
الهدف 

العمل على زيادة  تحويالت العاملين بالخارج

رجمواجهة أزمة العاملين المصريين العائدين من الخا

9.5الخارج في أخر تقديرات للجهاز المركزي للتعبئة واالحصاء، بلغ عدد المصريين العاملين في
 2021 -2020مليون مواطن تقريبا ، كما بلغت تحويالتهم في اخر احصائيات البنك المركزي المصري لعام 

.مليار دوالر  8054.3

مقدمة



المشكلة
ين  تحويالت المصريين العامل

بالخارج لذويهم في الداخل، 
وهي أحد أهم مصادر النقد 

يتم االجنبي الصافي للدولة، ب
ق فقد جزء كبير منها عن طري

ة ؛ التحويالت غير الرسمي
ور للتغلب علي بعض قص

التحويالت الرسمية من 
وجهة نظر العامل

أزمة عودة المصريين العاملين 
 بالخارج، بسبب تقليص حجم
ف العمالة المصرية، نتيجة للظرو

العالمية أو السياسية و 
رتب االقتصادية للبد المضيف، ت

عليها

إرهاق االقتصاد القومي 
.ببطالة مفاجئة

وبالتالي خفض نسبة 
ص التحويالت نتيجة لتقلي
العمالة بالخارج

أين 
الرابط



التحليل

و نقطة لذلك ه) وعودة العاملين بالخارج  –التحويالت (العامل المصري بالخارج هو الفاعل المشترك في الشقين 
القومي  االنطالق والرابط ؛ لكيفية البحث عن آليه  لزيادة التحويالت ، والتصدي لصدمات المفاجئة لالقتصاد

.جراء العودات المفاجئة للعاملين المصريين بالخارج 

 اصةالخ مشكالته إلي باإلضافة ، المغترب المصري العامل يواجهها  التي العامة اإلدارية المشكالت بعض هناك
 بخطط غلينش تجعله  )السن تقدم -العجز حاالت  - المفاجئ التسريح( الفردية العودة باحتمالية تتعلق والتي

 ودائع  -اراضي- عقارات شراء ( بلده في بديلة فرص عن البحث طريق عن لها للتصدي ، احتياطية مستقبلية
.)االصدقاء او كاألهل وسطاء خالل من  صغيرة مشروعات في المال براس المشاركة - بنكية



مية يطمح إلي زيادة نسبة التحويالت الرس: االقتصاد القومي
.ارجووضع خطط استباقية للعودات المفاجئة للعاملين بالخ

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

ين ، االستثمار بوابة مناسبة لتحقيق ما يطمح إليه الطرف
  منهمالهما "المنفعة المتبادلة"ولكن وفق قاعدة  

االستنتاج



للتأمين االختياري على العاملين  ١٩٧٨لسنة  ٥٠قانون 
.المصريين بالخارج

إطالق  العديد من األوعية االدخارية واالستثمارية مثل
الدوالريةشهادة بالدي "

.2008 -2007والتي أطلقتها وزارة الهجرة 

لفتح ابواب لالستثمارات  من خالل العديد من المبادرات مث
"نورت بلدك"مبادرة 

خدمة الشباك الواحد  
لتسهل اإلجراءات على من يرغب في إطالق 

.مشروعه 

وأحدث الخطوات
جنية  ٣٠٠باشتراك   ٢٠٢١إصدار وثائق تأمينية لسنة، 

 ١٠٠عند اإلصدار األول لجواز السفر وتجدد  سنويا بقيمة 
.اةجنية ، لتامين ضد الحوادث ونقل الجثمان في حالة الوف

مجهودات الدولة



ة  ا ة االج ا نامج لل ب
ارج  لل العامل في ال

ة ارج في ال ال اك العامل   إش
امة  ال

ي دمج العامل ال ف
اد الق  ارج في االق  ميال

ب  ل على ج ازات تع ام
الت العامل  ال م ت

ارج  ال

المقترح الذي تم التوصل إليه استكماال
لمجهودات الدولة  



كماال المقترح الذي تم التوصل اليه است
لمجهودات الدولة

كل بش-حماية اجتماعية طويل المدى إلشراك  جميع العاملين بالخارج في إطار قانوني واحد  برنامج
باح أسوة  بالعاملين بالقطاع العام داخل البلد، واستثمار هذه االستقطاعات، بما يوفر له أر -إجباري

.دورية و معاش في حالة إنهاء العمل ألي ظرف، أو لذويه في حالة الوفاة

ارج، استقطاعات دورية ، تستثمر في مشروعات الدولة المستدامة باسم العاملين بالخ
د ومن خالل البورصة باسم اسهم العاملين بالخارج، وتمكين العامل المغترب من تفق
يرة حركة استثماراته وارباحه من خالل برامج الكترونية، باإلضافة لمنح امتيازات قص

مركبات تيسير جمارك ال –تخفيض اسعار رحالت الطيران اثناء االجازات السنوية (المدى 
).تحمل بعض نفقات نقل الجثمان في حالة الوفاة  -األجازاتالخاصة اثناء 

 تثمارلالس اموال رؤوس وضخ ودائم، دوري بشكل األجنبية العملة من نقدي غطاء توفير
 و مبكرال واالستعداد المباشر، إشرافها وتحت المستدامة للتنمية الدولة خطط يناسب بما

.يةجماع عودات ألي تحسبا القومي االقتصاد في بالخارج العاملين لدمج االستباقي



نقاط الضعف والقوة 

نقاط الضعفةنقاط القو

ل في  اب الع ة اص ا ة م صع
ل االل  ال امه  ارج ول وني ال
يه ر العامل ال ل  .ألج

ه ل و د الع ة ح عق ا صع
ة  .  ال

ئ  ا ءالفه ال ة س ، ن ا  لل
ن ل ب ب عله  ة، س امج ال

ائ ض ال ة، وف ا ة االج ا  ال
ل د الع  .على عق


