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يسرنا ف� ي� أوشن إكس أن نقـدم لكـم أحدث أبحاثنا االستقصا�ئ ية
عن آراء الرؤساء التنفيذيـ ـ ـ يـ� ن� لعام 2021م ،والذي يهدف
ج
االت�اه ــات واألساليب الر�ئ يسية ف� ي� نمو االقتصـ ـ ـ ــاد
إلى تحديد
وتأث�رها على اتخاذ القرارات اإلدارية الهامـ ــة من
ي
السعودي
قـ ــيادات األعم ـ ــال ،إضافة إلى تسلي ـ ــط الضوء على الفرص
والتحديات لالرتقاء بمستقبل األعم ـ ـ ــال ف� ي� الـمـملكة العربية
السعودية.
املختص� ن� ف� ي� ج�وانب مختلفة ومواضيع
ي
سعينا خالل البحث إلى استطالع رؤى
متباينة أبرزها؛ االقتصاد ،االست�ثمار ،العمل املرن ،التطور الرقمي ،تداعيات
ع�ر مشاركة وتعاون ما يزيد عن  80ر�ئ يس
وغ�رها ،ب
تمك� ن� املرأة ي
ج�ا�ئ حة كورونا ،ي
ج
املدر�ة ف� ي� السوق السعودي بمختلف القطاعات
لك�رى الشركات
تنفيذي ب
وغ�رها.
ال�رفيهية ،التقنية ي
البنكية ،التعل�يمية ،املالية ،الرعاية الصحية ،ت
املشارك� ن� على
ي
التنفيذي� ن�
ي
وختاما نود أن نقدم الشكر والثناء ل�ج ميع الرؤساء
ً
زءا من وقتهم ال ث� يم� ن� ف� ي� هذا البحث االستقصا�ئ ي� ،وتعاونهم ف� ي� ج
اإل�ابة
منحهم ج� ً
على العديد من التساؤالت املهمة حول ال�ج وانب االقتصادية املطروحة ،وال�ت ي�
الف�ات املستهدفة كافة.
نأمل أن تلقى االه�تمام وتعود بالفا�ئ دة على ئ
التنفيذي� ن� الذين ساهموا ف� ي� طرح آرا�ئ هم الق�يمة
ي
ونخص بالشكر الرؤساء
أ.نايف املسند  -الر�ئ يس التنفيذي لـ (ال�ج زيرة كابيتال).
(ط�ران ناس).
أ.بندر املهنا  -الر�ئ يس التنفيذي لـ ي
الدغي�ر  -الر�ئ يس التنفيذي لـ (شركة زين السعودية).
م.سلطان
ث
م.غصاب املنديل  -الر�ئ يس التنفيذي لـ ج
(�اهز).
أ.بدور الرشودي  -الر�ئ يس التنفيذي لـ (شركة ج�ازان للطاقة والت ن�مية).

م .إبراه�يم بن عبدهللا الزه�ي ميل

الر�ئ يس التنفيذي لشركة أوشن إكس
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ج
حيوي
م� ت�مع ّ
مزدهر
ِ
واقتصاد
نٌ
ووط� طموح
يصنف اقتصاد اململكة العربية السعودية ض�من أقوى االقتصادات
فعال ف� ي� ج
م�موعة العشرين و ف� ي� االقتصاد
عضوا � ً
ف� ي� العامل باعتبارها
ً
العاملي وأسواق النفط العاملية.

نموا ملحو�ظً ا ف� ي� العديد من القطاعات
وشهد االقتصاد السعودي ً
الهي�ة العامة لإلحصاء،
لعام 2021م ،وذلك بحسب تقديرات
ئ
املحل� ج
مال� بنسبة  7%ف� ي� الربع الثالث من
النات�
ج
حيث ارتفع
اإل� ي
ي
�
بالف�رة ذاتها من عام 2020م وهو ما يعكس
عام 2021م مقارنة ت

ج
وترا�ع تضرره من تداعيات ج�ا�ئ حة كورونا.
تعافيه

أ .نايف بن مسند املسند

الـمملكة العربية السعودية مقبلة على نمو متوقع نتي�ج ة الـمشاريع
وال�رامـ�ج املرتبطة برؤية اململكة  2030وبدء تعا ف� ي� االقتصاد العالـمي
ب
�
من آثار ج�ا�ئ حة كورونــا مما يتيح الفرص للتوسع والنـمو للعديد من
الشركات العاملة ف� ي� القطاعات املختلفة مثل قطاع التقنية والقطاع
وال�رفيه والسياحة.
الصحي والتطوير العقاري ت

الر�ئ يس التنفيذي لل�ج زيرة كابيتال
� استطالع “أوشن إكس” ثقة وتفاؤل الرؤساء
أظهرت نتا�ئ ج
�
التنفيذي� ن� ب�نمو االقتصاد السعودي ،حيث توقع  86%من الرؤساء
ي
حال�)،وهو ما
ي
التنفيذي� ن�
ي
املشارك� ن� (نمو االقتصاد السعودي للعام ال ي

توافق مع التقديرات األولية لوزارة املالية حيث توقعت نمو النات�
ج
املحل� ج
مال� الحقيقي بمعدل  7.4%لعام 2022م.
اإل� ي
ي
هل تتوقع نمو االقتصاد
السعودي خالل السنة
القادمة؟

86%
نعم ،أتوقع نمو
االقتصاد السعودي
ال ،أتوقع إنخافض نمو
االقتصاد السعودي
4%

ال ،أتوقع أن يبقى
االقتصاد السعودي
على حاله

10%
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انعكس النشاط االقتصادي للمملكة على نمو الشركات وتفاؤل

املشارك� ن�
ي
التنفيذي� ن� ،حيث أشار  91%من الرؤساء
ي
الرؤساء
(واثق� ن� ف� ي� نمو إيراداتها) للعام القادم.
ي
بأنهم
ما مدى ثقتك ب�نمو إيرادات
شركتك خالل السنة
القادمة؟

91%
واثق

غ�ر واثق
ي

9%

ُ
التوا�ز ن فـي
األزمة..
خضـ ْـم ـ َ
التنفيذي� ن� والشركات ،حيث
ي
تحد�ا بال�غً ا للرؤساء
ًي
مثلت ا جل�ا�ئ حة
كان على القادة اتخاذ القرارات الحاسمة ف� ي� ظل غياب املؤشرات ال ت� ي�

تبشر باستقرار األوضاع الصحية واالقتصادية.

ّ
سلط االستطالع الضوء على القرارات ال ت� ي� اتخذها القادة ف� ي� ظل

التنفيذي� ن�
ي
أزمة كورونا ،والذي كشف عن اع ت�ماد  67%من الرؤساء
على (الرقمنة والحلول التقنية)؛ للحفاظ على اس ت�مرارية األعمال
أثناء الوباء.

تحف��ز ال ن�مو ض
و�مان
ي
أظهرت النتا�ئ �ج مواصلة عمل الشركات على
�
استقرار موظفيها؛ حيث ج
التنفيذي� ن�
ي
أ�اب  54%من الرؤساء

املوظف� ن� خالل األزمة).
ي
املشارك� ن� بأنه (مل ي ت�م إنهاء عقد أي من
ي
هل تم إنهاء أي عقد من
املوظف� ن� بسبب أزمة
ي
كورونا؟

تم إنهاء عقد أقل من
املوظف� ن�
ي
 5%من
تم إنهاء عقد
املوظف� ن�
ي
 10%- 5%من
11%
أك�ر من
تم إنهاء عقد ث
املوظف� ن�
ي
 10%من

4%
2%

29%
التوظيف مستـمر

لـم يفصل أي موظف

54%
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حال�
ي
التنفيذي� ن�
ي
اعت�ر  41%من الرؤساء
ب
املشارك� ن� أن الوضع ال ي
رك��ز على (تحقيق التوازن الصحيح)
ال� ي
ج�عل شركاتهم حريصة ت�ج اه ت
تماما من آثار وتداعيات ال�ج ا�ئ حة.
ف� ي� العمل ،وذلك للتعا ف� ي� ً
هل تعتقد أن الوضع
ـحال� ي�ج عل
اإلقتصادي ال ي
الشركات...؟

ً
تماما
تت�ج نب املخاطرة
7%
تركز على التوســع

19%

33%

41%

تت�ج نب املخاطرة
ً
نوعا ما

تحقق التوازن الصحيح

مستقبل�ة
ّي
خطط
بإمكا�يات
نِ
طموحة
َ
كبـي َـرة

استهدفت رؤية اململكة 2030م رفع مساهمة القطاع ا خل�اص ف� ي�
املحل� ج
مال� من خالل إطالق مبادرات عدة للعمل على
النات�ج
اإل� ي
ي
�
تمك� ن� القطاع الخ�اص وزيادة مساهمته.
ي
بي�ة األعمال والشركات
وظهرت نتا�ئ ج
� التحول بشكل ملحوظ ف� ي� ئ
�
تحس� ن� ترتيب اململكة ف� ي� التقرير السنوي
ي
ف� ي� اململكة ،كما قادت إلى
الدول� للت�نمية اإلدارية لتصل
للتنافسية العاملية الصادر من املعهد
ي

إلى املركز الثامن على مستوى م�ج موعة العشرين لعام 2020م،
وساعد القطاع ا �خل اص من ج�هته ف� ي� خفض معدالت البطالة وارتفاع
أك�ر
ي
نسبة
التوط� ن� ال�ت ي� ت�ج اوزت ف� ي�  64%من الشركات املشاركة ث

من .50%
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الكب�رة ف� ي� وضع خطط مستقبلية طموحة
ي
تساعد اإلمكانيات

التنفيذي� ن�
ي
للشركـ ـ ــات ،وهو ما أكده نحو  87%من الرؤس ـ ـ ــاء
املشارك� ن� ج
كب�رة) بأن تتوسع شركاتهم ف� ي� است�ثماراتها
بو�ود (اح�تمالية ي
ي

املالية بمعدالت مرتفعة خالل العام املقبل.
ما اح�تمالية قيام شركتك
كب�ر خالل
مال� ي
باست ث�مار رأس ي
العام القادم؟

ممكن

87%
13%
غ�ر ممكن
ي

املشارك� ن� (فتح أسواق ج�ديدة) كخيار
ي
اختار  37%من الرؤساء

أول لالست�ثمار؛ وذلك لالستفادة من الفرص ال�ج ديدة.
أي من ال�خ يارات التالية تريد
االست ث�مار فيه أكثــر لالستفادة
من الفرص ال�ج ديدة؟

فتح أسواق ج�ديدة

37%

شراكـ ــات

33%
رأس مال بشري

21%
االندما�
ج

9%

الدغي�ر
م.سلطان بن عبدالعزيز
ث

كب�رة لل�نمو وفتح آفاق است�ثمارية
االست�ثمار ف� ي� أسواق ج�ديدة يعد فرصة ي
اس�راتي�ج ي ـ ـ ــة تزيد
نوعي ـ ــة ،بالذات تلك الفرص ال�ت ي� تمتلك مقوم ـ ـ ــات ت
من قدرتنا التنافسية فيها (األسواق املحاذية) ،ولذلك بدأنا ف� ي� التوس ـ ــع
وان�رنت األشيـاء
ف� ي� التقنية الـمالية ( ،)fintechواأللعاب
اإللك�روني ـ ـ ــة ،ت
ت
وتطبيقات الذك ـ ـ ــاء االصطنـ ـ ــاعي ،ونعم ـ ــل بشكل دا�ئ ــم على تحلي ـ ــل
الفرص املتاحة.

الر�ئ يس التنفيذي لشركة “زين السعودية”

ا
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تفاوتت نسب االستثـمار ف� ي� الـم�ج االت ال�ت ي� يستهدفها الرؤساء

لتحس� ن� عملهم خالل السنوات ال�خ مس
ي
املشارك� ن�
ي
التنفيذي� ن�
ي
الـمقبلة ،وحصل م�ج ال (التسويق الرقمي) على النسبة األ ك بـ�ر يب� ن�

بقية امل�ج االت.

التسويق الرقمي
البيانات الضخمة
وعلوم البيانات

إدارة ت�ج ربة العمالء
تحليل األعمال

سلسة التوريد
وإمكانية التتبع

تحليالت تكلفة املنت�
ج

العمل عن بعد
العمل الحر

7%

12%

17%

21%

15%

17%

11%

الفعال والذي
ي
وأكدت الـمملكة سعيها ف� ي�
تمك� ن� التحول الرقمي ّ

يعد إحدى الركا�ئ ز األساسية لرؤية اململكة 2030م؛ وذلك من

اس� ج
راتي�يات تطوير رقمية لبناء اقتصاد رقمي قا�ئ م
خالل إطالق ت

على الثورة الصناعية؛ مما يؤثر ج
إي�ا�بً ا على الوضع االقتصادي
للمملكة ويحسن تصنيفها ف� ي� التنافسية العاملية.

أصبح التسويق الرقمي الوسيلة األهم ف� ي� وقتنا الـحاضر ،حيث
تفاعل� مع ج�مهورك الـمستهدف بما ض
كب�ر
ي�من عا�ئ د ي
يربطك بشكل
ي
على االست�ثمار قابل للقياس ،وحضور دا�ئ م ومباشر للمنظمة.

م .غصاب بن سلمان املنديل

الر�ئ يس التنفيذي لـ ج�اهز
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ج
اإلي� با� ي� جل�هود اململكة ف� ي� التحول الرقمي من خالل
ويظهر األثر

املشارك� ن� عن
ي
التنفيذي� ن�
ي
تحقيق الرضا لدى  57%من الرؤساء
البنية التحتية الرقمية ف� ي� اململكة.
املشارك� ن� أن استخدام تقنيات الثورة
ي
اعت�ر  56%من الرؤساء
ب

يس� للشركات.
الصناعية الرابعة أصبح
احتيا�ج ر�ئ ي
�
كيف ترى استخدام تقنيات
الثورة الصناعية الرابعة ف� ي�
شركتك؟

56%
يس�
تمثل
احتيا�ج ر�ئ ي
�
للشركة

مثل (الذكاء االصطناعي،
البيانات الضخمة)..
ال تمثل احتيا�
ج
يس� للشركة
ر�ئ ي

9%

ض�يل
ج
تمثل
احتيا� ئ
�
وس��ز يد مستقب ًال
ي

15%

بحسب نشاط الشركة

20%

مواصلة
َ
الت� ْ
َج
ج
وموا�هة
دد
التحديات
ِ

التنفيذي� ن�
ي
تولدت العديد من التحديات ا جل�ديدة بالنسبة للرؤساء
وقادة أعمال الشركات على الرغم من التفاؤل بما تشهده اململكة
من التعا ف� ي� والنشاط االقتصادي.

وصلنا إلى نسب التشغيل ما قبل مستويات كورونا ،ونسعى
ط�ران ناس إلى ربط العامل باململكة من خالل إطالق العديد من
ف� ي� ي
ج
الط�ران املد�ن ي� وت�ج اوز
اس�راتي�ج ية ي
الو�هات الدولية ،وذلك لتحقيق ت
ال�ج ا�ئ حة بكل ن�ج اح والوصول إلى  250ج
و�هة و  300مليون مسافر
بحلول 2030م.

أ .بندر بن عبدالرحمن املهنا
لط�ران ناس
الر�ئ يس التنفيذي ي
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التنفيذي� ن�
ي
� االستطالع أن  37%من الرؤساء
أظهرت نتا�ئ ج
�
املشارك� ن� يرون أن تحدي (ظهور وباء أو أزمة صحية أخرى) من
ي
سلب�ا على نمو شركاتهم ،بي�نما
ًي
أك�ر التحديات املح�تملة ال�ت ي� قد تؤثر
ث

أك�ر التحديات
 26%منهم يرون أن (فرض ضرا�ئ ب ج�ديدة) من ب

املح�تملة.
أك�ر التحديات املحتلمة
ما ث
التالية ال�ت ي� قد تؤثر بشكل
سل�ب ي� على نمو شركتك؟

وباء وأزمة صحية
أخرى

37%
فرض
ضرا�ئ ب ج�ديدة

نمو اقتصادي
غ�ر مؤكد
ي

توفر الكفاءات
والقوى العاملة
املناسبة

26%

18%

11%

التهديدات
السي�رانية
ب

8%

نظرا ألن
ب
يعت�ر اختيار (فرض ضرا�ئ ب ج�ديدة) خيار منطقي؛ ً

املشارك� ن� ج
أ�ابوا بأن الضرا�ئ ب (كان لها
ي
نحو  94%من الرؤساء

تأث�ر على مصروفاتهم التشغيلية).
ي
ما هو أثر الضرا�ئ ب على
الـمصروفــات التشغيليــة
لشركتك؟

94%
نعم،
تأث�ر
كان لها ي
ال ،مل تؤثر
6%
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ج
موا�هة التحديات الـمح�تملة أحد أبرز ما يتعرض له الرؤساء
ً
سؤال حـ ــول (م ـ ــا هي األسالي ـ ــب ال�ت ي�
التنفيذي يـ� ن� ،لذا طرحنـا

يستخدمونهـ ــا للتعامـل مع التحدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال�ت ي� تفرضهـ ـ ــا الظـ ـ ــروف
ـداما هو
االقتصـ ـ ــادية العالـميـ ـ ــة؟) ،وكان األسلوب
األك�ر استخ ـ ً
ث

ج
غ�ر األساسية)
خار�ي ــة لوظا�ئ ف األعمال ي
(االستع ـ ــانة بمص ـ ــادر
الرأسمال�).
و(تخفيض االست�ثمار
ي

إغالق املكتب
 /املصنع
4%
ج
خار�ية
اإلستعانة بمصادر
لوظا�ئ ـ ــف األعمـ ــال الغـ ـيـ ـ ــر
أساسية

14%

تقليص
ف� ي� البحث والتطوير

30%
30%

تخفيض االست�ثمار
الرأسمال�
ي

22%
تخفيض القوى
العاملة أو إنهاء بعض
العقود

ج
وموا�هة التحديات
التنفيذي� ن� ملواصلة الت�ج دد
ي
حدد الرؤساء

اس�راتي�ج ية لعام 2023/2022م ،وهي (رفع الكفاءة
ثالث أولويات ت

ج
واإلنتا�ية) و (ال�نمو) و (االبتكار).
ال�ج ودة
ما هي أهم ثالث أولويات
الس�راتي�ج ية عام 2022؟
ت

رفع الكفاءة وال�ج ودة
ج
واالنتا�ية

النـمو

23%

21%

االبتكار

16%

تطوير تقنية
املعلومات

15%

املال�
التنظ�ي م ي
للشركة

14%

الهيكل�
التطوير
ي
للشركة

11%
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ـمشارك� ن� إلى (إطالق
ي
التنفيذي� ن� ال
ي
سعى  25%من الرؤساء

منت� أو خدمة ج�ديدة) ،و  23%منهم إلى (استقطاب الكفاءات)
ج
�
ض�من خطة العام الـمقبل؛ وذلك بهدف تطوير نمو الشركة وزيادة

أرباحها.
أي من األنشطة التالية
سيكون ض�من ا �خل طط خالل
العام الفادم لتطور نمو
الشركة أو زيادة أرباحها؟

منت� أو خدمة
ج
إطالق
�
ج�ديدة

رك��ز على املبيعات
ال� ي
ت
والتسويق

21%

اس� ج
راتي�ي
تحالف ت
ج�ديد أو مشروع
مش�رك
ت

استقطاب الكفاءات

25%

23%
توسع ي�ف� مناطق
أخرى

17%

14%

املشارك� ن� عند تطبيق
ي
التنفيذي� ن�
ي
اختار  44%من الرؤساء

راتي�يتهم ملصادر ال ت�مويل ج
اس� ج
الل�وء إلى (القروض البنكية) واعتبارها
ت

مصدر ال ت�مويل املناسب للنفقات الرأسمالية ي�ف� ظل الظروف الحالية.
برأيك ما هو مصدر ال ت�مويل
املناسب للنفقات الرأسمالية
ي�ف� السوق الـمحلية ي�ف� ظل
الظروف الحالية؟
بنك�
قرض ي

44%
الداخل�
ال�تمويل
ي
األسهم ال�خ اصة أو
رأس املال ا جل�ريء

17%

27%
إصدار أسهم
واالكتتاب

10%

سندات
2%
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ُم ج�تـمع
يعمل بكـ ـَـامل
طاقا�ه
تِ
ج
تشهد اململكة تحوالت ج
نتي�ة سعيها
ك�رى
ا��تماعية واقتصادية ب
للتحول من اقتصاد مع�تمد على النفط إلى اقتصاد قا�ئ م على املعرفة

مك� ن� املرأة
وتوظيف املوارد ،وذلك من خالل إطالق مبادرات ل�ت ي
وزيادة نسبة مشاركتها ف� ي� سوق العمل.

أ .بدور بن ناصر الرشودي

حققت الـمملكة قفزات نوعية فيـما يخص تمك يـ� ن� الـمرأة وزي ـ ــادة
واألساس� ف� ي�
مشاركته ـ ــا االقتصادي ـ ــة ،كما فعلت دورها القيـ ــادي
ي
نت� عنه مضاعفة نسبة مشاركة املرأة ف� ي� سوق
سوق العمل؛ مما ج
�
العمل من  17%ف� ي� سنوات سابقة إلى  33.8%ف� ي� عام ،2020
والذي يعزز فرص ال ن�مو والت ن�مية االقتصادية.

الر�ئ يس التنفيذي لشركة ج�ازان
للطاقة والت ن�مية
ج
و�اءت نتا�ئ �ج استطالع أوشن إكس موضحة الـ�ج هود املبذولة
�
ماب� ن�
تمك� ن� املرأة حيث بلغت نسبة القادة من العنصر النسا�ئ ي� ي
ف� ي� ي
 50% - 20%من ج
مال� القادة ف� ي�  43%من الشركات املشاركة.
ا� ي

ما هي نسبة القادة من
العنصر النسا�ئ ي� ف� ي� منظمتك؟

بامل�ة
أقل من  10ئ

51%

بامل�ة
ي
ماب� ن�  50-20ئ

43%

بامل�ة
ث
أك�ر من  50ئ

6%
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املشارك� ن� مل
ي
أوضحت نتا�ئ �ج االستطالع أن  60%من الرؤساء
�
وتمك� ن� املرأة ،وهو ما
ي
يكونوا على اطالع باملبادرات الحكومية لدعم
مك� ن� املرأة؟
أك�ر برنام�ج فعال ل ت� ي
برز عند سؤالهم حول ماهو
ث
�

برنام� نقل املرأة
ج
�
العاملة  -وصول

14%
17%

ال أعلم

60%

9%

برنام� حضانـ ــات األطف ـ ــال
ج
�
للمـ ــرأة العاملة  -برنام�
ج
قرة

برنام� تمويــل
ج
�
العمل الـحر

برنام� قرة
ج
�
أنش�ت من قبل صندوق ت ن�مية املوارد البشرية “هدف” لدعم
مبادرة وطنية
ئ
وتمك� ن� املرأة العاملة السعودية لاللتحاق بسوق العمل واالست ث�مار فيه
ي
مطم�نة على الرعاية املقدمة ألبنا�ئ ها بمساندتها ف� ي� تحمل ج�زء من
وهي
ئ
تكاليف ضيافة أطفالها باختيار إحدى املراكز املع�تمدة والقريبة منها.

برنام�ج وصول
�

مك� ن� املرأة من العمل ف� ي� القطاع ال�خ اص ورفع مشاركتها ف� ي� سوق
يهدف ل ت� ي
العمل عن طريق مساعدة املوظفة ف� ي� تخطي صعوبات املواصالت من وإلى
ال�رنام�ج بالدعم
مكان العمل؛ وذلك لدعم استقرارها الوظيفي كما يقوم ب
�
املال� من صندوق ت ن�مية املوارد البشرية ،والتعاون مع تطبيقات ج
تو�يه
ي
املركبات لتقديم خدمة النقل ب�ج ودة عالية وبتكلفة مناسبة.
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الكفاءات
َ
مكمن الن ُـمو
ّ
يرتبط تطور املنظمات ونموها بشكل وثيق مع ج
و�ود الكفاءات

ج
ت�نب ج
ال ت� ي� يساعد توفرها على ج
اإلنتا�ية ويعزز مواكبة
الف�وات
التطورات املتسارعة ف� ي� السوق.
يدرك الرؤسـ ـ ــاء التنفيذيـ ـ ـ يـ� ن� تأث ـ ـ يـ�ر ج
و�ود الكفـ ـ ــاءات على نمو

سل�ا
الشركة؛ حيث أشار  41%منهم بأن غياب الكفاءات يؤثر ًب
(معاي�ر ال�ج ودة وت�ج ربة العمالء) ف� ي� الشركات.
ي
على

ماهي نتي�ج ة عدم توفر
الكفاءات على نمو الشركات؟

عدم قدرة الشركة
على السعي وراء فرص
السوق

عدم قدرة الشركة
على االبتكار بفعالية

30%

41%
معاي�ر ال�ج ودة
ي
تأث�ر
ي
أو ت�ج ربة العمالء

29%

التنفيذي� ن�
ي
أك�ر من سبب من قبل الرؤساء
*تم اختيار ث

(استقطاب الكفاءات) هو العنصر األهم لسد ف�ج وة ج
ترا�ع توفر

التنفيذي� ن�
ي
املوظف� ن� وفق  46%من الرؤساء
ي
مهارات السوق لدى
للموظف� ن�)
ي
املشارك� ن� ،كما رأى  43%منهم أن (التدريب والتعل�يم
ي
هو العنصر األهم ملواكبة مهارات السوق وسد ف�ج وة املهارات لدى

املوظف� ن�.
ي
أي من العناصر هو األهم
لسد ف�ج وة مهارات السوق
املوظف� ن� ف� ي� شركتك؟
ي
لدى

46%
استقطاب
الكفاءات

التدريب والتعل�ي م

43%

الل�ج وء إلى املستشارين
أو الشركات االستشارية

11%
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أظهرت بيانات “مؤشر ( ”PMIمؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة
غ�ر املنت�ج للنفط)
دقيقة على ظروف التشغيل ف� ي� القطاع ا خل�اص ي
�
تحسن األوضاع ج
املنت� للنفط ف� ي�
ج
غ�ر
الت�ارية ف� ي� القطاع ا خل�اص ي
�
اململكة ،إضافة إلى انتعاش أداء سوق العمل ف� ي� الربع األول من
عام 2021م.

املوظف� ن� خالل
ي
ويشهد سوق العمل السعودي استقرار ف� ي� أعداد

الهي�ة العامة
الربع الثالث من عام 2021م ،وفق تقرير عن
ئ
ج
التدري�ي لسوق العمل من
لإلحصاء ،وهو ما يعكس التعا ف� ي�
تداعيات كورونا.

توافقت نتا�ئ �ج استطالع أوشن إكس مع بيانات سوق العمل،
�
املشارك� ن� (أن يزيد عدد
ي
التنفيذي� ن�
ي
حيث توقع  81%من الرؤساء
املوظف� ن� للعام املقبل).
ي
هل تتوقع أن يزيد عدد
املوظف� ن� ف� ي� مؤسستك أو
ي
ينقص أو يظل كما هو خالل
العام القادم؟

81%

ينقص

6%
يزيد العدد

13%
يبقى كما هو
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َ
االبتكار�ة
ّي
القيادة
الق�ادات
لِبناء َي
َ
األهداف
وتحق�ق
ْي
الرك��ز ة األساسية لعمل أي مؤسسة والسبب
ي
تعد القيادة بمثابة
األك�ر ف� ي�
ب
يس� ف� ي� تطورها ،ويتولى الر�ئ يس التنفيذي الدور
الر�ئ
ي
تطوير الشركة والحفاظ على معدل نموها.

املشارك� ن�
ي
التنفيذي� ن�
ي
أظهرت النتا�ئ �ج أن نحو  37%من الرؤساء
�
أك�ر فرصة للر�ئ يس التنفيذي
يرون أن (بناء القيادات) هي ب
اعت�ر  30%من
تأث�رها ،بي�نما ب
للمساهمة ف� ي� ق�يمة املنظمة أو زيادة ي

(تحف��ز االبتكار)هو الدور األهم للر�ئ يس التنفيذي.
ي
املشارك� ن� أن
ي
أين ترى أك ـب ــر
فرصـة للر�ئ يس التنفيذي
للمس ـ ـ ـ ــاهمـ ـ ـ ــة ف� ي� قيـم ـ ــة
التأث�ر عليها؟
ي
الـمنظمة أو

بناء القيادات

37%
الـحوكم ــة
تقييـم األداء

14%

تحف��ز االبتكار
ي

30%

19%

التنفيذي� ن�
ي
أك�ر من خيار من قبل الرؤساء
*تم اختيار ث

التنفيذي� ن� ،ولكن ج
أ�مع نحو
ي
تختلف دوافع االبتكار يب� ن� الرؤساء
 47%منهم أن الدافع وراء االبتكار ف� ي� الشركة هو (ال�نمو والتطور)،

تحس� ن� ال�ج ودة ويساهم ف� ي� تطوير
ي
حيث يرون أن االبتكار يساعد ف� ي�
الشركة ونموها ،بي�نما يرى  31%منهم أن دافع االبتكار ما هو إال

(التك�ف مع متطلبات السوق).
ّي
برأيك؛ ماهي دوافع االبتكار؟

ال ن�مو والتطور

47%

التكيف مع
متطلبات السوق

31%

دعم األنظمة
الحكومية

9%

انخفاض التكلفة

13%

16

َ
الشركات
ف
السوق
املدر ج�ة � ي�
ُ
َ
السعودي
ِ
التنفيذي� ن�
ي
ت�من االستطالع ف� ي� أقسامه قياسات آلراء الرؤساء
ض
ج
املدر�ة ف� ي� السوق السعودي ،حول سوق األسهم
ف� ي� الشركات
السعودي والتحديات ال ت� ي� يشهدها وأبرزها:

اب�ا
تأث�ر إلغاء ضريبة الق�يمة املضافة للتصرفات العقارية كان إي�ج ًي
ي
على وضع نحو  68%من الشركات ف� ي� السوق السعودي.

19%

لـم يؤثر

أثر إي�ج با� ي�

68%

13%

أثر سل�ب ي�

قياس ظاهرة االستقاالت كان أحد أقسام االستطالع ،والذي

الف�رة يب� ن� عامي 2016م إلى
رصد تس�ج يل  128استقالة خالل ت
األك�ر منها
ب
2020م بمعدل  26استقالة لكل عام ،كان النصيب

والتأم� ن� بنسبة  ،36%ج
املشارك� ن�
ي
وأ�مع
ي
لقطاع املواد األساسية
أن السبب ف� ي� املرتبة األولى كان (ضعف أداء الشركة) ،يليه باملرتبة
قً
مواف�ا
الثانية (عدم التوافق مع أعضاء م�ج لس اإلدارة) ،وأ�ت ى ذلك
هي�ة السوق املالية.
لتقرير ئ

17

برأيك؛ ما سبب االستقاالت
األخ�رة للرؤساء التنفيذين ف� ي�
ي
ج
املدر�ة؟
الشركات

ضعف أداء الشركة

46%
عدم التوافق مع
أعضاء م�ج لس اإلدارة

23%

نقص ال�خ ب�رة اإلدارية

8%

اسباب شخصية

8%

تأث�ر دخول الشركات ج
األ�نبية إلى السوق
وتساوت نسب ي

السعودي على نمو الشركات املشاركة.

هل أثر دخول الشركات
ج
األ�نبية إلى السوق السعودي
على نمو الشركات املشاركة؟
أثر بشكل إي�ج با� ي�

44%

ً
تماما
مل يؤثر

44%

أثر بشكل سل�ب ي�

12%

18

ج
منه�ية
عمل االستطالع
التنفيذي� ن� لعام 2021م
ي
يط ـ ــرح استطالع رؤي ـ ــة الرؤسـ ــاء
ج
ج
وات�اهات
ت�ارب ورؤى فري ــدة من نوعها حول املستقبل
ً
التنفيذي� ن�
ي
أك�ر الرؤساء
استنادا على ي
السوق،
تفك�ر وتوقعات ث
تنفيذ�ا
ًي
يسا
أك�ر من  80ر�ئ ً
فعالية ،والذين شارك منهم نحو ث
ك�رى الشركات بالـمملكة العربية السعودية ،كما حرصنا
ف� ي� ب
و�مان التنوع من كافة
ي
عند اختيار ال
ـمشارك� ن� على استهداف ض
القطاعات املؤثرة ف� ي� اقتصاد اململكة للخرو�ج بنتا�ئ �ج وقياسات
�
�
تعكس الواقعية والفاعلية.

القطاعات
الـمستهدفة
التقنية

النفط والغاز

ج
واللو�ستية
النقل

العقار

التعل�ي م

التأمينات

الطاقة

األعمال ج
الت�ارية

الرعاية الصحية

االسمنت

املالية

الصناعات الغذا�ئ ية

ج
الت�ز�ئ ة

البنوك

وال�رفيه
الضيافة ت
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عن أوشن إكس
أوشن إكس هي شركـ ـ ــة استشاري ـ ــة سعوديـ ـ ـ ـ ــة ،تأسست ف� ي� عام 2012م تقدم
للقطاع� ن� الحكومي وال�خ اص؛ من خالل نخبة من املستشارين
ي
خدماتها االستشـ ـ ــارية
والكفاءات.

ممارساتنا
الـمنظمات

االبت ـ ـكـ ـ ــار

الـمـ ــالي ـ ــة

أبحاث السوق

عن أبحاث السوق
نختص بنشر التقارير والـمعلومات ف� ي� مختلف الـم�ج االت للقطاع الـحكومي والـخاص؛
من خالل استخــدام أحدث األساليب العلمية والعاملية ف� ي� البحث والتحليل ملواكبة
التطور املعر ف� ي� ف� ي� اململكة .حصلنا على اعتـماد ج�ه ـ ـ ــات عالـمية ف� ي� م ـ ـ ـ ـ�ج ال األبح ـ ـ ـ ــاث

والتطويـ ـ ـ ـ ــر وهي عضويـة ” “ESOMARاألوروبية و ”“insights association
األمريكية.

insight.oceanx.sa/reports
محي ٌـط من ال ُـحلول
Ocean of Solutions
info@oceanx.sa

www.oceanx.sa

@oceanxksa
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