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ًًًًمقدمة

 

تحظى تدفقات تحويالت املغتربين بأهمية كبيرة على مستوى الاقتصاد العالمي، إذ تنافس التدفقات 

النقدية الناجمة عن محافظ ألاصول في ألاسواق املالية، وتشكل نسبة جيدة من إجمالي التدفقات النقدية 

 الداخلة إلى البلدان، ال سيما البلدان النامية.

 في تعزيز الاستهالك لألسر املتلقية للحوالات في البلدان 
ً
 بارزا

ً
 دورا

ً
ذلك إلى أنَّ لتحويالت املغتربين أيضا

 للتمويل في النظام 
ً
النامية التي تعاني من أزمات مالية أو اقتصادية أو اضطرابات سياسية، كما تؤمن مصدرا

وإعادة ضخها عبر قنوات إلاقراض لألسر املحتاجة املصرفي، عن طريق جذب التحويالت من النظام املصرفّي، 

 لتمويل. 

يتحدث بعض خبراء الاقتصاد في املقابل عن التأثيرات السلبية الستمرار تدفق التحويالت، ال سيما ما 

 في صادرات البلد املتلقي.
ً
 تفرزه من ضغوط على سعر الصرف، بما يؤثر سلبا

، وتدرس حالة سورية لذا، تبحث هذه الدراسة في التأثيرات الاقت
ً
 وإيجابا

ً
صادية لتحويالت املغتربين، سلبا

، وتمر بأزمة اقتصادية، تواجهها الحكومة بسياسة 2111كنموذج لدولة تعاني من حرب مستمرة منذ العام 

تقشفية، دون تصٍد كاٍف النخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، لتبرز التحويالت كمصدر دخل هام لألسر 

عتمد عليها لتعزيز استهالكها وتخفيف حدة الفقر، في حين تزداد درجة الالعدالة في املجتمع جراء املتلقية، ت

سر تحويالت نقدية أو مساعدات عينية، ما يقتض ي برامج 
ُ
 ألنه ال يتلقى جميُع ألا

ً
السياسة التقشفية، نظرا

 تمع.وآليات خاصة لتوجيه التحويالت باالتجاه ألاكثر فائدة في الاقتصاد واملج

 

 

 

 

 

 

 

ً
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ً
 
ًاملغتربين "مدخل نظري" تحويالت -أول

تعّرف تحويالت العاملين وفق دليل ميزان املدفوعات )الطبعة الخامسة( لصندوق النقد الدولي على 

أساس أنها تحويالت جارية خاصة تضم السلع وألاصول املالية من مهاجرين و/ أو عاملين مقيمين خارج الدولة 

 ملّدة سنة أو أكثر، 
ً
أما العاملون في الخارج ملّدة تقل عن سنة  .1أفراد أسرهم( في دولهم ألاصل إلى أشخاص )عادة

 تم الحصول عليه من العمل ملصلحة جهة غير 
ً
)أي غير املقيمين في دول املهجر(، فإن تحويالتهم تمثل دخال

 .2دخل في ميزان املدفوعاتمقيمة )في دولهم ألاصل(، وبذلك فإنها تدخل ضمن تعويضات العاملين تحت بند ال

تمثل التدفقات الدولية الداخلة إلى البلد من تحويالت املغتربين سمة ثابتة في كثير من الاقتصادات 

 لرأس املال من أجل التنمية، وتبرز النامية واقتصادات ألاسواق الصاعدة، كما 
ً
 مطردا

ً
 خارجيا

ً
تشكل مصدرا

و بلدان النامية من خالل الهجرة وإمكاناتها في تعزيز النمأهميتها املالية في تعويض خسارة رأس املال البشري في ال

الاقتصادي. وقد برهن بعض الدراسات الاقتصادية أن تحويالت املغتربين قوة ال يستهان بها في الاقتصاد 

وبالنسبة للعديد من الاقتصادات  العالمي، إذ تمثل التحويالت أحد أكبر التدفقات الدولية للموارد املالية،

ة التي تستقبل التحويالت، تتجاوز تدفقات النامي

التحويالت املالية الاستثمار ألاجنبي املباشر، 

وتدفقات املحافظ في ألاسواق املالية، واملساعدات 

إلانمائية الرسمية، وتشكل التحويالت إلاجمالية 

 
ً
 هاما

ً
 من وارداتها، وجزءا

ً
 كبيرا

ً
لبعض البلدان جزءا

وقد أصبحت تحويالت  ،3من الناتج املحلي إلاجمالي

العمال ثاني أكبر مصدر لصافي التدفقات املالية في 

 .4البلدان النامية

هذا إلى أنه بمقارنة تحويالت املغتربين بتدفقات رأس املال الخاص أو املعونة الرسمية، يتبين أنها كانت 

، إذ ثبت أن تقلباتها الدورية كانت أقل بكثير، كما كان انكماشه
ً
يالت ا أقل بكثير من أنواع التحو أكثر استقرارا

 .21125ألاخرى عقب ألازمة املالية العاملية التي بدأت في عام 

                                                           
 .175، ص(2112 )أيلول  املوحد العربي الاقتصادي التقريرصندوق النقد العربي،  1
 .175املرجع السابق، ص 2

3 Ralph Chami et al, Macroeconomic Consequences of Remittances, International Monetary Fund Occasional 

Paper 259, March 11, 2008. 
4 Ioana Schiopu and Nikolaus Siegfried, “Determinants of Workers’ Remittances Evidence from the European 

Neighbouring Region”, European Central Bank, Working Paper Series No 688 /October 2006. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp688.pdf?f31c4dfff2b68deec59ef90384bc8e4f  

 .2112أيلول صندوق النقد الدولي، ، مجلة تمويل وتنمية، "، )دراسة(متاعب الانتقال"، وآخرون أدولفو باراهاس 5

التدفقات الدولية الداخلة إلى البلد من تشكل 

 لرأس املال  تحويالت املغتربين
 
 مطردا

 
 خارجيا

 
مصدرا

من أجل التنمية، وتبرز أهميتها املالية في تعويض 

خسارة رأس املال البشري في البلدان النامية من 

 .الاقتصاديخالل الهجرة وإمكاناتها في تعزيز النمو 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp688.pdf?f31c4dfff2b68deec59ef90384bc8e4f
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إشكاليات متعلقة بطريقة قياسها، رغم وضوح تعريف  –من جانب آخر–كما تعترض تحويالت املغتربين 

التحويالت وفق دليل ميزان املدفوعات لصندق النقد الدولي، إذ أظهرت البيانات الدولية للتحويالت اختالفات 

في تسجيلها، إذ يقوم بعض الدول بتصنيف تحويالت العاملين بالخارج على أساس الجنسية، وليس على أساس 

الخارج، كما تقوم دول أخرى بتصنيف تحويالت العاملين بين تحويالت وتعويضات على أساس مدة إلاقامة في 

. إلى غير .عشوائي، أي حسب الاختيارات التي تالئمها ومدى توافر البيانات لديها والنظام الضريبي املطبق فيها.

ن ند ثالث لتحويالت املهاجريذلك، وما يزيد من حدة الاختالفات في تسجيل إحصاءات تحويالت العاملين وجود ب

في ميزان املدفوعات، يضم صافي ألاصول التي يقوم العمال املهاجرون بتحويلها عند انتهاء إقامتهم في دولة 

املهجر، ذلك ملّدة سنة أو أكثر، وتسجل هذه التحويالت ضمن تحويالت رأس املال، وفق دليل ميزان املدفوعات 

  .2في الطبعة الخامسة

 لتفسير صندوق النقد سجلت التحو 
ً
يالت املالية في ثالثة أقسام مختلفة من ميزان املدفوعات، ذلك وفقا

 الدولي:

، بما في ذلك  12: هي إجمالي دخل العمال املقيمين في الخارج ملدة تقل عن العاملين تعويضات .1
ً
شهرا

 (.2311البند رمز قيمة املنافع العينية )في الحساب الجاري، الفئة الفرعية "الدخل"، 

: هي قيمة التحويالت النقدية املرسلة إلى الوطن من العمال املقيمين في الخارج ألكثر العمال تحويالت .2

 (.2331من سنة واحدة )في الحساب الجاري، الفئة الفرعية "التحويالت الحالية"، رمز البند 

 رأس حساب في) آخر ىإل عمل بلد من ينتقلون  الذين املهاجرين ثروة صافي املهاجرين تحويالت تمثل .3

 .7(2431رمز البند  ،"الرأسمالية التحويالت" الفرعية الفئة املال،

، فإن هناك عدة مشاكل مرتبطة بتنفيذها 
ً
هذا، وفي حين أن فئات صندوق النقد الدولي محددة جيدا

 
ً
تحويالت  جميععلى نطاق العالم يمكن أن تؤثر في قابليتها للمقارنة، فبعض البنوك املركزية تسجل تقريبا

، وال  12، حتى بالنسبة للمهاجرين الذين هم في الخارج ألكثر من «تعويضات املوظفين»املهاجرين تحت بند 
ً
شهرا

تسجل بنوك مركزية أخرى )مثل: البنك الوطني التشيكي والبنك الوطني البلغاري( تحويالت العمال بشكل 

قطاعات أخرى  -ت بند التحويالت الجارية ألاخرى منفصل، ولكن تحسبها مع التحويالت الخاصة ألاخرى تح

(، باإلضافة إلى ذلك، ال يسجل العديد من البنوك املركزية تحويالت املهاجرين بشكل منفصل في 2332)البند 

 .2حساب رأس املال

                                                           
 .175ص مرجع سابق،، املوحد العربي الاقتصادي التقريرنقد العربي، لصندوق ا 2

7 “International Migrant Remittances and Their Role in Development”, International Migration Outlook, OECD 

2006, P140. https://www.oecd.org/els/mig/38840502.pdf  
 .141املرجع السابق، ص  2

https://www.oecd.org/els/mig/38840502.pdf
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 مختلفة لحساب تحويالت العاملين، فبعضهم يحسبها كمجموع لثالثة  الاقتصاديون يستخدم 
ً
طرقا

عويضات املوظفين، وتحويالت العاملين، وما يجلبه املهاجرون لدى انتقالهم إلى بلدانهم ألاصلية(. مكونات هي: )ت

في حين يقترح دانييل دايانو )اقتصادي أرمني( استخدام مجموع تعويضات املوظفين وتحويالت العاملين 

عّد منظمة التنمية والتعاون 
ُ
( هذه الطريقة OECDالاقتصادي )والتحويالت الجارية ألاخرى للقطاعات ألاخرى، وت

أنسب طريقة لتقدير تحويالت املغتربين، لكونها قادرة على التغلب على التباينات في « طريقة ديانو»املسماة 

 عمليات التقدير والحساب.

إجمالي دخول العمال املهاجرين في البلد « تعويضات املوظفين»؛ تمثل «ديانو»كما أنه بحسب طريقة 

 من دخولهم، دون أن يرسلوا أية تحويالت خارجية، في حين تشمل املضيف الذين 
ً
تحويالت »ينفقون جزءا

إجمالي دخول املوظفين غير املهاجرين، مثل موظفي السفارات والقنصليات ألاجنبية، واملوظفين في « املوظفين

عب تحويالت التي يصال« التحويالت الجارية للقطاعات ألاخرى »املنظمات الدولية في البلد املضيف، وتشمل 

تمييزها عن تحويالت العمال، مثل املساعدات والهدايا، ومدفوعات برامج املعاشات التقاعدية في املنظمات غير 

 التحويالت من ألانشطة غير املشروعة
ً
كما يمكن من ناحية أخرى  هذا من ناحية.، 3الحكومية، كما تشمل أيضا

َعّد تدفقات التحويالت نفسها أقل من قيمتها الحقيقية، ألنها ال تشمل التحويالت عبر القنوات غير الرسمية، 

مثل املبالغ النقدية التي ينقلها ألاصدقاء أو أفراد ألاسرة معهم، أو التحويالت العينية للمجوهرات واملالبس 

 -وغيرها من السلع الاستهالكية 
ً
ذه ويعتقد أن ه -يضاف التحويالت عبر مكاتب التحويل غير املرخصة أصوال

 ال  %51و 11النسبة كبيرة في العديد من البلدان، إذ تتراوح بين 
ً
من مجموع التحويالت املالية، ولكنها غالبا

 .11تسجل في إلاحصاءات الرسمية

  

                                                           
 .141املرجع السابق، ص 3

 .141املرجع السابق، ص 11
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ً
 
ًًًمقاربات إحصائية -ثانيا

أثناء اجتماعات الربيع للبنك الدولي أن  2117نيسان  21 في الذي صدر « الهجرة والتنمية»أظهر تقرير 

، ذلك للسنة الثانية على التوالي، وهو اتجاه لم ُيشهد 2112التحويالت املالية إلى البلدان النامية انخفضت في 

 .11منذ ثالثة عقود

 إلى الدولي تشير تقديرات البنك 
ً
مليار  423البلدان النامية بلغت إلى أن التحويالت املالية املسجلة رسميا

 بنسبة  2112دوالر في 
ً
. وانكمشت التحويالت املالية العاملية 2115مليار دوالر في  441مقابل  %2.4منخفضة

مقابل  2112مليار دوالر في  575مسجلة  %1.2التي تشتمل على التدفقات إلى البلدان مرتفعة الدخل بنسبة 

 .2115مليار دوالر في  522

رت تدفقات التحويالت املالية إلى جنوب آسيا وآسيا الوسطى، من أسعار النفط املنخفضة، وضعف  تضرَّ

والاتحاد الروس ي، كما أدى ضعف النمو في أوروبا إلى  النمو الاقتصادي في بلدان مجلس التعاون الخليجي

وازداد هبوط التحويالت املالية  وأفريقيا جنوب الصحراء،  انكماش تدفقات التحويالت إلى بلدان شمال أفريقيا

عند تقويمها بالدوالر ألامريكي جراء هبوط قيمة اليورو والجنيه إلاسترليني والروبل الروس ي مقابل العملة 

، حتى أن التوقعات كانت أسوأ 2112، )ذلك جراء ألاداء الضعيف لالقتصاديات ألاوربية طوال عام 12ألامريكية

إضافة إلى ألاثر السلبي إلجراءات انسحاب بريطانيا من الاتحاد ألاوروبي « اكستوقعات غولدمان س»على اليورو 

«Brexit » وتراجع مؤشرات الاقتصاد الروس ي واستمرار التأثير السلبي لعملية ،
ً
على الجنيه إلاسترليني واليورو أيضا

 (.2114تعويم الروبل منذ العام 

 تلقية للتحويالت تراجعات حادة في تدفقات التحويالتنتيجة لذلك، شهد الكثير من البلدان الكبيرة املو 

لت أكبر تراجع في تدفقات  املالية إليها. فالهند التي احتفظت بمكانتها كأكبر متلق للتحويالت في العالم سجَّ

 بأكثر من  22.2التحويالت إليها، إذ بلغت 
ً
مليار دوالر في  22.3مقابل  %3مليار دوالر العام املاض ي، منخفضة

وتشير التقديرات إلى انخفاض التحويالت املالية إلى بعض البلدان الرئيسة املتلقية العام املاض ي، ومنها ، 2115

. وتمثلت الاستثناءات بين البلدان %3.5، ومصر بنسبة %11، ونيجيريا بنسبة %11.1بنغالديش بنسبة تراجع 

على  %4.3و %2.2قات التحويالت إليهما بنسبة الرئيسة املتلقية في املكسيك والفلبين اللتين شهدتا زيادة تدف

الترتيب العام املاض ي، إذ استفاد مرسلو التحويالت في هذين البلدين من قوة سوق العمل في الواليات املتحدة 

  .13ألامريكية وأسعار الصرف املواتية

                                                           
  .2117نيسان/أبريل  21، البنك الدولي "،النامية تتراجع للعام الثاني على التواليالتحويالت املالية إلى البلدان " 11

-decline-countries-developing-to-release/2017/04/21/remittances-http://www.albankaldawli.org/ar/news/press

 year-consecutive-second-for. 
 املرجع السابق. 12
 املرجع السابق. 13

http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2017/04/21/remittances-to-developing-countries-decline-for-second-consecutive-year
http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2017/04/21/remittances-to-developing-countries-decline-for-second-consecutive-year


   

ً-التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لتحويالت املغتربين
 
سورية نموذجا  2 

 

بشكل  وال إلى بلدانهم،بية التي تمنع الالجئين من تحويل ألامو يشار إلى أن التقرير تجاهل إلاجراءات ألاور 

ين، غر مرخصرسمي، ما أدى إلى الاعتماد بشكل متزايد على الطرق غير الرسمية للتحويل، عبر مكاتب وأشخاص 

 أو بصحبة املسافرين.

ذلك إلى أنه بدراسة بيانات البنك الدولي املرتبطة بتدفقات تحويالت املغتربين، وإجمالي الناتج العالمي 

، يمكن التمييز بين مرحلتين: قبل 2115و 2117( طوال املّدة الزمنية الواقعة بين العام 2111)باألسعار الثابتة 

، إذ كان التغير في الناتج يرافقه تغير في الاتجاه نفسه في قيمة التحويالت، وإنما بمعدالت أعلى، أما 2111العام 

أعداد متزايدة، بسبب ألاحداث في املنطقة با بصورة أساسية، وبو ، وبدء تدفق املهاجرين إلى أور 2111بعد العام 

، ليتغير الحال في العام 
ً
العربية، فقد اقتربت معدالت التغير في التحويالت من معدالت التغير في الناتج، تدريجيا

 لتراجع قيمة التحويالت في هذا العام 2115
ً
 التجاه التغير في الناتج، نظرا

ً
، إذ أصبح التغير في التحويالت مخالفا

، لأل 
ً
 رغم نمو إجمالي الناتج العالمي.سباب الواردة سابقا

( 2115-2117عدالت التغير السنوية في قيمة تحويالت املغتربين بين ألاعوام )م( 1يعرض الجدول رقم )

 ( طوال املدة نفسها:2111مقارنة مع معدالت التغير السنوية في إجمالي الناتج إلاجمالي للعام )باألسعار الثابتة 

ً(3ل رقم )الجدًو

 مقارنة معدل التغير السنوي في قيمة التحويالت مع تغير الناتج الاجمالي الاسمي العاملي

 التغير )مليار دوالر( الناتج العالمي التغير )مليار دوالر( التحويالتًالعام

2007 398.60 20.68% 63062 4.26% 

2008 460.20 15.45% 64216 1.83% 

2009 429.40 6.69-% 63122 1.70-% 

2010 463.70 7.99% 65853 4.33% 

2011 525.90 13.41% 67906 3.12% 

2012 547.00 4.01% 69545 2.41% 

2013 572.30 4.63% 71308 2.54% 

2014 592.90 3.60% 73252 2.73% 

2015 582.30 1.84-% 75242 2.72% 

ً*مصدر بيانات الجدول: بيانات البنك الدولي وحسابات الباحث
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 على بيانات البنك الدولي إلجمالي الناتج املحلي )لألسعار الثابتة  كما
ً
، 211515للعام  14(2111أنه اعتمادا

من إجمالي الناتج العالمي،  %1.77يستنتج أن إجمالي قيمة التحويالت في العام نفسه؛ شكلت ما نسبته 

با وآسيا و ناتج مجموعة أور من  %2.22من إجمالي ناتج مجموعة بلدان غرب آسيا والباسيفيك، و %2.77و

 %12.2من ناتج أمريكا الشمالية، و %3من إجمالي ناتج مجموعة أمريكا الالتينية والكاريبي، و %3.22الوسطى، و

من  %1.2من ناتج العالم العربي، و %22.22من إجمالي ناتج مجموعة بلدان الشرق ألاوسط وشمال إفريقيا، و

 (.OECDالتنمية والتعاون الاقتصادي )ناتج الدول ألاعضاء في منظمة 

هذا، وبحسب تصنيفات البنك الدولي للدول على أساس الدخل، يستنتج أن القيمة إلاجمالية لتحويالت 

من إجمالي الناتج املحلي للبلدان عالية الدخل، وما نسبته  %1.12شكلت ما نسبته  2115املغتربين في العام 

من ناتج البلدان منخفضة الدخل.  %152.45سطة الدخل، وما نسبته من إجمالي ناتج البلدان متو  2.27%

إلى إجمالي الناتج املحلي في  2115( لنسب إجمالي تحويالت املغتربين طوال العام 2ويعرض الجدول رقم )

 مجموعات البلدان بحسب تصنيفات البنك الدولي: 

  

                                                           
 من إجمالي الناتج الحقيقي هي استبعاد تأثير التضخم في قيمة الناتج،  14

ً
الغاية من استخدام إجمالي الناتج باألسعار الثابتة بدال

 وهو ما سوف نستخدمه في الدراسة، إال إذا أشير إلى استخدام نوع آخر من الناتج.
 لتوافر بيانات نهائية ومدققة كام 2115نعتمد هنا العام  15

ً
 إلى صافي تدفقات نظرا

ً
ستثمار الا لة عن التحويالت والناتج املحلي إضافة

 إلى باقي التدفقات النقدية  الخارجي
ً
املباشر ومحافظ ألاصول، إذ إن الهدف ألاساس هنا هو عرض ألهمية قيمة التحويالت قياسا

 الداخلة إلى البلد.
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ً(5الجدول رقم )

 (5232الاسمي )باألسعار الثابتة نسبة تحويالت املغتربين إلى إجمالي الناتج 

ًنسبة التحويالت/ الناتج الناتج )مليار دولر( 2015

 %0.77 75,242ًالعالم

 %26.28 2,215 العالم العربي

 %2.77 21,041 غرب آسيا والباسيفيك

 %4.44 13,096 منطقة اليورو

 %2.62 22,218 أوربا ووسط آسيا

 %3.25 17,885 الاتحاد ألاوربي

 %3.00 19,399ًأمريكا الشمالية

 %9.82 5,926 أمريكا الالتينية والكاريبي

 %18.20 3,198 الشرق ألاوسط وشمال افريقيا

 OECD 48,383 1.20%أعضاء 

 %35.08 1,659ًأفريقيا جنوب الصحراء الكبرًى

 %1.18 49,215 البلدان عالية الدخل

 %2.27 25,676 البلدان متوسطة الدخل

 %156.45 372 منخفضة الدخلالبلدان 

ً*مصدر بيانات الجدول: بيانات البنك الدولي وحسابات الباحث 

 آلخر FDIذلك إلى أنه بمقارنة تدفقات تحويالت املغتربين بتدفقات الاستثمار الخارجي املباشر )
ً
(، وفقا

 بعد
ً
، 2112ألازمة املالية العاملية  البيانات املتاحة في البنك الدولي، يالحظ تزايد أهمية التحويالت، تدريجّيا

ومرّد ذلك إلى ارتفاع نسبة التحويالت إلى تدفقات الاستثمار الخارجي املباشر التي ُيَعدُّ سببها الرئيس تراجع 

معدالت الاستثمار الخارجي املباشر، بسبب ألازمة وتأثيراتها في السيولة املوجهة لالستثمار الخارجي، وازدياد 

 املخاطر.
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 نسبة تحويالت املغتربين إلى صافي الاستثمار الخارجي املباشر:( 3ويعرض الجدول رقم )

 (3الجدول رقم )

ً(FDIبين إلى صافي الاستثمار الخارجي املباشر )ًرنسبة تحويالت املغت

 الاستثمار الخارجي املباشر العام

 )مليار دوالر( 

 تحويالت املغتربين

 )مليار دوالر( 

من نسبة التحويالت 

 املباشر الاستثمار 

2006 2136.14 330.25 15.46% 

2007 3065.39 398.60 13.00% 

2008 2443.71 460.20 18.83% 

2009 1306.82 429.40 32.86% 

2010 1860.31 463.70 24.93% 

2011 2283.44 525.90 23.03% 

2012 2125.09 547.00 25.74% 

2013 2084.54 572.30 27.45% 

2014 1780.09 592.90 33.31% 

2015 2135.70 582.30 27.25% 

ً*مصدر بيانات الجدول: بيانات البنك الدولي وحسابات الباحث 

، بمقارنة تدفقات تحويالت املغتربين مع تدفقات صافي محافظ ألاصول في ألاسواق املالية 
ً
ُيالحظ أيضا

 في أهمية  12)الاستثمار في ألاسهم والسندات(
ً
 ملموسا

ً
 آلخر البيانات املتاحة في البنك الدولي، أنَّ هناك تباينا

ً
وفقا

 تتجاوز تدفقات التحويالت املحافظ بأكثر من مرة، لتعود وتنخفض مشكلة نسبة أقل بشكل 
ً
التحويالت، فتارة

سهم بقيم ألاصول )ألا  ملموس، وهذا عائد بشكل رئيس لتقلبات تدفقات املحافظ من عام آلخر، املتأثرة بدورها

والسندات( في ألاسواق املالية، إما بسبب عوامل اقتصادية كلية أو عوامل متعلقة بالشركات املصدرة لألسهم 

، لذا تتباين أهمية التحويالت على مستوى التدفقات املالية العاملية، فتارة 17والسندات أو بفعل املضاربات

                                                           
صافي التدفقات املالية على أنها صافي التدفقات من القروض التي  ، إذ يعرف البنك الدوليةهي أشكال التدفقات املالية الدولي 12

 منها التسديدات، باإلضافة إلى املساعدات الرسمية وصافي الاستثمار ألاجنبي املباشر 
ً
تزيد مدة استحقاقها عن سنة واحدة مطروحا

 مختلفة هي: استثما
ً
ة رات أجنبية مباشرة واستثمارات في املحفظوالاستثمار في محافظ ألاسهم، وتأخذ التدفقات املالية أشكاال

 بين البنوك(.-تجارية -السندات( والقروض )املسندة –)ألاسهم 

 أنَّ  17
ً
ارتأى الكالسيكيون من علماء الاقتصاد أن قيمة السهم يتم تحديدها من قبل ألاساسيات املطبقة في السوق، علما

 في الرفاه الاقتصادي وفي التقييم املالي الالحق للشركات، أو ألاوراق املالية ألاساسيات تضم املعلومات النوعية والكمية التي تسهم

أو العمالت، ويقوم  املحللون املاليون واملستثمرون بتحليل هذه ألاساسيات لتطوير تقديراتهم فيما إذا كان الاستثمار في أحد 

عّد املعلومات، مثل: العا
ُ
 أم ال، وبالنسبة للشركات ت

ً
، تئدات وألارباح وألاصول والخصوم والنمو بعض ألاساسياألاصول مجديا

اقتصاديات ألاعمال التجارية، وامليزانية العمومية، وقائمة الدخل، والتدفق النقدي، يبحث  ذلك إلى أنه بوساطة النظر إلى

عّد الشركة ذات الد
ُ
عاني يون القليلة التي ال تاملستثمرون عن ألاساسيات التي تساعدهم في تقييم وضع الشركة وآفاق نموها، وت

من نقص في السيولة النقدية ذات أساسيات قوية، ومن ألاساسيات التي تؤثر في قيم العمالت نذكر أسعار الفائدة ومعدل نمو 
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 تعود إلى املرتبة الثالثة بعد املحافظ، ويعرض الجدول رقم املرتبة الثانية بعد الاستثمار ال
ً
خارجي املباشر، وتارة

 نسبة تحويالت املغتربين إلى صافي محافظ ألاصول:( 4)

ً(4الجدول رقم )

 بين إلى صافي محافظ ألاصوًلًرنسبة تحويالت املغت

 صافي محافظ ألاصول  العام

 )مليار دوالر(

 تحويالت املغتربين

 )مليار دوالر( 

 نسبة التحويالت 

 إلى املحافظ

2006 922.68 330.25 35.80% 

2007 829.73 398.60 48.04% 

2008 189.92 460.20 242.31% 

2009 875.88 429.40 49.02% 

2010 810.18 463.70 57.23% 

2011 278.80 525.90 188.63% 

2012 803.51 547.00 68.08% 

2013 786.49 572.30 72.77% 

2014 1093.00 592.90 54.25% 

2015 655.40 582.30 88.80% 

ً*مصدر بيانات الجدول: بيانات البنك الدولي وحسابات الباحث 

ً  

                                                           

الناتج املحلي إلاجمالي، وارتفاع فائض أو عجز امليزان التجاري ومستويات التضخم. أما الكينزيون )نسبة إلى كينز( من علماء 

قتصاد، فقد ارتأوا أنه يتم توجيه سوق ألاسهم بوساطة الثقة، مشيرين إلى حقيقة أن أسعار سوق ألاسهم ترتفع وتنخفض أكثر الا

مما هو مطلوب حسب النظرية الكالسيكية، إذ رأى كينز أن معظم ألاشخاص ال يشترون ويبيعون ألاسهم على املدى البعيد، وإنما 

 آخرين سوف يقومون بتقييمها بقيمة أعلى أو أقل. وما ينطبق على ألاسهم يشترون ويبيعون ألاسهم ألنهم ي
ً
عتقدون أنَّ أشخاصا

 على العقارات. 
ً
 وألاوراق املالية ينطبق أيضا

Roger Farmer, How the Economy Works: Confidence, Crashes and Self-Fulfilling Prophecies (New York: Oxford 

University Press, 2010), P 110- 111- 112. 
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ً
 
ًًالتأثيرات الاقتصادية لتحويالت املغتربين -ثالثا

 أُيعّد خطأ النظر إلى ارتفاع نسبة تحويالت املغتربين إلى الناتج املحلي في أي بلد، بصفته 
ً
 إيجابّيا

ً
مرا

، وخاصة في الدول النامية ومنخفضة الدخل، إال 
ً
بالكامل، فرغم التأثيرات إلايجابية العديدة للتحويالت عامة

 على الاقتصاد.
ً
 أن التأثيرات السلبية ليست هينة أبدا

ارتأى اقتصاديو صندوق النقد الدولي أن التدفقات الكبيرة لتحويالت املغتربين تفرض تأثيرات كبيرة في 

ملواطنين، املتلقي، لجهة دعم دخل ا تحقق فوائد ملموسة للبلدمستوى الاقتصاد الكلي للبلدان املتلقية، فبينما 

 في اقتصاديات البلدان النامية ومنخفضة الدخل، 
ً
وتحفيز مستوى الطلب الاستهالكي في الاقتصاد )تحديدا

والبلدان التي تعاني من أزمات وكوارث وحروب، إذ تعتمد ألاسر على التحويالت كمصدر رئيس للدخل(، كما 

سيع القاعدة الضريبية، مما يسهل على البلدان الحفاظ على استمرارية تعمل التحويالت بشكل مباشر على تو 

أوضاع ماليتها العامة، أي أنها تتجنب الوصول إلى وضع يتصاعد فيه الدين العام دون توقف، غير أن تحويالت 

 إلى تحول غير مرغوب في املسلك الحكومي، كما أنَّ خبراء صندوق النقد 
ً
ولي الدالعاملين يمكن أن تؤدي أيضا

 في أسعار الصرف، والنمو 
ً
يتوقعون أن يكون لتدفقات التحويالت تأثيرات سلبية في مجمل الاقتصاد، تبرز أساسا

الاقتصادي طويل ألاجل، والسياسة النقدية، إذ أظهرت عدة دراسات أن التدفق املستمر لهذه التحويالت 

 تصاعدية على سعر الصرف الحقيقي طويل 
ً
، ألن زيادة عرض القطع ألاجنبي 12ألاجلالداخلة يفرض ضغوطا

داخل الدول املتلقية للتحويالت يؤدي إلى ارتفاع في 

قيمة العملة املحلية مقابل العمالت ألاجنبية، ما 

 في صادرات البلد امل
ً
، إذ تلقي للتحويالتيؤثر سلبا

مرتفعة بالنسبة للمستهلكين  تصبح أسعارها

امليزان التجاري الخارجيين، وهذا ما قد يؤثر في 

للبلدان املتلقية للتحويالت، وبالتالي في إجمالي الناتج 

 .13املحلي والنمو الاقتصادي

                                                           
 .مرجع سابق، (صندوق النقد الدولي) مجلة تمويل وتنمية، "متاعب الانتقال"، وآخرون أدولفو باراهاس 12
(، ويستنتج ذلك مع طريقة حساب الناتج باإلنفاق، ذلك وفق GDPللميزان التجاري أهمية بالغة في إجمالي الناتج املحلي ) 13

 Y= C + I + G + (X – Mاملعادلة التالية: )

 •Y  هي إجمالي الناتج املحليGDP 

• C إجمالي الانفاق على الاستهالك هي 

• I هي إجمال إلانفاق على الاستثمار 

• G إجمالي الانفاق الحكومي هي 

• X وإجمالي قيمة الصادرات،  هيM قيمة الواردات.  إجمالي 

الواردات، بمعنى ميزان تجاري موجب، أو فائض، يسهم ذلك في زيادة الناتج وعليه، يالحظ أنه عندما تكون الصادرات أكبر من 

 في قيمة الناتج. كما يؤثر الفائض أو العجز في امليزان التجاري مباشرة 
ً
املحلي إلاجمالي، والعكس صحيح، يؤثر العجز التجاري سلبا

على توسيع القاعدة املغتربين تعمل تحويالت 

الضريبية، مما يسهل على البلدان الحفاظ على 

تمرارية أوضاع ماليتها العامة، أي أنها تتجنب اس

الوصول إلى وضع يتصاعد فيه الدين العام دون 

 .توقف
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ذلك إلى أنه بخالف التأثير في أسعار الصرف والصادرات التجارية، تمثل هذه التدفقات قناة يمكن أن 

يربط بين الدورات الاقتصادية على تنتقل من خاللها الصدمات من البلدان املرسلة إلى البلدان املتلقية، ما 

، على سبيل املثال، انتقل الهبوط الحاد في الاقتصادات 2112الجانبين، إذ إنه طوال مدة ألازمة املالية العاملية 

 الضطرار العاملين إلى تخفيض 
ً
املتقدمة املرسلة إلى الاقتصادات ذات الدخل املنخفض واملتوسط املتلقية، نظرا

وال إلى أسرهم، كما أدى انخفاض أسعار النفط إلى انتقال مماثل للتأثيرات من البلدان ما يرسلونه من أم

 في البلدان املستوردة للنفط 
ً
املنتجة للنفط في الخليج العربي إلى نظيراتها من البلدان املتلقية التي تتمثل أساسا

 .21من منطقة الشرق ألاوسط وشمال إفريقيا

 سل
ً
 عن كون ازدياد الاعتماد على التحويالت يعزز من كما أنَّ للتحويالت تأثيرا

ً
 آخَر في الاقتصاد ناجما

ً
بّيا

 الدول منخفضة الدخل وذات 
ً
، وخاصة

ً
البنية الريعية غير املنتجة في اقتصادات الدول املتلقية للتحويالت عامة

 اء الاقتصادي.ية والتحول والارتقالنظم الاقتصادية املقيدة، وهذا عائق كبير أمام تأمين فرص التنم

 لتمويل التنمية الاقتصادية، فرض على صانعي 
ً
 محتمال

ً
إنَّ تحديد التحويالت املالية، بحسبانها مصدرا

. وطاملا 21السياسات مسألتين رئيستين: كيفية إدارة تأثيراتها في الاقتصاد الكلي، وكيفية تسخير إمكاناتها إلانمائية

ل في تعزيز القدرات الاقتصادية ملنطقة محلية، من أجل تحسين أن هدف التنمية الاقتصادية املحلية يتمث

مستقبلها الاقتصادّي ومستوى املعيشة ككل في هذه املنطقة، فهي عبارة عن عملية يقوم خاللها الشركاء من 

القطاع الحكومي وقطاع ألاعمال، باإلضافة إلى القطاع غير الحكومّي بالعمل بشكل جماعّي، من أجل توفير 

 .22فضل لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العملظروف أ

 في تنمية تدفقات تحويالت العاملين وتعظيم 
ً
 هاما

ً
وعليه، يمكن للسياسات الاقتصادية أن تلعب دورا

فوائدها على اقتصادات الدول املستقبلة للتحويالت من جهة، وتعزيز كفاءة تدفقات تحويالت العاملين بالنسبة 

 .23أخرى  للدول املرسلة من جهة

هنا، ينصح خبراء صندوق النقد الدولي بعدم فرض ضرائب مباشرة على الحوالات املالية، إذ توفر 

الضرائب القائمة على الاستهالك الهيكل ألامثل للحوافز، من أجل زيادة فوائد التحويالت إلى أقص ى حد، في حين 

                                                           

ألاجنبي في السوق املحلية، وبالتالي تحسن قيمة  في سعر الصرف، فزيادة الصادرات على الواردات تعني زيادة في عرض القطع

العملة املحلية، والعكس صحيح، ففي حال العجز، تزداد الواردات على املستوردات، وبالتالي زيادة عرض العملة املحلية لشراء 

 جنبية.القطع ألاجنبي لزوم تسديد فاتورة املستوردات، وبالتالي انخفاض قيمة العملة املحلية أمام العمالت ألا 
 املرجع السابق.  21

21 Ralph Chami et al, Macroeconomic Consequences of Remittances, International Monetary Fund Occasional 

Paper 259, March 11, 2008, P1. 
حلى وخطط الاقتصاد املالتنمية الاقتصادية املحلية: دليل وضع وتنفيذ استراتيجيات تنمية " ،وآخرون بيرتلزمان ستيفتانج 22

  .3، ص2114 أيلول/سبتمبر ،البنك الدولي )دراسة(، ،"العمل بها

96552/led_primer_arabic.pdf1107469268231/205-http://siteresources.worldbank.org/INTLED/552648  
 مرجع سابق.، "متاعب الانتقال"، وآخرون أدولفو باراهاس 23

http://siteresources.worldbank.org/INTLED/552648-1107469268231/20596552/led_primer_arabic.pdf
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ير مباشرة، وينبغي على البلدان أن ضريبة الدخل على العمالة تشجع على استخدام التضخم كضريبة غ

املستقبلة للتحويالت بالتحول نحو نظم الضرائب القائمة على الاستهالك للتخفيف من التأثيرات السلبية 

املحتملة في النمو الاقتصادي، والتقليل إلى أدنى حد من مستوى التشويه الناجم عن السياسة املالية والنقدية، 

 .24ة في الاستثمار نتيجة للتحويالت املاليةوالاستفادة من أي زيادة ضريبي

 للتمويل في ميزان املدفوعات، فإن ألادلة التجريبية تشير إلى 
ً
رغم أن التحويالت املالية قد تشكل مصدرا

 بارتفاع سعر الصرف الحقيقي، وبالتالي، هناك بعض ألادلة على تأثير 
ً
 إيجابيا

ً
أن التحويالت املالية ترتبط ارتباطا

في البلدان املستقبلة للتحويالت املالية، لذا يجب على صانعي السياسات إيجاد سبل  25«الهولندياملرض »

للتخفيف من تأثير سعر الصرف الحقيقي أو معالجة أي خسارة في القدرة التنافسية ناشئة عن التوازن في سعر 

 .22الصرف الحقيقي

إضافة لذلك، تشكل التحويالت مشكلة خطر أخالقي عن طريق الحّد من إلارادة السياسية الالزمة إلصالح 

 ية املعاكسة تحّد من حوافز السياسات، فالتحويالت التعويضية التي تؤمن للجمهور من الصدمات الاقتصاد

الحكومة لتنفيذ إلاصالحات  علىألاسر للضغط 

النمو الاقتصادي، ومن ثم، يمكن  لتسهيل

للتحويالت أن تؤخر الترقيات الالزمة للبنية التحتية 

العامة عن طريق الحّد من الطلب العام على مثل 

هذه التحسينات وتقليل احتمال حدوث أزمة من 

 .27شأنها أن تجعل هذه التحسينات ضرورية

شكل عام، في تصميم السياسات التي إذن، يتمثل التحدي الرئيس الذي يواجه صانعي السياسات، ب

تعزز التحويالت املالية وتزيد من منافعها مع تخفيف التأثيرات الجانبية السلبية، فالحصول على هذه الوصفات 

السياسة الصحيحة في وقت مبكر أمر حتمي، ألن العوملة وشيخوخة سكان الاقتصادات املتقدمة النمو سوف 

 لسنوات قادمة، وبالتالي، ُيرّجح أن ينمو حجم التحويالت تكفل أن يظل الطلب على العمال ا
ً
ملهاجرين قويا

 .22املالية

                                                           
24 Ralph Chami et al, opid, P1. 

تظهر أعراض املرض الهولندي من خالل العالقة بين استغالل املوارد الطبيعية والتدني الذي يمكن أن يحدث في القطاعات  25

 الصناعة، إذ إن الزيادة في الدخل الناتج عن هذه املوارد الطبيعية يعمل على تعطيل الصناعة عن طريق 
ً
املنتجة ألاخرى تحديدا

 .جعل القطاع الصناعي أقل تنافسية في التجارة العامليةرفع قيمة العملة املحلية مما ي

لية ك :جامعة الكوفة )دراسة(، ،"تشخيص املرض الهولندي ومقومات إصالح الاقتصاد الريعي في العراق"لشمري، امايح شبيب 

  http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ghjec/article/viewFile/1809/1652. إلادارة والاقتصاد
 املرجع السابق. 22
 املرجع السابق. 27
 املرجع السابق. 22

يجب على صانعي السياسات إيجاد سبل للتخفيف 

عر الصرف الحقيقي أو معالجة أي خسارة من تأثير س

في القدرة التنافسية ناشئة عن التوازن في سعر 

 .الصرف الحقيقي

http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ghjec/article/viewFile/1809/1652
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أنَّ منح إلاعفاءات الضريبية والامتيازات،  كما ُيالحظ بالنسبة للدول املستقبلة لتحويالت العاملين،

تخدام ت وتقليص اسوإصالح وتطوير الخدمات املصرفية، وزيادة فرص الاستثمار، أموٌر تؤدي إلى زيادة التحويال 

وبالنسبة للدول املرسلة للتحويالت، فإن تشجيع  القنوات غير املنظمة )غير الرسمية( لعمليات التحويالت،

املنافسة في سوق التحويالت بما يؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين مستويات الخدمات املالية، سيسهم في 

ال أمام العمالة الوافدة لالستثمار في أسواق ألاوراق تعزيز نشاط القطاع املصرفي فيها. كما أن إفساح املج

املالية وأسواق العقارات، سيساعد على تخفيض حجم تحويالت العاملين املرسلة إلى الخارج، ويدعم التنمية 

 .23الاقتصادية للدول املرسلة للتحويالت

أمام صناع السياسات في إنَّ غياب آلية الانتقال في البلدان املتلقية، من شأنه خلق صعوبة إضافية 

إدارة سياسة نقدية مستقلة واستشرافية، باستخدام أداة سعر الفائدة، وبالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، 

هناك أدلة متزايدة على أن انتقال تغييرات السياسة النقدية أضعف بكثير مما هو الحال في الاقتصادات 

ت الانتقال العاملة. كما أن ضعف تطور سوق ألاوراق املتقدمة. وقد تكون هناك مجموعة متنوعة من قنوا

املالية، وعدم الاندماج الكامل في ألاسواق املالية العاملية، وأسعار الصرف املدارة بشدة، من املرجح أال تترك 

للبلدان الفقيرة إال قناة واحدة يمكن استخدامها، وهي قناة إلاقراض املصرفي، ذلك أن التغير في سعر الفائدة 

ساس ي ينتقل عبر أسواق ألاوراق املالية قصيرة ألاجل، مما يؤثر في النهاية في التكلفة الحدية للتمويل املصرفي، ألا 

 
ً
 .31أم شركات وبالتالي قدرتها على إقراض الكيانات الخاصة، سواء أكانت أشخاصا

يعتمد بعض اقتصاديو صندوق النقد الدولي في أبحاث حول تأثيرات التحويالت في السياسات الحكومية 

التي تقول: إنَّ الحكومة ال يمكنها اختيار أكثر من ، (Impossible trilogy)القائمة على نظرية الثالثي املستحيل 

 نى قدرتها على تحديد أسعار الفائدة لتلبيةاثنين من الخيارات الثالثة آلاتية بعُد سياسة نقدية مستقلة بمع

 إلى ذلك، فإذا اختارت الحكومة سعر 
ً
ألاهداف املحلية، وسعر صرف ثابت، وتحرير في حساب رأس املال. قياسا

، عليها أن تختار بين تحرير حساب رأس املال أو استقاللية السياسة النقدية. وعندما تقوم الحكومة 
ً
صرف ثابتا

 ما تقوم بالتخلي عن سعر الصرف الثابت، مقابل الحفاظ على استقاللية  بتحرير حساب رأس
ً
املال، فغالبا

 .31السياسة النقدية

وعليه، ُيفترض في إطار السياسة القائمة على نظرية ثالثي املستحيل أنَّ قدرة البلدان على إدارة سياسة 

لرأسمالية إلى خارج الاقتصاد وإلى نقدية مستقلة تضعف إلى حّد كبير حين تسمح بحرية حركة التدفقات ا

 ما 
ً
 لسعر الصرف الثابت. فمحاوالت صناع السياسات للتأثير في سعر الفائدة املحلي غالبا

ً
داخله وتطبق نظاما

 إلى ارتفاع أو انخفاض أسعار 
ً
تحفز التدفقات الرأسمالية السريعة والكبيرة )إما داخل البلد أو إلى خارجه تبعا

                                                           
 مرجع سابق.، وآخرون أدولفو باراهاس 23
 املرجع السابق. 31

31 David Miles and Andrew Scott, Macroeconomics: understanding the wealth of nations (England: Wiley, 2005), 

P-574-575. 
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في نهاية املطاف إلى إبطال تأثير إلاجراء املتخذ. وتشير نتائج أبحاث اقتصاديي صندوق النقد الفائدة( مما يؤدي 

مواز في وجود تحويالت العاملين، فعلى عكس تدفقات رأس املال، فإن « ثالثي مستحيل»الدولي إلى احتمال نشأة 

ار وجودها إلى إضعاف السياسة تحويالت العاملين ال تستجيب لتغيرات أسعار الفائدة املحلية، ويؤدي استمر 

عر ألاساس للفائدة  النقدية، ليس ألن صناع السياسات ال يستطيعون التأثير في أسعار الفائدة املحلية، لكن الّسِّ

الذي تحدده السلطات النقدية ال ينتقل فيما يبدو إلى القرارات املؤثرة في النشاط الاقتصادي املحلي، وبالتالي، 

ة ستلقية للتحويالت التراجع عن خططها الرامية إلى تحقيق الاستقاللية الكاملة للسياقد تختار البلدان امل

تشير إلى وجود  -التي تتناول التأثيرات السلبية لتحويالت املغتربين في الاقتصاد-النقدية، والواقع أن ألابحاث 

ان أسواق النقد ألاجنبي، سواء أكارتباط بالفعل بين زيادة تدفق تحويالت العاملين الداخلة وزيادة التدخل في 

، أم إلدارة تقلباته.
ً
 كامال

ً
وقد سبق تبيان أنَّ زيادة التحويالت تؤثر في رفع  32ذلك لتثبيت سعر الصرف تثبيتا

قيمة العملة املحلية للدول املتلقية للتحويالت أمام العمالت ألاجنبية، وبالتالي قد تؤدي إلى خلل في امليزان 

قتصادي، وهذا يبرر تدخل الدول لتثبيت سعر الصرف، لتختار فيما بين استقاللية السياسة التجاري، والنمو الا

 لنقدية أو تحرير حساب رأس املال.ا
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ً
 
ًًتحويالت املغتربين في سورية -رابعا

 ما يتم تجاهل تدفقات تحويالت املغتربين باتجاه سورية في التحليالت والتوقعات الاقتصادية 
ً
غالبا

لعدم وجود توّجه لإلشارة إلى عالقتها بالدخل، وسياسات الحكومة املتعلقة بالدعم الاجتماعي وتحسين الرسمية، 

القدرة الشرائية للمواطنين، كما يتم تجاهل تحويالت املغتربين في أغلب الدراسات الاقتصادية غير الرسمية، 

  .33ول هذه الورقة معالجتهلعدم وجود بيانات دقيقة في هذا املوضوع، بصورة رئيسة، وهذا ما تحا

في ظل عدم وجود تصريح رسمي واضح عن القيمة إلاجمالية أو الوسطي اليومي للحوالات، تداول الوسط 

إلاعالمي عدة أرقام عن مصادر حكومية، أو عن مصادر في سوق الصرافة، تفيد أنَّ قيمة الحوالات اليومية تقدر 

  4إلى  3بين 
ُ

ماليين دوالر، أو أكثر، إذ يبرر مصرف سورية املركزي  5بعضها عن  ماليين دوالر أميركي، ويتحدث

عدم الكشف عن الرقم الحقيقي بحرصه على عدم كشف أية أرقام تخص القطع ألاجنبي يمكن للمضاربين أن 

 .34يستغلوه ملصلحتهم

ذلك إلى أنه لإلضاءة أكثر على أهمية تدفقات تحويالت املغتربين في الاقتصاد السوري، ذلك من منظور 

ّدرت قإيجابياتها وسلبياتها، نستعين بآخر البيانات التي يوفرها البنك الدولي عن التحويالت باتجاه سورية، إذ 

مليارات ليرة سورية على أساس سعر  211مليار دوالر أميركي )أي نحو  1.22( بأكثر من 2112في العام املاض ي )

، وهو الرقم ذاته الذي  4.5ليرة للدوالر ألامريكي(، أي بمعدل وسطي قدره  511صرف 
ً
ماليين دوالر يوميا

 1321)بلغت  2112قام املوازنة العامة للدولة لعام وباملقارنة مع أر  .211135يستخدمه البنك الدولي منذ العام 

من إجمالي مبالغ  %23مليار ليرة للدعم الاجتماعي( يالحظ أن التحويالت شكلت أكثر من  373.25مليار ليرة منها 

الدعم الاجتماعي، أي أن ما تلقاه املواطنون من 

 %23حوالات عبر القنوات الرسمية يشكل أكثر من 

إلنفاقه في جميع مجاالت الدعم مما خططت الدولة 

الاجتماعي الواجب تقديمه للمواطنين، والرقم 

 أكبر من ذلك، لكن هناك صعوبة في 
ً
الحقيقي طبعا

تقدير إجمالي الحوالات عبر الطرق الرسمية وغير 

 .32الرسمية

                                                           
تحسين الدخل و  تم الوصول إلى هذه النتيجة بعد مراجعة عدد كبير من الدراسات واملقاالت والبيانات الصحافّية املتعلقة بشأن 33

 املستوى املعيش ي.
 جاء ذلك في أكثر من تصريح صحفي لحاكم مصرف سورية املركزي د. دريد درغام عبر الصحافة املحلية. 34
 .الدولي لعدم وجود بيانات رسمية تعتمد هذه الورقة على بيانات البنك 35
إال أن املقارنة املستخدمة هي لتبيان حجم الحوالات ال توجد عالقة ارتباط إحصائية مفسرة بين رقم الحوالات ورقم الدعم،  32

 إلى رقم الدعم الاجتماعي.
ً
 قياسا

يبرر مصرف سورية املركزي عدم الكشف عن الرقم 

 بحرصه على عدم كشف أية للحوالات الحقيقي

أرقام تخص القطع ألاجنبي يمكن للمضاربين أن 

 .يستغلوه ملصلحتهم
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ي، نحو نيبلغ تعداد السوريين بحسب آخر إحصائية يوفرها املكتب املركزي لإلحصاء عبر موقعه إلالكترو

 إلى ذلك تكون حصة الفرد من إجمالي تحويالت املغتربين في  23.133.327
ً
، وقياسا

ً
 23.35نحو  2112فردا

 )بينما يبلغ الرقم في مصر 
ً
 أمريكّيا

ً
، وهي واحدة من أكبر  231دوالرا

ً
دول متلقية للحوالات في العالم،  11دوالرا

أشخاص، يكون الرقم التقريبي لعدد ألاسر  5سرة في سورية بحسب بيانات البنك الدولي( وبوسطي عدد أفراد ألا 

 غتبل 2112الت املغتربين في العام ماليين أسرة، أي أن حصة كل أسرة من إجمالي قيمة تحوي 4.24في سورية 

، أي  343.77
ً
 أمريكّيا

ً
 في الشهر الواحد، بواقع  23.15دوالرا

ً
 )على أساس سعر  14575دوالرا

ً
ليرة سورية شهريا

 لعدم احتساب قيمة الحوالات 2112ليرة للدوالر في  511رف وسطي تقديري ص
ً
(، وهذا الرقم مرشح للزيادة نظرا

 داخلة إلى سورية بطرق غير رسمية.ال

 لخط الفقر العالمي، إذ أصبح  2112ذلك إلى أنه في العام 
ً
 جديدا

ً
  1.3اعتمد البنك الدولي رقما

ً
دوالرا

 للفرد الواحد في ا
ً
 من أمريكّيا

ً
  1.25ليوم، بدال

ً
أشخاص  5أي أن ما تتطلبه ألاسرة السورية املكونة من  ،37دوالرا

 في اليوم، بواقع  3.5لتبقى على خط الفقر العالمي هو 
ً
 في الشهر، بينما حصتها الوسطية من  225دوالرا

ً
دوالرا

، ما يعني أنها ال تغطي أكثر من  23.15تصل إلى نحو  2112تحويالت املغتربين في العام 
ً
 أمريكّيا

ً
 %11.23دوالرا

 حتى تكون على خط الفقر العالمي. من متطلبات ألاسرة

يمكن الاستفادة من هذه النتائج بشكل عام، لكونها تقدم مؤشرات نظرية أولية حول العالقة بين 

تحويالت املغتربين والوضع املعيش ي، إذ هناك العديد من املشكالت التي تحول دون الدقة العملية لهذه النتائج، 

جميُع ألاسر في سورية حوالات من الخارج، وليس جميع ألاسر تتلقى الحوالات بشكل منتظم، وال  منها: ال يتلقى

توجد بيانات عن عدد ألاسر املتلقية للحوالات في سورية، وال عن وسطي كل حوالة. لذا، فإن املراجعة إلاحصائية 

 تحسين جودة النتائج.د تفيدان في التاريخية، وربط رقم التحويالت بمؤشرات اقتصادية أخرى، ق

 1377هذا، وبمراجعة البيانات التي يوفرها البنك الدولي عن قيمة التحويالت باتجاه سورية منذ عام 

 لتباين العوامل املؤثرة فيها، ال سيما 2112وحتى العام 
ً
، ُيالحظ تبايٌن واضٌح في قيمتها من عام آلخر، نظرا

، وخاصة 
ً
 ألاوضاع الاقتصادية العاملية عامة

ً
في الدول املرسلة، وأسعار النفط العاملية، ألنها مؤشر يرتبط طردا

 في دول مجلس التعاون الخليجي ال
ً
 تي تعتمد اقتصادياتها على النفط.مع تدفق التحويالت، تحديدا

مليون دوالر في  232سجلت  1377مليون دوالر في عام  32.4وبينما بلغت الحوالات الداخلة إلى سورية 

 دون مستوى 
ً
 وانخفاضا

ً
مليون دوالر حتى عام  311العام الذي يليه، وهكذا تحركت قيمة الحوالات ارتفاعا

وسجلت ذروتها طوال سنوات ، إذ سجلت بعدها ارتفاعات واضحة، فوق مستوى املليار دوالر أميركي، 2112

طوال املدة الواقعة  % 2.4الحرب. وكمؤشر للحجم، بلغ وسطي نسبة تحويالت املغتربين إلى إجمالي الناتج املحلي 

 طوال سنوات % 5، ونحو 2111و 2115عامي طوال املدة الواقعة بين  % 2.52و، 2111و 1321بين عامي 

                                                           
 .2115 سبتمبرأيلول/ 31 ،البنك الدوليالعالمي"،  رر طرحها: تحديث خط الفقر أسئلة يتك" 37

faq -line-poverty-http://www.albankaldawli.org/ar/topic/poverty/brief/global  

http://www.albankaldawli.org/ar/topic/poverty/brief/global-poverty-line-faq%20http:/www.albankaldawli.org/ar/topic/poverty/brief/global-poverty-line-faq
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 إلى سورية، وفق  41املغتربين بالدوالر ألامريكي على مدى ( قيمة تحويالت 5الحرب. يعرض الجدول رقم )
ً
عاما

 بيانات البنك الدولي:

ً(2الجدول رقم )

 تحويالت املغتربين إلى سورية بحسب بيانات البنك الدولي

 قيمة التحويالت بالدوالر العام قيمة التحويالت بالدوالرًالعام

1977 92,449,997 1997 238,000,000 

1978 635,900,024 1998 220,000,000 

1979 901,400,024 1999 198,000,000 

1980 773,500,000 2000 180,000,000 

1981 436,000,000 2001 170,000,000 

1982 410,700,012 2002 135,000,000 

1983 386,500,000 2003 889,000,000 

1984 321,399,994 2004 855,000,000 

1985 349,600,006 2005 823,000,000 

1986 323,000,000 2006 795,000,000 

1987 334,000,000 2007 1,030,442,463 

1988 360,000,000 2008 1,325,013,920 

1989 430,000,000 2009 1,349,880,000 

1990 385,000,000 2010 1,622,538,750 

1991 350,000,000 2011 1,622,538,750 

1992 550,000,000 2012 1,622,538,750 

1993 352,000,000 2013 1,622,538,750 

1994 535,000,000 2014 1,622,538,750 

1995 339,000,000 2015 1,622,538,750 

1996 313,000,000 2016 1,622,538,750 

ً*مصدر بيانات الجدول: بيانات البنك الدولي

 بالدوالر 2يعرض الجدول رقم )
ً
( نسبة التحويالت إلى إجمالي الناتج املحلي الاسمي في سورية، مقوما

 : 2111و 1321ألامريكي بحسب بيانات البنك الدولي بين 
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ً(6الجدول رقم )

ًنسبة التحويالت

 %إلى الناتج  

 تحويالت املغتربين الناتج املحلي الاسمي
 العام

 دوالر( )مليار )مليار دوالر(

5.96% 12.98 0.774 1980 

2.62% 16.652 0.436 1981 

2.36% 17.415 0.411 1982 

2.07% 18.649 0.387 1983 

1.68% 19.171 0.321 1984 

1.65% 21.177 0.35 1985 

1.27% 25.428 0.323 1986 

1.03% 32.497 0.334 1987 

2.18% 16.538 0.36 1988 

4.37% 9.849 0.43 1989 

3.13% 12.303 0.385 1990 

2.75% 12.738 0.35 1991 

4.15% 13.263 0.55 1992 

2.55% 13.796 0.352 1993 

3.54% 15.105 0.535 1994 

2.05% 16.556 0.339 1995 

1.76% 17.761 0.313 1996 

1.44% 16.573 0.238 1997 

1.36% 16.144 0.22 1998 

1.18% 16.785 0.198 1999 

0.91% 19.861 0.18 2000 

0.81% 20.979 0.17 2001 

0.59% 22.758 0.135 2002 

4.1% 21.702 0.889 2003 

3.39% 25.204 0.855 2004 

2.85% 28.881 0.823 2005 

2.35% 33.824 0.795 2006 

2.55% 40.488 1.03 2007 

2.52% 52.631 1.325 2008 

2.5% 53.939 1.35 2009 

2.7% 60.043 1.623 2010 
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ً*مصدر بيانات الجدول: بيانات البنك الدولي وحسابات الباحث 

هذا إلى أنه بمقارنة تحويالت املغتربين الداخلة إلى سورية مع مكونات الناتج املحلي إلاجمالي، بحسب 

اقعة بين الو بيانات املكتب املركزي لإلحصاء، يالحظ أن وسطي تحويالت املغتربين باتجاه سورية طوال املّدة 

مرة من وسطي إسهام الرسوم الجمركية في الناتج املحلي للمدة نفسها،  2.5( شكلت ما نسبته 2111 -2115)

من  %15من وسطي إسهام البناء والتشييد، و %41من وسطي إسهام قطاع املال والتأمين والعقارات، و %71و

من وسطي إسهام تجارة الجملة  %17، ومن وسطي إسهام الصناعة والتعدين %1.7وسطي إسهام الزراعة، 

من وسطي إسهام خدمـات املجتمع  %77من وسطي إسهام النقل واملواصالت والتخزين، و %22واملفرق، و

والخدمـات الشخصية، وهذا مؤشر إلى ألاهمية النسبية للتحويالت التي ازدادت بشكل ملموس طوال سنوات 

ناتج، وازدياد تدفق التحويالت إثر انخفاض قيمة الليرة أمام العمالت ألازمة، مع ألاخذ بالحسبان تغير تركيبة ال

( نسبة وسطي تحويالت املغتربين إلى إسهامات القطاعات في إجمالي الناتج املحلي 7ألاجنبية. يعرض الجدول رقم )

 (:2111-2115باألسعار الثابتة طوال املدة الواقعة بين )

ً(7الجدول رقم )

 نسبة التحويالت من وسطي مساهمة القطاعات (5232-5222القطاع )

 %14.88 الزراعة

 %7.48 الصناعة والتعدين

 %40.74 البنــاء والتشـييد

 %17.20 تجارة الجملة واملفرًق

 %26.24 النقل واملواصالت والتخزين

 %70.36 املال والتأمين والعقارات

 %28.67 الخدمـات الحكومية

ً*مصدر بيانات الجدول: بيانات املكتب املركزي لإلحصاء وحسابات الباحث 

 على تقديرات مركز دمشق لألبحاث والدراسات 
ً
في تقريره الاقتصادي بعنوان « مداد»ذلك إلى أنه اعتمادا

الحرب، بعد أن تغيرت بفعل  2115لتركيبة الناتج في عام « 2115 -2111ألازمة في الاقتصاد السوري  تأثيرات»

 %33.43من إسهام الزراعة في الناتج املحلي، و %22.2يستنتج أن قيمة التحويالت في العام نفسه شكلت نحو 

من إسهام النقل  %23.3من إسهام تجارة الجملة واملفرق، و %21.22من إسهام الصناعة والتعدين، و

من إسهام الخدمات الحكومية،  %14.1من إسهام قطاع املال والتأمين، و %51.72واملواصالت والتخزين، و

مما يؤشر إلى أهمية التحويالت في الاقتصاد طوال سنوات ألازمة. يستنتج مما سبق أن أهمية تدفقات تحويالت 

مع بروز التداعيات الاقتصادية واملعيشية لألزمة التي بدأت  2112املغتربين في الاقتصاد السوري زادت من العام 

، إذ تغيرت نسب إسهامات القطاعات في إجمالي الناتج املحلي الذي تعرض لخسائر 2111في نهاية الربع ألاول 

 كبيرة جراء التراجع الحاد في مستويات الاستثمار والانتاج.
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إال أن ازدياد التحويالت املتدفقة نحو سورية 

 في 
ً
 للمض ي قدما

ً
ال يعطي للجهات الرسمية مسوغا

سياساتها الاقتصادية التي استهدفت رفع الدعم 

جتماعي بشكل تدريجي، عبر رفع أسعار املواد الا 

، ال سيما املشتقات النفطية، 
ً
املدعومة، تدريجيا

إضافة إلى رفع بعض الرسوم، التي تثقل كاهل ذوي 

الدخل املحدود، ألن إسهام التحويالت في الدخل ال 

يالت واملساعدات. وإن ، بسبب أنه ال يتلقى جميع ألاسر السورية التحو 32يعتّد به في خدمة سياسات تقشفية

املبالغة في تقدير أهمية التحويالت عند إعداد وتنفيذ إلاجراءات الحكومية التقشفية سوف يزيد من مستوى 

 ألن ألاسر التي ال تتلقى تحويالت سوف تتأثر أكثر من غيرها في حال تخفيض مستوى 
ً
الالعدالة في املجتمع، نظرا

ضرائب، وبالتالي تعميق حالة التهميش لهذه ألاسر في املجتمع، مما يقتض ي الانفاق العام أو زيادة الرسوم أو ال

تصميم برامج إنعاش اجتماعي إسعافية لهذه ألاسر )التي ال تتلقى تحويالت( على أن تكون ضمن إطار برامج 

  ع.ققى التحويالت وتعيش في فقر مدإنعاش مجتمعي أوسع، إال أن ألاولوية يجب أن تكون لألسر التي ال تتل

 
ً
ذلك إلى أنه فيما يخص تأثير التحويالت في سعر صرف الليرة السورية، فقد كانت التحويالت، )تحديدا

 للقطع ألاجنبي الذي كان ُيستخدم 
ً
الداخلة بغير الطرق الرسمية، وفي املناطق الساخنة بشكل رئيس( مصدرا

 ،
ً
اعيات ألازمة جانب تد بانخفاض أكبر في قيمتها، إلىجزء رئيس منه في عمليات املضاربة، لذا تأثرت الليرة سلبا

ا .. وغيره.نتاج وهروب رؤوس ألاموال وعمليات التحوط من املخاطر عبر شراء الدوالر بشكل رئيسوانكماش إلا 

ر العملة املحلية بزيادة التحويالت، بوساطة ارتفاع 
ّ
من العوامل، وهذا الاتجاه يخالف ما سبق ذكره عن تأث

العمالت ألاجنبية لزيادة عرض القطع ألاجنبي في البلد املتلقي، وسبب هذا الاختالف في التأثير هنا  قيمتها أمام

 ياتها على سعر الصرف.داعهو املضاربات على الليرة، وظروف ألازمة وت

                                                           
( نتيجة 2117)ومازالت مستمرة، ويتوقع استمرارها لسنوات بعد  2112ياسة التقشفية في سورية بعد العام كانت الس 32

 من اللجوء إلى التوسع 
ً
اضطرارية لجأت إليها الحكومة لعدم وجود موارد كافية للدولة قادرة على تغطية كامل إنفاقها، ذلك بدال

 من الضغوط التضخمية التي قد تولده، وهنا تختلف آلاراء الاقتصادية، بين عبر إصدار نقد إضافي لتمويل عجز املوازنة خشي
ً
ة

مؤيد للتمويل بالعجز ولكن بأساليب ومعدالت مدروسة، كطرح سندات خزينة بالعملة املحلية وألاجنبية، ويطالب هؤالء املعارضون 

في حال مضاعفة  %21ن ارتفاع التضخم بأكثر من بشكل كامل للتقشف؛ بتحسين الدخل، عبر زيادة ألاجور والرواتب، غير متوقعي

الرواتب، بسبب ارتفاع قيمة السلة الغذائية لعدة أضعاف وسطي دخل املوظف )تقدر بثالثة أضعاف وسطي الدخل، إذ تحتاج 

 لتلبية الاحتياجات الغذائية ألاساسية فقط، بينما وسطي الدخل نحو  111أشخاص لنحو  5ألاسرة 
ً
ألف ليرة،  31ألف ليرة شهريا

 
ً
 يولد تضخما

ً
وهذه كلها تقديرات غير رسمية، إذ ال أرقام رسمية في ذلك حتى تاريخه( وبالتالي لن يخلق زيادة عرض النقد طلبا

 بحسب ما يتحدث عنه الاقتصاديون املطالبون بتحسين الدخل الحقيقي، عبر تنظيم ألاسواق وقمع الاحتكار وتثبيت سعر 
ً
كبيرا

، إذ الصرف، وهؤالء يعا
ً
 وسطيا

ً
رضون فكرة التوسع في الانفاق العام في حال تمويله بالعجز، وهناك اقتصاديون يتخذون موقفا

يطالبون بإجراءات إسعافية لتحسين الدخل عبر زيادة التعويضات والدعم الاجتماعي، وحتى الرواتب وألاجور، مع تحسين سعر 

 بأن الجميع متفٌق على ضرورة دعم الان
ً
 تاج والتشغيل لتحسين الوضع الاقتصادي واملعيش ي. الصرف، علما

أهمية تدفقات تحويالت املغتربين في الاقتصاد زادت 

مع بروز التداعيات  5235السوري من العام 

تغيرت نسب الاقتصادية واملعيشية لألزمة، إذ 

إسهامات القطاعات في إجمالي الناتج املحلي الذي 

تعرض لخسائر كبيرة جراء التراجع الحاد في 

 مستويات الاستثمار والانتاج.
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تزداد الضغوط على سعر الصرف عند حدوث تقلبات ملموسة في سعر الصرف في السوق املوازية، مع 

ر بين سعر الصرف الرسمي لتسليم الحوالات للمواطنين وسعر الصرف في السوق املوازية، إذ وجود فارق كبي

 
ً
تنشط عندها عمليات التحويل بالطرق غير الرسمية، وبالتالي يوجد قطع أجنبي أكبر في السوق للمضاربة، علما

بالليرة السورية فقط، وبسعر  أنَّ املصرف املركزي لجأ إلى إصدار قرار بعدم تسليم الحوالات بالدوالر، وإنما

 الصرف الرسمي الذي يحدده، لكن التفاوت بين السعرين )الرسمي واملوازي( حّد من فعالية هذه الخطوة!

هذا إلى أنه من أجل تحفيز املزيد من التحويالت وتعزيز مشاريع التنمية على نطاق أوسع، يمكن أن تنظر 

ملثال، يمكن بيع سندات للمغتربين، إذ تضمن حصولهم على الحكومة في وضع آليات مبتكرة، فعلى سبيل ا

لية، ومن املح املجتمعاتمعدل عائدات معقولة، وإتاحة الحصيلة في الوقت نفسه لتمويل املشاريع إلانمائية في 

الطرق ألاخرى لزيادة إمكانات استثمار التحويالت، استخدامها من أجل تقليل تكلفة الاقتراض، ألن الحكومة 

ات هي تلك املتحصالت. فترتيبأنها ا استخدام املتحصالت كضمان، لذا يمكن أن تعمل التحويالت على يمكنه

 .33املتحصالت املقبلة املستخدمة كضمان شائعة في القطاع التجاري، وتستخدم بشكل متزايد في القطاع العام

 أنَّ للتحويالت إمكانية دعم التنمية على أن تزداد
ً
يم فاعليتها بتطبيق النوع السل ويمكن التأكيد إجماال

من السياسات العامة، فتيسير الخدمات املصرفية والتدريب املالي ألاساس لألسر املتلقية للتحويالت، وتشجيع 

التحويالت الجماعية لألغراض إلانمائية، واستخدام التحويالت كضمان لتقليل تكاليف الاقتراض في ألاسواق 

جديرة بالنظر في التحويالت لزمن طويل كمصدر للعمالت ألاجنبية للبلدان،  املالية، تعد كلها استراتيجيات

وخففت بوصفها مقاومة للدورة الاقتصادية من صدمات ألازمات املالية أو الكوارث الطبيعية، إال أن السياسات 

ز تأثيراتها يالحكيمة التي تيهئ بيئة مالية تتسم بالشفافية واملوثوقية يمكنها أن تفعل الكثير من أجل تعز 

إال أن تحقيق ذلك مشروط بعدم اعتماد الحكومة السورية على التحويالت كمسّوغ لالستمرار في  .41إلانمائية

السياسة التقشفية، من دون إطالق برامج إنعاش اجتماعي طارئة على مستوى القطر، مع ضرورة تجاوب 

يالت عبر الطرق الرسمية، وتوخي الحذر السياسة النقدية مع ضرورة استقطاب أكبر نسبة ممكنة من التحو 

حيال فرض أي ضريبة على الحوالات، وتصميم مسح خاص بالتحويالت ومكوناتها في سورية لتوافر مؤشرات 

 داعمة للقرار الحكومي، على أساس العدالة في تأثيره الاجتماعي. 

  

                                                           
العوملة والاعتماد املتبادل: الهجرة الدولية والتنمية الهجرة الدولية الجمعية العامة لألمم املتحدة، تقرير ألامين العام،  33

   .31-23، ص2112أيار  12، والتنمية
 .31املرجع السابق، ص 41
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