
٢-٥-١٦مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

ومسوح البنك الدولي

الخاصة بالمؤسسات

2021، 17يونيو /حزيران



٢-٥-١٦مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

الحد بقدر كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما:  ٥-١٦الغاية •

التي اتصلت مرة واحدة على األقلاألعمال التجارية نسبة : ٢-٥-١٦المؤشر •

بمسؤول حكومي ودفعت رشوة إلى مسؤول حكومي أو طلب منها أولئك 

المسؤولون الحكوميون دفع رشوة، خالل االثني عشر شهرا السابقة

قية عن كيف نحصل على مثل هذه البيانات؟ الطريقة الوحيدة هي سؤال الشركات الحقي•

تجاربها اليومية

ؤسساتمسح الم: مسح البنك الدولي العالمي القابل للمقارنة لشركات القطاع الخاص•
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؟: مسح المؤسسات ما هي
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ركات ، والش(أي المسجلة)مسوح البنك الدولي لعينة تمثيلية من الشركات الرسمية 
الخاصة

(بيئة األعمال وخصائص الشركات وأداء الشركات)تشخيص للقطاع الخاص •

تستخدم للبحث ولتحديد أولويات عمليات البنك الدولي•

الشركةمستوىعلىبيانات•

(الجزئية)

ESمتاح على موقع ◦

ثر مناسب للبحث والتحليل األك◦

تعمقا  

المؤشرات•

كةنشرت على أساس إجابات على مستوى الشر◦

واألخطاء المعيارية لكل مؤشر" n"المرتبطة ب◦

رض يمكن الع. قابلة للمقارنة عبر الدول والوقت◦

حسب الحجم والقطاع وداخل منطقة البلد



المنهجية العالمية

ات جمع البيانات من قبل شركات البحوث السوق الراسخة المختارة وفقا  إلجراء•

الشراء الموحدة التي وضعها البنك الدولي

رين مع أصحاب األعمال أو المدي( وجها  لوجه)مقابالت مباشرة : طريقة جمع البيانات•

(المقابالت الهاتفية التي تم إدخالها مؤخرا  في البلدان المرتفعة الدخل)

لبغالبا  في الدول الشركاء باإلضافة إلى البلدان ذات الدخل المرتفع عند الط•

o 2006منذ عام ( شركة171000)دولة 148حتى اآلن

سنوات بسبب قيود الميزانية6-5دورة •
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المنهجية العالمية

:عينة تمثيلية على•

موظفون+ 5•

أو أكثر ملكية خاصة% 1•

(:المسجلة)الشركات الرسمية •

التصنيع أو الخدمات: النشاط التجاري المؤهل•

يقاس حجم الشركة بعدد الموظفين•

(موظفا  19-5)الصغيرة •

(موظفا  99-20)المتوسطة •

(موظفا  + 100)الكبيرة •
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المنهجية العالمية

لبالدفي معظم االقتصادات، يتركز الكون حول المراكز الحضرية الرئيسية في ا•

تتطلب قيود الميزانية الحد من التغطية الجغرافية•

150= االقتصادات الصغيرة جدا  •

360= االقتصادات الصغيرة•

600= االقتصادات المتوسطة•

1320= االقتصادات الكبيرة•

المستجيبين9000أو 4000أو 1800= االقتصادات الكبيرة جدا  •

6



(مثال من جنوب إفريقيا)تصميم العينة 
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1           2            3+

ال تعكس حدود البلدان أو أسماءها بالضرورة الموقف الرسمي لمجموعة البنك الدولي

مسح المؤسسات حول العالم

سنوات بالتناوب اإلقليمي6-5جميع الدول الشركاء كل 

تم إدراج اقتصادات مختارة عالية الدخل عند الطلب



المشاري    ع الحالية لمسح المؤسسات

ال تعكس حدود البلدان أو أسماءها بالضرورة الموقف الرسمي لمجموعة البنك الدولي

االقتصادات ذات الدخل المرتفع في االتحاد األوروبي ألول مرة

على القطاع الخاص COVID-19متابعة المسح لتقييم تأثير 



www.enterprisesurveys.org: مسح المؤسسات
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البيانات الخام مجهولة المصدر متاحة



االستبيان العالمي 

:وصف لبيئة األعمال بناء  على•

oمعلومات واقعية تستند إلى خبرة الشركات: موضوعي

oبينتصورات تستند إلى تقييمات مباشرة من قبل المستجي: غير موضوعي

المقايضة بين القابلية للمقارنة والتخصيص: التخصيص اإلقليمي•

(أحيانا  أطول قليال  )حوالي ساعة مقابلة •
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االستبيان العالمي 
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خصائص الشركة

(واقعي)

الوضع القانوني•

العمر•

الحجم•

الموقع•

استخدام شهادة الجودة•
أو الترخيص

ملكية اإلناث واإلدارة•

الملكية األجنبية•

نتائج الشركة

(واقعي)

المبيعات•

تكاليف المدخالت•

العمالة•

اإلنتاجية•

ال االستثمار برأس الم•
الثابت

الصادرات•

االبتكار•

استغالل القدرة•

بيئة العمل

(واقعي)

باء الكهر: البنية التحتية•
المياهو

،رخصة البناء: اللوائح•
، رخصة التشغيل

العقود ، الضرائب
.، إلخالحكومية

رخصة : التجارة•
والجماركاالستيراد 

العمل، A2Fالجريمة، •

ممارسات اإلدارة •
واالبتكار

الفساد•

بيئة العمل

(التصور)

ترتيب المعوقات•

نصر التقييم الفردي لكل ع•
على درجة عقبه



أسئلة الفساد
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"الهدايا والمدفوعات غير الرسمية"بل إن الصياغة هي "  رشوة"لم يرد ذكر لكلمة •

"الدفع متوقع أو مطلوب"ال يوجد سؤال مباشر حول الدفع، بدال  من ذلك •

هذه . اسةأثناء تدريب فريق العمل الميداني، يتم توجيه العدادين إلى أن هذه أسئلة حس•

.جابةيسمح للمستجيبين برفض اإل. األسئلة ال تستدعي أي متابعة أو استقصاء



أسئلة الفساد

:وصف لبيئة األعمال بناء  على•

oمعلومات واقعية تستند إلى خبرة الشركات: موضوعي

oبينتصورات تستند إلى تقييمات مباشرة من قبل المستجي: غير موضوعي

...تطبيقات مختلفة لـ 5عبر •

غيلالتوصيالت الكهربائية، وتوصيالت المياه، ورخصة البناء، ورخصة االستيراد، ورخصة التش

:السؤال السادس بخصوص لقاءات مع مسؤولي الضرائب•

(أحيانا  أطول قليال  )حوالي ساعة مقابلة •
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أسئلة الفساد

، نأخذ هذه األسئلة الستة ونحسب النسبة المئوية حدوث الرشوةلحساب مؤشر •

على أي من هذه األسئلة الستة" نعم"للشركات التي أجابت بـ 

ة إجابة الحظ أنه ألغراض الحساب، يعتبر رفض اإلجابة على سؤال مسح معين بمثاب•

مؤكدة

٢-٥-١٦هو مؤشر أهداف التنمية المستدامة حدوث الرشوة مؤشر •

مؤشر عمق الرشوة هو النسبة المئوية للحاالت التي يتم فيها طلب الرشوة•
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أسئلة الفساد
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٢-٥-١٦البيانات الموضوعية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 
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النسبة المئوية للشركات )٢-٥-١٦معدل الرشوة المؤشر 
ي منطقة ف( التي تتلقى طلبا  واحدا  على األقل لدفع رشوة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا



شكرا  
WWW.ENTERPRISESURVEYS.ORG


