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فرانسيس إنغام )عضو جمعية العالقات العامة واالتصاالت(

 المدير العام - جمعية العالقات العامة واالتصاالت
الرئيس التنفيذي – المنظمة الدولية الستشارات االتصال

»تشير األرقام الواردة في هذا 
التقرير إلى أن فهم ترتيبات العمل، 

مثل االستفادة من اإلجازات، 
وساعات العقد المعدلة، والتوقيت 

المرن لبدء وانتهاء الدوام، قد 
ساعدت في الحد من التوتر وزيادة 
اإلنتاجية بالنسبة إلى العاملين في 

هذا القطاع«.

ينطلق تقرير العالقات العامة واالتصال 2022 | 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا لجمعية العالقات 

العامة واالتصاالت من رسالة بسيطة مفادها أن بيئة 
العمل المرنة تعد مكسبًا للجميع.

ويتولى أعضاؤنا في جميع أنحاء المنطقة مسؤوليات 
تزداد أهميتها باستمرار، من حيث تقديم المشورة 

والتوجيه وتنفيذ البرامج المتقدمة لمؤسساتهم 
وعمالئهم، ويكون كل ذلك مقترنًا مع تبني الترتيبات 

التي تضمن المرونة في بيئة العمل. ومن األمور 
المشجعة األخرى أن األرقام الواردة في هذا التقرير 

تشير إلى أن فهم ترتيبات العمل، مثل االستفادة من 
اإلجازات، وساعات العقد الُمعّدلة، والتوقيت المرن 

لبدء وانتهاء الدوام، قد ساعدت العاملين في هذا 
القطاع في الحّد من التوتر وزيادة اإلنتاجية.

لقد فتح الوباء أعيننا على التحدي الذي يواجه الناس 
كل يوم بخصوص صحتهم النفسية. ويتبين من 

خالل ذلك أنه ينبغي القيام بالمزيد من الجهد لضمان 
حماية وتعزيز صحة ورفاهية زمالئنا. لكن ما يبعث على 

الطمأنينة في النفوس أن نرى قطاعنا يستفيد من 
الدروس المستقاة من هذه السنوات القليلة الصعبة، 

وتوفير الحافزية لتبني السياسات التي تشجع على 
العمل المرن، ما يسهم في دعم الصحة النفسية. 

إن احتضان ثقافة الدعم بات أكثر أهمية من أي وقت 
مضى، وآمل أن يواصل قطاعنا اغتنام هذه الفرصة 

بجدية تامة.

وفي الوقت الذي يقدم فيه هذا التقرير قراءة إيجابية، 
نجده يسلط الضوء أيضًا على حجم العمل الذي يتعين 

علينا القيام به الحقًا لمعالجة مسألة عدم المساواة 
بين الجنسين في العالقات العامة. وتشير األرقام إلى 

أن النهج المتبع لترقية المرأة إلى المناصب القيادية 
لم يحرز تحسنًا، بل إنه ازداد سوءًا في الواقع. وبما أن 
القطاع أظهر قدرًا من المرونة، فإن هذا يمنحنا الثقة 
إلعادة تصور آليات التوظيف المتبعة، والعمل على 

توظيف ودفع الرواتب لزمالئنا. ويقع العبء على 
عاتقنا لالرتقاء بمثل هذه الجوانب.

في الختام، آمل أن تكون النتائج التي خلص إليها 
هذا التقرير، والتعليقات التي تم جمعها من كبار 

الممارسين في جميع أنحاء المنطقة، مفيدة لكم 
وأنتم تتطلعون إلى العام الجديد 2023.
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يعتمد هذا االستبيان على عينة مكونة من 230 مشاركًا من جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، إلى جانب البيانات التي تم جمعها في الفترة من 11 إلى 30 أبريل 2022.

 تم إجراء االستبيان بواسطة “يوغوف” باستخدام مصادر العينة على النحو التالي:
 • عينة مستهدفة باستخدام قاعدة بيانات تابعة لوكالة “يوغوف”

 • عينة مستهدفة باستخدام قاعدة البيانات الخاصة بجمعية العالقات العامة واالتصاالت
 • عينة مستهدفة من أعضاء جمعية العالقات العامة واالتصاالت والمنظمات األخرى

• رابط عام على الموقع اإللكتروني

تم توزيع المشاركين عبر منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على النحو اآلتي:

النسبة المئوية البلد

%41 اإلمارات العربية المتحدة

%18.50 المملكة العربية السعودية

%10 مصر

%8 المغرب

%3 األردن

%2.50 الجزائر

%2.50 العراق

%2.50 لبنان

%2.50 قطر

%2.50 تونس

%2 الكويت

%2 سوريا

%1 سلطنة عمان

%1 السودان

%0.50 البحرين

%0.50 اليمن

%100 المجموع

الــــمـــــنـــــهــــجــــيــــة

مــــــقــــــدمـــة
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“مع مواصلتنا التحول إلى عالم ما 
بعد الوباء، أصبح العمل عن بعد 

الخيار المفضل للعاملين في هذا 
المجال على مستوى المنطقة، كما 
أصبحت ساعات العمل المرنة اآلن 
مسألة بالغة األهمية بالنسبة إلى 

الموظفين”.

يمكن وصف 2022 بأنه عام التغيير.

وتظهر بيانات هذا العام أن عادات العمل التي نتبعها 
قد تغيرت بشكل كبير منذ رفع القيود المتعلقة 

بالوباء.

ومع مواصلتنا التحول إلى عالم ما بعد الوباء، أصبح 
العمل عن بعد الخيار المفضل للعاملين في هذا 

المجال على مستوى المنطقة. ويوجد هناك عدد كبير 
من األشخاص الذين يعملون عن بعد بدوام كامل في 

العام 2022 مقارنة بالعام 2021. وأصبحت ساعات 
العمل المرنة اآلن مسألة بالغة األهمية بالنسبة إلى 

الموظفين.

ومن خالل تقريرنا، تم طرح العديد من األسئلة على 
العاملين في القطاع بدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
وتركزت حول تأثير التغيير في أسبوع العمل. وبشكل 

عام، كانت هذه الخطوة إيجابية للصحة النفسية 
وثقافة مكان العمل، مع إتاحة المزيد من الفرص 

أمام العاملين في هذا القطاع للتواصل مع األصدقاء 
والعائلة.

أما بخصوص النتائج المتعلقة بقضايا الصحة النفسية 
في العام 2021، فقد أشارت نسبة صغيرة فقط من 

الرجال إلى أنهم يعانون مشاكل نفسية.

لكن في هذا العام، تظهر البيانات زيادة حادة في 
عدد الرجال المستعدين للتحدث عن تحديات الصحة 
النفسية التي تواجههم. إن هذه األخبار تعتبر إيجابية 

ألننا نشجع على االنفتاح لمناقشة المسائل ذات 
الصلة.

أما بخصوص الفجوة العالمية في األجور بين 
الجنسين، فقد تبين أن المشاركين من الذكور يكونون 
أكثر ترجيحًا للحصول على مكافأة مالية بنسبة %10. 

ومن الالفت في هذا الشأن أن متوسط قيمة 
المكافأة يصل إلى 3,770 دوالرًا أمريكيًا للرجال، و 

10,587 دوالرًا للنساء.

لقد شهدنا ارتفاعًا في أهمية دور العالقات العامة 
واالتصال على مدار اإلثني عشر شهرًا الماضية في 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. ويتحمل 
أعضاؤنا مسؤوليات متزايدة األهمية في تقديم 

المشورة وتوجيه القضايا والبرامج المعقدة لعمالئهم 
ومؤسساتهم. ولمواجهة التحديات والطلب المتزايد 

في المستقبل، ينبعي علينا مواصلة تطوير المهارات 
وخلق بيئة تسمح لجميع الممارسين بتحقيق النمو 

على المستويين المهني والشخصي. أتمنى لكم 
االستمتاع بقراءة هذا التقرير، واالستفادة من البيانات 
الواردة فيه، ونحن نستعد لدخول العام الجديد 2023.

مونيكا فورنيوكس )عضو جمعية العالقات العامة 
واالتصاالت(

رئيس أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا - جمعية 
العالقات العامة واالتصاالت في الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا

مونيكا فورنيوكس )عضو جمعية العالقات العامة واالتصاالت(

 رئيس أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا - جمعية العالقات العامة
واالتصاالت في الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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تحـــرز اإلمـــارات العربية المتحدة تقدمًا باســـتمرار مقارنـــة بمحيطها. وعندما 
تـــم تعديل أيـــام العمل األســـبوعي للتأكيد علـــى رفاهية الموظـــف، أثبتت 
النتائـــج العديـــد من الفوائـــد اإليجابيـــة. وكنا مـــن أوائل الشـــركات الخاصة 
التـــي تبنت أســـبوع العمـــل القائم علـــى أربعة أيام ونصف اليـــوم في دبي، 
وشـــهدنا نتائـــج عديـــدة تتعلق بتحســـن معنويـــات الموظفين وســـعادتهم. 
وســـأواصل العمـــل وفـــق توجيهـــات القيـــادة الرشـــيدة التـــي تستشـــرف 
المســـتقبل، وتتفـــوق على مقاييـــس األداء العالمية بكل الطـــرق الممكنة.

تـــم تحقيق نقلة نوعيـــة في طريقة إدارة األعمال خـــالل العامين الماضيين، 
بمـــا فـــي ذلـــك ترتيبـــات العمل عـــن بعد، حيـــث يشـــكل العاملون عـــن ُبعد 
بـــدوام كامـــل 37 % من إجمالي القوى العاملة التي شـــملتها الدراســـة. إن 
مثـــل هـــذه األرقام تبدو مشـــّجعة، الســـيما وأنها تمثل قفزة بنســـبة %25 
عـــن نســـبة العـــام 2021 التي بلغـــت 12%. إننا نـــدرك تمامـــًا أهمية توفير 
المـــكان األمثـــل لتشـــجيع اإلبـــداع بين أعضـــاء الفريـــق، خاصة وأنـــه توجد 
لدينـــا فـــرق منتشـــرة عبـــر أكثر مـــن 29 مكتبـــًا فرعيًا حـــول العالـــم، ويعمل 

الجميع بحالـــة من االنســـجام التام.

أحمد عيتاني
 رئيس جمعية العالقات العامة واالتصاالت )الشرق - األوسط وشمال أفريقيا(

 رئيس المنظمة الدولية الستشارات االتصال - الشرق األوسط
المؤسس والرئيس التنفيذي لوكالة سيسيرو وبيرناي الستشارات االتصال

لقـــد تمكـــن قطاعنـــا مـــن التكيف مع تحديـــات كثيـــرة في العـــام الماضي، 

وتمحـــورت الجهـــود حول تقديم االستشـــارات االســـتراتيجية واستكشـــاف 

الجنســـيات  الحكومـــات والشـــركات متعـــددة  تقنيـــات جديـــدة لمســـاعدة 

والعالمـــات التجاريـــة العالميـــة علـــى التواصـــل بتركيـــز دقيـــق للغاية. وفي 

الوقـــت الـــذي نتطلـــع فيـــه نحـــو المســـتقبل، يبـــدو واضحـــًا أن توظيـــف 

المواهـــب واالحتفاظ بها ســـيكون تحديًا رئيســـيًا للعديد من المؤسســـات.

وســـتحتاج شـــركات االتصال إلى الســـعي الحثيث للحفاظ علـــى ريادتها في 

عالم ســـريع التغّير. وســـتكون المرونة عاماًل حاســـمًا لمن يتطلعون لتحقيق 

النمو والتوســـع، مـــع الرغبة األكيدة للقيـــام بعمل هادف.

عماد لحد 
 العضو المنتدب – دبي، رئيس مختبر الذكاء االصطناعي لالتصال

الرئيس المشارك للممارسات الرقمية العالمية حــالــة الــقــطــاع



www.prca.org.ukwww.prca.org.uk 1011

%52

%30

%19

%30

نســـعد عندمـــا نـــرى قـــدرة المنطقـــة علـــى التكيف مـــع مفاهيـــم جديدة، 
مثـــل العمـــل عـــن بعـــد، وســـاعات العمـــل المرنـــة بعـــد الوبـــاء، وتحقيق 

منها. المرجـــوة  الفوائـــد 

وتتحقـــق مجموعـــة مـــن الفوائـــد بفضل المرونـــة في ممارســـات العمل، 
بمـــا فـــي ذلـــك تحســـين الصحـــة النفســـية، واســـتقطاب تلك الفئـــة غير 
القـــادرة علـــى العمـــل وفـــق دوام نموذجـــي مـــن 9 صباحًا إلى 5 مســـاًء. 
وســـيكون هـــذا التكّيـــف عاماًل مســـاعدًا للقطـــاع لمواصلة النمو بشـــكل 

أســـرع، وتحقيـــق نتائـــج أفضـــل للمؤسســـات التي نعمـــل معها.

تمثـــل المرونة ميزة أساســـية لالحتفـــاظ بالمواهب واجتذابهـــا. لقد اعتاد 
الموظفـــون العمل بأســـلوب مـــرن وفق األنمـــاط التي تـــم اعتمادها في 

أثناء فتـــرة الوباء.

وحتـــى تتمكن الشـــركات من اســـتقطاب موظفين في المســـتقبل، يجب 
أن تكـــون المرونة عنصرًا أساســـيًا فـــي ثقافتها.

أليكس معلوف
متخصص في أنشطة االتصال وعضو مجلس إدارة جمعية 

العالقات العامة واالتصاالت في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

مانديب دوالي
IMPACT-ME رئيس اإلستراتيجية ومؤسس مجموعة

20
21

20
22

20
21

20
22

%12

%37

%47

%22

حالة القطاع

العمل عن بعد

مـــن النتائـــج المثيـــرة لالهتمام، أنه فـــي الوقت 
الـــذي ننتقـــل فيه نحـــو مرحلة مـــا بعـــد الجائحة، 
لـــم يكـــن هنـــاك تحـــول حقيقـــي فـــي النســـبة 
المئويـــة للمشـــاركين الذين قالوا إنهـــم يعملون 
فـــي المكاتب بـــدوام كامل، إذ فّضل هـــذا الخيار 
40% مـــن المســـتجيبين، مـــا يظهـــر انخفاضـــًا 
بنســـبة 1% فقـــط عـــن العـــام الماضـــي. وتـــم 
تســـجيل زيادة بنســـبة 25% في عدد الموظفين 
الذيـــن يعملـــون اآلن عـــن بعد بـــدوام كامل. وتم 
أيضـــًا تســـجيل انخفـــاض قـــدره 25 نقطـــة مـــن 
47% إلـــى 22% بين المشـــاركين الذين يعملون 

اآلن عـــن بعـــد بـــدوام جزئي.

وعنـــد ســـؤالهم عـــن الخطـــط المســـتقبلية، ذكر 
47% مـــن المشـــاركين أنهم يخططـــون للعودة 
إلـــى المكتـــب بـــدوام كامـــل بمجـــرد إعـــادة فتح 

كليًا. مكاتبهـــم 

ساعات العمل المرنة

تبنـــى 90% مـــن المشـــاركين واحـــدًا أو أكثر من 
ترتيبـــات العمـــل المرنـــة في عـــام 2022، ويمثل 
هـــذا زيادة كبيرة مقارنـــة بالعام 2021، حيث قال 
48% فقـــط مـــن المشـــاركين إنهم يســـتفيدون 
بخصـــوص  أمـــا  المـــرن.  العمـــل  ترتيبـــات  مـــن 
الترتيبـــات األكثر طلبًا في العـــام 2022 فتمثلت 
في األوقـــات المرنة لبـــدء العمـــل واالنتهاء منه 
)52%(، وعـــدد الســـاعات المتعاقـــد عليهـــا في 
األســـبوع/ القـــدرة على االســـتفادة مـــن اإلجازة 

)%30(، والعطـــالت اإلضافيـــة )%19(.

 النسب المئوية
للعمل بدوام جزئي

 النسب المئوية
للعمل بدوام كامل

 تبنى %90
من المشاركين واحدًا أو 
أكثر من ترتيبات العمل 
المرنة في عام 2022

أوقات البدء واالنتهاء المرنة

عدد الساعات المتعاقد 
عليها في األسبوع 

 العطالت
اإلضافية

القدرة على االستفادة 
من اإلجازة
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آراء القطاع

عند الســـؤال عن المهـــام أو األدوار الثالثة األولى 
للعالقات العامة واالتصاالت التي نمت بشـــكل 
كبيـــر على مدار العاميـــن الماضيين، بينت النتائج 
أن تقديـــم المعلومـــات اســـتحوذت علـــى نســـبة 
%30، بينمـــا حـــازت االتصـــاالت الداخليـــة على 
المرتبـــة الثانيـــة بواقع 27%، وجـــاءت العالمات 
التجاريـــة والتســـويق فـــي المرتبة الثالثة بنســـبة  

.20%

فـــي حيـــن حظـــي تخطيـــط / تنظيـــم الفعاليـــات 
بنســـبة 14%، وحازت إدارة األزمات على %12، 
وهي النســـبة ذاتهـــا للعالقات العامة للشـــركات 
مـــع انخفاضها بشـــكل كبير مقارنة مع الســـابق.

لجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنين لسبتا األحدا

%57 %25

%12

%6

تغّير أسبوع العمل في اإلمارات

%34
%33
%25

%20 %27 %30%12 %12 %14
العالمات 
التجارية/ 
التسويق

تخطيط 
الفعاليات

 إدارة
األزمات

العالقات 
العامة 
للشركات

 تقديم
المعلومات

 اتصاالت
داخلية

أهمية منخفضة

التنوع

جدول العمل

طبيعـــة التحـــول فـــي جـــدول عملهـــم منـــذ يناير 
أيـــام   5 يعملـــون  أنهـــم   %57 أجـــاب   ،2022
)مـــن اإلثنيـــن إلـــى الجمعـــة(، وقـــال 25% إنهم 
يعملـــون أربعـــة أيـــام ونصف اليوم )مـــن اإلثنين 
إلى الجمعـــة(، بينما قـــال 12% إنهم يعملون 5 
أيـــام )من األحد حتى الخميـــس(. وقال 6% إنهم 

يعملـــون في أيـــام أخرى.

وعندمـــا ســـئلوا عـــن نظرتهـــم للتغييـــرات التـــي 
قامـــت بها دولـــة اإلمـــارات في أســـبوع العمل، 
بـــدت النتائج مثيـــرة لالهتمام، حيـــث أفاد %33 
أنهـــم شـــعروا بتحقيـــق المزيد مـــن اإلنتاجية في 
العمـــل، بينمـــا قال 34% إنه أصبح من الســـهل 
عليهـــم التواصـــل مـــع األصدقـــاء والعائلـــة في 

مختلـــف بلـــدان العالم. 

وبينـــت النتائـــج أن نحـــو 25% باتـــوا يشـــعرون 
بتوتـــر أقـــل، ويعتقـــدون أن هـــذا التغييـــر أحدث 

توازنـــًا لديهـــم بيـــن العمـــل والحيـــاة اليوميـــة. 

وبشـــكل عـــام، ترتبـــت علـــى عمليـــة التغيير في 
أســـبوع العمل آثار إيجابية كبيرة على الموظفين. 

يذكـــر أن 24% شـــعروا باالرتبـــاك نتيجـــة تغييـــر 
أوقـــات الدوام، فيما ذكـــر 13% إنهم لم يلحظوا 
فرقـــًا كبيرًا بيـــن الواقـــع الحالي واألوضـــاع التي 

سابقًا.  ســـائدة  كانت 

أصبح من السهل التواصل مع األصدقاء والعائلة في مختلف بلدان العالم

تحسين اإلنتاجية

توازن أفضل بين العمل والحياة والحد من التوتر

أهمية زيادة
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عندمـــا يتعلـــق األمـــر بالتنـــوع والشـــمول، يبـــدو أن هنـــاك أخبـــارًا جيـــدة 
وأخـــرى مغايـــرة. ومـــع أننا أمـــام نســـبة متســـاوية تقريبًا لحصـــول الرجال 
والنســـاء علـــى زيـــادات فـــي األجور خـــالل الـ 12 شـــهرًا الماضيـــة، إال أن 
مســـتويات ارتفـــاع األجور هذه لـــم تكن متماثلة بالنســـبة إلى الجنســـين. 
وأعتقـــد أنـــه يتوجـــب علينـــا بـــذل المزيـــد مـــن الجهـــود لمعالجـــة قضيـــة 
وصـــول المـــرأة إلـــى األدوار القيادية، ومـــن الواضح أن المشـــاركين في 
االســـتطالع يشـــعرون أننـــا لـــم نولـــي االهتمام الكافـــي لهـــذه المعضلة 
فـــي 2022 مقارنـــة مـــع العـــام الماضـــي، وبالتالـــي يتعين علـــى القطاع 

إيجـــاد الحلـــول ذات الصلـــة بشـــكل جماعي.

أليكس معلوف
عضو مجلس إدارة جمعية العالقات العامة واالتصاالت 

في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

التنـــوع والشـــمولية يمثـــالن جوهر كل عمـــل ناجح. ولتحقيـــق ذلك يتعين 
علـــى الشـــركات اتخاذ خطـــوات مهمة نحو تطويـــر سياســـات العمل التي 
تمّكـــن الموظفين من الشـــعور باالحتـــرام والتقدير. ورغـــم انتهاء الجائحة، 
ال يـــزال العالـــم يواجه طيفًا واســـعًا من التحديات التـــي تؤثر على األعمال 
بمختلـــف مســـتوياتها وأحجامهـــا، لـــذا ينبغـــي تبنـــي التنـــوع غيـــر العادي 
للثقافـــات ووجهـــات النظـــر الموجودة فـــي المنطقة، والتواصـــل بطريقة 

تجـــذب االهتمـــام، ومواصلة الســـير في هـــذه البيئة ســـريعة التغير.

عماد لحد
العضــو المنتــدب – دبــي، رئيــس مختبر الــذكاء االصطناعي

Global Digital Practice - المدير المشــارك
أبكو وورلدوايد

التنوع

%39
إناث

%61 
ذكور

العمر
تبيـــن النتائـــج أن 46% مـــن الذيـــن شـــاركوا في 
االســـتطالع تتراوح أعمارهم بيـــن 25 و34 عامًا، 
بينمـــا تتراوح أعمـــار الفئة العمريـــة الثانية ما بين 
35 و44 عامـــًا )أي مـــا نســـبته 30%(، فـــي حين 
شـــكلت الفئـــة العمريـــة مـــن 45 إلـــى 54 عامـــًا 
نســـبة )12%(، واســـتحوذت الفئـــة العمرية التي 
تتـــراوح مـــا بين 18 – 24 عامًا على نســـبة )%3(. 
أمـــا الفئة العمريـــة ما بيـــن 55 و64 عامًا فكانت 

نســـبتها نحو )%9(. 

اللغة
ســـألنا المشـــاركين إن كانـــوا يتحدثـــون أي لغـــة 
أخرى، بخالف اإلنجليزية، وبمســـتوى يســـاعدهم 

على إجـــراء محادثـــات تتعلـــق بالعمل.

وأجابت الغالبية العظمـــى )73%( إنهم يتحدثون 
 )%23( الفرنســـية  شـــكلت  بينمـــا  العربيـــة، 

.)%10( واألوردو   )%11( والهنديـــة 

فـــي المقابـــل، أجابـــت أقليـــة ال تتجاوز نســـبتها 
)10%( إنهـــم ال يتحدثـــون أي لغـــة أخـــرى إلـــى 

جانـــب اإلنجليزيـــة.  

%3

%9

%12

%30

%46

55-64

18-24

45-54

35-44

25-34

%10

%14

%10

%11

%23

%73

باتـــت الجـــدارة تفـــرض تأثيرهـــا علـــى الطبقـــات االجتماعيـــة، حيـــث تبرز 
أهميـــة الموهبـــة المدعومة بالجهـــد لتكون بدياًل عن المكانـــة االجتماعية، 
كمـــا أنهـــا تمثـــل عامـــاًل مســـاعدًا رئيســـيًا فـــي عمليـــة التقـــدم المهنـــي. 
ويتعيـــن على الشـــركات تجاوز المقاييـــس التقليدية، مثـــل التعليم والبلد 
األصلـــي للموظف، واســـتبدالها بمقاييس تتعلق بالمهارات الشـــخصية، 
مثـــل الـــذكاء العاطفي وريـــادة األعمال، واتخاذها مؤشـــرات رئيســـية في 

التوظيف.  عمليـــة 

أمل عثمان
الشــريك فــي انســتينكتيف بارتنرز

الجنس
تشـــكل اإلناث نســـبة عالية في قطـــاع العالقات 
العامة، حيـــث تبين التقاريـــر اإلقليمية للعالقات 
العامة التـــي تصدر عن جمعيـــة العالقات العامة 
واالتصـــاالت، أن اإلناث يشـــكلن نســـبة الثلثين 
فـــي هـــذا القطـــاع، وينطبـــق هـــذا إلى حـــد كبير 
علـــى منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا 

في العـــام 2021. 

ورغـــم ذلـــك، فقـــد أظهـــر اســـتطالع الجمعيـــة 
للعـــام 2022 أن 61% من المشـــاركين كانوا من 

الذكـــور مقابـــل 39% مـــن اإلناث.

ومـــع أن هذه األرقام ال يمكن األخذ بها كمؤشـــر 
علـــى تركيبة الجنســـين في القطاع بشـــكل عام، 
ينبغـــي وضعها بالحســـبان في إطـــار النتائج التي 

يخلص إليها هـــذا التقرير.

العربية

الفرنسية

الهندية 

االوردو

لغة أخرى

االنجليزية فقط 



www.prca.org.ukwww.prca.org.uk 1617

قال 81% إنه ال توجد لديهم أي إعاقة 

* ارتفاع بنسبة تزيد على 18% مقارنة بدراسة العام 2021

%19 
يعانون إعاقة ما

%50
%25
%9
%7
%6
%2
%1

درجة البكالوريوس

دراسات عليا

شهادة الثانوية

كلية متخصصة

تعليم عالي محترف

شهادة االبتدائية

أخرى

المستويات التعليمية آلباء الموظفين

20
21

20
22

GOOD or
VERY GOOD VERY POORAVERAGE

%39 %40 %11 %11

%52

POOR 

نهج قطاع العالقات العامة في عملية ترقية المرأة إلى مناصب قيادية

20
21

20
22

GOOD or
VERY GOOD VERY POORAVERAGE

%47 %36 %11 %7

%63

POOR 

نهج المؤسسات المشاركة في ترقية المرأة إلى المناصب القيادية 

اإلعاقة
عندمـــا ُســـئل المشـــاركون فـــي االســـتطالع إن 
كان لديهـــم أي نـــوع مـــن اإلعاقة، جـــاء رد %19 
باإليجـــاب، وهو مـــا يمثل زيادة عاليـــة، حيث بلغ 
هـــذا الرقم نحـــو 1% في دراســـة العـــام 2021. 

وبنـــاًء علـــى ذلك نخلـــص إلـــى احتمالين:

األول: نمو القطاع بشـــكل إيجابـــي لضمان جعل 
أكثـــر شـــمواًل لألشـــخاص ذوي  العمـــل  مـــكان 
اإلعاقـــة، مـــا ســـهل زيـــادة عـــدد الموظفين من 

الشـــريحة. هذه 

النظـــرة  الثانـــي: وجـــود تحســـن ملحـــوظ فـــي   
لإلعاقة ســـواء داخل إطار القطاع و /أو المنطقة، 
مـــا يعني أن الناس أصبحوا أكثـــر انفتاحًا للتعامل 

مـــع اإلعاقة.  

المرأة في القيادة
مـــن المثيـــر لالهتمـــام، إنـــه عندما طلـــب تقييم 
العامـــة  العالقـــات  عليـــه  تســـير  الـــذي  النهـــج 
واالتصـــاالت فـــي ترقية النســـاء إلـــى المناصب 
القياديـــة، انخفـــض معـــدل االختيـــار المشـــترك 
 %52 مـــن  جـــدًا”  و”جيـــد  “جيـــد”  للمســـتويين 
فـــي عـــام 2021، إلى 39% فـــي 2022. ويتدنى 
هـــذا الرقم إلى مســـتويات أقل عنـــد الرجوع إلى 
اإلجابـــات التي قدمتها المشـــاركات من النســـاء 
والتـــي بلغت نســـبتها )%37(. ومـــن جهة أخرى، 
تـــم تقييم النهج بمســـتوى “متوســـط” من قبل 
40% مـــن المشـــاركين، وحصـــل علـــى تقييـــم 
“ضعيـــف” و”ضعيـــف جدًا” من قبـــل 11% من 

ركين.  لمشا ا

فـــي النهايـــة، قـــد تشـــير هـــذه األرقـــام إلـــى أن 
معـــدالت القطـــاع تراجعـــت مقارنـــة مـــع العالم 
مـــن  المزيـــد  بـــذل  يتعيـــن  وبالتالـــي  الماضـــي، 
الجهـــود لســـد القجـــوة بيـــن الرجال والنســـاء في 

القياديـــة. المناصـــب 

ومـــع أن المشـــاركين كانـــوا أكثـــر إيجابية بشـــأن 
نهـــج مؤسســـاتهم المتعلـــق بترقية النســـاء إلى 
المناصـــب القياديـــة، إال أن الواقـــع لـــم يتغّيـــر. 
وعند ســـؤالهم عـــن هذه المســـألة تحديـــدًا، كان 
هنـــاك انخفـــاض بنســـبة 16 نقطـــة مئويـــة من 
المجمعـــة  المعـــدالت  فـــي   %47 إلـــى   %63
لإلجابتيـــن “جيـــد” و “جيد جدًا”. وقـــال 36% إن 
شـــركاتهم تتبـــع نهجًا “متوســـطًا” عندمـــا يتعلق 
األمـــر بترقيـــة المـــرأة إلـــى المناصـــب القيادية، 
وقـــال 11% إن النهـــج “ضعيـــف” ووصفه %7 

بـِ “الســـيئ”.

التعليم
المســـتطلعة  مـــن  العظمـــى  الغالبيـــة  أفـــادت 
آرائهـــم، أي بمعـــدل 50% إنهـــم يحملـــون درجة 
بحصولهـــم   %25 أفـــاد  بينمـــا  البكالوريـــوس، 
الماجســـتير فـــي  أو  الماجســـتير،  علـــى شـــهادة 
إدارة األعمـــال، أو درجـــة الدكتـــوراه. وذكر 9% أن 
شـــهادة الثانويـــة تمثل أعلـــى مســـتوى تعليمي 
لهـــم، بينمـــا قال 7% إنهم حصلـــوا على التعليم 
الجامعـــي المتخصـــص، وقـــال 6% إنهـــم تلقوا 
تعليمـــًا متخصصًا عاليًا، وأفاد 2% أن المدرســـة 
االبتدائيـــة تمثـــل أعلى مســـتوى تعليمـــي لهم، 
وذكـــر 1% إنهـــم لـــم يصلـــوا إلـــى أي مـــن هذه 

المســـتويات التعليميـــة.

المكانة االجتماعية
لتكويـــن صورة واضحة حـــول المكانة االجتماعية 
عـــن  الموظفيـــن  ســـألنا  القطـــاع،  هـــذا  داخـــل 
مســـتوى تعليم آبائهم، وصرحت الغالبية )%60( 
أن والديهـــم يحملـــون شـــهادات جامعيـــة، بينما 
أفـــاد 32% أن والديهـــم ال يحملـــون مؤهـــالت 

جامعيـــة، بينمـــا فضـــل 8% عـــدم اإلجابة.

%50
%25
%9

شهادة جامعية

ال يمتلكون شهادات عليا

فضلوا عدم اإلجابة

جيد أو جيد جدًاالمعدلضعيفضعيف جدًا

جيد أو جيد جدًاالمعدلضعيفضعيف جدًا
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%23
من إجمالي المستجيبين عانوا أو تم 
تشخيص إصابتهم بأمراض نفسية 

خالل اإلثني عشر شهرًا الماضية.

%9
20212022

%21

%30
%25

TWO OR THREE
DAYS A WEEK

EVERY DAY

%25

%53

نسبة موظفي العالقات العامة الذين أفادوا أنه يتعين عليهم إجراء مكالمات و / أو 
التعامل مع رسائل البريد اإللكتروني ذات صلة بالعمل خارج ساعات الدوام

األحداألحدالسبتالسبتالجمعةالجمعةالخميسالخميساألربعاءاألربعاءالثالثاءالثالثاءاألثنيناألثنين

صباحًاصباحًا07:0007:00

صباحًاصباحًا08:0008:00

صباحًاصباحًا09:0009:00

صباحًاصباحًا10:0010:00

صباحًاصباحًا11:0011:00

صباحًاصباحًا12:0012:00

مساًءمساًء01:0001:00

مساًءمساًء02:0002:00

مساًءمساًء04:0004:00

مساًءمساًء03:0003:00

مساًءمساًء05:0005:00

مساًءمساًء06:0006:00

MEAN VALUE OF CONTRACTED HOURS FOR PR
AND COMMUNICATIONS EMPLOYEES (40 HRS)

VS.
ACTUAL WORKED HOURS (47.1 HRS)

MEAN VALUE OF CONTRACTED HOURS FOR PR
AND COMMUNICATIONS EMPLOYEES (40 HRS)

VS.
ACTUAL WORKED HOURS (47.1 HRS)

بلغ متوسط عدد الساعات المتعاقد عليها لموظفي العالقات العامة واالتصال 40 ساعة 
في األسبوع، بينما بلغت ساعات عملهم الفعلية 47.1 ساعة.

متوسط ساعات العمل المتعاقد عليها )40 ساعة(، مقابل ساعات العمل الفعلية في 
األسبوع )47.1 ساعة(.

قضايا الصحة النفسية

ُســـئل المشـــاركون عّمـــا إذا كانوا قـــد عانوا أو تم 
تشـــخيصهم بمـــرض نفســـي. وفـــي المجمـــل، 
كان رّد %23 منهـــم باإليجـــاب، وهـــي النســـبة 
ذاتهـــا التـــي وردت في اســـتبيان العـــام الماضي 

لمنطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا.

الرقـــم  ظـــل  بينمـــا  أنـــه  إلـــى  اإلشـــارة  وتجـــدر 
اإلجمالـــي علـــى حاله، فقد تقلصـــت الفجوة بين 
عـــدد الرجال والنســـاء مّمـــن أبلغوا عـــن إصابتهم 

نفســـي. بمرض 

وفـــي العـــام الماضـــي، كشـــف 9% فقـــط من 
الرجـــال عـــن إصابتهم بأمراض نفســـّية، في حين 
وصلت النســـبة بين النســـاء إلـــى 30%. أّما في 
العـــام 2022، فقد تغيـــرت النتيجة لتصبح %21 
و 25% للرجـــال والنســـاء علـــى التوالـــي. وقـــد 
يشـــير هـــذا الوضع إلـــى تحول إيجابـــي، من حيث 
االبتعاد عن مشـــاعر الخجل أو الشـــعور بالعار بين 

الرجـــال عندما يتعلـــق األمر بالصحة النفســـية.

باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، يجـــب أن تظـــل الرفاهية 
النفســـية في مقدمة اهتمامـــات أصحاب العمل 
في مجـــال العالقات العامة واالتصال، الســـيما 
وأّن موظفـــي القطاع يواجهـــون ضغوطًا متزايدة 
باســـتمرار خـــارج أدوارهم المنوطة بهم مباشـــرة. 

وفـــي الواقع، أفـــاد 53% من المشـــاركين أنهم 
إرســـال  أو   / و  إجـــراء مكالمـــات  إلـــى  اضطـــروا 
رســـائل بريـــد إلكترونـــي متعلقـــة بالعمـــل خـــارج 
ســـاعات العمل بشـــكل يومي، فيمـــا أفاد %25 
أنهـــم اضطروا إلـــى القيام بذلك علـــى األقل كّل 

يوميـــن إلى ثالثـــة أيام أســـبوعيًا.

يوميًا  كل يومين إلى ثالثة
أيام أسبوعيًا

الرجالالنساء

وبلغ متوســـط ســـاعات العمـــل المتعاقـــد عليها 
لموظفـــي العالقـــات العامـــة واالتصـــاالت 40 
ســـاعة فـــي األســـبوع، فـــي حيـــن وصـــل عـــدد 

ســـاعات عملهـــم الفعليـــة إلـــى 47.1 ســـاعة.
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تشـــير الزيـــادات فـــي الرواتـــب والمكافـــآت إلى الـــدور األساســـي لقطاع 
العالقـــات العامـــة واالتصـــال في جميـــع أنحاء منطقة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال إفريقيا، فـــي ظل التحـــّول والمكانـــة العالمية التـــي تتطلع هذه 
الـــدول للوصـــول إليهـــا. وعـــالوة علـــى ذلـــك، نظـــرت المؤسســـات فـــي 
العديـــد مـــن العوامـــل اإلضافيـــة فيمـــا يتعلـــق بتعديالت األجـــور، والتي 
تشـــمل: إعـــادة التنظيم بعـــد الوباء، وزيـــادة معدالت التضخـــم وتكاليف 
المعيشة. واســـتخدمت الشـــركات حزم أجور متزايدة كجزء من إستراتيجية 

االحتفـــاظ بالموظفيـــن لتجنـــب الوقوع فـــي أزمة نقـــص المواهب.

مانديب دوالي
 رئيس اإلستراتيجية ومؤسس مجموعة

IMPACT-ME ”إمباكت مي“

ســـيكون تبنـــي نهـــج ريـــادة األعمـــال، ضمن أي مســـتوى من مســـتويات 
المؤسســـة، أمرًا بالـــغ األهمية لتحقيـــق النمو على األصعدة الشـــخصية 
والتنظيميـــة والتجاريـــة. وينبغـــي علـــى الشـــركات العمل علـــى تعزيز حس 
ريـــادة األعمـــال فـــي بيئاتها. وتؤدي الشـــفافية بشـــأن نطاقـــات الرواتب 
ومعاييـــر الحصـــول عليهـــا إلـــى تعزيـــز معرفـــة الموظفيـــن إزاء مـــا هـــو 
متوقـــع منهـــم، واألعمـــال المكلفيـــن بالقيـــام بهـــا، واألشـــخاص الذين 
يتعيـــن تقديـــم تقاريرهـــم إليهـــم. وســـتضمن الشـــفافية أيضـــًا امتـــالك 
اإلدارة لـــأدوات الالزمة لتقييـــم األداء وتقديم المكافـــآت تبعًا لذلك عبر 
الشـــركة وبشـــكل منهجـــي وثابـــت. ويعد ســـد فجـــوة األجور أيضـــًا مجااًل 
آخـــر من مجـــاالت التركيز التي يجـــب مراعاتها، ألن ذلك يســـهم في تعزيز 
بيئـــة يتم فيهـــا مكافـــأة الموظفين وفق معاييـــر واضحة تتعلـــق باألداء، 
مـــا يتيـــح لهم رؤيـــة أفضـــل إزاء تحقيقهـــم النمـــو الوظيفـــي واالحتفاظ 
بهـــم فـــي نهايـــة المطاف، علمـــًا أن هذه األمـــور تندرج ضمـــن التحديات 

الرئيســـية للقطـــاع في الوقـــت الراهن.

أمل عثمان
Instinctif Partners ”شريك – “إنستينكتيف بارتنرز

 األجور
والمكافآت
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األجور والمكافآت
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%39 شريحة الفئة العمرّية ونسبة الزيادة في الراتب خالل األشهر الـ 12 الماضية

النســـبة المئويـــة للعامليـــن فـــي القطـــاع ممن 
حصلـــوا علـــى زيـــادة في األجـــور في األشـــهر الـ 

12 الماضيـــة

63%

7%

MEN WOMEN
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RECEIVED
MORE THAN 25% RAISE

60%

 

RECEIVED
BETWEEN 5-7%

RECEIVED
BETWEEN 1-2%%

%62
 من المستجيبين حصلوا على
 زيادة في األجور في األشهر

الـ 12 الماضية
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رجال نساء
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نساءرجال
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61% 51%

3,770 USD 

10,587 USD
%57

من المستجيبين حصلوا على 
مكافأة في آخر 12 شهرًا

%61%51

%61%51

 متوسط قيمة
 المكافأة المستلمة
في آخر 12 شهرًا

3,770 دوالرًا للرجال

10,587 دوالرًا للنساء

%36

%70
%59

%56
%45

2021 2022

%62

 

%39

األجور والمكافآت

بالمقارنـــة مـــع العـــام 2021، قالت نســـبة عالية 
مـــن العامليـــن في قطـــاع العالقـــات العامة في 
منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا، إنهم 
حصلـــوا على زيـــادة في األجور فـــي العام 2022. 
وبينمـــا بلغت النســـبة في العام الســـابق 36%، 
صـــرح %62 هذا العـــام أنهم حصلـــوا على زيادة 
فـــي األجـــور. ومن الالفـــت أن األشـــخاص الذين 
تتـــراوح أعمارهـــم بين 25 و 34 عامـــًا كانوا الفئة 
األعلـــى بنســـبة )%70( للحصـــول علـــى زيـــادة 
فـــي األجـــور، تالهـــم األشـــخاص ممـــن تتـــراوح 
أعمارهـــم بيـــن 35 و 44 عامـــًا )%59(، ثم الفئة 
العمرّيـــة مـــن 45 إلـــى 54 عامـــًا )%56(، وجـــاء 
بعدهم مـــن تتراوح أعمارهم بيـــن 18 و 24 عامًا 
بنســـبة )%45(، أّمـــا الفئـــة مـــن 64-55 ســـنة 
فكانـــت نســـبة مـــن حصلـــوا علـــى الزيـــادة فـــي 

األجـــور )38%(.

وهناك زيـــادة مماثلة عند النظر إلى المشـــاركين 
الذيـــن أبلغـــوا عـــن تلقـــي مكافـــآت في الســـنة 
الماليـــة الماضيـــة. وذكـــر %57 من المشـــاركين 
أنهـــم حصلوا علـــى مكافـــآت في العـــام 2022، 
ما يشـــير إلـــى زيادة كبيـــرة بنســـبة %33 مقارنة 
بالعـــام 2021. وتجدر اإلشـــارة إلـــى أن %65 من 
األشـــخاص الذين تتراوح أعمارهـــم بين 18 و 24 
عامـــًا تلقوا مكافآت، يليهم األشـــخاص بين -45
54 ســـنة بنســـبة %63، و %58 من األشخاص 
بيـــن 34-25 ســـنة، و %52 من األشـــخاص بين 
44-35 ســـنة، و %38 من األشـــخاص بين -55
64 ســـنة. وتم الكشـــف عـــن نقطة أخـــرى مثيرة 
لالهتمـــام، وهـــي أن حجـــم المكافأة المســـتلمة 
يتناقـــص بشـــكل عـــام مـــع التقـــّدم فـــي الفئـــة 
العمرّيـــة. وعمومـــًا، تشـــير الزيـــادة فـــي الرواتب 
والمكافـــآت إلـــى زيـــادة بـــروز قطـــاع العالقـــات 
العامـــة واالتصال في منطقة الشـــرق األوســـط 
حالـــة  علـــى  أيضـــًا  وتـــدّل  إفريقيـــا،  وشـــمال 

االنتعـــاش الفعـــال مـــن تداعيات كوفيـــد - 19.

فجوة األجور العالمية بين الجنسين

العامـــة  العالقـــات  جمعيـــة  تقريـــر  يتنـــاول 
وشـــمال  األوســـط  الشـــرق  فـــي  واالتصـــاالت 
إفريقيـــا فجـــوة األجـــور المحتملـــة فـــي قطـــاع 
العالقـــات العامة واالتصـــاالت، وذلك من خالل 
استكشـــاف الزيـــادات فـــي األجـــور والمكافـــآت 
المدفوعـــة. وعنـــد ســـؤالهم عـــن زيـــادات األجور 
خـــالل الــــ 12 شـــهرًا الماضيـــة، أفـــاد 62% من 
زيـــادة. ويكشـــف  بالحصـــول علـــى  المشـــاركين 
توزيـــع هـــذا الرقـــم حســـب الجنـــس عـــن نتائـــج 
مماثلـــة إلـــى حـــد كبيـــر؛ حيـــث أبلـــغ 63% مـــن 
الرجـــال و60% من النســـاء عن زيـــادة في األجور. 
وفيمـــا يتعلق بنســـبة الزيـــادة التي حصـــل عليها 
فـــي  متشـــابهة  النتائـــج  كانـــت  المشـــاركون، 
المحصلـــة النهائيـــة. وعلى ســـبيل المثـــال، أبلغ 
7% مـــن الرجـــال والنســـاء عـــن تلقـــي مكافـــآت 
اختالفـــات  هنـــاك  وكانـــت   .%25 علـــى  تزيـــد 
ملحوظـــة أيضًا في المتوســـط، حيث أبلغ %28 
مـــن الرجـــال عن ارتفـــاع أجورهم بنســـبة %5-7، 
بينمـــا أفاد بذلـــك 17% من النســـاء فقط. وفي 
المســـتوى األدنى من زيـــادات األجور، أبلغ %11 
مـــن الرجال عـــن زيادة بنســـبة 2-1% في األجور، 
فـــي حيـــن قـــال 26% من النســـاء إنهـــن حصلن 

علـــى زيـــادة مماثلة. 

وبشـــكل عـــام، ومـــع أنـــه ال يوجد فـــرق حقيقي 
لزيـــادات األجور في نهاية المطـــاف، يبدو مرجحًا 
حصـــول النســـاء على زيـــادة صغيرة فـــي األجور، 

مقابـــل زيادة متوســـطة الحجـــم للرجال.

وقال 57% من المشـــاركين إنهم تلقوا مكافآت 
في الســـنة الماليـــة الماضية. واتضـــح أن فرص 
المشـــاركين من الذكور تكون أعلى بنســـبة %10 
 %61 المكافـــآت، حيـــث ذكـــر  للحصـــول علـــى 
منهـــم حصولهـــم عليها، فـــي حين بلغت نســـبة 

النســـاء ممـــن حصلن عليهـــا 51% فقط.

ومـــن الالفت للنظر، أن متوســـط قيمة المكافأة 
المدفوعـــة للنســـاء كانـــت أعلـــى بكثيـــر من تلك 
التي يتلقاهـــا الرجال؛ حيث بلغ متوســـط القيمة 
لجميع المشـــاركات مـــن اإلنـــاث 10,587 دوالرًا 
أمريكيـــًا، بينمـــا انخفض المتوســـط إلـــى 3,770 

دوالرًا أمريكيـــًا للرجال.

فـــي نهايـــة المطـــاف، ورغم تدني فرص النســـاء 
للحصـــول علـــى المكافـــآت، إال أنهـــن يحصلـــن 
علـــى مبالـــغ أعلـــى بكثيـــر مقارنـــة مـــع نظرائهن 
مباشـــر  بشـــكل  يتناقـــض  وهـــذا  الرجـــال.  مـــن 
مـــع الزيـــادات فـــي األجـــور، حيث يحصـــل الرجال 
والنســـاء على معـــدل متماثل تقريبًا فـــي زيادات 
األجـــور، ومـــع ذلـــك فمـــن المرجـــح أن تحصـــل 
النســـاء على زيادة بســـيطة في األجـــور. ومن ثم 
فـــإن فجـــوة األجور بيـــن الجنســـين غيـــر واضحة 
نســـبيًا في قطاع العالقات العامـــة واالتصاالت 
فـــي منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا. 
ولكـــن، ينبغـــي التنويـــه إلـــى حقيقـــة أن الرواتب 
األساســـية لـــم يتـــم تســـجيلها كجـــزء مـــن هـــذه 
الدراســـة، ونتيجة لذلك، ال يمكن حســـاب نســـبة 

محـــددة لفجـــوة األجـــور بين الجنســـين.

25 – 34 عامًا

35 – 44 عامًا

45 – 54 عامًا

18 – 24 عامًا

55 – 64 عامًا

 تلقى زيادة بنسبة
أكثر من 25% 

 تلقى زيادة بنسبة
%5 إلى 7% 

 تلقى زيادة بنسبة
%1 إلى 2% 
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المزايا

باإلضافـــة إلـــى الراتـــب األساســـي والمكافآت، 
يتلقـــى العاملـــون في قطـــاع العالقـــات العامة 
واالتصاالت مجموعة واســـعة من المزايا المالية 
وغير الماليـــة. وقال 86% من المشـــاركين أنهم 
يحصلـــون علـــى واحـــدة على األقـــل مـــن المزايا 
التـــي تم إدراجها في اســـتطالعنا. وكانـــت المزايا 
التأميـــن  هـــي  شـــيوعًا  األكثـــر  األولـــى  الثالثـــة 
الصحـــي الشـــخصي )25%(، والتأميـــن الصحي 

18%للعائلـــة )21%(، والمكافـــآت )%18(.

%21

%25 التأمين الصحي الشخصي

التأمين الصحي للعائلة

المكافآت
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تعتبر جمعية العالقات العامة واالتصاالت أكبر هيئة متخصصة 
للعالقات العامة في العالم.

إننا نتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لنا، ونمثل أكثر من 35,000 
عامل في هذا القطاع في 82 دولة حول العالم.

ونظرًا المتالكنا شبكة مكاتب في لندن وهونغ كونغ ودبي 
وسنغافورة وبوينس آيرس، فإّننا نشجع على التميز في 

العالقات العامة عالميًا.

وتتمحور مهمتنا حول تأسيس قطاع للعالقات العامة بأعلى 
مستويات االحترافية والقيم األخالقية لمواصلة تحقيق 

االزدهار. ونشجع أيضًا على اتباع المعايير المهنية والعمل على 
تطبيقها في جميع أنحاء العالم، وذلك من خالل ميثاقنا المهني 

ومدونة قواعد السلوك التي ُتلزم األعضاء على تبني أعلى 
معايير الممارسة األخالقية.

ونقّدم فرص التدريب االستثنائية والبيانات المتخصصة 
الموثوقة والشبكات العالمية وفرص التطوير، كما نتولى إدارة 

المنظمة الدولية الستشارات االتصال، بصفتها الهيئة التي 
تنضوي تحت لوائها 41 جمعية عالقات عامة و 3,000 وكالة 

في جميع أنحاء العالم. باإلضافة إلى ذلك، نقدم الدعم لجمعّية 
االتصال لصناعة السيارات )ميكا(.


