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رسالة الرئيس التنفيذي

ربــد أبو الــمحم
داریةبروكابیتا لالستشارات اإللشركة–الرئیس التنفیذي 

برو�ابيتا،شركةرةإدافر�قعــنو�النيابــةنفســيعنباألصالةلــييطيــبوالنجاح،املســ��ةفــيشــر�اؤناالكــرامالســادة
البحثةإدار فيــھواصلــتوالــذيوالتوظيف،البشر�ةاملوارداتجاهاتحول سنوي النصفالتقر�ــرلكــمأقــدمأن

العامليةغ��اتالتتفرضهاال�يوالتحدياتالبشر�ةاملواردممارساتأحدثع��ترك��هــابرو�ابيتا��والتطو�ر
 والتوظيفالعاملةالقوى وتخطيطالعمل،سوق ع��واإلقليمية

ً
�دارةو لبشر�ةااملواردخ��اءتوجهاتآخرعنفضال

.املواهب

اململكة��ا�خاصالقطاع��اقتصاديقطاع12منأك����شركة300منأك��سنوي النصفالتقر�راس��دف
إ��باإلضافةة،ودقيقعلميةأسسع��بناءً وتحليلهااالستبياننتائججمعتموقد،واملنطقةالسعوديةالعر�ية
 سنوي النصفالتقر�رهذاو�أ�ي.العامليةاملمارساتمعمقارن��ا

ً
 سابقةالبرو�ابيتالتقار�راستكماال

ً
�غ��اتومو�حا

.البشر�ةاملوارد��األساسيةاملؤشرات

 دتشهوال�يالبشر�ةاملواردوتوجهاتمؤشرات��وا�جوهر�ةاملهمةالتغ��اتأبرز ع��التقر�راشتمل
ً
 �عافيا

ً
م�حوظا

 ،2022عاممناألول النصف��
ً
عمالاأل بيئةاستقرارعدمع��يدلمما،�عدتتعا��لمأخرى مؤشراتعنفضال

األساسيةشراتاملؤ التقر�رقدمكما.واستمرار���ااألعمالالستدامةللمنشآتالتنظيميةالهي�لةإعادةيستد��و 
ا�ختصةZENITHRشركةاالس��اتيجي�نشر�ائنامعبالتعاون وذلكاملوظف�نوتقييماملواهبو�دارةلألعمال
تقييمبأدواتاملتخصصةالعامليةThomasوشركةاملوظف�ن،تجر�ةوقياسوتحليلالبشر�ةللمواردالذكيةبا�حلول 

.وامل�يالسلو�ياملوظف�ن

أعمالهم،تدامةواسشر�ائناونجاحاستمرار�ةع��ا�حفاظمقدم��ا،��و�أ�يمتنوعة،القادمةللمرحلةطموحاتناإن
 
ً
 �ش�لباعتبارهاواملواهب،ال�وادروتأهيلالبشر�ةاملواردتنميةعنفضال

ً
،خيارا

ً
زاهر،مستقبلأجلمناس��اتيجيا

.والتم��الر�ادةلضمانا�حقيقية،وال��وةاألساسيةالرك��ة�ش�لالبشري فالعنصر

وقادةالبشر�ةوارداملبتطو�رللمعني�نمضافةقيمة�ش�لوأنالتقر�رهذابقراءة�ستمتعواأننتم�ىا�ختام،و��
.واستدام��ااألعماللنموالالزمةالقراراتاتخاذع���ساعدهموأناألعمال،

“
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سوق داخلا�خاصالقطاع��2022لعامامناألول للنصفوالتوظيفالبشر�ةاملواردتوجهاتتحليلإ��التقر�رهذا��دف

اململكة��والتوظيفالبشر�ةاملواردممارساتأحدثع��الضوءليسلطمم���ش�لتطو�رهتموالذي،السعوديالعمل

 السعوديةالعر�ية
ً
.املواهبإدارةوتوجهاتالتوظيفومعاي��مؤشراتأهممتضمنا

�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

الشر�ات املدرجة
%28

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

ألحدثو�غطيةملالععنالباحث�نلبياناتالديموغرا��للتحليلباإلضافةالتوظيف،وتوجهاتالبشر�ةاملواردمؤشراتأهم

مؤشراتخرآ)عام�لمند�سم����يصدر(الشاملالسنوي التقر�ر�غطيبينما.يواجهو��اال�يوالتحدياتاملستجدات

وتوقعاتالقطاعاتمختلف��للموظف�ناملقدمةواملزاياالتعو�ضات��التغ��اتع��ال��ك��معالبشر�ةاملوارد��األعمال

.املقبلعامال

الذينوي سالنصفاستبيا��ابإطالقبرو�ابيتاشركةوقامت

فمختلمنالبشر�ةاملواردوخ��اءاألعمالقادةاس��دف

طقة،واملنالسعوديةالعر�يةاململكة��العاملةالقطاعات

شركة84بي��ممن،شركة300منأك�� فيھشاركحيث

يةاالقتصادطاعاتالق�غطيمدرجةغ�� شركة216مدرجة،

:التالية
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،يالسعودالسوق ع��العامليةاملتغ��اتتفرضهاال�يالتحدياتالتقر�رمنالقسمهذايحتوي 

يةالعاملواملتغ��اتاألزماتعنالناتجةا�خطورةمنل�حداملنشآتتطبقهاال�ياإلس��اتيجياتو 

:املصدر

اإلدار�ةاتلالستشار برو�ابيتالشركةوالتطو�رالبحوثو�دارةالتوظيفاستشاراتإدارةبياناتقاعدة

https://pro-capita.com

املتغ��ات العاملية: 1قسم 

https://pro-capita.com/
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التحديات �� بيئة األعمال

املتغ��ات العاملية

ؤثريالذياألعمالبيئة��املتواجدالرئي��يالتحديأناملشارك�نمن٪57.8�عتقداالستطالع،نتائجإ��استنادا•

افر عدمهواملنشآتنموع�� ال�يكب��ل�ش�ا�جائحةتداعياتعل��اأثرتحيث،املطلو�ةوالكفاءاتا�خ��اتتو

.السعوديالعملسوق ��املتواجدالهيك��ا�خللا��أدتبدورها

تافقداللوجستيةوالعواملالعامليةاإلمدادسالسلأزمةأما•
ّ
األك��التحدياتحيثمنوالثالثةالثانيةاملرتبةاحتل

 ث�� تأ
ً
.التوا��ع��٪42.1و٪45.6بنسبةا

التحديات ال�ي تؤثر  ع�� نمو األعمال

)اختيارات متعددة من قبل املشارك�ن(

افر ا�خ��ات والكفاءات تو

)ارتفاع األسعار(معدل الت�خم 

العامليةاإلمدادسالسلأزمة 

العوامل الثقافية واالجتماعية

يةالبيئة القانونية والتنظيم

العوامل اللوجستية

أسعار الفائدة

أسعار النفط

57.8%

45.6%

42.1%

38.9%

16.7%

12.3%

11.1%

3.2%

1.1: الش�ل البيا�ي
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 األك��والت�خماملعيشةت�لفةأناملشارك�نمن%72.2�عتقد•
ً
واألزماتتغ��اتاملنتيجةاملقبلةالف��ة��تأثرا

 العاملياالقتصاد�شهدهاال�يالعامليةوالسياسيةاالقتصادية
ً
الثا�يالعاملالعماأل ااستقرار �انح�ن��،حاليا

 األك��
ً
 %66.7بنسبةاملقبلةالف��ة��تأثرا

ً
والتوترذبالتذبنتيجةتنخفضقدوالشر�اتاملس��لك�نثقةمدىألننظرا

.العامليوالسيا��ياالقتصادي

 الدوليةالتجارةتأثرت•
ً
 ا�حاليةامليةالعوالتوتراتا�جائحةتداعياتإثرالسابق�نالعام�ن��كب���ش�لسلبا

ً
��خاصة

،.واألوكرانيةالروسيةوا�حرباالورو�يةالقارة
ً
لعاماألخ��عالر�منذمستمرةز�ادةالت�خم�سبشهدتفقدإضافة

ال�حاليةاواملزاياالتعو�ضاتحزمأناملشار�ون يعتقدو األساسيةالسلعمنالكث��أسعارارتفعتحيث،2021

أدىممااملعيشةةت�لف��االرتفاع�غطيأو تواكبالللرواتبالسنو�ةالز�اداتوأناألسعار،مستو�اتمعتتناسب

.للموظف�ناألجور كفايةعدمإ��

املتغ��ات العاملية

التغ��ات والتوترات العاملية

1.2: الش�ل البيا�ي

العوامل املتأثرة بالتغ��ات والتوترات العاملية

)اختيارات متعددة من قبل املشارك�ن(

ت�لفة املعيشة

عمالاستقرار األ 

التجارة الدولية

العقو�ات االقتصادية

سعر صرف العمالت األجنبية

72.2%

66.7%

52.1%

34.3%

27.8%
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VUCA(وا�حةوغ��ومعقدةمستقرةوغ��متذبذبةعملبيئةظل��املنشآتواستدامةاستقرارلضمان• Business

Environment(،نحو%60.3توجھح�ن��ملنشآ��مالتنظيميةالهي�لةإعادةع��املشارك�نمن%68.6اعتمدفقد

.األعمالاستمرار�ةوضمانمستقرةغ��عملبيئةعنالناجماألثرمنتقليللا��لفعاليتھالرق�يالتحول 

 أصبححيث،ا�حتملةا�خاطرمنالعديدتجنب��للمنشآتأهميتھالرق�يالتحول أثبت•
ً
 اس�متطلبا

ً
خالل�اتيجيا

واإلنتاجيةاءةالكفورفعاإلجراءاتتحس�ن��الرق�يالتحول دور إ��ضافةباإل ونموها،عمالأل ااستمرار�ةلضمانا�جائحة

.التشغيليةالت�اليفخفضع��واملساعدة

املتغ��ات العاملية

استدامة األعمال �� بيئة غ�� مستقرة

االس��اتيجيات املتبعة لضمان االستقرار واالستدامة

)اختيارات متعددة من قبل املشارك�ن(

1.3: الش�ل البيا�ي

إعادة الهي�لة التنظيمية 

التحول الرق�ي

�عديل ا�خطط االستثمار�ة 

خفض الت�اليف الرأسمالية والتشغيلية 

التوسع من خالل االندماج واالستحواذ

االستعانة بمزودي ا�خدمات ا�خارجي�ن

68.6%

60.3%

35.7%

33.1%

22.4%

11.1%

.�عكس بيئة عمل متذبذبة ومليئة �عدم اليق�ن والتعقيدات والغموضVUCAبيئة الـ 
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املتغ��ات العاملية

�عمال

61.1%

38.9%

ا�خلل الهيك�� �� سوق العملتحسن 

1.4: الش�ل البيا�ي

 يزالالولكنھتحسنقدالسعوديالعملسوق ��الناتجالهيك��ا�خللنأ�عتقدون املشارك�نمن61.1%•
ً
عن�عيدا

.املأمول الطموحمستوى 

ولك��م�ا�ا�جملعالوقتمناملز�ديحتاجزالماا�جائحةخاللتمتال�ياإلغالقاتعنالناجمالتأث��أنالكث��ونيعتقدو •

 أبدوا
ً
.عام�ش�لاملقبلةالف��ةيخصما��تفاؤال

ا�خلل الهيك��
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تخطيط القوى العاملة والتوظيف: 2قسم 

وق س��العملأ�حابقبلمنوالتوظيفالعاملةالقوى تخطيطممارساتالتقر�رمنالقسمهذاناقشي

إ��افةباإلض،لتوظيفاتحدياتوأبرز التوظيف،ومقاييسمعاي��أهم�غطيةخاللمنالسعودي،العمل

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

 القسمهذايقدمكما
ً
.العلميةتواملؤهال ا�جيل،نوعمثلالعملعنلباحث�نلالديموغرافيةللبياناتتحليال

:املصدر

اإلدار�ةاتلالستشار برو�ابيتالشركةوالتطو�رالبحوثو�دارةالتوظيفاستشاراتإدارةبياناتقاعدة

https://pro-capita.com

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

منعملعنالباحث�نفإنباملقابل،الب�الور�وسشهادةحملةمنهمالسعوديالسوق ��عملعنالباحث�نمن58.6%

.اإلجما��من%15.6�سبة�ش�لون العلياالدراساتحملة

ا�جيلنوع عن عمل حسب الباحث�ن

لس�انيةاجيل الطفرة 
)1945-1964(

0.8%

Xجيل
)1965-1980(

24.9%

Yجيل األلفية 
)1981-1996(

61.5%

ما �عد األلفيةZجيل
)1997-2005(

12.8
%

،عام41-26ب�نأعمارهمت��اوحوالذي،)األلفيةجيل(Yا�جيلوش�ل
ً
.%61.5عملعنالباحث�نمناألع��النسبةا

متعددة،مهامنفيذلتومرن للتكنولوجيامواكبو مبدعجيلوهوُمحّببة�خصيةذوبالنفسعاليةبثقةا�جيلهذاو�تم��

 عاليةتوقعاتلديھو�املقابل،التحدياتنحو�ويس�
ً
 إظهواألقلصبور غ��،االستقالليةإ���ميلو جدا

ً
مل�انلوالئھارا

لممااألخرى،باألجيالمقارنةالعمل
ّ
 ُ�ش�

ً
.عل��موا�حفاظاستقطا��م��البشر�ةللموادتحديا

2.2: صورة توضيحية

التحليل الديموغرا�� لبيانات الباحث�ن عن العمل 

املؤهل العل�يحسبالباحثون عن عمل 

2.1: صورة توضيحية

الثانو�ة

وما دو��ا

دكتوراهماجست��مدبلوم متقدالب�الور�وسدبلوم ف�ي/�لية 

11.5%12%58.6%2.2%14.5%1.1%



2022-اململكة العر�ية السعودية

سنوي  2022© جمیع الحقوق محفوظة لشركة بروكابیتا 

تخطيط القوى العاملة والتوظيف 
أسباب رفض عروض العمل

أسباب رفض عروض العمل

2.3: الش�ل البيا�ي

أسباب رفض عروض العمل

عاممنألول االنصف��ذكرهتمملامشا��ةالعملعنوالباحث�ناملوظف�نلدىالعملعروضرفضأسبابزالتما•

 ك��ألاالسبباالستبقاءعرضش�لحيث،2021
ً
.%43بنسبةواملزاياالتعو�ضاتيليھ،%46بنسبةتكرارا

)اختيارات متعددة من قبل املشارك�ن(

عدم استقرار السوق 
3%

عملثقافة و�يئة م�ان ال
5%

عروض عمل أخرى منافسة
23%

اياالتعو�ضات واملز 
34%

عرض االستبقاء
(Counter-Offer) 

42%

الدور الوظيفي، املسؤوليات
وظروف العمل

3%

3%

10%

21%

43%

46%

6%

2022يونيو 2021د�سم�� 
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 �عافيالسعوديالعملسوق شهد•
ً
 م�حوظا

ً
التوظيفنمومعدل�انحيث2021عاممنالثا�يالنصفخاللا

.%7.2بنسبة2022عاممناألول النصفخاللالنموهذا�ستمرو.5.4%

نمومعدلبتحقيق2022لعامالثا�يالنصفخاللأك���ش�ل�عافيھيكملنأالسعوديالعمللسوق املتوقعومن•

 ،%9.5بنسبةالتوظيف��
ً
.2021لعامالسنوي برو�ابيتاتقر�ر���شرهتممامعتماشيا

تخطيط القوى العاملة والتوظيف 

معدالت نمو التوظيف

معدل نمو التوظيف

2.4: صورة توضيحية

+7.2%

2022نصف أول 
فع��

+9.5%

2022نصف ثا�ي
توقعات

+5.4%

2021نصف ثا�ي
فع��
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ً
برو�ابيتار�قفقبلمناملقدمةاملؤشراتإ���اإلضافةو التقر�ر،هذا��إل��ااإلشارةسبقال�يالنتائجع��استنادا

حيثر�ات،للشاالقتصاديالنشاططبيعةبحسبتفاوتتالعامهذا��التعي�نمعدالتفإن،التوظيفالستشارات

 القطاعات�عضشهدت
ً
 انتعاشا

ً
اآلخرالبعضشهدح�ن��،2022عاممناألول النصف��التوظيفمعدالت��وارتفاعا

 ركودم��ا
ً
.ا

 �� معدالت التوظيف 
ً
قطاعات شهدت ارتفاعا

 
ً
�� معدالت التوظيف قطاعات شهدت انخفاضا

تخطيط القوى العاملة والتوظيف 

توجهات التوظيف �� سوق العمل السعودي بحسب القطاعات

قطاع التعليمقطاع التجارة اإللك��ونية

قطاع التجارة والتصنيع

قطاع الط��ان

الفنادق واإليواءقطاع 

قطاع السياراتالتجزئة قطاع  قطاع الرعاية ال�حية
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فقط73%
جددمن مدراء املوارد البشر�ة املشارك�ن يجرون عملية تقييم  املوظف�ن ا�

.ان��اء ف��ة التجر�ةقبل

تخطيط القوى العاملة والتوظيف 

االستبيان،نتائجع��و�ناءً .التقييمو التجر�ةف��ةاجتازواالذينا�جدداملوظف�نعدد�التعي�ننجاحمعدلاحتسابيتم

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

.والتعي�نالتوظيفعمليات��ناجحةإس��اتيجيات

 ك��األاألسبابوتتمحور 
ً
املدراءوتقييمةالشركثقافةمعتأقلمهمعدمإ��التجر�ةف��ةأثناءاملوظف�نخروج�تكرارا

.�خصيةالسباباأل �عضو الرئيسي�ن

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

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

2.5: صورة توضيحية

ةيجتازون ف��ة التجر�

87%

�غادرون خالل ف��ة التجر�ة

13%

معدل نجاح التعيينات ا�جديدة
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العملق سو ��الكفاءاتمنللتطو�راملنشآتداخلللمتدر��نبرامجإ�شاءيجببأنھاملشارك�نمن%72.2�عتقد•

التوظيفعن�لفةأقلبديلع��املنشآت�ساعدبلفقط،املهاراتتطو�رع��املتدر��نبرامجفوائدتقتصرال.السعودي

.السعوديالعمللسوق والطلبالعرضج�ي�ستفيدحيثاالعتيادي،

من%46.3��االأشارحيثأهميةاألك��الثانيةاملن�جيةمثلتبال�املممولةجديدةوتدر�بيةمهنيةمراكزافتتاحأما•

.االعمالقيادي

•،
ً
أن�اشأ�منحيثجزئيبدواموالعامل�نا�حرةالعمالةتوظيف��جيعيجبأنھاملشارك�نمن%44.4�عتقدإضافة

.ا�ح��السوق ��الكفاءاتترفع

تخطيط القوى العاملة والتوظيف 

الكفاءات �� السوق ا�ح��

االس��اتيجيات لرفع مستوى الكفاءات �� السوق ا�ح��
)اختيارات متعددة من قبل املشارك�ن(

2.6: الش�ل البيا�ي

طرح تخصصات جامعية 
 مع متطلبات سوق العملأك��

ً
تماشيا

آتتطبيق برامج للمتدر��ن داخل املنش

��جيع توظيف العمالة ا�حرة
والعامل�ن بدوام جزئي

ة مراكز مهنية وتدر�بية جديدافتتاح

72.2%

46.3%

44.4%

27.8%

16.7%

�عز�ز برامج التدر�ب العم��
لطالب ا�جامعات
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تطو�ر��سهم�نأشأ��امنحيثللكفاءاتجاذبةلتصبحضروري األعمالبيئة��التغي�� أناملشارك�نمن%74.3�عتقد•

.املتم��ةللكفاءات�وجهةالسعوديالعملسوق و�سو�ق

منكفاءاتوالاملواهبباستقداما�خاصةوالقوان�ناإلجراءاتوتحديثتطو�ر يجبأنھ�عتقدون املشارك�نمن60.7%•

.ا�خارج

تخطيط القوى العاملة والتوظيف 

جذب الكفاءات للعمل �� السوق ا�ح��

اإلس��اتيجيات املق��حة �جذب الكفاءات
)اختيارات متعددة من قبل املشارك�ن(

2.7: الش�ل البيا�ي

�غي�� �� بيئة األعمال لتصبح جاذبة للمواهب

�غي�� �� القوان�ن ا�خاصة باستقدام املواهب 
والكفاءات من ا�خارج 

توسعة استثمارات الدولة إ�� قطاعات 
مختلفة

غ�� متأكد

74.3%

60.7%

33.0%

3.4%
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الشؤون��ايل،شر�ا��م��توط�ن�سبةبأع��تتم��اإلدار�ةوالشؤونالبشر�ةاملواردأناملشارك�نمن%85أشار•

.%60بنسبةالقانونية

تخطيط القوى العاملة والتوظيف 

�سبة التوط�ن �� األقسام

2.8: الش�ل البيا�ي

األقسام ال�ي لد��ا �سبة توط�ن مرتفعة

)اختيارات متعددة من قبل املشارك�ن(

85%

60%

42%

40%

35%

30%

25%

25%

15%

10%

7%

الشؤون القانونية

املستوى التنفيذي/اإلدارة العليا

التسو�ق والتجارة اإللك��ونية

إدارة العمليات

ا�حاسبة واملالية

املش��يات واإلدارة اللوجستية

املوارد البشر�ة والشؤون اإلدار�ة

تطو�ر األعمال واملبيعات

تكنولوجيا املعلومات

التدقيق الداخ��

إدارة ا�خاطر
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 شهدتمنشآ��منأاملشارك�نمن%38.9أشار•
ً
 2022عاممناألول النصفخاللاالستقاالت�سبة��ارتفاعا

ً
مقارنة

.2021عاممنذا��ااملدةب

بحث��أسبا��اأهمتكمنوال�ياملنطقة��الك��ى االستقاالتظاهرةانتشاربدايةإ��االستقاالتارتفاع�سبةو�عود•

تفصي��مقالدارإصسيتم(.العملوثقافةبيئةو�غي��الوظيفيللتطور وسع��مأفضل،ومزايا�عو�ضاتعناملوظف�ن

).2022أغسطس31بحلول الك��ى االستقاالتظاهرةحول إضا��

حمناعتمدتالشر�اتهذهأغلبيةأنحيث،االستقاالت�سبة��انخفاضإ��املشارك�نمن%16.7أشارح�ن��•

��االستثمارنمزادتكمااملرنة،العملوساعات�عدعنالعملسياساتوتطبيقالعملسوق ��تنافسيةومزايا�عو�ضات

.األعمالاستمرار�ةو التشغيليةالكفاءةتحس�ن��ساهمبدورهالذيالرق�يللتحول وتوجهتوتطو�رهم،املوظف�نتدر�ب

ورضاهملوظيفيااندماجهمومدىاملوظف�نتجاربوقياستحليلأدواتع��األخ��ةاآلونة��الشر�اتاعتمادإ��باإلضافة

.الفّعالةالتطو�رخططتطبيقخاللمنومعا�ج��االعملتركهمأسبابوتحليلالعملم�انعن

تخطيط القوى العاملة والتوظيف 

�سبة االستقاالت

21.9%

12.5%

4.5%

لدى املنشآتاالستقاالت�سبة 
2022خالل النصف األول من 

خالل %15ارتفعت بأك�� من 

2022النصف األول من عام 

خالل %10ارتفعت بأك�� من 

2022النصف األول من عام 

خالل %5ارتفعت بأك�� من 

2022النصف األول من عام 

ارتفعت لم تتغ�� انخفضت

2.9: الش�ل البيا�ي

38.9%

16.7%

44.4%
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 العملمناملوظف�نخروجأسبابإ��باإلشارة•
ً
 تاألك��السببواملزاياالتعو�ضاتحزم�انتفقدطوعيا

ً
لدىكرارا

 %77.8بنسبة2022عاممناألول النصفخاللاملشارك�ن
ً
%73.2ةبنسبجديدةعملفرصع��با�حصول متبوعة

 
ً
 السعوديالعملسوق ألننظرا

ً
الكفاءات�ع��شدةاملنشآتتتنافسحيثواملزايا،التعو�ضاتبحزم�شدةمدفوعا

.وا�جددالقائم�ناملوظف��واملزاياالتعو�ضاتحزممنتحسنأنع��املنشآتوأج��ت،عام�نمنذبقلةاملتوافرةواملواهب

تخطيط القوى العاملة والتوظيف 

 
ً
أسباب خروج املوظف�ن من العمل طوعيا

التعو�ضات واملزايا

فرصة عمل جديدة

التطور الوظيفي

بيئة وثقافة الشركة

�غي�� الدولة

استقرار وضع املنشأة

تقدير جهود املوظف

ال��امات أو ظروف عائلية

إكمال التعليم العا��

أسباب �حية

77.8%

73.2%

39.1%

27.8%

27.3%

23.7%

17.2%

13.4%

9.6%

5.7%

2.10: الش�ل البيا�ي

 
ً
أسباب خروج املوظف طوعيا

)اختيارات متعددة من قبل املشارك�ن(
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املنشآتمنأفضلعملعروضع��ل�حصول املوظف�نقبلمناملتبعةاالس��اتيجياتأحدأناملشارك�نمن%66.7أبدى•

 ��ا�عملون ال�ي
ً
 عالوةع��ا�حصول مناقشة��حاليا

ً
.مدراءهممعمباشرة

 األك��الثانيةس��اتيجيةاإل أما•
ً
منافسةشآتمنمنمتعددةتوظيفعروضع��ا�حصول ��االستبيانبحسبإتباعا

ستندون وي�سهولة،متعددةعملعروضع���حصول لهميؤهلممام��م،املتم��ينع��الطلبيزدادحيث،%57.1بنسبة

التعو�ضاتةحزملتحس�ناملنشآتمنالعديدا�حالةهذهتدفعقد.ا�حالي�نموظف��ممنأفضلعروضلتحصيلعل��ا

.املوظفلهذااملقدمةواملزايا

تخطيط القوى العاملة والتوظيف 

2.11: الش�ل البيا�ي

بعة ل�حصول عروض عمل أفضل
ّ
االس��اتيجيات املت

)اختيارات متعددة من قبل املشارك�ن(

ا�حصول ع�� عروض عمل أفضل

مناقشة العالوة مع مدراءهم

ا�حصول ع�� عدة عروض توظيف

ا�حصول ع�� شهادات متخصصة

طرح مبادرات مبتكرة خالقة

العمل ع�� مهام إضافية

66.7%

57.1%

35.7%

29.1%

25.6%
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توجهات إدارة املواهب: 3قسم إدارة املواهبتوجهات : 3قسم 

استطالعلخالمنالسعوديالعملسوق ��املواهبإدارةبا�خاصةالتوجهاتالقسمهذا�غطي

بيئةلتطو�رتعملةاملساألدواتتوضيحإ��إضافةعل��ا،واإلبقاءاملواهبستقطابال بعةاملتّ االس��اتيجيات

.املشاركةالشر�ات��الداخليةوالثقافةالعمل

:املصدر
لتحليلZENITHRشركةو اإلدار�ةلالستشاراتبرو�ابيتالشركةالتوظيفاستشاراتإدارةبياناتقاعدة
.املوظف�نتجر�ةوقياس

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

https://pro-capita.com/
https://ex.zenithr.com/
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توجهات إدارة املواهب

 .الواحدةةشأاملن��موظف100ل�ل�شر�ةمواردموظفي3.5إ��1.5منبنسبةالرائدةاملمارساتتو��ي•
ً
بأنعلما

:ي��كماالنسبةهذهع��تؤثررئيسيةعواملثالثهناك

).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��›

�سبة موظفي املوارد البشر�ة إ�� عدد موظفي الشركة الك��

2021د�سم�� 

2022يونيو 

1.9

2.8

3.1: البيا�يالش�ل 

مختلفمناملشاركةالشر�ات�جميععام�ش�لالبشر�ةاملواردموظفي�سبةأناالستبياننتائجأو�حت•

.موظف100ل�ل2��القطاعات

) HR TO EMPLOYEE RATIO* (موظف100معدل عدد موظفي املوارد البشر�ة ل�ل 

.موظف دائم �� املنشأة100متوسط عدد موظفي املوارد البشر�ة ل�ل *

2
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87.1%
وا أفادي املوارد البشر�ة يمن أخصائ

أن أهمية وتقدير أقسام املوارد 
.البشر�ة قد ارتفعت �عد ا�جائحة

وتقديرأهميةأنالبشر�ةاملواردييأخصائمن%87.1أشار•

إ���عودوهذا.ا�جائحة�عدارتفعتقدالبشر�ةاملواردأقسام

اديةاالقتصغالقاتاإل خاللاملنشأةمساندة��ا�حوريدورهم

اجاتاحتي�افةلتغطيةاملستمروالتعاون �عدعنالعملو�دارة

.ا�حرجةاألوقاتخاللاملوظف�ن

توجهات إدارة املواهب

 سعاألك��الهدفومستدامة�حيةمؤسسيةثقافةبناءز�ادة�انتاالستبيان،نتائجا��استنادا•
ً
أقسامقبلمنيا

.%55.6بنسبةالبشر�ةاملوارد

 األك��الثا�يالهدفعل��موا�حافظةاملوظف�نإبقاءمعدالتز�ادة�انتكما•
ً
املشاركةشآتاملنقبلمنأهمية

.%50.0بنسبة

أهمية أقسام املوارد البشر�ة

أهم أهداف أقسام املوارد البشر�ة

)اختيارات متعددة من قبل املشارك�ن(

�حية ومستدامةمؤسسيةبناء ثقافة 

ز�ادة معدالت إبقاء املوظف�ن وا�حافظة عل��م

رفع مهارات القوى العاملة

ز�ادة االندماج الوظيفي 

55.6%

50.0%

34.1%

27.5%

3.2: الش�ل البيا�ي
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توجهات إدارة املواهب

 للموظف�نالتدر�بيةا�خطط��املنشآتاستثمارشهد•
ً
 ارتفاعا

ً
من%77.8أنبياناالستنتائجأو�حتحيثم�حوظا

 2022مناألول النصفخاللملوظف��اتدر�بيةبرامجقدمتاملشاركةاملنشآت
ً
بنسبة2021منالثا�يالنصفبمقارنا

37.2%.

3.3: الش�ل البيا�ي

برامج تدر�بية ملوظف��ااملنشآت ال�ي قامت بتقديم 

202137.2%62.8%

202277.8%22.2%

ال�عم

 التدر�بيةال��امجأك��و�انت•
ً
بنسبةالذاتإدارةومهارات%81.8بنسبةالتعاون مهارات��املشارك�نلدىشيوعا

63.6%.

التدر�ب والتطو�ر

برامج التعليم والتطو�ر

)اختيارات متعددة من قبل املشارك�ن(

3.4: الش�ل البيا�ي

مهارات التعاون 

الذاتإدارةمهارات

مهارات القيادة والتخطيط اإلس��اتي��

شهادات متخصصة بطبيعة عمل املوظف

املعرفة الرقمية 

الذ�اء االجتما�� والعاطفي 

واإللقاءالعرضمهارات

التفك�� التحلي��

املرونة العقلية 

81.8%

63.6%

54.5%

54.5%

45.5%

27.3%

21.8%

18.3%

12.5%
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3.6: الش�ل البيا�ي

.ايالعلواإلدارةالقياديةللوظائفتدر�بيةبرامجتقدمموظف��ابتدر�بتقومال�ياملنشآتمن50.0%•

اءلذ� اباملتعلقةالتدر�ببرامجمثلتح�ن��املشاركةاملنشآتمن%42.9قبلمنا�خاطر إدارةبرامجتقدم•

 ك��أالثانيةوالعاطفياالجتما��
ً
 %32.7بنسبةتقديما

ً
اتاملسؤوليمعبالتعاملالقياديمساندة��ألهمي��انظرا

.الكث��ة

توجهات إدارة املواهب

املنشآت ال�ي تقدم برامج تدر�بية للمناصب القيادية

50.0%

ال��امج التدر�بية للمناصب القيادية واإلدارة العليا

)اختيارات متعددة من قبل املشارك�ن(
ال��امج التدر�بية للمناصب القيادية

إدارة ا�خاطر

الذ�اء االجتما�� والعاطفي

إدارة التغي��

إدارة وحل الن�اعات

التخطيط االس��اتي��

3.5: الش�ل البيا�ي

�عم ال

42.9%

32.7%

%23.5

%21.7

%14.3
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م��انيات برامج التدر�ب والتطو�ر

توجهات إدارة املواهب

3.7: الش�ل البيا�ي

موازنة التدر�ب والتطو�رمنشآت عدلت

36.4%

18.2%

45.5%

التدر�بموازنةبخفض�ام�%18.2قامتح�ن��،والتطو�رالتدر�بموازنةةبز�اداملنشآتمن%36.4قامت•

.تطو�رالو 

انخفاضارتفاع لم تتغ��
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أتمتة الوظائف

)اختيارات متعددة من قبل املشارك�ن(

من%90.3قامحيثوالعملياتالعامةواإلنتاجيةالكفاءةتحس�ن��األتمتةودور أهميةع��املنشآتو��ازداد•

3أتمتة��%48.9ونجح،األقلع���شاط�نبأتمتة%72.1وقام،األقلع��واحد�شاطأتمتةع��املشارك�ن

.األقلع��أ�شطة

توجهات إدارة املواهب

3.8: الش�ل البيا�ي

أ�شطة ع�� األقل3أتمتة 

48.9%

�شاط�ن ع�� األقلأتمتة 

72.1%

�شاط واحد ع�� األقلأتمتة 

90.3%

بدون أتمتة 
�شاطأية 

 األك��واملاليةا�حاسبةبرامجأتمتة�انت•
ً
املوظف�نبإدارةمتبوعة%64.3بنسبةاملشاركةاملنشآتلدىشيوعا

.%50.7بنسبة

أتمتة اإلدارات واألقسام

9.7%

3.9: الش�ل البيا�ي

إدارة املوظف�ن

ا�حاسبة واملالية

قنوات التواصل اليومي

التسو�ق واملبيعات

إدارة ا�خزون

املدفوعات

إدارة املشاريع

ا�حوكمة و�دارة ا�خاطر

64.3%

50.7%

48.4%

43.9%

43.2%

38.1%

23.9%

12.5%
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حقوق النشر

2022©اإلدار�ةلالستشاراتبرو�ابيتالشركةمحفوظةا�حقوق جميع

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

.وا�خاصالعامالقطاع�ن��واملنظماتللشر�اتمبتكرةتقنيةوحلول 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



Thank 
You!

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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