم ت£وير  ت�ستهد±  التي  والم�ستéدات   ΩالمهاH  Ωال≥»ا  •

٣٦



للتواصل:

الإدارة العامة لعالقات الم�ستثمرين

InvestorRelations@moe.gov.sa :البريد اللكتروني

الهاتف: 0114753000

تحويالت: 13420/13422












