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الجدیداالتمتھالعمل في عصر 

إمكانات أتمتة القوى العاملة في منطقة الشرق االوسط

تأثیر الثورة الصناعیة الرابعة على وظائف المستقبل

دوافع اعتماد أتمتة القوى العاملة 

خلق الوظائف المستقبلیة 

تحدید المھارات المستقبلیة لسوق العمل و كیفیھ تطویرھا .06



ماذا نعني بالوظیفة

تعمل على تطویر 
شخصیتھ ومھاراتھ

تحّدد مصدر دخل مادي 
ثابت

تساھم في نھضة اإلنسان 
االقتصادیة وإضافة 
التكامل على الحیاة

العمل الذي یحتاج إلى 
مجموعة من المھارات 
والمعارف إلنجاز مھمة 

ما

تحقق تنمیة اقتصادیة 
مستدامة وقدرة إنتاجیة 

وتنافسیة عالیة
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Impact of 
Automation & 
Digitalization

زیاده في اإلنتاجیة و فرص العمل

بشكل نمو سنوي في بعض 2.2%
مثل النفط والغاز (الوظائف /القطاعات

ادة زیو بشكل خاص ) والتسویق االستھالكي
المكاسب المحققة و سرعة اعتماد 

.التكنولوجیا التالیة

تغییر المھارات المطلوبة ألداء االعمال
"الوظائف الوسیطة“ تنشأ أنواع جدیدة من 

كیر تتطلب مھارات عاطفیة واجتماعیة والتف
خارج المنطقي یعتمد على التفاعل البشري

نطاق التكنلوجیا
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في سوق العملالرقمنھتأثیر األتمتة و  “قانون العوائد المتسارعة“

Accelerating of Law Returns
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What People Think about digital and Technology influence 
on jobs & human life?

73% Think technology can never replace the human mind

37% Are worried about automation putting jobs at risk 

56% People think governments should take any action needed 
to protect jobs from automation

How people Feel about digital and technology influence on 
jobs & human life? 

Positive Potential 
Around 73% of population that they are confident or excited to 
see a world with full possibility

Risk
Around 27% of population are nervous or uninterested to think 
about future change that will bring high risk in readiness for 
future 
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قلق األتمتة



مراحل تحول الثورة الصناعیة
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المستقبلیة و خلق جل أداء المھام الوظیفیة وعلیھ یتعین على الموظفین اكتساب مھارات من ا
.المختلفھفرص عمل جدیده في قطاعات           

وق مجموعة من العوامل االقتصادیة والتكنولوجیة ستتفاعل خالل السنوات المقبلة لتؤثر على س
.العمل في العالم والمنطقة العربیة، مما یؤدي إلى نمو مھن جدیدة، وانحسار بعض المھن الحالیة

STEM



50%

45%

55%

ین تختلف إمكانات االتمتة التقنیة بشكل كبیر ب
القطاعات، حیث  تتطلب أداء مھام روتینیة مثل 

ع التصنیع والنقل والتخزین باإلضافة إلى قطا
فاعل المعلومات في حین االعمال التي تعتمد على الت

البشري كالفنون و الترفیھ والتعلیم

یمكن أتمتة من االنشطة الموجودة في دول منطقة
ت الشرق سوق العمل حالیا  استنادا إلى التقنیا

الیا وھذا أقل بقلیل من المتوسط العالمي ح. الموجودة
50%

عتمد ع خطر فقدان الوظائف بسبب تقنیات االتمتة ی
حتمال ویبلغ متوسط ا. المستوى التعلیمي والخبرة

یم أتمتة وظائف القوى العاملة الحاصلة على تعل
من القوى العاملة %57. ثانوي و خبره مھنیھ فقط

من في الدول الست التي شملتھا العینة تندرج ض
الفئتین
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ست دول في منطقة الشرق االوسط، وھي البحرین ومصر والكویت وسلطنة عمان والمملكة “ مستقبل العمل”حلل معھد ماكینزي العالمي حول 
*نسمةملیون 147وتضم ھذه الدول الست مجتمعة أكثر من . العربیة السعودیة واالمارات العربیة المتحدة

2020تقریر صدر بتاریخ دیسمبر * 



"آيإي إس إم "توقعات أوكسفورد االقتصادیة؛ قاعدة بیانات : المصدر*9

دولفيالفنیةاألتمتةإمكاناتتماثل
عمالعالمیة،المعدالتاألوسطالشرق
.الدولبینملحوظةفروقاتوجود

األتمتةعنالناجمالمحتملاألثر
دةالموجوالتكنولوجیااعتمادنتیجة
.حالیا

لىأعقدراتتطلبالتيالوظائفتعد
ياإلبداعالبشريالتفاعلأنشطةمن

طبالأواألزیاءتصمیممثل ًوالمعقد
یةالجزئلألتمتةعرضةأقلالنفسي

.حالیا



"إي إس إم آي"توقعات أوكسفورد االقتصادیة؛ قاعدة بیانات : المصدر*10

قلة نسبة الوظائف القابلة لألتمتة 
٪على األقل ۳۰بالكامل، یمكن أتمتة 

٪من ٦۰من األنشطة المكونة لـ
الوظائف
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Oman Vision 2040

Supreme Council for Planning

مبادرات السلطنة لتحدید وظائف و مھارات المستقبل 



؟؟21ما ھي مھارات القرن ال
مثل مھارات االبتكار و 21مجموعھ من المھارات الالزمة ل نجاح العمل و الحیاه في القرن ال

لتنافس مطلوبة الزدیاد ا. الثقافة المعلوماتیة و اإلعالمیة و التكنولوجیة و مھارات الحیاة و العمل
.االقتصادي و التحوالت الضخمة في مجال التقنیة واالتصال

Learning Pattern Detection

Data Self-Programming
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المھاراتتغییرعلىتمرین



2030مھارات المستقبل ل عام 

o المعرفة بمجاالتSTEMوالمھارات الرقمیة ،
oالمعرفة بشؤون وسائط االعالم
oددةالمعرفة والخبرات التخصصیة بقطاعات مح
oالثقافة البیئیة

ریادة األعمال والترویج الذاتي •
التطویر الذاتي والتعلم المستمر والسعي •

الستكشاف أشكال جدیدة للتعلم
المرونة والقدرة على التكیف•
المتعددةالكفاءة المتعلقة بالثقافات والتخصصات•

oیر النقديالتحلیل والتفسیر المنطقي والتفك
oاإلبداع واالبتكار
oمھارات حل المشاكل المعقدة

القیادة وإدارة األفراد •
يالعمل الجماعي والتعاون والذكاء االجتماع•
الذكاء العاطفي• 01

03

0204
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المھارات المعرفیة والرقمیة
المھارات البشریة

المھارات اإلدراكیة
المھارات الشخصیة



الماضیة5مقارنھ بین تغیر المھارات في سوق العمل خالل السنوات ال
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2023مھارات مطلوبة 

التفكیر النقدي

الذكاء العاطفي

إدارة الموارد البشریة

التعلم النشط

االبداع و المبادرة

2018مھارات سوق العمل 

حل المشكالت المعقدة

االخرینالتنسیق مع 

الموارد  البشریةإدارة 

التفاوض

صناعة القرار

المرونة و التأقلممراقبة الجودة



مھارات المستقبل
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مجموعھ من المھارات الضروریة لضمان استعداد االفراد للتعلم و العمل واالستخدام األمثل للمعلومات و الوسائط 
و التكنولوجیا في المستقبل



القادمھوظائف معروفھ بنمو شدید خالل السنوات 

Bi Technology
ألتكنولوجیا الحیویة

Cloud Computing
الحوسبة السحابیة

IoT & Connected Devices
انترنت االشیاء

Image & Text Processing
معالجھ الصور و النصوص

Ecommerce & Digital Trade
التجارة اإللكترونیة

Social Media Analytics
بیانات التواصل االجتماعي

Augmented Virtual Reality
الواقع االفتراضي

Data Detective
محلل بیانات

Quantum Computing
الحوسبة الكمیھ

Encryption & Cyber Security
التشفیر الرقمي و االمن 

Artificial Intelligence 
الذكاء الصناعي

Power storage & Generation
الطاقھحلول تخزین 



Digital
Strategist

Data
Detective

Mobile App
Developer

Data
Governance

Manager

UX
Designer

Ethical
Sourcing

Officer

Augmented 
Reality Journey 

Builder

Data
Scientist

Robotics 
Engineer

Nano
Technologist

`Director of Artificial 
Intelligence

Machine Learning 
Designer/Developer/Engineer

IoT Designer/Developer/Engineer

Digital Strategist

Transformation
Office Manager

Transformation
Consultant

Transformation 
Director

Data
Architect

People Analytics 
Expert

Director of Value 
Management



ا بحلول عام % 35 2024من المھارات المطلوبة لوظائف الیوم، ستختلف اختالفًا تام�

االبداعیھ
حیث ال یمكن للروبوتات أن 
تنافس اإلنسان في اإلبداع 

التعلم النشط و عقلیة النمو
االقبال على خوض التحدیّات، والتعلّم من 
االخطاء، والبحث الدائم عن معرفة جدیدة

اتخاذ القرارات
ھ اتخاذ القرار آخذًا بعین االعتبار ما ینطوي علی

من نتائج وآثار قد تمّس جوانب أخرى من العمل 
أو تؤثر على باقي األفراد في المكان

التواصل مع اآلخرین

الذكاء العاطفي  EQ
قدرة الشخص على إدراك عواطفھ والتحّكم 
فیھا، باإلضافة إلى فھمھ لعواطف اآلخرین 
ومشاعرھم التأقلم جیًّدا مع زمالئك في العمل 
 .تصفح على موقع

التفكیر التحلیلي والنقدي

تقبّل التغییر
رشاقة الفكر لتغیّر السریع في بیئة العمل

رة المستقبلیة، یتطلّب امتالك عقلیة مرنة، وقد
 .عالیة على التكیّف مع المتغیّرات

2020متندى االقتصاد العالمي سنة *19

استنباط الحلول واألفكار االبتكاریة، وحل 
المسائل المعقّدة باستخدام المنطق و تقییم 
الحجج                                      

ك قدرة األفراد على التواصل الفعّال فیما بینھم، مستخدمین ذل
نبرة الصوت الصحیحة و لغة الجسد المناسبة والمتناسقة، 
لیوصلوا رسالتھم إلى الطرف اآلخر بنجاح
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الكفاءةاإلنتاجیة

HR Data Detective

WFH Facilitator

Head of Business Behavior

Strategic HR Business Continuity

Algorithm Bias Auditor

Second-Act Coach

Uni4Life Coordinator

Chatbot & Human Facilitator

Gig Economy Manager

Human Bias Officer

Future of Work Leader

Human-Machine Teaming Manager

Workplace Environmental Architect

Employee Coach

Trending Jobs in Human Resource



Trending Jobs & Skills in Telcom
Data Scientist
Mine large data
Problem solving
Critical thinking 
Creativity
Interpersonal skills

Telco cloud engineer 
Technology Design
Reasoning and identification
Inspecting and Monitoring
Interpersonal skills

ICT /5G/IOT Cloud Architect
Big Data Analytics
Critical thinking 
Data Processing
Emotional Intelligence

SDN Network Engineer 
Problem solving
Complex Problem Solving
Inspecting and Monitoring
Critical thinking 
Interpersonal skills

Data Managers
Data Management
IT & Data Bases
Problem solving
Complex Problem Solving
Leadership skills



22

ال توجد أداة تخبرنا بجمیع مھارات المستقبل التي سنحتاجھا والمھارات التي لن نعد 
لكن مع التطور التكنولوجي والتغیر في طبیعة الوظائف خالل السنوات . بحاجتھا

ف الماضیة یُمكن التنبؤ بسھولة بأھمیة بعض المھارات التي ستكون أساسیة في وظائ
.المستقبل

تاج وفقاً لتقریر مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي، فسوف یح
، مع زیادة االعتماد على 2025٪ من الموظفین إلى إعادة مھاراتھم بحلول عام 50

.التكنولوجیا وزیادة األتمتة

سنوات 5من المھارات المطلوبة في ال% 60التفكیر النقدي و حل المشكالت تشكل 
.القادمة في سوق العمل

ازدھار بعض من المھارات الناشئة التي تعتمد على ادارة النفس، التعلم النشط و 
.العمل مع االفراد و التأثیر االجتماعي. المرونة في إدارة االجھاد



احصائیات منتدى االقتصاد العالمي

%50 %94%40

یتعین اعاده تطویر مھارات 
2025الموظفین بحلول عام 

توقع قادة األعمال من الموظفین 
اكتساب المھارات على رأس 

العمل

تطویر مھارات  العمل المطلوبة 
شھور6الموظفین خالل 
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شھر1-2 شھر2-3 شھر4-5

ثقافة التعامل مع االخرین
المبیعات
التسویق

كتابھ المحتوى

تطویر المنتجات
المعلومات

الدكاء االصطناعي

الحوسبة السحابیة
ھندسة المعلومات

احصائیات منتدى االقتصاد العالمي المدة الزمنیة لتطویر نوع المھارة

لأقأوأشھرستةلمدةتأھیلإعادةإلىسیحتاجونالعمالوظائف،
ةالصناعفيالعاملینألولئكبالنسبةأعلىالرقمھذاولكن

.الصحیةوالرعایةالصحةصناعةوفياالستھالكیة

الالعممنالحصةھذهتكون،والطاقةالمالیةالخدماتقطاعيفي
ألنھمأقلأشھرستةغضونفيتأھیلھمإعادةیمكنالذین

.ویالً طوقتًاتستغرقالتيالبرامجمنالمزیدإلىسیحتاجون

16(نتاإلنترعبرالتعلممنصاتخاللمنالتدریبتقدیمسیتم٪
.)التدریبمن٪11(الخارجیینوالمستشارین)التدریبمن

عبرالمھاراتتشكیلإعادةاتجاهتسریعإلىالوباءأدىلقد
زیادةاكورسیرشھدت،العامھذامنویونیوأبریلبین.اإلنترنت

رصفعنیبحثونالذیناألشخاصعددفيأضعافأربعةبمقدار
.بأنفسھم



مثال على خطھ تطویر المھارات المستقبلیة

The L&D team conducts assessments for Ryan. 
Ryan’s overall score has improved from 49% to 68% 
which establishes the ROI of the L&D programs.

Based on the report, the L&D Team designs a 
learning path for Ryan. Ryan learns via Offline 
and Online Training Modules.

The L&D Team conducts a skill gap analysis to 
assess Ryan’s current competency using iMocha. 
His current skill levels, strengths, learning areas 
are identified. Ryan’s future skill readiness for his 
new role is at 49%.

Understanding the objective

01
02 03

04
05
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The Business Head wants Ryan to take 
the position of ‘HR Coach’ in 6 months.

Conducting the Skill Gap analysis

Designing the learning path

Conducting the post-training assessments

Transitioning into a new role
Ryan now has the skills to succeed 
as a Project Manager and can 
transition into the new role



ملخص الیوم 

تدامةمن أھم التحوالت المستقبلیة التي ستؤثر في مستقبل الوظائف ھو التحول العالمي نحو األتمتة واالس

تأثر األتمتة على سوق العمل من حیث كونھا ستزید البطالة الھیكلیة

اديتختلف درجة تأثر الوظائف باألتمتة وفقاً للقطاع والنشاط االقتص

یةستلغي التكنولوجیا مزیداً من الوظائف الروتین

آخرتختلف درجة تأثر الوظائف باألتمتة بسرعة تبني التكنولوجیا من بلد إلى

ستقبل تجھیز القوة العاملة الحالیة والمستقبلیة للموجة التالیة من األتمتة بالمھارات الشخصیة واإلدراكیة والمعرفیة المطلوبة للم

قبلاستحداث التخصصات الجامعیة التي تحاكي وتلبي متطلبات وظائف المست

بلاستحداث التخصصات الجامعیة التي تحاكي وتلبي متطلبات وظائف المستق

معالجة اآلثار الجانبیة ألتمتة الوظائف عن طریق إعادة تأھیل القوى العاملة 
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الخاتمھ
جمیـل أن نتخیـل المستقبل كـما یـروق لنـا فاإلنسان ھـو المحرك دومـا 

.لكافـة عملیـات التطویر التكنولوجـي، وسـیبقى ذلـك إلى األبد

علینـا جمیعـا ً أن نفتـح آفاقنـا لتخیـل المستقبل شریطة أن یكـون ذلـك 
التخیـل مثمـًرا، بحیـث یمنحـا القـدرة عـلى تحویـل أفكارنـا ورؤانـا 

. المستقبلیة إلى واقـع
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شكرا لكم

Contact Number:
98809944

Email Address:
nooraraidan@gmail.com

Thank You
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