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 مصر حالة :التنمية تمويل نحو المهاجرين تحويالت توجيه وسياسات إستراتيجيات

 زهري أيمن

 

 مقدمة .1
 الدائمة الدائمة االقامة بغرض فيها المقيمين الدولة حدود خارج من االفراد إنتقال هي الدولية الهجرة

 منتصف منذ أنه إال   ،للهجرة مستقبلة دولة ،يخهاتار طوال   ر،مص كانت   (.المؤقتة) الدائمة شبه أو

 ذلك تزامن .العمل أجل من ادةع ،  للمهاجرين مرسلة دولة مصر أصبحت العشرين القرن سبعينات

 حرب بعد البترول أسعار إرتفاع بعد وليبيا العربي الخليج بلدان شهدتها التي اإلقتصادية النهضة مع

 من القادمة بالعمالة خاللها إستعانت إقتصادية نهضة إقامة الى الدول تلك وتوجه ٣٧٩١ أكتوبر

 أن قبل العربية المنطقة في الكبير السكاني الثقل ذات مصر طليعتها وفي المجاورة العربية البلدان

 من القادمة الرخيصة العمالة أفواج للعمالة المستقطبة الهامة المنطقة تلك في المصرية العمالة يزاحم

 مع يتوافق ال والذي البلدان تلك تواجهه التي الديموجرافي العجز لسد آسيا شرق نوبوج جنوب بلدان

 .اإلقتصادية توجهاتها

 

 مصر واجهتها التى اإلقتصادية المشكالت مع الوقت ذلك في للخليج المصرية العمالة هجرة تزامنت

 الخريجين إستيعاب على المصري اإلقتصاد قدرة وعدم السكانية والزيادة 0111 أكتوبر حرب بعد

 اإلداري الجهاز قدرة وعدم اإلقتصادي اإلنفتاح وسياسات الريف في الزراعية العمالة فائض وإرتفاع

 العمل سوق الى الداخلة المتتالية األفواج إستيعاب على ،الوقت ذلك في الرئيسي موظفال ،للدولة

 هجرة موجه مصر شهدت ،لنفطا بلدان الى باإلضافة .الخريجين توظيف عن مرحليا الدولة وتخلي

 المستقبلة الدول الى حاليا ولبنان األردن إنضمت كما ،العشرين القرن ثمانيات في للعراق كبيرة

 .المصرية للهجرة

 

 نحو قوة أقل هجرة تيار مصر شهدت ،بقليل قبلها أو ،النفط لبلدان المصرية الهجرة مع بالتزامن

 عليه يطلق ما أو الغرب نحو الهجرة في يتمثل الناصر بدع جمال الراحل الرئيس عهد في بدأ الغرب

 مختلفة المصريين من الفئة هذه هجرة أسباب وكانت ."المهجر بلدان" المصرية الهجرة أدبيات في

 الدائمة باإلقامة لهم تسمح بلدان الى المهاجرين هؤالء توجه حيث النفط لبلدان المصرية الهجرة عن



 

2 

 لربطهم المصرية الدولة سعت الدول تلك في مصرية جاليات كوينت الى أدى ما وهو، والتجنس

 إنتقلت الذي 0180 عام بالخارج والمصريين للهجرة الدولة وزير منصب إستحداث خالل من بمصر

 مهام بنفس ليقوم حاليا والهجرة العاملة القوى وزارة الى ثم الخارجية وزارة الى بعد فيما تبعيته

 .للهجرة الدولة وزير

 

 بطرق ،اآلن وحتى الماضي القرن نهاية في عربية غير بلدان الى للهجرة المصريين توجه مع أنه إال

 األساسب ،التجنس أو الدائمة اإلقامة بغرض ليس (الشرعية غير الهجرة) مشروعة وغير مشروعة

 لىع يغلب حيث النفط لبلدان العمل أجل من المصرية الهجرة نمط إنتاج وإعادة العمل بغرض ولكن

، الماهرة وشبه الماهرة العمالة بين وخليط الذكوري الطابع ألوروبا خاصة ،الحالية الهجرة تيارات

 في المغتربة المصرية بالجاليات إهتمامه بطبيعة ،والهجرة العاملة القوى بوزارة الهجرة قطاع إتجه

 رعاية وهو األصيل ملهع الى باإلضافة ليشمل ،عمله مجال في التوسع الى ،العربية النفط بلدان غير

 غير الهجرة قضايا مع أيضا التعاطي الي ،(التقليدية المهجر بدول) بالخارج المصريين شئون

 الثنائية اإلتفاقيات خالل من وفرنسا واليونان إيطاليا خاصة البلدان لتلك العمل جرةوه الشرعية

 ومشروع (IMIS) متكاملال الهجرة معلومات مشروع مثل المهجر دول مع المشتركة والمشروعات

 العمل بهجرة المرتبطة المشروعات من وغيرهما (IDOM) الهجرة حول اإلعالمية الحملة

 وتلك مصر بين عليها والطلب العمالة من العرض بين والمواءمة الشرعية غير الهجرة ومكافحة

 .الدول

 

 في العمل أجل من للمصريين الكثيفة الهجرة عصر داية منذ المصريين تحويالت همتسا وقد

 الكلي، اإلقتصاد مستوي على سواء المصري اإلقتصاد دعم في هاما دورا الماضي القرن سبعينات

 خالل من الجزئي اإلقتصاد مستوى على أو المدفوعات، ميزان ودعم الصعبة العملة توفير خالل من

 الصحة خدمات على نفاقواإل المهاجرين أسر اإلحتياجات علي لإلنفاق الالزمة المالية الموارد توفير

 .وغيرها ثمارواإلست السكن ظروف وتحسين لتعليموا

 

 بشكل المصرية بالهجرة المرتبطة الموضوعات لبعض والتحليل بالعرض الدراسة هذه في نتناول

 المقدمة هذه بعد .خاص بشكل التنمية لتمويل توجيهها وسبل بالتحويالت المرتطة والموضوعات عام

 اهم باإلضافة المصرية الهجرة وحجم لمحددات الدراسة هذه من الثاني الفصل في نقدم القصيرة،
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 المهاجرين تحويالت لتدفقات عرضا الثالث الفصل في نقدم .المصرية الهجرة سياسة مالمح

 تمويل نحو المهاجرين تحويالت توجيه سياسات الرابع الفصل في نستعرض بينما وإستخداماتها،

 تمويل في المهاجرين بتحويالت اإلستفادة تعظيم في تصب التي توصياتال ببعض ونختتم التنمية

 .التنمية
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 المصرية الهجرة .2

………. 

 المصرية الهجرة أسباب/محددات 2.1 

 والمحددات مصر من للهجرة الدافعة بالمحددات مرتبطة أسباب بين المصرية الهجرة أسباب تتعدد

 تيسير في المصرية الهجرة تشبكا دور الى إلضافةبا ،المستقبلة الدول في للهجرة المستقطبة

 :مجموعات/عوامل ثالثة الى المصرية الحالة في الهجرة عوامل تقسيم ويمكننا .ةالهجر

 

 :اإلقتصادية المحددات/العوامل

 في للسكان المتزايد النمو أن إذ المصرية؛ الهجرة حركة في األهم العامل اإلقتصادي العامل يعد 

  البطالة معدالت في تمثلت واقتصادية اجتماعية مشكالت خلق قد الثانية العالمية الحرب منذ مصر

 وتزايد، التعليم على العائد وإنخفاض ،والدخول األجور وإنخفاض ص،المنقو والتشغيل ،المرتفعة

 تلك لمواجهة واالجتماعية االقتصادية للسياسات (أحيانا) المالئمة غير واالستجابات ،الفقر نسبة

 إقتصاديات انتعاش فإن ،أخرى ناحية من ،للهجرة" دافعة" عوامل تزال وال أصبحت ،شكالتالم

 عوامل شكلت ذلك عن الناشئة التوظيف وفرص عاملة قوى إلى والحاجة بالخليج النفطية الدول

 .المصرية للعمالة رئيسية "جذب"

 

 :السياسية المحددات/العوامل

 فقوانين .المقصد دول أو (مصر) المنشأ دول في سواء سيةالسيا الظروف في الثانى العامل يتمثل

 في رئيسيا   دورا   بالفعل لعبت قد للمهاجرين المستقبلة الدول في الدخول وسياسات مصر في الهجرة

 الثاني النصف في العمل أجل من الهجرة من كبيرة موجه مصر شهدت حيث الهجرة تيارات توجيه

 كمحدد السياسية العوامل أثر جليا تبين وقد .الهجرة عن القيود فعر نتيجة الماضي القرن سبعينات من

 لسد للعراق مصر من قوي هجرة تيار حدوث الى أدت التي اإليرانية العراقية الحرب أثناء للهجرة

 .الحرب تلك في العراقيين الشباب من العظمى الغالبية لتجنيد نتيجة العراقي العمل سوق في العجز

 كبيرة نسبة عودة ذلك الى أضف .والثانية األولي الخليج حربي إبان عائدة ةهجر مصر شهدت كما

 .١١٣٣ فبراير في ليبيا شهدتها التي السياسية التغيرات بعد ليبيا في المصرية العمالة من
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 (:الهجرة شبكات) اإلجتماعية المحددات/العوامل

 من المهاجرون عليها يحصل قد التى دةالمساع مثل، الهجرة في هاما   دورا   اإلجتماعية العوامل تلعب

 تدفقات تيسير في هاما   دورا   الهجرة شبكات تلعبو .بالهجرة سبقوهم الذين وأصدقائهم أقاربهم

 شبكات كانت والعشرين الحادي القرن بداية حتىو .التدفقات تلك ثبات على والمحافظة الهجرة

 تمكنوا الذين الذكور المهاجرونف .وليبيا واألردن والعراق ،العربى الخليج دول على تركز الهجرة

 .وأصدقائهم ألقاربهم عمل عقود تأمين أيضا   استطاعوا ما عادة بالخارج عمل عقد على الحصول من

 تدفق تيسير في الهجرة شبكات دور زدادإ با،أورو الى للهجرة المصريين من شريحة وجهبت

 وإرتباطها والمحافظات القرى بعض في ةالهجر لتركز نظرا البلدان لتلك المصريين المهاجرين

 .المقصد ببلدان المباشر

 

 المصرية الهجرة حجم تقدير 2.2 

 المتحدةعدد األمم تقدر فبينما ر،المصد بإختالف كبيرا إختالفا المصرية الهجرة حجم تقديرات تختلف

 الرقم هذا ضعف الى المصرية التقديرات لتص بالخارج، مصري مليون ١،٣ بـ بالخارج المصريين

 لتقديرات طبقا اإلقامة لبلد طبقا بالخارج المصريين أعداد تقدير هأدنا ٣ مرق الجدول بيني .اتقريب

 نيمثلو العربية البلدان في مصري مليون ٨،٤ يحوال يتواجد حيث ،١١١٧ ملعا الخارجية وزارة

 عدد يصل ثحي المستقبلة الدول قائمة ليبيا تتصدرو ج،بالخار المصريين إجمالي من ٪٩٨

 البلدان في المصريين إجمالي من ٪٨٣،٤ يمثلون مصري مليون ١ حوالي الي ليبيا في المصريين

 دولة أكبر ثاني السعودية العربية المملكة مثلت .جبالخار المصريين إجمالي من ٪١٣،٧و العربية

 في المصريين إجمالي من ٪١٩،٣ يمثلون مليون ٣،١ يبحوال بها المصريين عدد يقدر حيث مستقبلة

 الثالثة المرتبتين والكويت األردن تحتل ثم ج،بالخار المصريين إجمالي من ٪١١،٣ و العربية البلدان

 المصريين عدد يقدر حيث بهما المقيمين المصريين عدد حيث من العربية الدول بين والرابعة

 ولبنان وعمان قطر من كل تالية مراتب في تأتي ثم ألف، ١٦١ بـ األردن فيو آلف ٨٤١ بـ بالكويت

 ال حيث إستيطان دول تمثل ال المستقبلة العربية الدول ألن نظراو .ىاألخر العربية الدول وبعض

 المصريين هجرة أن إستنتاج التأكد من بكثير يمكن فإنه اإلندماج أو بالتجنيس عامة أنظمتها تسمح

 .باألساس عمالة هجرة هي الدول لتلك
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 اوحده الشمالية أمريكا دول أن نجد العربية الدول غير في المصريين داعدا لتقدير إنتقلنا إذا

 المصريين عدد يقدر حيث بالخارج المصريين من األعظم بالنصيب تأثرتس (اوكند المتحدة والياتال)

 و العربية الدول غير في المصريين إجمالي من ٪٨٦،١ مثلوني آلف ٩٤٣ بـحوالي الشمالية بأمريكا

 عدد يقدر حيث الثانية المرتبة في المتحدة المملكة أتيت .ةعام بالخارج يينالمصر من ٪٣١،٣

 ة،العربي الدول غير في المصريين إجمالي من ٪٣٨،٤ يمثلون ألف ١٣١ بحوالي هناك المصريين

 فرنسا ليهاي آلف، ٣٧١ بحوالي بها المصريين عدد يقدر حيث الثالثة المرتبة يف إيطاليا تحل ثم

 مثل األخرى البلدان بعض الى باإلضافة ،(ألف ٤١) اليونان ،(آلف ٣١٦) رالياأست ،(ألف ٣٦١)

 خالل أوروبا نحو الهجرية التدفقات مع أنه ة،مالحظ ويمكن .وسويسرا والنمسا هولندا و ألمانيا

 كما إستيطانية هجرة مجملها في تمثل تعد لم العربية الدول لغير المصريين هجرة أن السابقة الفترة

 بالنسبة خاصة العمل وهجرة اإلستيطانية الهجرة بين خليطا أصبحت كنهاول ى،مض فيما لحالا كان

 أن التأكد من بكثير القول يمكنو .اوفرنس إيطاليا مثل لبلدان المصرية الهجرة من الحديثة للموجات

 الخليج؛ لبلدان المصرية الهجرة لنمط إنتاج إعادة تمثل ألوروبا الحديثة الهجرات من كبيرة نسبة

 مصر في األجور وضعف البطالة مثل إقتصادية بعوامل مدفوعة الذكوري الطابع عليها يغلب هجرة

 .العودة عند المهاجرين طموحات تلبي أن يمكن مالية وفورات لتحقيق
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 1 رقم جدول

 اإلقامة لبلد طبقا بالخارج المصريون

 العدد الدولة
 بالدول المئوية النسبة

 يةالعرب وغير العربية

 المئوية النسبة

 (اإلجمالي)

 30.9 41.8 2,000,000 ليبيا

 20.1 27.1 1,300,000 السعودية

 8.1 11.0 525,000 األردن

 7.4 10.0 480,000 الكويت

 4.0 5.4 260,000 اإلمارات

 1.4 1.8 88,500 قطر

 0.7 0.9 45,000 عمان

 0.6 0.8 38,000 لبنان

 0.2 0.3 15,000 العراق

 0.2 0.3 12,000 البحرين

 0.2 0.2 10,300 اليمن

 0.2 0.2 10,000 سورية

 0.1 0.1 5,559 أخرى عربية دول

 74.0 100.0 4,789,359 العربية الدول إجمالي

 12.1 46.3 780,841 وكندا المتحدة الواليات

 3.9 14.8 250,000 المتحدة المملكة

 2.9 11.3 190,000 إيطاليا

 2.5 9.5 160,000 فرنسا

 1.6 6.3 106,000 أستراليا

 1.2 4.7 80,000 اليونان
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 العدد الدولة
 بالدول المئوية النسبة

 يةالعرب وغير العربية

 المئوية النسبة

 (اإلجمالي)

 0.5 1.8 30,000 ألمانيا

 0.5 1.8 30,000 هولندا

 0.4 1.5 25,000 النمسا

 0.2 0.7 12,000 سويسرا

 0.3 1.3 22,317 عربية غير أخرى دول

 26.0 100.0 1,686,158 العربية غير الدول إجمالي

 100.0  6,475,517 العام اإلجمالي

 

 .2009 لعام الخارجية وزارة تقديرات* 

 

 للهجرة الوطنية السياسة 2.3

 يجوز ال أنهو ة،مكفول والهجرة ة،واإلقام ،التنقل حرية أن على الجديد الدستور في ٦١ المادة أّكدت

 ةالدول إلتزام على ٤٤ المادة أّكدت كما ه،إلي العودة من منعه وال ة،الدول إقليم عن مواطن أى إبعاد

 أداء من مكينهموت م،وحرياته حقوقهم وكفالة حمايتهمو ج،بالخار المقيمين المصريين مصالح برعاية

 .الوطن تنمية فى وإسهامهم والمجتمع الدولة نحو العامة واجباتهم

 

 ال أنه يالحظ أنه الإ ج،بالخار بالمصريين المعدل/الجديد المصري الدستور إهتمام من الرغم على

 الحكومة رؤية تلخص ٣٧٤١ لسنة ٣٣٣ رقم الهجرة قانون خالفب ة،معلن ميةرس وثيقة توجد

 حول رسمية عمل خطة أو رسمية استراتيجية وجود عدم من الرغم وعلى ،الهجرة حول المصرية

 في السياسات لُصناع العامة والخطابات الحكومية السياسات  تقييم أن الإ ر،مص في الهجرة سياسة

 :المصرية الهجرة لسياسة محاور أو ركائز خمسة لنا يبين مختلفة مناسبات
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 المهاجرين؛ تحويالت وزيادة الهجرة من االقتصادية الفوائد تعظيم .4
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 المصرية للهجرة المؤسسي اإلطار 2
 الوزارات كافة إعتبار خالله من يمكن الذي المدى الي المصرية بالهجرة المرتبطة الجهات تتعدد

 هذا في الفاعلة المباشرة الوزارات أن الإ ر،آخ أو جانب من الهجرة بموضوع عالقة ذات المصرية

 وبعض والهجرة العاملة والقوى اإلجتماعي والتضامن والداخلية الخارجية وزارات هي المجال

 ألهم عرضا يلي فيما نقدمو .لوالعم األعمال أصحاب منظمات الى اإلضافةب ى،األخر الجهات

 .بالخارج والمصريين الهجرة مجال في الجهات تلك انشطة

 

 والهجرة العاملة القوي وزارة 2.1

 في المصرية الدولة خاللها من تتعامل التي الرئيسية الواجهة والهجرة العاملة القوى وزارة تعد

 العمل هجرة بين الوزارة تفّرقو .ةعام بصفة المصرية والهجرة خاصة بصفة العمل هجرة موضوع

 عمالةلل المستقطبة التقليدية البلدان لغير الهجرة أو اإلستيطانية الهجرة عليه يطلق أن يمكن وما

 الخارجي والتمثيل للتشغيل العامة اإلدارة تختص .األخرى العربية والدول الخليج بلدان في المصرية

 إدارة تضطلع .الخارجي والتشغيل الخاجي التمثيل إدارتي خالل من العمل أجل من بالهجرة بالوزارة

 تحت يندرجو .نالعماليي والملحقين المستشارين خالل من الخارجي يلثالتم بوظائف الخارجي التمثيل

 لدى عشر رابع تمثيل مكتب الى باإلضافة العمالي للتمثيل مكتبا ٣١ الخارجي التمثيل إدارة إشراف

 إيطاليا في ومكتبين العربية البلدان في العمالي للتمثيل مكتبا ٣٣ ويوجد .ةالدولي العمل منظمة

 بوزارة العمل بهجرة المرتبطة مهامال كافة الخارجي التشغيل إدارة إختصاص ضمن يقع .نواليونا

 المصرية العمالة توظيف مكاتب تراخيص وتجديد إصدار المهام تلك تتمثلو .ةوالهجر العاملة القوى

 المصرية للعمالة الخارجي والطلب العرض بين التوفيقو بالخارج العمل عقود إعتمادو الخارج في

 .العائدة العمالة شكاوى دراسةو

 

 أمريكا في التقليدية المهجر لبلدان للمصريين الدائمة بالهجرة باألساس، ،هجرةال شئون قطاع هتم

 والمصريين الهجرة شئون قطاع أنشطة شهدت وقد .الغربية وأوروبا ونيوزيالندا وأستراليا الشمالية

 والتي ،للمصريين الدائمة بالهجرة اإلهتمام تتخطى ١١١١ عام من إعتبارا نوعيا تغيرا الخارج في

 قطاع بدأ يثح ة،التقليدي المهجر بلدان في المغتربة المصرية الجاليات مع التواصل حدود اوزتتج
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 نظم مشروع ثلم ي،الخارج التشغيل إدارة مهام مع تتقاطع التي المشروعات بعض تنفيذ في الهجرة

 القطاع وأنشطة IDOM الهجرة حول اإلعالمية الحملة ومشروع IMIS المتكامل الهجرة معلمات

 - األوروبية الدول لبعض خاصة - العمل أسواق ودراسة الشرعية غير الهجرة مكافحة مجال يف

 التدريبية البرامج بعض تقديم الى باإلضافة الخارجي باإلستخدام خاصة بيانت قواعد إنشاء وكذلك

 د،قصالم بلدان وثقافات للهجرة المنظمة والقوانين واإلقامة العمل شروط حول الهجرة في للراغبين

 المهجر بلدان في فقط ليس ة،المصري الجاليات ممثلي لتشمل القطاع أنشطة إمتداد الى اإلضافةب

  .ةالمصري للعمالة التقليدي المقصد تعد التي العربية البلدان أيضا لكن ة،التقليدي

 

 الخارجية زارةو 2.2

 الدبلوماسية اتالبعث خالل من الخارج في المصريين مع المصرية الخارجية وزارة تتواصل

 أثناء للمصريين خدماتها لتقديم العالم بلدان من العديد في المصرية القنصليات وتنتشر ،المصرية

 يطلبها التي والمستندات األوراق إصدار الخدمات هذه وتشمل .الوطن أرض خارج تواجدهم

 والتوكيالت سفرال وجوازات والطالق والزواج والوفاة الميالد شهادات مثل الخارج في المصريون

 المصدرة المصرية الجهات عن المهام هذه في القنصليات وتنوب .وغيرها العمل تصاريح وتجديد

 السفارات في القنصلية األقسام وتتولي. وغيرها والداخلية العدل وزارات مثل مصر في األوراق لتلك

 المواطنين بتوعية أيضا الخارجية وزارة تقوم .الدول عواصم في الخدمات تلك تقديم المصرية

 .السفر قبل ما إرشادات وحدة خالل من مصر مغادرتهم قبل السفر في الراغبين

 

 ومنع مكافحة على الخارجية وزارة تعمل، السفر قبل ما وإرشادات القنصلية الخدمات الى باإلضافة

 نيةوط لجنة إنشاءب ١١٣٨ لسنة ١٤١ رقم الوزراء رئيس قرار صدر وقد. الشرعية غير الهجرة

 كافة عن ممثلين عضويتها في تضم الداخلية بوزارة الشرعية غير الهجرة ومنع لمكافحة تنسيقية

 إنشاء على حاليا الخارجية وزارة تعمل كما .الشرعية غير الهجرة بقضية المعنية والهيئات الوزارات

 ".بالخارج للمصريين العليا المفوضية"  مسمى تحت الخارج في المصريين لمساعدة مؤسسي كيان
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 الداخلية وزارة 2.3

 وإدارة السفر جوازات إصدار مهمة الداخلية بوزارة والجنسية والهجرة الجوازات مصلحة تتولي

 بالدخول الخاصة البيانات بجمع بالتالي وتقوم لمصر والجوية والبحرية البرية العبور مراكز

 الخاصة األجانب خدمات الى باإلضافة والوصول المغادرة بطاقات خالل من مصر من والخروج

 .الحدود عبر التحركات شهادات صداروإ والجنسية الهجرة طلبات وكذلك اإلقامة بتصاريح

 

 جهة أي لدى للمصريين العمل تصاريح وتجديد بإصدار العمل لتصاريح العامة اإلدارة تقوم كما

 أي لدى اإلجرامية بقالسوا أرباب من المصريين عمل عدم ضمان الى اإلدارة دور ويهدف .ةأجنبي

 ذات أجنبية جهات لدى  المصريين عمل عدم ضمان وكذلك الوطن سمعة على حفاظا أجنبية جهة

 لدى العمل فى الراغبين المواطنين حماية الى باإلضافة ،والمواطنين الوطن لمصالح معادى نشاط

 العمالة إلحاق شركاتو األفراد بعض قبل من لإلحتيال ضحية الوقوع من البالد خارج أجنبية جهات

 عمل وعقود تأشيرات أو وهمية عمل عقود لهم ليبيعوا بالخارج للعمل حاجتهم يستغلون الذين

 قيامها خالل من الدولة حصيلة اإلدارة تدعم ،اإلدارة لعمل األمني الجانب الى باإلضافة .مزورة

 جهات لدى المصريين لعم تنظيم بشأن ٣٧٧٦ لسنة ١١٣ رقم القانون فرضها التى الرسوم بتحصيل

 للدورين باإلضافة..للدولة العامة للموازنة أساسيا   وموردا   العامة للخزانة دعما   يعتبر بما أجنبية

 األساسي المرجع اإلدارة تصدرها التى المتنوعة اإلحصائية البيانات تمثل ،واإلقتصادي األمني

 والذي بالدولة أخرى إدارية جهة لدى يتوافر ال مصدر وهو بالخارج العاملين المصريين لحصر

 .والمجاالت األهداف من العديد لخدمة به اإلستفادة يمكن

 

 اإلجتماعي التضامن وزارة 2.4

 للمصريين اإلجتماعية التأمينات قانون تطبيق عن المسئولة الوزارة اإلجتماعي التضامن وزارة تَُعد

 الجمعيات عمل على المشرفة يه الوزارة أن ذلك الى أضف .٣٧٩٤ لسنة ٣١ مرق الخارج في

 والعمالة الهجرة بقضايا الوعي رفع في هاما دورا تلعب أن ويمكنها مصر في العاملة األهلية

 المصريين العاملين حقوق عن بالدفاع معنية جمعيات تأسيس تشجيع خالل من بالخارج المصرية
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 الجمعيات غرار على عام شكلب والتنمية الهجرة بمجال تهتم جمعيات إنشاء تشجيع وكذلك بالخارج

 .والمغرب تونس مثل بالهجرة المهتمة العربية البلدان من العديد في القائمة

 

 واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجهاز 2.5

 وتحليل وتجهيز جمع عن المسئولة الرسمية الجهة واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجهاز يعد

 أجل من الهجرة حجم تزايد من الرغم وعلى .مصر في العمل بهجرة الخاصة اإلحصاءات ونشر

 المصرية الهجرة مجال في واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجهاز أنشطة أن إال، مصر من العمل

 ملعا تاريخه يعود الدولية الهجرة حول ميداني مسح آخر أن حيث الهجرة وتيرة إرتفاع مع تتواكب ال

 حاليا الجهاز يقوم .الهجرة تشمل ال الجهاز ينفذها التي العاملة للقوى ريةالدو المسوح أن كما ،٣٧٤٩

 وكذلك وديناميكياتها الهجرة إتجاهات دراسة يشمل الدولية الهجرة حول موسع ميداني مسح بتنفيذ

 .للمصريين الدائمة الهجرة حول سنويا تقريرا أيضا الجهاز يصدر .والتنمية الهجرة بين العالقة

 

 والعمال األعمال أصحاب اتمنظم 2.6

 إتحاد في يوجد وال المصرية العمل هجرة مجال في يذكر دورا األعمال أصحاب منظمات تلعب ال

 حول للحديث إنتقلنا إذا .العمل بهجرة متخصصة وحدات، المثال سبيل على ،المصرية الصناعات

 التنظيمي الهيكل يضم كما ،ينالمهاجر العمال حقوق بحماية عام إهتمام هناك أن نجد العمال نقابات

 ربما ،المستقلة العمالية النقابات يخص فيما   .واإلستخدام للهجرة أمانة مصر عمال نقابات إلتحاد

 .تكوينها حداثة ظل في المصرية العمل بهجرة إهتمامها عن للحديث مبكرا الوقت يكون
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ستخداماتها المهاجرين تحويالت .3  وا 

 عوامل من األهم العامل المنشأ لبلدان المهاجرين تحويالت تمثل إلقتصادية،وا المالية الناحية من

 اإلقتصاد مستوى على المهاجرين ألَُسر بالنسبة خاصة أهمية التحويالت تلك تمثل حيث .الهجرة

 وتمثل (.Caldwell 1969) الكلي اإلقتصاد مستوى على عامة بصفة المنشأ ولبلدان الجزئي

 من المرئي الجزء (األموال تحويل وشركات البريد ومكاتب البنوك خالل نم) الرسمية التحويالت

 ويختلف .الدقة من كبير بقدر قياسها يمكن والتي المنشأ لبلدان المهاجرون يرسلها التي التحويالت

 والمخاطر األجور ومعدالت أخرى لبلدان المهاجرين المواطنين لعدد طبقا الرسمية التحويالت حجم

 التعليمي للمستوى باإلضافة المنشأ، وبلدان المهجر بلدان في اإلقتصادي النشاط وعيةون السياسية

 وكذلك آلخر بلد من التحويالت لنقل المناسبة المالية القنوات وتوافر بالخارج إقامتهم ومدة للمهاجرين

 (.REF) المهجر وبلدان المنشأ بلدان في السائدة الفائدة أسعار

 

 رسميةال تحويالتال 3.1

 اإلقتصادية العوامل من بالعديد المنشأ وبلدان المهجر بلدان بين التحويالت تتأثر الذكر، سلف كما

 التحويالت أن يالحظ لمصر المختلفة المهجر بلدان من التحويالت حجم لتطور والمتتبع والسياسية،

 الخليج بلدان من للمصريين الفجائية للعودة نتيجة   الماضي القرن تسعينات أوائل في إرتفعت قد

 المهجر بنوك في دخراتهمم بتحويل المصريون المغتربون قام حيث الثانية الخليج حرب بعد العربي

 (الجدول رقم) رقم الجدول يوضح .((الجدول رقم) رقم جدول) لمصر العودة قبل المصرية للبنوك

 أمريكي والرد بليون ثالثة كانت 2411و 2011 من الفترة خالل المصريين تحويالت أن أيضا

  .المتوسط في سنويا

 

 ،4111 الى 4115 من الفترة خالل إرتفاعها الخارج في المصريين العاملين تحويالت واصلت

 أمريكي دوالر باليين سبعة من أكثر الى 4115 عام أمريكي دوالر باليين خمسة من إرتفعت حيث

 تحويالت إرتفعت حيث مصر الى التحويالت حجم في كبيرة طفرة 4101 عام شهد .4111 عام

 العام عن دوالر بليون 5٢5 قدرها بزيادة أمريكي دوالر بليون 04٢5 الى الخارج في المصريين
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 لتسجل 4104 عام لها قيمة أعلى بلغت حتي التحويالت حجم في اإلرتفاع توالى ثم ،(4111) السابق

 .4101 عام دوالر بليون 01٢5 الى أخرى مرة تنخفض أن قبل أمريكي دوالر بليون 01٢4 قدره ما

 

 .4101 عام من إعتبارا المصريين تحويالت في حدثت التي الطفرة تفسير في صعوبة نجد ربما

 المصري اإلقتصاد دعم في المصريين لرغبة عزىتُ  ربما تحويالتال في الزيادة أن الباحثين أحد يرى

 اإلعالم وسائل عبر خارجبال للمصريين العاطفية المناشدات بعد خاصة ،4100 يناير ثورة بعد

 بنوك في مدخراتهم من جزء لتحويل اإلجتماعي التواصل شبكات مثل الحديثة والوسائل التقليدية

 إستمرار أن إال الطرح هذا وجاهة من الرغم وعلى (.Zohry 2014) المصرية للبنوك المهجر بلدان

 هذه إرتباط حول نتساءل يجعلنا اربم 4101 عام لإلنخفاض وإتجاهها الوتيرة بذات المالية التدفقات

 مع بالخارج المصريين العاملين تحويالت تداخل وإحتمال مصر في السياسية بالتحوالت الطفرة

 11و 4100 يناير 45 ثورتي ين اإلنتقالية الفترة خالل معين سياسي فصيل لخدمة مالية تحويالت

 .4101 يونيو

  

 

 

 (الجدول رقم) رقم جدول

 ٣١٠٢-٠٩٩١ لمصر المهاجرين تحويالت

 (دوالر بليون) التحويالت السنة

1990 4,284 

1991 4,054 

1992 6,104 

1993 5,664 

1994 3,672 

1995 3,226 

1996 3,107 

1997 3,697 

1998 3,370 

1999 3,235 

2000 2,852 

2001 2,911 

2002 2,893 

2003 2,961 

2004 3,341 
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2005 5,017 

2006 5,330 

2007 7,656 

2008 8,694 

2009 7,150 

2010 12,453 

2011 14,324 

2012 19,236 

2013 17,469 

 2014 أبريل – للخارج التحويالت (2014) الدولي البنك :المصدر

 

 الرسمية غير التحويالت  3.2

 رغي القنوات عبر التحويالت فإن المهاجرين، تحويالت من كبيرة نسبة تمثل قد أنها من الرغم على

 رصدها يمكن ال بلدانهم الى عودتهم عند معهم المهاجرون يحضرها التي المالية المبالغ أو  الرسمية

 ينبغي ال لذلك .(World Bank, 2006) بالتحويالت الخاصة الرسمية اإلحصاءات ضمن إدراجها أو

 أو نقدية تالتحويال تلك كانت سواء المصريين للمهاجرين الرسمية غير التحويالت نتجاهل أن لنا

 عن الرسمية غير التحويالت إرسال ويتم .أخري وسلع كهربائية وأجهزة مالبس صورة في عينية

 عن أو مصر في عطلتهم لقضاء العائدين الزمالء مع مصر في المهاجر لعائلة األموال إرسال طريق

 الحافالت اهرةظ إلنتشار نظرا ليبيا في الحال هو كما الحافالت سائقي مع التحويالت إرسال طريق

 تشهد ليبيا في مناظرة وأماكن قرى الى مصر في محددة وأماكن قري من المصرية العمالة تنقل التي

 بين األموال بنقل األشخاص، نقل خدمة الى باإلضافة يقومون، سائقين خالل من مستمر هجرة تيار

 ليبيا في المصريين العاملين من العظمى الغالبية لكون نظرا    (.,Zohry 2005) المنشأ وبلد المقصد بلد

 ،منهم كبير قطاع لدى المصرفية الثقافة غياب ومع الرسمي غير القطاع في عمل عقود بدون يعملون

 غير الطرق إلتباع يضطرون فإنهم األخيرة، الفترة في ليبيا في السياسية اإلضطرابات الى باإلضافة

 .أموالهم لتحويل الرسمية
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 التحويالت مصدر 3.3

4104 لعام الدولي البنك لبيانات طبقا
0
 المرسلة الدول قائمة السعودية العربية المملكة تتصدر ،

 العام، هذا في مصر تلقتها التي التحويالت من بالمائة 48 حوالي الى تصل بنسبة لمصر للتحويالت

 المرسلة الدول قائمة في الثالث المركز الكويت تحتل ثم بالمائة، 01 بنسبة األردنية المملكة تليها

World ) بالمائة 01 بنسبة الرابع المركز في ليبيا تحل بينما بالمائة، 00 بنسبة لمصر للتحويالت

20xx Bank). التي التحويالت قيمة ثلثي مجتمعة األربع البلدان تلك من المرسلة التحويالت وتشكل 

 حيث الرسمية غير لتحويالتا اإلحصاءات هذه تشمل ال سابقا، أشرنا كما .4104 عام مصر تلقتها

 الحسبان في أخذنا إذا الدولي البنك تقديرات من بكثير أكبر ليبيا من القادمة التحويالت نصيب نعتقد

 .الرسمية غير التحويالت

 

 التحويالت تكلفة 3.4

 على للمهاجرين المرسلة والدول المستقبلة الدول بين رائجة تجارة للمهاجرين المالية التحويالت تمثل

 حجم تحقيق أهمها من أسباب لعدة التحويالت تكلفة خفض على المختلفة الدول وتعمل .العالم مستوى

 القنوات إتباع على المهاجرين تشجيع وكذلك للمهاجرين، المرسلة للبلدان التحويالت من أكبر

 وكذلك ا،تدفقاته ومراقبة حجمها وتقدير التحويالت تلك رصد للدولة يكفل بما التحويل في الرسمية

 شركات إنتشار مع .الرسمي غير التحويل خالل من أموالهم ضياع إحتمال من المهاجرين حماية

 أنشئت التى الشركات لتشمل تجاوزتها ولكن البنوك على قاصرة المنافسة تعد لم األموال، تحويل

 كبيرة يحةشر مع تتعامل وأصبحت المختلفة العالم دول عبر األموال تحويل تجارة لممارسة خصيصا

 خالل من والمستقبلة المرسلة البلدان في السريع واإلنتشار العمل نظم لمرونة نظرا المهاجرين من

 .والوكاالت الفروع من ضخمة شبكات

 

 تحتل التي السعودية، العربية المملكة من التحويالت تكلفة أدناه (الجدول رقم) رقم جدول يوضح

 طبقا بالتحويل القائمة المالية للمؤسسة طبقا آنفا، ذكرنا ماك لمصر التحويالت حجم حيث من الصدارة

                                                 
1
 World Bank (2014) Bilateral Remittance Estimates for 2012 using Migrant Stocks, Host Country 

Incomes, and Origin Country Incomes, (LINK) 
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 أن المذكور بالجدول الواردة البيانات من يتضح .سعودي لاير 0811و 151 هما ماليتين لشريحيتين

 .التحويل مبلغ وكذلك بالتحويل القائمة المالية للمؤسسة طبقا كبيرا إختالفا تختلف التحويل تكلفة

 بمتوسط سعودي لاير 51،11و 42،18 بين لمصر سعودي لاير 151 مبلغ تحويل رسوم تتراوح

 يعادل بما رياال 24،20 قدره عام بمتوسط للشركات، رياال 20،42و للبنوك رياال 25،12 قدرة

 نالحظ رياال، 0811 وهي األكبر للشريحة إنتقلنا إذا .التحويل مبلغ إجمالي من بالمائة 5،15

 النسبة بلغت حيث أفضل سعرية عروض تقديم على وقدرتها لبنوكا على الشركات تفوق إستمرار

 1،10 قدره عام بمتوسط للبنوك بالمائة 2،11 بـ مقارنة بالمائة 1،10 للشركات التحويل تكلفة نسبة

 .بالمائة

 

 (الجدول رقم) رقم جدول

 4201 عام من الثاني الربع خالل لمصر السعودية العربية المملكة من التحويالت تكلفة

 **سعودي لاير 1870 *سعودي لاير 750 المبلغ

 النسبة التحويل رسوم النسبة التحويل رسوم المالية المؤسسة

 0.82 15.33 3.21 24.08 جرام موني

 1.08 20.20 3.88 29.10 يونيون ويسترن

 4.31 80.60 6.58 49.35 موني تلي

 4.42 82.65 5.91 44.33 الراجحي بنك

 4.42 82.65 .186 46.35 إنجاز بنك

 4.58 85.65 6.18 46.35 األمريكي السعودي البنك

 5.64 105.47 7.64 57.30 موني إكسبريس

 4.37 81.63 6.05 45.34 البنوك متوسط

 3.31 61.86 5.50 41.24 الشركات متوسط

 3.61 67.51 5.65 42.41 العام المتوسط

 أمريكي دوالر 200 يعادل ما *

 أمريكي ردوال 750 يعادل ما **
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 (الجدول رقم) رقم جدول

 2014 عام من الثاني الربع خالل البلدان لبعض السعودية العربية المملكة من التحويالت تكلفة

 **سعودي لاير 1870 *سعودي لاير 750 

 النسبة التحويل رسوم النسبة التحويل رسوم الدولة

 1.47 27.46 3.06 22.93 بنجالديش

 1.59 .7329 3.19 23.89 اليمن

 1.90 35.80 2.56 19.21 باكستان

 2.08 38.95 4.33 32.44 األردن

 2.20 41.14 3.98 29.88 الفلبين

 3.61 67.51 5.65 42.41 مصر

 4.42 82.66 6.11 45.82 الهند

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

arentTransp More Markets   http://remittanceprices.worldbank.org   

21.08.2014. 

Firm Product Fee Rate Margin٣٣ 
(%) 
Total Cost Total Cost Transfer Network Percent (%) (SAR) Speed Coverage 

 :التحويالت إستخدام 3.5

 لحساباتهم أو مصر في هملذوي المهاجرون يرسلها خاصة أمواال المهاجرين حويالتت لكون نظرا

 خالل من المصرفي النظام عبر التحويالت تلك رصد اليسير من فإنه المصرية، البنوك في الشخصية

 إستخدام أن إال الرسمية، بالتحويالت يتعلق فيما الدقة من كبيرة بدرجة المصري المركزي البنك

 وجود خالل سواء مصر في وأسرته للمهاجر الشخصي السلوك الى باألساس يعود تالتحويال

 سجالت أو إحصاءات خالل من المهاجر سلوك رصد يمكن ال لذلك .العودة بعد أو بالخارج المهاجر

 الدراسات لغياب نظرا إنه إال .الميدانية الدراسات على باإلعتماد ذلك عن نستعيض إننا إال رسمية،

 عادة نضطر فإننا المصري، للمجتمع ممثلة إحصائية عينة على تعتمد التي الشاملة الوطنية ةالميداني

 الجغرافية والمناطق المحافظات ضبع في تنفيذها يتم التي بالعينة الميدانية المسوح على اإلعتماد الى

 المصري عالمجتم تمثل ال – األحيان بعض في إحصائية وغير – إحصائية عينات خالل من المختلفة

http://remittanceprices.worldbank.org/
http://remittanceprices.worldbank.org/
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 المهاجرين لدي التحويالت إستخدام سلوك حول عامة صورة مجملها، في تعطينا، أنها إال ككل،

 .المصريين

 

 لبض طبقا مصر في التحويالت إلستخدام المختلفة األوجه أدناه (الجدول رقم) رقم الجدول يوضح

 تحويالت من الغالبة النسبة أن الجدول في الواردة البيانات من يالحظ .الحديثة الميدانية الدراسات

 لألسرة اليومية النفقات في والمتمثلة المهاجرين ألَُسر اآلنية الحاجات لسد تتجه بالخارج المصريين

 مع يتداخل .وغيرها والكهرباء والمياه اإليجار فواتير وسداد والشراب الطعام على اإلنفاق مثل

 اإلنفاق أوجه وتمثل الصحية، الخدمات على اإلنفاق كوكذل األبناء، تعليم على اإلنفاق اليومية النفقات

 اإلستثماري اإلنفاق يمثل اآلخر، الجانب على .التحويالت جملة من بالمائة ** الي ** تلك

 ما إذا ضئيلة نسبة وهي التحويالت، ةجمل من ** و ** بين تتراوح نسبة المصريين للمهاجرين

  .األخرى اإلنفاق بأوجه قورنت

 

 الشخصي، لإلستخدام أو لإلستثمار سواء البناء، بغرض األراضي وشراء العقاري ثماراإلست يمثل

 في المباني إيجارات إرتفاع إلى ذلك يعزى ربما .المصريين للمهاجرين بالنسبة اإلنفاق بنود أهم

 في سائدا كان ما بخالف المدة، محددة تصبح بحيث اإليجار عقود وتحرير مصر في األخيرة اآلونة

 والتي حديثا، المكونة األَُسر خاصة المصرية، األسرة إستقرار زعزعة الى أدى الذي األمر .ضيالما

 حدا ما وهو الجديدة اإليجار قوانين ظل في السكن على اإلنفاق قيمة في متزايدا إرتفاعا تواجه

 تملك وهو المصري الريف في السائد النمط تفضيل الي – الحضر في خاصة – المصرية باألسرة

 .اإلستئجار على قريب وقت الى يعتمد كان الذي الحضري النمط من بدال العقارية الوحدات

 

 قليل العقاري اإلستثمار وكذلك اإلستئجار من بدال العقاري التملك الى التحول وجاهة من الرغم على

 بعشرات يرتبط العقاري اإلستثمار أن من الرغم وعلى األخرى، اإلستثمار بأوجه مقارنا المخاطر،

 فرص خلق في يسهم وال إقتصادا يبني ال اإلستثمار من النمط هذا أن إال القطاع، لهذا المغذية المهن

 .البعيد المدى على عمل
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 (الجدول رقم) رقم جدول

 الحديثة الميدانية الدراسات لبعض طبقا مصر في التحويالت إستخدام

 اإلنفاق أوجه

 والدراسة السنة

٣١٠٢ ٢٠١٠ ٣١١٢ 

REMIPF IOM Cairo 

University 

 ٪55٢8 ٪21 اليومية المعيشية المصروفات

 ٪05٢5 ٪04 التعليم 14٢1٪

 ٪00٢8 -- الصحة

 ٪44٢2 -- ٪08 منزل بناء/تجديد

 ٪1٢0 -- -- أراضي شراء

 ٪5٢1 ٪5٢8 ٪05 إستثمار

 ٪1٢1 ٪00٢0 ٪04 أخرى

 ٪٠١١ ٪٠١١ ٪٠١١ إجمالي

 :المصدر
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 التنمية تمويل نحو المهاجرين تحويالت توجيه وسياسات إستراتيجيات  .4

………….. 

 التنمية تمويل نحو المهاجرين تحويالت لتوجيه الرسمية السياسات 4.1

 ال أنه يالحظ أنه الإ ج،بالخار بالمصريين المعدل/الجديد المصري الدستور إهتمام من الرغم على

 لسنة ٣٣٣ رقم الخارج في المصريين ايةورع ةالهجر قانون خالفب ة،معلن رسمية وثيقة توجد

 استراتيجية وجود عدم من الرغم وعلى ،الهجرة حول المصرية الحكومة رؤية تلخص ٣٧٤١

 الحكومية السياسات  تقييم أن الإ ر،مص في الهجرة سياسة حول رسمية عمل خطة أو رسمية

 لسياسة محاور أو ركائز ةخمس لنا يبين مختلفة مناسبات في السياسات لُصناع العامة والخطابات

 :المصرية الهجرة

 

 البطالة؛ معدالت وخفض المحلية العمل سوق في التوازن لضمان العمالة هجرة تشجيع .0

 المهاجرين؛ تحويالت وزيادة الهجرة من االقتصادية الفوائد تعظيم .4

 الشرعية؛ غير الهجرة محاربة .1

 المهاجرة؛ العمالة حقوق ضمان .2

 .المصرية للعمالة المستقبلة الصديقة الدول يف العمل باحتياجات الوفاء .5

 

 واحدة تعد المهاجرين تحويالت وزيادة الهجرة من اإلقتصادية الفوائد تعظيم كون من الرغم وعلي

 قانون مواد في الكافي باإلهتمام يحظَ  لم الموضوع هذا أن إال المصرية، الهجرة سياسة ركائز من

 المصريين مدخرات إجتذاب على باألساس القانون إهتمام ترّكز وقد .0180 لعام 000 رقم الهجرة

 ورد وقد .تكلفتها تخفيض أو التحويالت تلك حجم لزيادة المناسبة الوسائل الي يتطرق ولم التنمية، في

 :كاآلتي إليه المشار القانون من 05 المادة نص

 

 بنوكال أحد في المصريون المهاجرون يودعها التي الودائع إستثمار عائد يعفى

 يشارك الذى المال رأس يعامل كما والرسوم، الضرائب كافة من مصر في العاملة

 أعمال أو مشروعات فى العاملين المصريين من غيره أو المهاجر المصرى به
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 األجنبى المال لرأس المقررة المزايا بكافة تمتعه أساس على البالد داخل استثمارية

 أكثر تقررت فإذا له أصلح أيهما الوطنى لالما رأس أو المجال نفس فى يعمل الذى

 الذى المال رأس معاملة كانت األجنبى، المال رأس جنسية الختالف تبعا معاملة من

 .ميزة األكثر المعاملة أساس على به يشارك

 

 القانون في ورد عما 0182 لعام 02 رقم الوزاري بالقرار الصادرة للقانون التنفيذية الالئحة تزد لم

 :يلي ما على الوزاري القرار من 41 المادة نصت ثحي ذاته،

 

 تنشىء أن على بالعمل 4الخارج فى والمصريين الهجرة لشئون الدولة وزارة تقوم

 الخارج فى المصريين تجمعات مدن فى الوطنية للبنوك مكاتب المختصة الجهات

 المصريين مدخرات تحويل على للموافقة المهجر دول حكومات لدى والسعى

 فى جدوى ودراسات مشروعات وإعداد الشروط، بأفضل االجتماعية أميناتوالت

 والزراعة اإلسكان مجاالت فى وخاصة الخارج فى المصريين تهم التى المجاالت

 مزاياها إبراز مع الخارج فى المصريين على وطرحها والتكنولوجيا، والصناعة

 شئونها إدارة جالخار فى المصريين من المشروعات هذه أصحاب يتولى أن على

 .بتنفيذها اقتناعهم عند

 

 المدن في لها مكاتب إلنشاء الوطنية البنوك دعوة من المادة تلك في ورد ما أهمية من الرغم علي

 وإعداد المهجر دول مع بالتعاون التحويالت تدفق وتيسير بالخارج المصريون بها يقيم التي

 لم القانون أن إال بالخارج، لمصريينا على المشروعات تلك وطرح جدوى ودراسات مشروعات

 .األهداف تلك بتحقيق الكفيلة التنفيذ آليات أو الخدمات تلك بتيسير المختصة الجهات تلك يوضح

 المغتربين المصريين المستثمرين باألساس يخاطب التشريعات لتلك العام السياق أن ذلك الى أضف

 تمثل التي العائلية التحويالت يهمل، فيما يهمل، لذلك عام، بشكل المصرية الجالية أبناء يخاطب وال

 السياسية، اإلرادة توافرت لو لها، يتوافر أن يمكن وما بالخارج المصريين من العظمى الشريحة

                                                 

 
4
 .والهجرة العاملة القوى وزارة حاليا بإختصاصاتها يقوم 
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 اإلنتاجية التعاونية والجمعيات الصغر ومتناهية الصغيرة المشروعات في اإلستثمار فرص

  .العائدين للمهاجرين

 

 لتجاريةوا العامة البنوك 4.2

 المصرية، للبنوك بالخارج المصريين تحويالت جذب إلى الرامية المحدودة المبادرات بعض بإستثناء

 يودع أن منها يتوقع ما أن أو حاصل تحصيل وكأنها التحويالت مع والتجارية العامة البنوك تتصرف

 إلجتذاب سبيل ال نالمهاجري ألَُسر مباشرة منها يذهب ما وأن محالة ال آت   العمالت حسابات في

 ............... .البنكية المنتجات في لإلستثمار منه جزء

 

 

 

 

 

 رلإلستثما العامة الهيئة 4.3

 فتح بهدف بالخارج المصريين لشئون خاصة إدارة بإنشاء مؤخرا   لالستثمار العامة ئةالهي قامت

 فى ستثماراإل عجلة ودفع يةالتنم عملية فى شراكهمإل بينالمغتر المصريين مع مباشرة اتصال قنوات

 الدول من لعدد الخارجية وزارة نظمتها جولةب 4104 عام الهيىة من رسمي وفد قام كما ،مصر

 االستثمار هيئة بدور التعريف إلى الجولة هدفت .عمان وسلطنة والبحرين لبنان دول شملت العربية

 واإلجراءات بالخارج، المغتربين للمصريين تقديمها يتم التى والخدمات االستثمارات جذب مجال فى

 الخدمات عن فضال   مصر، في ستثماراإل على المستثمرين تشجيع شأنها من التى الجديدة والحوافز

 اإلستثمارية الفرص من العديد طرح تم وقد .بالخارج المغتربين للمصريين تقديمها يتم التى

 .الجولة تلك خالل برىالك المشروعات ستعراضإ إلى باإلضافة ،صريةالم بالمحافظات
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 المدني المجتمع ومنظمات ليةهاأل الجمعيات 4.4

 في وضخها المهاجرين مدخرات جذب في هاما دورا تلعب التي المدني المجتمع منظمات بعكس

 دور يوجد ال المثال، سبيل على والمغرب تونس من كل في الحال هو كما ناجحة تنموية مشروعات

 وتوجيهها المصريين المهاجرين تحويالت جذب مجال في المصرية نيالمد المجتمع لمنظمات يذكر

 العاملة المصرية المدني المجتمع منظمات عدد قلة الى باألساس ذلك ويعزى .مصر في التنمية لخدمة

 خشية األهلية الجمعيات عمل على المفروضة القيود الي باإلضافة عام، بشكل الهجرة مجال في

 تخوف ذلك الى أضف .قانونا المحظور األموال توظيف نشاط الى جالالم هذا في أعمالها تحول

 ال التي اإلسكان جمعيات ذلك من يستثني .حكومية غير كيانات في بأموالهم التعامل من المصريين

 المسكن توفير أن من الرغم على بالخارج، المصريين مدخرات جذب على أيضا إهتمامها يتركز

 .المصريين للمهاجرين الرىيسية هدافواأل الدوافع من يعد المناسب
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 التوصيات .5

 التنمية لتمويل التحويالت تلك وتحويل بالخارج المصريين المهاجرين لتحويالت األمثل التوظيف إن

 أصحاب تحفيز على يعمل أن يجب ولكن "المستثمرين" تحويالت جذب على فقط يعتمد أن يجب ال

 في المصريون .الصغر ومتناهية الصغيرة لمشروعاتا في اإلستثمار على الصغيرة المدخرات

 وبلدان مصر بين األجور بفارق عادة تستفيد ماهرة وعمالة علمية كفاءات يمثلون عادة، الخارج،

 من البد لذلك .المستثمرين مصاف في تضعهم كبيرة مالية تراكمات عادة، لديهم، وليس المهجر

 مدخراتهم من جزء توظيف علي الصغيرة التحويالت أصحاب الكبيرة الفئة تلك مساعدة على العمل

 قلة اال يملكها ال التي اإلستثمارات جذب عن مختلفة وأفكار سياسات خالل من اإلنتاجية األنشطة في

 :يلي كما التوصيات بعض عرض يمكننا الصدد هذا وفي .منهم قليلة

 

 والتنمية التحويالت حول تنسيقية هيئة إستحداث 5.1

 .التنمية نحو التحويالت بتوجيه الخاصة دوالجه بتنسيق تضطلع تنسيقية هيئة خلق أو إستحداث

 أن يمكن وتحديدا والهجرة، العاملة القوى وزارة رعاية تحت التنسيقية الهيئة هذه تكون أن نتصور

 ةالهجر قطاع ويعمل للهجرة، العليا اللجنة في لمتمثلا األكبر التنسيقي الكيان من الهيئة هذه تنبسق

 الجهات كافة عضويتها في اللجنة تضم أن ونقترح .الهيئة لتلك فنية كأمانة بالخارج والمصريين

 تلك عضوية ضمن يكون أن ونقترح .للتنمية التحويالت بتوجيه المعنية الجكومية وغير الحكومية

 :يةالتال الجهات عن ممثلين والهجرة العاملة القوي وزارة عن ممثلين الى باإلضافة اللجنة،

 لإلستثمار العامة الهيئة 

 المصري المركزي البنك 

 المصرفي التدريب معهد 

 للتنمية اإلجتماعي الصندوق 

 المدني المجتمع منظمات عن ممثلين 

 األعمال أصحاب عن ممثلين 

 



 

27 

 التحويل تكلفة وخفض المصرفي القطاع دور دعم 5.2

 تحويالت جذب في المصرفي القطاع دور دعم على العمل يجب بالخارج المصريين مدخرات لجذب

 :التالية التدابير خالل من األم لوطنهم الخارج في المصريين

 

 الخليج بلدان في خاصة المضيفة، الدول في المالية المؤسساتو البنكية اتالشبك توسيع 

 مثل وجود إن .الخارج في المصريين من العظمى الغالبية تستضيف التي وليبيا، واألردن

 مدخراتهم تحويل على المهاجرين تحفيز شأنه من المهجر بلدان في اليةالم المؤسسات تلك

 .لمصر

 خالل من التحويل عملية تستغرقه الذي الوقت وتقليل التحويل تكلفة تخفيض على العمل 

 .للتكنولوجيا األمثل التوظيف

 لةكفي تفضيلية بمزايا منها، قائم هو ما وتطوير ،بالمغتربين خاصة بنكية منتجات إستحداث 

 .المهجر بلدان في البنكية المنتجات منافسةب

 

 الحجم صغيرة للتحويالت إستثمارية برامج توفير 5.3

 جذب على التنمية تمويل في التحويالت بتوظيف المعنية المختلفة ومؤسساتها الحكومة تعمل أن يجب

 لمشروعات جدوى ودراسات نماذج توفير خالل من الفردية والتحويالت الحجم صغيرة التحويالت

 المهاجرين من مجموعة أو العائد للمهاجر يمكن – الصغر ومتناهية صغيرة مشروعات – إستثمارية

 في المصريين المستثمرين دعوة عن اإلنصراف يعني ال هذا .بها يقوموا أن مجتمعين، العائدين

 والتي الحجم رةصغي بالتحويالت أكبر إهتماما الدولة تولي أن يجب لكن مصر، في لإلستثمار الخارج

  .بالخارج المصريين لتحويالت الغالبة النسبة تمثل

 

 اإلجتماعية الرعاية توفير 5.3

 – األخرى الدول تجارب أن إال الدراسة، محل الموضوع سياق عن خارجة التوصية تلك تبدو قد

 ماعيةاإلجت الحماية من مناسب قدر توافر ما إذا أنه أثبتت – المثال سبيل على والمغرب تونس
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 الصحية الخدمات على لإلنفاق الموجهة التحويالت نسبة من ذلك لقلل (والتعليمية الصحية والرعاية)

 العائدين والمهاجرين المهاجرين أَُسر لدي مالية وفورات الي يؤدي سوف بدوره والذي والتعليمية،

 خلق الي فقط ليس يؤدي، بما الصغر ومتناهية الصغيرة المشروعات في لإلستثمار توجيهها يمكن

 المعيشة مستوى في ملموس تحسن إحداث الى أيضا ولكن الهجرة، على اإلعتماد تقلل عمل فرص

 .المواطنين من كبيرة شريحة لدى

 

 ينوالمهاجر  الحكومة بين الشراكة تدعيم 5.4

 الحكومة بين الشراكة تدعيم عن الحديث عند به يقتدى ناجحا نموذجا تمثل المكسيك تجربة لعل

  .التنمية لتمويل المهاجرين تحويالت توجيه في المهاجرينو

 

 خالل من فيها االكتتاب يتم جاهزة مشروعات مشروعات طرح على العمل الحكومة على يتعين كما

 الجماعية التحويالت وتحفز المستثمرين صغار تستهدف المدني المجتمع منظمات مع الشراكة

 الصندوق يتولى أن الصدد هذا في ويمكن .لصغرا ومتناهية الصغيرة للمشروعات الموجهة

 لتلك الجدوى دراسات إعداد المدني، المجتمع منظمات مع الشراكة خالل من للتنمية، اإلجتماعي

 في والمساهمة ومتابعتها لها والترويج المصرية للمحافظات المختلفة لإلحتياجات طبقا المشروعات

 .تمويلها

 

 السويس قناة مشروع اآلن، مصر تنفذها التي الكبرى روعاتالمش ظل وفي ذلك، الى باإلضافة

 على العمل الحكومة على يجب المثال، سبيل علي (فدان المليون مشروع) ياألراض وإستصالح

 خاصة إستثمارية أوعية إعداد خالل من المشروعات تلك في المغتربة المصرية الجاليات إشراك

 خالل من بالخارج للمصريين وتيسيرها الصعبة التالعمو المصري الجنيهب بالخارج بالمصريين

  .المهجر بلدان في المصرية والروابط والنوادي التنمثيل ومكاتب المصرية الدبلوماسية البعثات

 

 الراغب المصري المغترب مال لرأس التسهيالت بعض المصري الهجرة قانون تقديم من الرغم على

and Zohry ) محدودة التيسيرات بتلك بالخارج يينالمصر معرفة أن إال مصر في اإلستثمار في
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2010 Debnath)، بين التيسيرات بتلك المعرفة نشر على المصرية الحكومة تعمل أن يجب لذلك 

 .بالخارج المصرية التجمعات

 

 المدني المجتمع منظمات دور دعم 5.5

 تحويالت توجيه في هاما دورا المماثلة التجارب ذات الدول في المدني المجتمع منظمات لعبت

 الدولة مؤسسات على يجب لذلك .المثال سبيل على والمغرب تونس التنمية، تمويل نحو المهاجرين

 على المنظمات تلك مثل ألن المجال، هذا في الدخول على المصرية المدني المجتمع منظمات تحفيز

 األعلم وهي إقامتهم لمحا في العائدين المهاجرين وإحتياجات بقضايا يومي وإحتكاك مباشرة صلة

 تلبي المستثمرين مدخرات لتوظيف برامج إعداد من يمكنها بما المناطق لتلك المختلفة بالظروف

  .والحضر الريف في المختلفة المحلي المجتمع إحتياجات
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