
 

 د من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينهاالح: 10لهدف ا

في المائة، وإلغاء قنوات التحويالت  3خفض تكاليف معامالت تحويالت المهاجرين إلى أقل من  ج:-10الغاية 
 ٢030في المائة، بحلول عام  5المالية التي تربو تكاليفها على 

 ة كنسبة من المبالغ المحولةتكاليف التحويالت المالي :1-ج-10 المؤشر

 

  

 المعلومات المؤسسية
  
 :المنظمات /منظمةال
 

 الدولي البنك
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
 

 المعالم. واضحوهو ليس ب كنسبة من المبلغ المحول". المالية تكاليف التحويالت 1-ج-10المؤشر المقترح هو "
 200الية إلرسال التكلفة اإلجم "متوسط :على النحو التالي المماثل والمحّدد جيدا  خدام المؤشر نقترح است لذا

من المبلغ  مئوية لدولة )كنسبةل قناةدلة للتضخم( في كل رسال المحلية والمع  اإلعملة $ )أو ما يعادله ب
مستقبل بلد  105و بلد مرِسل 48 ل العالم،قناة  في  365لما مجموعه  ةفقراءة هذا المؤشر متاح رسل(."الم  

معلومات  تستندو تحويالت البنك الدولي في جميع أنحاء العالم.سعار لقاعدة بيانات أ وفقا  على أساس ربع سنوي 
   مستقبلة.ال 105 إلى البلدان لأعاله  توفر البيانات

  
 األساس المنطقي:

 
قاعدة بياناته الخاصة بأسعار التحويالت في جميع أنحاء العالم هذا المؤشر من خالل جمع قام البنك الدولي ب

(RPW منذ عام )المتمثّلةمجموعة العشرين حاليا   /في حينه مجموعة الثمانية غاية رصد بغرض ٢008 
مجموعة من قبل  ،"5X5الغرضأيضا باسم " ةعروفت. وقد تم اعتماد هذه الغاية المخفض أسعار التحويالب

بنسبة  العالمية لتحويالت المهاجرينمجموع التكلفة تخفيض متوسط إلى  يشيرهو ، و٢009في عام الثمانية 
البلدان المرِسلة والمستقبِلة على حكومات  يجب أن تنظر، هدفهذا ال تحقيقلو سنوات. 5نقاط مئوية في  5

الدولي/  البنك من العامة لخدمات التحويالت الدوليةالمبادئ  قائمة علىتنفيذ إصالحات  في أمر حّد سواء
وقد أثبت هذا اإلطار المتفق عليه  (.٢007يناير كانون الثاني/) المعنية بنظم المدفوعات والتسويات اللجنة

لتعزيز كفاءة التحويالت  في المساعدة على تقليل تكلفة التحويالت وإجراءات التوجيه دوليا فعاليته
انات العالمية الوحيدة التي هي قاعدة البي للبنك الدوليأسعار التحويالت في العالم أجمع يانات قاعدة ب الدولية.



قد أطلق أسعار التحويالت في العالم  البنك الدولي كانو نشاط سعر التحويالت عبر المناطق الجغرافية. صدتر
من  ّولين وإلى المستلمينالتكاليف إلى المحرصد تطور في  أداة مفتاح يوه ،٢008سبتمبر أيلول/في  أجمع
 ة.القطرية الرئيس قنواتال واستالم األموال في إرسال

  
 

 المفاهيم:
من  .نسبيا   منخفضة تهاقيم آخر وتكونمن شخص إلى  عبر الحدود دفعهي عملية ة. تحويل الحواالت الدولي

الذين يرسلون مثل ) قبل العمال المهاجرين، تعتبر التحويالت عادة مدفوعات متكررة من الناحية العملية
من  )أيللتبسيط " حواالتمصطلح "تحويل ال يُستخدمفي التقرير، و األموال إلى عائالتهم في بالدهم كل شهر(.
 .المفترض أن التحويل هو تحويل دولي(

  
مقابل الدفع على  الخدمةتنضوي م خدمة استالم دفعات غير قابلة لإليداع حيث قدّ . هو ممشغل تحويل األموال

نقدا  ) الدفع د خدمةمزوِّ  رسل إلىمُ ال مجموعة أو سلسلة من التحويالت( من قبلمقابل دفع ال)أو ربما  التحويل
من حساب خدمة الدفع بالخصم  مزّودفيه  يقوم حيثالموقف  وهو ما يعرض (مثال  او عبر تحويل مصرفي

ن يوفر خدمات الدفع )التحويالت كياهو  مزود خدمة الدفع المرسل في مزود خدمة الدفع. يملكه
ن تلك الودائع م الودائع وتسمح بتحويل األموالتأخذ  هيئتَين تلك التيال وهو يشمل المدفوعات األخرى(. أوو/

الهيئات التي تحّول األموال لكن ال تأخذ وتلك  )كمعظم المصارف ومستلمي الودائع من غير المصارف(
 لي تحويل األموال(.مشغِّ الودائع )ك

  
على المتوّجبة  )بما في ذلك الرسوم الحواالترسال على إالنهائيين التكلفة اإلجمالية للمستخدمين  .السعر

يكون المستخدمين النهائيين  المفروض علىيتم فرض سعر الصرف وفقا  له والهامش الذي  ستِلمالمرسل والم
 سعر الصرف الحالي بين البنوك(.أعلى من 

  
 .حواالتيح للمستخدمين النهائيين إرسال و/أو استالم الخدمة تت .خدمة الحواالت

  
 مقابل ثمن يُفرض على التحويل الماليخدمة  وفروت، تجاريا  عمل ت، هو هيئة (.RSPمقدم خدمة الحواالت )

 إما مباشرة أو عن طريق الوكالء. النهائيالمستخِدم 
  

 التعليقات والقيود:
 .مستلمي الحواالتسوم المفروضة على معلومات حول الرأسعار التحويالت في العالم أجمع ال تتضمن بيانات 

  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

 
ديلم غامضةخالل ممارسة تسوق  دوالر من ٢00تكلفة إرسال يتم حساب متوسط  خدمات التحويالت  زّوِ

(RSPs.)  دي خدمات التحويالت يتم تضمين في ممارسة  قناة  ٪ من حصة السوق في كل  80 ذين لديهمالمزّوِ
 الحواالت كل مقدم خدمةبضها البسيط للتكاليف التي يق يُحسب المؤشر على أنه المتوسط .غامضةالتسوق ال
 .قناةيعمل في 



  
 تفصيل:ال
 

نوع مقدمي خدمات الحواالت: البنوك  حسببتكلفة الحواالت إن أسعار الحواالت في العالم أجمع تتعقّب 
، يمكن باإلضافة إلى ذلك ، ومشغلي االتصاالت المتنقلة.، ومشغلي تحويل األموال، ومكاتب البريدالتجارية

ا إجراء التفصيل باستخدام   ستخدمة في تمويل المعاملة: نقد ا، أو حساب مصرفي، أو بطاقةاألداة المأيض 
لصرف األموال: نقد ا، وحساب مصرفي )نفس  ومن خالل األداة المستخدمة ؛، أو نقود متنقلةاإليداع/االئتمان

 ، وأموال متنقلة.البنك(، وحساب مصرفي )بنك مختلف(
  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

 .ال ينطبق – بلدعلى مستوى ال                •
  

خالل أخذ متوسطات  يتم حساب المجاميع اإلقليمية من- على المستويين اإلقليمي والعالمي                •
تتوفر لديها  يتم تضمين البلدان التي ال ال بيانات.توفر لديها المتلقية في المنطقة التي تللبلدان ال بسيطة

 .ناقصةالقيم المعالجة ، وال يتم بياناتال
  

 المجاميع اإلقليمية:
 

توفر متلقية في المنطقة التي تللبلدان ال خالل أخذ متوسطات بسيطة يتم حساب المجاميع اإلقليمية من
 .ناقصةالقيم المعالجة ، وال يتم بياناتتتوفر لديها ال يتم تضمين البلدان التي ال ال بيانات.لديها ال

  
 :فاوتمصادر الت

 لهذه البيانات. تنتجها البالدبدائل ما من 
  

 :قوميجميع البيانات على المستوى التمن أجل  للبلدان التوجيهات المتاحةو الوسائل
المبادئ العامة  بما يتماشى مع إقليميةبيانات وطنية و اعداتلبناء قت الحد األدنى من المتطلبا •

على  في العالم أجمع على الموقع اإللكتروني ألسعار الحواالت يتوفّر 1لخدمات التحويالت الدولية
and-https://remittanceprices.worldbank.org/en/national- التالي: االلكتروني العنوان

bank-world-the-by-certified-esdatabas-regional . الحد  وضعمنهجية متسقة، تم تأمين لو
 األدنى من المتطلبات التالية:

 تجميع البيانات ذات نقاط السعر المضاعفة .1
 لتحصيل رسوم المرسِ  .٢
 قتحصيل سعر الصرف المطبّ  .3
 توفير المبلغ اإلجمالي للتكاليف المحددة .4
 سرعة المعاملة .5
 نوع الخدمة المقدمة .6
 قناةمن تغطية السوق لكل ٪  60الحد األدنى من  .7

                                                           
 (٢007اللجنة المعنية بنظم المدفوعات والتسويات والبنك الدولي )  1

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://remittanceprices.worldbank.org/en/national-and-regional-databases-certified-by-the-world-bank
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://remittanceprices.worldbank.org/en/national-and-regional-databases-certified-by-the-world-bank


 استقالل الباحثين .8
 التسوق الغامضة ممارسةالتحقق من خالل  .9

 ما من سياسة إعالنية .10
 سياسة اشتراك وعملية تمويل واضحةما من  .11
 بيانات أخرى معتمدة من البنك الدولي اعداتالربط مع ق .1٢
 

قواعد بيانات مقارنة أسعار التحويالت: الحد  في ورقة السياسة حول متوفّرة المزيد من المعلومات
الرابط  ، متاح علىدليل ومذكرة الغرض الخاص -األدنى من المتطلبات واالستراتيجية العامة للسياسة 

https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/Standar :التالي
es.pdfdsNationalDatabas 

شبكة اإلنترنت لقاعدة بيانات التحويالت في جميع أنحاء العالم والموارد ذات موقع  •
 http://remittanceprices.worldbank.org الصلة:

  
 ان الجودةضم
 
ومراجعتها من قبل فريق البنك  وليفهاتجميعها وتب، وغامضجمع البيانات من خالل التسوق الب قوم الباحثوني

البائعين لجمع  يستخدم البنك الدولي خدمات التابع للبنك الدولي.ألسعار الحواالت في العالم أجمع الدولي 
 .وليفهاالبيانات وت

  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
 

ممارسة  يتم جمع البيانات كل ثالثة أشهر من خالل أنفسهم. خدمات الحواالت م مزّوديمصادر البيانات ه
 زّوديراء تحليل للسوق لفهم أي من م، يتم إجقناةفي كل عام، في كل  أسبوع ا. الذي يستغرق، التسّوق الغامض

تلك التسوق الغامض طوال  في ممارسة همثم يتم تضمين ٪ من حصة السوق.80يملكون  الحواالت خدمات
 .السنة

  
 جمع:العملية 

 
  .يحصل بشكل فصلي ق غامضتسو  
  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
 

 .بشكل فصلي يتم جمع البيانات دولة مستقبلة. 105دولة مرسلة و 48، تشمل قناة   365تتوفر البيانات لـ 
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/StandardsNationalDatabases.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/StandardsNationalDatabases.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://remittanceprices.worldbank.org


 السالسل الزمنية:
 

للفصل األول من عام  Excel)عبر اإلنترنت في تنسيق  ٢008منذ الربع األول من عام توفر البيانات: 
٢011.) 

  

 

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

 ٢017 فصل الرابع من عامال
  

 إصدار البيانات:
 ديسمبركانون األول/، سبتمبرأيلول/، يونيوحزيران/، مارسآذار/

  

دة بالبيانات  الجهات المزو 

 
 .حواالتخدمات ال مزّوديمن  غامضعن طريق التسوق ال البيانات يتم جمع

  

عة للبيانات  الجهات المجم ِّ

  
 الدولي البنك

  

 المراجع

  
دة:  دليل الموارد الموح 

http://remittances.worldbank.org 
  

  المراجع:
 على الرابط التالي:االطالع على الموارد المختلفة يرجى 

 http://remittanceprices.worldbank.org/en/resources 
  

 صلةالمؤشرات ذات ال

  
، حددت مجموعة الثماني ٢009في عام  خفض تكلفة التحويالت من أجل التنمية. 5*5الغاية  ٢0 الهدف
في المائة في غضون  5إلى  10، لتقليل تكلفة التحويالت الدولية من الحقا  مجموعة العشرين ا، اعتمدتهغاية  

 ".5*5لغاية "ا ى هذه الغاية اسميطلق عل كان خمس سنوات.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://remittances.worldbank.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://remittanceprices.worldbank.org/en/resources


  
ل الذكيتم تقديم غاية ، ٢016في عام  على مستوى أكثر  معامالت التحويل لمراقبة (SmarRT) المحّوِ
إلى عكس التكلفة التي يدفعها المستهلك الذي يتمتع بالقدرة على الوصول إلى معلومات وهي تهدف  تفصيال.

 رخصاألخدمات للبسيط كمتوسط  SmaRTسب تتُح .قناةكفاية لتحويل التحويالت في كل كاملة بما فيه ال
ويتم التعبير عنها من حيث النسبة المئوية للمبلغ اإلجمالي  قناةدوالر في كل  ٢00سال ما يعادل إلر الثالث
، بما في ذلك SmaRT ، يجب أن تفي الخدمات بمعايير إضافية إلدراجها فيضافة إلى الشفافيةباإل ل.المرسَ 

فروع للخدمات التي تتطلب الجغرافي ل الوصول )يحددها القربأيام أو أقل( وإمكانية  5سرعة المعاملة )
، مثل حساب مصرفي أو هاتف ستخدام الخدمةالإلى أي تكنولوجيا أو جهاز ضروري  النفاذ، أو وجود ا مادي ا

 جوال أو اإلنترنت.
  

 :الرابط التالي ، يرجى االطالع علىSmaRT حول منهجية للحصول على معلومات إضافية
 https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/smart_methodolog

y.pdf 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/smart_methodology.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/smart_methodology.pdf
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