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 تعریف عام بشأن مؤشر مدركات الفساد
 

180 ترتیب 2019 مؤشر ویقیس سنویا، الفساد" مدركات "مؤشر الدولیة الشفافیة منظمة              تصدر
  دولة وذلك بناء على مدركات الفساد لدى مؤسسات القطاع العام.

 

أي العام، القطاع في الفساد انتشار بمدى یتعلق فیما التصورات إلى الفساد مدركات مؤشر                یشیر
فساد على تحدیدا ینطوي والذي المؤشر، شملها التي الدول في والسیاسي اإلداري              الفساد
السلطة استخدام إساءة من تحذیر بمثابة وهو السیاسیین؛ وفساد العامة الخدمة وموظفي              المسئولین
أنحاء شتى في المجتمعات تخریب في مستمرة مشكالت وهي والرشوة، السریة             والتعامالت

 العالم.
 

 ماذا یقیس المؤشر؟

 یقیس المؤشر الفساد في القطاع العام، ویشمل ما یلي:
 الرشوة.-
 استخدام األموال العامة ألغراض غیر مشروعة.-
 استخدام السلطة أو المنصب العام في تحقیق منافع خاصة.-
 الواسطة والمحسوبیة.-
 الفساد السیاسي والذي تؤثر فیه المصالح الخاصة على عملیة صنع القرار في الدولة.-
 قدرة الحكومة على ضبط الفساد وفرض آلیات النزاهة في القطاع العام.-
 المالحقة الجنائیة الفاعلة للمسؤولین الفاسدین.-
 الروتین العقیم والبیروقراطیة وتعقید اإلجراءات.-
إلى- الوصول وتیسیر المصالح وتعارض المالي اإلفصاح بشأن مناسبة قوانین وجود             مدى

 المعلومات.
 مدى وجود حمایة قانونیة للمبلغین عن المخالفات والصحفیین والمحققین.-
 مدى إتاحة المعلومات المتعلقة بالشأن العام للمجتمع المدني.-
 

یقیسها ال التالیة الجوانب فإن الخارجیة المعلومات مصادر تناولتها التي األبعاد على              وبناًء
 مؤشر مدركات الفساد العالمي هي:

الخبراء- مدركات فقط یقیس (حیث الفساد مع تجاربهم أو المواطنین ومدركات             تصورات
 ورجال األعمال التنفیذیین).

 االحتیال الضریبي.-
 التدفقات المالیة غیر المشروعة.-
 تمكین الفساد (المحامون، المحاسبون، المستشارون المالیون، إلخ).-
 غسیل األموال،-
 فساد القطاع الخاص.-
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 مصادر بیانات مؤشر مدركات الفساد

مؤسسات▪ قبل من علیها الحصول یتم التي البیانات مصادر على الفساد مدركات مؤشر               یعتمد
مصدر 13) واألعمال الحوكمة مناخ تحلیل في عالمي مستوى على تعمل متخصصة              مستقلة
24 الـ الشهور خالل "المصادر" قبل من جمعها جرى منشورة بیانات وهي              للمعلومات)

  الماضیة.
 

مصادر▪ من مصدر بكل الخاصة المنهجیة مراجعة على الدولیة الشفافیة منظمة             تعمل
 البیانات بالتفصیل لضمان استیفائها لمعاییر الجودة الخاصة بـ الشفافیة الدولیة.

 

االستقصاءات▪ تشملهم الذین األعمال ورجال الخبراء آراء على الفساد مدركات مؤشر             یعتمد
 واالستبیانات في تقییم الدول، وآراء خبراء محلیین ودولیین.

 

 البد ألي مصدر بیانات ُیستخدم في بناء مؤشر مدركات الفساد أن یستوفي المعاییر التالیة:▪
 یقیس مدركات الفساد في القطاع العام.−
التي− والمراتب النقاط مجموع تحدید خاللها من یتم وسلیمة موثوقة منهجیة على              یقوم

 تحرزها البلدان على نفس المقیاس.
نحو− على ذلك تكرار المتوقع من ویكون مصداقیة، ذات دولیة مؤسسة قبل من ُینفذ                

 منتظم.
عملیة− یتیح بما إحرازها یتم التي النقاط مجموع في التفاوت من یكفي ما بوجود                یسمح

 التمییز بین البلدان.
 

كحد▪ مصادر ثالثة وجود من بد ال فإنه الفساد، مدركات مؤشر على ما بلد إدراج یتم                  لكي
 أدى لتقییم ذلك البلد من المصادر الثالثة عشر المشار إلیها.

 

 النتائج العامة لمؤشر 2019

رقابیة▪ أجهزة ووجود القانون، لسیادة لدعمها طبیعیة نتیجة األولى المراكز نتائج             جاءت
ضد مجتمعي توافق و العامة، المناصب شاغلي لسلوكیات حاكمة قواعد وإتباع             مستقلة،

 استخدام الوظائف العامة لتحقیق المصالح الخاصة، والمراكز العشرة األولى هي:
 

 الدرجة من 100 الدولة الترتیب

 87 الدنمارك، نیوزیلندا 1

 86 فنلندا 3

 85 سنغافورة،  السوید، سویسرا 4
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 84 النرویج 7

 82 هولندا 8

 80 ألمانیا،  لكسمبورغ 9
 

األخیرة،▪ للمراكز بالنسبة السابقة السنوات نتائج مع العام هذا نتائج تتماشى المقابل،              وفي
للقیادات، المساءلة فیها تنعدم والتي الهشة الدول في یزدهر الفساد أن إلى المؤشر یشیر                حیث

  وینهش الضعف المؤسسات العامة، وفیما یلي الدول الحاصلة على المراكز األخیرة:
 

 الدرجة من 100 الدولة الترتیب

 18 لیبیا، هایتي، غینیا بیساو، الكونغو 168

 17 كوریا الشمالیة 172

 16 فنزویال، السودان، غینیا االستوائیة، أفغانستان 173

 15 الیمن 177

 13  سوریا 178

 12 جنوب السودان 179

 9 الصومال 180
 

 
المدى▪ طویلة السیاسیة بالنزاعات الُمَصابة هي فسادًا األكثر البلدان بأن تؤكد النتائج              هذه

  والصراعات الداخلیة والتي مّزقْت البنیة التحتیة للحكم.
 

مواجهة▪ في أخفقت الدول معظم أن إال الدول بعض تقدم من الرغم على أنه النتائج                 أظهرت
 الفساد بجدیة.

 

تشترك▪ الفساد مدركات مؤشر في متقدمة إیجابیة مراكز على حازت التي الدول من               العدید
  في السمات التالیة:

  احترام سیادة القانون.-
  أجهزة قویة ومستقلة تراقب أداء المؤسسات والجهات العامة.-
  إعالم حر ومستقل.-
 إتاحة مساحة لمؤسسات المجتمع المدني للعمل والتعبیر.-

 
بما▪ المشتركة، العوامل من بالعدید المنخفض األداء ذات الدول من الكثیر تتشابه المقابل               وفي

سیادة وضعف والتعبیر، الصحافة حریة ومحدودیة السیاسیة، الحقوق ضعف ذلك            في
  القانون، وضعف التعامل مع شكاوى الفساد.

 

 صفحة 4مؤشر مدركات الفساد 2019
 



 

  
 
 
السیاسة▪ بین عالقة هناك أن العام لهذا الدولیة الشفافیة منظمة أعدته الذي التحلیل               كشفت

السیاسة تجعل السیاسة في لألموال والكبیرة المنظمة غیر التدفقات أن حیث والفساد،              والمال
تمویل تنظیم ولوائح لقوانین أقوى إنفاذ لدیها التي فالدول للتأثر؛ عرضة للدولة              العامة
الفساد، من منخفضة مستویات لدیها السیاسیة للمشاورات واسعة ومساحة االنتخابیة            الحمالت
الحمالت تمویل لقوانین ومنهجي شامل تطبیق فیها یتم التي الدول درجات معدل یبلغ               حیث
مثل فیها تنعدم التي الدول درجات معدل یصل حین في المؤشر، على درجة 70                االنتخابیة

 هذه القوانین أو تطبق بشكل ضعیف الى 34 و 35 درجة على التوالي.
 
عام▪ منذ العالمي الفساد مدركات مؤشر في كبیر بشكل درجاتها انخفضت التي الدول               معظم

صنع في الفاعلة واالجتماعیة السیاسیة المجموعات ُتشرك ال التي الدول تلك هي 2012             
 القرار السیاسي.

 
أقل▪ أحرزت المؤشر في المشمولة دولة) 180 عددهم (البالغ العالم دول ثلثي من أكثر                الزال

الشفافیة من المزید التزام إلى العامة المؤسسات حاجة بذلك لتتأكد درجة، 50 مستوى               من
 وتوسیع نطاق المساءلة للمسئولین المتنفذین.

 
حیث▪ ،2019 العالمي الفساد مدركات مؤشر في الدرجات أعلى الغربیة أوروبا إقلیم              سجل

الدرجات متوسط في األقالیم أقل أما درجة، 66 الغربیة أوروبا دول درجات متوسط               بلغ
یلیها درجة، 32 درجاتهم متوسط بلغ حیث الصحراء جنوب – أفریقیا إقلیم نصیب من                فكان

 إقلیم أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى فبلغ متوسط درجاتهم 35 درجة.
 
درجات)،▪ 6+) والبحرین مالیزیا درجات)، 7+) وأنجوال أمریكا هي: تحسنًا الدول             أكثر

 األرجنتین وأذربیجان (+5 درجات).
▪4-) وكندا، سواتیني وإي لیبیریا، درجات)، 6-) بربادوس هي: تدهورًا الدول             أكثر

  درجات).
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 نتائـــج الــدول العربیــة في مؤشر مدركات الفساد  في العامین 2018 و 2019
 درجة (صفر) تشیر إلى فاسد جدا، و(100) درجة تشیر إلى نظیف جدا.

 ترتیب الدول
 العربیة

2018 
  التغیر

 بالدرجة

 2019 (جدید)

 الترتیب
 دولیا

 الترتیب
 عربیا

 من 100
 درجة

 الترتیب
 دولیا

 الترتیب
 عربیا

 من 100
 درجة

 71 1 21 +1 70 1 23 اإلمارات
 62 2 30 = 62 2 33 قطر

 53 3 51 +4 49 4 58 السعودیة
 52 4 56 = 52 3 53 عمان
 48 5 60 -1 49 4 58 األردن
 43 6 74 = 43 6 73 تونس

 42 7 77 +6 36 9 99 البحرین
 41 8 80 -2 43 6 73 المغرب
 40 9 85 -1 41 8 78 الكویت
 35 10 106 = 35 10 105 الجزائر
 35 10 106 = 35 10 105 مصر

 30 12 126 -1 31 12 124 جیبوتي
 28 13 137 = 28 13 138 لبنان

 28 13 137 +1 27 14 144 موریتانیا
 25 15 153 -2 27 14 144 جزر القمر

 20 16 162 +2 18 16 168 العراق
 18 17 168 +1 17 17 170 لیبیا

 16 18 173 = 16 18 172 السودان
 15 19 177 +1 14 19 176 الیمن
 13 20 178 = 13 20 178 سوریا

 9 21 180 -1 10 21 180 الصومال
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 توصیات منظمة الشفافیة الدولیة بخصوص النتائج - 2019

 
،%50 من أقل ،2019 العالمي الفساد مدركات مؤشر في درجاتها العالم دول ثلثي من                أكثر

 والمتوسط العام هو 43 (درجة الكویت 40، أقل من المتوسط العام).
حقیقي تقدم إحراز غیاب "أن موریرا: باتریشیا الدولیة الشفافیة لمنظمة التنفیذیة المدیرة              وقالت
حول المواطنین على وخیمة سلبیة آثار وله لآلمال مخیب أمر هو الدول معظم في الفساد                 ضد
بین العالقة معالجة علینا الناس، حیاة وتحسین الفساد إلنهاء فرصة "لدینا وأضافت:              العالم."

 السیاسة واألموال الضخمة، ویجب تمثیل جمیع المواطنین في صنع القرار.
 

النتائج أظهرت حیث السیاسیة، والنظم الدیمقراطیة لسالمة األهمیة بالغ أمر الفساد محاربة              إن
فالدول السیاسیة، النزاهة ومستوى 2019 لعام الفساد مدركات مؤشر بین قوي ترابط هناك               أن

  التي
قدرة األقل هي السیاسیة األحزاب وتمویل االنتخابات على الخاصة المصالح أصحاب فیها              یؤثر

 على مكافحة الفساد.
تعالج أن الحكومات :"على روبیو فیریرا دیلیا السیدة الدولیة الشفافیة منظمة رئیسة              وقالت
والتأثیر السیاسیة األحزاب تمویل في المنفقة الطائلة األموال تلعبه الذي الفاسد الدور              وبسرعة

 غیر الشرعي الذي توقعه على أنظمتنا السیاسیة".
 

وفقا بالدیموقراطیة وُیقصد الفساد. على سیطرتها تتراجع معیبة دیمقراطیات تشهد التي             فالبلدان
  لمنظمة الشفافیة الدولیة:

  انتخابات حرة ونزیهة،▪
 مؤسسات مستقلة وقویة، وتلتزم بتطبیق القانون.▪
 حقوق سیاسیة، كحق التعبیر وحق االحتجاج أو االعتراض.▪
 الحقوق المدنیة واحترام القانون كالوصول إلى محاكمات عادلة.▪
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 التوصیات:
فالفساد1. العام، المال على للحفاظ الرقابیة االجهزة دور وتعزیز الحكومیة الجهات تقویة              أهمیة

 في القطاع العام یساهم في تراجع أداء المؤسسات الدیموقراطیة.
 

إنفاذ2. وبین الفساد محاربة تشریعات بین الفجوة لسد الجهد من المزید بذل الحكومات على                یجب
 وتطبیق القوانین والتشریعات.

 

 السیطرة على التمویل السیاسي لمنع الهدر في المال العام والنفوذ في السیاسة.3.
 

مدفوعة4. العامة الخدمات تكون ال حتى التفضیلیة والمعامالت والمحسوبیة الواسطة            معالجة
 بالعالقات الشخصیة أو المتحیزة تجاه المصالح الخاصة.

 

 معالجة موضوع تعارض المصالح للوقایة من تأثیراته الضارة على المال العام.5.
 

المفتوح6. الوصول وتسهیل تشجیع خالل من (lobbying activities) الضغط أنشطة            تنظیم
 والهادف إلى عملیة صنع القرار.

 

  تمكین المواطنین من التعبیر عن الرأي العام ومساءلة الحكومات وتحمیلها مسؤولیة أي إخفاق.7.
 

دون8. الفساد حاالت عن اإلبالغ یستطیعون الصحفیین أن لضمان الصحفیة الحریات             حمایة
  خوف من القمع أو التهدید.

 

 تعزیز النزاهة االنتخابیة ومعاقبة الحمالت االنتخابیة المخالفة.9.
 

 تمكین المواطنین وحمایة الناشطین والمبلغین والصحفیین.10.
 

 تعزیز الضوابط والتوازنات وتعزیز الفصل بین السلطات.11.
 

اإلنفاق12. على العامة والرقابة السیاسیة المشاركة تعزز التي المدني المجتمع مؤسسات             دعم
إذا أو الناس، لمشاركة محدود مدني حیز هناك كان إذا للفساد التصدي یمكن فال                الحكومي،

 كانت وسائل اإلعالم مكبوتة عند اإلبالغ عن حاالت الفساد.
 

التنمیة13. أهداف بتحقیق الوثیقة لعالقتها الفساد لقضایا األولویة تعطي أن البلدان على              یجب
على یجب التحدید، وجه وعلى العالم. في دولة كل بها تلتزم والتي المتحدة لألمم                المستدامة
الرشاوى من بالحد الخاص الهدف تحقیق أجل من المضادة التدابیر من المزید وضع               البلدان

 بشكل كبیر بحلول عام 2030.
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 الكویت في مؤشر مدركات الفساد
 

 

 الترتیب خلیجیا الترتیب عربیا الترتیب دولیا الدرجة من 100 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 

 6 7م 75 41 2016

2017 39 85 8 5 

2018 41 78 8 5 

2019 40 85 9 6 
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 تحلیل ألسباب تراجع الكویت في مؤشر مدركات الفساد

إلى %41 من 2019 لعام العالمي الفساد مدركات مؤشر في واحدة درجة الكویت               تراجعت
،(85) إلى (78) المركز من مراكز 7 عالمیا الكویت ترتیب تراجع علیه ترتب مما ،%40               
إلى (5) المركز من وخلیجیا ،(9) إلى (8) المركز من عربیا الكویت ترتیب تراجع                كما

 األخیرة خلیجیا.
الكویت تقییم تراجع إلى 2019 لعام الفساد مدركات مؤشر في الكویت درجة تراجع               ویعزى

 في المصدرین التالیین:
-WEF-Executive) التنفیذیین المدراء رأي استطالع العالمي- االقتصادي         المنتدى

تقییم عن %8 وبانخفاض ،2019 لعام %48 الكویت تقییم بلغ حیث ،(Opinion Survey             
 العام الماضي (56% في عام 2018).

الكویت- تقییم بلغ حیث (Varieties of Democracy Project) الدیمقراطیة أنواع            مشروع
 41% لعام 2019 وبانخفاض 5% عن العام الماضي (45% في عام 2018).

 
 

 علما بأن النتائج في المصادر الستة التي استخدمت لتقییم الكویت في المؤشر هي:
 

  المصادر الستة
 التقییم %

2018 2019 
al Risk Services - International Country Risk Guide (PRS) 2019  41 41 

Economic Forum (WEF) Executive Opinion Survey 2019 56 48 

ies of Democracy Project - (V-Dem) 2019  46 41 

Economist Intelligence Unit (EIU) - Country Risk Assessment 2019 37 37 

Global Insight (GI) - Country Risk Ratings 2018 35 35 

smann Foundation (BF) - Transformation Index 2020  33 41 

● Standard Error 1.88 
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 األسباب االثني عشر لترتیب الكویت السلبي في مؤشر مدركات الفساد

اإلشارة نود الفساد، مدركات مؤشر في الكویت لنتائج الكویتیة الشفافیة جمعیة تحلیل              وفي
 إلى األسباب التالیة:

 

في1) الكویت لها انضمت التي الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقیة تنفیذ في الشدید               البطء

یتم لم الدولیة االلتزامات من العدید زالت فما ،2006 في األمة مجلس علیها وصادق 2003               

 بشأنها شيء مثل التصدي لتفشي ظاهرة تعارض المصالح.

 ضعف الشفافیة وعدم سهولة الوصول إلى المعلومات.2)

المسئولین3) واختیار الترقیات في والجدارة الكفاءة ومعاییر نظم وغیاب الواسطة            تفشي

 والقیادات وتقییمهم والتجدید لهم.

الحكومة4) نظم وضعف المستندیة الدورة وطول الحكومیة المعامالت في البیروقراطیة            تفشي

 اإللكترونیة.

قضایا5) في البت وتأخر والقضاء، العامة النیابة من كل لدى الفت بشكل العدالة تنفیذ                بطء

  الفساد اإلداري وانتهاك المال العام.

 ضعف المساءلة وخاصة فیما تسفر عنه التقاریر الرقابیة الصادرة عن األجهزة الرقابیة.6)

المساءلة7) تعزیز في كبیر بشكل دورها وتراجع المدني المجتمع منظمات على             التضییق

 المجتمعیة.

حریة8) ضد المغّلظة األحكام صدور وكثرة اإلعالمیة الوسائل في الحریات على             التضییق

  الرأي.

البرلماني9) األداء على والرقابة االختیار في المشاركة على الناس تشجع التي اآللیات              ضعف

 والنقص في النظم المتعلقة بالدیمقراطیة.

آلیات10) تغیب حیث تطویر، إلى وتحتاج ضعیفة ومشتریاتها للدولة المالیة اإلدارة نظم زالت               ما

وإدارة والتجدید والتقییم الرقابة وآلیات اإلدارة، تلك عن المسؤولین الختیار            صحیحة

 المخاطر.

تطبیق11) تفعیل وعدم العام، القطاع في المخاطر إدارة نظم وضعف الحوكمة، تطبیقات              ضعف

 القوانین.

(122024 -2019 الفساد ومكافحة النزاهة لتعزیز الكویت استراتیجیة تنفیذ           تأخر

 صفحة 11مؤشر مدركات الفساد 2019
 



 

  
 
 

 المتطلبات االثني عشر لتحسین الشفافیة والنزاهة في الكویت

  إعادة إصدار قانون تعارض المصالح،1)
اإلداري2) الداخلي بالبناء المتعلق شقه في الفساد لمكافحة العامة الهیئة قانون تعدیل              إنجاز

 والمالي، وقیامها بواجباتها كما رسمها قانون إنشائها.
 إصدار قانون الشفافیة وحق االطالع على المعلومات.3)
التعیینات4) في والجدارة الكفاءة مبادئ وتطبیق القیادیة، الوظائف في التعیین قانون             إصدار

 والترقیات.
العامة5) الخدمات تقدیم آلیات ونشر خدماتها وزیادة االلكترونیة الحكومة تطبیقات            تطویر

الحكومیة المعامالت في البیروقراطیة على والقضاء اإلجراءات، وتبسیط          اإللكترونیة،
 وتقلیص الدورة المستندیة.

الحوكمة،6) ومبادئ لقواعد الحكومیة الجهات وتبني للحوكمة، العام الجهاز قانون            إصدار
 وإدارة المخاطر المؤسسیة في الجهات الحكومیة.

 إنفاذ القانون بعدالة على الجمیع دون محاباة إلرساء دعائم العدل واإلنصاف.7)
الرقابیة،8) األجهزة عن الصادرة الرقابیة التقاریر عنه تسفر فیما وخاصة المساءلة             تفعیل

العامة النیابة من كل لدى العام المال وانتهاك اإلداري الفساد قضایا في البت               وسرعة
 والقضاء.

ومشاریع9) برامج في وإشراكهم الفساد، بمكافحة المعنیة المدني المجتمع مؤسسات            دعم
ودعم والفردي، المؤسسي الصعید على واإلعالم الصحافة حریة وتعزیز الفساد،            مكافحة

  جهود المواطنین في اإلبالغ عن الفساد.
ینظم10) الذي للدیمقراطیة العامة الهیئة قانون اقتراح إقرار مثل الكویتیة الدیمقراطیة             تطویر

كاملة، االنتخابیة العملیة وإدارة االنتخابي واإلعالم السیاسي والمال االنتخابي           االنفاق
األداء نزاهة ویكفل البرلمان شفافیة یعزز الذي ونزاهته األمة مجلس شفافیة             وقانون
لضمان االنتخابي النظام وتطویر العدالة، لتحقیق االنتخابیة الدوائر رسم وإعادة            البرلماني،

 مشاركة جمیع الناخبین بعدالة.
وااللتزام11) عنها المسؤولین اختیار وحسن الدولة في المالیة األنظمة وتطویر            مراجعة

جهة وأي العامة للمناقصات المركزي الجهاز من كل لدى المنظمة واإلجراءات             باللوائح
 مفوضة بإجراء التعاقدات والمشتریات وإدارة المخازن في الجهات العامة.

الحكومة12) شراكة مبادرة ومنها: بالشفافیة، المعنیة المبادرات من عدد إلى الكویت             انضمام
في الشفافیة ومبادرة الناس. على الحكومي العمل انفتاح لتعزیز (OGP)            المفتوحة

  الصناعات االستخراجیة (EITI) للقطاع النفطي.
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 األسئلة الواردة في مصادر مؤشر مدركات الفساد
مصالح1) لتحقیق سلطتهم استغالل حین العامة المناصب أصحاب ومحاسبة مساءلة یتم مدى أي               إلى

  أو منافع خاصة؟
 إلى أي مدى تسیطر الحكومة على الفساد؟2)
العامة؟3) األموال استخدام أو تخصیص عملیة تحكم للمساءلة واضحة وآلیات إجراءات هناك              هل

قبول من والسیاسیین الحكومیین الموظفین لمنع الدولة تستخدمها التي والوسائل اآللیات             وماهي
 الرشاوى وذلك لضمان نزاهة العمل من سوء استغالل المنصب العام.

أو4) سیاسیة ألغراض العمومیین الموظفین أو الوزراء قبل من مختلسة عامة أموال هناك               هل
 ألغراض خاصة؟

 هل هناك انتهاكات لألموال والموارد العامة؟5)
  هل هناك أموال ال تخضع للمراقبة أو المساءلة؟6)
  هل توجد مراقبة ومساءلة على الصنادیق؟7)
تعیینهم8) یتم الموظفین أن أم المدنیة الخدمة أنظمة قبل من بمهنیة والمسئولین الموظفین تعیین یتم                 هل

 مباشرة من قبل الحكومة؟
 هل هناك جهاز رقابي مستقل معني بالتدقیق على المالیة العامة للدولة؟9)

المتجاوزین10) العمومیین الموظفین أو الوزراء محاكمة على قادرة مستقلة قضائیة سلطة هناك              هل
  ممن انتهكوا األموال العامة؟

 هل أصبح دفع الرشاوى عادة منتشرة لتأمین إرساء العقود أو لتحقیق منافع خاصة؟11)
األعمال12) مزاولة عند الفاسدة والممارسات الرشاوى مخاطر واألفراد الشركات تواجه مدى أي              إلى

 التالیة:
بلد- في العمل على الشركات قدرة یهدد مما الصادرات أو الواردات تراخیص على               الحصول

 ما أو یفتح المجال لعقوبات قانونیة قد یضر بسمعتها.
 معامالت تتعلق بالمرافق العامة.-
 منح العقود والتراخیص العامة (المناقصات).-
 المدفوعات الضریبة.-
  الحصول على أحكام قضائیة.-

 مدى انتشار الفساد داخل النظام السیاسي للدولة.13)
والقضائیة،14) والتشریعیة التنفیذیة بالسلطات المستویات كافة في السیاسي الفساد انتشار مدى             ما

 وأیضا مدى انتشاره في القطاع العام؟
رشاوي15) بدفع مطالبات شكل على وذلك المالي الفساد هو الشركات تواجهها التي الفساد صور                أكثر

حمایة أو الضرائب، تقدیر أو الصرف، ضبط أو والتصدیر االستیراد بتراخیص عالقة              ذات
أو المصالح، تبادل أو المحسوبیة، أو مفرطة، رعایة شكل على أو القروض تسهیالت أو                الشرطة،
السیاسة بین للریبة مثیر بشكل وثیقة عالقات وجود أو السیاسیة واألحزاب لألفراد السري               التمویل

 واألعمال.
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التالیة:16) المجاالت في وذلك مستندیا موثقة غیر مبالغ على الحصول أو الرشوة تفشي شیوع                مدى
العامة العقود على الحصول السنویة، الضریبیة المدفوعات العامة، المرافق والصادرات،            الواردات

 والتراخیص، والحصول على أحكام قضائیة منحازة.
المسائل17) مناقشة في الناس عامة وحریة واإلعالم، الصحافة حریة الحكومة تحترم مدى أي               الى

بتمثیل تسمح وهل للمعارضة؟ تغطیتها في منحازة غیر اإلعالم وسائل وهل الداخلیة،              السیاسیة
الخاصة والحریات المدنیة الحریة احترام ومدى الحكومة؟ بنقد تسمح وهل النظر؟ وجهات              مختلف
السماح ومدى ونزاهة؟ بحریة االنتخابات في بالمشاركة كافة لألحزاب السماح ومدى             والسیاسیة؟

  للمجتمع المدني العمل بحریة؟
من18) مختلفة ومستویات مجاالت تغطي الفساد من أنواع یتضمن والذي السیاسي، الفساد انتشار               مدى

في یتعلق الذي الفساد یشمل كما والقضائي. والتشریعي التنفیذي الفساد وتشمل السیاسي              الفساد
التنفیذیة السلطة في المراتب أعلى في الفساد أیضا ویتناول االختالس، بسبب أو بالرشوة               معظمه

  وفي القطاع العام ككل.
 

 صفحة 14مؤشر مدركات الفساد 2019
 



 

  
 
 

 ترتیب دول العالم – مؤشر مدركات الفساد 2019
 

Country CPI  2019 Rank 

Denmark  87 1 
New Zealand  87 1 
Finland  86 3 
Singapore  85 4 
Sweden  85 4 
Switzerland  85 4 
Norway  84 7 
Netherlands  82 8 
Germany  80 9 
Luxembourg  80 9 
Iceland  78 11 
Australia  77 12 
Austria  77 12 
Canada  77 12 
United Kingdom  77 12 
Hong Kong  76 16 
Belgium  75 17 
Estonia  74 18 
Ireland  74 18 
Japan  73 20 
United Arab Emirates  71 21 
Uruguay  71 21 
France  69 23 
United States of America  69 23 
Bhutan  68 25 
Chile  67 26 
Seychelles  66 27 
Taiwan  65 28 
Bahamas  64 29 
Barbados  62 30 
Portugal  62 30 
Qatar  62 30 
Spain  62 30 
Botswana  61 34 
Brunei Darussalam  60 35 
Israel  60 35 
Lithuania  60 35 
Slovenia  60 35 
Korea, South  59 39 
Saint Vincent and the Grenadines  59 39 
Cabo Verde  58 41 
Cyprus  58 41 
Poland  58 41 
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Costa Rica  56 44 
Czech Republic  56 44 
Georgia  56 44 
Latvia  56 44 
Dominica  55 48 
Saint Lucia  55 48 
Malta  54 50 
Grenada  53 51 
Italy  53 51 
Malaysia  53 51 
Rwanda  53 51 
Saudi Arabia  53 51 
Mauritius  52 56 
Namibia  52 56 
Oman  52 56 
Slovakia  50 59 
Cuba  48 60 
Greece  48 60 
Jordan  48 60 
Croatia  47 63 
Sao Tome and Principe  46 64 
Vanuatu  46 64 
Argentina  45 66 
Belarus  45 66 
Montenegro  45 66 
Senegal  45 66 
Hungary  44 70 
Romania  44 70 
South Africa  44 70 
Suriname  44 70 
Bulgaria  43 74 
Jamaica  43 74 
Tunisia  43 74 
Armenia  42 77 
Bahrain  42 77 
Solomon Islands  42 77 
Benin  41 80 
China  41 80 
Ghana  41 80 
India  41 80 
Morocco  41 80 
Burkina Faso  40 85 
Guyana  40 85 
Indonesia  40 85 
Kuwait  40 85 
Lesotho  40 85 
Trinidad and Tobago  40 85 
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Serbia  39 91 
Turkey  39 91 
Ecuador  38 93 
Sri Lanka  38 93 
Timor-Leste  38 93 
Colombia  37 96 
Ethiopia  37 96 
Gambia  37 96 
Tanzania  37 96 
Vietnam  37 96 
Bosnia and Herzegovina  36 101 
Kosovo  36 101 
Panama  36 101 
Peru  36 101 
Thailand  36 101 
Albania  35 106 
Algeria  35 106 
Brazil  35 106 
Cote d'Ivoire  35 106 
Egypt  35 106 
North Macedonia  35 106 
p  35 106 
El Salvador  34 113 
Kazakhstan  34 113 
Nepal  34 113 
Philippines  34 113 
Eswatini  34 113 
Zambia  34 113 
Sierra Leone  33 119 
Moldova  32 120 
Niger  32 120 
Pakistan  32 120 
Bolivia  31 123 
Gabon  31 123 
Malawi  31 123 
Azerbaijan  30 126 
Djibouti  30 126 
Kyrgyzstan  30 126 
Ukraine  30 126 
Guinea  29 130 
Laos  29 130 
Maldives  29 130 
Mali  29 130 
Mexico  29 130 
Myanmar  29 130 
Togo  29 130 
Dominican Republic  28 137 

 صفحة 17مؤشر مدركات الفساد 2019
 



 

  
 
 

Kenya  28 137 
Lebanon  28 137 
Liberia  28 137 
Mauritania  28 137 
Papua New Guinea  28 137 
Paraguay  28 137 
Russia  28 137 
Uganda  28 137 
Angola  26 146 
Bangladesh  26 146 
Guatemala  26 146 
Honduras  26 146 
Iran  26 146 
Mozambique  26 146 
Nigeria  26 146 
Cameroon  25 153 
Central African Republic  25 153 
Comoros  25 153 
Tajikistan  25 153 
Uzbekistan  25 153 
Madagascar  24 158 
Zimbabwe  24 158 
Eritrea  23 160 
Nicaragua  22 161 
Cambodia  20 162 
Chad  20 162 
Iraq  20 162 
Burundi  19 165 
Congo  19 165 
Turkmenistan  19 165 
Democratic Republic of the Congo  18 168 
Guinea Bissau  18 168 
Haiti  18 168 
Libya  18 168 
Korea, North  17 172 
Afghanistan  16 173 
Equatorial Guinea  16 173 
Sudan  16 173 
Venezuela  16 173 
Yemen  15 177 
Syria  13 178 
South Sudan  12 179 
Somalia  9 180 

 
 
 
 

 صفحة 18مؤشر مدركات الفساد 2019
 


