نشرة دورية تصدر عن وزارة املوارد البشرية والتوطني

اعتمــاد تصنيــف مهنــي إماراتي جديد يضــم  725نوع ًا من املهن
أصدر

معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير املوارد البشرية والتوطني قرارا يحمل الرقم  211لسنة  2018يف شأن «قائمة املهن
املستحدثة على أنظمة الوزارة» حيث مت مبوجبه استحداث «تصنيف مهني اماراتي جديد».

ما املقصود بالتصنيف املهني االماراتي ؟

هـــو عبـــارة عـــن قائمـــة تضـــم  725نوعـــا مـــن املهـــن
التـــي ميكـــن مبوجبهـــا اســـتقدام وتشـــغيل العمالـــة
وفق ــا الحتياج ــات املنش ــأة م ــن ه ــذه امله ــن وبالتال ــي مت
اســـتحداث التصنيـــف اجلديـــد مبـــا يلبـــي احتياجـــات
ســوق العمــل ومبــا يتوافــق مــع التصنيــف الدولــي للمهــن.

التصنيف يضم  9مستويات مهنية هي:

01

هل يعني ذلك ان املنشآت لن تتمكن من استخراج
تصاريح العمل للعمال لشغل أي من املهن املعمول بها
يف التصنيف القدمي؟

 83مهنــة للمديريــن

مثــال  :مديــر مشــروع  -مديــر مبيعــات  -مديــر املالية

املســتوى الثانــي

ما الفرق بني التصنيف القدمي واملستحدث؟

التصني ــف الق ــدمي املعم ــول ب ــه من ــذ الع ــام  1988يض ــم
 3االف ن ــوع م ــن امله ــن حي ــث قام ــت ال ــوزارة بتحدي ــث
مســـميات هـــذه املهـــن واختصارهـــا ووضـــع الوصـــف
الوظيفـــي لـــكل مهنـــة منهـــا واملؤهـــات واملتطلبـــات
الوظيفيـــة لشـــغلها واملســـار الوظيفـــي للعاملـــن.

املســتوى األول

 183مهنــة لالختصاصيــن يف املواضيــع
العلميــة والفنية واالنســانية

مثــال  :احملاســبون  -مهنــدس االنتــاج  -طبيــب عام

03

املســتوى الثالــث
 114مهنــة للفنيــن واملعاونــن املهنيــن

مثــال  :منــدوب املشــتريات  -وســيط العقــارات -
فنــي فحــص البصريات

املســتوى الرابــع

نع ــم  ،ل ــن تس ــتطيع املنش ــآت اس ــتقدام وتش ــغيل العمال ــة
اال وفق ــا للمه ــن املعتم ــدة يف التصني ــف املس ــتحدث.

 37مهنــة ملوظفــي الدعــم املكتبي

ماذا بخصوص العقود التي يتم جتديدها  ..هل
ستكون املنشأة ملزمة بتغيير املسمى الوظيفي
للعامل مبا يتوافق مع التصنيف اجلديد ؟

املســتوى اخلامــس

لـــن تكـــون املنشـــأة ملزمـــة بتغييـــر املســـمى الوظيفـــي
للعامـــل الـــذي يتـــم جتديـــد عقـــد عملـــه.

مثــال  :موظفــو الســكرتاريا  -موظفــو خدمــة العمــاء -
استشــاري ســعادة املتعاملني

05

ما الفائدة التي ستعود على اصحاب العمل من
التصنيف اجلديد؟

يوف ــر التصني ــف اجلدي ــد رؤي ــة متكامل ــة للمه ــن القابل ــة
للتوطـــن وكذلـــك املهـــن التـــي تنســـجم مـــع مســـتقبل
س ــوق العم ــل يف الدول ــة وه ــو االم ــر ال ــذي يس ــهل عل ــى
اصح ــاب العم ــل اس ــتقطاب الكف ــاءات الوطني ــة وكذل ــك
اخلب ــرات م ــن خ ــارج الدول ــة لش ــغل ه ــذه امله ــن حي ــث
ينعكــس ذلــك ايجايــا علــى مصالــح املنشــأة ال ســيما مــن
حي ــث زي ــادة االنتاجي ــة وج ــودة العم ــل.
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 63مهنــة لعمــال اخلدمــات واملبيعات

 16مهنــة للعمــال املاهريــن يف مجــاالت الزراعــة وصيد االســماك

مثــال  :قائــد مركــب  -صيــاد  -عامــل زراعة البســاتني

07

 111مهنــة لعمــال احلــرف والصناعــات ذات الصلة

مثــال  :ميكانيكــي مكيفــات الهــواء  -حــداد  -عامــل بنــاء املنازل

 63مهنــة ملشــغلي االالت واملعــدات

مثــال  :عامــل جتميــع املركبــات -ســائق الدراجــة النارية-
عامــل احلفر

www.mohre.gov.ae

06

املســتوى الســابع

املســتوى الثامــن

09

04

مثــال  :صــراف  -مدبــرة منــزل  -أمني مخزن

املســتوى الســادس

كيف استطيع كصاحب عمل معرفة املهن املستحدثة؟

يســـتطيع صاحـــب العمـــل االطـــاع علـــى قائمـــة املهـــن
املســـتحدثة مـــن خـــال املوقـــع االلكترونـــي
 www.mohre.gov.aeأو م ــن خ ــال نظ ــام تس ــهيل،
فضـــا عـــن انـــه عنـــد طباعـــة طلـــب تصريـــح العمـــل
ســـتظهر كافـــة املهـــن املســـتحدثة.

02

08

املســتوى التاســع

 55مهنــة للوظائــف البســيطة

مثــال  :املســاعد املنزلــي  -العامــل الزراعــي  -املراســل
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ملزيد من االستفسار يرجى االتصال على الرقم80060 :

Periodical Newsletter issued by the
Ministry of Human Resources and Emiratisation

New UAE Occupational Classification scheme comprises 725 Occupations
Excellency Nasser bin Thani Juma Al Hamli, Minister of Human Resources and Emiratisation, has issued
Hisdecree
No. 221 for 2018, approving a new Emirati Vocational Classification scheme for the private sector.

What is the UAE Occupational Classification
system?

The new scheme comprises 9 levels

The UAE Occupational Classification system is a list
comprising 725 occupations used in the recruitment of
workers in the UAE’s private sector. The new classification
scheme has been designed to be meet the needs of
the UAE’s local job market and is compatible with the
International Standard Classification of Occupations.

01

What does this mean for employment contract
renewals? Will employers be required to revise
their job titles to match the new scheme?

03

To learn about the new scheme, employers can visit our
website www.mohre.gov.ae, or through the ‘Tasheel’
platform. In addition, the new scheme will be available
when applying for new work permits.
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Technicians & Associate Professionals
(114), such as Purchasing Representative,
Real Estate Agent, Opticians

04

Clerical Support Workers (37), such
as Secretary, Customer Service Clerk,
Happiness Consultants

05

Level 5
Services and Sales Workers
(63), such as Cashier, Domestic
Housekeeper, Store Keeper

Level 6
Skilled Agricultural and Fishery Workers
(16), such as Boat Master, Hunter,
Horticulturist

07

Crafts and Related Trade Workers (111),
such as AC Mechanic, Blacksmith, House
Builder

Plant and Machine Operators (63), such
as Vehicle Assembler, Motorcyclist, Drill
Operator

09

06

Level 7

Level 8

How will the new scheme benefit employers?

The new scheme indicates which jobs can be subject
to Emiratisation. The system has also been tailored
specifically to the requirements of the UAE labour
market, enabling employers to target local talent and
international expertise from abroad. The aim is to
increase in productivity and skills quality available to
employers.

Level 3

Level 4

Employers will not be required to revise job titles on
contract renewals.

As an employer, how do I find out more about the
new job titles?

02

Professionals (183), such as
Accountants, Production Engineers
and General Medical Practitioner

Will employers still be able to issue work permits
for employees to fill a position listed under the
old system?
Employers will only be able to recruit employees based
on the new scheme.

Managerial (83), such as Project Manager,
Sales Manager, Finance Manager

Level 2

What is the difference between the old scheme
and the new one?

The old classification scheme, which was introduced
in 1988, comprised 3,000 professions. The new scheme
has reduced the list of employment categories to 725
occupations and added descriptions, qualifications and
career trajectories for each one.

Level 1

08

Level 9
Elementary Occupations (55), such as
Domestic Worker, Agriculture Labourer,
Office Boy

www.mohre.gov.ae

80060
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For more information please call: 80060

