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تطوير املواهب الوطنية

باعتبار BP واحدة من كربى الرشكات متعددة 

الجنسيات و التي لها وجود كبري يف منطقة 

الخليج العريب، فمن أولوياتنا استقطاب و 

الحفاظ  عىل املوظفني املحليني أصحاب 

املهارات والخربات العالية� نحن ندرك متاما 

أهمية الرتكيز عىل بناء الكفاءات املحلية لتلبية 

االحتياجات املستقبلية للدولة عىل نطاق أوسع�

كمستثمر ورشيك ملتزم، أردنا معرفة أكرث 

الطرق فعالية لجذب وتطوير املواهب يف مجال 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات�

وتعترب الخربة  يف هذه امليادين من املكونات  

األساسية لرشكة BP� نحن نريد تطوير املواهب 

املحلية ليس الن األهداف املحددة ترتكز حول 

التوطني فقط بل ألنها تعزز القيمة املبارشة 

ألعاملنا، وبكل بساطة، فنحن نؤمن أن هذا هو 

اليشء الصحيح الذي ينبغي عمله�

لبلوغ هذه الغاية، دعمت رشكة BP هذا 

املرشوع البحثي الهام مع مركز أكسفورد 

لالستشارات اإلسرتاتيجية، من أجل تدوين 

األفكار من الشباب اإلمارايت والذين ميكن أن 

يكون لديهم اهتامم لاللتحاق أو الدراسة يف 

برامج “STEM” ورمبا يتم استقطابهم لالنضامم 

برشكتنا أو يف مجاالت أخرى لهذا القطاع� يوفر 

هذا البحث دروساً قيمة لنا يف عملية التوظيف 

وتنمية املوارد البرشية ونأمل أن تكون النتائج 

مفيدة للحكومات املضيفة أيضا ورشكائنا يف 

قطاعي النفط والغاز بشكل عام�

 متهيد

عبد الكريم املازمي

مدير عام رشكة بريتيش برتوليوم - اإلمارات 

 متهيد
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إن تطوير وتوظيف القدرات الوطنية تعد 

من األولويات الرئيسية لجميع دول مجلس 

التعاون الخليجي )GCC(� النمو السكاين 

الرسيع يف املنطقة ، واالعتامد الكبري عىل 

إنتاج النفط والغاز، واملتغريات االجتامعية 

واالقتصادية الرسيعة، وخاصة تلك التي تشغل 

أغلبية املواطنني الشباب  )مبا يف ذلك اإلناث(، 

كل ذلك قد دعا حكومات دول مجلس 

التعاون لالهتامم بإيجاد طرق جديدة ملعالجة 

القضايا االقتصادية  والتي تدعو للعمل عىل 

تطوير القدرات الوطنية وزيادة فرص العمل 

للمواطنني الذكور واإلناث أيضاً�

تسعى سياسات التوطني واملبادرات، مثل 

هيئة “تنمية”، “برنامج اإلمارات لتطوير 

الكوادر الوطنية )ENDP(” ، “مجلس أبوظبي 

للتوطني” وبرنامج “أبرش”، للتقليل من االعتامد 

عىل  االيدي االجنبية يف دولة اإلمارات  وذلك 

بغرض السامح للمزيد من اإلماراتيني لالستفادة 

واالنخراط يف عملية النمو االقتصادي للبالد� 

ويف ضوء الحاجة املتزايدة لتوظيف اإلماراتيني 

يف القطاع الخاص، ضمنت الحكومة اإلماراتية 

توظيف وتطوير الكفاءات اإلماراتية كأولوية 

قصوى للبالد�و لكن و بالرغم من جميع تلك 

املبادرات العديدة، فنسبة قليلة جداً )تقدر 

بأقل من ٪1( من 4 ماليني عامل يف القطاع 

الخاص يف دولة اإلمارات العربية املتحدة هم 

من اإلماراتيني�  

تعترب رشكة BP  من أكرب املشغلني يف قطاع 

الطاقة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،  

ولديها التزام قوي لتطوير املواهب اإلماراتية، 

خاصة يف مجايل الهندسة التقنية الحيوية و 

األدوار القيادية� وكجزء من هذا االلتزام، قامت 

رشكة BP  بتكليف مركز أكسفورد لالستشارات 

اإلسرتاتيجية لتنفيذ هذه املبادرة البحثية، و 

ذلك من أجل املساعدة عىل تطوير املواهب 

اإلماراتية يف مجال الهندسة، مع الرتكيز بوجه 

خاص عىل قطاعي النفط والغاز�

 ميكنكم الحصول عىل نسخة كاملة من تقريرننا 

 هذا عرب مراسلتنا 

  �wsj@oxfordstrategicconsulting.com

مقدمة وملخص
ملحة وملخص   
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يتوجب عىل دولة اإلمارات العربية املتحدة 

العمل عىل تطوير و زيادة األدوار القيادية لدى 

مواطنيها و ذلك من أجل الحفاظ عىل الطابع 

الوطني املميز للبلد� يف الواقع، كشفت أبحاث 

أكسفورد لالستشارات اإلسرتاتيجية أن ٪64 من 

اإلماراتيني يجب أن يصبحوا قادة لضامن شغل 

كل املناصب القيادية و اإلدارية العليا يف البالد 

من قبل املواطنني� وهذا هو السبب يف أن كل 

من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم قد أكدا لسنوات عديدة أن القيادة 

هي القدرة األساسية للمواطنني، وقد شجعا 

ودعام عمليات تطوير القادة باستمرار من 

خالل تقديم جهود عظيمة�

ميكن لرشكات النفط والغاز أن تساعد اإلمارات 

العربية املتحدة عىل قطع أشواط كبرية يف 

عملية التنمية الوطنية من خالل “تتبع رسيع” 

للكفاءات الوطنية يف كل من األدوار القيادية 

املحلية والعاملية املميزة� و لتحقيق ذلك، يجب 

أن تكون املواهب املحلية مستعدة لتويل أدوار 

قيادية ملثل هذا النوع من الصناعة� ومبجرد 

توليها هذه املناصب القيادية، ميكن ملهنديس 

النفط والغاز املحليني املساهمة بشكل كبري 

عىل دعم اإلسرتاتيجية الوطنية وتعزيز األدوار 

القيادية داخل البالد،  غري أن هذا سيستغرق 

وقتا، من التدريب وااللتزام من قبل قطاع 

النفط و الغاز� 

إن تشجيع القادة املحليني ال يعني “استبدال 

العاملة األجنبية”� املواهب املتعددة تخلق 

فرص عمل أكرب، وكام أثبتت دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، أنه ميكن خلق منو عايل 

بتكتل العاملة األجنبية ذات الكفاءة العالية 

مع القدرات الوطنية، األمر الذي سيؤدي إىل 

ارتفاع الطلب عىل الكفاءات الوطنية� والرس يف 

ذلك هو بناء وتطوير املواهب الوطنية املناسبة 

لتلبية متطلبات ذلك القطاع بأرسع ما ميكن�

األولوية الرئيسية هي تطوير اإلماراتيني للقيام بأدوار قيادية
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يعتمد صندوق النقد الدويل واملؤسسات 

الدولية األخرى عىل معيار عاملي يف مجال 

“الرأس املال البرشي”� هذا املعيار يحدد ما إذا 

كان املزيد من االستثامر يف رأس املال البرشي مبا 

يف ذلك التدريب واإلعانات وحاضنات األعامل 

ستعطي منافع اقتصادية كبرية أم ال�

عىل سبيل املثال، نحن نعتقد بأن دولة  

اإلمارات العربية املتحدة  تتملك  فرصة أكرب 

من الواليات املتحدة األمريكية عىل تعزيز 

مستويات رأس املال البرشي لكل عامل، 

وهذا يعني أن االستثامر يف رأس املال البرشي 

سينعكس ايجابا عىل أداء العامل )وبالتايل عىل 

الناتج املحيل اإلجاميل( لفرتة طويلة مستقبلية

وطبعاً هذه هي املنفعة االقتصادية “امللموسة” 

الوحيدة� يقدم االستثامر يف رأس املال البرشي 

العديد من الفوائد “املحسوسة” مثل احرتام 

الذات، الثقة، إمكانية نقل و تعزيز املهارات 

)مام يساعد عىل بناء اقتصاد متنوع ومرن(، و 

اإلحساس بالقيمة الذاتية واالستقرار االجتامعي 

)العامل املنتجني هم أكرث قناعة و رضا (�

إن هذا التقرير الذي أجرته أكسفورد 

 BP لالستشارات اإلسرتاتيجية بالرشاكة مع

يعرض عدة توصيات رئيسية  لزيادة  مواهب 

الهندسة اإلماراتية، ولتعزيز العديد من 

املبادرات من قبل املنظامت الحكومية و 

الخاصة � فهو يشري إىل أن أرباب العمل أنفسهم 

ميكن أن يتخذوا إجراءات أكرث فعالية  لضامن 

فوائد تجارية كبرية� وكام يكشف التقرير عن 

الفوارق الرئيسية بني أرباب العمل، الشباب 

اإلمارايت واملربني فيام يخص دوافع وتطلعات 

املواطنني، ويوضح أفضل السبل الستقطاب 

وتوظيف اإلماراتيني يف مناصب العمل املفضلة 

لديهم� الكشف عن تلك الفوارق ميكن أن 

يحقق فرص كبرية لتنمية أكرث فعالية من 

املواهب اإلماراتية و ذلك للحد من نسبة 

البطالة الوطنية، وزيادة الناتج املحيل اإلجاميل 

والدخل الفردي وضامن مكانة اقتصادية متميزة  

لدولة اإلمارات العربية املتحدة عىل الصعيد 

العاملي�

هناك حاجة ملبادرات 

منسقة

هناك حالة واضحة 

لالستثامر
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كشفت أبحاثنا أنه عىل الرغم من أن العديد 

من رشكات النفط والغاز يبذلون قدراً كبرياً من 

الجهد يف عملية التوطني، إال أن هناك العديد 

من العوامل التي تحد من اهتامم اإلماراتيني 

الشباب يف مجال هندسة النفط والغاز� و ميكن 

تلخيص تلك األسباب الرئيسية عىل النحو التايل:

التصورات والطموح:- كثري من الشباب 

يعتقدون أن العمل يف مجال هندسة النفط 

والغاز هو شاق و مرهق  وخطر� فهم يعتقدون 

أن العمل يف مكتب حكومي هي “أفضل 

وظيفة”�هناك أسس ضعيفة  لهذه التصورات 

و االعتقادات،والواقع هو بأن العديد من 

أرباب العمل واملربني يفشلون يف إعطاء رسائل 

مختلفة عن ذلك االعتقاد�إذ يعتقد أرباب 

العمل أن أكرث ما يحفز املواطنني الشباب هو 

املال و منصب وظيفي “العايل”، بينام يف الواقع، 

يعترب الشباب اإلمارايت أنفسهم بأن التطوير 

الذايت واملساهمة يف عملية الدعم والحس 

الوطني أكرث ما يحفزهم � سوء الفهم هذا من 

الجانبني قد تسبب يف عدم االنخراط الفعال 

بني أرباب العمل يف القطاع الخاص واملواطنني 

الشباب�

سوق غري متوازنة : إن الوظيفة الحكومية 

تستقطب املواطنني اإلماراتيني “بشكل كبري”، 

مع أن وسيلة  الحصص “الكوتا” مل تعطي 

النتيجة املرجوة و عالوة عىل ذلك فان القطاع 

الخاص ال يقوم مبا يكفي للتحقق من الفرق 

يف التكاليف بني توظيف املواطنني مقارنة 

باألجانب،أو يقوم بالتوضيح للمواطنني الشباب 

ملاذا ال ينبغي لهم السعي تلقائيا للتوظيف 

يف القطاع العام؛ والذي يعرف عنه عىل نطاق 

واسع يف الدولة عىل أنه أسهل للعمل و أكرث 

أمناً�

التنسيق و التعاون: متيل الرشكات إىل العمل 

يف عزلة ملعالجة مشكلة يف قطاع صناعي 

معني� الرشكات واملؤسسات األكادميية و 

الحكومية ال تعمل معا بشكل وثيق مبا 

فيه الكفاية، و ذلك يعد مساهاًم رئيسياً يف 

العاملني املذكورين أعاله� 

ميكن تغيري هذا الوضع، ليك يصب يف صالح 

رشكات النفط والغاز، وكذلك لإلماراتيني و للدولة�

هناك عوامل واضحة تحد من 

أعداد مهنديس النفط والغاز 

اإلماراتيني

مقدمة وملخص
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التركيبة السكانية: 

طالب المدارس الثانوية

 التركيبة السكانية:

 طالب الجامعات
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اعتمد بحثنا هذا عىل  منهجية مركبة و ذلك  

لتوفري أكرب كمية  ممكنة من البيانات، من 

خالل الجمع بني مقابالت نوعية مبارشة و بني 

مسح بحثي كمي واسع�

أجريت املقابالت النوعية واملبارشة مع عدد 

كبري من أبرز أرباب العمل واملربني يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة و ذلك للحصول عىل 

معلومات دقيقة و مفصلة حول العديد من 

املواضيع� 

تضمن املسح الكمي  ثالث مجموعات مختلفة� 

املجموعة األوىل كانت من الطالب اإلماراتيني 

) املدارس الثانوية / الجامعات / الكليات(، 

و الذين متت مقابلتهم وجها لوجه� وكانت 

املجموعة الثانية أساتذة الجامعات ،والذين 

متت دعوتهم عرب رسائل بالربيد االلكرتوين 

للمشاركة يف استطالع عرب االنرتنت� وكانت 

املجموعة الثالثة من أرباب العمل مبا يف ذلك 

رجال األعامل و قادة املوارد البرشية، والذين 

متت مقابلتهم عرب الهاتف� 

تضمنت املسوح ما بني  20 إىل 30 اختيار ثابت 

وأسئلة مفتوحة تغطي مجموعة واسعة من 

املجاالت مبا يف ذلك تنمية املهارات والدوافع 

والطموحات املهنية وعقبات التوظيف، والقدوة 

املثالية، وكذلك االنطباعات حول العمل يف  

مجال الهندسة يف قطاع صناعة النفط والغاز�

ويف املرحلة الكمية أجري ما يقارب من 200 

مقابلة بني شهري سبتمرب وأكتوبر 2013� 

املقابالت أجريت يف مواقع مختلفة ومع فئات 

متنوعة من املشاركني، األمرالذي ساهم يف إظهار 

طابع دميوغرايف متنوع� 

منهجية البحث

منهجية البحث
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34%

14%

14%

11%

9%

5%

4%

3%

1%

85%

10%

3%

1%

1%

1%

25%

19%

9%

7%

7%

5%

5%

4%

1%

1%

1%

46%
47%

17%
24%

9%
24%

2%
4%

25%
2%

13

الهندسة؟ ملاذا ال؟

عندما سؤل الطالب الذين مل يدرسوا الهندسة 

ملاذا ال يروق هذا املجال لكم�

فكان مضمون الرد أن السبب الرئييس لعدم 

دراسة الهندسة من قبل طالب املدارس الثانوية 

وطلبة الجامعات و الكليات هو تفضيل 

موضوع آخر بنسبة  )٪47( و )٪46(� أيضا 

ذكر الطالب عدم إعجابهم باملجاالت الحسابية 

أو العلمية )٪17 و ٪24( و ذكر منهم طبيعة 

الهندسة الصعبة كموضوع للدراسة بنسبة )9٪ 

و ٪24(� وأوضح أقلية منهم أيضا النقص يف 

الوظائف الهندسية ) ٪2 و ٪4 (� يف مقابالت 

دقيقة، رصح العديد من الطالب بأن  العمل يف 

هندسة النفط و الغاز هو عمل شاق و صعب 

و يتطلب إمضاء وقت كبري يف الصحراء أو 

البحر بعيداً عن العائلة�

تقنية المعلومات والحوسبة

األعمال واالقتصاد

التعليم

القانون

الهندسة الكهربائية

الهندسة المدنية

الهندسة الميكانيكية

العلوم الطبية والصحية

أفضل موضوع آخر

ال أحب المواضيع الرياضية أو العلمية

إلزامية الدراسة في هذا المجال

نقص الوظائف في مجال الهندسة

ال أعرف

طالب المدارس الثانويةطالب الجامعات و الكليات

هل يمكنك أن تذكر لنا لماذا لم يرق لك مجال الهندسة؟أي مما يلي يصف بشكل أفضل المجال الذي تدرسه حاليا في الجامعة أو الثانوية؟



تطوير املواهب الوطنية

اهتاممات طالب املدارس الثانوية و 

طالب الجامعات و الكليات و مجاالت 

تخصصهم:

خطط غالبية طالب املدارس الثانوية لاللتحاق 

بالجامعة بعد االنتهاء من املرحلة الثانوية، 

مع اهتامم كبري لدراسة الهندسة )مبا يف ذلك 

هندسة الكمبيوتر و غريها(� وفيام بعد ،تبني إن 

مواضيع تكنولوجيا املعلومات والحاسوب اآليل 

وإدارة األعامل هي األكرث دراسة من قبل طالب 

الجامعة مقارنة مع مواضيع هندسية أخرى�

النتائج
حول الشباب اإلمارايت

34%

14%

14%

11%

9%

5%

4%

3%

1%

85%

10%

3%

1%

1%

1%

25%

19%

9%

7%

7%

5%

5%

4%

1%

1%

1%

12

34%

14%

14%

11%

9%

5%

4%

3%

1%

85%

10%

3%

1%

1%

1%

25%

19%

9%

7%

7%

5%

5%

4%

1%

1%

1%

الهندسة

األعمال واالقتصاد

العلوم الطبية والصحية

التعليم

القانون

الكلية العسكرية

تقنية المعلومات

الجيش

الغذاء والزراعة

العلم

وسائل اإلعالم

علم النفس

ال أعرف

االلتحاق بالجامعة

االلتحاق بالكلية التقنية

المشاركة في أعمال العائلة

الحصول على وظيفة

ال أعرف

أي مما يلي أفضل وصف للمجال الذي ترغب بدراسته في الجامعة أو في كلية تقنية؟ ماذا تنوي القيام به بعد المدرسة؟
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تطوير املواهب الوطنية

القطاع املفضل لدى الطالب و املنظامت

أكرث من ٪70 من الطالب يفضلون مهنة العمل 

يف الحكومة )٪70 و ٪73(� أقل من الخمس 

يرغبون يف العمل يف القطاع الخاص )٪16 و 

٪17(، إما لدى رشكة إماراتية  )٪13 و 12٪( 

أو رشكة دولية )٪3 و ٪5(� و يتشارك الطالب 

اإلماراتيني عىل جميع املستويات طموحات 

مشابهة جدا فيام يخص هذا “القطاع”

كانت نسبة الطالب األكرث اهتامما يف العمل 

لدى الرشكات الحكومية والوزارات واملدارس 

واملستشفيات )٪30 و ٪34(، يف حني أن 11٪ 

من طالب الجامعات كانت مهتمة بالعمل لدى 

رشكة هندسية�

30%

4%

5%

5%

0% 11%

5%

4%

4%

70%

13%

6%

3%

8%

73%

12%

4%

5%

5%

34%

أي من القطاعات التالية لك رغبة أكرب للعمل بها؟

من الناحية املثالية يف أي رشكة أو منظمة ترغب يف العمل لديها مستقبال؟

طالب الجامعات و الكليات

طالب الجامعات و الكليات

طالب املدارس الثانوية

طالب املدارس الثانوية

حكومية

رشكة إماراتية خاصة

نصف حكومية

رشكة دولية خاصة

ال أعرف

 رشكة حكومية،
 الوزارة، املدرسة أو املستشفى

رشكة هندسية

التلفزيون أو وسائل اإلعالم رشكة

رشكة تكنولوجيا املعلومات

محاماة

النتائج
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41% 15% 33% 9% 1%

41% 20% 27% 7% 5%

28% 21% 37% 7% 6%

51% 15% 24% 8%
1%

الطالب املهتمني يف مهنة يف مجال 

الهندسة

فقط حوايل 1 من أصل 10 من املدارس الثانوية 

)٪10( وطالب الجامعة / الكلية )٪12( كانوا إىل 

حد ما مهتمني  أو مهتمني بشكل كبري يف مهنة 

يف مجال الهندسة

٪13 فقط من الطلبة الذكور و ٪9 من الطالبات 

كانت مهتمة يف مهنة يف مجال الهندسة�

ما مدى اهتاممك مبجال الهندسة؟ ما مدى اهتاممك مبجال الهندسة؟

الجمع بني طالب مدارس الثانوية و بني طالب الجامعات و الكليات

مهتم إىل حد ما ال يهمني مطلقاأقل اهتاممالست واثقامهتم جدا

طالب املدارس الثانوية ذكور

طالب الجامعات و الكليات إناث

17



تطوير املواهب الوطنية

الطالب املهتمني مبجال صناعة النفط 

والغاز

فقط حوايل 1 من أصل 10 املدارس الثانوية 

)٪10( وطالب الجامعات / الكليات )٪8( كانوا 

إىل حد ما مهتمني أو مهتمني بشكل كبري مبهنة 

يف مجال صناعة النفط والغاز� و كان أكرث من 

٪30 من مجموع الطلبة غري متأكدين حول  

املهنة  يف مجال النفط والغاز و كانت بالنسبة 

لهم  هي رمبا انعكاس لقلة معرفتهم عن هذا 

القطاع�

كان اهتامم الذكور )٪13( أكرث من ضعفي 

اإلناث )٪6(  للعمل يف قطاع صناعة النفط 

والغاز�

41% 18% 31% 6% 4%

51% 9% 32% 4% 4%

31% 21% 34% 6% 7%

57% 8% 29% 5%
1%

النتائج

ما مدى اهتاممك مبجال صناعة النفط والغاز؟ ما مدى اهتاممك مبجال صناعة النفط والغاز؟

الجمع بني طالب مدارس الثانوية و بني طالب الجامعات و الكليات

مهتم إىل حد ما ال يهمني مطلقاأقل اهتاممالست واثقامهتم جدا

طالب املدارس الثانوية ذكور

طالب الجامعات و الكليات إناث
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تطوير املهارات املطلوبة األساسية 

للشباب اإلمارايت

اعترب الطالب اإلماراتيني أن أهم املهارات التي 

تحتاج إىل تطوير قبل دخولهم سوق العمل 

هي اكتساب الشعور باملسؤولية�كام كشفت 

مقابالتنا الدقيقة أيضا عن أن سبب ذلك هو 

بأن الحياة العملية تختلف متاماً عن الحياة 

الدراسية و أن أغلبية الطالب مل يتم اعدادهم 

بشكل جيد للعمل أو حتى تعزيز معلوماتهم 

عن سوق العمل� اكتساب مهارات التواصل و 

اإلدارة و فريق العمل اعتربت رضورية أيضاً�

45%
40%
33%
32%
22%
13%
18%

6%
15%

6%
10%

6%
9%
3%
3%

41%
37%
40%
27%
19%
17%
8%
19%
9%
15%
11%
4%
1%
7%
7%

المسؤولية

مهارات االتصال

المهارات اإلدارية

العمل الجماعي

مهارات تكنولوجيا المعلومات

المهارات اللغوية

الوعي متعدد الثقافات

الهندسة

إدارة الوقت

التقنية

مهارات إدارة األفراد

العلم

الوعي التجاري

قواعد اللغة ومهارات الكتابة

المهارات الحسابية

ما هي برأيك املهارات األساسية التي تحتاج إىل تطوير قبل االلتحاق بالقوى العاملة؟

طالب املدارس الثانويةطالب الجامعات و الكليات

19
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تطوير املواهب الوطنية

كيف يبحث الشباب اإلمارايت عن 

وظائف؟ وكيف يجدهم أرباب العمل؟

تعد عمليات التوظيف والبحث عن عمل بالغة 

األهمية بالنسبة ألي صناعة رسيعة النمو، 

قطاع أو منظمة� تبني من خالل أبحاثنا بأن 

معظم الطالب اإلماراتيني يبحثون عن فرص 

عمل من خالل توصيات من أشخاص ذوي 

نفوذ )األصدقاء أو العائلة أو الجهات املهمة (، 

يف انتظار أن يتم االتصال بهم )إما عن طريق 

الهيئات مبارشة و إما عن طريق موظفني 

داخل الهيئات نفسها(� و أيضا حوايل ٪30 من 

األساليب املستخدمة تكون عىل شبكة اإلنرتنت 

)وخاصة من قبل طالب املدارس الثانوية األصغر 

سنا(، و حضور املعارض املهنية� ويف الوقت 

نفسه، مييل أرباب العمل إىل الرتكيز عىل إيجاد 

املواطنني الشباب من خالل حضور معارض 

التوظيف� الكثري يستخدم أيضا  نهجا مبارشا 

من خالل تشجيع التوصيات من املوظفني 

الحاليني� الطريقة األكرث رغبة من قبل الشباب 

اإلمارايت )توصيات شخصية( و هي األقل 

استعامال من قبل أرباب العمل الذين يفضلون 

)معارض التوظيف( األقل رواجا لدى الشباب 

اإلمارايت� هذا االختالل يف النهج بني “أساليب 

جذب املواطنني و بني املواطنني الباحثني عن 

العمل” يحتاج  إىل تصحيح� يجب عىل أصحاب 

العمل إعادة وضع إسرتاتيجية ممنهجة إليجاد 

املواهب اإلماراتية الشابة من خالل استخدام 

شبكات اجتامعية واسعة النطاق و التي  يعتمد 

عليها اإلماراتيني� هذه الطريقة تشبه إىل حد 

ما البحث املبارش عن كبار املوظفني، حيث  

يقيض املستخدم وقتا جيدا يف تحديد االتصاالت 

األكرث تأثري و من ثم يقوم باألتصال بهم� تقرتح 

توصياتنا اعتامد هذا املنهج الخاص يف طريقة 

البحث عن املواهب اإلماراتية�

مقارنة آراء الشباب اإلمارايت، واملربني و أرباب العمل

52%
31%

24%
36%

44%
50%

8%
52%

 

كل فئات الطلبة أرباب العمل

توصيات من أشخاص ذوي نفوذ

انتظار االتصال

طلب وظيفة عبر االنترنت

معارض التوظيف

ما هي برأيك املهارات األساسية التي تحتاج إىل تطوير قبل االلتحاق بالقوى العاملة؟

20
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ما الذي يحفز الشباب اإلمارايت؟ تباين 

اآلراء بني أصحاب العمل والشباب 

اإلمارايت�

إن من املهم جداً  ألرباب العمل ممن يريدون 

توظيف وتطوير واستبقاء أفضل الشباب 

اإلمارايت،العمل عىل فهم دوافعهم وتطلعاتهم� و 

مبا أن أصحاب العمل والشباب اإلمارايت يتفقون 

عىل أن املال هو دافع مهم ،غري أن أصحاب 

العمل يبالغون بأهميته بشكل أكرب )٪63( مقارنة  

بأعىل عامل فعيل محفز لدى الشباب اإلمارايت و 

هو “مساعدة البالد “، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا 

بـ” املساهمة يف املجتمع “، بنسبة مدمجة بينهام 

تقدر بـ ٪74 � و يعد التحدي والتنمية حافزا 

بالنسبة لإلماراتيني أيضاً � حوايل ٪25 من الطالب 

وأصحاب العمل واملعلمني يتفقون عىل أن 

الشباب يفضلون “الحياة السهلة”� مقابالتنا بينت 

أن الحياة السهلة عند أرباب العمل تعني “العمل 

القليل”، يف حني أن “الحياة السهلة” تعني�

للشباب اإلمارايت “وجود الوقت الكايف لتلبية 

االلتزامات العائلية”� يرى أرباب العمل عىل أن 

‘الفخر’  حافز رئييس للشباب اإلمارايت يف حني أن 

حافز “مساعدة البالد” واملجتمع يعد أكرث أهمية 

من قبل الشباب اإلمارايت أنفسهم�

نتيجة لتصورات أصحاب العمل، اعتقد الكثريون 

أن الطريقة الوحيدة لجذب الشباب اإلمارايت 

كانت بتقديم راتب مغري ومزايا عالية، وبتوفري 

عمل سهل ومسميات وظيفية هامة� لكن 

الواقع عكس ذلك، فالشباب االمارايت  أكرث 

عرضة لالنجذاب نحو الرشكات التي  تؤمن 

برغبة الشباب يف مساعد البالد وتوفري التنمية 

و التحديات الكبرية � كام يفضل الشباب 

اإلمارايت العمل لدى الرشكات التي تدعم املزيد 

من املؤهالت األكادميية والتدريب والتطوير 

املهني� الرشكات األكرث فهام لحوافز الشباب 

االمارايت ستتمتع مبيزة تنافسية كبرية يف توظيف 

املواهب الوطنية بعكس الرشكات التي لديها 

تصورات خاطئة عن تلك الحوافز� االعتامد عىل 

الرتغيب بالرواتب العالية لجذب أفضل املوارد 

البرشية ال ميكن ضامن استمراريته وفعاليته� و 

األفضل من ذلك  يجب عىل أرباب العمل دمج 

عوامل تحفيز أخرى لجذب املواهب اإلماراتية ، 

كـ “مساعدة البالد” و “املساهمة يف املجتمع”�

41%
38%
37%
36%
33%
25%
15%
11%

28%
63%
30%
29%
20%
27%
50%
25%

كل فئات الطلبة أرباب العمل و المربين

مساعدة البالد

المال

التحدي

التنمية

المساهمة في المجتمع

الحياة السهلة

الفخر

التأثير

ما هي أكرب الدوافع التي تحفر الشباب اإلمارايت؟
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النتائج

22



BP primary signature Full-colour
For uncoated paper, light background, CMYK Colour

Oxford
Strategic Consulting

Oxford
Strategic Consulting

 زيادة مخزون املواهب 

أهم  التوصيات واألجراءات املطلوبة 

لتحقيق أقىص قدر من املواهب اإلماراتية 

بشكل فعال :

االنخراط مع اإلسرتاتيجية 
الوطنية 

27

 إظهار الفوائد العملية 

2829

 استقطاب املواهب 
اإلماراتية 

31

توظيف املواهب 
اإلماراتية 

32

تطوير املواهب 
اإلماراتية 

35

 اإلجراءات الحكومية
 املحتملة 

37
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كشفت األبحاث التي أجريت يف هذا التقرير 

عن الكثري من العقبات التي يصادفها عدد 

من املواطنني اإلماراتيني الذين يدخلون مجال 

صناعة النفط والغاز والهندسة� هذه العقبات 

ميكن فهمها ببساطة وميكن معالجتها بشكل 

فعال باستخدام حلول واضحة وقابلة للتنفيذ� 

نقرتح عددا من اإلجراءات املوىص بها، 

ومعظمها ميكن أن يتحقق من قبل الرشكات 

يف قطاع النفط والغاز، مع عدد قليل فقط 

من اإلجراءات التي تتطلب تدخل أو تعاون 

الحكومة� تعترب هذه التوصيات واقعية وقابلة 

للتحقيق، داعمة لإلسرتاتيجية الوطنية، وذات 

عائدات جيدة، مبا يتناسب مع ثقافة و سياسة 

دولة اإلمارات�

التوصــــيات

التوصــــيات
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ميكن للرشكات تقديم مساهامت إسرتاتيجية: 

  من خالل االنخراط يف النقاشات واملبادرات ذات الصلة، مبا يف ذلك املشاركة يف املنتديات أو  ■

لجان مشرتكة بني القطاع العام والخاص�

  يجب عىل الرشكات األجنبية الكربى، عىل وجه الخصوص، مبادلة و مشاركة أفضل مامرساتها، و  ■

تسخري خربتها الرثية يف املساعدة عىل معالجة القضايا التي تواجهها البالد� 

  ميكن للرشكات األجنبية أيضا أن يكونوا مبثابة مستشارين للبالد عند الحاجة  ■

  ميكن للرشكات إطالق مبادرات منتظمة وعالقات عامة مشرتكة حول القضايا التي تهم البالد�  ■

  بناءا عىل البحوث والبيانات حول امليزات األضافية، ميكن للرشكات أن يصبحوا “قادة الفكر”،  ■

وقادرين عىل املساهمة يف إعطاء قيمة إسرتاتيجية حقيقية، مام يدل عىل التزامهم الحقيقي 

نحو الجهات املختصة يف البالد�

يف ضوء الرتكيز العاملي عىل املسؤولية 

االجتامعية للرشكات  )CSR(، فمن املهم أن 

يقوم أرباب العمل يف صناعة النفط والغاز 

باالنخراط بشكل واضح يف قضايا وأهداف البالد 

اإلسرتاتيجية التي تعمل داخلها� الرشكات األكرث 

مساهمة يف املساعدة عىل تحقيق األهداف 

اإلسرتاتيجية للدولة ستتمتع بصورة ايجابية 

لدى الحكومة و مكانه مرموقة يف املجتمع� 

ودعم BP لهذا التقرير البحثي اإلمارايت هو 

مثال واضح عىل املساهمة الفعالة لـBP و التي 

ستعود بالنفع عىل املجتمع كله من جهة،و  

تساهم من جهة أخرى يف نجاح اإلسرتاتيجية 

الوطنية�

االنخراط مع اإلسرتاتيجية الوطنية
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كشفت األبحاث التي أجريت يف هذا 

التقريرعىل أن هناك مخزون  إجاميل  منخفض 

من املهندسني املحتملني، يف املقام األول نتيجة 

لــ: التصورات الخاطئة حول صناعة النفط 

والغاز، قلة اختيار طالب املدارس ملواضيع ذات 

الصلة، واملفهوم الخاطئ للطالب اإلماراتيني 

الشباب حول القطاع الخاص، والهندسة كمهنة، 

من خالل االنطباعات واإلشاعات الغري مؤكدة�

عىل أرباب العمل تعزيز صناعة النفط والغاز 

لتكون “املهنة األفضل يل” بالنسبة لطالب 

املدارس الثانوية، أو حتى طالب املدارس 

االبتدائية وأرسهم إن أمكن� وينبغي تصميم 

حمالت التوعية التعليمية لألطفال يف سن 

املدرسة، ولعائالتهم، من أجل الوصول إىل 

الهدف النهايئ املتمثل يف  10 أعوام من تنمية 

مخزون املواهب الهندسية ، بدال من االعتامد 

عىل خريجي املدارس الثانوية و الجامعات� 

وينبغي لهذه الحمالت أن تعرض الوظيفة يف 

قطاع النفط والغاز بشكل جذاب، و أهميتها 

يف تنمية البالد ومساهمتها الحيوية يف التاريخ 

الحديث للدولة، فاألطفال األصغر سنا قد ال 

يدركون مفهوم “املهنة”� كام أن التعامل مع 

وسائل اإلعالم االجتامعية أمر رضوري أيضا 

بالنظر إلىاأل نتشارالكبري الستخدام اإلنرتنت بني 

الشباب اإلمارايت�

ميكن ألصحاب العمل بدء التعاون بني املنتجني 

الرئيسيني للنفط واملؤسسات التعليمية 

)مثل كليات التقنية العليا( والوزارات، من 

أجل إحداث تأثري أكرب يف املدارس والكليات 

والجامعات� و العمل مع مناذج مثالية من 

أولياء األمورو العاملني يف قطاع صناعة النفط 

والغاز للحث عىل إعطاء صورة ايجابية لهذا 

القطاع�و ميكن للرشكات أيضا تقييم قدرتها 

عىل توفري املنح والجوائز للتحصيل الدرايس يف 

املواد املتعلقة بهندسة النفط والغاز� وهذه 

املناهج واالسرتاتيجيات ستساهم  بشكل إيجايب 

يف تنمية مخزون املواهب املستدامة عىل املدى 

البعيد�

زيادة مخزون املهارات
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تتطلب العديد من البلدان، مبا يف ذلك دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، من الرشكات العاملية 

األجنبية والتي ترغب بالحصول عىل عقود 

وطنية كربى  رضورة املشاركة يف”القيمة املحلية 

املضافة”  )ICV(، وهو مقياس للمساهمة 

املالية واألجتامعية التي تقدمها هذه الرشكات 

إىل البالد وشعبها� مبا يساهم كذلك يف تعزيز 

رأس مالها البرشي� تظهر أبحاثنا أن “القيمة 

املحلية املضافة” ميكن استدراكها بإدخال 

تعديالت يف منهجية أرباح الرشكات،و ذلك 

لتعزيز و تشجيع آلية تطوير الكفاءات  ملواطني 

دولة اإلمارات وبناء قادة عمل أمارتيني�هذه 

القيمة املحلية املضافة بال شك سيكون لها 

تأثريجيد عىل املدى الطويل��

يتعني عىل الرشكات العاملة يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة أن تحتضن إسرتاتيجية التوطني  

كجزء أسايس لتعزيز  القيمة املحلية املضافة 

بدال من الرتكيز عىل تكاليف “التوطني” و ذلك 

لضامن أكرب قدر ممكن من الفوائد�� هذه 

الفوائد تشمل عىل تعزيز املعرفة ببيئة العمل 

يف دولة االمارات ؛ االتصاالت والشبكات ؛ النظر 

إليها كقدوة منوذجية� القدرة عىل قيادة و إلهام 

املواطنني ؛ التآلف مع الثقافة واللغة؛ حرية 

التنقل و العمل؛و العديد من الحوافز املرتبطة 

بالحكومة وغريها�

إظهار الفوائد العملية

التوصــــيات
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يجب عىل أرباب العمل أن يبينوا للمواطنني 

الشباب أن مهنة الهندسة هي بيئة تحدي 

وإثارة وآمن ، وكمثال عىل ذلك، القيام برعاية 

مسابقات للشباب يتم استضافتها داخل منشآت 

النفط والغاز أو يف املنشآت الصحراوية� و يتم 

أخد املنافسني الصغار وأرسهم إىل تلك املرافق 

للتنافس فيها، وستكون مبثابة مكان لالستمتاع� 

سيتم جذب الطالب اإلماراتيني الشباب لهذه 

األنشطة، وستكون تجربة تساعد يف قمع أية 

آراء مضللة بشأن السالمة والراحة والنظافة فيام 

يخص منشآت صناعة النفط والغاز� وعالوة عىل 

ذلك، ينبغي عىل الرشكات أن تنفق وقتاً و جهدا 

أقل عىل اإلعالن عن أعىل الرواتب واملزايا، وبدال 

من ذلك يجب الرتكيز عىل اإلعالنات التي تركز 

عىل الدوافع اإلماراتية األخرى مثل مساعدة 

البالد�يفضل اإلماراتيني العمل لدى الرشكات 

األكرث مساهمة يف مساعدة البالد من خالل 

خلق فرص عمل� كام يجب عىل  أرباب العمل 

أيضا بذل املزيد من الجهد لتسليط الضوء عىل  

أنشطة الرعاية ودعمهم  للمزيد من املؤهالت 

األكادميية والتدريب والتطوير املهني�تأهيل أكرب 

عدد ممكن من املواطنني اإلماراتيني الجاهزين 

للعمل هو أيضا أمر حتمي يساعد عىل جذب 

املواهب اإلماراتية� يجب أن يتعاون أرباب 

العمل مع مؤسسات التعليم من خالل توفري 

فرص الخربة العملية حيث متكن الطالب من 

تطوير املهارات الالزمة لسوق العمل� وأخريا، 

يتعني عىل الرشكات يف القطاع الخاص أن يعززوا 

رسالتهم التسويقية فيام يتعلق بالتوظيف� 

بدال من محاولة التنافس مع القطاع العام من 

ناحية الرواتب، و “الحياة السهلة”، ساعات 

عمل أقل،والتي تعد مغرية عىل املدى القصري 

لكن العمل يف القطاع الخاص يتمتع أيضا بالرضا 

الوظيفي والتحدي و اإلثارة، و التطور الوظيفي 

عىل املدى الطويل و أيضا التأكيد عىل أن 

العمل يف القطاع الخاص يساهم يف بناء املجتمع 

اإلمارايت لتحقيق األهداف الوطنية و كذلك 

هناك مميزات أخرى للعمل يف القطاع الخاص 

كفرصة العمل يف الخارج و العمل من البيت  

)الغري متوفرة يف القطاع العام( مام يساعد عىل 

استقطاب العديد من املواهب اإلماراتية�

جذب املواهب اإلماراتية
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ينبغي عىل الرشكات أن تحاول التوفيق بني 

منهجية التوظيف و بني وسائل البحث عن 

عمل التي يفضلها الشباب اإلمارايت، مبا يف ذلك 

سبل االنرتنت والتوصيات الشخصية� يجب 

عىل أرباب العمل تصميم حمالت التوظيف 

عرب اإلنرتنت التي تجذب عدد أكرب من الشباب 

اإلمارايت، والتي ميكن أن تشمل إنشاء ورعاية 

ملعرض الوظائف عرب االنرتنت� يفضل الشباب 

اإلمارايت البحث عن وظائف عرب االنرتنت 

وأرباب العمل متيل إىل تفضيل استخدام 

معارض التوظيف، وبالتايل معرض الوظائف 

عرب االنرتنت يجمع بني كال النهجني و إىل خلق 

منصة تجمع الباحثني عن عمل وأصحاب 

العمل� و كام  هو معتاد يسعى اإلماراتيني إىل 

توصيات من العالقات والشخصيات املهمة 

اليجاد عمل، لكن اذا اعتمدت الرشكات عىل 

بحث تنفيذي مبارش عىل مستوى املبتدئني 

فأنه قد يساعد عىل جذبهم� وميكن أيضاً أن 

يتم ذلك من خالل تحديد ألقوى املرشحني عرب 

أخد املعلومات عن طريق شبكات التواصل 

االجتامعي� “إجراء اتصاالت متبادلة واالقرتاب 

من الشباب املواطنني شخصيا”� ميكن للرشكات 

أيضا جذب املواطنني من خالل البحث حيث ال 

أحد آخر يبحث� عىل سبيل املثال، يعترب عمل 

النساء يف مجال صناعة النفط والغاز غري مألوف 

ألسباب عائلية و اجتامعية ، ولكن إذا كانت 

الرشكات يف هذه الصناعة توفر ظروف عمل 

أكرث مرونة، فقد تفتح األبواب إىل مورد كبري 

‘وطني’ غري مستغل� 

حينام تقوم رشكات النفط والغاز بتوظيف 

اإلماراتيني، تسعى إىل الحفاظ عىل أفضلهم 

كفاءة� هذه ليست مهمة سهلة، إذ يعترب 

استبقاء الكفاءات مشكلة رئيسية يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة� فقد كشفت أبحاث 

أكسفورد لالستشارات اإلسرتاتيجية أن أرباب 

العمل ميكنها أن تحسن بشكل كبري عملية 

استبقاء املوظفني وذلك بالرتكيز عىل فرص 

التنمية يف مكان العمل� فنحو ٪50 من الشباب 

أكدوا أن “التحدي والتنمية” من أكرث العوامل 

التي تحفزهم عىل البقاء يف الوظيفة و ليس 

عامل املال فقط� لذلك يجب عىل أرباب العمل 

خلق فرص التحدي للموظفني، بدال من مجرد 

االعتامد عىل املال كأداة لالستبقاء�

توظيف املواهب اإلماراتية

التوصــــيات
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الطريقة األكرث فعالية لبناء رأس املال البرشي 

عىل املدى الطويل بالنسبة لبلد هو تطوير 

القادة و أسلوب القيادة� متتلك الرشكات العاملية 

العديد من الربامج املنهجية الرسيعة لتطوير 

األفراد ذوي اإلمكانات والتي تستويف فيهم 

معايري محددة� وينبغي تطبيق هذه الربامج 

لتقييم وتطوير املواطنني اإلماراتيني املناسبني 

وبالتايل سيعود ذلك بالفوائد عليهم و يضيف 

قيمة للرشكة وللدولة معا�

هناك عقبات تحول دون أن تصبح مهندسا 

يف صناعة النفط والغاز ،هذا ما أكده الشباب 

اإلمارايت و يشمل كذلك  قلة املعرفة يف 

املجاالت الحسابية و العلمية� لذا يتعني عىل 

الرشكات إنشاء مراكز دراسات  يف املدارس 

اإلماراتية، والتي تركز فقط عىل املواد االحسابية 

والعلمية� ومن شأن هذه املبادرات التعليمية 

أن تسهم يف بناء مخزون كايف من القوى العاملة 

لهذه الصناعة، و تعزيز املسؤولية االجتامعية 

للرشكات، و التأكيد عىل االلتزام لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة، مبا يضمن الدعم لإلسرتاتيجية 

الوطنية من خالل تنمية رأس املال البرشي�

والخرب السار هو أن األبحاث تشري إىل أن 

الشباب اإلمارايت يستجيب لزيادة مبادرات 

الدعم التعليمي� و أكد ما يقرب من 90 يف 

املائة من املواطنني الشباب أنه يجب عىل 

الرشكات إدخال مفاهيم العمل والهندسة 

للمواطنني الشباب و أولياء أمورهم يف مراحل 

الدراسة األوىل� و هذا يؤكد أنه يجب ألرباب 

العمل واملنظامت التعليمية العمل معا و بشكل 

وثيق ملساعدة الشباب اإلمارايت يف الدخول لهذا 

املجال من الصناعة�

ميكن للقدوة الرائدة يف مجال النفط و الغاز 

أن تساعد أيضا يف تطوير قادة املستقبل�  

هذا ما كشفته آخر دراسات  مركز أكسفورد 

لالستشارات اإلسرتاتيجية حول أسلوب القيادة 

اإلماراتية و الذي بني أهمية القدوة واملتابعة 

يف تطوير املهارات القيادية� يجب فعل املزيد 

لتحديد وتعزيز القدوات يف قطاع  النفط والغاز 

و دمج رواد قادة الصناعة  يف عملية استقطاب 

وتوظيف واستبقاء الشباب اإلمارايت� 

تطوير املواهب اإلماراتية
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وفرت معظم دول مجلس التعاون الخليجي 

ملواطنيها فرص عمل مغرية يف القطاع العام، 

مبا يف ذلك الرواتب وظروف العمل واألمن 

الوظيفي التي ينظر إليها عىل أنها أفضل من 

القطاع الخاص� ونتيجة لذلك، تم تفضيل 

وظائف القطاع العام عىل الخاص يف معظم 

تلك الدول، ضف إىل ذلك أن معظم الشباب 

املواطنني ينجذبون إىل الوظائف الحكومية� 

ففي الواقع، أكرث من ٪70 من املواطنني الشباب 

يفضلون الوظائف الحكومية - عىل الرغم 

من أن بحوث مركز أكسفورد لالستشارات 

اإلسرتاتيجية تشري أن هذا يرجع جزئيا يف أن 

املواطنني يريدون املساهمة يف بناء بلدهم� إن 

القطاع الخاص حريص عىل توظيف العديد من 

هؤالء املواطنني لكنه يواجه صعوبة يف توظيفهم 

بتكلفة مامثلة  لكفاءة األجانب�إن القطاع 

الخاص قادر عىل املنافسة من خالل تطوير 

و توفري سرية مهنية جيدة للشباب اإلمارايت 

والتأكيد لهم عىل أن العمل يف القطاع الخاص 

يساعد أيضا يف  تنمية بالدهم وبالتايل  سيجعل 

أرسهم فخورين بهم�

حل آخر هو أن القطاع العام يصدر بعضاً من 

املوظفني اإلماراتيني غري املستغلني  إىل القطاع 

الخاص، لفرتة محددة، و يدعم تكاليف أجورهم  

بتكلفة مامثلة لنظرائهم األجانب� هذا سيساعد  

رشكات  القطاع الخاص عىل توظيف املواطنني 

بتكلفة بسيطة، ويعطيهم الفرصة إلظهار مزايا 

وديناميكية القطاع الخاص� وتشمل هذه املزايا 

عىل توفري خربة عملية قيمة واكتساب املعرفة 

،و الذي سيمكنهم إما العودة إىل القطاع العام 

مع املهارات املكتسبة حديثا أو البقاء يف القطاع 

الخاص� إجراء حكومي آخر)رشط الخربة يف 

القطاع الخاص( ميكن أن يساعد يف توفري حل 

محتمل لدفع املواطنني اإلماراتيني للعمل يف 

القطاع الخاص� بحيث يشرتط عند دخول 

اإلماراتيني إىل القطاع العام الحد األدىن من 

الخربة يف القطاع الخاص� وهذا من شأنه إصالح 

وتنشيط سوق العمل، وبالتايل تخفيف الضغوط 

عىل الحكومة لخلق فرص عمل، يف حني يعطي 

رشكات القطاع الخاص الفرصة لالستفادة من 

مخزون املواهب اإلماراتية� 

اإلجراءات الحكومية املحتملة
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أكسفورد لالستشارات اإلسرتاتيجية هو مركز 

إستشاري بريطاين/ خليجي يتمتع بسجل حافل 

يف املساعدة عىل بناء رأس املال البرشي يف 

جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ويف 

أوروبا� يقوم بتنفيذ األبحاث املتقدمة والعمل 

مع املنظامت الخاصة والحكومية العاملية 

الكربى ملساعدتهم عىل تحقيق أهدافهم 

اإلسرتاتيجية الرئيسية، وخاصة فيام يتعلق 

باملواهب الوطنية والتنوع واالستمرارية� تقوم 

أكسفورد لالستشارات اإلسرتاتيجية بالجمع 

ما بني نتائج البحوث العملية و بني الفهم 

العميق للقدرات اإلسرتاتيجية وكيفة إنشاؤها 

وتطويرها� يعمل االستشاريني يف مركز أكسفورد 

لالستشارات اإلسرتاتيجية بشكل وثيق مع فرق 

املوارد البرشية وأجزاء أخرى من املؤسسات  مبا 

يضمن بناء عالقة رسيعة و فعالة مع الرشكاء 

و العمالء�

املواقع
http://www. 

oxfordstrategicconsulting.com/

http://www. 
oxfordstrategicresourcing.com/

 Our projects and research in
the press and media

http://www.oxfordstrategiccon-
sulting.com/press-media/

Contact
Robert Mogielnicki, 

Head of PR and Senior Analyst

M: +971 566282284

Skype: robertmogielnicki

UK +44 (0) 208 720 6440 

UAE +971 4 319 9378

Head Office: 30 St Giles’, 
Oxford, OX1 3LE, UK 

UAE Office: Emirates Towers, 
Level 41, Sheikh Zayed Road, 

Dubai

حول أكسفورد لالستشارات اإلسرتاتيجية

Oxford
Strategic Consulting

Oxford
Strategic Consulting
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تعتربرشكة البرتول الربيطانية )BP( من إحدى 

أكرب رشكات النفط والغاز يف العامل، و تعود 

عالقة رشكة البرتول الربيطانية بأبو ظبي إىل 

الثالثينيات من القرن املايض يف مجال التنقيب 

عن النفط و الغاز�

لدى BP  العديد من األهتاممات يف دولة 

االمارات العربية وحيث متتلك )٪67�14 من 

األسهم( يف رشكة أبوظبي العاملة يف املناطق 

البحرية، )٪10 من األسهم ( يف رشكة أبوظبي 

لتسييل الغاز، )٪10 من األسهم ( يف الرشكة 

الوطنية لشحن الغاز و )٪3 من األسهم ( يف 

رشكة بندق املحدودة�

تهدف رشكة BP للعمل يف رشاكة حقيقية 

لتحقيق نسب عالية فيام يخص الكشف و 

التنقيب عن مصادر الطاقة من خالل تسخري 

أحدث التقنيات والتكنولوجيا و باإلضافة إىل 

خربتنا العاملية  يف مجال تنقيب و إنتاج النفط 

و الغاز�

تدعم BP أهداف أبوظبي يف مجال التنمية 

االجتامعية عىل نطاق واسع، وذلك من خالل 

املشاركة يف العديد من  املشاريع الرائدة يف 

االستثامر االجتامعي�  و تشمل: 

  مبادرة املدارس املستدامة بالتعاون مع  ■

هيئة أبوظبي للبيئة�

دعم مؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب�  ■  

  برنامج BP لتنمية املهارات القيادية  ■

للشباب�

دعم معهد برتول أبوظبي�  ■  

  الرشاكة مع معهد “مصدر” للعلوم  ■

والتكنولوجيا لدعم برامج االبتكار وروح 

املبادرة� 

دعم صندوق خليفة لتطوير املشاريع�  ■  
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BP Exploration Operating Co. Ltd. P.O. Box 46600

Khalidiyah, CI Tower, 32nd Street, Abu Dhabi, UAE

www: www.bp.com

tel: +971 2 4935555

Head Office: 30 St Giles’, Oxford, OX1 3LE, UK 

UAE Office: Emirates Towers, Level 41, Sheikh Zayed Road, Dubai

tel: UK +44 77 8511 0910    UAE +971 4 319 9378

www: http://www.oxfordstrategicconsulting.com/

email: wsj@oxfordstrategicconsulting.com

tel:%2B971%204%20319%209378
http://www.oxfordstrategicconsulting.com/

