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 تقديم

 
وآانت . برزت البلدان العربية آواحدة من اهم مناطق جذب المهاجرین خالل العقود الثالثة الماضية

ومن المفارقات انه عندما بدأ تحدید الهجرة العربية الى اوروبا، . مناطق ارسال للمهاجرین الى اوروبا قبل ذلك
 .ثافة الهجرة الى البلدان العربية لكن مصادر الهجرة اختلفتبدأت في نفس الوقت آ

 
ونتج عن هذه الهجرة التي تبدأ مؤقتة وتستمر آذلك في البلدان العربية لكنها في البلدان االوروبية تتحول 

تمتد و.  بليون دوالر21.6 ما قيمته 2004الى هجرة دائمة، نتج عنها تحویالت تزداد اهميتها باستمرار لتبلغ عام 
تأثيرات هذه التحویالت لتتجاوز الموازین االقتصادیة الى فئات تزداد اتساعًا من السكان ليصبح المجتمع العربي 

 .آثير التأثر بالهجرة
 

ومع تعمق آثار الهجرة والتحویالت واتساعهما اال ان المعرفة بذلك ومتابعة هذه الظاهرة ما تزال 
 . في الثمانينات خاصة في بلدان المشرق العربييه الدراسة والمتابعةت آثيرًا عما آانت علصمحدودة بل تناق

 
فالتحویالت، بالرغم من اهميتها الكبيرة، ما تزال تفتقر الى التقدیر السليم والى دراسة آثارها في 

 .االقتصاد الكلي والجزئي آما یبقى الكثير لمعرفته عن آثارها االجتماعية
 

 التحویالت ووضع السياسات التي تعظم فوائدها وتقلل سلبياتها، وتقلص وقد آن االوان للعنایة بدراسة
واالهم من آل ذلك توظيف هذه التحویالت لخدمة . من حجم التحویالت غير الرسمية لصالح التحویالت الرسمية

 . التنمية على المستوى الوطني والمستویات المحلية
 

العالم بالتحویالت سواءًا لزیادة فرص التنمية او لتقليص وتتوافق هذه العنایة المطلوبة مع زیادة اهتمام 
 .سوء استخدام النظام المالي العالمي ألغراض اجرامية آغسيل االموال وتمویل المخدرات واالرهاب

 
وتمثل هذه الورقة محاولة متواضعة للتعرف على سمات وآثار التحویالت في البلدان العربية، وهي إذ 

وفي هذا القصور المتوقع بعض الفائدة اذ یحدد . اعه وشموله ال بد ان یشوبها القصور اتستتناول الموضوع في
الجوانب الغامضة في التحویالت والمعرفة الناقصة بسماتها وآثارها، ویسمح بتلمس السياسات المناسبة لتعظيم 

 .فوائدها وإدامة المعرفة بتغيراتها
 

 لمناقشة التحویالت على المستوى العربي، فهي تلمس والهدف االساسي للورقة هو اتاحة ارضية معرفية
بدایة طریق طویل حان وقت طرقه لمتابعة التحویالت ورصدها منهجيًة وتقدیرًا ومسوحًا ميدانية ومتابعة 

 .لظواهر محددة منها
 

 وال ینفصل هذا الهدف عن العنایة بالهجرة نفسها التي تراجع البحث حولها آثيرًا في المنطقة خاصة في
 .المشرق العربي
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 تزايد اهتمام العالم بتحويالت المهاجرين: اوًال
 
آان ینظر دائمًا الى تحویالت المهاجرین آتدفقات مالية بالعملة االجنبية، تساعد البلدان على تعدیل موازینها  .1

 .االقتصادیة خاصة منها ميزان المدفوعات
وتجسمت هذه النظرة في المؤتمر . التنمية في البلدان الناميةبجانب ذلك، نظر الى التحویالت آفرصة لتدعيم  .2

توافق الحكومات على تشجيع توجيه "فقد تضمن برنامج عمله المقّر . 1994العالمي للسكان في القاهرة عام 
التحویالت للتنمية، وذلك بتبني سياسات فعالة وتيسير في تحویل االموال وتوفير فرص وظروف زیادة 

 ".تثمار الوطنيين واالسراالدخا
 التاآيد على نفس االتجاه بكثير من *وبعد عقد من الزمن، تعاود اللجنة العالمية حول الهجرة الدولية .3

فقد جاء في تقریرها بأن التحویالت هي اموال خاصة وال یجب التحكم فيها من قبل الدولة، اال أنه . 1ليصفالت
التحویل أیسر وأقل آلفًة لتشجيع المهاجرین على اتباع على الحكومات والمؤسسات المالية أن تجعل عملية 

ویجب ان یترافق هذا المسعى مع تشجيع استثمار التحویالت بتبني سياسات . القنوات الرسمية في التحویل
 GCIM(وإقرار اجراءات ضمن االقتصاد الكلي تسمح بزیادة النمو االقتصادي وترفع القدرة التنافسية 

حية اخرى دعت اللجنة الى زیادة استثمارات وادخارات الجاليات المستقرة وذلك ومن نا). 26-27 :2005
 ).GCIM 2005: 29(في بلدانهم االصلية وآذلك إسهامهم في شبكة نقل المعرفة الدولية 

اهتمامًا خاصًا بالتحویالت، خاصة بعد ما ) G7(وفي السنوات االخيرة أولت مجموعة الدول السبع الكبيرة  .4
 Financial(ئاسة المجموعة االوروبية ما عرف بفریق العمل المالي حول غسيل االموال أنشأت مع ر

Action Task Force on Money Laundering (FATF)) ( وشمل الفریق بلدان)OECD ( وتوسع
 اربعين توصية FATFاصدر الفریق . وللفریق برنامج عمل تتم مراجعته آل خمس سنوات.  بلدًا29الـ

 . االموال وتمت الموافقة عليها بعد ذلك من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدةلمحاربة غسيل
فقد وجه عنایة . 2001 سبتمبر 11، هي مسؤولياته بعد احداث FATFوالجدیر والهام في عمل الفریق  .5

وذلك في اطار سياسة . خاصة لمحاربة سوء استخدام النظام المصرفي الدولي ألغراض الشبكات االرهابية
 دولة ومؤسسة موقعة على خطة عمل 200ونتيجة هذا الحرص فقد اصبحت ". جفيف منابع االرهابت"

FATF 2. 
 أبدى وزراء المالية في 2004وتوالت، نتيجة لالعتبار السابق، عنایة السبع الكبار بالتحویالت، ففي مارس  .6

ودمج هذه التحویالت في رار في جهود خفض آلفة تحویالت المهاجرین، مهذه البلدان حرصهم على االست
 Sea(في سي آیالند ) G8(وبعد ثالثة اشهر فقط تناول اجتماع قمة الثمانية الكبار . النظام المصرفي الرسمي

Island (وأآدت القمة على ضرورة تعاون المنظمات الدولية في مجال التحویالت لتحسين . نفس الموضوع
وقد بذلت جهود مرآزة من . آذلك للبنك الدوليو) .I.M.F(بيانات التحویالت وحددت مسؤوليات لـ

وآان من الطبيعي أن یكون تقریر . 3المؤسستين الدوليتين الماليين وآذلك من قبل المؤسسات المالية االقليمية
ومن خالل هذا الجهد . اآلثار االقتصادیة لتحویالت المهاجرین وللهجرة:  بعنوان20064البنك الدولي العام 
بجانب ذلك هناك . من حجم التحویالت% 50س التحویالت غير الرسمية التي قد تمثل المرآز یظهر هاج

مبررات قویة اخرى لزیادة االهتمام بالتحویالت وهي ببساطة حجم التحویالت نفسها على المستوى العالمي 
 .وعالقتها بالتدفقات المالية االخرى من مساعدة واستثمار اجنبي مباشر

، حّول 2005 بليون دوالر حسب تقديرات البنك الدولي لعام 232رسمية في العام فقد بلغت التحويالت ال .7
 البنك الدولي أن هذه التحویالت قد واالمر المفاجئ في تقدیرات.  بليون دوالر167الى البلدان النامية منها 

الت هي من التحوی% 50ثم أنها ليست آل التحویالت إذ ان . 2000 بليون دوالر عن عام 131ارتفعت بـ

                                                
* Global Commission on International Migration – GCIM. 
1 Global Commission on International Migration (GCIM) “Migration in an interconnected World: New Directions for 
Action- Report of GCIM. 

 org.gcim.www: وآذلك
2 Cerstin Sanders, (Bank Consulting) 2003: “Migration Remittances to developing countries”: prepared for UK Dep. Of 
International Deve. 

  fatf/org.oecd.www://http/: ینظر آذلك
، والمعهد النرویجي الدولي (European Dev. Bank) صنوم التنمية االوروبي  ,Inter American Banks, US Aid:  من هذه المؤسسات 3

 .الخ)... (Department for International Dev. (DFID)للدراسات 
4 Economic Implications of Remittances and Migration: World Bank 2006- Global Economic Prospects- 2006 
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 250وبذلك فقد یكون ما حول الى البلدان النامية بطرق شتى یتجاوز . غير رسمية في تقدیر البنك الدولي
 .2005بليون دوالر عام 

 
 ماذا تعني التحويالت وآيف تحتسب دوليًا وعربيًا: ثانيًا

 
ميزان المدفوعات بالرغم من ما تزال البلدان تختلف احيانًا في فهمها للتحویالت والبنود المناسبة لقيدها في  .8

فقد یتداخل تسجيلها مع عوائد السياحة او ودائع غير المقيمين بل ومع . وضوح االدلة والتعاریف الدولية
 .في قليل من الحاالت) W.B.2006:86(االستثمار االجنبي المباشر 

والها تحویالت العمال ا. وبنود ميزان المدفوعات المتفق عليها آبنود تمثل اجمالي التحویالت هي ثالثة .9
)A2.1: Worker Remittances ( وتعنى التحویالت الجاریة للعمال المقيمين في بلدان اخرى لمدة تزید

 B. Compensation of(عن سنة، اما لمن یقيم اقل من سنة فتدخل تحویالته في ثاني البنود 
Employees (الخرى او تعویض المستخدمين ویضم االجور والرواتب والمزایا ا)بما في ) نقدیةة او يعين

، )اقل من سنة(وهؤالء المستخدمين هم غالبًا عمال مؤقتون . ذلك ما یدفع عن العمل من تأمينات اجتماعية
وال یدخل في هذا البند ما یحمله العمال المهاجرون معهم من اموال عند الهجرة او العودة فهذه . وعمال حدود

وما یسجل في هذا البند ) C. Migrant Transfers(تحویالت المهاجرین : تدخل في البند الموالي الثالث
 .1التحویالت عند المغادرة والعودة وذلك عند تغيير االقامة على االقل لمدة عامصافي هو 

وبطبيعة الحال فإن البند االول هو االهم في التحویالت وان تزایدت اهمية البندین الموالين في السنوات  .10
فيما یخص ) تسالجا(ا مع تطبيق موسوف تزداد اهميته. بزیادة آثار العولمة وحرآة التبادلاالخيرة وذلك 

وفي حالة اآبر مصدر . او حرآة االشخاص الطبيعيين) Mode 4(النموذج الرابع في تبادل الخدمات 
) 2002م عا(من اجمالي التحویالت منها % 81فإن نسبة البند االول تمثل ) الوالیات المتحدة(للتحویالت 

)Congress 2005: Table 1.( 
وقد تكون هناك اختالفات في تسجيل هذه التحویالت یمكن التغلب جزئيًا عليها من خالل المقارنة بين الناتج  .11

غير ان المشكلة االآبر من ذلك هي تعریف المهاجر نفسه الذي . المحلي االجمالي والناتج الوطني االجمالي
 المكسيكي الحامل للجنسية االمریكية مثًال تحتسب تحویالته في اطار تحویل فالمصري او. تحتسب تحویالته

لذلك تظهر . المهاجرین في مصر او المكسيك لكن ال تحتسب آذلك في ميزان المدفوعات االمریكي
 .2اختالفات آبيرة في تقدیر هذه التحویالت

في ميزان ) 9فقرة (ة المذآورة سابقًا وفي البلدان العربية یتم تسجيل التحویالت من خالل البنود الثالث .12
المدفوعات لكل من تونس ومصر ولكنها في بلدان عربية اخرى تحتسب ضمن بند تحویالت جاریة خاصة 

 ).االردن، لبنان، المغرب، الجزائر، سوریا(
 MTO’s (Money Transfer(هذه التحویالت الرسمية تتم من خالل البنوك، او مكاتب تحویل االموال  .13

Operatorsوالبنوك هي .  مثل واسترن یونيون وموني غرام وغيرهما ثم من خالل مكاتب البرید الرسمية
 ال تظهر في تقاریر البنك المرآزي التحویالتفهذه . المصدر االساسي لكن ليس في حالة سوریا والجزائر

رید في الجزائر  مكتب ب800 اما في الجزائر فتظهر خاصة من مكاتب البرید الرسمية فهناك افي سوری
 .تعاقدت مع واسترن یونيون للتحویل من خاللها

اما مصدر البيانات اآلخر فهو مرآز تحویل االموال، فهذه هامة جدًا في حالة لبنان التي ینال المواطن اآبر  .14
آما انها مهمة في حاالت االردن ).  مرآز منها960یوجد (حصة من هذه المراآز في البلدان العربية 

آما ان ) التي تعاقد فيها بنك االقراض الشعبي مع موني غرام(يست واضحة في حالة المغرب وتونس ول
وهي غير موجودة في حالة سوریا، إذ انه . البيانات المتأتية من هذه المكاتب غير واضحة في حالة مصر

  .یوجد مرآز واحد لتحویل االموال في هذا البلد
 تظهر في االحصاءات العربية اال في حالة مصر وتونس آما أن البيانات حسب بلدان االرسال، ال .15

ومن ناحية اخرى فإن البيانات الخاصة بالتحویالت العينية واالموال المصاحبة للمهاجر عند . والمغرب

                                                
1 I.M.F., Balance of Payments Manual, Fifth Ediction. 

  2003dataofjune137=ID?cfm.display/USfocus/irg.migrationinformation.www://http: ینظر آذلك
 بليون حسب المصادر المكسيكية 13.4 بليون حسب المصادر االمریكية الى 8.9 یختلف تقدیر تحویالت المكسيكيين في الوالیات المتحدة االمریكية من  2

 Congress of US (CBD) Report of May 2005, pp. 2-3:  ینظر2003وذلك عام 
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زیارته لبلده تجمع جزئيًا في تونس والمغرب والجزائر وال تظهر في بلدان اخرى بالرغم من االجراءات 
 .ریح بها غالبًاالجمرآية وضرورة التص

وتوفر وانتشار فروع البنوك او مراآز تحویل االموال او تطویر وظيفة مكاتب البرید الرسمية مهمة في  .16
استقطاب التحویالت في اطر رسمية والتباین في هذا الشأن شدید بين البلدان العربية خاصة وان عمل 

فاق بين البنوك الوطنية والخارجية نادرًا ما البنوك الوطنية في الخارج غير مسموح به غالبًا آما أن االت
 في المغرب او األملواالستثناءات حققت انجازات مهمة آما هي حالة بنك القرض الشعبي او بنك ... یتم

 ). بلدًا30 في  فرع400(فروعها مثل البنك العربي المحدود انتشرت البنوك العربية التي 
مثيل في بلدان عربية اخرى هي انشاء المهاجرین من اجيال والظاهرة التي توسعت في لبنان وليس لها  .17

 . منذ التسعينات1ن او یساهمون فيهوأنشأوه المهاجربنكًا  42فنجد فيها . مختلفة لبنوك او فروع بنوك
 

 مالمح الهجرة في المنطقة ذات العالقة بالتحويالت: ثالثًا
 

واذا آانت الهجرة تنمو في .  مليون مهاجر12 تستقطب المنطقة خاصة بلدان مجلس التعاون الخليجي قرابة .18
. فاالمر مختلف  في المنطقة% 1.3سنویًا في البلدان النامية عمومًا بمعدل % 3البلدان المتقدمة بمعدل 

ویتجاوز اآلن نظيره للسكان الوطنيين قرابة % 6.2 ربما آان 1995-75فمعدل النمو السنوي خالل الفترة 
د على ویف. فإن المهم ليس فقط رصيد المهاجرین لكن معدل دوران الهجرةومن زاویة التحویالت %. 3

 مليون مهاجر سنویًا بحكم أن الهجرة مؤقتة واالقامة مرتبطة في نفس الوقت 1.5المنطقة سنویًا قرابة 
 .بترخيص العمل وترخيص االقامة ووجود الكفيل

لكن هذه الهجرة تميل الى . 2تجاوزون ثالثة مالیيناما الهجرة العربية الى اوروبا، فالمهاجرون المؤقتون ال ی .19
عكس الوضع في البلدان . وها الطبيعيماالمتداد بل الى االستيطان فتنمو باستمرار بجمع شمل األسر وبن

الخليجية حيث جمع األسر مقيد بشروط شدیدة وبالتالي فإن مساهمة المهاجرین في النشاط االقتصادي أعلى، 
 .3جور اآبرونسب االدخار من اال

یضاف الى ذلك وجود اسواق هجرة غير رسمية مثل االردن ولبنان وليبيا حيث الدخول للسوق أیسر لكن  .20
ة المتاحة فيها هي في القطاع غير المنظم وذات دخول متدنية لكن نسب التحویل من االجر طاغلب االنش

 للقطاع غير المنظم في البلدان وهذه االسواق تبدو آامتداد.. الضئيل هي أعلى بحكم االقامة القصيرة
 .االصلية؛ ومن الطبيعي ان تذهب هذه التحویالت بشكل اساسي لتلبية االحتياجات اليومية ألسر المهاجرین

فنسبة االناث بين المهاجرین في العالم تقارب . والملمح اآلخر ذو العالقة بالتحویالت هو تأنيث الهجرة .21
 من تأنيث الهجرة العربية الى اوروبا او الهجرة مزیداالتجاه هو الى ف. وليس االمر آذلك في المنطقة%. 48

% 65فاالناث بين المهاجرین العرب في اوروبا یمثلن ما بين . غير ان مستویات التأنيث  مختلفة. الوافدة
اما تأنيث الهجرة الوافدة فأمرها مختلف فنسبة االناث بين المهاجرین تتراوح بين . 4سب البلدانح% 85و

وقد . في السعودیة او االمارات وذلك بفعل هجرة الخادمات والمربيات% 36.2في الكویت الى % 20.6
اما . 5في الكویت في الثمانينات% 12.4في السعودیة واالمارات و% 5.1آانت هذه النسب تتراوح ما بين 

رفع ووظائفهن في المهاجرات العربيات من اجل العمل فهّن في وظائف ذات دخل اعلى بحكم تعليمهن اال
 .قطاعات التعليم والصحة

اذ ان نصيبها ال ( الهجرة يوالملمح اآلخر هو ان الهجرة العربية وإن تراجعت نسبة مساهمتها في اجمال .22
، فإن مستویاتها التعليمية تميل الى االرتفاع في حالة )1975عام % 74حاليًا وقد آان حوالي % 28یتجاوز 

اما الهجرة العربية الى اوروبيا . نان، غير ان االمر غير مؤآد في حالة مصراالردن وفلسطين وسوریا ولب
 العناصر المهمة الذي یجعل تحویالت منوهو .  باستمرار6فهي تميل الى المستویات االرفع تعليمًا

                                                
 .43 ص 2004 التقریر االقليمي لهجرة العمل العربية –انية والهجرة  ادارة السياسات السك– جامعة الدول العربية  1
 . ألف تونسي295 ألف جزائري و575 ألف مغربي و1665 مقيمون بصفة شرعية في اوروبا 2004 ربما آان هناك عام  2
من اجورهم أما المؤقتون % 15هاجرون الدائمون  ان المهاجرین من امریكا الالتينية الى الوالیات المتحدة یحول الم)US AID 2002( تشير دراسة لـ 3

 .منها% 50فيحولون 
4 Boubakri H. (2002): Le Maghreb et l’Europe, les entrepreneurs Migrants Tunisiens “in Cong. Med. sur la population, 
les Migrations et le Dev.” Palma et Maj.  
5  ILO, Female Migrants in Arab Countries 2005, Table 2,4. 

 ).INSEA, 2000 (1994عام % 15.8 الى 1970عام % 0.9 ارتفعت نسبة الجامعيين المغاربة المهاجرین في اوروبا من  6
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المهاجرین اهم في االردن ولبنان مما في مصر والسودان، والى ذلك یعود جزئيًا االرتفاع المستمر في 
 .یالت المهاجرین الى اوروباتحو

 للمهاجرین  الحرة السماح بالمبادرة االقتصادیةىوالملمح االخير للهجرة المؤثرة في التحویالت هو مد .23
وهنا یظهر تباین واضح بين بلدان االستقبال العربية حيث تتقدم االمارات في هذا . واستعداد هؤالء لذلك

لكن .  اعلى من الرواتب واالجور بالرغم من وجود الكفيلالجانب وغالبًا ما یكون عائد النشاط الحر
المهاجرین یختلفون في استعدادهم إذ یأتي في المقدمة اللبنانيون ثم االردنيون والسوریون ولكن یغلب دخل 

وهذا الفارق یجعل التحویالت من االمارات اعلى منها من البلدان االخرى للمهاجر . االجور لدى المصریين
والعودة الكثيفة لليمنيين التي . یجعل نصيب المهاجر اللبناني او االردني اعلى من نظيره المصريالواحد ثم 

فكثير . رافقت حرب الخليج االولى تعود اساسًا الى فرص نظام الكفيل بعد ان غض الطرف عنه لليمنيين
وبا شریكًا في استثمارات وحریة النشاط المفتوحة في اوروبا تجعل اور. منهم فقد شرعية انشطته الحرة بذلك

 .ج للمهاجرین فرصًا لعوائد مجزیةآما تنت. في حالة المغاربة% 30المهاجرین ربما بنسبة 
 

  حجم التحويالت الرسمية من المنطقة وإليها:رابعًا
 منطقة االسكوا اهم مصدر لتحويالت المهاجرين في العالم

 
 بليون 28.4فتقدر التحویالت منها بـ. یالت في العالمیشار عادة الى ان الوالیات المتحدة اهم مصدر للتحو .24

 26 بلدان مجلس التعاون الخليجي تحول ما یفوق ًاوالحقيقة أن بلدان االسكوا وتحدید. )2002 (دوالر سنویًا
 بليون؛ 1.5:  بليون، عمان2.5:  بليون؛ الكویت4.5:  بليون؛ االمارات15: السعودیة(بليون دوالر سنویًا 

واذا اخذنا في االعتبار التحویالت الواردة للوالیات المتحدة وال . 1) بليون1.3: ليون، البحرین ب1.4: قطر
 بليون 23فإن صافي التحویالت للوالیات المتحدة ال یتجاوز . مثيل لهذه التحویالت للبلدان العربية الخليحية

االجمالي وال تمثل شيئًا یذآر من من ناتجها المحلي % 8هذه التحویالت من البلدان العربية تمثل . دوالر
 .الناتج المماثل للوالیات المتحدة

واذا آانت التحویالت الرسمية من البلدان العربية تمثل اهم التحویالت من العالم فإن هذا االمر یتأآد اآثر اذا  .25
 للزیارة او  التي تكون بصحبة المهاجرین عند العودةاخذ في االعتبار التحویالت غير الرسمية مثل االموال

الشائع في الهند والباآستان وهما ) الحوالة(المرسلة من خالل االقارب والمعارف او تلك التي تحول بنظام 
 التحویالت غير  أنوتصل التقدیرات في هذا الشأن الى. مصدر اآبر عدد للمهاجرین في البلدان العربية

 والنسب المماثلة في الوالیات المتحدة أقل من .من جملة التحویالت% 80الرسمية من االمارات مثًال تمثل 
 .ذلك بكثير

وقد دأبت خالل الفترة . والتحویالت من المملكة العربية السعودیة هي االهم اذ هي ثاني اآبر محول في العالم .26
وهي وإن تراجعت قليًال خالل .  بليون دوالر سنویًا13.5-15.8على تحویل ما قيمته ) 2004-96(الماضية 
وال شك انه متزاید ) 1ینظر الجدول (ت االخيرة اال ان االمر ليس آذلك للبحرین وعمان والكویت السنوا

 .ایضًا من االمارات
 

                                                
1 Heny T. Azzam- Daily Start May 11, 2004. 
http://www.dailystar.com.lb/printable.asp?artID=3425&catID=3  
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 تحويالت المهاجرين من بعض البلدان العربية) 1(جدول 
 2004-96باليين الدوالرات الجارية للفترة 

 المجموع السعودية عمان ليبيا البحرين الكويت 
1996 1376.05 559.31 271.52 1370.60 15492.5 19069.9 

97 1374.66 634.84 192.03 1500.70 15014.4 18716.6 
98 1611.13 725.00 207.88 1466.90 14934.1 1895.3 
99 1731.19 856.17 213.02 1438.20 13958.1 18196.7 

2000 1734.30 1012.68 454.00 1451.20 15390.1 20042.3 
2001 1783.61 1286.92 675.00 1531.90 15119.7 20396.5 
2002 1924.89 871.54 684.00 1602.10 15853.6 20936.1 
2003 2144.21 1082.18 644.00 1672.30 14783.3 20326.0 
2004 2402.44 1119.95 755.00 1826.00 13555.1 19658.5 

 .IMF Balance of Payment Statistics database and browser 2006 **:  المصدر
 

مت هذه نوقد .  دوالر سنویًا2855متوسط تحویل آل وافد هو  1ودراسة التحویالت من السعودیة تبين أن
اطن هذه التحویالت ترتبط ایجابيًا بنصيب المو. سنویًا% 2.6بنسبة ) 2000-80(التحویالت خالل الفترة 

مع عدم االستقرار .  لكنها ترتبط سلبًا باالستقرار ونقص المخاطراالجورالسعودي من الداخل وآذلك بمستوى 
 .وبعض االضطراب تزداد التحویالت وهي اآثر مرونة بالنسبة لالجور منها لنصيب المواطن من الداخل

 
 حجم التحويالت الرسمية الى المنطقة العربية

 
وبذلك فقد بلغت ) 2ینظر الجدول ( بليون دوالر 21.6قرب من  ما ی2004م بية عااستقطبت المنطقة العر .27

وأعلى التحویالت ذهبت بالترتيب ). 2004-1975(الرقم القياسي للتحویالت خالل تاریخ الهجرة الحدیث 
غير أن لبنان والمغرب . لبنان، المغرب، مصر، االردن، الجزائر، تونس والسودان، اليمن، سوریا: الى

 .2من جملة التحویالت الى البلدان العربية% 43.5یمثالن لوحدهما 
 وسابقة 1979 آفترة قياس حيث آانت الحقة الرتفاع اسعار النفط الثاني سنة 1984-80واذا اخذت الفترة  .28

 مليون 1.8لوحده یستوعب العراقي  السوق ومصاحبة لكثافة هجرة حيث آان 1986النهيار تلك االسعار 
 ).4(والجدول ) 3(كن االستنتاج من الجدول فيم. 3مهاجر

ان التحویالت التي استمرت في النمو هي للهجرة التي یمثل البلدان غير العربية آبلدان استقبال النصيب 
 االآبر فيها وهي حالة بلدان المغرب العربي بل ان بقاء التحویالت لمصر عند مستویاتها في فترة 

 

                                                
1 Abdel-Rahman. A.M. 2003- The determinants of Foreign Worker Remittances in the Kingdom of Saudi Arabia Dep. 
Of Economics, King Saoud University, p. 48. 

 اذ یكاد یصبح ضعف ما آان متوقعًا وقد تمت مراجعة 2003، 2004وق النقد الدولي استغرابًا لعامي  آثار حجم التحویالت الى لبنان حسب ما نشره صند 2
 قد شجعت على تحویل مدخرات واستثمارات اللبنانيين 2004-2003وقد یكون اتجاه لبنان لالستقرار خالل الفترة . الرقم بوسائل مختلفة ولم یثبت ما ینفيه

-2000خالل الفترة % 28 المغاربة فيعود الى زیادة الهجرة ولكن ایضًا الى تفاوت سعر الصرف بين اليورو والدوالر بنسبة اما ارتفاع تحویالت. بالخارج
2004. 

 .1987 دراسة غير منشورة – تقدیر الهجرة الى العراق –فارس . ل. م 3
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 2004-96للسنوات ) ن دوالربالمليو(التحويالت ): 2(جدول 
 مصر  اليمن  تونس سوريا السودان المغرب لبنان االردن الجزائر 

1996  1544.15  2165.47 220.20  735.56 1134.5 3107.0 
97  1655.15  1892.81 416.40  684.51 1168.60 3697.0 
98  1542.74  2010.64 686.50  718.35 1202.40 3370.0 
99  1497.60  1938.11 664.10  761.24 1223.20 3235.3 

2000  1660.51  2160.96 638.20  795.95 1288.00 2852 
2001  1810.06  3260.92 730.40  927.22 1294.61 2911.4 
2002  1921.44 2544.43 2877.15 970.19  1070.52 1294.00 2893.1 
2003 1547* 1980.96 3963.69 3613.92 1218.36 743.00 1250.33 1269.10 2960.9 
2004  2058.67 5182.51 4220.84 1401.23 690.000 1431.59 1282.60 3340.7 

 :  المصدر
** IMF Balance of Payment Statistics database and browser 

 ECORYS- Study on improving the efficiency of worker’s remittances :المصدر
in Mediterranean countries. – Table 3.1- page 32 

 :باالورو*
 .الر من خالل القنوات الرسمية بليون دو12554.5: هي) 2004( الى بلدان االسكوا التحویالت

 .21588.14): 2003( وبها 19608.1بدون الجزائر : هي) 2004(التحویالت الى البلدان العربية 
 
 

 وربما هي 1القياس یعود الفضل فيها للتحویالت من غير البلدان العربية خاصة من الوالیات المتحدة االميرآية
 .حالة االردن ایضًا

فلم یتعافى .  آانت لها آثار عميقة على تيارات الهجرة وتدفق التحویالت19991 ان حرب الخليج االولى -
منها االردن واليمن وان ساعدت مصر على تعویض خسارة سوق الهجرة العراقي بفتح فرص في 

 .السعودیة والكویت
ان النظام المصرفي واجراءات االقتصاد الموجه في آل من سوریا والجزائر بمعنى حقيقة تدفق  -

 .لتحویالت اذ ان اغلبها یتجه للقنوات غير الرسميةا
ان التحویالت ال ترتبط فقط بحجم الهجرة بل ربما اهم من ذلك مستوى تعليم المهاجرین ومستوى  -

فمصر التي یماثل حجم المهاجرین منها حجم المهاجرین من بلدان . االجور في البلدان المستقبلة لهم
حویالت الى هذه البلدان تمثل ضعفين ونصف التحویالت المماثلة المغرب العربي مجتمعة اال ان الت

 .لمصر
ان السودان اصبحت تنال قسطًا في اسواق الهجرة اليمنية فلم تنمو آثيرًا ربما العتمادها على سوق  -

 .الهجرة السعودیة فقط
 

                                                
 بليون، اما من البلدان االخرى فهي أعلى من ذلك 1.292ان العربية هي  أن التحویالت القادمة من البلد2003 تشير بيانات البنك المرآزي المصري لعام  1

 .من الهجرة المصریة هي في البلدان العربية% 70بالرغم من أن ) 1.387(بقليل 
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 متوسط التحويالت السنوية) 3(جدول 
 2004 و1975خالل خمس فترات ما بين 

 )مليون دوالر(
 البلدان

 اليمن السودان سوريا مصر المغرب الجزائر تونس االردن الفترات
1975-1979 533.8 192.0 418.6 675.8 1207.0 347.0 56.4 1128.0 

- 1984 1053.6 341.8 426.2 939.0 2989.0 487.4 263.0 1524.0 
-1989 1055.6 430.0 376.5 1492.6 4261.4 408.6 286.2 1131.6 
-1994 950.4 - - 1990.4 4758.2 567.0 - - 
1996-1999 1559.9 724.9 - 201.7 3352.3 - 496.7 1182.2 
2000-2004 2357.9 1368.9 - 4033.2 2904.3 - 1239.6 1607.3 

 .بالمرفق) أ(اعتمد في تحدید متوسط التحویالت السنویة للفترات الزمنية الخمس على الجدول 
 

 )1984-1980(ى فترة االساس التحويالت نسبة ال) 4(جدول 
 

 اليمن السودان سوريا مصر المغرب الجزائر تونس االردن الفترات
1975-1979 51 56 98 72 40 71 21 74 

- 1984 100 100 100 100 100 100 100 100 
-1989 100 126 88 159 142 84 109 74 
-1994 90 - - 212 159 116 - - 
1996-1999 148 212 - 213 112 - 188 77 
2000-2004 224 400 - 429 97 - 471 105 

 .بالمرفق) أ(والجدول ) 3(احتسب من الجدول : المصدر
 )1984-80(  فترة االساس  

 
 

 
  من التحويالت–نصيب المهاجر العربي 

 
 شكوآًا في تقدیر رصيد المهاجرین تثيروان توفرت فهي . ال تتوفر بيانات آافية عن مصادر التحویالت .29

ومن المالحظات المؤآدة ان المهاجرین العرب الى . جم التحویالت الرسمية المنشورةحسجل او الم
البلدان العربية یحولون اقل من نظرائهم في بلدان اخرى وذلك الختالف مستویات االجور من ناحية ثم 

التفاوت في ( الحتالف شكلي یتمثل في فارق سعر الصرف بين اليورو والدوالر الذي تقيم به التحویالت،
 .)%28سعر الصرف بلغ في السنوات االخيرة 
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 2003فنجد في حالة مصر ان حجم التحویالت لكل مهاجر تختلف حسب بلد االستقبال وهي تتوزع عام  .30
 :آما یلي

 بلدان االستقبال فئات حجم التحويالت السنوية لكل مهاجر مصري
 سویسرا  دوالر4000اآثر من 

المتحدة، بریطانيا، المانيا، االمارات الوالیات  4000 -3000
 .العربية المتحدة

 ال شيء 2000-3000
 فرنسا، قطر، البحرین، الكویت 1000-2000
 السعودیة، عمان، لبنان، هولندا 500-1000
 اسبانيا، ایطاليا 200-500

 9(ليبيا )  دوالر8.7(اليونان )  دوالر5.4(آندا  مستویات متدنية جدًا
 )دوالر

 
اللهم بارتفاع نسبة التحویل غير الرسمي آما هو حال ليبيا . مستویات المتدنية جدًا یصعب تفسيرهاوال

ولعل الهجرة . يةلعدم توفر قنوات التحویل الرسموالتي تضع قيودًا صارمة على التحویل الرسمي 
تعمل في  تفضل اصطحاب مدخراتها معها عند زیارة الوطن خاصة وأن اغلبها انونالمصریة الى الي

 فربما تعود الى ااما ضعف حجم التحویالت من آند. الصيد البحري والمراآب او في االعمال الموسمية
هامش ادخار المهاجرین وليسِر الحصول على الجنسية الكندیة وبالتالي تسجل تحویالت ضعف 

 .آتحویالت جاریة خاصة وليس تحویالت مهاجرینالمهاجرین المصریين 
 دوالر 808ر فإن المتوسط السنوي لتحویل المهاجر المصري في البلدان العربية هو ومهما یكن من أم

 . دوالر1683اما لباقي البلدان فهو 
 

. وهذا االمر ال یفسر اهمية تحویالت المهاجرین المغاربيين مقارنة بالمهاجرین من بلدان المشرق العربي .31
توسط حجم تحویل المهاجرین السنوي  دراسة صندوق االستثمار االوروبي یمكن استخالص مفحسب

 فهيهذه المتوسطات تتباین بشدة . الى بلدانهم في مصر واالردن والمغرب وتونس والجزائر ولبنان
ینظر  (في نفس البالد یورو للمغربي 1722و یورو للتونسي 3220و یورو للجزائري في فرنسا 234.8

 ).الجدول ب الملحق
 

 :حق االهتمامبجانب ما سبق هناك اعتبارات تست
أوالها أن تحویالت المهاجرین تمتد ليس فقط للمهاجرین المؤقتين من اجل العمل بل للمهاجرین ذوي  .32

الثاني والثالث من بل وتمتد للجيل .  حصلوا على جنسيات بلدان االستقبالالذیناالقامة الدائمة بما في ذلك 
المؤقتين یحولون نسبًا اعلى من دخولهم ت دراسات ميدانية ان وفي هذا الخصوص فقد بين. لمهاجرینا

مقارنة مع المقيمين الدائمين وآذلك االمر لمن لم ترافقه عائلته او غير المتزوج، اما بالنسبة الجيال 
 .المهاجرین فإن التحویالت تتناقض من الجيل االول الى الثاني الى الثالث

بلدان االستقبال وبالتالي لذوي المستویات وثانيهما أن التحویالت االآبر هي لذوي الدخول االعلى في  .33
تحویل من اعلى بكثير وهذا االمر یجعل نصيب المهاجر االردني من التحویالت . التعليمية االرفع ایضًا

من العمالة % 1.5 الجامعية فما فوق تمثل حملة الشهادةفالعمالة الوافدة الى االردن من . نظيره المصري
في حين أن العمالة االردنية المهاجرة تتشكل اغلبها من هذه الفئة . 1)%70(صریة مالوافدة وأغلبها 

، %15، طب %26هندسة (واالهم من المستوى التعليمي هي المهن التي یمارسونها . 2%77بنسبة 
 في اوروبا وامریكا وتنطبق هذه الصفة خاصة على الهجرة االردنية %) 4استشارات % 19معلومات 

نوعية التعليم ومدى مناسبته لالنشطة ذات االدارة الدولية باقي ذلك التوسع في وال تقل اهمية عن ذلك 
 السنویة لهذا  لذلك آان من الطبيعي ان تقدیر التحویالت.استخدام اللغة االنكليزیة واستخدمات الحاسوب

                                                
 4-2.  ظل العولمة المؤتمر االقليمي عن الهجرة العربية في- هجرة العمالة من االردن واليها وآثارها على النمو االقتصادي- عبد الباسط عثمانية 1

 .7ص ) 1( جدول -2003سبتمبر /ایلول
2  Nadim Zaqua- 2003- www.jordanian-migration.com/index.html 
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 دینارًا 1173.1االردن هو الى د ف دینار اردني للمهاجر الواحد في حين أن تحویل الوا4973.1العام هي 
 .1فقط

وقد مثل هذا . وثالثهما هي نوعية نشاط المهاجر ان آان بأجر او انه عمل حر في المقاوالت والمبادرة .34
االمر فارقًا آبيرًا بين تحویالت المهاجرین الهنود والمهاجرین الصينيين وهؤالء یميلون الى االنشطة 

 عن نصف االستثمار االجنبي المباشر في هذه التحویالت مسؤولة. الحرة اآثر وآانت تحویالتهم اآبر
هذا االمر قد یفسر ایضًا زیادة التحویالت بالنسبة للمهاجر اللبناني عن المصري وآذلك ارتفاع . الصين

التحویالت لكل مهاجر من االمارات العربية المتحدة حيث حریة اقتصادیة اوسع لممارسة المهاجرین 
 .حرةنشاطات لر شواالستثمار االجنبي المبا

 
 يةتكاليف تحويالت المهاجرين وتوفر قنواته الرسم: خامسًا

 
 بأنواعها، مراآز تحویل النقود، مكاتب البرید كبنو(تختلف تكاليف التحویل حسب وسيلة االرسال  .35

، مدة وطول التحویل، قوانين العملة )بلد االرسال وبلد االستقبال(، والمبلغ المحول، وقناة التحویل )الرسمية
 .بية في بلد االستقبالاالجن

ت تجربة الوالیات المتحدة في تعاملها مع بلدان امریكا الالتينية انه امكن تخفيض تكاليف التحویل وقد بين
ویعزى السبب في ذلك الى المنافسة، هذا مع زیادة الرقابة على  بقرابة النصف خالل عقد من الزمن،

د ان حجمها قد انخفض بمقدار النصف خالل عقد من التحویالت حتى ال تستخدم آغسيل اموال التي یعتق
 . ایضًاالزمن

بأنه اذا أمكن لبلدان الشرق االوسط وشمال افریقيا ان ) Freud & Spataforta 2005(ویعتقد البعض 
وذلك بناًء على تجربة % 165ة توحد سعر الصرف وتخفض تكاليف التحویل فإن حجم التحویالت یزید نسب

 .2002-95رة الفت
 

واقع الحال في البلدان العربية المستقبلة للتحویالت أن التكلفة ما تزال مرتفعة فحسب رصد دراسة و .36
لصندوق االستثمار االوروبي لتكلفة التحویالت من اوروبا الى البلدان العربية حسب القنوات والوسائل 

الى % (16.9الى ) ق البنكالى لبنان من المانيا عن طری% (4فإن هذه التكاليف تتراوح ما بين . الرسمية
والتكاليف ال ) ینظر الجدول( اورو 400وذلك لمبلغ ) سوریا من المانيا عن طریق مرآز تحویل النقود

 :تتضمن فقط تكاليف االرسال بل هناك تكاليف اخرى في اغلب الحاالت
اخرى مصاریف % 2رسوم تحویل عملة ویدفع اخيرًا % 3.9ثم یدفع % 4.5في سوریا یدفع المستلم  -

 .عند االرسال% 6.5بعد ان بدأت بـ% 16.9 الكلفة تصلوبذلك 
 .آرسوم تحویل عملة% 2.6وفي االردن یتم استقطاع  -
 %7.3بعد ان آانت عند االرسال قرابة % 11.2وفي مصر تصل التكلفة  -
البرید  واالستالم في هذه الحالة من مراآز 8.4بعد أن بدأت بـ% 9.1وفي الجزائر تصبح الكلفة النهائية  -

 ).ینظر الجدول جـ المرفق(ضمن اتفاق مع وسترن یونيون ) 800(وعددها 
 

وتحدید عدد السكان الذین تخدمهم فروع البنوك او مراآز تحویل االموال یشير الى اختالف التغطية بين  .37
 .البلدان العربية

من تحویالت % 70فأآبر تغطية لمراآز تحویل االموال هي في لبنان فال غرابة ان یتم تحویل ربما 
 .المهاجرین عن هذا الطریق

آما ان . آما ان الفارق آبير بين الجزائر والغرب اذ یتوفر للمغرب ضعف التغطية في الجزائر تقریبًا
 :، وذلك آما یوضحها الجدول التالياوسع تغطية نجدها في تونس وأقلها في سوریا

 
 العربية المستقبلة للتحويالتتوفر فروع البنوك ومراآز تحويل االموال في البلدان 

 :آما في الجدول التالي) 2004عام (تتوفر فروع للبنوك ولمراآز تحویل االموال 
 الجزائر سوریة المغرب االردن لبنان مصر تونس 

                                                
 .4 مصدر سابق، عقاریة ص  1
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-500 700 3000 2500 فروع البنوك
550 

غير  1882
 معروف

1160 

فروع مراآز 
 تحویل االموال

 800 واحد فقط 1700 575 960 89 1420

 :E.I.B. (FREMIP)      : مصدرال
 

 Westernمراآز تحویل االموال في الجزائر هي في الحقيقة مكاتب برید رسمية باالتفاق مع : مالحظة
Unions. 

 
خاصة وان هذا الضعف یترافق مع عدم تمثيل آاف للبنوك الوطنية في بلدان ارسال (وال شك ان ضعف التغطية 

 تضخم نسبة التحویالت التي تمر عبر قنوات غير رسمية وال یظهر اغلبها في ان احد اسباب). التحویالت
د الصرف على وومع ذلك یبقى السبب الرئيسي لهذه التحویالت غير الرسمية هي قي. موازین المدفوعات
 .من ناحية وتكلفة التحویالت من ناحية ثانية واختالف اسعار صرف هذه العمالت العمالت االجنبية

 في وقت مبكر للتوسع في مناطق األملبادرة بنوك وطنية مثل بنك القرض الشعبي المغربي او بنك اال ان م
 .سسات بفضل تلك التحویالت ایضًاؤالمهجر ساعد على زیادة التحویالت الرسمية وتطورت هذه الم

 
 تقدير حجم التحويالت غير الرسمية الى البلدان العربية: سادسًا

 
وان البنك الدولي یقدر ان حجم .  بليون دوالر21.6م التحویالت الرسمية بلغ أشير من قبل الى ان حج .38

فما هو تقدیر حجم . من حجم التحویالت الكلية للبلدان النامية% 50التحویالت غير الرسمية تمثل 
 التحویالت غير الرسمية للبلدان العربية؟

وان .  غير الرسمية النصيب االوفرتتوفر البلدان العربية على جميع الظروف التي تجعل للتحویالت
 . هذه البلدان تتباین فيما بينها آثيرًاتآان

) MTO(فقد لوحظ من قبل تباین انتشار البنوك وفروعها وتباین وجود انتشار مراآز تحویل االموال 
والدور المتفاوت لمكاتب البرید الرسمية في التحویالت اضافة الى التكلفة التي ما تزال مرتفعة 

 .حویالتللت
 

 :وتبقى اسباب رئيسية اخرى الرتفاع نسبة التحویالت غير الرسمية ومن اهمها .39
اتباع سياسات نقدیة مقيدة لتداول العملة االجنبية وفرض اسعار لها بعضها رسمي ثابت وبعضها تجاري  -

عدت  ساآما. قليل الحرآة وینتج عنهما سعر موازي ثالث یعبر عن العرض والطلب على النقد االجنبي
هذا الوضع آان سائدًا في . اجراءات تحویل الواردات دون تحویل عملة الى تقلص التحویالت الرسمية

والتفاوت بين االسعار ) ليبيا، العراق(آثير من دول استقبال التحویالت بل وبعض دول ارسالها ایضًا 
 جميع البلدان العربية الى اال ان هذه الظاهرة بدأت تتقلص نتيجة اتجاه. الثالثة قد یصل اربعة اضعاف

 . وحریة التبادل النقدياالنفتاح االقتصادي والتعدیل الهيكلي
هم عند العودة أما العنصر الثاني فهو القرب الجغرافي الذي یشجع على حمل المهاجرین لمدخراتهم مع -

لهجرة غير ين خاصة في اسواق ادات ثم هي آثيرة للمهاجرین المؤقتة لذوي التعاقللزیارة وهذه مؤاتي
 . االردن ولبنان وليبيامثلالرسمية 

وهناك اسباب ثانویة اخرى مثل التهرب من التجنيد االلزامي وفي هذا الشأن عمدت بلدان الى ارسال بعثات 
 .من وزارة الدفاع لحل مشاآل التجنيد مع اجراءات بتخفيض البدل النقدي لالعفاء منه

 2000 الف دوالر الى 15الكبير من فاع في سوریا وبعد تخفيضه وقد آان هذا البدل النقدي غایة في االرت
، وآذا االمر في ما یزال یشجع على التهرب وبالتالي عدم العودة او الحصول على وثائق رسميةدوالر فقط، 

 .حالة مصر والجزائر
مال من اج% 85 الى% 22.5وتتراوح تقدیرات التحویالت غير الرسمية للبلدان العربية او منها من  .40

آما قدمت تقدیرات للبضائع والسلع المعمرة المصاحبة للمهاجرین عند العودة وربما آانت . التحویالت
 وتقدیرات .)El Sakka.MIT(في حالة اليمن % 10في حالة مصر و% 20في احدى الفترات 

في حالة السودان % 85في حالة مصر و% 33التحویالت غير الرسمية في فترات مختلفة آان منها 
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)Wilson Swider 1987 (في االردن % 22.5و)Zaka 2004 ( والغریب ان  ترتفع التقدیرات لنفس
 ).Sakka 2004% (60البلد الى ما هو اعلى من 

نهجيات المتباینة، إذ سرعان ما تصبح غير مویصعب االعتماد على التقدیرات ذات الفترات المختلفة وال
 .قدیة او التجاریةصالحة بتغيير السياسة االقتصادیة او الن

 
وقد اوردت دراسة لبنك االستثمار االوروبي تقدیرات لنسب التحویالت غير الرسمية للبلدان العربية عام  .41

. وقد اعتمدت على مسوح محدودة جدًا في البلدان العربية المعنية خاصة بالتحویل من اوروبا. 2004
وللجزائر % 20ولتونس % 34انت للمغرب وقد آ. برة الى حّد آبيرعومع ذلك فالتفدیرات المقدمة م

 %.79ولسوریا % 53واالردن % 7وللبنان % 56ولمصر % 57
 للبلدان تصبحواذا قبلت هذه التقدیرات . في السودان% 80في اليمن و% 60وربما تصل هذه النسبة الى 

لهجرة االسيویة وذلك لغليه ا. وربما هي اعلى من ذلك بقليل للبلدان المصدرة للتحویالت%. 54العربية 
الشائع االستخدام في الهند " الحوالة"او تستخدم نظام ) العمالة المنزلية(التي تصحب مدخراتها معها 

 .والباآستان
 

 21.6 التحویالت الرسمية وغير الرسمية التي تستقبلها البلدان العربية ليست يكون اجمالیوبهذا التقدیر  .42
اما التحویالت من البلدان العربية الخليجية فهي .  بليون دوالر40 ولكنها تتجاوز 2004بليون دوالر عام 
وليس في ذلك مبالغة عندما یكون .  بليون سنویًا50 بليون دوالر الرسمية الى ربما 26االخرى تتجاوز 

 بالفعل الى االردن آل مهاجر اردني وهي ما یحول.  الف دوالر سنویًا4.8نصيب المهاجر فيها قرابة 
 هذا االمر ان صح، ان هامش تحسين قنوات التحویل لتصبح رسمية آبير جدًا في البلدان ویعني. مثًال

 .العربية
 

 استخدام التحويالت: سابعًا
 

 .Certin S (1االتها في البلدان الناميةتتشابه مج تفيد العدید من الدراسات أن استخدامات التحویالت .43
2003:16.( 

حتياجات یومية وهو استهالك لألسر یساعدها للبقاء او لرفع مستوى فهي تستخدم في الدرجة االولى لتلبية ا
 .حياتها

أتي بعد ذلك دور اقتناء السلع المعمرة خاصة منها االدوات ية االنفاق على الصحة والتعليم ليثم تستخدم لتغط
 .المنزلية الكهربائية

 او فق ذلك مع شراء اراضي زراعيةویترا.  او بناء منزل جدیدهثم یبدأ االهتمام بترميم المنزل او تحسين
 .اراضي للبناء

 .اسم الدفنرماعي خاص مثل الخطوبة والزواج او االنفاق المرافق لمتجافاق ن في اوتستخدم التحویالت
 .وُیخصص جزء من التحویالت لدفع دیون استحقت اغلبها ترتب عن تكاليف الهجرة

ء مصوغات ذهبية في بعض المناطق ثم یخصص وما یتبقى یذهب الى االدخار وقد یكون االدخار بشرا
 .لالستثمار وایجاد انشطة مولدة للدخل

وقد ال تختلف الصورة في مجملها في البلدان العربية المستقبلة للتحویالت وفي أحدث نتائج استطالع 
 :محدود الستخدام التحویالت تبين استخدام التحویالت حسب توزیعها المائوي

 
 .في االردن% 74في مصر الى % 43من  : اليوميةمواجهة تكاليف الحياة

 .في المغرب% 31في مصر الى % 12من  :رسوم التعليم
 في تونس% 34الى % 4من  :شراء سكن او تحسينه

 .في تونس% 18في المغرب الى % 5من  :اقامة مشروع انتاجي او استثمار
 في تونس % 25في المغرب الى % 2من  :مجاالت استخدام اخرى

 )نظر الجدول رقم د المرفقی(
                                                
1  Cerstin Sander (Bannock Consulting)-2003: Migrant Remittances to Developing Countries, a scoping study prepared 
for the UK Department of International Development (DFID)- June 2003. 
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 .وقد ال تتوافق هذه التوزیعات مع بيانات استخدام التحویالت القطریة .44

 :ان توزیع التحویالت آاآلتي) Nadim Zaqua, 2004(ففي االردن تشير نتائج استقصاء موسع 
 %20   استهالك یومي

 %12   اجتماعيةوالتزاماتزواج 
 %28   شراء اراضي

 %16    ادخار
 %12    ماراتاستث

 
 )Marwan Khawaja -2002:86(اما في سوریا فتشير دراسة معمقة حول الهجرة الداخلية في سوریا  .45

 :أن توزیع استخدام التحویالت هو آاآلتي
 %33   استهالك یومي
 %36   صحة وتعليم 

 %10    دیون
 %4   اصالح منزل

 %5   التزامات اجتماعية
 %3    استثمار 

 
من االسر المتلقية للتحویالت غالبية ما % 74نفقت أ فربما، )Ayman Zohry, 2003:54 (1اما في مصر .46

 .تتالقاه على االحتياجات اليومية ليأتي في الترتيب بعد ذلك السكن ثم التعليم لتبقى نسبة ضئيلة لالستثمار
 من 83.7ال بلغ  المهاجرین الكبرى هي بالسكن واالستثمار في هذا المجعنایةاما في تونس والمغرب فإن  .47

من % 30 أن ظویالح. Khachani M. 2003:43(2 (2000جملة استثماراتهم في المغرب عام 
 البنية التشریعية واالقتصادیة ذلك على تشجعاربة تتم في بلدان االستقبال حيث غاستثمارات المهاجرین الم

 .عكس الوضع في بعض بلدان االستقبال العربية

                                                
1 Ayman Zohry & Barbara Harrell- Bond- Contemporary Egyptian Migration: an overview of Voluntary and forced 
migration- American University in Cairo- December 2003-  
2 Khachani Mohamad (2004): Marocan Migration to Europe: what impact on the economies of countries of origin? IOM 
and LAS, May 2004. 
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  في االقتصاد الكلي للبلدان العربيةأهمية التحويالت :ثامنًا
 

جملة من المؤشرات منها نصيب المواطن من التحویالت في تتبدى اهمية التحویالت في االقتصاد الكلي 
بالمساعدات مقارنة وأهميتها بالصادرات والواردات ومقارنتها واهمية التحویالت في الناتج المحلي االجمالي 

 .ار االجنبي المباشرالرسمية او باالستثماالنمائية 
 

وهو نصيب .  دوالر71.3یبلغ نصيب  المواطن العربي من التحویالت : التحويالت ونصيب المواطن منها .48
 دوالر في لبنان مرورًا 1430 دوالر في سوریا الى 39.2یتفاوت بين البلدان المستقبلة للتحویالت من 

 والسودان  دوالر46.9 دوالر ثم مصر 146.4 دوالر وتونس 139.2 دوالر والمغرب 381.1باالردن و
 وسوریا وواضح ان اهمية هذا النصيب ال تظهر في مصر والسودان.  دوالر65.2 واليمن 1 دوالر42.1

اال ان حالة . واليمن ولكنها تكون هامة في بلدان تترآز الهجرة منها في مناطق محددة مثل المغرب او تونس
وهي الصفة التي آانت تنسب الى االردن في . المؤشرات المواليةلبنان تبقى حالة قياسية سوف تتأآد في 

 .ادبيات الهجرة
 

 التحويالت والناتج المحلي االجمالي .49
لم یعد االردن هو صاحب النسبة االعلى للتحویالت الى الناتج المحلي االجمالي ولكن ما تزال هذه النسبة 

لتأتي بعد ذلك اليمن بنسبة . 2004عام % 26.2 :واحتل المقام االول لبنان بنسبة غير متوقعة% 17.9هي 
والغریب ان هذه النسبة اصبحت قریبة %. 9.9لتصبح فقط % 13.5 عندما آانت 2000انخفضت عن عام 

وقد ازدادت اهمية التحویالت في ذلك % 8.4لحالة المغرب بعد ان ارتفعت فيها اهمية التحویالت لتصل 
وذلك % 3.4وبقيت شبه ثابتة ومتواضعة لمصر %) 6.4و% 4.9 بين(الناتج في آل من السودان، وتونس 

 :آما یظهرها الجدول التالي
 

 التحويالت الرسمية لنسبة من الناتج المحلي االجمالي) 4(جدول 
 )سيف(واجمالي الورادات ) فوب(واجمالي الصادرات 

 2004 و2000في 
 البلدان لي الوارداتاجما )فوب(اجمالي الصادرات  الناتج المحلي االجمالي

2000 2004 2000 2004 2000 2004 
 25.2 33.1 71.4 87.4 17.9 19.6 االردن
 10.8 9.3 14.3 13.6 4.9 4.1 تونس
 10.3 - 13.4 - 2.9 - سوریا
 16.9 17.5 27.2 40.4 3.4 3.3 مصر
 34.3 55.4 27.2 33.9 9.9 13.5 اليمن

 23.9 18.7 43.3 29.5 8.4 6.5 المغرب
 12.0 - 6.1 - 3.6 - الجزائر
 34.4 41.1 37.1 35.3 6.4 4.9 السودان

 55.1 - 296.0 - 26.2 - لبنان 
 الصندوق العربي لالنماء االقتصادي -بالنسبة للناتج المحلي واجمالي الصادرات والواردات: المصدر

 .2005التقدیر االقتصادي العربي الموحد لعام : واالجتماعي وآخرون
 

 :درات االجماليةالتحويالت والصا .50
ن اهم ما یصدره لبنان حاليًا هو آفاءة أتمثل التحویالت الى لبنان ثالثة اضعاف صادراته االجمالية وآ

 وبالرغم من انخفاض 2004من صادراته عام % 71وما تزال التحویالت الى االردن تمثل . ومهارة ابنائه
المناطق المؤهلة لالستثمار ونفذ خالل الفترة، ، ویشمل Quizzبرنامج الكویز أن  اال 2000النسبة عن عام 

لم یؤثر بصورة آبيرة في تحسين الصادرات آما ان نسبة العاملين فيه من وطنيين قد انخفضت بصورة 
                                                

 .2005 نوفمبر -)1( جدول - تقریر السكان والتنمية العدد الثاني-االسكوا:  استخدام حجم السكان من 1
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ونسبة . التحویالت اصبحت اهم في المغرب من تصدیر الفوسفات وبل والسياحةو. ملموسة خالل الفترة
اال ان النسبة انخفضت في . واالمر مشابه في حالة السودان% 43.2الى الصادرات ارتفعت الى التحویالت 

. حالتي مصر واليمن لتنویع صادرات االولى بما في ذلك صادرات الخدمات وفي الثانية لبوادر انتاج النفط
وما تزال هذه النسبة متواضعة في حالتي تونس وسوریا وبطبيعة الحال الجزائر وجميعها تنتج طاقة 

 .جات مختلفةاحفوریة بدر
 

 :التحويالت والواردات االجمالية .51
 اآثر من نصف واردات لبنان االجمالية وثلث واردات اليمن والسودان وربع واردات التحویالتتغطي 

وبالمقارنة مع %. 17وتزید قليًال عن ذلك في حالة مصر . االردن والمغرب وعشر واردات تونس وسوریا
في اغلب البلدان اصبحت اقل خاصة في حالة االردن نسبة للواردات بال التحویالتأهمية  فإن 2000عام 

 وقد تكون هناك عالقة ارتباط بين التحویالت والميزان التجاري آما ).4ینظر الجدول . (واليمن والسودان
 ).1998-1970(في االردن 

 
 

 اعدات االنمائية الرسميةسالتحويالت والم
 

% 10.2 للبلدان النامية بنسبة التحویالتنمت ) 2004-95(ل الفترة  الى انه خاليالدولالبنك تشير بيانات  .52
، اما االستثمار االجنبي المباشر فكانت نسبة %2غير ان المساعدات االنمائية الرسمية لم تنمو اال بنسبة 

 %. 5.9نموه 
. 1995 من عام  الى البلدان النامية بدأت تتفوق على المساعدات ابتداًءالتحویالتوحسب تلك البيانات فإن 

عام % 96 الى 1995عام % 54 الى االستثمار االجنبي المباشر ارتفعت من التحویالتآما ان نسبة هذه 
 ).2005البنك الدولي  (2004

 
 فما هو الوضع بالنسبة للبلدان العربية؟

 
 

 اهم من  آانتالتحویالت یتبين منها ان 2002-90 والمساعدات خالل الفترة التحویالتبمقارنة بيانات  .53
من % 223 2002-2000 بل وتزداد اهمية مع الزمن لتكون في الفترة االخيرة 1995المساعدات قبل عام 

، %527، %355المساعدات في مصر ونسبًا اهم في حالة االردن والمغرب واليمن اذ آانت على التوالي 
 ).5ینظر الجدول % (296

 
مرت ثابتة تقریبًا ترة واست آانت عليه في بدایة الفوقد تراجعت المساعدات في حالة مصر لتصبح ثلث ما .54

لالردن آما تراحعت للمغرب بمقدار الثلث وزادت في حالة اليمن بمقدار النصف لكنها مع ذلك لم تصل الى 
 .مستوى المساعدات الى االردن

 
جم المساعدات حرب الخليج االولى وتغير تيارات وحبوقد یكون لهذا التغيير في المساعدة ومستواها عالقة  .55

العربية التي آانت تمنحها بسخاء في السبعينات والثمانينات اذ آانت تشكل اعلى النسب من الناتج المحلي 
 .في العالم، لكنها لم تعد آذلك

شدید وأزهى فتراته بتذبذب ) 2004-1970(فالعون االنمائي العربي الميسر آصافي سحب خالل الفترة 
 بليون دوالر، ولكنها انخفضت الى ادنى مستویاتها خالل 32.7ك الفترة  حيث بلغت في تل1984-80آانت 
وقد عاودت االرتفاع في بدایة االلفية الجدیدة لتعود لمستویاتها في .  بليون فقط6.8 الى 1999-95الفترة 
 .1989-85الفترة 

 بليون دوالر 124 ما قيمته 2004-70ومع ذلك فقد بلغ اجمالي المساعدات العربية خالل الفترة آلها 
 .1منها للبلدان العربية% 64اتجهت 

                                                
 .194-193 ص ص 2005التقریر االقتصادي العربي الموحد لعام  - الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي وآخرون 1
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 من حميع المصادر حتى عام التحویالتوالحقيقة أن المعونات العربية للبلدان العربية آانت تتفوق على 
حيث شكلت ) 2004-2000( لكنها فقدت اهميتها بالنسبة للتحویالت لتستعيد بعضًا من اهميتها حدیثًا 1979

 . الى البلدان العربية من جميع المصادرالتحویالتمن اجمالي % 7ابة المساعدات العربية قر
ومساعدات المجموعة االوروبية في اطار عملية برشلونة آانت أقل شأنًا من المساعدات العربية فهي لم 
تتجاوز معدل بليون دوالر مساعدة وبليون آخر قروض ميسرة من صندوق االستثمار االوروبي سنویًا 

 .دوالر لمل فرد من السكان) 9(ل جنوب البحر االبيض المتوسط، أو  دو8لمجموع 
 

 الى المساعدات) REM(نسبة التحويالت الرسمية ): 5(جدول 
 2002-90خالل الفترة ) ODA(االنمائية الرسمية 

 النسب المئوية والمتوسط السنوي للمساعدات بالمليون دوالر
 

 الفترات 
 1990-1994 1996-1999 2000-2002 

    مصر
 ODAالمتوسط السنوي 

 ODA الى التحویالت
3822 

124% 
1930 

174% 
1290 

223% 
    

    االردن
 ODAالمتوسط السنوي 

 ODA الى التحویالت
587 
120% 

453 
344% 

506 
355% 

    
    المغرب

 ODAالمتوسط السنوي 
 ODA الى التحویالت

860 
231% 

581 
345% 

525 
527% 

    
    اليمن

 ODAمتوسط السنوي ال
 ODA الى التحویالت

288 
- 

358 
330% 

436 
296% 

 .بالمرفق) أ (بالنسبة للتحویالت الجدول :المصادر
 بالنسبة للمساعدات االنمائية الرسمية  

World Bank- World Development Indicators acceded 2004 
http://www.worldbank.org/onlinedbs/onlinebases.htm  

 
 

 التحويالت واالستثمار االجنبي المباشر
 

 في حالة البلدان النامية مجتمعة وآادت 1995 عام التحویالتآانت االسنثمارات االجنبية المباشرة ضعف  .56
 .حویالت مختلف تمامًالكن وضع البلدان العربية المستقبلة للت. 2004تتعادل معها في 

في مصر وأقل من ذلك بقليل في .) م.أ( في السنوات االخيرة ثالثة اضعاف االستثمار التحویالتفقد آانت 
ویبدو ان تدفق االستثمارات الى .  ضعفًا في اليمن23حالة تونس ولكنها اربعة اضعاف في المغرب و

 فترة صعبة جدًا من  فقد آانت1999-1996 الفترة اما اليمن خالل.  باستمرار1995االردن تتزاید بعد عام 
 ).6ینظر الجدول (المباشرة  تدفقات سالبة لالستثمارات االجنبية صافيحيث االستثمار اذ شهدت 

 
 صافي التدفقات : االستثمار االجنبي المباشر: )6(جدول 

  باليين الدوالرات الجارية2002-90خالل الفترة 
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  نفس الفترةالتحويالت اليها خاللونسبة 
 

ولنفس .) م.أ( الى االستثمار التحويالتنسبة  صافي االستثمار االجنبي المباشر للفترات
 البلدان  %الفترات

90-94 96-99 2000-2002 90-94 96-99 2000-2002 
 295 170 199 3195 3667.9 2392 مصر
 273 184 - 2004 1577 - تونس
 580 739 1327 943 844 35.8 االردن

 441 242 511 3659 3303 1948 لمغربا
 2329 - - 276 725 1788 اليمن 

 
 .البنك الدولي:  المباشر بالنسبة لصافي االستثمار االجنبي:المصدر

http:///publication.worldbank.org/ecommerce/catalog/product?item_id=631625. 
 ولكنها في حالة اليمن آانت جميعها سالبة 1991 و1993 سالبة لحالة االردن عامي ظهرت تدفقات: مالحظات

 .1990 وآانت قد ظهرت آذلك عام 1995-99خالل الفترة 
 

 الستثمار هذه الجاليات المناخخلق وقد استطاعت بلدان عدیدة ان تستفيد من جالياتها المستقرة في الخارج وذلك ب
عام (من االستثمارات االجنبية المباشرة % 45 ان OECDوتفيد . وفي مقدمة هذه البلدان الصين. في بلدانها

 40-30(وذلك آبر حجم هذه الجاليات . 1التي تحققت في الصين تعود لمستثمرین ذوي اصول صينية) 2004
وهو االمر الذي حفز الهند لبحث الموضوع في أعلى مستویات صنع ). دًا بل130في (والنتشارها الواسع ) مليون

 .القرار والتخطيط لزیادة استثمارات المغتربين الهنود
 
 

 آثار التحويالت االقتصادية: تاسعًا
 

تتعدد اآلثار االثتصادیة للتحویالت وحسمت نتائج بعضها سلبًا او ایجابًا لكن ما تزال اخرى قابلة للجدل 
 .ظار دراسات معمقة وميدانية لتدعيم هذا االتجاه او ذاكفي انت

 
 التحويالت والتنمية االقتصادية

 
 احيانًا في الدور االیجابي للتحویالت في التنمية وذلك لما تخلقه من حالة االعتماد خاصة عندما ترتفع یشكك .57

او یكون دورها في تمویل ) االردن، لبنان، اليمن، المغرب( في الناتج المحلي االجمالي التحویالتنسبة 
ثم لما تحدثه من انتشار نمط ضار في االستهالك، او ) لبنان، السودان، اليمن، االردن(الواردات آبيرًا 

التجاهها لمجاالت انفاق غير منتجة مثل االنفاق االجتماعي التظاهري، او لتشجيعها النتشار استهالك 
 .حشيش وغيرهاال او مثل القاتالمخدرات من 

 في البلدان االصلية ما یخلق صعوبات للتصدیر رم االجوخد تعمل التحویالت على رفع قيمة العملة وتضوق .58
 آما هي حاالت بعض Dush Diseaseبل یذهب البعض الى انها تخلق حالة المرض الهولندي . واالنتاج

 . االولية االخرىالبلدان التي تعتمد على مصدر رئيسي واحد لالنتاج مثل انتاج النفط او بعض المواد
 .وقد اختبرت البلدان العربية بعض هذه السلبيات ولكن معوقات التنمية آانت السباب اخرى

 
اقل خطورة من اوجه االعتماد االخرى فالتحویالت في البلدان فاالعتماد المالحظ على التحویالت هو  .59

من التدفقات المالية االخرى مثل وهي اآثر استقرارًا . العام هو لالرتفاعالعربية مستقرة بل واتجاهها 
وقد واجهت الهجرة العربية صدمات صغيرة . المعونات واالستثمار االجنبي المباشر بل والسياحة ایضًا

 بشأن الهجرة في عدة مناسبات وآانت آثارها محدودة لكن الصدمة االآبر آانت  ليبيهنتجت عن قرارات 
                                                

 .30 اللجنة العالمية حول الهجرة الدولية مصدر سابق ص  1
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ين ومصر واليمن طدة آثيفة لمهاجرین من االردن وفلستلك التي رافقت حرب الخليج التي أدت الى عو
 فسرعان ما عوض عنها لمصر في السنة الالحقة، لكن اثر الصدمة لم یدم طویًال. والسودان ولبنان

 آما ساعد التحویالتغير أن االزمة حملت معها فيضًا اضافيًا من . وانتظرت االردن وغيرها بضع سنوات
أ، ب، (ضات على تحقيقها وقد شمل البرنامج فئات المهاجرین حسب خسائرهم برنامج االمم المتحدة للتعوی

 .بالقدر الكافي من حكم القانونوخطر هذا االعتماد یتبدى اآثر للهجرة الى البلدان التي ال یتمتع فيها ) جـ
اسر  لم تنتج اي اثر یمكن ان یوجده مصدر انتاج رئيسي واحد ذلك ألنها موزعة على التحویالتآما أن  .60

. آما لم تحدث رفعًا في قيمة العملة المحلية او اعاقت التصدیر. المهاجرین بشكل واسع جغرافيًا واجتماعيًا
 .فالعمالت المحلية في انخفاض مستمر اما معقوات االنتاج او التصدیر فلها مصادر واسباب اخرى

وعية تبابه لعدم تبنيها برامج وان آان هناك من تشجيع لنمط استهالك ضار فالحكومات ليست بمنأى عن اس
 .وحوافز وبدائل تحد منه

 
 التحويالت والزراعة

 على الزراعة فهناك دالئل  على أن تأثيرها آان سلبيًا على بعض الواحات التحویالتتحتلف حاالت تأثير  .61
 .)Hass 1998 (سبب الهجرةبفي المغرب لهجر المزارعين ألراضي زراعية فيها 

وهي .  واضحًا في اليمن الهمال السدود التي تسند المدرجات الزراعية في الجبالآما آان اثرها السلبي
 وبعد انهيار بعض تلك المدرجات تحتاج الى اجيال اخرى... مدرجات احتاجت اجياًال لتكتسب خصوبتها

ة  االآثر ربحية واثر الهجرتاضافة الى استبدال الزراعات االخرى بزراعة القا. الستعادة تلك الخصوبة
 .والتحویالت في ذلك ليس مستبعدًا

 
آما اتضح .  على تنمية ریفية وقرویة في مناطق اخرى من المغربالتحویالتوبعكس ذلك فقد ساعدت  .62

في مصر ان عوائد المهاجرین تتجه الى الریف في شكل تحسين لالراضي والمعدات الزراعية ایضًا 
)Adams 91 (وربما تكون الهجرة من لبنان قد ساعدت على .وليس هناك اي اثر الهمال اراضي زراعية 

 .تقليل االنتاج الزراعي وزیادة آلف جني المحاصيل
 

 التحويالت واالستثمار
یقلل احيانًا من شأن دور التحویالت في االستثمار فما هو متوفر من بيانات ودالئل على البلدان العربية یؤآد  .63

في البلدان العربية وهي اقل من % 18 تتجه لالستثمار عن اذ قد ال تزید نسبة التحویالت التي. هذا االثر
وان آان ذلك حقيقة فهو یشير الى جانب آخر من تقصير البرامج الحكومية، آما انه ال یمثل . ذلك في اغلبها
فهناك استثمارات اخرى بعيدة المدى في التعليم والصحة وهي تجذب ضعف النسبة السابقة ما . آل الحقيقة

في احدى ( وهناك استثمارات لتحسين ظروف السكن وهو االنفاق المفضل للمهاجرین %.30-16بين 
نتج ألنشطة موهو استهالك لكنه ) Brown 1994من التحویالت % 42-%32الدراسات یمثل نسبة 

 .صناعة البناء آما انه ادخار في نفس الوقت
یل عملة آان له جوانبه االیجابية فقد التحویالت التي توجه لتحویل برامج االستيراد دون تحوآما ان بعض 
 وسيطة ضروریة ان ثلثا الواردات الى مصر ضمن ذلك البرنامج تمثل سلعًا) Sakka 83(رأت دراسية 

 .لالنتاج
 

من التحویالت آنصيب في الناتج المحلي االجمالي ینتج عنه زیادة % 1قد أثبتت بعض الدراسات أنه بزیادة  .64
 ).Mishra 2005( بلدًا من بلدان الكاریبي 13وآان هذا في . لى ذلك الناتجفي االستثمارات نسبة ا% 0.6

 بلدًا ان هناك عالقة ایجابية بين 101في ) 2003-70(تناولت الفترة ) IMF(وبينت دراسة حدیثة 
 .و دخل الفرد وبينها وبين التعليم واالستثمارنمالتحویالت و

 
 :التحويالت والنظام المصرفي

وقد . النظم المصرفية والمالية السيئة، فتبتعد عنها وتتحول الى القنوات غير الرسميةتكشف التحویالت  .65
تكون ضحية لبعض القنوات البدیلة آما حصل في مصر في الثمانينات عندما اولى المهاجرون ثقة في 

ثير من تبين بعد فوات االوان انها ثقة في غير محلها وضاعت آ...) الریان، الشریف( االسالمية تالشرآا
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لتأتي بعد ذلك اسعار الفائدة . واآبر آفة تلتهم الثقة في النظام المصرفي هو تعدد سعر الصرف. مدخراتهم
 .غير العادلة او الروتين االداري او تكلفة التحویل

فقد تطور بنك .  والمؤسسات المالية نفسهاآما یمكن للتحویالت ان تساعد في تطویر النظام المصرفي .66
ي المغربي بفضل التحویالت عندما نجح في الوصول الى المهاجرین في وقت مبكر في االقراض الشعب

وتشتد الدعوة في العالم لتطویر تلك النظم . ة في الخدمات والمزایاریئبدایة الثمانينات ونفذ برامج ج
 .الستقطاب المزید من التحویالت الرسمية

فكثير ما یعمد المهاجرون في بعض . و تغيبوتلعب التحویالت دور بنوك االقراض عندما تعجز هذه ا .67
البلدان والمناطق الى المساهمة في عمليات االقراض لالقرباء والمعارف والمشارآة في تمویل صناعات 

 .غير ان ذلك یتم في اطر محدودة محفوفة بالمخاطر االنمائية. صغيرة او تطویر انتاج زراعي
لمال من بعض مصادر الدخل االخرى خاصة اذا وضعت في وقد تلعب التحویالت دورًا مهمًا في اسواق ا .68

وقد اعتمدت عليها بعض البلدان في تأمين حاجاتها من . حسابات غير مقيمة هامة او في سندات تنمية
ویقدر البنك الدولي ان البلدان النامية یمكن ان تستخدم التحویالت للحصول على . القروض مثل لبنان

 ).World Bank 2006:103(ر بليون دوال) 9(قروض تقدر بـ
 
 

 اآلثار االجتماعية للتحويالت: عاشرًا
 اتساع اثر التحويالت على السكان

ي تال یتوقف اثر التحویالت على االسر التي تستقبل هذه التحویالت في وقت معين بل یتعداه الى االسر ال .69
عند حدود  التحویالت في وقت وبالتالي فاآلثار ال تقف . خاض بعض افرادها تجربة الهجرة في وقت سابق

وأبرز االمثلة في هذا . معين ورصيد المهاجرین في ذلك الوقت بل یتسع تأثيرها حسب معدل دوران الهجرة
من السكان فقط آما % 4فرصيد الهجرة المصریة في الخارج ال یتعدى ثالثة مالیين او . الشأن حالة مصر

، وقد یتوقع تأثير محدود على يالناتج المحلي االجمالمن % 4ان التحویالت تمثل ایضًا نسبة اقل من 
جراء تمرین حول عدد االسر التي بإعلى ذلك ویكفي للتدليل . غير ان ذلك ليس صحيحًا. السكان نتيجة ذلك

تكون نتيجة ذلك اآثر من وخالل عقدین من الزمن خاض احد افرادها تجربة الهجرة الى البلدان العربية 
ویقود هذا . مليون اسرة هاجر احد افرادها الى بلدان غير عربية) 2(حوالي افة الى ة اضمالیين أسر) 9(

 یضاف اليهم من .السكان الذين تأثيروا مباشرة بالهجرة خالل عقدين يتجاوز ثلث السكانالتمرین الى أن 
 .تأثروا من السكان بالهجرة وعوائدها بصورة غير مباشرة

 .1سين ظروف العيش وتقليل الفقر اآبر مما آان متوقعًاویصبح بذلك تأثير التحویالت في تح
 

 اثر التحويالت على تخفيف الفقر
 

ما عرف من تفضيل انفاق تحویالت المهاجرین على االحتياجات اليومية ألسر المهاجرین وما تبين من اثر  .70
 .الهجرة على مجموع السكان فإن اثر التحویالت على تخفيف الفقر یكون مؤآدًا

ات البنك الدولي وغيره حول ميزانية االسرة واثر التحویالت على تخفيف الفقر یؤآد هذا االثر ومن دراس
 .االیجابي للتحویالت

من نصيب التحویالت في الناتج المحلي االجمالي ینتح عنها انخفاض % 10فمن دراسة احصائية ان زیادة 
 وذلك في حاالت الشرق االوسط وجنوب في السكان الذین یعيشون على دوالر واحد في اليوم% 1.9بنسبة 

 ).Adams & Page 2003(آسيا وشرق اوروبا، ولكن ليس في حالة امریكا الالتينية 
في جواتيماال وساعدت في % 20وربما تكون هذه التحویالت قد ساعدت بالفعل في تخفيض الفقر بنسبة 

) 5(في بنغالدیش و) 6(وغندا ونقطة في ا) 11(بـ) Poverty Head count ratio(تخفيف مؤشر الفقر 
 .في غانا

                                                
معدل . في بلدان الهجرة الدائمة االخرى% 19في البلدان االوروبية و% 11في البلدان العربية و% 70 اعتمد التمرین على أن المهاجرین یتوزعون بنسبة  1

 1.9السكان في متوسط الفترة، رصيد الهجرة تغير من .  فرد4.5 سنوات، حجم االسرة لكل مهاجر 7 سنة وفي البلدان االخرى 3.4في البلدان العربية االقامة 
 . مليون خالل عقدین2.7الى 
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، بفضل )Bourchachen 2000(ليون مغربي الخروج من خط الفقر م 1.2ففي المغرب ربما امكن لـ
 Adams(       من سكان ریف مصر قد تجاوزوا بفضل الهجرة منطقة الفقر % 9.8ولعل . التحویالت

فيف الفقر بل وتحقيق تقدم في التنمية االجتماعية هذه التحویالت قد تساهم بشكل غير مباشر في تخ). 1991
 .اذ ان من مجاالت اتفاق التحویالت هي التعليم والصحة وهو مجال اثير للمهاجرین

 
 التحويالت تخفف اثر الكوارث واالضطرابات

 
 لقد آان االمر آذلك )Clark & Wallston 2004(لوحظ زیادة التحویالت وقت الكوارث واالزمات  .71

 ,yang) (1997(ارث التي احاقت بهایتي وهندوراس وبنغالجيش او االزمة المالية في الفيليبين وقت الكو
2004.( 

اما في البلدان العربية فاالثر اوضح، فلوال التحویالت ما آانت االردن لتتغلب على آثير من التحدیات 
 :Roussand, P.N. 2000(وآان وضع الفلسطينيين اآثر سوءًا . وادماج آامل لفئة آبيرة من الالجئين

645-667.( 
، وفي الصومال وربما یستمر الشعب في البقاء وذلك بفضل التحویالت 1991وآذلك وضع العراقيين بعد 

وبالرغم من أن شرآات تقوم . ذلك ان ثلث االسر فيه تتلقى تحویالت. سواء داخل الصومال او لالجئين منه
 اال ان شرآات 2001ميد اعمالها واهمها شرآة البرآة عام بالتحویل بطرق غير رسمية قد اجبرت على تج

 Somali Overseas Financial Services Association مثل UNDPاخرى وجدت بدعم من 
 .مليون دوالر سنویًا) 700(التحویالت السنویة الى هذا البلد المنكوب بـوتقدر 

 
 تأثير التحويالت على توزيع الثروة

 
اال ان . ن التحویالت تزید الفوارق في المجتمع بما في ذلك دراسة عن حالة مصریعتقد بعض الدارسين ا .72

دراسات اخرى ذهبت الى أن هذا تأثير مؤقت سرعان ما یستفيد المحيطون بمستقبلي التحویالت وتمتد اليهم 
لدان العربية ال وفي الب. وقد ثبت امتداد نمط استهالك المدینة الى الریف في اليونان بنقل التحویالت. مزایاها

وهناك اسباب . فالهجرة مؤقتة وتأثيراتهم على السكان واسعة جدًا. تخلق التحویالت طبقات اجتماعية جدیدة
 .فالتحویالت لم تخلق حراآًا اجتماعيًا ولكنها ربما أثرت في حراك مهني. اهم للتمایز في الثروة

 
 تأثير التحويالت على سوق العمل

 
واثر .  من الرغبة في الهجرة آما أثبتتها دراسة ميدانية في احدى البلدان العربيةالتحویالت تدفع للمزید .73

لكن یغالى في اثره هذا ذلك ان الهجرة . الهجرة على التشغيل في بلدان االرسال ایجابي دون شك
ر وال یظهر هذا االث. وفرص هجرة العاطلين عن العمل ليست افضل من العاملين فعًال بل اقل.. اصطفائية

اال في الهجرة الى اسواق غير رسمية مثلما آان الحال في السوق العراقي وجزئيًا في السوق االردني 
 .ولم یثبت ارتباط بين الهجرة ومعدالت البطالة في حالة االردن او مصر مثًال. حاليًاوالليبي 

لكن . المر متوقعًا في الماضي، ولم یكن ا آان سلبياًَعلى تشغيل الوطنيين في هذه البلداناال ان اثر الهجرة  .74
اسباب هذه البطالة ال تعود فقط الى المهاجرین ولكن الى اسباب هيكلية وتمثل احد النتائج السلبية لسياسات 

 .دولة الرفاه وللقيود االجتماعية التي تعيق عمل المرأة
ل مهارة، ولم تساعد ه اقفوقد آان للهجرة تأثير سلبي على مستویات المهارة فاالفضل مهارة یهاجر ویخل .75

 العدیدة او تنظيم عمل المحترفين الذي ما یزال عشوائيًا في اغلب البلدان العربية بنية التدریب ذات النقائض
 .على تعویض الفاقد في المهارات آما تفعل بلدان اخرى مثل الفيليبين

 
 التحويالت وآثارها النفسية

اذ تبدو الهجرة لهؤالء طریق الخالص والوسيلة الوحيدة . تخلق التحویالت توقعات مغالى فيها لمن یهاجر .76
وقد ینتشر . والمهاجرون العائدون یتحدثون ویظهرون النجاحات وليس االخفاقات. لتحسين ظروف العيش

وقد اظهرت . وهم الهجرة ليشل آل الجهود لتحسين ظروف العيش دون هجرة خاصة بين الشباب
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). 2002ینظر مثًال تقریر التنمية االنسانية العربي لعام (ق للهجرة استطالعات هامة ان غالبية الشباب یتو
 .ومن ناحية اخرى فقد آانت الهجرة تنفيسًا للتشنجات االجتماعية في آثير من البلدان

 
 التحويالت ودور المرأة

 فاضطرت. فقد اصبحت بغياب زوجها او معيلها تدیر شؤون اسرتها. ساعدت التحویالت على تمكين المرأة .77
التخاذ قرارات في نواحي عدة، خاصة منها تربية ابنائها ونمط استهالآها وعالقتها مع االسرة الممتدة، بل 

فتحصيل االطفال ذوي االب المهاجر . ولم تنجح دائمًا في مهمتها الجدیدة. واتخاذ قرارات اقتصادیة محدودة
آما أن سلم القيم شابه اضطراب . مكنًالكن اختيار المدرسة االفضل اصبح م. ليس افضله في مجال التعليم
 .بفعل التمكين الجدید للمرأة

 
 

 سياسات لتعظيم اآلثار االيجابية للتحويالت: حادي عشر
 فشل السياسات التقييدية للتحويالت

وفشلت جميع تلك . حاولت بلدان عدة فرض قيود على التحویالت او استقطاع جزء منها للخزانة العامة .78
وآان هناك اجبار . 1997ألغيت عام %) 7( هناك ضرائب على التحویالت في فيتنام نتفقد آا. السياسات

وآانت هناك تجارب . ذلك تضاعفت التحویالتعندما ألغيت على التحویل بالعملة المحلية في الفيليبين ولكن 
-1942 (بين الوالیات المتحدة والمكسيك للسيطرة على تحویالت المزارعين المكسيكيين المهاجرین

من % 15طو في جنوب افریقيا وومن رواتب عمال لوز% 30فشلت آما فرض تحویل  لكنها 1)1964
 .اجور عمال تایالند في الوس، وجميعها لم تنجح

وآانت بلدان عربية قد حاولت اجبار المهاجرین على تحویل جزء من رواتبهم بالعملة المحلية بالسعر  .79
 وما تزال دول عربية تجبر على استالم التحویالت.  الرسمية على القناةوأمكن فرض ذلك) مصر(الرسمي 

بالعملة المحلية بالسعر الرسمي مثل سوریا والجزائر التي سمحت بحسابات غير مقيمة بالعملة االجنبية في 
 .السنوات االخيرة

 اجراء ودانها في حالة السآما أن البرامج التي نفذت في بعض البلدان العربية لتمویل الواردات التي صاحب
ازمة الحكومات في توفير تخفيف آان لها بعض النجاح في ).  الف دوالر14(بتقدیم اعفاءات جمرآية حتى 

 .العملة االجنبية لكنها لم تساعد على زیادة االستثمار او االدخار
 الى ابرز االمثلة التي ما تزال محسوسة لدفع التحویالتمن وتمثل سوریا والجزائر بنظامهما التقييدي 

آانتيلية وفئات مستغلة محدودة القنوات غير الرسمية وربما اآثر الى مجاالت غير انتاجية بل لتغذیة المر
 .لتزداد ثراءًا

 
 نجاح السياسات التحريرية والتشارآية

 
حيثما أبطل العمل بأسعار التحویل الثابتة غير العادلة خاصة في وجود اسعار اخرى تجاریة ینتج عن  .80

 .آلما زادت التدفقات المالية الرسمية للتحویالت) موازیة(ار ثالثة االثنين اسع
 بتداول العملة االجنبية والتصرف في حساباتها حوآلما آانت اسعار الفائدة نافسة لالسعار العالمية وسم

 .ولة عبر القنوات الرسميةحسواء آانت مقيمة او غير مقيمة زادت المبالغ الم
ية للتحویالت ال تستقر بالضرورة في البلدان المستقبلة لها، اذا آان مناخ غير ان هذه التدفقات الرسم

ولعل هذا ما جعل اليمن الفقيرة لرأس المال تصدر امواًال الى الخارج . نواتيياالستثمار واالمن غير م
 .لسنوات عدة آما لوحظت هذه الظاهرة في االردن في بعض السنوات

 
ریة الحكومية في آثير من البلدان واستقطبت تحویًال مهمًا للتنمية وقد نجحت تجربة السندات االستثما .81

، وقد )مثل سوليدیر( ولعل لبنان حققت نجاحًا لبعض السندات 2001فهكذا فعلت الهند بنجاح بعد . الوطنية

                                                
تستلم هذه . االقراض الزراعي في المكسيك تقضي هذه التجربة تحویل عشر الدخل من قبل صاحب العمل في الوالیات المتحدة الى بنوك تنتهي الى بنك  1

غير ان هذه التجربة فشلت .  واستمرت قرابة عقدینBracero Program مليون مهاجر فيما عرف 4.6وشملت هذه التجربة . االموال مع نهایة العقد
 . بعد عقد ونصف من نهایة التجربة2001واستمرت المطالبة بأموال ضائعة حتى 



 24 

ونجاح هذا االسلوب في استقطاب التحویالت مرهون بالشفافية . آان اجراءًا مفيدًا لمصر بنجاح محدود
 .ب االعتبارات االقتصادیة والثقة بين المهاجرین والحاآمية في بلدانهموتغلي

ویشتكى آثيرًا من نقص مساهمة التحویالت في االستثمار المنتج غير ان الدخول في عالقة تشارآية مع  .82
 .وهناك امثلة ناجحة لهذه العالقة ساهمت بدرجة آبيرة في التنمية المحلية. المهاجرین آانت قليلة

مكسيك تساهم الحكومة بدوالر مقابل آل دوالر من التحویالت یوجه لالستثمار في مجاالت محددة ففي ال
 . مقاطعة23 آالف مشروع في 3ذلك نتج عن و

 Hometown(آما حققت حمعيات المهاجرین على اساس المدن التي قدموا منها بعض النجاح 
Association  .(زایا تمنحها الحكومة عندما تساهم هذه  خاللها یتم تحویل جماعي یترافق مع ممنف

من حجم التحویالت الى % 1ودور هذه الجمعيات ما زال محدودًا لم یتعّد . التحویالت في التنمية المحلية
وآان لهذه التحویالت الجماعية الميسرة اثره في البرامج . امریكا الوسطى لكن یتوقع له ان یتضاعف مرات

جابي في افریقيا خاصة عند حدوث آوارث او عندما تنشئ تعاونيات تجاریة االجتماعية آما آان له اثر ای
 .في بلدانهم ومراآز لبيع الحبوب والتقاوى

 
 الهجرة وبموضوععالقة الحكومات بجالياتها 

 
وبناء الثقة بين الطرفين ضروري لتعظيم . ليست عالقات الحكومات العربية بجالياتها دائمًا على ما یرام .83

 في العالقات الثنائية للحكومات العربية مع الحكومات ما ان ملف الهجرة ليس دائمًا حاضرًاآ. التحویالت
 .1االخرى

فقد تطورت هذه العالقة من ابوة فاعلة ولكنها خانقة الى عالقة ابوة مفروضة الى اهمال األم ألبنائها الى 
 .ة للعمالت االجنبيًاعالقة المستغل الذي ال ینظر في الهجرة اال مصدر

وما یزال الجهد قائمًا الیجاد افضل صورة للعالقة تحقق الثقة وتحترم الرأي المخالف وتستجيب لحاجات 
 .المهاجرین الفعلية

ویبدو ان الحكومات لم تعد تحرص آما في السابق على ان یكون ملف الهجرة ضمن سلسلة مصالحها 
 .سي ولجذب المعونات واالستثماراتالمتبادلة مع البلدان االخرى فقد رجحت الحاجة للرضى السيا

لذلك آان موقع الهجرة في عملية برشلونة ضعيفًا یكاد ینحصر في التعاون لمقاومة الهجرة غير الشرعية 
 .وآان توظيف العالقات الثنائية العربية خجوًال في ما ینفع المهاجرین

 
 .من تزاید الروابط االقتصادیةري التحویالت بالرغم ش فرص هجرة الى اوروبا آانت ستوبذلك لم تستغل .84

وجاء تصحيح اوضاع المهاجرین الكبير . فالتونسيون في ایطاليا في الترتيب التاسع بعد الفيليبين والصين
وتقدم المهاجرون من امریكا الالتينية وغيرهم عن الهجرة .  في الترتيب الثامنمغاربةفي ایطاليا ليجعل ال
 .المغربية الى اسبانيا

المصریة الى ایطاليا فما تزال محدودة جدًا بالرغم من ان ایطاليا اصبحت الشریك التجاري اما الهجرة 
 مصري سنویًا 1500وفي هذه السنة طور اتفاق بين البلدین یسمح بموجبه هجرة . 2005االول لمصر عام 

ولم تبذل . صةغير ان شروط الهجرة ال تسمح باالستفادة الفعلية بهذه الح.  فقط قبل ذلك300بعد أن آان 
 .جهود مع شرآاء آخرین

مجلس التعاون دول ولم تفعل الحكومات العربية شيئًا وهي تالحظ ان نصيب العرب بين المهاجرین الى 
 .الحالية% 28 الى 1975عام % 74الخليجي یتراجع باستمرار من 

 
 دور البنوك والمؤسسات المالية

 

                                                
ات في المغرب العربي بجالياتها عالقة ابوة فاعلة عندما آانت ترعى جاليات المهاجرین وتقدم خدمات التعليم والحمایة والمشورة  آانت عالقة الحكوم 1

 وآان المهاجرون ذوي). المغرب(او اجهزة الدولة االخرى ) تونس(او القنصليات ) الجزائر(القانونية ولكنها آانت خانقة تحت قبضة الحزب الواحد الحاآم 
لكن .. ومع التسعينات تغير الوضع  فقّلت الخدمات المقدمة دعت قوى معارضة وتراجعت االحزاب الحاآمة ان لم تكن اختفت. الميول المعارضة یستبعدون

. ي بلدان االستقبالالمعارضة زادت بين المهاجرین وانتقلت الجمعيات من ودادیات وطنية الى جمعيات احياء محلية ثم حاولت االندماج في جمعيات آبيرة ف
اما . وفي مصر لم یكن التحاد المغتربين ان ینجح آما وجدت بعض الفرقة مع الحكومات في بلدان مثل الوالیات المتحدة وآذا االمر بالنسبة لسوریا في المانيا

 الباقي فالعالقة ابویة غير فاعلة تظهر في المناسبات
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ویالت فهي اما اجبرت على ان تبقى محلية ال فروع لها في ليس للبنوك العربية الوطنية دور فاعل في التح .85
وعندما اتيح لهذه البنوك حریة . او انها بقيت تقليدیة في وسائل عملها...) سوریا، الجزائر، السودان(الخارج 

من % 60النشاط آانت النتائج مبهرة آما هي حالة بنك القرض الشعبي المغربي الذي یجذب اآثر من 
م یتم ذلك من خالل عالقة مصرفية جامدة ولكن من خالل خدمات فعلية للمهاجرین تمثلت ول. التحویالت

 :في
 اسعار صرف افضل لفترة طویلة في حالة المغرب وفي حالة ترآيا ایضًا -
 .في حالة المغرب) الوفاء(له بطاقة لمن خدمات مميزة تمنح  -
 .خدمات اقراض في البالد االصلية وبالد المهجر -
 واغادیر او تمویل طنجةاجتماعية لصالح المهاجرین وابنائهم مثل بناء مدارس في مشاریع المساهمة في  -

 .زیارة ابناء المهاجرین لبلدهم
وفي اتفاقات مع ) حالة المغرب وتونس(في شراآة مع بنوك في بالد االستقبال  الفاعلة آما دخلت البنوك

ومع مؤسسات مالية للتحویل ) ع وسترن یونيونالمغرب مع موني جرام والجزائر م(مراآز تحویل االموال 
 .)المغرب واسبانيا(اآللي 

 .وفي بالد اخرى اصدر للمهاجرین بطاقات سحب نقدي مثل بطاقات الفيزا آما في الفيليبين
وهناك تطورات ایجابية في التعاون النقدي بين البلدان االوروبية وبعض البلدان العربية مثل مشاریع التعاون 

 .وبلدان في المجموعة االوروبيةبين مصر 
 

 محدودًا جدًا بالرغم من اوجه تعاون مع مؤسسات مالية في  العربية فما زال أما التعاون بين البنوك .86
 .االمارات ومثيلتها في الهند

ویبدو ان البلدان العربية ما تزال بعيدة جدًا عن صور التعاون بين البلدان االوروبية وآان من آخر انجازاته 
 توحيد تكاليف تحویل االموال بين البلدان االوروبية بحيث ال تتجاوز آلفة التحویل داخل البلد االوروبي هو

 .الواحد
اال انه یقع على الحكومات اتخاذ االجراءات المناسبة لخلق منافسة تسمح بتخفيض تكاليف التحویل وفي 

وقد .  بليون دوالر8بلدان العربية یتجاوز فحجم التحویالت بين ال. نفس الوقت تسمح بفوائد مجزیة للبنوك
 مليون دوالر تنتظر البنوك العربية 800اي ان هناك . في المتوسط% 10تبلغ تكاليف تحویلها الحالية قرابة 

وان لم تفعل فإن التحویالت الرسمية سوف تظل على حالها . ان هي اقتحمت مجال التحویالت بفعالية
 .ل االموال االجنبيةوسوف تكون المكاسب لمراآز تحوی
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 متوسط التحويالت السنوية): 3(جدول 
 2004 و1975خالل خمس فترات ما بين 

 )مليون دوالر(
 

 البلدان 
 اليمن  السودان سوريا مصر المغرب الجزائر تونس االردن الفترات

1975-1979 533.8 192.0 418.6 675.8 1207.0 347.0 56.4 1128.0 
- 1984 1053.6 341.8 426.2 939.0 2989.0 487.4 263.0 1524.0 
- 1989 1055.6 430.0 376.5 1492.6 4261.4 408.6 286.2 1131.6 
- 1994 950.4 577 867.8 1990.4 4758.2 567.0 391.0 1157.0 

1996-1999 1559.9 724.9 1358.8 2001.7 3352.3 951.0 496.7 1182.2 
2000-2004 2357.9 1368.9 1850.0 4033.2 2904.3 883.0 1239.6 1607.3 

 
 اعتمد في تحديد متوسط التحويالت السنوية للفترات الزمنية الخمس 

 بالمرفق ) أ(الجدول 
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 نسبة الى فترة االساس التحويالت ): 4(جدول 
1980-1984 

 
 

 البلدان 
 اليمن  السودان سوريا مصر المغرب الجزائر تونس االردن الفترات

1975-1979 51 56 98 72 40 71 21 74 
- 1984 100 100 100 100 100 100 100 100 
- 1989 100 126 88 159 142 84 109 74 
- 1994 90 169 203 212 159 116 148 76 

1996-1999 148 212 319 213 112 195 188 77 
2000-2004 224 400 434 429 97 181 471 105 

 
 بالمرفق) أ (والجدول) 3( احتسب من الجدول :المصدر
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 االردن 

 استثمار اجنبي مباشر مساعدات انمائية تحويالت 
1996 1544 507 15 
1997 1655 462 361 
1998 1543 411 310 
1999 1498 432 158 
2000 1660 552 786 
2001 1811 432 100 
2002 1921 534 56 
2003 1981 - - 
2004 2059 - - 
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 المغرب 

 استثمار اجنبي مباشر مساعدات انمائية تحويالت 
1996 2165 650 322 
1997 1898 464 1188 
1998 2011 530 417 
1999 1938 679 1376 
2000 2161 419 423 
2001 3261 519 2808 
2002 2877 636 428 
2003 3614 - - 
2004 4220 - - 
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 تونس 

 شراستثمار اجنبي مبا مساعدات انمائية تحويالت 
1996 735 127 338 
1997 684 194 339 
1998 718 150 649 
1999 761 253 349 
2000 796 223 752 
2001 927 378 457 
2002 1070 375 795 
2003 1250 - - 
2004 1432 - - 
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 اليمن 

 استثمار اجنبي مباشر مساعدات انمائية تحويالت 
1996 1134 247 60 
1997 1169 356 138 
1998 1202 370 219 
1999 1223 458 307 
2000 1288 265 6 
2001 1295 461 155 
2002 1294 584 114 
2003 1269 - - 
2004 1283 - - 
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 مصر  

 استثمار اجنبي مباشر مساعدات انمائية تحويالت 
1996 3107 2199 636 
1997 3697 1985 891 
1998 3370 1955 1076 
1999 3235 1582 1065 
2000 2852 1328 1235 
2001 2911 1257 510 
2002 2893 1286 647 
2003 2961 - - 
2004 3341 - - 
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 جداول المرفق
 التحويالت الى البلدان العربية حسب فترات خمسية): أ(جدول 

 بالمليون دوالر) 75-2004(
 
 1975-79 1980-84 85-89 1990-94 1996-99 00-2004 

 9431.64 6239.59 4752 5278 5268 2669 ناالرد
 5475.61 2899.66  2150 1709 960 تونس

    1882.5 2131 2093 الجزائر
   2835 2043.0 2437 1735 سوریا
 4958.38 1987.2  1431.0 1315 272 السودان
 11617.04 13409.3 23791 21307.0 14945 6035 مصر

 16132.83 8007.03 9952 7463.0 4695 3379 المغرب
 6429.11 4728.7  3675 5471 4697 اليمن شمال
    1983 2149 943 اليمن جنوبي

 
 .احصاءات ميزان المدفوعات اعداد متفرقة:  من صندوق النقد الدولي1994 الى 1975من : المصدر
 : من صندوق النقد الدولي2004 الى 1996من  

IMF: BOP Statistics data based and browser 2006. 
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 المرفقجداول 
 ن بلدان المغرب العربي منصيب المهاجر) ب(جدول   

 ورويبال) 2004(في اوروبا من التحويالت 
 

عدد العمال المهاجرين  البلدان االصلية
 المغاربيين في اوروبا

مجموع التحويالت في 
 )مليون يورو(اوروبا 

نصيب المهاجرين 
 )يورو(التحويالت 

 1721.9 2867 1665 المغرب
 234.1 1350 575 الجزائر
 3220.3 950 295 تونس

 FEMIP (2006)- Study on improving the efficiency of worker’s remittances in: المصدر
Mediterranean countries- European investment bank 2006. 

 .58 ص 6.1جدول 
 

 :مالحظات
 .لدان الثالث بما یوحي باختالف المستویات التعليمية لمهاجریهایالحظ تباین نصيب المهاجرین بين الب .1
 ).66ص ( یورو 1037: التحویالتان المهاجرین من المغرب في اسبانيا یبلغ نصيب المهاجر منهم من  .2
 ).66من الجدول ص ( یورو 1037 هو التحویالت نصيب المهاجر المغربي في اسبانيا من - .3

 ).79من الجدول ص ( یورو 3623 هو التحویالتسا من  نصيب المهاجر التونسي في فرن-
 ).90من الجدول ص ( یورو 587 هو التحویالت نصيب المهاجر الجزائري في فرنسا من -
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 جداول المرفق
  اورو في اتجاهات اوروبية عربية400اسئلة لتكلفة تحويل ): ج(جدول 

 
 اتجاه التحويل النسبة المئوية من المبلغ المحول من خالل

 MTO البريد الرسمي البنوك
 2.5-2.2 6.3-1.1 %8.8-%0.8 المغرب-اسبانيا. 1
 8.4-3.1 %2.5 %10-%0.8 تونس-فرنسا.2
 8.4 2.5 %4.2-%0.8 الجزائر-فرنسا.3
 7.3-7 7.3-1.1 %10-%3.9 مصر-ایطاليا. 4
 6.5-5.3 2.1-1.5 %9.4-%2.5 لبنان-المانيا.5
 6.5-5.3 2.1-1.5 %9.4-%2.5 االردن-المانيا.6
 6.5 2.1-1.5 %9.4-%2.5 سوریا-المانيا.7
 

 )FREMIP-2006(بنك االستثمار االوروبي ) 1: (المصدر
(1) Table 6.4 p. 62 
(2) Table 7.4 p. 74 
(3) Table 8.4 p. 87 
(4) Table 9.4 p. 98 
(5) Table 10.4 p. 111 
(6) Table 11.4 p. 121 
(7) Table 12.4 p. 131 

 
 :مالحظات
التي یدفعها المرسل % 6.5على تحویل العملة اضافة الى % 2.6اع في حالة االردن یتم استقط •

 %9.1آرسوم فيكون المجموع 
ویدفع رسوم التحویل % 4.5التي یدفعها المرسل یدفع المستلم % 6.5وفي حالة سوریا بجانب  •

 %16.9فيكون المجموع % 2ومصاریف اخرى % 3.9
اما % 4حالة تحویل بنكي اي مجموع في % 1.9والمرسل % 2.1وفي حالة لبنان یدفع المستلم  •

 %.5.3 فيكون المجموع Money gramفي حالة 
 WV 11.2%في حالة مصر یكون المجموع في حالة  •
 WV 9.1%في حالة الجزائر یكون المجموع في حالة  •
 WV 7%في حالة تونس  یكون المجموع في حالة  •
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 جداول المرفق
 عربيةالتحويالت في البلدان الاستخدام ): د(جدول 

 )نسب مئوية(
 

مجال استخدام 
 االردن لبنان مصر الجزائر تونس المغرب التحويالت

لمواجهة  •
تكاليف الحياة 

 اليومية

46 - 45 43 56 74 

 16 24 12 13 23 31 رسوم التعليم •
 4 5 18 23 34 16 منزل او شقة •
اقامة مشروع  •

 انتاجي
- 2 3 - 5 - 

 6 5 15 5 16 5 استثمار •
 - 5 12 11 25 2 اخرى  •

 
 .FREMIP 2006استقصاء محدود لبنك التنمية االوروبية ظهر في تقریر : المصدر
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 حسب البلدان) 2004(توزيع التحويالت الصادرة من البلدان العربية 
 

 52 السعودیة 
 9 الكویت
 7 عمان 
 6 قطر

 4 البحرین 
 17 االمارات 

 3 ليبيا 
 2 أخرى

 

 ةيدوعسلا
52%

تيوكلا
9%

 نامع
7%

رطق
6%

 نيرحبلا
4%

 تارامالا
17%

 ايبيل
3%

ىرخأ
2%
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 البلدان )فوب(درات اجمالي الصا

2000 2004 
 71.4 87.4 االردن
 14.3 13.6 تونس
 27.2 40.4 مصر
 27.2 33.9 اليمن

 43.3 29.5 المغرب
 37.1 35.3 السودان
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 البلدان اجمالي الواردات

2000 2004 
 25.2 33.1 االردن
 10.8 9.3 تونس
 16.9 17.5 مصر
 34.3 55.4 اليمن

 23.9 18.7 المغرب
 34.4 41.1 السودان
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 خالصة تنفيذية
 التحويالت الى البلدان العربية سماتها وآثارها

 
إزداد اهتمام العالم بتحویالت المهاجرین من مصدر لتعدیل ميزان المدفوعات الى فرصة للتنمية خاصة  .1

 وقاربت 1995بعد أن تجاوزت هذه التحویالت الى البلدان النامية المساعدات االنمائية الرسمية منذ 
 .2004االستثمارات االجنبية المباشرة في هذه البلدان عام 

 
وازدادت العنایة بهذه التحویالت بعد تشكيل فریق مكافحة غسيل االموال والذي أصبح من مهامه  .2

الرئيسية منع استغالل النظام المالي الدولي لتحویل االرهاب سعيًا لتجفيف منابعه، فكانت دعوة السبع 
آما ان حجم التحویالت في . لزیادة التحویالت الرسمية على حساب التحویالت غير الرسميةالكبار 

، ذهب منها الى البلدان النامية 2005 بليون دوالر عام 232العالم اصبحت مثار اهتمام بعد أن بلغت 
 . بليون دوالر131 فقط بـ2000 بليون، خاصة وقد ارتفعت عن عام 167

 
واختالفات في رصد وتسجيل التحویالت في حسابات ميزان المدفوعات للدول، وما تزال هناك مشاآل  .3

: بالرغم من وضوح االدلة الخاصة بذلك فإجمالي التحویالت هو جملة ثالث بنود في ميزان المدفوعات
ویختلف اسلوب . تحویالت العمال وتعویضات المستخدمين وتحویالت المهاجرین، وأولها اهمها

 .ن العربية ایضًا سواء آانت مشرقية او مغاربيةالتسجيل في البلدا
 

وحجم التحویالت یتأثر بخصائص المهاجر ان آانت مؤقتة او دائمة مصحوبة باألسرة ام ال وبمدى  .4
ومستوى التعليم والوظائف التي یشغلها . تأنيث الهجرة، ومدى توفر حریة المبادرة االقتصادیة

 .لمهجرالمهاجرون، ثم بمستوى االجور في بلدان ا
 

ویشار عادة الى ان اهم مصدر للتحویالت في العالم هو الوالیات المتحدة ولكن منطقة االسكوا هي اآبر  .5
ومهما یكن من ) 2004( بليون دوالر 26مصدر للتحویالت في الحقيقة إذ تبلغ التحویالت الصادرة منها 

 .امر فإن السعودیة هي ثاني اآبر مصدر للتحویالت
 

 21.6ما قيمته ) 2004( العربية في نفس الوقت حجمًا هامًا من التحویالت بلغ عام وتستقطب المنطقة .6
ویتقاسم المتبقي مصر واالردن والجزائر % 43آان نصيب لبنان والمغرب فقط منها . بليون دوالر

 فترة قياس نجد أن هذه التحویالت 1984-1980واذا اخذت الفترة . واليمن وتونس والسودان وسوریة
 لالردن واصبحت اربعة اضعاف لتونس وآذلك للمغرب والسودان ولكنها راوحت مكانها تضاعفت

 .بالنسبة لمصر واليمن وربما لسوریة ایضًا
 

 دوالر للمصري في آندا 10واختلف نصيب المهاجر العربي من التحویالت اختالفًا شاسعًا بين اقل من  .7
. الوالیات المتحدة او االمارات العربية المتحدة دوالر للمصري في سویسرا او 3000او ليبيا واآثر من 

 دوالر في حين أن تحویل المهاجرین الى االردن هو ربع هذا 4000ویتجاوز تحویل المهاجر االردني 
 .المبلغ

 
وتختلف تكاليف التحویل حسب اتجاهاتها والمبلغ المحول ووسيلة التحویل وهي تبلغ في اقصاها في  .8

في % 6.5 دوالر محولة وتنخفض في حاالت اخرى الى 500من آل % 16.9سوریة اذ تبلغ الكلفة 
عامل له آبير االثر في آلفة ) MTO(وانتشار فروع البنوك ومراآز تحویل االموال . بلدان اخرى

وهذا االنتشار متباین بين البلدان العربية وهو في ادناه في حالة سوریا وفي اعاله في لبنان . التحویل
وآل ضعف في التغطية او ارتفاع للكلفة یدفع التحویالت الى القنوات . حویل االموالبالنسبة لمراآز ت

 .غير الرسمية
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% 54وتقدیر التحویالت غير الرسمية هو اآلخر متباین حسب البلدان والفترات لكنه ربما آان في حدود  .9
التحویالت غير من اجمالي التحویالت، ویخلق هذا هامشًا آبيرًا لحرآة المؤسسات المالية لجذب 

الرسمية، غير انه من اهم شروط ذلك اختفاء تعدد اسعار العملة في البلد الواحد، وقد بدأ هذا التعدد یزول 
 .ومن معاقله االخيرة سوریة

 
ویتماشى استخدام التحویالت في البلدان العربية مع ما هو مالحظ في بلدان نامية اخرى بشكل عام،  .10

التعليم والصحة، السكن، ليأتي دور االستثمار او :  الحياة لألسرة ثم بالتدرجفأغلبها یوجه لتغطية تكاليف
 .من التحویالت% 12االدخار ونصيب هذا االخير ال یتجاوز في معدله 

 
 للبنان 1430 دوالر بالمتوسط، لكنه نصيب یتفاوت من 71ویبلغ نصيب المواطن العربي من التحویالت  .11

 وتونس وآان نصيب اليمني أو المصري او السوداني او السوري هو  دوالر لالردن ثم المغرب381الى 
 .2004 بالدوالرات لعام 39، 42، 47، 65: االقل وعلى التوالي

 
وما % 26ولم یعد االردن هو صاحب النصيب االوفر من التحویالت في ناتجة المحلي بل اصبح لبنان  .12

وبقي هذا النصيب متواضعًا لمصر % 8.4والمغرب % 10تتبعه اليمن % 18یزال هذا التصيب لالردن 
3.4.% 

 
ثم % 71غير ان التحویالت بالنسبة للصادرات ما تزال مهمة إذ احتل االهمية االولى في ذلك، االردن  .13

 .اما لبنان فخارج القياس اذ تمثل التحویالت ثالثة اضعاف الصادرات% 37والسودان % 43المغرب 
 

ت مع الواردات اذ تمثل نصف واردات لبنان ولليمن والسودان ویالحظ امر مشابه في مقارنة التحویال .14
 .الثلث، ولالردن والمغرب الربع

 
وقد تجاوزت التحویالت قيمة المساعدات االنمائية الرسمية منذ بعيد اذ سبقت البلدان العربية مثيلتها من  .15

 لكنه تراجع في منتصف وقد آان العون االنمائي العربي هامًا جدًا. البلدان النامية بعقد من الزمن
من التحویالت % 7الثمانينات واستعاد في بدایة االلفية بعض اهميته، لكن اصبح هذا العون ال یمثل اال 

 .وهو مع ذلك اهم من العون االوروبي في اطار عملية برشلونة
 

روز بعض وقد تجاوزت التحویالت االستثمار االجنبي المباشر ایضًا في البلدان العربية مجتمعة مع ب .16
ناهيك ان التحویالت شهدت استقرارًا او زیادة . الحاالت الخاصة وذلك منذ اآثر من عقد من الزمن

 .مستمرة في حين شهدت المعونات واالستثمارات تذبذبًا شدیدًا
 

بالرغم . وقد آان للتحویالت آثارها االقتصادیة فهي تساهم في التنمية ولكن ليس بالقدر الكافي او الممكن .17
أن الجوانب السلبية للتحویالت مثل االعتمادیة وانتشار االستهالك الضار هو اقل خطورة من حاالت من 

 .اخرى
وللتحویالت مزیتها في منطقة عرفت حروبًا ونزاعات اذ ساعدت على تجاوز آثير من المحن ولوالها 

 .لكان الوضع االجتماعي والسياسي واالمني مختلفًا
 

الواحات في المغرب والمدرجات (لبية على الزراعة في بعض المناطق وقد ظهر للتحویالت آثار س .18
 .لكن آان لها اثر ایجابي في بعض المحليات في المغرب وفي مصر) الزراعية في اليمن

 
وقد یؤخذ على التحویالت عدم توجهها لالستثمار المنتج اال ان ذلك یتعلق بتوفر مناخ االستثمار من عدمه  .19

ر المهاجرین انفسهم لتوظيف مدخراتهم اضافة الى ان آثيرًا من جوانب االنفاق اآثر من تعلقه باختيا
 .االخرى هي استثمار بعيد المدى مثل االنفاق على التعليم والصحة والسكن
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والتحویالت تكشف االنظمة المالية والمصرفية السيئة وتبتعد عنها لقنوات غير رسمية لكنها تساعد في  .20
وقد تساعد التحویالت في . عرفت هذه آيف تقدم خدماتها المالية للمهاجرینتطویر مؤسسات مالية إن 

 بليون دوالر متاحة آقروض للبلدان النامية بضمان 9الحصول على قروض من السوق الدولية ویقدر ان 
 .التحویالت اليها

 
لفقر او حدته وهناك آثار اجتماعية هامة ایضًا للتحویالت مثل اثرها على مجموع السكان وعلى تخفيف ا .21

 .واالستجابة للغوث وقت االزمات دون ان یكون لها تأثير یذآر على التفاوت في الدخول
 

وللتحوالت أثرها على سوق العمل من حيث االجور ومستویات المهارة سواء في بلدان االستقبال  .22
 .للمهاجرین او االرسال اال ان اثرها في تخفيف البطالة قد یكون محدودًا

 
ولها تأثيرها االیجابي ... لتحویالت تأثيرات نفسية إذ تدفع للمبالغة في التوقعات لعوائد الهجرةآما آان ل .23

 .في تمكين المرأة ویتم هذا التمكين ببعض الصعوبات والمعاناة
 

وتستحق التحویالت عنایة اآبر، وهناك الكثير من الجهد المطلوب، في اطار سياسة تهدف الى تعظيم آثار  .24
. یجابية، غير انه یجب التذآر بأنها تدفقات مالية خاصة تتجه لتلبية حاجات االسر مباشرةالتحویالت اال

 .آما أن هذه التحویالت لن تكون یومًا بدیلة للمساعدات االنمائية الرسمية او االستثمار االجنبي المباشر
االقتصادیة وقدرًا من وأیة سياسة ال بد أن تسعى إللغاء تعدد اسعار العملة وتسمح بمزید من الحریات 

المنافسة بين المؤسسات المعنية بالتحویالت وأن تبدأ بدراسة واقع التحویالت الذي ما یزال بحاجة الى 
 .دراسات ومسوح

 
فعلى الحكومات عندما ترغب تعظيم فوائد التحویالت اتخاذ جملة من السياسات من ضمنها ادماج الهجرة  .25

والسعي للحصول على حصة من اسواق الهجرة وتقدیم سلع مالية في سلة المصالح مع البلدان االخرى 
مثل سندات التنمية وغيرها وتقدیم خدمات حقيقية للمهاجرین في بلدان المهجر تتضمن تعليمًا وثقافة 

 ..الخ... وسياحة وحمایة
 

لمرغوبة وعلى المؤسسات المالية العربية خاصة القومية واالقليمية منها ان تساهم في هذه السياسات ا .26
 .بالبحث والعون الفني والدخول في شراآة مع المؤسسات المالية الوطنية

 
آما على المهاجرین االنتظام في جمعيات تجمعهم وطنيًا او حسب المناطق التي قدموا منها ویعملوا على  .27

 الدفاع عن نفسهم من ناحية في اطر شرعية والعمل على تقدمهم المهني وتحدید مساهمتهم في تنمية
 .مناطقهم عندما تتقدم الجهات المناسبة بمشاریع مقنعة

 
ویبقى على بلدان االستقبال دور خاص في االعتراف بالوثائق القنصلية، ودعم قدرات المؤسسات المالية  .28

المقابلة في البلدان المصدرة للعمالة وتقدیم فرص متكافئة للمهاجرین في اطار المواثيق الدولية بما یضمن 
 .لمبادرة االقتصادیة ومجاًال للحفاظ على الهویةهامشًا من ا

 


