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 مقدمة

متطورة لية العاملين في الخارج إلى بنية تحتية ماالمغتربين و تتحويالتعزيز دور حتاج ي

وطانهم يصال تحويالتهم إلى أسرهم في أإن وتمكنهم م همتلبي احتياجات متنوعةوخدمات بنكية 

التحتية لبنية توفر خدمات هذه اويعتبر ، وبتكلفة منخفضة، وفي الوقت المناسب. ويسر بسهولة

 ،نحو القنوات الرسميةالمغتربين والعاملين اليمنيين في الخارج في إعادة توجيه تحويالت  ا  أساس

 .اإليجابيةالتنمية االقتصادية واالجتماعية واستدامة آثارها عملية في  هاتعزيز دوروكذلك في 

ورات خالل الفترة تخلف القطاع البنكي وعدم مواكبته للتطفي  ةاألساسيتكمن االشكالية و

تتم عبر في الخارج اليمنيين والعاملين الجزء الغالب من تحويالت المغتربين الماضية، مما جعل 

( والذي يستحوذ على ووكالء المغتربين جهاز الصرافة )شركات الصرافة والمنشآت الفردية

في  %33األردن وفي  %22لبنان، وفي  %0بـ التحويالت، مقارنة إجمالي من  01-81%

  (.12: 2111مصر )اإلسكوا 

سياسات وإجراءات تعالج المشاكل والصعوبات التي تطوير البنية التحتية المالية الحالية طلب تيو

البنوك آلية عمل حديث ت تهامقدم، وفي القنوات الرسميةعبر التحويالت حول دون إرسال ت

، باإلضافة ة تسليمهل وسرعتحويالزيادة فرص النفاذ وخفض تكلفة لوانتشار فروعها وخدماتها 

 . إلى التوعية وتقديم خيارات استثمارية تالئم مستويات الدخول المختلفة

 ليةالما التحتية البنيةأجزاء رئيسية تتناول على التوالي خمسة دراسة إلى وتنقسم هذه ال

جهاز بنوك تجارية وفروعها وخدمات التحويالت المالية من  في مزودي، متمثلة للتحويالت

ية لالما التحتيةة البنيمكونات مكاتب البريد إحدى تعتبر و. وأنظمة الدفع والتسوية فةاالصر

في إعادة توجيه التحويالت مستقبال  يمكن االستفادة منها تخفي إمكانيات كامنة ، والتي للتحويالت

متمثلة  تللتحويال المالية التحتية خدمات البنيةالجزء الثاني ستعرض يو. نحو القنوات الرسمية

والعاملين ومدى قدرتها على جذب تحويالت المغتربين  ،والماليةبنكية في المنتجات والخدمات ال

رسال إآلية تناول ، فيالجزء الثالث. أما التنميةجهود تعزيز استخدامها في و في الخارجاليمنيين 

 حوالي تي تستضيفالمن السعودية وتحديدا  في الخارج  اليمنيينوالعاملين المغتربين تحويالت 

العوامل أهم الجزء الرابع غطي وي. المغتربين والعاملين اليمنيين في الخارجإجمالي من  12%

بصورة أكبر بكثير و القنوات غير الرسميةواألسباب التي ساهمت في توجيه التحويالت عبر 

في لتوصل إليها اتم لنتائج واالستخالصات التي استنادا  بشكل رئيسي إلى امن القنوات الرسمية، 

تطوير وأخيرا ، تنتهي الدراسة بتقديم مجموعة توصيات تستهدف  .له السابقة األجزاء الثالثة

ة التوصيات ، وتتوزع مسئوليالبنية التحتية المالية للتحويالت لتعزيز دور التحويالت في التنمية

 معنية.والجهات الحكومية الوشركات الصرافة على كل من البنك المركزي والبنوك 

 

 منفي الي البنية التحتية المالية للتحويالت –0

مجموعة المؤسسات المالية التي تقوم بدور بأنها البنية التحتية المالية للتحويالت يمكن تعريف 

سواء في الدول األم المرسلة للعمالة في الخارج، والعاملين الوساطة المالية لتحويالت المغتربين 
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تلك العناصر التي تمكن من التشغيل الفعال لهم، باإلضافة إلى كافة أو في الدول المستقبلة ل

 ،)صندوق النقد العربيخدمات البنية التحتية المالية المؤسسات والقيام بدورها، بما في ذلك 

 بالنسبة وخاصة المالية، الوساطة أنشطة فعالية المالية التحتية البنية وتحدد جودة(. 23 :2113

في اليمن للتحويالت  البنية التحتية الماليةوتشمل  (.12 :2113 الدولي، نكالب) يبنكال للقطاع

وأنظمة الدفع ، تحويل األموالالعالمية لشركات الالصيارفة، جهاز  التجارية،فروع البنوك 

  .باإلضافة إلى اإلمكانيات المتاحة والكامنة لمكاتب البريد، للتحويالت والتسوية

 

 الميةواإلسلبنوك التجارية ا 0-0

رسال واستقبال التحويالت إالبنوك التجارية عادة القناة الرئيسية التي يتم من خاللها شكل ت

ها في يفروعها ومراسلات تشار شبكواننظرا  التساع  في الخارجوالعاملين لمغتربين لالمالية 

على تحويل والعاملين في الخارج شجع المغتربين هو ما ي، والبلدان المرسلة والمتلقية للتحويالت

شركات تحويل وفي اليمن، تعتبر (. 8-0: 2112 ،أموالهم عبرها )صندوق النقد الدولي

، Prokhorova)ألسباب عديدة المالية  األموال األكثر أهمية بين مقدمي خدمات التحويالت

 .بنكيال قطاعالحداثة نشأة منها ، (11: 2113

في ما  1201نك المركزي اليمني في عام وقد بدأ القطاع البنكي الحديث يتشكل مع إنشاء الب

في الشطر  1202كان يُسمى بالشطر الشمالي من اليمن وكذلك إنشاء مصرف اليمن في عام 

بنوك تجارية في الشطر  8، نشطت 1221الجنوبي. وقبل إعالن الوحدة اليمنية في مايو 

للبنوك التجارية، وكان  فرعا   13من  فرعا   38بـ البنك اليمني لإلنشاء والتعمير الشمالي، حظي 

وفي الشطر تعز والحديدة. و مدن الرئيسية الثالث صنعاءالفروع خارج الوحيد الذي يملك 

، 1212لسنة  30نشاط على البنك األهلي اليمني بموجب قانون التأميم رقم الاقتصر الجنوبي، 

 فروع.  2فرعا  استأثرت مدينة عدن وحدها بـ  31حيث مارس نشاطه من خالل 

وتمويل بنكا  تجاريا  واسالميا   12من خالل  المالي القطاع على البنكي حاليا  القطاع ويسيطر

مختلطة بنوك  4وس المال بين بنكين ذات ملكية كاملة للحكومة، أتتوزع حسب ملكية ر أصغر؛

مع تشارك فيهما الحكومة تلقطاع الخاص المحلي، وبنكين آخرين مع اتشارك فيها الحكومة ت

 1، والقطاع الخاص المحلي بصورة كاملةهما يمتلك، وبنكين عين الخاص المحلي واألجنبيالقطا

، باإلضافة إلى إسالمية بنوك 3األجنبي منها بنوك يتشارك فيها القطاع الخاص المحلي مع 

 بنوك أجنبية. فروع ألربع 
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 فروعهاعبر خدماتها لعمالئها منتجاتها وي اليمن نشاطها وتقدم تمارس البنوك العاملة فو

المنتشرة في معظم مناطق اليمن اعتمادا  على الكثافة السكانية والنشاط االقتصادي والتجاري. 

وتعتمد تحويالت المغتربين والعاملين في الخارج عبر البنوك التجارية إلى حٍد ما على توفر 

انتشارها  وتلك الفروع أساهم غياب ة التي يراد التحويل إليها. وقد فرع ألحد البنوك في المنطق

تلبي جهاز الصرافة ووكالء المغتربين ل بروزإلى الخدمات البنكية،  تخلفمع  المحدود

 11/11/1111( البنوك التجارية واإلسالمية وفروعها في 1جدول )

 البنك
اريخ ت

 التأسيس
المركز 
 الرئيسي

المال رأس 
 المدفوع

 (مليون لاير)

 ملكية رأس المال
عدد 
 الجهة الفروع

النسبة 
% 

 22 166 ةحكوم 00666 صنعاء 1791 البنك المركزي اليمني

 120666 صنعاء 1702 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير 
 خاص
 حكومة

97 
11 

93 

 27 166 ةحكوم 160666 دنع 1707 البنك األهلي اليمني 

 16 166 أجنبي 00666 صنعاء 1792 البنك العربي 

 3 166 أجنبي 00611 صنعاء 1792 يونايتد بنك

 266 صنعاء 1799 بنك التسليف لإلسكان 
 خاص
 حكومة

3 
79 

2 

 110666 صنعاء 1797 البنك اليمني الدولي
 خاص
 أجنبي

51 
11 

15 
16 

 16 166 خاص 00666 صنعاء 1797 بنك اليمن والكويت

 95 166 حكومة 110666 صنعاء 1752 بنك التسليف التعاوني الزراعي

 1 166 أجنبي 00205 صنعاء 1752 مصرف الرافدين

 90366 صنعاء 1773 البنك التجاري اليمني
 خاص
 حكومة

76 
16 

19 

 90379 صنعاء 1771 البنك اإلسالمي للتمويل 
 خاص
 أجنبي
 حكومة

9331 
22.6 
931 

1 

 260666 صنعاء 1770 ك التضامن اإلسالمي الدوليبن
 خاص
 أجنبي

7039 
333 

22 

 50723 صنعاء 1779 بنك سبأ اإلسالمي 
 خاص
 أجنبي

51 
11 

19 

 10216 صنعاء 2661 بنك اليمن والخليج
 خاص
 أجنبي
 حكومة

99 
22 
1 

2 

 00666 صنعاء 2662 بنك اليمن والبحرين الشامل
 خاص
 أجنبي

19 
93 

16 

 1 166 أجنبي 00666 صنعاء 2669 لوطنيبنك قطر ا

 10576 صنعاء 2665 بنك األمل للتمويل األصغر
 حكومة
 خاص
 أجنبي

91 
26 
31 

19 

مصرف الكريمي للتمويل 
 األصغر اإلسالمي

 59 166 خاص 00666 صنعاء 2616

 .01 .، ص2102المصدر، البنك المركزي اليمني، التقرير السنوي 
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 إلى أسرهمفي تحويل جزء من دخولهم المغتربين والعاملين في الخارج، وخصوصا   احتياجات

 .منيةفي مختلف المناطق اليون أو من يعول

فرعا  في عام  232 إلى 2111في عام  فرعا   112من في اليمن بنوك فروع ال تتزايدوقد 

اليمن من الدول ذات ، ما زالت ومع ذلك 2112.1في عام  ا  فرع 341قفز إلى تلو، 2112

عشرة فروع لكل رنة بمقا ،لف نسمةأية بنسبة فرعين فقط لكل مائة بنكاالنتشار األدنى للفروع ال

 .(24- 23 :2113 ،)صندوق النقد العربي توسط للدول الناميةمف نسمة كمائة أل

البنوك التجارية والمؤسسات المالية األخرى جغرافيا  حول المدن الرئيسية، ركز فروع تتو

فروع البنوك نشاط نتيجة أن  ،بعض المحافظات الرئيسيةمراكز العاصمة صنعاء ووتحديدا  في 

مع غير اقتصادي. فالعاصمة صنعاء ما زال تحديدا  ق الريفية في المناطخارج هذه الدائرة و

ا محافظات عدن متليه ،2112من الفروع في عام  %20حوالي ستحوذ على تمحافظة صنعاء 

عكس األمر الذي ي (؛%2.1)، ومحافظة تعز (%11)، الحديدة (%12)، حضرموت (14%)

إلى  هاوصولصعوبة اليمن، وبالتالي  توزيع الجغرافي لفروع البنوك العاملة فيالفي  اختالال  

 (.114، 110 :2111 ،)شريان في المناطق الريفية اليمن وخاصة شريحة كبيرة من سكان

 لرقابةاضعف كذلك والبنية التحتية المالية المؤسسية تدني مستوى ي من بنكالقطاع ال انيعيو

للكوادر البشرية الحالية  البنوكمعظم فتقر يوي سليم. بنكتأسيس نظام الذي يحول دون و ،عليه

رؤوس  ال تزال. كما المالية الحديثةالمصرفية ولخدمات والمنتجات تقديم اوالكفاءات المالئمة ل

وذلك بسبب القروض متعثرة السداد وارتفاع نسبة  غير كافية، البنوك المحليةبعض  أموال

 (.8-1 :2113 ،)البنك الدولي مصالح داخل المؤسسات نفسهالالمقدمة القروض 

 
 ووكالء المغتربين ونفاالصر 0-4

التي تصل من القناة األساسية  القرن الماضيمنذ نهاية سبعينيات في اليمن رافة يعتبر جهاز الص

وحتى اليوم جهاز هذا اليهيمن و 2.اليمنيين في الخارجوالعاملين خاللها تحويالت المغتربين 

كان أبرزها تعدد ، ومالية وقانونية اديةعوامل وأسباب اقتصنتيجة  التحويالتتلك على معظم 

عدم السماح للبنوك التجارية قبل عام كذلك و ،1220عام توحيدها في حتى وسعر الصرف 

)بلفقيه، من خالله التحويالت  تنساباالذي والتعامل في سوق الصرف الموازي  1221

 .كل تفصيليوبش الحقا  في الدراسةهذه العوامل واألسباب  تم تناولسيو .(111: 1222

                                                           
إلى  2111أدى تحول شركة الكريمي للصرافة إلى مصرف الكريمي للتمويل األصغر اإلسالمي في عام  1

، حيث ارتفع عدد فروع مصرف الكريمي 2112فرعاَ في نهاية عام  08ـحوالي بزيادة فروع البنوك التجارية 

 .2112فرعا  في عام  80إلى  2111فروع في عام  2من 

جهاز  ةنشألالشطر الشمالي من اليمن باعتباره البيئة الحاضنة ما كان يُعرف ب عنفي هذا القسم  الحديثيتم  2

أن عدد باإلضافة إلى ت والثمانينيات من القرن الماضي، لسبعينيااتطور خالل والذي الحديث الصرافة 
إجمالي المغتربين والعاملين اليمنيين من  %81حوالي خالل تلك الفترة الشطر شكل ذلك المغتربين والعمال من 

 .في الخارج
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التجزئة  يفا، صرينفاكبار الصر ثالث فئات رئيسية هي فة بداية مناتشكل جهاز الصرقد و

إلى ما يزال إال أن هيكله الحالي  ،ورغم التطورات التي شهدها هذا الجهاز. ووكالء المغتربين

ة الصرافومنشآت في القمة شركات الصرافة حيث يضم  التقسيم ذلكمحافظا  على حٍد كبيٍر 

ة ضافإالبنك المركزي اليمني، قبل ها من كل منيتم الترخيص لالتي )محالت الصرافة( و الفردية

  .الء المغتربينوكالقاعدة المتمثلة في إلى 

فة في اليمن إلى حقبة االحتالل اونشاط الصر بنكيلعمل اللوالمبكرة األولى بدايات التعود و

الصرافة  مهنةالعمل البنكي و كان، حيث 1832ناير يمنذ اليمن وشرق  جنوبلالبريطاني 

 تطورتو. في عدن وحضرموتة فورمعوشخصيات  عدة بيوت من قبلبصورة تقليدية تمارس 

تأسيس الوكالة البحرية للكيني لوك توماس و ،1812في بعد إنشاء أمانة ميناء عدن هذه المهنة 

مع ازدياد  ط الصرافةنشاوتنامى . 1801في  الهندية دتشا–قهوجيوكالة شركة فتح كذلك و

لها  فروعٍ بفتح الكبرى في الهند وبريطانيا  بنوكالقيام و ،األهمية التجارية والمالحية لمدينة عدن

من وكاالت ومكاتب برز و .1824فرع البنك األهلي الهندي في فبراير ومنها في عدن 

عمليات نذاك آمارست التي و، مكتب باعبيد ووكالة ومكتب شولقوالصرافة والتحويل وكالة 

 وأعمال الصرافة. التحويالت الماليةقبول جانب االستيراد وإعادة التصدير إلى 

خالل السبعينيات والثمانينيات من بصورة رئيسية فة ووكالء المغتربين انشاط الصربرز و

لسعودية، اخاصة و العربية إلى دول الخليج حركة الهجرة واالغترابمع ازدهار  القرن الماضي

وساهم تعدد أسعار الصرف مجاالته. تنوع حجم النشاط وأيضا  نما إال من حيث العدد فحسب و

واتساع الهامش بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي خالل تلك الفترة في تعزيز هيمنة 

  شبه كاملة.تكاد تكون الصيارفة على نشاط التحويالت المالية وبصورة 

أو ما يسمى صرافو شكل كبار الصرافين و

الشطر في النشاط  ذلكقمة هرم  الجملة

ال في البداية محدود بعدد  ،آنذاكالشمالي 

في ، مثّلوا أيضا  وكبار ينفاصر 1يتجاوز 

لمغتربين من خالل لالوقت نفسه وكالء 

 في المدن الرئيسيةواجدت مكاتبهم التي ت

ة واسعة من الفروع بشبكجغرافيا  ت رتبطاو

 ،ُمـرغم) والممثلين والمراسلين في الخارج

حتى استمرت هذه الفئة وو .(32 :1281

تسعينيات القرن الماضي تشكل جهازا  نهاية 

كبير،  إلى حدٍ متكامال  نقديا  ومصرفيا  وتجاريا  

بيع تها من مجرد ن اتسعت أنشطأخاصة بعد 

 وشراء العمالت األجنبية وعمليات التحويل

قراض إ لكمانات والودائع المالية والعينية واالحتفاظ بها أو استثمارها، وكذقبول األإلى المالية 

ألنشطة التجارية ممارستهم لفضال  عن  ؛الغير بطريقة ال تختلف كثيرا  عن دور البنوك التجارية

ت من دول وبالذاأو المشاركة فيها تمويل التجارة البرية وقيامهم ب والخدمية بصورة مباشرة

 (: تراخيص الصرافين حسب المحافظات1جدول )

 1111لعام 
 صنعاء 152 الجوف 3
 عدن 35 المحويت 16
 حضرموت 30 حجة 27
 تعز 19 عمران 16
 الحديدة 91 صعدة 16
 لحج 5 المهرة 9
 الضالع 11 البيضاء 11
 مأرب 5 ذمار 26
 شبوة 19 ريمه 16
 إب 17 أبين -

 :اإلجمالي 101
، التقرير السنوي اليمني البنك المركزي :المصدر

 .01 .، ص2102
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تحديد أسعار الصرف لصرافي التجزئة ووكالء المغتربين، بأولئك الصرافون . وقام الخليج

ليه من نقد إما لديهم من فوائض نقد أجنبي، وفي الوقت نفسه بيع ما يحتاجون كذلك استالم و

 داخلكذلك المقاصة والتسويات المالية بين الداخل والخارج و اتعمليإجراء و محلي أو أجنبي

 . اليمني نفسه فةاجهاز الصر

على حصل ت، والتي الكبار ينفالصراولئك الشكل المطور ألاليوم  شركات الصرافةمثّل تُ و

نسبة كذلك على ووالعاملين اليمنيين في الخارج لمغتربين اتحويالت قابل إجراء معمولة مرتفعة 

-11بين ركات الصرافة عدد شوقد تراوح من عمليات بيع وشراء النقد األجنبي. ال بأس بها 

 .ن األخيرينعاميالخالل إال أنها تزايدت بشكل ملحوظ ، خالل السنين الماضيةشركة  18

ا، معه ونتعامليعدد الوكالء الذين كذلك فروعها وتعدد نتشارها وشركات باال تلكتتميز بعض و

 .لبالدوكيل في مختلف مناطق ا 111فرعا  باإلضافة إلى  32حوالي إذ بلغ فروع إحداها 

 يفاصرفي تمثل فيفة امن جهاز الصرالفئة الثانية أما  

يشترون ويبيعون العمالت األجنبية في الداخل، الذين  التجزئة

 يفاصرمن خالل خارجية ويصرفون الشيكات والحواالت ال

وإن  ،محدودا  ذه الفئة ه نشاطويعد  .البنوك التجارية أو الجملة

 –هذه الفئة  ترتبطاقد مكمال  لنشاط صيارفة الجملة. وكان 

والعاملين بالمغتربين  اوثق من غيرهأ بعالقات –تزالما 

استثمار بعض  اإليهيعهدون  ناليمنيين في الخارج الذي

ُ  تحويالتهم وخاصة شراء األراضي وبناء المنازل. د عوت

ي الشكل المطور محالت الصرافة الفردية في وقتنا الحال

 لصرافي التجزئة. 

ارتفع عدد وملحوظا ،  ا  فة تزايداشهد نشاط الصروعموما ، 

في نهاية  ترخيص 211ممنوحة للصرافين من التراخيص ال

في نهاية ترخيصا   121تسعينيات القرن الماضي إلى 

)البنك المركزي  ترخيصا  لشركات صرافة 11منها  2112

. ورغم تراجع عدد التراخيص الممنوحة (2112اليمني، 

، إال أن 2112مقارنة بعام  2112للصرافين في عام 

 وأشركات سواء  الافين استمرار العدد الكبير من الصر

، فردي يشير بصورة جلية إلى ربحية هذا النشاط في اليمنال

وخاصة عندما يتعرض سوق الصرف لهزات نتيجة متغيرات 

بلغ عدد التراخيص وقد  .اقتصادية ومالية داخلية أو خارجية

لمكاتب غالبيتها العظمى ، 2112عام  في ترخيصا   111

 تستحوذاقد و. فةصرا ةشرك 21مقابل  صرافة فردية

التراخيص، حيث  منعلى النسبة الكبيرة  المحافظات الرئيسية

 تعزها تال اإلجماليمن  %32.2 علىمجتمعتين صنعاء محافظة نالت العاصمة صنعاء و

ورغم الوضع  .(%1.3) وحضرموت (%1.0)ثم عدن  (%0.3) فالحديدة( 2.1%)

مصرف لخدمة ال(: نقاط 1جدول )

 محافظاتالالكريمي حسب 

عدد  المحافظة
 فروعال

عدد 
 الوكالء

 7 31 صنعاء

 21 17 تعز

 19 9 إب

 7 16 حضرموت

 66 7 عدن

 16 12 الحديدة

 7 3 حجة

 11 2 ذمار

 2 1 البيضاء

 1 1 لحج

 1 1 عمران

 9 1 أبين

 2 2 شبوة

 9 1 الضالع

 2 1 الجوف

 2 1 المهرة

 2 6 صعدة

 3 - مارب

 9 6 المحويت

 3 6 ريمة

 121 169 اإلجمالي

مصرف الكريمي  :المصدر
 للتمويل األصغر اإلسالمي 

http://www.alkuraimi.com

/agents.aspx 

http://www.alkuraimi.com/agents.aspx
http://www.alkuraimi.com/agents.aspx
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خالل العامين بصورة ملحوظة و تحديدا  عدد شركات الصرافة قفز االقتصادي المتردي، 

صرافة  أةمنش 113، مقابل 2114في أغسطس  شركة صرافة 38إلى حوالي األخيرين 

 . أصدره البنك المركزي اليمنيترخيص  111بإجمالي وفردية، 

ويمكننننن مقارنننننة الوضننننع فنننني الننننيمن بننننبعض النننندول العربيننننة المسننننتقبلة للعمالننننة، إذ بلغننننت 

فننني ، 2113شنننركة فننني عنننام  131ات العربينننة المتحننندة شنننركات الصنننرافة فننني دولنننة اإلمنننار

السننننعودية علننننى أربننننع فنننني  محليننننا  ودوليننننا   رسننننال واسننننتقبال األمننننوالإنشنننناط حننننين يقتصننننر 

تحوينننل األمنننوال باإلضنننافة إلنننى بينننع وشنننراء العمنننالت األجنبينننة تقنننوم ب شنننركات صنننرافة فقنننط

 ربننني السنننعودي،)مؤسسنننة النقننند الع شنننراء الشنننيكات المصنننرفيةكنننذلك والشنننيكات السنننياحية و

http://www.sama.gov.sa/BankingControl/Pages/MoneyExchangers.aspx) 

واستقبال وفي ظل تنامي أهمية الخدمات المالية لمكاتب ومحالت الصرافة، وخاصة إرسال 

تعامالتها في بيع وشراء النقد األجنبي، ظهرت ضرورة وكذلك  يةلالمحوة الخارجيالتحويالت 

تأسيس تجمع مهني للصرافين تمثل في عقد االجتماع التأسيسي لجمعية الصرافين اليمنيين في 

 (.14032)صحيفة اكتوبر، العدد  بحضور محافظ البنك المركزي 2111فبراير 

فة، فعلى سبيل المثال افي جهاز الصراصل المتويالحظ التوسع المستمر وكذلك التطور و

يل األصغر اإلسالمي شركة الكريمي للصرافة إلى مصرف الكريمي للتمو تتحول

(http://www.alkuraimi.com/e_agents.aspx ،)ال يزال مركزا  األهم واألكبر  هإال أن نشاط

نقطة خدمة رئيسية  114تضم تحويالت المحلية والخارجية من خالل شبكة واسعة الإجراء في 

مع أيضا  يتعامل مصرف الكريمي و .اليمن ناطقفي مختلف م وكيل 121 )فرع( وحوالي

بناء أوالعمودي ، الزاملات في كٍل من السعودية )شركله العديد من شركات الصرافة كمراسلين 

 حمدأ الري،ات شرك للصرافة، نصاريت العربية المتحدة )األواإلمارا ؛(محمد منير حلواني

 البحرين) البحرينو ؛(للصرافة الغرير، دبي – ، الراجحيالغرير سيف عبدالرحمنو ،العامري

األردن (؛ وللصرافة للصرافة والفردان العربية الشركة) وقطر (؛للصرافة الدليلو المالية

  .(للصرافة النصر للصرافة، ومؤسسة الفيصل ،للصرافة الغرير سيف عبدالرحمن)

أن باعتبار شبه رسمية للتحويالت،  واتفي اليمن قنومحالت الصرافة العاملة  شركاتتعد و

أنه من المشكوك التزامها تم وفقا  لترخيص من البنك المركزي اليمني، إال ي هاواستمرارها تأسيس

وكذلك بالتعليمات الصرافة أعمال تنظيم بشأن وتعديالته  1221لسنة  12رقم قانون الب

بشكل كلي ا في الواقع العملي وأعمالها أنشطتهوال تخضع . يالصادرة من البنك المركزي اليمن

رير اتقالشير ، إذ تالمختصةاألخرى الجهات الرسمية البنك المركزي اليمني ولرقابة ومتابعة 

نحصر نشاطها االتي الفردية ومن قبل مكاتب الصرافة األموال إلى انتشار أنشطة تحويل 

سون هذه آخرين يمار أفرادٍ وجود ، باإلضافة إلى موجب القانون في بيع وشراء النقد األجنبيب

)مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،  األنشطة دون أي ترخيص

2118 :81،83) . 

 ،وبالذات النقد األجنبي ينفاصرمن األموال المتدفقة عبر ال ةستفادتتم اال اليعتقد كثيرون أنه و

أو  مباشرةالتمويل احتياجات البنوك التجارية في  يهملد ةمتراكمموال الاستخدام األكذلك يتم وال 

http://www.sama.gov.sa/BankingControl/Pages/MoneyExchangers.aspx
http://www.sama.gov.sa/BankingControl/Pages/MoneyExchangers.aspx
http://www.alkuraimi.com/e_agents.aspx
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 تدخل من أموال المغتربين والعاملين في الخارج ال ا  كبير ا  جزءن ذلك، فإ. كفي مشاريع تنموية

ا خارج اليمن أو ايداعها في بنوك أجنبية، وفي يتم رصدها ومتابعتها، وإنما يتم استثمارهلالبالد 

 مان.أحسن األحوال تدخل في صورة سلع عن طريق المنافذ البرية مع كٍل من السعودية وعُ 

وما يزال كان نشاطهم  أنفة خاصة وراقاعدة هرم جهاز الص وكالء المغتربينوأخيرا ، يمثل 

و فروع أتوجد فيها مكاتب  التي الفي المدن الصغيرة بالذات نحاء اليمن، وأينتشر في كل 

الخدمات إطالقا  التي ال تصل إليها  النائية في األرياف والمناطقكذلك وفة اصرشركات ال

في العاملين المغتربين والحواالت مباشرة من باستالم عادة ية. ويقوم وكالء المغتربين الالم

شركات من حيانا  أالتجزئة و يفاعن طريق صرتلقي التحويالت أيضا  هم، وئوكالمن و أالخارج 

أو بقاالت مثل فتح بممارسة تجارة التجزئة في بعض الحاالت يقوم وكالء المغتربين و. الصرافة

و عينا  حتى تصلهم التحويالت من أنقدا   سر العاملينأإلى اقراض متد نشاطهم وقد يما شابه، 

  الخارج.

تزايد العمالة السنوات األخيرة مع المغتربين داخل اليمن في  أهمية وكالء توقد تزايد

سوية قم بتتلم تي ال ةلعمالالعدد الكبير لمع استمرار  3،إلى السعوديةواالغتراب الدائري 

 شكل جديد من وكالء، برز ومن ناحية أخرىا وفق قوانين الدولة المستضيفة. وضاعهأ

هم ئنتماال ا  جمعاتهم وفقتفي وفي الخارج اليمنيين  ينملاالعالمغتربين وأوساط بين  المغتربين

 في السعودية.خصوصا  في اآلونة األخيرة وهذه الظاهرة عززت تقد و. المناطقي

 
 تحويل األموالالعالمية لشركات ال 0-3

خالل السنوات األخيرة في اليمن تحويل األموال العالمية لشركات التنامى انتشار فروع ونقاط 

قامت بعض البنوك بإنشاء عالمات و 4موني.اكسبريس وموني جرام ومثل ويسترن يونيون 

وتعتبر معظم البنوك التجارية  5تجارية محلية للتحويالت مثل حواالت الكريمي السريعة.

تلك معتمدين لفرعيين واإلسالمية العاملة في اليمن وكذلك شركات ومحالت الصرافة وكالء 

حيث ، تلك الشركاتعتماد على وقد تزايد االوفي مقدمتها ويسترن يونيون.  ،شركات العالميةال

المعتمدون وفقا  التفاقيات قانونية وإدارية، بما في ذلك جمع البيانات وحفظها في ؤها يعمل وكال

 .هامعلومات ةنظمأ

 
 مكاتب البريد 0-2

 جانب والعاملين في الخارج إلى المغتربين التعامل مع تحويالت في البريد مكاتب دور تزايد

 لقوانين عموما   البريد مكاتب وتخضع. محليا   المالية جراء التحويالتإ في التقليدي دورها

 عبر األموال تحويل خدمات المركزية، رغم أنها تقدم البنوك لقوانين وليس والبريد االتصاالت
                                                           

أو سنتين  سنةفترة قصيرة ال تتجاوز  يقصد بالهجرة أو االغتراب الدائري إقامة المغترب في الدولة المستقبلة 3

 يعود بعدها إلى أرض الوطن لقضاء شهر أو أكثر، ثم يغادر مرة أخرى لالغتراب، وهكذا.

 . "تعرف هذه الشركات بــ "مشغلي تحويل األموال 4

( 43811عالمة تجارية مسجلة باإلدارة العامة لحماية الملكية الفكرية بوزارة الصناعة والتجارة برقم ) 5
 لكريمي للتمويل األصغر اإلسالمي.لمصرف ا مملوكة 21/1/2118بتاريخ 
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عادة ، و. األموال تحويل الوكالة لشركات خالل من أو الخاصة ونظمها شبكتها عبر إما الحدود

 .النائية في الدول النامية ماكنحتى األ تغطيتها تمتد للتواصل كةشب أكبر البريد متلكي

وفي  ،تتبع الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي وزارة االتصاالت وتقنية المعلوماتوفي اليمن، 

كاملة لتحقيق الهلية كذلك األمستقلة والمالية الذمة الالوقت نفسه تتمتع بالشخصية االعتبارية و

القرار وكذلك  1221( لسنة 14القانون رقم )ظم أعمال الهيئة وخدماتها وين .غراضهاأ

 بشأن تنظيم الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي. 2111لسنة  1الجمهوري رقم 

من الناس الخدمات المالية لشرائح كبيرة إليصال وسيلة مهمة في اليمن تمثل مكاتب البريد و

شهد عدد وقد  خدمات البنوك.فتقر إلى طق الريفية التي توخاصة ذوي الدخل المحدود في المنا

، 2111مكتبا  في عام  121بـ مقارنة  2111مكتبا  في نهاية عام  311إلى  نموا   مكاتب البريد

فرد ألف  114إلى  ألف فرد للمكتب الواحد 101من التغطية البريدية مما أدى إلى تحسين 

في عام والمقدر  العالميالمتوسط طية متدنية قياسا  بنسب التغ. ومع ذلك، تظل خالل تلك الفترة

تعتبر كذلك،  (.Universal Post Union ،2113 :31فرد للمكتب ) 26214 بـ 2112

ُ سبع اليمن إحدى  والتي  من الخدمات الماليةال بأس به قدرا  مكاتب البريد فيها قدم دول عربية ت

ي فالخدمات المالية تلك تتمثل و .2111-2111خالل الفترة في السنة  %33متوسط نمت ب

ألف حساب في كافة  111 حاليا   تلبريدي التي تجاوزاوحسابات التوفير  ةالجاري اتالحسابفتح 

، معاشات التقاعد والرعاية االجتماعيةوموظفين الحكوميين مرتبات ال، وكذلك دفع فروع البريد

 فواتير الكهرباء والماءمثل  اليةااللتزامات المتحصيل النيابة عن الغير في باإلضافة إلى 

فتقتصر  "،مرسالفي مكاتب البريد والمسماة "المالية  التتحويالخدمة أما . غيرهاالهاتف وو

 6.خالل دقائقومناطق العبر شبكة البريد المنتشرة في مختلف  محليا  النقود تحويل واستالم على 

، عبر شبكة اإلنترنت ا  األموال لحظيوالذي يسمح بتحويل  أدخل البريد اللاير اإللكترونيوقد 

 رغم أنه لم يلق رواجا  حتى اليوم.

 القنوات إحدىك تطويرها يمكن التي المالية التحتية البنيات إحدى البريد مكاتبتعتبر وبالتالي، 

خدمة البريد توسيع ويمكن لمكاتب  .الخارج في اليمنيينوالعاملين  المغتربين لتحويالت الرسمية

يل العمل كوكوفي اليمن محالت الصرافة عقد اتفاقيات مع مكاتب و عبر داخليا   التحويل األمو

 التحويالت شبكة ، وكذلك االنضمام إلىالخدمات المصرفيةفيها في المناطق التي ال تتوفر  لهم

  .بلدا   41 من أكثر في خدماتها تقدم والتي" جيرو" للبريد الدولية اإللكترونية

ضرورة توسيع في مكاتب البريد ة من دممقالتي تواجه الخدمات المالية التحديات لاتتمثل أبرز و

مواصفات كذلك تحسين ، وهمالنتشار الواسع لتجمعاتاشبكة مكاتبها بما يتناسب مع عدد السكان و

الموارد باإلضافة إلى تأهيل ات، مستوى التجهيزو الحجمالموقع والمكاتب البريدية من حيث 

تشكو وتلبية متطلبات الزبائن، وال سيما الخدمات المالية. و قطاع البريد دارة وتشغيلإلالبشرية 

)وزارة طلوبة ر المخصصات الالزمة إلحداث التحسينات الميتوفمن عدم البريد الحالية مكاتب 

 (.134-133 :2111 ،التخطيط والتعاون الدولي

 

                                                           
 توقفت بسبب رسوم التحويل المرتفعة.ولكنها سابقة الفترة البعض التحويالت الخارجية في تم إجراء  6
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 المنتجات والخدمات البنكية للتحويالت في اليمن –4

القنوات غير استحواذ للتحويالت الخارجية تحديات عديدة أهمها تلقية دول المالمعظم تواجه 

وغياب الشفافية نتيجة ارتفاع تكلفة التحويالت عبر القنوات الرسمية، لتحويالت على االرسمية 

وال شك أن المعوقات التي عدم االستفادة من التحويالت في جهود التنمية. لعمليات التحويل، و

بين والعاملين اليمنيين في الخارج بشأن تسهيل تحويالتهم هي ذاتها التي يشكو منها تواجه المغتر

الذي البنكي وفي تخلف النظام يمكن إجمالها بشكل عام بقية المتعاملين مع القطاع البنكي، والتي 

ما زال إلى حٍد كبير يستخدم أنظمة وآليات تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي. وال يقتصر هذا 

، بل يمتد إلى عقلية وثقافة مقدمي الخدمات البنكية فحسب اآلليات واألنظمةتلك لتخلف على ا

التي هي نفسها في أمس الحاجة إلى إعادة تأهيل يتناسب مع التطورات التي شهدها القطاع و

خالل العقود الثالثة الماضية في العالم عموما  والمنطقة خصوصا ، فضال  عن ضرورة استيعاب 

وخدماته. فعلى سبيل المثال، ال نجد في  البنكي نشاطالرات الجذرية في أهداف ومضمون التغي

اليمن اتجاها  لتشجيع المواطنين لفتح حسابات جارية والتعامل بالشيكات والبطائق البنكية، رغم 

، يتم صد الراغبين من أصحاب األعمال تماما   ارتفاع النقدية خارج النظام البنكي. على العكس

على كافة  ت جارية من خالل فرض رسوم مرتفعةصغيرة ومتوسطي الدخل عن فتح حساباال

 سها فتح الحساب ورسومه السنوية. الخدمات، وعلى رأ

المغتربين تحويالت لزيادة  في اليمن للتحويالت ةبنكيال والخدمات لمنتجاتأهمية اتتمثل و

 هادورتعزيز فضالُ عن ، رسميةعبر القنوات الوتوجيهها اليمنيين في الخارج العاملين و

الحسابات فتح من المالية  هاانتشار فروع البنوك التجارية وتطور خدماتويساعد التنموي. 

ر وخاصة أساألفراد في المناطق الريفية لبية احتياجات تعلى  التحويالت الماليةوإجراء 

 .المغتربين والعاملين في الخارج

ثم  ،2114-2111 الفترة خالل مليون نصفالاوح حول يتربنكية ال إجمالي الحسابات وقد ظل

مليون  1.3إلى  الضعف وليقفز بحوالي ،2111حساب في عام  ألف 011 حوالي ارتفع إلى

التعاوني  التسليف بنك مبادرة إلى أساسية . وتعود تلك الزيادة بصورة2118 عام في حساب

 والقطاعين الحكومة لموظفي اتحساب في فتح األخرى المحلية والذي تبعته البنوك الزراعي

 إلى تلك وأجورهم مرتباتهم ليتم تحويل الخاص، القطاع في العاملين والمختلط وكذلك العام

 حسابات هم من يملكون اليمن سكان من فقط % 4.1 ورغم ذلك النمو، فإن حوالي. الحسابات

)صندوق  ل العربيةلدولكمتوسط  %18بـ مقارنة ، (41: 2118 اليمني، المركزي البنك)بنكية 

ة وساطفي أسفل القائمة. ويترجم ذلك المؤشر تدني الاليمن مما يضع  ،(2113النقد العربي 

 التي ال بصورة أساسية إلى البيئة القانونية والقضائية الضعيفةفي اليمن، والذي يعود المالية 

يتعامل بالنقد  ا  اقتصادٍر إلى حٍد كبياالقتصاد اليمني يبقى بالتالي و، تنفيذ حقوق الدائنينتساند 

 الفوري.

يمن واالستفادة منها في التنمية فتح حسابات إلى التغيير الوضع وتسهيل التحويالت ويتطلب 

وفي الوقت نفسه تعزيز قدراتهم  في الداخل،سرهم ألوفي الخارج  العاملينبنكية للمغتربين و

: Hernandez-Coss & Raul، 2114)المختلفة  بنكيةالستفادة من الخدمات والمنتجات الل

 والبرامج النظم من متكاملة منظومةوالتي تمثل  والسداد المدفوعات تطوير نظممن خالل  (3-4
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بصورة  اآلمنة. وتتكون هذه النظم اإللكتروني دفعال عملياتالتحويالت عبر  لتسهيلوسيلة 

 التصاالت والشبكاتنظم ا الذي يتضمن األجهزة والمعدات، المادي التقني الجانب أساسية من

ُ  وتقنية المعلومات ووحدات ن هذه المكونات البنوك التجارية مكّ حفظ البيانات المختلفة. وت

توسيع وشركات الصرافة وكذلك شركات الهاتف المحمول من استخدام التكنولوجيا الحديثة في 

التجارية  للبنوك والخدمات المالية دون الحاجة إلى استخدام الفروع التقليديةبنكي االنتشار ال

ويتم التركيز في هذا القسم على المنتجات  .تقديم منتجات وخدمات مصرفية ومالية متطورةو

 أكثر األموال واستالمها تجعل تحويلو التحويالت عبر القنوات الرسميةالتي تجذب  والخدمات

  .ين والعاملين في الخارجيسرا  وسرعة  وأمانا ، وكذلك أقل تكلفة وخاصة للمغترب

في تطوير وتنويع الخدمات ماضي منذ مطلع العقد الوالبنوك العاملة في اليمن بعض بدأت وقد 

مواكبة ولمنافسة لاستجابة ، وكذلك استحداث بعض الخدمات التقليدية المالية والمصرفية

وبدرجات مختلفة . وتمثلت مجاالت التطوير الحديثة االتصاالتتقنية لتطورات التكنولوجية وا

والرسائل  البنك الناطقالبنكي، واالنترنت نقاط البيع، الهاتف  ،خدمات الصراف اآلليديم تقفي 

التوسع في وكذلك  ،تحويل األموالالعالمية لشركات التحويل األموال من خالل  القصيرة،

. وتتيح هذه الخدمات إدارة األموال والمدخرات بسهولة واالئتمانية ةبنكيقات الالبطاإصدار 

ما في ذلك تحويل األموال من حساب إلى حساب آخر لدى البنك أو نقدا  عبر أحد وأمان، ب

لتتيح  خالل فترتين صباحية ومسائيةتعمل البنوك بدأت بعض ذلك، ك .فروعه أو الصراف اآللي

 .للموظفين الحصول على خدماتها في الفترة المسائية

التي تقدمها المالية نتجات والخدمات ، ال تختلف المبنك التسليف التعاوني والزراعيباستثناء و

اليمنيين في الخارج عن تلك التي تقدم بصورة عامة والعاملين مغتربين لالبنوك التجارية ل

خدمة وقد بادر البنك بعرض  .همغيريمنيين أو و أشركات  وأ ا  أفرادسواء  كانوا  ،للمقيمين

ضمن مستقبلهم ي اليمن بعائد مجزٍ توفير في فتح حساب لمغتربين تيح لوالتي ت "توفير الرحال"

اللاير اليمني أو دوالر أمريكي أو ما يعادله ب 311من . وتبدأ تلك الحسابات ومستقبل أوالدهم

وكذلك مع الحصول على بطاقة صراف آلي ودفتر لتسهيل العمليات النقدية  ،أي عملة خليجية

 :اريحويل مستدام من الحساب الجتلحساب عبر أمر لإمكانية التحويل 

(http://www.cacbank.com.ye/newsite/go.aspx?page=673). 

 
 خدمات تحويل األموال 4-0

في عموما  بجذب تحويالت المغتربين والعاملين اليمنيين  البنوك العاملة في اليمنلم تهتم  

األموال إحدى الخدمات األساسية التي تقدمها، بل تعاملت معها مثل  يلوجعل خدمة تحوالخارج 

المغتربون تحويالت من ناحية، والصعوبات التي يواجهها الصغر مبالغ بقية التحويالت نتيجة 

من  السعودية البنوك في الدول المستقبلة وخاصةالتعامل مع عند ن في الخارج واليمنيوالعاملون 

يعتبر و .واجهتها في فترات متفرقةالتي قتصادية االقانونية والقيود الن ناحية أخرى، فضال  ع

نشاء والتعمير من أوائل البنوك التجارية التي حاولت مبكرا  تقديم خدمات إلالبنك اليمني ل

فرع “بـ سمي المغتربين والعاملين اليمنيين في الخارج من خالل إنشاء فرع خاص تستهدف 

http://www.cacbank.com.ye/newsite/go.aspx?page=673
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يمارس نشاطه ويقدم خدماته كأي فرع آخر غير أن ذلك الفرع ظل  .1281في عام  المغتربين"

 البنك.ذلك من فروع 

من وزارة المغتربين وبنك التسليف التعاوني الزراعي مشتركة بمبادرة ، و2118في عام و

وافق البنك ، في الخارج ية التي يمكن تقديمها للمغتربين والعاملين اليمنيينبنكالخدمات اللتطوير 

فروعه أو أحد بنك النفس كون التحويالت مجانية في حالة امتالك المغترب لحساب في أن تعلى 

التي غتراب وفي دول اال هفروعفي أحد فتح حسابات للمغتربين تم االتفاق على وفي الخارج. 

لهم المغتربين شئون باإلضافة إلى تسديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة  ،كانت قيد التأسيس

صحيفة عكاظ السعودية، ) في البنكالوزارة  عبر حسابات

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080202/Con20080202170287.htm ) 

فعليا  من خالل ين تقديم خدمات للمغتربين والعاملين اليمنيالتسليف التعاوني الزراعي بنك بدأ و

ُ "رحال"باقة  المالية عبر هذه الباقة محفظته من إدارة المغترب  نمكّ ، وهي عبارة عن خدمات ت

التسليف أن بنك األساسية اإلشكالية بقى وت بأقل تكلفة وجهد ووقت.و ،مدخراتالبما في ذلك 

التجارية في  عتمد على البنوكالتعاوني الزراعي وغيره من البنوك التي تعمل في اليمن ت

 قدمهات، األمر الذي يحد من فاعلية الخدمات التي كشبكة مراسلينالسعودية وبقية دول الخليج 

  7في الخارج.اليمنيين والعاملين المغتربين على البنوك تضعها تلك التي نتيجة القيود 

شبكة عبر التحويالت المالية مباشرة إلى حسابات بنكية  البنوك في اليمنتستقبل عادة، و

أو من خالل بنوك تجارية بقية دول العالم ودول الخليج في من شبكة مراسليها سواء  السويفت 

 من كلٍ  في وخاصة الخارج في الصرافة وشركات البنوك من المراسلين أخرى. وتتكون شبكة

عي فعلى سبيل المثال، يُمثّل بنك التسليف التعاوني الزرا. العربية المتحدة واإلمارات السعودية

 العربية المتحدة، اإلمارات السعودية وبنكين في في بنوك 1بنكا  مراسال ، منها  21في الخارج 

كل  آخرين في ومراسلين وبنك واحد في قطر، نيويورك(،/)اإلمارات المشرق بنك إلى باإلضافة

  .وتركيا مصر، إسبانيا، ألمانيا، الصين، فرنسا، من لبنان،

تحويل األموال العالمية لشركات الظهور وانتشار فروع ونقاط  ةخالل السنوات األخير ىوتنام

موني و 8الوحيد في اليمن، هاوكيلبنك اليمن الدولي عتبر اوالذي  ثل ويسترن يونيونفي اليمن م

معظم قوم وت  .إنشاء عالمات تجارية محلية للتحويالت، باإلضافة إلى اكسبريس مونيوجرام، 

يلة وكالوكذلك شركات ومحالت الصرافة  لعاملة في اليمنواإلسالمية ا البنوك التجارية

ن كيموتالحواالت السريعة في جميع فروعها  م خدمةيتقدبتحويل األموال العالمية للشركات ل

وتزايد االعتماد على نحاء العالم. ألى كافة إحواالت المالية من والواستقبال رسال إعمالئها من 

، رغم البنوك التجارية العاملة في اليمنبما في ذلك من قبل تحويل األموال العالمية لشركات ال

 دوالر وتتصاعد حسب حجم التحويل. 11ارتفاع رسوم التحويل التي تتقاضاها والتي تبدأ من 

 

                                                           
 الخاص بالبنية التحتية المالية إلرسال التحويالت من السعودية إلى اليمن.قسم انظر ال 7

 هذه الحصرية. 2114لسنة  1قم ألغى قرار محافظ البنك المركزي اليمني ر 8

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080202/Con20080202170287.htm
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080202/Con20080202170287.htm
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 والبطاقات البنكية ليف اآلاالصر اتخدم 4-4

مكن والبنكية. وي لخدمات الماليةإلى اللوصول ميسرة وسيلة تعتبر أجهزة الصراف اآللي 

أجهزة ، خاصة أن والعاملين في الخارجف اآللي لتحويل أموال المغتربين ااستخدام الصر

تصل إليها  في العديد من المناطق التي الالثابتة أو المتنقلة يمكن أن تتواجد ف اآللي االصر

  .هافروع البنوك وخدمات

 11عندما وصل عددها إلى  2114ف اآللي في اليمن منذ العام اأجهزة الصرظهرت وقد 

جهازا   123لى إانتشارها بعد ذلك تواصل ولي، 2112فقط في عام  جهازٍ  12 ـجهاز مقارنة ب

عدد أو نوع الالنمو من حيث ذلك ورغم  .(11: 2112)البنك المركزي اليمني،  2112 في عام

من بين  11المرتبة عند الدول العربية في ذيل قائمة قدمها، إال أن اليمن ما تزال الخدمات التي ت

نسمة  1116111جهاز لكل  12.0نسمة مقابل  111611جهاز لكل  2.1بحوالي دولة  12

تواجد يالحظ ونسمة في الدول النامية.  1116111جهاز لكل  22للدول العربية وكمتوسط 

، حيث تأخر وخاصة العاصمة صنعاء كبرىسية في المدن البصورة رئي أجهزة الصراف اآللي

ديسمبر حتى بعض البنوك مثل البنك اليمني لإلنشاء والتعمير إدخالها إلى الخدمة من قبل 

 جهازٍ  41تركيب حين تم  2112

فروع العدد تفوقه في رغم فقط 

مقارنة بالبنوك كأول بنك في اليمن 

البنك اليمني لإلنشاء ) األخرى

 (.2: 2112 ،روالتعمي

 استخدامفي الدول المتقدمة  يشيعو

 أو سواء  االئتمانيةبنكية ال البطاقات

 من تحويلالفي  الفوري الخصم

 حساب إلى البطاقات إحدى حساب

تلك ل الدفع نظم بواسطة خرآ

تلك يمكن استخدام و. بطاقاتال

ت شهد، حيث ارجوالعاملين في الخ تحويالت المغتربينجراء إلالبطاقات في اليمن أيضا  

 ،2111لف بطاقة في نهاية أ 812لتبلغ  نموا  ملحوظا  خالل السنوات األخيرةبنكية البطاقات ال

 .(11: 2112)البنك المركزي اليمني،  2112في عام بطاقة  16111بمقدار مع تراجع بسيط 

ا  عربي اليمن في المرتبة األخيرةمحدودا ، ويضع البطاقات تلك استخدام عموما ، ما يزال و

بطاقة  221مقارنة بحوالي  2112في عام نسمة  1,111بطاقة تقريبا  لكل  21عدل بمو

، مما يستدعي الترويج لها (10-11 :2113 ،)صندوق النقد العربي لدول العربيةامتوسط 

 وتشجيع الحصول عليها ألصحاب الحسابات البنكية.

فة االصرشركات افسة بين البنوك والتطورات التكنولوجية والمناالستفادة من كذلك ويمكن 

الخصم عن طريق بطاقات ت المالية تحويالللتقديم خدمات مبتكرة وها طر تعاون بينأقامة إل

الخاصة البيانات عبئة مثل تبيروقراطية ودون الحاجة إلى إجراءات  على حٍد سواءٍ  واالئتمان

ام يقخالل من في دول الخليج ة بنكيتطوير التعامل عبر البطاقات القد تم و بالمرسل والمستلم.

 اآللية تطور نظام المدفوعات :(4جدول )

 السنة 1111 1111 1111
عدد أجهزة الصراف  444 305 395

 اآللي
عمليات أجهزة  91151 11035 01,51,

الصراف اآللي )ألف 
 عملية(

مليات أجهزة ع 301341, 591151, 5,31035
الصراف اآللي )مليون 

 لاير(
عدد البطاقات  41,15,3 1311914 1351440

 المصرفية

 .40، ص 50,5المصدر، البنك المركزي اليمني، التقرير السنوي 
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رسال إبعض البنوك التجارية وشركات الصرافة بإصدار بطاقات دفع مسبقة تمكن العاملين من 

وبالتالي سحب  ،تحويالتهم مباشرة باستخدام الهاتف المحمول إلى البطاقة االئتمانية للمتلقي

 لي.آالمبلغ من أقرب وكيل أو نقطة خدمة أو جهاز صرف 

 

  الهاتف المحمولات المصرفية عبر مالخد 4-3

من خالل  2112في عام ية عبر الهاتف المحمول بنكاستخدام الخدمات التطبيق وفي اليمن بدأ 

المملوكة  "أم تي أن"مبادرة بنك التسليف التعاوني الزراعي باالتفاق مع شركة الهاتف المحمول 

لتقديم خدماتها كذلك محمول باستخدام الهاتف الأخرى بنوك قد سارعت للقطاع الخاص. و

ما تزال محدودة وفي الحالية ستخدامات هذه االومع أن  .الالزمةستفيدة من توفر البنية التحتية م

إرسال توفيره لالستخدام في ن البنوك من يتمكلاإلطار المحلي، إال أنها تعتبر خطوة رئيسية 

ي بنكقطاع اللبنية التحتية للي لالنسبضعف تجاوز الية، وبالتالي التحويالت الخارجواستقبال 

للمغتربين تدني الخدمات التي تقدمها كذلك ووتحديدا  الفروع واألنظمة والصراف اآللي 

 خاصة في المناطق الريفية.وفي الداخل وأسرهم  الخارجفي لعاملين وا

واي، شركات مملوكة للقطاع الخاص ) 3انتشار شبكات الهاتف المحمول من خالل قد ساعد و

أكثر د المشتركين إلى اعدأتزايد في  )يمن موبايل(مختلطة ( وشركة رابعة تي أن، سبأفونأم 

هذه وفر وت .(2113)الجهاز المركزي لإلحصاء،  2113مشترك في عام  مليون 10من 

بما  ية عبر الهاتف المحمولبنكخدمات الاللالزمة لنشر وتوسيع نطاق االبنية التحتية الشركات 

الدول من تونس و المغربو ألردنوا مصرإلى جانب اليمن . وتعتبر المالية تتحويالفي ذلك ال

االستفادة من الهاتف المحمول للوصول ا يمكن لهوالتي  في هذا المجالالعربية عالية اإلمكانيات 

 من سكان اليمن يعيشون في المناطق الريفية %01 أكثر من نأوخاصة  ،يةبنكإلى الخدمات ال

 .(2112 ،ي)صندوق النقد العرب

تقليص فروع أدت إلى ية عبر الهاتف المحمول بنكأن تطبيقات الخدمات التجارب بعض ال بينوت

 هادورتحديد تطوير وفي إعادة كذلك ساهمت و، بريطانياكما في بنوك ال

(/article_867392.htmlhttp://www.aleqt.com/2014/07/15وتتيح هذه ال .)التسجيل  ةوسيل

كلفة بتوبيسر  مباشرة وإجراء التحويالت قدم هذه الخدمةذي يال عبر الموقع اإللكتروني للبنك

مدفوعة مسبقا  ية بنك ةبطاقمن خالل  هااستخدام. كما يمكن لغير المتعاملين مع البنوك منخفضة

البنوك. ومن المزايا األخرى التي توفرها هذه الخدمة تلك وربطها بخدمة تحويل األموال في 

في الدولة المرسل إليها من أجهزة الصراف اآللي التابعة للبنك الذي محولة المبالغ الاستالم 

 9.مصرفية أو ائتمانية ي بطاقةألحاجة ، بل وأحيانا  قد ال يكون هناك يتعامل معه مستلم الحوالة

                                                           
تنافس  اليوم؛ بنوكللمزيد عن هذه الخدمات انظر خدمة "السهم" لتحويل األموال في بنك أبو ظبي، اإلمارات  9

، 2111أغسطس  11شركات الصرافة فـي سوق التحويالت المالية، 
ntPageLayout1.415061?ot=ot.Pri-10-08-http://www.emaratalyoum.com/business/local/2011) 

 
 

http://www.aleqt.com/2014/07/15/article_867392.html
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من خالل  يتحويل المالالبعض دول الخليج خدمة في محمول أطلقت شركات الهاتف القد و

أحد عبر دخال بياناته بعد إرساله إلى المتلقي للحوالة إهاتف المحمول بمبلغ الحوالة والشحن 

ة وسيلومع ذلك، فإن التوسع في استخدام هذه ال فروعها أو فروع شركات الصرافة المتفق معها.

أهمية تنافسية ستقبل، باإلضافة إلى والممرسل للليمي مقبول تقنيات عالية ومستوى تعحتاج إلى ي

 .تحويلالرسوم 

 

 آلية وتكلفة إرسال تحويالت المغتربين والعاملين اليمنيين في الخارج –3

اتجهت في السنين دولة إلى أخرى، رغم أنها من  تشريعات وأنظمة التحويالت الماليةتختلف 

إرسال التي يتم من خاللها الوسائل واآلليات هذا الجزء اول نيتوس. األخيرة للتقارب إلى حٍد كبير

رسمية أو القنوات وتكاليف اإلرسال عبر الالسعودية في اليمنيين  العاملينالمغتربين و تحويالت

 .إلى اليمنتحويالت الالجزء األكبر من ها تشكل أنكمقياس مرجعي باعتبار  ،رسميةالغير 

 

 األموال يلتحو وشركاتالبنوك التجارية  3-0

توفر وكالء مراسلين لها السعودية التجارية العاملة في عبر البنوك إلى اليمن يتطلب التحويل 

سعودية وكالء البنوك العاملة في الالتجارية، والتي في المقابل تعتبر تلك بنوك في اليمن من ال

في  "البالد" بنكل المالية التحويالت ذراع "المصرفية للخدمات إنجاز"عتبر يو. لهامراسلين 

دولة  211إلى أكثر من  خارجيا  كذلك و ا  محلي األموال تحويل خدمات قدمي ذيالسعودية وال

تعمل لخدمة العمالء  السعودية أنحاء في ا  مركز 111. ويدير هذا الذراع المالي وبشكل فوري

 أي ىتحويل األموال إلو سويفت استخدام خدمةيمكن و العام. مدار علىو يوميا   ساعة 12

 الحواالت. كما يمكن استالم ساعة 02-24 خالل تنافسية ورسوم صرف بأسعار بنكي حساب

دولة من  13الذي يغطي و "البالد"بنك في  "إيزي إنجاز" نظاممن خالل ساعتين  خالل نقديةال

 ، فإن الشرطع ذلكمو. (z.bankalbilad.com/ar/Pages/default.aspxhttp://enjaبينها اليمن )

يتمثل في العاملة في السعودية البنوك التجارية األساسي لالستفادة من تلك الخدمات التي تقدمها 

 يتطلب موافقة الكفيل. و ما هوإحداها لدى بنكي المغترب اليمني بفتح حساب  وأقيام العامل 

 وأن العامل فإ ،2113في نوفمبر تم تعديله الذي في السعودية ولسابق وفي ظل نظام العمل ا

مع مكاتب خدمات العمال  هتعاملنتيجة  كفيله بصفه شخصيةأصال  المغترب اليمني ال يعرف 

 يلعودة عن طريق الكفال ةعلى تأشيرالحصول ته وتجديد إقامتتولى نيابة عنه األجانب والتي 

لكفيل ل ا  مالي ا  مبلغأو المغترب وفي تلك الحاالت، يدفع العامل  .هتاستقدام أسروكذلك  السعودي

قيام العامل أو المغترب عند و. لاير سعودي 1,111و 46111بين يتراوح لتجديد اإلقامة 

حساب أكثر ذلك الال يستطيع أن يضع في ه فإن ي،فتح حساب بنكبأخرى أو من جنسيات اليمني 

جنسية سعودية يحمل جوء إلى من للإلى اضطر البعض يوبالتالي ، لاير سعودي 116111من 

العامل أو . وعموما ، يخشى مقابل عموالت أو منافع وخدمات هسمايتم إيداع المبالغ الكبيرة بل

 الخضوع الستفسارات عديدة.بسبب اإلجراءات وعبر البنوك مالية من تحويل مبالغ المغترب 

 

http://enjaz.bankalbilad.com/ar/Pages/default.aspx
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 السعودية في  الصرافة ركاتش 3-4

ولنننى األ، فة المنننرخص منننن قسبنننل مؤسسنننة النقننند العربننني السنننعودي فئتنننيناالصنننرشنننمل نظنننام ي

ممارسننة بيننع وشننراء كننٍل مننن العمننالت األجنبيننة تتمثننل فنني شننركات الصننرافة التنني يحننق لهننا 

تحويننننل األمننننوال داخننننل ، باإلضننننافة إلننننى يننننةبنكوالشننننيكات السننننياحية وشننننراء الشننننيكات ال

هنني شننركة سننعيد  شننركات صننرافة فقننط ربننعفنني أهننذه الفئننة نحصننر وخارجهننا. وت ةسننعوديال

العمنننودي وشنننركاه، شنننركة محمننند حسنننن يعنننال وأوالده، شنننركة أبنننناء محمننند منينننر حلنننواني، 

 :ة النقننننننننننند العربنننننننننني السنننننننننننعوديسسننننننننننمؤوشننننننننننركة عبنننننننننندالعزيز الزامنننننننننننل وأوالده )

ma.gov.sa/BankingControl/Pages/MoneyExchangers.aspxhttp://www.sa) .

فة يقتصنننر نشننناطها علنننى بينننع اشنننركة ومؤسسنننة صنننر 48الثانينننة الفئنننة ضنننم ت، فننني المقابنننلو

، وال يحنننق وشنننراء العمنننالت األجنبينننة والشنننيكات السنننياحية وشنننراء الشنننيكات المصنننرفية فقنننط

 جها. خار وأداخل المملكة سواء  تحويل األموال ام بيلها الق

بعض البنوك التجارية مع شركات الصرافة كذلك وتتعامل شركات ومحالت الصرافة اليمنية و

والمحددة عبر شركات الصرافة  إلى اليمنرسال النقود إرسوم انخفاض رغم و .المذكورة األربع

مقارنة بتكلفة القنوات غير الرسمية لاير سعودي،  16111لاير سعودي لتحويل  11بحوالي 

 تعاملالإشكالية ، إال أن حسب إفادات بعض وكالء المغتربين لاير سعودي 31حوالي ة بالمقدر

راغب في وقد يصل البل  ؛الطوابير الطويلةاالزدحام وفي شركات وفروعها تتمثل هذه المع 

بسبب الضغط الشديد أي مقفل  "رمسكّ "ن نظام التحويل أيجد لطول انتظار وبعد تحويل األموال 

 .من سلبيات إدارية غيرها وأأخرى ية أو ألسباب فن

العامل اليمني مع مكاتب الصرافة، من المغترب أو تعامل دون أسباب وعوامل أخرى تحول و

العاملين اليمنيين في السعودية من توفيق المغتربين ومن  %41–31بينها عدم تمكن حوالي 

 قامات رسميةإم ال يملكون نهأأو  ،أو تجديد إقاماتهم في التواريخ المحددةقانونيا  أوضاعهم 

طوال في المحالت والبقاالت والسوبرماركت التجارية عمل هم تأساسا . كما أن نسبة كبيرة من

التي ذاتها وهي األوقات  ،ركها إال في أوقات الصالةتأو  استطيع إغالق أماكن عملهتال اليوم و

في وقت واألجور تصرف  اتبورال، فضال  عن أن تغلق فيها مكاتب الصرافة والبنوك التجارية

لتحويل مصاريف من  افي عجلة من أمرهكون تما غالبا  بالتالي و الهجري، متأخر من الشهر

 ن القنوات الرسمية.أعلى مرسوم تحويل حتى لو تحملت  عول في اليمنت

 

 وكالء المغتربين في السعودية 3-3

لظاهرة تطور الطبيعي الل الخليج من دو وغيرها السعودية فيالحاليين مغتربين الوكالء ثل يم

ينيات خالل عقدي السبعينيات والثمان نحاء اليمنأانتشرت في كقناة غير رسمية  وكالء المغتربين

رغم أن هذا النشاط يعتبر و .كما سبق ذكره واستمرت حتى وقتنا الحاضر من القرن الماضي

وبشكل حاليا  ة، فإنه اتسع غير رسمي ويحتوي على قدر من المخاطر القانونية وكذلك المالي

استالم قوم بتودول الخليج في السعودية  ينفامن وكالء المغتربين والصرممتدة شبكة  عبرالفت 

أثبتت هذه الطريقة قد و. العاملين اليمنيين وتحويلها إلى اليمنالمغتربين والمبالغ النقدية من 

http://www.sama.gov.sa/BankingControl/Pages/MoneyExchangers.aspx
http://www.sama.gov.sa/BankingControl/Pages/MoneyExchangers.aspx
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ويمكن سرهم في الوطن األم. وأومرونة في التعامل مع ظروف واحتياجات المغتربين كفاءة 

وكالء المغتربين الذين يعملون في إطار منطقة  هما ،من الوكالء فئتين رئيسيتينالتفريق بين 

 يعملون في أكثر من منطقة.آخرين معينة ووكالء مغتربين 

 الفئة األولى:  (أ

 قرية أو قةمنط من القادمين اليمنيين العمالالمغتربين و من مجموعة علىهذه الفئة  نشاط يقتصر

 في له وكالء عدة أو وكيل تعيينبعد  التحويالت خدمةتقديم وكيل المغتربين ب يبدأ. ومعينة يمنية

ويتوقف عدد  .غيرها وأ صنعاءالعاصمة  في وأ اليمنالتي ينتمي إليها في  القرية أو المنطقة

لذين أتوا من تلك اليمنيين االعاملين الوكالء في السعودية أو في اليمن على عدد المغتربين و

 . وفي حين يتولى وكيل المغتربين استالم المبالغأو القرية وكذلك توزيعهم الجغرافي المنطقة

 قدإلى المحول إليهم في اليمن، والذي  مبالغال بتسليمؤه وكال يقومالسعودية،  في السعودي باللاير

 . اليمني باللاير يكون

 رسوموتحديدا   التحويل عمليات من واليمن يةالسعودكل من  في المغتربين وكالء يستفيدو

 يتلقونها التي المبالغ استثمار عن الناتجة الفوائد إلى باإلضافة الصرف، سعر وهامش التحويل

ه، ذكر سبق وكما .اليمن إلى البرية التجارة تمويل في وخاصة السعودية، داخل السعودي باللاير

مجاالت  إلى وتنوع تتعدد وإنما ت الماليةلتحويالا على تقتصر ال المغتربين وكالء خدمات فإن

 .أخرى

 الفئة الثانية: ب( 

أكثر من مدينة أو منطقة سعودية يتواجد فيها في من وكالء المغتربين الثانية يتسع نشاط الفئة 

في بعض األحيان إلى مختلف المدن والمناطق متد قد يبل ، نواليمنيوالعاملون ن والمغترب

من وكيل مغتربين رئيسي في السعودية يتعامل مع  – عادة –هيكل هذه الفئة  كونيتو السعودية.

يقوم وكيل المغتربين في السعودية بتعيين وكيل أو وشركة أو محل صرافة أو أكثر في اليمن. 

الذين و ،في السعوديةاليمنيين والعاملين كالء فرعيين له في مدن ومناطق تواجد المغتربين 

بصورة مباشرة هذه النقاط تتلقى . وخدمة في المحالت والبقاالت وغيرهانقاط يحددون بدورهم 

 ،لوكيل الفرعي في السعوديةإلى ابأول  بالغ بيانات التحويالت أوال  إو التحويالت يوميا   مبالغ

كتب الوكيل أو مبالغ إيتولى الذي  لوكيل الرئيسيإلى االبيانات يرسل تلك الذي بدوره و

سواء   ينتهي األمر بتسليم المرسل إليه مبلغ التحويل نقدا  المالي. وحويل تالالصرافة في اليمن ب

بالغ مكتب إقد يتولى الوكيل الفرعي بالسعودية  ،. وفي بعض األحياناليمنيأو  باللاير السعودي

وكيل المغتربين الرئيسي في إعالم بالتزامن مع والمالي تحويل لبامباشرة الصرافة في اليمن 

 .للوقت اختصارا   وذلك السعودية

ط الخدمة يوميا  وفق آلية الفرعي في السعودية تجميع مبالغ التحويالت من نقايل الوكويتولى 

صورة بوالعاملين يتعامل بعض المغتربين ، أو قد وكيل المغتربين الرئيسيها إلى تسليمو محددة

رسال إآلية  بصورة تقريبيةالتالي ومع وكيل المغتربين الرئيسي. ويوضح الشكل  ةمباشر

  وكالء المغتربين.التحويالت من السعودية عبر الفئة الثانية من 
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 وكالء المغتربينعبر من السعودية إلى اليمن  ماليةالتحويالت الآلية (: 0شكل )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من السعودية إلى اليمن المالية تحويالت التكلفة  3-2

 قل تكلفة وأكثر رخصا  أالقنوات غير الرسمية عادة ما تكون  أن التحويالت عبرالبيانات بين ت

مقارنة بالقنوات الرسمية، وخاصة التحويالت عبر البنوك أو شركات تحويل النقود التي تعتبر 

. وترتفع تكلفة التحويالت عند احتساب هوامش سعر وقتمكلفة من حيث المال والعادة  

سوم االستالم التي تفرضها فضال  عن إضافة ر، سلالمرلح اتأتي في صدائما  ال الصرف التي 

تحويالت فيما بين دول الجنوب مقارنة الترتفع تكاليف كذلك، بعض شركات تحويل األموال. 

 (.2-200724: ،تحويالت من دول الشمال إلى دول الجنوب )صندوق النقد العربيالب

السعودية إلى اليمن يكلف لاير سعودي من  750 بيانات أن إرسالالتشير  ،وبالنسبة لليمن

 ، World Bank) هامش سعر الصرف  %0.6من المبلغ باإلضافة إلى حوالي 3.2% إجماال  

 وكيل مغتربين رئيسي في السعودية

تسليم المبالغ النقدية التي تم جمعها 

 إلى وكيل المغتربين الرئيسي

إبالغ مكاتب ومحالت الصرافة التي 

يتعامل معها في اليمن ببيانات 

 التحويالت أوالً بأول

 كيل فرعيو

(1) 

 وكيل فرعي

(2) 

 وكيل فرعي

(3)  

 يقوم كل وكيل فرعي بإنشاء نقاط خدمة
قد يقوم وكالء المغتربين الفرعيين 

 بإرسال التحويالت إلى اليمن أوالً بأول

 تتلقى كل نقطة مبالغ التحويالت النقدية من العاملين والمغتربين

 ةقامبالغ المتليقوم كل وكيل فرعي )أو من ينوب عنه( بجمع ال

  وفق آلية محددةمن نقاط الخدمة التي تتبعه 
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وحوالي الساعة  إكسبرس موني وتتراوح سرعة التحويل بين يومين بالنسبة لشركة. (2113

. يريناألخ مع األخذ في االعتبار ارتفاع تكلفة كل من ويسترن يونين وموني جرام،بالنسبة ل

 10.نفس نسبة الرسوم وهامش سعر الصرفدوالر  211يكلف تحويل  ،وبالمثل

 

يكلف بالمقارنة، و

 1,111رسال إ

ى لاير سعودي إل

عبر وكالء اليمن 

المغتربين في 

 31-21السعودية 

لاير سعودي للعامل 

الحاصل على إقامة 

ه رتفع هذوترسمية، 

 11إلى العمولة 

لاير سعودي لمن ال 

إقامة رسمية. يملك 

استالم ستغرق وي

الحوالة في اليمن 

 ،ساعات 2-1

قد يمتد إلى حيانا  أو

ويمكن كامل. يوم 

ة في حوالالاستالم 

دفع مقابل أقل وقت 

 همبلغ إضافي قدر

لاير سعودي  11

لكل ألف لاير 

لاير  116111تحويل  تبلغ رسوم مبلغ، فمثال  الكلما ازداد وترتفع رسوم التحويل  سعودي.

ترتفع . ولاير سعودي 411 يجمالإلاير سعودي، أي  1,111لاير سعودي لكل  41 سعودي

 سعودي لكل ألف لاير سعوديلاير  11إلى  لاير سعودي 216111عند تحويل الرسوم 

يعكس استغالل حاجة وظروف  ، وهكذا بنسق تصاعديلاير سعودي 1,111جمالي وبإ

 . المغتربين والعاملين في الخارج وخاصة الذين هم في وضع غير قانوني

 
                                                           

دوالر أمريكي، ترتفع  22يونيون  عبر ويسترندوالر أمريكي من اليمن إلى الخارج  211يكلف تحويل  10

وفقا  لبنك اليمن الدولي الذي  ،وهكذادوالر أمريكي  311إلى دوالر  211 أكثر مندوالرا  عند تحويل  22إلى 

 .يعتبر الوكيل الحصري لـشركة ويسترن يونيون في اليمن

 من السعودية إلى اليمن ت الماليةتحويالالتكلفة  :(5جدول )
 لاير سعودي 057تحويل 

هامش سعر  الرسوم  المنتج المنشأة
 الصرف %

ة التكلف
)%( 

 التكلفة
  )لاير س(

سرعة 
لالتحوي  

اكسبريس 
 موني

حساب 

 بنكي

 يومان 01.7 0.1 7.55 07

ي البنك السعود
 األمريكي 

أقل من  52.9 0.1 7.55 57 نقدا

 ساعة 

ويسترن 
 يونيون 

أقل من  52.1 2.1 7.55 57 نقدا 

 ساعة

أقل من  22.3 1.5 7.55 27 نقدا  موني جرام 

 ساعة

  دوالر أمريكي  577تحويل 

اكسبريس 
 موني

حساب 

 بنكي 

 يومان 2.3 0.1 7.55 5.0

ي البنك السعود
 األمريكي

 أقل من ساعة  3.2 2.5 7.55 5.2 نقدا

ويسترن 
 يونيون

 أقل من ساعة 3.1 2.1 7.55 5.2 نقدا 

 أقل من ساعة 9.7 1.5 7.55 1.7 نقدا موني جرام 

 لاير سعودي عبر شركات تحويل األموال 057تحويل 

هامش سعر الصرف  الرسوم 
% 

التكلفة 
)%( 

 التكلفة
س( لاير)   

 52.9 2.5 7.55 57  متوسط

 مريكي عبر شركات تحويل األموالأدوالر  577تحويل 

 3.1 2.5 7.55 5.22  متوسط

World Bank, Remittance Prices Worldwide, Sending money 

from SAUDI ARABIA to YEMEN, data collected on May 2013.  
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 التحويل عبر القنوات غير الرسمية مقابل الرسمية –2

تم يالمغتربين والعاملين اليمنيين في الخارج تحويالت من األصغر جزء أن الالتحليل السابق بيّن 

المؤسسات و وشركات تحويل األموال البنوكشمل تالتي و الرسميةوالقنوات عبر األنظمة 

وتخضع أنشطة تلك المؤسسات للقوانين واألنظمة التي . مكاتب البريدو المالية غير البنكية

وعلى رأسها البنك المركزي، كما  أنشئت بموجبها وتحت إشراف الجهات الحكومية ذات العالقة

 إطار القوانين واألنظمة الرسمية. في هاتتم تحويالت

ووضح التحليل أيضا  بعض العوامل واألسباب التي تدفع المغتربين والعاملين اليمنيين في 

تتم تلك وأو الصرافين. القنوات غير الرسمية تهم المالية عبر تحويالالخارج إلى إرسال 

على أساس العالقات والمعرفة و رسمية تعاقداتوبدون ت تحويالالكل أنواع التحويالت في 

 الحسابات القوميةخارج بقيها مما ي(، Freund and Sapatafora ،2111 :2) الشخصية

 ما يلي: القنواتتلك ومن أبرز . أو تخضع لتقديرات قد ال تكون دقيقة

 ين.فاالصرمكاتب  -

 .مكاتب السفريات والسياحة -

 ريد السريع. البشركات  -

 .على شبكة واسعة من الوكالءاعتمادا  حواالت النظمة أ -

 .البقاالت والسوبرماركت -

 .المعارف واألصدقاء والزمالء ورجال األعمال -

 .عند عودته إلى بالده المبالغ النقدية التي يحملها العامل المغترب نفسه -

 
مثل تحويل الاملين في الخارج لقناة العالمغتربين والعوامل العامة التي تحدد اختيار دون إغفال و

أخرى عوامل برز تتكلفة التحويل، السرعة واألمان، االنتشار الجغرافي، وسهولة الوصول؛ 

أو شبه  إلى استخدام القنوات غير الرسميةوبالذات في السعودية ودول الخليج األخرى هم تدفع

العاملة في البنوك . كما أن اليةتطورات االقتصادية والملاوأهمها العامل القانوني والرسمية 

بما في  ،في الخارجاليمنيين والعاملين احتياجات المغتربين  ةتلبيالالزم للم تواكب التطور اليمن 

 مكاتب ومحالت الصرافةفي الوقت الذي واصلت  ؛الماليةوالخدمات التحتية تها بنيتحسين ذلك 

 . وضعها التنافسيتعزيز 

 

 القانوني  العامل 2-0

مر صدور قانون أو تشريع ينظم مهنة الصرافة في البالد، األل هذا العامل أساسا  في تأخر يتمث

سلبا  على تدفق كذلك ثر أو ،الذي انعكس سلبا  على أداء الجهاز المصرفي والنقدي الرسمي

قد تأخر صدور والخارج عبر القنوات الرسمية. في اليمنيين والعاملين تحويالت المغتربين 

م تعديله ، وت1221عمال الصرافة إلى سنة تنظيم أبشأن  12جمهوري بالقانون رقم القرار ال

التنظيمي القانوني و)انظر ملحق اإلطار  1221لسنة  11بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 

 (.للتحويالت المالية
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  تطورات االقتصادية والماليةال 2-4

فة اساهمت في تنامي نشاط جهاز الصرالتي مبررات التطورات االقتصادية والمالية برز الت

ستمرار ذلك النمو وا ،بصورة خاصةمن القرن الماضي خالل عقدي السبعينيات والثمانينيات 

والعاملين اعتماد تحويالت المغتربين أسباب في الوقت نفسه بين وت. سبيا  خالل عقد التسعينياتن

تم عبر القنوات يكان الذي األكبر تحول الجزء كذلك بل و ،ينفااليمنيين في الخارج على الصر

أهم تلك األسباب  فيما يليوكالء المغتربين. وو ينفاصرمن  القنوات غير الرسميةنحو الرسمية 

 :والظروف

كنان  ، حينثالتجارينة نت تقدمها البننوككاوالخدمات التي قطاع البنكي محدودية نشاط ال -

الخارجينة لمنا كنان عنامالت مالمنن  %81البنك اليمني لإلنشاء والتعمير يمنول حنوالي 

ا  عنوفريملنك البننك التجناري الوحيند النذي نتيجة أنه كان  الشطر الشمالي لليمنيعرف ب

ة، قطنننر، دول خليجينننة )السنننعودي 1ممثلنننين فننني ولنننه النننثالث خنننارج المننندن الرئيسنننية 

 الكويت(.مارات، البحرين، اإل

، القنرن الماضني ثمانينينات االقتصناد اليمنني ابتنداء  منني شنهدها تنزمة النقد األجنبي الأ -

ممنا ، على حٍد سواء النقد المحلي واألجنبير استيراد وتصديوتهريب ب ينفاالصر وقيام

فنني البنننك حصننره عبننر الجهنناز المصننرفي و تنظننام التحننويالدفننع الحكومننة إلنهنناء 

و أالبنننوك األوروبيننة لنندى يحولننون مننن حسنناباتهم  ونفاركننان الصننوالمركنزي اليمننني. 

الحوالنة  بإرسنالوالنذي يقنوم  ،حد البنوك التجارية المحليةأى حساباتهم في مريكية إلاأل

رينناالت يمنيننة مقابننل المبلننغ المحننول مننن لصننرف إلننى البنننك المركننزي اليمننني الماليننة 

 الخارج.

صننرف فنني أسننواق المضنناربة كننذلك نمننو التجننارة البريننة عبننر الحنندود مننع السننعودية، و -

بلندان الفني  وأفني النيمن سنواء  وكالء المغتنربين وين فاالعمالت األجنبية من قبل الصر

تصنندير النقنند المحلنني مننن خننالل والعنناملون اليمنيننون  مغتربننونالفيهننا تواجنند التنني ي

تلنك سواق وبالتالي اتساع الهامش بين أسنعار الصنرف الرسنمية وتلك األجنبي إلى واأل

 .الخارجية سواقاألفي 

تجنننارة خاصنننة فننني مجنننال التقييدينننة  ةاقتصننناديسياسنننات اليمنينننة آننننذاك حكومنننة تبنننني ال -

رية التني اتبعتهنا يحرتالسياسة االقتصادية العن متراجعة بذلك  والمدفوعات الخارجية،

تسنهيالت البننك المركنزي اليمنني مثنل السنماح تعلنق بمنا يبما فني ذلنك  ،السبعينياتفي 

لعمالت الخننارج وبننافنني اليمنيننين والعنناملين لمغتننربين لللبنننوك التجاريننة بفننتح حسننابات 

الودائع وفقنا  لألسنعار السنائدة فني أسنواق رأس تلك أسعار الفائدة على وتحديد  األجنبية

 المال العالمية. 

ستمرار الهامش بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار باالقرن الماضي تسعينيات معظم  وقد اتسم

 إلى اإلماراتوامتدادها ة جارة البريكذلك نمو الت، ووأحيانا  اتساعه السوق الموازي للنقد األجنبي

السعودية المغتربين والعاملين اليمنيين في عودة جزء ال بأس به من إضافة إلى ؛ وخاصة دبي

وفي ظل  .الموازين الداخلية والخارجيةاستمرار االختالل النسبي في كذلك واإلمارات و
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الخارج في اليمنيين ين والعاملالمغتربين اتجاه تعزز  ،دون المطلوببنكي القطاع الاستمرار أداء 

األخرى  ها بغض النظر عن العوامل، ووثقوا فيفي تحويل أموالهم قنوات غير الرسميةالنحو 

 .بما في ذلك التكلفة

 

 العامل التنافسي 2-3

في وضعها  تعزيزلفي اليمن ومحالت الصرافة شركات تواصل جهود العامل التنافسي عكس ي

مقارنة بالبنوك  ةتنافسيقدرة محالت بالوشركات ال تلكتتميز و. الماليةسوق التحويالت 

 :بصورة رئيسية فيما يليوالتي تبرز  ،التجارية

السننمعة الجينندة التنني اكتسننبتها فنني تقننديم خنندمات التحننويالت، مننن حيننث سالسننة التعامننل  -

 الثقننةالسننمعة وعلننى  ا  قننوم أساسنننشنناطها يمهنننة وأن هننذه الإذ ، والسننرعة فنني التسننليم

 .(33: 1281 ،)ُمـرغم

منن  فني الخنارج اليمنينينوالعناملين والمغتربين من ناحية  ينفاالوثيقة بين الصرالعالقة  -

إرسالها حسنب على تلقي التحويالت وتقتصر خدمات الصرافين  الحيث ، ناحية أخرى

وتقننديم إلننى الخننارج سننفر التكنناليف تغطيننة  نتبنندأ أحيانننا  منن هننارغبننة المغتننرب، ولكن

 . ةألسرلمصاريف شهرية 

تجاوز إلى والتي أدت  تمرار توسع شبكة شركات الصرافة في مختلف مناطق اليمن،اس -

ودون ، ا  وانتشننار ا  مكاتننب ومحننالت الصننرافة المرخصننة فننروع البنننوك التجاريننة عنندد

وكننذلك لكننل شننركة  31-11وح بننين اتننرتي تننوالاحتسنناب فننروع شننركات الصننرافة 

  ئها.وكال

ا ، مثل االتصاالت نسبي مبكرٍ في وقٍت التصاالت وتقنية االحديثة االستفادة من التطورات  -

مكنهنا مننن اسنتالم وإرسنال الحننواالت يوالنذي عبنر شنبكة االنترننت والهنناتف المحمنول 

التني البننوك التجارينة وحسناب علنى عمنالء المالية بشكل مباشر، مما أدى إلنى جنذب ال

 هينة. بالليست ومكاسب اقتصادية من عموالت مالية ت حرم

طوال اليوم وال تتقيد بساعات الدوام الرسمية، الصرافة ووكالء المغتربين مكاتب تعمل  -

الظهينرة إلنى الصنباح و ةعمنل أغلبهنا فتنريوهي ميزة تفتقر إليها البننوك التجارينة التني 

 فقط.

اتسنناع شننبكة تعامالتهننا فنني الخننارج مننن خننالل اتفاقيننات مننع شننركات الصننرافة والبنننوك  -

والندول العربينة واألجنبينة التني تتواجند فيهنا جالينات  التجارية العاملنة فني دول الخلنيج

 .ين، طالب(يمنية )عمال، مغتربين ومهاجر

اليمنينين فني والعناملين استمرار تقديم التسهيالت والعروض لجذب تحويالت المغتنربين  -

 المزيد من العمالء.استمالة الخارج، و

الصننرافة اتننب ومكانخفنناض رسننوم وعمننوالت التحننويالت التنني تحصننل عليهننا شننركات  -

 .البنوك التجاريةمقارنة ب

الننذين والعنناملين فنني الخننارج المغتننربين أن أغلننب و، خاصننة التحويننلبسنناطة إجننراءات  -

من الفئات المتوسطة والبسيطة التي ترغنب هم مكاتب الصرافة شركات ومع يتعاملون 
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تشننترطها فنني تحويننل المبلننغ واسننتالمه مباشننرة دون فننتح حسنناب وإجننراءات روتينيننة 

  .بنوكال

 .مصدرهاتحقق من لكبيرة دون الالمبالغ ابما في ذلك تحويالت الجراء إ -

 

 (: عوامل تفوق القنوات غير الرسمية6جدول )

 شركات الصرافةالبنوك و القنوات غير الرسمية العامل

 ( تكلفة إرسال التحويل 1
يتوقف على الوسيلة المستخدمة 

 ورغبات المرسل.

مقارنة بالدول ارتفاع الرسوم والعموالت 

 األخرى.

 ( اإلجراءات1
 سهولة إجراءات اإلرسال واالستالم

 دون الحاجة إلى تقديم وثائق رسمية.

واالستقبال، حيث تعقد إجراءات اإلرسال 

أن يكون لدى المرسل حساب بنكي  تتطلب

ضرورة و إليه(، المرسل)تلقي وكذلك الم

 واز سفر،جوثائق رسمية )المرسل إبراز 

 ية(. قامة نظامإ

الوقت الالزم إلجراء ( 1

 التحويل
 خالل دقائقيتم 

طول في عملية اإلرسال أوقت يأخذ 

  .يتجاوز اليوم الواحدأحياناً واالستالم، و

( الثقة والعالقة مع 4

 المرسل

تم العمالء والتي ثقة اكتساب 

تجاوز عالقة تاكتسابها خالل عقود و

 .مجرد التحويل المالي

  .بحت تعامل رسمي

( عدد الفروع والقرب من 5

 الخدمات

شبكات من الفروع والوكالء تملك 

 . على مستوى المديرياتة رمنتش

ك التجارية، ومحدودية انتشار فروع البن

 وخاصة في المناطق الريفية.

 ( ساعات العمل6
مدار الساعة تقريباً بما تعمل على 

 .اإلجازات الرسميةأثناء في ذلك 

 أو 1 حتى باحاً ص 1أوقات دوام رسمية من 

 .فقط مع إجازات أسبوعية ظهراً  5

 ( عنصر المخاطرة 7

على مخالفة األطر أيضاً يقتصر 

القانونية التي تحصر هذا النشاط 

 على مؤسسات وشركات بعينها.

بالنسبة للمقيمين بشكل غير ترتفع المخاطرة 

وفق الذين لم يرتبوا أوضاعهم  وأقانوني 

 لقانون.ا

 

تحويل مسار الجزء األكبر من التحويالت في اليمنية  الحكومةأمام التحدي ظهر ي، مما سبقو

للمساهمة في تنمية المجتمعات  هامن ناحية، وتشجيع االدخار وتوجيه القنوات الرسميةنحو 

المحلية واالستثمار في محافظ تضمنها الحكومة وتساعد على تعزيز التنمية االقتصادية 

الزمة من تراتيجية وسياسات متناسقة توفر اآلليات والوسائل المن خالل تبني اسواالجتماعية 

ثانية، وأخيرا  التفاوض مع دول الجوار وخاصة العربية السعودية لترتيب أوضاع العمالة ناحية 

بتطوير البنية التحتية المتعلقة  حزمة التوصياتالقسم التالي وسيتناول ؛ اليمنية في تلك الدول

 .حويالت المالية في التنميةوتعزيز دور التالمالية 
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 التوصيات –5

التي تواجه ومنذ فترة غير قصيرة الصعوبات والمعوقات يدرك رغم أن البنك المركزي اليمني 

شديد القصور يتصف بالخالل أكثر من عقدين استمر والقطاع  ، إال أن أداءالقطاع البنكي تطوير

تطوير على وتقتصر وصيات الدراسة توتركز ما شهدته جميع دول المنطقة. وعدم مواكبة 

وتشجيع عبر القنوات الرسمية تحسين خدمات التحويالت البنية التحتية المالية من خالل 

مكن توزيع التوصيات حسب وي 11تحفز التنمية.ات استثمارتوجيهها نحو و ينالمغترب اتخرمد

، وشركات الصرافة سالميةاإلوالجهة المناط بها التنفيذ وهي البنك المركزي، والبنوك التجارية 

 وأخيرا  الجهات الحكومية األخرى.

 

 البنك المركزيأوال : 

بشكل عام فني ضنوء والصرافة مراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بنشاط الحواالت  -

 عزز دور التحويالت في التنمية.بما يالخدمات المالية والتكنولوجيا و تطور

وشنركات الصنرافة فني ظنل وكنل منن البننوك زي تعزيز الثقة والتعاون بين البنك المرك -

 في التنمية. حددة لتعزيز دور التحويالتسياسات م

 .المعدات واآلالتكذلك و البنكية والتحويالتالتحتية واألنظمة  يةتسريع تطوير البن -

إجننراء الننربط الشننبكي لكننل مننن البنننوك وشننركات الصننرافة والمنشننآت الفرديننة بالبنننك  -

ن مراقبة التحويالت والحصول على بياناتها يومينا  وبصنورة المركزي اليمني بما يضم

 دقيقة. 

 وشركات الصرافة واإلسالمية البنوك التجاريةثانيا : 

تشنجيع هندف بمشناركة فني دول االغتنراب، بالإنشاء بنوك يمنية أو فنروع لهنا أو بننوك  -

ويكنون  بتكناليف ميسنرة،ووالعاملين اليمنيين فني الخنارج تسهيل تحويالت المغتربين و

 .على أوسع نطاقفروع أو وكالء لتلك البنوك 

عقنند اتفاقيننات مننع شننركات الصننرافة الننوكالء للبنننوك الحاليننة مننن خننالل  توسننيع شننبكات -

 عاملة في دول الخليج العربية.محلية وكذلك الال

باإلضنافة  ،واقتراضاستثمار برامج م أنظمة توفير وادخار ويتقددعم الخدمات البنكية و -

مسنتويات الندخول تالئنم للمغتربين والعناملين فني الخنارج متنوعة وجاذبة منتجات إلى 

 ر في البلد األم.سلع معمرة أو عقاالمختلفة، بما في ذلك شراء 

طبيعنة البننوك السنتيعاب التطنورات فني العمنل البنكني ووتأهيل كنادر المستمر تدريب ال -

 .الخدمات التي تقدمها

ونطناق جغرافني أوسنع،  يةغطينة سنكانحقينق تلتالثابتة والمتحركة الصراف نشر أجهزة  -

 يمكن إنشاء فروع بنوك صغيرة.ذلك وبعد 

                                                           
اشتملت الدراسة األولى لفريق العمل حول "تعزيز قدرة اليمن في توجيه تحويالت المغتربين والعاملين  11

اليمنيين في الخارج من أجل التنمية" على توصيات أشمل لتحقيق هدف تسهيل إجراء التحويالت المالية عبر 

 القنوات الرسمية وتوجيهها نحو التنمية.
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مننع تقننديم خيننارات  االغتننراب، ين فنني دوليننالعنناملين اليمنظننروف المغتننربين ودراسننة  -

 .لهماعمأطبيعة تناسب احتياجاتهم و

اليب اسنتخدام األسنالنذين اعتنادوا  أوسناطالجديدة بين البنكية حول الخدمات نشر الوعي  -

 والطرق التقليدية.

ة، بنكينالصنراف اآللني والبطاقنات الاسنتخدام منن خنالل تكناليف تحوينل األمنوال خفض  -

 .عر الصرفسهامش باإلضافة إلى تقليص 

    الجهات الحكومية األخرىثالثا : 

 الصرافة اليمني من ناحية وشركات للبريد بين الهيئة العامة وترتيبات اتفاقيات عقد -
من ناحية أخرى، تصبح بموجبها  األموال العالمية لتحويل الشركات وكذلك المحلية

الهيئة وكيال  لتلك الشركات وتقوم بإجراء التحويالت المالية الخارجية وخاصة في 
 . المناطق التي ال تتواجد فيها تلك الشركات

 ريدللب الدولية اإللكترونية التحويالت شبكة الهيئة العامة للبريد اليمني إلى انضمام -

بما  ،بلدا   01 من أكثر في البريد مكاتب خالل خدمات منافسة من تقدم والتي" جيرو"

 ةالدول بريد مكاتب في نقدا   من خالل الدفع أو إلى آخر بريد حساب منيتيح التحويل 
 . المغتربون والعاملون في الخارج فيها يقيم التي

يات التنموية ووضع السياسات إبراز موضوع التحويالت المالية في الخطط واالستراتيج -

 واالجراءات الكفيلة بزيادة مساهمتها في التنمية.

حول إعادة هيكلتها وتحديد مفهوم جديد  الهيئة العامة للبريد اليمني دراسة إعداد -

للخدمات البريدية يشمل تقديم كافة الخدمات التي يحتاج إليها المواطن بما في ذلك 

 الكوادر. العمل على تنفيذها مع أهمية إعادة تأهيلو المالية الخارجية، التحويالت

إنشاء منافذ انترنت في كل تجمع سكاني ريفي لتحسين التواصل والخدمات في المناطق  -

 المالية.الخدمات الريفية، بما في ذلك 

مع الدول التي يتم التحويل منها بشأن تجنب أي سياسات أو إجراءات تؤثر نسيق الت -

اللوائح التنظيمية التي تتم بصورة قانونية، مع مراعاة مالية العلى حجم التحويالت 

 .لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
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 ملحق: اإلطار القانوني والتنظيمي للتحويالت المالية 

القــرار يتمثل اإلطار القانوني والتنظيمي لنشاط تحويل األموال من وإلى الخارج بصورة أساسية في 

لسنة  91بشــأن أعمال الصرافة المعدل بالقانون رقم  9111( لسنة 91ن رقم )الجمهوري بالقانو

ً قرار9111  أعمال تنظيم بشأن 0292 ( لسنة1)رقم  اليمني المركزي البنك محافظ . كما يشمل أيضا

بشأن تنظيم التوكيل لمزاولة نشاط الحواالت الخارجية،  0299 ( لسنة9) الصرافة، وكذلك قراره رقم

بشأن منع الحصرية في عقود توكيل  0292 ( لسنة9قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم )وأخيراً 
 ء و/ أو شركات التحويل الدولية.ممارسة نشاط التحويالت عبر وكال

 

 بشــأن أعمال الصرافة 0115( لسنة 01القــرار الجمهوري بالقانون رقم )أوالً: 

"أية عملة  األجنبية بأنهاالعملة عّرف امل بالعمالت األجنبية"، وأعمال الصرافة بـ "التعانون القعّرف هذا 
ه بأنالصراف . كما حدّد غير العملة اليمنية وتشمل أوراق النقد والشيكات السياحية والمصرفية والحواالت"

)وزارة الشئون  حكام هذا القانونأعمال الصرافة وفق أ"كل شخص طبيعي أو اعتباري رخص له بمزاولة 

 .(77-11: ، مجموعة قوانين البنوك والمصارف0290 ،نيةالقانو

أنه ال يحق ألي شخص أن يتعاطى أي عمل من أعمال الصرافة في على وتنص المادة الثالثة من القانون 
أنه ال يتم تسجيل أي شركة ، واليمن إال بترخيص صادر من البنك المركزي اليمني وفقًا ألحكام هذا القانون

نصت الفقرة )أ( من المادة الرابعة على وجوب و بترخيص صادر من البنك المركزي. صرافة في اليمن إال
الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي لكل من يرغب في احتراف أعمال الصرافة، وفًقا للنموذج 

ر نشاطها القانون فئة الصرافين إلى الفئة )أ( وهي فئة المنشآت الفردية التي يقتصقسم و. المعد لهذا الغرض
ألجنبي والشيكات السياحية، والفئة )ب( وهي شركات الصرافة التي يسمح لها البنك اعلى بيع وشراء النقد 

قبول التحويالت والشيكات كذلك المركزي بممارسة كٍل من بيع وشراء النقد األجنبي والشيكات السياحية و
أية عمليات أخرى بشرط الحصول ضافة إلى باإلالمصرفية الصادرة من البنوك العاملة في اليمن والخارج، 

 ك المركزي وبالشروط التي يحددها.على موافقة خاصة من البن

 

 فيما يلي: لهذا القانونتتمثل شروط ممارسة أعمال الصرافة وفقاً و

 .التقدم بطلب الترخيص من البنك المركزي وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض .0

 12كزي والمحددة على النحو اآلتي:دفع رسوم الترخيص إلى البنك المر .4

 5مائة ألف لاير للصرافين المرخصين من الفئة )أ( وفقاً لقرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم  -

 . مائة ألف لايرثالثم رفع هذا الرسم إلى ، وتبشأن تنظيم أعمال الصرافة 4101لسنة 

 5قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم ( وفقاً لبثالثمائة ألف لاير لشركات الصرافة من الفئة ) -

 13.تم رفع هذا الرسم إلى مليون ومائتي ألف لايرو ،بشأن تنظيم أعمال الصرافة 4101لسنة 

                                                           
لفقرة )ب( من وكذلك المادة الرابعة من هذا القانون وفقا  لي تعديل الرسوم المذكورة يحق للبنك المركزي اليمن 12

( 12بتعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم ) 1221( لسنة 11( من القرار الجمهوري بالقانون رقم )2المادة )
 .بشأن أعمال الصرافة 1221لسنة 

وكان البنك المركزي اليمني قد  ،1ص.  2111سبتمبر لنشر هذا القرار في نشرة البنك المركزي اليمني  13

رسوم ترخيص مزاولة الصرافة للشركات الجديدة إلى مليون لاير ورسوم تجديد الترخيص  2110رفع في عام 

 ألف لاير. 111والمنشآت الفردية إلى  السنوي إلى مليون لاير
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أن يكووون الشووخص الموورخص موون مووواطني الجمهوريووة اليمنيووة وأن يسووتوفي متطلبووات هووذه المووادة  .3

 ( من هذا القرار. 2) ( المعدلة بالمادة7والمادة)

من أول يناير من كل عام قابلة للتجديود عنود الطلوب شوريطة  يص لمدة سنة واحدة اعتباراً يمنح الترخ .2

 أالَّ تكون هناك أية مخالفة لنصوص هذا القانون من قبل الشخص طالب التجديد.

بالنسبة لشركات الصرافة التي يحق لها ممارسة نشاط التحويالت المالية وقبول الشويكات المصورفية  .5

وك العاملوة فوي الويمن والخوارج يجوب إيوداع رأس الموال المحودد بعشورة مليوون لاير الصادرة من البنو

باسم شركة الصرافة لدى أحد البنوك التجارية، وتقديم دليول مسوتندي للبنوك المركوزي بوذلك باعتبواره 

شرطاً لحصول الشركة على الترخيص. وللبنك المركزي تعديل هذا المبلغ حسبما يراه عند كول تجديود 

  14سنوي.

يحظر على منشآت الصورافة الفرديوة مزاولوة أعموال الصورافة فوي غيور المكوان والعنووان المحودد فوي  .6

 حصل على أكثر من ترخيص بشرط استيفاء الشروط المذكورة فوي الموادةتأن  االترخيص، ويجوز له

 ( من هذا القانون.2) ( المعدلة بالمادة7) ( والمادة2)

لصورافة فوي أكثور مون مكوان شوريطة إخطوار البنوك المركوزي يحق لشوركات الصورافة مزاولوة أعموال ا .7

 بذلك.

ال يجوز للصراف أن ينهي أعمالوه أو يتوقوف عنهوا إال بموافقوة مكتوبوة مون البنوك المركوزي، والوذي  .8

 يحدد طريقة وشروط إنهاء العمل والتوقف عنه.

أسوعار  يجب على كل صراف من الصورافين المرخصوين أن يعورض فوي كول األوقوات وفوي مكوان بوارز .1

  بيعه وشرائه للعمالت األجنبية.

 يخضع الصرافون المرخص لهم لرقابة البنك المركزي في حدود هذا القانون.  .01

 على شركات الصرافة االلتزام بما يلي:   .00

لزام شركات الصرافة برفع إتم وقد ـ أ( من هذا القانون. 7) رأس المال المحدد وفقاً للمادة -

وفقاً  4100من أول يناير  ءً امليون لاير ابتد 011وع إلى الحد األدنى لرأسمالها المدف

بشأن تنظيم أعمال  4101 لسنة 5من قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم  (2)للمادة 

 الصرافة. 

مسك وحفظ السجالت والوثائق المحاسبية المنتظمة واألنظمة المحاسبية اآللية وفقاً  -

ً لوللقوانين والتعليمات النافذة  من  (6)ب( من هذا القانون وكذلك المادة -44لمادة )وفقا

 بشأن تنظيم أعمال الصرافة. 4101لسنة  5قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم 

معتمدة من قِبل محاسب اليمني تقديم نسخة من البيانات المالية السنوية للبنك المركزي  -

ً لعام أبريل من السنة المالية من كل 31قصى أوذلك بحد  ،قانوني من  (00)لمادة ، وفقا

 .4101لسنة  5رقم اليمني  البنك المركزي قرار محافظ

)شووركات ومنشووآت فرديووة( أن يقوودم إلووى البنووك المركووزي فووي موعوود أقصوواه اليوووم  افصووركوول علووى  .04

علوى النمواذج التوي يحوددها البنوك  الخامس من أيام العمل بعد آخر يوم من أيام الشهر السوابق تقريوراً 

 :ما يلي بيني المركزي

أسعار صرف االفتتاح واإلقفال لكل نوع من أنواع العمالت األجنبية في كل يوم من أيام  -

 العمل في الشهر. 

 حجم المبالغ الموجودة لديه من كل عملة في بداية عمل كل شهر.   -

 حجم المبالغ المشتراة من كل عملة أجنبية خالل الشهر.  -

 ية خالل الشهر. حجم المبالغ المباعة من كل عمله أجنب -

 

  تنظيم أعمال الصرافة بشأن 4101 ( لسنة5) رقم اليمني المركزي البنك محافظ ثانياً: قرار

                                                           
 أ(.-8ال المدفوع وفقا  للمادة )ال يتطلب منح الترخيص لمنشآت الصرافة الفردية تحديد رأس الم 14
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 91استهدف هذا القرار بصورة أساسية تنظيم أعمال الصرافة في ضوء القرار الجمهوري بالقانون رقم 

 (:1: 0292، سبتمبر ، وأبرز ما تضمن القرار ما يلي )نشرة البنك المركزي اليمني9111لسنة 

منووع منشووآت الصوورافة الفرديووة موون ممارسووة نشوواط الحووواالت الخارجيووة ليقتصوور ذلووك النشوواط علووى  .0

 شركات الصرافة المصرح لها من قبل البنك المركزي وفقاً للقانون.

منع شركات تحويل األموال الدوليوة مون مزاولوة نشواط الحوواالت فوي الويمن إال مون خوالل التعاقود موع  .4

أو شووركات الصوورافة المرخصووة موون قبوول البنووك المركوزي اليمنووي فووي الوويمن/ مووع التووزام البنووك البنووك 

 المعني أو شركة الصرافة بموافاة البنك المركزي اليمني بكافة البيانات ذات العالقة.

رفع الحد األدنى لورأس الموال المودفوع لشوركات الصورافة ورفوع رسووم التوراخيص السونوية لمزاولوة  .3

 ة الذي سبقت اإلشارة إليه.أعمال الصراف

 

بشأن تنظيم التوكيل لمزاولة نشاط  4100لسنة ( 0) رقم اليمني المركزي البنك محافظ ثالثاً: قرار
 الحواالت الخارجية

تضمن هذا القرار السماح للبنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمنح توكيل لمنشآت الصرافة الفردية للقيام 
 لية كوكيل لها وبعقود سنوية وفق أربعة شروط:بمزاولة نشاط التحويالت الما

 الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي. -

 توقيع عقد مع المنشأة الفردية للصرافة. -

إلووزام تلووك المنشووأة اسووتخدام النظووام اآللووي للحووواالت الماليووة المسووتخدم لوودى البنووك أو الشووركة مانحووة  -

 التوكيل.

توكيوول مسووؤولية االلتووزام بالمتطلبووات القانونيووة وتقووديم البيانووات أن يتحمول البنووك أو الشووركة مانحووة ال -

 للبنك المركزي اليمني.

 

بشأن منع الحصرية في عقود توكيل  4102 ( لسنة0رابعاً: قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم )
 ممارسة نشاط التحويالت عبر وكالء و/ أو شركات التحويل الدولية

بنوك وشركات الصرافة من حصر الوكاالت التي تمنحها لمنشآت الصرافة الفردية استهدف هذا القرار منع ال
مما يمّكن المنشآت الفردية من التعامل مع أكثر من بنك وشركة صرافة لمزاولة نشاط التحويالت الخارجية 

وشركات . وينطبق األمر نفسه بالنسبة لمنح البنوك 0299( لسنة 9وفقاً لقرار محافظ البنك المركزي رقم )
الصرافة التوكيل للمنشآت الفردية للعمل كنقاط خدمة لشركات تحويل األموال الدولية وفق ما نصت عليه 

، بحيث يمكن للمنشآت الفردية العمل كنقطة خدمة 0292( لسنة 1( من قرار المحافظ رقم )3المادة رقم )
 مع أكثر من شركة تحويل دولية.

سة وتوسيع انتشار خدمات التحويالت الخارجية وتخفيض تكاليفها من ويساهم هذا القرار في تعزيز المناف
ناحية، والحصول على بيانات ومعلومات المنشآت الفردية في مجال التحويالت الخارجية من ناحية أخرى؛ 
خاصة إذا أخذنا في االعتبار ارتفاع تكاليف فتح فروع لشركات الصرافة والبنوك في ظل العدد الكبير 

 المركزي لمنشآت الصرافة الفردية.لتي يمنحها البنك للتراخيص ا
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