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 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة  :١٧الهدف 
الخاص وشراكات المجتمع المدني :  ١٧-١٧الغاية   والقطاع  تشجيع وتعزيز الشراكات العامة والشراكات بين القطاع العام 

 المكتسبة من الشراكات ومن استراتيجياتها لتعبئة المواردالفعالة، باالستفادة من الخبرات  
  البنية التحتية  أجل منللشراكات بين القطاعين العام والخاص  المبلغ بدوالرات الواليات المتحدة   :١-١٧-١٧المؤشر

 المعلومات المؤسسية 

 الراعية:المنظمة 
 مجموعة البنك الدولي

 

 والتعاريفالمفاهيم 
 :التعريف

بيانات مجموعة البنك الدولي:   ١-١٧-١٧يستند المؤشر   "المبلغ بدوالرات الواليات المتحدة المرصود للشراكات بين  إلى 
 القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية".

أي ترتيب تعاقدي ُيبرم بين كيان "ويعّرف مؤشر مجموعة البنك الدولي مصطلح الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنه 
أو سلطة عامة متعاقدة وكيان خاص، لتوفير أصول أو خدمات عامة، ويتحمل فيها الطرف الخاص مسؤولية كبيرة عن 

 .  "المخاطر واإلدارة
 

 القطاعات والخدمات التالية:  ويشمل مصطلح البنية التحتية
 الطاقة: توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وخطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي وتوزيعه •
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: البنية التحتية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت •
 النقل: المطارات وسكك الحديد والموانئ والطرق. •
 معالجة مياه الشرب وتوزيعها، وجمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها.المياه:  •

 
 األساس المنطقي:

تشوب البنية التحتية األساسية أوجه قصور كبيرة، ومعالجتها تستلزم زيادًة في التمويل من القطاع الخاص. ويتمّثل األساس 
في حجم الشراكات بين   في قياس التغّيرات الحاصلة  في مجال البنية التحتية  المنطقي للمؤشر  والخاص  القطاعين العام 

 األساسية، وتقييم االتجاهات السائدة، وتحديد القيود التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص.
 

 المفاهيم:
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بأنه أي ترتيب تعاقدي ُيبرم بين كيان أو  يعّرف مؤشر مجموعة البنك الدولي مصطلح الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
عامة متعاقدة وكيان خاص، لتوفير أصول أو خدمات عامة، ويتحمل فيها الطرف الخاص مسؤولية كبيرة عن المخاطر سلطة  

 واإلدارة.
  

 ويشمل مصطلح البنية التحتية القطاعات والخدمات التالية:
 الطاقة: توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وخطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي وتوزيعه •
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: البنية التحتية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت •
 النقل: المطارات وسكك الحديد والموانئ والطرق. •
 المياه: معالجة مياه الشرب وتوزيعها، وجمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها. •

 
 

 التعليقات والقيود:
ن قيود هي في عدم مراعاته للقطاعات األخرى، مثل التعليم والصحة. فقد تسهم هذه ما يعترض المؤشر المقترح مأبرز إن 

تجمع   ال  البيانات المعنية بهذا المؤشر  ولكن قاعدة  والخاص،  كبيراً في الشراكات بين القطاعين العام  إسهاماً  القطاعات 
 المعلومات الالزمة بشأنها.  

 
ي فقط البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل )حسب تصنيف البنك  المرتفعة الدخل وتغطّ كما تستثني قاعدة البيانات البلدان 

بين   القائمة  لتشمل البلدان المرتفعة الدخل، والشراكات  إمكانية توسيع نطاق البيانات  في  الدولي  وينظر البنك  الدولي(. 
وقت الراهن، ما زالت هذه اإلمكانية محدودة  القطاعين العام والخاص في مجاالت أخرى غير البنية األساسية. ولكن، في ال

 بفعل القيود المتعلقة بالميزانية.
 
بيانات عن شراكات المجتمع المدني،   ولألسف، ال تجمع قاعدة البيانات الخاصة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص 

 مله نطاق العمل الحالي.بعة حالياً في جمع البيانات، وال يشالمنهجية المتّ م  ئيالاألمر الذي ال 
 

 منهجية 

 :حتساباالطريقة 
 :يعتمد المؤشر منهجية ثابتة متاحة على الموقع الشبكي التالي

 methodology-http://ppi.worldbank.org/methodology/ppi   
 وتتّبع عملية جمع البيانات الخطوات التالية:

http://ppi.worldbank.org/methodology/ppi-methodology
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مثل مواقع يضطلع فريق الباحثين بجمع البيانات الالزمة عن كل من المناطق المعنية باستخدام المصادر العامة،  •
، أخبار Factivaالحكومة والمصارف اإلنمائية المتعددة األطراف؛ قواعد البيانات الخاصة باألخبار التجارية )مثل  

األعمال األمريكية، المعهد االحصائي الدولي لألسواق الناشئة، وقواعد بيانات وحدة االستخبارات االقتصادية( ومن 
المنشورات/االشتراكات التجارية والصناعية المتخصصة )تومسون المالية تمويل المشاريع الدولية، يوروموني لتمويل  

العالمية   المياه  لمعلومات    pinentكتب ،  Media Analytics’ Global Water Intelligenceالمشاريع،  
Masons   السنوية للمياه، وPlatts Power  في آسيا ، وما إلى ذلك(، وبوابة متخصصة )مثل الخصخصة، و
IPANET الخصخصة أو المشاريع، ووكاالت  اإلنترنت )مثل مواقع شركات  الخصخصة(، وموارد  ، وبارومتر 

التنظيمية( الجهات الراعية للمعلومات )من خالل مواقعها على الشراكة بين القطاعين ا والوكاالت  لعام والخاص، 
المقدمة إلى بورصة   20Fو   10Kاإلنترنت، وتقاريرها السنوية، والبيانات الصحفية، والتقارير المالية مثل نماذج 

من خالل المعل األول  األطراف، في المقام  التنمية المتعددة  اإللكترونية  نيويورك( ووكاالت  مواقعها  على  ومات 
 وتقاريرها السنوية ودراسات أخرى.

ل البيانات المجمعة على موقع إداري باستخدام نموذج محدّ  •  د حرصاً على توحيد البياناتُتحمَّ
 صادق فريق من الخبراء في سنغافورة على صحة البيانات.يُ  •
للبنك   في وقت الحق، يتمّ  • و)تحميل البيانات إلى الموقع العام  وإتاحتها  (  www.ppi.worldbank.orgالدولي 

 العام. طالعمجاناً لال
 

هي في عدم مراعاته للقطاعات األخرى، مثل التعليم والصحة. فقد تسهم هذه  من قيود  المقترح  يعترض المؤشر  إن ما 
ولكن قاعدة   والخاص،  كبيراً في الشراكات بين القطاعين العام  إسهاماً  تجمع  القطاعات  ال  البيانات المعنية بهذا المؤشر 

المعلومات الالزمة بشأنها. وينظر البنك الدولي في إمكانية توسيع نطاق البيانات لتشمل البلدان المرتفعة الدخل، والشراكات 
ه اإلمكانية  القائمة بين القطاعين العام والخاص في مجاالت أخرى غير البنية األساسية. ولكن، في الوقت الراهن، ما زالت هذ

 محدودة بفعل القيود المتعلقة بالميزانية.
 
ولألسف، ال تجمع قاعدة البيانات الخاصة بمساهمة القطاع الخاص في مشاريع البنية األساسية بيانات عن الشراكات مع 

 ل الحالي.المجتمع المدني، األمر الذي ال يالءم المنهجية المتبعة حالياً في جمع البيانات، وال يشمله نطاق العم
 

 :التفصيل
البيانات على مستوى المشروع.   يلتفصولذلك، يمكن    .تتمّثل وحدة التحليل في مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

كما ُتجمع البيانات المتعّلقة بقطاع المشروع على المستوى دون الوطني، وقطاعه الفرعي وموقعه الجغرافي، ويمكن بالتالي 
 البيانات الحقاً حسب البلديات أو المقاطعة أو البلد أو المنطقة.  تفصيل
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 معالجة القيم الناقصة:
 :البلدعلى مستوى   •

نصف سنوي لجميع األسواق الناشئة واالقتصادات اإلنمائية. في غياب مشاريع الشراكة بين   ُتجمع البيانات على أساس 
ل البيانات عالمة صفر لقيمة االستثمارات. إذا توفرت بعض المعلومات عن مشروٍع  القطاعين العام والخاص في بلد ما، ُتسجِّ

ولم   تتوفر المعلومات المتعّلقة باالستثمارات، يتم اإلبالغ عن القيمة الناقصة. ال ُتحدد أّي قيمة اعتبارية  ما في بلد محّدد، 
 للقيم الناقصة.

 على المستويين اإلقليمي والعالمي •
 ال ُتحدد أّي قيمة اعتبارية للقيم الناقصة في قاعدة البيانات. 

 
 المجاميع اإلقليمية:

حسب المجاميع اإلقليمية والعالمية بإضافة القيم االستثمارية لجميع البلدان في المنطقة المدروسة أو على الصعيد العالمي، تُ 
البيانات على احتساب المشاريع العابرة للحدود مرة واحدة فقط، وهي من دون تحديد أي وزن ترجيحي. ويقتصر التعديل في  

بالتالي قيمة استثمارية وحيدة للمشاريع. وُتحسب المشاريع العابرة للحدود لكل   ولها  المشاريع التي تشمل أكثر من بلد واحد، 
 يانات على الصعيد اإلقليمي أو العالمي.بلد عند تقديم البيانات على المستوى القطري، ولكن مرة واحدة فقط عندما ُتجمع الب

 
 مصادر التباين:

بيانات على  تنتج البلدان تقديرات لهذا المؤشر. وتتيح بعض وحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص  حسب علمنا، ال 
 ن وال ُيبلَّغ عنها سنوياً.قابل للمقارنة بين البلدا  موقعها الشبكي في عدد قليل جداً من البلدان، ولكنها ال ُتستخدم في نهجٍ 

 
 :المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطني

بتجميع البيانات المطلوبة لهذا المؤشر. غير أنه يمكن  • ألي بلد استخدام منهجية المتّبعة في ال تقوم البلدان حالياً 
قاعدة البيانات الخاصة بمساهمة القطاع الخاص في مشاريع البنية األساسية لتوفير معلومات عن مشاريع الشراكة  
بين القطاعين العام والخاص التي وصلت إلى اإلغالق المالي في سنة معّينة، أو للتحّقق من صحة قائمة المشاريع 

 القاعدة.التي توفرها هذه 
 

 :ضمان الجودة
البيانات الخاصة  • من قبل فريق قاعدة  بعملية شاملة لمراقبة الجودة  تخضع القائمة نصف السنوية للمشاريع أوالً 

بمساهمة القطاع الخاص في مشاريع البنية األساسية، ثم من المجموعات المعنية بالبنية األساسية، ومشاريع الشراكة  
دولي. وأخيراً، تضطلع مجموعة البنك الدولي بالتعليق عليها، بين القطاعين العام والخاص، والضمانات في البنك ال

وعند إتاحة البيانات  االستثمار.  الدولية لضمان  والوكالة  جهات التنسيق في مؤسسة التمويل الدولية  بمن فيها 
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عادة لإلطالع العام، يمكن الطعن في أي من المعلومات الخاصة بالمشاريع المنشورة عل الموقع، ليتسنى بالتالي إ 
 تقييم البيانات وتصحيحها إذا لزم األمر.

وال يجري حالياً أي مشروع تشاور مع البلدان بشأن البيانات الوطنية، ولكن ترحب قاعدة البيانات الخاصة بمساهمة   •
 القطاع الخاص في مشاريع البنية األساسية بردود الفعل والمساهمات في البيانات الواردة على الموقع الشبكي.

 

 البيانات  مصادر
 الوصف:

 :يعتمد المؤشر منهجية ثابتة متاحة على الموقع الشبكي التالي
   http://ppi.worldbank.org/methodology/ppi-methodology  

 وتتمّثل عملية جمع البيانات بما يلي:
الباحثين بجمع البيانات الالزمة عن كل من المناطق المعنية باستخدام المصادر العامة، مثل مواقع يضطلع فريق   •

التجارية   باألخبار  الخاصة  البيانات  قواعد  مثل  األطراف؛  المتعددة  اإلنمائية  والمصارف  الحكومة 
معلومات المتخصصة،  وبوابات  المتخصصة،  والصناعية  التجارية  الراعية    والمنشورات/االشتراكات  الجهات 

 والوكاالت اإلنمائية المتعّددة األطراف.
ل البيانات المجمعة على موقع إداري باستخدام نموذج محّدد حرصاً على توحيد البيانات، •  ُتحمَّ
أسعار المنتجين( بالتحقق من صحة البيانات، ثم  • تضطلع مجموعة من الخبراء في سنغافورة أوال )فريق مؤشر 

 ي مجموعة البنك الدولي.الزمالء المنسقين ف
و) • للبنك الدولي  وإتاحتها  (  www.ppi.worldbank.orgفي وقت الحق، يتم تحميل البيانات إلى الموقع العام 

 العام. طالعمجاناً لال
 

البنية األساسية   في مشاريع  الخاص  الخاصة بمساهمة القطاع  البيانات  بقاعدة  وتقّدم PPI))تُعرف مجموعة البيانات   .
على الرابط   طالعفي نيسان/أبريل وتشرين األول/أكتوبر( وتتُاح البيانات لال  ت الالزمة كل ستة أشهر )عادةً التحديثا العام 
المؤشر.  www.ppi.worldbank.org  :التالي التالي  وهذا  الرابط  على  العالمية  التنمية  مؤشرات  في  أيضاً   :متاح 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators 
 

 عملية جمع البيانات:
يضطلع فريق الباحثين بجمع البيانات الالزمة عن كل من المناطق المعنية باستخدام المصادر العامة، مثل مواقع الحكومة 

، أخبار األعمال األمريكية،  Factivaاعد البيانات الخاصة باألخبار التجارية )مثل  والمصارف اإلنمائية المتعددة األطراف؛ قو 
المعهد االحصائي الدولي لألسواق الناشئة، وقواعد بيانات وحدة االستخبارات االقتصادية( ومن المنشورات/االشتراكات التجارية  

وموني لتمويل المشاريع،  لمعلومات المياه العالمية والصناعية المتخصصة )تومسون المالية تمويل المشاريع الدولية، يور 

http://ppi.worldbank.org/methodology/ppi-methodology
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Media Analytics’ Global Water Intelligence  ،  كتبpinent Masons   السنوية للمياه، وPlatts Power   في
، وبارومتر الخصخصة(، وموارد اإلنترنت )مثل  IPANETآسيا ، وما إلى ذلك(، وبوابة متخصصة )مثل الخصخصة، و  

لمشاريع، ووكاالت الخصخصة أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والوكاالت التنظيمية( الجهات الراعية  مواقع شركات ا
و  10Kللمعلومات )من خالل مواقعها على اإلنترنت، وتقاريرها السنوية، والبيانات الصحفية، والتقارير المالية مثل نماذج  

20F ية المتعددة األطراف، في المقام األول من خالل المعلومات على مواقعها المقدمة إلى بورصة نيويورك( ووكاالت التنم
 اإللكترونية وتقاريرها السنوية ودراسات أخرى.

 
ل البيانات المجمعة على موقع إداري باستخدام نموذج محّدد حرصاً على توحيد البيانات  .وُتحمَّ

أوال )فريق مؤشر   الخبراء في سنغافورة  المنتجين( بالتحقق من صحة البيانات، ثم الزمالء تضطلع مجموعة من  أسعار 
 المنسقين في مجموعة البنك الدولي.

 
 طالعوإتاحتها مجاناً لال(  www.ppi.worldbank.orgفي وقت الحق، يتم تحميل البيانات إلى الموقع العام للبنك الدولي و)

طعون المقّدمة من وحدات المعنية بالشراكة بين القطاعين العام العام. يعتمد الموقع آلية للطعون بالبيانات، وُيرَحب بجميع ال
 والخاص بشأن المعلومات الخاصة بأي مشروع.

 

 فر البياناتاتو 
 الوصف:

مشروع   6400وتتضمن قاعدة البيانات الحالية الخاصة بمساهمة القطاع الخاص في مشاريع البنية األساسية بيانات بشأن 
متغّيراً لكل مشروع. وتشمل هذه البيانات مشاريع في  50(، مع أكثر من  2019وعام    1990عاماً )بين عام  28على مدى  

خل حسب تصنيف البنك الدولي. وُتستعرض قائمة البلدان كل خمس سنوات بلداً من البلدان المنخفضة والمتوسطة الد  139
 من أجل الحفاظ على استمرارية البيانات.  

 
 التسلسل الزمني:

البيانات على أساس شهري )أي مجموع االستثمارات في مشاريع الشراكة بين    تفصيل، ويمكن  1990المؤشر متاح منذ عام 
 (.1990القطاعين العام والخاص للبنية األساسية التي وصلت إلى اإلغالق المالي في شهر معّين منذ عام 

 
 الجدول الزمني

 جمع البيانات:
 ُتجمع البيانات بصورة مستمرة، وتقّدم التحديثات كل ستة أشهر )عادًة في أبريل/نيسان و أكتوبر/تشرين األول(.



 2020آخر حتديث: أيلول/سبتمرب  

 البيانات: نشر 
في نيسان/أبريل    الكاملةر البيانات للنصف األول من السنة التقويمية في تشرين األول/أكتوبر، وعادًة ما يتم إصدارها للسنة  نشت

 تقريباً.  
 

 الجهات المزّودة للبيانات

تُعرَّف وحدات الشراكة بين   بمهمة جمع البيانات، فيما  حالياً  على تُعنى مجموعة البنك الدولي  والخاص  القطاعين العام 
بيانات مباشرة عن  توفير  والمخّولة  الوطنية المعنية بتقديم البيانات،  الوطني على أنها الجهات  ودون  الصعيدين الوطني 

 المشاريع التي تُغلق مالياً كل سنة، أو المصادقة على صحة البيانات المجمعة من البنك الدولي.
 

 للبياناتالجهات المجمعة  

 مجموعة البنك الدولي
 

 المراجع
  :العام على الرابط التالي لالطالع  البيانات متاحة

www.ppi.worldbank.org   
 :وهذا المؤشر متاح أيضاً في مؤشرات التنمية العالمية على الرابط التالي

indicators-development-http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world  
 

 الروابط:
 المراجع

 

 مؤشرات ذات صلة 
 أهداف وغايات أخرى الروابط مع أيّ   ةال تتوفر أي

 
 

http://www.ppi.worldbank.org/

