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سيريل توماسبيني جورج

»أدفانتج«: تراجع زيادات الرواتب في الكويت واإلمارات بـ 4.7% و5.5% خالل 2009 

63.3% من إجمالي قـوة العمل بالخليج 
لـم تحصل علـى زيـادة األجور فـي 2009

العقـاري  للقطـــاع  حــاد  انخفـاض 
الخليجـي الـذي شـهد 25% من التسـريح 

6.5% استقـرار زيـــادات الرواتـــب  
في 2009 مقارنة بـ 5.95% توقعات سـابقة 

أصدر قطاع أبحاث السـوق بشركة ادفانتج لالستشارات اإلدارية واالقتصادية أحدث تقاريره عن 
اجتاهات الرواتب في منطقة مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 2010/2009.  وفي سـياق 
التقرير، صرح كل من احملللني بقطاع أبحاث السـوق بيني جورج وسيريل توماس قائلني: »تظهر 
االجتاهات احلالية بوادر صعود في السوق حيث حتل منطقة مجلس التعاون نفسها من قبضة األزمة املالية التي اجتاحت 
عاصفتها عالم الشـركات ويأتي التقرير متابعة للتقرير السابق الذي نشره قطاع أبحاث السوق بعنوان »اجتاهات الرواتب 

في دول مجلس التعاون اخلليجي – نظرة أخرى«.
ويتناول التقرير التغييرات التي طرأت على اجتاهات الرواتب في دول مجلس التعاون بناء على االجتاهات السـائدة 
في الربع األخير من عام 2009 ويقدم االجتاهات العامة لعام 2010/2009 مع تسليط الضوء على اجتاهات التوظيف 

وكذلك اجتاهات تقليص عدد الوظائف التي حدثت طوال العام. 
وأضافا قائلني: »ان اجتاهات الرواتب لعام 2010/2009 تشـهد ارتفاعا بطيئا بعد الهبوط الشـديد عن االجتاهات 
السابقة في عام 2009/2008 وبالرغم من املخاوف من أن يكون عمر هذا االرتفاع قصيرا، إال أن البيانات املستقاة من 

الربع الرابع تظهر أنه ارتفاع دائم ومتواصل، كما سـاد اجتاه تقليص الوظائف على مدار العام حيث كانت دولة اإلمارات 
العربية املتحدة أكثر الدول تأثرا وكانت العمالة الوافدة هي أكثر من قاسـى تبعات تقليص عدد الوظائف حيث لم يعد 
هناك نقص هائـل في مزايا البطالة فقط، بل انهم مطالبـون أيضا بااللتزام بقوانني الهجرة بالبـالد والتي تتطلب منهم 
املغـادرة إلى أوطانهم خالل 30 يوما من إنهاء خدماتهم. ومع ذلك، من املتوقع أن يتراجع هذا االجتاه في معظم دول 

مجلس التعاون نظرا للتعافي البطيء لالقتصاد. 
وتابعا قائلني: »نشـهد حاليا صورة أوضح بكثير لسنة 2010/2009 حيث متكننا البيانات اجلديدة عن الربع الرابع 
من اسـتكمال حل اللغز، حيث نرى اآلن بعد النظر في االجتاهات السائدة على مدار الربع األخير وجود استقرار لزيادات 

الرواتب لعام 2009 بنسبة 6.5% مقارنة بالتوقعات السابقة بنسبة %5.95«.. 
ولقد بدأت اجتاهات التوظيف أيضا في العودة إلى سابق عهدها حيث تستفيق الشركات من األزمة بحثا عن مواهب 
جديدة، يقـوم أصحاب العمل حاليا بجعل إجـراءات توظيفهم أكثر صرامة بهدف احلصول علـى األفضل من مجموعة 

املواهب بتكاليف يسيرة، وفيما يلي التفاصيل: 

بداية، لفت التقري���ر الى ان التوقعات 
احلالية لوضع العمل كما تراه الش���ركة 
تخضع للعديد من عوامل املخاطرة وعدم 
التيقن ومنها على سبيل املثال ال احلصر 
التغيرات التي تطرأ على التقنية ومتطلبات 
الس���وق وانخفاض الطلب على منتجات 
الشركة، وعدم القدرة على تطوير واستحداث 
تقنيات ومنتجات وتطبيقات جديدة في 
الوقت املناسب، وخسارة احلصة السوقية 
والضغط على التسعير الناجت عن املنافسة، 
وعدم القدرة على احملافظة على ترتيبات 
معينة في التسويق والتوزيع والتي من 
شأنها التسبب في اختالف النتائج الفعلية 

للشركة أو أدائها من الناحية املادية. 
وقال التقرير انه مع حلول العام 2010، قد 
نشهد تغيرات إضافية في اجتاهات الرواتب 
بسبب الطبيعة املتقلبة لألسواق. ونظرا 
لطلب دبي العاملية تأجيل س���داد ديونها 
ملدة الستة أشهر القادمة، يتوقع أن يزداد 
تقليص عدد الوظائف عند القيام مببادرة 
إعادة الهيكلة. وم���ع ذلك، من املتوقع أال 
يصل تقليص عدد الوظائف إلى ذروته التي 
وصل إليها في أواخر عام 2008 وأوائل عام 
2009. واستنادا إلى البيانات املستمدة من 
الربع الرابع، يتضح جليا أن االقتصاد قد 
بدأ صعوده ببطء، ولكن رغم أن اقتصاديات 
دول مجلس التعاون تتعافى ببطء من أثر 
االنكماش االقتص���ادي الذي حدث أواخر 
عام 2008، إال أنه���ا التزال تترنح مقارنة 
باجتاهات نفس الفترة من العام املاضي، 
ومع اإلعالن عن مب���ادرات إعادة الهيكلة 
لدبي العاملية، هناك تكهنات باألثر السلبي 
على الزي���ادات في الرواتب الذي قد ميتد 

إلى عام 2010. 
وبالرغم من استمرار ازدياد إمكانيات 
النمو، ستضطر املؤسسات إلى املضي في 
توخي احلذر عند تقييم التحسني في قوة 
العم���ل أو القيام مبش���اريع جديدة، ومع 
ذلك وبسبب التدخالت احلكومية الفورية 
واالنكشاف املنخفض بش���كل كبير على 
األسواق الغربية، فقد متكنت منطقة دول 
مجلس التعاون من حتصني نفس���ها من 
األثر السلبي لألزمة املالية مقارنة ببقية 

العالم. 
ميثل التقرير التالي بعنوان »اجتاهات 
الرواتب في منطقة مجلس التعاون لدول 
العربي���ة 2010/2009« متابعة  اخللي���ج 
لتقريرنا السابق بعنوان »اجتاهات الرواتب 
في دول مجلس التعاون اخلليجي – نظرة 

أخرى«. 

منهج االستطالع

وأك���د التقري���ر على ان���ه لتقدمي أدق 
املعلوم���ات، فق���د مت جم���ع البيانات مما 
يزيد على 1000 مؤسسة عبر دول مجلس 
التعاون. ونظرا لكون هذا التقرير متابعة 
لتقريرنا السابق، فقد ركزنا على التغييرات 
الكبرى التي أثرت على السوق واألثر الذي 
تركته هذه التغييرات على الرواتب مقارنة 

بالتوقعات السابقة. 
مت وضع هذا التقرير باستخدام: 

1- املعرفة املتعمقة لقطاع أبحاث السوق 
بشركة ادفانتج لالستشارات فيما يتعلق 
باجتاهات الرواتب التي مت جمعها ومراقبتها 

من خالل أحدث دراسات السوق. 
2- التواص���ل الدائم م���ع العمالء من 
الش���ركات وحتلي���ل ردوده���م من خالل 

االستبيانات عبر اإلنترنت. 
3- التحلي���ل اإلحصائي لرواتب آالف 
املرشحني التي نحتفظ بها في قاعدة بيانات 

شركة ادفانتج. 

اتجاهات الرواتب

وب���ني التقري���ر انه رغ���م االرتفاعات 
واالنخفاضات التي شهدتها الرواتب طوال 
عام 2009، إال أن البيانات اخلاصة بالربع 
األخير من عام 2009 تشير إشارات إيجابية 
من املتوقع أن تنم���و خالل عام 2010، إن 
متوس���ط زيادة الرواتب السنوية – التي 
أشارت طبقا لبيانات سابقة أنها تتأرجح 
حول 5.95% - ع���ادت حاليا إلى %6.57، 
وبالرغم من أن هذه النس���بة تعد إشارة 
إيجابية، إال أنها التزال بعيدة عن متوسط 
11.5% في عام 2008، ومع ذلك، آخذين بعني 
االعتبار التقلبات التي شهدها عام 2009، 
يعد هذا النمو رغم بطئه األكثر تفضيال. 
جتدر اإلشارة إلى أن حوالي 63.3% من 
إجمالي قوة العمل لم حتصل على أي نوع 

من زيادة األجور في عام 2009 إطالقا ويعد 
هذا انخفاضا حادا مقارنة بالعام السابق 
حيث أسقطت نس���بة 30.3% من إجمالي 

قوة العمل من زيادات الرواتب. 
وكذل���ك تظهر االجتاه���ات في زيادات 
الرواتب حس���ب الدولة وج���ود توقعات 
إيجابي���ة عامة حيث تتص���در عمان دول 
مجلس التعاون بنس���بة 8.6% وتعد هذه 
النس���بة زيادة لعمان إلى حد بعيد حيث 
كان يتوقع أن تصل نسبة زيادة الرواتب 
للبلد إلى 5.95% طبقا للبيانات السابقة. أما 
قطر والبحرين والسعودية فتتبع بعضها 
البعض بنسب متقاربة حيث تصل زيادات 
الرواتب إلى 7.1%، 6.8%، 6.7% على التوالي 
محققة حتسنا أفضل بكثير عن البيانات 
السابقة التي أظهرت زيادات الرواتب بنسب 
6.85%، 5.62%، و5.10% على التوالي. أما 
الكويت واإلمارات العربية املتحدة فقد شهدتا 
انخفاضا في زيادات الرواتب طبقا للبيانات 
اجلديدة لتصل نسبتها إلى 4.7% و%5.5 
على التوالي. لقد أشارت البيانات في وقت 
سابق إلى أن نسب زيادة الرواتب ميكن أن 

تكون 5.25% للكويت و6.9% لإلمارات. 

التوقعات

وق���ال التقرير ان���ه بالرغم من وجود 
توقعات إيجابية بصفة عامة لألس���واق 

ولفت التقرير الى ان البيانات اخلاصة 
بسنة 2010/2009 لقطاع اإلنشاءات تشير 
إل���ى أن 47% من قوة العمل في القطاع لم 
تشهد أي تغير في رواتبهم األساسية بينما 
مت تخفيض روات���ب 28% منهم ويعد هذا 
هبوطا كبيرا عن الس���نة الس���ابقة حيث 
حص���ل 71% من قوة العمل على زيادة في 
الرواتب بينما شهد 1% فقط تخفيضا في 

رواتبهم. 
وبني ان زيادات الرواتب على مستوى 
فئ���ة الوظائف ظلت راكدة طبقا للبيانات 
املس���تمدة من الربع األخي���ر. كما متكنت 
الوظائف الهندسية من االحتفاظ بأضوائها 
وبريقها متمتعة بأقصى زيادات في الرواتب. 
ومع ذلك، فقد هبطت زيادات الرواتب لهذه 
الفئة بشكل كبير مقارنة بالعام املاضي. 

وأظهرت زيادات الرواتب على املستوى 
الوظيفي أيضا بوادر صعود حيث تستمتع 
اإلدارة الوسطى بزيادة كبيرة بنسبة %7.01، 
ومع ذلك، فقد انخفضت زيادات الرواتب 
جلميع املستويات بشكل كبير عند مقارنتها 

بالسنة السابقة.

تقليص الوظائف

وق���ال التقرير ان العام 2009، كان من 
األعوام التي شهدت انخفاضا ملحوظا في 
األمان الوظيفي للموظفني، حيث أدت األزمة 

السابقة  بالبيانات  وجود زيادات مقارنة 
التي أظهرت زيادات في الرواتب بنس���ب 

6.30% و4.50% و6.20% على التوالي. 
وتش���ير البيانات الت���ي مت احلصول 
عليها عن الربع األخير إلى أن قطاع السلع 
االستهالكية سريعة احلركة )FMCG( شهد 
انخفاضا طفيفا في زيادات الرواتب حيث 
وصلت نس���بته 5.46% مقارنة بالتوقع 
السابق بنسبة 6.20%، يعد قطاع اإلنشاءات 
األكثر تأثرا في عام 2010/2009 حيث وصلت 
زي���ادات الرواتب إلى 4.85% فقط ويرجع 
هذا األمر بشكل أساسي إلى عدد املشاريع 
الكبيرة الت���ي مت إيقافها أو التخلي عنها 

بسبب األزمة املالية. 

في سنة 2009، إال أن الفارق اليزال كبيرا 
عن اجتاهات الرواتب لس���نة 2008، ومن 
بني جمي���ع دول مجلس التعاون، جند أن 
اإلمارات العربية املتحدة أكثر الدول تأثرا 
من حيث اجتاهات الرواتب بانخفاض في 
زيادات الرواتب بنسبة تزيد على 8% في 

عام 2009. 
كما تظهر زيادات الرواتب حسب القطاع 
وجود بوادر صعود بطيء حيث يأتي على 
رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة %7.64 
مقارنة بالتوقعات السابقة بنسبة %7.25 
وتتبع���ه قطاعات االتص���االت والرعاية 
الصحية والبنوك بنسب 6.56% و%5.90 
و5.85% عل���ى التوالي األمر الذي يوضح 

أدفانتج في سطور
تعد شركة ادفانتج لالستشارات رائدة في االستشارات االدارية ومتخصصة 
في تقدمي خدمات االستش���ارات اإلدارية واالقتصادية للشركات الكبيرة في 

منطقة الشرق االوسط.
كما اكتسب���ت الشركة سمعة متميزة تشمل حصولها على جوائز قيمة 
وعريقة نظ���را لتش���ديده���ا عل����ى الش���فافي����ة وحوكمة الش���ركات مبا 
يعود بالنفع على املس���تثمرين واملساهمني في اسواق دول مجلس التعاون 

اخلليجي.

املالية التي اجتاحت العالم إلى نزوح قوة 
العمل الوافدة حيث حاولت الشركات دعم 
ذاتها واحملافظة على بقائها بعد العاصفة. 
لقد شهد عالم الش���ركات تغيرا هائال في 
السلوك من إعداد املواهب واالحتفاظ بهم 
إل���ى وضع احملافظة على البقاء من خالل 
التركيز على تقليص التكاليف. كما كانت 
هناك شركات استغلت املوقف وخفضت 

قوة العمل الزائدة لديها بأعداد كبيرة.
 وأض���اف التقرير ان دول���ة اإلمارات 
العربية املتحدة ش���هدت تقليصا موسعا 
في الوظائف نتيجة النكشافها على األسواق 
الغربية. من املتوقع أن ينمو هذا االجتاه 
مع اإلعالن مؤخرا عن مبادرات هيكلة دبي 
العاملية. كانت قوة العمل الوافدة هي أكثر 
الفئات تضررا نتيجة لتقليص الوظائف، 
ولم يعد هناك نقص هائل في مزايا البطالة 
فقط، بل أنهم مطالب���ون أيضا بااللتزام 
بقوانني الهجرة بالبالد والتي تتطلب منهم 
املغادرة إلى أوطانهم خالل 30 يوما من إنهاء 
خدماتهم. كان ذلك أحد األسباب األساسية 
للسلوك الغريب لالقتصاد خالل 2010/2009 
حيث ان التقليص الهائل في الوظائف أدى 
إلى تدفق خارجي ضخم في قوة العمل مما 

أدى إلى إيجاد فجوة باالقتصاد. 
وعلى مستوى القطاعات، قال التقرير 
ان القطاع العقاري شهد احلد األقصى في 
تقليص الوظائف من خالل تسريح %25 
من قوة العمل، ويرجع هذا بشكل رئيسي 
إلى املشاريع العديدة التي مت إيقاف العمل 
بها واملش���اريع األخرى الت���ي مت إلغاؤها 
نتيجة لألزمة. وكان القطاع املصرفي وقطاع 
االتصاالت من القطاعات األخرى التي شهدت 
احلد األقصى في تقليص الوظائف بنسبة 

12.86 و12.34% على التوالي. 

اتجاهات التوظيف

وتابع التقرير قائال: »انخفضت اجتاهات 
التوظيف بشكل ملحوظ في دول مجلس 
التعاون حتى وصلت تقريبا للتوقف التام 
في منتصف عام 2009 ومع ذلك فإنها تتقدم 
اآلن بب���طء حيث يس���تمر تعيني البدالء 
واستمرار الطلب على املهارات املتخصصة. 
واس���تخدمت العديد من الشركات األزمة 
املالية للتخلص من أعباء العمالة الزائدة 
وكذلك العاملون أصحاب األداء الضعيف 
من أجل إفساح املجال للكفاءات واملوظفني 
ذوي املهارات العالي���ة الذين كان يتعذر 

احلصول عليهم قبل األزمة«. 
وأش���ار التقرير الى ان نسبة 13% من 
الشركات التي مت إجراء املسح عليها أشارتا 
إلى قيامها بتخفيض عدد موظفيها في عام 
2009، بينما أشارت حوالي 18% من الشركات 
التي مت اس���تطالع آرائها قيامها بتجميد 
جميع مبادرات توظيف قوى عاملة لديها 
في عام 2009، كما أشار ثلث الشركات التي 
مت إجراء املس���ح عليها إلى تركيزها فقط 
على متطلبات تعيني البدالء خالل 2009، 
كما أصبح التوظيف أكثر صرامة مع قيام 
أصحاب العمل بعمليات تدقيق متقنة على 
املوظفني فيما يتعلق مبؤهالتهم العلمية 
واخلبرة العلمية مما أدى إلى ازدياد طول 

دورة التعيني.
من هن���ا، قال التقري���ر ان التنقل بني 
الوظائف كان هو االجتاه املتنامي خالل أيام 
الرخاء، وقد انخفض اآلن بشكل كبير بسبب 
وجود تنافس أكبر وتوافر الكفاءات ذوي 
املستوى العالي، ومن املالحظ اآلن أن األمان 
الوظيفي أصبح من األولويات األساسية 
لألش���خاص مقارنة باألهمية التي كانت 
تعول في السابق على الرواتب والوظائف 

ذات املناصب املتميزة. 
ومن بني الذين مت استطالع آرائهم في 
املسح، صنف حوالي 85% األمان الوظيفي 
على أنه األولوية األهم في وظائفهم يلي ذلك 
املسؤولية الوظيفية واملسارات الوظيفية. 
يشير ذلك إلى أن املوظفني يتطلعون إلى 
مستقبل آمن أكثر من تطلعهم إلى الوثبات 
السريعة. يرى العديد من املوظفني أن تغيير 
الوظيفة يعد مقترحا خطرا آخذين بعني 
االعتبار احلالة املتقلبة لالقتصاد وتفضيل 

اإلبقاء على وظائفهم املضمونة. 
وفي اخلت���ام ق���ال: »إن اجتاهات عام 
2010/2009 تقدم لنا رؤية متفائلة للعام 
القادم حي���ث من املتوقع أن يش���هد عام 
2011/2010 من���وا كبيرا ف���ي اقتصاديات 
دول مجل���س التع���اون وبالتالي منو في 

الرواتب«.

في تقريرها عن اتجاهات الرواتب في دول مجلس التعاون 2010/2009 
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