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حول هذا التقرير

نبذة عن جلف تالنت

يُعد تقرير "التوظيف وحركة الرواتب في الخليج" المصدر األكثر مصداقية واألوسع انتشارًا للمعلومات حول اتجاهات سوق العمل 

في منطقة الخليج. وتقوم جلف تالنت بنشر هذا التقرير سنويًا منذ اثني عشر عاًما، ويتم تحميل كل نسخة من التقرير أكثر من ١٠٠ 

ألف مرة. ويُستخدم على نطاق واسع من قِبل ُصناع القرار والمهنيين في كافة القطاعات للتعرف بصورة وافية على أحدث 

اتجاهات حركة التوظيف. 

وتستند المعلومات الواردة في تقرير عام ٢٠١٦إلى استطالع أجرته جلف تالنت شمل ٢٥٠٠٠ موظف و٧٠٠ مسؤول تنفيذي 

ومدير للموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مقابالت مع ٦٠ مهنياً من كبار المسؤولين التنفيذيين، إلى 

جانب بيانات صادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووحدة المعلومات التابعة لمجلة "إيكونوميست".

research@gulftalent.com :ويمكن إرسال اآلراء والتعليقات واالستفسارات حول هذا التقرير إلى

جلف تالنت هي بوابة التوظيف اإللكتروني الوحيدة في الشرق األوسط التي تركز بشكل حصري على توفير الوظائف للمهنيين. 

وتغطي هذه البوابة اإللكترونية جميع القطاعات والفئات الوظيفية، ويستخدمها أكثر من ٦ماليين مهني في المنطقة للحصول 

على أفضل الفرص الوظيفية. كما تُعد جلف تالنت قناة التوظيف الرئيسية على شبكة اإلنترنت ألكثر من ٨٠٠٠ شركة حيث تتيح 

لها إمكانية الوصول إلى الكوادر المحلية والوافدة.

وإضافة إلى خدمة التوظيف الرئيسية، تقدم جلف تالنت للشركات وأصحاب األعمال حلول نشر العالمات التجارية والترويج 

للشركات، والبيانات الالزمة لمؤشرات قياس وتحديد الرواتب، فضالً عن التقارير البحثية حول أسواق العمل، إلى جانب الدليل 

الشامل للدورات التدريبية المهنية المتاحة في منطقة الشرق األوسط.
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ملخص تنفيذي

اعتقد الخبراء أن بوادر انخفاض أسعار النفط، التي شهدناها 

في أواخر عام ٢٠١٤، لم تكن إال حركة تصحيح مؤقتة 

لألسواق، ال سيما عقب ارتفاع أسعار النفط إلى معدالت 

قياسية استمرت طوال السنوات العشر السابقة. غير أن 

االنخفاض الهائل في أسعار النفط الخام من أكثر من ١٠٠ 

دوالر إلى أقل من ٣٠ دوالرًا أمريكيًا للبرميل، كان أكثر عمًقا 

وأطول تأثيرًا عما كان متوقًعا على اإلطالق. وقد ألقت تلك 

األزمة بظالل قاتمة على االقتصادات الخليجية المعتمدة على 

النفط طوال عام ٢٠١٥، وباتت اآلن تهدد بحدوث المزيد من 

القلق خالل عام ٢٠١٦.

وأمام العجز الشديد في الميزانيات، لجأت حكومات دول 

مجلس التعاون الخليجي إلى خفض الدعم وتقليص حجم 

اإلنفاق على المشاريع الفرعية، وهو ما أدى بدوره إلى تباطؤ 

نشاط القطاع الخاص. إال أن هذا التأثير طال مختلف 

القطاعات بنسب متفاوتة؛ األمر الذي أدى إلى انقسام المشهد 

ووقوع العبء األكبر على شركات الطاقة التي قامت بتسريح 

اآلالف من موظفيها، بينما عانت أيًضا شركات البناء والتشييد، 

التي تعتمد بشكل كبير على المشاريع الممولة من قِبل 

الحكومات، من تباطؤ حركة المشاريع الجديدة. وفي الوقت 

ذاته، تمكنت القطاعات األخرى التي تعتمد على النمو السكاني 

وإنفاق المستهلكين، مثل قطاعي التجزئة والرعاية الصحية، 

من المقاومة بشكل كبير ونجحت في مواصلة أدائها بشكل 

يتفوق عن أداء االقتصاد بشكل عام. 

وفي أعقاب األزمات، عادة ما يعمل أصحاب األعمال على بحث 

اتخاذ تدابير جديدة للتواؤم مجدداً مع الواقع الجديد للسوق. 

ومن ثَّم أصبحت عمليات التوظيف تتم بمزيد من البطء 

والحذر، كما ارتفعت معدالت تسريح الموظفين وأصبحت إعادة 

الهيكلة إجراًء متبًعا على نطاق واسع. كما باتت الزيادات في 

الرواتب تُمنح للموظفين بنسب ضئيلة، حيث انخفضت نسبة 

الزيادة من ما معدله ٦٫٧ في المائة في عام ٢٠١٤ إلى  ٥٫٧ 

في المائة في عام٢.١٥، ومن المتوقع أن تصل نسبة الزيادة 

في الرواتب إلى ٥٫٢ في المائة فقط خالل عام ٢٠١٦.

ورغم أن التباطؤ الذي تشهده زيادات الرواتب في عام ٢٠١٦ 

ليس هائالً، إال أن تأثيره سيكون كبيرًا، خاصة مع االرتفاع 

الملحوظ في تكلفة المعيشة الناجم عن إلغاء الدعم 

الحكومي. ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن يتكبد العديد من 

المهنيين المزيد من العناء، ال سيما مع فشل زيادة الرواتب 

المتواضعة في مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة. ويساهم 

انخفاض أسعار استئجار الوحدات السكنية في بعض أنحاء 

المنطقة في التخفيف جزئياً من وطأة هذه األزمة في 

األسواق التي تعاني على الصعيد اآلخر من ارتفاع معدالت 

التضخم. 

والتزال جهود التوطين وخلق فرص العمل للمواطنين تشكل 

أولوية بالنسبة للحكومات الخليجية. ومع تقلص فرص 

الحصول على الوظائف الجيدة في القطاع العام، تمكن بعض 

أصحاب األعمال في القطاع الخاص من توظيف المواطنين 

والحفاظ عليهم داخل شركاتهم، خاصة في المملكة العربية 

السعودية، حيث يشكل التوطين وتوظيف المواطنين تحديًا 

رئيسيًا منذ عدة سنوات. وقد أدت التوترات الجيوسياسية، في 

الوقت ذاته، إلى فرض بعض القيود على توظيف فئات من 

الوافدين، حيث لم يعد بإمكان أصحاب األعمال في بعض دول 

الخليج استخراج تأشيرات عمل للمهنيين من كٍل من مصر 

وسوريا ولبنان.

وبشكل عام، ثمة حالة من عدم اليقين تسيطر على التوقعات 

بشأن عام ٢٠١٦، والتي تعتمد إلى حد كبير على مصير أسعار 

النفط. وفي حال واصلت أسعار النفط انخفاضها الحالي، فمن 

المرجح أن يزداد أثر األزمة الحًقا. إال أن استقرار العمالت ووفرة 

احتياطي الحكومات سيجعالن دول الخليج في وضع أفضل 

يمكِّنها من الصمود أمام العاصفة مقارنة بمعظم 

االقتصادات األخرى المعتمدة على النفط.

جلف تالنت

مارس ٢٠١٦

التوظيف وحركة الرواتب في الخليج
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إخالء المسؤولية
يجب استخدام هذه الوثيقة لألغراض المعلوماتية فقط. ال تدعي غلف تالنت كما ال تضمن دقة أو اكتمال المعلومات المقدمة فيها، وال تتحمل أية 

مسؤولية عن أي استخدام لها، وسيكون المتلقي هو المسؤول الوحيد عن استخدام المعلومات الواردة في هذه الوثيقة.

@غلف تالنت 2016. جميع الحقوق محفوظة.



أسعار النفط الخام
دوالر أمريكي للبرميل )برنت(

المصدر: البنك الدولي
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إنخفاض أسعار النفط

وقعت أسعار النفط الخام، الذي يعتبر سلعة التصدير الرئيسية 

في منطقة الخليج، تحت وطأة الضغط منذ منتصف عام 

٢٠١٤. وبينما كان سعره متداواًل عند حوالي ١٠٠ دوالر 

أمريكي للبرميل خالل فترة العشر سنوات السابقة، بلغ متوسط 

السعر ٥٠ دوالرًا أمريكيًا خالل عام ٢٠١٥، واقترب من ٣٠ 

دوالرًا أمريكيًا خالل الربع األول من عام ٢٠١٦. وحدث هذا 

االنخفاض في األساس بسبب زيادة المعروض نتيجًة التقنية 

الجديدة الستخراج النفط الصخري، وما أعقبها من قرار منظمة 

الدول المصدرة للنفط )أوبك( بالحفاظ على مستوى اإلنتاج 

إلجبار المنافسين الذين يتحملون تكلفة إنتاج أعلى على الخروج 

من السوق. ومع رفع العقوبات عن إيران، وارتفاع حجم 

المعروض من النفط بصورة أكبر، ال يُرجح أن تشهد األسعار 

قدرًا كبيرًا من التعافي على المدى القصير.
التوترات الجيوسياسية

تتصاعدت حدة التوترات السياسية والصراعات العسكرية في 

منطقة الشرق األوسط بشكل مطرد. وللمرة األولى، بات لتلك 

التطورات تأثير مباشر على دول مجلس التعاون الخليجي، ما 

شكل المزيد من العبء على الموارد المالية للحكومات. كما 

ألقت تغطية وسائل اإلعالم العالمية ألحداث المنطقة بأثرها 

السلبي على حركة السياحة وأضرت في بعض الحاالت بالقدرة 

على استقطاب أصحاب المهارات والكوادر المهنية الوافدة 

إلى المنطقة. وال يزال يشكل استخراج تأشيرات عمل 

لموظفين، من البلدان التي تشهد اضطرابات أو التي مزقتها 

الحروب، تحديًا أمام أصحاب األعمال في العديد من دول 

الخليج.

خفض اإلنفاق الحكومي

أسفر استمرار انخفاض أسعار النفط عن تخلخل المنظومة 

االقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي مع اعتماد 

حكوماتها على موارد النفط التي تشكل ما يصل إلى ٩٠ في 

المائة من عائداتها. ورغم أن احتياطيات تلك الدول يمكن أن 

توفر لها الدعم الالزم لبعض الوقت، إال أن استمرار أسعار 

النفط في معدالتها الحالية سيؤدي إلى نفاد أموال العديد من 

الدول خالل فترة تترواح بين عامين وأربعة أعوام. وقد 

تعاملت الحكومات مع هذه المسألة من خالل االقتراض، 

وخفض الدعم الحكومي السخي على الوقود والماء 

والكهرباء، وتقليل االستثمارات الفرعية غير األساسية، إلى 

جانب تعليق بعض المشاريع، مع إبقاء اإلنفاق على مشاريع 

البنية التحتية الحيوية. وقد أثّر ذلك بالطبع على تدفق األموال 

إلى القطاع الخاص، ال سيما في المجاالت التي تعتمد بشكل 

كبير على المشاريع الحكومية.

أسعار النفط الالزمة لتحقيق التوازن في الميزانية
دوالر أمريكي

الشرق األوسط – مناطق الصراع الرئيسية

* حسب الميزانية الحالية وسعر ٣٠ دوالراً لبرميل النفط
المصدر: صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، بنك أوف أمريكا ميريل لينتش

التوظيف وحركة الرواتب في الخليج
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اتجاهات التوظيف

ازدهار قطاع الرعاية الصحية

ال يزال قطاع الرعاية الصحية يمثل جانبًا مضيئًا وسط تراجع 

االقتصاد، حيث أكدت ٦٨ في المائة من الشركات التي شملتها 

الدراسة ارتفاع عدد الموظفين لديها خالل عام ٢٠١٥، وهو 

أعلى معدل يتم تسجيله بين جميع القطاعات. وتعود تلك 

الزيادة فيما يبدو إلى النمو السريع في عدد سكان المنطقة 

إلى جانب تغير اللوائح التنظيمية التي تلزم أصحاب األعمال 

بتوفير تأمين صحي للموظفين. ويشهد قطاع التجزئة أيًضا  

نمًوا جيًدا. 

"يشهد قطاع الرعاية الصحية نمًوا جيًدا، مع 
ارتفاع معدل دوران الموظفين نظرًا لتوفر عدد 

كبير من فرص العمل الجديدة وقلة أعداد 

المرشحين المؤهلين للحصول على تلك 

الوظائف "

مدير موارد بشرية في مستشفى باإلمارات

أنماط التوظيف المتغيّرة

عقب نشاط حركة التوظيف خالل النصف األول من عام 

٢٠١٥، أصبحت شركات المنطقة أكثر حذرًا فيما يتعلق بتعيين 

الموظفين. ومع حالة الهدوء التي شهدها قطاع األعمال، 

اكتفت الشركات بتوظيف موظفين جدد لسد األماكن الشاغرة 

الناتجة عن رحيل موظفين آخرين. ويقوم عدد كبير من 

الشركات بعمليات إعادة هيكلة ودمج لألدوار الوظيفية أو 

االستعانة بموارد خارجية للقيام بأعمال أقسام كاملة بهدف 

خفض التكاليف وتحسين الكفاءة. كما أن انخفاض معدل 

دوران الموظفين مع تراجع عدد الفرص الوظيفية وعدم 

االستقرار الوظيفي دفع المرشحين إلى توخي المزيد من الحذر.  

"تطلب الشركات حاليًا موظفين قادرين على 
تنفيذ العديد من المهام. كما تقوم بدمج 

األدوار الوظيفية وتبحث عن مرشحين يتمتعون 

بمهارات وخبرات متنوعة"

قائد فريق في شركة توظيف في اإلمارات

اإلمارات.. الوجهة األكثر استقطابًا للموظفين

ال زالت دولة اإلمارات العربية المتحدة هي الوجهة األكثر 

استقطابًا للوافدين بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث 

أشار ٦٣ في المائة من المشاركين في الدراسة إلى أن دولة 

اإلمارات هي األكثر جذبًا لهم. كما أنها تتمتع بأعلى معدل 

الستبقاء الموظفين الوافدين في المنطقة، إذ عبَّر ٨٨ في 

المائة من الوافدين في الدولة عن رغبتهم في مواصلة 

اإلقامة بها. أما مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة 

أولى للوافدين في منطقة الخليج، فتواصل تراجعها؛ خاصة 

مع استمرار جهود توظيف المواطنين وتحقيق أهداف 

"السعودة" في القطاع الخاص. 

اجتذاب الوافدين
النسبة المئوية للوافدين في الخليج خارج الدولة المقصودة والذين 

يرغبون باالنتقال إلي تلك الدولة

المصدر: استطالعات جلف تالنت
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األول
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٪٧
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الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

"لطالما أردنا أن نوظف مواطنين سعوديين، 
ولكن األمر لم يكن يجذب اهتمامهم في 

السابق. إننا سعداء اآلن لقبول السعوديين 

عروضنا الوظيفية"

مدير التطوير في مجموعة فندقية سعودية

"عقب تطبيق نظام حماية األجور، أصبح 
الموظفون يحصلون على رواتبهم في موعدها 

المحدد عن طريق المصارف، على عكس الفترة 

السابقة عندما كانت الشركات تتأخر في دفع 

الرواتب"

مدير توظيف في شركة هندسية بدولة قطر

ارتفاع معدالت تسريح الموظفين

أدى إلغاء عدد من المشاريع االستثمارية في مجال النفط 

والغاز، التي تصل قيمتها إلى مليارات الدوالرات، إلى استغناء 

شركات الطاقة عن خدمات موظفيها بمعدالت كبيرة غير 

مسبوقة. كما تسبب خفض اإلنفاق الحكومي في وضع 

شركات البناء والتشييد والمؤسسات المصرفية تحت الضغط. 

ومن بين مختلف الفئات الوظيفية، كان الموظفون اإلداريون 

هم األكثر تضررًا، حيث فقد واحد من كل عشرة مهنيين 

إداريين وظيفته في عام ٢٠١٥، حسب االستطالع؛ فيما جاء 

العاملون في مجال الهندسة واإلدارة العامة في المرتبة 

التالية من حيث فقد الوظائف. وقد ارتفعت معدالت التسريح 

من العمل في النصف الثاني من عام ٢٠١٥. ومن المتوقع 

أن تشهد تلك النسبة تسارًعا خالل عام ٢٠١٦، حيث أفاد ١٠٪ 

من أصحاب األعمال الذين شملتهم الدراسة أنهم بصدد 

خفض أعداد الموظفين في شركاتهم.

تحسين حماية الموظفين

تواصل الحكومات الخليجية العمل على تحسين حماية 

الموظفين بصورة تدريجية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الرغبة في 

مواجهة الصورة السلبية التي تروج لها وسائل اإلعالم 

العالمية حول ظروف العمل. وقد حذت قطر والمملكة 

العربية السعودية حذو اإلمارات في تدشين نظام حماية األجور 

لضمان دفع رواتب الموظفين في موعدها. كما قامت 

اإلمارات مؤخرًا بإلغاء سياسة حظر إصدار التأشيرات لمدة ستة 

أشهر للموظفين عقب ترك وظائفهم. فيما سيؤدي تعديل 

نظام الكفالة المقترح في قطر إلى تسهيل االنتقال بين 

الوظائف، وهو ما سيساهم بدوره في ارتفاع معدالت دوران 

الموظفين، وفي الوقت ذاته الحد من االستنزاف الشديد 

للوافدين. كما أقرت الهند والفلبين إجراءات خاصة لحماية 

مواطنيها، وطلبت من أرباب األعمال في الخليج تسجيل 

وضمان الحد األدنى لألجور.

أثر مبادرات التوطين

تتنظر حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة حصة 

المواطنين من وظائف القطاع الخاص بكونها أولوية 

قصوى. فقد عملت المملكة العربية السعودية والكويت مؤخرًا 

على توسيع نطاق الفئات الوظيفية المخصصة للمواطنين. 

كما اتخذت الكويت بعض التدابير للحد من توظيف الوافدين 

من خالل تقليص الفرص الوظيفية التي تمكِّن العاملين من 

استصدار رخصة قيادة للسيارة. وفي الوقت ذاته، أدى 

انخفاض عدد الوظائف الحكومية الجديدة إلى إفساح المجال 

أمام القطاع الخاص؛ حيث قال بعض أرباب األعمال إنهم 

تمكَّنوا من استقطاب المواطنين الخليجيين بصورة أفضل.

االستغناء عن خدمات الموظفين في القطاع الخاص الخليجي
النسبة المئوية للشركات التي تقلل عمالتها في عام ٢٠١٥، على أساس 

ربع سنوي

المصدر: استطالعات جلف تالنت آلراء مدراء الموارد البشرية

التوظيف وحركة الرواتب في الخليج
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التجزئة
البناء

األعمال المصرفية

النفط والغاز
االتصاالت الهاتفية

األعمال اللوجستية
العقارات

الرعاية الصحية
التعليم

الضيافة

الرواتب

تباطؤ معدالت زيادة الرواتب

مع انخفاض حركة التوظيف والحد من نفقات الشركات، 

تراجع متوسط زيادة الرواتب في عام ٢٠١٥ إلى ٥.٧٪ مقارنة 

بـ ٦.٧٪ في عام ٢٠١٤. كما أشار أرباب األعمال إلى أنهم 

باتوا أكثر مياًل إلى تطبيق سياسية األجر المتغير بناًء على أداء 

الموظف. وحسب استطالع جلف تالنت آلراء أصحاب األعمال، 

فمن المتوقع أن ينخفض معدل الزيادات في الرواتب بصورة 

أكبر خالل عام ٢٠١٦ ليبلغ المتوسط ٥.٢٪فقط، وهو أدنى 

معدل للزيادة منذ أكثر من عشر سنوات، أي منذ اطالق 

استطالع جلف تالنت حول الرواتب في دول المنطقة في عام 

.٢٠٠٥
قطاع التجزئة األعلى في زيادة الرواتب  

من بين جميع القطاعات، سجل قطاع مبيعات التجزئة أعلى 

متوسط لزيادة الرواتب في عام ٢٠١٥، وذلك بفضل حالة 

االستقرار التي شهدها هذا القطاع وارتفاع الطلب عليه. 

ورغم التباطؤ المحلوظ الذي تعرضت له شركات البناء 

والمؤسسات المصرفية، إال أن هذين القطاعين تمكنا من 

تسجيل معدل جيد لزيادة الرواتب بلغ٦.١٪ و ٦٪.على التوالي؛ 

رغبة منهما في الحفاظ على القدرة التنافسية واستبقاء أهم 

الموظفين المتخصصين. فيما شهد قطاع الضيافة أدنى 

معدل للزيادة في الرواتب بلغ ٣.٧٪، ويرجع ذلك جزئيًا إلى 

انخفاض عدد الزوار القادمين من روسيا والدول األوروبية 

نتيجة لتراجع قيمة عمالتها.   قطر تسجل أعلى معدل لزيادة الرواتب 

سجلت كٌل من دولة قطر وسلطنة ُعمان أعلى معدل للزيادة 

في الرواتب خالل عام ٢٠١٥. وقد ساهم زخم النشاط 

االقتصادي في قطر استعداًدا الستضافة بطولة كأس العالم 

٢٠٢٢ في نمو الرواتب. كما يواصل نشاط نقابات العمال في 

ُعمان الضغط لزيادة الرواتب. أما مملكة البحرين، فقد سجلت 

أدنى متوسط لزيادة الرواتب في المنطقة، نظراً لتأثرها الشديد 

بانهيار أسعار النفط، إلى جانب االضطرابات السياسية التي 

شهدتها البالد خالل السنوات القليلة الماضية والتي ال تزال 

تعمل على التعافي من آثارها. 
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متوسط زيادة الرواتب
٢٠٠٩ - ٢٠١٦

متوسط زيادة الرواتب لكل قطاع
القطاع الخاص في الخليج

* توقعات
المصدر: استطالعات جلف تالنت

متوسط زيادة الرواتب لكل دولة
القطاع الخاص في الخليج

المصدر: استطالعات جلف تالنت

المصدر: استطالعات جلف تالنت
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قطاع الموارد البشرية يحقق أعلى زيادة في الرواتب 

من بين الفئات الوظيفية، حصل موظفو قطاع الموارد 

البشرية على أعلى متوسط في زيادات الرواتب بنسبة ٧٪، 

بفضل اتخاذ الشركات تدابير استباقية إلدارة المهارات والتكيف 

في الوقت ذاته مع االحتياجات المتغيرة للسوق. أما 

المهندسون، فقد حصلوا على نسبة أقل من الزيادات بلغت 

٦٪ مقارنة بـ ٧.١٪ في عام ٢٠١٤، حيث كانوا ضمن الفئات 

الوظيفية األكثر تضررًا من انخفاض حجم االستثمارات في 

المشاريع. وسجلت رواتب الموظفين في مجال تقنية 

المعلومات أدنى معدل للزيادة بلغ٥.١٪فقط.

ارتفاع تكاليف المعيشة

يأتي تراجع معدل زيادة الرواتب في وقت يشهد ارتفاع تكاليف 

المعيشة بسبب إلغاء دول مجلس التعاون الخليجي للدعم الذي 

ظلت توفره لفترة طويلة. وقد شهد المقيمون في دول 

الخليج قفزة كبيرة في أسعار الوقود، باستثناء دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، التي ينخفض فيها حجم الدعم عن غيرها من 

دول المنطقة. ومع التأثير الكبير الرتفاع أسعار الوقود على 

السلع والخدمات األخرى، ارتفعت نسبة التضخم في كافة 

أنحاء المنطقة بشكل سريع، وهو يهدد بالتأثير على زيادات 

رواتب الموظفين المتدنية بالفعل. إال أن تراجع أسعار اإليجارات 

في بعض المناطق قلل جزئياً من وطأة األزمة.

الزيادة في الرواتب حسب الفئة الوظيفية
النسبة المئوية ٢٠١٥

التغير في أسعار البترول
يناير ٢٠١٦ مقابل متوسط السعر في ٢٠١٤

* الزيادة المتوقع اإلعالن عنهاالمصدر: استطالعات جلف تالنت
المصدر: تقارير اخبارية، تحليالت جلف تالنت

التوظيف وحركة الرواتب في الخليج
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ُعمان

اإلمارات

قطر

توقعات ٢٠١٦

نمو معتدل لألعمال

مع التوقعات باستمرار هبوط أسعار النفط خالل عام ٢٠١٦، 

يبدو أن نمو معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 

سيكون في أدنى معدل له منذ األزمة المالية العالمية. وفي 

الوقت الحالي، تواصل الحكومات تنفيذ االستثمارات المهمة، 

مستفيدة من احتياطياتها الهائلة للتخفيف من أثر انخفاض 

عائدات النفط. ولكن إذا بقيت أسعار النفط عند مستوياتها 

الحالية لفترة طويلة، فمن المرجح أن يتم خفض حجم اإلنفاق 

الحكومي بصورة أكبر. وفي الوقت ذاته، تدفع الضغوط 

المالية إلى رفع كفاءة القطاعين العام والخاص، ما سيعود 

خفض الوظائفبالنفع على االقتصاد على المدى الطويل.

ذكرت شركات شملتها دراسة جلف تالنت أنها تخطط لتسريح 

بعٍض من موظفيها في عام ٢٠١٦. ومن المتوقع أن تشهد 

الشركات في السعودية أكثر حاالت االستغناء عن خدمات 

الموظفين خالل العام، بسبب اعتماد المملكة الشديد على 

عائدات النفط وتمديد نطاق إجراءات التقشف التي تعتزم 

اتخاذها. وفي أنحاء المنطقة كافة، يقاوم العديد من 

الشركات موجة خفض عدد الوظائف، رغم تراجع عملياتها 

إلى معدالت ال تتطلب استمرار حجم قوة العمل الكاملة، وذلك 

في محاولة منها للتمسك بكوادرها المتخصصة على أمل 

تعافي السوق في المستقبل القريب. ولكن هذه الحالة لن 

تدوم على المدى الطويل في حال اشتد التباطؤ واستمر لفترة 

أطول، إذ ربما تتسارع وتيرة تسريح الموظفين.  عمليات توظيف محدودة النطاق

ثمة بعض القطاعات التي تمكنت من تسجيل ارتفاع ملحوظ 

في معدالت التوظيف، مثل قطاع الرعاية الصحية. إال أن 

معظم الشركات في القطاعات األخرى كان حذرًا إزاء تعيين 

الموظفين الجدد، فيما اكتفى البعض بملء الوظائف الشاغرة 

عقب ترك العمل من قِبل موظفين آخرين، كما أرجأ البعض 

قرارات التعيين حتى يصبح مشهد السوق أكثر وضوًحا. وفيما 

يتعلق بالشركات التي تخطط للتوسع في عام ٢٠١٦، فمن 

المرجح أن يكون وضعها  أفضل مع توفر أصحاب المهارات 

والكوادر المميزة نتيجة لعمليات إعادة تنظيم الشركات وتسريح 

الموظفين. بينما سيقع أصحاب األعمال في القطاع الخاص 

تحت وطأة المزيد من الضغوط لزيادة عدد الموظفين 

المواطنين في شركاتهم، وذلك مع عدم قدرة حكومات دول 

المنطقة على استيعاب األعداد المتزايدة من الشباب 

المواطنين.

نمو الناتج المحلي اإلجمالي

المصدر: ايكونوميست انتيليجانس يونيت

* البيانات المتوفرة غير كافية عن الكويت والبحرين
المصدر: استطالعات جلف تالنت آلراء مدراء الموارد البشرية
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"هناك مهنيون يتمتعون بخبرة تزيد على ٢٥ 
عاًما يقبلون عروض وظائف برواتب أقل من 

معدالت عام ٢٠١٤. إذا كان لديك مشاريع 

اآلن، فالوقت مالئم جًدا للحصول على الكوادر 

بتكلفة أقل"

مدير موارد بشرية في شركة للنفط والغاز بدولة اإلمارات

االستغناء عن خدمات الموظفين في القطاع الخاص
النسبة المئوية للشركات التي تنوي االستغناء عن موظفين في عام ٢٠١٦
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التضخم زيادة الرواتب
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السعودية

اإلمارات

قطر

الكويت

ُعمان

البحرين

٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦
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٪٤,١

٪٢,٩
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زيادة طفيفة في الرواتب

من المتوقع أن تصل الزيادة في الرواتب خالل عام ٢٠١٦ إلى 

متوسط قدره ٥.٢٪ ومن المتوقع أيًضا أن يحصل المهنيون 

في المملكة العربية السعودية على أعلى متوسط للزيادة 

بنسبة ٥.٩٪ ، على الرغم من أن تلك الزيادة سيقابلها ارتفاع 

معدل التضخم في المملكة نتيجة خفض الدعم الحكومي. 

وتشير التوقعات إلى حلول دولة اإلمارات العربية المتحدة في 

المرتبة الثانية من حيث زيادة الرواتب، حيث سيبلغ متوسط 

الزيادة ٥.٣٪، أما مملكة البحرين فستشهد أدنى متوسط 

لزيادة الرواتب عند ٣.٧٪

ركود الدخل المتاح  

من المرجح أن يواجه الكثير من المهنيين خالل عام ٢٠١٦ 

أعباًء مضاعفة مع ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن خفض 

الدعم الحكومي، إضافة إلى توقف زيادات الرواتب بسبب تراجع 

حركة التوظيف. ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن تكون الزيادة 

الحقيقية في الرواتب مع خصم نسبة التضخم أقل كثيرًا من 

معدالتها في السنوات السابقة. ومن المتوقع أيًضا أن يكون 

وضع البحرين هو األسوأ بين الدول مع ارتفاع متوسط زيادات 

الرواتب بالتوازي مع ارتفاع معدل التضخم؛ وهو ما سيترك 

الكثير من المهنيين دون زيادة ملموسة في الدخل المتاح. كما 

يُتوقع أن ترتفع تكاليف المعيشة بصورة أكبر مع تطبيق معظم 

دول الخليج لضريبة القيمة المضافة بحلول عام ٢٠١٨.

المتوسط المتوقع لزيادة الرواتب
النسبة المئوية، توقعات ٢٠١٦

متوسط الزيادة الحقيقة في الرواتب
زيادة الرواتب بعد احتساب التضخم

المصدر: استطالعات جلف تالنت

المصدر: ايكونوميست انتيليجانس يونيت

التوترات اإلقليمية

يواجه أرباب األعمال في العديد من دول مجلس التعاون 

الخليجي قيوًدا على توظيف الكوادر المهنية من بعض البلدان 

العربية – ومنها مصر والعراق وسوريا ولبنان. ومع ارتفاع حدة 

التوترات السياسية، ربما تتزايد هذه القيود في عام ٢٠١٦؛ 

األمر الذي سيجبر الشركات على إيجاد مصادر جديدة للموظفين 

الناطقين باللغة العربية أو استقطابهم من الشركات األخرى. 

وعلى صعيد آخر، ربما تتشكل أرض خصبة للكوادر المهنية في 

العديد من الدول المعتمدة على النفط، مثل كومونويلث 

الدول المستقلة وبعض الدول اإلفريقية وأمريكا الالتينية، التي 

باتت تواجه أزمة اقتصادية مع تراجع قيمة عمالتها. 

"أصبح توظيف الكوادر المهنية من 
كومونويلث الدول المستقلة اآلن أكثر سهولًة 

بسبب األوضاع السياسية وتراجع أسعار صرف 

العمالت في تلك البلدان، وهو ما أدى انخفاض 

سقف توقعات المرشحين للوظائف عن 

السابق"

مدير موارد بشرية في شركة تقنية معلومات باإلمارات

التوظيف وحركة الرواتب في الخليج
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مقتطفات حول الدول

   السعودية

• تكثيف مبادرات "السعودة" مع تخصيص المزيد من   

   المناصب الوظيفية للمواطنين السعوديين.

• اعتماد نظام حماية األجور يعمل على تحقيق المركزية في                                         

   معالجة رواتب الموظفين لضمان دفعها في المواعيد    

   المحددة.

• خفض المنح الحكومية للدراسة في الخارج يعزز الطلب على        

   الجامعات المحلية ويقلل من أعداد الكوادر السعودية التي 

   تتلقى تعليمها في جامعات أجنبية.

   اإلمارات

• إلغاء الحظر على التأشيرات لمدة ٦ أشهر في إطار تعديالت 

   قانون العمل ساهم في تسهيل عمليات التوظيف، ولكن 

   مع زيادة استنزاف الموظفين.

• انخفاض أسعار الوقود وأسعار استئجار الوحدات السكنية، في 

   اآلونة األخيرة، يعوض جزئيًا عن ارتفاع أسعار السلع 

   والخدمات األخرى رغم ارتفاع معدل التضخم. 

• تباطؤ منح المشاريع الجديدة، باستثناء مشاريع التطوير 

   المتعلقة بمعرض إكسبو دبي ٢٠٢٠.

   قطر

• عقب مواجهة بعض الصعوبات اللوجستية، يتم اآلن تطبيق    

   نظام حماية األجور بشكل سلس.

• التغييرات المقترحة لنظام الكفالة يهدف إلى تعزيز حقوق 

   الموظفين في بعض العقود والسماح بالتنقل بين    

   الوظائف، اعتبارًا من ديسمبر ٢٠١٦.

• العديد من الشركات يقوم بتحويل عقود الموظفين إلى  

   عقود دائمة أكثر تقييًدا للموظفين.

   الكويت

• تعزيز سياسات التوطين مع زيادة عدد الوظائف المخصصة 

   للمواطنين.

• يواجه الوافدون حاليًا قيوًدا إضافية على إصدار رخص 

   القيادة وتأشيرات االقامة للعائالت وتطبيق الحد األقصى 

   لإلقامة.

• المنافسة بين أصحاب األعمال لتحقيق أهداف توطين 

   الوظائف )التكويت( تؤدي إلى ارتفاع معدل دوران 

   الموظفين المواطنين.

   ُعمان

• اليزال حظر التأشيرات لمدة عامين والقيود المفروضة على  

   فئات الوظائف المتاحة أمام الوافدين يشكالن صعوبات أمام 

   عملية التوظيف.

• حظر منح التأشيرات لتاركي الوظائف، وتراجع حركة التوظيف   

   من قِبل المؤسسات الحكومية يؤدي إلى خفض معدل   

   دوران الموظفين في القطاع الخاص.

• مع حالة عدم اليقين إزاء مستقبل قطاع األعمال، يقوم 

   العديد من شركات القطاع الخاص بتجميد عمليات التوظيف، 

   فيما يعتزم عدد كبير من الشركات االستغناء عن موظفين.

   البحرين

• العفو الحكومي عن المقيمين بشكل مخالف للقوانين أتاح 

   ألصحاب األعمال المزيد من الموظفين من ذوي الخبرة 

   المحلية.

• الرسوم المرتفعة الستخراج التأشيرات التي أصبحت اآلن تغطي 

   مصروفات التأمين الصحي للموظفين لمدة سنتين أدت إلى 

   ارتفاع تكلفة توظيف العمالة الوافدة.

• تراجع المشاريع التنموية الجديدة بسبب خفض اإلنفاق 

   الحكومي أدى إلى تقليل حركة التوظيف.
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اإلمارات البحرين ُعمان قطر الكويت السعودية الدولة

٪٢‚٦ ٪٩‚٥ ٪٦‚٧ ٪٥‚٦ ٪٧‚٥ ٪٥‚٧ ٢٠١٤
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اإلمارات البحرين ُعمان قطر الكويت السعودية الدولة
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اإلمارات البحرين ُعمان قطر الكويت السعودية الدولة

٪٣‚٢ ٪٥‚٢ ٪١ ٪٨‚٢ ٪٣ ٪٧‚٢ ٢٠١٤
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اإلمارات البحرين ُعمان قطر الكويت السعودية الدولة
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ملحق: معلومات مفيدة

زيادة الرواتب، وفقاً للدولة
)النسبة المئوية للزيادة في الراتب األساسي( 

النمو االقتصادي
)النسبة المئوية للتغير في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي( 

عدد السكان
)مليون( 

التضخم

*توقعات
المصدر: وحدة المعلومات التابعة لإليكونوميست، استطالعات جلف تالنت

التوظيف وحركة الرواتب في الخليج
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المزيد من جلف تالنت

لالتصال بنا

التوظيف

الوصول إلى أفضل الكوادر المهنية المحلية 

والوافدة في جميع الفئات الوظيفية

www.gulftalent.com/employers

مقارنة الرواتب

بيانات حديثة حول الرواتب ألكثر من ٣٥٠ وظيفة 

في دول الخليج

www.gulftalent.com/salaries

التسويق لغايات التوظيف

الترويج للشركات و ابرازها كواحدة من جهات 

التوظيف المفضلة

www.gulftalent.com/employers

تكاليف المعيشة

أحدث البيانات حول تكلفة المعيشة والمسكن والمواصالت

 والمدارس 

www.gulftalent.com/costofliving

www.gulftalent.com
  

services@gulftalent.com

+٥٢٠٠ ٢٧٨ ٤ ٩٧١

التدريب

دورات مهنية من خالل رواد التدريب وأفضل 

الجامعات

www.gulftalent.com/courses

أبحاث التوظيف

أحدث اتجاهات التوظيف في دول الخليج

www.gulftalent.com/research


