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  البیانات الوصفیة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

 تعزیز وسائل تنفیذ الشراكة العالمیة وتنشیطھا من أجل التنمیة المستدامة :۱۷الھدف 

0.bالغایة . 
 حشد موارد مالیة إضافیة من مصادر متعددة من أجل البلدان النامیة ۳-۱۷الغایة 

0.cر. المؤش 
 يحجم التحویالت المالیة (بدوالرات الوالیات المتحدة) كنسبة من مجموع الناتج المحلي اإلجمال ۲-۳-۱۷المؤشر 

0.d. السلسلة 

 

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
 2016تموز/یولیو  19

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
 

0. g. المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 )WBالبنك الدولي (

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 )WB( البنك الدولي

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 

 :التعریف
ج الحواالت الشخصیة المستلمة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ھي تدفق الحواالت الشخصیة التي یتم التعبیر عنھا كنسبة مئویة من النات 

 .المحلي اإلجمالي
  

 :المفاھیم
أو  نقدیة لجاریةا لتحویالتا جمیع من لشخصیةا لتحویالتا تتكونواالت الشخصیة من التحویالت الشخصیة وتعویض الموظفین. تتكون الح 

التي تقوم بھا األسر المقیمة أو تستلمھا. وبالتالي تشمل التحویالت الشخصیة جمیع التحویالت الجاریة بین األفراد المقیمین وغیر  عینیة
ي المقیمین. ویشیر تعویض الموظفین إلى دخل العاملین على الحدود، والعمّال الموسمیین، وغیرھم من العاملین لفترة قصیرة الذین یعملون ف 

ال یقیمون فیھ أو المقیمین في مرافق غیر مقیمة. البیانات ھي مجموع اثنین من البنود المحددة في النسخة السادسة من دلیل میزان اقتصاد 
 .المدفوعات لصندوق النقد الدولي: التحویالت الشخصیة وتعویض الموظفین

  
 .(BPM6) االستثمار الدولي في صندوق النقد الدولي تتماشى المفاھیم المستخدمة مع اإلصدار السادس من میزان المدفوعات ودلیل

 

2.B. وحدة القیاس 
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2.C. التصنیفات 
 

 نوع مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات.  3
3.A. مصادر البیانات 

یتم الحصول على بیانات حجم الحواالت الشخصیة من قاعدة بیانات إحصاءات میزان المدفوعات الخاصة بصندوق النقد الدولي، ومن ثم یتم 
 .ملؤھا بتقدیرات موظفي البنك الدولي

مع ستخدم بیانات الناتج المحلي اإلجمالي، المستمدة من قاعدة بیانات مؤشرات التنمیة العالمیة التابعة للبنك الدولي كقاسم مشترك. وتُجتُ  
اآللیة -للبنك  الوطنیةبیانات الناتج المحلي اإلجمالي من المصادر الوطنیة والدولیة من خالل مسح سنوي لالقتصادیین في شبكة المكاتب 

 .ئیسة للبنك الدولي لجمع المعلومات الكمیة عن االقتصاد الكلي في البلدان األعضاءالر
 

3.B. طریقة جمع البیانات 
 

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
 ذلك على أساس سنوي.یتم 

 

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
 

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
إن الجھة الوطنیة المزّودة بالبیانات الخاصة بالحواالت الشخصیة ھي المؤسسة المسؤولة عن جمع وتصنیف إحصاءات میزان المدفوعات. 

ستخدم تقدیرات موظفي البنك الدولي لبیانات الحواالت الشخصیة وتختلف ھذه المسؤولیة وھي محددة حسب البلد (أي البنك المركزي). وت
لى ألغراض سد الثغرات. ال یتم اإلبالغ عن بیانات التحویالت الشخصیة مباشرة إلى البنك الدولي من مزود البیانات الوطني. ویتم إبالغھا إ

 .میزان المدفوعات كجزء من والیتھ المؤسسیة، وھو المؤسسة المسؤولة عن اإلشراف على استقرار (IMF) صندوق النقد الدولي
  

لمنھجیة یتم الحصول على بیانات الناتج المحلي اإلجمالي من قاعدة بیانات مؤشرات التنمیة العالمیة التابعة للبنك الدولي ویتم تجمیعھا وفقاً 
حد، ). وتُجمع بیانات الناتج المحلي اإلجمالي من خالل عملیة المسح المو2008(نظام الحسابات القومیة لعام  2008الحسابات القومیة لعام 

 .وھي اآللیة الرئیسة للبنك الدولي لجمع المعلومات الكمیة عن االقتصاد الكلي في البلدان األعضاء
 

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
الوكالة الحكومیة المسؤولة عن جمع وتصنیف إحصاءات میزان المدفوعات ھي المنظمة المسؤولة عن تجمیع بیانات الحواالت الشخصیة 

ك الدولي ھو المسؤول عن واإلبالغ عنھا. یتم إبالغ ھذه المعلومات من قبل الوكاالت الحكومیة في الدول إلى صندوق النقد الدولي. البن
 .تجمیع بیانات الناتج المحلي اإلجمالي واإلبالغ عنھا

3.G. التفویض المؤسسي 
 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 
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4.B. التعلیقات والقیود 
 

4.C. طریقة االحتساب 
دولي: الحواالت الشخصیة ھي مجموع اثنین من البنود المحددة في النسخة السادسة من دلیل میزان المدفوعات الخاص بصندوق النقد ال

التحویالت الشخصیة وتعویض الموظفین. وتستخدم تقدیرات موظفي البنك الدولي بشأن حجم بیانات الحواالت الشخصیة ألغراض سد 
ر عن الثغرات. وتستخدم بیانات الناتج المحلي االجمالي، المستمدة من قاعدة بیانات مؤشرات التنمیة العالمیة التابعة للبنك الدولي، للتعبی

 .كنسبة مئویة من الناتج المحلي اإلجماليالمؤشر 

4.D  .التحقق 
 

4.E. التعدیالت 
 

4.F  .) على المستوى اإلقلیمي2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة ( 
 على مستوى البلد •
  

الشخصیة إلى بیانات من قاعدة بیانات إحصاءات میزان المدفوعات  ي البنك الدولي لبیانات الحواالتتستند تقدیرات موظف
في صندوق النقد الدولي وإصدارات البیانات من البنوك المركزیة والوكاالت اإلحصائیة الوطنیة والمكاتب القطریة التابعة 

 للبنك الدولي.
  
 على المستویین اإلقلیمي والعالمي •
  

 ال ینطبق
  

 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
 .یتم حساب التقدیرات اإلقلیمیة والعالمیة كمتوسط مرجح للناتج المحلي االجمالي

 

4.H.    المناھج والتوجیھات المتاحة للبلدان بشأن تجمیع البیانات على الصعید
 الوطني

 

4.I  . إدارة الجودة 
 

4.J  . ضمان الجودة  
 

4.K  . تقییم الجودة 
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 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 توافر البیانات:

 .دول بشكل منتظم 207تتوفر حالیًا بیانات 
 التسلسل الزمني:

 
 التفصیل:

 غیر موجود
 

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
 مصادر التباین:

 
 

 قائوثالمراجع وال.  7
 :روابط

www.worldbank.org 

 :المراجع

 :یتوفر الدلیل على .(BPM6) یتم تجمیع البیانات وفقًا لإلصدار السادس من دلیل میزان المدفوعات ودلیل االستثمار الدولي
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm 

 :). یتوفر الدلیل على2008(نظام الحسابات القومیة لعام  2008یتم تجمیع بیانات الناتج المحلي اإلجمالي وفقاً لنظام الحسابات القومیة لعام  
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf. 

 :البیانات الوصفیة متاحة أیضًا في 
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx؟source=2&type=metadata&series=BX.TRF.PWKR.DT.G

D.ZS 
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