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 تعريف عام بشأن مؤشر مدركات الفساد

 

 ويقددي علددا الادد،ال    21للسددنة  "مؤشددر مدددركات الفسدداد"تصددر منظمددة الشددفافية الدوليددة 

وذلك بناء علا دول(  7أي بخروج  2014عام   ف  175 دولة )كانت 168 ترتيب 2015مؤشر 

  .العاممدركات الفساد لدى مؤسسات القطاع 
 

  إن مؤشر مدركات الفساد مؤشر مرّكب  وهد، عادارع عدز مدمي  مدز المسد،لات والاقييمدات

مدز المؤسسدات الاحةيدة ذات  الا  تاناول الفساد  والا  يام جمعها مز قاد  ممم،عدة مان،عدة

ااددر مؤشددر مدددركات الفسدداد مددز أوسددس مؤشددرات الفسدداد اناشددارا  علددا ويع الميدددع  السددمعة

 مسا،ى العالم.
 

  لفساد ف  القطاع العدامبمدى اناشار ا اعلقي فيما الاص،راتمؤشر مدركات الفساد إلا يشير  

ف  الدول الا  شملها المؤشر  والذي ينط،ي تحديدا علا فسداد والسياس   اإلداري أي الفساد

 اسداخدام إسداءع مدز بمةابدة تحدذيروهد،  ؛الخدمة العامة وفساد السياسييز م،ظف والمسئ،ليز 

فد  الممامعدات  تخريدب فد  مسدامرع شدالتتم هد و  والرشد،ع السدرية والاعدامتت السدلطة

 .العالم أنحاء شاا
 

 أعلددا مسددا،ى مددز الفسدداد ( 0)  ليددت تعددادل الدرجددة  (100)إلددا ( 0)ز المقيددام مدد يادددرج

 أدنا مسا،ى مز الفساد المدرك.( 100)لدرجة المدرك  ف  ليز تعادل ا
 

 الفساد مدركات مؤشر بيانات مصادر

 مؤسسات قا  مز ليهاع الحص،ل يام الا  الايانات مصادر علا الفساد اتكمدر مؤشر يعامد 

مصدر  12) واألعمال الح،كمة مناخ تحلي  ف تعم  علا مسا،ى عالم   ماخصصة مساقلة

  .الماضية 24 ـال الشه،ر ختل معهاج جرى بياناتوه   (للمعل،مات
 

  مصددادر مددز مصدددر بالدد  المنهميددة الخاصددة مراجعددة علددا الدوليددة الشددفافية منظمددة تعمدد 

 .الدولية الشفافيةب الخاصة الم،دع معاييرل اسايفائها لضمان بالافصي  الايانات
 

  ساقصداءات الاتشملهم  زراء الخاراء ورجال األعمال الذيأمؤشر مدركات الفساد علا يعامد

  ف  تقييم الدول. واالساايانات الدولية
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 2015 النتائج العامة لمؤشر 

 

  وإتاداعصدتلية ال،صد،ل إلدا المعل،مدات المراكم األولا نايمدة بايعيدة لاعميدم  ناائ جاءت 

 :ه   والمراكم العشرع األولا ق،اعد لاكمة لسل،كيات شاغل  المناصب العامة
 

 100ن الدرجة م الدولة الترتيب

 91 الدانمرك 1

 90 فنلندا 2

 89 الس،يد 3

 88 ني،زيلندا 4

 87 ه،لندا 5

 87 النروي  5

 86 س،يسرا 7

 85 سنغاف،رع 8

 83 كندا 9

المانيا  بريطانيا   10

 لالسما،رغ
81 

 

    الددول  لصد،لأدى إلدا انعدام المساءلة للقيادات وضعف المؤسسدات العامدة  فإنوف  المقاب

  :عالمراكم األخير علاالاالية 

 

 100الدرجة من  الدولة الترتيب

هاييا   فنمويت   158

 غينيا بيساو

17 

 16   لياياالعراق 161

  جن،ب الس،دان 163

 أنم،ال

15 

 12 الس،دان 165

 11 أفغانساان 166

  ك،ريا الشمالية 167

 الص،مال

8 

 

ب،يلدة المددى   السياسدية َصدابة بالنماعداتفسدادا  هد  الم  هذه الناائ  تاديز بد ن الالددان األكةدر 

 .الا  مّمقْت الانية الاحاية للحالمو
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  ألدددرزت أقددد  مؤشدددر فددد  ال المشدددم،لةدولدددة(  168الددددول )الادددالا عدددددها   ثلةدددأكةدددر مدددز

لاا كدددد بدددذلك لاجدددة المؤسسدددات العامدددة إلدددا الادددمام المميدددد مدددز   نقطدددة 50مسدددا،ى  مدددز

 .النافذيز ليزللمسئ،الشفافية وت،سيس نطاق المساءلة 

 

 الكويت من بين أكثر الدول تحسنا

 لنمسدددا ا(  درجدددات  5)+روانددددا   الاشددديك  الال،يدددت :هددد  العدددام هدددذا تحسدددنا   الددددول ةدددرأك

 ( درجات 4واألردن )+

 ( 4-)أنم،ال   غ،اتيماال (درجات  5-) يس،ت،ل  الارازي  :ه ف تده،را   الدول ةرأك. 

 

 ة الدوليةالشفافي وفقا لمنظمة ،تستصصال الفسادإجراءات ال

 إشراف ق،ي مز الارلمان.رقابة و (1

 قضاء ق،ي ومساق . (2

 ويمنس اساخدام المؤسسات لاحقيق منافس خاصة. قان،ن نافذ يمنس تعارض المصالح (3

 .علا المميس ودون اناقائية تطايق صارم وفاع  للقان،ن (4

 تضميز إجراءات مالافحة الفساد ف  صنس القرارات العامة. (5

 الشفافية ليال اإلنفاق العام والعق،د العامة. الامام المميد مز (6

 ت،سيس نطاق مساءلة المهات العامة أمام الشعب.  (7

 شفافية ف  الميمانيات العاّمة. (8

 .اإلعتم المساق  (9

 ممامس مدن  لي،ي. (10

 .شفافية ف  الحص،ل علا المعل،مات (11
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 في مؤشر مدركات الفساد نتائـــج الـــدول العربيــة

 2015 و 2014في العامين 

 )صفر( تشير إلا فاسد جدا  و)مائة( نقطة تشير إلا نظيف جدا.

 ترتيب الدول العربية

2014  

ير
تغ

ال
 

جة
در

ال
ب

 

 )جديد( 2015

الترتيب 

 دوليا

الترتيب 

 عربيا

 100من 

 نقطة
الترتيب 

 دوليا

الترتيب 

 عربيا

من 

100 

 نقطة

 71 1 22  69 2 26 قطر

 70 2 23 = 70 1 25 اإلمارات

 53 3 45  49 3 55 ناألرد

 52 4 48  49 3 55 السعودية

 51 5 50  49 3 55 البحرين

 49 6 55  44 7 67 الكويت

 45 7 60 = 45 6 64 عمان

 38 8 76  40 8 79 تونس

 36 9 88 = 36 11 100 الجزائر

 36 9 88  37 10 94 مصر

 36 9 88  39 9 80 المغرب

 34 12 99 = 34 12 107 جيبوتي

 31 13 112  30 13 124 موريتانيا

 28 14 123  27 14 136 لبنان

 18 15 154  20 15 159 تسوريا

 18 15 154  19 16 161 اليمن

 16 17 161 = 16 18 170 العراق

 16 17 161  18 17 166 ليبيا

 12 19 165  11 19 173 السودان

 8 20 167 = 8 20 174 الصومال
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 مؤشر مدركات الفسادالكويت في 

 

 

 خليجيا الترتيب الترتيب عربيا الترتيب دوليا 100الدرجة من  السنوات

2003 53 35 4 4 

2004 46 44 7 5 

2005 47 45 7 5 

2006 48 46 6 5 

2007 43 60 6 5 

2008 43 65 7 5 

2009 41 66 8 6 

2010 45 54 7 6 

2011 46 54 5 5 

2012 44 66 6 6 

2013 43 69 7 6 

2014 44 67 7 6 

 

2015 49 55 6 5 

 

 بشكل كبير؟الكويت لماذا تحسن ترتيب 

الصدع،د  – مؤشدر مددركات الفسدادالال،يدت فد   لنادائ افية الال،يايدة فف  تحليد  جمعيدة الشد

 يع،د الا ما يل :الالاير احسز الهذا ان  إلان،د اإلشارع  - 49إلا  44خم  درجات مز 

 

والدذي يعدد  2015فد  مدارم صددور التئحدة الانفيذيدة للهيئدة : الفسدادالعامدة لمالافحدة الهيئة  (1

قدرارات الذمدة الماليدة للمشدم،ليز بالقدان،ن وقد قامت بمااشرع اسداقاال ا  هاانطتقة فعلية لعمل

فد  الدولدة إلدا عددد مدز المسدؤوليز ألالت الهيئة ملفدات و بعد لملة تدرياية وت،ع،ية واسعة

  كما أعلنت عدز الذمة المالية لا خر والاخلف عز تقديم إقرارابساب اإلدارع العامة للاحقيقات 

 . لنيابة العامةلمسؤوليز عز مخالفات  فاح الممال لالق  بتغات ضد الفساد  وألالت

 

باشرت الاحقيق ف  عددد مدز القضدايا العامدة ذات العتقدة بالفسداد وهددر المدال النيابة العامة:  (2

لمؤسسدة العامدة للا ميندات االجاماعيددة ل السدابقمددير الملددف إلدا القضداء ألالدت العدام  ليدت 
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مدس  بحاسه غيابيا توأمر هأمر قاض دول  ضد   كما أصدرتباهمة اخاتم أم،ال المؤسسة

 .تمميد أم،اله ف  الداخ  والخارج

 

صددور تعددديتت تشدريعية علدا قددان،ن مندس اسداغتل ليددازات قد،انيز تعدمز مالافحددة الفسداد:  (3

بشد ن الم،افقدة علدا  2015لسدنة  13القدان،ن رقدم صدور   ومخالف أن،اعهاممل،كة للدولة ب

قان،ن نظام العتمات الامارية بدول ممل  الاعاون والذي ياناول تشديد عق،بة تمويدر وتقليدد 

 العتمات الامارية. 

 

تقددمت مدز   ليدت ترتيب الال،يت بص،رع واضحة هذا العدامتحسز  :مؤشر الانافسية العالمية (4

تحسددز ترتيددب الال،يددت فدد  مؤشددر محفددمات   ويعددمى ذلددك إلددا 34إلددا المركددم  40المركددم 

الالفاءع  الذي يقي  أداء الدولة فد  كفداءع مسدا،يات الاعلديم العدال  والاددريب  وأسد،اق المدال 

فد  مؤشدر  ه، ألد مصادر المعل،مات لاقيديم الال،يدت  ويعاار تقرير الانافسية والعم  والسلس

 .2015مدركات الفساد العالم  

 

 الكويتالشفافية والنزاهة في تحسين  متطلبات لمزيد من

 .اساراتيمية وبنية لمالافحة الفسادف  وضس اإلسراع  (1

 .وق،اعد السل،ك العام قان،ن تعارض المصالحاقاراح إقرار  (2

مادادرع شدراكة  انضدمام الال،يدت إلدا  وعلدا المعل،مدات االبتعقان،ن لق اقاراح إقرار  (3

 .  الا  تعمز مز إجراءات انفااح العم  الحال،م  علا النام(OGP) الحال،مة المفا،لة

 قان،ن الاعييز ف  ال،ظائف القياديةاقاراح إقرار  (4

 .  لمميد مز الشفافية والعدالة وتالافؤ الفرصتعدي  قان،ن المناقصات العامة (5

 Extractive مادددادرع الشدددفافية فددد  الصدددناعات االسددداخراجية انضدددمام الال،يدددت إلدددا (6

Industries Transparency Initiative - EITI   لقطاع النفط . ل 

 Construction Sector(CoST) انضمام الال،يت إلا ماادرع الشفافية ف  قطاع الانداء (7

Transparency Initiative  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eitransparency.org/
http://www.eitransparency.org/
http://www.eitransparency.org/
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 دالفسا مدركات مؤشر منهجيةلفكرة مختصرة 

 

س  باألعمدال المشداغليز اتكمددر ت،فر مصادر عدع مز الايانات الفساد اتكمدر مؤشر يممَّ

 خادراءرأي شدم  االسداطتع العدام   القطداع فد  الفسداد مسدا،ى علدا الددول وخادراء الاماريدة

 اتكمددر مؤشر اللاساب إتااعها يام الا  الخط،ات يل  وفيمال  أعما رجالودولييز  و محلييز

 :الفساد

 

 البيانات مصادر حديدت (1

 :الااليةلمعايير   اأن يسا،ف الفساد مدركات مؤشر بناء ف  ي ساخدم بيانات مصدر يالبد أل

  العام القطاع ف  الفساد اتكمدر يقي. 

 الاد  والمراتدب النقداب مممد،ع تحديدد ختلهدا مدز يدام وسدليمة م،ث،قدة منهمية علا يق،م 

 .المقيام نف علا  الالدان تحرزها

  علدا نحد،  ذلدك تالدرار الما،قدس مدز  ويالد،ن مصدداقية ذاتدوليدة  مؤسسدة قاد  مدز ي نفدذ

 مناظم.

  عمليدة ياديح بمدا إلرازهدا يدام الاد  النقداب مممد،ع ف  الافاوت مز يالف  ما ب،ج،ديسمح 

 .الالدان بيز الامييم

ات مؤسسدل مخالفدا   مصدرا  ( 12) مساخدابا 2015 للعام الفساد اتكمدر مؤشر الاساب وتم

 .الماضييز العاميز فارع ختل الفساد اتكمدر تسمي  علا تعم  مساقلة دولية
 

 تالبيانا ردمصا توحيد (2

 مدز مسدا،ى أعلدا (0) الدرجدة تعدادل ليت (100 - 0) وح بيزايار للدرجات مقيام علا

د الفسددا مسددا،يات مددز مسددا،ى أدنددا( 100ة )الدرجدد تعددادل لدديز مسددا،يات الفسدداد المدددرك  فدد 

 لمدرك.ا
 

 لمعدلا احتساب (3

كحدد  مصدادر ثتثدة وجد،د مدز بدد ال فإنده الفسداد  مددركات مؤشر علا ما بلد إدراج يام لال 

 .مز المصادر االثن  عشر المشار إليها الالد ذلك لاقييم أدى
 

 الكويت خمسة وهيالمصادر التي اتستخدمت في تقييم  (4

 Bertelsmann Foundation - Transformation Index 2015 – BF (BTI). 

 Political Risk Services - Country Risk Guide 2015 (ICRG). 

 World Economic Forum - Executive Opinion Survey 2015 (WEF). 

 Economist Intelligence Unit - Country Risk Assessment (EIU). 

 Global Insight - Country Risk Ratings 2014 (GI). 
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 :حول ما يليتم توجيه األتسصلة 

  للماماوزيز. المساءلةوف  اإلجراءات الشفافية مدى وج،د  (1

  ووجدد،د األمدد،ال العامددةمسدداءلة المسددئ،ليز بشدد ن اسدداخدام عمدد،م النددام مددز إمالانيددة  (2

 إجراءات شفافة وواضحة تحالم اساخدامها.

 العام وتشم  فساد المسئ،ليز وم،ظف  الخدمة المدنية والسياسييز. القطاع ف  الفساد (3

 المناصب العامة.س،ء اساخدام  (4

 مدى وج،د عق،بات رادعة للماماوزيز وه  تم معاقاة المسئ،ليز الماماوزيز؟ (5

 للمصالح الخاصة. العامة الم،ارد اساخدام إساءعاالناهاكات و (6

 مخالسة مز ال،زراء والم،ظف،ن العم،مي،ن ألغراض سياسية.أم،ال ه  هناك  (7

 الايروقرابية المفربة. (8

 واإلنمازات الماحققة. الفساد مالافحةالحال،مة ف   ماادرات وجه،د (9

 الفساد. ولصر الالام المماء تنفيذ الحال،مة ف  قدرع مدى (10

 اإلعدتم. وسدائ  فد  الممهد،ر وكمدا ورد يدركه الحال،مات كما تمارسه الذي الفساد مدى (11

 الفساد. ماادرات مالافحة تنفيذ عز فضت

 الالاير. السياس  لا الفسادإ الصغيرع الرشاوى مز مسئ،ليز فاسديز مس الاماالت الاعام  (12

    .الدولةأداء كفاءع مدى  (13

 ؟غير م،ج،د / م،ج،د والفساد الرش،ع (14

 ترى؟ درجة أي إلا العام القطاع ف  الفساد مشاللة (15

 ما يل :ب ماعلقة رش،ع أو م،ثقة غير إضافية ماالا دفس (16

  والاصدير االسايرادتراخيص. 

 العامة المرافق. 

 الضرائب جمس. 

 ة.العام العق،د 

ا ال،زراء ى ت،فر نظام قضائ  مساق  وتشريعات تالف  مقاضاع االناهاكات الا  يق،م بهمد (17

 والم،ظف،ن العم،مي،ن.

فسددداد المهدددات الرقابيدددة )المهددداز األعلدددا للرقابدددة  هيئدددات الافادددي   الشدددربة  المدددي    (18

 الممارك  المحاكم(. 

 م،اقف القادع السياسييز ف  م،اضيس الفساد. (19

 .اإلبار المؤسس  للدولة  واس الفساد ف  النظام السي (20

 .إتالة المعل،مات للممامس المدن  (21
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 2015مؤشر مدركات الفساد  – ترتيب دول العالم

 

Country 
Rank 
 الترتيب

Country 
/ Territory 

CPI 2015 
Score 
 الدرجة

1 Denmark 91 

2 Finland 90 

3 Sweden 89 

4 New Zealand 88 

5 Netherlands 87 

5 Norway 87 

7 Switzerland 86 

8 Singapore 85 

9 Canada 83 

10 Germany 81 

10 United Kingdom 81 

10 Luxembourg 81 

13 Australia 79 

13 Iceland 79 

15 Belgium 77 

16 Austria 76 

16 The United States Of America 76 

18 Hong Kong 75 

18 Ireland 75 

18 Japan 75 

21 Uruguay 74 

22 Qatar 71 

23 United Arab Emirates 70 

23 Chile 70 

23 Estonia 70 

23 France 70 

27 Bhutan 65 

28 Botswana 63 

28 Portugal 63 

30 Poland 62 

30 Taiwan 62 

32 Cyprus 61 

32 Israel 61 

32 Lithuania 61 

35 Slovenia 60 

36 Spain 58 

37 Czech Republic 56 

37 South Korea 56 

37 Malta 56 
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40 Cape Verde 55 

40 Costa Rica 55 

40 Latvia 55 

40 Seychelles 55 

44 Rwanda 54 

45 Jordan 53 

45 Mauritius 53 

45 Namibia 53 

48 Georgia 52 

48 Saudi Arabia 52 

50 Croatia 51 

50 Bahrain 51 

50 Hungary 51 

50 Slovakia 51 

54 Malaysia 50 

55 Kuwait 49 

56 Cuba 47 

56 Ghana 47 

58 Greece 46 

58 Romania 46 

60 Oman 45 

61 Italy 44 

61 Lesotho 44 

61 Senegal 44 

61 South Africa 44 

61 Montenegro 44 

66 The FYR of Macedonia 42 

66 Sao Tome and Principe 42 

66 Turkey 42 

69 Bulgaria 41 

69 Jamaica 41 

71 Serbia 40 

72 El Salvador 39 

72 Panama 39 

72 Trinidad and Tobago 39 

72 Mongolia 39 

76 Bosnia and Herzegovina 38 

76 Brazil 38 

76 Burkina Faso 38 

76 India 38 

76 Tunisia 38 

76 Zambia 38 

76 Thailand 38 

83 Benin 37 

83 China 37 
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83 Sri Lanka 37 

83 Colombia 37 

83 Liberia 37 

88 Albania 36 

88 Algeria 36 

88 Egypt 36 

88 Indonesia 36 

88 Morocco 36 

88 Peru 36 

88 Suriname 36 

95 Mali 35 

95 Mexico 35 

95 Philippines 35 

95 Armenia 35 

99 Bolivia 34 

99 Djibouti 34 

99 Gabon 34 

99 Niger 34 

103 Dominican Republic 33 

103 Ethiopia 33 

103 Kosovo 33 

103 Moldova 33 

107 Argentina 32 

107 Belarus 32 

107 Côte d´Ivoire 32 

107 Togo 32 

107 Ecuador 32 

112 Honduras 31 

112 Malawi 31 

112 Mauritania 31 

112 Mozambique 31 

112 Vietnam 31 

117 Pakistan 30 

117 Tanzania 30 

119 Azerbaijan 29 

119 Guyana 29 

119 Russia 29 

119 Sierra Leone 29 

123 Gambia 28 

123 Guatemala 28 

123 Kazakhstan 28 

123 Kyrgyzstan 28 

123 Lebanon 28 

123 Madagascar 28 

123 Timor-Leste 28 
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130 Cameroon 27 

130 Iran 27 

130 Nepal 27 

130 Nicaragua 27 

130 Paraguay 27 

130 Ukraine 27 

136 Comoros 26 

136 Nigeria 26 

136 Tajikistan 26 

139 Bangladesh 25 

139 Guinea 25 

139 Kenya 25 

139 Laos 25 

139 Papua New Guinea 25 

139 Uganda 25 

145 Central African Republic 24 

146 Republic of Congo 23 

147 Chad 22 

147 
The Democratic Republic of 

Congo 22 

147 Myanmar 22 

150 Burundi 21 

150 Cambodia 21 

150 Zimbabwe 21 

153 Uzbekistan 19 

154 Eritrea 18 

154 Syria 18 

154 Turkmenistan 18 

154 Yemen 18 

158 Haiti 17 

158 Venezuela 17 

158 Guinea-Bissau 17 

161 Iraq 16 

161 Libya 16 

163 Angola 15 

163 South Sudan 15 

165 Sudan 12 

166 Afghanistan 11 

167 North Korea 8 

167 Somalia 8 


