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ين وتوجاهاته دورالبنك المركزي في ادارة تحويالت العامل

المستقبليه لتطوير اداء الجهاز المصرفي لجذب تلك التحويالت 

 وخلق ادوات استثماريه لها

 كر وتقدير،،ش

 لمرصد االقتصادي للدراسات واالستشارات ممثلا لبداية نتوجه بالشكر والتقدير في ال

 إلسكوا(اسيا )آمم المتحدة لغربي المتوكل ومنظمة األ ىبن يحي ىيحي بالدكتور/

وكيل محافظ البنك المركزي اليمني لقطاع العمليات  ابراهيم النهاري واالستاذ/

إلستعراض دور البنك المركزي  تاحة الفرصةالمصرفيه الخارجيه والبحوث إل

فعالية إشهار  ضمن اليمني في ادارة وتعزيز تحويلت اليمنيين العاملين بالخارج

فيما  للجهات ذات العلقة هالمختلفاألدوار ومناقشة   التي أعدها المركز هالدراس

 التنميه. ا نحوهبتحويلت المغتربين وتوجيه يتعلق

 

 المحتويات

ه البراز دور البنك المركزي المتعلق لمحاور التاليبشكل مختصر ل نتطرق س

 بتحويلت العاملين

 الدور االقتصادي واالجتماعي لتحويلت  العاملين  .1

   ت ميزان المدفوعاتفي مؤشرا اهمية تحويلت العاملين  .2

 دور البنك المركزي في ادارة وتسهيل تدفقات تحويلت المغتربين   .3

 التوجهات المستقبلية للبنك المركزي   .4

 

 اليمن تحويالت العاملين فيالدور االقتصادي واالجتماعي ل

تحويلت المغتربين اليمنيين ركيزه اساسيه  أصبحتمع بداية السبعينات        

النفطية التى شهدتها دول الخليج العربي  للطفرهنتيجة ليمن في ا دياالقتصاللنمو

 اا بوتيرهحيث شهد قطاع البناء والتشييد نمو،وبخاصة المملكة العربية السعودية

ا العماله اليمنيه التى كان ومنه تنامي الطلب على العماله االجنبيه أدت إلىمتسارعة 

العاملين في  منه لعمال اليمنيين نسبة كبيرشكل ا فلقد .لها دور مشهود في هذا القطاع

 في اليمن اسرهمإلى  هالتحويلت المرسل ه وساهمتالبناء والتشييد في السعودي قطاع
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حيث بلغت التحويلت في العام  القومي مستويات الدخل رفع في بشكل ملحوظ

د عتمالإل االقتصاد اليمني هيتوجلى إدى أ ولكنه ،مليون دوالر( 1391.1)  1991

 ،حتياجات السوق المحليهإالسلع االستهلكيه واإلستثماريه لتغطية  ستيرادإ على

 العمود بمثابة والخدمات بما فيها النقل والتوزيع واإلنشاءات نشاط التجاره يصبحل

 .هالزراع قلت اهمية القطاعات االنتاجيه وقطاع فيما الفقري للقتصاد المحلي 

 

لتحويلت  تراجعت األهمية النسبيهمطلع الثمانيات  منفي الي ومع اكتشاف النفط      

 لتحولنتيجة  لدى صناع القرار االقتصاديالمغتربين في التنمية االقتصادية 

الصادرات  اتائدعيرتكز بشكل أساسي على  إلى إقتصاد ريعياالقتصاد اليمني 

 ةعودل تيجةنبان حرب الخليج االولى إمطلع التسعينات  في الواقع ذلك عززوالنفطيه. 

 وبقية دول الخليج المملكة العربية السعودية فيعدد كبير من المغتربين اليمنيين 

ا   ظلت تحويلت المغتربين اليمنيين متسمهعلى الرغم من كل ذلك .ولكن  قسريا

ا سبين حجمها ثباتباهميتها و  وطنيمستوى االقتصادي الالعلى   كمورد إقتصادي ا

ا   ه من االسر اليمنيه. كمصدر دخل لنسبه كبير وايضا

في هذا السياق تعتبر اليمن من الدول الناميه التي تمثل تحويلت العاملين عاملا      

ا للنمو االقتصادي كونه  ا تمثل مورد اساسي للعملت الصعبة الضروريةأساسيا

ا تدفقات  كلا  لتغذية اإلحتياطيات الخارجيه وتمويل الواردات ، كما تفوق قيمتها سنويا

من ناحية  ن االستثمار األجنبي المباشر والمنح والمساعدات االنمائيه الرسميه.م

عام  خللمليون دوالر  3291 العاملين ما قدره تحويلتإجمالي  تبلغ اخرى

 لنفس العام . من الناتج المحلي االجمالي % 11مانسبته  أي   م 2113

ومنشآت  المجتمعو سرةإقتصاد األ على مستوى دور تحويلت العاملين ماأ      

 من خلل خلق همضاعف اا آثارتحويلت المغتربين فل األعمال الصغيره والمتوسطه

تعمل تحويلت  .الخدمات االقتصاديةتوسيع و هفرص العمل وتحفيز البنية التحتي

اليمنيه للتخفيف  االسر الكثير من حداث تغييرات جوهريه في معيشةإعلى  العاملين

على حقيقة أن المستفيدين من التحويلت غالبا  استناداا توزيع الدخل إعادة الفقر ومن 

ا في تحسين الوضع  ما تكون األسر ذات الدخل المنخفض. فنجدها تلعب دوراا مهما

المعيشي للسر للنفاق على الغذاء والصحه والتعليم وبناء المساكن، ناهيك عن 

ها ائضوف حيث توجه موي العام طار االنفاق التنإدوات تنمويه تتدفق خارج أكونها 

اقامة المشاريع االستثماريه المتوسطه  في االدخار واالستثمارتعزيز  لىإ مباشرة

 والصغيره.
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 لعاملين في مؤشرات  ميزان المدفوعاتاهمية تحويالت ا 

 م  0212 -0222تطور تحويالت العاملين خالل الفتره  .1

 

 (1) رقم جدول

  

تحويالت العاملين ، 

يون صافي ) مل

 دوالر(
تحويالت المغتربين / الناتج 

 المحلي االجمالي %
تحويالت المغتربين / الصادرات 

% 
تحويالت العاملين 

 / الواردات %

2000 1327.6 12.2 35.0 22.9 

2001 1231.1 11.6 36.6 23.1 

2002 1191.9 10.4 32.3 25.2 

2003 1230.5 9.8 31.4 26.2 

2004 1272.5 8.9 27.2 24.7 

2005 1264.7 7.2 19.7 24.7 

2006 1269.1 5.9 17.3 26.0 

2007 1281.5 5.3 18.2 29.2 

2008 1362.3 4.8 15.2 30.7 

2009 1111.8 4.1 18.9 27.6 

2010 1476.3 5.0 19.3 26.5 

2011 1359.1 4.7 14.9 27.3 

2012 3301.9 10.4 42.3 34.7 

2013 3297.8 9.5 40.5 31.1 

2014* 3300 9.1 40.6 30.3 

 27.3 27.3 7.9 1685.2 المتوسط 
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 اثر تحويالت العاملين على موقف الحساب الجاري وموقف الميزان الكلي .0

    

 وتفاقمه في ميزان الحساب الجاري نظراا أستمرار العجز إفي ظل توقعات      

نتيجة للتدهور الكبير الذي تعيشه األسعار  يهصادرات النفطال عائدات لتراجع

باالضافه الى اإلنخفاض المستمر في الكميات هذا من جهه، ومن جهة العالميه 

المساعدات تراجع  إحتماالتلى إ إضافة ،الواردات المستمر في كلفة رتفاعإلا اخرى

تعزيز  تحويلت العاملين وضرورة هميةأتبرز  ه،القروض الخارجي وباتسحو

 .مستقبلا  هاتدفقات

 

خلل السنوات  عاملين اليمنيين في الخارجساهمت تحويلت المغتربين وال       

من خلل  المدفوعاتميزان لالحساب الجاري ميزان  موقف في دعم الماضيه

ميزان ل الميزان الكلي فوائض حساب التحويلت الجاريه مما ادى الى تعزيز موقف

 إن مقارنة قيمة التحويلت بمجموع الصادرات تعطينا فكرة عن األهمية .لمدفوعاتا

 م 2113 لعام لنسبة التحويلت الى الصادرات  ارتفعتبية للتحويلت حيث النس

 أهمية يوضح  مما ،  م 2111في العام  %33 مقارنة بــــ %41نسبه قدرها 

ا على الواردات تحويلت العاملين     . ( 1رقم)  ) انظر الجدول وهو ماينطبق ايضا

 

 

تحويالت   دفقاتادارة وتسهيل ت اليمني  في البنك المركزيدور  

 عبر القنوات الرسميه المغتربين

 قدير التدفقات الماليه من تحويالت العاملينت .1

 

 الطريقه السابقه لتقدير تحويالت العاملين    

 

البنك المركزي في تقدير تحويلت  م اعتمد 2112خلل االعوام السابقه وحتى عام 

 المغتربين عدد احصائيات مصلحة الهجره والجوازات لمعرفة علىالمغتربين 

مع نسبه افتراضيه للمبالغ المحوله من  متوسط أجورهموفي الخارج  اليمنيين

. وفي السنوات التاليه كانت تضاف الى اجمالي تحويلت السنه أجورهم الى اليمن

النمو االقتصادي مبنيه على متوسط   %  11 - 3  بين تتراوح  يه ئوم هنسب السابقه

ر ان لسعودية باعتبامع اعطاء االهميه الكبرى ل لخليج العربيا السنوي لدول منطقة

لصعوبة احتساب  ونظراا  غالبية المغتربين اليمنيين ومعظم تحويلتهم تاتي منها .

ه للمغتربين كونها تتم عبر وكلء ووسطاء محليين فل يتم اضافتها التحويلت العيني
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التقوم مصلحة الجمارك بتوفير والدائن من حساب تحويلت العاملين الى الجانب 

في  العاملين جانباال تحويلت العاملين فيما يخصأما  بيانات عن تلك التحويلت.

البنك  من بيانات نظام حساباتالشهرية للبنوك و البياناتواقع  من حتسبفتاليمن 

 .المركزي

 

 2102عام  العاملين منذ ت تحوياللتقدير   الطريقه المتبعه حاليا

 

 في جانب تجميع بيانات  مع البنك المركزي  ذات العلقة نظرا لعدم تجاوب الجهات 

م تمثيل التقديرات التي بيناها دعتقاد البنك المركزي بعوإل تحويلت العاملين النقديه

ون في الطريقه السابقه للقيمه المقاربه لتحويلت العاملين اليمنيين في الخارج ك

منذ  للتحولدفع البنك المركزي  كل ذلك.  معظمها يتم خارج القنوات الماليه الرسميه

 مبالغالخلل احتساب  من تحويلت المغتربين قيمة تدفقات إلى تقدير م 2112 عام

وفقا السعودي  وخاصة الريال هالعملت الخارجيالمعاد ترحيلها من  النقدية

ويؤخذ من القيمه االجماليه ،  البنك المركزي لتصاريح تطلبها البنوك اليمنيه من

 المعادله لتلك العملت التي تصدرها البنوك الى الخارج بالدوالر االمريكي ما نسبته

وقد أدت  . لتحويلت المغتربين اليمنيين في الخارجللتدفقات السنويه  كتقدير % 91

مليون  1322.1 تفع منلتر العاملين تقدير تحويلتفي   كبيره هذه اآللية إلى زيادة

 .2113ليون دوالر في عام  م  3291إلى   2111  في عام دوالر

 

 قيد بيانات تحويالت العاملين في ميزان المدفوعات .0

 البنك المركزي على مفاهيم يعتمدف وطريقة قيدها بالنسبه لمفهوم تحويلت المغتربين 

لصادر عن صندوق وموقف االستثمار الدولي اميزان المدفوعات حصاءات إدليل 

يصنفها  التيالمغتربين  تمفاهيم ليس فقط عن تحويلويورد الدليل  النقد الدولي.

ا وإضمن الحساب الراسمالي والمالي  يصنف تحويلت العاملين ضمن  نما ايضا

الطبعه  عرف تحويلت العاملين وفقا لدليلت التحويلت الجارية القطاعات االخرى .

ن المدفوعات وموقف االستثمار الدولي تحويلت ميزا الخامسه من احصاءات

 عاملين المهاجرين وللالتحويلت الجارية وتضم السلع واالصول المالية  العاملين بانها

تحت  تحويلت العاملينك هايتم تسجيلو تقل عن سنه مقيمين في الخارج لفترةالغير 

عمال المهاجرين صافي األصول التي يقوم اله. وفيما يخص بند التحويلت الجاري

تحويلت الضمن  لتسجفأو أكثر  بتحويلها عند انتهاء إقامتهم بدولة المهجر لفترة سنة

 .  في ميزان المدفوعات ماليهرأسال
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 وفعالية الرقابهالمحافظه على إستقرار األسعار  .3

 

كافة  على تذليلالبنك هتمام البنك المركزي ويعمل إتحتل تحويلت المغتربين 

عبر  ل عبور تلك التحويلت من والى الخارجيسهتامام المغتربين والصعوبات 

بما يسهل تدفق  حيث ان معظم تحويلت المغتربين الوارده نقديه القنوات الرسميه

وتوجيه فوائضها إلى أوعيه ادخاريه لتمويل  تحويلت العاملين عبر القطاع المالي

ى دراسة موقف مختلف يعمل البنك المركزي علتنمويه. و مشاريع استثماريه

ملت الرئيسيه لدى البنوك والمتعاملين في سوق النقد االجنبي والرقابه عن كثب الع

ار سعر صرف الريال بما يمكنه من المحافظه على استقرعلى سوق النقد األجنبي 

ودول الجوار المستقبله  االجنبيه وخاصه عملت الشركاء التجاريينامام العملت 

ين اليمنيين وذلك للمحافظه على القوه الشرائيه لتحويلت العاملين لغالبية المغترب

على تشجيع وتحفيز المغتربين  اليمنيين من الخارج. كما يحرص البنك المركزي

بما يحقق  مستوى تضخم متدني ل من خلل استهدافهمداخراتهم في البنوك  إليداع

وك العامله في السوق المحليه كافة البن فائدة موجبه لمدخراتهم.ويحفز البنك المركزي

الخدمات المالية المصرفيه وإستخدام وسائل تقنية حديثة  تحسين وتطوير على

ا بما فيهم  لمغتربين ا وخدمات تسويقية متميزة لعملئهم جميعا

  
 

 الماليه تحويالتتنظم الالقواعد واللوائح التي و قوانيناصدار وتعديل ال .2

 وتوظيفاتها

من القوانين الناظمة  مجموعةيب المعاملت المالية اصدر البنك وبغرض تنظيم وترت

 -ومن اهمها :

 .معاملت الدفع اإللكترونية  بشأن  م 2111 لسنة  (  21) إصدار القانون رقم

غسل  واللئحة الداخلية بشأن مكافحة  م 2111 لسنة  ( 1 ) إصدار القانون رقم

 .األموال وتمويل اإلرهاب

 .الودائعضمان  ةإلنشاء مؤسس  م 2111 لسنة  ( 21) مرق إصدار القانون

 يهدفوالذي والئحته االصغر تمويلالبشان  م2119 لسنة ( 13) إصدار القانون رقم

تشجيع خيارات  من خلل توسيع سوق الخدمات المالية في اليمن ه إلىعام هبصف

ناطق في الم حدودسرذات الدخل المالأدخار للمنشآت الصغيرة واإلو االئتمان

 . هالريفي الحضرية و
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 الصعوبات والتحديات

ومن أهمها ضعف التنسيق وعدم  العاملين تحويلتاحتساب كافة  هناك قصورفي

ا  بيانات لدى الجهات المصدريه باإلضافه إلى  قاعدةعدم توافر .االستجابه احيانا

 كما تبرز  لدى مصلحة الجمارك ألتحويلت العينيهصعوبة الحصول على بيانات 

ا مشكلة تعدد مصادر البيانات وتناقضها ولتلفي ذلك يعكف  البنك المركزي  احيانا

 .مما يضطر اللجوء الى التقدير  المشاكل على ايجاد آليات تمكنه من تجاوز تلك

 

 لبنك المركزيل المستقبليه توجهاتال

ا على تنفيذ مشروع تطوير البنيه لقطاع ل التحتية الماليه يعمل البنك المركزي حاليا

  وذلك المصرفي مما يخدم تعظيم شفافية وفعالية العمليات الماليه في القطاع المالي

ا مع البنك المركزي مما  من خلل الربط الشبكي للبنوك العامله في السوق المحليه اليا

العاملين. باالضافه الى ما  تحتساب تحويلإلكثر دقه أسيساهم في توفير بيانات 

دوات ترفع من قدرة البنك المركزي على تحقيق رقابه فعاله على سينتجه النظام من ا

القطاع المصرفي تحسن من قدرته على توسيع خدماته االئتمانيه لقطاع الموسسات 

 المتوسطه والصغيره وتدعم تنافسيته لتقديم خدمات دفع واستثمارات ماليه ابتكاريه

 ويهدف .حويلت المغتربينسيعمل على تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وزيادة نمو ت

 للبنك أساسي نظام وضع:المكونات التاليه الى استكمال المشروع في مرحلته االولى

موحد   عام سجل إنشاءو الوطني المدفوعات لنظام التحتية لبنيةا وتاسيس المركزي

قادر على توفير التقارير الملئمه   تبيانا مخزن إنشاءباإلضافه الى  للئتمان

 متخذي القرار.  دعمالدقه والوقت المطلوب لبالسرعه و

    


