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الهدف
من التقرير
في مايو 2020م ،أطلقت وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية “منصـــة مــرن” وعليه فقد بادرت
شركة أوشن إكس بالعمل على التقرير بالتعاون
صبار -المختصة في تطوير وابتكار حلول
مع شركة ّ
التوظيف لقطاع المطاعم والمقاهي ،والبيع بالتجزئة
والترفيه -وجمعية قوت لدعم وتطوير وتنمية قطاع
المطاعم والمقاهي في المملكة العربية السعودية.
ويهدف التقرير لتوضيح مفهوم العمل المرن وآليته
فعال ،مع تسليط
وطرق تطبيقه في المنشآت بشكل ّ
الضوء على مبادرة (تنظيم العمل المرن) التي أطلقتها
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
منصــة العمل المرن لتوثيق العقـود
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ما هو العمل المرن؟
العمل المرن هو العمل بطريقة تعتمد على عقود قصيرة ومؤقتة ،حيث
يتم تقاضي األجر بحسب ساعات العمل المنجزةً .
بدال من أن يعمل الشخص
بعقد دوام كامل والذي يشتهر بااللتزام مع جهة العمل وبراتب شهري
ثابت.
ً
عالميا في عدة قطاعات لتحقيق أهداف
وقد تم تطبيق العمل المرن
استقاللية الموظف من الشركة ومنح الموظفين المرونة في التعاقد
تفرغ جدولهم .وكان للعمل المرن دور كبير ً
جدا في خفض تكاليف
حسب ّ
التوظيف على الشركات ،وإيجاد طرق تعاقد جديدة بهدف التوظيف
الموسمي .وخالل السنوات الماضية ،ساهمت الشركات التقنية في
انتشار تطبيق العمل المرن ،وتسهيل التعامل بين صاحب العمل أو طالب
الخدمة والعاملين بالعقود المؤقتة.

التعريف بمشاريع أنماط العمل
نمط العمل عن بعد
أداة العامل لواجباته الوظيفية في غير مكان العمل المعتاد داخل
المملكة .وذلك باستخدام أي من وسائل االتصال وتقنية الملعومات.
ً
“عمال عن بعد”
العامل عن بعد :كل شخص طبيعي سعودي يؤدي
ً
بعيدا عن نظارته -مقابل أجر .بحيث تكون تحت
لمصلحة صاحب عمل -
إشرافه وإدارته.

نمط العمــل الــحر
هي عالقة العمل غير الوظيفية التي يزاول من خاللها شخص ذو
ً
استاندا إلى خبرة أو تأهيل أو ملكة أو مهارة  -من
صفة طبيعية،
خالل عقود دائمة أو مؤقتة  -تقديم أو تنفيذ مهام أو توفير سلع أو
منتجات للعميل (أو وسيط التشغيل) لحسابه الخاص ،ودون ارتباط
بعقد عمل وظيفي يخضعه لتبعية .مسؤولية واشراف العميل (أو
وسيط التشغيل).

نمط العمــل المرن
هو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل أو أكثر
ويكون احتساب األجر على أساس الساعة ،بشرط أن تقل ساعات
العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل
لدى المنشأة.

source: Oceanx Analysis
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ً
عالميا
نشأته وبدايته
لقد خاضت أنماط العمل غير التقليدية شوط طويل في السوق
األمريكي عبر مراحل مختلفة ،وهذه بعض التغيرات التي ّأثرت
ً
عالميا ليصل إلى ما وصل إليه اليوم .وذكرت
تطوره
على
ّ
دراسة من جامعة هارفارد وبريستون أن  94%من الوظائف
التي ُأنشئت بين  2015 - 2005كانت وظائف غير تقليدية

1996
منصات إعالنات الوظائف
ّ
Job boards
ا

تطــور اإلنترنت وإنشــاء موقع craigslist
مرحلة
ّ
جدا
الذي نشر إعالنــات فرص عمل بشكـل ّ
مبسـط ً
المتقدمين
كإعالن نصي وبدون أي ضمانات على
ّ
وجودتهم.

1999
منصات العمل الحر عن بعد
ّ
Remote Freelance

2008

أنشئت منصة  upworkللعمــل الحــر بحيـث تستعــرض
مقدمي خدمـــات مثل التصميــم وتطوير المواقع عن
ّ
بعد وكانت هذه المنصة تهتم بشكل أكبر في جــودة
مقدمي الخدمات و تحرص على كسب ثقة العميل.
ّ

تطبيقات المهام والصيانة
إطالق  TaskRabbitوهي منصة تربط طالبي
خدمـــات تركيب األثاث والنقــل مع الباحثين
عن عمل من هذا النوع.

2009
ّ
التنقل وحجز سيارات
تطبيقات
إطالق تطبيق  Uberللتوصيــل الذي احــدث تغييــــــر
جذري في مفهوم التنقل وبعدها ُأطلقت العديد من
التطبيقات األخرى المقاربة في الفكــرة حول العالم.
والتي ســــاعدت الماليين في الحصـــول على دخل
إضافي بشكل مرن.

2013
التسوق والتوصيل
تطبيقات
ّ
إطالق تطبيـق  instacartالذي ّ
يركز على توظيف
متسوقين وتوصيل الحاجيات إلى المنازل من السوبر
ّ
ماركت.

تطبيقات توصيل المطاعم
إطالق تطبيق  DoorDashالذي بدأ كتجـــربة في
توصيل الطعام من المطاعم واعتمــد في بدايتهــا
على الطالب واألفراد الذي يسكنون حول مناطق
الطلب للتوصيل بشكل فوري وأسرع للعميل.

2015
تطبيقات العمل المرن
إطالق منصات تساعد الشركات في قطاع المطاعم
والمقاهي والضيافة على توظيف موظفين بعقود
عمل مرنة وكان أشهرها  Paredو . instawork

source: https://cutt.ly/Hd2CPY3
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قطاع العمل المرن
اليوم ونموه
 40%من سوق العمل في الدول المتقدمة يعتمد على
العقود المؤقتة ,وهذا الرقم في تزايد مستمر مع ظهور
منصات إلكترونية عالمية أخرى تعنى بالعمل المرن ,وهذه
توسع وتخصص قطاع العمل المرن في
الصورة ّتلخص
ّ
يومنا هذا.
ا

أوبر

cambly

التنقل والتوصيل

التعليم والتدريب
Fiverr
Noon

منصة بحر

كريم

العمل الحر

Uber Eats

Fresh Direct

ذا شفز

جاهز

Upwork

Instacart

Ekar

توصيل التموينات

نعناع

Hunger
Station

مرني

شقردي

السيارات

توصيل المطاعم

تطبيقات
توصيل أخرى

جاذر إن
Airbnb

مرسول
إزهلها
suplift

Youtube

تأجير المنازل
Shutterstock

كتب رقمية

Freepik
Adobe
Stock

مهارات
iBook
Author

Kindle

Creative
Market

شراء الصور

source: https://cutt.ly/Wd2CNuA
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دراسة حول
رأي المنشــآت عن
العمل المرن
تم إنشاء استبيان موجه ألصحاب األعمال والمدراء في
المنشآت على مختلف القطاعات ألخذ رأيهم حول تنظيم
العمل المرن ،وتم نشر االستبيان بعد شهر من إطالق
تنظيم العمل المرن من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية في مايو 2020
ونود شكر جمعية المطاعم والمقاهي (قوت) لمشاركتها
في االستبيان.
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تم عملها على  394منشأة شاركت في االستبيان
في دراسة ّ
كان توزيع القطاعات التي شاركت في االستبيان على النحو التالي 49% :المطاعم
والمقاهي 14% ,التجزئة والمحالت التجارية 13% ,الخدمات مثل االستشارات ،والتسويق،
وتقنية المعلومات 7% ،النقل والخدمات اللوجستية 4% ,الترفيه والفعاليات ،بينما كانت
 13%كانت من قطاعات أخرى متنوعة:

13%

المطاعم والمقاهي

4%

التجزئة والمحالت التجارية

7%

49%

الخدمات مثل االستشارات،
والتسويق ،وتقنية المعلومات
النقل والخدمات اللوجستية

13%

الترفيه والفعاليات

14%

قطاعات أخرى

79%

21%

من المشاركات كانت من قبل
المالك ومدراء المنشآت
ُ

مشاركات مسؤولي
التوظيف

تصنيف المنشآت حسب الحجم:

منشآت صغيرة
)عدد الموظفين (49 - 1

16.24%

66.24%

منشآت متوسطة
)عدد الموظفين (249 - 50
منشآت كبيرة
)عدد الموظفين (250+

17.51%

الفئات األكثر دراية بتنظيم العمل المرن
هل سمعت عن إطالق تنظيم العمل المرن من قبل وزارة الموارد البشرية؟
ً
ً
نظرا لحداثة التنظيم في سوق العمل،
جدا
كانت معرفة ودراية المنشآت عن التنظيم كبيرة
حيث أجاب  59.4%من المشاركين على سماعهم بإطالق تنظيم العمل المرن .وكان  80%من
ُمالك ومدراء المنشآت على علم بتنظيم العمل المرن مقارنة بـ  20%من مسؤولي التوظيف.
باإلضافة إلى ذلك 73% ،من المنشآت الصغيرة بحجم ( 49-1موظف) لم تكن على علم
بالتنظيم:

59.4%

من المشاركين اجابو بسماعهم
على إطالق تنظيم العمل المرن

73%

من المنشآت الصغيــرة لــم تكـن
على علــم بتنظيــم العمــل المرن

الفئات األكثر دراية بتنظيم العمل المرن

80%

20%

ُمالك ومدراء المنشآت

مسؤولي التوظيف
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83.8%

من المنشــآت لديهـا خطة أو ستَ عمل على خطـة لتطبيـق
آليــة العمـل المرن
تفاوتت خطط واستراتيجيات المنشآت حول تطبيق العمل المرن في منشآتها ،حيث وضحت
 83.8%من المنشآت أن إما لديها خطط لبدء تطبيق العمل المرن أو أنها تعمل على إعدادها
ً
مستقبال .وأجاب بنسبة  16.2%من المنشآت بأن ليس لديهم احتياج لتطبيق العمل المرن.
وسوف يتم اإلشارة إلى أسباب عدم احتياج هذه الفئة للعمل المرن في األسفل:

سوف يتم إعداد الخطة في المستقبل

25.9%

57.9%

لدينا خطة للبدء بالعمل المرن
ال يوجد احتياج للعمل المرن

16.2%

أشارت النتــائج إلى أن نسبة جاهزية المنشـآت الكبرى للبدء
في العمل المرن كانت أكبر مقارنة بالمنشأت الصغيرة

األسباب والدوافع الرئيسية لتطبيق العمل المرن في المنشآت
ً
جدا
الرسم التالي يوضح أسباب ودوافع المنشآت لتطبيق العمل المرن ,حيث كانت اإلجابات
متقاربة ولم يكن هناك فروقات ملحوظة مع اختالف حجم المنشأة أو آراء صاحب العمل
مقارنة بموظفي الموارد البشرية ،أو قطاع المنشأة:

تقليل التكلفة التشغيلية

13%

41%

5%

27%

القدرة على التوظيف المرن خالل أوقات
الذروة أو المواسم
تغطيــــــة النقص الطــارئ للموظفيــن
عدم التزام الموظفين بعقود طويلة المدى

14%

أخرى

وذكرت بعض المنشآت دوافع آخرى مثل :تناسب طبيعة العمل المرن مع المنشأة وطبيعة معيشة الموظفين ،عدم
احتياجها لموظفين بدوام كامل ,أن العمل المرن يوفر عليها االلتزام ،يزيد االنتاجية ,يحافظ على الموظفين من ضغوط
العمل ،ويخلق بيئة عمل محفزة

أكبر التحديات المتوقع أن تواجهها المنشآت في تطبيق العمل المرن
تشير النتائج إلى أن أكبر التحديات التي تواجه المنشآت هي التدريب والتأهيل بشكل مستمر
ً
وأخيرا عدم
للموظفين ,باإلضافة إلى صعوبة االستقطاب والبحث عن الكفاءات للعمل المرن،
احتساب موظفي العمل المرن في برنامج نطاقات:
12%
26%
10%
24%
28%

)منشآت كبيرة(

22%

10%
20%

االستقطاب والبحث عن الكفاءات للعمل
المرن

27%

9%

التدريب والتأهيل بشكل مستمر

8%

30%

العبء التشغيــلي لجدولــة الموظفيـن
وأوقات عملهم

29%
14%
)منشآت متوسطة(

30%

عدم احتساب موظفي العمل المرن في
السعودة
متابعة األداء والحضور والغياب

)منشآت صغيرة(

وأشارت المنشآت إلى تحديات أخرى مثل :حساب المستحقات وسدادها للموظفين ،وكثرة تغيير الموظفين ،وعدم والء
الموظفين للمنشأة ،وتوقع ارتفاع أجور عالية لموظفي العمل المرن وأخذ فترة تحديد العقد ونقاش األجر مع الموظف
حسب تاريخ التقرير ،يتم احتساب  ٣/١موظف في برنامج نطاقات لكل مرة يكمل فيها موظف العمل المرن  ١٦٨ساعة
مع المنشأة ،ويتم تسجيل هذه النقاط في الشهر الذي يكمل الموظف فيه  ١٦٨ساعة
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الوظائف المناسبة للعمل المرن
ً
نظرا لتنوع قطاعات المنشآت
تنوعت إجابات المنشآت للوظائف المناسبة للعمل المرن ,وذلك
التي شاركت في االستبيان .ويمثل الشكل أدناه الوظائف التي تم ذكرها من قبل المشاركين،
وأكثر الوظائف التي تم ذكرها بحسب عدد التكرار كانت :كاشير ،التسويق ،مقدم طعام،
محاسب ،مندوب توصيل ،واألعمال اإلدارية والمكتبية:

كــــاشير .التسويـق .مقدم طعــام .محاســب
مندوب توصيل .األعمال اإلدارية والمكتبيـــة
بائع .التصميم .خدمة العمـالء .االستقبال
والضيافة .باريستا .تقنية معلومات .الموارد
البشرية .شيف .محضر طعام .األعمال الميدانية
كول سنتر .مقدم طلبات .معقب .الصيانة
والتشغيل .عامل نظافة .التصوير .مصفف
أرفــف .طاقــم خدمـــة .تنظيــم الفعاليـــات

نسبة الوظائف التي تستهدف المنشآت إضافتها إلى وظائف عمل مرن
يوضح االستبيان أن أغلبية المنشآت تستهدف بنسبة كبيرة إضافة أكثر من  5%من وظائفها
الحالية إلى وظائف على نظام العمل المرن:
50%

40%

30%

20%

10%

أقل من 5%

15% - 5%

30% - 16%

أكثر من 30%

أسباب عدم االحتياج أو تطبيق العمل المرن في المنشآت
أبدت حوالي  64منشأة عدم رغبتها في تطبيق العمل المرن ،وكان  50%من األسباب يرجع
إلى عدم قابلية إضافة الوظائف في المنشأة إلى عمل مرن ،وجاء سبب عدم احتساب موظفي
العمل المرن في برنامج نطاقات في المرتبة الثانية بنسبة :20%

10.9%
الوظــائف في المنشــأة التي ال يمكن
إضافتها بشكل مرن

50.9%

18.2%

عدم احتساب العمل المرن في السعودة
العبء التشغيــلي لجدولـــة الموظفيـن
وأوقات عملهم
صعوبـة االستقطاب والتدريب والتأهيل

20%
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دراسة حول رأي
العاملين في المملكة
عن العمل المرن
تم اطالق استبيان موجه لألفراد الذين يبحثون عن فرص
العمل المرن من أجل زيادة دخلهم .وقد تم نشر االستبيان
في شبكات التواصل االجتماعي والمجموعات في
تطبيقي واتساب وتليغرام التي تعرض فرص عمل مرنة
في مجال الترفيه ،وقد شـارك في االستبيـان  468شخص.
ا

42%

58%

سبق لهم العمل في فرص عمل
مرنة

لم يسبق لهم العمل ولكن أبدو
رغبتهم في العمل المرن

تبين الرسوم البيانية أدناه تفاصيل المعلومات الديموغرافية للمشاركين في االستبيان

6%

94%

غير سعودي

سعودي

المنطقة
4%

الرياض

6.3%
2.2

جدة

2.6

مكة المكرمة

7.2%

75.1%

المدينة المنورة

2.6

المنطقة الشرقية
القصيم
أخرى

الفئة العمرية
40%

30%

20%

10%

4.13%

37.17%

33.70%

17.83%

5%

1.74%

0.43%

17-18

19-22

23-27

28-33

34-40

41-50

50+
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الوضع الحالي للمشاركين في االستبانة

2.4%

طالب ثانوي

18.7%

طالب جامعي/معهد

6%

43%

لدي عملي الخاص
موظف قطاع خاص

27.5%
2.4%

موظف حكومي
متفرغ تماما
ّ

12

آراء المشـاركين
الذين كـانت لهمـ تجربة
في فرص عمل مرنة
ماهو نوع العمل المرن الذي جربته؟
125

100

75

50

25

مندوب توصيل

تنظيم الفعاليات
والمعارض

(أوبر ،كريم ،جاهز ،مرسول
وغيرها)

العمل الحر

العمل في
المعارض التجارية

(تصميم ،تصوير ،كتابة،
ميكب اب ارستت ،رسم..
الخ)
ا

العمل في المطاعم
والمقاهي

أهم أسباب اختيار العمل المرن
200

150

غير مهم
مهم

100

8%

8%

8%

8%

29%

29%

29%

29%

14%

14%

14%

14%

العمل من غير التزام
طويـــــل المــــــــدة

المرونة في ساعات
العمل ،حسب التفرغ

اكتساب خبرة

مصدر دخل إضافي

مهم ً
جدا

50

تقريبا
معدل ما حصل عليه العاملون بالساعة
ً
30%

20%

10%

21%

20 - 5 SAR

16%

29%

3%

35 - 20

50 - 35

11%

150 - 100 100 - 50

20%

150+

بالريال السعودي

وانتصفت آراء العاملين حول المقابل المادي ما بين أن المقابل المادي مجزي و غير مجزي

التحديات التي واجهها العاملين بالعمل المرن أو بالساعة
200

150

ليس تحدي
ً
نوعا ما

100

14%
14%

14%

عدم استقرار الدخل عدم وجود مميزات التدريب والتأهيل
(التــأمين الطبي،التأمينـات من قبل الشركـة
بشكل شهري
ا

االجتماعية،إلخ)..
ا

14%

14%
14%

التعامل مع الزبون قلة فرص العمل
المرن

عدم دفــــع
المستحقات

14%

50

تحدي
تحدي كبير

تأخــــر استــــالم
المستحقات بعد
إنهــــــــاء العمل
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آراء المشاركين الذين لم
يسبق لهم تجربة العمل المرن
وأبدوا رغبتهم بالعمل
ّ
تفضله؟
ماهو نوع العمل المرن الذي
200

150

100

50

تنظيم الفعاليات
والمعارض

مندوب توصيل
(أوبر ،كريم ،جاهز ،مرسول
وغيرها)

العمل في
المعارض التجارية

العمل الحر
(تصميم ،تصوير ،كتابة،
ميكب اب ارستت ،رسم..
الخ)
ا

العمل في المطاعم
والمقاهي

أهم األسباب للرغبة في العمل بشكل مرن
300

غير مهم
200

8%

8%

8%

8%

29%

29%

29%

29%

14%

14%

14%

14%

العمل من غير التزام
طويـــــل المــــــــدة

المرونة في ساعات
العمل ،حسب التفرغ

اكتساب خبرة

مصدر دخل إضافي

مهم
مهم ً
جدا

100

ما هو الدخل التي تتوقع الحصول عليه في الشهر بعملك المرن؟

50%

40%

30%

20%

10%

500-1,000

1,000-2,000

2,000-3,000

3,000-4,500

4,500-5,000

5,000-7,000

7,000-10,000

10,000+

بالريال السعودي

14

العمل المرن
في المملكة العربية
السعودية
في مايو 2020
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
”تنظيم العمل المرن“
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ماذا يعني
التنظيم للقطاع الخاص؟

تقليل التكاليف التشغيلية

فتح أبواب استقطاب جديدة

التوظيف الموسمي

يتم الدفع على حسب احتياج
ّ
المنشأة لساعات العمل على خالف
الدوام الكامل .باإلضافة إلى أن
موظفي العمل المرن ال يشملهم
امتيازات الدوام الكامل مثل :رواتب
اإلجازات المدفوعة أو مستحقات
نهاية الخدمة وغيرها.

يتيح العمـــل المرن فــــرص جديـدة
الستقطــــاب مواهـــب لم تكن
تستطيع العمل مع المنشأت على
عقود الدوام الكامل ،مثل :الطالب
الجامعيين والموظفين ذوي الخبرة
الذين يبحثون عن دخل إضافي خالل
أوقات فراغهم.

إمكانية التعــــاقد مع الموظفين
ّ
يمكن
بعقود قصيرة األجل والذي
المنشأت من تغطية احتياج الكوادر
البشريــة خالل المواســـــم ،مثــل:
األعياد ،رمضان ،والصيف وغيرها.

العمل المرن ورؤية 2030
زيادة فرص العمل
أحد أهداف برنامج التحول الوطني هو التشجيع على العمل المرن والذي
سيكون له أثر كبير على االقتصاد السعودي ،حيث سوف يساعد الشركات على
إيجاد قناة عصرية إلدارة وتفعيل القوى البشرية بطريقة أكثر كفاءة ومرونة.
يسهل عملية التوظيف على العديد من أصحاب المنشآت
باإلضافة إلى أنه سوف ّ
الصغيرة والمتوسطة.

والشابات
تطوير مهارات الشباب
ّ
تحقيق االستفادة القصوى من طاقات أبنائنا من خالل تبني ثقافة الجزاء مقابل
العمل وإتاحة الفرص للجميع وإكسابهم الخبرات والمهارات الالزمة التي
تمكنهم من السعي نحو تحقيق أهدافهم والتطور في حياتهم المهنية .حيث
يستطيع الطالب الجامعيين من البدء في اكتساب الخبرات التي يحتاجها سوق
العمل في مرحلة مبكرة خالل حياتهم الجامعية.

خفض نسبة البطالة
سابقا مثل تنظيم الفعاليات المؤقت
يخلق العمل المرن فرص لم تكن موجودة
ً
والعمل في أوقات المواسم والتخفيضات حيث كان في السابق يعتمد على
ّ
أيضا أكثر من
الموظفين األساسيين فقط بتغطية االحتياج.
ويمكن العمل المرن ً
شخص من المشاركة في نفس الوظيفة بتقسيم ساعات العمل حسب المناسب
كموظفا
أيضا ،يحتسب الموظف تحت نظام العقد المرن المبدئي
ً
للموظفً .
رسميا تحت قسم المعاشات في التأمينات وبثلث نقطة في نطاقات.

رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل
خالل األعوام الماضية ،كان هناك دور وأثر كبير للمرأة السعودية في سوق
ّ
بتمكين
العمل ،واليوم نظام العمل المرن يرفع نسبة مشاركتها في سوق العمل
تفرغها ونمط حياته.
األم من العمل بشكل مرن بما يتناسب مع جدول ّ

لمشاهدة ملف الرؤية
Source : www.vision2030.sa
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التوظيف في
اقتصاد ما بعد أزمة
كورونا
العمل المرن هو المستقبل لسوق العمل وطريقة التوظيف ويبرز دوره
خاصة في ظروف أزمة كورونا كونه مناسب للمنشآت وللباحث عن
ّ
عمل على حد سواء لسهولة وسرعة التعاقد بشكل مرن يناسب الطرفين.
فيستطيع الفرد الحصول على دخل سريع وتستطيع المنشآت خلق فرص
عمل مرنة ال تربطها بتكاليف تشغيل عالية .ومثال على ذلك في األزمة
أدت األزمة إلى إغالق الكثير من المنشآت
المالية في عام  ،2008حيث ّ
مما تسبب بخسارة األفراد لوظائفهم.
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آلية عمل العمل المرن
كيف يختلف العمل المرن عن الدوام الكامل والجزئي:

آلية العمل

العمل بدوام كامل

العمل بدوام جزئي

العمل المرن

نوع العقد

طويل المدى  -ورقي

طويل المدى  -ورقي

قصير المدى  -إلكتروني

لمن؟

للسعوديين والغير سعوديين

للسعوديين والغير سعوديين

للسعوديين فقط

ساعات عمل الموظف

يوميا أو  ٤٨ساعة
 ٨ساعات
ًّ
ً
أسبوعيا ،وما يزيد على ذلك يتم
تطبيق خارج الدوام )(overtime

يوميا أو  ٢٤ساعة
 ٤ساعات
ًّ
ً
أسبوعيا ،وما يزيد على ذلك يتم
تطبيق خارج الدوام )(overtime

يتم تحديدها من قبل الشركة بحسب
االحتياج بحيث أن ال تتجاوز ساعات
الموظف عن  ٩٥ساعة لدى صاحب
عمل واحد

نوع األجر

راتب شهري

راتب شهري

أجر بالساعة حسب ساعات العمل
المنجزة

اإلضافية
أجر ساعات العمل
ّ
وخارج الدوام )(overtime

 ٪ ٥٠زيادة لكل ساعة إضافية

 ٪ ٥٠زيادة لكل ساعة إضافية

حسب أجر الساعة المتفق عليه

االضافية
تطبيق أجر الساعات
ّ
وقت األعياد واإلجازات
إجازة سنوية
)تتحمل الشركة أجر اإلجازة(

اإلجازات المدفوعة من قبل
المنشأة

ً
سنويا أو  ٣٠يوم إذا أكمل
 ٢ ١يوم
الموظف  ٥سنوات مع المنشأة

يستحق الموظف راتب اإلجازة
السنوية ،والراحة األسبوعية ،واألعياد
ّ
الرسمية .باإلضافة إلى اإلجازات
المرضية أو في حاالت الوالدة ،الزواج،
أو الوفاة

مكافأة نهاية الخدمة

يستحق الموظف راتب اإلجازة
السنوية ،والراحة األسبوعية ،واألعياد
ّ
الرسمية .باإلضافة إلى اإلجازات
المرضية أو في حاالت الوالدة ،الزواج،
أو الوفاة

نعم ،بنسبة وتناسب حسب عدد
مدة العقد

فترة التجربة

التأمين الطبي
متى تحتاجه؟

الموظفين األساسيين

الموظفين الشبه أساسيين
)التزام على مدى طويل(

تغطية االحتياج في أوقات الذروة
أو الموسمية ،وأوقات الضرورة
لسد احتياج التوظيف بشكل مؤقت
المشاريع محددة المدة التي تلزم
طاقم إضافي مؤقت

عند انتهاء العقد

يترتب على الشركة دفع مستحقات
نهاية الخدمة حسب شروط العمل

يترتب على الشركة دفع مستحقات
نهاية الخدمة حسب شروط العمل

ال يترتب عليه مستحقات اضافية

نسبة السعودة في نطاقات

يتم احتساب الموظف في برنامج
”نطاقات“ كعامل وطني واحد،
وحسب لوائح نطاقات

يتم احتساب الموظف في برنامج
”نطاقات“ بنصف عامل وطني
واحد ،وحسب لوائح نطاقات

تحسب جميع ساعات الموظفين
في العمل المرن بواقع ٣/١
سعودي لكل  ١٦٨ساعة شهرية

االشتراك في
التأمينات االجتماعية

يسجل في جميع فروع التأمينات
ّ
االجتماعية

يسجل في جميع فروع التأمينات
ّ
االجتماعية

يسجل في فرع المعاشات فقط
عند إكمال كل  168ساعة عمل
لدى المنشأة
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كيف تستخدم العمل المرن لخدمة شركتك أو مشروعك؟
يوفر لك هذا النوع من العقود مرونة أكبر للتحكم في حجم التوظيف
ّ
للموظفين .القاعدة
المتغيرة
خصوصا في ظروف االحتياج
بمنشأتك
ً
ّ
األساسية في الوظائف المرنة هي أنه يتم زيادة الطاقة التشغيلية
للمنشأة في أوقات زيادة الطلب عليها .هذه بعض األمثلة لألوقات التي
تحتاج المنشآت التوظيف المرن فيها:

أوقات الذروة اليومية في فروع المنشأة
ً
مثال لمحالت التجزئة :أوقات الذروة تكون من
وهي أوقات ذروة المبيعات في المنشأة.
ً
ً
مساءا وذلك بسبب خروج الموظفين والطالب من دواماتهم
عصرا الى الساعة 9
الساعة 4
للتسوق .فيكون مهم جدا زيادة الطاقة االستيعابية في الفروع خالل
وتوجهم إلى المحالت
ّ
ّ
هذه الساعات فقط لتلبية الطلب العالي.
ً
صباحا ،وهي األوقات
أيضا ،تكون أوقات الذروة من الساعة  9مساءا إلى 1
في قطاع المطاعم ً
التي يزيد خاللها الطلب على وجبات العشاء.

أوقات العمل خالل إجازة نهاية األسبوع
ً
خصوصا في قطاعات
والتسوق
كون نهاية األسبوع وقت مناسب لخروج العمالء للتنزه
ّ
المجمعات التجارية ،بالتالي يكون اإلقبال والطلب على
المطاعم والمقاهي والمحالت داخل
ّ
هذه المنشآت خالل أيام الخميس والجمعة والسبت أكثر من األيام العادية .ويكون هناك
ً
كامال.
احتياج خاص للتوظيف بالعمل المرن لهذه األيام ،دون االلتزام بدوام األسبوع

مواسم اإلجازات
إجازات المدارس والجامعات تخلق طلب مضاعف على العديد من القطاعات الخدمية وقطاعات
الضيافة والمطاعم .فيكون التوظيف المرن مناسب بأوقات محددة خالل هذه المواسم.

مواسم التخفيضات والعروض الخاصة
للمنشآت التي تخطط إلطالق حمالت تخفيض أسعار أو عروض خاصة لمنتجاتها ،لتزيد الطلب
بشكل ضخم عليها ،سيترتّ ب على ذلك احتياج التوظيف بالعمل المرن لمدة هذه الحمالت لتغطية
الطلب المتزايد خاللها.

الفعاليات المحددة المدة
ً
خصوصا للمنشآت التي تخدم قطاعات الترفيه ،والتي تعتمد على العمل خالل أوقات فعالية
مفيدا لالستفادة من
معين .يكون التوظيف بالعمل المرن
تبدأ من تاريخ معين وتنتهي بتاريخ
ً
ّ
الكفاءة الالزمة للعمل داخل الفعالية ،بحيث يكون االلتزام محدد بساعات وأيام الفعالية فقط،
من دون االلتزام بتوظيف دوام كامل.

أوقات غيابات الموظفين بسبب ظروف غير مخطط لها
يطرأ في بعض األحيان ظروف خارجية غير متنبأة تتسبب بغياب بعض الموظفين عن عملهم
فيصبح هناك احتياج لتوظيف كفاءات لسد االحتياج لفترة محددة .فيكون التوظيف بالعمل
المرن حل مؤقت حتى يتم رجوع الموظفين.
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كيف يمكنك العمل المرن
من تقليل تكاليف التشغيل للمنشأة؟
ّ
للموظف بدوام كامل أو بدوام جزئي
المادي للساعة
عند مقارنة المقابل
ّ
ّ
ّ
الموظف
عدة تدخل ضمن
مع
موظف العمل المرن تجد أن هناك تكاليف ّ
بدوام كامل أو جزئي:
الراتب الشهري.
التأمين الطبي.
راتب إجازة سنوية مدفوعة.
راتب مدفوع خالل األعياد الرسمية.
مكافأة نهاية الخدمة.

ما هي أكثر القطاعات استفادة من العمل المرن؟
ً
تاريخيا ،الشركات الخدمية بشتى القطاعات واألنواع هي األكثر استفادة
المتغيرة من
من العمل المرن ،بحكم ارتباطها بشكل مباشر بكمية الطلب
ّ
عمالئها .هذه أمثلة بعض القطاعات األكثر استفادة من العمل المرن:
ا

01
قطاع البيع التجزئة والمحالت التجارية
)(Retail
على الرغم من احتياج المحالت التجارية لفتح فروعها بكل األوقات
لخدمة مختلف العمالء .إال أن الطلب على المحالت يكون مركز
ً
عالميا 40%
بعدد ساعات معينة بحسب نوع المحل وموقعه ،لذلك
من موظفين الفروع في محالت البيع بالتجزئة تكون عقودهم
معينة.
مرنة للعمل بحسب ساعات
ّ
الوظائف المرنة في هذه القطاعات:
كاشير

بــــائع

مسـوق
ّ

02
المطاعم والمقاهي
تخدم المطاعم والمقاهي العمالء بجميع األوقات ،إال أنه يوجد
ً
مثال
طلب متزايد في ساعات الوجبات اليومية المتعارف عليها.
المطاعم المتخصصة في الفطور والمقاهي ،يكون عليها الطلب
متزايد في فترة الصباح بينما مطاعم أخرى يكون وقت الذروة فيها
عادة تكون متغيرة
وقت وجبة الغداء أو العشاء .فكمية الطلب
ً
بحسب الوقت والساعة واليوم.
الوظائف المرنة في هذه القطاعات:
مقدم طعام

كاشير

استقبال

باريستا

03
قطاعات الضيافة والسياحة
من أكثر القطاعات الذي يتميز بالتوظيف الموسمي ،بحيث يكون
احتياج الكوادر البشرية مرتبط بشكل كبير بالمواسم .فيتم زيادة
الطاقة التشغيلية لها بشكل مرن ومؤقت.
الوظائف المرنة في هذه القطاعات:
مرشد سياحي

استقبال

خدمة عمالء
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04
الترفيه والفعاليات
سواء الترفيهية أو المعارض التجارية أو غيرها كمية
تخدم الفعاليات،
ً
كبيرة من الزوار في وقت محدد .فيكون التوظيف بعقود مرنة
أساسيا لنجاحها.
أمرا
ً
لخدمة الزوار والعمالء خالل فترات الفعالية ً
الوظائف المرنة في هذه القطاعات:

منظم فعالية

استقبال

مسوق
ّ

05
التجارة االلكترونية والقطاع اللوجستي
كما هو الحال مع قطاع البيع بالتجزئة ،هناك مواسم أساسية لقطاع
التجارة اإللكترونية تكثر فيه المبيعات بشكل عالي لفترات محددة.
ً
ّ
ضغطا على الطاقم التشغيلي االعتيادي .لذلك يتم
يشكل
مما
االحتياج لزيادة الطاقة التشغيلية عبر العمل المرن لتلبية الطلبات
وتجهيزها وتوصيلها بالوقت الالزم بحسب توقعات العمالء.
الوظائف المرنة في هذه القطاعات:
خدمة عمالء

عمال المستودعات

مناديب التوصيل
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تحديات العمل المرن
ال شك أنه هناك تحديات ستواجه المنشآت التي تعزم على
التوظيف بالعمل المرن والدوام بالساعة ،التالي ً
بعضا منها
استقطاب الموظفين الذين يبحثون عن عمل مرن.
جدولة الورديات بشكل يومي والتنسيق المستمر مع الموظفين للحضور إلى الوردية.
استحداث آلية حساب مستحقات الموظفين بالساعة لتكون دقيقة.
إدارة عمليات حساب المستحقات وتحويلها إلى الموظفين.
إنشاء وإصدار العقود.
ّ
للموظفين.
التدريب والتأهيل المتكرر
اإلشراف ومتابعة األداء أصعب لموظفي الساعة كون أوقات حضورهم متغيرة بشكل
مستمر والكفاءات مختلفة بخبراتها لدى المنشأة.

فرصة جديدة لالبتكار في منظومة العمل المرن
ً
رسميا من وزارة
دخول العمل المرن في السوق السعودي وبدء تنظيمه
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية سيخلق منظومة متكاملة لتوفير
حلول ابتكارية للمنشآت لمساعدتها على توظيف العمل المرن لتحقيق
أهدافها االساسية.
مما ينتج فرص عديدة إلنشاء مجموعة شركات جديدة وحلول متخصصة
حول نظام العمل المرن لمساعدة المنشآت بتقديم خدمات متكاملة لها.

حلول متخصصة
بالتوظيف المرن لكل قطاع

حلول أتمتة
اإلجراءات وسير العمل

ّ
توظف العمل المرن
القطاعات المختلفة سوف
بأشكال مختلفة واحتياجات مخصصة لها .مما يجعل
هناك فرصة لبناء حلول متكاملة مخصصة لخدمة
القطاعات باحتياجاتها الخاصة للتوظيف المرن.

استخدام المنشآت للعمل المرن ينتج عنه تحديات
تشغيلية جديدة على المنشآت .فهناك فرصة بتوفير
حلول ألتمتة العديد من اإلجراءات مثل :أنظمة
إدارة الحضور واالنصراف ،وجدولة الورديات ،وإدارة
المهمات ،والتواصل مع الموظفين ،أنظمة إدارة
متقدمين مخصصة الستقطاب وإدارة التوظيف
بالساعة ,نظام رواتب بالساعة.

حلول
الدفع والتموين

حلول
التدريب والتأهيل

بناء منتجات متخصصة للموظفين الذين يعتمدون
في دخلهم على العمل المرن للمنشآت ،وبناء حلول
للشركات ألتمتة وإدارة المدفوعات بشكل أسرع وبأقل
تكلفة .باإلضافة إلى فتح المجال لتمويل الموظفين
على العمل المرن.

اعتماد المنشآت على العمل المرن ،يخلق فرصة لتوفير
حلول متخصصة لتدريب وتأهيل األفراد الذين يعتمدون
على العمل المرن ،بحيث أنه سيكون هناك زيادة كبيرة
في عدد األفراد الذين يعملون في وظائف جديدة
عليهم مثل الكاشير ،والمبيعات ،وخدمة العمالء
وغيرها.
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لماذا ينجذب الباحثين عن عمل إلى العمل المرن؟
يتمتع جيل األلفية ) (Millennialsبنمط حياة مختلف عن ما اعتاده سوق
سابقا حيث كان الشخص يبحث عن االستقرار الوظيفي ويستمر
العمل
ً
في وظيفة واحدة سنين طويلة .ذكر في بحث من شركة  Deloitteعلى
مواليد 2000-1980
49%

27%

يتوقعون أن يتركوا وظائفهم
ّ
خالل سنتين

يستمرون في
ذكروا أنهم قد
ّ
وظائفهــم لمــدة  5سنــوات
على األقل

مما يعني أن طريقة العمل لهذا الجيل اختلفت،
ً
إذا عن ماذا يبحث هذا الجيل؟
تم عمله على على مواليد ( )2000 - 1980في السعودية،
في استبيان ّ
لدراســة أهم األسباب الختيــــارهم العمـــل المرن كانت هذه األجوبة

)شارك في االستبيان  464شخص(

78%

دخل إضافي سريع

75%

اكتساب خبرة

69%
المرونة

47%

التزام قصير

المقابل المادي يكون لحظي أو أسبوعي ومناسب لتأدية االلتزامات
أو صرفه على االحتياجات اليومية مثل البنزين أو المقاضي

أغلب العاملين في العمل المرن لديهم التزامات أخرى من دراسة أو
عام ًة ولن يستبدلوه
وظيفة أساسية أو يفضلون العمل بشكل مرن ّ
بالدوام الكامل

يعتبر العمل المرن مدخل أكثر سهولة على الفرد لبدء خبراته العملية
والتطوير من مهاراته الشخصية كونه ال يتطلب مراحل توظيف طويلة
وشروط تأهيلية دقيقة مثل الوظائف التقليدية

ّ
ّ
وتفرغه بالشكل الذي
الموظف بالعمل المرن بأوقات عمله
يتحكم
ّ
يريده بدون أي التزام طويل مع الجهة

مجاالت العمل المرن التي لديهم خبره فيها

54.9%

35.4%

تنظيم الفعاليات والمعارض

مندوب توصيل

25%

17%

العمل الحر (تصميم ،كتابة ،تصوير)...

المطاعم والمقاهي والمحالت

أبرز التحديات على العامل بوظائف مرنة مرتّ بة
كتحدي
حسب تكرار اختيارها
ّ
صعوبة العثور على الفرص.
عدم استقرار الدخل بشكل شهري.
تأخر استالم المستحقات بعد إنهاء العمل.
التعامل مع الزبون  /العميل.
التدريب والتأهيل من قبل المنشآت.
عدم دفع المستحقات.
عدم وجود مميزات مثل :التأمين الطبي ،التأمينات االجتماعية...،
source: https://cutt.ly/3d2C4Mm
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كيف تبدأ بإدخال العمل المرن في منشأتك؟
ً
أوال

تحدد أوقات الذروة التي تحتاج زيادة الطاقة التشغيلية عليها
ً
بناءا على ذلك زيادة الموظفين
بداية يتم تحديد الساعات واألوقات التي يزيد فيها الطلب وتحتاج
ً
خاللها .يتم ذلك عادة عبر مراجعة مبيعات الفروع خالل الفترات الماضية حسب الفروع واألوقات.
ويمكنك الحصول على هذه األرقام بشكل مباشر من األنظمة المحاسبية للشركة ،أو من
المصدرة من الفروع ،أو من خالل معلومات المدفوعات
خالل االستعانة بمعلومات الفواتير
ّ
اإللكترونية عبر أجهزة  Point of Saleللفروع.
بعد جمع هذه المعلومات ،سيظهر لك الساعات واأليام التي يظهر فيها ذروة الطلب لكل فرع،
وهذه هي األوقات والساعات التي تحتاج تركيز الطاقة التشغيلية فيها.

ً
ثانيا

تحديث خطة التوظيف بالشركة
ً
فمثال إن كانت خطة التوظيف في
بحيث تتناسب خطة التوظيف مع ساعات الذروة للمنشأة.
الفروع تشمل  3موظفين في الشفت الصباحي والمسائي ،يتم التغيير بحيث يكون هناك
موظف واحد ثابت في الشفت الصباحي والمسائي .ويتم إضافة موظفين على عقود عمل
مرنة في أوقات الذروة فقط .سواء كانت  3ساعات أو  5ساعات.

ً
ثالثا

ً
داخليا
تجهيز اإلجراءات اإلدارية الالزمة
االستعداد لهذا النوع الجديد من التوظيف يشمل:
جاهزية العقود :تجهيز إدارة الموارد البشرية لبناء عقود العمل المرن وتصميم إجراءات التوظيف
لهذا النوع من الوظائف ،وفتح قنوات جديدة الستقطاب الطالب وموظفين القطاع الخاص
الراغبين بزيادة دخلهم.
محتوى التأهيل والتدريب :تجهيز إدارة التشغيل لبناء أو تحديث إجراءات إدخال الموظفين
) (onboardingوبناء مواد تدريبية وتعليمية مخصصة لموظف العمل المرن.
فعالة لجدولة الشفتات وتعيين الموظفين
جدول الشفتات :تجهيز إدارة التشغيل لعمل آلية ّ
عليها.
دفع المستحقات :تجهيز اإلدارة المالية لبناء إجراءات حساب مستحقات الموظف بالساعة
وآليات الدفع لهم.

ً
رابعا

بناء مركز بيانات للكفاءات المتميزة )(Talent Pool

على المنشأة بناء قاعدة بيانات محدثة ودقيقة لجميع الموظفين والمرشحين والكفاءات
التي تحتاجها المنشأة خالل أوقات الذروة لزيادة الطاقة االستيعابية .وهذا يشمل الموظفين
المميزين الذين عملوا سابقا في المنشأة أو أي متقدمين سابقين مميزين لم يتم قبولهم
بسبب امتالء هذه الشواغر ،أو أي متقدم متميز لم يقبل بعرض العمل المقدم له ،وغيرها من
األسباب.
يكون مركز البيانات مرجع المنشأة األساسي للوصول السريع إلى موظفين العمل المرن بحسب
أوقات فراغهم ،مع ضمان جودتهم وخبرتهم في العمل داخل المنشأة.

صبار) للقيام بمعظم اإلجراءات
مالحظة :يمكن االستعانة بتطبيقات التوظيف بالعمل المرن (مثل ّ
والمهام التشغيلية واإلدارية للتوظيف المرن داخل المنشأة
www.sabbar.com
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فريق عمل
التقرير
25

صبار
فريق عمل ّ
صبار والرئيس التنفيذي
محمد إبراهيم  -مؤسس ّ
ً
سابقا شركة دوبرافو
خبير في تطوير الحلول الرقمية وإدارة المنتجات .أسس
الحاصلة على عدة جوائز عالمية في تصميم تجربة العميل وتطوير التطبيقات.
له عدة مشاركات أخرى في مجموعة عقال وتطبيق وتين للتبرع بالدم.

صبار ،تطوير األعمال والشراكات
عبدالرحمن المديهيم  -شريك مؤسس ّ
خريج هندسة البرمجيات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،وقد سبق
ً
ومؤخرا نائب
أن عمل كمحلل أعمال للعديد من المشاريع في شركة علم،
الرئيس للخدمات االحترافية في شركة دوبرافو وبعدها شارك في تأسيس
صبار.
ّ

سارة الشميمري  -مدير التسويق وتجربة العميل
مهتمة
خريجة نظم معلومات وتجارة إلكترونية من جامعة األمير سلطان،
ّ
ّ
بتنفيذ وإخراج األعمال اإلبداعية وعملت على العديد من االستشارات في
تصميم وبناء تجربة المستخدم.

ريدا الدوسري  -مصممة وكاتبة محتوى إبداعي
مسؤولة عن التصميم الجرافيكي وإدارة المحتوى في شبكات التواصل
االجتماعي .خبيرة في كتابة البحوث العلمية وكتابة وتصميم محتوى
تعليمي وتسويقي.

فريق عمل أوشن إكس
فواز المطيري  -مدير قسم تطوير المحتوى
مشرف ومسـؤول عن المحتوى في أوشن إكس وبزنس نورة ،حاصل على
بكالوريس تسويق من جامعة الملك سعود ،خبير بصناعة المحتوى والتسويق
عبر مواقع التواصل االجتماعي ،مهتم في إدارة المشاريع وريادة االعمال.

أروى العضيبي  -أخصائي كتابة محتوى
مسؤولة عن كتـــابة المحتــــوى في أوشن إكس ،حاصلة على بكالوريوس
من جامعة الملك سعــود مع مرتبة الشــرف األولى تخصص لغات وترجمة
(لغة فرنسية) ،مختصة في الترجمة وصناعة وتطوير المحتوى ،ومهتمة في
التسويق وريادة األعمال.

روان الدريبي  -كاتب محتوى
مسؤولة عن إعداد محتوى التقارير وكتابة المحتوى في أوشن إكس ،حاصلة
على بكالوريوس تقنيات التسويق واالبتكار في جامعة األميرة نورة بالشراكة
مع جامعة مدينة دبلن ،مهتمة بإدارة المشاريع ،واإلبتكار واإلبداع وريادة
األعمال.
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إدارة أوشن إكس
إبراهيم الزهيميل  -الرئيس التنفيذي ألوشن إكس
شريك مؤسس
مستشار مالي ،وحاصل على ماجستير إدارة مالية من جامعة قريفث  -استراليا،
ومقيم منشآت اقتصادية معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين،
ومدير ومستشار لعدد من الحاضنات والمسرعات في المملكة العربية
السعودية.

عبداهلل العساف  -نائب الرئيس التنفيذي ألوشن إكس
شريك مؤسس
مستشار مالي ،وحاصل على ماجستير إدارة أعمال دولية ومالية من جامعة
دي مونتفورت – المملكة المتحدة ،ومقيــــم منشــــآت اقتصادية معتمد من
الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

عبداهلل العجالن  -المدير اإلداري
مختص في التطوير اإلداري واإلجراءات الحكومية وتطوير الكوادر البشرية
للشركات الصغيرة والمتوسطة ،حاصل على بكالوريوس علوم من جامعة
الملك سعود ومؤسس عدد من الشركات الناشئة.

سلطان السبيعي  -مدير تطوير أعمال المنظمات
مختص في تطوير األعمال وإدارة المشاريع  ،وحاصل على بكالوريوس إدارة
أعمال من جامعة الملك سعود ،وخبير في ادارة اجراءات العمل BPMوإدارة
المشاريع . PMP

سارة الزهيميل  -مدير منصات االبتكار
مختصة في تأسيس وتشغيل منصات االبتكار ( حاضنــــات  ،مسرعـــات ومراكــز
ابتكار) ،وحاصلة على بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك سعود،
خبيرة في إدارة المشاريع االحترافية . PMP

عبداهلل البريدي  -مدير التسويق
مسؤول عن تطوير مبــــادرات أوشن إكس ( منصة بزنس نورة ، ،تقارير أوشن
إكس . ) Oceanx Meetup ،حاصل على بكالوريـوس تسويـــــق من جــــامعة
الملك سعود ،مهتم في ريادة األعمال والمشاريع الناشئة.ا

أسماء المطيري  -مدير تطوير الشركات الناشئة
مختصة في تطوير العمل المؤسسي في الشركات الصغيرة والمتوسطة،
حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة اإلمام محمد
بن سعود اإلسالمية ،خبيرة في دراسات الجدوى وخطط العمل والدراسات
المالية.

غالية الحموي  -مدير التصميمـ واإلنتاج
مختصة في مجال التصميـــم اإلبــداعي وتصميم النظم البيئية وتطويرها،
خبيرة في استراتيجيات تصميم العالمات التجارية والحكومية .حاصلة على
بكالوريوس تصميم جرافيكي ووسائط رقمية من جامعة األميرة نورة بنت
عبدالرحمن.
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صبار
عن ّ

“صبار” هي شركة سعودية متخصصة في تطوير وابتكار حلول
ّ
للتوظيف في قطاعات المطاعم والمقاهي والبيع بالتجزئة
صبار في العمل بالساعة وتوفير
والترفيه .وتتخصص شركة ّ
ّ
مؤهلين في أقل من يوم ،لسد احتياجات
موظفين سعوديين
التوظيف على عقود العمل المرن.
ا

صبار
كيف تساعد منصة ّ
المنشآت في توظيف العمل المرن؟
ّ
الموظفين :موظفين تمت مقابلتهم وتأهيلهم ويتم تقييمهم بشكل مستمر.
ضمان جودة
تغطية فورية لالحتياج :يتم تغطية احتياج الشفتات خالل أقل من يوم لضمان سير عمل فروعك.
قلل التكلفـة التشغيلية :ادفع فقط وقت احتياجــك للموظف وحسب ساعــات العمـل المنجزة.
متابعة الحضور وموقع الموظفين :تتبع حضور وانصراف الموظفين وموقعهم في الفروع
بشكل فوري.
نظام الرواتب بالساعة :نحن نسهل عليك الحسابات بحيث نقوم بالدفع للموظفين بشكل أسبوعي
نيابة عنك ونصدر لك فاتورة موحدة حسب ساعات العمل المنجزة.
إنشاء العقود اإللكترونية :يتم إصدار العقود اإللكترونية بشكل تلقائي للموظفين.

القطاعات المستهدفة

التجزئة

المطاعم
والمقاهي

الفعاليات

الضيافة

المخازن
والمستودعات

@SabbarHQ
صبار | عمل بالساعة
شركة ّ
Sabbar | Flexible & Hourly Staffing
www.sabbar.com
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عن أوشن إكس

هويتنا
انطلقنا عام  2012بالمعرفة والخبرة ،والشغف واالهتمام،
والكفاءات الوطنية التي تبتكر الحلول ،لنقدم كافة سبل
الدعم واإلرشاد ألصحاب األفكار والمشاريع الناشئة ،ونطور
أعمال المنظمات ،ونجعل من مسرعات وحاضنات األعمال
انطالقة لمشاريع ناجحة ،بمنهجيات عملية وعلمية ُمقدمة من
ِقبل مستشارين محترفين ،يعملون على تحويل األفكار الريادية
والمبتكرة إلى واقع ،لتحقق المنشأة رؤيتها ،وتصل إلى أهدافها،
وتستدام مشاريعها ،وتبلغ أعلى مستويات النجاح.
ُ

خدماتنا

تطوير الشركات
الناشئة

منصات
االبتكـــار

أعمال
المنظمات

هو تطوير وتمكيــن قطــــاع
األعمــــال في المملـــكـــــة
من خالل الدعــــم واإلرشـــاد
ألصحاب األفكار والمشـــاريع
الناشئة التي تضمن استدامـة
مشاريعهـــــم وتحقيـق أعلى
مستويات النجاح.

هي منصات مصممة لتحويل
األفكـــــار الريادية والمبتكرة
إلي واقع ،وتلبية احتياجـــات
المبدعيـــــن ورواد األعمــــال
لتنمية مشاريعهم وتطويرها.
يتم تقديـــم هــــذه الخدمـــة
للجهات الحكوميــة والقطاع
الخاص.

هو تطوير أعمال المنظمـات
من خالل المنهجيات العلمية
والعملية والتقنية واألدوات
التي تســـــــاهم في تحقيق
التميز المؤسسي.
ا

ا

المزيد

المزيد

المزيد

@Oceanxksa
شركة أوشن إكس | لالستشارات اإلدارية
Oceanx | Managment Consulting Company
info@oceanx.sa

www.oceanx.sa
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