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ملّخص تنفيذي:

يهــدف برنامــج التحّقــق مــن المهــارات إلــى الت�أكــد مــن مؤهــالت العمــال وتمتُّعهــم بالمهــارات الالزمــة ألداء مهنتهــم، 

وذلــك مــن خــالل االختبــارات واالمتحانــات النظريــة والعمليــة فــي مجــال التخّصــص داخــل المملكــة العرب�يــة الســعودية 

وخارجهــا. يســتهدف هــذا الربنامــج أكــر مــن 1.7 مليــون وافــد، مقّســمني علــى أكــر مــن 1000 مهنــة يعملــون حاليــًا 

 داخل المملكة، وأكر من 400 ألف ينضمون حديثًا إلى القوى العاملة سنويًا. 

ولتســهيل إجــراء االمتحانــات واالختبــارات فــي هــذا اإلطــار، قمنــا بتصميــم محــرك اختبــار يضــّم معظــم اللغــات التاليــة 

المنطوقة من ِقبل العمال في بلدان المنشأ:
العرب�ية	 
اإلنجليزية	 
األوردو	 
التاغالوغية	 

 الهندية	 

وفــي هــذا الصــدد، وضــع  برنامــج التحّقــق مــن المهــارات معايــ�ي القبــول التــي يمكــن لمراكــز االختبــار اعتمادهــا، 

وتطبيقهــا وذلــك لتمكــني البنيــة التحتيــة القائمــة حاليــًا داخــل المملكــة مــن تطبيــق المعايــ�ي المطلوبــة فــي مراكــز 

االختبار غي الربحية والخاصة على حدٍّ سواء.

وقــد تــم إطــالق برنامــج التحّقــق مــن المهــارات رســميًا علــى الصعيــد المحلــي فــي 7 مــارس 2021 للتحقــق مــن مهــارات 

ــاًء علــى حجــم  ــذ الربنامــج علــى مراحــل مختلفــة بن ــا بالمملكــة. وســيتم تنفي ــن حالي العمــال ذوي المهــارة المتواجدي

المنشــأة المعنيــة. وهدفنــا المنشــود هــو إكمــال االختبــارات لجميــع العمــال الحاليــ�ني المســتهدفني بحلــول العــام 

.2023

يســتهدف برنامــج التحقــق مــن المهــارات علــى الصعيــد الدولــي 7 بلــدان منشــأ كمرحلــة أولــى بمــا يشــمل أكــر مــن %87 

من العمال المهرة الجدد من البلدان التالية:
الهند	 
الفلبني	 
باكستان	 
بنغالديش	 
مصر	 
سييالنكا	 
 إندونيسيا	 

اختبار مهارات العمال المهاجري�ن في بلدان المنشأ واالعرتاف بالمهارات من قبل بلدان  المقصد
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يجــري العمــل بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة فــي هــذه الــدول مــن أجــل تســهيل اعتمــاد مراكــز االختبــار وكذلــك الت�أكــد 

مــن أن جميــع العاملــني فــي المهــن المســتهدفة يتبعــون اإلجــراء الجديــد وي�جتــازون االختبــارات داخــل بلــدان المنشــأ قبــل 

المغادرة.

وت�تمّثل األهداف الرئيسية في هذا اإلطار في ما يلي:

	  منع اليد العاملة غي الماهرة من دخول سوق العمل.

	  تحسني جودة الخدمات في سوق العمل.

	  تقليل عدد العمال العائدين.

	  خلق فرص جديدة لقطاع التدريب.

	  الحد من الهدر المالي في السوق السعودي.

إعداد: 

المهندس / سعد العقيل، مدير الفحص المهني

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، المملكة العرب�ية السعودية 


