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الهدف
العمل على زيادة تحويﻼت العاملين بالخارج

مواجهة أزمة العاملين المصريين العائدين من الخارج

المشكلة
أزمة عودة المصريين العاملين
بالخارج ،بسبﺐ تقليص حجم
العمالة المصرية ،نتيجة للظروف
العالمية أو السياسية و
اﻻﻗتصادية للبد المضيف ،ترتﺐ
عليها

تحويﻼت المصريين العاملين
بالخارج لذويهم في الداخل،
وهي أحد أهم مصادر النقد
اﻻجنبي الصافي للدولة ،بيتم
فقد جزء كبير منها عن طريﻖ

إرهاق اﻻﻗتصاد القومي
ببﻄالة مﻔاجئة.
وبالتالي خﻔﺾ نسبة
التحويﻼت نتيجة لتقليص
العمالة بالخارج

التحويﻼت غير الرسمية ؛
للتغلﺐ علي بعﺾ ﻗصور
التحويﻼت الرسمية من
وجهة نظر العامل

أين
الرابط

التحليل

العامل المصري بالخارج هو الﻔاعل المشترك في الشقين )التحويﻼت – وعودة العاملين بالخارج ( لذلك هو نقﻄة
اﻻنﻄﻼق والرابط ؛ لكيﻔية البحث عن آليه لزيادة التحويﻼت  ،والتصدي لصدمات المﻔاجئة لﻼﻗتصاد القومي
جراء العودات المﻔاجئة للعاملين المصريين بالخارج .
هناك بعﺾ المشكﻼت اﻹدارية العامة التي يواجهها العامل المصري المغترب  ،باﻹﺿافة إلي مشكﻼته الخاﺻة
والتي تتعلﻖ باحتمالية العودة الﻔردية )التسريح المﻔاجئ  -حاﻻت العجز -تقدم السن( تجعله ينشغل بخﻄط
مستقبلية احتياطية  ،للتصدي لها عن طريﻖ البحث عن فرص بديلة في بلده ) شراء عقارات -اراﺿي -ودائع
بنكية  -المشاركة براس المال في مشروعات ﺻغيرة من خﻼل وسﻄاء كاﻷهل او اﻻﺻدﻗاء(.

اﻻستنتاج
اﻻﻗتصاد القومي :يﻄمح إلي زيادة نسبة التحويﻼت الرسمية
ووﺿع خﻄط استباﻗية للعودات المﻔاجئة للعاملين بالخارج.

العامل المصري :يﻄمح إلي زيادة جني ثمار الغربة
ووﺿع خﻄط استباﻗية في حالة العودة تحت أي ظرف.

اﻻستثمار بوابة مناسبة لتحقيﻖ ما يﻄمح إليه الﻄرفين ،
ولكن وفﻖ ﻗاعدة "المنﻔعة المتبادلة" لهمامنهما

مجهودات الدولة
ﻗانون  ٥٠لسنة  ١٩٧٨للتأمين اﻻختياري على العاملين
المصريين بالخارج.
إطﻼق العديد من اﻷوعية اﻻدخارية واﻻستثمارية مثل
"شهادة بﻼدي الدوﻻرية
والتي أطلقتها وزارة الهجرة .2008 -2007
فتح ابواب لﻼستثمارات من خﻼل العديد من المبادرات مثل
مبادرة "نورت بلدك"
خدمة الشباك الواحد
لتسهل اﻹجراءات على من يرغﺐ في إطﻼق
مشروعه .
وأحدث الخﻄوات
إﺻدار وثائﻖ تأمينية لسنة ٢٠٢١ ،باشتراك  ٣٠٠جنية
عند اﻹﺻدار اﻷول لجواز السﻔر وتجدد سنويا بقيمة ١٠٠
جنية  ،لتامين ﺿد الحوادث ونقل الجثمان في حالة الوفاة.

المقترح الذي تم التوﺻل إليه استكماﻻ
لمجهودات الدولة
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المقترح الذي تم التوﺻل اليه استكماﻻ
لمجهودات الدولة
برنامج حماية اجتماعية طويل المدى ﻹشراك جميع العاملين بالخارج في إطار ﻗانوني واحد -بشكل
إجباري -أسوة بالعاملين بالقﻄاع العام داخل البلد ،واستثمار هذه اﻻستقﻄاعات ،بما يوفر له أرباح
دورية و معاش في حالة إنهاء العمل ﻷي ظرف ،أو لذويه في حالة الوفاة.

استقﻄاعات دورية  ،تستثمر في مشروعات الدولة المستدامة باسم العاملين بالخارج،
ومن خﻼل البورﺻة باسم اسهم العاملين بالخارج ،وتمكين العامل المغترب من تﻔقد
حركة استثماراته وارباحه من خﻼل برامج الكترونية ،باﻹﺿافة لمنح امتيازات ﻗصيرة
المدى )تخﻔيﺾ اسعار رحﻼت الﻄيران اثناء اﻻجازات السنوية – تيسير جمارك المركبات
الخاﺻة اثناء اﻷجازات -تحمل بعﺾ نﻔقات نقل الجثمان في حالة الوفاة (.
توفير غﻄاء نقدي من العملة اﻷجنبية بشكل دوري ودائم ،وﺿخ رؤوس اموال لﻼستثمار
بما يناسﺐ خﻄط الدولة للتنمية المستدامة وتحت إشرافها المباشر ،واﻻستعداد المبكر و
اﻻستباﻗي لدمج العاملين بالخارج في اﻻﻗتصاد القومي تحسبا ﻷي عودات جماعية.
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