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إطار “سفيا” يعمل على تكامل:

الخبرة في الصميم

االستقاللية
يعمل وفق التوجه المعتاد .لديه صالحية تقديرية محدودة في
معالجة المشكالت أو اإلجابة على االستفسارات .يعمل دون
الرجوع كثيراً لآلخرين.
التأثير
قد يكون له قدر أكبر من التأثير في مجاله الخاص .يدرك
للحاجة للتعاون مع الفريق ويعبر عن احتياجات المستخدمين/
العمالء.
التعقيد
يؤدي مجموعة من أنشطة العمل في بيئات مختلفة .قد يساهم
في حلول المسائل االعتيادية.
المعرفة
يستطيع تطبيق المعارف األساسية العامة الموجودة في األدلة
المعرفية الخاصة بمجال المؤسسة التي يعمل بها .لديه معرفة
بمجال العمل األساسي .يستوعب المعلومات الجديدة عندما يتم
تقديمها بشكل منهجي ويطبقها بفاعلية.
مهارات العمل
لديه مهارات تواصل كافية للتحاور بفاعلية مع العمالء
والموردين والشركاء.
قادر على العمل ضمن فريق .قادر على تخطيط وجدولة
متابعة عمله ضمن أطر زمنية قصيرة .يتبع نهجا ً منطقيا ً
ومنظما ً للعمل.
يستوعب ويستخدم األساليب واألدوات والتطبيقات المناسبة
يحدد فرص التطور الخاصة به ويتفاوض بشأنها.
يدرك تماما ً الممارسات األمنية المؤسسية األساسية المتوقعة
من قبل أفراد المؤسسة.

“سفيا”  -إطار المهارات والكفاءة في مجال الصناعة واألعمال

االستقاللية
يعمل تحت إشراف .لديه حرية تصرف محدودة .يتوقع منه أن
يطلب التوجيه واإلرشاد في المواقف غير المتوقعة.
التأثير
ذو تأثير محدود .قد يعمل وحده أو يتفاعل مع الزمالء
المباشرين.
التعقيد
يقوم باألنشطة المعتادة في بيئة مهيكلة .يحتاج إلى المساعدة
لحل المشاكل غير المتوقعة.
المعرفة
لديه المعلومات األساسية العامة المالئمة لمجال عمله .يطبق
المعلومات التي اكتسبها مؤخراً لتطوير مهارات جديدة.
مهارات العمل
لديه مهارات اتصال كافية للتحاور الفعال مع اآلخرين.
يبدي نهجا ً منظما ً ألداء العمل.
يستخدم النظم واألدوات والتطبيقات والعمليات األساسية.
يساهم في تحديد فرص التطوير الخاصة به.
يتبع قواعد السلوك واألخالق والمعايير المؤسسية.
على اطالع بمسائل الصحة والسالمة.
يستوعب الممارسات األساسية لألمن الشخصي ويطبقها.
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مستويات المسؤولية في “سفيا”

ﺗراﻓﯾﺔ
ﺣ
ﻻ
تا
ﺎرا
ﮭ

ﻣﻌ
ﻟﺗﻘﻧ ر ﻓ ﺔ
ﯾﺔ

اﻟﺳﻠ
وﻛﯾ
ﺎ
ت

ﺳﯾ

االستقاللية
يعمل وفق التوجه العام .لديه صالحية تقديرية في تحديد
المسائل والمهام المعقدة واالستجابة لها .يقبل التوجيهات
المحددة الصادرة له ،وتتم مراجعة عمله في آجال (مواعيد)
زمنية متفق عليها .يحدد متى ينبغي تصعيد الموضوعات أو
المشاكل لمستوى أعلى.
التأثير
يتفاعل مع الزمالء ويؤثر فيهم .لديه اتصال بالعمالء
والموردين والشركاء على مستوى العمل .قد يشرف على
اآلخرين أو يتخذ قرارات تؤثر على العمل المسند لألفراد
أو مراحل المشاريع .يتفاهم ويتعاون في تحليل احتياجات
المستخدمين/العمالء ويبرز ذلك في العمل الخاص بهم.
التعقيد
يقوم بالعديد من األعمال ،التي تكون أحيانا ً معقدة وغير
اعتيادية ،في العديد من البيئات .يطبق نهجا ً منظما ً في تحديد
المسائل والمشاكل ومعالجتها.
المعرفة
لديه المعرفة الشاملة والمتخصصة ضمن مجاله ،والتي تعد
ضرورية ألداءه الفعال في المؤسسة ،والتي يستقيها عاد ًة من
األدلة المعرفية المعترف بها ومعلومات المؤسسة .لديه القدرة
على التطبيق الفعال للمعرفة .لديه تقدير لسياق العمل األوسع.
يعمل على تطوير ما لديه من معارف.
مهارات العمل
يبدي مهارات تواصل فعالة.
يضع الخطط والجداول الزمنية ويتابع العمل المنوط به
(وعمل اآلخرين حيثما ينطبق ذلك) بكفاءة في إطار مواعيد
نهائية محددة ووفقا ً للتشريعات والمعايير واإلجراءات ذات
الصلة.
يساهم بشكل وافي في عمل الفرق .يقدِّر ارتباط دوره بأدوار
أخرى وأعمال صاحب العمل أو العميل.
يستطيع أن يتبع نهجا ً تحليليا ً ومنهجيا ً لمعالجة المسائل
والمشاكل.
يبادر في تحديد فرص التطوير الشخصي المالئمة والتفاوض
بشأنها.
يدرك مدى تأثير دوره على الجانب األمني ويستطيع تطبيق
الممارسات األمنية االعتيادية والمعرفة الالزمة لعمله الخاص.

المستوى  3يط ِّبق

االستقاللية
يعمل وفق التوجه العام ضمن إطار واضح للمساءلة .يتمتع
بقدر كبير من المسؤولية واالستقاللية .يخطط لعمله الشخصي
ليستوفي األهداف والعمليات المقررة.
التأثير
يؤثر على العمالء والموردين والشركاء على مستوى
الحسابات .قد يكون مسؤوالً لدرجة ما عن عمل اآلخرين
وتخصيص الموارد .يشارك في األنشطة الخارجية المتعلقة
بمجال تخصصه .يتخذ قرارات تؤثر على نجاح المشاريع
وأهداف الفريق .يتعاون باستمرار مع أعضاء الفريق
والمستخدمين والعمالء .يعمل على ضمان الوفاء باحتياجات
المستخدمين طوال الوقت.
التعقيد
ينطوي عمله على أنشطة فنية أو مهنية معقدة واسعة النطاق
في سياقات مختلفة .يحقق في المسائل أو المشاكل المعقدة
ويحددها ويعمل على معالجتها.
المعرفة
لديه استيعاب شامل لألدلة المعرفية العامة والمتخصصة
المعترف بها في مجال عمل المؤسسة حسبما يلزم .لديه معرفة
مكتسبة وافية بمجال المؤسسة ونطاقها .قادر على تطبيق
المعرفة بفعالية في مواقف غير مألوفة ويعمل على تحديث
معارفه باستمرار ويساهم في تطوير اآلخرين .يستوعب
المعلومات الجديدة بسرعة ويطبقها بفاعلية .يحافظ على
وعي بالممارسات المتطورة وتطبيقها ويتولى مسؤولية التقدم
في تطوره الشخصي.
مهارات العمل
يتواصل بطالقة شفهيا ً وتحريريا ً وبإمكانه تقديم المعلومات
المعقدة لكل من الجمهور التقني وغير التقني.
يخطط ويضع الجداول الزمنية ويراقب العمل لغرض تلبية
أهداف الوقت والجودة.
يسهل التعاون بين أصحاب المصلحة الذين لديهم أهداف
مشتركة.
ينتقي المناسب من المعايير والطرق واألدوات والتطبيقات
المعمول بها
يستوعب تماما ً أهمية األمن للعمل الخاص به ولعمل
المؤسسة .يسعى إلى الحصول على المعرفة أو المشورة
األمنية المتخصصة عند الحاجة لدعم عمله أو عمل زمالئه
المباشرين.

المستوى  4يم ِّكن

االستقاللية
يعمل وفق توجه واسع .غالبا ً ما يأخذ بزمام المبادرة في العمل.
مسؤول بشكل كامل عن الوفاء باألهداف التقنية و/أو أهداف
المشروع/األهداف اإلشرافية .يحدد المراحل الرئيسية ولديه
دور واضح في إسناد المهام و/أو المسؤوليات.
التأثير
يؤثر على المؤسسة والعمالء والموردين والشركاء واألقران
من حيث مساهمة مجال تخصصه .يبنى عالقات عمل مناسبة
ومؤثرة .يتخذ القرارات التي تؤثر على نجاح عمل المؤسسة
التي يعمل بها ،أي على النتائج والمواعيد النهائية والميزانية.
له تأثير كبير على إسناد وإدارة الموارد المناسبة لمهام محددة.
يشجع التعاون مع المستخدم/العميل في جميع مراحل العمل.
يضمن استمرار الوفاء باحتياجات المستخدمين خالل كل
مرحلة من مراحل العمل.
التعقيد
يقوم بمجموعة واسعة ومتنوعة من أنشطة العمل التقنية و/
أو المهنية المعقدة .يأخذ على عاتقه العمل الذي يتطلب تطبيق
المبادئ األساسية في مجموعة واسعة من السياقات ال يمكن
التنبؤ بها في غالب األحيان .يفهم العالقة بين مجال تخصصه
ومتطلبات العميل/المؤسسة األوسع.
المعرفة
لديه إلمام تام باألدلة المعرفية المعترف بها في مجال المؤسسة،
العامة والمتخصصة على حد سواء .يسعى بنشاط للحصول
على المعارف الجديدة لغرض التطوير الذاتي ولغرض توجيه
أو تدريب اآلخرين .يطور دائرة معارف أوسع في مجال عمل
المؤسسة أو مجال األعمال .يطبق المعرفة للمساعدة في تحديد
المعايير التي سيطبقها اآلخرون.
مهارات العمل
يظهر َم َل َكة القيادة .يتواصل بفاعلية بشكل رسمي وغير رسمي.
يعمل على تيسير التعاون بين أصحاب المصلحة الذين لديهم
أهداف مختلفة.
يحلل ويصمم ويخطط وينفذ ويقيم العمل حسب أهداف الوقت
والكلفة والجودة .يحلل المتطلبات ويقدم المشورة حول مجال
وخيارات التحسين المستمر للعمليات .يأخذ جميع المتطلبات
في االعتبار عند تقديم مقترحات .يبدي روح اإلبداع واالبتكار
والتفكير األخالقي عند تطبيق الحلول لصالح العميل/صاحب
المصلحة.
يقدم المشورة بشأن المعايير المتاحة واألساليب واألدوات
والتطبيقات المتاحة ذات الصلة بمجال تخصصه ويمكن أن
يحدد االختيارات المناسبة من بين البدائل.
يحافظ على وعي مستمر بالتطورات الحاصلة في مجال عمل
المؤسسة .يبادر إلى تحديث مهاراته .يقدم التوجيه واإلرشاد
لزمالءه .يقيم ويقدر المخاطر.
يقيم ويقدر المخاطر
يضمن معالجة المسائل األمنية على نحو استباقي ومناسب في
مجاله من خالله شخصيا ً ومن خالل اآلخرين .يعمل أو يشارك
مع أخصائيي األمن حسب الضرورة .يساهم في الثقافة األمنية
للمؤسسة.

المستوى  5يضمن ،يقدم المشورة

االستقاللية
لديه سلطة ومسؤولية محددة فيما يخص اإلجراءات والقرارات
المتعلقة بإحدى نواحي العمل المهمة ،بما في ذلك المسائل
التقنية والمالية وتلك المتعلقة بالجودة .يضع األهداف المؤسسية
ويسند المسؤوليات.
التأثير
يؤثر على صياغة السياسة واالستراتيجية .ينشئ عالقات
مؤثرة مع العمالء الداخليين والخارجين والموردين والشركاء
على مستوى اإلدارة العليا ويشمل ذلك الرواد والقيادات في
المجال .يتخذ القرارات التي تؤثر على عمل المؤسسة التي
يعمل بها وعلى تحقيق األهداف المؤسسية واألداء المالي.
لتعقيد
لديه فهم واسع وعميق لمجال (مجاالت) تخصصه .ينجز
أنشطة العمل المعقدة التي تغطي المسائل التقنية والمالية وتلك
المتعلقة بالجودة .يساهم في تطبيق السياسة واالستراتيجية.
يطبق مجموعة واسعة من المبادئ الفنية و/أو اإلدارية
بشكل مبتكر.
المعرفة
يعزز تطبيقات األدلة المعرفية العامة والمتخصصة في
المؤسسة التي يعمل بها .يعمل على تطوير معرفته بإعمال
وأنشطة وممارسات المؤسسة التي يعمل بها وتلك الخاصة
بالموردين والشركاء والمنافسين والعمالء.
مهارات العمل
يظهر َم َل َكة القيادة بوضوح .يتواصل بفاعلية على جميع
المستويات مع التقنيين وغير التقنيين على حد سواء.
يستوعب أثر التقنيات الجديدة .يفهم ويعمم التطورات الخاصة
بمجال المؤسسة التي يعمل بها ،ودور وتأثير التقنية فيها.
يستوعب المعلومات المعقدة.
يعزز االمتثال للتشريعات ذات الصلة ،ويتيح ما هو ضروري
من الخدمات والمنتجات وممارسات العمل لتوفير الوصول
وتكافؤ الفرص لألفراد ذوي القدرات المختلفة.
يأخذ بزمام المبادرة فيما يخص تحديث مهاراته ومهارات
زمالئه.
يدير المخاطر ويحد من أثارها.
يضطلع بدور قيادي في تعزيز األمن في نطاق مسؤولياته
وبشكل عام في المؤسسة.
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االستقاللية
لديه السلطة على أعلى مستوى مؤسسي في جميع الجوانب
الخاصة بأحد مجاالت العمل الهامة ،بما في ذلك صياغة
السياسات وتطبيقها .مسؤول بشكل كامل عن اإلجراءات
والقرارات التي يتخذها أو يتخذها أشخاص آخرون تم إسناد
المسؤوليات لهم.
التأثير
يتخذ القرارات البالغة األهمية لنجاح المؤسسة .يلهم ويحفز
المؤسسة ،ويؤثر على التطوير في المجال على أعلى
المستويات .يعزز المعرفة و/أو استغالل التقنية في مؤسسة
واحدة أو أكثر .يطور عالقات استراتيجية طويلة األمد مع
العمالء والشركاء والرواد والقيادات في المجال والحكومة.
التعقيد
يقود عملية صياغة االستراتيجية وتطبيقها .يطبق أعلى مستوى
من مهارات القيادة .لديه فهم عميق للمجال وتأثير التقنيات
الناشئة على بيئة العمل بمفهومها األوسع.
المعرفة
لديه معرفة واسعة وعميقة بمجال األعمال بما فيها أنشطة
وممارسات المؤسسة التي يعمل ،كما يمتلك معرفة واسعة
بأنشطة وممارسات الموردين والشركاء والمنافسين والعمالء.
يعزز ثقافة تشجع على التطبيق االستراتيجي لألدلة المعرفية
العامة والمتخصصة ضمن مجال تأثيره.
مهارات العمل
يمتلك كافة مهارات اإلدارة والقيادة االستراتيجية.
يعرف الجميع بالتأثير المحتمل للممارسات والتقنيات
الناشئة على المؤسسات واألفراد ويقيِّم مخاطر استخدامها
أو عدم استخدامها.
يستوعب األفكار المعقدة ويوضحها ويعرضها للجماهير
من جميع المستويات بطريقة مقنعة وقوية الحجة.
يقيم أثر التشريعات ويعزز االلتزام ومشاركة الجميع بفعالية.
يضمن تطوير وحشد كافة المهارات والقدرات المطلوبة
للمؤسسة.
يبرز أهمية الجانب األمني ضمن مجال عمله وفي
المؤسسة ككل.
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