
فرباير ٢٠٢٣

اتجاهات وممارسات
الموارد ال�شر�ة
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فهرس المحتو�ات

٥
١١
٢٠
٢٣
٣٥

المالمح االقتصاد�ة

التوظ�ف وتخط�ط القوى العاملة

التحول الرقمي

إدارة المواهب
     ZENITHR تحليل تجر�ة الموظف �التعاون مع -    

Thomas International التحليل السلوكي �التعاون مع  -    

التعو�ضات والمزا�ا
(شاملة تعو�ضات أعضاء مجلس اإلدارة)  
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الس�دات والسادة الكرام،

الرائدة في  منذ تأس�سها، قطعت شركة برو�اب�تا لالستشارات اإلدار�ة شوطًا كبريًا في رحلتها لتصبح إحد� أهم الشر�ات 
قطاع الموارد ال�شر�ة في منطقة الشرق األوسط، وكعادتها، ما تزال رؤ�تها ثا�تة في خلق ق�مة مضافة لشر�ائها ونشر 
في  المتمثلة  األساس�ة  الق�م  على  دومًا  الحفاظ  مع  ال�شر�ة،  الموارد  إدارة  في  التمزي  ق�ادة  خالل  من  الوعي  من  المز�د 
الشغف  مثل  العناصر  من  العد�د  إلى  ُ�عزى  نجاحنا  �ان  ولطالما  خدماتنا.  في  النوع�ة  الجودة  وتقد�م  والمثابرة،  اإلقدام، 

المتواصل �تقد�م خدمات متمزية، واالستثمار المناسب في الكفاءات وتلب�ة عمالئنا والحرص على إرضائهم.

ونحن نتطلع للمستقبل ونسعى جاهدين لتحقيق التمزي على مستوى المنطقة، ونلزتم الزتامًا راسخًا �المساهمة في تحقيق 
رؤ�ة شر�ائنا، ونساهم في التوسع المستدام للموارد ال�شر�ة من خالل االستفادة من مهاراتنا وخرباتنا المتنوعة في هذا 
المجال �التعاون مع شر�ائنا االسرتاتيجيني، شركة ZENITHR المختصة �الحلول الذك�ة للموارد ال�شر�ة وتحليل وق�اس تجر�ة 
لتقد�م األفضل  السلوكي والمهين، سع�ًا منا  الموظفني  تقي�م  �أدوات  المتخصصة  العالم�ة   Thomas الموظفني وشركة 

وتحقيق مستو�ات متقدمــة مــن التنافســ�ة والر�ــادة اإلقل�م�ة.

ال�شر�ة  الموارد  اتجاهات  شامًال  ال�و�ت  لدولة   ٢٠٢٢ لعام  السنوي  التقر�ر  على  لإلطالع  أدعو�م  أن  �سعدني  هنا  ومن 
المؤسسي. وقد حظي هذا االستب�ان �مشار�ات كبرية  المواهب والتطوير  لتطوير  المستخدمة  التقن�ات  والتوظ�ف وأحدث 
وخرباء  األعمال  ولقادة  لهم  مرجع�ًا  تقر�رًا  �عتربونھ  أصبحوا  الذين  عمالئنا  �ثقة  واعزتازًا  فخرًا  يز�دنا  مما  التوقعات،  فاقت 

الموارد ال�شر�ة.

إن ما �مزي التقر�ر هذا العام هو أنھ األكرث شموًال بني �ميع التقار�ر المتخصصة �الموارد ال�شر�ة والذ� �ض�ف ق�مة ممزية 
للمنشآت والخرباء المختصني. 

وأثرها  االقتصاد�ة  المؤشرات  وأهم  والتوظ�ف  ال�شر�ة  الموارد  اتجاهات  أحدث  على  الضوء  إللقاء  تطويره خص�صًا  تم  ح�ث 
على سوق العمل ال�و�يت. �ما تضمن تحليل اتجاهات إدارة المواهب، وم�ادرات التحول الرقمي ومعدالت االندماج الوظ�في 

والسعادة الوظ�ف�ة، �اإلضافة إلى آخر تطورات التعو�ضات والمزا�ا في أسواق العمل.

في الختام، أوّد أن أشكر�م على دعم�م المستمر وثقت�م الراسخة اليت نعزت بها، ونحرص على تحقيق أفضل ق�مة ل�م ول�ميع 
الشر�اء واألطراف المعن�ة، آملني أن �شــهد العــام المقبل مز�دًا من اإلنجازات، وإطالق م�ادرات خالقة وحلول تمكن�م من النجاح 

في الحصول على الق�مة المرادة إلحداث التغيريات المالئمة لنمو األعمال واستدامتها. 

م�مد أبو الر�
الر��س التنف�ذ� - برو�اب�تا

رسالة الر��س التنف�ذ�
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نظرة عامة على التقر�ر
�لقي التقر�ر السنوي التجاهات الموارد ال�شر�ة لعام ٢٠٢٢ الذ� تم إعداده من قبل برو�اب�تا الضوء على المالمح االقتصاد�ة، 
ويحلل التغريات في اتجاهات الموارد ال�شر�ة والتوظ�ف عرب أسواق العمل في دولة ال�و�ت ودول مجلس التعاون الخليجي 
اإلدارة في  التقر�ر م�افآت أعضاء مجلس  إلى ذلك، �فحص هذا  �اإلضافة  �ھ.  الذ� تقوم  السنوي  نتائج االستب�ان  من خالل 
المنشآت المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، �ما �فحص أ�ضا مستو�ات االندماج الوظ�في والتحليل السلوكي الذ� 
تجر�ة  وق�اس  وتحليل  ال�شر�ة  للموارد  الذك�ة  �الحلول  المختصة  ز�نرث   شركة  وهم   ، االسرتاتيجيون  برو�اب�تا  شر�اء  أجراه 

الموظفني وشركة توماس  العالم�ة المتخصصة �أدوات تقي�م الموظفني السلوكي والمهين.

ال�شر�ة في مختلف القطاعات في دول مجلس  أطلقت برو�اب�تا استب�انها السنوي �مشاركة قادة األعمال وخرباء الموارد 
التعاون الخليجي، ح�ث شارك ما يز�د عن ٧٥٠ منشأة ممثلة �القطاعات التال�ة:

الصناعة

التعل�م

الغاز والنفط

القطاع ال��ومي

عَدة منشآت
في قطاعات مختلفة

التجارة �التجز�ة
والتجارة اإللكرتون�ة

الخدمات المال�ة
خدمات أعمال مهن�ة(ال�نوك والتأمني وأسواق المال)

اإلنشاءات والمقاوالت

اإلتصاالت

األغذ�ة والمشرو�ات
(المطاعم)

خدمات واستشارات
قطاع التكنولوج�ا

٪٧٤ ٪٢٦

منشآت غري مدرجةمنشآت مدرجة
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٤١ ٤٢ ٤٣
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ُ�لقي هذا القسم الضوء على المعايري االقتصاد�ة في دولة ال�و�ت ودول مجلس التعاون الخليجي، �اإلضافة إلى االسرتاتيج�ات 
والتطورات الجار�ة اليت تؤثر على الوضع الحالي والمستق�لي داخل سوق العمل.

المصادر:
مركز أبحاث «برو�اب�تا» 

https://pro-capita.com/

القسم األول: المالمح االقتصاد�ة
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أبرز المالمح االقتصاد�ة
رؤى دول مجلس التعاون الخليجي وتأثريها على سوق العمل

شهد عام ٢٠٢٢ ازدهارًا اقتصاد�ًا في دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من الحر� األوكران�ة الروس�ة، وأزمة الطاقة 
العالم�ة، والقيود المستمرة في سلسلة عمل�ات التور�د العالم�ة، والتقل�ات في األسواق المال�ة.

خضعت العد�د من اللوائح التنظ�م�ة إلصالحات جوهر�ة في عام ٢٠٢٢ ح�ث �انت تهدف إلى تقليل اعتماد االقتصاد على 
"التنويع المستدام". وجدير �الذكر أن تلك اإلصالحات  من خالل  أكرث قدرة على الحركة  النفط، والتطلع إلى سوق عمل 
�انت أكرث بروًزا في المملكة العر��ة السعود�ة واإلمارات العر��ة المتحدة وقطر من بني دول مجلس التعاون الخليجي، 

�ما �تماشى و�تناغم مع رؤاهم االسرتاتيج�ة الطو�لة المد�.

من المتوقع أن ت�ون دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القادمة قادرة على تشجيع المز�د من االستثمار األجنيب 
مف�ًدا  سي�ون  الذ�   (FDI) الم�اشر  األجنيب  االستثمار  ز�ادة  على  هذا  وس�ساعد  الجار�ة.  والتطورات  التحس�نات  �س�ب 
للمواهب اليت تبحث عن فرص العمل والتطوير الوظ�في ، واألهم من ذلك، للمستثمر�ن الذين يبحثون عن عائد أعلى من 

خالل االستثمارات  (ROI) في األسواق اليت تتمتع �قوة شرائ�ة قو�ة للمستهلكني.

مع استمرار نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وتوسعها، أصبحت استضافة الفعال�ات العالم�ة الناجحة مثل 
فعال�ة �أس العالم ٢٠٢٢ في قطر، وتطوير المشار�ع الس�اح�ة الكربى في مدن مثل دبي وجدة والر�اض، مثاًال يحتذ� 
رؤاهم  مع  �تماشى  �ما  العالم،  على  وانفتاحها  حركتها  ومرونة  أعمالها  وتسيري  وإدار�ها  التحت�ة  �ن�تها  لتطور  �ھ 

طو�لة المد� لغرض خلق بيئة أعمال مثال�ة لالستثمار.

تركز ال��ومات في دول مجلس التعاون الخليجي على تعز�ز ر�ادة األعمال واال�ت�ار من خالل صناديق االستثمار والدعم 
تعز�ز  إلى  تهدف  اليت  والم�ادرات  المغامر  المال  رأس  استثمارات  في  الز�ادة  خالل  من  جل�ًا  هذا  و�تضح  التنظ�مي. 
أعمال  إنشاء  إلى  يؤد�  مما  التحت�ة،  ال�ن�ة  وتعز�ز  األعمال  لر�ادة  البييئ  النظام  تعز�ز  هو  ذلك  من  والهدف  اال�ت�ار. 
تجار�ة جد�دة متبوعة �المز�د من فرص العمل الجد�دة، �اإلضافة إلى تنويع  االقتصاد والتقليل من االعتماد على صناعة 

أو مصدر واحد. 

مع استمرار ازدهار اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وز�ادة تنقل المواهب ف�ما ب�نها، فإنھ من المتوقع أن ير�فع 
مواجهة  من  ذلك  على  �رت�ب  وما   ،٢٠٢٣ عام  في  واألجنب�ة  الوطن�ة  المواهب  أفضل  الستقطاب  المنافسة  مستوى 
أصحاب األعمال لتحدً�ا مزدوًجا  من ح�ث استقطاب المواهب الماهرة �اإلضافة الى االحتفاظ بها. وجدير �الذكر أن الحر� 
تتفاقم  أن  المتوقع  ومن  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  في  ملحة  قض�ة  تعترب  المواهب  استقطاب  على  المستمرة 

آثارها في العام المقبل.
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والخاص
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المركز الخامس على 
مستوى دول مجلس 

التعاون الخليجي

المركز الـ ٥٠ عالمً�ا

المركز الثالث على 
مستوى دول مجلس 

التعاون الخليجي

٠٫٦١ درجة

المركز الرابع على 
مستوى دول مجلس 

التعاون الخليجي
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المالمح االقتصاد�ة
تصورات غرف دول مجلس التعاون الخليجي وتأثريها على سوق العمل

Mubasher (Kuwait Employment) (٥) - World Bank (٤) - UNDP (٣) - Kamco Invest GCC Equity Markets 2022 - (٢) - IMF (١) :المصادر
                  ت 1، 2، 3 - صفحة 45

نمو الناتج المحلي
اإل�مالي الحق�قي

نمو نص�ب الفرد
من الناتج المحلي
اإل�مالي

إنشاء الوظائف
الشاغرة

مؤشر التنم�ة
ال�شر�ة لألمم
المتحدة ت ١

مؤشر ال��ومة
اإللكرتون�ة لألمم
المتحدة ت ٢

مؤشر رأس المال
ال�شري لل�نك
الدولى ت ٣

أداء السوق المالي

التض�م

٪٧٫٦

٪٢٫٢

٪١٨٫٨

٪٧٫١-

توفري ١٫٣ مليون 
فرصة عمل

٣٠٠ ألف وظ�فة 
شغرها مواطنون 

محليون

الصعود إلى المركز 
٣٥ عالمً�ا، بز�ادة 

�مسة مراكز

المركز الثاني على 
مستوى دول مجلس 

التعاون الخليجي

المركز الـ ٣١ عالمً�ا

المركز الثاني على 
مستوى دول مجلس 

التعاون الخليجي

٠٫٥٨ درجة

المركز الخامس على 
مستوى دول مجلس 

التعاون الخليجي

٪٥٫١

٪٣٫٧

٪١٦

٪٢٠٫٣

٢٠٠٪ ز�ادة في عدد 
الوظائف الشاغرة

المركز ٢٦ عالمً�ا 
بز�ادة ٥ مراكز

المركز األول في 
دول مجلس التعاون 

الخليجي

المركز الـ ١٣ عالمً�ا

المركز األول في 
دول مجلس التعاون 

الخليجي

٠٫٦٧ درجة

المركز األول في 
دول مجلس التعاون 

الخليجي

٪٣٫٤

٪٤٫٥

٪٢٩

٪٨٫١-

أكرث من ٥٠٠٠ وظ�فة 
في القطاع العام

١٨٥٠ وظ�فة في 
القطاع الخاص 

شغلها مواطنون 
محليون

المركز ٤٢ عالمً�ا

المركز الثالث على 
مستوى دول مجلس 

التعاون الخليجي

المركز الـ ٧٨ عالم�ا

المركز السادس 
على مستوى دول 

مجلس التعاون 
الخليجي

٠٫٦٤ درجة

المركز الثالث على 
مستوى دول مجلس 

التعاون الخليجي

٪٨٫٧

٪٤٫٣

٪٣٣

٪٣٫٥

١٣٦٠٠ فرصة عمل 
للمواطنني في 

القطاع الخاص

١٢٣٠٠ فرصة عمل 
في القطاع العام 

حىت يونيو ٢٠٢٢

المركز ال ٥٠ عالم�ًا، 
تراجعت ثالث مراكز 

منذ عام ٢٠١٥

المركز الرابع على 
مستوى دول مجلس 

التعاون الخليجي

المركز الـ ٦١ عالمً�ا

المركز الخامس على 
مستوى دول مجلس 

التعاون الخليجي

٠٫٥٦ درجة

المركز السادس 
على مستوى دول 

مجلس التعاون 
الخليجي

٪٣٫٤

٪٣٫٥

٪٩٫٨

٪٥٫٥

ز�ادة توظ�ف 
المواطنني �نس�ة 
٤٫٣٪ في القطاع 

الخاص و ٣٫٢٪ في 
النصف الثاني من 

عام ٢٠٢٢ في 
القطاع العام على 

التوالي

المركز ٣٥ عالمً�ا

المركز الثاني على 
مستوى دول مجلس 

التعاون الخليجي

المركز الـ ٥٤ عالمً�ا

المركز الرابع على 
مستوى دول مجلس 

التعاون الخليجي

٠٫٦٥ درجة

المركز الثاني على 
مستوى دول مجلس 

التعاون الخليجي 
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ال�و�ت ٢٠٢٢

٢ ٣

٤ ٥ ٦

٧ ٨ ٩

١٠ ١١ ١٢

١٣ ١٤ ١٥

١٦ ١٧ ١٨

١٩ ٢٠ ٢١

٢٢ ٢٣ ٢٤

٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨

٢٩ ٣٠ ٣١

٣٢ ٣٣ ٣٤

٣٥ ٣٦ ٣٧

٣٨ ٣٩ ٤٠

٤١ ٤٢ ٤٣

٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧

المالمح االقتصاد�ة
تصورات دول مجلس التعاون الخليجي وتأثري ذلك على سوق العمل لد� �ل منها

الناتج المحلي اإل�مالي  ، �انت المملكة العر��ة السعود�ة منارة لالزدهار االقتصاد� ح�ث ار�فع   ٢٠٢٢ في عام 
�ش�ل  لإلعجاب  مثريًا  ال�ناء  قطاع  و�ان   .٪١٨٫٨ �نس�ة  نموًا  للفرد  اإل�مالي  المحلي  الناتج  وسجل   ،  ٪٧٫٦ �نس�ة 
إيجابي، ح�ث سجل معدل نمو مر�فعًا �لغ ٨٫٨٪ ، �م�لغ إ�مالي ض�م قدره ١٨٢٫٢ مل�ار دوالر. وفي الوقت نفسھ، 
ازدهر قطاعي الس�احة والفندقة، وشهدا نموًا كبريًا. ومن جانب آخر، شهد سوق األوراق المال�ة انخفاضًا �نس�ة

 (HDI) ٧٫١٪. وعلى الرغم من ذلك، تقدمت المملكة العر��ة السعود�ة ب�مس نقاط على مؤشر التنم�ة ال�شر�ة
من المركز ٤٠ إلى ال٣٥ ، جنً�ا إلى جنب مع البحر�ن.

١٫٣ مليون وظ�فة  الجد�دة، مع ظهور  العمل  فرص  إيجاد عدد كبري من  إلى  والتنوع  االقتصاد�  النمو  أد� هذا 
نموًا  قطاع الخدمات  شاغرة جد�دة، ح�ث أن هناك  ٣٠٠٠٠٠ وظ�فة منها قد شغلها مواطنون سعوديون. وسجل 
 ،  ٪٧٢ �نس�ة  العر��ة السعود�ة  المملكة  المغامر في  المال  الوظائف. �ما زادت استثمارات رأس  ٢١٪ في  �نس�ة 
لتصل إلى م�لغ وقدره ٩٨٧ مليون دوالر، مع تخص�ص ٢٤٪ (٢٣٩ مليون دوالر) منھ في قطاع التكنولوج�ا المال�ة. 
عمل  واقرتحت  العمل،  قانون  في  اإلصالحات  من  العد�د  �تنف�ذ  السعود�ة  العر��ة  المملكة  ��ومة  قامت  �ما 
التعد�الت الالزمة عليها، واليت تهدف إلى �ما�ة حقوق الموظفني ، مما يجعل المملكة العر��ة السعود�ة وجهة 

عمل أكرث تنافس�ة.

الناتج المحلي  ٨٫٧٪، وسجل  في عام ٢٠٢٢ ، سجل الناتج المحلي اإل�مالي الفعلي لل�و�ت نموًا ملحوظًا �نس�ة 
اإل�مالي للفرد نموًا �نس�ة ٣٣٪ وهو األعلى من بني دول مجلس التعاون الخليجي، ومع ذلك ال تزال الدولة تواجھ 

تحد�ات في تنويع مصادر اقتصادها، ح�ث أوضحت المزيان�ة السنو�ة لعام ٢٠٢٣ اعتماد الدولة على النفط �نس�ة
 ٩١٪، مما �ش�ل خطًرا كبرًيا من تقل�ات األسعار، �ما يؤكد أ�ًضا الحاجة الملحة إلى تنويع مصادر االنتاج.

شهدت ال�و�ت �عض التغريات من ح�ث التوظ�ف ، و�عود الس�ب في ذلك �ش�ل أساسي إلى ار�فاع الطلب على 
العمالة األجنب�ة ذات المهارات المنخفضة. وشهد توظ�ف العمالة الوطن�ة �ش�ل خاص ار�فاًعا ملحوًظا، ح�ث تم 
استحداث ما بني ١٢٤٠٠ و ١٣٠٠٠ وظ�فة جد�دة في ال�و�ت في �ال القطاعني العام والخاص على التوالي خالل العام 

الماضي.

التعاون  في دول مجلس  ثاني أدنى مركز  �ذلك تحتل  ال�شر�ة، وهي  التنم�ة  في مؤشر   ٥٤ المركز  ال�و�ت  تحتل 
الخليجي، ح�ث تراجعت ٣ مراكز منذ عام ٢٠١٥. �اإلضافة إلى ذلك، تحتل ال�و�ت المركز ٦١ في مؤشر تطورال��ومة 
االلكرتون�ة العالمي، وهي �ذلك ت�ون قد تراجعت �معدل ١٥ مر��ة منذ عام ٢٠٢١. وعلى الرغم من هذه التحد�ات، 
التجز�ة والتجارة اإللكرتون�ة  النفط والغاز وتجارة  قطاعات الخدمات المصرف�ة والرعا�ة الصح�ة وقطاعات  فإن 

شهدت نمًوا ملحوظًا خالل عام ٢٠٢٢. 
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ال�و�ت ٢٠٢٢

٢ ٣

٤ ٥ ٦

٧ ٨ ٩

١٠ ١١ ١٢

١٣ ١٤ ١٥

١٦ ١٧ ١٨

١٩ ٢٠ ٢١

٢٢ ٢٣ ٢٤

٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨

٢٩ ٣٠ ٣١

٣٢ ٣٣ ٣٤

٣٥ ٣٦ ٣٧

٣٨ ٣٩ ٤٠

٤١ ٤٢ ٤٣

٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧

المالمح االقتصاد�ة
تصورات دول مجلس التعاون الخليجي وتأثري ذلك على سوق العمل لد� �ل منها

سجل الناتج االنتاج القطري المحلي أعلى نمو حق�قي في عام ٢٠٢٢ منذ ٢٠١٦ �نس�ة ٣٫٤٪، مع نمو نص�ب الفرد من 
الناتج المحلي اإل�مالي �نس�ة ٢٩٪. و�ان التوظ�ف الوطين في المقدمة ح�ث شغل المواطنون القطر�ون أكرث 
٦٩٪ من العاملني في القطاع العام �انوا من النساء. وقد تم �ذل جهد كبري في التوظ�ف  من ٦٨٥٠ وظ�فة، و 

استعدادًا لفعال�ات �أس العالم لتلب�ة الطلب المزتا�د على العمالة النا�م عن هذا الحدث.

�ان قطاع المواصالت واألعمال اللوجست�ة، والخدمات الرقم�ة، والس�احة، والفندقة من القطاعات اليت ازدهر� 
في عام ٢٠٢٢. و�ان من المتوقع أن تحقق فعال�ات �أس العالم إيرادات قدرها ٢٠ مل�ار دوالر، وأن تستقطب نحو 
 Q٢٠ البورصة  مؤشر  شهد  ذلك،  ومع   .(HDI) ال�شر�ة  التنم�ة  مؤشر  على   ٤٢ المركز  قطر  تحتل  زائر.  مليون   ١٫٤
في  االنخفاض  نتيجة  ذلك  و�ان  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  بني  من  معدل  أدنى  وهو   ،٪٨٫١ �نس�ة  انخفاضًا 
االقتصاد  �ستمر  الرتاجع،  ذلك  من  الرغم  وعلى  والعقار�ة.  المال�ة  والمؤشرات  وال�نوك،  التأمني،  مؤشرات 

القطري في التألق.

المحلي  الناتج  وصل  ح�ث   ،  ٢٠٢٢ عام  في  االقتصاد�  النمو  في  كبريًا  ار�فاعًا  المتحدة  العر��ة  اإلمارات  سجلت 
اإل�مالي الفعلي إلى ٥٫١٪ ، مما يجعلها ثاني أعلى نص�ب للفرد من الناتج المحلي اإل�مالي �نمو قدره ١٦٪. �ما 
ار�فع عدد الوظائف الشاغرة �العمل عن ُ�عد �نس�ة ٢٧٫٧٪ ، مع ترسيخ م�انة دبي �اعت�ارها الوجهة األكرث شعب�ة 
في العالم للمرة الثان�ة على التوالي. وقد �لغت عائدات الس�احة م�لغًا وقدره ٢٩٫٤٢ مل�ار دوالر، وهي األعلى 

في تار�خ دبي حىت اآلن. �ما شهدت قطاعات FSI وال�نوك والعقارات والنفط والغاز نمًوا كبرًيا.

العمالة  ز�ادة  وإلى   ، اإل�مالي  المحلي  الناتج  تنويع  إلى  تهدف  واليت   ،D٣٣ الطموحة  الرؤ�ة  دبي  أطلقت 
انطالقة  ، وكذلك دعم  الم�اشر  األجنيب  ، وجذب االستثمار  العمل  التنافس�ة في سوق  القدرة  ، وتعز�ز  الوطن�ة 
المنشآت الناشئة يوني�ورن. وقد أد� ذلك إلى ار�فاع عدد الوظائف الشاغرة �نس�ة مذهلة �لغت ٢٠٠٪. وستدخل 
ضر��ة دخل المنشآت حزي التنف�ذ اعت�ارًا من األول من يونيو ٢٠٢٣. وسجل مؤشر أبو ظيب للتداول أعلى معدل نمو من  
بني �ميع مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي �نس�ة �لغت ٢٠٫٣٪ ، ب�نما نما مؤشر سوق دبي المالي �نس�ة
٤٫٤٪. وتقدمت اإلمارات ب�مس مراكز في مؤشر التنم�ة ال�شر�ة (HDI) ح�ث ار�فعت من المركز ٣١ إلى المركز ٢٦ 

لت�ون األولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

١,١٩٠ مليون  في المنطقة، ح�ث �لغت  أكرب مستثمر في رأس المال االستثماري  ال تزال اإلمارات العر��ة المتحدة 
دوالر أمر�كي، أي أقل �نس�ة ٢٠٪ عن عام ٢٠٢١. وعلى الرغم من ذلك، فإن الدولة ثا�تة في سعيها لخلق اقتصاد 

أكرث تنوعًا، وتوفري المز�د من فرص توظ�ف المواهب.
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ال�و�ت ٢٠٢٢

٢ ٣

٤ ٥ ٦

٧ ٨ ٩

١٠ ١١ ١٢

١٣ ١٤ ١٥

١٦ ١٧ ١٨

١٩ ٢٠ ٢١

٢٢ ٢٣ ٢٤

٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨

٢٩ ٣٠ ٣١

٣٢ ٣٣ ٣٤

٣٥ ٣٦ ٣٧

٣٨ ٣٩ ٤٠

٤١ ٤٢ ٤٣

٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧

المالمح االقتصاد�ة
تصورات دول مجلس التعاون الخليجي وتأثري ذلك على سوق العمل لد� �ل منها

استثمر� ال��ومة البحر�ن�ة في خلق فرص عمل للمواطنني، و�انت النتائج واضحة في عام ٢٠٢٢ ح�ث سجل الناتج 
المحلي اإل�مالي الفعلي نمًوا ثا�ًتا �نس�ة ٣٫٤٪ ب�نما نما نص�ب الفرد من الناتج المحلي اإل�مالي �نس�ة ٩٫٨٪. 
وار�فعت مستو�ات التوظ�ف للمواطنني البحر�نيني في �ل من القطاعني الخاص والعام �نس�ة ٤٫٣٪ و ٣٫٢٪ على 
متوسط  ز�ادة  إلى  االستثمار  هذا  أد�  �ما   .٪٨ �نس�ة  المواطنني  لغري  التوظ�ف  مستو�ات  وار�فعت  التوالي، 

رواتب البحر�نيني، ح�ث ار�فع �نس�ة ١٫٦٪ في القطاع الخاص و ٥٫٥٪ في القطاع العام.

من بني القطاعات اليت سجلت نمًوا  �ان قطاع الخدمات المال�ة وقطاعات ال�نوك والعقارات والفندقة والتصنيع 
إلكرتون�ة لتحسني كفاءة  العمالة وبوا�ات  إنشاء مراكز جد�دة لتسجيل  في عام ٢٠٢٢. عالوة على ذلك، فقد تم 
التسج�الت وتوفري ممثل لهيئة تنظ�م سوق العمل في حالة حدوث نزاعات بني العمالة وأصحاب األعمال. �ما تم 
وضع إجراءات جد�دة لر�ط تصار�ح العمل �المؤهالت المهن�ة. وقد أ�ان تر��ب البحر�ن العالمي في مؤشر التنم�ة 
ال�شر�ة �أنھ على قدم المساواة مع المملكة العر��ة السعود�ة وذلك عند المركز ٣٥، ح�ث ار�فع سبع مراتب منذ 
عام ٢٠٢٠. وار�فع مؤشر �ميع األسهم البحر�ين �نس�ة ثا�تة �لغت ٥٫٥٪. و�فضل الجهود الحث�ثة لخلق المز�د من 

فرص العمل الوطن�ة، فإن اقتصاد البحر�ن �سري على طر�ق النمو واالستقرار.

وعلى الرغم من نمو الناتج المحلي اإل�مالي الفعلي �نس�ة ٤٫٤٪ في عام ٢٠٢٢، ال يزال االقتصاد الُعماني في 
طر�قھ للمضي قدمًا ، و�ان نمو نص�ب الفرد من الناتج المحلى ما نس�تھ ٢٤٫١٪. وتقوم ال��ومة �تنف�ذ اسرتاتيج�ات 
وز�ادة  الموظفني  ل�ما�ة  العمل  قانون  على  تعد�الت  إجراء  ذلك  في  �ما  الخاص،  القطاع  نحو  التوظ�ف  لتحويل 
اإلنتاج�ة وتعز�ز االستثمار. و�ان أداء سوق التداول الُعمان�ة ج�ًدا، ح�ث نما �نس�ة ١٧٫٦٪ ، وهو ثاني أعلى مستوى 
من بني دول مجلس التعاون الخليجي. وتحتل ُعمان المركز ٥٤ عالمً�ا في مؤشر التنم�ة ال�شر�ة، وهي األدنى من 

بني دول مجلس التعاون الخليجي.

قامت ُعمان بإطالق بر�امًجا لتدر�ب المواطنني الُعمانيني ال�احثني عن عمل في ال�ل�ات المهن�ة لتوظ�ف الش�اب. 
لالستثمار في أسهم المنشآت  المال�ة إلنشاء سوق رقمي وفعلي  األوراق  تداول  �مراجعة قوانني  �ما قامت 
القطاعني  في   ٢٠٢٢ عام  خالل  عمل  فرصة   ٣٥٠٠٠ توفري  من  تمكنت  ذلك،  إلى  �اإلضافة  والمتوسطة.  الصغرية 
الخاص والعام. وتقوم ُعمان �االستثمار في قطاعات النقل والخدمات اللوجست�ة والرعا�ة الصح�ة والتكنولوج�ا 
الذات�ة  االستدامة  نحو  مساًرا  ال��ومة  وترسم  جد�دة.  نقل  ومرافق  ومطارات  موانئ  إنشاء  خالل  من  والفندقة 
وتنم�ة القوى العاملة الوطن�ة من خالل م�ادرات التعمني. وعلى الرغم من تلك التحد�ات، تستعد ُعمان لحجز م�ان 

لها ضمن مصاف أكرب االقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي، مما �مهد لها الطر�ق لمستقبل واعد.
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ُ�لقي هذا القسم الضوء على اتجاهات التوظ�ف وخطة القوى العاملة اليت تمارسها المنشآت في سوق ال�و�ت.

المصادر:
قواعد ب�انات استشارات الموارد ال�شر�ة والتوظ�ف التا�عة لـ «برو�اب�تا» ومركز أبحاث «برو�اب�تا» 

https://pro-capita.com/

القسم الثاني: التوظ�ف وتخط�ط القوى العاملة
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التوظ�ف وخطة القوى العاملة
اتجاهات التوظ�ف حسب حاجة سوق العمل 

والتمويل  الس�احة  مثل  قطاعات  في  االستثمار  خالل  من  اقتصاداتها  تنويع  على  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  عملت 
والتكنولوج�ا، وشملت الجهود الم�ذولة لتعز�ز النمو االقتصاد� استقطاب االستثمار األجنيب، وإنشاء مناطق التجارة الحرة، 

وتطوير ال�ن�ة التحت�ة. وفي عام ٢٠٢٢، أظهر� القطاعات التال�ة معدالت نمو األكرث ار�فاعًا:

نضع نصب أع�ننا عام ٢٠٢٣ الذ� س�شهد هي�لة المشهد االقتصاد� والس�اسي من خالل اسرتاتيج�ات �ل دولة على نحو �دفع 
عجلة النمو في مختلف القطاعات. وتشري توقعات السوق إلى أن قطاعات مع�نة ستشهد توسًعا كبرًيا، و�عضها اآلخر قد 

يواجھ العق�ات. ف�ما �لي �عض القطاعات اليت من المتوقع أن تشهد نموًا في عام ٢٠٢٣

• الس�احة والرتف�ھ
• الخدمات ال��وم�ة

• التصنيع
• ال�ناء وال�ن�ة التحت�ة

• الض�افة

• النقل والخدمات اللوجست�ة
• التكنولوج�ا والخدمات 

الرقم�ة
• الض�افة

• الرعا�ة الصح�ة
• خدمات األعمال المهن�ة

• قطاع الخدمات 
المصرف�ة

• الس�احة والرتف�ھ
• الض�افة

• النفط والغاز
• الممتل�ات والعقارات

• النقل والخدمات 
اللوجست�ة

• الخدمات الرقم�ة
• الض�افة

• الس�احة والرتف�ھ
• ال�ناء وال�ن�ة التحت�ة

• قطاع الخدمات المصرف�ة
• الرعا�ة الصح�ة

• التعل�م
• البيع �التجز�ة والتجارة 

اإللكرتون�ة
• النفط والغاز

• قطاع الخدمات 
المصرف�ة

• العقارات
• التصنيع

• النقل واالتصاالت
• الض�افة

الصناعات النام�ة 
في عام
٢٠٢٢

• ال�ناء وال�ن�ة التحت�ة
• الطاقة والمرافق
• الس�احة والرتف�ھ

• الرعا�ة الصح�ة
• التصنيع

• ال�ناء وال�ن�ة التحت�ة
• النفط والغاز

• الس�احة والرتف�ھ
• التصنيع

• الرعا�ة الصح�ة

• ال�ناء وال�ن�ة التحت�ة
• الس�احة والرتف�ھ

• الرعا�ة الصح�ة
• التكنولوج�ا والخدمات 

الرقم�ة
• العقارات

• ال�ناء وال�ن�ة التحت�ة
• الطاقة والمرافق

• النفط والغاز
• التكنولوج�ا والخدمات 

الرقم�ة
• قطاع الخدمات 

المصرف�ة

• النفط والغاز
• ال�ناء وال�ن�ة التحت�ة

• قطاع الخدمات المصرف�ة
• الرعا�ة الصح�ة

• التجز�ة

• قطاع الخدمات 
المصرف�ة

• ال�ناء وال�ن�ة التحت�ة
• الس�احة والرتف�ھ

• التكنولوج�ا والخدمات 
الرقم�ة

• الرعا�ة الصح�ة

الصناعات الُمتوقع 
نموها في عام

٢٠٢٣
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التوظ�ف وخطة القوى العاملة
الثغرات في  العرض والطلب

تغيريات الطلب حسب التخصص
في ال�و�ت ٢٠٢٢ 

الوظائف ذات الطلب المنخفضالوظائف ذات الطلب المر�فع
انخفاضإر�فاع

أثر� عوامل مثل  العمل. وقد  للمتغريات اليت شهدها سوق  الطلب عليها استجا�ة  ت�اين في  إلى  الوظائف  خضعت مختلف 
سوق  في  والطلب  العرض  من  �ل  على  لالستثمار  المستهدفة  القطاعات  في  والتغريات  ال�و�ت،  في  واللوائح  التشر�عات 
العمل. وقد تؤثر س�اسات التوطني على الطلب على تخصصات مع�نة، ب�نما قد تؤثر التشر�عات المتعلقة �استقدام العمالة 

من الخارج على العرض.

يوضح الجدول أدناه التغيريات األخرية في الطلب على الوظائف المختلفة:

تنوه برو�اب�تا عدم االعتماد �لً�ا على الب�انات المذ�ورة أعاله �مرجع عند مراجعة رواتب الموظفني الحاليني في أي منشآة، ح�ث يجب أخذ العد�د من العوامل والممارسات األخرى في االعت�ار.

أخصائيو المزايا والتعويضات
مطورو الربامج والتطب�قات

متخصصو وسائل التواصل االجتماعي
خرباء األمن السيرباني

االستثماريون المصرفيون
خرباء الب�انات والذ�اء االصطناعي

مدراء المشار�ع
المحللون الماليون

خرباء التوظ�ف
األط�اء

الممرضات
المعلمون

العمالة متوسطة المهارة (سائقون، فنيون، ذوي ال�اقات الزرقاء، إلخ.)

متخصصون سالسل التوريد واللوجستيات
المهندسون الميكانيكيون
المهندسون الكهربائيون
المهندسون المدنيون
موظفو مكاتب االستقبال في الفنادق
و�الء مب�عات العقارات
موظفو التسويق عرب الهاتف
عمال خط الت�ميع
مسؤولني مسك الدفاتر
عمال تصنيع
عمال مكتب الرب�د
و�الء سفر
أمناء الصناديق
موظفو  إدارة الممتل�ات
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التوظ�ف وخطة القوى العاملة
معدالت نمو التوظ�ف

أفاد ٤٥٫٧٪ من المشاركني بوجود نموًا في التوظ�ف �متوسط ٢٦٫٧٪ خالل عام ٢٠٢٢، ب�نما أفاد ٢٠٫٥٪ من المشاركني وجود 
انخفاض �متوسط ٢٢٫٩٪.

٨٫٦٪ من  ١٧٫٤٪، في حني �توقع  من المنشآت ال�و�ت�ة المشاركة إلى نمو التوظ�ف خالل عام ٢٠٢٣ �متوسط    ٪٧٠ وتتطلع 
المشاركني ت�اطؤ نمو التوظ�ف �نس�ة ٧٪ خالل عام ٢٠٢٣.

مزتا�د

٪٤٧٫٦٪٤٥٫٧

لم يحدث تغيري

٪٣٥٫٩
٪٣٣٫٨

منخفض

٪١٦٫٥٪٢٠٫٥

س�نخفضلن �تغريسري�فع

معدل نمو التوظ�ف في ال�و�ت خالل عام ٢٠٢٢

توقعات معدل نمو  التوظ�ف في ال�و�ت خالل عام ٢٠٢٣

دول مجلس التعاون الخليجىال�و�ت

دول مجلس التعاون الخليجىال�و�ت

٪٦٧٫٢

٪٢٥٫٩ ٪٢١٫٤
٪٦٫٨ ٪٨٫٦

٪٧٠٫٠
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التوظ�ف وخطة القوى العاملة
المواهب في السوق المحلي

المزتا�دة بني  الخدمة منخفضة نسب�ًا. و�تماشى هذا مع معدالت االستقاالت  �أن متوسط مدة  المشاركة  المنشاآت  أفادت 
الموظفني، وخاصة أولئك الذين ترتاوح مدة خدمتهم بني ٠-٣ سنوات. و�تضح الت�اين بني عامي ٢٠٢١ و ٢٠٢٢، ح�ث أن ما نس�تھ
٢٪ منهم فقط قد �لغ متوسط مدة خدمتهم أقل من عام مقار�ة بـنس�ة ١٢٫٦٪ في عام ٢٠٢٢. �ما أن ما نس�تھ ٢٢٫٨٪ منهم 

�لغ متوسط مدة خدمتهم بني ١-٣ سنوات مقار�ة �نس�ة ٣٤٫٥٪ في عام ٢٠٢٢.

االقتصاد�،  والنمو  المزتا�د  التجاري  النشاط  �س�ب  الخدمة خالل عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤  �نخفض متوسط مدة  أن  المتوقع  من 
وس�اسات توطني الوظائف وز�ادة تنقل المواهب والقيود المفروضة على استقدام العمالة من الخارج. وتؤد� هذه العوامل 
مجتمعة  إلى خلق سوق عمل أكرث تنافس�ة ح�ث �سهل تنقل الموظفون من وظ�فة ألخرى �ش�ل متكرر مما يؤد� إلى 

انخفاض متوسط مستو�ات التوظ�ف.

أكرث من ١٠ سنوات٦ - ٩ سنوات٣ - ٥ سنوات١ - ٣ سنواتأقل من سنة واحدة

متوسط مدة خدمة الموظف خالل عام ٢٠٢٢

دول مجلس التعاون الخليجىال�و�ت ٢٠٢١ ال�و�ت ٢٠٢٢ 

٪٢٧٫١

٪٢٫٠

٪١٥٫٤
٪٢٦٫٥

٪٢٧٫٦
٪٢٦٫٨

٪٣٦٫٧

٪٢٦٫٢

٪١٢٫٠
٪١٧٫٦

٪٣٤٫٠

٪٢٢٫٨

٪٤٫٦
٪١٥٫٠ ٪١٢٫٥
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التوظ�ف وخطة القوى العاملة
أس�اب ترك الموظفني للوظائف طواع�ة

عند تحليل أس�اب ترك الموظفني لوظائفهم، �انت التعو�ضات والمزا�ا هي األعلى في تلك األس�اب �نس�ة ٧٠٪، تليها األس�اب 
المتعلقة �نقص فرص التطوير الوظ�في �نس�ة ٥٨٫٦٪. وال يزال عامل انتقال الموظفني إلى �لد آخر سب�ًا متكررًا في ال�و�ت، 
ح�ث �تبني بوضوح عند المقار�ة �متوسط هذا االنتقال في دول مجلس التعاون الخليجي �نس�ة ٤٠٪ مقابل ٢١٫١٪ في ال�و�ت.

أس�اب ترك الموظفني لوظائفهم في عام ٢٠٢٢

التعو�ضات والمزا�ا

االفتقار إلى فرص التطوير الوظ�في

(عدة اخت�ارات من قبل المنشآت المشاركة)

دول مجلس التعاون الخليجىال�و�ت

عدم تقدير الموظفني

بيئة وثقافة العمل

�دء مشار�عهم الخاصة

نماذج العمل المر�ة

االنتقال إلى �لد آخر

٪٧١٫٥

٪٤٧٫١
٪٤٩٫٩

٪٥٤٫٣
٪٥٥٫٣

٪٥٨٫٦
٪٦٦٫٧

٪٧٠٫٠

٪٢١٫١
٪٤٠٫٠

٪٢٠٫٥
٪٣٢٫٤

٪١٥٫١
٪٢٤٫٩
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ال يوفر سوق العمل المحل�ة 
الكفاءات والمهارات المطلو�ة
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التوظ�ف وخطة القوى العاملة
المواهب في السوق المحلي

ال يزال النقص في المواهب في سوق العمل ال�و�يت هو التحد� األول الذ� ذكره متخصصو الموارد ال�شر�ة وقادة األعمال 
٥٣٪. وفي الوقت الذ� نما ف�ھ  ال�الغ  ٦٠٪، وهو ما �تجاوز متوسط ذلك النقص في دول مجلس التعاون الخليجي  �نس�ة 
التوظ�ف من الخارج طوال عام ٢٠٢٢، ال يزال تدفق المواهب إلى الداخل أقل �كثري مما �تطل�ھ السوق، وهو ما �تجلى �ش�ل 

أكرب مع وجود ما �عادل ٥٠٪ منهم يجدون صعو�ة في التوظ�ف في الخارج �س�ب الس�اسات واللوائح.

53.0%

53.9%

49.3%

50.8%

42.7%

41.9%

٪٤٩٫٣

٪٥٣٫٠

٪٤٢٫٧

٪٣٤٫٢

تقدم أسواق العمل المجاورة 
حزم تعو�ضات واستحقاقات 

أكرث تنافس�ة

صعو�ات التوظ�ف في الخارج 
�س�ب الس�اسات والقوانني

الز�ادة المفاجئة في الطلب 
على الكفاءات

دول مجلس التعاون الخليجىال�و�ت

التحد�ات اليت تواجھ عمل�ة التوظ�ف في عام ٢٠٢٢
(عدة اخت�ارات من قبل المنشآت المشاركة)

٪٦٠٫٠

٪٥١٫٤

٪٤٢٫٩

٪٥٠٫٠
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التوظ�ف وخطة القوى العاملة
االستعانة �مصادر خارج�ة

أد� االفتقار إلى �عض المواهب والمهارات في سوق العمل المحلي إلى ق�ام ٧٥٫٧٪ من المشاركني �االستعانة �عمالة 
وخدمات من مصادر خارج�ة. وأصبحت االستعانة �مصادر خارج�ة أكرث شيوعًا حىت بني المنشآت الكبرية ألنها تضمن استمرار�ة 

األعمال، إال أن العد�د من أصحاب األعمال يواجهون صعو�ة في استقطاب المواهب ذات المؤهالت والمهارات الالزمة.

تمحور� معظم الوظائف اليت �تم االستعانة �مصادر خارج�ة من أجلها في ال�و�ت حول تكنولوج�ا المعلومات �نس�ة ٤٥٫٣٪ 
وهي أقل �كثري من متوسط ما تستعني �ھ دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الخصوص وال�الغ ٥٧٫٤٪. و�لي ذلك وظائف 

الموارد ال�شر�ة واإلدارة �نس�ة ٣٦٫٧٪، متجاوزة متوسط ما تستعني �ھ دول مجلس التعاون الخليجي وال�الغ ٢٦٪.

٪٧٥٫٧

٪٢٤٫٣

٪١٩٫٤

٪٥٧٫٤

نعم

ال

الوظائف اليت تمت اإلستعانة بها من مصادر خارج�ة في عام ٢٠٢٢
(عدة اخت�ارات من قبل المنشآت المشاركة)

تكنولوج�ا المعلومات

التسويق والتجارة اإللكرتون�ة

إدارة المخاطر

دول مجلس التعاون الخليجىال�و�ت

المنشآت اليت تستند على المصادر الخارج�ة في 
ال�و�ت في عام ٢٠٢٢

٪٤٥٫٣

٪٣٦٫٧

٪٣٢٫٤

٪٣٠٫٢

٪٢٥٫٩

٪٢٣٫٨

الموارد ال�شر�ة واإلدارة

الشؤون القانون�ة

المحاس�ة والشؤون المال�ة

٪٢٦,٠

٪٢٤٫٨

٪٣٢٫٦

٪٣٢٫٢
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ال�و�ت ٢٠٢٢

٢ ٣

٤ ٥ ٦

٧ ٨ ٩

١٠ ١١ ١٢

١٣ ١٤ ١٥

١٦ ١٧ ١٨

١٩ ٢٠ ٢١

٢٢ ٢٣ ٢٤

٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨

٢٩ ٣٠ ٣١

٣٢ ٣٣ ٣٤

٣٥ ٣٦ ٣٧

٣٨ ٣٩ ٤٠

٤١ ٤٢ ٤٣

٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧

التوظ�ف وخطة القوى العاملة
س�اسات العمل عن ُ�عد

أفاد ٥١٫٤٪ من المشاركني أن منشآتهم تت�ىن أسلو�ًا واحدًا على األقل من س�اسات العمل عن �عد، وهو أقل �ش�ل كبري من 
متوسط ما تت�ناه دول مجلس التعاون الخليجي ال�الغ ٦٩٪. وال تزال المنشآت تعمل على تطوير أسال�ب ونماذج عمل جد�دة 

لجذب المواهب والمهاراتوالحفاظ عليها في ظل بيئة عمل تتسم �التنافس�ة العال�ة.

منشآت تطبق س�اسات العمل عن ُ�عد في عام ٢٠٢٢

٪٣١
دول مجلس

التعاون الخليجى

٪١٣
دول مجلس

التعاون الخليجى

٪٥٥
دول مجلس

٤٨٫٦٪التعاون الخليجى
ال�و�ت

٪١٥٫٧
ال�و�ت

٪٣٥٫٧
ال�و�ت

نعم جز��ًا

نعم �ل�ًا

ال
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ال�و�ت ٢٠٢٣ُعمان ٢٠٢٣

٢ ٣

٤ ٥ ٦

٧ ٨ ٩

١٠ ١١ ١٢

١٣ ١٤ ١٥

١٦ ١٧ ١٨

١٩ ٢٠ ٢١

٢٢ ٢٣ ٢٤

٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨

٢٩ ٣٠ ٣١

٣٢ ٣٣ ٣٤

٣٥ ٣٦ ٣٧

٣٨ ٣٩ ٤٠

٤١ ٤٢ ٤٣

٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧

ُ�لقي هذا القسم الضوء على االستثمارات التكنولوج�ة اليت تقوم بها المنشآت في ال�و�ت.

مصادر:
مركز أبحاث «برو�اب�تا» 

https://pro-capita.com/

القسم الثالث: التحول الرقمي
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٢ ٣

٤ ٥ ٦

٧ ٨ ٩

١٠ ١١ ١٢

١٣ ١٤ ١٥

١٦ ١٧ ١٨

١٩ ٢٠ ٢١

٢٢ ٢٣ ٢٤

٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨

٢٩ ٣٠ ٣١

٣٢ ٣٣ ٣٤

٣٥ ٣٦ ٣٧

٣٨ ٣٩ ٤٠

٤١ ٤٢ ٤٣

٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧

التحول الرقمي
م�ادرات التحول الرقمي

�ان للتحول الرقمي أولو�ة قصوى في دول مجلس التعاون الخليجي. لذلك، فإن هناك جهود مكثفة ُت�ذل من أجل تحسني 
ومن  العمل،  سوق  على  كبري  تأثري  لھ  الرقمي  التحول  �أن  الخصوص  هذا  في  التنو�ھ  ويجدر  اإللكرتون�ة،  ال��ومة  خدمات 
التجارة  إيجاد فرص عمل جد�دة في مجاالت  أثرا كبريًا في  الخصوص  تنف�ذها في هذا  �تم  اليت  للم�ادرات  ي�ون  أن  المتوقع 
القطاعات  في  الوظائف  من  الحد  إلى  تؤد�  نفسھ  الوقت  في  ولكنها  الب�انات،  وتحليل  الرقم�ة  والمدفوعات  اإللكرتون�ة 
دول  حاجة  ان�ثقت  و�التالي  الالزمة،  المهارات  الموظفني  إكساب  أوًال  �ستلزم  للتكنولوج�ا  الفعال  التطبيق  أن  إال  التقل�د�ة، 
مجلس التعاون الخليجي إلى إعطاء األولو�ة لتطوير مهارات القوى العاملة وإعادة تشك�لها من خالل خطط التعلم والتطوير 

المخصصة.

الوظائف  مختلف  في  واإلنتاج�ة  الكفاءة  تحسني  لغرض  التكنولوج�ا  لقطاع  محددة  مزيان�ة  المشاركني  من   ٪٨١٫٤ يخصص 
الت�ال�ف  إ�مانًا �دوره في خفض  الرقمي الشامل  المزتا�دة والتحول  واإلدارات، و�أتي هذا استجا�ة الحت�اجات سوق العمل 

التشغ�ل�ة.

المنشآت المستثمرة في أنظمة التكنولوج�ا في عام ٢٠٢٢

٪٨١٫٤
استثمروا في أنظمة التكنولوج�ا

نعم

ال

٪١٨٫٦
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٢ ٣

٤ ٥ ٦

٧ ٨ ٩

١٠ ١١ ١٢

١٣ ١٤ ١٥

١٦ ١٧ ١٨

١٩ ٢٠ ٢١

٢٢ ٢٣ ٢٤

٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨

٢٩ ٣٠ ٣١

٣٢ ٣٣ ٣٤

٣٥ ٣٦ ٣٧

٣٨ ٣٩ ٤٠

٤١ ٤٢ ٤٣

٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧

التحول الرقمي
االستثمار في التحول الرقمي

خصص ٨١٫٤٪ من المشاركني مزيان�ة لتطوير وظ�فة واحدة على األقل في أنظمة التكنولوج�ا، وذلك من أجل تحسني الكفاءة 
واإلنتاج�ة.

أفاد ٥٤٫٨٪ من المشاركني �تخص�ص مزيان�ة لتطوير بر�امج إدارة الموارد ال�شر�ة أو تحسني أحد برامجهم الموجودة.

مجلس  دول  في  ذلك  متوسط  من  ملحوظ  �ش�ل  أعلى  المشاركني  بني  والمال�ة  المحاس�ة  برامج  في  االستثمارات  وجاءت 
التعاون الخليجي، ح�ث خصص ٤٢٪ من المشاركني مزيان�ة لتلك االستثمارات مقار�ة بـنس�ة ٣٢٫٣٪ في دول مجلس التعاون 

الخليجي.

االستثمار في أنظمة التكنولوج�ا لعام ٢٠٢٢
(عدة اخت�ارات من قبل المنشآت المشاركة)

دول مجلس التعاون الخليجىال�و�ت

٪٥١٫٨ ٥٤٫٨٪برامج إدارة الموارد ال�شر�ة 

٪٢٨٫٧ ٤٠٫٢٪برامج المب�عات والتسويق 

٪٥٤٫٣ ٤٠٫٢٪برامج التدر�ب والتطوير 

٪٣٢٫٣ ٤٢٫٠٪برامج المحاس�ة والمال�ة

٪٤٣٫٣ ٢١٫٩٪برامج إدارة المشار�ع 

٪٢٤٫١ ٢٠٫١٪برامج تقي�م أداء الموظفني
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ال�و�ت ٢٠٢٣ُعمان ٢٠٢٣

٢ ٣

٤ ٥ ٦

٧ ٨ ٩

١٠ ١١ ١٢

١٣ ١٤ ١٥

١٦ ١٧ ١٨

١٩ ٢٠ ٢١

٢٢ ٢٣ ٢٤

٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨

٢٩ ٣٠ ٣١

٣٢ ٣٣ ٣٤

٣٥ ٣٦ ٣٧

٣٨ ٣٩ ٤٠

٤١ ٤٢ ٤٣

٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧

ُ�لقي هذا القسم الضوء على األدوات المختلفة اليت تعتمدها المنشآت في ال�و�ت لق�اس وتحليل تجر�ة موظفيها وتقي�مهم 
السلوكي لتعز�ز ثقافة المنشأة وبيئة العمل.

المصادر:
قاعدة ب�انات الموارد ال�شر�ة «برو�اب�تا»، ومركز األبحاث «ZENITHR»، وتوماس إنرت�اشونال 

https://thomas.pro-capita.com
https://pro-capita.com/

https://ex.zenithr.com/

القسم الرابع: إدارة المواهب
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ال�و�ت ٢٠٢٢

٢ ٣

٤ ٥ ٦

٧ ٨ ٩

١٠ ١١ ١٢

١٣ ١٤ ١٥

١٦ ١٧ ١٨

١٩ ٢٠ ٢١

٢٢ ٢٣ ٢٤

٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨

٢٩ ٣٠ ٣١

٣٢ ٣٣ ٣٤

٣٥ ٣٦ ٣٧

٣٨ ٣٩ ٤٠

٤١ ٤٢ ٤٣

٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧

إدارة المواهب
تحليل تجر�ة الموظف

من   ٪٨٢٫٩ �اإلشارة إلى إدراك مد� أهم�ة ق�اس تجر�ة الموظف، تظل نس�ة الق�ام بإجراء الق�اس في تصاعد، ح�ث �قوم 
المشاركني بإجراء ق�اس تجر�ة الموظف، وهي نس�ة أعلى �كثري مما لوحظ خالل عام ٢٠٢١ ح�ث �انت النس�ة ٥١٫٧٪، وفي عام 
٢٠٢٠ بنس�ة ٤٥٫٨٪. و�عترب ق�اس رضا الموظفني الطر�قة األكرث شيوًعا لق�اس التجر�ة ال�ل�ة، ح�ث �تم تنف�ذ ذلك من قبل ٥٦٫٩

٪ من المشاركني.

 .٪١٠٫٣ الخليجي �نس�ة  التعاون  �المشاركني من دول أخرى في مجلس  الثقافي منخفضًا نسبً�ا مقار�ة  التقي�م  يزال إجراء  ال 
وتعترب الثقافة الخاصة �الشركة عامًال ر��س�ًا في االحتفاظ �الموه�ة، و�التالي �لزم تقي�م تلك الثقافة والعمل على تطويرها.

٪٨٠٫٣

متوسط دول مجلس
التعاون الخليجي ٢٠٢٢

٪٦٣٫٥

٪٤٦٫٥

٪٣٥٫٥

٪٢٧٫٧

٪١٩٫٥

منشآت تقوم �ق�اس تجر�ة الموظف في عام ٢٠٢٢

أدوات ق�اس تجر�ة الموظف في عام ٢٠٢٢
(عدة اخت�ارات من قبل المنشآت المشاركة)

سعادة الموظف
(Employee Happiness)

االندماج الوظ�في
(Employee Engagement)

إعداد وتهيئة الموظفني 
(Employee Onboarding)

رفاه�ة الموظف
(Employee Well-being)

تقي�م ثقافة المنشاة
(Culture assessment)

دول مجلس التعاون الخليجىال�و�ت

٪٨٢٫٩ ٪٥١٫٧ ٪٤٥٫٨

٢٠٢٠٢٠٢٢ال�و�ت: ٢٠٢١

٪١٠٫٣

٪٢٥٫٩

٪٣٢٫٨

٪٣٦٫٢

٪٤٨٫٨

٪٤٢٫٩ خروج الموظفني
(Employee Exit)٪٥٦٫٩

٪٢٩٫١ تقي�م أداة  °٣٦٠
(360° Feedback)٪٢٤٫١
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ال�و�ت ٢٠٢٢

٢ ٣

٤ ٥ ٦

٧ ٨ ٩

١٠ ١١ ١٢

١٣ ١٤ ١٥

١٦ ١٧ ١٨

١٩ ٢٠ ٢١

٢٢ ٢٣ ٢٤

٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨

٢٩ ٣٠ ٣١

٣٢ ٣٣ ٣٤

٣٥ ٣٦ ٣٧

٣٨ ٣٩ ٤٠

٤١ ٤٢ ٤٣

٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧

إدارة المواهب
تحليل تجر�ة الموظف

الحال�ة. ومن هذا المنطلق، يجب  ٤٧٫٥٪ من الموظفني �فكرون في ترك وظ�فتهم  وفًقا الستطالع أجر�ھ «برو�اب�تا»، فإن 
على المنشآت ضمان االحتفاظ �المواهب، وتوفري م�ان عمل مر�ح لهم �مكنهم من الق�ام �مهامهم الوظ�ف�ة.

في ظل التقدم السر�ع في مجال التكنولوج�ا وأن معظم المنشآت أصبحت تعتمد على التكنولوج�ا �ش�ل كبري، س�ما أثناء 
عنصر  لتعز�ز  السبل  أفضل  عن  حث�ثًا  العمل  أصحاب  يبحث  المزنل،  من  الوظ�ف�ة  المهام  إنجاز  إلى  والتوجھ  �ورونا  جائحة 
المشاركة والتواصل واالست�اق�ة بني موظفيها، ولقد تغري� د�نام�ك�ات التوظ�ف �ش�ل كبري خالل العقد الماضي، ح�ث لم 
�عد إنتاج�ة الموظفني ووالئهم وأخالق�ات العمل مق�اس لمد� رضاهم عن وظائفهم، وهذا �األحرى �تطلب فهمًا أعمق 
لمد� الزتامهم وانخراطهم في عملهم وبيئة العمل ومراعاتهم إلرشادات المسؤولني واالر�قاء �مستو�اتهم، ف�ل هذا هو 

المع�ار لق�اس تجار� وخربات الموظفني.

هناك العد�د من العوامل اليت تؤثر على تجار� وخربات الموظفني، ومد� استعدادهم للعمل في شركة ما. ومع ذلك، تعترب 
مشاركة الموظفني ورضاهم عن العمل من أهم العوامل اليت تساعد في االحتفاظ �المواهب، وتعز�ز م�ان العمل من قبل 

المشاركني في دول مجلس التعاون الخليجي. 

أصحاب  و�قوم  العمل.  سوق  تهم  اليت  الموضوعات  من  ثقافاتهم  وتقي�م  الموظفني  رفاه�ة  أصبحت  األخرية،  اآلونة  في 
األعمال �طرح الم�ادرات لتعز�ز ثقافة م�ان العمل وتجر�ة الموظفني.

"رضا الموظفني هو مفتاح
تعز�ز المشاركة"

ex.zenthr.com تحت رعا�ة : ZENITHR (تجر�ة الموظف)
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٪٨٤.١٪٨١.٥

معدل االندماج الوظ�في األفضل
(النس�ة المئو�ة التسعون)

إدارة المواهب
تحليل تجر�ة الموظف

االندماج الوظ�في
رسالة  تحقيق  أجل  من  العمل  في  وتفانيهم  وتحفزيهم  تشج�عهم  مد�  على  جوهري  �ش�ل  الموظفني  مشاركة  تستند 
المنشأة وأهدافها. �ما تعتمد المنشآت على مشاركة موظفيها لتحقيق العد�د من النتائج الجوهر�ة مثل اإلنتاج�ة واال�ت�ار 

ورضا العمالء واالحتفاظ �الموظفني.

الوظ�في  الرائدة في مجال تقد�م أدوات ق�اس وتحليل تجر�ة الموظفني، فإن متوسط معدل االندماج   ZENITHR لـ  وفًقا 
لمختلف القطاعات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�ق�ا هو ٨١٫٥٪؛ وفي الوقت نفسھ، سجلت شر�حة التسعني �المائة 
متوسط ٨٤٫١٪. ومن ثم، فإن معظم الموظفني في منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�ق�ا �شار�ون في أماكن عملهم 

و�ظهرون مستوى عاٍل من االلزتام تجاه عملهم.

معدل االندماج الوظ�في لمنطقي
الشرق األوسط وشمال أفر�ق�ا

ex.zenthr.com تحت رعا�ة : ZENITHR (تجر�ة الموظف)
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eNPS

إدارة المواهب
تحليل تجر�ة الموظف

االندماج الوظ�في

المعدالت األقل بحسب القطاعالمعدالت األكرث بحسب القطاع

٪٧٧.٦

٪٢٦.٧+

٪٨٤

البيع �التجز�ة

االستثمار والخدمات المال�ة

معدل منخفض حسب عاملمعدل مر�فع حسب عامل
التحفزيالق�ادة التحو�ل�ة

اإلس�ان والعقارات

التصنيع

ت�من األس�اب للمعدالت القل�لة خلف 
مستوى تحفزي قليل وحزم م�افئات 
ومزا�ا وبرامج تحفزي�ة ضع�فة.

ت�من األس�اب للمعدالت العال�ة خلف 
منهج�ة إدار�ة فاعلة وأهداف واضحة 

للمنشأة.

 -  eNPS) ب  أ�ضا  الموظفني  مشاركة  درجات  مقار�ة  تمت 
معدل نقاط صافي ترويـج الموظفني ) الخاصة �المنشأة هي 
تجر�ة  لحساب  طر�قة  هي  للموظفني  الرتويـج  نقاط  صافي 
والء  �ق�س  واحد  استطالع  سؤال  على  �ناء  الموظفني 
الموظفني من خالل تحد�دهم �مروجني أو سلبيني أو منتقدين 

لعالمتك التجار�ة.
لعملهم  الموظفني  معظم  يرّوج  أن  المرجح  من 
مجال  العمل  أصحاب  ولد�  مفضل،  عمل  كصاحب 

لتحسني الوالء بني موظفيهم.

ex.zenthr.com تحت رعا�ة : ZENITHR (تجر�ة الموظف)
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معدل السعادة الوظ�ف�ة 
لمنطقي الشرق األوسط

وشمال أفر�ق�ا

معدل السعادة الوظ�ف�ة اآلفضل

إدارة المواهب
تحليل تجر�ة الموظف

سعادة الموظفني

آعلى معدل بحسب القطاع

آقل معدل بحسب القطاع

٪٦٦.٦

٪٧٩.٥
االستثمار والخدمات المال�ة 

خدمات األعمال المهن�ة

تشري سعادة الموظف إلى ما إذا �ان الموظفون راضني عن وظ�فتهم 
الحال�ة وعن صاحب العمل.

عرب  الموظفني  سعادة  متوسط  فإن   ،ZENITHR لتقر�ر  ووفقا 
 .٪٧٨٫٣ هو  أفر�ق�ا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  القطاعات 
 .٪٨٠٫٨ متوسط  المائة  في   ٩٠ أعلى  سجلت  نفسھ،  الوقت  في 
الشرق  منطقة  أنحاء  �ميع  في  الموظفني  معظم  فإن  و�التالي، 
م�ان  في  عال�ة  وسعادة  رضا  �ظهرون  أفر�ق�ا  وشمال  األوسط 

عملهم.

األس�اب الشائعة لمثل هذه الدرجة العال�ة هي منح الموظفني االستقرار واألمن، ومسار وظ�في واعد، وتحفزيهم على أن 
ي�ونوا أكرث إنتاج�ة.

معدل السعادة حسب عامل االستمرار�ة في العمل والثقافة

معدل السعادة حسب عامل التعو�ضات
األس�اب الشائعة لمثل هذه الدرجة المنخفضة هي ضعف التعو�ضات والمزا�ا وخطط الحوافز السيئة.

٪٧٨.٣

٪٨٠.٨

ex.zenthr.com تحت رعا�ة : ZENITHR (تجر�ة الموظف)
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إدارة المواهب
 رفاه�ة الموظف

ُ�عترب اإلرهاق الوظ�في مش�لة عالم�ة تؤثر �ش�ل م�اشر على المنشآت،  و�عود الس�ب في العد�د من التحد�ات اليت تواجهها 
واالستقاالت  الكربى،  االستقاالت  والظاهرة  الموظفني،  اندماج  عدم  مثل:  الوظ�في  اإلرهاق  إلى  اليوم  ال�شر�ة  الموارد 
الصامتة، مما يؤثر على سري العمل، وعلى مراق�ة الجودة والت�ال�ف، وإنتاج�ة الموظفني وتقليل والئهم، في الوقت الذ� 

يواجھ ف�ھ أصحاب األعمال تحد�ات كبرية لالحتفاظ �المواهب واستقطابها.

قامت المنشآت بإعادة النظر في اسرتاتيج�ات االحتفاظ برفاه�ة موظفيها، وفي الوقت الذ� تقوم �ھ العد�د من المنشآت 
رفاه�ة  برامج  تنف�ذ  خالل  من  األمام  إلى  خطوة  اآلخر  ال�عض  يخطو  موظفيها،  متطل�ات  لتلب�ة  مر�ة  عمل  س�اسات  �تنف�ذ 

شاملة تليب احت�اجاتهم النفس�ة والجسد�ة والمال�ة.

 المنشآت الي تقوم �تطبيق برامج رفاه�ة الموظفني لعام ٢٠٢٠

٪٧٨٫٦
من المنشآت المشاركة تنفذ
برامج الرفاه�ة �اسرتاتيج�ة

للحفاظ على الكفاءات
نعم

ال

٪٢١٫٤
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إدارة المواهب
 رفاه�ة الموظف

اإلرهاق  لتفاد�  است�اقي  كنهج  الموظفني  رفاه�ة  لتحسني  األقل  على  واحد  بر�امج  �تنف�ذ  المشاركني  من   ٪٧٨٫٦ �قوم 
الوظ�في. وب�نما تعمل المنشآت العالم�ة على توسيع األسال�ب والربامج المختلفة لتقليل إرهاق الموظفني، تظل المنشآت 
أكرث  من  والثقاف�ة  الوطن�ة  �المناس�ات  االحتفاالت  القد�مة.تعترب  األسال�ب  �ات�اع  عالقة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في 
�نجاحات  االحتفال  �ليها  الموظف،  رفاه�ة  مستوى  تحسني  لغرض  المشاركني  قبل  من  تطب�قها  �تم  اليت  الم�ادرات  أش�ال 

الموظفني  �نس�ة ٥٤٫٣٪ ونس�ة ٥١٫٥٪ على التوالي.

ال تزال هناك حاجة إلى تنف�ذ بر�امج جد�د، ح�ث أن الفجوة ما بني أكرث ثالث برامج تنف�ذًا وأقل ثالث برامج واسعة.

٪٦٦٫٥

٪٦١٫٦

٪١٦٫٥

٪١٧٫٦

رفاه�ة الموظف في عام ٢٠٢٢
(عدة اخت�ارات من قبل المنشآت المشاركة)

االحتفال �المناس�ات الوطن�ة والثقاف�ة

االحتفال �نجاحات الموظفني

توفري برامج تعل�م�ة في العلوم المال�ة 
لمساعدة الموظفني في االدخار واالستثمار

إعطاء إجازات مرضّ�ة دون الحصول على 
تقار�ر طب�ة (مشروطة بحد أعلى من األ�ام)

دول مجلس التعاون الخليجىال�و�ت

٪١٠٫٦

٪١٢٫٧

٪١٩٫٠ إجازات أمومة وأبوة تفوق الحد األدنى 
٢١٫٨٪المشرع �ھ

٪٥١٫١

٪٥٤٫٣

٪٣٣٫٥ ٤٠٫٠٪االستقالل�ة في اتخاذ القرارات

٪٣١٫٣ ١٢٫٤٪دعم المشاركة في األعمال التطوع�ة

٪١٧٫٣ دعم ماد� مقدم لالشرتا�ات في األنشطة 
٩٫٢٪الر�اض�ة
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إدارة المواهب
 رفاه�ة الموظف

٪٥٩٫٩

٪١٩٫٠

٪٩٫٧

٪١١٫٤

من المنشآت ال�و�ت�ة المشاركة زادت مواز�ة التعلم والتطوير٦١٫٤٪
لعام ٢٠٢٣ ، و ١٢٫٣٪ منها زادت المواز�ة �أكرث من ٢٠٪

نعم

ال

٪٣٨٫٦

استثمار المنشآت في التعلم والتطوير لعام ٢٠٢٣

٪١٠٪ - ١٥

٪١٦٪ - ٢٠

٪٢١٪ - ٢٥

�أكرث من ٢٥٪

دول مجلس التعاون الخليجىال�و�ت

نس�ة الز�ادة في مزيان�ة التعلم والتطوير لعام ٢٠٢٣

٪٧٫٦

٪٤٫٧

٪١٨٫٦

٪٦٥٫١
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إدارة المواهب
التقي�م السلوكي – تحليل الملف الشخصي بواسطة توماس انرت�اشيونال

منشأتك،  في  العمل  بيئة  مع  التك�ف  على  الموظف  قدرة  �ق�م  بح�ث  سلوكً�ا  تقي�ًما   «PPA» الشخصي  الملف  تحليل  ُ�عد 
ومطا�قة ملفھ الشخصي السلوكي مع الوظ�فة المناس�ة لھ.

١٠٠٫٠٠٠ موظف و�احث عن عمل في دول  انرت�اشيونال برصد أكرث من  �التعاون مع توماس  أبحاث «برو�اب�تا»  وقد قام مركز 
مجلس التعاون الخليجي عرب قطاعات متعددة. وهذا التعاون قائم من خالل شراكتنا الحصر�ة مع توماس انرت�اشيونال �صفتها 

الموزع الوح�د في منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�ق�ا.

التطوير  الر��س�ة، ومجاالت  نقاط قوتهم  تحد�د  الحاليني من خالل  للمنشآت تمكني موظفيها  �تيح  الشخصي  الملف  وتحليل 
المحتملة، وفهم الغا�ة من مشاركتهم، وتحسني سبل تواصلهم مع زمالئهم. وجدير �الذكر أن تحليل الملف الشخصي ُ�ظهر 
سلوك الموظفني من خالل تحليل أنماط الشخص�ة �أسلوب «د�سك» الذ� �مثل أر�عة خصائص سلوك�ة �مكن للفرد أن �تحلى 

بها:

D
يوضح D  من خالل الرسم الب�اني DISC  مقدار اله�منة اليت �متل�ها الفرد معربًا عنها من خالل امتالكھ لخصائص مثل الق�ادة 
والقدرة التنافس�ة والثقة �النفس والم�اشرة واالستقالل�ة. وسي�ون الفرد الذ� يحصل على درجات أقل في النطاق D  أكرث 

تحفًظا أو حذًرا أو مرتدًدا.

I
واإلقناع  والجاذب�ة  التعاطف  مثل  خصائصھ  ضمن  الفرد  �متلكھ  الذ�  التأثري  مد�    DISC الب�اني  الرسم  خالل  من    I يوضح 

والتواصل. والشخص الذ� �سجل درجات أقل في النطاق األول سي�ون أكرث منطق�ة وهدوءا وغري عاطفي

S
النفس  الصرب وض�ط  الفرد معرًبا عنھ في خصائص مثل  �متلكھ  الذ�  الث�ات  DISC  مقدار  الب�اني  الرسم  S من خالل  يوضح 

والمداوالت والهدوء واالستقرار. وسي�ون الفرد الذ� �سجل درجات أقل في النطاق S  أكرث حيو�ة ونشاًطا وقلًقا.

C
DISC  مد� االمتثال الذ� �متلكھ الفرد معرًبا عنھ في خصائص مثل التفكري المنطقي،  C  من خالل الرسم الب�اني   يوضح 
أو  المغامرة  إلى  م�ًال  أكرث    C النطاق  في  أقل  درجات  �سجل  الذ�  الفرد  وسي�ون  الذاتي.  واالنض�اط  واالمتثال   ، وال�مال 

الشجاعة أو الجرأة أو االستقالل أو اإلرادة القو�ة.

https://thomas.pro-capita.com تحت رعا�ة : توماس انرت�اشيونال
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إدارة المواهب
التقي�م السلوكي – تحليل الملف الشخصي بواسطة توماس انرت�اشيونال

توضح القائمة أدناه النتائج اليت تم الحصول عليها من دراسة أكرث من ١٠٠,٠٠٠ موظف و�احث عن عمل عرب دول مجلس التعاون 
الخليجي.

و�ان من أعلى العوامل هو عامل االمتثال �متوسط ٧٩٪ �ل�ھ عامل الث�ات �نس�ة ٦١٫٧٪، في حني �انت عامل اله�منة هي 
األقل �نس�ة ٣١٫٢٪.

ومع ذلك، فإن نتائج المستو�ات األعلى من االمتثال واله�منة تشري إلى أن األفراد �ظهرون قدًرا أكرب من القدرة على التك�ف 
ور�اطة الجأش والمثابرة والدقة في نهجهم في العمل.

وقد ت�ون هذه النتائج اإلقل�م�ة المحددة تحد�ًا ل�عض ال�لدان اليت تعمل على تمكني وتشجيع ر�ادة األعمال، عالوة على ذلك، 
ه�منة  �الهما  �تطلب  ح�ث  والملك�ة  الق�ادة  عوامل  تشجع  اليت  للمنشآت  المستقبل  في  التحد�ات  �عض  النتيجة  تظهر  قد 

PPA حسب اخت�ارات DISC نس�ة الموظفني حسب عوامل

الخليـج عام ٢٠١٥

الخليـج عام ٢٠٢٢

٢٠٢٢

ُعمان

البحر�ن

قطر

اإلمارات

السعود�ة

ال�و�ت

٪٣٧.٥
٪٣١.٢

٪٢١.٥
٪٣٤.٣

٪٤٠.٤
٪٣٣.٦

٪٢٤.١
٪٣٣.٤

٪٦١٫٧
٪٥٩٫٥

٪٦٣٫٤
٪٥٥٫٥

٪٥٣٫٢
٪٦١٫٩

٪٦٢٫٦
٪٦٠٫١

٪٦٢٫١
٪٦١٫٧

٪٧٤٫٥
٪٥٩٫٨

٪٥٥٫٣
٪٥٤٫١

٪٦٨٫٦
٪٥٧٫٨

٪٧٧٫٥
٪٧٩٫٠

٪٧٨٫٠
٪٨٢٫٦

٪٨١٫٥
٪٧٢٫٨
٪٧٩٫٧
٪٧٩٫٥
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ال�و�ت ٢٠٢٢

٢ ٣

٤ ٥ ٦

٧ ٨ ٩

١٠ ١١ ١٢

١٣ ١٤ ١٥

١٦ ١٧ ١٨

١٩ ٢٠ ٢١

٢٢ ٢٣ ٢٤

٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨

٢٩ ٣٠ ٣١

٣٢ ٣٣ ٣٤

٣٥ ٣٦ ٣٧

٣٨ ٣٩ ٤٠

٤١ ٤٢ ٤٣

٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧

إدارة المواهب
التقي�م السلوكي – تحليل الملف الشخصي بواسطة توماس انرت�اشيونال

٢٠١٥
٢٠٢٢

٢٠١٥
٢٠٢٢

األف�ار الر��س�ة
إن أحد المؤشرات المقلقة هو االنخفاض القابل للق�اس في عامل اله�منة مقرتً�ا بز�ادة طف�فة في عامل االمتثال عند ق�اسھ 
تلك المعط�ات، �توجب على صانعي  الخليجي. و�ناًء على  التعاون  �تعارض مع رؤى دول مجلس  مقار�ة �عام ٢٠١٥. وهذا 

القرار ضرورة األخذ �االعت�ار ما �لي:

و�ناًء على ما تقدم، فإنھ عندما تزداد عوامل اله�منة في اقتصاد دولة ما، و�قل بها عوامل االمتثال، تزدهر ر�ادة األعمال. �ما 
أنھ �شجع األفراد على اال�ت�ار و�دء مشار�عهم الخاصة، و�التالي ز�ادة عدد المنشآت الصغرية والمتوسطة اليت تعترب ضرور�ة 
المنتجات  العمل عن طر�ق تحسني  بيئة  اال�ت�ار في  أ�ًضا على  الموظفني  أنھ �شجع  االقتصاد وتطوره واستدامتھ. �ما  لنمو 
والخدمات والعمل�ات الحال�ة. وجدير �الذكر أن ��ومات دول مجلس التعاون الخليجي تدعم المنشآت الصغرية والمتوسطة 
والنظام البييئ لر�ادة األعمال، ألنها تدرك أهم�تها في تحسني مستو�ات التوظ�ف ودورها الفعال في تحويل االقتصاد �ع�ًدا 

عن النفط �مصدر للدخل.

تحلي الموظفني �مزية تنافس�ة عن طر�ق قبول التحد�ات وتطوير قدراتهم الق�اد�ة.

رفع عامل اله�منة وتقليل عامل االمتثال بني القوى العاملة من خالل:

المعاهد التعل�م�ة اليت �توجب عليها إعطاء األولو�ة لتعز�ز عامل اله�منة بني الطالب في سن م�كرة من خالل   o
مناهج ووحدات تعل�م�ة محددة.

التعلم والتطوير اليت من شأنها المساهمة في  تنف�ذ خطط  الذين �توجب عليهم الرتكزي على  أصحاب العمل   o
تطوير ه�منة الموظفني من خالل توفري التدر��ات المتعلقة �ما �لي: اتخاذ القرار وحل المش�الت والتفو�ض والتخط�ط 

االسرتاتيجي والتفكري النقد�.
المسؤول�ة  قنوات  تفعيل  خالل  من  موظفيها،  استقالل�ة  على  التأك�د  عليهم  �توجب  الذين  العمل  أصحاب   o

والمساءلة مما سيؤد� إلى التجد�د واال�ت�ار بني القوى العاملة.

عامل اله�منة في دول مجلس
التعاون الخليجي على مر السنني

عامل االمتثال في دول مجلس
التعاون الخليجي على مر السنني

٪٧٩

٪٣١

٪٣٨

٪٧٧
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ال�و�ت ٢٠٢٣ُعمان ٢٠٢٣

٢ ٣

٤ ٥ ٦

٧ ٨ ٩

١٠ ١١ ١٢

١٣ ١٤ ١٥

١٦ ١٧ ١٨

١٩ ٢٠ ٢١

٢٢ ٢٣ ٢٤

٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨

٢٩ ٣٠ ٣١

٣٢ ٣٣ ٣٤

٣٥ ٣٦ ٣٧

٣٨ ٣٩ ٤٠

٤١ ٤٢ ٤٣

٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧

ال�و�يت من خالل مراجعة  العمل  التعو�ضات والمزا�ا عرب سوق  االتجاهات في مجال  أحدث  الضوء على  القسم  ُ�لقي هذا 
األسال�ب المستخدمة لجذب المواهب واالحتفاظ بها.

المصادر:
مركز أبحاث «برو�اب�تا» 

https://pro-capita.com/

القسم الخامس: التعو�ضات والمزا�ا
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ال�و�ت ٢٠٢٢

٢ ٣

٤ ٥ ٦

٧ ٨ ٩

١٠ ١١ ١٢

١٣ ١٤ ١٥

١٦ ١٧ ١٨

١٩ ٢٠ ٢١

٢٢ ٢٣ ٢٤

٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨

٢٩ ٣٠ ٣١

٣٢ ٣٣ ٣٤

٣٥ ٣٦ ٣٧

٣٨ ٣٩ ٤٠

٤١ ٤٢ ٤٣

٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧

التعو�ضات والمزا�ا
الز�ادات والم�افآت لعام ٢٠٢٢

قدم ما �قر� من ٦٣٫١٪ من المشاركني ز�ادات في الرواتب لموظفيهم، وهي أعلى �كثري من عام ٢٠٢١ �نس�ة ٥٣٫٠٪ كرد فعل 
للحر� على المواهب. ومع ذلك، تعترب هذه النس�ة أقل من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي ال�الغة ٨٤٫٦٪ في عام 

.٢٠٢٢

 المنشآت اليت قدمت ز�ادات سنو�ة لعام ٢٠٢٢

متوسط ز�ادات الرواتب لعام ٢٠٢٢

متوسط دول مجلس
التعاون الخليجي: ٨٤٫٦٪ لعام ٢٠٢٢

٪١١.٤
دول مجلس

التعاون الخليجى

٪٦٣
دول مجلس

التعاون الخليجى

٪٢٥.٦
دول مجلس

التعاون الخليجى

٪٤٦٫٨
ال�و�ت

٪٤٠٫٤
ال�و�ت

٪١٪ - ٥

٪٦٪ - ١٠

أكرث من  ١١٪

٪١٢٫٧
ال�و�ت

المنشآات اليت قدمت ز�ادات 
سنو�ة

٪٦٣٫١٪٥٣٫٠٪٤١٫٠

٢٠٢٠٢٠٢٢ ٢٠٢١



www.pro-capita.comالتقر�ر السنوى�ميع الحقوق محفوطة - برو�اب�تا ٢٠٢٣

ال�و�ت ٢٠٢٢

٢ ٣

٤ ٥ ٦

٧ ٨ ٩

١٠ ١١ ١٢

١٣ ١٤ ١٥

١٦ ١٧ ١٨

١٩ ٢٠ ٢١

٢٢ ٢٣ ٢٤

٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨

٢٩ ٣٠ ٣١

٣٢ ٣٣ ٣٤

٣٥ ٣٦ ٣٧

٣٨ ٣٩ ٤٠

٤١ ٤٢ ٤٣

٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧

التعو�ضات والمزا�ا
الز�ادات والم�افآت لعام ٢٠٢٢

لعام ٢٠٢٢  المشاركني م�افآت سنو�ة لموظفيهم  ٧٥٫٧٪ من  المال�ة، قدم  المزا�ا  �عتمد �ش�ل كبري على  في سوق عمل 
لالحتفاظ �المواهب الحال�ة والمساعدة في الحصول على كفاءات جد�دة. ومقار�ًة �عام ٢٠٢١ وفقًا لتقر�ر برو�اب�تا نجد فرقًا 

كبريًا في النس�ة ح�ث  قدمت ٤٣ ٪ فقط من المنشآت م�افآت سنو�ة لموظفيها.

نعم

ال

٪٦٠٫٤
منها قدمت م�افآت ل�عض الموظفني

٪٦٢.٧
�لغ متوسط ما قدمتھ دول

مجلس التعاون الخليجي

٪٣٩٫٦
منها قدمت م�افآت ل�ميع الموظفني

٪٧٥٫٧

٪٢٤٫٣

المنشآت اليت قدمت م�افآت سنو�ة لعام ٢٠٢٢
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ال�و�ت ٢٠٢٢

٢ ٣

٤ ٥ ٦

٧ ٨ ٩

١٠ ١١ ١٢

١٣ ١٤ ١٥

١٦ ١٧ ١٨

١٩ ٢٠ ٢١

٢٢ ٢٣ ٢٤

٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨

٢٩ ٣٠ ٣١

٣٢ ٣٣ ٣٤

٣٥ ٣٦ ٣٧

٣٨ ٣٩ ٤٠

٤١ ٤٢ ٤٣

٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧

التعو�ضات والمزا�ا
الز�ادات والم�افآت المتوقعة لعام ٢٠٢٣ 

س�قدم ٤٧٫١ ٪ من المنشآت المشاركة إما ز�ادة في الراتب أو م�افأة، ب�نما س�قدم ٣٤٫٣ ٪ �الهما لموظفيها. 

١٨٫٦٪ فقط لن �قدموا ز�ادة في الرواتب أو م�افأة لعام ٢٠٢٣، ح�ث أن المنشآت تدرك أن الحر� على المواهب تتطلب منهم 
تقد�م حزم تعو�ضات ومزا�ا مال�ة أفضل.

المنشآت اليت تخطط لتقد�م م�افآت لعام ٢٠٢٣

المنشآت اليت تخطط لتعديل جداول الرواتب لعام ٢٠٢٣

٪٢٠٫٠
م�افآت سنو�ة فقط

متوسط دول مجلس التعاون
الخليجي ١٢٫٨٪  

٪٣٤٫٣
ز�ادات وم�افآت سنو�ة

متوسط دول مجلس التعاون
الخليجي: ٤٠.٥٪  

٪١٨٫٦
ال يوجد

متوسط دول مجلس التعاون
الخليجي:١٩٫٩٪  

٪٢٧٫١
ز�ادات سنو�ة فقط

متوسط دول مجلس التعاون
الخليجي: ٢٦.٨٪  

نعم

ال

٪٥٠
٪٥٠

متوسط دول مجلس التعاون
الخليجي: ٤٥.٣٪  

٥٠ ٪ من المنشآت ال�و�ت�ة المشاركة تخطط لتعديل جداول الرواتب وفًقا للتض�م في عام ٢٠٢٣.
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ال�و�ت ٢٠٢٢

٢ ٣

٤ ٥ ٦

٧ ٨ ٩

١٠ ١١ ١٢

١٣ ١٤ ١٥

١٦ ١٧ ١٨

١٩ ٢٠ ٢١

٢٢ ٢٣ ٢٤

٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨

٢٩ ٣٠ ٣١

٣٢ ٣٣ ٣٤

٣٥ ٣٦ ٣٧

٣٨ ٣٩ ٤٠

٤١ ٤٢ ٤٣

٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧

التعو�ضات والمزا�ا
المزا�ا غري النقد�ة

تقدم الكثري من المنشآت مزا�ا غري نقد�ة، ح�ث أن ٩٢٫٩٪ من المنشآت المشاركة توفر نوعًا واحدًا على األقل من المزا�ا غري 
النقد�ة مقار�ة بـ ٩٠٫٨٪ في عام ٢٠٢١. و�ظل التأمني الطيب النوع األكرث شيوعًا للمزا�ا غري النقد�ة المقدمة للموظفني �نس�ة 

٨٢٫٥٪، �ل�ھ التأمني على الح�اة �نس�ة ٥٥٫٤٪.

�المقار�ة مع متوسط دول مجلس التعاون الخليجي، فإن ال�و�ت على قدم المساواة تقر��ًا مع دول مجلس التعاون الخليجي 
األخرى. ومع ذلك، توجد اختالفات ملحوظة في نماذج العمل المر�ة �ما �تضح من االختالف بني ساعات العمل المر�ة وخ�ارات 

العمل من المزنل.

* التأمني الطيب الخاص هو مزية تقدمها المنشآت لتغط�ة النفقات الطب�ة، وهذه التغط�ة �اإلضافة إلى أي تأمني صحي وطين قد يحق للموظفني الحصول عل�ھ، ويوفر للموظفني إم�ان�ة الوصول إلى مرافق الرعا�ة الصح�ة الخاصة والمتخصصني و�قدم 
تغط�ة أكرث شموال من تلك اليت توفرها برامج التأمني الصحي العام

٪٥٥٫٦
٪٦٥٫٩

٪٧٩٫٣

المنشآت اليت قدمت مزا�ا غري نقد�ة لعام ٢٠٢٢

المزا�ا غري النقد�ة لعام ٢٠٢٢

أ�ام إجازة إضاف�ة تز�د عن الحد 
األدنى لقانون العمل

التأمني على الح�اة

ساعات االستئذان أو السماح �التأخر 
عن الحضور (ضمن الحد األقصى)

خ�ار العمل من المزنل

ساعات عمل مر�ة

تأمني طيب*

(عدة اخت�ارات من قبل المنشآت المشاركة)

متوسط دول مجلس
التعاون الخليجي: ٨٩٪

٪٩٢٫٩٪٩٠٫٨

٢٠٢٢ ٢٠٢١

ال�و�ت ٢٠٢١ ال�و�ت ٢٠٢٢دول مجلس التعاون الخليجى

٪٨٣٫٣
٪٨٢٫٥

٪٨٣٫١

٪٣٣٫٧

٪٣٤٫٢
٪٣٣٫٧

٪٣٥٫٤
٪٣٨٫٧

٪٥٥٫٤

٪٥٥٫٦

٪٦٧٫١

٪٣٣٫٨

٪٥٤٫٠
٪٢٣٫٥

٪٢٤٫٦

٪٣٢٫٤
٪٢٨٫٣

٪١٦٫٩
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ال�و�ت ٢٠٢٢

٢ ٣

٤ ٥ ٦

٧ ٨ ٩

١٠ ١١ ١٢

١٣ ١٤ ١٥

١٦ ١٧ ١٨

١٩ ٢٠ ٢١

٢٢ ٢٣ ٢٤

٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨

٢٩ ٣٠ ٣١

٣٢ ٣٣ ٣٤

٣٥ ٣٦ ٣٧

٣٨ ٣٩ ٤٠

٤١ ٤٢ ٤٣

٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧

التعو�ضات والمزا�ا
خطط الحوافز طو�لة األجل

تقدم ٢٦٫٧٪ فقط من المنشآت المشاركة خطط حوافز طو�لة األجل لموظفيها، ح�ث �انت (الم�افأة المال�ة المؤجلة) األكرث 
شيوعا �نس�ة ٤٣٫٦ ٪، تليها منح حق شراء أسهم في المنشأة �نس�ة ٤٣٫٦٪. 

وتهدف خطط الحوافز الطو�لة األجل إلى التوفيق بني مصالح الموظفني ومصالح المنشأة على مد� فرتة ال تقل عن ثالث 
سنوات. وقد تشمل هذه الربامج خ�ارات األسهم، واألسهم المر��طة �األداء، من بني حوافز أخرى.

من المرجح أن تقوم المنشآت الدول�ة الكربى في صناعات مع�نة، مثل النفط والغاز وال�نوك والتمويل، �تنف�ذ برامج حوافز 
طو�لة األجل. وهذه الربامج تعد أقل انتشارًا في المنشآت الصغرية والمتوسطة وصناعات مع�نة، مثل البيع �التجز�ة.

المنشآت اليت قدمت خطة الحوافز طو�لة األجل لعام ٢٠٢٢ 

خطة الحوافز طو�لة األجل لعام ٢٠٢٢ 
(عدة اخت�ارات من قبل المنشآت المشاركة)

خ�ارات أسهم الشبح
Phantom Stock Options

منح حقوق ار�فاع ق�مة األسهم
 Stock Appreciation Rights (SARs)

منح األسهم المحددة
Restricted Stock Grants

منح أسهم مقابل األداء
Performance Share Grants

منح أسهم على ش�ل وحدات األداء
 Performance Units

منح حق شراء أسهم في المنشآ
Stock Options

م�افأة مال�ة مؤجلة
Deferred Bonus

ال�و�ت ٢٠٢١ ال�و�ت ٢٠٢٢دول مجلس التعاون الخليجى

٪٤١٫٨
٪٣٢٫٣

٪٤٣٫٦

٪٣٣٫٠

٪١٢٫٩

٪١٣٫١
٪١

٪١٢٫٩

٪٢١٫٨
٪٧٫٨

٪٢٤٫٧

٪٢٦٫١
٪١٩٫١

٪٢٤٫٧

٪٢٨٫٦
٪٢٨٫٧

٪٦٫٤
٪١٥٫٩

٪٥٫٤
٪٥٫١
٪٣٫٤

٪٢٦٫٧ ٪٣١٫٩

متوسط دول مجلس
التعاون الخليجي: ٢٩٪

٢٠٢٢ ٢٠٢١
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ُ�لقي هذا القسم الضوء على م�افآت مجلس اإلدارة في ال�و�ت ودول مجلس التعاون الخليجي في عام ٢٠٢١. 
المصادر:

مركز أبحاث «برو�اب�تا» 
/https://pro-capita.com

https://ex.zenithr.com/

القسم السادس: م�افآت مجلس اإلدارة
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م�افآت مجلس اإلدارة
تشري م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى التعو�ضات المدفوعة ألعضاء مجلس إدارة المنشأة 
مقابل خدماتهم، وقد �شتمل هذا التعو�ض على رسوم حضور االجتماعات وم�افآت األداء، وعلى الرغم من أن طرق حساب 
م�افآت مجلس اإلدارة في دول مجلس التعاون الخليجي قد تختلف حسب الدولة والقطاع، إال أن م�افآت مجلس اإلدارة في 

دول مجلس التعاون الخليجي مر�فعة �ش�ل عام مقار�ة �الدول األخرى، ح�ث �لغ المتوسط العالمي ٢٩٢,٨٦٣ دوالر.

و�ان متوسط عدد أعضاء مجلس اإلدارة في دول مجلس التعاون الخليجي لعام ٢٠٢١ هو ١٠ أفراد، و�لغ متوسط م�افآتهم 
إ�مالي م�لغ ٣٫١٦٨٫٠٠٠ دوالر. وتعمل المنشآت المدرجة على توز�ع حوالي ١٫٦٧٪ من أر�احها لسداد م�افآت مجلس اإلدارة، 

مع اإل�قاء على متوسط ت�لفة العضو ثا�ت عند م�لغ ٣٣٧,٠٠٠ دوالر.

األرقام أعاله هي صافي الم�افآت المدفوعة لألعضاء �استثناء أي نفقات أخرى مثل (اإلقامة والسفر وما إلى ذلك).

تمثل �ميع األرقام أعاله متوسط أعلى ١٠٠ منشأة في الر�ح�ة مدرجة لعام ٢٠٢١ وفًقا للب�انات المتاحة.

تشمل الم�افآت رسوم جلسات أعضاء اللجان والمزا�ا األخرى المقدمة.

ال تشمل الم�افآت الحوافز / التعو�ضات / المزا�ا اليت �تم صرفها للمدير�ن التنف�ذيني.

سعر  حسب   «Xe» العمالت  تحويل  حاس�ة  �استخدام  تمت  األمر�كي  الدوالر  إلى  المحل�ة  العملة  من  التحو�الت  �ميع 
الصرف في ٢٠٢٢/١٢/٢١.

إ�مالي م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة لدول مجلس التعاون الخليجي  ٢٠٢١

عدد آعضاء مجلس 
اإلدارة

١٠ المتوسط 
١.٤٥٣٣٧٬٠٠٠٪٣٬١٦٨٬٠٠٠٢٬٠٤٨٬٦٥٣لدول الخليـج

م�موع 
التعو�ضات

صافي الر�ح 
أوالخسارة ٢٠٢١ (ألف 

دوالر أمر�كي) 

الت�لفة للعضو 
الواحد (دوالر 

أمر�كي) 
٪ من األر�اح

surveys@pro-capita.com : لمز�د من التفاصيل حول تحليل م�افآت مجلس اإلدارة في �ل قطاع، يرجى االتصال بإدارة الموارد ال�شر�ة
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م�افآت مجلس اإلدارة
تقوم البحر�ن �تطبيق أعلى معدل للم�افآت من إ�مالي األر�اح �نس�ة ٤٫٤٢٪، في حني تطبق دولة قطر أعلى معدل للم�افآت 
الممنوحة إلى أعضاء مجلس اإلدارة ح�ث �لغت ٦٣٣ ألف دوالر، س�ما �عد ار�فاع هوامش الر�ح وانخفاض متوسط عدد أعضاء 

مجلس اإلدارة.

إ�مالي م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة ل�ل دول مجلس التعاون الخليجي ٢٠٢١

آعضاء مجلس الدولة
إ�مالي الم�افآتاإلدارة

متوسط صافي الر�ح 
(الخسارة) ٢٠٢١

(ألف دوالر أمر�كي)
الت�لفة للعضو الواحد 

(دوالر أمر�كي)  

إ�مالي م�افآت 
م�افآت أعضاء مجلس 

اإلدارة من صافي 
الر�ح والخسارة

٣٠١٬٠٠٠السعود�ة ٠.٣٧٪١٠٢٬٧٥٧٬٠٠٠١٠٬٠٥٢٬١٠٠

١٨٠٬٠٠٠ال�و�ت ٠.٨١٪٩١٬٦٣١٬٠٠٠٣١٦٬٣٥٥

٦٧٬٠٠٠ُعمان ١.٣٣٪٩٦١٣٬٠٠٠١١٦٬٠٠٠

٥٩٣٬٠٠٠اإلمارات ٠.٩٣٪١٠٥٬٧٧٠٬٠٠٠٧٩٢٬١٦٦

٦٣٣٬٠٠٠قطر ٠.٨٤٪٨٥٬٥٣٩٬٠٠٠٨٦٢٬٤٩٦

٢٤٨٬٠٠٠البحر�ن ٤.٤٢٪١١٢٬٦٩٨٬٠٠٠١٥٢٬٣٢١

surveys@pro-capita.com : لمز�د من التفاصيل حول تحليل م�افآت مجلس اإلدارة في �ل قطاع، يرجى االتصال بإدارة الموارد ال�شر�ة

األرقام أعاله هي صافي الم�افآت المدفوعة لألعضاء �استثناء أي نفقات أخرى مثل (اإلقامة والسفر وما إلى ذلك).

تمثل �ميع األرقام أعاله متوسط أعلى ١٠٠ منشأة في الر�ح�ة مدرجة لعام ٢٠٢١ وفًقا للب�انات المتاحة.

تشمل الم�افآت رسوم جلسات أعضاء اللجان والمزا�ا األخرى المقدمة.

ال تشمل الم�افآت الحوافز / التعو�ضات / المزا�ا اليت �تم صرفها للمدير�ن التنف�ذيني.

سعر  حسب   «Xe» العمالت  تحويل  حاس�ة  �استخدام  تمت  األمر�كي  الدوالر  إلى  المحل�ة  العملة  من  التحو�الت  �ميع 
الصرف في ٢٠٢٢/١٢/٢١.
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المراجع
المصادر

1. IMF

2. Kamco Invest GCC Equity Markets 2022

3. UNDP Human Development Reports

4. World Bank Human Capital Project

5. Mubasher (Kuwait employment) 

6. Saudi Build 

7. Zawya 

8. ET HR World

9. World News :Dubai sees biggest international travellers' spend in 2022 at $29.42 billion

10. Khaleej Times UAE jobs: Most in-demand roles revealed as new vacancies increase 
by up to 200%

11. Zawya 22,000 new workers enter Kuwait labor market in 3 month

12. Arab Times Kuwait ranks 61st in global e-govt ‘development’ index; e-services index 
drops 14 places

13. Zawya ‘Kuwait lags behind in boosting tourism

14. Fragomen Kuwait: Issuance of Family Visit and Tourist Visas Suspended until Further 
Notice

15. Al-Monitor Kuwait benefits from oil price boom but long-term economic challenges 
loom

16. TrendsMena UAE ranks 1st regionally in UNDP Human Development Report

17. Times of Oman National Programme aims to create right environment in Oman's 
labour market

18. Zawya Oman's ministries sign pact to train 1000 job seekers in vocational colleges

19. Oman Observer MoL provided 35,000 jobs in 2022

20. Al Anbat Qatar: Tourism revenues amounted to $18.6 billion in 2022

21. Magnitt Venture Capitalist Report

22. PWC Middle East Economy Watch

23. PWC Five GCC economic themes to watch in 2023



www.pro-capita.comالتقر�ر السنوى�ميع الحقوق محفوطة - برو�اب�تا ٢٠٢٣

ال�و�ت ٢٠٢٢

٢ ٣

٤ ٥ ٦

٧ ٨ ٩

١٠ ١١ ١٢

١٣ ١٤ ١٥

١٦ ١٧ ١٨

١٩ ٢٠ ٢١

٢٢ ٢٣ ٢٤

٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨

٢٩ ٣٠ ٣١

٣٢ ٣٣ ٣٤

٣٥ ٣٦ ٣٧

٣٨ ٣٩ ٤٠

٤١ ٤٢ ٤٣

٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧

التعر�فات
التعر�ف األول. مؤشر التنم�ة ال�شر�ة (HDI) هو إحصاء مركب �ق�م مستوى التنم�ة ال�شر�ة في �لد ما من خالل مراعاة ثالثة 
أ�عاد: الصحة والتعل�م ومستوى المع�شة �ما في ذلك الدخل القومي اإل�مالي للفرد، وُ�ستخدم مؤشر التنم�ة ال�شر�ة في 
تصن�ف ال�لدان إلى أر�ع فئات من التنم�ة ال�شر�ة: عال�ة جًدا، وعال�ة، ومتوسطة، ومنخفضة من خالل درجات ترتاوح بني ٠ و١، 
مع العلم أنھ �لما زادت الدرجات، زادت مستو�ات التنم�ة ال�شر�ة. و�مكن استخدام المؤشر من أجل تقي�م حالة التنم�ة ال�شر�ة 

لل�لدان المختلفة ومقار�تها وتقي�م معدالت التقدم �مرور الوقت.

ال��ومات  استخدام  ك�ف�ة  يوضح  مؤشر  هو  المتحدة  األمم  عن  الصادر  اإللكرتون�ة  ال��ومة  تنم�ة  مؤشر  الثاني.  التعر�ف 
�األمم  واالجتماع�ة  االقتصاد�ة  الشؤون  إدارة  عملت  �ما  المواطنني،  وإشراك  الخدمات  تقد�م  لغرض  التكنولوج�ا  لوسائل 
الُمحرز.  التقدم  لل�الد ومراق�ة  اإللكرتون�ة  ال��ومة  تطوير  تقي�م شامل لمستوى  تقد�م  إنشاء فهرس بهدف  المتحدة على 
درجات  وترتاوح  ال�شري.  المال  ورأس  لالتصاالت،  التحت�ة  وال�ن�ة  اإلنرت�ت،  عرب  الخدمات  جوانب:  ثالثة  على  المؤشر  و�عتمد 
الدرجات، دّل ذلك على إم�ان�ة هي�لة ��ومة إلكرتون�ة قادرة على استخدام  أنھ �لما زادت  ١، مع العلم  ٠ إلى  المؤشر من 

الوسائل التكنولوج�ة. وهذا المؤشر �عتمد على دراسة استقصائ�ة شملت ١٩٣ دولة �تم تحد�ثها مر�ني في السنة.

هو مؤشر يختص �تقي�م إنتاج�ة رأس المال ال�شري  التعر�ف الثالث: مؤشر رأس المال ال�شري (HCI) التابع لل�نك الدولي 
العاملة �تعيني  القوى  أنھ يحدد مقدار  لل�الد �ما �شمل تسل�ط الضوء على معارف مواطنيها ومهاراتهم وقدراتهم، �ما 
نس�ة ال�الغني الذين �عملون أو يبحثون عن عمل، و�عمل مؤشر رأس المال ال�شري على ق�اس مقدار رأس المال ال�شري الذ� 
يحققھ الفرد في سن ١٨ سنة، مع األخذ في االعت�ار المخاطر المحتملة لسوء الصحة وعدم كفا�ة التعل�م في �لده. وترتاوح 
درجات مؤشر رأس المال ال�شري من ٠ إلى ١، مع العلم أنھ �لما زادت الدرجات، زاد رأس المال ال�شري وزاد النمو االقتصاد� 
وتحققت أهداف التنم�ة المستدامة، وُيجدر �الذكر أن ال�نك الدولي �قوم �تحد�ث مؤشر رأس المال ال�شري سنوً�ا، مما يجعلھ 

أداة مستخدمة على نطاق واسع لمقار�ة تقدم رأس المال ال�شري بني ال�لدان.
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حقوق النشر والسر�ة
�ميع الحقوق محفوظة لـ برو�اب�تا لالستشارات اإلدار�ة © ٢٠٢٣

الخليجي، وهي تقدم  التعاون  برو�اب�تا لالستشارات اإلدار�ة هي شركة استشار�ة رائدة في الشرق األوسط ودول مجلس 
خدمات استشار�ة استثنائ�ة وحلوًال م�تكرة للمنشآت الخاصة والعامة وغري الهادفة للر�ح.

�ما تقدم برو�اب�تا م�موعة متنوعة من الخدمات مع التخصص في الموارد ال�شر�ة، واإلدارة، واستشارات التوظ�ف، وحو�مة 
المنشآت والتدقيق الداخلي، واإلشراف على التطب�قات، وتكنولوج�ا الموارد ال�شر�ة، والتقي�م السلوكي والتقين للموظفني 
 Sanad و   ،  ZENITHR HR Intelligence & Employee Experience و  انرت�اشيونال،  توماس  أدوات  �استخدام 

Solutions  ح�ث تقدم خدماتها للمنشآت الصغرية والمتوسطة.

السر�ة: تظل شركة برو�اب�تا هي المالكة للب�انات والمعلومات اليت تم الكشف عنها في هذا التقر�ر. و�تطلب إعادة نشرها و/ 
أو نسخها �ش�ل �لي أو أجزاء منها من خالل نسخ مطبوعة أو نسخة إلكرتون�ة موافقة خط�ة من برو�اب�تا.

هذه  عن  إل�ھ  المرسل  �كشف  أال  يجب  ذلك،  على  و�ناءا  برو�اب�تا.  لشركة  وسر�ة  خاصة  معلومات  على  التقر�ر  هذا  يحتوي 
الوث�قة أو أي مرفقات بها �لً�ا أو جز�ً�ا إلى أي طرف ثالث دون موافقة خط�ة مس�قة من برو�اب�تا.
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ال�و�ت
الشرق - شارع أ�مد الجابر

برج أرزان - الدور الثامن
(+٩٦٥) ٠٣١٠٠ ٢٢٢

المملكة العر��ة السعود�ة
الر�اض

حى الملقا
شارع آنس بن مالك - بز�س �ارك

الدور  ١ - مكتب رقم ١٠٥
جدة

األندلس
شارع األمري م�مد بن ع�دالعز�ز

م�ىن �ميل س�وير

األردن
عمان

شارع مكة المكرمة
م�ىن رقم ١٦٤ - الدور ٢

(+٩٦٢) ٣٨٧٧ ٦٥٥٣

دبى
الم�اتب التجار�ة - �مريانخلھ

المساكن الجنوب�ة - الدور األرضي
(+٩٧١) ٤٤٤٧٨٢٤٤

ب�انات االتصال


