
 

يكشف: البحرين هي الوجهة األكثر شعبية في  2017يدر ساكسبات إنااستطالع 
 .العالم للوافدين

 
في حين يجد الوافدون صعوبة في االستقرار في قطر والمملكة العربية السعودية والكويت، تقدم 

  .ه المغتربيحتاج البحرين كل ما
 

ما يقرب من تسعة من كل عشرة فاد أحيث ، 2017صبح أفضل وجهة للوافدين في عام تو مركز 19 البحرين تقفز ، فى نتيجة مثيرة للدهشة •

 .حياتهمبأنهم سعداء ب  (٪87من الوافدين )

 -دوالر أمريكي في السنة  50،000دخل يقل عن معظم الوافدين في البحرين والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية يحصلون على  •

 .دوالر أمريكي سنويا 100،000فقط في قطر يحصل ثلثهم على أكثر من 

قطر والمملكة العربية فى  اإلستقراريجدون صعوبة فى  ايضا  همجميع أنحاء العالم، ولكن منللمقيمين األجانب  البلد األقل وديةتعتبر الكويت  •
 .السعودية

 

بشكل مختلف  هميرون السكان المغتربين لكنأن دول الخليج قريبة من بعضها البعض من الناحية الجغرافية،  بالرغم من — 2017سبتمبر  06ميونيخ، 
، فوق المتوسط العالمي  ،عمان في المركز السابع عشر سلطنة وقد تم التصويت على البحرين لتكون أفضل وجهة للمغتربين في هذا العام، وتصنف جدا.

في حين تحتل الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر أسفل القائمة من ضمن أسوأ عشر وجهات في العالم.  تكشف دراسة اكسبات انسايدر 2017  
من أوسع الدراسات التي  ةواحد ىه دراسة انترنيشنز للمغتربين تجاه المقيمين األجانب . الود قلةيبدو أن القضية الرئيسية في هذه البلدان هي انه فيما  

باألضافة  .،افدينمن الو مستجيب 13،000 حوالى  فهى تشمل أراء أكبر مجتمع المغتربين في جميع أنحاء العالم —  انترنيشنز تجرى سنويا من قبل

الحياة، والعمل في  جودةبلدا من خالل مجموعة متنوعة من العوامل مثل  65م تحليل متعمق للحياة في الخارج، يصنف االستطالع تقد الى أن الدراسة
كوستاريكا والمكسيك وتايوان  همللوافدين في هذا العام  المفضلةالعشرة األوائل  البلدانضافة إلى البحرين، فإن الاوب االستقرار.سهولة الخارج، و

.والبرتغال ونيوزيلندا ومالطا وكولومبيا وسنغافورة وإسبانيا  
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    دول الخليج فى  الضرائب المنخفضة والسالمة الشخصية
فى تلك  قتصاداالقوة ضريبة الدخل الشخصي و هى قلةدول مجلس التعاون الخليجي  باالنتقال الىمن ضمن الفوائد المأمولة  ويرى الوافدون أن

يزيد كثيرا عما هو عليه في دول  ذلكدوالر أمريكي في السنة،  100،000حصل ثلث العمالة الوافدة في قطر على دخل أسري يزيد عن تالبلدان. 

( %63)وعمان  (%62)والكويت  (%53)والواقع أن أكثر من خمسة من كل عشرة من الوافدين في البحرين . مجلس التعاون الخليجي األخرى

ومع ذلك، يبدو أن معظم الوافدين راضون عن دخلهم . ر أمريكيالدو 50،000لديهم دخل سنوي يقل عن ( %25)والمملكة العربية السعودية 
ية، أكثر من واحد في المملكة العربية السعود. كافية أو أكثر من كافية لتغطية نفقاتهم اليومي ان الدخول يقولونالسنوي، حيث أن األغلبية في كل بلد 

 63%يعتقد أكثر من ستة من كل عشرة من الوافدين في كل دولة خليجية )و. ( لديهم حتى أكثر بكثير مما يحتاجون إليه%22) مغتربمن كل خمسة 

يشون في المملكة ويذكر أحد المغتربين الهنود الذين يعهم. وطن في قطر( أن دخلهم أعلى بكثير مما سيكسبونه في وضع مماثل في 76و%في عمان 
االقتصاد، فإن االستقرار السياسي أيضا يصنف إيجابيا  الى وباألضافة". العربية السعودية أن "تكلفة المعيشة منخفضة والدخل جيد بالمقارنة مع بلدي

المئة )باستثناء المملكة العربية  في 23من المتوسط العالمي البالغ  أقل من عن هذا العامل الذين غير راضينفي جميع دول الخليج: عدد المستجيبين 

وتظهر (. في المائة 24السعودية، حيث مستوى عدم الرضا هو 

٪ فقط 3٪ و 4 :سلطنة عمان وقطر على وجه الخصوص
دراسة  لكن الجدير بالذكر أن .االقتصاد المحلي سلبا فونصني

المملكة  قطع  قبل تقد أجري 2017لعام  اكسبات انسايدر
 القاتهمعل مارات العربية المتحدةاإلو العربية السعودية ومصر

  مع قطر.
 
 

في الصحراء فاترترحيب   
تفوقت وبصرف النظر عن االقتصاد والسياسة، البحرين أيضا 

والسعادة  مثل الود والحياة األسرية  االجتماعية العوامل فى
من في حين أن أكثر من ثمانية من كل عشرة  ة.الشخصي

( سعداء بحياتهم بشكل عام، فإن %87المغتربين في البحرين )

في جميع  األقل سعادة المغتربين من عدد بأكثروهذا يجعل الكويت البلد  ( يوافقون على ذلك.%49) فقط ما يقرب من نصف المغتربين في الكويت
ويأمل  الود تجاه المقيمين األجانب. فىأيضا على تصنيف سلبي للغاية  وقد يكون أحد أسباب هذا الترتيب المنخفض هو أن الكويت تحصل أنحاء العالم!

باإلضافة إلى ذلك، فإن قطر  الثقافات في المجتمع".اختالف همية أل امغترب هندي في الكويت أن "تصبح الكويت عموما أكثر ترحيبا للوافدين وتفهم
 راحةب( ال يشعرون 38%و %37: أكثر من ثلث الوافدين )بشكل خاص ستقراراال  يصعب فيها ىمن ضمن البلدان التوالمملكة العربية السعودية 

هذه النتائج تفوق المتوسط لكن و ذلك أبدا.ب يشعروايعتقدون أنهم لن هناك  16%و  11%قطر والمملكة العربية السعودية و  في بالنسبة للثقافة المحلية

 عند أكثر واضح وعلى النقيض من ذلك، فإن التباين وجهتهم. فى الذين يشعرون بأنهم في منازلهمفي المائة فقط من مجموع الوافدين  7العالمي البالغ 

خالل  بذلك بالشعور منهم 58%بأنهم في منازلهم على الفور تقريبا، بينما بدأ  اشعرو مقارنة بالبحرين: حيث أن ربع عدد الوافدين في البحرينال
ما يقرب من تسعة من  حار من قبل السكان المحليين.الترحيب الهذه النتيجة المثيرة لإلعجاب قد تكون، من بين أمور أخرى، بسبب  العامين األولين.

يصنفون عامل الود تجاه المقيمين األجانب بشكل إيجابي. (%86أصل عشرة وافدين في البحرين )  
 

هذا العامل المفضل مكانالالبحرين هو   
. األولى إلى 19 المرتبة من قفزت إذ الخليجي، التعاون مجلس دول بين نجمك نتبرزالبحري

 الشخصي، التمويل حيث من وخاصة يالماض العام بدراسة مقارنة ملحوظ بشكل البلد تحسنت
 كانت تحتل التي المكسيك على الصغير البلد تفوق  . االستقرار وسهولة الخارج، في والعمل
 في اكسبات انسايدر للمغتربين دراسة أول أجريت أن منذ االستقرار حيث من األولى المرتبة

 الوافدين من 73% أن حيث أصدقاء على للعثور متميز مكان أيضا والبحرين .2014 عام
 فلبيني مواطن ويقول. هناك جديدة صداقات تكوين سهولة عن راضون هناك يعيشون الذين
 للغاية ودودون المحليين السكان أن و المنزل عن بعيدا منزل" إنه البحرين في مقيم

 أن إال العالم، في ودية األكثر الخمس الدول بين من البحرين أن من الرغم وعلى". ومتعاونون
 في 45 الواقع، في . المحليين السكان مع يكونون صداقات المغتربين من فقط المئة في ثالثة
 ينتمون أنهم يقولون المئة في 53و اآلخرين، المغتربين مع يكونون صداقات الغالب في المئة
 السكان عدد أن يعود الى  قد النتيجة وتفسيرهذه. ما حد إلى مختلطة اجتماعية دائرة إلى

 مختلف في السكان مجموع من المائة في 80 من أكثر إلى 30 بنحو يقدر ما يشكلون الوافدين
 من أطول لفترة للبقاء يخططون( %32) ثلثهم وحوالي البحرين، في بالحياة تمتعونسي المغتربين أن يبدو عام، وبشكل. الخليجي التعاون مجلس دول

.األبد إلى البقاء يتصوروا أن يمكن 11% أن حين في سنوات، خمس  
 

الترتيب البحرين وكوستاريكا والمكسيك إلى أعلى يقود حارترحيب الال  
من المركز التاسع  تقفز البحرينفقود الترتيب: توجهات في العام السابق  3 افضللم تكن ، اكسبات انسايدردراسة  وألول مرة منذ إدخال استطالع

 -سكانها المحليين  لود على المغتربين الشعور بأنهم في منازلهم نظرا تسهل  يةدولة الخليجال فهذه   الترتيب العام. تتصدرعشر إلى المركز األول، و
ضافة إلى ذلك، فإن حوالي الوبا ( يقيمون الموقف الودي للبحرينيين تجاه المغتربين إيجابيا.86%حيث أن ما يقرب من تسعة من أصل عشرة وافدين )

والمكسيك  الثانية احتلت كوستاريكا المرتبةو .64% راضون عن وظائفهم مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ (73%)أرباع الوافدين في البحرين  ثالت

فما يقرب من تسعة من كل عشرة من  .لودهم الشديدالمحليين  سكانال حيث يتم تقديردولة من حيث العمل في الخارج،  20الثالثة ضمن أفضل 



 

من  67% يبلغالذى  المتوسط العالميبودية السكان المحليين تجاه المقيمين األجانب بشكل إيجابي في كال البلدين، مقارنة  يصنفون( 87%الوافدين )
 وجهتهم.ه لديهم نفس الشعور تجا الذين المغتربين

 
وجهات للوافدين أأسوك يصنفان اليونان، الكويت، ونيجيريا مرة أخرى  

 قاع الىاليونان  سقطتلسنة الثالثة على التوالي: فقد نفس الحال ل، فقد بقيت على بلدان 3أ أسوك فى أسفل القائمة بلدان التي ظهرتبالنسبة للأما 
ويقول نصف المجيبين في اليونان إن دخل  من حيث العمل في الخارج، والتمويل الشخصي، والحياة األسرية. أيضا، وتحتل المرتبة األخيرة الترتيب

ن نيجيريا وتظل القضية الرئيسية في كل م (.%23) في هذا المؤشر أسرهم ليس كافيا لتغطية نفقاتهم اليومية، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي

ة الحياة: أكثر من اثنين من جود من أجلالنضال المستمر  هى ،فى الترتيب العام بلدا 65من أصل  64 الو  63ال كزانالتى تحتالن المر والكويت،

تسبب السالمة  فقط من المغتربين في جميع أنحاء العالم. 10%( غير راضين عن حياتهم بشكل عام، مقابل %23كل عشرة من الوافدين في الكويت )

  ( يصنفون سالمتهم الشخصية سلبا.%68واألمن مشاكل إضافية في نيجيريا، حيث أن ما يقرب من سبعة من أصل عشرة )

 
 

2017لعام  -اكسبات انسايدر-انترنيشنز للمغتربين  معلومات عن دراسة   
إعدادا للتقرير السنوى لدراسة اكسبات انسايدر للمغتربين، سألت شركة انترنيشنز حوالي 13000 مغترب يمثلون 166 جنسية يعيشون في 188 بلد 

مختلف من الحياة في الخارج على مقياس من جانب  43وطلب من المشاركين تقييم فى الخارج.  تقديم معلومات عن مختلف جوانب الحياةلأو إقليما 

 العمليةجوانب الكذلك و النفسيةالمواضيع واعتبرت  هذه الجوانب والمواضيع عن للمستجيبين الشخصي على الرضاعملية التصنيف  . ركزت1-7

 المعدالت واستخدم متوسطفرعية،  ةفئ 16في توليفات مختلفة ليصبح المجموع  ن العوامل الفرديةعتصنيفات المستجيبين وجمعت . وزنال نفسعلى 
. وبعد ذلك تم المعيشة لفة، وتكالتمويل الشخصى، العمل في الخارج، الحياة األسرية، اإلستقرار سهولةجودة الحياة، : عيةوموضة مؤشرات ستلوضع 

 ،البرتغال ،تايوان المكسيك، ، كوستاريكا،البحرين وجهة للمغتربين من جميع أنحاء العالم. واحتلت 65مرة أخرى من أجل ترتيب  تساب المتوسطاح

.7201في عام لى العشرة األو المراكز إسبانيا و ،سنغافورة ،كولومبيا مالطا، نيوزيلندا،  
 

. مشارك في االستطالع 75قل عن تال أن د لالترتيب العام، كان ضروريا لحجم العينة في الب ضمنفي المؤشرات وبالتالي  أي بلد  تظهرولكى 

في عام . في الخارج أطفاال من يربونمشارك  04أكثر من ال تكون ا عينة الحجم لواالستثناء الوحيد لهذا هو مؤشر الحياة األسرية، حيث كان مطلوبا 

.مشارك 100حجم العينة  تتجاوز في معظم البلدان . ومع ذلك،شروطهذه ال إستوفتدولة  )للحياة األسرية( 54و  56، 7201  
 
. 

 
InterNations  معلومات عن شركة 

ر شبكة عالمية وموقع معلومات لألشخاص الذين يعيشون ويعملون فى الخارج حيث أنها كبأ (http://www.internations.org) انترنيشنزتعد 

مدينة حول العالم. تقدم انترنيشنز فرص التواصل العالمى والمحلى سواء عبر االنترنت أو وجها لوجه. ويستطيع  390ضو فى عمليون  2.8تضم 

ة أعد من قبل فريق من ننشاط شهرى لقاء عقول عالمية أخرى. تشمل الخدمات عبر االنترنت دليل للبلد والمدي 6000المغتربين من خالل حوالى 
اإلنضمام  ،فضال عن مساهمات الضيوف ومنتديات المناقشة لمساعدة األعضاء فى البحث عن عمل وسكن. لضمان جودة الشبكة ،الكتاب المحترفين

 النترنيشنز يكون من خالل الموافقة فقط. 
 

 للمزيد من المعلومات عن انترنيشنز، برجاء زيارة موقع الشركة ومجلة انترنيشنز و صفحات الصحافة ، أو صحفاتنا على: 
.Facebookو LinkedInو Twitter 

 
  تطبيق InterNations متاح على األندرويد واآلي او اس  ، ويمكن تحميله مجانا على غوغل بالي و اآلب ستور.

 
 

 تليفون: 79 3324 461 89(0) 49+

 فاكس: 99 3324 461 89(0) 49+

press@internations.org :البريد االلكترونى  
www.internations.org :الصفحة الرئيسية 

InterNations GmbH 
Schwanthalerstrasse 39 

80336 Munich, Germany 
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