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فضأل عزيزي القارئ قم بالظغط على الصوره لتحميل شريط االدوات الخاص بنا لمعرفه كل ماهو جديد اوال باول

  بيان هام من الديوان الملكي السعودي بشأن اليمن (فيديو)  *  اتفاق يمني جديد في جلسة ساخنة برعاية أممية على وضع الرئاسة  آخر األخبار : 

المستثمر موبايل »قوانين »منوعات »استثمر في اليمن »خدمات »معلومات »تخطيط »جائزة االستثمار »مؤشرات »الرئيسية

شارع الصحافةحواراتاقتصاد خليجيسياسة عربية وعالميةقصة نجاحآراء وأقالماقتصاد يمنياقتصاد عالمياقتصاد عربيأخبار اليمن

مسؤول غرفة التداول يشارك في ورشة عمل بصنعاء حول تحويالت المغتربين اليمنيين وتوجيهها
نحو التنمية.

االستثمار نت           12:18:22 04032015 
عقدت اليوم بصنعاء ورشة عمل حول تحويالت المغتربين اليمنيين وتوجيهها نحو التنمية ٬ نظمها المرصد

االقتصادي للدراسات واالستشارات بالتعاون مع وزارة شئون المغتربين واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب
آسيا / األسكوا /.

ناقشت الورشة التي شارك فيها عدد من األكاديميين والخبراء االقتصاديين أوراق عمل تضمنت ٬ تحويالت
المغتربين اليمنيين وتوجيهها نحو التنمية ودور مكاتب التشغيل الخاصة في تصدير العمالة اليمنية إلى دول

مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبنية التحتية للتحويالت ودور البنك المركزي اليمني في تنظيم تحويالت
المغتربين٬ إضافة إلى واقع أعمال الصرافة في ضوء المستجدات الراهنة .

وفي افتتاح الورشة أشار رئيس المرصد االقتصادي الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل إلى أهمية تحويالت
المغتربين في دعم االقتصاد الوطني والدفع بعملية التنمية الوطنية .. مؤكدا ان تحويالت المغتربين تمثل المصدر

األول للنقد األجنبي في االقتصاد اليمني قبل البترول وهو ما يتطلب وضع استراتيجية فاعلة لمواجهة النمو

آراء وأقالم

معجبين صفحتنا على الفيس بوك

في اليوم العالمي للمرأة : كم كان رائعاً أن
يكون قطاف الربيع زهورًا ..!!

08-03-2015

عالم اإلبداع والمخاطر

06-03-2015

السعر العادل للبنزين في اليمن .. !!

06-03-2015

التدين بين التبشير والترهيب

02-03-2015

ضوابط للتجمعات القبلية والمدنية وغيرها في
المحافظات والتجمعات السكانية

01-03-2015

الرئيسية من نحن هيئة التحرير اتصل بنا ...ابحث هنا

http://www.alestethmar.net/
http://www.alestethmar.net/news-25400.html
http://www.alestethmar.net/?mid=5
http://www.alestethmar.net/
http://www.alestethmar.net/?mid=6
http://www.facebook.com/pages/alestethmarnet/470059936359859
http://www.alestethmar.net/news-25569.html
http://www.alestethmar.net/?mid=4
http://www.alestethmar.net/?mid=3
http://www.alestethmar.net/news-25411.html
http://nccyemen.com/
http://www.alestethmar.net/?pid=9876
http://www.alestethmar.net/?mid=2
http://www.alestethmar.net/?mid=1&sid=5
http://www.alestethmar.net/?mid=1&sid=4
http://www.alestethmar.net/news-25568.html
http://www.alestethmar.net/news-25579.html
http://www.alestethmar.net/?mid=1&sid=6
http://www.alestethmar.net/?mid=10
http://www.alestethmar.net/news-25548.html
http://www.alestethmar.net/?mid=8
http://www.alestethmar.net/news-25548.html
http://www.youtube.com/alestethmartube
http://www.alestethmar.net/?pid=9483
https://twitter.com/alestethmarnet
http://www.alestethmar.net/?mid=1&sid=1
http://www.alestethmar.net/?mid=9
https://s3.amazonaws.com/com.alexa.toolbar/atbp/V1cLgi/download/index.htm
http://www.alestethmar.net/?mid=1&sid=10
http://www.alestethmar.net/news-25504.html
http://www.alestethmar.net/news-25505.html
http://www.alestethmar.net/rss.php
http://www.alestethmar.net/?mid=1&sid=3
http://www.alestethmar.net/news-25411.html
http://www.alestethmar.net/?mid=1&sid=7
http://www.alestethmar.net/?mid=7
http://www.alestethmar.net/news-25504.html
http://www.alestethmar.net/?mid=1&sid=9
http://www.mtn.com.ye/
http://www.alestethmar.net/?mid=1&sid=2
http://www.alestethmar.net/?mid=1&sid=8
http://www.alestethmar.net/news-25400.html
http://www.alestethmar.net/news-25505.html


3/9/2015 .مسؤول غرفة التداول يشارك في ورشة عمل بصنعاء حول تحويالت المغتربين اليمنيين وتوجيهها نحو التنمية

http://www.alestethmar.net/news25485.html 2/3

Share |

    

السكاني وضعف النمو االقتصادي من خالل تصدير
العمالة اليمنية

ولفت المتوكل إلى إمكانية االستفادة من تجارب الدول
خاصة األسيوية في توجيه تحويالت المغتربين صوب

االستثمار والعمل في ذات الوقت على خلق تكاتف
وتكامل بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع

المصرفي .

وحذر من استخدام تحويالت المغتربين كسالح
سياسي ال يخدم العملية االقتصادية في شيء.. مشددا
على أهمية تفعيل دور البنك المركزي اليمني والقطاع

المصرفي في تنظيم تحويالت المغتربين لتحقيق
االستفادة الكاملة منها في العملية التنموية .

وثمن الدكتور المتوكل جهود كل الجهات التي ساهمت في عقد هذه الورشة وفي مقدمتها اللجنة االقتصادية
واالجتماعية لغرب آسيا ( االسكوا ) وبرنامج األمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية ووزارتي التخطيط وشئون
المغتربين٬ والبنك المركزي والهيئة العامة لالستثمار .. آمال الخروج بمقترحات لبرامج عملية تسهم في تحقيق

االستفادة من تحويالت المغتربين لخدمة عملية التنمية الوطنية .

كما القيت كلمات من قبل وكيل وزارة شئون المغتربين الدكتور عادل شمسان ورئيس الهيئة العامة لإلستثمار
الدكتور يحيى صالح محسن ورئيس هيئة المستشارين بالبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة .. أشارت في مجملها

إلى حجم تحويالت المغتربين اليمنيين والتي تبلغ بحسب إحصاءات رسمية ودولية نحو 3 مليارات و400 مليون
دوالر سنويا 90 المائة منها يذهب لالستهالك وهو األمر الذي يحد من االستفادة من تلك التحويالت في عملية

التنمية المستدامة .

في حين قدم االخ / مصطفى عبد الرب ُحميد مسئول غرفة التداول بكاك دراسة عن المغتربين اليمنيين ودور
البنك المتميز في هذا الجانب  وايجاز النتائج على النحو التالي:

تلعب  تحويالت المغتربين اليمنيين الواردة خالل األعوام السابقة الماضية دورًا جوهرياً في رفد االقتصاد اليمني
وقد ساعدت بشكل واضح في دعم موقف ميزان المدفوعات للجمهورية اليمنية وتغطية احتياجات السوق اليمنية

بالعملة األجنبية.

وبلغت نسبة تغطية هذه الحواالت ما يقارب 33% من إجمالي الطلب الكلي بالعملة األجنبية خالل العام 2013م
وتغطي الطلب بغرض االستيراد بنسبة تصل إلى %59.

كما ساهمت الحواالت الواردة المتنامية في تغطية تراجع صادرات اليمن من النفط خالل السنوات الماضية
باإلضافة إلى أنها أصبحت العامل الرئيسي الداعم للعملة المحلية حالياً ويظهر هذا جلياً من خالل االستقرار

الواضح في سعر صرف اللایر اليمني مقابل الدوالر األمريكي والذي يكاد يكون ثابتَا عند 214.89 منذ أغسطس
2010م في ظل انتهاج البنك المركزي اليمني لسياسة سعر الصرف المرن منذ ذلك الحين ويتضح األثر اإليجابي

باختفاء سوق الصرف الموازية وتوحد سعر الصرف في البنوك وشركات الصرافة.

كما أفاد ُحميد  إلى أن أعداد المغتربين اليمنيين في الخارج باتت تقارب 3.9 مليون مغترب تقريباً يتركز
معظمهم في دول الخليج العربي ويزداد عددهم سنوياُ بشكل ملحوظ .. ويبلغ دخل المغتربين اليمنيين في المهجر

ما يربو عن 30 مليار دوالر تقريباً كما في العام 2013م.

وتطرقت الكلمات إلى أهمية إيجاد قاعدة بيانات عن أعداد المغتربين اليمنيين تمكن الجهات المعنية من وضع
الخطط العملية الفعلى التي تسهم في تحقيق االستفادة القصوى من تحويالت المغتربين في عملية البناء والتنمية

.

منوهةً بضرورة الخروج بتصورات ومقترحات قابلة للتنفيذ تركز في مجملها على اإلستفادة من تحويالت
المغتربين في تحقيق النمو االقتصادي الوطني .
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لقد ذهب اإلعالن. تراجع

ما الخلل في هذا اإلعالن؟

غير مناسب
عدم وجود صلة
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اضافة تعليق || ارسال الى صديق

تعليقك على الخبر
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ياسين : 15 وزيرًا من الحكومة سيجتمعون
الثالثاء في عدن .. أسماء

09-03-2015

السقاف يجدد رفضه لقرار إقالته ويؤكد أن
القرار غير شرعي

09-03-2015

طفل سوري بعمر الـ7 سنوات يفوز بجائزة
“مليونير دبي “ صورة

09-03-2015

العمل الدولية: تقليل الفجوة بين المرأة
والرجل في مجموعة ال20 بنسبة 25

%سيضيف 100مليون امرأة إلى قوة العمل
بحلول2025

09-03-2015
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ننبه الى ان التعليقات هنا تعبر عن كاتبها فقط وال يتبناها الموقع٬ كما ننبه الى ان التعليقات الجارحة او المسيئة سيتم حذفها من الموقع

* االسم

* االيميل

* الحد المسموح به من الحروف

* التعليق

اضافة التعليق

القائمة البريدية

 مصر تستهدف 60 مليار دوالر استثمارات أجنبية خالل 4
سنوات

09-03-2015

 الشارقة تتوقع نموا في سوقها السياحية في
حدود 400 مليون دوالر هذا العام

09-03-2015

سيارات و أطقم القاعدة تحترق في مأرب
(صورة)

09-03-2015

اضف ايميلك هنا..
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معلومات
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التجارية والصناعية
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مصلحة الضرائب

الهيئة العامة
للمناطق الحرة
وزارة العدل
وزارة المالية

وزارة الخارجية
وزارة النفط
والمعادن

وزارة الزراعة
والري

هيئة تنمية الجزر

خدمات
مصارف وشركات

مباشر اآلن
رحالت
اتصاالت

أدلة
وظائف شاغرة
معارض وندوات
قناة االستثمار
رمضانيات
مصطلحات
اقتصادية

عقود المستثمر

استثمر في اليمن
الفرص المتاحة

لالستثمار في اليمن
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ثقافة وفنون

من هنا وهناك
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مرأة ومجتمع
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قوانين
قانون االستثمار
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قانون المناطق
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الخدمات
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المنافسة

قانون مكافحة
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المبيعات

المستثمر موبايل
اخبار الخدمة
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