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رسالة الرئيس التنفيذي

ربــد أبو الــمحم

برو�ابيتا لالستشارات اإلدار�ةلشركة–الرئيس التنفيذي 

 2021عام�ان
ً
،عاما

ً
ال�ياتالتحديمواجهةخطط��وتنفيذإعدادع��األعمالقادةخاللھاج��داستثنائيا

.ا�جتمعو�ثراءاألعمالونمواألفرادلتمك�ناألفضلتقديمأجلمن،19-�وفيدجائحةفرض��ا

االس��اتيجي�ناوشر�ا��اإلدار�ةلالستشاراتبرو�ابيتاشركةونجاحقيممنأصيلجزء��ودعمهمعمالئناثقةإن
Thomasةوشركاملوظف�ن،تجر�ةوقياسوتحليلالبشر�ةللمواردالذكيةبا�حلول ا�ختصةZENITHRشركة

كب��مجهود�ذلو بخدماتنارتقاءباال قمناحيثوامل�ي،السلو�ياملوظف�نتقييمبأدواتاملتخصصةالعاملية
.البشر�ةللمواردالذكيةوا�حلول التوجهاتأحدثلتقديم

شر�ةالباملواردوتوجهاتممارساتأحدثع���شملوالذيالثا�ي،السنوي التقر�رإطالق�سرناهنا،ومن
��ا�حاصلالهيك��ا�خللا�ع�اسع��الضوءُ�سلطكما،2021لعامال�و�تدولة��املواهبو�دارةوالتوظيف

.اعيا��اوتد��ااألعمالتأثرومدىالنادرة،والتخصصاتللكفاءاتاملقدمةاألجور ع��ال�و��يالعملسوق 

دولة��ا�خاصالقطاع��اقتصاديقطاع12منأك����شركة220منأك��الثا�يالسنوي التقر�راس��دفلقد
بالغةأهميةمنالهملااملواهبإدارةممارساتالتقر�رتضمنحيث،السعوديةالعر�يةاململكة��مرةألول و ال�و�ت

.البشر�ةواملوارداألعمالقيادييلدي

لعامسنوي النصفالتقر�رونتائج)2020(املا��يالعامنتائجمعومقارن��اوتحليلهااالستبياننتائججمعتموقد
.العامليةاملمارساتمعمقارن��اإ��باإلضافةودقيقة،علميةأسسع��)2021(

التوجهاتحديدت���ساعدأنشأ��امنوال�يمنھ،املرجوةالقيمةالتقر�رهذالكميضيفأننتم�ىا�ختام،و��
.ونموهااألعمالس��وتحس�نالقراراتواتخاذالتغي��اتو�جراء

“



2021ال�و�ت 

تموالذي،ال�و��يالعملسوق ��2021لعاموالتوظيفالبشر�ةاملواردتوجهاتلتحليلالثا�يالسنوي التقر�رهذا��دف

 ال�و�ت��والتوظيفالبشر�ةاملواردممارساتأحدثع��الضوءليسلطمم���ش�لتطو�ره
ً
ومعاي��مؤشراتأهممتضمنا

.ال�و��يلالعمسوق ��واملزايابالتعو�ضاتاملتعلقةاملستجداتآخرإ��باإلضافةاملواهب،إدارةوتوجهاتالتوظيف

�حة عن التقر�ر

قطاع األعمال وا�خدمات املهنية

القطاع العقاري و�دارة املرافق

قطاع ا�خدمات املالية
)البنوك والتأم�ن وأسواق رأس املال(

)املطاعم(قطاع األغذية واملشرو�ات

النقل وا�خدمات اللوجستيةقطاع

قطاع التجارة والصناعة

تواملقاوال اإل�شاءاتقطاع قطاع الرعاية ال�حية

قطاع النفط والغاز

وتكنولوجيا املعلوماتقطاع االتصاالت

قطاع السيارات

التجارة اإللك��ونيةو التجزئةقطاع

الشر�ات غ�� املدرجة
72%شركة، 158

الشر�ات املدرجة
28%شركة، 62

ع��)عام�لمنونيوي��ُيصدر(سنوي النصفالتقر�ر�شملحيثعام،�ل��مرت�نتقر�رهابإصداربرو�ابيتاشركةوتقوم

�غطيبينما.ملالععنالباحث�نلبياناتالديموغرا��للتحليلباإلضافةالتوظيف،وتوجهاتالبشر�ةاملواردمؤشراتأهم

��التغ��ات��عال��ك��معالبشر�ةاملوارد��األعمالمؤشراتآخر)عام�لمند�سم����ُيصدر(الشاملالسنوي التقر�ر

.القطاعاتمختلف��للموظف�ناملقدمةواملزاياالرواتب

ذيالالسنوي استبيا��ابإطالقبرو�ابيتاشركةوقامت

فمختلمنالبشر�ةاملواردوخ��اءاألعمالقادةاس��دف

ال�و�ت،ودولةالسعوديةالعر�يةاململكة��العاملةالقطاعات

شركة62بي��ممنشركة،220منأك�� معناشاركحيث

يةاالقتصادطاعاتالق�غطيمدرجةغ�� شركة158،مدرجة

:التالية
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تخطيط القوى العاملة والتوظيف: 1قسم 

وق س��العملأ�حابقبلمنوالتوظيفالعاملةالقوى تخطيطممارساتالتقر�رمنالقسمهذاناقشي

إ��افةباإلض،لتوظيفاتحدياتوأبرز التوظيف،ومقاييسمعاي��أهم�غطيةخاللمن،يال�و��العمل

.ا�ختلفةالقطاعات��التعي�نمعدالتع��الضوء�سليط

 القسمهذايقدمكما
ً
لا�جيونوعا�جنسيةمثلالعملعنلباحث�نلالديموغرافيةللبياناتتحليال

(Generation)،وغ��هاالعلمية؛واملؤهالت.

:املصدر

اإلدار�ةاتلالستشار برو�ابيتالشركةوالتطو�رالبحوثو�دارةالتوظيفاستشاراتإدارةبياناتقاعدة

https://pro-capita.com

https://pro-capita.com/
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تخطيط القوى العاملة والتوظيف 

التحليل الديموغرا�� لبيانات الباحث�ن عن العمل

مصر

22%20%

الهند

10%

األردن

10%

لبنان

5%

الكو�ت

 األك��جنسياتا�خمسع��العملعنللباحث�نالديموغرافيةالبياناتتحليلركز•
ً
ا�خاصالقطاع��عملفرصعنبحثا

الهنديةوا�جنسية�ةاملصر ا�جنسيةمنلألفراد��عملفرصعنللباحث�ناألع��النسبةأنتب�نحيثال�و��ي،السوق ��

لح�ن��التوا��،ع��%20و%22بنسبة
ّ
��م��مالغالبيةلرغبةذلكويعودفقط،%5�سبتھماال�و�تيون املواطنون مث

.ا�ح�وميالقطاعلدىللعملالتوجھ

قابلم%69.3�سبة�ش�لون ال�و��يالسوق ��ا�خاصالقطاع��عملفرصعنالباحث�نالذ�ور �سبةأنلوحظوقد•

 الضعفبفارق وذلكاإلناثمن%30.7�سبة
ً
 العملعنالباحثاتلإلناثالنس�ياالرتفاعويعد،تقر�با

ً
 عامال

ً
لتعز�زإيجابيا

.ا�خاصالقطاع��للعملاملرأةدور 

الباحث�ن عن العمل حسب ا�جنس

ا�جنسيةحسبلمالباحث�ن عن الع

69.3% 72%
2.7%

2021د�سم��  2021يونيو 

30.7%
2.7%

2021د�سم�� 

28%

2021يونيو 

1.1: صورة توضيحية

1.2: صورة توضيحية

ذكور إناث
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تخطيط القوى العاملة والتوظيف 

الباحث�نإنفباملقابل،الب�الور�وسشهادةحملةمنهمال�و��يالسوق ��عملعنالباحث�نمن58.7%

.اإلجما��من%11.3�سبة�ش�لون العلياالدراساتحملةمنعملعن

التحليل الديموغرا�� لبيانات الباحث�ن عن العمل

ا�جيلنوع عن عمل حسب الباحثون 

لس�انيةاجيل الطفرة 
)1945-1964(

5.0%

Xجيل
)1965-1980(

23.0%

Yجيل األلفية 
)1981-1996(

71.5%

ما �عد األلفيةZجيل
)1997-2005(

0.5%

الثانو�ة

وما دو��ا

14.1%

دبلوم ف�ي/�لية 

15.4%

الب�الور�وس

58.7%

مدبلوم متقد

0.5%

ماجست��

11%

دكتوراه

0.3%

املؤهل العل�يحسبالباحثون عن عمل 

،عام41-26ب�نأعمارهمت��اوحوالذي،Yا�جيلوش�ل
ً
.71.5%عملعنالباحث�نمناألع��النسبةا

ومرن ،لوجياللتكنو مواكبو مبدعجيلُمحّببة،�خصيةذو،بالنفسعاليةبثقةا�جيلهذاو�تم��

 عاليةتوقعاتلديھو�املقابل،التحدياتنحو�ويس�متعددة،مهاملتنفيذ
ً
،االستقاللية�إ�يميل,جدا

 واألقلصبور غ��
ً
لممااألخرى،باألجيالمقارنةالعململ�انلوالئھإظهارا

ّ
 ُ�ش�

ً
��البشر�ةللموادتحديا

.��مواالحتفاظاستقطا��م

1.4: صورة توضيحية

1.3: صورة توضيحية
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62

31

92

تاملتوسط �� ال�و� وظائف حدي�ي 

التخرج/ا�خ��ة

وظائف قيادية 

وتنفيذية

تخطيط القوى العاملة والتوظيف 

ىلدالتوظيفإدارةبياناتقاعدةتحليلبحسب•

فقديفالتوظمواقعبياناتوقاعدةبرو�ابيتا،كةشر 

146ةشاغر وظيفةل�لاملتقدم�نعددمتوسطبلغ

 
ً
/ا�خ��ةحدي�يلوظائف285ب�ني��اوحون (متقدما

رةواملتوافالعا��العرضذاتوالوظائفالتخرج،

متقدم�ن7إ��وتصلالعمل،السوق ��كب���ش�ل

تواملهاراوالتنفيذيةالقياديةللوظائففقط

سوق ��وندرةكب��نقصمن�عا�يال�ياملتخصصة

.)العمل

ىمدأنإالالتوظيف،طلباتز�ادةمنالرغموع��•

باتومتطلالتوظيفطلباتمقدميب�نالتوافق

Matching(الشاغرةالوظائف Score(زالما
 
ً
 منخفضا

ً
لعدمذلكوُيعللفقط،%15�سبةم�جال

��لعملاسوق ��املطلو�ةوا�خ��اتاملؤهالتتوافر

حابأ�قبلمنواملطلو�ةا�ختلفةالتخصصات

عزز �ُ مماالعملعنالباحث�ن�سبةوالرتفاعالعمل

.ا�ح��السوق ��الهيك��ا�خلل

لءملالزمنيةاملدةمعدلزادفقدسبق،ملاونتيجة•

إ��ةشاغر وظيفةفتحتار�خمن(واحدوظيفيشاغر

 غ��التعي�نتار�خ
ً
زمةامللاإلنذارلف��ةشامال

 19بأك���ش�لما،يوم62إ��لتصل)للمر�ح
ً
يوما

��وظيفيشاغرمللءالزمنيةاملدةمتوسطمن

 26بـوأك��السعودي،السوق 
ً
باملتوسطمقارنةيوما

ي�ن�ععمليةصعو�ةتؤكدالنسبةوهذه،العاملي

 ُ�ش�لمماال�و�ت��املوظف�ن
ً
 حقهاجسا

ً
يقيا

.التوظيفملسؤو��

مؤشرات التوظيف 

�� الكو�تشاغر وظيفيءاملدة الزمنية ملل

)غ�� شاملة لف��ة اإلنذار(

 املدة الزمنية مللء شاغر وظيفي
ً
يوم36: عامليا

146

285

7

املتوسط وظائف حدي�ي 

التخرج/ا�خ��ة

وظائف قيادية 

وتنفيذية

ل�ل وظيفة شاغرةمتوسط عدد الطلبات 

يوم 43:السعودي�� السوق شاغر وظيفيءاملدة الزمنية ملل

1.5: الش�ل البيا�ي

1.6: الش�ل البيا�ي
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تخطيط القوى العاملة والتوظيف 

:رزهاأبو�انتالتوظيف،عمليات��يواجهو��اال�يالتحدياتأبرز عناملشارك�نالبشر�ةاملواردخ��اءصّرح

سوق العمل الكو��ي��لتوظيف اتحديات 

4.5%

6.0%

31.3%

38.8%

59.7%

للشركةالسياسات الداخلية 

)االستعداد واملرونة للسفر وفق متطلبات العمل(التنقل 

املقدمةاالختالف ب�ن األجور واملزايا 

COVID-19العمل نتيجة تداعيات عدم استقرار سوق 

عدم توافر الكفاءات املطلو�ة 

الكو��يالتحديات املرتبطة بالتوظيف من سوق العمل 
)اختيارات متعددة من قبل املشارك�ن(

ع��والطلبالعرض��الكب��ةالفجوةنتيجة%59.7بنسبةال�و��يالسوق ��املطلو�ةالكفاءاتتوافرعدم1.

.العملسوق ��واملواهبالكفاءات

.19-�وفيدوتبعاتملستجداتذلكويعود%38.8بنسبةالعملسوق استقرارعدم2.

العملسوق ��الهيك��االختاللعنالناتجاألجور �غي��ات�سبب،%31.3بنسبةاملقدمةواملزايااألجور ب�ناالختالف3.

.

1.7: الش�ل البيا�ي



2021ال�و�ت 

تخطيط القوى العاملة والتوظيف 

مناألول النصف��عليھ�انبمامقارنة2021عاممناألخ��النصف��العملعروضرفضأسباب���غي��لوحظ•

ال��ائيا�خروجمعدلانخفضو�التا��،عملهم�شأنأك��وتفاؤل استقراربالعملعنالباحثون �شعرحيثالعام،نفس

.%15إ��ليصل%29منم�حوظ�ش�لالعملسوق من

السببهوا�حا��العملصاحبمناملقدماملقابلالعرضأي(Counter-Offer)االستبقاءعرضع��ا�حصول زالوما•

.%23بنسبةالعملعروضلرفضالرئي��ي

أسباب رفض عروض العمل

أسباب رفض عروض العمل

�عدد املهام

عدم استقرار السوق 

ثقافة و�يئة م�ان العمل

مغادرة الدولة

الدور الوظيفي، املسؤوليات
وظروف العمل

 (Counter-Offer)عرض االستبقاء

التعو�ضات واملزايا

)اختيارات متعددة من قبل املشارك�ن(

5%

8%

15%

29%

8%

10%

25%

2021يونيو 

5%

8%

10%

15%

18%

21%

23%

2021د�سم�� 

1.8: الش�ل البيا�ي
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 شهدنانولكالقطاعات،مختلف��التوظيفمعدالتع��أثروتداعيا��ا�ورونا�جائحة�ان•
ً
 ت�عافيا

ً
سوق ��در�جيا

.2021لعام%3.4�سبةالتوظيفنمومعدالتبلغتوقدأك���ش�لالتوظيفع��الشر�اتأقبلتحيثالعمل

بتحسنتفاؤلهاعنالشر�اتأعر�تفقد،2022لعامالعملسوق ��أفضلبتعاٍف التوقعاتومعالسياق،هذاو��•

أي،2022عامخالل%7.1لـتصلقدالتوظيفنمومعدالت��م�حوظةز�ادةإ��يؤديمما،ا�جديدالعام��األعمال

.2021عام��التوظيفنمومعدلضعف

معدالت نمو التوظيف

معدل نمو التوظيف

تخطيط القوى العاملة والتوظيف 

1.9: صورة توضيحية

+3.4%
معدل نمو التوظيف

2021عام 

+7.1%
قعاملتو معدل نمو التوظيف 

2022توقعات عام 

100%
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تخطيط القوى العاملة والتوظيف 

• 
ً
برو�ابيتافر�قلقبمناملقدمةاملؤشراتإ���اإلضافةو التقر�ر،هذا��إل��ااإلشارةسبقال�يالنتائجع��استنادا

حيثشر�ات،للاالقتصاديالنشاططبيعةبحسبتفاوتتالعامهذا��التعي�نمعدالتفإن،التوظيفالستشارات

 القطاعات�عضشهدت
ً
 انتعاشا

ً
البعضشهدح�ن��،2021عاممناألخ��النصف��التوظيفمعدالت��وارتفاعا

 ر�ودم��ااألخر
ً
.ا

توجهات التوظيف �� السوق الكو��ي بحسب القطاعات

)املطاعم(قطاع األغذية واملشرو�ات

النقل وا�خدمات اللوجستيةقطاع

قطاع التجارة والصناعة

قطاع الرعاية ال�حية

العملسوق �عا��عوماالستبيان،ونتائجالتوظيفواستشارتاإلدار�ةاستشارات��برو�ابيتافر�قخ��اتو�حسب•

عال�و��ي،
ّ
:ا�حصرالاملثالسبيلع��التاليةللقطاعات2022لعامالتوظيفمعدالت��ارتفاعُيتوق

تواملقاوال اإل�شاءاتقطاع 
)2022متوقع �عا�� هذا القطاع �� عام (

قطاع النفط والغاز

قطاع االتصاالت

قطاع السيارات

قطاع اإل�شاءات واملقاوالت

قطاع الرعاية ال�حية)املطاعم(قطاع األغذية واملشرو�ات

التكنولوجيا/ قطاع التجارة اإللك��ونية

2022معدالت التوظيف ف��ا �� عام ارتفاعاملتوقع قطاعاتال

 
ً
�� معدالت التوظيف قطاعات شهدت انخفاضا  �� معدالت التوظيف 

ً
قطاعات شهدت ارتفاعا
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تخطيط القوى العاملة والتوظيف 

 اآلخر�عضهاشهدح�ن��املقدمة،األجور مستو�ات��كب��ةز�اداتالتخصصات�عضشهدت
ً
 �سبتدنيا

ً
هذهوتأ�ي.يا

وال�وادرصاتالتخص�عضع��والطلبالعرضب�نفجوةخلقوالذيالعمل،سوق ��الهيك��االختاللنتيجةالتغي��ات

ال�وادرطاباستقع��الشر�اتتنافسإ��أدىمماطو�لة،لف��ةالبالدخارجمناالستقداموقفقرارعنالناتجةالنادرة

،واملتوافرةاملتخصصة
ً
��وفرةأخرى صاتتخصشهدتو�املقابل.وتصاعديةتنافسيةماليةعروضتقديمو�التا��محليا

األجور نظامقتطبي��حقيقةوتحدياتمعيقاتخلقو�التا��لها،املقدما�خاصاملاديالعائدانخفاضا��أدىمماالعرض

.مثا���ش�لالشر�اتمنللعديدواملزايا

الفجوات ب�ن العرض والطلب

يجبحيث،الي�نا�حاملوظف�نأجور سلمملراجعةبمفردها�ستخدمأنيجبالالبياناتهذهأنع��برو�ابيتاشركةوتنوه

.بذلكالقيامعندأخرى وممارساتومؤشراتعواملعدةاالعتبار�ع�ناألخذ

شهر12�غي��ات األجور  آلخر الوظائف التخصصية والفنية 

%60+)طهاة، مساعد طا��، صيانة، إ�خ(عمالة ماهرة 

%45+التمر�ض

%40+)عمال، سائق�ن، فني�ن، إ�خ(عمالة متوسطة املهارة 

%40+)نادل، سفر��، صا�ع قهوة، إ�خ(مستخدم�ن صفوف خلفية 

%40+أخصائيو التسو�ق الرق�ي

%30+أخصائيو وسائل التواصل االجتما�� 

%30+مطورو ال��امج والتطبيقات

%15+محللو بيانات 

%15+خ��اء التجارة اإللك��ونية 

%10+الطب العام -األطباء 

%10+موظفو النقل واللوجستيات

%3-موظفو العالقات العامة

%3-السكرتار�ة، والوظائف اإلدار�ة

%5-ا�حاسبون 

%5-ا�حللون املاليون 

%7-املعمار�ون واملهندسون 

شهر12جدول �غي��ات األجور  آلخر 

1.10: ا�جدول 

.اضغط هنال�حصول ع�� تقر�ر تخطيط القوى العاملة والتوظيف ا�خاص ب�ل قطاع، ير�� التواصل معنا أو

https://pro-capita.com/customized-report/
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تخطيط القوى العاملة والتوظيف 

فإناالستبيان،نتائجع��و�ناءً .التقييم/التجر�ةف��ةجتازوااالذينا�جدداملوظف�نعدد�التعي�ننجاحمعدلحتسبيُ •

تطبيقع��وتدلمرتفعةالنسبةهذهو�عد،املشاركةالشر�ات��%87تھ�سبما�جلالتعييناتنجاحمعدل

.والتعي�نالتوظيفعمليات��ناجحةس��اتيجياتا

 ك��األاألسبابوتتمحور •
ً
املدراءوتقييمركةالشثقافةمعتأقلمهمعدمإ��التجر�ةف��ةأثناءاملوظف�نخروج�تكرارا

.�خصيةالسباباأل �عضو الرئيسي�ن

ينات ا�جديدةينجاح التعمعدل

.التجر�ةف��ةخالل ا�جدد �غادرون من املوظف�ن % 13ك�ن أنر ذكر خ��اء املوارد البشر�ة املشا

45.3%
ر�ةالتقييم خالل ف��ة التج

مون املوظف�ن ا�جددمن خ��اء املوارد البشر�ة املشارك�ن يقيّ 45.3%

.إن��اء ف��ة التجر�ةقبل

%85:�� دول مجلس التعاون ا�خلي��عيار معدل نجاح التعينات م

13%
�ة�غادرون خالل ف��ة التجر 

87%
يجتازون ف��ة التجر�ة

1.11: صورة توضيحية

1.12: صورة توضيحية



2021ال�و�ت 

إدارة املواهبتوجهات : 2قسم 

س��اتيجياتاال استطالعلخالمنال�و��يالعملسوق ��املواهبإدارةبا�خاصةالتوجهاتالقسمهذا�غطي

والثقافةالعمليئةبلتطو�راملستعملةاألدواتتوضيحإ��إضافةعل��ا،واإلبقاءاملواهبستقطابال بعةاملتّ 

.املشاركةالشر�ات��الداخلية

:املصدر
لتحليلZENITHRشركةو اإلدار�ةلالستشاراتبرو�ابيتالشركةالتوظيفاستشاراتإدارةبياناتقاعدة
.وامل�يالسلو�يالتقييمألدواتالعامليةThomasوشركةاملوظف�نتجر�ةوقياس

https://pro-capita.com/
https://ex.zenithr.com/

https://www.thomas.co/

https://pro-capita.com/
https://ex.zenithr.com/


2021ال�و�ت 

�سبة موظفي املوارد البشر�ةإ�� عدد موظفي الشركة الك��

2.1 2021يونيو 

1.6
0.5

2021د�سم�� 

توجهات إدارة املواهب

�ش��وال�ي،موظف100ل�ل1.6��املشاركةالشر�ات��البشر�ةاملواردموظفي�سبةأناالستبياننتائجأو�حت•

.2021عاممناألول النصفنعدرجة0.5مقدارهنخفاضاإ��

��موظف100ل�ل�شر�ةمواردموظفي3.5إ��1.5منبنسبةتو��يالرائدةاملمارساتأنبالذكرجديرا�منو •

 .الواحدةالشركة
ً
:النسبةهذهع��تؤثرالتاليةالرئيسيةالثالثالعواملبأنعلما

).إدارة العمليات أم دور اس��اتي��(دور املوارد البشر�ة �� الشركة ›

.القطاع الذي �عمل بھ الشركة وطبيعة أعمالها›

.التق�ي املطبق �� أنظمة املوارد البشر�ة/مستوى التطور التكنولو��›

2.1: صورة توضيحية

-HR)موظف 100معدل عدد موظفي املوارد البشر�ة  ل�ل  to Employee ratio)



2021ال�و�ت 

توجهات إدارة املواهب

معدل الدوران الوظيفي

لمما،%12.3هو2021عام��املشاركةللشر�اتالوظيفيالدورانمعدلأناالستبياننتائجأظهرت•
ّ
 ُيمث

ً
انخفاضا

 
ً
 ،%15.1بنسبة2020د�سم����امل�جلالوظيفيالدورانبمعدلمقارنة�سبيا

ً
 وانخفاضا

ً
معدلذروةعنكب��ا

.األخ��ةاآلونة��األع���عت��والذي%18.2بنسبة2021عاممناألول النصف��وامل�جلالوظيفيالدوران

 ا�حا��العامشهد•
ً
 تحسنا

ً
 وخالوظيفيالدورانمعدلانخفاضإ��أدىمماالثا�يالنصف��م�حوظا

ً
معدلصوصا

.%3.6�سبتھما�ّجلحيث)ا�خدماتإ��اء(الطو��غ��الوظيفيالدوران

 )االستقاالت(الطو��الوظيفيالدورانمعدلشهدو�املقابل•
ً
 ازديادا

ً
يدلمما،%8.7سبةبنالثا�يالنصف��م�حوظا

 املوظف�نواستقطابالتعي�نإ��الشر�اتمنالعديدوعودةاألعمالبيئةتحسنع��
ً
.أخرى مرة

15.1%

18.2%

12.3%

9.6%
6.2%8.7%

5.6%

12.0%

3.6%

�عا�� سوق العمل عدم استقرار سوق العمل

الدوران الطو��معدل الدوران العاممعدل  طو��الالدوران غ�� معدل 

2021د�سم��  2021يونيو  2020د�سم�� 

معدل الدوران الوظيفي

2.2: الش�ل البيا�ي

ex.zenithr.com   | (ZENITHR Employee Experience)شركة ز�ني�� �حلول قياس تجر�ة املوظف�ن: برعاية

.اضغط هنا، ير�� التواصل معنا أوإلجراء دراسات املقارنة ا�خاصة ب�ل قطاع

https://www.zenithr.com/
https://pro-capita.com/customized-report/


2021ال�و�ت 

76.5%

�ستخدمون أداة واحدة 
ع�� األقل

www.thomas.co      | (Thomas International)ةشركة توماس العاملي: برعاية

توجهات إدارة املواهب

�خصيةالتقييمواختباراتأدواتع���عتمدال�يالشر�اتأنتب�ن•

حافظةوا�املواهبإدارةع��أك��بقدرةتتمتعوالسلوكياتوالقدرات

القياديةفللوظائالتدر�بيةلالحتياجاتال�املإدراكهم�سببعل��ا،

بيئةحس�نوتاملوظف�نإنتاجيةز�ادة���ساهمبدورهاوالذيواملهنية،

.العملوثقافة

ائناشر� معو�التعاون املشاركةالشر�اتنتائجإ��و�االستناد•

Thomasالعامليةتوماسشركة��االس��اتيجي�ن International

�عتمدالشر�اتمن%76.5أنتوّ�حوامل�ي،السلو�يالتقييمألدوات

أهم�أحدا�ختلفةالتقييمأدواتمناألقلع��واحدةأداةاستخدام

.واملواهبالكفاءاتإلدارةاملطبقةاإلجراءات

ال�خصيةأدوات تقييم

أدوات واختبارات تقييم ال�خصية 
)اختيارات متعددة من قبل املشارك�ن(

14.9%

16.4%

28.4%

31.3%

40.3%
)Aptitude(اختبار القدرات 

(Cognitive Ability)اختبار القدرات اإلدراكية واملعرفية 

 (Language Test)اختبار اللغة

 (Personality Test)اختبار السمات ال�خصية

)Behavioural Assessment(التقييم السلو�ي 

Behavioural(السلو�يالتقييمأدواتاستخدامتطبقالشر�اتمن40.3%• Assessments(توافقمدىلقياس

.مختلفةسينار�وهات��سلوكيا��موتقييمالشركةثقافةمعاملر�ح�ن

يةأدوات تقييم ال�خصشر�ات تطبق 

2.4: الش�ل البيا�ي

2.3: الش�ل البيا�ي

http://www.thomas.co/


2021ال�و�ت 

سنوات10إ��5ب�نماي��اوحال�و��يالعملسوق ��املوظفخدمةسنواتمتوسطأناالستبياننتائجأو�حت•

.العملثقافةمعاملوظفوا��جامالرضامنعاٍل مستوى ع��ذلكو�دل،املشاركةالشر�اتمن%36.7لـ

.الشر�اتمنفقط%2لـواحدةسنةمنأقلاملوظفخدمةمتوسطيبلغح�ن��•

األعمالإنجاز��ب��كدور منلهمملاالعاليةالكفاءاتي ذو باملوظف�نالحتفاظلفّعالةاس��اتيجياتتطبيقالضروري من*

 املتوقعةبالسهولةي�ون القدالكفاءاتهذهاستبدالأنالتنو�ھير��كماالعمل،أهدافوتحقيق
ً
.الوقتنفس��وم�لفا

توجهات إدارة املواهب

املوظفسنوات خدمة متوسط 

متوسط عدد سنوات خدمة  املوظف

www.zenithr.com   | (ZENITHR HR Intelligence Solutions)شركة ز�ني�� ل�حلول الذكية للموارد البشر�ة: برعاية

2.0%

22.8%

26.5%

36.7%

12.0%

سنوات10أك�� من 

سنوات10–5

سنوات5–3

سنوات3–1

أقل من سنة واحدة

2.5: الش�ل البيا�ي

https://www.zenithr.com/
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توجهات إدارة املواهب

اتالشر� منالعظ�ىالغالبيةأناالستبياننتائجأو�حت•

 املوظف�نأداءتقييمع���عمل%94بنسبةاملشاركة
ً
.سنو�ا

Management)باألهدافاإلدارةو�انت• by Objectives –

MBOs)����املن�جياتأك 
ً
 شيوعا

ً
أداءاسوقيإلدارةوتطبيقا

.%44.8بنسبةاملوظف�ن

The)املواهبإلدارةالتسعةالصناديقمصفوفةأما• 9-Box

Matrix)األقلملن�جيةا�انت 
ً
فقط%5أبدىحيث�انتشيوعا

.عل��ااعتمادهمالشر�اتمن

من�جيات تقييم أداء املوظف�ن

تقييم أداء املوظف�ن

94%

6%

شر�ات تقّيم أداء املوظف�ن
شر�ات ال تقّيم أداء املوظف�ن

5.0%

11.9%

17.9%

23.1%

31.3%

44.8%

)اختيارات متعددة من قبل املشارك�ن(

من�جيات تقييم أداء املوظف�ن

Management Discretionتقدير اإلدارة ألداء املوظف�ن

Degree Feedback-360درجة360تقييم 

Balanced Scorecardsبطاقات األداء املتوازن 

General Evaluation Criteriaتقييم املهارات وا�جدارات السلوكية والفنية

Management by Objectivesاإلدارة باألهداف

The 9-Box Matrixإلدارة املواهب 9مصفوفة الصناديق ال

2.7: الش�ل البيا�ي

2.6: الش�ل البيا�ي



2021ال�و�ت 

توجهات إدارة املواهب

Succession)الوظيفيالتعاقب�خططتطبيقهااملشاركةالشر�اتمن%48.7أكدت• Planning)للوظائف

 املهمة/ا�حور�ة
ً
.املفروضةواألنظمةللقوان�ناستجابة

Career)الوظيفياملسارخططتطبيقع��املشاركةالشر�اتمن%57.7أشارفيما• Progression Planning)،وهذا

.امل�يوتطو�رهاوالكفاءاتاملواهبإدارةبأهميةالشر�اتو��ع��يدل

التعاقب وخطط املسار الوظيفي

57.7%

42.3%

شر�ات تطبق خطط املسار الوظيفي  

شر�ات ال تطبق خطط املسار الوظيفي

48.7%

51.3%

شر�ات تطبق خطط التعاقب الوظيفي

شر�ات ال تطبق خطط التعاقب الوظيفي

2.9: الش�ل البيا�ي2.8: الش�ل البيا�ي

طّبقة �الشر�ات 
ُ
وظيفيالسار املخطط امل طّبقة �الشر�ات 

ُ
وظيفيالتعاقب الخطط امل



2021ال�و�ت 

توجهات إدارة املواهب

تطو�ر��م�ساهال�ير�اناأل همأأحدالتدر�بيةال��امج�عت��•

.��مإنتاجيرفعو�التا��عل��موا�حفاظاملوظف�ن

قطاع��االستثمارشهدفقدالتدر�بية،ا�خططأهميةمع•

 التدر�ب
ً
 ارتفاعا

ً
يزالاللكن،2020عام��مقارنةم�حوظا

لتبعاتذلكويعود19-�وفيدائحةجقبلملااملتوقعمنأقل

لدىبالتدر�باملتعلقةاملوازناتخفضو�جراءاتا�جائحة

أناالستبياننتائجأو�حتفقد.الشر�اتمنالعديد

تدر�بيةبرامجقّدمتاملشاركةالشر�اتمن31.2%

.2021عام��للموظف�ن

من%69.2فإنالتدر�بيةاالحتياجاتلتحديدبالنسبةأما•

يل��اباشر،املاملديرتوصيةع��رئي��ي�ش�ل�عتمدالشر�ات

.%50بنسبةاألداءتقييمنتائج/الفرديةالتطو�رخطط

التدر�ب والتطو�ر

مدخالت تحليل االحتياجات التدر�بية
)اختيارات متعددة من قبل املشارك�ن(

69.2%

50.0%

38.4%

30.8%

 �خطط التعاقب الوظيفي
ً
As per succession plansتبعا

 لنتائج تقييم األداء وخطط التطو�ر الفردية
ً
As per individual development plans/ Performance reviewsتبعا

As per employee’s direct manager’s recommendationsبناًء ع�� توصية املدير املباشر

Employees choose their training needsاختيارات املوظف�ن

2.11: الش�ل البيا�ي

شر�ات قدمت برامج تدر�بية

2.10: الش�ل البيا�ي

18.5% 31.2%

81.5% 68.8%

2020 2021
ال�عم



2021ال�و�ت 

4.5%

10.4%

31.3%

35.7%

61.4%

تحليل تجر�ة املوظف

)اختيارات متعددة من قبل املشارك�ن(
2021من�جيات تحليل تجارب املوظف�ن لعام 

توجهات إدارة املواهب

لتحليأدواتع��األخ��ةاآلونة��الشر�اتاعتمادازداد•

اهمورضالوظيفياندماجهمومدىاملوظف�نتجاربوقياس

ديدتح��دفالعمل،تركهمأسبابوتحليلالعملم�انعن

من�اومعا�ج�العملم�ان��ا�حتملةوالضعفالقوةنقاط

.الفّعالةالتطو�رخططتطبيقخالل

بياناتقاعدةنتائجإ��باإلضافةاالستبيان،نتائجو�ش��•

تجر�ةقياس�حلول ZENITHRشركةاالس��اتيجي�نشر�ائنا

اناستبيتطبقاملشاركةالشر�اتمن%61.4أناملوظف�ن،

Employee)العملو�ن��اءاملوظفخروج Exit)،35.7و%

Employee)الوظيفيالرضااستبيانيطبقون  Satisfaction).

Employee Satisfaction Survey الرضا الوظيفياستبيان 

Employee Engagement Survey استبيان االندماج الوظيفي

360-Degree Feedback Assessment درجة360تقييم 

Cultural and Company Health Assessment الشركةتقييم بيئة العمل وا��جام املوظف مع ثقافة 

Employee Exit Survey استبيان خروج املوظف و�ن��اء العمل

�ختلف القطاعات ��  (Employee Engagement)بنشر مستو�ات االندماج الوظيفي �حلول تجر�ة املوظف�ن، ZENITHRستقوم شركة برو�ابيتا لالستشارات اإلدار�ة بالتعاون مع شركة 
.2022�� تقر�رها القادم �� يونيو (eNPS)صا�� نقاط ترو�ج املوظف�ن دول ا�خليج العر�ي، باإلضافة ا��

2.13: الش�ل البيا�ي

ex.zenithr.com   | (ZENITHR Employee Experience)شركة ز�ني�� �حلول قياس تجر�ة املوظف�ن: برعاية

45.8%51.7%
58.4%

202020212022

شر�ات اعتمدت أدوات تحليل  وقياس تجارب 
املوظف�ن �� دول ا�خليج العر�ي 

متوقع

2.12: الش�ل البيا�ي

االحتفاظ��ثرأمنلهاملااملوظف�نتجر�ةوتحليللقياسالبشر�ةاملواردقادةمنامل��ايداالهتماممدى�عكسوهذا•

.األعمالبيئةوتحس�نباملواهب

https://www.zenithr.com/


2021ال�و�ت 

التعو�ضات واملزايا : 3قسم 

 التقر�رمنالقسمهذا�غطي
ً
 تحليال

ً
��ا�خاصطاعالقيقدمهاال�يواملزاياالتعو�ضاتممارساتعنمفّصال

التعو�ضاتو�رامجو��جيعهم،املوظف�نلتحف��املتبعةاالس��اتيجياتأبرز و�تضمنال�و��ي،العملسوق 

.نو�ةالسوامل�افآتالز�اداتلصرفاملتبعةالشر�اتممارساتإ��باإلضافةالنقدية،وغ��النقدية

:املصدر
ستشاراتلال برو�ابيتالشركةالتوظيفاستشاراتو�دارةالبشر�ةاملوارداستشاراتإدارةبياناتقاعدة

اإلدار�ة
https://pro-capita.com/

https://pro-capita.com/


2021ال�و�ت 

47%

15%

18%

20%

فية آخر تحديث ع�� هي�ل الدرجات الوظي
وسلم األجور 

منذ أقل من سنة
منذ سنة إ�� ثالث سنوات 

منذ ثالث إ�� خمس سنوات
منذ أك�� من خمس سنوات

التعو�ضات واملزايا

درجاتلهي�تطبقاملشاركةالشر�اتأغلبيةأنتب�ن•

وقدية،الوظيفالفئات�افةع��األجور وسلموظيفية

معاخاللبتحدي��االشر�اتمن%47�سبتھماقامت

2021 
ً
و�ماال�و��يالعملسوق مستجداتمعتماشيا

.الرائدةاملمارساتمعيتناسب

�شر�اتاملشاركةالشر�اتمن%62�ستع�ن•

يفيةالوظالدرجاتهي�لوتطو�رلتحديثاستشار�ة

تقديرع��م��م%30�عتمدح�ن��األجور،وسلم

.الشركةإدارة

هي�ل الدرجات الوظيفية وسلم األجور 

62%

30%

18%

5%

شر�ات استشار�ة

حسب تقدير إدارة الشركة

اعدة بيانات التوظيفق

تقار�ر األجور املنشورة

املصادر املعتمدة �� تحديث هي�ل الدرجات الوظيفية وسلم األجور 
)اختيارات متعددة من قبل املشارك�ن(

3.2: الش�ل البيا�ي

3.1: الش�ل البيا�ي
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41%
53%

67%

4.9%
3.2%

6.3%

0%

5%

10%

15%

20%

0%

30%

60%

90%

202020212022
متوقع

ة�سبة الز�ادة السنو� شر�ات منحت ز�ادات سنو�ة

ز�ادات السنو�ة ال

التعو�ضات واملزايا

.2021عام��املستحق�نللموظف�نسنو�ةز�اداتمنحع��املشاركةالشر�اتمن%53أقدمت•

املوظف�ن�جميعالز�اداتمنحت%38ح�ن��،معينةاستثناءاتضمنالسنو�ةالز�اداتمنحتالشر�اتمن62%•

.لهااملستحق�ن

ش��•
ُ
متوسطضعف�عادلبما2022عام��سنو�ةز�اداتصرفع��الشر�اتإقدامبرو�ابيتاشركةتوقعات�

.ال�و��يالعملسوق ��ا�حاصلالهيك��ل�خللاستجابةوذلك،%6.3لـتصل2021لعامالز�ادات

امل�افآت والز�ادات السنو�ة

معاي�� امل�افآت السنو�ة
)اختيارات متعددة من قبل املشارك�ن(

39.6%

37.8%

22.7%

حسب تقدير إدارة الشركة

ر�ط امل�افآت السنو�ة بنتيجة تقييم أداء املوظف

أداء الشركة ور�حي��ا

منحع��الشر�اتمن%43أقدمت•

تحق�ناملسللموظف�نسنو�ةم�افآت

أنالنتائجو�ينت،2021العام��

مد�عتاملشاركةالشر�اتمن39.6%

تساباح��ور�حي��االشركةأداءع��

.السنو�ةامل�افآت

3.3: الش�ل البيا�ي

3.4: الش�ل البيا�ي

.اضغط هنال�حصول ع�� تقر�ر التعو�ضات واملزايا ا�خاص ب�ل قطاع، ير�� التواصل معنا أو

https://pro-capita.com/customized-report/


2021ال�و�ت 

21.0%

79.0%

بدل سكن 

شر�ات تقدم بدل سكن

شر�ات ال تقدم بدل سكن

التعو�ضات واملزايا

• 
ً
املشاركةالشر�اتمن%21فإناالستبيان،لنتائجوفقا

أنح�ن��،املستحق�نملوظف��اسنوي سكنبدلتقدم

.السكنبدلمننوعأييقدمواال79%

بلغكمالسكنبدلتقدماملشاركةالشر�اتمن54.6%•

.الوظيفيةالدرجاتبحسبوثابتمحدد

بدل السكن و�دل املواصالت

3.5: الش�ل البيا�ي

• 
ً
الشر�اتمن%17.8فإناالستبيان،لنتائجوفقا

التمواصبدلاملستحق�نملوظف��اتقدماملشاركة

نوعأييقدمواال%82.2أنح�ن��العمل،الحتياجات

.املواصالتبدلمن

 مواصالتبدليقدمم��م55.3%•
ً
تثابكمبلغسنو�ا

.الوظيفيةالدرجاتبحسبومحدد

17.8%

82.2%

مواصالتبدل 

شر�ات تقدم بدل مواصالت

شر�ات ال تقدم بدل مواصالت

3.6: الش�ل البيا�ي

.اضغط هنال�حصول ع�� تقر�ر التعو�ضات واملزايا ا�خاص ب�ل قطاع، ير�� التواصل معنا أو

https://pro-capita.com/customized-report/


2021ال�و�ت 

7.9%

26.5%

66.9%

التعو�ضات واملزايا

• 
ً
إجما��منفقط%12.2فإناالستبيان،لنتائجوفقا

نللموظف�األبناء�عليمدعميقدمال�و��يالسوق 

.الوظيفيةالدرجاتبحسباملستحق�ن

قدمالشر�اتمن66.9%•
ُ
كدعموثابتةمحددةمبالغت

منمئو�ة�سبةتدفع%26.5أنح�ن��،األبناء�عليم

.املدرسةتحددهاال�يالرسوم

دعم �عليم األبناء

12.2%

87.8%

دعم �عليم األبناء 

شر�ات تقدم دعم �عليم األبناء

شر�ات ال تقدم دعم �عليم األبناء

�غطية دعم التعليم

مبلغ محدد وثابت

�سبة من الرسوم ا�حددة من ِقبل املدرسة

)مغطاة �ش�ل �امل(الت�لفة الفعلية للرسوم الدراسية 

3.7: الش�ل البيا�ي

3.8: الش�ل البيا�ي

.اضغط هنال�حصول ع�� تقر�ر التعو�ضات واملزايا ا�خاص ب�ل قطاع، ير�� التواصل معنا أو

https://pro-capita.com/customized-report/
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7.6%

23.1%

30.8%

38.5%

التعو�ضات واملزايا

• 
ً
املشاركةالشر�اتمن%67.1فإناالستبيان،لنتائجوفقا

قدم
ُ
أوقدينكبد(املستحق�نملوظف��االسفرتذاكرت

.الوظيفيةالدرجاتبحسب)فعليةسفرتذاكر

سابالحتالسنو�ةاملوازنةع��الشر�اتمن%38.5�عتمد•

%30.8أنح�ن��.املقدمةالسفرتذاكرت�اليفوتقييم

��الدو ا�جوي النقلاتحادمناملقّدمأسعارع���عتمد

)IATA(.

تذاكر السفر

آلية احتساب تذاكر السفر

32.9%

67.1%

تذاكر السفر

شر�ات تقدم بدل تذاكر السفر

شر�ات ال تقدم بدل تذاكر السفر

سعر التذكرة حسب السنة املاضية

ت�لفة التذكرة حسب تار�خ اإلجازة السنو�ة

الت�لفة ا�حددة من اتحاد النقل ا�جوي الدو��

ت�لفة التذكرة كما تم موازن��ا

3.9: الش�ل البيا�ي

3.10: الش�ل البيا�ي

.اضغط هنال�حصول ع�� تقر�ر التعو�ضات واملزايا ا�خاص ب�ل قطاع، ير�� التواصل معنا أو

https://pro-capita.com/customized-report/


2021ال�و�ت 

التعو�ضات واملزايا

قدم�يال�و�السوق ��الشر�اتغالبيةأناالستبياننتائجأظهرت•
ُ
ت

.%90.8بنسبةنقديةغ���عو�ضات

قدمالشر�اتمن83.3%•
ُ
 ت

ً
 تأمينا

ً
يتبعهمومن�ناملستحقملوظف��ا�حيا

ميعجالعملصاحبو�تحملالوظيفية،الدرجاتبحسباملعال�نمن

.املؤهل�نعال�نواملللموظف�نالط�يالتأم�نبأقساطاملتعلقةالت�اليف

اإلجازاتإ��باإلضافةإجازةيوم30منأك��موظف��اتمنح54%•

.العلياالتنفيذيةالوظيفيةللدرجاتالرسميةالسنو�ة

نسبةباملرنةالعملساعاتتطبيقإ��اتجھالبعضأنُيالحظوكما•

لتداعياتنتيجة%28.3بنسبةاملن�ل منالعملوسياسة،38.7%

.السابقةالف��ة��19-�وفيد

التعو�ضات غ�� النقدية

83.3%

67.1%

54.0%

38.7%

28.3%

أنواع التعو�ضات غ�� النقدية

9.2%

90.8%

تعو�ضات غ�� نقديةال

شر�ات تقدم �عو�ضات غ�� نقدية

شر�ات ال تقدم �عو�ضات غ�� نقدية

��تأم�ن ص

تأم�ن ع�� ا�حياة

إجازة إضافية عن اإلجازات السنو�ة املمنوحة حسب قانون العمل

ساعات عمل مرنة

العمل من املن�ل 

3.11: الش�ل البيا�ي

3.12: الش�ل البيا�ي

.اضغط هنال�حصول ع�� تقر�ر التعو�ضات واملزايا ا�خاص ب�ل قطاع، ير�� التواصل معنا أو

https://pro-capita.com/customized-report/
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التعو�ضات واملزايا

تمنحاملشاركةالشر�اتمن%31.9بأناالستبيانأو�ح•

ع����عل�حفاظاألجلطو�لةحوافزاملستحق�نموظف��ا

.والقيادي�ناملواهب

األجلطو�لةا�حوافزأنواعالتا��البيا�يالش�ليو�ح•

ش�لحيث
ُ
Deferredاملؤجلةاملاليةامل�افآت�

Bonus/Cashشراءحقمنحيل��ا،%32.3األع��النسبة

Stockالشركة��أسهم Options28.7بنسبة%.

افز طو�لة األجل ا�حو

32.3%

28.7%

19.1%

7.8%

6.4%

5.1%

1.0%

افز طو�لة األجل أنواع ا�حو

31.9%

68.1%

افز طو�لة األجل حو

شر�ات تقدم حوافز طو�لة األجل 

شر�ات ال تقدم حوافز طو�لة األجل 

  Deferred Bonus/Cashم�افأة مالية مؤجلة

  Stock Optionsمنح حق شراء أسهم �� الشركة

  Performance Unitsمنح أسهم ع�� ش�ل وحدات األداء

  Performance Share Grantsمنح أسهم مقابل األداء

  Stock Appreciation Rights (SARs)منح حقوق ارتفاع قيمة األسهم

  Phantom Stock Optionsمنح األسهم الوهمية

  Restricted Stock Grantsمنح األسهم املقيدة

3.13: الش�ل البيا�ي

3.14: الش�ل البيا�ي



2021ال�و�ت 

التعو�ضات واملزايا

قدم•
ُ
حف��تخططمنكجزء)السنو�ةالرواتبوز�اداتامل�افآت(نقدية�عو�ضاتاملشاركةالشر�اتمن%61.4ت

والتأم�ناملرنةالعملساعاتمثل(نقديةغ���عو�ضاتم��م%42ُيقدمح�ن��.املواهبع��واإلبقاءاملوظف�ن

.)وغ��هاالط�ي،

لتحيثواهباملع��ل�حفاظاملتبعةاالس��اتيجياتأقلمناألر�احمنكنسبةوالقيادي�ناملواهبم�افأةو�انت•
ّ
مامث

.فقط%7.7�سبتھ

االس��اتيجيات املتبعة لتحف��  املواهب وا�حفاظ عل��ا

)اختيارات متعددة من قبل املشارك�ن(

61.4%

42.0%

31.5%

29.0%

7.7%

  Monetary Compensation�عو�ضات نقدية

Non-monetary Compensation�عو�ضات غ�� نقدية 

  Educational Supportدعم التعليم

Career Advancement Opportunitiesفرص التقدم الوظيفي 

Profit Sharing�سبة من األر�اح

االس��اتيجيات املتبعة لتحف��  املواهب وا�حفاظ عل��ا

3.15: الش�ل البيا�ي
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حقوق النشر

2022©اإلدار�ةلالستشاراتبرو�ابيتالشركةمحفوظةا�حقوق جميع

ع�ىالعر�ي،خليجوا�األوسطالشرق منطقة��اإلدار�ةاالستشاراتمجال��رائدةشركة��اإلدار�ةلالستشاراتبرو�ابيتا
ُ
�

.العامالقطاع�ن��واملنظماتللشر�اتمبتكرةوحلول متم��ةاستشار�ةخدماتبتقديم

اإلدار�ة،شاراتواالستالبشر�ة،املوارداستشارات:مجاالت��ت��كزوال�يا�خدماتمنالعديدلعمال��ابرو�ابيتاتقدم

البشر�ة،وارداملوتكنولوجياالتطبيق،ع��اإلشرافوخدماتالداخ��،والتدقيقالشر�اتوحوكمةالتوظيف،واستشارات

Thomasان��ناشونالتوماسأدواتباستخداموامل�يالسلو�ياملوظف�نوتقييم International،الذكيةل�حلول ز�ن��وأدوات

ZENITHRاملوظف�نوتجر�ةالبشر�ةللموارد HR Intelligence & Employee Experience،األعمال�حلول سندإ��باإلضافة

.والصغ��ةاملتوسطةالشر�اتبخدمةا�خاصة

 منھمادةأي�شرإعادةو�تطلبالتقر�ر،هذا��املنشورةللموادملكي��ابحقوق الشركةتحتفظ:السر�ة
ً
 أوإلك��ونيا

ً
ورقيا

اس��جاعامنظ��تخز�نھأوالتقر�رهذااستخدامإعادةيجوز الكما.املصدرإ��اإلشارةمعالشركةموافقةع��ا�حصول 

 نقلھأو
ً
،أو�ليا

ً
برو�ابيتاركةشمنمسبقخطيإذنع��ا�حصول دون ،ذلكغ��أوتصو�رهأواألش�المنش�لبأيجزئيا

.اإلدار�ةلالستشارات



Kuwait
Sharq, Ahmad Al Jaber St.
Arzan Tower - 8th Floor
(+965) 222 03100

Dubai
Jumeirah Lakes Towers,
Laguna Tower
Unit No: 2001 - 20th Floor
(+971) 4874 8168

Amman
Mecca Al Mukarramah St.
Building 164 – 2nd Floor
(+962) 6553 3877

www.pro-capita.com | info@pro-capita.com

pro-capita procapita.me
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