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20202©حقوق النشر محفوظة لشركة بروكابيتا 

رسالة الرئيس التنفيذي

ھ
ّ
منا�خاصاإلصدار هذااألعزاءلعمالئناأقّدمأن،سروري دوا��ملنإن

يالكو��السوق ��البشر�ةاملواردملمارساتالسنوي برو�ابيتاتقر�ر 
 متضمنالعاملهذامختلف�ش�لتقر�رناأصدرناوقد2020للعام

ً
ا

 أطلقناحيث،19-كوفيدجائحةتأث��ات
ً
ر�اتالشك��ى اس��دفاستبيانا

اءورؤسالتنفيذي�ن،الرؤساء(األعمالقيادييمنكب��وعددا�خاصة
 )التنفيذي�ناألعمالوقادةاإلدارات،مجالس

ً
آراءطالعالستآخرواستبيانا

 ال�و�ت��القطاعاتمختلف��البشر�ةاملواردقادة
ً
حرصنانمانطالقا

فةومعر لفهماألعمالمجال��واملؤثر�نالقيادي�نآراءمشاركةع��
 عندهاوالوقوفاملستقبليةوتطلعا��متوجها��م

ً
التغي��اتد�عخصوصا

ا�حادوال��اجع،19-�وفيدجائحةجراءواجه��مال�يوالصعو�اتالكب��ة
العاممناألول الر�عمنذالعامليةاألسواق��النفطأسعار�شهدهالذي

.املا��ي

ومحفزةةرائع�انتاالستبيانهذا��املشاركة�سبةأنإ��اإلشارةتجدر
،

ً
دعو��اتمال�يالشر�اتمن80%منأك�� إ��وصلتحيثجدا

ستطالعال امل�حةا�حاجةع��دليلإالهذاومااالستبيان،لهذالالستجابة
اتالتوجهملعرفةحاج��مومدىا�خاصالقطاعمنالقيادي�نمناآلراء

ال�يالعاليةالثقةإ��باإلضافة،19-�وفيدجائحةمعللتعاملا�حديثة
��البشر�ةارداملو ��االستشار�ةل�خدماتمزود�أك��برو�ابيتا��احظيت

.العر�يا�خليجودول ال�و�تدولة

 
ً
مبادئنامعوافقو�التاملستمرةالعامليةالتغي��اتمواكبةبأهميةمناو�يمانا

 لھحدودالاالبت�ارأنتؤمنال�ي
ً
ال�يالصعبةاألوقاتظل��خاصة

رضت
ُ
19-وفيد�جائحةسّبب��اال�يالتحّدياتجّراءالعامهذاعليناف

االقتصاديةاوتبعا��العالمأنحاءشّ�ى��القطاعاتمختلفع��وتأث��ها
و�غي��ناعملوطر�قةتفك��ناأسلوبصياغةإعادة��ساهممماوال�حية،

هذهظل��ا�جتمعيةمسؤوليتنامنطلقومن.اعتدناهاال�يحياتناأنماط
وموظفينانالعائالتا�حمايةتوف��كيفيةع��اهتمامناُجلانصبالظروف،

مةاألز هذهملواجهةومجتمعاتنالعمالئناواملساندةالعون يدوتقديم
ية

ّ
.املتفش

لتوّجهاتوااملعالمعنبإيجازتقر�رهايتحدثأنبرو�ابيتاارتأتوعليھ،
���و�تالدولة��البشر�ةاملواردوممارساتالتجار�ةلألعمالالرئيسية

التحدياتمعالقطاعاتمختلف�عاملوكيفيةا�حالية،املرحلة
لعاملبشر�ةااملواردممارساتع��املستقبليةالنظرةإ��إضافة،املستجدة

2021.

ستمرامللدعمكموامتنا�يشكري خالصبتوجيھالفرصةأغتنمأنأودو 
لتال�يالرا�خةوثقتكم

ّ
نتناأساسيةرك��ةش�

ّ
تحقيقلةمواصمنمك

قديموتالثقةمنكب��قدرع��نبقىأنو�عدكم�خدماتنا،أك��قيمة
معيتما��ىبماتطو�رهاواستمرار�ةاالستشار�ةا�خدماتأفضل

.الرائدةواملمارساتمتطلباتكم

مع تحيا�ي،

بمحمد أبو الرُّ 

ةدار�الرئيس التنفيذي لشركة برو�ابيتا لالستشارات اإل 
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ر�ةنتائج استبيان قادة املوارد البشنتائج استبيان قياديي األعمال�حة عن املشارك�ناملقدمة
نظرة مستقبلية ع�� ممارسات 

2021املوارد البشر�ة لعام 

املقدمة

معالتعاملمن�جياتإيضاحإ��باإلضافةال�و�تدولة��ا�خاصللقطاعاألعمالملمارساتاملستقبليةالتوجهاتحول شاملةرؤ�ةتقديمإ��التقر�رهذا��دف

للموارد��االس��اتيوالدور عل��ا،وا�حفاظاملواهباستقطابوآلياتالوط�ي،االقتصادع��وتأث��هالنفطأسعاروانخفاض،19-�وفيدجائحةمثلاألزمات

الدورانمعدالتوخفضر�ةالبشللمواردفعالةاس��اتيجياتبناء��فعالدور منلهاملااملث��،امل�افآتأطروتنفيذتصميمع��القيادي�نمساعدة��البشر�ة

.الوظيفي

ط
ّ
�ش�لاإلصدارهذاركزحيث.ا�جائحةخاللالعملت�لفةإلدارةالشر�اتقبلمناملعتمدةواملمارساتاملتخذةالتداب��ع��الضوءا�خاصاإلصدارهذاوُيسل

:التا��ا�حاور ع��خاص

 
ً
�ي،الرقالتحّول ��واالستثمارُ�عدعنالعملع��االعتمادع��القطاعاتمختلفمنم��ايدترك��هناك،2021عاماق��ابمعأنھلوحظذلك،إ��إضافة

.وتنمي��االوطنيةالعاملةالقوى تطو�رإ��باإلضافة

حة  التأث�� االقتصادي لـجائ
19-كوفيد

ممارسات األعمال 
والتكنولوجيا

إدارة القوى 
العاملة

بيئة التوقعات املستقبلية ل
العمل
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�حة عن املشارك�ن

شركة144منأك�� ��متمثل�ناالستبيانهذا��باملشاركةال�و�ت��العاملةالقطاعاتمختلفمنالبشر�ةاملواردوقادةاألعمالقيادييمن205منأك��قام

.مدرجةغ�� شركة99و،املا��ال�و��يالسوق ��مدرجةشركة45بي��ممنك��ى 

الشر�ات الغ�� مدرجة

69%شركة، 99

الشر�ات املدرجة

31%شركة، 45

ر�ةنتائج استبيان قادة املوارد البشنتائج استبيان قياديي األعمال�حة عن املشارك�ناملقدمة
نظرة مستقبلية ع�� ممارسات 

2021املوارد البشر�ة لعام 
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�حة عن املشارك�ن

:أهمهاومنالكو��يالسوق ��القطاعاتأغلب�غطيةإ��االستبيان��دف

قطاع السيارات

قطاع التجزئة واملنتجات 
االس��الكية والتجارة 

اإللك��ونية

قطاع األعمال وا�خدمات 
املهنية

النقل وا�خدمات قطاع
اللوجستية

القطاع العقاري و�دارة 
املرافق

النفط والغازقطاع

قطاع األغذية 
واملشرو�ات

اتقطاع تكنولوجيا املعلوم

البنوك (قطاع ا�خدمات املالية 
والتأم�ن و�دارة األصول وأسواق 

)رأس املال

قطاع الرعاية ال�حية

قطاع االتصاالت

قطاع التجارة العامة 
واملقاوالت والتصنيع

ر�ةنتائج استبيان قادة املوارد البشنتائج استبيان قياديي األعمال�حة عن املشارك�ناملقدمة
نظرة مستقبلية ع�� ممارسات 

2021املوارد البشر�ة لعام 
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19-التأث�� االقتصادي لـكوفيد. 1

19-كوفيدبجائحةاألعمالتأثر 1.1

ال�و�ت��القطاعاتمختلفمنالشر�اتمن31%أناالستبياننتائجأظهرت

 تأثرتقد
ً
خدمةومزودواالتصاالتشر�اتوم��ا،19-كوفيدبجائحةإيجابا

ا�خدماتعضو�اإللك��ونية،والتجارةاملعلومات،تكنولوجياوشر�اتاإلن��نت،

رةالتجاوشر�اتالتأم�ن،وشر�اتالقانونيةاالستشاراتمثلاملهنية

.والطبيةالغذائيةاملوادتصنيعوشر�اتاالس��الكية،

مختلفمنالشر�اتمن67%أناالستبياننتائجأشارتأخرى،جهةومن

 تأثرتال�و�ت��القطاعات
ً
الر�اضةقطاعوم��ا،19-كوفيدبجائحةسلبا

وأسواقثماراالستشر�اتو�عضالبن�ي،والقطاعوالسفر،والسياحةوال��فيھ

ةاألغذيوشر�اتاللوجستية،وا�خدماتوالنقلالسياراتوشر�اتاملال،

وقدهذا.واملقاوالتالعامةالتجارةشر�اتإ��باإلضافة،)املطاعم(واملشرو�ات

.العامليةاألسواق��التغ��ات�سببكب��ةتداعياتوالغازالنفطقطاعشهد

.�غي��أيأعمالهاع��يطرألمالشر�اتمنفقط2%أنالنتائج�ش��فيما
32%

27%

8%

2%

7%

14%

10%

عا��–تأثر سل�ي 

متوسط–تأثر سل�ي 

منخفض–تأثر سل�ي 

ال يوجد تأث��

منخفض–تأثر إيجا�ي 

متوسط–تأثر إيجا�ي 

عا��–تأثر إيجا�ي 

ما مدى تأثر أعمالكم بجائحة كورونا؟ 

ر�ةنتائج استبيان قادة املوارد البشنتائج استبيان قياديي األعمالعن املشارك�ن�حة املقدمة
نظرة مستقبلية ع�� ممارسات 

2021املوارد البشر�ة لعام 
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19-التأث�� االقتصادي لـكوفيد. 1

ا�حكومةقبلمناملقدمةاالقتصاديالدعموحزمالتحف��يةا�خطط1.2

44%أنتب�ناملتضررة،القطاعاتو��عاش19-�وفيدأزمةتداعياتملواجهةا�ح�ومةقبلمنرصدهاتمال�ياالقتصاديالدعموحزمالتحف��يةا�خططحول األفعالردودإ��بالنظر

.املقدمةاالقتصاديالدعموحزمالتحف��يةا�خططع��رضاهمعناألعمالقيادييمن37%ع��باملقابل،ع��اماحٍد إ��راض�نغ�� األعمالقيادييمن

2%

11%

24%

44%

19%

 
ً
غ�� وا�حغ�� را��يرا��ي إ�� حد مارا��يرا��ي جدا

اجهة آثار �ش�ل عام، ما مدى رضاك عن حزمة ا�خطط التحف��ية و�رامج الدعم املا�� املقدمة من قبل ا�حكومة ملو 

؟19-جائحة كوفيد

ر�ةنتائج استبيان قادة املوارد البشنتائج استبيان قياديي األعمالعن املشارك�ن�حة املقدمة
نظرة مستقبلية ع�� ممارسات 

2021املوارد البشر�ة لعام 
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ممارسات األعمال والتكنولوجيا. 2

19-كوفيدجائحةآلثار لالستجابةالشر�اتاعتمد��اال�يالتوجهات2.1

 العاملةاأليديعددتخفيضع��األعمالقيادييمنفقط6%أقدم
ً
استجابة

.ا�جائحةلتداعيات

أقلايجابيةأك�� استجاباتاختيارالعينةثلثيقاربمافضلح�ن��  تو
ً
ع��أث��ا

ل��ايالتشغي��،النموذجومراجعةالتنظميةالهي�لةإعادةأهمهاالعاملةاأليدي

 خيارً ش�لوالذيالرق�يالتحول نحو التوجھ
ً
.الشر�اتغلبأل عنھبديلالاس��اتيجيا

ا�جائحةأثر وتقليصالت�اليف�خفضأخرى توجهاتلد��مف�انتاملشارك�نبا��أما

:وم��اأعمالهمع��

والتشغيليةالرأسماليةالت�اليفخفض.

معينةأصول منالتخارج:مثل(االستثمار�ةا�خطط�عديل(.

االس��اتيجيةالتحالفاتأواالستحواذأواالندماجخاللمنالتوسع.

31%

27%

16%

12%

6%

6%

2%

إعادة الهي�لة التنظيمية ومراجعة النموذج التشغي��

التوجھ نحو التحول الرق�ي

خفض الت�اليف الرأسمالية والتشغيلية

.)�ة، إ�خ�غي�� مقر العمل، تأجيل �عض املشاريع التطو�ر : مثل(

)نةالتخارج من أصول معي: مثل(�عديل ا�خطط اإلستثمار�ة 

التوسع من خالل االندماج أواالستحواذ أو التحالفات 

االس��اتيجية

ي�نخفض األيدي العاملة واإلستعانة بمزودي ا�خدمات ا�خارج

الرؤ�ة غ�� وا�حة

؟19-ما ��  أفضل التوجهات ال�ي اعتمد��ا شركتكم لالستجابة آلثار جائحة كوفيد

إعادة الهي�لة التنظيمية ومراجعة النموذج التشغي��

التوجھ نحو التحول الرق�ي

خفض الت�اليف الرأسمالية والتشغيلية
.)، إ�خ�غي�� مقر العمل، تأجيل �عض املشاريع التطو�ر�ة: مثل(

)التخارج من أصول معينة: مثل(االستثمار�ة �عديل ا�خطط 

التوسع من خالل االندماج أو االستحواذ أو التحالفات 
االس��اتيجية

نبمزودي ا�خدمات ا�خارجي�واالستعانة خفض األيدي العاملة 

الرؤ�ة غ�� وا�حة

ر�ةنتائج استبيان قادة املوارد البشنتائج استبيان قياديي األعمالعن املشارك�ن�حة املقدمة
نظرة مستقبلية ع�� ممارسات 

2021املوارد البشر�ة لعام 
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ممارسات األعمال والتكنولوجيا. 2

�� التحول الرق�يخطط اإلستثمار 2.2

وقدحاليةخططلد��م62%أنحيثوتداعيا��ا،ا�جائحةملواجهةاملوضوعةا�خططمنكجزءالرق�يالتحول ��االستثمار أهميةع��األعمالقياديينم79%أكدأخرى،جهةومن

.أدناهبالش�لمو�حهوكما17%قبلمنوتطبيقهاا�خططدراسةجاري ح�ن��،عل��االعملبدأوا

62%

17%

15%

6%

يوجد لدينا خطط و�دأنا العمل عل��ا–�عم 

يتم دراسة ا�خطط حاليا لتحديد مدى قابلية تطبيقها–�عم 

 –ال 
ً
لكن من املمكن مستقبليا

ال يوجد–ال 

؟19-دخطط لإلستثمار �� التحول الرق�ي كجزء من مواجهة تداعيات  كوفي/ هل هناك أية توجهات

ر�ةنتائج استبيان قادة املوارد البشنتائج استبيان قياديي األعمالعن املشارك�ن�حة املقدمة
نظرة مستقبلية ع�� ممارسات 

2021املوارد البشر�ة لعام 
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ممارسات األعمال والتكنولوجيا. 2

التحديات ال�ي تواجھ الشر�ات وتؤثر ع�� نمو أعمالها2.3

افر والقانونيةالتشريعيةالبيئةأناالستبياننتائجمنتب�ن نموعمليةو�عرقلالشر�اتواجھتال�ياملباشرةالتحدياتأهم��ا�ح��العملسوق ��املطلو�ةوالكفاءاتاملواهبوتو

لتاألعمال
ّ
عدالتعامالت��الشفافيةمعاي�� وتطبيقا�حوكمةمالئمةمدىأنإ��م��م19%أشارفيمااإلجابات،إجما��من44%�سبتھماالتحدياتهذهوش�

ُ
تالتحدياأبرز �

 تؤثرال�ياملباشرة
ً
.أعمالهمنموع��سلبا

23%

21%

19%

9%

8%

7%

6%

4%

3%

والقانونيةالتشريعيةالبيئة

ا�ح��العملسوق ��املطلو�ةوالكفاءاتاملواهبتوفر 

ا�حكوميةواإلجراءاتاإلقتصاديةالتعامالت��الشفافيةمعاي�� وتطبيقا�حوكمةمالئمةمدى

التشغيليةا�خاطر 

الرق�يوالتحول التكنولوجيا��التأخر مخاطر 

البيئيةوا�خاطر األزماتإدارة

واإلجتماعيةالثقافيةالعوامل

اللوجستيةالعوامل

تحدياتيوجدال 

أي من التحديات �� بيئة األعمال لها تأث�� مباشر ع�� نمو أعمالكم؟

ر�ةنتائج استبيان قادة املوارد البشنتائج استبيان قياديي األعمالعن املشارك�ن�حة املقدمة
نظرة مستقبلية ع�� ممارسات 

2021املوارد البشر�ة لعام 

افر  املواهب والكفاءات املطلو�ة �� سوق العمل ا�ح��تو

https://pro-capita.com/


202012©حقوق النشر محفوظة لشركة بروكابيتا 

ممارسات األعمال والتكنولوجيا. 2

أبرز  ا�جوانب ال�ي يجب تحسي��ا للمساهمة �� ز�ادة �سبة توط�ن الوظائف �� الف��ة املقبلة2.4

تحسي��ايجبال�يا�جوانبأبرز منهووتطو�رهاالوطنيةالعمالةاستقطاب��دفا�خاصالقطاعلشر�اتاملباشرا�ح�وميالدعمفإن،األعمالقيادييمن32%نظروجهةمن

.اإلجاباتمن27%ھ�سبتبمااملستقبليةالعملسوق متطلباتمعيتوافقبماالتعليممخرجاتتحس�نيل��ا.املقبلةالف��ة��الوظائفتوط�ن�سبةرفع��للمساهمة

32%

الدعم ا�حكومي املباشر 
لشر�ات القطاع ا�خاص 

الستقطاب العمالة 
الوطنية وتطو�رها 

طرح تخصصات جامعية 
جديدة ملواكبة التطورات 

التكنولوجية

12%

االستثمار �ش�ل أوسع ��
مراكز التدر�ب امل�ي

11%

عقد ال��امج التدر�بية 
للمواطن�ن الباحث�ن عن 
العمل لتطو�ر مهارا��م 

و��يئ��م لسوق العمل

15%

�شديد قوان�ن التوط�ن �� 
القطاع ا�خاص

3%

تحس�ن مخرجات التعليم 
افق مع متطلبات  بما يتو

سوق العمل املستقبيلة

27%

؟ما �� أبرز ا�جوانب ال�ي يجب تحسي��ا لإلسهام �� ز�ادة �سبة توط�ن الوظائف �� الف��ة املقبلة

ر�ةنتائج استبيان قادة املوارد البشنتائج استبيان قياديي األعمالعن املشارك�ن�حة املقدمة
نظرة مستقبلية ع�� ممارسات 

2021املوارد البشر�ة لعام 
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202013©حقوق النشر محفوظة لشركة بروكابيتا 

ممارسات األعمال والتكنولوجيا. 2

اس��اتيجية استقطاب املواهب وا�حافظة عل��ا2.5

38%

38%

19%

4%

هل لديكم اس��اتيجية الستقطاب املواهب وا�حافظة عل��ا؟

�عم و�تم تحدي��ا �ش�ل دوري ال، لكن جارى العمل عل��ا ال يوجد غ�� ضرور�ة برأيي

األعمالقيادييمن76%البيا�ي،بالش�لمو�حهوكما

املواهبالستقطاباس��اتيجياتوجودأهميةيدر�ون 

ومنحجلاأل طو�لةا�حوافزخططتطبيقمثلعل��اوا�حافظة

يجياتاالس��اتمنوغ��هامنافسةأجور ومنحللموظف�نأسهم

.العالقةذات

حدي��اتع��ويعملون االس��اتيجياتهذهيطبقون م��م%38

هذهتطو�رع���عملون 38%أنح�ن��دوري،�ش�ل

 لهااملوازناتورصداالس��اتيجيات
ً
 حاليا

ً
.مي��األهإدرا�ا

ر�ةنتائج استبيان قادة املوارد البشنتائج استبيان قياديي األعمالعن املشارك�ن�حة املقدمة
نظرة مستقبلية ع�� ممارسات 

2021املوارد البشر�ة لعام 
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202014©حقوق النشر محفوظة لشركة بروكابيتا 

30%

70%

افرة �� السوق  هل �عتقد أن املهارات والكفاءات املتو

املستقبلية؟ االس��اتيجية ا�ح�� تخدم األهداف 

�عم ال

ممارسات األعمال والتكنولوجيا. 2

بالنسبةمعارضرأيلهم�انم��م70%فإنباملقابل،لشر�ا��ماملستقبليةاالس��اتيجيةاألهدافتخدمال�و��يالسوق ��املتوافرةوالكفاءاتاملهاراتبأناألعمالقيادييمن30%أقر

افرهالعدما�خارجمنوالكفاءاتاملهاراتهذهاستقطابإ��األعمالقيادييمن74%�جأو�التا��.لذلك .ا�ح��السوق ��تو

افرة �� السوق 2.6 *املهارات والكفاءات املتو

74%

26%

هل �ستع�ن باملواهب والكفاءات املستقطبة من 

افرها �� السوق ا�ح��؟  ا�خارج لعدم تو

�عم ال

ر�ةنتائج استبيان قادة املوارد البشنتائج استبيان قياديي األعمالعن املشارك�ن�حة املقدمة
نظرة مستقبلية ع�� ممارسات 

2021املوارد البشر�ة لعام 

.ا�خرجات أعاله تتضمن نتائج استبيان قياديي األعمال واستبيان قادة املوارد البشر�ة*

https://pro-capita.com/


202015©حقوق النشر محفوظة لشركة بروكابيتا 

ممارسات األعمال والتكنولوجيا. 2

باملواهباالستعانةسبباألعمالقيادييغالبيةوعلل

ندرةاأهمه�انأسبابلعدةا�خارجمناملستقطبةوالكفاءات

افر  ��ا�حالسوق ��املتخصصةوالكفاءاتاملواهبتو

.43%بنسبة

افرة �� السوق 2.6 *  .)يتبع(املهارات والكفاءات املتو

الندرة

43%

ت�لفة أقل

32%

العمل ا�جاد

18%

الوالء

7%

ملاذا �ستع�ن باملواهب والكفاءات املستقطبة من ا�خارج؟ 

الندره ت�لفة أقل العمل ا�جاد الوالء

ر�ةنتائج استبيان قادة املوارد البشنتائج استبيان قياديي األعمالعن املشارك�ن�حة املقدمة
نظرة مستقبلية ع�� ممارسات 

2021املوارد البشر�ة لعام 

.ا�خرجات أعاله تتضمن نتائج استبيان قياديي األعمال واستبيان قادة املوارد البشر�ة*
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202016©حقوق النشر محفوظة لشركة بروكابيتا 

ممارسات األعمال والتكنولوجيا. 2

رغب��مأبدوااملشارك�نمن22%أنهنا،بالذكرا�جديرومن.السابقةالف��ةخاللموظف��مإنتاجيةو�كفاءة�عدعنالعملفّعاليةعنرضاهمبمدىاملشارك�ننصفمنأك�� أشاد

.ا�جائحةان��اء�عدح�ى�عدعنالعملآليةباعتماد

*اس��اتيجية العمل عن �عد2.7

.ا�خرجات أعاله تتضمن نتائج استبيان قياديي األعمال واستبيان قادة املوارد البشر�ة*

ما هو تقييمكم إلنتاجية املوظف�ن �� حال تم اتباع أسلوب العمل عن ُ�عد خالل الف��ة السابقة؟

8% 12%
22%

58%

فعال بدرجة كب��ة و�مكن إعتماده فعال بدرجة مرضية
�عد ا�جائحة

غ�� فعال وسيتم اإلستغناء عنھ عند
اإلن��اء من ا�جائحة

لم يتم اتباعھ

ر�ةنتائج استبيان قادة املوارد البشنتائج استبيان قياديي األعمالعن املشارك�ن�حة املقدمة
نظرة مستقبلية ع�� ممارسات 

2021املوارد البشر�ة لعام 
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202017©حقوق النشر محفوظة لشركة بروكابيتا 

الالتوقعات املستقبلية لقياديي األعم. 3

�ش�لاالقتصاديالنمو عودةعدممنقلقهممدىعناألعمالقيادييمن23%أعربح�ن��األعمال،يادييقمن47%تواجھال�يا�خاوفأهممنالنفطأسعار انخفاض�عت��

.سريع

مخاوف قادة األعمال �� الف��ة القادمة3.1

47%

23%

21%

9%

النفطأسعار ��التغ��ات

املتباطئاإلقتصاديالنمو 

املستقبل��كوروناجائحةآلثار ا�حكومةاستجابة��التأخر 

/تجابةاالسع��املعنيةالقطاعاتمنوغ��هالص��للقطاعالتحمليةالقدرةعدم

املستقبل��فعال�ش�لالعمل

ما �� أك�� مخاوفك �� الف��ة القادمة؟

ر�ةنتائج استبيان قادة املوارد البشنتائج استبيان قياديي األعمالعن املشارك�ن�حة املقدمة
نظرة مستقبلية ع�� ممارسات 

2021املوارد البشر�ة لعام 

ش�ل عدم القدرة للقطاع الص�� وغ��ه من قطاعات معنية ع�� االستجابة والعمل �
فعال �� املستقبل  
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إدارة القوى العاملة والتوظيف. 11

19%

19%

16%

14%

13%

8%

5%

4%

2%

إجازات مدفوعة الراتب

العمل عن �عد

إجازات غ�� مدفوعة الراتب

إ��اء خدمات املوظف�ن

إيقاف التعي�ن والتوظيف

خفض األجور 

تأجيل الز�ادات السنو�ة/ وقف

افز السنو�ة/ وقف تأجيل ا�حو

تخفيض املزايا والبدالت/ إيقاف

؟19-وفيدأي من املمارسات التالية تم تطبيقها ملواجهة آثار جائحة ك

7%

12%

19%

62%

من املوظف�ن% 20بنسبة أك�� من–�عم 

من املوظف�ن% 20-% 10بنسبة –�عم 

من املوظف�ن% 10بنسبة أقل من –�عم 

لم نقم بإ��اء خدمات أي من املوظف�ن

هل تم اإلستغناء عن خدمات �عض املوظف�ن خالل ا�جائحة؟

19-كوفيدجائحةآثار ملواجهةتطبيقهاتمال�ياملمارسات1.1

عنملالعآليةواعتمادالراتبمدفوعةإجازاتاملوظف�نمنحإ��املشاركةالشر�ات�جأت

آثارمنحدوا�األعمالاستدامةع��ا�حفاظأجلمنتطبيقهاتمال�ياملمارساتأبرز �أحد�عد

.عةاملتبالعملقوان�نمعيتعارضالو�مااملمكنةا�خسائربأقلم��اوا�خروجا�جائحة

 
ً
عدمإ��تالشر�ا�عضأشارتا�جائحة،إثرالعوائدوتراجعاالقتصاديةاألوضاعلسوءونظرا

افزأو ز�اداتصرفإم�انيةحول الرؤ�ةوضوح تضطرقدر�ماوأ��ا2021عام��سنو�ةحو

 تأجيلهاأووقفهاإ��
ً
.ا�حاصلةللتغ��اتاستجابة

معيتوافقبمااملوظف�نأجور خفضمثلأخرى أساليباتباعإ��األقليةأشارتفيما

.املعنيةا�ح�وميةا�جهاتقبلمنللشر�اتاملمنوحةالصالحيات

عناالستغناءإ��ت�جألماملستجيبةالشر�اتمن62%يقاربماأن،للنظرامللفتومن

أقلت�خياراال�جوءوفضلتا�جائحةملواجهةاملتاحةالبدائل�أحدموظف��امنأيخدمات

 
ً
.البشر�ة�وادرهاع��أثرا

ر�ةنتائج استبيان قادة املوارد البشنتائج استبيان قياديي األعمالعن املشارك�ن�حة املقدمة
نظرة مستقبلية ع�� ممارسات 

2021املوارد البشر�ة لعام 
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18%

14%

16%

19%

33%

من املوظف�ن% 10بنسبة أقل من –انخفاض 

من املوظف�ن% 10بنسبة أك�� من –انخفاض 

ال �غي�� ع�� خطط التوظيف

من املوظف�ن% 10بنسبة أك�� من –ز�ادة 

من املوظف�ن% 10بنسبة أقل من –ز�ادة 

؟ 2020مقارنة �عام 2021ما هو التغي�� املتوقع �� �سبة �عي�ن املوظف�ن لعام 

2021عام��املوظف�ن�عي�نع��ا�جائحةتبعات1.2

م�عامقارنةاملوظف�ن�عي�نع��اإلقدام�سبةز�ادةاملستجيبةالشر�اتمن52%تتوقع،2021عامخاللاملوظف�ن�عي�ن�سبةع��ا�جائحةتبعاتعنالناتجةالتوقعاتإ��بالنظر

 ذلكعكسم��م32%توقعفيما،2020
ً
.تماما

إدارة القوى العاملة والتوظيف. 11

ر�ةنتائج استبيان قادة املوارد البشنتائج استبيان قياديي األعمالعن املشارك�ن�حة املقدمة
نظرة مستقبلية ع�� ممارسات 

2021املوارد البشر�ة لعام 
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تالشر�اقبلمناملتبعةاالس��اتيجياتيخصفيماأما

ب�نتفقد،عل��اوا�حفاظاملواهبالستقطاباملستجيبة

ومنفةمختلاتياس��اتيجع��م��مالنصفيقاربمااعتماد

:ا�حصرالاملثالسبيلع��أبرزها

ا�ح��للسوق منافسةو�دالتأجور منح

الوظيفيوالتعاقبالتطو�ربرامج

ملوظف�ناتقدير برامجمثلأخرى اس��اتيجياتاتباعإ��إضافة

.التوا��ع��11%،19%بنسبالنقديةوغ�� النقدية

24%

22%

19%

18%

11%

3%

2%

منح أجور و�دالت منافسة للسوق ا�ح��

برامج التطو�ر والتعاقب الوظيفي

افز، –برامج تقدير املوظف�ن النقدية  خطط ا�حو

واالمتيازات، وغ��ها

ال��امج التدر�بية وورش العمل املتخصصة

��، وغ��هااملوظف املثا–برامج تقدير املوظف�ن غ�� النقدية 

أس��اتيجيات أخرى مثل العمل عن �عد

ال يوجد اس��اتيجيات

اب املواهب أي من اس��اتيجيات املوارد البشر�ة التالية تم تطبيقها و العمل ��ا الستقط

وا�حفاظ عل��ا؟

افز، –برامج تقدير املوظف�ن النقدية  خطط ا�حو
واالمتيازات وغ��ها

إدارة القوى العاملة والتوظيف. 11

عل��اوا�حفاظاملواهباستقطاباس��اتيجيات1.3

ر�ةنتائج استبيان قادة املوارد البشنتائج استبيان قياديي األعمالعن املشارك�ن�حة املقدمة
نظرة مستقبلية ع�� ممارسات 

2021املوارد البشر�ة لعام 
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34%
27%

14% 13%
9%

ال توجد إجراءات افز قص��ة االجل منح ا�حو ترقية �عض املوظف�ن إ��اء خدمات �عض املوظف�ن   �نمنح الز�ادات السنو�ة للموظف

؟2020�� العام 2019أي من اإلجراءات التالية تم تنفيذها بناًء ع�� نتائج تقييم أداء املوظف�ن لعام 

 
ً
2020لعامالتدر�بيةخططهااستكمالمنتتمكنلمالشر�اتنصفمنأك�� أنإ��إضافة

 
ً
.ا�حاصلةللتغي��اتنظرا

�ش�ل جزئي

35%

�عم

12%

ال

53%

؟2020م هل تم استكمال تنفيذ ا�خطط التدر�بية املقررة لعا

املطبقةواإلجراءاتاملوظف�نأداءتقييمتبعات1.4

 جراءإأياتخاذع��املستجيبةالشر�اتمن34%قدمتلم
ً
افز منحع��الشر�اتمن27%اقتصرتح�ن��.2019عامعناملوظف�نتقييملنتائجاستجابة األجلقص��ةا�حو

 )السنوي البونص(
ً
.2019عام��املا��الشركةأداءع��اعتمادا

)البونص السنوي (

إدارة القوى العاملة والتوظيف. 11

ر�ةنتائج استبيان قادة املوارد البشنتائج استبيان قياديي األعمالعن املشارك�ن�حة املقدمة
نظرة مستقبلية ع�� ممارسات 

2021املوارد البشر�ة لعام 
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ممارسات التعو�ضات. 2

25%

54%

22%

2020–خالل السنة ا�حالية  2019–2017-قبل سنة إ�� ثالث سنوات  2017قبل -قبل أك�� من ثالث سنوات 

م�ى �ان آخر تحديث ع�� سلم الرواتب واملزايا؟

�عم

62%

ال

38%

ا؟هل يوجد لديكم جدول معتمد ومحدث لسلم الرواتب واملزاي

بتطو�ر رغب��اعن-80%اليقاربما-الشر�اتمنكب��ة�سبةأعر�تأخرى،جهةومن

و�ماال�و��ي��ا�حبالسوق ا�حاصلةاملتغ��اتمعيتما��ىبماواملزاياالرواتبسلمو�عديل

.واملتبعةالرائدةاملمارساتأفضلمعيتناسب

واملزاياالرواتبسلم2.1

خاللواملزاياالرواتبسلمتحديثبالشر�اتمن25%تقومكما.باستمرارتحديثھو�تمالوظيفيةالفئات�افةع��مطبقومزايارواتبسلملد��ااملستجيبةالشر�اتثل�يأنتب�ن

 2020ا�حاليةالسنة
ً
.ا�جائحةلتداعياتاالستجابة��ألهميتھنظرا

ر�ةنتائج استبيان قادة املوارد البشنتائج استبيان قياديي األعمالعن املشارك�ن�حة املقدمة
نظرة مستقبلية ع�� ممارسات 
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ممارسات التعو�ضات. 2

2020للعامواملزاياالرواتبسلمع��التغي��ات2.2

جزئي�غي�� بحصول املستجيبةالشر�اتمن65%تتوقعح�ن��،الوظيفيةاملسميات�افة�شملتباالرو لسلمك���غي�� بحصول املستجيبةالشر�اتمن8%قبلمنتوقعاتهناك

من27%ترى ح�ن��.للشركةاملضافةوالقيمةالوظيفياملس�ىوأهميةبا�جائحةتضررهاومدىالقطاعاتحسبمتفاوتةو�نسبالوظيفيةاملسميات�عض�شملتباالرو لسلم

.يذكر�غي��أيعل��ايطرألنالرواتبمعدالتأنالشر�ات

8%

65%

27%

هل تتوقع �غي�� �� معدالت الرواتب واملزايا  �� السوق �� مجال عملك؟

�عم، �غي�� ك�� �عم، �غي�� جزئي لن تتأثر

ر�ةنتائج استبيان قادة املوارد البشنتائج استبيان قياديي األعمالعن املشارك�ن�حة املقدمة
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:ياواملزاالرواتبسلم��النظرإعادة�ستد��ال�ياألساسيةالعواملي��فيما

 ةا�حاجتقتضيھمابحسبو�عديلھا�حا��واملزاياالرواتبسلم��النظرإعادةخاص�ش�لم��ااملتضرر وع��عام�ش�لوالشر�اتالقطاعات�افةع��سي�ون 
ً
تأثرمدىع��واعتمادا

.با�جائحةواألعمالالقطاع

ا�ح��السوق ��املتوافرةملهاراتامعيتناسببماهي�ل��ابإعادةُ�ع�ىولكنھاملمنوحةواملزاياالرواتبتخفيضبالضرورة�ع�يالواملزاياالرواتبسلموتحديث�عديلأنهنا،اإلشارةوتجدر

.استقطا��اسبل��والبحث

ندرة �عض املهارات والكفاءات 
املتخصصة

ر�ة صعو�ة استقدام الكوادر البش
ذات املهارات والكفاءات 

�عض لشغل  املتخصصة 
الوظائف املهمة

محددات عمليات استقدام (
)الكفاءات

ضرورة ا�حافظة ع�� املهارات
والكفاءات ا�حالية

تكدس �عض التخصصات 
والوظائف بالسوق ا�ح�� 
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نظرة مستقبلية ع�� ممارسات 

2021املوارد البشر�ة لعام 

تحليل إضـــــــا��

https://pro-capita.com/


د نظرة مستقبلية ع�� ممارسات املوار 
2021البشر�ة لعام 

"اـــــنـــــــــرأي"



202026©حقوق النشر محفوظة لشركة بروكابيتا 

اآلثارهذهأهمتوضيحبقمناوقد.عام�ش�لالبشر�ةوالكوادر خاص�ش�لاملهارات�عضع��الطلبانخفاضأوارتفاعحيثمنا�ح��السوق هي�ليةع��كب��أثرل�جائحة�ان

:ي��كما

البطالةارتفاع معدالت

قطاعاتال��العاملةللوظائفالبطالة�سبةز�ادةع��أثرا�جائحةلتداعيات�ان

الطلبعنالعرضمعدالتوارتفاعوغ��ها،والط��ان،السياحة،قطاع:مثلاملتضررة

.الوظائفلهذه

تأثرةنتيجموظف��اخدماتعناالستغناءإ��الشر�ات�عض�جوء�سببوذلك

فالت�اليتحملو التغ��اتمواكبةع��الشر�اتقدرةوعدمبا�جائحةأعمالها

.2020معا��التعيينات�سبةانخفاضإ��باإلضافةوالتشغيلية،الرأسمالية

)خلل �� معدالت العرض والطلب(ا�خلل الهيك�� 

ذاتنيةالفالعمالة(املاهرةوالعمالةالوطنيةالعمالةمنالكفاءاتتوافرعدمحال��

��العقباتو التحدياتمنالعديدالشر�اتتواجھأناملتوقعمنفإنھ)الالزمةاملهارات

وكفاءاتتمهاراتوافقلعدما�ح��السوق ��هيك��خللوجودجراءاملقبلةالف��ة

 املتوافرةالبشر�ةال�وادر
ً
ملواجهةلالزمةاللمهاراتامل��ايدالشر�اتاحتياجمعحاليا

 .األزمة
ً
:مثلجائحةا�قبلعل��اا�حصول وصعو�ةوالكفاءاتاملهاراتهذهلندرةونظرا

الستقداماوقفقراريؤثرأناملتوقعفمناملتخصصة،والوظائفالقياديةاملناصب

 املش�لةوس��دادالسوق هي�ليةع��سل�ي�ش�لا�خارجمن
ً
س��دادحيثسوءا

عليھانت� عما)املتخصصةوالكفاءاتاملهاراتحيثمن(والطلبالعرضب�نالفجوة

.السابق��

رأيـــــنــا
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ً
املقبلالعام��التعي�نعودةتوقعاملمنفإنھالتوظيفالستشاراتبرو�ابيتافر�ققبلمناملقدمةاملؤشراتإ��باإلضافةالتقر�ر،هذا��إل��ااإلشارةسبقال�يالنتائجع��استنادا

.البشر�ةالكوادر الستقطابعود��اع��وأكدتاملقبلبالعامتفاؤلهاالشر�اتمن52%أبدتحيث.متفاوتةبنسب

 املطلو�ةالكفاءاتهذهأجور ارتفاع�ش�للن
ً
املثالسبيلع��املهاراتهذهومنالتشغيلية،العمليات��واالستمرارالعملمتطلباتلتلبيةلهاوا�حاجةندر��ا�سببالتعي�نأمامعائقا

:ا�حصرال

 "out-sourcing“ا�خار��اإلسناد�عقوداالستعانةإ��الشر�ات�عضستتجھح�ن��
ً
ف،الت�اليخفض��فائدةمنالعقودلهذهملااملساندةالوظائفمناحتياجهالسدخصوصا

.عديدةأخرى وفوائدالتوظيف،عملفر�قع��الضغطوتقليص

الوظائف التخصصية واملهنية

املهن الطبية والهندسية

أخصائيو التمو�ل

الفني�ن

الطهاة

بتكنولوجيا املعلومات الصلةالوظائف ذات 

ال��امجمطورو 

مدر�ي تكنولوجيا املعلومات ا�ح��ف�ن

مطورو تطبيقات الهواتف الذكية

محل�� البيانات
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 أثرتتال�يوالشر�اتالقطاعات��العاملةالوظائفوخاصةم��ا،ا�ح��السوق فائض�سببالتخصصاتلبعضاألجور انخفاضا�جائحةتداعياتع��سي��تب
ً
لف��اتوتحتاجسلبا

إ��باإلضافة،.إ�خوالط��ان،حة،السياشر�ات:مثلاألساسيةالوظائف�عضعنواالستغناءالبشر�ة�وادرهالتقليلال�جوءإ��ا�حاصلةوالتغ��اتالظروفأج����اوال�يللتعا��طو�لة

.األعمالإلتمامامليدا�يأواملكت�يالتواجدالوظائفهذهتقت��يحيث�عدعنالعملآليةخاللمنمهامهاتأديةاملمكنغ��من�انال�يالوظائف

،املقبلةالف��ة��تتأثرأناملتوقعغ��ومنا�حاليةالف��ةخاللالقيادي�نومزايارواتبع���عديليطرأأناملتوقعغ��منأنھإ��اإلشارةوتجدر
ً
ا�حوافزتتأثرأناملمكنمنلكنو أيضا

 جزئي�ش�لللقيادي�ناملمنوحةالسنو�ة
ً
.املعنيةاملاليةللسنةاملرجوةالعوائدأولتحقيقهاا�خططاألر�احمقابلا�حققةاألر�احع��اعتمادا

ور�طاألداءتقييمةأنظموم��ااملواهبإدارةبرامجتطو�ر��النظرإعادةا�حاليةالظروف�ستد��و�نمافقط،واملزاياالرواتبسلم�عديلعندا�حاجةتقفلنسبق،ماعلو�ناءً 

املواردوأتمتةواملزايا،الرواتب:مثل(ومخرجا��اال��امجلهذهاملستمروالتحديثالتطو�رأنتجاهليمكنناالحيث.وغ��هاوالتدر�ب،التطو�روخططالسنو�ة،ا�حوافزمعمخرجا��ا

ع��واالستدامةاملرجوةالعوائديقتحقمنوتمكي��اا�ح��السوق ��تنافسيةم��ةو�كسا��االشر�اتتقدم���سهمال�ياالس��اتيجياتأهممن�عت��)التعاق�يوالتخطيطالبشر�ة،

.عل��اوا�حفاظواملهاراتالكفاءاتاستقطاب��كب��أثرمنلهاملاا�خارجيةالبيئةع��تطرأقداستثنائيةظروفأيةومواجهةالبعيداألمد

ر�ةنتائج استبيان قادة املوارد البشنتائج استبيان قياديي األعمالعن املشارك�ن�حة املقدمة
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 مختلفةعملاس��اتيجياتتب�يمنالشر�اتمنالعديد19-�وفيدجائحةمكنت
ً
لهذهلشر�اتا�عضتب�ياملتوقعومن.با�جائحةتأثرهومدىعملھوطبيعةإم�انياتھحسبكال

:مثلاملقبلةالف��ة��االس��اتيجيات

ر�ةنتائج استبيان قادة املوارد البشنتائج استبيان قياديي األعمالعن املشارك�ن�حة املقدمة
نظرة مستقبلية ع�� ممارسات 

2021املوارد البشر�ة لعام 

رأيـــــنــا

مل سيتم النظر �� تحديد رحالت العمل لتش

ب االجتماعات والز�ارات الطارئة وال�ي تتطل

العديد التواجد الفع�� فقط، و�املقابل ست�جأ

لعمل من القطاعات والشر�ات إ�� االستمرار �� ا

صال تطبيقات ووسائل االتواستخدام عن �عد

ي كبديل مجدوالتواصل املرئية والصوتية

ة لعقد االجتماعات وحضور املؤتمرات ا�خارجي

ة لفعالي��ا ع�� األقل �� السنة املقبلة وذلك نتيج

.خالل الف��ة السابقة

تقليص رحالت العمل

بدأت الشر�ات بالعمل ع�� إيجاد حلول ع��

ائحة األمد الطو�ل ملواجهة أية ظروف مشا��ة �ج

ك�� ، والذي دفع العديد م��م إ�� التف19-�وفيد

 
ً
عتماد واال باالستثمار �� التحول الرق�ي جديا

التجارة �ش�ل جزئي ع�� املعامالت اإللك��ونية و 

.اإللك��ونية

التحّول الرق�ي

م اتباعها من أهم االس��اتيجيات املش��كة ال�ي ت

سواءً والشر�ات القطاعات غالبيةمن قبل

مل عن اس��اتيجية الع"ا�حلية م��ا أو العاملية 

نت العديد من الشر�ات م"�عد
ّ

ن ، حيث تمك

رغم من متا�عة أعمالها و�سي��ها �سالسة ع�� ال

أكملھ، الظروف االستثنائية ال�ي شهدها العالم ب

�� من عدد كبكما تب�ن من نتائج هذا التقر�ر أن 

�اتيجية الشر�ات ستستمر  �� تب�ي هذه االس�

. 2021وتطبيقها �� عام 

العمل عن �عد

ع�� الرغم من توجھ الشر�ات إ�� تخفيض

ل�ي تمر الت�اليف الرأسمالية �� الف��ة ا�حرجة ا

يجيات ��ا، إال أ��ا بدأت العمل ع�� تب�ي اس��ات

 سلم الرو 
ً
اتب إدارة املواهب وتطو�رها وخاصة

برامج ، وغ��ها منواملزايا والتخطيط التعاق�ي

املوارد البشر�ة ��دف استقطاب املهارات

.والكفاءات املتخصصة وا�حافظة عل��ا

إدارة املواهب

https://pro-capita.com/


مع خالص التحيات،

شركة برو�ابيتا لالستشارات اإلدار�ة

لعمال��ا لتقدير بخالص الشكر واشركة برو�ابيتا لالستشارات اإلدار�ة و�� ا�ختام، تتقدم 

.نا و�ي��ماستمرار الشراكة املتينة بينى و�س�� دائما إل�، األعزاء وشر�ا��ا  �� النجاح

سات السوق من تقر�ر برو�ابيتا ا�خاص بـتوجهات وممار ��خة للراغب�ن �� ا�حصول ع�� 

، ير�� الضغط ع�� الرابط التا�� 2020الكو��ي فيما يخص الرواتب واملزايا لعام 

:للت�جيل

http://surveys.pro-capita.com/annualreports.php

الكو�ت 

ربرج أرزان، الدور الثامن، شارع أحمد ا�جاب

شرق، ال�و�ت 

+) 965(22203100: الهاتف

+) 965(22459631:  فاكس 

info@pro-capita.com: ال��يد االلك��و�ي

د�ي

أبراج بح��ات ا�جم��اد�ي، 

20، طابق 2001: برج الغونا، وحدة رقم

) +971(44281241: الهاتف

عّمان

شارع مكة املكرمة-عّمان 

11954، الطابق الثا�ي، 164مب�ى رقم 

عمان، األردن

+)962(65533877:هاتفال

)+962(65533876: فاكس

http://surveys.pro-capita.com/annualreports.php
https://pro-capita.com/
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