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 اآلثار اإلقتصادیة للهجرة الخارجیة للعمالة فى مصر

 

 سعاد سید محمود. د

 باحث أول

  عماد عبد المسیح شحاتة.د

 باحث أول

  معهد بحوث اإلقتصاد الزراعى-مركز البحوث الزراعیة 

 

 :مقدمه

 تعتبر هجرة العمالة المصریة إلى الخارج أحد التغیرات التى طرأت على هیكل بنیان اإلقتصاد 
ٕالمصرى خالل النصف الثانى من القرن العشرین، والتى أدت إلى تغیرات واختالالت هیكلیة فى توازن سوق 
العمل فى مصر، ولقد تركزت هجرة العمالة المصریة بصفة رئیسیة فى سوق العمل الخلیجى بالدول النفطیة 

باإلضافة إلى الهجرة لبعض الدول فى غضون الثورة النفطیة الهائلة التى شهدتها المنطقة منذ السبعینیات، 
 .العربیة واألوربیة األخرى بهدف الهجرة المؤقتة، واألخرى إلى أمریكا وكندا وأسترالیا بهدف الهجرة الدائمة

ًونظرا للتغیرات الهیكلیة التى أعقبت سیاسات اإلصالح اإلقتصادى، وما صاحب ذلك من تقلیص  
ً وبالتالى إنخفاض معدالت التوظیف الحكومى، فضال عن عدم دور القطاع العام واإلتجاه نحو التخصیص،

توافق الكفاءات والمهارات المعروضة وطبیعة فرص التشغیل المطلوبة فى سوق العمل المحلى، وبالتالى 
تفاقم مشكلة البطالة، األمر الذى دفع بالكثیر إلى محاولة الهجرة للخارج سواء هجرة مؤقتة بعقود عمل 

ول الخلیج العربى، أو السعى وراء الحصول على هجرة دائمة، وال شك أن تلك األمور وبصفة خاصة فى د
ویمكن القول أن التوازن بین العرض والطلب على العمالة . ًقد أثرت سلبیا على توازن هیكل سوق العمل

ًیعتبر أحد أركان إستراتیجیة الدولة، وعنصرا هاما تركز علیه الخطط اإلقتصادیة، فالتغلب عل ى مشكلة ً
البطالة یعتبر التحدى األساسى والمؤشر الحقیقى الفعال لنجاح سیاسات اإلصالح اإلقتصادى فى مصر، 

 .من خالل توفیر فرص عمل منتجة حقیقیة فى كافة المجاالت اإلقتصادیة المختلفة
 ولما كانت مصر من الدول ذات الكثافة السكانیة المرتفعة، وتتسم بوجود فائض فى قوة العمل 

یصعب تصریفة فى السوق المحلى، والسیما فى ظل محدودیة الموارد اإلنتاجیة، فإن الدولة شجعت ظاهرة 
ًالهجرة الخارجیة على إعتبارها مخرجا یمكن به التغلب على مشكلة البطالة من ناحیة، وجذب النقد األجنبى 

ولكن نتیجة . خارج من ناحیة أخرىالالزم لتمویل برامج التنمیة من خالل تحویالت المصریین العاملین بال
لحدوث إنفاض طلب دول الخلیج على العمالة المصریة، خاصة وأن تلك المنطقة تتركز فیها معظم العمالة 
المصریة المهاجرة، فإنه من المؤكد أن تلقى تلك اآلثار بظاللها وتداعیاتها على سوق العمل المصرى خالل 

 .الفترة القادمة
 :مشكلة الدراسة

ٕشـك أن هجـرة العمالـة المصـریة للخـارج أمـرا مـن شـأنه أن یحـدث تغیـرات واخـتالالت هیكلیـة ـفـى ال   ً
سوق العمل المحلى فى مصر، ولذلك تكمن مشكلة الدراسة فى طبیعة اآلثار اإلقتصادیة المترتبة على هجرة 

 .ارجالعمالة المصریة للخارج، والتغیرات التى طرأت على تحویالت المصریین العاملین بالخ



 ٤

 :الهدف من الدراسة

یتمثل الهدف الرئیسى للدراسة فى التعرف على اآلثار اإلقتصادیة للهجرة الخارجیة وتطور أهم  
ًالمتغیرات المؤثرة على هیكل الهجرة الخارجیة للعمالة المصریة، وأیضا تطور تحویالت المصریین العاملین 

 .بالخارج
 :الطریقة البحثیة

تم اإلعتماد على الطریقة اإلستقرائیة فى التحلیل اإلقتصادى من فقد ة، ًتحقیقا ألهداف الدراس 
الناحیتین الوصفیة والكمیة، حیث تم إستخدام أسالیب اإلنحدار البسیطة ممثلة فى معادالت اإلتجاه الزمنى 

یة العام، كما تم إستخدام أسالیب إنحدار المعادالت اآلنیة، عند تقدیر نموذج الهجرة المصریة الخارج
 .Three Stages Least Squares” (3SLS)“بأسلوب المربعات الصغرى على ثالث مراحل 

وتم األخذ بعین اإلعتبار الكشف عن المشاكل القیاسیة التى تواجة تقدیر دوال اإلنحدار متمثلة فى  
 Box-Pierce-Ljung“ بإستخدام إختبار ”Autocorrelation“الكشف عن مشكلة اإلرتباط الذاتى 

test”
) الذى یتبع إختبار مربع كاى بدرجات حریه )١٢( . )

1

2
384χ ، ومشكلة عدم التجانس =

“Heteroscedasticity” بإستخدام إختبار “Engel test”
)، بدرجات حریه )١٣( . )

1

2
384χ ، ومشكلة =

”Jarque-Bera test“ بإختبار ”Non-Normality“عدم التوزیع الطبیعى لحد الخطأ العشوائى 
)١٤( 

)بدرجات حریه . )
2

2
599χ =. 
”Newey-West“وجودهــا، بإســتخدام طریقــة عنــد  معالجــة تلــك المشــاكل تــمهــذا وقــد 

، وذلــك )١٦(
 .Generalized Method of Moments” (GMM)“ًوفقا ألسلوب إنحدار طریقة العزوم العامة 

 بأسـلوب اإلنحـدار الطرفـى العـادى ”Multicollinearity“كما تم عالج مشـكلة اإلزدواج الخطـى  
“Ordinary Ridge Regression” الذى یتسم بمعالجة اإلزدواج الخطى دون حـذف المتغیـرات المسـتقلة ،

”Marquardt Algorithm“ًالتى بها إزدواج خطى، وذلك وفقا لطریقة 
)١٥( 

 :مصادر البیانات
الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة أمكن الحصول على البیانات الالزمة للدراسة من  

ولقد راعت ). ٢٠٠٦-١٩٩٠(اإلقتصادیة بالبنك األهلى المصرى، ووزارة التنمیة اإلقتصادیة خالل الفترة 
الدراسة تعدیل جمیع المتغیرات السعریة والقیمیة بالرقم القیاسى العام لسعر المستهلك بإعتبار سنة األساس 

 .ك للتخلص من اآلثار التضخمیة فى األسعار، وذل)١٠٠=١٩٩٩(
 :اإلطار التحلیلى لنموذج الدراسة

للتعرف على اآلثار اإلقتصادیة لهجرة العمالة المصریة للخارج، أمكن للدراسة بناء نموذج قیاسى  
للهجرة المصریة فى الخارج، فى إطار نموذج آنى بإستخدام أسلوب المربعات الصغرى على ثالث مراحل 

“Three Stages Least Squares” (3SLS). 
هجرة : ویتناول هذا النموذج بعض العوامل التى من المفترض أن یكون لها تأثیر على كل من 

العمالة المصریة للخارج، تحویالت العاملین المصریین بالخارج، الطلب المحلى على العماله المصریة، أجر 
 .ثمارات القومیةالعامل فى مصر، إجمالى الناتج المحلى، واإلست



 ٥

 :توصیف نموذج الهجرة المصریة فى الخارج

، تشمل متغیرات ”Behavioral Equations“ معادالت سلوكیة تیتكون نموذج الهجرة من س 
 : كالتالىلتین تعریفیتین ومعاد،داخلیة وخارجیة

 : ”Endogenous Variables - 8“ متغیرات داخلیة ٨ -
( , , , , , , , )

t t t t t t t tMig Tr Ld W GDP Inv Lpd GNP  

 :”Exogenous Variables - 6“یرات خارجیة  متغ٦ -
( , , , , , )t t t t t tUn IR ER Con Inf U  

): ”Identitiy Equations - 2“ معادلة تعریفیة ٢ - , )t tGNP GDP 
 :المعادالت الهیكلیة لنموذج الهجرة المصریة فى الخارج

Emigration

Remittances

Labor Demand

Labor Wage

GDP

Investment

:

:

:

:

:

:

t t t t t

t t t t t t

t t t t t

t t t t t t

t t t

t t t

Mig Tr Un Ld W

Tr Mig GDP Inv IR ER

Ld Mig Con W Inv

W Mig Lpd Inv Inf U

GDP Ld Inv

Inv GNP IR

= + + − −
= + + + + −

= + + − ±
= + + + + −

= + +
= + −

10 11 12 13 14

20 21 22 23 24 25

30 31 32 33 34

40 41 42 43 44 45

50 51 52

60 61 62

β β β β β
β β β β β β

β β β β β
β β β β β β

β β β
β β β

 

Identity:
t t t t

t t t

GNP Inv Con Gov

GDP Inv Con

= + +
= +





 

 :حیث
- = Mg رین  عدد المهاجEmigrants )ألف مهاجر( 
-  = Ld الطلب المحلى على العمال Labor Demand )ملیون عامل( 
- = Un حجم البطالة المحلیة Unemployment  )ملیون عاطل( 
- = Tr  تحویالت العاملین بالخارج Workers’ Remittances )ملیار جنیه( 
- = GNP  إجمالى الناتج القومى Gross National Product )ملیار جنیه( 
- = GDP  إجمالى الناتج المحلى Gross Domestic Product )ملیار جنیه( 
- = Inv  اإلستثمارات القومیة National Investment )ملیار جنیه( 
- = Con  اإلستهالك القومى National Consumption )ملیار جنیه( 
-  = W أجر العامل السنوى Labor Wage )ألف جنیه( 
- = Lpd  إنتاجیة العامل Labor Productivity )ألف جنیه( 
- = Un  معدل البطالة Unemployment Rate (%) 
-  = Inf معدل التضخم Inflation Rate (%) 
- = IR  سعر الفائدة Interest Rate (%) 
- = ER  سعر الصرف Exchange Rate ) دوالر/ جنیه( 



 ٦

 :عالقات اآلنیة فى نموذج الهجرة المصریة فى الخارجالمنطق اإلقتصادى لطبیعة ال

 :یمكن تفسیر تأثیر المتغیرات الخارجیة على المتغیر الداخلى بكل معادلة كالتالى 
تحویالت المصریین العاملین بالخارج وعدد المتعطلین إلى :  تؤدى زیادة كل من:دالة الهجرة الخارجیة -١

زیادة الطلب المحلى على العمالة المصریة وأجر العامل إلى زیادة الهجرة الخارجیة، بینما یؤدى 
 .إنخفاض حجم الهجرة الخارجیة

ٕالهجرة الخارجیة واجمالى الناتج :  تؤدى زیادة كل من:دالة تحویالت المصریین العاملین بالخارج -٢
رج، بینما تؤدى المحلى واإلستثمارات القومیة وسعر الفائدة إلى زیادة تحویالت المصرین العاملین بالخا

 .زیادة سعر الصرف إلنخفاض تحویالت المصرین العاملین بالخارج
الهجرة الخارجیة واإلستهالك القومى إلى زیادة الطلب :  تؤدى زیادة كل من:دالة الطلب على العمالة -٣

على العمالة، بینما یؤدى زیادة أجر العامل إلى إنخفاض الطلب على العمالة، كما یمكن أن تؤدى 
زیادة اإلستثمارات القومیة إلى زیادة أو إنخفاض الطلب على العمالة فى حالة وجود عالقة إحاللیة أو 

 .تكاملیة بینهما على الترتیب
ٕالهجرة الخارجیة وانتاجیة العامل واإلستثمارات القومیة ومعدل :  تؤدى زیادة كل من:دالة أجر العامل -٤

 .دى زیادة معدل البطالة إلى إنخفاض أجر العاملالتضخم إلى زیادة أجر العامل، بینما یؤ
الطلب على العمالة واإلستثمارات القومیة إلى زیادة :  تؤدى زیادة كل من:دالة إجمالى الناتج المحلى -٥

 .إجمالى الناتج المحلى
 سعر  تؤدى زیادة إجمالى الناتج القومى إلى زیادة اإلستثمارات، فى حین یؤدى إرتفاع:دالة اإلستثمار -٦

 .الفائدة إلى إنخفاض اإلستثمارات
 :تطور متغیرات نموذج الهجرة المصریة فى الخارج

توضح الدراسة فى هذا الجزء تطور بعض المتغیرات القومیة الواردة بنموذج الهجرة الخارجیة  
 :، وذلك على النحو التالى)٢٠٠٦-١٩٩٠(للمصریین العاملین بالخارج خالل الفترة 

 : الدائمةتطور الهجرة) ١(

 ١٩٩٥ مهاجر، بینما وصل أقصاه عام ٣١٠ بنحو ٢٠٠٣بلغ حجم الهجرة الدائمة أدناه عام  
الواردة ) ١(وتشیر معادلة اإلتجاه العام رقم . بالملحق) ١( مهاجر كما هو موضح بجدول ١٨٤٨بنحو 

ً، أن الهجرة الدائمة من مصر أخذت إتجاها عاما متناقصا معنویا إحصا)١(بجدول  ً ً  ٤٩,٣ًئیا بلغ نحو ً
من متوسط الهجرة المصریة الدائمة والبالغه نحو % ٥,٩٤مهاجر، وبنسبة تناقص سنویة بلغت نحو 

 . مهاجر٨٢٩,٨
 :تطور الهجرة المؤقتة) ٢(

 ألف مهاجر، بینما وصلت أقصاها عام ١٣٥٨ بنحو ١٩٩٢بلغت الهجرة المؤقتة أدناها عام  
، أن الهجرة )١(الواردة بجدول ) ٢(ادلة اإلتجاه العام رقم وتشیر مع.  ألف مهاجر٢٠٢١ بنحو ٢٠٠٦

ًالمؤقتة من مصر أخذت إتجاها عاما متزایدا معنویا إحصائیا بلغ نحو  ً ً ً   ألف مهاجر، وبنسبة زیادة٣٢,٠٦ً



 ٧

معادالت اإلتجاه الزمنى العام لتطور بعض متغیرات نموذج الهجرة المصریة فى الخارج خالل ): ١(جدول 
 ).٢٠٠٦-١٩٩٠(الفترة 

 المتغیر
 التابع

 
 م

 الحد
 الثابت

 معامل
 اإلنحدار

 معامل
 التحدید

2
R 

 المتوسط
 الحسابى

 معدل
 التغیر
 %السنوى 

 5.94- 829.82 0.39 49.3- 1273.56 1 هجرة دائمة

(7.8)  مهاجر
**

 (-3.11)
**

    

 1.86 1727.47 0.56 32.06 1438.92 2 هجرة مؤقتة

(18.9)  ف مهاجرأل
**

 (4.34)
**

    

 1.85 1728.31 0.56 32.01 1440.18 3 إجمالى المهاجرین

(19.0)  ألف مهاجر
**

 (4.34)
**

    

 3.55 15.21 0.37 0.54 10.38 4 تحویالت العاملین

(5.6)  ملیار جنیة-بالخارج 
**

 (2.97)
**

    

 5.86 316.05 0.94 18.52 149.38 5 الناتج المحلى اإلجمالى

(11.7)  ملیار جنیة
**

 (14.88)
**

    

 3.96 68.44 0.58 2.71 44.07 6 اإلستثمارات القومیة

(7.2)  ملیار جنیة
**

 (4.54)
**

    

 6.03 272.88 0.95 16.46 124.75 7 اإلستهالك القومى

(13.1)  ملیار جنیة
**

 (17.65)
**

    

 1.79- 10.63 0.98 0.19- 12.31 8 سعر الفائدة

%  (158.2)
**

 (-24.40)
**

    

 4.64 4.21 0.73 0.20 2.45 9 سعر صرف

(7.7)  دوالر/ جنیه 
**

 (6.30)
**

    

 :حیث

 . المحسوبة(t) األرقام بین قوسین وأسفل معامالت اإلنحدار تشیر إلى قیم -
 .٠,٠١ تشیر إلى المعنویة عند مستوى (**) -

 ).١٨(جمعت وحسبت من جدول : المصدر



 ٨

 . ألف مهاجر١٧٢٧,٥من متوسط الهجرة المصریة المؤقتة والبالغة نحو % ١,٨٦نحو سنویة بلغت 
وقــد أشــارت بیانــات الهجــرة الخارجیــة فــى جمهوریــة مصــر العربیــة التــى یصــدرها الجهــاز المركــزى  

 لهـم للتعبئة العامة واإلحصاء، فیما یتعلق بهیكل توزیع الهجرة المؤقتة للمصریین العـاملین بالخـارج والمـرافقین
من إجمالى الهجرة المؤقتة للمصـریین بالخـارج، % ٩٥,٤١، أن الدول العربیة تستحوذ على نحو ٢٠٠٦عام 

، %٣,٧٨یلیهــا كــل مــن اـلـدول األوربـیـة، أســترالیا، اـلـدول األفریقـیـة، اـلـدول األســیویة، ودول األمــریكتین بنحــو 
 ٢٠٢١المؤقتـة البالغـة نحـو على الترتیب من إجمالى حجم الهجـرة % ٠,٠٤، %٠,٠٦، %٠,١٢، %٠,٥٩

، بینما یمثل المرافقـون لهـم نحـو %٣٨,٨٤، حیث یمثل منهم العاملون بالخارج نحو ٢٠٠٦ألف مهاجر عام 
٦١,١٦.% 

ًكما تبین أیضا فیما یتعلق بهیكل توزیع الهجرة المؤقتة للمصریین العاملین بالخارج حسب النوع  
رین المصریین الذكور واإلناث یعملون فى الدول من المهاج% ٩٩,٥٠، %٩٥,٢٦، أن نحو ٢٠٠٦عام 

 ألف مهاجر على الترتیب، وذلك من جملة المهاجرین المصریین ٢٧,١، ٧٢١,٧العربیة والبالغ عددهم نحو 
من جملة % ٩٦,٥٣كما تبین أن نحو .  ألف مهاجر وهى أعلى نسبة٧٤٨,٨للدول العربیة والبالغین نحو 

 %.٣,٤٧من نصیب الذكور بینما مثلت نسبة هجرة اإلناث نحو الهجرة المؤقتة للمصریین كانت 
 :تطور إجمالى الهجرة) ٣(

 ألف مهاجر، بینما وصل أقصاه عام ١٣٥٩,٢ بنحو ١٩٩٢بلغ إجمالى حجم الهجرة أدناه عام  
، أن إجمالى )١(الواردة بجدول ) ٣(وتشیر معادلة اإلتجاه العام رقم .  ألف مهاجر٢٠٢١,٤ بنحو ٢٠٠٦
ًة من مصر أخذ إتجاها عاما متزایدا معنویا إحصائیا بلغ نحو الهجر ً ً ً  ألف مهاجر، وبنسبة زیادة ٣٢,٠١ً

 . ألف مهاجر١٧٢٨,٣من متوسط إجمالى الهجرة المصریة والبالغه % ١,٨٥سنویة بلغت نحو 
 :تطور تحویالت المصریین العاملین بالخارج) ٤(

ن أهم المواضیع التى ترتبط بهجرة العمالة للخارج، تعتبر تحویالت المصریین العاملین بالخارج م 
ما تعتبر من مصادر إیرادات جذب العمالت االجنبیة، خاصة وأن مصر كدولة نامیة تصدر عمالة للخارج 
تعانى من نقص فى رؤوس األموال المحلیة، مما یشكل عقبة أساسیة أمام دفع عجلة التنمیة اإلقتصادیة، 

ًلیة الخارجیة ال تدعم ندرة إیرادات النقد االجنبى فحسب، بل توفر مصدرا هاما ًنظرا ألن التحویالت الما ً
 .لإلیرادات اإلضافیة وتكوین رأس المال

وتمثل التحویالت القادمة من العمالة المهاجرة أهمیة كبیرة فى جذب العملة االجنبیة، وغالبا ما یتم  
بینما یرسل جزء بسیط عن طریق . یالت الفردیةإرسال جمیع التحویالت بصفة فردیة ویطلق علیها التحو

ًمجموعات العاملین من خالل الجمعیات المنضمین لها ویطلق علیها التحویالت الجماعیة، كما یمكن أیضا 
إرسال التحویالت عن طریق البنوك ومكاتب البرید ومكاتب الصرافة وشركات تحویل األموال ویطلق علیها 

شارة أن تحویالت المصریین العاملین بالخارج تأتي فى المرتبة الثالثة وتجدر اإل. التحویالت الرسمیة
 .ٕكمصدر من مصادر النقد األجنبي بعد عوائد قطاع السیاحة وایرادات قناة السویس
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 :العوامل المؤثرة على قیمة التحویالت

 .عدد المهاجرین العاملین بالخارج -١

 .ةمعدالت األجور في الدولة المستقبلة للعمال -٢

 .األنشطة االقتصادیة التي یعمل بها المهاجرون في الدول المضیفة -٣

 .المستوى التعلیمي للمهاجر -٤

 .سعر الصرف -٥

 .معدل سعر الفائدة بین الدول المستقبلة والمرسلة للمهاجر -٦

 .عدد السنوات التى یقضیها المهاجر فى الخارج -٧

 .وسائل التحویل -٨
ًأن متوســـط تحـــویالت المصـــریین العـــاملین بالخـــارج مقیمـــا باألســـعار ـبــالملحق ) ٢(ویوضـــح جـــدول  

 ملیــار ٧,٥١ بنحــو ١٩٩٠ ملیــار جنیــه، حیــث بلغــت التحــویالت أدناهــا عــام ١٥,٢١الحقیقیــة قــد بلــغ نحــو 
) ٤(وبتقــدیر معادلــة اإلتجــاه العــام رقــم .  ملیــار جنیــه٢٣,٤٤ بنحــو ٢٠٠٦جنیــه، بینمــا بلغــت أقصــاها عــام 

ًأخــذت إتجاهــا عامــا متزایــدا معنــوى  ، تبــین أن تحــویالت المصــریین العــاملین بالخــارج قــد)١(الــواردة بجــدول  ً
مـــن متوســـط تحـــویالت % ٣,٥٥ ملیـــار جنیـــه، وبنســـبة زیـــادة ســـنویة تقـــدر بنحـــو ٠,٥٤ًإحصـــائیا بلـــغ نحـــو 

 .المصریین العاملین بالخارج خالل فترة الدراسة

 :تطور قیمة تحویالت المصریین بالخارج

بالملحق أن قیمة تحویالت المصریین العاملین بالخارج بالملیون جنیه خالل ) ٣(دول یوضح ج 
 :كانت على النحو التالى) ٢٠٠٦-٢٠٠٠(الفترة 

، ثم ٢٠٠٢ وحتى عام ٢٠٠٠ًبدأت تحویالت المصریین العاملین بالخارج فى التزاید بدءا من عام  -١
 .٢٠٠٦ وحتى عام ٢٠٠٤ عام ، وبدأت فى التزاید مرة أخرى من٢٠٠٣تناقصت فى عام 

-٢٠٠٠(جاءت تحویالت المصریین من الوالیات المتحدة فى المرتبة األولى خالل الفترة المذكورة  -٢
من إجمالى % ٣٠,٢، %٣٠,١، %٣٧,٤، %٣٧,٠، %٣٤,٦، %٣٢,٤، %٣٦,٩بنحو ) ٢٠٠٦

. تلك التحویالتقیمة تحویالت المصریین بالخارج، وهى بذلك تساهم  بنسبة تفوق قیمة الثلث من 
ولقد كانت أكبر تحویالت للمصریین العاملین بالخارج من الوالیات المتحدة األمریكیة حیث بلغت 

من جملة التحویالت والبالغة نحو % ٣٦,٩٠ ملیار جنیه تمثل نحو ٤,٧٢ بنحو ٢٠٠٠أدناها عام 
ة تمثل نحو  ملیار جنیه بنسب٩,٣١٦ بنحو ٢٠٠٤ ملیار جنیه، فى وصلت أقصاها عام ١٢,٧٩٥

 .من جملة التحویالت% ٣٧,٤
 بنسبة ٢٠٠٤، وحتى عام ٢٠٠٠إحتلت تحویالت المصریین من السعودیة المرتبة الثانیة منذ عام  -٣

من إجمالى تحویالت % ١٦,٧٦، %٢١,٣٢، %٢١,٤١، %٢١,٠٤، %٢٣,٩٦تمثل نحو 
 .المصریین بالخارج

 بنسبة تمثل نحو ٢٠٠٦، ٢٠٠٥نیة عامى إحتلت تحویالت المصریین من الكویت المرتبة الثا -٤
 .من إجمالى تحویالت المصریین بالخارج% ١٨,٤٠، %١٨,٣٣
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 .إحتلت تحویالت المصریین من لیبیا المرتبة األخیرة خالل الفترة المذكورة -٥
وتعتبر تحویالت العاملین بالخارج ذات أهمیة قصوى بالنسبة للدول ذات الكثافة السكانیة المرتفعة  

صر وتتوقف التحویالت علي السیاسات االقتصادیة، وسیاسات االدخار التى تنتهجها الدول المستقبلة مثل م
 .والدول المصدرة للهجرة باإلضافة الى أسعار الصرف وعوامل المخاطرة، وكفاءة قنوات التحویل

 :تطور إجمالى الناتج المحلى) ٥(
ًمحلى مقیما باالسعار الحقیقیة قد بلغ نحو بالملحق، أن متوسط إجمالى الناتج ال) ٢(یوضح جدول  
 ٢٠٠٦ ملیار جنیه، بینما بلغ أقصاه عام ١٧٤,٠٨ بنحو ١٩٩٠ ملیار جنیه، حیث بلغ أدناه عام ٣١٦,٠٥

، تبین أن إجمالى )١(الواردة بجدول ) ٥(وبتقدیر معادلة اإلتجاه العام رقم .  ملیار جنیه٥٢٨,٣٥بنحو 
ًعاما متزایدا معنویا إحصائیا بلغ نحو ًالناتج المحلى قد أخذ إتجاها  ً ً  ملیار جنیه، وبنسبة زیادة سنویة ١٨,٥٢ً

 .من متوسط إجمالى الناتج المحلى% ٥,٨٦بلغت نحو 
 :تطور اإلستثمارات القومیة) ٦(

ًبالملحق، أن متوسط اإلستثمارات القومیة مقیما باالسعار الحقیقیة قد بلغ نحو ) ٢(یوضح جدول  
 ملیار جنیه، بینما بلغت ٤٧,٨١ بنحو ١٩٩٢یه، حیث بلغت االستثمارات أدناها عام  ملیار جن٦٨,٤٤

، تبین )١(بجدول ) ٦(وبتقدیر معادلة اإلتجاه العام رقم .  ملیار جنیه١٢٠,٤٧ بنحو ٢٠٠٦أقصاها عام 
ًأن اإلستثمارات قد أخذت إتجاها عاما متزایدا معنویا إحصائیا بلغ نحو  ً ً ً وبنسبة زیادة  ملیار جنیه، ٢,٧١ً

 .من متوسط اإلستثمارات القومیة% ٣,٩٦سنویة بلغت نحو 
 :تطور اإلستهالك القومى) ٧(

ًبالملحق، أن متوسط اإلستهالك القومى مقیما باألسعار الحقیقیة قد بلغ نحو ) ٢(یوضح جدول  
ما بلغ أقصاه  ملیار جنیه، بین١٣٥,٧٧ بنحو ١٩٩٠ ملیار جنیه، حیث بلغ االستهالك أدناه عام ٢٨٢,٨٨

، تبین أن )١(بجدول ) ٧(وبتقدیر معادلة اإلتجاه العام رقم .  ملیار جنیه٤٤٥,٨٧ بنحو ٢٠٠٦عام 
ًاإلستهالك القومى قد أخذ إتجاها عاما متزایدا معنویا إحصائیا بلغ نحو  ً ً ً  ملیار جنیه، وبنسبة زیادة ١٦,٤٦ً

 .من متوسط اإلستهالك القومى% ٦,٠٣سنویة بلغت نحو 
 : تطور سعر الفائدة)٨(

، حیث بلغ أدناه عام %١٠,٦٣بالملحق، أن متوسط سعر الفائدة قد بلغ نحو ) ٢(یوضح جدول  
وبتقدیر معادلة اإلتجاه العام رقم %. ١٢,٢٨ بنحو ١٩٩٠، بینما بلغ أقصاه عام %٩,٣٣ بنحو ٢٠٠٦

ً، تبین أن سعر الفائدة قد أخذ إتجاها عاما متناقصا مع)١(بجدول ) ٨( ً ًنویا إحصائیا بلغ نحو ً ً٠,١٩% ،
 .من متوسط سعر الفائدة% ١,٧٩وبنسبة تناقص سنویة بلغت نحو 

 :تطور سعر الصرف) ٩(
دوالر، حیث بلغ /  جنیه ٤,٢١بالملحق، أن متوسط سعر الصرف قد بلغ نحو ) ٢(یوضح جدول  
. دوالر/  جنیه ٦,١٩ بنحو ٢٠٠٣دوالر، بینما بلغ أقصاه عام /  جنیه ٣,٢٨ بنحو ١٩٩٠أدناه عام 

ً، تبین أن سعر الصرف قد أخذ إتجاها عاما متزایدا )١(الواردة بجدول ) ٩(وبتقدیر معادلة اإلتجاه العام رقم  ً ً
ًمعنویا إحصائیا بلغ نحو  من متوسط سعر % ٤,٦٤دوالر، وبنسبة زیادة سنویة بلغت نحو /  جنیه ٠,٢٠ً
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 .الصرف خالل فترة الدراسة
 : الهجرة المصریة فى الخارجنتائج تقدیر نموذج

معاییر جودة التوفیق لنموذج الهجرة المصریة فى الخارج، متمثلة فى معامل ) ٢(یوضح جدول  
)التحدید  )2

R معامل التحدید المعدل ،( )2
R واختبار ،ٕ(F-test) لمعادالت النموذج، حیث تبین معنویة 

 .٠,٠١ًوذج الهجرة إحصائیا عند مستوى جمیع معادالت نم
 للكشف عن ”Lagrange Multiplier Tests“ولقد تم إستخدام إختبارات مضاعف الجرانج  

، وجود مشكلة إرتباط ذاتى فى دالة (LM-Tests)المشاكل القیاسیة بمعادالت النموذج، وتوضح إختبارات 
عدم تجانس فى دالة إجمالى الناتج المحلى، بینما لم إجمالى الناتج المحلى ودالة اإلستثمار، ووجود مشكلة 

ولعالج مشكلتى . یتبین وجود مشكلة عدم التوزیع الطبیعى لحد الخطأ العشوائى فى معادالت النموذج
، بإسلوب إنحدار طریقة العزوم ”Newey-West“اإلرتباط الذاتى وعدم التجانس، تم إستخدام طریقة 

 .Generalized Method of Moments” (GMM)“العامة 
 :نتائج تقدیر نموذج الهجرة المصریة فى الخارج كالتالى) ٣(ویوضح جدول  

 :دالة الهجرة الخارجیة) ١(
أن تحویالت المصریین العاملین ) ٢(توضح مؤشرات دالة الهجرة الخارجیة الواردة بجدول  

من التغیرات % ٨٨رحوا نحو بالخارج، عدد المتعطلین، الطلب على العمالة، وأجر العامل فى مصر یش
الحادثة فى هجرة المصریین للخارج، وذلك وفقا لمعیار معامل التحدید، بینما ترجع باقى التغیرات إلى عوامل 

ً وذلك وفقا لقیمة اختبار ٠,٠١ًولقد تبین معنویة تلك الدالة إحصائیا عند مستوى . أخرى غیر مقیسة بالدالة
(F). 

أن زیادة تحویالت المصریین العاملین بالخارج بملیار جنیه ) ٣(ول وتوضح النتائج الواردة بجد 
 ألف ٥٥,٣٤، ١٢,٧٧وزیادة عدد المتعطلین بملیون عاطل، تؤدى إلى زیادة حجم الهجرة الخارجیة بنحو 

 على الترتیب، مما یعنى أن زیادة تحویالت ٠,٠٥، ٠,١١مهاجر، ولقد بلغت مرونة هذان المتغیران نحو 
، %٠,١١یؤدى إلى زیادة حجم الهجرة بنسبة % ١عاملین بالخارج وزیادة عدد المتعطلین بنسبة المصریین ال

 .على الترتیب، وذلك مع ثبات باقى العوامل االخرى عند مستوى معین% ٠,٠٥
بینما تبین أن زیادة الطلب المحلى على العمال بملیون عامل وزیادة األجر السنوى للعامل بألف  

 ألف مهاجر، وقد بلغت مرونة هذان ٧٤,٩٠، ٩٢,٤٩إنخفاض الهجرة الخارجیة بنحو جنیه، تؤدى إلى 
مما یوضح أن زیادة الطلب على العمالة المصریة بالداخل، .  على الترتیب٠,٢٦-، ٠,٨٩-المتغیران نحو 

، %٠,٨٩یؤدى إلى إنخفاض الهجرة للخارج بنسبة % ١وزیادة متوسط األجر السنوى للعامل بنسبة 
 .لكل منهما على الترتیب، وذلك مع ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین% ٠,٢٦

وجدیر بالذكر أن تطبیق سیاسة مالیة توسعیة بإستخدام اإلنفاق الحكومى والضرائب وسیاسة نقدیة  
 توسعیة بإستخدام العرض اإلسمى للنقود قد تستخدم كوسیلة فعالة لكبح جماح حدة البطالة الهیكلیة
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 .ٕ معاییر جودة التوفیق واختبارات نموذج الهجرة الخارجیة فى مصر):٢( جدول

Eq. 2 المتغیر الداخلى فى كل معادلة
R  2

R  F LM Tests 

Endogenous Variable    Test LMa LMh LMn 

1 0.88 0.84 28 (Migt) الهجرة الخارجیة 
**

 0.51 0.27 0.42 

2 0.81 0.72 14 (Trt) تحویالت العاملین بالخارج 
**

 0.25 0.68 2.19 

3 0.97 0.95 1085 (Ldt) الطلب على العمالة 
**

 0.07 0.12 0.90 

4 0.96 0.94 77 (Wt) أجر العامل 
**

 1.08 0.28 0.81 

5 0.99 0.98 605 (GDPt) إجمالى الناتج المحلى 
**

 4.95
*
 4.36

*
 0.62 

6 0.91 0.89 83 (Invt) اإلستثمار 
**

 5.89
*
 0.33 0.51 

 .٠,٠١ تشیر إلى المعنویة عند مستوى (**)
LMa =إختبار اإلرتباط الذاتى :“Box-Pierce-Ljung LMa-test”. 
LMh =إختبار عدم التجانس :“Engel LMh-test”. 
LMn =إختبار عدم التوزیع الطبیعى :“Jarque-Bera LMn-test”. 

 . تشیر إلى وجود مشكلة قیاسیة بالمعادلة(LM-Tests) تحت إختبارات (*)
 .جمعت وحسبت من نتائج تحلیل نموذج الهجرة الخارجیة فى مصر: المصدر

 
 

وعادة ما تنشأ البطالة نتیجة الطلب غیر . وزیادة الطلب الكلى الالزم لزیادة اإلنتاج وتحقیق العمالة الكاملة
تغیر التكنولوجیا وتركیب الطلب النهائى على السلع والخدمات، الكافى والتغیرات اإلقتصادیة الهیكلیة نتیجة 

وبالتالى تتالشى الوظائف والمهارات القدیمة بوجود وظائف جدیدة، فإذا كان العامل الذى حرم من عملة 
ًنتیجة تلك الظروف قادرا ومؤهال على مواجهة متطلبات التعلیم والمهارة الالزمة للوظائف الجدیدة ویمكنة  ً

ویمكن لبرامج تدریب . فإنه یمكن التغلب على مشكلة البطالة الهیكلیةن فى مكان جدید إذا لزم األمر، التوط
 .القوى العاملة إمداد العاطلین بالمهارات الجدیدة التى یتطلبها سوق العمل

 :دالة تحویالت المصریین العاملین بالخارج) ٢(
أن أعداد ) ٢(خارج الواردة بجدول توضح مؤشرات دالة تحویالت المصریین العاملین بال 

المهاجرین المصریین للخارج، إجمالى الناتج المحلى، اإلستثمارات القومیة، سعر الفائدة، وسعر الصرف 
من التغیرات الحادثة فى تحویالت المصریین العاملین بالخارج، وذلك وفقا لمعیار % ٨١یشرحوا نحو 

ولقد تبین معنویة تلك الدالة . لعوامل أخرى غیر مقیسة بالدالةمعامل التحدید، بینما ترجع باقى التغیرات 
 .(F) وذلك وفقا لقیمة اختبار ٠,٠١ًإحصائیا عند مستوى 

إجمالى الناتج المحلى بملیار جنیه، : أن زیادة كل من) ٣(وتوضح النتائج الواردة بجدول  
 دى الى زیادة تحویالت العاملین واإلستثمارات القومیة بملیار جنیه، وسعر الفائدة بوحدة واحدة، یؤ



 ١٣

 نتائج تقدیر نموذج الهجرة الخارجیة فى مصر بأسلوب المربعات الصغرى على ثالث مراحل ):٣(جدول 
(3SLS) ٢٠٠٦-١٩٩٠( خالل الفترة.( 

 (Tr) دالة تحویالت العاملین بالخارج (2)  (Mig) دالة الهجرة الخارجیة (1)

RHS Beta t-test E  RHS Beta t-test E 

B10 215.3 0.78 -  B20 362.9 0.34 - 

Tr 12.77 2.82
**

 0.11  Mig -0.02 -1.94
*
 -2.27 

Un 55.34 3.69
**

 0.05  GDP 0.11 2.42
*
 2.29 

Ld -92.49 -2.62
*
 -0.89  Inv 0.45 3.12

**
 2.02 

W -74.90 -1.67
***

 -0.26  IR 1.55 1.57
***

 1.08 

     ER -3.67 -4.33
**

 -1.02 

 

 (W) دالة أجر العامل (4)  (Ld)دالة الطلب على العمالة  (3)

RHS Beta t-test E  RHS Beta t-test E 

B30 11.6 1.17 -  B40 1.3 0.46 - 

Mig 0.01 3.63
**

 1.04  Mig 0.01 2.22
*
 1.63 

Con 0.04 2.12
*
 0.66  Lpd 0.64 3.49

**
 1.13 

W -0.33 -3.11
**

 -0.12  Inv 0.14 2.88
**

 0.90 

Inv 0.71 2.64
**

 2.93  Inf 0.43 2.18
*
 0.19 

     U -0.57 -1.70
***

 -0.47 

 

 (Inv) دالة اإلستثمار (6)  (GDP) دالة إجمالى الناتج المحلى (5)

RHS Beta t-test E  RHS Beta t-test E 

B50 312.3 0.41 -  B60 279.9 0.99 - 

Ld 7.96 2.72
**

 0.42  GNP 0.32 3.55
**

 2.00 

Inv 2.34 3.96
**

 0.51  IR -4.59 -2.41
*
 -0.71 

 :حیث
- RHS : المتغیرات المستقلة فى الطرف األیمن“Right-Hand Side”بكل معادلة . 
- Beta :معامالت اإلنحدار. 
- t-test : قیم(t)المحسوبة . 
- E :المرونة. 

 .ترتیب على ال٠,١٠، ٠,٠١، ٠,٠٥تشیر إلى المعنویة عند مستوى : (***)، (**)، (*)

 .بالملحق) ٤(،)٣(، )١(جمعت وحسبت من جداول : المصدر



 ١٤

 ملیار جنیه على الترتیب، وذلك مع ثبات باقى العوامل ١,٥٥، ٠,٤٥، ٠,١١المصریین بالخارج بنحو 
 على نفس الترتیب، ١,٠٨، ٢,٠٢، ٢,٢٩االخرى عند مستوى معین، ولقد بلغت مرونة تلك المتغیرات نحو 

یؤدى إلى زیادة % ١إجمالى الناتج المحلى واإلستثمارات وسعر الفائدة بنسبة مما یوضح أن زیادة 
أن زیادة التحویالت أكثر  ولذلك یتضح. على الترتیب% ١,٠٨، %٢,٠٢، %٢,٢٩التحویالت بنسبة 

 .حساسیة للزیادة فى إجمالى الناتج المحلى، یلیها اإلستثمارات
ة الخارجیة بألف مهاجر وسعر الصرف بوحدة واحدة، حجم الهجر: كما تبین أن زیادة كل من 

 ملیار جنیه على الترتیب، ٣,٦٧، ٠,٠٢یؤدى الى إنخفاض تحویالت العاملین المصریین بالخارج بنحو 
-، ٢,٢٧-وذلك مع ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین، ولقد بلغت مرونة هذان المتغیران نحو 

یؤدى إلى إنخفاض % ١الهجرة الخارجیة وسعر الصرف بنسبة ، مما یوضح أن زیادة حجم ١,٠٢
 .على الترتیب% ١,٠٢، %٢,٢٧التحویالت بنسبة 

وعلى الرغم من أن تلك العالقة العكسیة بین حجم الهجرة الخارجیة والتحویالت غیر منطقیة ومن  
ر المصرى، من حیث المفترض أنها ال تتمشى مع المنطق اإلقتصادى، إال أن ذلك قد یوضح طبیعة المهاج

ًأنه یفضل عدم تحویل مدخراته النقدیة للبنوك المصریة من ناحیة، وأیضا وضع قیود من جانب دولة 
المهجر ذاتها تتعلق بتحویل نسبة معینة من مدخرات العاملین إلى بالدهم وبصورة ال تتمشى وال تتناسب مع 

حیة اخرى قد یكون السبب فى إنخفاض معدل هذا من ناحیة ومن نا. حجم العمالة المهاجرة لتلك الدولة
التحویالت هو إرتفاع تكالیف المعیشة بدول المهجر نفسها التى یقطن بها هؤالء المهاجرون المصریون 

كما قد یكون . وبالتالى زیادة إنفاقهم على إستهالك السلع والخدمات بصورة أثرت على إنخفاض تحویالتهم
ت غیر رسمیة أو غیر منظورة من جانب المهاجرین أنفسهم یتم هناك ثمة سبب أخر هو وجود تحویال

 . إرسالها إلى مصر وال یتم إضافتها لرصید التحویالت
 :دالة الطلب المحلى على العمالة المصریة) ٣(

أن ) ٢(توضح مؤشرات دالة الطلب على العمالة على المستوى القومى فى مصر الواردة بجدول  
من % ٩٧ستهالك القومى، أجر العامل، واإلستثمارات القومیة، یشرحوا نحو هجرة المصریین للخارج، اإل

التغیرات الحادثة فى الطلب على العمالة فى مصر، وذلك وفقا لمعیار معامل التحدید، بینما ترجع باقى 
 ٠,٠١ًولقد تبین معنویة تلك الدالة إحصائیا عند مستوى . التغیرات إلى عوامل أخرى غیر مقیسة بالدالة

 .(F)وذلك وفقا لقیمة اختبار 
أن زیادة حجم الهجرة الخارجیة بنحو ألف مهاجر، اإلستهالك ) ٣(وتوضح النتائج الواردة بجدول  

القومى بنحو ملیار جنیه، واإلستثمارات القومیة بنحو ملیار جنیه، تؤدى إلى زیادة الطلب على العمالة بنحو 
، ٠,٦٦، ١,٠٤ ولقد بلغت المرونة لتلك المتغیرات نحو  ملیون عامل على الترتیب،٠,٧١، ٠,٠٤، ٠,٠١
 على الترتیب،  مما یوضح أن زیادة كل من حجم الهجرة الخارجیة واإلستهالك واإلستثمار بنسبة ٢,٩٣

لكل منهم على الترتیب، % ٢,٩٣، %٠,٦٦، %١,٠٤یؤدى إلى زیادة الطلب على العمالة بنسبة % ١
 .ى عند مستوى معینوذلك مع ثبات باقى العوامل االخر

ولعل ذلك یعكس مدى أهمیة اإلستثمارات واإلستهالك باعتبارهما من المتغیرات التى تؤثر على  



 ١٥

زیادة الطلب على العمالة، وذلك من منطلق أن الطلب على العمل هو فى واقع األمر طلب مشتق من 
 .الطلب على السلع والخدمات

ألف جنیه یؤدى إلى إنخفاض الطلب على العمالة بنحو ولقد تبین أن زیادة أجر العامل السنوى ب 
، مما یوضح أن زیادة أجر العامل على ٠,١٢- ملیون عامل، وقد بلغت المرونة لذلك المتغیر نحو ٠,٣٣

، وذلك مع ثبات باقى %٠,١٢یؤدى إلى إنخفاض الطلب على العمالة بنسبة % ١المستوى القومى بنسبة 
 .نالعوامل األخرى عند مستوى معی

ولتفعیل الطلب على العمالة المصریة فى السوق المحلى، فإنه یمكن إستخدام سیاسة مالیة توسعیة  
بخفض الضرائب لزیادة اإلستهالك وبالتالى إرتفاع الدخل، وزیادة معدالت التشغیل كوسیلة لتقلیل معدالت 

تخدام سیاسة مالیة توسعیة بزیادة ویمكن القول أنه إذا كان اإلستهالك أقل من الدخل فإنه یمكن إس. البطالة
اإلنفاق الحكومى وخفض الضرائب كوسیلة لتنشیط اإلقتصاد خالل فترات الكساد، بهدف زیادة الطلب الكلى 
ٕوالدخول وفرص العمل، حیث أن تخفیض الضرائب یؤدى لزیادة مستوى األسعار وانخفاض األجر الحقیقى 

ولكن إذا . دى لزیادة الناتج ووصول العمالة لحالة التشغیل الكاملللعامل، وبالتالى فإن زیادة الطلب الكلى تؤ
ًكان التخفیض الضریبى صغیرا فإن ذلك سوف یؤدى لزیادة الناتج، وزیادة العمالة ولكن لیس لمستوى 

وكذلك یتم إستخدام سیاسة مالیة إنكماشیة إذا كان اإلستهالك أكبر من الدخل بتخفیض . التشغیل الكامل
 .حكومى وزیادة الضرائباإلنفاق ال
ویمكن القول أن الوصول إلى مستوى التشغیل الكامل یقتضى أن یكون معدل اإلنفاق الحكومى  

ًالقومى كافیا لكى یمتص كل السلع والخدمات المتاحة فى السوق، فى حین یترتب على إنخفاض اإلنفاق 
. وحاالت الكساد والركود فى السوقالحكومى زیادة مشكلة البطالة الناتجة عن ضعف الرواج اإلقتصادى 

وعلى النقیض من ذلك فإن زیادة معدالت اإلنفاق الحكومى بصورة كبیرة یعنى الضغط على األسواق من 
خالل زیادة اإلستهالك والطلب المحلى، مما یؤدى إلى ظهور مشاكل التضخم، وهنا یبرز دور الدولة فى 

 .اإلستقرار اإلقتصادىمواجهة تلك المشاكل اإلقتصادیة لضمان تحقیق 
 :دالة أجر العامل) ٤(

أن حجم الهجرة ) ٢(توضح مؤشرات دالة أجر العامل على المستوى القومى فى مصر بجدول  
% ٩٦المصریة للخارج، إنتاجیة العامل، اإلستثمارات القومیة، معدل التضخم، ومعدل البطالة یشرحوا نحو 

ًوفقا لمعیار معامل التحدید، بینما ترجع باقى التغیرات إلى من التغیرات الحادثة فى أجر العامل، وذلك 
 وذلك وفقا لقیمة ٠,٠١ًولقد تبین معنویة تلك الدالة إحصائیا عند مستوى . عوامل أخرى غیر مقیسة بالدالة

 .(F)اختبار 
حجم الهجرة المصریة للخارج بنحو ألف : أن زیادة كل من) ٣(وتوضح النتائج الواردة بجدول  

، إنتاجیة العامل بنحو ألف جنیه، اإلستثمارات القومیة بنحو ملیار جنیه، ومعدل التضخم بنحو وحدة مهاجر
 ألف جنیه على الترتیب، ٠,٤٣، ٠,١٤، ٠,٦٤، ٠,٠١واحدة، یؤدى إلى زیادة أجر العامل فى السنة بنحو 

 الترتیب، مما یوضح  لكل منها على٠,١٩، ٠,٩٠، ١,١٣، ١,٦٣ولقد بلغت المرونة لتلك المتغیرات نحو 
% ١أن زیادة حجم الهجرة المصریة للخارج، إنتاجیة العامل المصرى، اإلستثمارات، ومعدل التضخم بنسبة 



 ١٦

لكل منهم الترتیب، وذلك مع % ٠,١٩% ٠,٩٠، %١,١٣، %١,٦٣یؤدى إلى زیادة أجر العامل بنسبة 
 .ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین

 معدل البطالة فى مصر بوحدة واحدة یؤدى إلى إنخفاض أجر العامل على كما تبین أن زیادة 
، مما یوضح أن زیادة ٠,٤٧- ألف جنیه، ولقد بلغت مرونة ذلك المتغیر نحو ٠,٥٧المستوى القومى بنحو 
وذلك مع ثبات باقى العوامل % ٠,٤٧یؤدى إلى إنخفاض أجر العامل بنسبة % ١معدل البطالة بنسبة 

 .توى معیناألخرى عند مس
ویمكن القول أن السیاسة المالیة تصبح على درجة عالیة من الكفاءة والفعالیة إذا نجحت فى  

خفض تضخم الطلب اإلستهالكى من السلع والخدمات وفى نفس الوقت ال تؤدى إلى تنشیط تضخم 
بدرجة أكبر من ًالتكالیف، فالتضخم له مصدرین، األول متعلق بجانب الطلب نظرا لزیادة إستهالك السلع 

والثانى متعلق بجانب العرض، حیث یؤدى زیادة الطلب على عناصر . إنتاجها بشرط وجود عمالة كاملة
ًاإلنتاج إلى إرتفاع األجور، وبالتالى تكون زیادة تكالیف اإلنتاج سببا لحدوث التضخم، كما أن عملیات 

وتضخم . من مكان ألخر وبالتالى زیادة األجورًالتنمیة اإلقتصادیة غالبا ما تكون مصحوبة بإنتقال العمالة 
ًالعرض عادة ما یكون منتشر بالدول النامیة، نظرا ألن العمال یطالبون بإستمرار بزیادة أجورهم بعكس الدول 
ًالمتقدمة التى تكون فیها أجور العمال أساسا مرتفعة وبالتالى ال یطالبون بزیادة األجور التى یمكن أن تؤدى 

 .لتكالیف ومن ثم زیادة األسعارإلى إرتفاع ا
ویمكن للسیاسة النقدیة فى هذا الجانب أن تقوم بدور فعال للتغلب على تلك المشكلة من خالل  

رفع سعر الفائدة، وبالتالى یقل اإلستهالك فتنخفض األسعار ویقل التضخم، بینما فى حالة وجود كساد، فیتم 
مارات وبالتالى زیادة معدالت اإلستهالك وزیادة الطلب خفض سعر الفائدة الذى یعمل على تنشیط اإلستث

ًعلى العمالة، وأیضا فى فترات التضخم قد یزاد عرض النقود أكثر من الالزم مما یؤدى لحدوث تضخم، 
لذلك یجب على مخططى السیاسة النقدیة العمل على خفض عرض النقود لخفض التضخم والبطالة، حیث 

ت غیر فعالة فى ظل إقتصادیات السوق الحر والذى یتم فیه تحدید أن سیاسات تثبیت األسعار أصبح
 .ًاألسعار وفقا آللیات قوى العرض والطلب

 :دالة إجمالى الناتج المحلى) ٥(
أن عدد ) ٢(توضح مؤشرات دالة إجمالى الناتج المحلى على المستوى القومى فى مصر بجدول  

ً التغیرات الحادثة فى إجمالى الناتج القومى، وذلك وفقا من% ٩٩العمال واإلستثمارات القومیة یشرحان نحو 
وتبین معنویة تلك . لمعیار معامل التحدید، بینما ترجع باقى التغیرات إلى عوامل أخرى غیر مقیسة بالدالة

 .(F) وذلك وفقا لقیمة اختبار ٠,٠١ًالدالة إحصائیا عند مستوى 
عدد العمال بنحو ملیون عامل واإلستثمارات : منأن زیادة كل ) ٣(وتوضح النتائج الواردة بجدول  

 ملیار جنیه على ٢,٣٤، ٧,٩٦القومیة بنحو ملیار جنیه، یؤدى إلى زیادة إجمالى الناتج المحلى بنحو 
، مما یوضح أن زیادة كل من عدد العمال ٠,٥١، ٠,٤٢الترتیب، ولقد بلغت مرونة هذان المتغیران نحو 

لكل منهما % ٠,٥١، %٠,٤٢ى زیادة إجمالى الناتج المحلى بنسبة یؤدى إل% ١واإلستثمارات بنسبة 
 .الترتیب، وذلك مع ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین



 ١٧

 :دالة اإلستثمارات) ٦(
أن إجمالى الناتج ) ٢(توضح مؤشرات دالة اإلستثمارات على المستوى القومى فى مصر بجدول  

ًمن التغیرات الحادثة فى اإلستثمارات القومیة، وذلك وفقا لمعیار % ٩١القومى وسعر الفائدة یشرحان نحو 
وتبین معنویة تلك الدالة . معامل التحدید، بینما ترجع باقى التغیرات إلى عوامل أخرى غیر مقیسة بالدالة

 .(F) وذلك وفقا لقیمة اختبار ٠,٠١ًإحصائیا عند مستوى 
مالى الناتج القومى بنحو ملیار جنیه یؤدى إلى أن زیادة إج) ٣(وتوضح النتائج الواردة بجدول  

یؤدى % ١ ملیار جنیه، مما یوضح أن زیادة إجمالى الناتج القومى بنسبة ٠,٣٢زیادة اإلستثمارات بنحو 
 .، وذلك مع ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین%٢,٠٠إلى زیادة اإلستثمارات بنسبة 

 ملیار ٤,٥٩ة واحدة یؤدى إلى إنخفاض اإلستثمارات بنحو كما تبین أن زیادة سعر الفائدة بوحد 
، وذلك %٠,٧١یؤدى إلى إنخفاض اإلستثمارات بنسبة % ١جنیه، مما یوضح أن زیادة سعر الفائدة بنسبة 

 .مع ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین
یتحكم فى سعر الفائدة وجدیر بالذكر أنه قبل بدء برنامج االصالح اإلقتصادى كان البنك المركزى  

ًوكان أقل من معدل التضخم، وذلك یعنى أن سعر الفائدة الحقیقى كان سالبا فأدى ذلك إلى إستمرار 
حصول شركات القطاع العام على قروض بسعر فائدة منخفض مما جعلها تستمر فى عملیات خاسرة 

 من خالل رفع سعر الفائدة وتخفیض ومنذ منتصف الثمانینیات تم تطبیق سیاسة نقدیة إنكماشیة. ًإقتصادیا
 تم ١٩٩١ٕقیمة العملة الوطنیة واستخدام السقوف اإلئتمانیة، ومع بدء برنامج االصالح اإلقتصادى فى ینایر 

تحریر سعر الفائدة، حیث أصبح للبنوك حریة تحدید أسعار الفائدة على الودائع والقروض والسلفیات، مما 
وفتح . ابه من معدل التضخم، وهذا یعنى بدایة ظهور سعر فائدة موجبٕأدى إلى زیادة سعر الفائدة واقتر

المجال أمام عملیات السوق المفتوحة بإصدار أذون خزانة قصیرة األجل لتمویل عجز الموازنة العامة بما 
من % ١٥ٕیحد من التوسع النقدى وامتصاص السیولة، كما تم تعدیل نسبة اإلحتیاطى بنسبة ال تقل عن 

للعمالت األجنبیة، % ٢٥بالجنیه المصرى ونحو % ٢٠دائع، وتعدیل نسبة السیولة بحد أدنى إجمالى الو
ویمكن تصمیم سیاسات ضریبیة مختلفة لتنشیط االستثمار مثل تخفیض . وتم توحید وتحریر سعر الصرف

قرارات معدالت الضرائب على الشركات وتقدیم إعفاءات ضریبیة لإلستثمار، ولذلك تم إصدار عدة قوانین و
، الذى أقر حق المستثمر فى تملك ١٩٩٧ لسنة ٨تعمل على تشجیع اإلستثمار الخاص، مثل القانون رقم 

ٕاألراضى والعقارات الالزمة لمباشرة النشاط الزراعى، واعفاء المشروعات الزراعیة من الضرائب لزیادة 
 .وصدور قانون موحد لإلستثمارات والشركات. صادراتها أو تخفیض وارداتها



 ١٨

 :التوصیات

یمكن للدراسة الخروج ببعض التوصیات التى یمكن عن طریقها تشجیع الهجرة الخارجیة وبالتالى  
زیادة تحویالت المصریین العاملین بالخارج، من ناحیة ومواجهة مشكلة هجرة العمالة المصریة المرتدة أو 

 :العائدة من الخارج للتغلب على مشكلة البطالة فى مصر كالتالى
إنشاء لجنة دائمة تشترك فیها كافة الوزارات والهیئات ذات الصلة لتحدید متطلبات الدول األوروبیة  -١

 .من العمالة المطلوبة، وفقا لكل دولة على حدة
عمل بروتوكوالت بین مصر والدول األوربیة لنقل المهارات وتبادل المعرفة بین مصر والدول  -٢

 .العمالة بدول المهجرالمستقبلة للهجرة، وتنسیق إستقرار 
إبرام إتفاقیات لتنظیم الهجرة من مصر إلى الدول األوروبیة، لتقلیل الهجرة غیر الشرعیة من ناحیة،  -٣

 .ولحمایبة حقوق المصریین المهاجرین فى دول المهجر من ناحیة أخرى
لمنظمة لهذه دخول القطاع الخاص فى مجال تصدیر العمالة للدول األوروبیة، مع وضع القوانین ا -٤

 .العملیة، والوقوف على التجاوزات التي تقوم بها شركات التوظیف بالخارج
تفعیل عالقات مصر الدولیة فى المجاالت اإلقتصادیة داخل إطار المحیط اإلقلیمى المصرى، وهذا  -٥

 .یتطلب تنسیق تلك العالقات مع دول الجوار مثل لیبیا والسودان
 .ل المهجر كتجدید جوازات السفرتسهیل إقامة المصریین بدو -٦
 .تسهیل إجراءات اإلستثمار للعمالة المصریة العائدة من الخارج -٧
 .تسهیل عملیة التحویالت المالیة للمهاجرین وتقلیل تكلفتها -٨
إتباع سیاسة نقدیة توسعیة بتخفیض سعر الفائدة، مما یؤدى لزیادة اإلستثمار وبالتالى زیادة الدخل  -٩

 .ٕ وزیادة الطلب المحلى على العمالة المصریة وانخفاض معدل البطالةواإلستهالك



 ١٩

 الملخص

تعتبر هجرة العمالة المصریة إلى الخارج أحد التغیرات التى طرأت على هیكل بنیان اإلقتصاد  
المصرى خالل النصف الثانى من القرن العشرین، ولقد تركزت هجرة العمالة المصریة بصفة رئیسیة فى 

 الخلیجى بالدول النفطیة فى غضون الثورة النفطیة الهائلة التى شهدتها المنطقة منذ السبعینیات، سوق العمل
باإلضافة إلى الهجرة لبعض الدول العربیة واألوربیة األخرى بهدف الهجرة المؤقتة، واألخرى إلى أمریكا 

 .وكندا وأسترالیا بهدف الهجرة الدائمة
ٕلخارج أمرا من شأنه أن یحدث تغیرات واختالالت هیكلیة فى ال شك أن هجرة العمالة المصریة ل  ً

سوق العمل المحلى فى مصر، ولذلك تمثلت مشكلة الدراسة فى طبیعة اآلثار اإلقتصادیة المترتبة على 
ولقد . هجرة العمالة المصریة للخارج، والتغیرات التى طرأت على تحویالت المصریین العاملین بالخارج

لتعرف على اآلثار اإلقتصادیة للهجرة الخارجیة وأهم المتغیرات المؤثرة على هیكل الهجرة إستهدفت الدراسة ا
 .الخارجیة للعمالة المصریة، وتطور تحویالت المصریین العاملین بالخارج

ولقد ناقشت الدراسة تطور الهجرة الخارجیة من مصر، حیث تبین تناقص حجم الهجرة الدائمة،  
ادة فى حجم الهجرة المؤقتة، ولقد تبین أن نسبة الهجرة المصریة المؤقتة للدول ًكما تبین أیضا وجود زی

، حیث تبین أن السعودیة إحتلت المرتبة ٢٠٠٦من إجمالى الهجرة المؤقتة لعام % ٩٥,٤العربیة تمثل نحو 
أكبر تحویالت كما تبین أن . األولى فى إستیعاب العمالة المصریة المهاجرة، یلیها الكویت واألردن واإلمارات

-٢٠٠٠(للمصریین العاملین بالخارج من الوالیات المتحدة األمریكیة، وتأتى فى المرتبة األولى خالل الفترة 
ٕواحتلت تحویالت المصریین من السعودیة المرتبة . وهى تساهم  بنسبة تفوق ثلث قیمة التحویالت) ٢٠٠٦

یالت من الكویت المرتبة الثانیة عامى كما إحتلت التحو. ٢٠٠٤، وحتى عام ٢٠٠٠الثانیة منذ عام 
من إجمالى التحویالت المصریین، كما إحتلت % ١٨,٤٠، %١٨,٣٣ بنسبة تمثل نحو ٢٠٠٦، ٢٠٠٥

 .التحویالت من لیبیا المرتبة األخیرة خالل الفترة المذكورة
لین وقد أوضحت نتائج تقدیر نموذج الهجرة المصریة للخارج أن زیادة تحویالت المصریین العام 

بینما تبین أن زیادة الطلب المحلى . بالخارج وزیادة عدد المتعطلین تؤدى إلى زیادة حجم الهجرة الخارجیة
 .على العمال وزیادة األجر السنوى للعامل تؤدى إلى إنخفاض حجم الهجرة الخارجیة

ة داخل وقد أوصت الدراسة بتشجیع الهجرة الخارجیة من خالل توطید وتفعیل عالقات مصر الدولی 
إطار المحیط اإلقلیمى وتنسیق العالقات مع دول الجوار مثل لیبیا والسودان، وفتح أسواق جدیدة للهجرة 

 .وتسهیل إقامة المصریین بدول المهجر



 ٢٠

 الملحق

 

 ).٢٠٠٦-١٩٩٠(ن بالخارج خالل الفترة والعاملون تطور هجرة المصری): ١(جدول 

 

 السنة

 هجرة

 دائمة

 هجرة

 مؤقتة

 إجمالى

 نوهاجرالم

 ألف مهاجر ألف مهاجر مهاجر 

1990 548 1920 1920.55 

1991 1156 1541 1542.16 

1992 1209 1358 1359.21 

1993 831 1415 1415.83 

1994 1072 1463 1464.07 

1995 1848 1501 1502.85 

1996 1253 1546 1547.25 

1997 1000 1633 1634.00 

1998 882 1788 1788.88 

1999 733 1809 1809.73 

2000 590 1900 1900.59 

2001 764 1850 1850.76 

2002 681 1830 1830.68 

2003 310 1875 1875.31 

2004 378 1910 1910.38 

2005 456 2007 2007.46 

2006 396 2021 2021.40 

 1728.30 1727.47 829.82 متوسط

 .أعداد متفرقة" لهجرة الخارجیة فى جمهوریة مصر العربیةا"الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء : المصدر



 ٢١

 ).٢٠٠٦-١٩٩٠(تطور بعض متغیرات نموذج الهجرة المصریة خالل الفترة ): ٢(جدول 

 
 السنة

 تحویالت

 العاملین

 *بالخارج

 إجمالى
 الناتج
 المحلى

 إستثمارات

 قومیة

 إستهالك

 قومى

 سعر

 الفائدة

 سعر

 صرف

دوالر/جنیه % ملیار جنیة یار جنیةمل ملیار جنیة ملیار جنیة   

1990 7.51 174.08 48.18 135.77 12.28 3.28 

1991 14.97 198.19 49.00 169.37 12.05 3.32 

1992 17.53 213.50 47.81 181.72 11.83 3.35 

1993 16.31 224.96 55.24 191.74 11.60 3.39 

1994 15.52 254.60 61.34 217.14 11.38 3.40 

1995 12.89 272.24 69.77 238.70 11.15 3.39 

1996 9.30 290.36 80.49 257.65 10.93 3.39 

1997 13.63 295.14 67.88 249.60 10.70 3.39 

1998 11.70 295.88 67.04 252.45 10.47 3.40 

1999 10.57 315.67 64.45 273.60 10.25 3.45 

2000 12.45 323.74 61.90 285.44 10.02 3.85 

2001 16.77 333.88 63.57 292.58 9.95 4.50 

2002 16.83 358.53 62.51 318.49 9.87 6.03 

2003 15.31 403.40 70.33 356.35 9.75 6.19 

2004 20.68 420.65 80.11 366.83 9.62 5.77 

2005 23.15 469.66 93.54 405.70 9.55 5.75 

2006 23.44 528.35 120.27 445.87 9.33 5.69 

 4.21 10.63 272.88 68.44 316.05 15.21 متوسط

 :المصدر

 .أعداد متفرقة"  النشرة االقتصادیة اإلحصائیة"البنك المركزى المصرى * 
 .أعداد متفرقة" الهجرة الخارجیة فى جمهوریة مصر العربیة" الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء -

 .)١٠٠=١٩٩٩(المتغیرات القیمیة محسوبة باألسعار الثابتة ** 



 ٢٢

خالل ًوفقا لألسعار الجاریة بالملیون جنیه تحویالت المهاجرون المصریون العاملون بالخارج ): ٣(جدول 
 ).٢٠٠٦-٢٠٠٠(الفترة 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الدولة

 9141.5 8626.2 9315.9 6415.5 6350.3 5766.9 4719.6 الوالیات المتحدة

 5569.7 5249.8 3389.1 1187.1 1574.1 2270.8 1000.4 الكویت

 4631.3 4413.5 4173.1 3693.1 3926.9 3747.7 3065.9 السعودیة

 4147.0 4147.3 2137.4 1609.8 1875.0 2107.9 1358.6 االمارات

 1271.3 1187.9 1031.9 817.0 747.8 516.4 344.7 دول أخرى

 1180.5 1128.7 1325.8 757.0 779.3 537.5 434.7 المانیا

 877.8 838.6 974.4 709.0 767.6 699.8 430.7 إنجلترا

 817.3 814.1 590.7 528.3 604.8 723.4 474.3 سویسرا

 696.2 620.1 367.0 266.8 300.2 273.9 199.8 قطر

 363.2 307.2 430.8 371.3 299.0 195.5 155.7 إیطالیا

 333.0 283.3 395.2 366.1 391.8 285.4 219.6 فرنسا

 272.4 267.4 60.4 41.0 147.3 327.0 57.2 حرینالب

 211.9 157.0 118.5 84.3 111.4 62.1 65.7 لبنان

 181.6 141.7 105.8 89.5 92.2 68.2 49.5 عمان

 141.1 109.8 149.0 211.3 138.7 72.4 74.3 هولندا

 121.1 97.3 113.9 21.9 55.7 51.9 63.0 الیابان

 111.4 86.5 71.3 36.4 66.2 20.5 14.0 أسبانیا

 110.9 78.5 66.7 48.5 48.9 31.4 25.2 الیونان

 60.5 64.9 74.2 50.2 51.4 35.6 27.9 كندا

 30.3 19.9 12.1 15.6 9.9 18.1 11.7 لیبیا

 30270.0 28639.6 24903.3 17319.7 18338.5 17812.4 12792.2 اإلجمالى

 .أعداد متفرقة" یةالنشرة اإلقتصاد"البنك المركزى المصرى : المصدر



 ٢٣

ٕتطور عدد السكان وقوة العمل والبطالة وأجر وانتاجیة العامل فى مصر خالل الفترة ): ٤(جدول 
)٢٠٠٦-١٩٩٠.( 

 
 السنة

 عدد

 السكان

 قوة
 العمل

 عمالة

 قومیة

 عدد
 نوالمتعط

 أجر

 عامل

 قومى

 إنتاجیة

 عامل

 قومى

 معدل

 بطالة

 قومیة

 % ألف جنیة ألف جنیة لیون عاطلم ملیون عامل ملیون عامل ملیون نسمة 

1990 54.44 14.8 13.38 1.38 4.31 13.01 9.38 

1991 55.89 15.1 13.74 1.40 4.55 14.42 9.24 

1992 54.45 15.6 14.01 1.56 4.85 15.24 10.02 

1993 55.70 16.0 14.44 1.58 5.08 15.58 9.85 

1994 56.90 16.5 14.88 1.57 5.47 17.11 9.56 

1995 58.20 16.8 15.34 1.47 5.77 17.75 8.76 

1996 59.44 17.0 15.83 1.14 5.94 18.35 6.74 

1997 60.71 17.3 16.15 1.13 6.01 18.28 6.53 

1998 61.99 17.6 16.57 1.06 6.13 17.86 6.02 

1999 63.31 18.2 17.00 1.23 6.34 18.57 6.75 

2000 64.65 18.9 17.34 1.56 6.51 18.67 8.26 

2001 64.63 19.3 17.67 1.67 6.64 18.89 8.61 

2002 65.77 19.9 18.08 1.80 6.80 19.83 9.05 

2003 67.31 20.4 18.51 1.85 6.91 21.80 9.10 

2004 68.65 20.9 19.00 1.87 6.79 22.14 8.95 

2005 70.00 21.8 19.54 2.25 6.90 24.04 10.33 

2006 71.35 22.9 20.12 2.76 6.89 26.26 12.06 

 8.78 18.69 5.99 1.60 16.56 18.18 61.96 متوسط

 .أعداد متفرقة" الكتاب اإلحصائى السنوى"الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء : المصدر



 ٢٤

 المراجع

 . أعداد متفرقة"النشرة اإلقتصادیة"البنك األهلى المصرى  )١(
، نوفمبر" ٕأوراق ندوة الهجرة الخارجیة واستراتیجیتها"الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء  )٢(

١٩٩٧. 
 أعداد "الهجرة الخارجیة فى جمهوریة مصر العربیة"الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء  )٣(

 .متفرقة
 .١٩٨٨، دیسمبر" ٕتنمیة واستخدام وهجرة القوى البشریة"الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء  )٤(
 .بیانات غیر منشورة" قطاع التعبئة العامة"هاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء الج )٥(

ٕمسح الهجرة الخارجیة واستراتیجیتها فى جمهوریة مصر "الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء  )٦(
 .١٩٩٧،  مارس"العربیة

لجنة  "السوق العالمىدور التدریب فى مواجهة آلیات السوق الحر ومتطلبات "مجلس الشورى  )٧(

 .١٩٩٩، تنمیة القوى البشریة واإلدارة المحلیة

سلسلة تقاریر مجلس الشورى، لجنة اإلنتاج الصناعى  "سیاسة تدریب القوى العاملة"مجلس الشورى  )٨(

 .١٩٩٢، والطاقة والقوى العاملة

، ورى، لجنة خاصةسلسلة تقاریر مجلس الش "هجرة العمالة المصریة إلى الخارج"مجلس الشورى  )٩(
١٩٩٢. 

مركز المعلومات ودعم إتخاذ "  الواقع والتحدیات-الهجرة المصریة إلى أوربا "مجلس الوزراء  )١٠(

 .٢٠٠٦ القرار، مصر، ینایر،
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Summary 

 Egyptian labor emigration is considered one of the changes, that led to the 

structural distortions in the domestic labor market in Egypt, the countries gulf 

were the main source of the Egyptian labor temporal emigration, while the USA, 

Canada, and Australia were the main source of the permanent emigration from 

Egypt. After the first gulf war, the Egyptian economy faced labor immigration. 

 The study research problem, handled nature of the economic changes as a 

result of Egyptian labor emigration, so objective of the study is to explore the 

economic impacts for labor emigration, and the most variables affecting this 

emigration, and the trends of the workers’ remittances. 

 The study used the regression analysis, i.e., simple regression, and 

simultaneous equations system by three stages least squares (3SLS), through the 

period (1990-2006), and took with considerations autocorrelation, 

heteroscedasticity, non normality, and multicollinearity problems. 

 The results indicated that there was a statistical significance decreasing in 

the permanent emigration, and there was a statistical significance increasing in the 

temporal emigration. Saudi Arabia captured the most Egyptian emigration, also, 

Kuwait, and Jordan. In general the whole emigration increased significantly 

during the period of the study. Workers’ remittances from USA captured more 

than the third part during the period (2000-2006). Emigration model was 

estimated by (3SLS) with Newey-West’s generalized method of moments 

(GMM). The results indicated that, increasing workers’ remittances and 

unemployed led to increase emigration, while increasing the demand for domestic 

labor and the annual labor wage have an effect for decreasing emigration. 

 Finally, some recommendation were mentioned, for encouragement 

emigration, i.e., activating and establishment the international relationships 

between Egypt and the neighboring countries, a diplomatic effort for emigration 

stabilization abroad, the search of new labor market in other countries. Also some 

recommendation with respect to immigration, i.e., simplification investment 

procedures, encouragement the industries that have an intensive human labor, and 

activating the training role that agree with the labor market requirements, for 

developing the human resources. 


