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 يصحف بيان
 

 فى دراسة تعد األولى من نوعها لشركة تأمين
 متاليف لتأمينات الحياة تنظم أول دراسة بحثية حول تأثير

 المزايا الوظيفية فى مصر 
 
 

أعلنت شركة متاليف لتأمينات الحياة و التى تعد من الشركات الرائدة فى مجال التأمين فى المنطقة العربية و الشرق األوسط و 
أفريقيا، و إحدى أكبر الشركات العالمية فى تقديم برامج التأمين و المعاشات و مزايا الموظفين عن نتائج اإلستطالع ألول دراسة من 

ايا الموظفين بالشركات فى مصر، و هى الدراسة التى تعدها للمرة األولى فى أفريقيا حيث توصلت تلك نوعها عن توجهات مز
أن ثلث العاملين بهذه  مفادهاالدراسة التى شملت العديد من الشركات و العاملين فى القطاع الخاص بالمدن الرئيسية إلى نتيجة 

فى غضون األشهر إلثنى عشر التالية للدراسة سواء داخل أو خارج مصر.  الشركات يأملون فى تغيير الشركات التى يعملون بها
للعامل حيث أجابت شريحة من الموظفين موضوع البحث و الدراسة  كما أبرزت الدراسة التأثير الكبير للمزايا على الرضاء الوظيفى

فضل من تلك التى يحصلون عليها سوف من إجمالى الذين شملتهم الدراسة بأن حصولهم على مزايا أ %47تقدر نسبتها بنحو 

من المستطلع رأيهم أن زيادة الراتب يعد  %55يحفزهم على البقاء فى عملهم، بينما أكدت شريحة ال يستهان بها إذ تقدر نسبتها بنحو 

تغاللها على نحو هو العامل األول بالنسبة لهم، كما أظهرت الدراسة أن هناك فرصة للشركات لتحسين برامج المزايا الوظيفية و إس
 أكثر فعالية.

 

 نتائج:ال حيث كان من أبرز هذهفبراير،  25نتائج الدراسة فى مؤتمر أقيم بالقاهرة  بتاريخ  مصر  قدمت متاليف

  بينماا . ***عاام غضاون فاي يعملون بهاا  يالشركات التعن رغبتهم في تغيير  المستطلع آرائهم الموظفين من ٪37صرح

 الوظيفااة سااعيا  وراءلالنتقااال إلااى خااارج الاابالد  كبياار اسااتعداد علااى ساانا   األصااغر المصااريين أن أخاارى دراسااات كشاافت

 .*المناسبة

  ذويهم من كباار  لرعاية والموارد الوقت على العثور يمثل، عاما   25يقل سنهم عن  فى مجتمع أكثر من نصف عدد سكانه

 .***  الموظفين عدد نصف من يقرب لدى ما المالي السبب األول للقلقالسن  

  المالي للقلق مصدر أكبر يهو ثان وفاتهم حال في لعائالتهماألمان المادي  رأن توفي الموظفين من ٪43يرى***. 

 الصاحي التخطايط الماالى  طرياق علاى هاذه النسابة رباع من أقل ولكن ،الستين سن قبل التقاعد الموظفين من ٪40  يعتزم 

 .*** هدفهذا ال لتحقيق

 السااابقة  عشاار ثنااىاأل األشااهر فااي الماليااةنتيجااة لمخاااوفهم  العماالعاادم تركياازهم فااي علااى  المااوظفين ماان ٪30 وافااق

 .***للدراسة

  منخفضة وهو ما يعد نسبة  **للعاملين على مستوى اإلدارة العليا حزم مزايا مميزةبتوفيرهم  الشركات من فقط  ٪38أفاد 

 .األخرى بالدول مقارنة
 تعد من األساباب الرئيساية التاي يمكان أن تضامن اساتمرارهم فاي  عليهاأن المزايا التي يحصلون  الموظفين من ٪ 52 أفاد

اق بالعمال مان األساباب الرئيساية لاللتحاكما أفاادت نسابة مماثلاة أن المزاياا المقدماة يعملون بها  يالشركات التالعمل لدى 
 .***المقام األول يبالشركة ف

 و هاذا ينطباق علاي فى الشركات التاى يعملاون بهاا  لبقائهم  2أو  1رقم هى العامل  ة المزايا الوظيفيبأن  أفاد الموظفون ،

هى العامل  المزايا الوظيفية  عاما فصرحوا بأن  50 فى الفئة العمرية أكبر منعاما، أما  40و حتى  31الفئة العمرية من 

 .***الرئيسى للبقاء
  التاى  ضاين(*** مقارناة بالادول األخارىار %59وظيفاتهم ) العااملين فاى مصار راضاين عانرغم وجود نسبة كبيرة مان

 رجاعبهاا و يالشركات التى يعملون  تغيير فى  يأملون  لعامليننسبة من ا، اال ان هناك أيضا  شملتها متاليف فى دراساتها
 . .فى مجال عملهم رغبتهم فى تحقيق المزيدهذا ل

 
كافة وليس فقط منحهم رواتب م باحتياجاتهم تهت يالت الشركاتستمرار لدى أن صغار العاملين يفضلون األ تاليفم دراسة أظهرتقد 

 ،مماوظفيه تواجاه التاي المالياةالمساائل حال لمحاولة  للشركات فرصة شكلت المعاشات وتغطيةتغطيات تأمين الحياة  انخفاضجيدة. ف
على استعداد لتقبل  إن العاملين.  الموظفين من ثيرم كمن األمور التي ته الجيدة والبدنية النفسية الطبي والصحةكما أن مزايا العالج 
 بهدف الحصول على مزيد من المزايا. أصحاب األعمال فكرة تقاسم التكلفة مع 
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وتمكانهم  االساتراتيجية، أهادافهم تحقيق على تساعدهم التي المزايا على زيتركال الشركات على يتعين أصب  الدراسة نتائج على ا  بناء
ايجااد  فاى الماوظفين مسااعدةإن . الموهاوبين الماوظفينجاذب  أجال مان القاائم لصاراعمن إجتذاب العناصر المميزة السيما في ظل ا

الماوظفين بشاكل فعاال ماع  تتواصال التاي الشاركاتكماا ان  . يساعد على خلق بيئة عمال منتجاة و ملتزماة ةالمالي الحتياجاتهمحلول 
 استخدامطريق ن التواصل ع كان سواء ، لمطبقةتحصل على فائدة أكبر من البرامج و المزايا امزايا وبرامج ما توفره لهم من  أنشب  

 .لوجه وجها  التواصل  وأ الرقمية القنوات وأ التقليدية الطرق
 شاركة أيسياساة  نجاحأن : "مصر،ب الحياة اتمينتألتاليف مل المنتدب والعضومجلس إدارة  رئيس نائب ،وفارأوضحت إيلينا بوتاو 

جاذب األفاراد المتميازين واساتمرارهم فاي العمال  علاى تأثير هاذه السياساةفيما يتعلق بالمزايا التي تمنحها لموظفيها يتض  من خالل 
د تعتبار مصار قا. إلنتاجياةقادرتهم اتعظايم العاملين وبالتالي  ءرضاالعاملين في األمر لتحقيق المزيد من شراك إمع العمل على لديها 
 إشاراكبتغيارات كبيارة فاي إطاار منطقاة تادخل عاالم العولماة. ففيما يخاص التعامال ماع مجتماع شااب متحارك يمار  صعبة عمل بيئة

بماا فاي ذلاك  التغييار على ومنفتحة طموحة شابة عاملة قوةعن وجود  دراستنا كشفت. أخرى أماكن في كما مصر في مهم الموظفين
أمر وأمان مالي وأسري  وصحة حمايةفي تلبية احتياجات العاملين األساسية من  االستقراريعد  نفسه الوقت في. الوظائف في التغيير

 يشاعرون ماوظفين علاى للحصاولمان الوساائل الفعالاة فتاوفير برناامج قاوي لمزاياا العااملين . مصر في العاملين لجميع فائق األهمية
 الموظفين نصف من يقرب ماالمزايا المقدمة إال أن  تتماثل فيه تقريبا   بلد في. تفان بكل العمل يؤدون ،ون بأداء مهامهمتزميل باألمان،

في االختيار بين البرامج والمزايا الوظيفية لشركات بالغة األهمية ل فرصةتوجد لذا  ،هم عن هذه المزايائأعربوا عن رضافقط هم من 

 ." المعالم بالتنوع ووضوح التي تتسم
التاي عنيات  العاالم،على مساتوى  العملبأماكن  شموال   األكثر االستقصائية الدراسات من واحدةتعد تاليف م سةدرا الجدير بالذكر أن

 لدراساةبهاذه ا تالياف م قامت. موضوعات االستقصاء منالنطاق  واسعة مجموعة عبر ينوالموظف الشركات من كلمواقف  راسةبد

ماع  الصاناعات،فاي مختلاف  والعاملين لاديها الخاص شركات القطاعمن  شركة ***300 من أكثر وشملت 2015 عام في مصر في

 .مصر في والمدن السكانية المجموعاتؤسسات والم جماختالف ح
 :للمحررين مالحظات

 بالشركات الموظفينبرامج مزايا  دراسة اتجاهات
تضاع يادها علاى أهام المساائل التاي تخاص بارامج  نتاائجبالشاركات  تجاهات مزاياا الماوظفينإل مصر تاليفأظهرت دراسة شركة م
فاي  الشاركات تسااعد أن يمكان جديادة رؤى الدراساة وتقادم. العاالم أنحااء جمياع فيفي هذا الشأن  االتجاهاتالمزايا المقدمة وتطور 

 تقتارح كماا. والمهاارة والقادرة علاى اإلنتااج ءيتسامون بالرضاا من خاالل ماوظفين في مزاياها االستثمارات من مزيد على الحصول
 الواليات في الدراسة تصميم لقد وضع بشأن المزايا التي تقدم لهم. ان يكونوا أكثر معرفة الموظفين لمساعدةأفكار وأساليب  دراسةال

 المملكاة المكسيك، أستراليا،) 2007: ذلك في بما العالم أنحاء جميع في الرئيسية األسواق فيلتتماشى مع ما  هاتكييف تم وقد المتحدة،

 2014 ؛(المكساايك تشاايلي، البرازياال،) 2013 ؛(المتحاادة المملكااة المكساايك، الهنااد، البرازياال، أسااتراليا،) 2011 ؛(والهنااد المتحاادة

 .(والصين ومصر والهند المتحدة المملكة) 2015و ؛(روسيا بولندا، المتحدة، العربية اإلمارات)
 مصر في تاليف م

 رئيسايا   مسااهما   يكاون و يالمصر السوق تدخل الحياة على تأمين شركة أول هي. 1997 عام منذ مصر فينشاطها تاليف م تمارس

 التاأمينانتاج برامج وخدمات تأمينية متميزة تشمل برامج  في مصر تاليفم نجحت ،الحياة تأمينات فى متخصصة عالمية شركة فيها

 .****عميل 650,000 من كثرأل الثروات إدارة وحلول للتقاعد، والتخطيط الصحي، والتأمين والحوادث الحياة على
  www.metlife.egالحياة:  اتلتأمينتاليف م

 تاليف م حول
 كبرى إحدى هي ،"(متاليف)" لها التابعة والشركات فروعها خالل من( نيويورك بورصة في  MET رمزها) إنك متاليف شركة

 الحياة على التأمين مجال في عالميا   رائدة شركة وهي  ،1868 عام في  متاليف  تأسست. العالم في الحياة على التأمين شركات

 في عمليات ولها ****عميل مليون 100 لحوالي خدماتها متاليف تقدم. األصول وإدارة للموظفين الجماعي والتأمين الحياة ودفعات

 وأوروبا وآسيا الالتينية وأمريكا واليابان المتحدة الواليات أسواق في  ريادية مواقع  على متاليف وتحوز **** بلدا   50 من نحو

 . األوسط والشرق
 
 

 لإلتصال
 جوناثان ولش

WPR دبى ، 

971504588610+ 
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