الهدف  :٧١تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة
الغاية  :٣-٧١حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية
المؤشر :٢-٣-٧١حجم التحويالت المالية (بدوالرات الواليات المتحدة) كنسبة من مجموع الناتج المحلي
اإلجمالي
المعلومات المؤسسية
المنظمة /المنظمات:
البنك الدولي
المفاهيم والتعاريف
التعريف:
الحواالت الشخصية المستلمة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي هي تدفق الحواالت الشخصية التي يتم التعبير
عنها كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي.
المفاهيم:
تتكون الحواالت الشخصية من التحويالت الشخصية وتعويض الموظفين .تﺘﻜﻮن الﺘﺤﻮيالت الﺸﺨﺼﻴة مﻦ
جﻤﻴﻊ الﺘﺤﻮيالت الﺠارية نﻘﺪية أو عﻴﻨﻴة التي تﻘوم بها األسر المﻘيمة أو تستلمها .وبالتالي تشمل التحويالت
الشخصية جميﻊ التحويالت الجارية بين األفراد المﻘيمين وغير المﻘيمين .ويشير تعويض الموظفين إلى دخل
العاملين على الحدود ،والع ّمال الموسميين ،وغيرهم من العاملين لفترة قصيرة الذين يعملون في اقتصاد ال
يﻘيمون فيه أو المﻘيمين في مرافق غير مﻘيمة .البيانات هي مجموع اثنين من البنود المحددة في النسخة السادسة
من دليل ميزان المدفوعات لصندوق النﻘد الدولي :التحويالت الشخصية وتعويض الموظفين.
تتماشى المفاهيم المستخدمة مﻊ اإلصدار السادس من ميزان المدفوعات ودليل االستثمار الدولي في صندوق
النﻘد الدولي (.)BPM6
المنهجية
طريقة االحتساب:
الحواالت الشخصية هي مجموع اثنين من البنود المحددة في النسخة السادسة من دليل ميزان المدفوعات
الخاص بصندوق النﻘد الدولي :التحويالت الشخصية وتعويض الموظفين .وتستخدم تﻘديرات موظفي البنك
الدولي بشأن حجم بيانات الحواالت الشخصية ألغراض سد الثغرات .وتستخدم بيانات الناتج المحلي االجمالي،
المستمدة من قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية التابعة للبنك الدولي ،للتعبير عن المؤشر كنسبة مئوية من
الناتج المحلي اإلجمالي.

التفصيل:
ما من تفصيل
معالجة القيم الناقصة:
•

على مستوى البلد
تستند تﻘديرات موظفي البنك الدولي لبيانات الحواالت الشخصية إلى بيانات من قاعدة بيانات
إحصاءات ميزان المدفوعات في صندوق النﻘد الدولي وإصدارات البيانات من البنوك المركزية
والوكاالت اإلحصائية الوطنية والمكاتب الﻘطرية التابعة للبنك الدولي.

•

على المستويين اإلقليمي والعالمي
غير قابلة للتطبيق
المجاميع اإلقليمية:
يتم حساب التﻘديرات اإلقليمية والعالمية كمتوسط مرجح للناتج المحلي االجمالي.
مصادر البيانات
يتم الحصول على بيانات حجم الحواالت الشخصية من قاعدة بيانات إحصاءات ميزان المدفوعات الخاصة
بصندوق النﻘد الدولي ،ومن ثم يتم ملؤها بتﻘديرات موظفي البنك الدولي.
تُستخدم بيانات الناتج المحلي اإلجمالي ،المستمدة من قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية التابعة للبنك الدولي
كﻘاسم مشترك .وت ُجمﻊ بيانات الناتج المحلي اإلجمالي من المصادر الوطنية والدولية من خالل مسح سنوي
لالقتصاديين في شبكة المكاتب الﻘطرية للبنك -اآللية الرئيسة للبنك الدولي لجمﻊ المعلومات الكمية عن االقتصاد
الكلي في البلدان األعضاء.
توافر البيانات
تتوفر حاليًا بيانات  702دول بشكل منتظم.
الجدول الزمني
يتم ذلك على أساس سنوي.

المزودة بالبيانات
الجهات
ّ
المزودة بالبيانات الخاصة بالحواالت الشخصية هي المؤسسة المسؤولة عن جمﻊ وتصنيف
إن الجهة الوطنية
ّ
إحصاءات ميزان المدفوعات .وتختلف هذه المسؤولية وهي محددة حسب البلد (أي البنك المركزي) .وتستخدم
تﻘديرات موظفي البنك الدولي لبيانات الحواالت الشخصية ألغراض سد الثغرات .ال يتم اإلبالغ عن بيانات
التحويالت الشخصية مباشرة إلى البنك الدولي من مزود البيانات الوطني .ويتم إبالغها إلى صندوق النﻘد
الدولي ( ،)IMFوهو المؤسسة المسؤولة عن اإلشراف على استﻘرار ميزان المدفوعات كجزء من واليته
المؤسسية.
يتم الحصول على بيانات الناتج المحلي اإلجمالي من قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية التابعة للبنك
الدولي ويتم تجميعها وفﻘا ً لمنهجية الحسابات الﻘومية لعام ( 7002نظام الحسابات الﻘومية لعام  .)7002وت ُجمﻊ
بيانات الناتج المحلي اإلجمالي من خالل عملية المسح الموحد ،وهي اآللية الرئيسة للبنك الدولي لجمﻊ
المعلومات الكمية عن االقتصاد الكلي في البلدان األعضاء.
الجهات المج ّمعة للبيانات
الوكالة الحكومية المسؤولة عن جمﻊ وتصنيف إحصاءات ميزان المدفوعات هي المنظمة المسؤولة عن تجميﻊ
بيانات الحواالت الشخصية واإلبالغ عنها .يتم إبالغ هذه المعلومات من قبل الوكاالت الحكومية في الدول إلى
صندوق النﻘد الدولي .البنك الدولي هو المسؤول عن تجميﻊ بيانات الناتج المحلي اإلجمالي واإلبالغ عنها.
المراجع
دليل الموارد المو ّحدة:
www.worldbank.org
المراجع:
يتم تجميﻊ البيانات وفﻘًا لإلصدار السادس من دليل ميزان المدفوعات ودليل االستثمار الدولي
على:
الدليل
يتوفر
(.)BPM6
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm
يتم تجميﻊ بيانات الناتج المحلي اإلجمالي وفﻘا ً لنظام الحسابات الﻘومية لعام ( 7002نظام الحسابات الﻘومية
على:
الدليل
يتوفر
.)7002
لعام
.http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf
ضا في:
البيانات الوصفية متاحة أي ً
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