
فرص العمالة العربية في االسواق العربية        
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فرص العمالة العربية في االسواق العربية        

الواقع االقتصادي لألسواق الجاذبة للعمالة               •
سوق العمل الخليجي           •
عوامل العرض و الطلب         •



الواقع االقتصادي لألسواق الجاذبة للعمالة         

نموذج اقتصادي غير عصري و ال یمكن االستمرار فيه                •
حكومات ترید االبتعاد عن النظام الریعي                  •
 هائلة في الميزان التجاري غير النفطي                عجوزات   تعاني من       •
قطاع خاص یسعى للخروج من تحت عباءة الحكومات                           •
 و سياسة إغراق من االسواق االسيویة            منافسة شدیدة     •
نقص الخبرات في القطاعات غير التقليدیة                 •
انتاجية منخفضة مقارنة باألسواق العالمية                      •
مناخ اقليمي غير مستقر          •
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DISTRIBUTION OF HOUSEHOLDS BY ANNUAL HOUSEHOLD INCOME**
2004

ن نصيب الفرد في الناتج القومي االجمالي       نسبة الطبقة الوسطى في البحرين مقارنة بالدول ذات المعدل المشابه م            
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• Percent of households

Monthly household income, BD

• Bahrain

• Portugal

* Households earning income, households not earning income are excluded from all the comparisons
** 2004 GPD/capita in nominal USD (‘000) for Bahrain is 14.8, for Portugal 16.1, for South Korea 14.1 and for Taiwan 

13.6; household income of Bahrain includes only gross salary and does not include any other social transfers
Source: MOLSA Labor Force Survey 2004; Euromonitor 2004; team analysis
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توزیع موارد الدخل القومي   
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* Measured as square metres per 1,000 labour-hours  
** Reflects the average productivity of government projects in 2003, and is not adjusted for safety, quality, or content

Source: McKinsey Global Institute reports; company interviews; team analysis

U.S. (1995) France (1994) Germany (1994) Korea (1995) Turkey (2003) Brazil (1995) Dubai (2002) Poland (1997) Russia (1997) India (2002)Bahrain

Indexed output per labour input in residential construction*
U.S. average = 100

مستوى االنتاجية منخفض مقارنة ببقية دول العالم                      

قطاع المقاوالت االنشائية: مثال



الواقع االقتصادي لألسواق الجاذبة للعمالة         

: یجب عليها       ، لتتمكن اقتصادیات الخليج من االستمرار                    
الدفع تجاه قطاعات اقتصادیة ذات قيمة مضافة عالية                      •
توسعة القطاعات الخدمية           •
زیادة االعتماد على االدوات االنتاجية الحدیثة و التقنية العالية                           •
جعل القطاع الخاص محرك االقتصاد الرئيسي و تقليص دور                       •

الحكومات      
تقليص البطالة و نقص التشغيل في اوساط المواطنين                        •
.اجراء اصالحات سياسية و اقتصادية و ادارية                   •



فرص العمالة العربية في االسواق العربية        

الواقع االقتصادي لألسواق الجاذبة للعمالة               •
سوق العمل الخليجي           •
عوامل العرض و الطلب         •



سوق العمل الخليجي  

... .بيانات قد ال تكون معروفة           



العمالة الوافدة آنسبة من سوق العمل
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Note: Includes only countries with expatriates constituting more than 5% of labour force
Source: OECD; World Bank; UN; literature search
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2001

Source: IMF; Team Analysis 
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التحویالت المالية للعمالة الوافدة آنسبة من الناتج القومي  

مجموع  
تحويالت العمالة    

عالميًا
$72.3b
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تشمل المواصالت، التعليم، و االعالم *
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تتحمل حكومات الدول الخليجية تتحمل تكلفة العمالة الوافدة                               
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نصيب الوافدین والمواطنين من الوظائف الجدیدة                          
آنسبة مئویة
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...اذا استمر اداء سوق العمل على وضعة الحالي    

* Unemployed nationals as percentage of national labor force
Source: GOSI; team analysis
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سوق العمل الخليجي  

:  فرید من نوعه عالميا          •
%٩٢-%٦٠تتراوح نسبة العمالة الوافدة في سوق العمل بين –
%٧١-%٤٠تتراوح نسبة االجانب بين السكان بين   –
یستورد العمالة بينما یعاني من البطالة–
یملك المال و لكن یستخدم تقنيات انتاج قدیمة  –
 یحول جل دخله من الموارد الطبيعية الى الخارج عن طریق –

العمالة الوافدة



تاریخ العمالة العربية في الخليج      



حصة العرب من العمالة الوافدة في الخليج                 
نسبة مئویة



اهم الجاليات العاملة في الخليج     

المعلومات من مصادر متعددة و لسنين مختلفة 

باآلالف



توزیع العمالة العربية المهاجرة حسب بلد االستضافة                     



فرص العمالة العربية في االسواق العربية        

الواقع االقتصادي لألسواق الجاذبة للعمالة               •
سوق العمل الخليجي           •
عوامل العرض و الطلب         •



عوامل العرض و الطلب    

أإلصالحات السياسيه و     
 االقتصادية و االدارية    

قرار استقدام جنسية بعينها ليس قرارا      
سياسيا بيد الحكومات و لكن تجاريا بيد       

القطاع الخاص        

االتفاقيات التجارية الدولية و        
اعطاء األفضلية لجنسية معينة ليس مقبوال       اإلقليمية   

المنافسة االسيوية الشديدة     
يجب على االقتصاد ان يتحول من االعتماد        
على العمالة الرخيصة الى نموذج مؤسس        
على االنتاجية العالية و القيمة المضافة         

 إختالالت  سوق العمل يعاني من   
شديدة ذات عواقب اقتصادية و       

اجتماعية و سياسية   

، فأنت جزًا من    الحل  إن لم تكن جزًا من    ”
“المشكلة  



عوامل العرض و الطلب    

لدینا مشاآلنا، و لتتمكن العمالة العربية من المنافسة و استعادة                                
موقعها یجب أن تساهم في حل هذه المشاآل لزیادة قيمتها                        

.  السوقية    



عوامل العرض و الطلب    

قرار استقدام جنسية بعينها ليس قرارا      
سياسيا بيد الحكومات و لكن تجاريا بيد          

القطاع الخاص   

: لتأخذ العمالة العربية موقعًا مفضًال، يجب          

 يجب ان يفضلها اصحاب األعمال ألنها       •
 و ربحيتهتنافسيتهتزيد من 

 أن تكون مؤهلة للتكيف مع اقتصاد متغير   •
يسعى للتطور مع معطيات العولمة     

 أن تدعم تنافسية أالقتصاد، ال ان تشكل      •
. عبئًا عليه  

اعطاء األفضلية لجنسية معينة ليس        
مقبوال 

يجب على االقتصاد ان يتحول من      
االعتماد على العمالة الرخيصة الى       

نموذج مؤسس على االنتاجية العالية و        
القيمة المضافة     

، فأنت جزًا   الحلإن لم تكن جزًا من    ”
“المشكلة   من 

. أن تكون داعمة للعمالة الوطنية ال منافسة لها     
أن تساهم في تطوير االقتصاد ال ان تبطئ من 

.  نموه



الشباب العربي المؤهل يسعى للعمل في وطنه، فأن لم يوفق سعى         
.للهجرة الى الغرب، فأن لم يوفق فالبالد العربية اضعف االيمان            

--------------
الدول الخليجية تسعى لرفع مستويات القيمة المضافة في اقتصاد ينقصه               
التطوير عن طريق ادوات اإلنتاج و التكنولوجيا الحديثة و العمالة               

.الماهرة ذات التأهيل العالي           
--------------

: و السؤال يبقى

هل ستتخلى الكوادر العربية المؤهلة عن حلم الهجره الى الغرب، في              
سبيل العمل داخل الوطن العربي؟ أم سوف تبقى دول الخليج خيار          

من ال خيار له؟  



شكراً شكراً 



اعداد و نسب المواطنين و الوافدین في دول مجلس التعاون                           






