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الطلب على سندات دبي تجاوز
5.5 مليارات دوالر بعد إغالق االكتتاب أمس

تأجيل الحكم بقضية احتيال على »المركزي اإلماراتي«

دب����ي � األس����واق.نت: قال����ت 
مصادر مصرفية في دبي للعربية 
ان االكتتاب في السندات اجلديدة 
حلكومة دبي قد اغلق صباح امس 
بعد ان جت����اوز حجم الطلب 5.5 
مليارات دوالر. واشارت املصادر 
الى ان حكومة دبي قد اغلقت اكتتاب 
الشريحة االولى التي تستحق بعد 
5 سنوات عند 500 مليون دوالر، 
وقد مت تخفيض التسعير على هذه 
الشريحة الى 6.7%. اما الشريحة 
الثانية التي تستحق بعد 10 سنوات 
فتم اغالق االكتتاب بها عند 750 

مليون دوالر عند سعر فائدة %7.75 
وهو اقل من السعر السابق الذي 
توقعته االسواق عند 7.87% وبذلك 
تكون حكومة دبي قد جمعت 1.25 

مليار دوالر من هذا االصدار.
من جهة اخرى، قال مدير ادارة 
الدراس����ات االقتصادية في مركز 
االم����ارات للدراس����ات والبحوث 
انه:  االستراتيجية احمد االستاذ 
ال توجد حتى اآلن اي ارقام موثقة 
حول خسائر االمارات الناجمة عن 
االزمة املالية العاملية في ظل عدم 
توافر معلومات دقيقة حول تبعات 

االزمة.
وأكد االستاذ، في ندوة نظمتها 
دائ����رة التنمي����ة االقتصادية في 
ابوظب����ي بعن����وان »الدراس����ات 
املس����تقبلية وآفاق اقتصاد امارة 
ابوظبي« انه ال توجد جهة محددة 
جتمع معلومات دقيقة بشأن آثار 
االزمة، الفتا الى اجلهود املبذولة 
من جانب مركز االحصاء الوطني 
ومراكز االحصاء احمللية في جمع 
املعلوم����ات اخلاص����ة باالوضاع 
في الدول����ة واالملام بها من جميع 

جوانبها.

دب����ي � CNN: أجلت محكمة في أبوظبي باإلمارات 
العربي����ة املتحدة، احلكم في دع����وى االحتيال على 
املصرف املركزي، بقيم����ة 20 مليار يورو )نحو 27 

مليون دوالر(، إلى نوفمبر املقبل.
وقالت وكالة األنباء اإلماراتية الرسمية ان »محكمة 
اجلناي����ات بدائرة القضاء في أبوظبي في جلس����تها 
املنعقدة اليوم حجزت دعوى االحتيال على املصرف 

املركزي للحكم في جلسة 22 نوفمبر املقبل«.
وتنظر احملكمة في االتهام املوجه لثالثة متهمني 
أحدهم إيراني اجلنسية يدعى »فرزين علي كرويان 
مطلق وآخرين مبحاولة االحتيال على املصرف املركزي 
في اإلمارات واالستيالء على 20 مليار يورو مستخدمني 

مستندات وأوراقا ثبوتية مزورة« وفقا للوكالة.
وفي يونيو املاضي، قالت شرطة أبوظبي ومصرف 

اإلمارات املركزي انهما أجهض����ا للمرة الرابعة على 
التوالي في غضون أقل من س����نة عملية شروع في 
االحتيال على املصرف مببلغ 14 مليارا و400 مليون 
دوالر. وأك����د العقيد حماد أحمد احلمادي مدير إدارة 
التحري����ات واملباحث اجلنائية أن مدبر هذه القضية 
هو الشخص نفسه الذي يحمل لقب »الزعيم«، وهو 
إيراني يقيم في بالده، وهو مطلوب دوليا باجلرائم 

ذاتها ومالحق بنشرة من اإلنتربول.
وكانت ش����رطة أبوظبي قد أعلنت في يوليو عام 
2009 عن إلقائها القبض على 7 متهمني في قضيتني 
مماثلتني، ثم جرى القبض على س����بعة آخرين في 
أواخر يناير املاضي، وأشارت جميع التحقيقات إلى 
أن فرزين علي كروريان مطلق تزعم أعمال املتهمني 

في جميع العمليات الفاشلة.

سيارات المستقبل تطلق تحذيرات
لعمال الطوارئ بعد وقوع حادث

هولندي يصمم سيارة بثالث عجالت

لن���دن � د.ب.أ: س���يارات 
املستقبل ستكون مزودة بشرائح 
كمبيوتر فائقة ستقوم بصورة 
تلقائية بإبالغ خدمات الطوارئ 
في حلظ���ة وقوع احلادث، كما 
أنها ستخبرها عن حجم الضرر، 
وفق���ا ملا ذكره خبراء في ندوة 

عقدت مؤخرا في لندن.
وق���ال س���تيف وانيرايت، 
»فريس���كال  ش���ركة  م���ن 
سيميكونداكتور« والتي تنتج 

ش���رائح يتم اس���تخدامها في 
أجهزة التحكم بالس���يارة، إن 
»السيارة ستكون على األرجح 
أكثر األشياء التي منتلكها من 
حيث االعتماد على احلاسوب 

بشكل مكثف«.
وأضاف ان أنظمة احلاسوب 
س���تغير وحتسن من الطريقة 

التي نقود بها أي سيارة.
وأوضح »جميعنا نش���عر 
بأننا سائقون بدرجة أفضل مما 

كنا عليه قبل 10 سنوات، وهذا 
ألننا على األرجح سنحصل على 

مساعدة أكبر مما نعتقد«.
وحتتوي السيارات في الوقت 
احلالي بالفعل على ما يتراوح 
بني 25 و30 شريحة كمبيوتر 
دقيقة مثل أنظمة »برنامج الثبات 
اإللكتروني« )إي إس بي( ونظام 
»املكابح املانعة لالنغالق« )إي 
بي إس( ونظام الرؤية الليلية 

باإلضافة إلى أنظمة أخرى.

أمستردام د.ب.أ: استوحى املصمم الهولندي 
رالف بانهويزين تصميم سيارة ثالثية العجل 
يطلق عليها »س���بيس إفيشنت فيكل« )إس إي 
في( من فكرة السيارة ثالثية العجالت »إزيتا« 
م���ن »بي إم دبليو« وس���يارة »كيه آر 200« من 
»مسرشميت« في فترة اخلمسينيات من القرن 
املاضي، حيث يعتقد أن السيارة ستحدث ثورة 

في حركة السير داخل املدن الكبيرة.
وقال بانهوزين إن ما يترواح بني 80% و %95 
من قيادة السيارات خالل ساعات الذروة يشغلها 
ش���خص واحد فقط، وهو األم���ر الذي يعتبره 
إهدارا للموارد، ويبلغ طول الس���يارة »إس إي 
في« ثالثية العجل نحو 3.8 امتار فقط وعرضها 

1.45 متر، ما يوفر مساحة لثالثة أشخاص فقط 
وميكن لسيارتني من هذا النوع أن يقفا في مكان 

تشغله سيارة عادية واحدة.
كما توفر الس���يارة في الوق���ت ذاته الراحة 
لركابه���ا كما لو كانت س���يارة عادية. وحتتاج 
الس���يارة إلى محرك بثالث أس���طوانات فقط، 
نظرا لشكلها االنسيابي، وبقدرة تتراوح بني 50 
حصانا و 70 حصانا وبس���رعة قصوى قدرها 
145 كيلومترا/س���اعة. كما يتوافر أيضا نسخة 

مبحرك كهربائي.
واليزال تصميم بانهويزين على الورق فقط، 
لكنه يعتقد أنه ميكن بيعها بسعر يبلغ نحو 13 

ألف يورو مبا يعادل 17416 دوالرا.

سرعتها القصوى 145 كيلومتراً وسعرها 17 ألف دوالر

الخالفات األلمانية ـ الفرنسية
تهدد مساعي أوروبا لتجاوز األزمة

زيادة الفجوة بين األغنياء والفقراء
في أميركا إلى أعلى مستوياتها على اإلطالق

بروكسل � أ.ش.أ: عززت اخلالفات األملانية � الفرنسية بشأن 
فرض عقوبات على دول االحتاد األوروبي التي حتجم عن تقليص 
معدالت العجز في ميزانياتها املخاوف بش���أن عرقلة املس���اعي 
الرامية إلى جتاوز األزمة املالية وجتنب تكرار س���يناريو أزمة 

الديون اليونانية.
فف���ي الوقت الذي ألقت فيه أملاني���ا � التي تعد أكبر اقتصاد 
مبنطقة اليورو � ثقلها وراء اقتراح املفوضية األوروبية املتعلق 
بضرورة تقلي���ص معدالت العجز في ميزانيات الدول األعضاء 
باالحتاد األوروبي وفرض عقوبات رمزية على الدول ذات معدالت 
العجز املرتفعة، عارضت فرنسا ثاني أكبر اقتصاد مبنطقة اليورو 
ذلك االقتراح بدعوى أن دول االحتاد ال� 27 تعد اجلهة الوحيدة 

املعنية بتحديد قرار العقوبات.

واشنطن � أ.ش.أ: اتس����ع فارق الدخل بني أكثر األميركيني غنى 
وأكثرهم فقرا ليسجل أعلى نسبة له في تاريخ أميركا خالل العام 
املاضي، وذلك حسب اإلحصاء الرسمي للسكان في الواليات املتحدة 
والذي أظهر تأثيرا كبيرا للركود االقتصادي على مختلف ش����رائح 

األميركيني.
ووفقا لالحصاء فإن فئتي الشباب وصغار السن هم األكثر عناء 
ج����راء األزمة االقتصادية التي ضربت الواليات املتحدة في العامني 
املاضيني. وكش����ف اإلحصاء عن أن 20% من األميركيني الذين يزيد 
دخلهم السنوي عن مائة ألف دوالر حصلوا على أكثر من 49% من 
إجمالي الدخول املسجلة في الواليات املتحدة بينما حصلت الفئات 
األكثر فقرا مجتمعة على نسبة 3.4% فقط من إجمالي الدخل املتحقق 
في أميركا خالل العام املاضي. وتتفق نتائج اإلحصاء مع مؤش����ر 
»جيني« الدولي لقياس معدالت التباين في الدخول على مس����توى 
العالم، والذي أظهر أن التباين في الدخل في الواليات املتحدة سجل 
أعلى مستوياته منذ بدء مكتب اإلحصاء األميركي عام 1967 في رصد 

التغير في معدالت الدخول لألسر األميركية.

صناعة السجاد اإليراني الفاخر من أقدم الحرف اليدوية في إيران
طهران � كونا: تعتبر صناعة السجاد من اشهر واقدم 
احلرف اليدوية في ايران حيث ارتبط اس����مها بتاريخ 
وهوية هذا البلد املعروف بتنوع فنونه ومهاراته اليدوية 

على مر العصور.
واشتهر العصر الساس����اني قبل دخول االسالم الى 
ايران بصناعة الس����جاد حيث كثر في هذا العهد حياكة 
املفروش����ات اليدوية الفاخرة ذات اجلودة العالية التي 

كانت تزين قصور امللوك واألمراء في بالد فارس.
وتنتشر في هذا البلد ورشات كبيرة لنسج السجاد 
اليدوي ابرزها تلك املوجودة في مدن كاشان وتبريز وقم 
واصفهان ونائني حيث يشكل اخليال واخليط والرغبة في 

التعبير ادوات هذه املهنة التي تداعبها أنامل البشر.
ويتغير س����عر السجاد اليدوي االيراني ذي اجلودة 
العالية مقارنة بحجمه وجودته فعلى سبيل املثال يبلغ 
سعر السجادة الصغيرة مبساحة 6 امتار ما بني الف الى 
اربعة آالف دوالر وقد يصل سعرها في بعض االحيان 

الى 40 الف دوالر.
وتسعى ايران لتسويق سجادها اليدوي عبر اقامة 
معارض محلية وخارجية حيث اقيم في العاصمة طهران 

اخيرا املعرض ال� 19 لصناعة الس����جاد االيراني بهدف 
التعري����ف بهذه الصناعة وتس����ويقها الى مختلف دول 

العالم.
وتظهر االحصائيات ان حجم صادرات ايران من السجاد 
بلغ العام املاضي 460 مليون دوالر ملختلف دول العالم 
تصدرتها دول أميركا واوروبا ودولتا االمارات وقطر في 
حني بلغ التصدير خالل االش����هر اخلمسة املاضية 207 
ماليني دوالر مس����جال ارتفاعا ملحوظا قياس����ا بالفترة 

املشابهة من العام املاضي.
والتق����ت وكالة االنباء الكويتي����ة )كونا( احد جتار 
الس����جاد االيراني الس����يد احد عظيم زاده الذي قال ان 
»الس����جاد االيران����ي ال مثيل وال منافس ل����ه في العالم 
مهما انتجت باقي الدول االخرى كالصني والهند وتركيا 
والنيبال حيث ان هذه الدول ال تس����تطيع مجاراتنا من 

حيث اجلودة ومهارة النسيج«.
واضاف عظيم زاده الذي يش����ارك في املعرض ال� 19 
للس����جاد اليدوي االيراني ان »تاريخ هذه الصناعة في 
ايران يتجاوز ال 2500 سنة في حني ال يتجاوز عمر هذه 
الصناعة في الدول االخرى اكثر من مائة عام لذا فانه ال 

ميكن املقارنة بني ما تنس����جه األنامل االيرانية وغيرها 
من البلدان«.

وتابع ان »الس����جاد االيران����ي كاملجوهرات الثمينة 
التي تزداد ثمنا كلما مر عليها الزمن« مضيفا ان »بعض 
الدول أخذت النقوش والزخارف االيرانية املس����تخدمة 
في نسج السجاد وباتت تسوق بضاعتها باسم السجاد 

االيراني«.
من جانبه قال حائك السجاد االيراني حسني كاظمي 
الذي نسج سجادة كأس العالم 2010 التي عرضت على 
هامش املباراة النهائية بني هولندا واس����بانيا بجنوب 

افريقيا.
 ان »هذه السجادة الرابعة التي نسجها لبطوالت كأس 

العالم منذ بطولة عام 1998 التي أقيمت بفرنسا«.
وبني كاظمي الذي يعمل لصالح ش����ركة »س����ان آي 
كاربت« الياباني����ة منذ عام 2002 ان »الهدف من حياكة 
هذه الس����جادة هو تعريف الناس في أنحاء العالم بهذه 
الصناعة اإليرانية العريقة والتواصل بني مختلف شعوب 

العالم عبر هذا الفن اجلميل«.
ولفت الى ان »الس����جادة األولى التي نسجها لكأس 

العالم 1998 بفرنسا مت إهدائها الى رئيس االحتاد الدولي 
لكرة القدم بالتر الذي قدمها الى الالعب الفرنسي الشهير 

زين الدين زيدان«.
وقدر سعر هذه الس����جادة اخلاصة ببطولة جنوب 
افريقيا بنحو 100 مليون دوالر، موضحا ان »حياكة هذه 
الس����جادة التي يبلغ حجمها متر و25 سنتيمترا عرض 
ومترين طول استغرقت عامني تقريبا حيث استخدم في 

نسيجها 70% من الصوف و30% من احلرير«.
وتتضمن السجادة في األعلى أعالم الدول الثالث التي 
تصدرت الفرق وحتتها اعالم باقي الدول املش����اركة في 
كأس العالم في حني نسج على طرفيها العلمني االيراني 
والياباني للداللة على انها من النس����يج االيراني لكنها 

نسجت في اليابان.
ونسج في أسفل السجادة جبل فوجي ياما الياباني 
وتتوسطها الصحراء التي ترمز الى القارة السمراء فيما 
تدل الشمس بحرارتها امللتهبة الى االهتمام الكروي الذي 
يشغل العالم بأسره طيلة أيام هذه البطولة العاملية الى 
جانب الكرة األرضية والكواكب احمليطة بها التي نسجت 

على شكل كرة القدم.

460 مليون دوالر حجم صادراتها العام الماضي

الهاشم: زيادات الرواتب في الخليج 7.7% والكويت في أدنى السلم خليجياً في 2010
التخرج وذلك للمساعدة  حديثي 
في مواجه����ة الطلب املتزايد على 

القطاع احلكومي. 

توقعات التوظيف

التقري����ر ان توقعات  وذك����ر 
التوظيف في عام 2010 ش����هدت 
تغي����رات جذرية وتواصل معظم 
الشركات توخي احلذر من القيام 
بأي أنشطة توظيف. ومع ذلك، فإن 
معظم خبراء التوظيف متفائلون 
بحذر بالنس����بة لعام 2010 حيث 
التعي����ني ببطء  ترتفع أنش����طة 
والس����يما في الوظائف املرتبطة 
بالتمويل، حيث أظهرت الدراسات 
أن الوظائف الشاغرة اجلديدة في 
قطاع اخلدمات املالية ستكون أعلى 
بنس����بة 15% عن نفس الفترة من 

عام 2008.
وق����ال التقرير ان الش����ركات 
اس����تعانت بأن����واع مختلفة من 
خطط احلواف����ز املرتبطة باألداء 
بناء على عوامل مختلفة تش����مل 
النموذج التش����غيلي للش����ركات 
ومعايي����ر مجال العم����ل وأنواع 
الوظائف الت����ي يتم أخذ احلوافز 
بعني االعتبار بالنسبة لها. وكما 
نالحظ مما سبق، فإن حوافز األداء 
املرتبطة باألفراد واحلوافز املرتبطة 
باألرباح التي تبلغ 34% و31% على 
التوالي هي أكثر األنواع السائدة 
خلطط احلوافز التي يتم تطبيقها 

اليوم عامليا. 
ويكتسب األجر املرتبط باألداء 
أرضية كبيرة بني الشركات في 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
طوال الس���نوات املاضية. لقد 
أنه بالنسبة  أدركت الشركات 
للموظفني والسيما على مستوى 
اإلدارة التنفيذية والوس���طى، 
االلتزام  فإنها تضم���ن تعزيز 
الش���ركة عن  بتحقيق أهداف 
طريق ربط األجر باإلجناز مقابل 

األهداف احملددة.

بنهاية عام 2010. 

ارتفاع معدل البطالة

واشار الى ان الدراسات البحثية 
أشارت إلى وجود ارتفاع في معدل 
البطالة في دول مجلس التعاون 
اخلليج����ي يصل إل����ى 10.4%، أي 
بزي����ادة مقداره����ا 1.6% مقارن����ة 
بنس����بة 8.8% التي شهدها العام 
املاضي ويرجع ذلك لصرامة معايير 
التوظيف ومجموعة املهارات التي 
تطلبها الشركات والتي ال تتوافر 
في حديث����ي التخ����رج واملهنيني 
األقل مه����ارة، كما أش����ار معظم 
اخلريجي����ني اجلدد إلى تفضيلهم 
للعمل في القطاع احلكومي الذي 
قد ال يواجه م����ا يواجهه القطاع 
اخلاص من عدم استقرار، األمر الذي 
يترتب عليه تزايد الضغط على 
املؤسسات احلكومية للتعيني أكثر 
من متطلباتها، وتخطط حكومات 
التع����اون اخلليجي  دول مجلس 
الستحداث مبادرات تهدف لترويج 
مش����اريع رواد األعم����ال من قبل 

بسبب نقص الطلب من املستهلكني. 
سجلت قطاعات االتصاالت والرعاية 
الصحية والبنوك والتمويل زيادات 
بنسب متواضعة قدرها 7.7% و%6.9 

و6.8% على التوالي. 

 اتجاهات التوظيف

التقرير التزال تأثيرات  وقال 
األزمة املالية ترتس����م على عالم 
الش����ركات بأحج����ام مختلفة من 
الت����ي تضرب  املقلقة  املوج����ات 
الس����وق من����ذ ع����ام 2008. وكما 
أوضحنا بالتفصيل في تقاريرنا 
السابقة املتعلقة بآثار األزمة على 
أس����واق العمل، قامت العديد من 
الش����ركات بتقليص الوظائف في 
أوج األزمة املالية في عام 2009 مما 
البطالة املرتفعة  زاد من معدالت 
في منطق����ة اخلليج، وبالرغم من 
أن الدالئل تشير إلى التعافي في 
كافة أنحاء العالم، فانه يس����تمر 
تقليص الوظائف في انحاء العالم 
حيث من املتوقع تسريح ما يزيد 
على 10 ماليني موظف من وظائفهم 

بنسبة 9.8% و9.4% على التوالي 
بينما س����جلت كل م����ن البحرين 
الرواتب  والسعودية زيادات في 
بنسبة 7.8% و6.9% على التوالي 
محققة جناحا أفضل من الكويت 
واإلمارات اللتني شهدتا أدنى نسب 
الزيادات بنسبة 5.8% و6.6% على 
التوالي. وعلى الرغم من أن هذه 
الزيادات تعتبر أعلى من الزيادات 
التي ش����هدها عام 2009، إال أنها 
تع����د متدنية بص����ورة حادة عن 
الزيادات التي شوهدت مسبقا في 

عام 2008.
وبني التقرير ان حتليل البيانات 
حسب القطاع يظهر أن قطاع النفط 
والغاز يأت����ي على رأس الزيادات 
القطاعات بنسبة زيادة  حس����ب 
قدره����ا 8.9% بينما ش����هد قطاع 
أدنى معدل لزيادات  اإلنش����اءات 
الرواتب بنسبة 5.7%. وميكن أن 
تعزى زي����ادات الرواتب املتدنية 
ف����ي قطاع اإلنش����اءات إلى العدد 
الكبير من املشاريع العقارية التي 
مت تأجيله����ا أو إيقاف العمل فيها 

2009، إال أن زيادات الرواتب في عام 
2010 كانت مستقرة نسبيا عند %7.7 
على الرغم من أن هذا يعد إشارة 
إيجابية، إال أنه بعيد عن االرتفاعات 
التي شهدتها الفترة السابقة على 

االنكماش االقتصادي.

اتجاهات الرواتب في دول الخليج

وذكر التقري����ر أن هناك عددا 
قليال جدا من الش����ركات اختارت 
جتميد زيادة الرواتب في عام 2010 
مقارنة بع����ام 2009 عندما قامت 
الشركات بتجميد زيادات الرواتب 
أكثر  حتسبا النكماش اقتصادي 
عمقا واس����تجابة جلهود احتواء 
التكاليف على مس����توى الشركة، 
وكان هن����اك أيض����ا اجتاه مماثل 
لتخفي����ض الرواتب م����ع وجود 
انخفاض جذري في عدد الشركات 

التي تطبق تخفيضات الرواتب.
ولف����ت التقرير الى ان حتليل 
الزيادات حسب الدول اظهر ان عمان 
وقطر تأتيان في مقدمة دول مجلس 
التعاون اخلليجي بزيادات إجمالية 

جديدة جتعله����ا في وضع أفضل 
لتحمل تقلبات السوق ومساعدتها 
على النجاح ف����ي التفاوض على 

»الوضع اجلديد لألعمال«. 
ومن حيث اجتاهات الرواتب، 
تشهد دول مجلس التعاون اخلليجي 
تغيرا بعد االنخفاضات التي شهدتها 
في عام 2009. لقد أظهرت معظم 
دول اخلليج تفاؤال عام 2010 فيما 
يتعلق بزي����ادات الرواتب وتقوم 
معظم الشركات أيضا بإعادة النظر 
في إستراتيجيات األجور والرواتب 
لضمان حتقيق قيمة أعلى لألجر 
املرتبط باألداء مبا يتناس����ب مع 
مس����تويات الراتب األساسي. لقد 
أثبتت خط����ط احلوافز املرتبطة 
باألداء أنها تعزز قدرة الشركات على 
ضبط املوظفني مع أهداف وأولويات 
األعمال وحتس����ني والء املوظفني 

وضمان الشفافية الشاملة.
وقال التقري����ر انه على الرغم 
من التقلب في الرواتب في منطقة 
مجلس التع����اون اخلليجي لدول 
اخلليج العربية طوال معظم عام 

التعاون اخلليجي ببطء مع اآلثار 
املترتبة عل����ى األزمة املالية، فقد 
متكنت معظم الشركات من التكيف 
مع ذروة األزمة املالية عن طريق 
ترشيد خطط القوى العاملة لديها 
وإعادة هيكلة تنظيماتها الداخلية 
واجتهت الشركات في جميع أنحاء 
دول مجلس التعاون اخلليجي أيضا 
إلى تعزيز األج����ور لتحقيق قدر 
أكبر من التنافسية في احلرب على 

أصحاب املواهب.
وأكدت الهاشم قائلة: لقد تركت 
األزمة املالية أثرها الواضح على 
كل جانب في عالم الشركات بدءا 
من خلق القيود املالية إلى إيجاد 
عدم األم����ان الوظيفي للموظفني، 
لكن مع البدء في اإلصالحات املالية 
العاصفة،  وظهور بوادر ه����دوء 
جند أن الشركات تنهض من هذه 
املالية وتقوم مبراجعة  العاصفة 
الوظائف لديها ومقارنتها بالشركات 
املنافسة لها والسوق بصفة عامة. 
وقامت معظم الشركات في عام 2010 
بوضع إستراتيجيات ومناذج أعمال 

أص��������������درت 
ادفانتج  شرك��ة 
ل��الس��ت��ش��ارات 
اإلدارية واالقتصادية تقريرها ربع 
السنوي بشأن اجتاهات الرواتب 
واملشاهد  املنطقة  في  احلالية 
املتغيرة في »أسعار الوظائف« 
املالية وما يحدث  نتيجة لألزمة 
حاليا من تغييرات أساسية وجذرية 
في تركيبة الصناعات املختلفة 
تغيرت  التي  العمل  وم��ج��االت 

متاما.
وفي هذا الصدد، صرحت رئيس 
مجل����س اإلدارة والعضو املنتدب 
الهاش����م قائلة:  للش����ركة صفاء 
في يومنا ه����ذا، يعتبر االحتفاظ 
باملوظفني أحد االهتمامات الرئيسية 
ملعظم الشركات. تدرك كل مؤسسة 
ناجحة الي����وم أن احملافظة على 
حتفيز املوظفني تعد خطوة حاسمة 
نحو ضمان حتقيق أهداف الشركة، 
ومع تعافي العالم من اآلثار القاسية 
لألزمة املالية، تس����عى الشركات 
إليجاد وس����ائل حتفيز مختلفة 
لالحتفاظ بقيم أصولها. ففي ذروة 
األزمة املالية، شهد العالم عددا كبيرا 
من املؤسسات تقوم بتخفيض حجم 
العمالة لديها بصورة محمومة في 
إطار جهودها لتخفيض التكاليف، 
واآلن، حي����ث يواص����ل االقتصاد 
ارتفاعه املتصاعد، حتتاج الشركات 
للتركيز عل����ى موظفيها أكثر من 
أي وقت مضى والتأكد من منحهم 
املكافآت والتقدير الذي يحتاجونه 

لضمان جناح األداء في العمل.
واضافت الهاشم انه على الرغم 
من استمرارية الشكوك بشأن ما 
يحدث عامليا، إال أن هناك وضوحا 
متزايدا بشأن استخدام الشركات 
لالنكماش لتقوي����ة التركيز على 
امليزانية العمومية وإدارة األفراد 
واملكاف����آت وهذا ف����ي االجتاهات 
املتطورة في س����وق العمل حيث 
تنس����جم اقتصادات دول مجلس 

في تقرير »أدفانتج« ربع السنوي حول اتجاهات الرواتب في المنطقة

متوسط الزيادة السنوية في الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي نسبة زيادة الرواتب حسب الدولة
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