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  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالهدف . 

 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة :١٧الهدف 

0.bالغاية . 

مل الديون على المدى الطويل من خالل تنسيق السياسات الرامية إلى تعزيز : مساعدة البلدان النامية في تحقيق القدرة على تح٤-١٧الغاية 

راجها التمويل بديون وتخفيف أعباء الديون وإعادة هيكلتها، حسب االقتضاء، ومعالجة مسألة الديون الخارجية للبلدان الفقيرة المثقلة بها إلخ

 من حالة المديونية الحرجة

0.cر. المؤش 

 :  تكاليف خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات١-٤-١٧المؤشر 

0.d. السلسلة 

 

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

 

0. g. المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 (WBالبنك الدولي )

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

 (WB) البنك الدولي

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.A  .التعريف والمفاهيم 
 :التعريف

تشير  ومدفوعات الفائدة( لصادرات السلع والخدمات.خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات هي النسبة المئوية لخدمات الدين )مبدأ 

 المضمون من قِبل الحكومة.الدين خدمات الديون المشمولة في هذا المؤشر إلى الدين العام و

  

 المفاهيم:

  

المدفوعات ودليل وضع االستثمار تتفق مفاهيم بيانات الدين الخارجي العامة والمضمونة من قبل الحكومة مع اإلصدار السادس لمنهجية ميزان 

 (.BPM6الدولي )

  

 (.BPM6تتماشى مفاهيم "تصدير السلع والخدمات" مع اإلصدار السادس من دليل ميزان المدفوعات ودليل االستثمار الدولي )

 

2.B. وحدة القياس 
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2.C. التصنيفات 

 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 
، يلزم تقديم العامة للمؤسسة الدولية للتنمية()التي تشمل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والشروط 10-14التشغيلية للبنك الدولي وفقًا للسياسة 

ة ب إلى )أ( تقييم حال تقارير الديون الخارجية لتلبية احتياجات البنك الدولي من معلومات الديون الخارجية الموثوقة والتي تأتي في الوقت المناس

)ب( إجراء أعماله االقتصادية القطرية وتقييم المشاكل المتعلقة  ؛الديون الخارجية لدولة مقترضة، والجدارة االئتمانية، واإلدارة االقتصادية

 بالمديونية وخدمة الديون على المستويين اإلقليمي والعالمي.

  

ويحمل معلومات مفصلة على  1951، الذي أنشئ في عام المدينيناإلبالغ عن يتم تنفيذ االقتراض الخارجي للبلدان المبلغة من خالل نظام 

 مستوى القرض باستخدام مجموعة موحدة من النماذج.

3.B. طريقة جمع البيانات 

، . وعلى وجه التحديد2والصيغة  1م من خالل االستمارة رق يتم اإلبالغ عن الدين العام والمضمون من قِبل الحكومة على أساس ربع سنوي 

يتم  ؛والمدفوعات الرئيسية والمدفوعات(أ )جدول الرسوم  1، النموذج وعند االقتضاء 1ديدة في النموذج يتم اإلبالغ عن التزامات القروض الج

لإلبالغ عن التصحيحات  3يستخدم النموذج  لمعامالت(.)الوضع الحالي وا 2اإلبالغ عن معامالت القروض مرة واحدة في السنة في النموذج 

يومًا من نهاية  الثالثين بشكل ربع سنوي خالل أ  1و 1. ويتم تقديم االستمارة 2و 1عنها في األصل في النموذجين  للبيانات التي تم اإلبالغ

 مارس من السنة التي تلي السنة التي تم إعداد التقرير عنها.آذار/  31سنويًا بحلول  2يتم تقديم االستمارة  ربع السنة.

 

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

أ بشكل ربع  1و 1يتم تقديم االستمارات  )الحالة الحالية والمعامالت(. 2السنة في النموذج يتم اإلبالغ عن معامالت القروض مرة واحدة في 

 من السنة التي تلي السنة التي تم إعداد التقرير عنها. آذار/مارس 31سنويًا بحلول  2يتم تقديم االستمارة  يومًا من نهاية الربع. 30سنوي خالل 

 

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 

كتاب  -ديسمبر من خالل المنشور السنوي للبنك الدولي كانون األول/ السنوية الجديدة لهذا المؤشر في منتصف  ومن المخطط نشر البيانات

 (http://data.worldbank.org/products/ids( ومتاح على اإلنترنت )انظر الرابط: IDSإحصاءات الديون الدولية )

 

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

ومية المسؤولة عن إنتاج إحصاءات الديون على المستوى الوطني هي البنك الدولي مع البيانات التي تحصل عليها الوكاالت الحكإن الوكالة 

والخدمات" هو المؤسسة المسؤولة عن جمع وتصنيف  السلع إن مزود البيانات الوطني "صادرات .القرض مقابل القرض على أساس

ـ "صادرات  تقديرات موظفي وتختلف هذه المسؤولية وهي محددة حسب البلد )أي البنك المركزي(. المدفوعات.إحصاءات ميزان  البنك الدولي ل

مباشرة إلى البنك الدولي من  إن بيانات "صادرات السلع والخدمات" ال يتم إبالغها يتم استخدام بيانات الخدمات ألغراض سد الفجوة.السلع 

، وهو المؤسسة المسؤولة عن اإلشراف على استقرار ميزان (IMFويتم إبالغها إلى صندوق النقد الدولي ) انات الوطني.البيب الجهة المزودة

 المدفوعات كجزء من واليته المؤسسية.

 

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 البنك الدولي

3.G. التفويض المؤسسي 

 

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 
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4.B. التعليقات والقيود 

 

4.C. طريقة االحتساب 
البنك الدولي بتجميع بيانات الدين الخارجي العام والمضمون من قِبل الحكومة بناءً على دليل نظام اإلبالغ عن المدينين الصادر عن يقوم 

والذي يحدد إجراءات اإلبالغ التي تستخدمها الدول. يتم توفير البيانات من قبل البلدان على  2000البنك الدولي بتاريخ كانون الثاني/ يناير 

 .س القرض مقابل القرضأسا

  

يتم الحصول على بيانات "تصدير السلع والخدمات" من قاعدة بيانات إحصاءات ميزان المدفوعات الخاصة بصندوق النقد الدولي ومن ثم 

 (BPM6) تُسدّ بتقديرات موظفي البنك الدولي وفقًا لإلصدار السادس من دليل ميزان المدفوعات ودليل االستثمار الدولي

  

 .استخدام كلي المكونين للتعبير عن المؤشر من حيث النسبة المئوية يتم

4.D  .التحقق 

 

4.E. التعديالت 

 

4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى 

 على مستوى البلد •

 على المستويين اإلقليمي والعالمي •

 

 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

 .تتألف األرقام اإلجمالية )العالمية واإلقليمية ومجموعة الدخل( من البلدان األعضاء في نظام اإلبالغ عن المدينين فقط

 

4.H.    البيانات على الصعيد  المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع

 الوطني

 

4.I  . إدارة الجودة 

 

4.J  . ضمان الجودة  

 

4.K  . تقييم الجودة 
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 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 توافر البيانات:

 .بلدًا بشكل منتظم لهذا المؤشر 122تتوفر حالياً بيانات ل 

 

 التسلسل الزمني:

 

 التفصيل:

 غير موجود

 

 االنحراف عن المعايير الدولية/المقارنة .  6

 مصادر التباين:

 

 

 قائوثالمراجع وال.  7

 :روابط

www.worldbank.org 

 

 :المراجع

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&type=metadata&series= 

DT.TDS.DPPF.XP.ZS 


