
حنوالعاملني �خلارج وسـياسات توجيه حتويالت ٕاسرتاتيجيات 
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٢٠١٤ديسمرب  ٤-٣

زهرئامين



متهيد

ٕاال ٔانه منذ منتصف سـبعينات القرن    للهجرة،دو� مسـتقب� طوال �رخيها،   مرص، اكنت �
 .  ، عادة من ٔاجل العمل  العرشين ٔاصبحت مرص دو� مرس� للمهاجرين

وليبيا بعد ٕارتفاع ٔاسعار الهنضة Kقتصادية اليت شهدهتا بAان اخلليج العريب ذ> مع تزامن � وليبيا بعد ٕارتفاع ٔاسعار الهنضة Kقتصادية اليت شهدهتا بAان اخلليج العريب ذ> مع تزامن �
، وتوجه ت\ ا]ول اىل ٕاقامة هنضة اقتصادية اسـتعانت  ١٩٧٣البرتول بعد حرب ٔاكتوبر 

خاللها dلعام� القادمة من البAان العربية اbاورة ويف طليعهتا مرص ذات الثقل الساكين 
.الكبري يف املنطقة العربية



متهيد

جهرة العام� املرصية للخليج يف ذ> الوقت مع املشmت Kقتصادية الىت واkهتا تزامنت �
والزtدة الساكنية وعدم قدرة إالقتصاد املرصي عىل  ١٩٧٣مرص بعد حرب ٔاكتوبر 

 .  ٕاستيعاب اخلرجيني وختيل ا]و� مرحليا عن توظيف اخلرجيني .  ٕاستيعاب اخلرجيني وختيل ا]و� مرحليا عن توظيف اخلرجيني

يف مثانيات القرن العرشين، جهرة كبرية للعراق اىل بAان النفط، شهدت مرص موجه dٕالضافة �
 .كام ٕانضمت أالردن ولبنان حاليا اىل ا]ول املسـتقب� للهجرة املرصية

dلزتامن مع الهجرة املرصية لبAان النفط، ٔاو قبلها بقليل، شهدت مرص تيار جهرة ٔاقل قوة �
بدٔا يف عهد الرئيس الراحل جامل عبد النارص يمتثل يف الهجرة حنو الغرب ٔاو ما  حنو الغرب

 ." بAان املهجر"يطلق عليه يف ٔادبيات الهجرة املرصية 



متهيد

ٔاسـباب جهرة هذه الفئة من املرصيني خمتلفة عن الهجرة املرصية لبAان النفط حيث اكنت �
، وهو ما ٔادى اىل تكوين اىل بAان تسمح هلم dٕالقامة ا]امئة والتجنستوجه هؤالء املهاجرين 

 . جاليات مرصية يف ت\ ا]ول . جاليات مرصية يف ت\ ا]ول

وزير ا]و� للهجرة سعت ا]و� املرصية لربطهم مبرص من خالل ٕاسـتحداث منصب وقد �
ا¤ي ٕانتقلت تبعيته ف£ بعد اىل وزارة اخلارجية مث اىل وزارة  ١٩٨١واملرصيني dخلارج عام 

.القوى العام� والهجرة حاليا ليقوم بنفس ¥ام وزير ا]و� للهجرة



متهيد

منذ بداية عرص الهجرة الكثيفة للمرصيني من ٔاجل العمل، حتويالت املرصيني سامهت وقد �
خاصة يف بAان اخلليج، يف سـبعينات القرن املايض دورًا هاما يف دمع إالقتصاد املرصي 

سواء عىل مسـتوي إالقتصاد اللكي، من خالل توفري العم� الصعبة ودمع مزيان املدفوعات، سواء عىل مسـتوي إالقتصاد اللكي، من خالل توفري العم� الصعبة ودمع مزيان املدفوعات، 
ٔاو عىل مسـتوى إالقتصاد اجلزيئ من خالل توفري املوارد املالية الالزمة لٕالنفاق عيل 

ٕاحتياجات ́اَرس املهاجرين وإالنفاق عىل خدمات الصحة والتعلمي وحتسني ظروف السكن 
.وإالستµر



هذه ا	راسة

dلهجرة املرصية بشلك يف هذه ا]راسة dلعرض والتحليل بعض املوضوعات املرتبطة نتناول �
ُبل توجهيها لمتويل التمنية  لتحويالتواملوضوعات املرتبطة d عام  . بشلك خاصوسـُ

الهجرة  حملددات وجحماجلزء التايل من هذا العرض توصيفا هذه املقدمة القصرية، نقدم يف بعد � الهجرة  حملددات وجحماجلزء التايل من هذا العرض توصيفا هذه املقدمة القصرية، نقدم يف بعد �
 .  املرصية

سـياسات نسـتعرض مث ، حتويالت املهاجرين وٕاسـتخداماهتالتدفقات مث نقدم بعد ذ> عرضا �
 . التمنيةتوجيه حتويالت املهاجرين حنو متويل 

اليت تصب يف تعظمي إالسـتفادة بتحويالت املهاجرين يف متويل  التوصياتببعض وخنتمت �
.التمنية



 الهجرة املرصية



الهجرة املرصيةٔاسـباب /حمددات

للهجرة من مرص  ا]افعةتتعدد ٔاسـباب الهجرة املرصية بني ٔاسـباب مرتبطة dحملددات �
اىل دور شـباكت الهجرة املرصية  ، dٕالضافةللهجرة يف ا]ول املسـتقب� املسـتقطبةواحملددات 

:مجموعات/وميكننا تقسـمي عوامل الهجرة يف احلا� املرصية اىل ثالثة عوامل. يف تيسري الهجرة :مجموعات/وميكننا تقسـمي عوامل الهجرة يف احلا� املرصية اىل ثالثة عوامل. يف تيسري الهجرة

 احملددات إالقتصادية/العوامل1.

:احملددات السـياسـية/العوامل2.

)شـباكت الهجرة(احملددات إالجÇعية /العوامل3.



احملددات إالقتصادية/العوامل: الهجرة املرصيةٔاسـباب /حمددات

يف حركة الهجرة املرصية؛ ٕاذ ٔان المنو املزتايد للساكن يف العامل أالمه العامل إالقتصادي يعد �
مرص منذ احلرب العاملية الثانية قد خلق مشmت اجÇعية واقتصادية متثلت يف معدالت 

البطا�  املرتفعة، والتشغيل املنقوص، وٕاخنفاض أالجور وا]خول، وٕاخنفاض العائد عىل البطا�  املرتفعة، والتشغيل املنقوص، وٕاخنفاض أالجور وا]خول، وٕاخنفاض العائد عىل 
للسـياسات Kقتصادية ) ٔاحياÍ(التعلمي، وتزايد نسـبة الفقر، وKسـتجاdت غري املالمئة 

 . وKجÇعية ملواkة ت\ املشmت

للهجرة، من Íحية ٔاخرى، فٕان انتعاش ٕاقتصادtت  "دافعة"ٔاصبحت وال تزال عوامل وقد �
ا]ول النفطية dخلليج واحلاجة ٕاىل قوى عام� وفرص التوظيف الناشـئة عن ذ> شلكت 

.رئيسـية للعام� املرصية" جذب"عوامل 



سـياسـيةال احملددات /العوامل: الهجرة املرصيةٔاسـباب /حمددات

 . ٔاو دول املقصد) مرص(سواء يف دول املنشأ الظروف السـياسـية العامل الثاىن يف يمتثل �

يف ا]ول املسـتقب� للمهاجرين لعبت dلفعل دورًا وسـياسات ا]خول الهجرة يف مرص فقوانني �
رئيسـيًا يف توجيه تيارات الهجرة حيث شهدت مرص موجه كبرية من الهجرة من ٔاجل العمل يف 
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رئيسـيًا يف توجيه تيارات الهجرة حيث شهدت مرص موجه كبرية من الهجرة من ٔاجل العمل يف 
 . النصف الثاين من سـبعينات القرن املايض نتيجة رفع القيود عن الهجرة

اليت ٔادت اىل احلرب العراقية إاليرانية تبني جليا ٔاثر العوامل السـياسـية مكحدد للهجرة ٔاثناء وقد �
حدوث تيار جهرة قوي من مرص للعراق لسد العجز يف سوق العمل العرايق نتيجة لتجنيد 

 . الغالبية العظمى من الشـباب العراقيني يف ت\ احلرب

ٔاضف اىل ذ> عودة نسـبة كبرية . ٕاdن حريب اخلليج أالويل والثانيةجهرة عائدة شهدت مرص كام �
.٢٠١١بعد التغريات السـياسـية اليت شهدهتا ليبيا يف فرباير العام� املرصية يف ليبيا من 

 



)شـباكت الهجرة(احملددات إالج%عية /العوامل: الهجرة املرصيةٔاسـباب /حمددات

دورًا هامًا يف الهجرة، مثل املساعدة الىت قد حيصل علهيا املهاجرون العوامل إالجÇعية تلعب �
 . من ٔاقارهبم ؤاصدقاهئم ا¤ين سـبقومه للهجرة

 .  دورًا هامًا يف تيسري تدفقات الهجرة واحملافظة عىل ثبات ت\ التدفقات شـباكت الهجرةوتلعب �
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 .  دورًا هامًا يف تيسري تدفقات الهجرة واحملافظة عىل ثبات ت\ التدفقات شـباكت الهجرةوتلعب �

تركز عىل دول اخلليج العرىب، شـباكت الهجرة بداية القرن احلادي والعرشين اكنت وحىت �
فاملهاجرون ا¤كور ا¤ين متكنوا من احلصول عىل عقود معل dخلارج . والعراق وأالردن وليبيا

 .  عادة ما اسـتطاعوا ٔايضًا تأمني عقود معل ٔالقارهبم ؤاصدقاهئم

يف تيسري تدفق ٕازداد دور شـباكت الهجرة رشحية من املرصيني للهجرة اىل ٔاوروd، بتوجه �
املهاجرين املرصيني لت\ البAان نظرا لرتكز الهجرة يف بعض القرى واحملافظات يف مرص 

dان املقصد يف ٔاوروAوٕارتباطها املبارش بب.



جحم الهجرة املرصيةتقدير 

 .....مك يبلغ عدد املرصيني �خلارج؟ �

ختتلف تقديرات جحم الهجرة املرصية ٕاختالفا كبريا dٕختالف املصدر، فبيÞ تقدر أالمم املتحدة �
مليون مرصي، تصل التقديرات املرصية اىل ضعف هذا الرمق  ٣،٥عدد املرصيني dخلارج بـ  مليون مرصي، تصل التقديرات املرصية اىل ضعف هذا الرمق  ٣،٥عدد املرصيني dخلارج بـ 

 .تقريبا



جحم الهجرة املرصيةتقدير 
العددالدولة

النسبة المئوية بالدول 
العربية وغير العربية

النسبة المئوية 
)ا�جمالي(

2,000,00041.830.9ليبيا

1,300,00027.120.1السعودية

525,00011.08.1ا�ردن

480,00010.07.4الكويت

260,0005.44.0ا�مارات

88,5001.81.4قطر

45,0000.90.7عمان

38,0000.80.6لبنان

15,0000.30.2العراق

12,0000.30.2البحرين

10,3000.20.2اليمن 10,3000.20.2اليمن

10,0000.20.2سورية

5,5590.10.1أخرى عربية دول

4,789,359100.074.0العربية الدول إجمالي

780,84146.312.1وكندا المتحدة الو"يات

250,00014.83.9المتحدة المملكة

190,00011.32.9إيطاليا

160,0009.52.5فرنسا

106,0006.31.6أستراليا

80,0004.71.2اليونان

30,0001.80.5ألمانيا

30,0001.80.5ھولندا

25,0001.50.4النمسا

12,0000.70.2سويسرا

22,3171.30.3عربية غير أخرى دول

1,686,158100.026.0العربية غير الدول إجمالي

6,475,517100.0العام ا�جمالي



حتويالت املهاجرين وٕاسـتخداماهتا
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حتويالت املهاجرين وٕاسـتخداماهتا

من عوامل العامل أالمه املالية وإالقتصادية، متثل حتويالت املهاجرين لبAان املنشأ الناحية من �
 .  الهجرة

عىل مسـتوى إالقتصاد اجلزيئ ́الَرس املهاجرين متثل ت\ التحويالت ٔامهية خاصة dلنسـبة حيث �
 .  اللكيولبAان املنشأ بصفة عامة عىل مسـتوى إالقتصاد 

2

 .  اللكيولبAان املنشأ بصفة عامة عىل مسـتوى إالقتصاد 

من التحويالت اليت يرسلها املهاجرون لبAان املنشأ واليت املريئ اجلزء  التحويالت الرمسية ومتثل �
 .  ميكن قياسها بقدر كبري من ا]قة

طبقا لعدد املواطنني املهاجرين لبAان ٔاخرى ومعدالت أالجور جحم التحويالت الرمسية وخيتلف �
واåاطر السـياسـية ونوعية النشاط إالقتصادي يف بAان املهجر وبAان املنشأ، dٕالضافة 
للمسـتوى التعلميي للمهاجرين ومدة ٕاقامهتم dخلارج وتوافر القنوات املالية املناسـبة لنقل 

 .املهجرالتحويالت من بA الٓخر وكذ> ٔاسعار الفائدة السائدة يف بAان املنشأ وبAان 



التحويالت الرمسية
٢٠١٣-١٩٩٠تحوي�ت المصريين بالخارج لمصر 
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2014أبريل –التحوي�ت للخارج ) 2014(البنك الدولي : المصدر -) بليون دو�ر(التحوي�ت * 



التحويالت غري الرمسية

الرمغ من ٔاهنا قد متثل نسـبة كبرية من حتويالت املهاجرين، فٕان التحويالت عرب القنوات غري عىل �
بAاهنم ال ميكن رصدها ٔاو الرمسية  ٔاو املبالغ املالية اليت حيرضها املهاجرون معهم عند عودهتم اىل 

 .  dلتحويالتاخلاصة  ٕادراkا مضن إالحصاءات الرمسية

للمرصيني العاملني dخلارج سواء اكنت ت\ التحويالت غري الرمسية  ال ينبغي لنا ٔان نتجاهل¤> �
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للمرصيني العاملني dخلارج سواء اكنت ت\ التحويالت غري الرمسية  ال ينبغي لنا ٔان نتجاهل¤> �
 . التحويالت نقدية ٔاو عينية يف صورة مالبس ؤاkزة كهرdئية وسلع ٔاخري

ٕارسال التحويالت غري الرمسية عن طريق ٕارسال أالموال واملنقوالت لعائ� املهاجر يف مرص ويمت �
مع سائقي لقضاء عطلهتم يف مرص ٔاو عن طريق ٕارسال التحويالت  مع الزمالء العائدين

كام هو احلال يف ليبيا نظرا ٕالنتشار ظاهرة احلافالت اليت تنقل العام� املرصية من قري  احلافالت
ؤاماكن حمددة يف مرص اىل قرى ؤاماكن مناظرة يف ليبيا تشهد تيار جهرة مسـمتر من خالل سائقني 

 .يقومون، dٕالضافة اىل خدمة نقل أالشخاص، بنقل أالموال بني بA املقصد وبA املنشأ 



مصدر التحويالت

قامئة ا]ول املرس� اململكة العربية السعودية ، تتصدر ٢٠١٢لبياÍت البنك ا]ويل لعام طبقا �
dملائة من التحويالت اليت تلقهتا مرص يف هذا  ٢٨للتحويالت ملرص بنسـبة تصل اىل حوايل 

املركز الثالث يف قامئة ا]ول  الكويتdملائة، مث حتتل  ١٩بنسـبة اململكة أالردنية العام، تلهيا 
 .  dملائة ١٠يف املركز الرابع بنسـبة  ليبياdملائة، بيÞ حتل  ١١املرس� للتحويالت ملرص بنسـبة  .  dملائة ١٠يف املركز الرابع بنسـبة  ليبياdملائة، بيÞ حتل  ١١املرس� للتحويالت ملرص بنسـبة 

اليت تلقهتا مرص ثليث قمية التحويالت التحويالت املرس� من ت\ البAان أالربع جممتعة وتشلك �
 . ٢٠١٢عام 

ٔارشÍ سابقا، ال تشمل هذه إالحصاءات التحويالت غري الرمسية حيث نعتقد ٔان نصيب كام �
التحويالت القادمة من ليبيا ٔاكرب بكثري من تقديرات البنك ا]ويل ٕاذا ٔاخذÍ يف احلسـبان 

.التحويالت غري الرمسية



تلكفة التحويالت

بني ا]ول املسـتقب� وا]ول املرس� للمهاجرين عىل التحويالت املالية للمهاجرين جتارة راجئة متثل �
 . مسـتوى العامل

لعدة ٔاسـباب من ٔامهها حتقيق جحم ٔاكرب من خفض تلكفة التحويالت ا]ول اåتلفة عىل وتعمل �
التحويالت للبAان املرس� للمهاجرين، وكذ> تشجيع املهاجرين عىل ٕاتباع القنوات الرمسية يف التحويالت للبAان املرس� للمهاجرين، وكذ> تشجيع املهاجرين عىل ٕاتباع القنوات الرمسية يف 

التحويل مبا يكفل لAو� رصد ت\ التحويالت وتقدير جحمها ومراقبة تدفقاهتا، وكذ> حامية 
 .  املهاجرين من ٕاحÇل ضياع ٔامواهلم من خالل التحويل غري الرمسي

، مل تعد املنافسة قارصة عىل البنوك ولكن جتاوزهتا لتشمل رشاكت حتويل أالموالٕانتشار مع �
الرشاكت الىت ٔانشئت خصيصا ملامرسة جتارة حتويل أالموال عرب دول العامل اåتلفة ؤاصبحت 

تتعامل مع رشحية كبرية من املهاجرين نظرا ملرونة نظم العمل وإالنتشار الرسيع يف البAان املرس� 
.واملسـتقب� من خالل شـباكت خضمة من الفروع والواكالت



تلكفة التحويالت

� سعودي 1870*� سعودي 750المبلغ**

النسبةرسوم التحويلالنسبةرسوم التحويلالمؤسسة المالية

24.083.2115.330.82موني جرام

29.103.8820.201.08ويسترن يونيون

2014تكلفة التحوي�ت من المملكة العربية السعودية لمصر خ�ل الربع الثاني من عام 

49.356.5880.604.31تلي موني

44.335.9182.654.42بنك الراجحي

46.356.1882.654.42بنك إنجاز

46.356.1885.654.58البنك السعودي ا&مريكي

57.307.64105.475.64إكسبريس موني

45.346.0581.634.37متوسط البنوك

41.245.5061.863.31متوسط الشركات

42.415.6567.513.61المتوسط العام

دو�ر أمريكي 750ما يعادل ** دو�ر أمريكي   200ما يعادل * 



تلكفة التحويالت

� سعودي 1870*� سعودي 750  **

النسبةرسوم التحويلالنسبةرسوم التحويلالدولة

22.933.0627.461.47بنج�ديش

2014تكلفة التحوي�ت من المملكة العربية السعودية لبعض البلدان خ�ل الربع الثاني من عام 

23.893.1929.731.59اليمن

19.212.5635.801.90باكستان

32.444.3338.952.08ا&ردن

29.883.9841.142.20الفلبين

42.415.6567.513.61مصر

45.826.1182.664.42الھند

 Remittance Prices Worldwide: Making Markets More: محسوب من قاعدة بيانات البنك الدولي: المصدر

.2014.08.21http://remittanceprices.worldbank.orgTransparent



ٕاسـتخدام التحويالت

لكون حتويالت املهاجرين ٔاموK خاصة يرسلها املهاجرون ¤وهيم يف مرص ٔاو حلساdهتم نظرا �
الشخصية يف البنوك املرصية، فٕانه من اليسري رصد ت\ التحويالت عرب النظام املرصيف من 

 الرمسيةخالل البنك املركزي املرصي بدرجة كبرية من ا]قة ف£ يتعلق dلتحويالت 

2

 الرمسيةخالل البنك املركزي املرصي بدرجة كبرية من ا]قة ف£ يتعلق dلتحويالت 

للمهاجر ؤارسته يف مرص  السلوك الشخيصٔان ٕاسـتخدام التحويالت يعود dٔالساس اىل ٕاال �
 .  سواء خالل وجود املهاجر dخلارج ٔاو بعد العودة

من خالل ٕاحصاءات ٔاو جسالت رمسية، ٕاال ٕاننا نسـتعيض ال ميكن رصد سلوك املهاجر ¤> �
 . عن ذ> dٕالعÇد عىل نتاجئ ا]راسات امليدانية



ٕاسـتخدام التحويالت

اليت تعمتد عىل عينة ٕاحصائية ممث� لغياب ا]راسات امليدانية الوطنية الشام� ٕانه نظرا ٕاال �
للمجمتع املرصي، فٕاننا نضطر عادة اىل إالعÇد عىل املسوح امليدانية dلعينة اليت يمت تنفيذها يف 

وغري ٕاحصائية يف –بعض احملافظات واملناطق اجلغرافية اåتلفة من خالل عينات ٕاحصائية 

2

وغري ٕاحصائية يف –بعض احملافظات واملناطق اجلغرافية اåتلفة من خالل عينات ٕاحصائية 
 .كلكال متثل اbمتع املرصي –بعض أالحيان 

حول سلوك ٕاسـتخدام التحويالت ]ي املرصيني العاملني صورة عامة ٔاهنا تعطينا، يف مجملها، ٕاال �
.dخلارج وذوهيم يف مرص



ٕاسـتخدام التحويالت

أوجه ا.نفاق

السنة والدراسة

٢٠٠٦٢٠١٠٢٠١٤

جامعة القاھرةالمنظمة الدولية للھجرةبنك ا�ستثمار ا�وروبي

٪٥٥٫٨٪٤٣المصروفات المعيشية اليومية

إستخدام التحوي�ت في مصر طبقا لبعض الدراسات الميدانية الحديثة

2

٦٢٫٣٪ ٪١٥٫٥٪١٢التعليم

٪١١٫٨--الصحة

٪٢٢٫٤--٪١٨بناء منزل/تجديد

٪٧٫١----شراء أراضي

٪٥٫٠٪٥٫٨٪١٥إستثمار

٪٣٫٣٪١١٫١٪١٢أخرى

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠إجمالي



وسـياسات توجيه التحويالت حنو متويل ٕاسرتاتيجيات 

التمنية

2



إالطار املؤسيس للهجرة املرصية

يكون من املهم قبل عرض إالسرتاتيجيات والسـياسات اخلاصة بتحويالت العاملني dخلارج قد �
ؤامه اجلهات إالطار املؤسيس للهجرة املرصية حنو حتويل التمنية يف مرص ٔان نسـتعرض dٕجياز 

  .الفاع� يف هذا اbال  .الفاع� يف هذا اbال

اجلهات املرتبطة dلهجرة املرصية ايل املدى ا¤ي ميكن من خال� ٕاعتبار اكفة الوزارات تتعدد �
يف هذا الوزارات املبارشة الفاع� املرصية ذات عالقة مبوضوع الهجرة من جانب ٔاو آخر، ٕاال ٔان 

اbال يه وزارات اخلارجية وا]اخلية والتضامن إالجÇعي والقوى العام� والهجرة وبعض اجلهات 
أالخرى مثل اجلهاز املركزي للتعبئة العامة وإالحصاء ف£ خيص مجع وتبويب وحتليل البياÍت 

 . وٕاجراء املسوح امليدانية اخلاصة dلهجرة



إالطار املؤسيس للهجرة املرصية

وزارة القوى 
العاملة 
والھجرة

وزارة 
الخارجية

وزارة
الداخلية

وزارة 
التضامن 
ا�جتماعي

الجھاز
المركزي
ل	حصاء



ٕاسرتاتيجيات وسـياسات توجيه التحويالت حنو حتويل التمنية

تعدد اجلهات املسـئو� عن الهجرة واملرصيني العاملني يف اخلارج، تتعدد السـياسات مع �
تتاكمل يف بعض السـياسات وإالسرتاتيجيات اخلاصة dلتعامل مع القضاt املرتبطة هبم، 

 . وتتشتت ت\ اجلهود يف ٔاحيان ٔاخرى، أالحيان . وتتشتت ت\ اجلهود يف ٔاحيان ٔاخرى، أالحيان

.ف£ ييل عرضا ٔالمه سـياسات توجيه التحويالت حنو متويل التمنيةنقدم �



الرمسية لتوجيه حتويالت املهاجرين حنو متويل التمنيةالسـياسات 

دت � يف ا]سـتور املرصي اجلديد عىل ٔان حرية التنقل، وإالقامة، والهجرة مكفو�،  ٦٢املادة ٔاكّ
دت املادة   ٨٨ؤانه ال جيوز ٕابعاد ٔاى مواطن عن ٕاقلمي ا]و�، وال منعه من العودة ٕاليه، كام ٔاكّ

عىل ٕالزتام ا]و� برعاية مصاحل املرصيني املقميني dخلارج، وحاميهتم وكفا� حقوقهم وحرtهتم، 
.وٕاسها¥م ىف تمنية الوطنومتكيهنم من ٔاداء واجباهتم العامة حنو ا]و� واbمتع 

2

.وٕاسها¥م ىف تمنية الوطنومتكيهنم من ٔاداء واجباهتم العامة حنو ا]و� واbمتع 

ٔانه ال املعدل dملرصيني dخلارج، ٕاال ٔانه يالحظ /عىل الرمغ من ٕاهÇم ا]سـتور املرصي اجلديد�
تلخص رؤية احلكومة  ١٩٨٣لسـنة  ١١١، خبالف قانون الهجرة رمق توجد وثيقة رمسية معلنة

املرصية حول الهجرة، وعىل الرمغ من عدم وجود اسرتاتيجية رمسية ٔاو خطة معل رمسية حول 
 .مرصسـياسة الهجرة يف 



الرمسية لتوجيه حتويالت املهاجرين حنو متويل التمنيةالسـياسات 

ٔان تقيمي  السـياسات احلكومية واخلطاdت العامة لُصناع السـياسات يف مناسـبات خمتلفة يبني ٕاال �
:لسـياسة الهجرة املرصيةمخسة راكئز ٔاو حماور لنا 

تشجيع جهرة العام� لضامن التوازن يف سوق العمل احمللية وخفض معدالت البطا�؛�

2

تشجيع جهرة العام� لضامن التوازن يف سوق العمل احمللية وخفض معدالت البطا�؛�

تعظمي الفوائد Kقتصادية من الهجرة وزtدة حتويالت املهاجرين؛�

حماربة الهجرة غري الرشعية؛�

ضامن حقوق العام� املهاجرة؛�

.الوفاء dحتياجات العمل يف ا]ول الصديقة املسـتقب� للعام� املرصية�



الرمسية لتوجيه حتويالت املهاجرين حنو متويل التمنيةالسـياسات 

الرمغ من كون تعظمي الفوائد إالقتصادية من الهجرة وزtدة حتويالت املهاجرين تعد واحدة من وعيل �
يف مواد قانون الهجرة رمق مل حيَظ dٕالهÇم الاكيف راكئز سـياسة الهجرة املرصية، ٕاال ٔان هذا املوضوع 

 . ١٩٨٣لعام  ١١١

ومل يتطرق ايل مدخرات املرصيني يف التمنية،  ٕاجتذابتركّز ٕاهÇم القانون dٔالساس عىل وقد �

2

ومل يتطرق ايل مدخرات املرصيني يف التمنية،  ٕاجتذابتركّز ٕاهÇم القانون dٔالساس عىل وقد �
 . املناسـبة لزtدة جحم ت\ التحويالت ٔاو ختفيض تلكفهتا الوسائل

:من القانون املشار ٕاليه اكالٓيت ١٥ورد نص املادة وقد �

يعفى عائد ٕاست%ر الودائع اليت يودعها املهاجرون املرصيون يف ٔاحد البنوك العام� يف مرص من اكفة الرضائب �
والرسوم، كام يعامل رٔاس املال ا9ى يشارك به املرصى املهاجر ٔاو غريه من املرصيني العاملني ىف مرشوعات 
ٔاو ٔاعامل است%رية داخل البالد عىل ٔاساس متتعه باكفة املزاI املقررة لرٔاس املال أالجنىب ا9ى يعمل ىف نفس 

اdال ٔاو رٔاس املال الوطىن ٔاهيام ٔاصلح ^ فٕاذا تقررت ٔاكرث من معام� تبعا الختالف جنسـية رٔاس املال 
.أالجنىب، اكنت معام� رٔاس املال ا9ى يشارك به عىل ٔاساس املعام� االٔكرث مزية



الرمسية لتوجيه حتويالت املهاجرين حنو متويل التمنيةالسـياسات 

عام ورد يف  ١٩٨٤لعام  ١٤تزد الالحئة التنفيذية للقانون الصادرة dلقرار الوزاري رمق مل �
:من القرار الوزاري عىل ما ييل ٢٣القانون ذاته، حيث نصت املادة 

ماكتب اجلهات اrتصة تقوم وزارة اoوn لشـئون الهجرة واملرصيني ىف اخلارج iلعمل عىل ٔان تنىشء � ماكتب اجلهات اrتصة تقوم وزارة اoوn لشـئون الهجرة واملرصيني ىف اخلارج iلعمل عىل ٔان تنىشء �

للبنوك الوطنية ىف مدن جتمعات املرصيني ىف اخلارج والسعى oى حكومات دول املهجر للموافقة عىل 
حتويل مدخرات املرصيني والتأمينات |ج}عية بأفضل الرشوط، وٕاعداد مرشوعات ودراسات 
جدوى ىف اdاالت الىت هتم املرصيني ىف اخلارج وخاصة ىف جماالت إالساكن والزراعة والصناعة 

مع ٕابراز مزاIها عىل ٔان يتوىل ٔاحصاب هذه عىل املرصيني ىف اخلارج والتكنولوجيا، وطر�ا 
.املرشوعات من املرصيني ىف اخلارج ٕادارة شـئوهنا عند اقتناعهم بتنفيذها



الرمسية لتوجيه حتويالت املهاجرين حنو متويل التمنيةالسـياسات 

الرمغ من ٔامهية ما ورد يف ت\ املادة من دعوة البنوك الوطنية ٕالنشاء ماكتب لها يف املدن عيل �
اليت يقمي هبا املرصيون dخلارج وتيسري تدفق التحويالت dلتعاون مع دول املهجر وٕاعداد 

، ٕاال ٔان القانون مل مرشوعات ودراسات جدوى وطرح ت\ املرشوعات عىل املرصيني dخلارج
 . الكفي� بتحقيق ت\ أالهدافيوحض ت\ اجلهات اåتصة بتيسري ت\ اخلدمات ٔاو آليات التنفيذ  . الكفي� بتحقيق ت\ أالهدافيوحض ت\ اجلهات اåتصة بتيسري ت\ اخلدمات ٔاو آليات التنفيذ 

املرصيني املغرتبني  املستمثرينdٔالساس  خياطبلت\ الترشيعات السـياق العام اىل ذ> ٔان ٔاضف �
وال خياطب ٔابناء اجلالية املرصية بشلك عام، ¤> هيمل، ف£ هيمل، التحويالت العائلية اليت متثل 
الرشحية العظمى من املرصيني dخلارج وما ميكن ٔان يتوافر لها، لو توافرت إالرادة السـياسـية، من 
فرص لٕالستµر يف املرشوعات الصغرية ومتناهية الصغر وامجلعيات التعاونية إالنتاجية للمهاجرين 

.العائدين



بنوك العامة والتجاريةال 

بعض املبادرات احملدودة الرامية ٕاىل جذب حتويالت املرصيني dخلارج للبنوك املرصية، dٕسـتثناء �
ٔاو ٔان ما يتوقع مهنا ٔان يودع ؤ�هنا حتصيل حاصل تترصف البنوك العامة والتجارية مع التحويالت 

يف حساdت العمالت آٍت ال حما� ؤان ما يذهب مهنا مبارشة ́الَرس املهاجرين ال سبيل ٕالجتذاب 
 .  جزء منه لٕالستµر يف املنتجات البنكية .  جزء منه لٕالستµر يف املنتجات البنكية

، ٕاال ٔانه ال توجد ٔاية احلكومة املرصية ال تفرض ٔاية قيود عىل التحويالتالرمغ من ٔان وعيل �
منتجات بنكية dلبنوك املرصية الجتذاب ت\ التحويالت، وٕان اكنت بعض البنوك قد قامت 

.dفتتاح فروع لها يف بعض دول املهجر حىت يمت تسهيل التحويالت



بنوك العامة والتجاريةال 

يعزى عزوف البنوك املرصية عن اسـتحداث منتجات بنكية خمصصة للمهاجرين ينبع منرمبا �
 .  يف هذا إالطار جلذب التحويالتفشل حماوالهتم السابقة 

للتعامل مع البنوك بنفس منط التعامل مع رشاكت حتويل أالموال اىل ذ> نزوع املرصيني ٔاضف � للتعامل مع البنوك بنفس منط التعامل مع رشاكت حتويل أالموال اىل ذ> نزوع املرصيني ٔاضف 
.وقيا¥م بسحب التحويالت من البنوك مبجرد حتويلها



هيئة العامة لٕالستNرال 

وذ> من مكركز لٔالعامل وKبتاكر الهيئة العامة لالستµر واملناطق احلرة عىل تقدمي مرص تعمل �
خالل رعاية برامج الرتوجي لالستµر أالجنىب واحملىل وتقدمي خدمات ميرسة ومطورة للمستمثرين 

 . ىف ٕاطار بيئة ¥ِيئة لٔالعامل وسـياسات دامعة لٕالستµر

الرتوجي جلذب Kستµر أالجنىب وحتفزي : رئيسـية ىهمخسة حماور معل الهيئة عىل ويرتكز �
إالستµر احملىل، تطوير خدمات إالستµر وهتيئة بيئة أالعامل، ٕادارة املناطق احلرة وتمنية املناطق 

.  ا]امعإالستµرية، دمع املرشوعات الصغرية واملتوسطة وتمنية رtدة أالعامل ، والتطوير املؤسىس 

هبدف فتح ٕادارة خاصة لشـئون املرصيني dخلارج الهيئة العامة لالستµر مؤخرًا dٕنشاء قامت  �
 .مرصقنوات ٕاتصال مبارشة مع املرصيني املغرتبني ٕالرشاكهم ىف معلية التمنية ودفع جع� إالستµر ىف 



هيئة العامة لٕالستNرال 

جبو� نظمهتا وزارة اخلارجية لعدد من ا]ول العربية  ٢٠١٢قام وفد رمسي من الهيىة عام كام �
هدفت اجلو� ٕاىل التعريف بدور هيئة Kستµر ىف . مشلت دول لبنان والبحرين وسلطنة عامن

جمال جذب Kستµرات واخلدمات الىت يمت تقدميها للمرصيني املغرتبني dخلارج، وإالجراءات 
عىل إالستµر يف مرص، فضًال عن اخلدمات  املستمثرينالىت من شأهنا تشجيع اجلديدةواحلوافز عىل إالستµر يف مرص، فضًال عن اخلدمات  املستمثرينالىت من شأهنا تشجيع اجلديدةواحلوافز

 .dخلارجالىت يمت تقدميها للمرصيني املغرتبني 

dحملافظات املرصية، dٕالضافة ٕاىل ٕاسـتعراض العديد من الفرص إالستµرية مت طرح وقد �
.اجلو�املرشوعات الكربى خالل ت\ 



هيئة العامة لٕالستNرال 

، وال شك ٔان مفهوم إالستµر عادة يف مرص dملرشوعات الكربى وكبار املستمثرينيرتبط �
ٕاسـتحداث ٕادارة جديدة داخل الهيئة العامة لٕالستµر خاصة جبذب ٕاستµرات املرصيني dخلارج 
يَُعُد خطوة جيدة يف سبيل تعزيز قنوات إالتصال مع املرصيني dخلارج الراغبني يف إالستµر يف 

مرص، ٕاال ٔان الغالبية العظمى من املرصيني dخلارج، خاصة يف دول اخلليج، ليسوا مستمثرين مرص، ٕاال ٔان الغالبية العظمى من املرصيني dخلارج، خاصة يف دول اخلليج، ليسوا مستمثرين 
dملعين إالقتصادي اbّرد، ولكهنم من ٔاحصاب املدخرات املرتامكة من عائد العمل dخلارج واليت ٕان 

 .  مل جيدوا السـبل االٓمنة ٕالستµر ت\ املدخرات يف مرص ٕالجتهت لٕالنفاق غري إالستµري

ٕالجتذاب ت\ تسويق فَُرٍص ٕاستµرية البد للهيئة العامة لٕالستµر من العمل عىل ¤> �
التحويالت، ٔاو جزء مهنا، لٕالستµر وتوفري مناذج ومرشوعات ٕاسرتشادية لضخ ت\ أالموال، 

.صغرية احلجم عيل املسـتوى الفردي وكبرية احلجم عىل املسـتوى الوطين، يف متويل التمنية



أالهلية ومنظامت اUمتع املدينامجلعيات 

منظامت اbمتع املدين اليت تلعب دورًا هاما يف جذب مدخرات املهاجرين وخضها يف بعكس �
ال يوجد دور مرشوعات تمنوية Íحجة كام هو احلال يف لك من تونس واملغرب عىل سبيل املثال، 

يف جمال جذب حتويالت املهاجرين املرصيني وتوجهيها خلدمة يذكر ملنظامت اbمتع املدين املرصية 
 . التمنية يف مرص . التمنية يف مرص

ذ> dٔالساس اىل ق� عدد منظامت اbمتع املدين املرصية العام� يف جمال الهجرة بشلك ويعزى �
عىل معل امجلعيات أالهلية خشـية حتول ٔاعاملها يف هذا اbال القيود املفروضة عام، dٕالضافة ايل 

Íاىل نشاط توظيف أالموال احملظور قانو  . 

.. من التعامل بأمواهلم يف كياÍت غري حكوميةختوف املرصيني اىل ذ> ٔاضف �



أالهلية ومنظامت اUمتع املدينامجلعيات 

من ذ> مجعيات إالساكن اليت ال يرتكز ٕاهÇ¥ا ٔايضا عىل جذب مدخرات املرصيني يسـتثين �
dخلارج، عىل الرمغ من ٔان توفري املسكن املناسب يعد من ا]وافع وأالهداف الرىيسـية للمهاجرين 

.املرصيني



التوصيات

2



التوصيات

التوظيف أالمثل لتحويالت املهاجرين املرصيني dخلارج وحتويل ت\ التحويالت لمتويل التمنية ٕان �
ولكن جيب ٔان يعمل عىل حتفزي " املستمثرين"ال جيب ٔان يعمتد فقط عىل جذب حتويالت 

 .  عىل إالستµر يف املرشوعات الصغرية ومتناهية الصغرٔاحصاب املدخرات الصغرية 

2

يف اخلارج، عادة، ميثلون كفاءات علمية وعام� ماهرة تسـتفيد عادة بفارق أالجور بني املرصيون �
 . تضعهم يف مصاف املستمثرينتراكامت مالية كبرية ]هيم وليس مرص وبAان املهجر 

عيل من ٔاحصاب التحويالت الصغرية البد من العمل عىل مساعدة ت\ الفئة الكبرية ¤> �
توظيف جزء من مدخراهتم يف أالنشطة إالنتاجية من خالل سـياسات ؤافاكر خمتلفة عن جذب 

 . إالستµرات اليت ال ميلكها K ق� قلي� مهنم

:هذا الصدد ميكننا عرض بعض التوصيات كام ييلويف �



هيئة تنسـيقية حول التحويالت والتمنيةٕاسـتحداث 

أالطر والترشيعات والكياÍت املعنية، ٔاو اليت جيب ٔان تكون معنية dلتحويالت، وكيفية تتعدد �
تعظمي إالسفادة مهنا يف متويل التمنية، وتتعارض ٕاختصاصاهتا ٔاحياÍ وتبدو جمهوداهتا كجزر منعز� 

 . بدال من تاكملها وتنامغ kودهاتشتت ت\ اجلهود يف كثري من أالحيان مبا يؤدي اىل 

لتوجهيها حنو متويل المتية 

2

لتوجهيها حنو متويل المتية وخلق بيئة مواتية فٕان اخلطوة أالوىل حنو تعظمي منافع التحويالت ¤> �
تضطلع بتنسـيق اجلهود اخلاصة بتوجيه خلق هيئة تنسـيقية ال يتأىت K من خالل ٕاسـتحداث ٔاو 

. التحويالت حنو التمنية

نتصور ٔان تعمل هذه الهيئة التنسـيقية حتت رعاية وزارة القوى العام� والهجرة، وحتديدا ميكن ٔان �
، عىل ٔان يعمل اللجنة العليا للهجرةتندرج هذه الهيئة حتت الكيان التنسـيقي االٔكرب املمتثل يف 

 . قطاع شـئون الهجرة واملرصيني يف اخلارج ٔ�مانة فنية لت\ الهيئة



هيئة تنسـيقية حول التحويالت والتمنيةٕاسـتحداث 

ٔان تضم اللجنة يف عضويهتا اكفة اجلهات احلكومية وغري احلكومية املعنية بتوجيه ونقرتح �
 . التحويالت للتمنية

ٔان يكون مضن عضوية ت\ اللجنة، dٕالضافة اىل ممثلني عن وزارة القوي العام� والهجرة ونقرتح ٔان يكون مضن عضوية ت\ اللجنة، dٕالضافة اىل ممثلني عن وزارة القوي العام� والهجرة ونقرتح �
:ممثلني عن اجلهات التالية

الهيئة العامة لٕالست%ر�

البنك املركزي املرصي�

الصندوق إالج}عي للتمنية�

ممثلني عن منظامت اdمتع املدين�

ممثلني عن ٔاحصاب أالعامل�



دور القطاع املرصيف وخفض تلكفة التحويلدمع 

مدخرات املرصيني dخلارج جيب العمل عىل دمع دور القطاع املرصيف يف جذب حتويالت جلذب �
:املرصيني يف اخلارج لوطهنم أالم من خالل التدابري التالية

واملؤسسات املالية يف اoول املضيفة، خاصة يف ب�ان اخلليج وأالردن وليبيا، توسـيع الشـباكت البنكية �
ٕان وجود مثل ت� املؤسسات املالية يف ب�ان . اليت تسـتضيف الغالبية العظمى من املرصيني يف اخلارج ٕان وجود مثل ت� املؤسسات املالية يف ب�ان . اليت تسـتضيف الغالبية العظمى من املرصيني يف اخلارج

.املهجر من شأنه حتفزي املهاجرين عىل حتويل مدخراهتم ملرص

وتقليل الوقت ا9ي تسـتغرقه معلية التحويل من خالل التوظيف ختفيض تلكفة التحويل العمل عىل �
.أالمثل للتكنولوجيا

خاصة iملغرتبني، وتطوير ما هو قامئ مهنا، مبزاI تفضيلية كفي� مبنافسة املنتجات ٕاسـتحداث منتجات بنكية �
.البنكية يف ب�ان املهجر



برامج ٕاستNرية للتحويالت صغرية احلجمتوفري 

للحكومة ومؤسساهتا اåتلفة العمل عىل توظيف التحويالت يف متويل التمنية والعمل عىل ميكن �
توفري مناذج ودراسات جدوى جذب التحويالت صغرية احلجم والتحويالت الفردية من خالل 

ميكن للمهاجر العائد ٔاو مجموعة من –مرشوعات صغرية ومتناهية الصغر –ملرشوعات ٕاستµرية
 .هبااملهاجرين العائدين جممتعني، ٔان يقوموا  .هبااملهاجرين العائدين جممتعني، ٔان يقوموا 

 . متكهنم من إالسـمترار يف ٔانشطهتم إالقتصاديةحوافزا جادة منح صغار املستمثرين وكذ> �

ال يعين إالنرصاف عن دعوة املستمثرين املرصيني يف اخلارج لٕالستµر يف مرص، لكن جيب هذا �
واليت متثل النسـبة الغالبة لتحويالت ٕاهÇما ٔاكرب dلتحويالت صغرية احلجم ٔان تويل ا]و� 
.املرصيني dخلارج



الرعاية إالج%عيةتوفري 

 . ا]راسةتبدو ت\ التوصية خارجة عن سـياق املوضوع حمل قد �

قدر ٔاثبتت ٔانه ٕاذا ما توافر  - تونس واملغرب عىل سبيل املثال  - ٔان جتارب ا]ول أالخرى ٕاال �
لقلل ذ> من نسـبة التحويالت ) والرعاية الصحية والتعلميية(من امحلاية إالجÇعية  مناسب

والتعلميية
لقلل ذ> من نسـبة التحويالت ) والرعاية الصحية والتعلميية(من امحلاية إالجÇعية  مناسب

 .والتعلمييةاملوkة لٕالنفاق عىل اخلدمات الصحية 

]ي ́اَرس املهاجرين واملهاجرين العائدين حتقيق وفورات مالية بدوره سوف يؤدي ايل وا¤ي �
ميكن توجهيها لٕالستµر يف املرشوعات الصغرية ومتناهية الصغر مبا يؤدي، ليس فقط ايل خلق 

فرص معل تقلل إالعÇد عىل الهجرة، ولكن ٔايضا اىل ٕاحداث حتسن ملموس يف مسـتوى املعيشة 
.]ى رشحية كبرية من املواطنني



الرشاكة بني احلكومة والعاملني lخلارجتدعمي 

متثل منوذجا Íحجا يقتدى به عند احلديث عن تدعمي الرشاكة بني احلكومة جتربة املكسـيك لعل �
واملهاجرين يف توجيه حتويالت املهاجرين لمتويل التمنية، حيث تشارك احلكومة املهاجرين 

منطقة مث تقوم /واملهاجرين العائدين يف حتديد نوعية املرشوعات التمنوية ؤاولوtهتا طبقا للك ٕاقلمي
وقد حقق هذا . احلكومة dملشاركة يف متويل ت\ املرشوعات من خالل نسب مشاركة معينة وقد حقق هذا . احلكومة dملشاركة يف متويل ت\ املرشوعات من خالل نسب مشاركة معينة

املرشوع جناحا كبريا يف إالسـتفادة من حتويالت املهاجرين يف مرشوعات تمنوية مشرتكة هتدف اىل 
.الوقتتمنية جممتعات املهاجرين وحتقيق ٔارdح ٕاقتصادية هلم يف ذات 

ميكن، يف احلا� املرصية، ٔان تقوم احلكومة بطرح مرشوعات جاهزة يمت إالكتتاب فهيا من خالل �
املوkة التحويالت امجلاعية الرشاكة مع منظامت اbمتع املدين تسـهتدف صغار املستمثرين وحتفز 

 .  للمرشوعات الصغرية ومتناهية الصغر



الرشاكة بني احلكومة والعاملني lخلارجتدعمي 

يف هذا الصدد ٔان يتوىل الصندوق إالجÇعي للتمنية، مبا � من خربة يف جمال املرشوعات وميكن �
ٕاعداد دراسات اجلدوى الصغرية ومتناهية الصغر ومن خالل الرشاكة مع منظامت اbمتع املدين، 

لت\ املرشوعات طبقا لٕالحتياجات اåتلفة للمحافظات املرصية والرتوجي لها ومتابعهتا واملسامهة 
.يف متويلها وتسويق منتجاهتا.يف متويلها وتسويق منتجاهتا

dٕالضافة اىل ذ>، ويف ظل املرشوعات الكربى اليت تنفذها مرص االٓن، مرشوع قناة السويس �
عيل سبيل املثال، جيب عىل احلكومة العمل عىل ) مرشوع املليون فدان(وٕاسـتصالح أالرايض 

يف ت\ املرشوعات من خالل ٕاعداد ٔاوعية ٕاستµرية خاصة ٕارشاك اجلاليات املرصية املغرتبة 
dملرصيني dخلارج dجلنيه املرصي والعمالت الصعبة وتيسريها للمرصيني dخلارج من خالل 

.  البعثات ا]بلوماسـية املرصية وماكتب التمنثيل والنوادي والروابط املرصية يف اخلارج



الرشاكة بني احلكومة والعاملني lخلارجتدعمي 

الرمغ من تقدمي قانون الهجرة املرصي بعض التسهيالت لرٔاس مال املغرتب املرصي الراغب عىل �
¤> جيب ٔان ، ضعيفة التيسرياتمعرفة املرصيني dخلارج بت\ يف إالستµر يف مرص ٕاال ٔان 

.تعمل احلكومة املرصية عىل نرش املعرفة بت\ التيسريات بني التجمعات املرصية dخلارج

2



دور منظامت اUمتع املديندمع 

منظامت اbمتع املدين يف ا]ول ذات التجارب املامث� دورا هاما يف توجيه حتويالت لعبت �
 .  عىل سبيل املثالتونس واملغرب املهاجرين حنو متويل التمنية، 

عىل ا]خول يف هذا اbال، حتفزي منظامت اbمتع املدين املرصية جيب عىل مؤسسات ا]و� ¤> � عىل ا]خول يف هذا اbال، حتفزي منظامت اbمتع املدين املرصية جيب عىل مؤسسات ا]و� ¤> 
ٔالن مثل ت\ املنظامت عىل ص� مبارشة وٕاحتاكك يويم بقضاt وٕاحتياجات املهاجرين العائدين يف 

حمال ٕاقامهتم ويه أالعمل dلظروف اåتلفة لت\ املناطق مبا ميكهنا من ٕاعداد برامج لتوظيف 
 .  مدخرات املستمثرين تليب ٕاحتياجات اbمتع احمليل اåتلفة يف الريف واحلرض

اليت حتول دون مشاركة مؤسسات اbمتع رفع اكفة القيود الترشيعية ذ> العمل عىل يتطلب �
 . املدين يف ت\ الربامج




