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 العمالة املصرية الوافدة إلي الخليج العمالة املصرية الوافدة إلي الخليج

نحو تأهيل العمالة املصرية ملتطلبات سوق العمل الخليجي الجديدنحو تأهيل العمالة املصرية ملتطلبات سوق العمل الخليجي الجديد

السعودية نموذًجاالسعودية نموذًجا

ــة املصريــة بالخــارج، وخاصــة فــى دول الخليــج، إلــى اســتراتيجية متكاملــة  يحتــاج ملــف العمال
ــرة،  ــة والهج ــوى العامل ــا الق ــط وزارت ــس فق ــرة ولي ــات كثي ــود وزارات ومؤسس ــا جه ــر فيه تتضاف
فمصــر اآلن تعانــى معــدالت زيــادة ســكانية كبيــرة ممــا يعنــى دخــول اعــداد ضخمــة ســوق العمل 
ســنوًيا، ويمثــل العمــل فــى الخــارج منفــًذا اساســًيا لتلــك العمالــة، وبالتالــي هنــاك حاجــة ىلع 
املــدى املتوســط والطويــل، ليــس فقــط للحفــاظ ىلع حجــم العمالــة املصريــة بالخــارج ولكــن 

لزيادتهــا ايًضــا الســتيعاب الزيــادات الســكانية املســتمرة.

ُتعــد العمالــة املصريــة بالخــارج أحــد أهــم مصــادر االقتصــاد الوطنــى بمــا تمثلــه مــن املســاهمه 
ــذ  ــي ازدادت أهميتهــا من ــن، الت ــات املصريي ــاد، مــن خــال تحوي ــة للب يف ضــخ عمــات صعب
ــاد، كماتســببتفي تراجــع  ــدة للب ــة الســياحة الواف ــي أدت لتوقــف حرك ــا الت ــدء جائحــة كورون ب
ــرات،  ــاة الســويس مــع تباطــؤ حركــة الشــحن العامليــة، فًضــا عــن التنــوع يف الخب عائــدات قن
الــذي يســاهم يف مــد جســور التواصــل بيــن مصــر ودول العالــم، ووفًقــا ألحــدث التقديــرات يبلــغ 
عــدد املصرييــن بالخــارج 9 ونصــف مليــون مصــرى، ولكــن الرقــم ال يعكــس الحقيقــة فتلــك األرقــام 
فقــط للمصرييــن الذيــن ســجلوا بالقنصليــات بالخــارج، وقــد يكــون الرقــم التقديــرى الفعلــى 13 
ــن،  ــا مصريي ــد به ــي يوج ــدول الت ــة ال ــعودية يف مقدم ــي الس ــارج، وتأت ــرى يف الخ ــون مص ملي

حيــث بهــا أكثــر مــن 2 مليــون مصــرى.

نظــًرا ألهميــة تحويــات املصرييــن بالخــارج يمكــن توضيحهــا وفًقــا ألرقــام ســنة 2021: انخفضــت 
تحويــات املصرييــن العامليــن يف الخــارج 3% ىلع أســاس ســنوي يف ســبتمبر 2021، لتصــل إلــى 
2.62 مليــار دوالر، بحســب بيــان للبنــك املركــزي املصــري، لكــن هــذه التحويــات زادت خــال الربــع 
ــات  ــت تحوي ــا ارتفع ــار دوالر، كم ــى 8.1 ملي ــنوي إل ــاس س ــبة 1.5% ىلع أس ــام بنس ــث منالع الثال
ــام،  ــن الع ــهر م ــعة أش ــنوي يف أول تس ــاس س ــارج 8.8% ىلع أس ــن يف الخ ــن العاملي املصريي

لتصــل إلــى 24 مليــار دوالر.

التحويــات لهــا عاقــة مباشــرة مــع اقتصاديــات الخليــج وأســعار النفــط، ومــن املتوقــع زيادتهــا 
إلــى 31.4 مليــار دوالر بنهايــة ديســمبر الحالــي وبنحــو 32.2 مليــار دوالر يف 2022، بحســب خبــراء 

يف تــداول األوراق املاليــة.
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يف ضــوء أهميــة العمالــة للدولــة املصريــة، يســعى التحليــل إلىتوضيــح التغييــرات التــي طــرأت 
ىلع ســوق العمــل الخليجــي عامــة والســعودي خاصــة، حيــث أنــه يحتــوى ىلع العــدد األكبــر 
مــن املصرييــن يف الخــارج، ولذلــك ســيتم التركيــز ىلع متطلبــات الســوق الســعودي، باإلضافــة 
إلــى توضيــح االســتعداد مــن جانــب الدولــة املصريــة لتأهيــل العمالــة، فًضــا عــن توضيــح مخاطــر 

اتجــاه الــدول الخليجيــة لتوطيــن الوظائــف ىلع الدولــة املصريــة. 

متطلبات سوق العمل يف السعودية وفًقا لرؤية اململكة 2030: 

يقبــل االقتصــاد الخليجــي بشــكل عــام والســعودي بشــكل خــاص ىلع االقتصــاد الرقمــي والــذكاء 
ــف وســيطة  ــي وظائ ــد تختف ــك ق ــا، وبذل ــاء كورون ــن دروس وب ــع االســتفادة م ــي بداف االصطناع
خاصــة فيمــا يتعلــق بأعمــال الســكرتارية والخدمــات االداريــة والتجاريــة البســيطة والتــي ســيتم 
ــول  ــة والتح ــارة االلكتروني ــبة التج ــع نس ــات ورف ــة اإلدارة واملعام ــادة رقمن ــا بزي ــتغناء عنه االس

نحــو ميكنــة الخدمــات. 

بذلــك قــدال يتــاح مســتقبًا للمهاجــر غيــر املوهــوب فرصــة يف الســوق الخليجــي، ويف املقابــل 
ســيتم زيــادة اســتقطاب املوهوبيــن فقــط ضمــن خطــط خليجيــة متباينــة ســتعتمد أكثــر ىلع 
ــا أو مقيًمــا حســب القيمــة املضافــة املترتبــة عــن دوره يف املجتمــع  تقييــم أداء الفــرد مواطًن
ــة ســتصبح مرتبطــة  ــدول الخليجي ــأن اإلقامــة يف ال ــة، إذا ف ــدول املتقدم أســوة بمجتمعــات ال

أكثــر بقــدرة األداء واالبــداع والتميــز. 

وبنــاًء ىلع ذلــك، وضعــت الســعودية رؤيتهــا 2030، وهــي إطــار عمل اســتراتيجي هدفه الرئيســي 
ــاد،  ــات الب ــف قطاع ــر مختل ــاد، وتطوي ــع االقتص ــط، وتنوي ــعودية ىلع النف ــاد الس ــل اعتم تقلي
ــم  ــة يف تقدي ــن الرغب ــا ع ــياحة، فًض ــة، والس ــة التحتي ــم، البني ــة، التعلي ــمل: الصّح ــي تش الت
ــادة نفقــات الحكومــة ىلع القطــاع العســكري،  ــا للمملكــة والترويــج لهــا، وزي صــورة أكثــر انفتاًح

وتصنيــع املعــّدات والذخيــرة، 

وفيما يلي أهم التخصصات املطلوبة وفًقا لرؤية اململكة 2030: 

أ. االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات: تهــدف الرؤيــة إلــى تطويــر البنيــة التحتيــة الرقميــة، نظــًرا 
ألنهــا تعــّد عامــًا أساســًيا يف بنــاء األنشــطة الصناعيــة املتقّدمــة وتلعــب دورًا كبيــًرا يف جــذب 
االســتثمارات الخارجيــة وتحســين تنافســية االقتصــاد، وهكــذا، ســيكون العمــل جارًيــا لزيــادة جــودة 
االتصــاالت وتقنيــات النطــاق العريــض عالــي الســرعة، مّمــا ســيرفع الحاجــة للتخصصــات املرتبطة 
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بهــذا املجــال والتــي تشــمل: علــم الحاســوب، البرمجــة، هندســة الحاســوب، هندســة البرمجيــات، 
نظــم املعلومــات، الهندســة اإللكترونيــة، الهندســة امليكانيكيــة، واألمــن الســيبراني. 

ب. قطــاع التجزئــة واملنشــآت الصغيرة:تبلــغ مســاهمة قطــاع التجزئــة يف الناتــج املحلــي غيــر 
النفطــي يف الســعودية قرابــة الـــ 10%، يف حيــن يســهم قطــاع املنشــآت الصغيــرة بنســبة ال 
ــي رفــع  تتجــاوز الـــ 20%، لكــن رؤيــة الســعودية 2030، تســعى لزيــادة نســبة املســاهمة، وبالتال
ــه،  ــن فــرص العمــل في ــد م ــر املزي ــى توفي ــة إل ــن، باإلضاف ــن القطاعي ــي مــن هذي ــج املحل النات
ــوم املاليــة واملصرفيــة،  ــادة الطلــب ىلع التخصصــات التاليــة: إدارة األعمــال، العل ــا يعنــي زي مّم

ــون. ــة، القان االقتصــاد، التســويق، نظــم املعلومــات اإلداري

ج. النقــل وساســل اإلمــداد واللوجســتيات: تهــدف رؤيــة الســعودية 2030 زيــادة االســتثمارات غيــر 
ــط  ــز رب ــا مرك ــة بصفته ــز دور اململك ــى تعزي ــعى إل ــتراتيجية تس ــذه االس ــه فه ــة، وعلي النفطي
للقــارات الثــاث، حيــث تحيــط بهــا أهــّم املعابــر املائيــة مّمــا يجعلهــا مــن أهــّم بوابــات العالــم، 
ــيزداد  ــي س ــتيات، وبالتال ــداد واللوجس ــل واإلم ــاع النق ــر قط ــتتطّلب تطوي ــاعي س ــذه املس ه
ــادة االهتمــام  ــي زي ــا يعن ــراء يف هــذا املجــال، مّم ــب بشــكل ملحــوظ ىلع الفنّييــن والخب الطل
بالتخصصــات التاليــة: الهندســة الصناعيــة وهندســة النظــم، إدارة اللوجســتيات وساســل اإلمــداد، 

واملوانــئ والنقــل البحــري.

د. الطاقــة املتجــددة الطاقــة املتجــددة: ُتعــد تخصصــات الطاقــة املتجــّددة مــن أهــم تخصصــات 
املســتقبل، ليــس فقــط يف الســعودية، وإنمــا يف جميــع أنحــاء العالــم، نظــًرا ألن العالــم يتوّجــه 
نحــو اســتبدال الوقــود والنفــط بمصــادر الطاقــة النظيفــة، ويف هذا الســياق، تســعى الســعودية 
إلــى بنــاء أضخــم مشــروع للطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح الــذي يعــرف باســم مشــروع نيــوم، 
لذلــك ســيزداد الطلــب ىلع التخصصــات التاليــة: الهندســة الكهربائيــة، الهندســة النوويــة، 

الهندســة الكيميائيــة، والطاقــة املتجــددة. 

ــة اململكــة 2030، ســيكون  ــأن الســوق الســوق الســعودي وفــق رؤي ــا ســبق، ف ــى م ــة إل باإلضاف
بحاجــة إلــى التخصصــات التاليــة: اإلعــام وخاّصــة اإلعــام الرقمــي، اإلعــان واالتصــال والتســويق، 
ــون  ــينمائي، الفن ــاج الس ــك، اإلنت ــم الجرافي ــار، تصمي ــياحة واآلث ــخ. الس ــة، التاري ــات العاّم العاق

ــة. ــات األجنبي ــة، واللغ ــة اإلنجليزي ــة، اللغ الجميل

ــو  ــوات نح ــعودية خط ــذ الس ــعودي، تتخ ــوق الس ــهده الس ــذي يش ــول ال ــك التح ــوء ذل ويف ض
توطيــن الوظائــف التــي ال تحتــاج إلــى عمالــة مهــارة حتــى ال تثقــل عاتــق االقتصــاد الســعودي، 
ــك  ــا، وذل ــاء كورون ــة وب ــن عاصف ــا ع ــط فًض ــعار النف ــب يف أس ــن التقل ــًرا م ــي مؤخ ــذي يعان ال
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ســيكون لــه تأثيــر ســلبي كبيــر ىلع االقتصــاد املصــري، الــذي يعانــي مــن نســبة بطالــة تقــدر 
ــة املصريــة حــل  بـــ7.5% وذلــك يف الربــع الثالــث مــن عــام 2021، ممــا ســيضع ىلع عاتــق الدول

ــن. ــكات العائدي مش

ــى  ــة، حت ــة املصري ــل العمال ــة تأهي ــة املصري ــة لحــل جــزء مــن اإلزمــة، تحــاول الدول ويف محاول
ــى ال  ــكل خاص،حت ــعودي بش ــي والس ــي والخليج ــل الخارج ــوق العم ــكان يف س ــا م ــون له يك
تواجــة الدولــة مشــكلة العائديــن ومشــكلة عــدم قــدرة العمالــة املصريــة ىلع االلتحــاق بســوق 

ــات. ــي لضعــف اإلمكاني ــل الخارج العم

االستراتيجية املصرية لتأهيل العمالة ملتطلبات سوق العمل السعودي الجديد: 

ــم،  ــهدها العال ــى يش ــارعة الت ــة املتس ــرات التكنولوجي ــل املتغي ــى ظ ــروري ف ــن الض ــح م أصب
ــتوى  ــع املس ــام برف ــة، االهتم ــة املصري ــة للعمال ــة منافس ــة مدرب ــة أجنبي ــة فني ــول عمال ودخ
التعليمــى والتكنولوجــى واملهــارات الفنيــة للعمالــة املصريــة لتكــون قــادرة ىلع التنافــس فــى 
اســواق العمــل، فلــم يعــد للعمالــة العاديــة التــى ال تمتلــك أى مهــارات حتــى لــو حاصلــة ىلع 
شــهادات دراســية نفــس القيمــة التــى كانــت تحصــل عليهــا فــى اســواق العمــل الخليجيــة خال 

ــات والتســعينيات مــن القــرن املاضــى. الســبعينيات والثمانيني

أدركــت الدولــة ذلــك، حيــث اهتمــت مصــر يف عهــد الرئيــس »عبــد الفتــاح السيســي« اهتماًمــا 
ــوق  ــة لس ــداد عمال ــط إلع ــس فق ــذا لي ــر، وه ــي يف مص ــم الفن ــف التعلي ــوض بمل ــا بالنه بالًغ
ــذي يتجــه هــو  ــا مــع احتياجــات ســوق العمــل املصــري، ال العمــل الخارجــي وإنمــا لتتوافــق أيًض
ــاق،  ــأن ىلع اإلط ــذا الش ــة يف ه ــود املبذول ــرز الجه ــن أب ــي، وكان م ــول الرقم ــو التح ــر نح األخ
ــذكاء  ــل ال ــدة، مث ــات جدي ــة يف تخصص ــا التطبيقي ــدارس التكنولوجي ــن م ــدد م ــتحداث ع اس
ــي  ــة الحل ــيارات وصناع ــة الس ــات وصناع ــي واإللكتروني ــم الرقم ــات التحك ــي وماكين اإلصطناع

ــة،  ــات املتقدم ــات والصناع ــن التخصص ــا م ــة وغيره ــا الحيوي ــون والتكنولوجي والفن

وفيما يلي أحدث هذه املدارس: 

ــا  ــة HST للتكنولوجي ــد مدرس ــذكاء االصطناعي:ُتع ــا ال ــال تكنولوجي ــة بمج ــة متخصص أ. مدرس
التطبيقيــة أوملدرســة متخصصــة بمجــال تكنولوجيــا الــذكاء االصطناعــي، وتكنولوجيــا املراقبــة 
واإلنــذار، وتكنولوجيــا األلعــاب والفنــون الرقميــة، وتعمــل املدرســة ىلع  إعــداد  خريجيــن مؤهلين 
ــال  ــى مج ــة إل ــة، باإلضاف ــون الرقمي ــاب والفن ــال األلع ــي ومج ــذكاء االصطناع ــال ال ــل بمج للعم

ــا.  املراقبــة واإلنــذار، وفــق أحــدث النظــم املتبعــة دولًي
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ــال  ــة بمج ــر متخصص ــة بمص ــح أول مدرس ــم فت ــدارس p-tech:ت ــام م ــل بنظ ــة تعم ب. مدرس
ــا املعلومــات والتــي تعمــل بنظــام مــدارس p-tech، بالتعــاون مــع مؤسســة األلفــي  تكنولوجي
للتنميــة، وتســعى املدرســة إلــى إعــداد خريجيــن مؤهليــن للعمــل بالســوق املحلــى والدولــي 
بمجــاالت تكنولوجيــا املعلومــات، والحوســبة الســحابية، واألمــن الســرياني، وتطويــر التطبيقيــات 
ــم تدريبهــم  ــة للطــاب، حيــث يت ــزة ومتكامل ــة عمــل متمي ــر بيئ ــة، مــن خــال توفي اإللكتروني

ــى إمكانيــة إكمــال الطــاب لتعليمهــم الجامعــي. ــك باإلضافــة إل ىلع املناهــج الدراســية، ذل

ج. مدرســة we لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت: تــم فتــح مدرســة WE املشــتركة للتكنولوجيا 
ــاالت،  ــات واالتص ــا املعلوم ــة: تكنولوجي ــات اآلتي ــك يف التخصص ــر، وذل ــة نص التطبيقيةبمدين

تكنولوجيــا الحاســوب، أنظمــة اإللكترونيــات، واألنظمــة الكهربائيــة.

- باإلطــاع ىلع هــذه التخصصــات التــي ســتوفرها املــدارس الثاثــة، ســنجد أنهــا جاءت متســقة 
مــع احتياجــات الســوق الســعودي الجديــد، الــذي ســيعتمد باإلســاس ىلع االتصــاالت وتكنولوجيــا 

املعلومــات والهندســة امليكانيكيــة واألمــن الســيبراني وهندســة البرمجيات. 

د. مدرســة متخصصــة يف تجــارة التجزئــة: ُتعــد مدرســة بــي. تــك أول مدرســة متخصصــة 
ــم  ــام: قس ــم 3 أقس ــر، وتض ــه يف مص ــن نوع ــد م ــادر وجدي ــص ن ــة كتخص ــارة التجزئ يف تج
التســويق وأســاليب عــرض املنتجــات، املبيعــات وخدمــة العمــاء، واإلمــداد والتوريــد والخدمــات 
اللوجيســتية، ويتســق ذلــك مــع رغبــة اململكــة يف زيــادة نســبة مســاهمة هــذا القطــاع يف 
ــداد.  ــل اإلم ــيات وساس ــى إدارة اللوجيس ــة إل ــا يف حاج ــا يجعله ــا، مم ــا لرؤيته ــا وفًق اقتصاده

هـــ. مدرســة فنيــة متخصصــة يف تخصصــات الســينما:تتيح هــذه املدرســة تعليــم التخصصــات 
الفنيــة الخاصــة بصناعــة الفنــون والســينما، مثــل فنيــي التصويــر والرســوم املتحركــة واإلضــاءة 
وغيرهــا مــن فنيــات املــواد الفنيــة، ويشــترط يف املتقدميــن لهــذه املدرســة الجديــدة 
املتخصصــة يف الســينما والفنــون، أن يكــون لديهــم املوهبــة املتعلقــة بالتخصصــات املتاحــة 
يف املدرســة، ويأتــي ذلــك مــع رغبــة اململكــة يف االنتــاج الســينمائي والفنــون الجميلــة، يف 
إطــار محاولتهــا لتقديــم صــورة ذهنيــة مختلفــة عــن الدولــة الســعودية الدينيــة املرســومة يف 

اإلذهــان. 

و. مدرســة متخصصــة يف مجــال إدارة وتشــغيل املطاعــم: افتتحــت وزارة التربيــة والتعليــم 
مدرســة »أحمــد تعلــب« الفندقيــة للتكنولوجيــا التطبيقيــة بمدينــة نصــر، بالتعــاون مــع 
ــر، وهــي مدرســة متتخصصــة يف مجــال إدارة  ــا ومؤسســة مصــر الخي مجموعــة شــركات أمريكان
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وتشــغيل املطاعــم، وســتأهلهم هــذه املدرســة لالتحــاق بكليــات الســياحة والفنــادق، وبالنظــر 
ــياحة  ــط الس ــس فق ــه ولي ــف أنواع ــياحة بمختل ــاع الس ــر قط ــة يف تطوي ــة اململك ــى رغب إل

ــة.  ــة األهمي ــة يف غاي ــذه املدرس ــنجد أن ه ــرة، س ــج والعم ــم الح ــة بموس ــة املرتبط الديني

باإلضافــة إلــى االهتمــام بالتعليــم الفنــي، فهنــاك اهتمــام بالتعليــم العــام، وأصبــح هنــاك اتجــاه 
صــارم مــن القيــادة السياســية الســتبدال املناهــج التقليديــة التــى تعتمــد ىلع التلقيــن بأخــرى 
تقــوم ىلع تحفيــز التفكيــر واإلبداع،كمــا تــم إنشــاء جامعــات تكنولوجيــة وفًقــا لقانــون رقــم 72 

لســنة 2019.

 وفيما يلي أبرز الجامعات التكنولوجية: 

أ. جامعــة القاهــرة التكنولوجيــة الجديدة:كليــة تكنولوجيــا الصناعــة والطاقــة بجامعــة القاهــرة 
ــددة،  ــدة واملتج ــة الجدي ــات والطاق ــا املعلوم ــم برامج:تكنولوجي ــة، وتض ــدة التكنولوجي الجدي

ــرول.  ــاز والبت ــا الغ ــراف الصناعية،وتكنولوجي ــا األط ــس، تكنولوجي ــس، امليكاترونك األوتوترونك

يمكن توضيح معاني األوتوترونكس، وامليكاترونكس: 

- األوتوترونكــس: وهــو تخصــص هندســة يهتــم يف مجــال هندســة الســيارات الحديثــة 
وإلكترونياتهــا ويعتبــر تخصــص مــن تخصصــات الهندســة امليكانيكيــة ولكنــه يختــص بمكانيــك 

ــر. ــكل مباش ــيارات بش ــي للس ــب التكنولوج ــم بالجان ــا، ويهت ــة وكهربائه ــيارات الحديث الس

- امليكاترونكــس: وهــو مصطلــح يســتعمل للداللــة ىلع حقــل هندســي واســع ومتشــعب جــًدا، 
وهــذا الحقــل الهندســي يجمــع بيــن الهندســة امليكانيكيــة، والهندســة الكهربائيــة، وهندســة 

الحاســوب وهندســة اإللكترونيــات، ويتطــور هــذا التخصــص بصــورة مذهلــة مــن يــوم إلــى آخــر.

بقويســنا،وتضم  والطاقــة  الصناعــة  تكنولوجيــا  التكنولوجية:كليــة  الدلتــا  جامعــة  ب. 
وامليكاترونكــس.  املعلومــات،  تكنولوجيــا  برامج:األوتوترونكــس، 

ج. جامعــة بنــي ســويف التكنولوجية:الكليــة املصريــة الكوريــة لتكنولوجيــا الصناعــة والطاقــة، 
وتضــم برامج:امليكاترونكــس، وتكنولوجيــا املعلومــات. 

- بالتدقيــق يف هــذه الجامعــات وتخصصاتهــا يتضــح أنهــا باإلضافــة إلــى احتوائهــا ىلع 
ــع احتياحــات الســوق الســعودي الراغــب  ــات، فأنهــا متســقة م ــا املعلوم االتصــاالت وتكنولوجي
يف اســتبدال الوقــود والنفــط بمصــادر الطقــة النظيفــة، ممــا يعنــي أنهــا ســتكون يف حاجــة 

ــددة. ــة املتج ــة والطاق ــة الكيميائي ــة والهندس ــة الكهربائي ــاالت الهندس ــى مج إل
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ــج لخلي ا ــي  ل إ ة  ــد ف ا لو ا ــة  ي لمصر ا ــة  ل لعما ــجا لخلي ا ــي  ل إ ة  ــد ف ا لو ا ــة  ي لمصر ا ــة  ل لعما ا

- وباهتمــام الدولــة املصريــة بــكل هــذه التخصصــات وافتتــاج هــذه املــدارس الفنيــة والجامعــات، 
ســتكون وفــرت جــزء كبيــر مــن احتياجــات ســوق العمــل الخارجــي وليــس فقــط ســوق العمــل 
الســعودي، فًضــا عــن العائــد اإليجابــي الــذي ســيعود ىلع الســوق املحلــي نفســه مــن هــذه 
ــتطيع  ــة لتس ــة املصري ــر العمال ــة تطوي ــة املصري ــة الدول ــى محاول ــة إل ــات، وباإلضاف التخصص
املنافســة يف ســوق العمــل الخليجــي، انتبهــت مصــر ألزمــة العمالــة العائــدة مــن الخــارج مبكــًرا،

وذلك من خال:

	 2021/2020 زيــادة حجــم اإلنفاق ىلع االســتثمار الحكومي بنســبة 35% ضمــن املوازنة العامــة
ــة  ــة التحتي ــاريع البني ــن مش ــًدا م ــي مزي ــا يعن ــو 2020، مم ــا يف يولي ــدأ تطبيقه ــي ب والت
واالســتعانة بشــركات املقــاوالت التــي توظــف عمالــة كثيــرة، ممــا يحــد مــن نســب البطالــة 

ويســتوعب قطاًعــا كبيــًرا مــن العامليــن العائديــن مــن الخــارج.
	 تســاعد الدولــة مــن يرغــب يف إقامــة مشــروع بتقديــم الدعــم عبــر تســهيات ماليــة، وأفــكار

للتســويق، وتســهيل اإلجــراءات وربطــه بغيــره مــن الراغبيــن يف اســتثمار مدخراتهــم، وغيرهــا 
مــن ســبل الدعــم، وهــو مــا ســيفيد الدولــة باالســتفادة مــن تدويــر مدخــرات العائديــن بــدال 
ــد  ــة تزي ــة معطل ــى عمال ــب عــدم تحولهــم إل ــى جان ــوك إل مــن االكتفــاء بوضعهــا يف البن

نســب البطالــة، كمــا تســتفيد الدولــة مــن الضرائــب ىلع األنشــطة التجاريــة.

كانــت الحكومــة بــدأت يف إعــداد خطــط للتعامــل مــع ملــف العائديــن مــن الخــارج عبــر عــدة 
اجتماعــات حكوميــة، تنفيــذًا لتوجيهــات رئاســية الســتيعاب العمالــة ودمجهــا يف مشــروعات 
ــتمارة  ــارج اس ــن بالخ ــرة واملصريي ــاق وزارة الهج ــن إط ــات ع ــك االجتماع ــفرت تل ــة، وأس التنمي
ــة العائــدة مــن الخــارج،  »نــورت بلــدك« عبــر اإلنترنــت نهايــة يوليــو 2020، لجمــع بيانــات العمال
ــر  ــاعدتهم يف توفي ــل، تمهيًداملس ــص يف العم ــل والتخص ــن واملؤه ــم والس ــمل االس ــا يش بم
فــرص عمــل، ســواء عبــر ربطهــم باحتياجــات القطــاع الخــاص أو مــا تنفــذه الدولــة مــن مشــرعات.

يســتخلص ممــا ســبق، أن العمالــة املصريــة لهــا أهميــة كبيــرة يف االقتصــاد املصــري، ولكن هذه 
العمالــة تواجــه صعوبــات نظــًرا للمتغيــرات التــي تتطــرأ ىلع ســوق العمــل الخارجــي والخليجــي 
بشــكل خــاص، وذلــك ملــا يســتوعبه الســوق الخليجــي والســعودي تحديــًدا مــن عمالــة مصريــة، 
ــى  ــة إل ــن، باإلضاف ــات املصريي ــر إمكاني ــة لتطوي ــوًدا حثيث ــة جه ــة املصري ــت الدول ــك بذل ولذل
جهودهــا لإلســتيعاب العائديــن مــن الخــارج يف إطــار االتجــاه الخليجــي نحــو توطيــن الوظائــف 

التــي ال تحتــاج إلــى مهــارة. 
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