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2021© جميع ا�حقوق محفوظة لشركة برو�ابيتا لالستشارات اإلدار�ة

ع�ى بتقديم خدماتدار�ة اإل ستشارات اال رائدة �� مجالبرو�ابيتا لالستشارات اإلدار�ة �� شركة
ُ
استشار�ة متم��ة وحلول �� منطقة الشرق األوسط وا�خليج العر�ي، �

.القطاع�ن العام�� واملنظمات للشر�ات مبتكرة 

حوكمة الشر�ات و ، استشارات التوظيفو ،االستشارات اإلدار�ة، و استشارات املوارد البشر�ة:تقدم برو�ابيتا لعمال��ا العديد من ا�خدمات وال�ي ت��كز �� مجاالت

ان��ناشونال، باإلضافة إ�� ، وتقييم املوظف�ن السلو�ي وامل�ي باستخدام أدوات توماستكنولوجيا املوارد البشر�ة، و اإلشراف ع�� التطبيقخدمات ، و والتدقيق الداخ��

.ا�خاصة باملشاريع املتوسطة والصغ��ةسند �حلول األعمال

 ا�حصول ع�� موافقة الشركة مع اإلشارة إ�مادةأي�شرإعادةو�تطلب�� هذا التقر�ر،املنشورةللموادملكي��ابحقوق الشركةتحتفظ: السر�ة
ً
 أو ورقيا

ً
� منھ إلك��ونيا

، بأي ش�ل من األش�ال أو تصو�ره أو غ�� ذلك كما . املصدر
ً
 أو جزئيا

ً
ون ا�حصول ع�� ، دال يجوز إعادة استخدام هذا التقر�ر أو تخز�نھ �� نظام اس��جاع أو نقلھ �ليا

.إذن كتا�ي مسبق من شركة برو�ابيتا لالستشارات اإلدار�ة

حقوق النشر
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�لمة الرئيس التنفيذي

،،،باملز�د من التقدم والنجاحلكممع تمنيا�ي 

الرئيس التنفيذي لشركة برو�ابيتا -بمحمد أبو الرُ 
دار�ةإل لالستشارات ا

الكرام،عمالئنا

لقةاملتعاملستجداتأبرز ع��الضوء�سلطوالذياإلدار�ة،لالستشاراتبرو�ابيتالشركةالسنوي نصفالتقر�رأيديكمب�نأضعأن�سر�ي

�عضع��وا�ع�اسا��ا�وروناجائحةتداعياتظل��2021-2020لعامال�و�تدولة��البشر�ةاملواردأعمالممارساتوتوجهاتبمؤشرات

.��املواجهإح��از�ةإجراءاتمناتخاذهتمما�سببالقطاعات

،2021-2020التوظيفواتجاهات،2021-2020البشر�ةاملواردمؤشراتوأهم،ال�و��يالسوق ع��نظرة:ع���شتملوال�يالرئيسيةاملوضوعاتمنعددع��التقر�رهذاارتكزوقد

ZENITHRشركة��تيجي�ناالس��اشر�ائناو ،اإلدار�ةلالستشاراتبرو�ابيتاشركةبياناتقاعدةوتحليلاستخدامخاللمنتطو�رهاتموال�يالعملعنللباحث�نالديموغرا��والتحليل

.والصغ��ةاملتوسطةللشر�اتاملهنيةوا�خدماتاالستشاراتبتقديمواملتخصصة"األعمال�حلول سند"التا�عةانشركتإ��باإلضافة

 
ً
استشاراتإدارةمعلهمتواصخاللومنال�و��يالعملسوق ��)ال�و�تيةغ��(العاملةاألجنبيةالكفاءاتمنواإلدار��نالقيادي�نمنواسعقطاعلدىجديدةتوجهاتمنملسناهملاونظرا

إ��افةباإلض.ال�و�تدولةخارجعملفرصعنوالبحثالعملترك��األجنبيةالكفاءاتلرغبةالرئيسيةاألسبابلتحديد��دفستبياناعمل�قمنافقدبرو�ابيتا،شركة��التوظيف

 با�جائحةأعمالهمتأثرمدىحول للنظرواملتوسطةالصغ��ةاملشاريعأ�حابآراءالستطالعآخراستبياناستحداث
ً
.وتطو�رهاأعمالهمديمومة��عل�حفاظاملستقبليةتوجها��معنفضال

 العملسوق ع��تبعاتلھسي�ون مماال�و��ي،العملسوق ��الهيك��ا�خللخطرازدياداستمرار�ةالتقر�رهذانتائجوعكست
ً
 ا�خاصالقطاعخصوصا

ً
مستوى ع��التأث��اتمتضمنا

.كث��ةأخرى وعواملاالستثمارات،وجذباألعمال،و�يئةاألعمال،وتنافسيةالبطالة،و�سبةالت�خم،

إ��نتطلعكما.لديكماألعمالنوتحس�الصائبةالقراراتاتخاذ���سهممضافةقيمةذاتمعلوماتالتقر�رهذا��والواردةتحليلهاتمال�يواملعطياتاملؤشراتهذهتوفرأننتم�ىو�ا�ختام،

زاياواملالرواتب��التغ��اتع��ال��ك��معالبشر�ةاملوارد��األعمالمؤشراتآخرع��سيشتملوالذي،2021د�سيم����السنوي برو�ابيتاتقر�ر��أخرى مرةمعكموالتواصللقائكم

.القطاعاتمختلف��للموظف�ناملقدمة
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التحدياتا��ةومججديدة،آفاقإ��بمؤسسا��ملل��وضاألعمالقادةعندالقرارصنع�عز�زشأ��امنال�يا�جوانبمنالعديدتناولترئيسيةأقسامخمسةمنالتقر�رهذايتألف

.علميةأسسع��ومبنيةو�حيحةدقيقةمعلوماتع��االرت�ازخاللمناالستثنائيةوالظروف

سباباأل أبرز و���ال�و�ت��ا�حاليةوظائفهم��بھيتمتعون الذيالوظيفياالستقرارمدىإ��أشاروالذيواإلدار�ةالقياديةاألجنبيةالكفاءاتاستبيانتحليلنتائجاألول القسمتناول 

املرخصةغ��و الهامشيةةالعمالمنلتخلصا�س��دفال�يالرسميةواإلجراءات�ماستقطا���ا�خاصللقطاعالعامتوجھالمعتتعارضقدوال�يال�و�تخارجللعملالكفاءاتتلكطلبل

.ا�ح��السوق استقرارع���وروناجائحةتداعياتنتيجةاملفروضةواألنظمةالقيودأثرإ��التطرق تمكما.العمللسوق مضافةقيمةتقدمال�يالكفاءاتوليس

املا��الدعمو�رامج��يةالتحفوا�خططالرسميةواإلجراءاتبالقيودأعمالهموتأثررضاهممدىحيثمنواملتوسطةالصغ��ةاملشاريعأ�حاباستبيانتحليلنتائجالثا�يالقسمتناول 

 لهماملقدمة
ً
املقدمالدعممستوى اراستمر حال��مجاورةدول إ��أ�شط��منقل��رغب��ممدىوعن�وروناجائحةتداعياتملواجهةا�جاورةالدول ��املتبعةالرسميةاإلجراءاتبمقارنة

.نظرهموجهةمنواملتوسطةالصغ��ةواملشاريعلألعمالداعمةبيئاتتوفرال�يالدول أهمإ��التطرق تمكماعليھ،هوماع��

ناملوظف�ت�لفةب�نومقارنةاألوسط،الشرق منطقة��القطاعاتمختلفع��موظف100ل�لاملواردموظفيعددمعدلك2021-2020البشر�ةاملواردمؤشراتأهمالثالثالقسمتناول 

.املستمرةاإلغالقاتو �وروناجائحةتداعيات�سبباملتضررةالقطاعاتمختلف��2020وعام2019عاماإليراداتمقابل

.ا�جائحة�سببال�و�ت��إالعودةمنتتمكنلمال�يالعمالةأواملوظف�ن�عضخدماتو���اءالت�اليفخفض�كنتيجةالطو��وغ��الطو��الوظيفيالدورانمعدل�غ����النظرتمكما

 شهدتال�يالقطاعاتأبرز حيثمن2021-2020التوظيفاتجاهاتالرا�عالقسمتناول 
ً
هذاغطىكما،2020�عاممقارنة2021عاممناألول النصف��التوظيفمعدالت��ارتفاعا

.العملعروضاملر�ح�نرفضأسبابوأبرز الوظائف،ومتطلباتالطلباتمقدميب�نالتوافقكمدىالتوظيفمقاييسأهمالقسم

 األك��ا�جنسياتحيثمنالعملعنالباحث�نلبياناتالديموغرا��التحليلواألخ��ا�خامسالقسمتناول 
ً
 األك��(Generation)وا�جيلعملفرصعنبحثا

ً
تمكما،العملسوق ��وفرة

.الوظيفيواملستوى ،العل�ياملؤهلحيثمنعملعنن�الباحثعنتحليلإجراء

5

امل�خص التنفيذي
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 بارتفاع معدالت الت�خم، انخفاض الناتج ا�ح�� اإلجما��و تباطؤ النمو االقتصادي ب2020تأثر السوق ال�و��ي كغ��ه من أسواق املنطقة واألسواق العاملية خالل عام 
ً
م�حو�ا

تلفة �القطاع أخرى �� قطاعات مخات والذي أدى بدوره إ�� ارتفاع أسعار العديد من املنتجات �� أبرز القطاعات، م��ا قطاع األغذية واملشرو�ات، �� ح�ن  تراجعت أسعار منتج

).2020يمكن الرجوع إ�� تقر�ر برو�ابيتا لكيفية استجابة الشر�ات �جائحة �ورونا والذي تم إصداره �� أبر�ل (. العقاري والقطاع االتعلي�ي

 ع�� العرضأثومن املمكن تفس�� هذا التباطؤ االقتصادي األخ�� إ�� عدة عوامل م��ا القيود والقوان�ن ال�ى تم فرضها جراء تداعيات جائحة �ورونا مما
ً
والطلب �� القطاعات ر سلبا

 عن انخفاضالسابق
ً
 خالل معدالت إنتاج النفط وانخفاض ذكرها، فضال

ً
 إ��ومن أجل إ�عاش الوضع االقتصادي، . 2021و2020الطلب عليھ عامليا

ً
تتوجھ الدول النفطية حاليا

ثمارات ومبادرات التصنيع أسا�ىي للناتج ا�ح�� اإلجما��، وال��ك�� ع�� دعم وتنويع املشاريع االقتصادية من خالل ��جيع االستع�� قطاع النفط  كمصدرالكب��تقليل االعتماد

.واإلنتاج

 2.3%لتصل 5.5%بنسبة 2020ومن جهة أخرى، زادت �سبة البطالة �� عام 
ً
.2019�� عام %2.18بـ مقارنة

6

السوق الكو��يع��نظرة
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�سبة نمو الناتج ا�ح�� اإلجما�� ا�حقيقي والت�خم

الناتج ا�ح�� اإلجما�� ا�حقيقي الت�خم

2.20%
2.06%

1.80%

2.08%
2.18%

2.30%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

معدل البطالة

.2021ف��اير 3: تار�خ-املصدرالبنك الدو��، صندوق النقد الدو��، فيتش سوليوشن�

https://pro-capita.com/Media/the-impact-of-coronavirus-on-the-global-economy


نتائج استبيان الكفاءات األجنبية القيادية واإلدار�ة. 1

ن و املشارك  :

مستوى االستقرار الوظيفي ا�حا�� �� ال�و�ت•:املواضيع ال�ي تم تناولها

أسباب �جرة الكفاءات•

الوجهات املفضلة للعمل•

توقيت املغادرة•

ع ا�خاصلقيادية واإلدار�ة �� القطااوالعاملة �� الوظائف) غ�� ال�و�تية(مشارك من ذوي الكفاءات األجنبية ) 400(بلغ عدد املشارك�ن �� هذا االستبيان أك�� من 
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�� الكو�تالوظيفي ا�حا�� مستوى االستقرار . 1

� ح�ن أعرب��� وظائفهم ا�حالية، االستقرار الوظيفي يتمتعون بمن املشارك�ن 69%أظهرت نتائج االستبيان أن 

.  عدم استقرارهم الوظيفيعن%21

لد��م خطط م��م  60%ن أشر�حة كب��ة من املشارك�ن إال بھ تتمتعالذي و�الرغم من االستقرار الوظيفي

تيجة تداعيات القيود واألنظمة املفروضة نوعلل الغالبية أن ،واالنتقال إ�� بلد آخرملغادرة وظائفهم ا�حالية 

.�� أهم األسباب ال�ي قد تدفعهم لذلكالعمل وعدم استقرار سوق ، جائحة كورونا

8

أسباب مغادرة الكو�ت. 3

العودة للوطن-�جرة 

متا�عة التعليم

االل��امات العائلية

فرصة مهنية أفضل

استقرار سوق ال�و�ت

19-أنظمة وقيود �وفيد

االستقرار املا�� لشرك�ي

تقاعد

نتائج استبيان الكفاءات األجنبية القيادية. 1

�ت هل لديك أي خطط ملغادرة وظيفتك ا�حالية �� الكو . 2
واالنتقال إ�� بلد آخر؟ 

نتائج استبيان الكفاءات األجنبية القيادية واإلدار�ة

مستقر غ�� مستقر  
ً
لست متأكدا

%69 %10%21

%9.5

%3

%8.7

%17.2

%20.6

%32.5

%6

2. %5

�عم
60%

ال

%26

ال أعلم

14%
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إلدار�ةالقيادية واهم من الكفاءاتفور حصولهم ع�� فرصة عمل  مناسبةمن املشارك�ن الراغب�ن �� مغادرة البالد )66%(النسبة األك�� ومن امللفت للنظر، أن 

، كفاءات�� استقطاب القادة األعمال �� القطاع ا�خاص مما يتعارض مع توجھ ، ةمختلفخاصةمن ا�خ��ة والعاملة �� قطاعاتواتسن10يز�د عن ال�ي تمتلك ما و 

.ا�ح��العملثار سلبية م��تبة ع�� سوق آمن اغ�� املرخصة ملا لهالعمالة الهامشية و من والتخلص 

.25%بنسبة دولة قطر وتل��ا ،38%رتبة األو�� بنسبة�� املدولة اإلمارات  العر�ية املتحدة أتت، حيث الوجهات املرغوب العمل ��امن و 

نتائج استبيان الكفاءات األجنبية القيادية واإلدار�ة

م�ى تخطط ملغادرة الكو�ت؟. 4

21%

أشهر6خالل 

بمجرد أن تنشأ فرصة
66%

10%

3%

أشهر3خالل 

2022خالل 

املفضلة للعملةجهالو . 5

7%18%

38%

12%

25%
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نتائج استبيان أ�حاب املشاريع الصغ��ة واملتوسطة . 2

ن و املشارك:

حزمة ا�خطط التحف��ية و�رامج الدعم املا�� املقدمة•:املواضيع ال�ي تم تناولها

املتعلقة بجائحة �ورونا �� ال�و�تالرسميةبالقوان�ن واإلجراءات الصغ��ة واملتوسطةتأثر األعمال•

التوجهات املستقبلية لدعم استمرار�ة األعمال •

.ا�� ظل جائحة �ورونواملتوسطة الدول ال�ي احتلت الصدارة �� ��يئة بيئة داعمة لألعمال واملشاريع الصغ��ة •

 مشار� ) 110(املشاريع الصغ��ة والعاملة �� مختلف ا�جاالت �� دولة ال�و�ت أ�حاب بلغ عدد املشارك�ن من
ً
لتقديم " سند �حلول األعمال"شركة من عمالئنا �� ا

.، باإلضافة إ�� أ�حاب املشاريع الصغ��ة واملتوسطةاالستشارات وا�خدمات املهنية للشر�ات املتوسطة والصغ��ة

www.sanad.solutions

http://www.sanad.solutions/
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نتائج استبيان أ�حاب املشاريع الصغ��ة واملتوسطة 

اريع الصغ��ةواملتعلقة بدعم وتحف�� املشاملتخذةعن اإلجراءات غ�� راضي�ن املشارك�ن واملتوسطةأ�حاب املشاريع الصغ��ةمن79%نتائج االستبيان أن أظهرت

 ت تأثر املشاريع هذهمن86%أن تب�نحيث . )دول ا�خليج العر�ي(الدول ا�جاورة�� ةاملقدموا�خطط التحف��يةمع الدعم مقارنة واملتوسطة
ً
واإلجراءات بالقيودسلبا

.  �عاش القطاعات املتضررةوالهادفة إ�� دعم و�تعلقة بجائحة �ورونا �� ال�و�ت املالرسمية

تب�ن ، �� ظل ا�جائحةمتقديمها لهالدعم املا�� ال�ي تم وحزمالتحف��ية من ا�خطط واملتوسطةمدى استفادة أ�حاب املشاريع الصغ��ةحول و�النظر إ�� ردود األفعال 

.متوسطإ��عن استفاد��م م��ا �ش�ل منخفض 24%ع�� قابل �� املمن هذه ا�حزم وال��امج،واديستف�لم املشاريع الصغ��ة أ�حابمن76%أن 

14%14%29%43%

تأث�� سل�ي

متوسط

تأث�� سل�ي 

منخفض

تتأثر تأث�� سل�يلم

عا��

ل هل استفدت من حزمة ا�خطط التحف��ية و�رامج الدعم املا�� املقدمة من قب. 1

ا�حكومة ملواجهة آثار جائحة كورونا �� دولة الكو�ت ؟

الرسميةواإلجراءات بالقيودتأثر األعمال . 2

ال �عم %24%76
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نتائج استبيان أ�حاب املشاريع الصغ��ة واملتوسطة 

�� نقل أ�شط��م ةرغبلد��م واملتوسطةمن أ�حاب املشاريع الصغ��ة38%أن ات�ح، املشاريععمالأاستمرار�ة وضمانوملواجهة تداعيات جائحة �ورونا 

.العمل ع�� تنويع مجاالت أعمالهم والتوسع ��ام��م إ�� 34%، �� ح�ن يتطلع ملشاريعهموالتحف�� املوجھالدعم استمرار ضعفحال�� االقتصادية إ�� دول مجاورة

دولة تل��ا ، ب�ن دول ا�خليج األخرى 36%بنسبةاململكة العر�ية السعودية املرتبة األو��تصدرت، واملتوسطةلألعمال واملشاريع الصغ��ةداعمةةومن حيث ��يئة بيئ

 بنسبة ودولة ،29%بنسبة اإلمارات العر�ية املتحدة
ً
.املرتبة األخ��ة��الكو�ت والبحر�نأتتفيما ، 21%قطر ثالثا

نقل النشاط االقتصادي إ�� بلدان 
مجاوره

اريع الدول ال�ي احتلت الصدارة �� ��يئة بيئة داعمة لألعمال واملش. 4

�� ظل جائحة كوروناواملتوسطةالصغ��ة

%7%7%21%29%36

التوجهات لضمان استمرار�ة األعمال. 3

االعمال�� والتنوع التوسع 

توجيهات يوجد ال

%38

%34

%28
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2021-2020أهم مؤشرات املوارد البشر�ة . 3

شركة قاعدة بيانات استشارات التوظيف �� شركة برو�ابيتا لالستشارات اإلدار�ة، وقاعدة بيانات :املصدرZENITHR ل�حلول الذكية للموارد البشر�ة

موظف 100ل�ل معدل عدد موظفي املوارد دراسة مقارنة حول •:املواضيع ال�ي تم تناولها

ت�لفة املوظف�ن مقابل اإليرادات •

الدوران الوظيفي •

أسباب ترك العمل•

www.zenithr.com

http://www.zenithr.com/
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2021-2020أهم مؤشرات املوارد البشر�ة 

موظف100معدل عدد موظفي املوارد البشر�ة  ل�ل دراسة مقارنة حول 
(HR- to Employee ratio)

0.9

1.4

1.5

1.6

1.7

1.9

2

2.1

2.1

2.3

2.5

3.2

3.5

2.1

قطاع التجارة العامة واملقاوالت والتصنيع

قطاع األغذية واملشرو�ات

��ونيةقطاع التجزئة واملنتجات االس��الكية والتجارة اإللك

قطاع التأم�ن 

قطاع الرعاية ال�حية

قطاع السيارات

قطاع النفط والغاز

قطاع ا�خدمات املالية واالستثمار

النقل وا�خدمات اللوجستيةقطاع

القطاع العقاري و�دارة املرافق

قطاع األعمال وا�خدمات املهنية

قطاع الصناعات 

قطاع االتصاالت

املعدل الك��

موظف حسب القطاعات100موظفى املوارد البشر�ھ ل�ل عدد معدل ركةالشإ�� إجما�� عدد موظفي موظفي املوارد البشر�ة �ساعد مؤشر معدل عدد 

ة أ�حاب األعمال ملعرفة العدد الالزم لوجود إدارة موارد �شر�ة قادرة ع�� خدم

.�افة موظفي الشركة بحسب أفضل املمارسات والتأكد من فعالي��ا

عدل عدد املؤشر املعياري ملو�حسب دراسات وأبحاث فر�ق عمل برو�ابيتا، فإن 

ط هو ع�� مختلف القطاعات �� منطقة الشرق األوسموظفي املوارد البشر�ة 

.موظف100ل�ل ) 2.1(

ملوظفي املوارد املعدل األمثل هو 4إ�� 2ن أباملمارسات الرائدة�ش�� بينما

ع�� نفسها، ويعتمد هذا املعدلالشركةموظف من العامل�ن �� 100البشر�ة ل�ل 

:عدة عوامل من أهمها

)  الشركةعدد العامل�ن �� (حجم الشركة 1.

ة القطاعحجم األعمال وطبيع2.

ا�حلول واألنظمة التكنولوجية املستخدمة3.

موظفي اإلدارةوتخصصات وصالحياتدور ومسؤوليات4.

افية وكفاءةمستوى 5. املوارد البشر�ةإدارةاح��
 www.zenithr.comل�حلول الذكية للموارد البشر�ة املصدر
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ت�لفة املوظف�ن مقابل اإليرادات
(Staff Cost versus Revenue)

األخرى الشر�اتبمقارن��ا و ،يرادات من املؤشرات الهامة وال�ى �ع�ى ��ا الشر�ات ملعرفة مدى كفاءة العملياتباشرة مقابل اإل املجور واملزايا والبدالت غ�� �عت�� دراسة األ 

.  �ش�ل عامو ع�� مستوى القطاع ا�خاص أ،�� القطاع الواحد

 
ً
 لو�� هذا السياق قدم تقر�ر برو�ابيتا تحليال

ً
ظهور جائحة (2020وعام ) ما قبل جائحة �ورونا(2019عام �لفة املوظف�ن مقابل اإليرادات املتعلقة بتلبيانات شامال

إ�� ، و�رجع ذلك 58%وصلت ا��عالية و�ستثنائية �سبة إ�� )املطاعم(قطاع األغذية واملشرو�ات �� ت�لفة املوظف مقابل اإليرادات�سبة ارتفعتحيث،)�ورونا

.اإلغالقات املستمره وتوقف األعمال لف��ات طو�لة

 قطاع شهد كما
ً
 م�حوظا

ً
�عد الذي و ،2020�� عام 9%لتصل إ�� ت�لفة املوظف مقابل اإليرادات �� التجزئة واملنتجات االس��الكية والتجارة اإللك��ونية انخفاضا

.  أحد أهم القطاعات ال�ي تأثرت �ش�ل إيجا�ي با�جائحة

2021-2020أهم مؤشرات املوارد البشر�ة 

 www.zenithr.comل�حلول الذكية للموارد البشر�ة املصدر

20
19

20
20

قطاع البنوك

17 %

20 %

قطاع التجزئة واملنتجات 
االس��الكية والتجارة 

اإللك��ونية

23%

9 %

قطاع النفط والغاز

16 %

18 %

قطاع ا�خدمات 
راملالية واالستثما

24 %

23 %

قطاع الرعاية 
ال�حية

19 %

19 %

قطاع الصناعات 
واملواد ا�خام

6 %

8 %

القطاع العقاري 
و�دارة املرافق

25 %

31 %

قطاع االتصاالت

4 %

9 %

قطاع األغذية 
)عماملطا(واملشرو�ات 

29 %

58 %

املعدل الك��

19 %

21 %
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2021-2020أهم مؤشرات املوارد البشر�ة 

2021-2020معدل الدوران الوظيفى 
(Turnover Rate)

ج وحسب نتائ، خرآل ألخرى ومن قطاع شركةيختلف معدل الدوران الوظيفي وأسبابھ من 

�� %6.4بنسبةالدوران الوظيفي غ�� الطو�� الدراسات وتحليل البيانات، ارتفعت �سبة 

اقتضتألسباب تنظيمية أو إدار�ة ، ويعود ذلك 2020ع��ا �� عام 2021األول من عامالنصف

خفيض تا�حاجة إ�� ، و إ��اء خدمات �عض املوظف�ن الذين لم يتمكنوا من العودة إ�� البالد

مرار�ھ �غرض ا�حفاظ ع�� است،الظروف ا�حالية ا�خاصة بجائحھ �ورونانتيجةالت�اليف

.ضراراألعمال وتقليل األ 

تراجع ) فبناًء ع�� رغبة املوظ(الدوران الوظيفي الطو�� و�� نفس السياق نالحظ أن معدل 

.2020ع��ا �� عام 2021األول من عامالنصف�� %3.4بنسبة  

املوظف�ن انخفاض معدل الدوران الوظيفي ال �ع�ي بالضرورة رضاوتجدُر اإلشارة هنا إ�� أن 

وفر فرص تا�حالية �عود لعدم مسك الفرد العامل بوظيفتھولعل السبب األبرز بت،عن العمل

 �� ظل الظروف االقتصادية الراهنة ال�ي سبب��ا تداعيات جائ
ً
.حة �وروناعمل بديلة، خاصة

 الوظيفيمعدل الدوران ُين�ح بمتا�عةوعليھ، 
ً
بإجراءات وتحليل أسباب التغي�� م�حو�ا

.حقيقية ��دف إ�� ا�حفاظ ع�� معدل دوران املوظف�ن �� املستوى الطبي��

15.1%

9.6%

5.6%

18.2%

6.2%

12.0%

الدوران الوظیفى الكلي التطوعى الغیر تطوعى

2021-2020لعامي الدوران الوظيفي

2020 2021

)االستقاالت( )إ��اء ا�خدمات(

الدوران الوظيفي الك��طو��غ�� الطو��

 www.zenithr.comل�حلول الذكية للموارد البشر�ة املصدر
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عمل، حيث أسباب ودوافع ترك ال�غ���ان �جائحة �ورونا وتداعيا��ا أثر ع�� 

حقيق من أبرز أسباب ترك العمل والبحث عن تالتعو�ضات واملزايا �انت 

، ولكن مع ظهور ا�جائحة �� عام 26%بنسبةالرضا الوظيفي قبل ا�جائحة

�� انخفضت أهمية التعو�ضات واملزايا، وأصبحت أبرز األسباب2020

عدم استقرار أوضاع الشر�ات، يل��ا 60%بنسبةالرغبة �� مغادرة الدولة 

. 20%بنسبة

17

 
ً
ر إ�� األسباب ع�� �افة الشر�ات أن تنظ، السابق ذكرها النتائج إ��واستنادا

�� اجراء من خالل ا�حرص ع��ك العمل،بالرئيسية املؤدية إ�� رغبة موظف��ا

من تلك تخاذ اإلجراءات الالزمة ل�حد��دف امقابالت مع املوظف�ن املغادر�ن 

.األسباب وتقليل معدل الدوران الوظيفي

2021-2020أهم مؤشرات املوارد البشر�ة 

)�الطو�(أسباب ترك العمل

2%

3%

5%

5%

7%

8%

10%

12%

22%

26%

2%

8%

2%

60%

1%

2%

1%

20%

1%

3%

أسباب �حية

ال��امات أو ظروف عائلية

ةعدم تقدير ا�جهود املبذول/ ا�عدام التقدير

�غي�� الدولة

)ماجيست��، دكتوراه، ا�خ(إكمال التعليم 

ثقافة العمل/ بيئة

التطور الوظيفي

عدم استقرار أوضاع الشركة

فرصة عمل جديدة

2020التعو�ضات واملزايا

2019

 www.zenithr.comل�حلول الذكية للموارد البشر�ة املصدر
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2021-2020التوظيف اتجاهات. 4

قاعدة بيانات قسم استشارات التوظيف لشركة برو�ابيتا لالستشارات اإلدار�ة:املصدر

طلبات التوظيف •:املواضيع ال�ي تم تناولها

معاي�� التوظيف •

أسباب رفض عرض العمل•
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2021-2020اتجاهات التوظيف 

 ملا تم إصداره ��
ً
ممارسات املوارد البشر�ة �� سوق عن 2020د�سم�� ا�خاص لشهر تقر�ر برو�ابيتا السنوي تأكيدا

شهدت بالفعل مؤشرات ،52%بنسبة 2021معدالت التوظيف لعام ز�ادة، حيث �ان من املتوقع ال�و��يالعمل

 
ً
.حسب نتائج الدراسة ا�حالية2021عام من النصف األول ��التوظيف ارتفاعا

ياملدة الزمنية مل�� شاغر وظيف

يوم44
)اإلنذارال �شمل ف��ة (

يوم 42: املعدل العاملي

فةمتوسط املتقدم�ن لطلبات التوظيف ل�ل وظي

متقدم120

�سبة التوافق ب�ن مقدمي %17-%14

فةطلبات التوظيف واملهارات املطلو�ة للوظي

.يوم غ�� شاملة لف��ة اإلنذار44إ�� لتصل واحداملدة الزمنية مل�� شاغر وظيفيلز�ادةأدى الذي بدوره و 

افقالمدى إال أن ارتفاع طلبات التوظيف وع�� الرغم من  وظائف ومتطلبات المقدمي طلبات التوظيف ب�نتو

 17%-14%ش�ل ما �سبتھ  (Matching Scores)الشاغرة 
ً
.فقط وهو مؤشر متد�ي جدا

مقاييس التوظيف 

املصدر قاعدة بيانات قسم استشارات التوظيف لشركة برو�ابيتا لالستشارات اإلدار�ة
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طلو 
ف امل

أك�� الوظائ
�ة

20

2021-2020اتجاهات التوظيف 

طلبات التوظيف 

جاهات املتعلقة باتو أو�حت نتائج الدراسات ا�خاصة ب��و�ابيتا 

 ز التوظيف بأن أبر 
ً
التوظيف �� معدالتالقطاعات ال�ي شهدت ارتفاعا

قطاع التجزئة واملنتجات �� 2021�� النصف األول من عام 

قطاع األغذية ايل��،%27.1سبة نباالس��الكية والتجارة اإللك��ونية

قطاع التجارة العامة ثم ،25.3%بنسبة )املطاعم(واملشرو�ات 

باملقابل شهدت العديد من القطاعات .%15.7بنسبة والتصنيع

غازكقطاع السيارات وقطاع االتصاالت وقطاع النفط والاألخرى 

 �� معدالت التوظيف
ً
.  ر�ودا

افق وقطاع االستثمبينما اعت��  ار القطاع العقاري و�دارة املر

عات من القطاوا�خدمات املالية و قطاع التأم�ن والرعاية ال�حية

.التوظيفمعدالت لم �شهد أية �غ��ات م�حوظة �� ال�ي 

�� معدالت التوظيف انخفاضاالقطاعات ال�ي شهدت أبرز 

قطاع السيارات

2.5%

قطاع االتصاالت

1.5%

النفط والغازقطاع

1%

األغذية واملشرو�ات
)املطاعم(

25.3%

الطهاة•
السائق�ن•
العملياتإدارة •

التجزئة واملنتجات 
االس��الكية والتجارة 

اإللك��ونية

27.1%

املبيعات•
التسو�ق الرق�ي•
تحليل البيانات•
السائق�ن•

عالتجارة العامة والتصني

15.7%

الفني�ن•
مطورو التطبيقات وال��امج•
املبيعات•
تحليل البيانات•

 �� معدالت التوظيف أبرز 
ً
القطاعات ال�ي شهدت ارتفاعا

املصدر قاعدة بيانات قسم استشارات التوظيف لشركة برو�ابيتا لالستشارات اإلدار�ة
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2021-2020اتجاهات التوظيف 

أسباب رفض عرض العمل

يد من تتشابھ أسباب ترك العمل وأسباب رفض عرض العمل املقدم �� العدعادة ما

 للظ، ا�جوانب
ً
روف الراهنة ومع ذلك نالحظ أن تلك األسباب والدوافع قد �غ��ت نتيجة

عد من �الدولة مغادرةأظهرت نتائج التحليل بأن حيث  ،واإلجراءات ال�ي تم فرضها

م من عرض االستبقاء أي العرض املقابل املقديل��ا %25بنسبة ا�حالية سباب األ أبرز 

%22.بنسبةCounter-Offerصاحب العمل ا�حا�� 

 أع�� أو ترقية أو م�وتجدر اإلشارة إ�� أن 
ً
 ما �شمل أجرا

ً
�ات عرض االستبقاء عادة

 لكفاءتھالشركةأفضل، خاصة �� حال رغبة 
ً
وخ��تھ �� اإلبقاء ع�� املوظف نظرا

.الشركةوالقيمة املضافة ال�ي يؤد��ا �� 

الدور الوظيفي واملسؤوليات

مغادرة الدولة

لعرض العمل املقدممقابلعرض

Counter-offer

التعو�ضات واملزايا

%17

%22

%25

ال�و��ي عدم استقرار السوق 

خرى أ

%12

%10

%10
%4

ثقافة و�يئة م�ان العمل 

املصدر قاعدة بيانات قسم استشارات التوظيف لشركة برو�ابيتا لالستشارات اإلدار�ة
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التحليل الديموغرا�� لبيانات الباحث�ن عن العمل. 5

قاعدة بيانات استشارات التوظيف لشركة برو�ابيتا لالستشارات اإلدار�ة:املصدر

الباحث�ن عن فرص عمل حسب ا�جنسية•:املواضيع ال�ي تم تناولها

الباحث�ن عن فرص عمل حسب ا�جيل•

الباحثون عن عمل حسب املؤهل العل�ي•

الباحثون عن عمل حسب املستوى الوظيفي•
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الهند

33 %

ر ص م

31% االردن

15%

لبنان

11%

الكويت

10 %
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التحليل الديموغرا�� لبيانات الباحث�ن عن العمل

فرص لفهم وتحليل الفروقات ال�خصية لألفراد الباحث�ن عن

احث�ن عن البالعمل �� السوق ال�و��ي، استوجب تصنيف األفراد 

يف ع�� بناًء ع�� ا�جنسية كما هو مو�ح هنا، وركز التصنالعمل 

 
ً
لسوق عن فرص عمل متاحة �� اا�خمسة جنسيات األك�� بحثا

.  ال�و��ي

لألفراد حيث تب�ن أن النسبة األع�� للباحث�ن عن فرص عمل ��

31%و 33%(بنسبة ا�جنسية الهندية وا�جنسية املصر�ة من 

10%سبتھ املواطن�ن الكو�تي�ن ما �، �� ح�ن ش�ل )ع�� التوا��

دوره و�� النسبة األقل من �افة ا�جنسيات والذي �عود بفقط 

.لرغب��م للعمل �� القطاع ا�ح�ومي

املصدر قاعدة بيانات قسم استشارات التوظيف لشركة برو�ابيتا لالستشارات اإلدار�ة
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مصر

33%

%28 %72

0.7%

25%

70%

4.3%
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راد الباحث�ن ومن ا�جوانب األخرى ال�ي تم التطرق إل��ا للتعرف �ش�ل أك�� ع�� األف

 �� سوق العمل، وكما هو مو�ح(Generation)عن العمل هو ا�جيل
ً
األك�� وفرة

 40-25أي فئة الشباب ال�ي ت��اوح أعمارهم ب�ن) Y(جيل األلفيةفإن 
ً
ش�لعاما

تفوق أي فئة األفراد ال�ي )X(جيل لباحث�ن عن العمل �� ح�ن أن من ا%70

 40أعمارهم ال 
ً
 56وتقل عن ال عاما

ً
.من ا�جمل25%ش�لوا ما �سبتھ عاما

يتم��ون بال��اعة �� التعامل مع ) Y(أن جيل األلفية من ا�جدير بالذكر هنا، و 

حهم ع�� انفتا، إضافة إ�� املنصات التكنولوجية ووسائل التواصل االجتما��

ونية��، و�فضلون استخدام وسائل إلكالثقافات األخرى واملشار�ات ا�حضار�ة

).LinkedIn(للبحث عن الوظائف من خالل املنصات املهنية مثل ال 

�ي ما �سبتھ الباحث�ن عن فرص عمل �� السوق ال�و�الذكور كما بلغت �سبة األفراد 

.اإلناثمن 28%مقابل %72

ما �عد االلفية جيل “Z” جيل

(1997-2015)

“Y” االلفية جيل
(1996-1981)

“X” جيل
(1965-1980)

ةجيل الطفرة ألس�اني
(1945-1964)

التحليل الديموغرا�� لبيانات الباحث�ن عن العمل

املصدر قاعدة بيانات قسم استشارات التوظيف لشركة برو�ابيتا لالستشارات اإلدار�ة
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مصر

33%

املدرسة الثانو�ة وما 
دو��ا

دبلوم / �لية 
ف�ي

دبلوم الدراسات العلياالب�الور�وس
دبلوم متقدم/ 

دكتوراهماجستير

14.2%16.4%57.2 %0.4 %11.5 %0.3 %

املؤهل العل�يحسبالباحثون عن عمل 

25

وتقدر �سب��م بـ ور�وس حملة شهادة الب�المن هم أك�� الباحث�ن عن عمل �� السوق ال�و��ي�حسب تحليل قاعدة بيانات التوظيف لدى شركھ برو�ابيتا، تب�ن أن و 

رض ع�� الوظائفوك��ة العويعود ذلك إ�� تخصصهم �� مجاالت معينة ، شهادة الدكتوراة ت�اد ال تذكرحملة من ا�جمل، باملقابل فإن الباحث�ن عن عمل من %57

 إلحصاءات ح�ومية. من ا�جمل11%الباحث�ن عن عمل من شهادة املاجست�� حملة ، �� ح�ن بلغت �سبة املقدمة لهم مقابل الطلب
ً
من 60%فإن ما يز�د عن *ووفقا

.�� دولة ال�و�تاملغ��ب�ن املقيم�ن هم من درجة املاجست�� ا�حاصل�ن ع�� 

2021© الهيئة العامة للقوى العاملة *

التحليل الديموغرا�� لبيانات الباحث�ن عن العمل

املصدر قاعدة بيانات قسم استشارات التوظيف لشركة برو�ابيتا لالستشارات اإلدار�ة
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التحليل الديموغرا�� لبيانات الباحث�ن عن العمل

الباحثون عن عمل حسب املستوى الوظيفي

6% 16% 57% 21%

االدارة العليا

والتنفيذية

الوظائف

االدار�ة

الوظائف

االشرافية

الوظائف

االح��افية

ؤساء التنفيذي�ن ورؤساء القطاعاتر ال: اإلدارة العليا والتنفيذبة �شمل.

يثا�مدير مدير أول و (مدراء اإلدارات : الوظائف اإلدار�ة �شمل(.

رؤساء اإلقسام واملشرف�ن ورؤساء الوحدات: الوظائف اإلشرافية �شمل.

ى التخرج و املهني�نيمسؤول أول ، مسؤول، املهني�ن، حد: الوظائف اإلح��افية و�شمل�.

26

التحليل الديموغرا�� لبيانات الباحث�ن عن العمل

افيةالوظائف الطلب ع�� من جهة أخرى، أظهرت نتائج التحليل بأن   األع��من قبل الباحث�ن عن العمل �� السوق ال�و��ي �� اإلشر
ً
الوظائفبالطلب ع�� مقارنة

دار�ة أو التنفيذية العليا ، ويعود ذلك إ�� املتطلبات واملؤهالت العليا ال�ي تتطل��ا الوظائف اإل التنفيذية العليا أو الوظائف ا�جديدة �حدي�ي التخرجاإلدار�ة أو 

.  وال�ي تمنح  شاغر��ا االستقرار الوظيفي وتوفر البدائل

املصدر قاعدة بيانات قسم استشارات التوظيف لشركة برو�ابيتا لالستشارات اإلدار�ة
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