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117 ������������������������������������������������������������������ 10(  ما هي املعوقات التي واجهت أعامل املؤرش؟
117 �������������������������������������������������������������������� 11( هل سيتم تطوير أعامل املؤرش يف املستقبل ؟
118 ��������������������������������������������������� 12(  ما هي انعكاسات هذا املؤرش عىل اجلهات العامة يف الدولة؟
13(  كيف يمكن للجهات االستفادة من املؤرش ؟ ������������������������������������������������������������������ 118
14(  ما هي مراحل حتليل املؤرش؟���������������������������������������������������������������������������������� 118
15(  ماهو »عامل التميز«؟����������������������������������������������������������������������������������������� 118
16(  ماهي آلية اختيار خرباء مقابلة القياديني؟���������������������������������������������������������������������� 119
17(  ماهي ضوابط جتنب أي تعارض مصالح حمتمل؟�������������������������������������������������������������� 119
119 ������������������������������������������������ 18(  ماهي مصادر التقييم التي رجع إليها خرباء اجلمعية يف التقييم؟
ثانيًا - منهجية املؤرش �������������������������������������������������������������������������������������������������� 120
1(  عينة املؤرش ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 120
2(  مراقبة وضبط جودة البيانات ����������������������������������������������������������������������������������� 120
121 ���������������������������������������������������������������������������������������� 3(  حتديد األوزان لكل أداة
122 ��������������������������������������������������������������������  ثالثًا - القواعد العامة لسلوك املتطوعني والعاملني  
الفهارس������������������������������������������������������������������������������������������������ 123
125 �������������������������������������������������������������������������������������������������� أوالً - قائمة اجلداول
127 �������������������������������������������������������������������������������������������� ثانيًا - قائمة الرسوم البيانية
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 امللخص التنفيذي
حتت رعاية سمو الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح رئيس جملس الوزراء، تنظم مجعية الشفافية الكويتية للسنة الثانية 
عىل التوايل »جائزة الكويت للشفافية واإلصالح« والتي تضم عددًا من املؤرشات. وهذا هو التقرير السنوي السابع ملؤرش 
مدركات اإلصالح يف اجلهات العامة والذي يسعى منذ انطالقته يف عام 2008 إىل قياس مستوى اإلصالح والشفافية يف 
اجلهات التي يتناوهلا من خالل قياس ستة معايري رئيسية هي: الشفافية، النزاهة، املساءلة واحرتام القانون، العدالة وتكافؤ 
الفرص، التخطيط االسرتاتيجي، القيادة. ويعتمد املؤرش عىل أدوات متنوعة جلمع البيانات والقياس هي: استطالع رأي 

املوظفني، استطالع رأي املراجعني، املراجع اخلفي، آراء اخلرباء، املوقع اإللكرتوين، مقابلة القياديني.

ويعرض الرسم البياين رقم 1 يف الصفحة القادمة ترتيب اجلهات حسب النتائج يف »مؤرش مدركات اإلصالح يف 
اجلهات العامة عن العام 2014« موضحًا مركز اجلهة ودرجة التقييم احلاصلة عليها.
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مؤرش مدركات اإلصالح يف اجلهات العامة 2014 : 1الر ل البياين ررل 
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وزارة التعليل العايل� 41
وزارة املواصالت� 42
اهليئة العامة للتعليل التطبيقي والتدريب� 43
اإلدارة العامة للجامرك� 44
وزارة النفط� 45
وزارة اإلعالم� 46
اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعارة� 47
اهليئة العامة للشباب والرياضة� 48
وزارة الداخلية� 49
وزارة الصحة� 50
وزارة الشئون االجتامعية والعمل� 51
مؤ سة املوانئ الكويتية� 52
إدارة الفتوى والترشيع� 53
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وأما أبرز نتائج اجلائزة يف العام 2014م:

حتقيق اجلهات الستة التالية للمراكز األوىل يف اجلائزة من حيث توفر اإلصالح فيها حيث توضح القائمة التالية �  1
املتوسط العام ملعايري مؤرش مدركات اإلصالح يف تلك اجلهات:

املتو ط العاماجلهةاملركز

%79.26احلرس الوطني1
%71.60بيت الزكاة2
%71.51إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة3
%69.88وزارة الدولة لشؤون الشباب4
%43�67هيئة أسواق املال5
%39�67اإلدارة العامة لإلطفاء6

والترشيع   �  2 الفتوى  إدارة  فيها هي:  توفر مدركات اإلصالح  النسب من حيث  أقل  التي حصلت عىل  اجلهات 
34.84%، مؤسسة املوانئ الكويتية 37.04%،  وزارة الشئون االجتامعية والعمل %37.78�

يف أدوات التقييم الستة املستخدمة، بلغ متوسط تقييم أداة املراجع اخلفي للجهات العامة 2�65% وهو األعىل �  3
بني أدوات املؤرش، يليه أداة مقابلة القياديني 3�64%، وأداة رأي املراجعني 3�56%، وأداة رأي اخلرباء  3�%52، 
6�39% وهو  العامة  املواقع اإللكرتونية للجهات  أداة  تقييم  بلغ متوسط  بينام   .%50�7 أداة رأي املوظفني  ثم 

األقل بني أدوات املؤرش.

العام �  4 املتوسط  بلغ  السابقني، حيث  العامني  مع  باملقارنة  املؤرش  ملعايري  العام  املتوسط  نتائج  انحدار يف  لوحظ 
47�58% يف العام 2012، و51�53% يف العام 2013 ، حتى وصل إىل  54�50% يف العام 2014 بانخفاض 

أكثر من 5% عن العام السابق.

بني �  5 عرش  السادس  املركز  وحققت   %56.58 بنسبة  نتيجة  أفضل  املالية  وزارة  حققت  الوزارات  مستوى  عىل 
اجلهات العامة.

بنسبة �  6 واألربعني  الواحد  املركز  من  تقدمت  حيث  حتسنًا  اجلهات  أكثر  كانت  التعويضات  لتقدير  العامة  اهليئة 
%43.66 إىل املركز السابع عرش بنسبة 56.01%، وبلغ معدل التغري %28.3�

مؤسسة املوانئ الكويتية كانت أكثر اجلهات انخفاضًا مقارنة مع العام 2013 حيث تراجعت من املركز الرابع �  7
والعرشين بنسبة 53.64% إىل املركز الثاين واخلمسني بنسبة 37.04%، وبلغ التغرّي %30.9�

منح 10 جهات درجات عن »عامل التميز« بني 1 و 5 درجات مئوية وهي: احلرس الوطني، وزارة الكهرباء �  8
واملاء، مؤسسة البرتول الكويتية، بيت الزكاة، بنك الكويت املركزي، وزارة املالية، اإلدارة العامة لإلطفاء، هيئة 

أسواق املال، اهليئة العامة للمعلومات املدنية، وزارة األشغال العامة



مؤرش مدركات اإلصالح يف اجلهات احلكومية 2014 م6

مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

الشفافية �  9 معايري  من  كّل  يف  الوطني  احلرس  األوىل:  املراكز  التالية  اجلهات  حققت  املؤرش،  معايري  منظور  من 
والنزاهة والتخطيط االسرتاتيجي، إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة يف معيارّي املساءلة والعدالة، ووزارة الدولة 

لشؤون الشباب يف معيار القيادة.

الوطني يف استطالع رأي املوظفني، �  10 املراكز األوىل: احلرس  التالية  من منظور أدوات املؤرش، حققت اجلهات 
إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة يف استطالعّي رأي املراجعني واملراجع اخلفي، هيئة أسواق املال يف استطالع 
رأي اخلرباء، وزارة املالية يف استطالع املوقع اإللكرتوين، ومؤسسة البرتول الكويتية يف استطالع رأي القياديني.

بلغ املتوسط الكيل للجهات يف استطالع رأي املوظفني نسبة 50.7% وهو األقل مقارنة بالسنوات الثالث املاضية �  11
حيث بلغ املتوسط 61.8% يف العام 2011، ثم 57.7% يف العام 2012، و مؤخرًا 51.7% يف العام 2013� 

أظهر استطالع رأي املوظفني أن هنالك جهات حققت استقرارًا إجيابيًا بمحافظتها عىل أن تكون من بني العرش �  12
األوائل خالل السنة احلالية واملاضية وهي: احلرس الوطني،  بيت الزكاة، األمانة العامة لألوقاف، الصندوق 

الكويتي للتنمية االقتصادية.

البيانات الديموغرافية إىل �  13 التي ترتبط بمستوى إدراك معايري اإلصالح لدى املوظفني حسب  النتائج  أشارت 
التايل:

املوظفات اإلناث أقل قناعة بوجود معايري اإلصالح مقارنة بالرجال. ●

املوظفون الكويتيون أقل قناعة من نظرائهم غري الكويتيني بتوفر معايري اإلصالح. ●

كلام زاد دخل املوظف، زادت معه القناعة بتوفر معايري اإلصالح. ●

الثالث �  14 بالسنوات  مقارنة  األقل  وهو   %56.3 نسبة  املراجعني  رأي  استطالع  يف  للجهات  الكيل  املتوسط  بلغ 
العام  59.6% يف  2012، و مؤخرًا  العام  65.0% يف  2011، ثم  العام  63.5% يف  املتوسط  بلغ  املاضية حيث 

�2013

أظهر استطالع رأي املراجعني أن هنالك جهات حققت استقرارًا إجيابيًا بمحافظتها عىل أن تكون من بني العرش �  15
األوائل خالل السنة احلالية واملاضية وهي: بيت الزكاة، اهليئة العامة للمعلومات املدنية، اهليئة العامة لشئون 

القرص، وزارة الكهرباء واملاء، املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية، املؤسسة العامة للرعاية السكنية.

أشارت النتائج التي ترتبط بمستوى إدراك معايري اإلصالح لدى املراجعني حسب البيانات الديموغرافية إىل �  16
التايل:

املراجعون الذكور هم أقل قناعة بتوفر مدركات اإلصالح من املراجعني اإلناث. ●

املراجعون الكويتيون هم أقل قناعة بتوفر مدركات اإلصالح من نظرائهم غري الكويتيني. ●

املراجعون كبار السن هم أقل قناعة بوجود معايري اإلصالح من غريهم. ●
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وتعظياًم للفائدة وتسهياًل ملن يرغب بالتعمق يف املعلومات والبيانات والنتائج، فقد أصدرت اجلمعية ملحقًا إحصائيا 
منفصاًل يتم نرشه عىل املوقع اإللكرتوين للجمعية.

وتشكر مجعية الشفافية الكويتية مجيع اجلهات التي تعاونت معها يف تسهيل مهمة الباحثني، وتسجل كل تقديرها لـ 
»جملس األمناء« الذي أرشف عىل اجلائزة، و »خرباء اجلائزة« الذين سامهوا يف استطالعات رأي اخلرباء واملوقع اإللكرتوين 
اخلليجية  اآلراء  »مركز  اخلفي  واملراجع  واملراجعني  املوظفني  رأي  الستطالعات  املنفذة  اجلهة  وكذلك  والقياديني، 

الستطالعات الرأي واإلحصاء«.



مؤرش مدركات اإلصالح يف اجلهات احلكومية 2014 م8

مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics



9مؤرش مدركات اإلصالح يف اجلهات احلكومية 2014 م

المقدمة
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 امللقللدمللللة
انطالقا من دستور الدولة والقوانني والترشيعات الكويتية ، وبعد الرجوع إىل 
التي صادقت عليها الكويت وصدرت بالقانون  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
الفساد وحماربته من  2006/47 ، حيث جاء ما يرتبط بمشاركة املجتمع يف منع  رقم 
خالل نص  املادة )13( »تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة، لتشجيع أفراد ومجاعات 
ومنظامت  احلكومية  غري  واملنظامت  األهيل  املجتمع  مثل  العام،  القطاع  إىل  ينتمون  ال 
املجتمع املحيل، عىل املشاركة النشطة يف منع الفساد وحماربته، وإلذكاء وعي الناس فيام 

يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر«.

واملخدرات،  اجلريمة  ملكافحة  املتحدة  األمم  مكتب  وضعها  التي  الفساد  ملكافحة  اإلرشادية  القواعد  يف  وبالنظر 
الدولية، ودعام لتعزيز  الشفافية  الفساد الصادر عن منظمة  العريب يف مواجهة  النزاهة  وباالسرتشاد بكتاب املرجعية لنظام 
النزاهة والشفافية يف الكويت بكافة اجلهات والقطاعات العامة، ومن أجل حتقيق رسالة مجعية الشفافية الكويتية »اجلمعية« 
الدولية  للمعايري  وفقا  الدولة،  قطاعات  كافة  يف  والعدالة،  والنزاهة  واملساءلة  الشفافية  لتعزيز  عالية،  بمهنية  تعمل  حيث 

وأفضل املامرسات.

وبناء عىل ما سبق، تتبني اجلمعية هذا املرشوع لتقييم اجلهات العامة سنويا ، عنوانه: مؤشـر مدركـات اإلصالح يف 
اجلهـات العامـة ، والذي هو عبارة عن مؤرش عام يتكون من ستة مؤرشات فرعية يتم قياسها باستخدام أدوات وأساليب 

قياس متنوعة.  وهيدف مؤرش املدركات إىل ما ييل: 

والعدالة، �  1 واملساءلة،  والنزاهة،  الشفافية،   : هي  ستة   معايري  خالل  من  اإلصالح  بمفهوم  التعريف 
والتخطيط اإلسرتاتيجي، والقيادة.

تشجيع املنافسة البنّاءة بني اجلهات يف القطاع العام واملسئولني والعاملني فيها.�  2

نرش الوعي بأمهية مكافحة الفساد اإلداري واملايل بني العاملني يف القطاع احلكومي ، وحفز كافة موظفي �  3
الدولة  عىل اإلصالح وتطوير األداء وحتسني اخلدمة واحلفاظ عىل املال العام.

تشجيع اجلهات العامة عىل  تطوير أنظمتها ولوائح عملها.�  4

متكني اجلهات من االستفادة من معايري مؤرش املدركات من خالل حتويلها إىل برنامج عمل إصالحي.�  5

تسليط الضوء واالهتامم اإلعالمي عىل اجلهات املتميزة  لتحفيز اجلهات األخرى  عىل التطوير.�  6

املؤرش
حيدد معايري اإلصالح 
ويرتمجها إىل مقياس حمدد
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اجلديد يف التقرير السابع لعام  2014
حيرص جملس أمناء اجلائزة عىل إحداث نقلة نوعية عامًا بعد عام معتمدًا عىل اخلربة الرتاكمية واالستفادة من آراء 

األطراف املعنية. وفيام ييل أهم اجلوانب التطويرية هلذا العام :

اختيار وتدريب جمموعة من اخلرباء يزيد عددهم عىل 20 خبريا وذلك للقيام بمقابلة القياديني.�  1

التالية: وزارة �  2 اجلهات  53 جهة، حيث متت إضافة  إىل  49 جهة  املؤرش من  املشاركة يف  اجلهات  أعداد  زيادة 
الدفاع، إدارة نزع امللكية للمصلحة العامة، وزارة الدولة لشؤون جملس األمة، وزارة الدولة لشؤون الشباب، 
اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة ؛ فيام تم استبعاد مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية وذلك بسبب حتويلها إىل 

رشكة خاصة.

4,373 موظف �  3 اتساع قاعدة املشاركة يف االستطالعات حيث متت زيادة عدد موظفي اجلهات احلكومية إىل 
بزيادة 55% عن العام املايض، وزيادة حجم رشحية املراجعني إىل 3,587  مراجع بزيادة 20% عن العام املايض، 
بواقع ثالثة  العام املايض،  35% عن  بزيادة  300 زيارة للجهات اخلدمية  تنفيذ زيارات ميدانية عددها  كام تم 

زيارات لكل موقع.

2013 حيث كان �  4 التقييم يف استطالع املوقع اإللكرتوين لتشمل مجيع املعايري الستة خالفا للعام  زيادة معايري 
يشتمل عىل الشفافية والنزاهة واملساءلة فقط.

زيادة معايري التقييم يف استطالع رأي اخلرباء لتشمل مجيع املعايري الستة خالفا للعام 2013 حيث كان يشتمل �  5
عىل الشفافية والنزاهة واملساءلة والعدالة فقط.

تطوير امللخص التنفيذي الذي يتصدر التقرير وذلك باختصار بعض اجلداول والنتائج. �  6
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جملس األمناء
دوري  بشكل  جيتمعون  أعضاء  مخس  من  أمناء  جملس  تشكيل  يتم  علمية،  أسس  وفق  املؤرش  أعامل  سري  لضامن 

ويرشفون عىل أعامل اجلائزة، وضم املجلس كل من:

                   
صالح حممد الغزايل، رئيس جملس األمناء
رئيس جملس إدارة مجعية الشفافية الكويتية

أ. د. أمحد حممد بوزبر
عضوا

مستشار معتمد يف التدريب والتخطيط 
االسرتاتيجي والتنمية البرشية وقياس 

األداء املؤسيس

أ. د. طارق عبداملحسن الدويسان
عضوا

عضو هيئة تدريس بكلية اهلندسة 
والبرتول يف جامعة الكويت ومستشار 

مرخص يف اجلودة والتميز املؤسيس

 لمى محد العيسى
مفّوض جائزة الكويت للشفافية 

واإلصالح

عضو جملس إدارة مجعية الشفافية 
الكويتية

د.  عاد عبدالواحد الرضوان
عضوا

دكتوراه يف اهلندسة الكيميائية، مدير 
دائرة البحث والتكنولوجيا يف رشكة 

البرتول الوطنية الكويتية 

وخيتص جملس األمناء بالقيام بام ييل:

املراجعة السنوية لعنارص التقييم وتطويرها واعتامدها.�  1

اختيار الفريق الفني الذي سيقوم بعملية تنفيذ املرشوع.�  2

حتديد اجلهات احلكومية التي سيتم تقييمها.�  3

قبول اهلبات والتربعات وفق لوائح اجلمعية.�  4

وضع خطة سنوية جلائزة الكويت للشفافية واإلصالح واإلرشاف عىل تنفيذها.�  5

عىل أن يتوىل مفّوض اجلائزة أعامل أمانة رس جملس األمناء.
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خرباء اجلمعية
شارك يف تقييم هذا العام عدد من اخلرباء من غري أعضاء جملس األمناء، الذين حصلوا عىل التدريب اخلاص باجلائزة 

وأعامهلا وعىل أهداف ومنهجية التقييم وهم:

أنور خالد اخلرينجأمحد مشاري الفارسد. أمحد عبدالرزاق شاهنيأمحد عبدالرمحن الدعيأمحد ضيف اهلل املطريي

خالد عيل العجميخالد أنور نوريمحد جاسم املريحسنة عواد العازميبدر حممود برهان

د. عبدالرمحن صالح عبدالعزيز أمحد الياسنيرشيفة جاسم الفريحد. سحر عبداهلل احلميلراشد سعد اهلاجري
بوبشيت

د. هيثم حممد لبابيديندى فالح العجميعقيد/ نارص حممد األنصاريعقيد/ حممد عيل قحطاينفالح مطارد احلريب

وداد أمحد احلسينان
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اجلوائز
دروع  عىل  حصلوا  واإلصالح«  للشفافية  الكويت  »جائزة  يف  الفائزون 
للفنون  الكويتية  »اجلمعية  مع  التعاون  تم  فقد  للمؤرش،  خصيصًا  تصميمها  تم 
يقصدها  التي  واملفاهيم  املعاين  عن  يعرب  متميز  تصميم  عىل  للحصول  التشكيلية« 
السيد عبداحلميد إسامعيل حسني أن يصمم  التشكييل  الفنان  املؤرش. وبالفعل استطاع 
احلكومية«  للجهة  »رمز  السفينة  إىل  ترمز  وهي  الصورة،  يف  الظاهرة  الرائعة  التحفة 
الكويتية القديمة التي كانت تنطلق بكل عام يف البحار بحثًا عن اللؤلؤ »رمز لإلنجازات«� 
حيث  »القامشة«  الكبرية  اللؤلؤة  عن  تعرب  التي  املستديرة  الكرة  التصميم  يف  يظهر  كام 
يتنافس النواخذة »رمز للوزير أو الوكيل« يف كل عام يف تلك السفن للحصول عىل أكرب 

كمية ممكنة من اللؤلؤ.. كام يتباهون يف احلصول عىل »القامشة« ذات الثمن الغايل جدًا.
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التوصيات العامة
ال شك أن اهلدف الرئييس من التحسني املستمر هلذا املرشوع هو تطوير وحتفيز اإلصالح يف اجلهات العامة. وفيام ييل 

نعرض ألبرز التوصيات التي يمكن أن حتقق أهداف اجلائزة:

جيدر باإلدارات العليا ومتخذي القرار يف اجلهات العامة استحضار أن هذا املؤرش مل يوضع إال خلدمة وتطوير �  1
تلك اجلهات ضمن منهجيات علمية.

ينبغي عىل اجلهات العامة اإلطالع عىل تفاصيل األسئلة اخلاصة بأدوات املؤرش ووضع اخلطط العملية التي من �  2
شأهنا االرتقاء بمعايري اإلصالح.

تنظيم ورش عمل ملناقشة النتائج ووضع التصورات واخلطط لتعزيز نقاط القوة وتاليف نقاط الضعف.�  3

يمكن االستفادة من اجلهات التي حازت عىل مراتب متقدمة يف املؤرش وذلك باالطالع عىل جتارهبم وطبيعة �  4
عمل إداراهتم العليا والقرارات التي سامهت يف تعزيز اإلصالح يف جهاهتم.

االستفادة مما استحدثته اجلمعية من تقييم إضايف لـ »عامل التميز« لفتح املجال نحو مبادرات إبداعية من شأهنا �  5
رفع تقييم اجلهة وتقّدم مركزها.

أن بعض �  6 املالحظ  التقييم، حيث من  أثناء مرحلة  البيانات واخلرباء  التعاون مع فريق عمل مجع  احلرص عىل 
اجلهات حصلت عىل نتيجة متدنية بسبب عدم االستجابة والتعاون.

احلصول عىل »خريطة إصالح اجلهات العامة« وحتويلها إىل برنامج عمل داخل اجلهة، وهي متوفرة جمانًا لدى �  7
اجلمعية ويف موقعها اإللكرتوين.

أن هيتم بنتائج هذه اجلائزة كل من املجلس األعىل للتخطيط والتنمية، وجهاز متابعة األداء احلكومي، للمسامهة �  8
يف حتفيز اجلهات العامة عىل حتسني أداءها يف تلك املؤرشات، وصوالً إىل حتقيق اجلهات العامة ملستهدفات اخلطة 

اإلنامئية الثانية 2020-2015�

عدة �  9 خالل  من  الفساد  مكافحة  جهود  وتعزيز  املساءلة  لتحقيق  املجتمع  وإرشاك  تشجيع  العامة  اجلهات  عىل 
وسائل مبارشة وإلكرتونية.
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املورع اإللكرتوين )11 أولوية(املراجعون )15 أولوية(املوظفون )21 أولوية(القياديون ) 24 أولوية(
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توجد خطة اسرتاتيجية طويلة األمد، فيها 
رؤية ورسالة وقيم وحتليل وتشخيص واقع 

اجلهة وجماالت عمل وأولويات.

إرشاك املوظفني يف اختاذ القرارات وحل 
املشكالت.

ختطيط وتنفيذ برنامج متقدم يف خدمة 
نرش اخلطة االسرتاتيجية.املراجعني.

توفري بيئة عمل تشجع العاملني عىل اإلنجاز العمل عىل تفعيل اخلطة اإلسرتاتيجية
نرش مواعيد اإلنجاز.واالبتكار والتعلم.

تشتمل اإلسرتاتيجية عىل خطة تشغيلية ذات 
نرش نسبة اإلنجاز والعوائق.العمل عىل تأهيل قيادات مستقبلية.أهداف قابلة للقياس معروفة بفرتات.

توفري نظام لقياس نسب اإلنجاز انطالقًا من 
اخلطة يف هناية كل سنة مالية.

العمل عىل مكافأة وتقدير املتميزين يف 
العمل.

االلتزام بتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية للجهة 
حسب اجلدول الزمني املعتمد.

تواصل القيادة بفعالية مع املوظفني لتحقيق 
أهداف اجلهة.
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اإلفصاح عن املعايري واالعتبارات التي يتم 
أهداف اجلهة واضحة لدى املوظفني.عىل أساسها اختاذ القرارات.

وضوح متطلبات احلصول عىل اخلدمة: 
لوحة إعالنية باملتطلبات، وجود موظف 

استقبال.

عرض اخلدمات التي تقدمها اجلهة بشكل 
واضح.

توفري املعلومات للجهات الرقابية، وللناس 
مما ال خيضع قانونًا للرسية.

يوجد دليل مكتوب بإجراءات العمل، ويتم 
نرش متطلبات احلصول عىل اخلدمة خطوات إنجاز املعاملة معلنة وواضحة.التقيد به.

وخطوات إنجازها بشكل واضح.
شفافية إجراءات التعاقد يف املناقصات 

واملزايدات واملشرتيات العامة.
يوجد دليل أخالقيات املهنة، ويتم اإلفصاح 

عنه ومتابعة إنفاذه.
إنجاز اخلدمة يتم يف وقت مناسب ودون 

عناء.
نرش اهليكل التنظيمي وأسامء املسئولني 

وأرقام هواتف اخلدمة.
تنظيم لقاءات دورية بني اإلدارة العليا 

واملوظفني )يوم مفتوح، تقديم شكوى، 
تقديم اقرتاح(.

يقوم املوظف بتوجيه املراجعني، أو يوجد يتم تعريف املوظف بحقوقه وواجباته.
نظام إلكرتوين لتوجيه املراجعني.

حتديث املعلومات وبيانات التواصل 
املعروضة يف املوقع بشكل مستمر.

الرد عىل األسئلة الربملانية وأي شبهات 
مثارة من أي جهة.

توجد قنوات اتصال فاعلة لتوصيل آراء 
يتم إبالغ املراجع عن أسباب رفض املعاملة.املوظفني لإلدارة العليا.

إطالع املوظفني عىل تقارير أدائهم السنوية 
تشجيع األفكار اإلبداعية.وتوقيعهم عليها.

ص
فر
ؤ ال
كاف
 وت
الة
عد
ال

ت(
لبا

تط
7 م

(

تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بني املوظفني 
)نظام لتمييز املجد ومعاقبة املقرّص(.

يتم االلتزام بالعدالة واملساواة بني املوظفني 
دون النظر إىل اجلنس أو األصل أو اللغة أو 

الدين.

العدالة واملساواة يف إمتام خدمة املراجعني 
دون متييز بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة 

أو الدين.
االلتزام بتطبيق معايري وضوابط الختيار 
املوظفني يف املناصب اإلرشافية بعدالة 

)معايري عادلة ومكتوبة(.

املسئولون يلتزمون بالقوانني دون استثناءات 
ختل هبا وبالعدالة.

وجود ضوابط ومعايري للرتقيات واختيار 
القياديني.

شباك موحد للمراجعني )ما مل يكن هناك 
خصوصية لبعض الفئات كالنساء والرجال(
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نظام فعال للرقابة والتدقيق الداخيل )وحدة 
متخصصة للتدقيق الداخيل لضامن اجلودة(.

االلتزام بجميع القوانني واللوائح املنظمة 
للعمل وتشمل التعيينات والرتقيات 

والعالوات وغريها.

وجود صندوق، خط ساخن، فاكس، 
نرش القوانني واللوائح املنظمة للعمل.مكتب خمتص لإلبالغ عن الفساد.

حماسبة املتجاوزين للوائح واألنظمة اإلدارية 
أو املالية أو الفنية.

تواجد املوظفني يف مكاتبهم أثناء أوقات 
يمكن للموظف واملراجع تقديم شكوى.النظر يف شكاوى املراجعني بجدية.العمل.

معايري وضوابط عند اختاذ القرارات 
)قرارات مدروسة وختدم األهداف 

اإلسرتاتيجية(.
تقديم مربرات مقنعة عند رفض املعاملة.النظر يف شكاوى املوظفني بجدية.

معاجلة كافة مالحظات مراقبي التوظف - 
املعامالت تنجز من خلف الكاونرت وال يوجد وقت حمدد إلنجاز كل معاملة.ديوان اخلدمة املدنية.

يسمح ملراجعني بتجاوز غريهم.
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تشجيع املوظفني عىل اإلبالغ عن حاالت 
الفساد )مكافأهتم وضامن الرسية(.

ال يستغلون املمتلكات العامة ملصاحلهم 
الشخصية )استخدام سيارات العمل، 

قرطاسية، أدوات ومعدات(.

احلصول عىل اخلدمة برسعة دون احلاجة 
لتقديم مقابل مادي أو خدمي.

يساهم املوقع يف مكافحة الفساد )مثل إبراز 
ممارسات الفساد كالواسطة وخرق اللوائح 

والتجاوزات(.

ال توجد جتاوزات مالية )أخذ خمصصات محاية املبّلغ وعدم تعريضه للإليذاء.
نرش دليل أخالقيات املهنةإنجاز املعاملة دون واسطة.غري مستحقة، رسقة(.

ال توجد جتاوزات إدارية )خرق للوائح، الكشف عن التجاوزات املالية واإلدارية.
جتاوز للصالحيات املقررة(.

يبلغون بحظر قبول اهلدايا لدى تقديم خدمة البعد عن مواطن الشبهات.
للجمهور )عينية أو مادية(.

التوعية والتدريب عىل قيم النزاهة معاجلة كافة مالحظات ديوان املحاسبة.
وأخالقيات املهنة.

إعداد : صالح الغزايلمعاجلة كافة مالحظات مراقبي وزارة املالية.

خريطة إصالح اجلهات العامة



مؤرش مدركات اإلصالح يف اجلهات احلكومية 2014 م18

مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics



19مؤرش مدركات اإلصالح يف اجلهات احلكومية 2014 م

الفـصل األول
األداء الـعـام للجهات
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 الفصل األول : األداء العام للجهات

يتناول هذا الفصل نتائج مؤرش مدركات اإلصالح يف اجلهات العامة 
وذلك من خالل عرض النتائج اإلمجالية ملعايري املؤرش للعام 2014 ومقارنتها 
بالعام 2013 ، مع التطرق للعام 2012 يف بعض األحيان ، وثم عرض نتائج 

املتوسط العام للجهات يف عام 2014 مع مقارنتها بالعام السابق. 

أوالً - النتائج اإلمجالية ملعايري املؤرش لألعوام 2012، 2013، 2014 
بلغ  العام ملعايري املؤرش ، حيث  املتوسط  نتائج  انحدارًا يف  1، يالحظ أن هناك  من خالل استعراض اجلدول رقم 
املتوسط العام 47�58%  يف العام 2012 ، ومن ثم 51�53% يف العام 2013 ، حتى وصل إىل  54�50% يف العام 2014 

بانخفاض أكثر من 5% عن العام السابق.

النتائج اإلمجالية ملعايري املؤرش لألعوام 2012، 2013، 2014 : 1اجلدول ررل 
السنة

معدل التغري % 201220132014املعيار
2014 - 2013

%61.3356.4957.271.4الشفافية
%55.9149.8951.012.2النزاهة
%6.6-59.6553.9750.40املساءلة
%53.3852.2453.532.5العدالة

%6.9-57.4551.1547.64التخطيط
%19.8-63.1454.1143.37القيادة

%5.6-58.4753.5150.54املتو ط العام

1(  نتائج مؤرش مدركات اإلصالح للعام 2014 
يمثل اجلدول رقم 2 نتائج مستويات اجلهات العامة ملدركات اإلصالح مع املعايري املشكلة للنتائج ، ويالحظ أن 
نسبة املتوسط العام تراوحت بني 34.84% و 79.26% وهو ما يعكس تفاوتا كبريا يف مدى توفر اإلصالح يف اجلهات العامة 
47% فقط من إمجايل  ،  كام  يشري  إىل انخفاض مؤرش املدركات يف بعض اجلهات . و يشري اجلدول إىل أن ما يقارب من 
اجلهات العامة تعّدت حاجز الـ 50% مقارنة بـ 60% من اجلهات يف العام 2013 مما يعطي إشارة سلبية. و يالحظ أن أكثر 
هذه النتائج كانت متمركزة ما بني 37 - 70% يف حني مل تتمكن إال ثالث من اجلهات من ختطي مستوى السبعينيات وهي 
احلرس الوطني وبيت الزكاة وإدارة نزع امللكية للمنفعة العامة. ولتسهيل قراءة اجلدول باالسرتشاد باأللوان ، فإن اللون 

األخرض يمثل ارتفاعا إجيابيا يف النتيجة  يف حني اللون األمحر يمثل انخفاضا يف النتائج  كام هو موضح يف اجلدول رقم 2�

%50.54 
املتو ط العام يف 2014 شهد انحدارًا 
مقارنة بنتائج األعوام 2012 و 2013
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نتائج اجلهات حسب معايري تقييم املؤرش : 2اجلدول ررل 
املتو ط العامدرجة التميزالقيادةالتخطيطالعدالةاملساءلةالنزاهةالشفافيةا ل اجلهةم
84.0374.3762.8069.8487.7466.765.0079.26احلرس الوطني1
71.1973.5766.9165.4479.0156.992.7571.60بيت الزكاة2
71.51-71.5173.9672.3270.7271.1369.40إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة3
69.88-72.0864.1172.0869.7670.7370.50وزارة الدولة لشؤون الشباب4
77.6063.8662.3462.7768.8261.711.2567.43هيئة أ واق املال5
66.8861.7566.7066.3163.9466.772.0067.39اإلدارة العامة لإلطفاء6
67.34-68.7270.4764.9061.0374.5264.42اإلدارة املركزية لإلحصاء7
70.9370.3766.9468.3653.9058.291.0065.80اهليئة العامة للمعلومات املدنية8
65.00-69.3562.3265.6664.2464.3764.06اهليئة العامة لشئون القرص9

62.04-69.9057.7156.8862.0575.3650.38معهد الكويت لألبحاث العلمية10
61.39-66.1561.6967.1264.5852.8855.92األمانة العامة لألوراف11
60.5360.0951.3449.8658.3950.813.0058.17مؤ سة البرتول الكويتية12
57.93-72.3757.2856.5760.1659.5141.67الصندوق الكويتي للتنمية االرتصادية 13
62.6062.1855.4552.0448.2448.782.7557.63بنك الكويت املركزي14
57.30-62.9760.1548.7861.9157.0452.93جامعة الكويت15
59.3655.5455.6355.3248.7249.942.5056.58وزارة املالية16
56.01-65.7150.6759.3556.6848.2455.41اهليئة العامة لتقدير التعويضات17
55.06-56.6046.0060.9255.9761.3149.55وزارة األوراف والشؤون اإل المية18
66.8752.2950.8059.3340.4937.173.5054.66وزارة الكهرباء واملاء19
61.9853.6152.3755.0953.3738.521.0053.49وزارة األشغال العامة20
53.13-67.4260.5949.6262.5243.1635.47ديوان اخلدمة املدنية21
51.05-59.8254.0151.8263.5536.5440.58جلنة املنارصات املركزية22
50.86-62.9941.3256.5755.2541.5147.54وكالة األنباء الكويتية23
50.79-53.8753.1746.9054.1447.3849.30وزارة الرتبية24
50.53-58.6052.3352.9059.2552.6427.44برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة25
48.28-48.6557.7551.2847.3947.2837.35األمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط والتنمية26
47.73-52.1446.4549.2551.3736.4050.75وزارة العدل27
47.66-47.3252.4350.3843.0046.9045.92وزارة التجارة والصناعة28
47.21-61.6750.6239.4648.2141.8741.41اإلدارة العامة للطريان املدين29
46.78-55.0046.5243.2750.6453.2132.05اهليئة العامة لال تثامر30
46.74-60.5848.2750.8749.7535.0835.91املؤ سة العامة للرعاية السكنية31
46.48-50.1344.9344.5848.4953.4237.33اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية32
46.14-52.8840.5537.9848.5050.8046.09املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب33
44.45-54.5240.0048.6054.3736.6732.56وزارة الدفاع34
43.49-53.1843.4149.7251.4132.1331.09بنك االئتامن الكويتي35
43.48-45.5140.3143.1645.8941.4044.59اهليئة العامة للبيئة36
43.19-57.8642.0841.6044.5637.4335.61وزارة الدولة لشؤون جملس األمة37
43.07-49.0747.3446.5644.5940.1730.66اهليئة العامة للصناعة38
42.98-52.9951.7143.4456.3432.7320.67املؤ سة العامة للتأمينات االجتامعية39
42.57-48.7436.0450.3745.7035.1139.47بلدية الكويت40
42.18-42.0644.6037.4748.0342.6338.31وزارة التعليل العايل41
41.58-52.2542.9240.9149.3425.8638.21وزارة املواصالت42
41.52-50.2739.2839.3148.9141.0530.29اهليئة العامة للتعليل التطبيقي43
41.12-48.0046.5939.0445.2039.7128.19اإلدارة العامة للجامرك44
40.33-44.2343.4530.6945.6042.3135.71وزارة النفط45
40.28-46.1440.3643.4746.7925.1239.81وزارة اإلعالم46
39.17-41.4133.2938.3742.4441.9937.54اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعارة47
38.58-43.6339.3842.2942.0633.6030.49اهليئة العامة للشباب والرياضة48
38.42-48.9542.4043.1943.5329.8922.55وزارة الداخلية49
38.22-44.7642.8736.0344.9832.7727.92وزارة الصحة50
37.78-47.8835.4442.3949.3524.8726.77وزارة الشئون االجتامعية والعمل51
37.04-38.5536.1036.3238.8135.2037.29مؤ سة املوانئ الكويتية52
34.84-36.9234.8937.4235.6730.2133.91إدارة الفتوى والترشيع53



23مؤرش مدركات اإلصالح يف اجلهات احلكومية 2014 م

2(  متيز  اجلهات خالل عام 2014
استكامال ملا تم استحداثه من قبل جملس األمناء يف العام املايض، يستمر 
»عامل التمّيز« يف إلقاء الضوء عىل اجلهات التي تسعى بشكل حثيث عىل إرساء 
مبادرات تسهم يف حتسني مستوى اإلصالح.  استحداث  الشفافية عن طريق 

وجيرى منح التميز بناء عىل توفر أحد أو بعض هذه املعايري الثالثة األساسية:
  أداء يفوق التوقعات يف أحد املعايري الستة للمؤرش.�  1
نشاط إضايف يف أحد املعايري الستة للمؤرش يعزز الشفافية.�  2
إبداع أو تطور استثنائي خارج املعايري الستة ولكن ضمن مفهوم الشفافية.�  3

ويمثل اجلدول رقم 3 املبادرات التي اختذهتا اجلهات التي استحقت عليها عامل التميز هلذا العام.

اجلهات املتمّيزة خالل العام 2014 : 3اجلدول ررل 

املبادرات التي ا تحقت عليها عامل التميزا ل اجلهةم

احلرس الوطني1

استحداث إدارة جديدة من مهامها تطبيق مدركات اإلصالح سميت بـ )ركن مدركات اإلصالح(.  ●
استحداث جلنة الشفافية حتت إرشاف مكتب رئيس احلرس الوطني.  ●
استخدام نظام )توماس العاملي للجدارة( لتقييم القيادات يف احلرس.  ●
ربط متابعة األداء اآليل )البصمة( باحلوافز.  ●
تشكيل جلنة من صغار الضباط من احلرس الوطني تشارك يف املجلس األعىل للدفاع وتساهم يف اختاذ القرارات  ●

)اللجنة متغرية(.
حساب خاص يف اإلنرتنت للمشاركة وطرح األفكار اجلديدة ويسمح لكل منتسبي احلرس الوطني املشاركة  ●

فيه ووضع أفكارهم.
عند اختاذ قرارا جديد يتم جتربته عىل بعض املجاميع ملدة 3 شهور قبل تعميمه.  ●
وجود مؤرش مايل يتم عرضة من خالل شاشات تلفزيونية مبارشة لكل حدث خاص باحلرس الوطني يف كل  ●

مكاتب القياديني فقط.
استحداث آلية جديدة ملكتب بال ورق. ●
استحداث قناة )YouTube( خاص باحلرس الوطني لتطوير أداء العمل. ●
إعداد االسرتاتيجية كل 5 سنوات وتطويرها يف حالة احتياجها للتغيري أثناء التطبيق. ●
يوجد دليل وصف وظيفي خاص باحلرس. ●
توجد محالت توعوية للعسكريني باحلقوق والواجبات ومحلة تطوير وريادة لدعم القيادة يف لقاء كامل مع قيادي  ●

احلرس والعسكريني.
يوجد 3 طرق لتقديم الشكاوى والبالغات ضد الفساد ويتم التعامل معهم بشكل فوري ومبارش )بريد إلكرتوين  ●

خاص بمعايل النائب، خط ساخن مبارش ملكتب وكيل احلرس، بريد إلكرتوين عىل اإلنرتنت(.
يوجد تعميم للفساد اإلداري والتعامل معه برسية كاملة. ●
توجد وحدة رقابية )مديرية التفتيش والرقابة( ويتم حتديث أعامهلا. ●
يوجد برنامج خاص بالتطوير الوظيفي للقيادات )مؤمترات وورش عمل(. ●
الوظيفي  ● املستوى  وحدة  توجد  ومنها  السنوية  ربع  اخلطط  لعمل  االسرتاتيجية  باخلطة  خاصة  وحدة  توجد 

)لقياس األداء لسنة كاملة(.
تم احلصول عىل األيزو 9001 يف عدة إدارات كام يتم اتباع نظام )Kaizen( يف تشكيل فرق العمل. ●
يتم تقييم أداء مكتب الوكيل للحرس الوطني بشكل دوري وذلك  بطلب من وكيل احلرس. ●

عامل التمّيز
يمثل تقديرًا للجهات التي تبدع 
لتطوير عملها وتشجيعًا للجهات 

األخرى
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املبادرات التي ا تحقت عليها عامل التميزا ل اجلهةم

وزارة الكهرباء واملاء2

تشكيل جلنة لدعم وتعزيز الشفافية وحتقيق مدركات اإلصالح يف الوزارة. ●
إرشاك رئيس جملس اإلدارة نقابة العاملني بالوزارة باجتامعات جلنة شئون املوظفني. ●
البدء يف تنفيذ خطة إنجاز معامالت اجلمهور من خالل منح رقم كود آيل لكل معاملة بام حيقق نقلة نوعية يف  ●

اخلدمات املقدمة من الوزارة للجمهور.
ختصيص حمصل جوال لتحصيل رسوم استهالك الكهرباء من كبار السن واملرىض واملعاقني تسهيال عليهم من  ●

عناء احلضور للوزارة للسداد )رقم جوال 152(.
توفري خدمة إدخال القراءات للعدادات عن طريق اهلواتف الذكية )iPhone( بام يعزز تسهيل اخلدمات املقدمة  ●

للمستهلكني.

3
مؤ سة البرتول 

الكويتية

يراعي جملس اإلدارة مبادئ احلوكمة. ●
توجد جلان للتدقيق. ●
توجد جلان إلدارة املخاطر. ●
توجد جلنة استشارية لتقييم املؤسسة من باب الشفافية ووضوح اإلجراءات. ●
توجد جلنة ملتابعة مالحظات ديوان املحاسبة. ●
يوجد دليل لقياس األداء املؤسيس. ●
يطبق اختبار سنوي إلكرتوين عن النزاهة وأخالقيات املهنة. ●
يتوفر مستشار خارجي لتطوير القياديني من خالل برامج متخصصة. ●

بيت الزكاة4

2013 من خالل رشكة استشارات دولية هبدف حتديد  ● أجرى بيت الزكاة عملية حوكمة داخلية خالل العام 
مواطن التحسني والعمل عليها.

أدخل بيت الزكاة وسيلة العميل الرسي لفحص انسيابية اإلجراءات والعمليات يف املؤسسة. ●
يعمل بيت الزكاة وفق مؤرشات ملراقبة األداء للخطة االسرتاتيجية ومرشوعاهتا وقد اطلع الفريق عىل تقارير  ●

املرشوعات لدى بيت الزكاة.
يتبع بيت الزكاة سياسات حتكم أمن البيانات. ●
جيري بيت الزكاة دورتان سنويتان لتأهيل العاملني اجلدد لدهيم وقد اطلع الفريق عىل حمتوى الدورة. ●
املوظفون يرتدون بطاقات تعريف شخصية بام فيهم الوكيل املساعد. ●

بنك الكويت املركزي5

تشجيع املوظفني عىل التطوير وبناء القدرات املتخصصة من خالل االبتعاث لربنامج الدراسات العليا. ●
تأهيل قيادي الصف الثاين من خالل التدريب والتعاقد مع جهات عاملية متخصصة مثل جامعة هارفارد. ●
تدريب املوظفني حديثي التخرج عن طريق برامج مكثفة ومتخصصة لتأهيلهم يف وظائفهم. ●
التواصل مع املوظفني إلكرتونيا واستحداث نظام إرسال )SMS( للموظفني إلبالغهم بقبول اإلجازات. ●
وجود نظام إلكرتوين يمكن من خالله لكل موظف االطالع عىل املعلومات اخلاصة به ومنها التقارير السنوية  ●

للسنوات اخلمس األخرية من خالل نظام )Portal( وذلك عن طريق توفري رقم رسي لكل موظف.
يوجد جملس تأديبي متخصص للنظر يف التجاوزات واملخالفات وحتديد العقوبات. ●
آلية التقارير السنوية فعالة جدًا، وباإلضافة إىل توقيع املوظف ورؤساءه )املبارش واألعىل( يتم مراجعة واعتامد  ●

التقارير من قبل مكتب التدقيق الداخيل.

وزارة املالية6
يوجد برنامج خاص بالوزارة عىل أجهزة اهلواتف الذكية. ●
توجد جلنة عليا ملدركات اإلصالح برئاسة وكيل الوزارة. ●

اإلدارة العامة لإلطفاء7

يوجد دليل بالقواعد واملعايري اخلاصة باإلطفاء لكل ما يتعلق بمجال البناء، وهذه املعايري متوفرة جلميع الرشائح  ●
مما يضمن الشفافية والعدالة يف تطبيقها عىل خمتلف الرشائح. وتعترب اإلدارة اجلهة الوحيدة التي وضعت دليل 
خاص للبناء، حيث تم وضعه عام 1982 واعتمد عام 1990 ويتكون الدليل من 4 أجزاء ويتم األخذ والعمل 

به يف كل مشاريع البناء يف الكويت.
القيام بزيارات تطوعية إىل اجلمهور واملصانع املحلية لعمل محالت توعية وإلقاء املحارضات التعريفية للوقاية  ●

وجتنب احلرائق، كام توىل أمهية خاصة بالعناية بذوي احلاجات اخلاصة.
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املبادرات التي ا تحقت عليها عامل التميزا ل اجلهةم

هيئة أ واق املال8

تعمل اهليئة عىل وضع وتطبيق معايري الشفافية والنزاهة عىل الرشكات املدرجة. ●
قامت اهليئة بتنظيم برنامج تدريبي لنخبة من 20 متدرب، تم انتقائهم من 80 متقدم من حديثي التخرج، وكانت  ●

التدريب ستة اشهر واهلدف منها هو إعداد اخلربات املطلوبة ليس فقط بغرض التوظيف يف اهليئة ولكن  فرتة 
لتوفري اخلربات الوطنية املطلوبة من قبل الرشكات املدرجة.

9
اهليئة العامة للمعلومات 

املدنية

حصول اهليئة عىل شهادة األيزو يف أمن ورسية املعلومات. ●
االستغالل األمثل يف التقنية احلديثة. ●
حتديث دائم إلحصائيات الكويتيني. ●

وزارة األشغال العامة10

تم توقيع عقد مع جامعة الكويت لقياس رضا املتلقني خلدمات وزارة األشغال. ●
توفر خط ساخن يتيح ملوظفي الوزارة االستفسار عن شئوهنم الوظيفية لدى الوزارة. ●
وتكافؤ  ● العدالة  لضامن  اخلارجية  واملؤمترات  والدورات  الرسمية  للمهام  املوظفني  الختيار  آيل  برنامج  وجود 

الفرص.
مكافأة املوظفني الذين يقومون بجهود مميزة من شأهنا حتقيق وفر مايل وزمني يف تنفيذ املشاريع. ●
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ثانيًا - نتائج اجلهات العامة املقارنة لألعوام  2013 و 2014
يمثل الرسم البياين رقم 2 نتائج املتوسط العام خالل  العامني 2013 و 2014 ، حيث يظهر باللون األزرق املتوسط 
يف العام احلايل 2014 مقارنة باملتوسط يف العام السابق 2013 باللون الرمادي. ومن املالحظ االرتفاع النسبي هليئة أسواق 
املال واهليئة العامة لشئون القرص، مع انحدار نسبي للحرس الوطني وبيت الزكاة مقارنة بالعام السابق. أما بالنسبة إلدارة 
احتلتا  فقد  ذلك  ومع  األوىل  للمرة  املؤرش  يف  يشارك  فكالمها  الشباب  لشؤون  الدولة  ووزارة  العامة  للمنفعة  امللكية  نزع 

املركزين الثالث والرابع. 
اجلهات العرش األوائل من حيث املتوسط العام يف 2014 مقارنة بالعام 2013 : 2الر ل البياين ررل 
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اهليئة العامة لشئون القرص�  9

معهد الكويت لألبحاث العلمية�  10

2014 2013

1(  ترتيب اجلهات حسب املتو ط العام
يبني اجلدول رقم 4 نتائج اجلهات حسب املتوسط العام خالل العام 2014 مع حتديد ترتيب كل جهة خالل العامني، 

كام يبني اجلدول نسبة التقدم أو الرتاجع أو ما يمسى بـ »معدل التغرّي«.
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نتائج اجلهات حسب املتوسط العام خالل العام 2014 : 4اجلدول ررل 

معدل التغرّي %20142013اللجللللهللاتم الرتتيباملتو طالرتتيباملتو ط
%8-79.26185.951احلرس الوطني1
%14-71.60283.482بيت الزكاة2
---71.513إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة3
---69.884وزارة الدولة لشؤون الشباب4
%67.43558.901414هيئة أ واق املال5
%67.39666.4851اإلدارة العامة لإلطفاء6
%3-67.34769.644اإلدارة املركزية لإلحصاء7
%65.80864.3082اهليئة العامة للمعلومات املدنية8
%65.00959.011310اهليئة العامة لشئون القرص9

%62.041061.66111معهد الكويت لألبحاث العلمية10
%12-61.391170.153األمانة العامة لألوراف11
%10-58.171264.897مؤ سة البرتول الكويتية12
%8-57.931363.0010الصندوق الكويتي للتنمية االرتصادية 13
%57.631456.33192بنك الكويت املركزي14
%57.301555.06214جامعة الكويت15
%13-56.581665.026وزارة املالية16
%56.011743.664128اهليئة العامة لتقدير التعويضات17
%14-55.061863.909وزارة األوراف والشؤون اإل المية18
%54.661952.77254وزارة الكهرباء واملاء19
%53.492052.38262وزارة األشغال العامة20
%6-53.132156.4518ديوان اخلدمة املدنية21
%51.052243.074219جلنة املنارصات املركزية22
%15-50.862359.9512وكالة األنباء الكويتية23
%50.792450.04292وزارة الرتبية24
%9-50.532555.7320برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة25
%48.282639.884421األمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط والتنمية26
%47.732746.62382وزارة العدل27
%47.662837.374628وزارة التجارة والصناعة28
%47.212936.834728اإلدارة العامة للطريان املدين29
%14-46.783054.5223اهليئة العامة لال تثامر30
%2-46.743147.4936املؤ سة العامة للرعاية السكنية31
%20-46.483257.9716اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية32
%7-46.143349.7430املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب33
---44.4534وزارة الدفاع34
%10-43.493548.5633بنك االئتامن الكويتي35
%25-43.483657.9815اهليئة العامة للبيئة36
---43.1937وزارة الدولة لشؤون جملس األمة37
%15-43.073850.4528اهليئة العامة للصناعة38
%12-42.983948.7631املؤ سة العامة للتأمينات االجتامعية39
%11-42.574048.0034بلدية الكويت40
%42.184141.90431وزارة التعليل العايل41
%7-41.584244.5940وزارة املواصالت42
%41.524338.90457اهليئة العامة للتعليل التطبيقي43
%28-41.124457.3717اإلدارة العامة للجامرك44
%40.334534.144818وزارة النفط45
%22-40.284651.4627وزارة اإلعالم46
---39.1747اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعارة47
%21-38.584848.5932اهليئة العامة للشباب والرياضة48
%20-38.424947.9635وزارة الداخلية49
%31-38.225055.0522وزارة الصحة50
%17-37.785145.3539وزارة الشئون االجتامعية والعمل51
%31-37.045253.6424مؤ سة املوانئ الكويتية52
%34.845329.574918إدارة الفتوى والترشيع53
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2(  اجلهات األكثر حتّسنًا خالل العام 2014
حققت  التي  األوائل  العرش  اجلهات   3 رقم  البياين  الرسم  يوضح 
أعىل حتسن يف متوسطها العام خالل العام 2014. وتعترب اهليئة العامة لتقدير 
بني  ما   %28.3 حتّسن  معدل  حققت  حيث  اجلهات  هذه  أول  التعويضات 
عامي 2013 و 2014، يليها اإلدارة العامة للطريان املدين بمعدل %28.2، 

ثم وزارة التجارة والصناعة بمعدل %27.5�

أما يف اجلانب السلبي كام يف اجلدول رقم 4 فيام سبق، فقد كانت مؤسسة املوانئ الكويتية هي األدنى حيث انخفضت 
نسبتها بمعدل 30.9% يف العام 2014، تليها وزارة الصحة بمعدل 30.6%، ثم اإلدارة العامة للجامرك بمعدل %28.3�

اجلهات التي حققت أعىل حتسن خالل العام 2014 : 3الر ل البياين ررل 
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معدّل التحسن 2014المتوسط عام  2013المتوسط عام 

اهليئة العامة لتقدير 
التعويضات

حققت أعىل معدل حتّسن يف العام 
2014 بلغ %28.3
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الفصل الثـاني 
األداء الـعـام حـسب 

معايير المؤشر
الشفافية.	 
النزاهة.	 
المساءلة واحترام القانون.	 
العدالة وتكافؤ الفرص.	 
التخطيط اإلستراتيجي.	 
القيادة.	 
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 الفصل الثاين : األداء العام حسب معايري املؤرش
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 الفصل الثاين : األداء العام حسب معايري املؤرش
نتائج كل جهة يف كل  الستة للمؤرش، حيث سيتم عرض  املعايري  العامة حسب  نتائج اجلهات  الفصل  يتناول هذا 
اإلسرتاتيجي،  التخطيط  الفرص،  وتكافؤ  العدالة  القانون،  واحرتام  املساءلة  النزاهة،  الشفافية،  الستة:  املعايري  من  معيار 

القيادة. ويصاحب كاّل منها النتائج املقارنة لكل جهة مع السنة السابقة.

أوالً - الشفافية
سعى املؤرش إىل التعرف عىل مدى توفر الشفافية يف اجلهات العامة من خالل استخدام أدوات املؤرش الستة، حيث 
تضمنت االستامرات أسئلة عن وضوح اإلجراءات وخطوات العمل والتواصل مع املسؤولني وغريها. وعند النظرة الكلية 
للنتائج وباإلشارة إىل اجلدول رقم 5 نرى أهنا تراوحت بني 9�36% و0�84%. حيث احتلت اجلهات التالية املراكز الثالثة 

األوىل وهي: احلرس الوطني، هيئة أسواق املال، والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية.

ويعرب اجلدول رقم 6 عن نتائج معيار الشفافية يف عامّي 2013 و2014. ويمكن مالحظة ارتفاع نتائج هذا املعيار يف 
23 جهة حيث تصّدرت إدارة الفتوى والترشيع بارتفاع 62%، يليها هيئة أسواق املال بارتفاع 44%، ثم اهليئة العامة لتقدير 
التعويضات بـ 41% مقارنة بالعام املايض. فيام انخفض لدى 25 جهة بنسب متفاوتة بلغ عند أكثرها انخفاضًا 25% عند 

مؤسسة املوانئ الكويتية، يليها وزارة الصحة بنسبة 22%، واإلدارة العامة للجامرك بانخفاض يبلغ %21�

أما بالنسبة للمراكز، فيجدر بنا اإلشادة ببعض اجلهات التي حققت حتّسنًا كبريًا ملراكزها حيث تقدمت وزارة الكهرباء 
واملاء 21 مركزًا وذلك من املركز 34 إىل املركز 13، كام تقدمت جلنة املناقصات املركزية أيضًا 21 مركزًا وذلك من املركز 44 
إىل املركز 23. أما بالنسبة للمراكز العرش األوائل، فهناك 6 جهات جديدة يف هذه املراكز، منها جهتان تشاركان ألول مرة يف 

املؤرش ومها وزارة الدولة لشؤون الشباب وإدارة نزع امللكية للمنفعة العامة.

ثانيًا - النزاهة
املهنة  النزاهة، حيث تناولت مواضيع مرتبطة باألمانة وأخالقيات  التي سعت لقياس معيار  تنوعت أسئلة املؤرش 
واالستقامة ومكافحة الفساد، وقد تم التطرق هلذا املعيار يف مجيع األدوات عدا املراجع اخلفي. ويشري اجلدول رقم 7 إىل 

نتائج معيار النزاهة هلذا العام، حيث تراوحت النسبة املئوية للنتائج بني 3�33% و4�%74�

ويعرب اجلدول رقم 8 عن نتائج معيار النزاهة يف عامّي 2013 و2014، حيث حققت اجلهات التالية أعىل ارتفاع 
يف نتائجها وهي إدارة الفتوى والترشيع بنسبة ارتفاع %41، تليها األمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط والتنمية بنسبة 

40%، ثم جلنة املناقصات املركزية بنسبة %36�

أما ما يتعلق باملراكز، فقد تقدمت اهليئة العامة للطريان املدين 20 مركزًا وذلك من املركز 47 إىل املركز 27، أما اهليئة 
انخفاضًا  الكويتية، فقد شهدت  أما وكالة األنباء   .26 املركز  43 إىل  املركز  17 مركزًا من  للتعويضات فقد قفزت  العامة 
ملحوظًا بنسبة 39% رافقه نزول حاد يف املراكز بلغ 39 مركزا، حيث كانت يف العام 2013 حتتل املركز الثالث مقارنة باملركز 

42 يف تقييم العام احلايل.
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

نتائج اجلهات وفقًا ملعيار الشفافية للعام 2014 مفصلة عىل مستوى األدوات : 5اجلدول ررل 

رأي ا ل اجلهةم
املوظفني

رأي 
املراجعني

املراجع 
اخلفي

خرباء 
اجلمعية

املورع 
اإللكرتوين

مقابلة 
القياديني

متو ط 
الشفافية

75.080.6100.084.0--85.1احلرس الوطني1
64.171.379.2100.077.891.777.6هيئة أ واق املال2
75.073.6100.072.4--59.0الصندوق الكويتي للتنمية االرتصادية 3
50.0100.072.1---74.2وزارة الدولة لشؤون الشباب4
54.271.5--69.770.695.8إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة5
71.260.262.562.584.7100.071.2بيت الزكاة6
60.772.275.075.065.391.770.9اهليئة العامة للمعلومات املدنية7
87.576.479.269.9--51.7معهد الكويت لألبحاث العلمية8
66.158.070.887.556.995.869.4اهليئة العامة لشئون القرص9

87.572.275.068.7--52.8اإلدارة املركزية لإلحصاء10
59.261.383.375.073.666.767.4ديوان اخلدمة املدنية11
58.045.491.775.073.695.866.9اإلدارة العامة لإلطفاء12
48.070.391.775.059.779.266.9وزارة الكهرباء واملاء13
62.570.858.366.2--68.7األمانة العامة لألوراف14
100.023.695.865.7--58.3اهليئة العامة لتقدير التعويضات15
100.058.358.363.0--45.4وكالة األنباء الكويتية16
51.747.770.875.076.483.363.0جامعة الكويت17
75.033.3100.062.6--57.8بنك الكويت املركزي18
50.080.666.762.0--56.1وزارة األشغال العامة19
75.084.750.061.7--44.5اإلدارة العامة للطريان املدين20
53.367.487.550.083.316.760.6املؤ سة العامة للرعاية السكنية21
37.566.7100.060.5--54.9مؤ سة البرتول الكويتية22
38.268.666.787.563.937.559.8جلنة املنارصات املركزية23
49.044.370.862.594.454.259.4وزارة املالية24
59.745.858.6-52.153.0100.0برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة25
84.758.357.9---41.6وزارة الدولة لشؤون جملس األمة26
57.261.779.225.048.679.256.6وزارة األوراف والشؤون اإل المية27
50.059.766.755.0--50.5اهليئة العامة لال تثامر28
40.974.787.512.544.483.354.5وزارة الدفاع29
47.158.952.837.573.654.253.9وزارة الرتبية30
46.753.369.475.027.858.353.2بنك االئتامن الكويتي31
42.164.079.250.073.60.053.0املؤ سة العامة للتأمينات االجتامعية32
50.059.770.852.9--43.3املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب33
50.458.620.862.559.745.852.3وزارة املواصالت34
54.438.335.450.088.945.852.1وزارة العدل35
50.455.147.250.077.80.050.3اهليئة العامة للتعليل التطبيقي36
64.750.054.237.558.316.750.1اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية37
60.459.250.037.556.90.049.1اهليئة العامة للصناعة38
43.458.270.850.059.70.048.9وزارة الداخلية39
53.448.059.025.063.941.748.7بلدية الكويت40
37.538.970.848.7--52.3األمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط والتنمية41
37.539.520.850.077.875.048.0اإلدارة العامة للجامرك42
43.247.161.550.050.041.747.9وزارة الشئون االجتامعية والعمل43
37.341.112.550.076.475.047.3وزارة التجارة والصناعة44
46.654.620.862.562.50.046.1وزارة اإلعالم45
75.030.60.045.5--55.0اهليئة العامة للبيئة46
53.161.164.225.040.30.044.8وزارة الصحة47
37.559.737.544.2--41.7وزارة النفط48
42.147.458.350.030.633.343.6اهليئة العامة للشباب والرياضة49
40.024.145.825.079.258.342.1وزارة التعليل العايل50
57.835.483.362.52.80.041.4اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعارة51
25.05.666.738.5--55.2مؤ سة املوانئ الكويتية52
50.00.066.736.9--39.3إدارة الفتوى والترشيع53
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نتائج اجلهات وفقًا ملعيار الشفافية للعام 2014 مع املقارنة بنتائج العام 2013 : 6اجلدول ررل 

معدل التغري %20142013ا ل اجلهةم الرتتيباملتو طالرتتيباملتو ط
%84.0176.829احلرس الوطني1
%77.6254.03144هيئة أ واق املال2
%72.4364.51112الصندوق الكويتي للتنمية االرتصادية 3
---72.14وزارة الدولة لشؤون الشباب4
---71.55إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة5
%13-71.2681.41بيت الزكاة6
%70.9770.341اهليئة العامة للمعلومات املدنية7
%69.9858.31720معهد الكويت لألبحاث العلمية8
%69.4963.9129اهليئة العامة لشئون القرص9

%68.71066.184اإلدارة املركزية لإلحصاء10
%67.41158.41415ديوان اخلدمة املدنية11
%11-66.91275.23اإلدارة العامة لإلطفاء12
%66.91352.43428وزارة الكهرباء واملاء13
%6-66.21470.35األمانة العامة لألوراف14
%65.71546.64341اهليئة العامة لتقدير التعويضات15
%9-63.01669.56وكالة األنباء الكويتية16
%63.01758.4158جامعة الكويت17
%62.61857.12210بنك الكويت املركزي18
%62.01956.9239وزارة األشغال العامة19
%61.72051.33720اإلدارة العامة للطريان املدين20
%60.62157.1216املؤ سة العامة للرعاية السكنية21
%7-60.52265.39مؤ سة البرتول الكويتية22
%59.82346.14430جلنة املنارصات املركزية23
%12-59.42467.67وزارة املالية24
%58.62556.8243برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة25
---57.926وزارة الدولة لشؤون جملس األمة26
%2-56.62758.018وزارة األوراف والشؤون اإل المية27
%15-55.02864.710اهليئة العامة لال تثامر28
---54.529وزارة الدفاع29
%53.93051.8354وزارة الرتبية30
%53.23150.3396بنك االئتامن الكويتي31
%2-53.03254.330املؤ سة العامة للتأمينات االجتامعية32
%1-52.93353.332املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب33
%5-52.33455.328وزارة املواصالت34
%7-52.13556.126وزارة العدل35
%50.33646.7428اهليئة العامة للتعليل التطبيقي36
%14-50.13758.416اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية37
%14-49.13857.319اهليئة العامة للصناعة38
%12-48.93955.727وزارة الداخلية39
%7-48.74052.533بلدية الكويت40
%48.74139.94722األمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط والتنمية41
%21-48.04260.413اإلدارة العامة للجامرك42
%1-47.94348.640وزارة الشئون االجتامعية والعمل43
%1-47.34447.641وزارة التجارة والصناعة44
%16-46.14555.129وزارة اإلعالم45
%19-45.54656.225اهليئة العامة للبيئة46
%22-44.84757.220وزارة الصحة47
%44.24841.8466وزارة النفط48
%14-43.64950.438اهليئة العامة للشباب والرياضة49
%7-42.15045.345وزارة التعليل العايل50
---41.451اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعارة51
%25-38.55251.636مؤ سة املوانئ الكويتية52
%36.95322.84862إدارة الفتوى والترشيع53
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

نتائج اجلهات وفقًا ملعيار النزاهة للعام 2014 مفصلة عىل مستوى األدوات : 7اجلدول ررل 

رأي ا ل اجلهةم
املوظفني

رأي 
املراجعني

املراجع 
اخلفي

خرباء 
اجلمعية

املورع 
اإللكرتوين

مقابلة 
القياديني

متو ط 
النزاهة

62.550.0100.074.4--85.9احلرس الوطني1
75.074.0---71.775.8إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة2
87.562.5100.073.6-65.869.1بيت الزكاة3
75.075.081.370.5--60.7اإلدارة املركزية لإلحصاء4
87.554.287.570.4-59.873.5اهليئة العامة للمعلومات املدنية5
20.887.564.1---80.7وزارة الدولة لشؤون الشباب6
100.066.7100.063.9-53.236.7هيئة أ واق املال7
87.537.518.862.3-60.081.9اهليئة العامة لشئون القرص8
87.516.7100.062.2--59.2بنك الكويت املركزي9

100.054.293.861.8-52.340.0اإلدارة العامة لإلطفاء10
75.037.575.061.7--62.9األمانة العامة لألوراف11
62.550.050.060.6-61.768.9ديوان اخلدمة املدنية12
75.054.287.560.2-53.850.2جامعة الكويت13
50.037.5100.060.1--63.7مؤ سة البرتول الكويتية14
75.025.0100.057.8--50.2األمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط والتنمية15
87.541.743.857.7--55.0معهد الكويت لألبحاث العلمية16
62.533.375.057.3--61.4الصندوق الكويتي للتنمية االرتصادية 17
37.583.362.555.5-55.447.0وزارة املالية18
75.041.70.054.0-49.275.3جلنة املنارصات املركزية19
50.041.781.353.6--51.9وزارة األشغال العامة20
37.554.275.053.2-49.856.6وزارة الرتبية21
62.541.756.352.4-44.858.9وزارة التجارة والصناعة22
50.043.852.3--55.853.7برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة23
37.550.043.852.3-45.372.9وزارة الكهرباء واملاء24
50.054.20.051.7-48.675.1املؤ سة العامة للتأمينات االجتامعية25
100.016.712.550.7--56.7اهليئة العامة لتقدير التعويضات26
50.058.350.050.6--46.6اإلدارة العامة للطريان املدين27
62.533.325.048.3-48.757.6املؤ سة العامة للرعاية السكنية28
50.037.50.047.3-50.267.8اهليئة العامة للصناعة29
50.050.043.846.6-41.149.2اإلدارة العامة للجامرك30
37.537.562.546.5--51.0اهليئة العامة لال تثامر31
25.058.350.046.5-54.542.7وزارة العدل32
0.025.075.046.0-56.963.8وزارة األوراف والشؤون اإل المية33
50.020.80.044.9-61.857.4اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية34
25.075.050.044.6-47.832.8وزارة التعليل العايل35
62.550.018.843.5--38.0وزارة النفط36
62.54.26.343.4-52.861.0بنك االئتامن الكويتي37
50.04.225.042.9-50.062.0وزارة املواصالت38
50.016.70.042.9-54.859.5وزارة الصحة39
25.041.70.042.4-50.961.8وزارة الداخلية40
54.225.042.1---41.7وزارة الدولة لشؤون جملس األمة41
87.58.312.541.3--44.9وكالة األنباء الكويتية42
25.029.262.540.6--47.9املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب43
37.537.50.040.4-50.350.0وزارة اإلعالم44
87.50.00.040.3--52.3اهليئة العامة للبيئة45
25.037.50.040.0-47.059.4وزارة الدفاع46
62.54.225.039.4-40.551.3اهليئة العامة للشباب والرياضة47
12.550.00.039.3-47.556.4اهليئة العامة للتعليل التطبيقي48
25.00.056.336.1--56.3مؤ سة املوانئ الكويتية49
12.533.30.036.0-51.950.4بلدية الكويت50
12.529.225.035.4-46.046.6وزارة الشئون االجتامعية والعمل51
25.00.093.834.9--38.2إدارة الفتوى والترشيع52
25.00.00.033.3-65.439.4اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعارة53
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نتائج اجلهات وفقًا ملعيار النزاهة للعام 2014 مع املقارنة بنتائج العام 2013 : 8اجلدول ررل 

معدل التغري %20142013ا ل اجلهةم الرتتيباملتو طالرتتيباملتو ط
%4-74.4177.72احلرس الوطني1
---74.02إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة2
%7-73.6378.81بيت الزكاة3
%70.5463.2611اإلدارة املركزية لإلحصاء4
%70.4560.0917اهليئة العامة للمعلومات املدنية5
---64.16وزارة الدولة لشؤون الشباب6
%63.9748.72431هيئة أ واق املال7
%62.3853.51416اهليئة العامة لشئون القرص8
%62.2950.51923بنك الكويت املركزي9

%5-61.81064.95اإلدارة العامة لإلطفاء10
%7-61.71166.04األمانة العامة لألوراف11
%60.61253.51313ديوان اخلدمة املدنية12
%60.21352.31715جامعة الكويت13
%1-60.11460.58مؤ سة البرتول الكويتية14
%57.81541.34040األمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط والتنمية15
%2-57.71658.710معهد الكويت لألبحاث العلمية16
%57.31752.9168الصندوق الكويتي للتنمية االرتصادية 17
%11-55.51862.67وزارة املالية18
%54.01939.64636جلنة املنارصات املركزية19
%53.62046.52715وزارة األشغال العامة20
%53.22142.63825وزارة الرتبية21
%52.42244.53218وزارة التجارة والصناعة22
%5-52.32355.311برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة23
%52.32449.4226وزارة الكهرباء واملاء24
%51.72549.5204املؤ سة العامة للتأمينات االجتامعية25
%50.72640.54325اهليئة العامة لتقدير التعويضات26
%50.62738.34732اإلدارة العامة للطريان املدين27
%48.32847.0253املؤ سة العامة للرعاية السكنية28
%4-47.32949.521اهليئة العامة للصناعة29
%13-46.63053.415اإلدارة العامة للجامرك30
%5-46.53148.923اهليئة العامة لال تثامر31
%1-46.53247.026وزارة العدل32
%15-46.03353.812وزارة األوراف والشؤون اإل المية33
%13-44.93451.718اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية34
%44.63543.9342وزارة التعليل العايل35
%43.53639.7459وزارة النفط36
%4-43.43745.229بنك االئتامن الكويتي37
%5-42.93845.130وزارة املواصالت38
%2-42.93944.033وزارة الصحة39
%7-42.44045.828وزارة الداخلية40
---42.141وزارة الدولة لشؤون جملس األمة41
%39-41.34267.33وكالة األنباء الكويتية42
%7-40.64343.835املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب43
%40.44440.0441وزارة اإلعالم44
%7-40.34543.536اهليئة العامة للبيئة45
---40.046وزارة الدفاع46
%9-39.44743.137اهليئة العامة للشباب والرياضة47
%4-39.34841.141اهليئة العامة للتعليل التطبيقي48
%12-36.14941.042مؤ سة املوانئ الكويتية49
%20-36.05045.031بلدية الكويت50
%15-35.45141.839وزارة الشئون االجتامعية والعمل51
%34.95224.74841إدارة الفتوى والترشيع52
---33.353اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعارة53
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ثالثًا - املساءلة واحرتام القانون
خالل  من  املسئولني  وحماسبة  بمراقبة  مرتبطة  مواضيع  القانون  واحرتام  املساءلة  بمعيار  اخلاصة  األسئلة  تناولت 
3�72%، حيث  7�30% و  9 بني  القنوات واألدوات املالئمة. وقد تراوحت نسبة النتائج كام هو مالحظ يف اجلدول رقم 
الشباب،  الدولة لشؤون  العامة، وزارة  للمنفعة  امللكية  نزع  إدارة  الثالثة األوىل وهي:  املراكز  التالية عىل  حصلت اجلهات 

واألمانة العامة لألوقاف.

ويشري اجلدول رقم 10 إىل نسبة ومعدل التغرّي يف معيار املساءلة مقارنة بالسنة املاضية، حيث حققت اهليئة العامة 
لتقدير التعويضات أعىل ارتفاع بلغ 26% أدى إىل تقدمها 26 مركزًا وذلك من املركز 38 يف العام املايض إىل املركز 12. كام 

حققت وزارة التجارة والصناعة تقّدمًا مقاربًا بلغ 24% أدى إىل تقدمها 21 مركزًا وذلك من املركز 46 إىل املركز 25�

ولوحظ انخفاضًا واضحًا ملؤسسة املوانئ الكويتية حيث شهدت نسبتها انخفاضًا بلغ 42% كان سببا يف تأخرها 44 
مركزًا، حيث انحدرت من املركز 7 إىل املركز 51. أما وزارة الصحة، فقد شهدت نسبتها انخفاضًا بلغ 29% أدى لرتاجعها 

من املركز 31 إىل املركز 52 أي ما يعادل 21 مركزًا.

رابعًا - العدالة وتكافؤ الفرص
هبذا  اخلاصة  األسئلة  تناولت  حيث  العامة،  اجلهات  يف  الفرص  وتكافؤ  العدالة  معيار  نتائج  اجلزء  هذا  يستعرض 
املعيار مواضيع مرتبطة باحلياد التام وعدم التحّيز وإعطاء كل ذي حق حقه. وبالنظر إىل اجلدول رقم 11، فإن نسبة النتائج 
التالية عىل املراكز األوىل وهي: إدارة نزع امللكية  7�70%، حيث حصلت اجلهات  7�35% و  ملجموع اجلهات تراوح بني 
للمنفعة العامة واحلرس الوطني ووزارة الدولة لشؤون الشباب. كام جيدر اإلشادة باإلدارة العامة لإلطفاء وذلك حلصوهلا 
عىل درجة كاملة يف تقييمني مها املراجع اخلفي ورأي اخلرباء، ونشيد كذلك ببنك الكويت املركزي حلصوله منفردا عىل درجة 

كاملة يف تقييم القياديني.

وعند النظر يف مقارنة نتائج العام احلايل مع السابق يف اجلدول رقم 12، نجد أن هناك 29 جهة حتّسنت أو حافظت 
عىل تقييمها خالل العام، يف حني تراجعت 19 جهة أخرى. أما فيام يتعلق بأبرز من حتّسنت نتائجهم، نجد أن اإلدارة العامة 
61%. وجتدر اإلشادة بلجنة املناقصات  98%، فيام حققت وزارة النفط ارتفاعًا بنسبة  للطريان املدين حققت ارتفاع بنسبة 

املركزية التي حققت املركز التاسع يف هذا العام مقارنة باملركز 38 يف العام املايض.

ويالحظ أن هناك جهات تراجعت مقارنة بالعام السابق، أبرزها مؤسسة املوانئ الكويتية حيث انخفضت نسبتها 
29%، واهليئة العامة للبيئة حيث انخفضت نسبتها 22%. أما بالنظر للمراكز فيالحظ تأخر املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب حيث تراجع 26 مركزا، حيث حّل يف املركز الـ 35 مقارنة باملركز التاسع يف العام 2013�
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نتائج اجلهات وفقًا ملعيار املساءلة واحرتام القانون للعام 2014 مفصلة عىل مستوى األدوات : 9اجلدول ررل 

رأي ا ل اجلهةم
املوظفني

رأي 
املراجعني

املراجع 
اخلفي

خرباء 
اجلمعية

املورع 
اإللكرتوين

مقابلة 
القياديني

متو ط 
املساءلة

66.772.3--70.868.391.7إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة1
38.9100.072.1---80.8وزارة الدولة لشؤون الشباب2
50.061.1100.067.1--67.8األمانة العامة لألوراف3
60.363.375.087.536.1100.066.9اهليئة العامة للمعلومات املدنية4
65.764.466.762.555.6100.066.9بيت الزكاة5
52.256.379.275.069.4100.066.7اإلدارة العامة لإلطفاء6
69.063.670.875.027.8100.065.7اهليئة العامة لشئون القرص7
100.033.375.064.9--58.8اإلدارة املركزية لإلحصاء8
37.527.8100.062.8--84.1احلرس الوطني9

51.840.079.287.555.6100.062.3هيئة أ واق املال10
58.364.377.825.058.3100.060.9وزارة األوراف والشؤون اإل المية11
87.58.3100.059.3--56.8اهليئة العامة لتقدير التعويضات12
50.050.075.056.9--57.9معهد الكويت لألبحاث العلمية13
75.036.183.356.6--47.1وكالة األنباء الكويتية14
25.052.8100.056.6--60.4الصندوق الكويتي للتنمية االرتصادية 14
50.150.762.525.091.766.755.6وزارة املالية16
62.511.1100.055.4--60.0بنك الكويت املركزي17
30.633.352.9-53.258.391.7برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة18
12.555.691.752.4--58.7وزارة األشغال العامة19
46.065.458.362.530.641.751.8جلنة املنارصات املركزية20
25.036.1100.051.3--56.8مؤ سة البرتول الكويتية21
50.022.2100.051.3--50.0األمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط والتنمية22
49.364.275.025.041.750.050.9املؤ سة العامة للرعاية السكنية23
47.265.958.325.030.683.350.8وزارة الكهرباء واملاء24
41.854.725.050.052.883.350.4وزارة التجارة والصناعة25
53.646.854.912.563.983.350.4بلدية الكويت26
51.456.168.137.536.150.049.7بنك االئتامن الكويتي27
63.858.154.225.033.350.049.6ديوان اخلدمة املدنية28
56.141.760.425.050.075.049.2وزارة العدل29
54.150.160.450.027.850.048.8جامعة الكويت30
38.854.070.850.027.866.748.6وزارة الدفاع31
47.559.260.60.038.983.346.9وزارة الرتبية32
58.859.270.825.041.70.046.6اهليئة العامة للصناعة33
64.952.637.537.516.733.344.6اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية34
47.953.572.925.047.20.043.5وزارة اإلعالم35
43.859.275.012.555.60.043.4املؤ سة العامة للتأمينات االجتامعية36
37.511.183.343.3--50.0اهليئة العامة لال تثامر37
51.957.957.40.066.70.043.2وزارة الداخلية38
75.027.80.043.2--50.6اهليئة العامة للبيئة39
40.648.555.20.030.6100.042.4وزارة الشئون االجتامعية والعمل40
45.851.762.525.013.958.342.3اهليئة العامة للشباب والرياضة41
55.641.741.6---33.2وزارة الدولة لشؤون جملس األمة42
52.950.725.025.019.458.340.9وزارة املواصالت43
37.527.858.339.5--40.1اإلدارة العامة للطريان املدين44
45.759.648.612.541.70.039.3اهليئة العامة للتعليل التطبيقي45
42.949.129.212.541.750.039.0اإلدارة العامة للجامرك46
65.436.491.725.00.00.038.4اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعارة47
12.538.950.038.0--47.9املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب48
43.834.445.80.044.466.737.5وزارة التعليل العايل49
37.50.083.337.4--41.5إدارة الفتوى والترشيع50
0.00.0100.036.3--54.4مؤ سة املوانئ الكويتية51
53.955.063.20.016.70.036.0وزارة الصحة52
25.044.425.030.7--28.1وزارة النفط53
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نتائج اجلهات وفقًا ملعيار املساءلة واحرتام القانون للعام 2014 مع املقارنة بنتائج العام 2013 : 10اجلدول ررل 

معدل التغري %20142013ا ل اجلهةم الرتتيباملتو طالرتتيباملتو ط
---72.31إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة1
---72.12وزارة الدولة لشؤون الشباب2
%67.1364.734األمانة العامة لألوراف3
%66.9464.454اهليئة العامة للمعلومات املدنية4
%5-66.9570.32بيت الزكاة5
%66.7661.9108اإلدارة العامة لإلطفاء6
%65.7760.1139اهليئة العامة لشئون القرص7
%64.9861.3116اإلدارة املركزية لإلحصاء8
%16-62.8975.01احلرس الوطني9

%62.31059.6165هيئة أ واق املال10
%6-60.91164.64وزارة األوراف والشؤون اإل المية11
%59.31246.93826اهليئة العامة لتقدير التعويضات12
%1-56.91357.518معهد الكويت لألبحاث العلمية13
%56.61454.4234وكالة األنباء الكويتية14
%11-56.61463.86الصندوق الكويتي للتنمية االرتصادية 15
%4-55.61658.017وزارة املالية16
%55.41752.8265بنك الكويت املركزي17
%11-52.91859.615برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة18
%2-52.41953.424وزارة األشغال العامة19
%51.82043.54419جلنة املنارصات املركزية20
%18-51.32162.48مؤ سة البرتول الكويتية21
%51.32242.34521األمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط والتنمية22
-50.92351.130املؤ سة العامة للرعاية السكنية23
%9-50.82456.021وزارة الكهرباء واملاء24
%50.42540.54624وزارة التجارة والصناعة25
%50.42647.8365بلدية الكويت26
%49.72746.8396بنك االئتامن الكويتي27
%14-49.62857.419ديوان اخلدمة املدنية28
%49.22946.2407وزارة العدل29
%12-48.83055.322جامعة الكويت30
---48.631وزارة الدفاع31
%5-46.93249.334وزارة الرتبية32
%22-46.63359.714اهليئة العامة للصناعة33
%28-44.63462.29اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية34
%24-43.53557.320وزارة اإلعالم35
%14-43.43650.632املؤ سة العامة للتأمينات االجتامعية36
%17-43.33752.327اهليئة العامة لال تثامر37
%16-43.23851.229وزارة الداخلية38
%28-43.23960.212اهليئة العامة للبيئة39
%8-42.44046.041وزارة الشئون االجتامعية والعمل40
%20-42.34152.925اهليئة العامة للشباب والرياضة41
---41.642وزارة الدولة لشؤون جملس األمة42
%15-40.94348.035وزارة املواصالت43
%21-39.54449.733اإلدارة العامة للطريان املدين44
%13-39.34545.443اهليئة العامة للتعليل التطبيقي45
%25-39.04652.128اإلدارة العامة للجامرك46
---38.447اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعارة47
%19-38.04847.137املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب48
%18-37.54945.742وزارة التعليل العايل49
%1-37.45037.847إدارة الفتوى والترشيع50
%42-36.35163.17مؤ سة املوانئ الكويتية51
%29-36.05250.831وزارة الصحة52
%16-30.75336.548وزارة النفط53
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نتائج اجلهات وفقًا ملعيار العدالة وتكافؤ الفرص للعام 2014 مفصلة عىل مستوى األدوات : 11اجلدول ررل 

رأي ا ل اجلهةم
املوظفني

رأي 
املراجعني

املراجع 
اخلفي

خرباء 
اجلمعية

املورع 
اإللكرتوين

مقابلة 
القياديني

متو ط 
العدالة

54.270.7--61.974.4100.0إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة1
87.558.375.069.8--64.1احلرس الوطني2
41.791.769.8---77.9وزارة الدولة لشؤون الشباب3
44.867.879.287.575.079.268.4اهليئة العامة للمعلومات املدنية4
44.750.6100.0100.058.387.566.3اإلدارة العامة لإلطفاء5
45.165.070.8100.041.795.865.4بيت الزكاة6
50.075.091.764.6--56.2األمانة العامة لألوراف7
56.574.675.087.516.783.364.2اهليئة العامة لشئون القرص8
43.971.970.875.058.375.063.6جلنة املنارصات املركزية9

55.454.187.5100.033.366.762.8هيئة أ واق املال10
50.067.675.062.566.762.562.5ديوان اخلدمة املدنية11
75.050.087.562.0--51.3معهد الكويت لألبحاث العلمية12
50.251.063.987.558.383.361.9جامعة الكويت13
100.033.362.561.0--53.7اإلدارة املركزية لإلحصاء14
75.041.787.560.2--51.4الصندوق الكويتي للتنمية االرتصادية 15
41.671.666.762.558.362.559.3وزارة الكهرباء واملاء16
75.045.859.3-44.656.991.7برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة17
100.016.770.856.7--49.0اهليئة العامة لتقدير التعويضات18
38.969.879.275.066.70.056.3املؤ سة العامة للتأمينات االجتامعية19
53.062.984.737.533.379.256.0وزارة األوراف والشؤون اإل المية20
45.748.962.550.083.354.255.3وزارة املالية21
100.033.354.255.3--42.0وكالة األنباء الكويتية22
62.541.783.355.1--47.4وزارة األشغال العامة23
40.358.187.562.533.366.754.4وزارة الدفاع24
45.361.362.550.050.062.554.1وزارة الرتبية25
50.033.3100.052.0--45.3بنك الكويت املركزي26
42.761.077.862.58.370.851.4بنك االئتامن الكويتي27
44.245.458.362.575.025.051.4وزارة العدل28
62.558.350.050.6--39.2اهليئة العامة لال تثامر29
62.516.791.749.9--45.5مؤ سة البرتول الكويتية30
45.266.395.837.533.316.749.7املؤ سة العامة للرعاية السكنية31
37.846.258.325.075.075.049.4وزارة الشئون االجتامعية والعمل32
40.553.645.875.025.062.549.3وزارة املواصالت33
44.757.658.350.066.70.048.9اهليئة العامة للتعليل التطبيقي34
50.033.391.748.5--39.4املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب35
62.554.845.850.08.358.348.5اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية36
75.050.033.348.2--37.0اإلدارة العامة للطريان املدين37
38.331.375.037.566.775.048.0وزارة التعليل العايل38
62.516.770.847.4--47.4األمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط والتنمية39
47.151.775.050.041.78.346.8وزارة اإلعالم40
87.533.30.045.9--46.8اهليئة العامة للبيئة41
47.548.155.625.041.762.545.7بلدية الكويت42
75.033.366.745.6--26.9وزارة النفط43
37.646.512.550.066.754.245.2اإلدارة العامة للجامرك44
50.361.576.437.525.00.045.0وزارة الصحة45
47.061.475.050.016.70.044.6اهليئة العامة للصناعة46
58.358.344.6---30.8وزارة الدولة لشؤون جملس األمة47
41.960.666.725.050.00.043.5وزارة الداخلية48
38.054.820.837.533.370.843.0وزارة التجارة والصناعة49
59.840.779.262.50.00.042.4اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعارة50
37.950.429.275.08.345.842.1اهليئة العامة للشباب والرياضة51
37.50.066.738.8--51.7مؤ سة املوانئ الكويتية52
50.00.070.835.7--34.4إدارة الفتوى والترشيع53
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

نتائج اجلهات وفقًا ملعيار العدالة وتكافؤ الفرص للعام 2014 مع املقارنة بنتائج العام 2013 : 12اجلدول ررل 

معدل التغري %20142013ا ل اجلهةم الرتتيباملتو طالرتتيباملتو ط
---70.71إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة1
%18-69.8285.11احلرس الوطني2
---69.83وزارة الدولة لشؤون الشباب3
%68.4466.553اهليئة العامة للمعلومات املدنية4
%66.3565.481اإلدارة العامة لإلطفاء5
%13-65.4675.42بيت الزكاة6
%4-64.6767.44األمانة العامة لألوراف7
%64.2858.8109اهليئة العامة لشئون القرص8
%63.6945.43840جلنة املنارصات املركزية9

%62.81058.6117هيئة أ واق املال10
%62.51157.5139ديوان اخلدمة املدنية11
%62.01255.81711معهد الكويت لألبحاث العلمية12
%61.91354.62213جامعة الكويت13
%15-61.01471.63اإلدارة املركزية لإلحصاء14
%10-60.21566.56الصندوق الكويتي للتنمية االرتصادية 15
%59.31656.6155وزارة الكهرباء واملاء16
%59.31756.0166برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة17
%56.71846.73521اهليئة العامة لتقدير التعويضات18
%56.31954.0234املؤ سة العامة للتأمينات االجتامعية19
%56.02053.1255وزارة األوراف والشؤون اإل المية20
-55.32155.118وزارة املالية21
%16-55.32265.57وكالة األنباء الكويتية22
-55.12355.020وزارة األشغال العامة23
---54.424وزارة الدفاع24
%54.12547.63214وزارة الرتبية25
%52.02650.7283بنك الكويت املركزي26
%7-51.42755.021بنك االئتامن الكويتي27
%51.42843.94117وزارة العدل28
%50.62948.2315اهليئة العامة لال تثامر29
%49.93046.1378مؤ سة البرتول الكويتية30
%12-49.73156.814املؤ سة العامة للرعاية السكنية31
%49.43243.04215وزارة الشئون االجتامعية والعمل32
%49.33346.9335وزارة املواصالت33
%48.93434.14543اهليئة العامة للتعليل التطبيقي34
%19-48.53560.19املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب35
%10-48.53653.624اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية36
%48.23724.34898اإلدارة العامة للطريان املدين37
%48.03845.2396وزارة التعليل العايل38
%47.43936.14431األمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط والتنمية39
%11-46.84052.426وزارة اإلعالم40
%22-45.94158.512اهليئة العامة للبيئة41
%45.74244.8402بلدية الكويت42
%45.64328.34661وزارة النفط43
%12-45.24451.427اإلدارة العامة للجامرك44
%8-45.04548.830وزارة الصحة45
%11-44.64649.929اهليئة العامة للصناعة46
---44.647وزارة الدولة لشؤون جملس األمة47
%6-43.54846.436وزارة الداخلية48
%43.04937.14316وزارة التجارة والصناعة49
---42.450اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعارة50
%10-42.15146.834اهليئة العامة للشباب والرياضة51
%29-38.85255.019مؤ سة املوانئ الكويتية52
%35.75325.94737إدارة الفتوى والترشيع53
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خامسًا - التخطيط اإل رتاتيجي
للجهة  إسرتاتيجية  خطة  بتوفر  تتعلق  أسئلة  يتناول  والذي  اإلسرتاتيجي  التخطيط  معيار  نتائج  اجلزء  هذا  يعرض 
املحور يف  قياسها دوريًا ومتابعتها، حيث وجهت األسئلة اخلاصة هبذا  للواقع وعملية  توثيقها ونرشها ومطابقتها  ومدى 
مجيع األدوات ماعدا استطالع رأي املراجعني واملراجع اخلفي، يف حني اقترص يف العام املايض عىل استطالع رأي املوظفني 

ومقابلة القياديني فقط.

يشري اجلدول رقم 13 إىل أن بعض اجلهات أولت أمهية للتخطيط اإلسرتاتيجي وحصلت عىل نتائج متقدمة مع أهنا 
ليست كذلك يف املتوسط العام للمؤرش وتراوحت النتائج بني 9�24% و7�87%. أما بالنسبة للمراكز الثالث األوىل فقد 
حصلت عليها اجلهات التالية: احلرس الوطني، بيت الزكاة، معهد الكويت لألبحاث العلمية. وجتدر اإلشادة هبيئة أسواق 
املال حلصوهلا عىل درجة كاملة منفردة يف استطالع رأي اخلرباء، كام حصلت 10 جهات عىل درجة كاملة يف استطالع مقابلة 

القياديني.

من اجلدول رقم 14يمكننا مالحظة تراجع 55% من اجلهات، حيث تتصدرها وزاريت الصحة واإلعالم بانخفاض 
50% عن العام املايض، يف حني ارتفعت النسبة لدى 34% فقط من اجلهات ابتداًء بوزارة التجارة والصناعة بارتفاع ملحوظ 

بلغ 72% عن العام املايض.

 اد ًا - القيادة
يعرض هذا اجلزء نتائج معيار القيادة يف املؤرش. حيث تناولت األسئلة اخلاصة هبذا املعيار مواضيع مرتبطة بوضوح 
رأي  استطالع  ماعدا  األدوات  مجيع  يف  املحور  هبذا  اخلاصة  األسئلة  وجهت  وقد  القياديني.  كفاءة  وقياس  اختيار  رشوط 

املراجعني واملراجع اخلفي، يف حني اقترص يف العام املايض عىل استطالع رأي املوظفني ومقابلة القياديني فقط.

ويتضح من اجلدول رقم 15 أن النسبة تراوحت ما بني 7�20% و 5�70%، حيث حصلت اجلهات التالية عىل املراكز 
الثالث األوىل: وزارة الدولة لشؤون الشباب، إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة، اإلدارة العامة لإلطفاء. ويبدو من اجلدول 
الدولة لشؤون الشباب حلصوهلام عىل تقييم  التفوق امللحوظ يف استطالع رأي املوظفني لكل من احلرس الوطني ووزارة 
6�88% و 5�88%  فيام مل تتجاوز بقية اجلهات حاجز الـ 68% أي بفارق 20%. وبالنظر إىل نتائج املوقع اإللكرتوين يف هذا 
النطاق، نرى أن حصول 19 جهة عىل نتيجة 0% يعكس حاجة هذه اجلهات إىل إعطاء اهتامم أكرب بتواصل قيادييها مع كافة 

األطراف باستخدام وسائل التواصل احلديثة.

أما عند املقارنة مع العام املايض، نجد أن اجلدول رقم 16 يظهر لنا أمثلة عىل التحسن كاهليئة العامة لتقدير التعويضات 
التي قفزت 27 مركزًا من املركز 38 إىل املركز 11 بتحّسن مقداره 38%، ووزارة التجارة والصناعة التي قفزت 26 مركزًا 
من املركز 48 إىل املركز 22 بتحّسن مقداره 68%. وعىل النقيض نجد أن اإلدارة العامة للجامرك قد تراجع مركزها من 10 
يف العام املايض إىل 48 بانخفاض يصل إىل 57%، وديوان اخلدمة املدنية الذي تراجع من املركز 12 إىل 40 بانخفاض يصل 

إىل %44�
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

نتائج اجلهات وفقًا ملعيار التخطيط اإلسرتاتيجي للعام 2014 مفصلة عىل مستوى األدوات : 13اجلدول ررل 

رأي ا ل اجلهةم
املوظفني

رأي 
املراجعني

املراجع 
اخلفي

خرباء 
اجلمعية

املورع 
اإللكرتوين

مقابلة 
القياديني

متو ط 
التخطيط

87.587.5100.087.7--83.1احلرس الوطني1
87.575.0100.079.0--67.9بيت الزكاة2
87.575.0100.075.4--58.4معهد الكويت لألبحاث العلمية3
87.583.3100.074.5--51.3اإلدارة املركزية لإلحصاء4
62.571.1----74.6إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة5
37.5100.070.7---79.0وزارة الدولة لشؤون الشباب6
100.058.381.368.8--51.4هيئة أ واق املال7
75.029.2100.064.4--64.9اهليئة العامة لشئون القرص8
75.054.2100.063.9--48.8اإلدارة العامة لإلطفاء9

50.054.2100.061.3--56.9وزارة األوراف والشؤون اإل المية10
62.570.850.059.5--54.7الصندوق الكويتي للتنمية االرتصادية 11
62.533.3100.058.4--54.3مؤ سة البرتول الكويتية12
50.062.575.057.0--50.8جامعة الكويت13
50.020.8100.053.9--57.6اهليئة العامة للمعلومات املدنية14
87.58.337.553.4--66.4اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية15
37.566.756.353.4--53.8وزارة األشغال العامة16
50.054.281.353.2--43.3اهليئة العامة لال تثامر17
62.50.075.052.9--70.0األمانة العامة لألوراف18
50.068.852.6---47.8برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة19
37.570.850.050.8--47.1املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب20
37.575.037.548.7--44.2وزارة املالية21
75.012.550.048.2--52.9اهليئة العامة لتقدير التعويضات22
62.512.575.048.2--50.4بنك الكويت املركزي22
37.554.250.047.4--48.2وزارة الرتبية24
37.541.781.347.3--42.9األمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط والتنمية25
50.045.881.346.9--31.9وزارة التجارة والصناعة26
50.029.225.043.2--54.7ديوان اخلدمة املدنية27
25.045.875.042.6--38.3وزارة التعليل العايل28
62.562.525.042.3--25.0وزارة النفط29
75.00.00.042.0--64.2اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعارة30
62.541.725.041.9--36.4اإلدارة العامة للطريان املدين31
87.533.30.041.5--35.4وكالة األنباء الكويتية32
75.020.80.041.4--50.1اهليئة العامة للبيئة33
37.566.70.041.1--44.2اهليئة العامة للتعليل التطبيقي34
37.58.375.040.5--47.8وزارة الكهرباء واملاء35
37.550.00.040.2--51.9اهليئة العامة للصناعة36
37.554.237.539.7--33.3اإلدارة العامة للجامرك37
41.756.337.4---27.4وزارة الدولة لشؤون جملس األمة38
62.520.825.036.7--35.3وزارة الدفاع39
50.045.80.036.5--37.5جلنة املنارصات املركزية40
37.537.50.036.4--49.7وزارة العدل41
37.50.050.035.2--49.0مؤ سة املوانئ الكويتية42
25.037.518.835.1--46.3بلدية الكويت43
37.537.50.035.1--46.2املؤ سة العامة للرعاية السكنية44
37.50.068.833.6--37.4اهليئة العامة للشباب والرياضة45
37.525.00.032.8--47.7وزارة الصحة46
50.020.80.032.7--42.6املؤ سة العامة للتأمينات االجتامعية47
50.00.025.032.1--43.5بنك االئتامن الكويتي48
25.00.075.030.2--33.5إدارة الفتوى والترشيع49
25.029.20.029.9--45.2وزارة الداخلية50
25.00.025.025.9--42.2وزارة املواصالت51
25.08.30.025.1--45.3وزارة اإلعالم52
37.54.20.024.9--39.7وزارة الشئون االجتامعية والعمل53
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نتائج اجلهات وفقًا ملعيار التخطيط اإلسرتاتيجي للعام 2014 مع املقارنة بنتائج العام 2013 : 14اجلدول ررل 

معدل التغري %20142013ا ل اجلهةم الرتتيباملتو طالرتتيباملتو ط
%87.7184.014احلرس الوطني1
%5-79.0283.12بيت الزكاة2
%75.4370.866معهد الكويت لألبحاث العلمية3
%74.5469.088اإلدارة املركزية لإلحصاء4
---71.15إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة5
---70.76وزارة الدولة لشؤون الشباب6
%68.8763.5108هيئة أ واق املال7
%64.4849.42430اهليئة العامة لشئون القرص8
%9-63.9970.17اإلدارة العامة لإلطفاء9

%14-61.31071.45وزارة األوراف والشؤون اإل المية10
%59.51158.5152الصندوق الكويتي للتنمية االرتصادية 11
%27-58.41280.23مؤ سة البرتول الكويتية12
%57.01355.8182جامعة الكويت13
%14-53.91462.912اهليئة العامة للمعلومات املدنية14
%7-53.41557.417اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية15
%53.41641.83428وزارة األشغال العامة16
-53.21753.220اهليئة العامة لال تثامر17
%33-52.91879.44األمانة العامة لألوراف18
%10-52.61958.316برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة19
%50.82041.93221املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب20
%18-48.72159.314وزارة املالية21
%48.22238.83924اهليئة العامة لتقدير التعويضات22
%24-48.22263.411بنك الكويت املركزي23
%10-47.42452.521وزارة الرتبية24
%4-47.32549.325األمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط والتنمية25
%46.92627.34872وزارة التجارة والصناعة26
%12-43.22748.826ديوان اخلدمة املدنية27
%42.62834.24225وزارة التعليل العايل28
%42.32930.94537وزارة النفط29
---42.030اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعارة30
%41.93128.84745اإلدارة العامة للطريان املدين31
%4-41.53243.031وكالة األنباء الكويتية32
%25-41.43355.119اهليئة العامة للبيئة33
%41.13433.54323اهليئة العامة للتعليل التطبيقي34
%14-40.53547.127وزارة الكهرباء واملاء35
%40.23638.5404اهليئة العامة للصناعة36
%35-39.73761.113اإلدارة العامة للجامرك37
---37.438وزارة الدولة لشؤون جملس األمة38
---36.739وزارة الدفاع39
%36.54032.34413جلنة املنارصات املركزية40
%16-36.44143.229وزارة العدل41
%31-35.24251.322مؤ سة املوانئ الكويتية42
%22-35.14344.928بلدية الكويت43
%3-35.14436.241املؤ سة العامة للرعاية السكنية44
%22-33.64543.130اهليئة العامة للشباب والرياضة45
%50-32.84665.29وزارة الصحة46
%22-32.74741.933املؤ سة العامة للتأمينات االجتامعية47
%21-32.14840.836بنك االئتامن الكويتي48
%30.24929.9461إدارة الفتوى والترشيع49
%26-29.95040.638وزارة الداخلية50
%36-25.95140.737وزارة املواصالت51
%50-25.15250.723وزارة اإلعالم52
%40-24.95341.335وزارة الشئون االجتامعية والعمل53
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

نتائج اجلهات وفقًا ملعيار القيادة للعام 2014 مفصلة عىل مستوى األدوات : 15اجلدول ررل 

رأي ا ل اجلهةم
املوظفني

رأي 
املراجعني

املراجع 
اخلفي

خرباء 
اجلمعية

املورع 
اإللكرتوين

مقابلة 
القياديني

متو ط 
القيادة

25.093.870.5---88.5وزارة الدولة لشؤون الشباب1
75.069.4----67.2إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة2
87.550.0100.066.8--51.1اإلدارة العامة لإلطفاء3
75.00.0100.066.8--88.6احلرس الوطني4
100.033.381.364.4--55.0اإلدارة املركزية لإلحصاء5
75.033.3100.064.1--61.6اهليئة العامة لشئون القرص6
100.025.087.561.7--50.5هيئة أ واق املال7
75.025.087.558.3--56.6اهليئة العامة للمعلومات املدنية8
75.025.093.857.0--50.7بيت الزكاة9

75.025.062.555.9--60.4األمانة العامة لألوراف10
87.50.0100.055.4--51.6اهليئة العامة لتقدير التعويضات11
50.025.0100.052.9--52.6جامعة الكويت12
50.016.7100.050.8--52.1مؤ سة البرتول الكويتية13
37.558.362.550.7--49.4وزارة العدل14
62.516.787.550.4--48.5معهد الكويت لألبحاث العلمية15
62.566.725.049.9--42.3وزارة املالية16
12.541.7100.049.6--56.3وزارة األوراف والشؤون اإل المية17
25.066.762.549.3--48.2وزارة الرتبية18
62.50.0100.048.8--49.3بنك الكويت املركزي19
75.033.356.347.5--36.1وكالة األنباء الكويتية20
37.525.087.546.1--47.3املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب21
50.050.068.845.9--31.9وزارة التجارة والصناعة22
87.525.00.044.6--48.4اهليئة العامة للبيئة23
25.016.775.041.7--53.3الصندوق الكويتي للتنمية االرتصادية 24
62.525.043.841.4--37.7اإلدارة العامة للطريان املدين25
62.50.075.040.6--38.0جلنة املنارصات املركزية26
50.041.70.039.8--48.5وزارة اإلعالم27
37.50.068.839.5--52.6بلدية الكويت28
25.00.081.338.5--52.6وزارة األشغال العامة29
25.033.368.838.3--37.1وزارة التعليل العايل30
25.033.350.038.2--44.4وزارة املواصالت31
62.50.00.037.5--60.1اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعارة32
25.00.0100.037.4--42.1األمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط والتنمية33
50.00.06.337.3--64.6اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية34
12.50.087.537.3--54.4مؤ سة املوانئ الكويتية35
37.50.075.037.2--44.2وزارة الكهرباء واملاء36
25.041.76.335.9--50.9املؤ سة العامة للرعاية السكنية37
50.025.050.035.7--27.8وزارة النفط38
25.075.035.6---26.2وزارة الدولة لشؤون جملس األمة39
50.00.025.035.5--52.2ديوان اخلدمة املدنية40
37.50.075.033.9--35.7إدارة الفتوى والترشيع41
37.50.081.332.6--29.7وزارة الدفاع42
12.50.075.032.1--45.8اهليئة العامة لال تثامر43
37.58.325.031.1--43.3بنك االئتامن الكويتي44
37.58.30.030.7--52.2اهليئة العامة للصناعة45
37.50.037.530.5--41.8اهليئة العامة للشباب والرياضة46
37.516.70.030.3--46.3اهليئة العامة للتعليل التطبيقي47
25.016.737.528.2--33.3اإلدارة العامة للجامرك48
25.016.70.027.9--47.6وزارة الصحة49
0.025.027.4---44.9برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة50
12.50.056.326.8--39.6وزارة الشئون االجتامعية والعمل51
25.00.00.022.5--43.6وزارة الداخلية52
12.516.70.020.7--36.3املؤ سة العامة للتأمينات االجتامعية53
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نتائج اجلهات وفقًا ملعيار القيادة للعام 2014 مع املقارنة بنتائج العام 2013 : 16اجلدول ررل 

معدل التغري %20142013ا ل اجلهةم الرتتيباملتو طالرتتيباملتو ط
---70.51وزارة الدولة لشؤون الشباب1
---69.42إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة2
%66.8361.3149اإلدارة العامة لإلطفاء3
%23-66.8487.11احلرس الوطني4
%13-64.4574.54اإلدارة املركزية لإلحصاء5
%64.1656.42314اهليئة العامة لشئون القرص6
%61.7757.0218هيئة أ واق املال7
%6-58.3861.713اهليئة العامة للمعلومات املدنية8
%30-57.0981.92بيت الزكاة9

%24-55.91073.16األمانة العامة لألوراف10
%55.41142.63830اهليئة العامة لتقدير التعويضات11
%2-52.91254.026جامعة الكويت12
%32-50.81374.83مؤ سة البرتول الكويتية13
%50.71443.23717وزارة العدل14
%27-50.41568.99معهد الكويت لألبحاث العلمية15
%13-49.91657.520وزارة املالية16
%30-49.61770.48وزارة األوراف والشؤون اإل المية17
%13-49.31856.422وزارة الرتبية18
%23-48.81963.411بنك الكويت املركزي19
%21-47.52059.916وكالة األنباء الكويتية20
%12-46.12152.231املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب21
%45.92227.34868وزارة التجارة والصناعة22
%40-44.62374.35اهليئة العامة للبيئة23
%42-41.72471.77الصندوق الكويتي للتنمية االرتصادية 24
%41.42528.64645اإلدارة العامة للطريان املدين25
%21-40.62651.632جلنة املنارصات املركزية26
%25-39.82753.328وزارة اإلعالم27
%26-39.52853.029بلدية الكويت28
%36-38.52960.615وزارة األشغال العامة29
%38.33037.1403وزارة التعليل العايل30
%38.23131.74421وزارة املواصالت31
---37.532اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعارة32
%37.43330.24523األمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط والتنمية33
%29-37.33452.630اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية34
%38-37.33559.817مؤ سة املوانئ الكويتية35
%33-37.23655.225وزارة الكهرباء واملاء36
%2-35.93736.741املؤ سة العامة للرعاية السكنية37
%35.73827.64730وزارة النفط38
---35.639وزارة الدولة لشؤون جملس األمة39
%44-35.54063.012ديوان اخلدمة املدنية40
%6-33.94136.342إدارة الفتوى والترشيع41
---32.642وزارة الدفاع42
%46-32.14359.818اهليئة العامة لال تثامر43
%42-31.14453.327بنك االئتامن الكويتي44
%36-30.74547.936اهليئة العامة للصناعة45
%45-30.54655.324اهليئة العامة للشباب والرياضة46
%7-30.34732.643اهليئة العامة للتعليل التطبيقي47
%57-28.24865.910اإلدارة العامة للجامرك48
%52-27.94958.419وزارة الصحة49
%43-27.45048.234برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة50
%48-26.85151.433وزارة الشئون االجتامعية والعمل51
%53-22.55248.135وزارة الداخلية52
%51-20.75342.339املؤ سة العامة للتأمينات االجتامعية53
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

ويف ختام هذا الفصل، يوضح اجلدول رقم 17اجلهات التي متكنت من حتقيق املراكز الثالثة األوىل عىل مستوى كل 
من معايري التقييم الستة.

اجلهات التي حصلت عىل املراكز الثالثة األوىل عىل مستوى معايري التقييم الستة : 17اجلدول ررل 

املعيار
املساءلة واحرتام النزاهةالشفافيةاملركز

القانون
العدالة وتكافؤ 

الفرص
التخطيط
القيادةاإل رتاتيجي

إدارة نزع امللكية احلرس الوطنياحلرس الوطنياألول
للمنفعة العامة

إدارة نزع امللكية 
وزارة الدولة لشؤون احلرس الوطنيللمنفعة العامة

الشباب

إدارة نزع امللكية هيئة أسواق املالالثاين
للمنفعة العامة

وزارة الدولة لشؤون 
إدارة نزع امللكية بيت الزكاةاحلرس الوطنيالشباب

للمنفعة العامة

الصندوق الكويتي الثالث
األمانة العامة بيت الزكاةللتنمية االقتصادية 

لألوقاف
وزارة الدولة لشؤون 

الشباب
معهد الكويت 

لألبحاث العلمية
اإلدارة العامة 

لإلطفاء
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الفصل الثالث 
األداء الـعـام للجهات 
وفقًا ألدوات المؤشر

استطالع رأي الموظفين.	 
استطالع رأي المراجعين.	 
المراجع الخفي.	 
رأي الخبراء.	 
الموقع اإللكتروني.	 
مقابلة القياديين.	 
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

 الفصل الثالث : األداء العام للجهات وفقًا ألدوات املؤرش



49مؤرش مدركات اإلصالح يف اجلهات احلكومية 2014 م

 الفصل الثالث : األداء العام للجهات وفقًا ألدوات املؤرش
يتناول هذا الفصل النتائج العامة ألداء اجلهات وفقًا ألدوات املؤرش الست: استطالع رأي املوظفني، استطالع رأي 
املراجعني، املراجع اخلفي، رأي اخلرباء، املوقع اإللكرتوين، و مقابلة القياديني. وباإلضافة إىل استعراض نتائج العام 2014، 
يتم اإلشارة يف بعض املواضع إىل مقارنة عامة مع العامني 2012 و2013. كام يتم تناول مستوى إدراك معايري املؤرش حسب 

البيانات الديموغرافية.

أوالً - نتائج أدوات املؤرش

1(  النتائج اإلمجالية ألدوات املؤرش
2013 و2014 مع بيان معدل التغري املئوي  18 النتائج اإلمجالية ألدوات املؤرش يف العامني  يوضح اجلدول رقم 
فقد أظهرت  بقية األدوات  أما  للمراجع اخلفي،  فيام خيص رأي اخلرباء، وثبات نسبي  ارتفاع ملحوظ  يظهر  بينهام، حيث 
رأي  استطالع  يف  طفيفًا  وتراجعًا  املراجعني،  رأي  واستطالع  القياديني،  مقابلة  اإللكرتوين،  املوقع  يف  ملحوظًا  تراجعًا  لنا 

املوظفني.

النتائج اإلمجالية ألدوات املؤرش يف العامني 2013 و2014 : 18اجلدول ررل 

األداة
السنة

ا تطالع رأي 
املوظفني

ا تطالع رأي 
مقابلة القيادينياملورع اإللكرتوينرأي اخلرباءاملراجع اخلفياملراجعني

201351.759.665.135.256.572.6

201450.756.365.252.339.664.3

   معدل التغري %
2013 - 2014-2.0%-5.5%0.2%48.4%-29.8%-11.4%

وتشري النظرة الكلية ملقارنة نتائج أدوات املؤرش أن أداة املوقع اإللكرتوين كان األقل داللة عىل توفر معايري اإلصالح 
يف اجلهات العامة، حيث بلغ املتوسط العام 6�39% يليه استطالع رأي املوظفني بنسبة 7�50%، ثم أداة رأي اخلرباء بنسبة 
3�52%، واستطالع رأي املراجعني بنسبة 3�56%. أما النتائج األعىل فكانت من نصيب أداة املراجع اخلفي بنسبة 2�%65 

وأداة مقابلة القياديني بنسبة 3�%64�

التقييم الست، بعد أن كان مقترصًا  العام لتضم مجيع معايري  أداة املوقع اإللكرتوين هذا  وجتدر اإلشارة إىل تطوير 
عىل ثالثة معايري فقط، مما يستدعي اجلهات املشاركة إىل اإلطالع عىل هذه اإلضافات للميّض قدمًا يف إعادة تقييم مواقعها 
فقط.  معايري  أربعة  عىل  مقترصًا  كان  أن  بعد  الست،  التقييم  معايري  مجيع  لتضم  اخلرباء  رأي  أداة  تطوير  تم  كام  وحتسينها. 

وتشكل هذه النتائج حسب األدوات جماالً خصبًا للجهات العامة لالستفادة منها ومعرفة نقاط القوة والضعف.

2(  النتائج التفصيلية للجهات طبقًا ألدوات املؤرش
املتوسط  مرتبة حسب  بأن اجلهات  املؤرش، علاًم  نتائج مجيع اجلهات مفصلة طبقًا ألدوات   19 يظهر اجلدول رقم 

العام.
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النتائج التفصيلية للجهات طبقًا ألدوات املؤرش خالل العام 2014 : 19اجلدول ررل 

رأي ا ل اجلهةم
املوظفني

رأي 
املراجعني

املراجع 
اخلفي

رأي
اخلرباء

املورع 
اإللكرتوين

مقابلة 
القياديني

املتو ط 
العام

70.850.795.879.26--81.8احلرس الوطني1
61.164.766.779.257.498.371.60بيت الزكاة2
64.671.51--69.372.395.8إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة3
35.695.569.88---80.2وزارة الدولة لشؤون الشباب4
54.450.581.997.952.887.867.43هيئة أ واق املال5
51.248.090.385.460.096.267.39اإلدارة العامة لإلطفاء6
91.755.179.267.34--55.4اإلدارة املركزية لإلحصاء7
56.669.276.477.146.191.065.80اهليئة العامة للمعلومات املدنية8
63.069.572.281.333.683.065.00اهليئة العامة لشئون القرص9

75.051.678.862.04--53.8معهد الكويت لألبحاث العلمية10
62.544.977.161.39--64.3األمانة العامة لألوراف11
47.934.598.658.17--54.6مؤ سة البرتول الكويتية12
54.248.181.357.93--56.7الصندوق الكويتي للتنمية االرتصادية 13
66.717.895.857.63--53.7بنك الكويت املركزي14
52.249.865.064.650.779.957.30جامعة الكويت15
47.847.765.345.882.450.056.58وزارة املالية16
91.713.071.556.01--54.2اهليئة العامة لتقدير التعويضات17
56.463.180.625.043.588.955.06وزارة األوراف والشؤون اإل المية18
45.770.272.245.834.569.854.66وزارة الكهرباء واملاء19
39.647.776.753.49--53.4وزارة األشغال العامة20
56.964.070.854.242.146.553.13ديوان اخلدمة املدنية21
42.170.365.368.840.038.251.05جلنة املنارصات املركزية22
87.533.844.150.86--41.8وكالة األنباء الكويتية23
47.759.058.631.356.364.650.79وزارة الرتبية24
44.243.850.53-49.755.594.4برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة25
47.924.187.248.28--47.5األمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط والتنمية26
51.442.051.439.661.343.147.73وزارة العدل27
37.652.419.450.050.072.647.66وزارة التجارة والصناعة28
60.447.943.447.21--40.4اإلدارة العامة للطريان املدين29
41.736.869.846.78--46.6اهليئة العامة لال تثامر30
48.963.986.139.645.119.146.74املؤ سة العامة للرعاية السكنية31
64.153.745.852.118.825.346.48اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية32
35.442.868.846.14--45.5املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب33
38.761.581.941.727.353.844.45وزارة الدفاع34
46.757.871.854.214.139.243.49بنك االئتامن الكويتي35
81.322.90.043.48--50.5اهليئة العامة للبيئة36
53.252.443.19---33.5وزارة الدولة لشؤون جملس األمة37
53.461.965.339.635.20.043.07اهليئة العامة للصناعة38
42.067.077.841.747.90.042.98املؤ سة العامة للتأمينات االجتامعية39
50.948.356.522.940.045.842.57بلدية الكويت40
40.930.655.622.957.465.642.18وزارة التعليل العايل41
46.756.230.643.823.644.441.58وزارة املواصالت42
46.557.251.433.353.20.041.52اهليئة العامة للتعليل التطبيقي43
37.646.120.837.551.249.741.12اإلدارة العامة للجامرك44
52.145.837.240.33--31.3وزارة النفط45
47.652.456.341.739.81.440.28وزارة اإلعالم46
62.138.084.752.10.50.039.17اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعارة47
40.950.250.047.99.544.838.58اهليئة العامة للشباب والرياضة48
46.259.665.025.041.20.038.42وزارة الداخلية49
51.259.367.929.223.40.038.22وزارة الصحة50
41.247.158.322.931.549.737.78وزارة الشئون االجتامعية والعمل51
22.90.971.237.04--53.5مؤ سة املوانئ الكويتية52
37.50.077.434.84--37.1إدارة الفتوى والترشيع53
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تظهر نتائج استطالع رأي املوظفني أن احلرس الوطني قد حاز عىل النسبة األعىل يف معايري اإلصالح وهي 8�%81،  
ويليه وزارة الدولة لشؤون الشباب بنسبة 2�80%، تليها إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة 3�69%. وعند مقارنة هذا العام 
األوائل وهم:  العرش  بني  مراكزهم من  املحافظة عىل  اجلهات يف  لدى بعض  إجيابيًا  استقرارًا  ثمة  أن  نلحظ  املايض  بالعام 

احلرس الوطني، األمانة العامة لألوقاف، بيت الزكاة، الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية.

وبالنظر إىل الرسم البياين رقم 4، يمكننا مقارنة املتوسط الكيل لدى اجلهات بام يتعلق بمستوى إدراك موظفيها ملعايري 
اإلصالح والذي بلغ يف هذا العام 7�50%، مع نتائج متوسط األعوام 2011، 2012، 2013.

مقارنة نتائج استطالع رأي املوظفني واملراجعني خالل األعوام من 2011 إىل 2014 : 4الر ل البياين ررل 
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 ويالحظ من الرسم البياين السابق أن ثمة انحدارًا مستمرًا، ففي عام 2011 بلغت النسبة 8�61%، ويف عام 2012 
بلغت 7�57%، ويف عام 2013 بلغت 7�%51�

أما فيام يتعلق بنتائج استطالع رأي املراجعني فيالحظ من الرسم البياين السابق أن العام 2014 كان هو األقل يف 
املتوسط العام ملستوى إدراك املراجعني ملدى توفر معايري اإلصالح بنسبة 3�56% يف حني كانت 0�65% يف عام 2012 و 

6�59% يف عام 2013�

ويوضح اجلدول رقم 20 اجلهات احلاصلة عىل املراكز الثالث األوىل طبقًا لكل أداة من أدوات املؤرش.

املراكز الثالث األوىل للجهات بالنسبة ألدوات املؤرش الست : 20اجلدول ررل 

مقابلة القيادينياملورع اإللكرتوينرأي اخلرباءاملراجع اخلفيرأي املراجعنيرأي املوظفنياملركز

إدارة نزع امللكية احلرس الوطنياألول
للمنفعة العامة

إدارة نزع امللكية 
مؤسسة البرتول وزارة املاليةهيئة أسواق املالللمنفعة العامة

الكويتية

وزارة الدولة لشؤون الثاين
الشباب

جلنة املناقصات 
املركزية

برنامج إعادة هيكلة 
القوى العاملة

اإلدارة املركزية 
بيت الزكاةوزارة العدللإلحصاء

إدارة نزع امللكية الثالث
اإلدارة العامة وزارة الكهرباء واملاءللمنفعة العامة

لإلطفاء
اهليئة العامة لتقدير 

التعويضات
اإلدارة العامة 

لإلطفاء
اإلدارة العامة 

لإلطفاء
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

1(  فئة املوظفني
كام  الديموغرافية  للمتغريات  العام  والتحليل  النتائج  تشري 

يظهرها الرسم البياين رقم 5 إىل ما ييل:

اإلناث هم األقل قناعة بوجود اإلصالح من الذكور، وهذه النتيجة  ●
تكررت طيلة السنوات التي تم فيها تنفيذ املؤرش. وكام أهنا تنسجم 

بدرجة كبرية مع بعض الدراسات العلمية العاملية يف هذا السياق.

جهات  ● يف  اإلصالح  معايري  بتوفر  قناعة  أقل  الكويتيون  املوظفون 
عملهم من نظرائهم غري الكويتيني. و يالحظ أيضًا أن هذه النتيجة 

قد تكررت خالل السنوات السابقة.

سكان حمافظة اجلهراء هم األقل قناعة بتوفر معايري اإلصالح، يليها  ●
سكان حمافظة العاصمة، وأما باقي املحافظات فيالحظ عدم وجود 

فروقات كبرية بينها.

أصحاب شهادات الدبلوم هم األقل قناعة بتوفر معايري اإلصالح،  ●
بتوفر  قناعة  األكثر  هم  فأقل  املتوسطة  الشهادات  أصحاب  أما 

معايري اإلصالح.

بتوفر  ● قناعة  أقل  هم  سنة   20 إىل  سنوات   5 من  اخلربة  أصحاب 
معايري اإلصالح من غريهم.

املوظفون يف الفئة العمرية من 25 إىل 44 هم أقل قناعة بتوفر معايري  ●
اإلصالح من غريهم.

فيام خيص أصحاب فئات الدخل الشهري الذي يرتاوح من 501  ●
إىل 2500،  يالحظ أنه كلام زاد الدخل تصاحب معه زيادة القناعة 
فأقل، فقد   500 الدخل  فئة  أما أصحاب  بتوفر معايري اإلصالح. 
وجد عند تفّحص البيانات أن 81% منهم هم من فئة غري الكويتيني.

ثانيًا - نتائج املؤرش وفقًا للبيانات الديموغرافية

املتوسط العام للمؤرش حسب  : 5الر ل البياين ررل 
بيانات املوظفني الديموغرافية
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النوع

اجلنسية

منطقة السكن

املستو التعليمي

سنوات اخلربة

الفئة العمرية

الدخل الشهري

النتائج التي ترتبط بمستوى إدراك معايري اإلصالح لدى املوظفني واملراجعني تبعًا  يتناول هذا اجلزء حتلياًل ألبرز 
للبيانات الديموغرافية التالية: النوع، اجلنسية، منطقة السكن، املستوى التعليمي، املستوى الوظيفي، سنوات اخلربة، الفئة 

العمرية، الدخل الشهري.
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2(  فئة املراجعني
الظاهرة  الديموغرافية  بياناهتم  املراجعني حسب  لنتائج  بالنسبة 

يف الرسم البياين رقم 6 فنلخصها كام ييل:

عىل النقيض من بيانات املوظفني، تظهر بيانات املراجعني أن الذكور  ●
هم أقل قناعة بتوفر معايري اإلصالح من اإلناث.

من  ● اإلصالح  معايري  بتوفر  قناعة  أقل  هم  الكويتيون  املراجعون 
املوظفني  آراء  مع  تتوافق  النتيجة  وهذه  الكويتيني،  غري  نظرائهم 

كذلك.

بتوفر معايري  ● قناعة  الفروانية واألمحدي هم األقل  سكان حمافظتي 
اإلصالح، يف حني نلحظ أن سكان حمافظة حويل هم األكثر قناعة 

بتوفر معايري اإلصالح، يليها حمافظة مبارك الكبري.

والدكتوراه  ● واملاجستري  الدبلوم  شهادات  أصحاب  املراجعون 
الشهادات  أصحاب  أما  اإلصالح.  معايري  بتوفر  قناعة  األقل  هم 

الثانوية واملتوسطة فهم األكثر قناعة بتوفر معايري اإلصالح.

املراجعون العاملون يف القطاع احلكومي هم أقل قناعة بتوفر معايري  ●
اإلصالح من نظرائهم العاملني يف القطاع األهيل.

املراجعون املسننّي هم أقل قناعة بتوفر معايري اإلصالح من نظرائهم  ●
األصحاء وذوي االحتياجات اخلاصة.

بتوفر  ● قناعة  أقل  هم   44 إىل   35 من  العمرية  الفئة  من  املراجعون 
الفئة  من  املراجعني  أن  نجد  فيام  نظرائهم،  من  اإلصالح  معايري 

العمرية 45 فأكثر هم أكثر قناعة بتوفر معايري اإلصالح.

بتوفر  ● قناعة  أكثر  هم  فأقل   1000 الدخل  أصحاب  املراجعون 
 2501 املراجعني أصحاب الدخل  معايري اإلصالح، فيام نجد أن 

فأكثر هم األقل قناعة بتوفر معايري اإلصالح.

55.8%

58.7%

56.0%

58.6%

56.7%

58.3%

54.9%

55.0%

55.5%

57.0%

60.3%

57.8%

54.7%

56.4%

54.8%

55.8%

56.9%

58.6%

56.8%

51.0%

54.2%

56.2%

57.0%

54.4%

58.7%

57.6%

57.9%

56.0%

53.6%

54.8%

52.5%

النوع

اجلنسية

منطقة السكن

املستو التعليمي

قطاع العمل

احلالة الصحية

الفئة العمرية

الدخل الشهري

ذكر
أنثى

كويتي
غري كويتي

العاصمة
حويل

الفروانية
األمحدي

اجلهراء
مبارك الكبري

متوسط فأقل
ثانوي
دبلوم

جامعي
أعىل من جامعي

حكومي
أهيل

أخر

سليم
مسن

ذو احتياجات خاصة

أقل  من ٢٥
من ٢٥ إىل ٣٤
من ٣٥ إىل ٤٤

٤٥ فأكثر

٥٠٠ فأقل
من ٥٠١ إىل ١٠٠٠

من ١٠٠١ إىل ١٥٠٠
من ١٥٠١ إىل ٢٠٠٠
من ٢٠٠١ إىل ٢٥٠٠

٢٥٠١ فأكثر

املتوسط العام للمؤرش حسب  : 6الر ل البياين ررل 
بيانات املراجعني الديموغرافية
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics
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الفصل الرابع 
النتائج التفصيلية 

للجهات
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

 الفصل الرابع : النتائج التفصيلية للجهات
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 الفصل الرابع : النتائج التفصيلية للجهات
خالل  من  وذلك  املؤرش،  يف  املشمولة  العامة  اجلهات  من  جهة  لكل  التفصيلية  النتائج  الفصل  هذا  يف  نستعرض 
نعرض  املعايري واألدوات، كام  اجلهة بني غريها من اجلهات يف  تبني مكانة  التي  املعربة  التصنيف والرسومات واألشكال 

مقارنة ملتوسط هذه اجلهات هذا العام مع العامني املاضيني.
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 179.26التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 185.95التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� --التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 184.03الشفافية

1-1 ������������������������������ 185.14يف نظر املوظفني
--يف نظر املراجعني )غري منطبق(���������������� 2-1
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-1
4-1 �������������������������������� 875.00يف نظر اخلرباء
780.56من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 174.37النزاهة
1-2 ������������������������������ 185.87يف نظر املوظفني
2-2 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
3-2 �������������������������������� 1662.50يف نظر اخلرباء
1450.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

962.80املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 184.11يف نظر املوظفني
2-3 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-3
4-3 �������������������������������� 1837.50يف نظر اخلرباء
3727.78من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 269.84العدالة
1-4 ������������������������������ 264.08يف نظر املوظفني
2-4 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-4
4-4 �������������������������������� 787.50يف نظر اخلرباء
1258.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
1575.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

187.74التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 183.13يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 287.50يف نظر اخلرباء
187.50من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 466.76القيادة
1-6 ������������������������������ 188.57يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 675.00يف نظر اخلرباء
340.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

1. احلرس الوطني
تقييم احلرس الوطني مقارن بتقييم اجلهات خالل  : 7الر ل البياين ررل 

الفرتة من 2013 إىل 2014

تقييم احلرس الوطني حسب املعايري خالل الفرتة  : 8الر ل البياين ررل 
من 2013 إىل 2014

تقييم احلرس الوطني حسب أدوات القياس مقارنة  : 9الر ل البياين ررل 
بمتوسط اجلهات للعام 2014
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الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 271.60التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 283.48التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 178.99التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 671.19الشفافية

1-1 ������������������������������ 371.22يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 1260.19يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 2062.50من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 1962.50يف نظر اخلرباء
384.72من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 373.57النزاهة
1-2 ������������������������������ 465.79يف نظر املوظفني
769.07يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 487.50يف نظر اخلرباء
562.50من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

566.91املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 665.69يف نظر املوظفني
464.44يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 1566.67من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 962.50يف نظر اخلرباء
755.56من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 665.44العدالة
1-4 ������������������������������ 2945.08يف نظر املوظفني
965.00يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 1870.83من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 1100.00يف نظر اخلرباء
2341.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
295.83من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

279.01التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 567.92يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 287.50يف نظر اخلرباء
375.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 956.99القيادة
1-6 ������������������������������ 2250.67يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 675.00يف نظر اخلرباء
1425.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
1093.75من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

2. بيت الزكاة
تقييم بيت الزكاة مقارن بتقييم اجلهات خالل  : 10الر ل البياين ررل 

الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم بيت الزكاة حسب املعايري خالل الفرتة من  : 11الر ل البياين ررل 
2012 إىل 2014

تقييم بيت الزكاة حسب أدوات القياس مقارنة  : 12الر ل البياين ررل 
بمتوسط اجلهات للعام 2014
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 371.51التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� --التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� --التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 571.51الشفافية

1-1 ������������������������������ 469.67يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 470.56يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 295.83من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 ������������������ --يف نظر اخلرباء )غري منطبق(
5-1 ���� --من منظور املوقع اإللكرتوين )غري منطبق(
3254.17من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 273.96النزاهة
1-2 ������������������������������ 371.67يف نظر املوظفني
275.83يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 ������������������ --يف نظر اخلرباء )غري منطبق(
4-2 ���� --من منظور املوقع اإللكرتوين )غري منطبق(
1475.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

172.32املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 370.83يف نظر املوظفني
168.33يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 191.67من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 ������������������ --يف نظر اخلرباء )غري منطبق(
5-3 ���� --من منظور املوقع اإللكرتوين )غري منطبق(
2866.67من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 170.72العدالة
1-4 ������������������������������ 461.90يف نظر املوظفني
274.44يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 1100.00من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 ������������������ --يف نظر اخلرباء )غري منطبق(
5-4 ���� --من منظور املوقع اإللكرتوين )غري منطبق(
3654.17من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

571.13التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 374.58يف نظر املوظفني
2-5 ������������������ --يف نظر اخلرباء )غري منطبق(
3-5 ���� --من منظور املوقع اإللكرتوين )غري منطبق(
2362.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 269.40القيادة
1-6 ������������������������������ 367.17يف نظر املوظفني
2-6 ������������������ --يف نظر اخلرباء )غري منطبق(
3-6 ���� --من منظور املوقع اإللكرتوين )غري منطبق(
2075.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

3. إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة
تقييم إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة مقارن  : 13الر ل البياين ررل 

بتقييم اجلهات للعام 2014

تقييم إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة حسب  : 14الر ل البياين ررل 
املعايري يف عام 2014

تقييم إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة حسب  : 15الر ل البياين ررل 
أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014

71.5

51.0

0 %

25 %

50 %

75 %

100 %

2014

تقييل إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة متو ط تقييل اجلهات

69
71 71

72
74

72

55 %

60 %

65 %

70 %

75 %

80 %

85 %

90 %

القيادة التخطيط العدالة املساءلة النزاهة الشفافية
2014

69.3

72.3

95.8

64.6

50.7

56.3

65.2

64.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

رأي املوظفني

رأي املراجعني

الزيارة امليدانية

مقابلة القياديني

تقييل إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة متو ط اجلهات



61مؤرش مدركات اإلصالح يف اجلهات احلكومية 2014 م

الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 469.88التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� --التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� --التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 472.08الشفافية

1-1 ������������������������������ 274.17يف نظر املوظفني
--يف نظر املراجعني )غري منطبق(���������������� 2-1
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-1
4-1 ������������������ --يف نظر اخلرباء )غري منطبق(
3950.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 664.11النزاهة
1-2 ������������������������������ 280.71يف نظر املوظفني
2-2 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
3-2 ������������������ --يف نظر اخلرباء )غري منطبق(
4020.83من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
987.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

272.08املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 280.83يف نظر املوظفني
2-3 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-3
4-3 ������������������ --يف نظر اخلرباء )غري منطبق(
2338.89من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 369.76العدالة
1-4 ������������������������������ 177.86يف نظر املوظفني
2-4 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-4
4-4 ������������������ --يف نظر اخلرباء )غري منطبق(
2341.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
391.67من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

670.73التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 278.96يف نظر املوظفني
2-5 ������������������ --يف نظر اخلرباء )غري منطبق(
2637.50من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 170.50القيادة
1-6 ������������������������������ 288.50يف نظر املوظفني
2-6 ������������������ --يف نظر اخلرباء )غري منطبق(
1425.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
1093.75من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

4. وزارة الدولة لشؤون الشباب
تقييم وزارة الدولة لشؤون الشباب مقارن بتقييم  : 16الر ل البياين ررل 

اجلهات للعام 2014

تقييم وزارة الدولة لشؤون الشباب حسب املعايري  : 17الر ل البياين ررل 
يف عام 2014

تقييم وزارة الدولة لشؤون الشباب حسب أدوات  : 18الر ل البياين ررل 
القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 567.43التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 1458.90التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� --التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 277.60الشفافية

1-1 ������������������������������ 864.09يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 371.30يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 979.17من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 1100.00يف نظر اخلرباء
1077.78من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
1091.67من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 763.86النزاهة
1-2 ������������������������������ 2453.25يف نظر املوظفني
3236.67يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 1100.00يف نظر اخلرباء
466.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

1062.34املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 2951.85يف نظر املوظفني
3140.00يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 479.17من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 287.50يف نظر اخلرباء
755.56من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 1062.77العدالة
1-4 ������������������������������ 855.36يف نظر املوظفني
2154.07يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 587.50من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 1100.00يف نظر اخلرباء
2933.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
2466.67من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

768.82التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 1851.42يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 1100.00يف نظر اخلرباء
1258.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
1181.25من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 761.71القيادة
1-6 ������������������������������ 2350.45يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 1100.00يف نظر اخلرباء
1425.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
1287.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

5. هيئة أ واق املال
تقييم هيئة أسواق املال مقارن بتقييم اجلهات  : 19الر ل البياين ررل 

خالل الفرتة من 2013 إىل 2014

تقييم هيئة أسواق املال حسب املعايري خالل الفرتة  : 20الر ل البياين ررل 
من 2013 إىل 2014

تقييم هيئة أسواق املال حسب أدوات القياس  : 21الر ل البياين ررل 
مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 667.39التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 566.48التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 369.17التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 1266.88الشفافية

1-1 ������������������������������ 1458.00يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 2745.37يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 391.67من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 875.00يف نظر اخلرباء
1973.61من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
795.83من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 1061.75النزاهة
1-2 ������������������������������ 2652.30يف نظر املوظفني
3040.00يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 1100.00يف نظر اخلرباء
854.17من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
793.75من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

666.70املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 2752.22يف نظر املوظفني
1656.25يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 479.17من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 575.00يف نظر اخلرباء
269.44من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 566.31العدالة
1-4 ������������������������������ 3244.68يف نظر املوظفني
2550.56يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 1100.00من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 1100.00يف نظر اخلرباء
1258.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
787.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

963.94التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 2548.75يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 875.00يف نظر اخلرباء
1354.17من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 366.77القيادة
1-6 ������������������������������ 2051.11يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 387.50يف نظر اخلرباء
450.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

6. اإلدارة العامة لإلطفاء
تقييم اإلدارة العامة لإلطفاء مقارن بتقييم اجلهات  : 22الر ل البياين ررل 

خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم اإلدارة العامة لإلطفاء حسب املعايري خالل  : 23الر ل البياين ررل 
الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم اإلدارة العامة لإلطفاء حسب أدوات  : 24الر ل البياين ررل 
القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 767.34التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 469.64التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 866.26التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 1068.72الشفافية

1-1 ������������������������������ 2652.83يف نظر املوظفني
--يف نظر املراجعني )غري منطبق(���������������� 2-1
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-1
4-1 �������������������������������� 487.50يف نظر اخلرباء
2172.22من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
1775.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 470.47النزاهة
1-2 ������������������������������ 1160.71يف نظر املوظفني
2-2 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
3-2 �������������������������������� 1175.00يف نظر اخلرباء
275.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
1281.25من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

864.90املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 1358.75يف نظر املوظفني
2-3 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-3
4-3 �������������������������������� 1100.00يف نظر اخلرباء
3033.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
2575.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 1461.03العدالة
1-4 ������������������������������ 953.69يف نظر املوظفني
2-4 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-4
4-4 �������������������������������� 1100.00يف نظر اخلرباء
2933.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
2862.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

474.52التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 1951.25يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 287.50يف نظر اخلرباء
283.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 564.42القيادة
1-6 ������������������������������ 1055.00يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 1100.00يف نظر اخلرباء
933.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
1781.25من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

7. اإلدارة املركزية لإلحصاء
تقييم اإلدارة املركزية لإلحصاء مقارن بتقييم  : 25الر ل البياين ررل 

اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم اإلدارة املركزية لإلحصاء حسب املعايري  : 26الر ل البياين ررل 
خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم اإلدارة املركزية لإلحصاء حسب أدوات  : 27الر ل البياين ررل 
القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 865.80التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 864.30التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 666.69التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 770.93الشفافية

1-1 ������������������������������ 960.67يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 272.22يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 1275.00من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 875.00يف نظر اخلرباء
2465.28من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
1091.67من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 570.37النزاهة
1-2 ������������������������������ 1359.84يف نظر املوظفني
573.49يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 487.50يف نظر اخلرباء
1254.17من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
987.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

466.94املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 1160.28يف نظر املوظفني
863.33يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 775.00من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 287.50يف نظر اخلرباء
2636.11من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 468.36العدالة
1-4 ������������������������������ 3044.84يف نظر املوظفني
667.78يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 879.17من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 787.50يف نظر اخلرباء
275.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
1379.17من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

1453.90التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 1057.64يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 2050.00يف نظر اخلرباء
3920.83من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 858.29القيادة
1-6 ������������������������������ 856.56يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 675.00يف نظر اخلرباء
1425.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
1287.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

8. اهليئة العامة للمعلومات املدنية
تقييم اهليئة العامة للمعلومات املدنية مقارن بتقييم  : 28الر ل البياين ررل 

اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم اهليئة العامة للمعلومات املدنية حسب  : 29الر ل البياين ررل 
املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم اهليئة العامة للمعلومات املدنية حسب  : 30الر ل البياين ررل 
أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 965.00التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 1359.01التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 1264.15التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 969.35الشفافية

1-1 ������������������������������ 666.11يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 1757.96يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 1370.83من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 487.50يف نظر اخلرباء
3756.94من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
795.83من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 862.32النزاهة
1-2 ������������������������������ 1260.00يف نظر املوظفني
181.85يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 487.50يف نظر اخلرباء
2637.50من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
3718.75من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

765.66املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 469.03يف نظر املوظفني
763.61يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 1170.83من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 575.00يف نظر اخلرباء
3727.78من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 864.24العدالة
1-4 ������������������������������ 656.51يف نظر املوظفني
174.63يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 1375.00من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 787.50يف نظر اخلرباء
4216.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
1083.33من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

864.37التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 764.86يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 875.00يف نظر اخلرباء
3229.17من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 664.06القيادة
1-6 ������������������������������ 561.56يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 675.00يف نظر اخلرباء
933.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

9. اهليئة العامة لشئون القرص
تقييم اهليئة العامة لشئون القرص مقارن بتقييم  : 31الر ل البياين ررل 

اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم اهليئة العامة لشئون القرص حسب املعايري  : 32الر ل البياين ررل 
خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم اهليئة العامة لشئون القرص حسب أدوات  : 33الر ل البياين ررل 
القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 1062.04التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 1161.66التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 568.08التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 869.90الشفافية

1-1 ������������������������������ 2951.74يف نظر املوظفني
--يف نظر املراجعني )غري منطبق(���������������� 2-1
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-1
4-1 �������������������������������� 487.50يف نظر اخلرباء
1376.39من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
1479.17من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 1657.71النزاهة
1-2 ������������������������������ 2055.05يف نظر املوظفني
2-2 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
3-2 �������������������������������� 487.50يف نظر اخلرباء
2141.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
2843.75من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

1356.88املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 1757.88يف نظر املوظفني
2-3 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-3
4-3 �������������������������������� 1250.00يف نظر اخلرباء
1450.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
2575.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 1262.05العدالة
1-4 ������������������������������ 1351.32يف نظر املوظفني
2-4 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-4
4-4 �������������������������������� 1275.00يف نظر اخلرباء
1950.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
787.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

375.36التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 958.42يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 287.50يف نظر اخلرباء
375.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 1550.38القيادة
1-6 ������������������������������ 2748.48يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 1262.50يف نظر اخلرباء
2516.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
1287.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

10. معهد الكويت لألبحاث العلمية
تقييم معهد الكويت لألبحاث العلمية مقارن  : 34الر ل البياين ررل 

بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم معهد الكويت لألبحاث العلمية حسب  : 35الر ل البياين ررل 
املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم معهد الكويت لألبحاث العلمية حسب  : 36الر ل البياين ررل 
أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 1161.39التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 370.15التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 275.94التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 1466.15الشفافية

1-1 ������������������������������ 568.67يف نظر املوظفني
--يف نظر املراجعني )غري منطبق(���������������� 2-1
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-1
4-1 �������������������������������� 1962.50يف نظر اخلرباء
2270.83من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
2758.33من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 1161.69النزاهة
1-2 ������������������������������ 762.90يف نظر املوظفني
2-2 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
3-2 �������������������������������� 1175.00يف نظر اخلرباء
2637.50من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
1475.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

367.12املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 567.83يف نظر املوظفني
2-3 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-3
4-3 �������������������������������� 1250.00يف نظر اخلرباء
561.11من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 764.58العدالة
1-4 ������������������������������ 756.24يف نظر املوظفني
2-4 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-4
4-4 �������������������������������� 3050.00يف نظر اخلرباء
275.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
391.67من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

1852.88التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 470.00يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 1362.50يف نظر اخلرباء
460.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
1575.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 1055.92القيادة
1-6 ������������������������������ 660.40يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 675.00يف نظر اخلرباء
1425.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
3062.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

11. األمانة العامة لألوراف
تقييم األمانة العامة لألوقاف مقارن بتقييم  : 37الر ل البياين ررل 

اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم األمانة العامة لألوقاف حسب املعايري خالل  : 38الر ل البياين ررل 
الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم األمانة العامة لألوقاف حسب أدوات  : 39الر ل البياين ررل 
القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 1258.17التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 764.89التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 468.94التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 2260.53الشفافية

1-1 ������������������������������ 2154.89يف نظر املوظفني
2-1 ������������� --يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� --من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 3837.50يف نظر اخلرباء
2366.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 1460.09النزاهة
1-2 ������������������������������ 663.73يف نظر املوظفني
--يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 2450.00يف نظر اخلرباء
2637.50من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

2151.34املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 1856.81يف نظر املوظفني
--يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� --من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 2425.00يف نظر اخلرباء
2636.11من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 3049.86العدالة
1-4 ������������������������������ 2545.48يف نظر املوظفني
--يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� --من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 2062.50يف نظر اخلرباء
4216.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
391.67من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

1258.39التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 1454.31يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 1362.50يف نظر اخلرباء
3033.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 1350.81القيادة
1-6 ������������������������������ 1852.11يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 1850.00يف نظر اخلرباء
2516.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

12. مؤ سة البرتول الكويتية
تقييم مؤسسة البرتول الكويتية مقارن بتقييم  : 40الر ل البياين ررل 

اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم مؤسسة البرتول الكويتية حسب املعايري  : 41الر ل البياين ررل 
خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم مؤسسة البرتول الكويتية حسب أدوات  : 42الر ل البياين ررل 
القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 1357.93التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 1063.00التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 1064.80التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 372.37الشفافية

1-1 ������������������������������ 1259.00يف نظر املوظفني
--يف نظر املراجعني )غري منطبق(���������������� 2-1
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-1
4-1 �������������������������������� 875.00يف نظر اخلرباء
1973.61من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 1757.28النزاهة
1-2 ������������������������������ 1061.43يف نظر املوظفني
2-2 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
3-2 �������������������������������� 1662.50يف نظر اخلرباء
3333.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
1475.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

1456.57املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 1060.42يف نظر املوظفني
2-3 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-3
4-3 �������������������������������� 2425.00يف نظر اخلرباء
1252.78من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 1560.16العدالة
1-4 ������������������������������ 1251.43يف نظر املوظفني
2-4 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-4
4-4 �������������������������������� 1275.00يف نظر اخلرباء
2341.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
787.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

1159.51التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 1254.72يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 1362.50يف نظر اخلرباء
670.83من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
2650.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 2441.67القيادة
1-6 ������������������������������ 1253.33يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 3525.00يف نظر اخلرباء
2516.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
2075.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

13. الصندوق الكويتي للتنمية االرتصادية
تقييم الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية  : 43الر ل البياين ررل 

مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية  : 44الر ل البياين ررل 
حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية  : 45الر ل البياين ررل 
حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 1457.63التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 1956.33التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 1164.21التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 1862.60الشفافية

1-1 ������������������������������ 1657.75يف نظر املوظفني
--يف نظر املراجعني )غري منطبق(���������������� 2-1
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-1
4-1 �������������������������������� 875.00يف نظر اخلرباء
4533.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 962.18النزاهة
1-2 ������������������������������ 1459.17يف نظر املوظفني
2-2 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
3-2 �������������������������������� 487.50يف نظر اخلرباء
4216.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

1755.45املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 1260.00يف نظر املوظفني
2-3 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-3
4-3 �������������������������������� 962.50يف نظر اخلرباء
4711.11من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 2652.04العدالة
1-4 ������������������������������ 2645.30يف نظر املوظفني
2-4 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-4
4-4 �������������������������������� 3050.00يف نظر اخلرباء
2933.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

2248.24التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 2150.42يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 1362.50يف نظر اخلرباء
4012.50من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
1575.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 1948.78القيادة
1-6 ������������������������������ 2549.33يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 1262.50يف نظر اخلرباء
340.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

14. بنك الكويت املركزي
تقييم بنك الكويت املركزي مقارن بتقييم اجلهات  : 46الر ل البياين ررل 

خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم بنك الكويت املركزي حسب املعايري خالل  : 47الر ل البياين ررل 
الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم بنك الكويت املركزي حسب أدوات القياس  : 48الر ل البياين ررل 
مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

الدرجةاملركزالوصف
%

1557.30التقييل العام للجهة 2014 )من اصل 53(���� 1
2 ��� 2155.06التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 1961.04التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 1762.97الشفافية

1-1 ������������������������������ 3051.67يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 2447.73يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 1370.83من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 875.00يف نظر اخلرباء
1476.39من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
1283.33من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 1360.15النزاهة
1-2 ������������������������������ 2353.81يف نظر املوظفني
2450.23يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 1175.00يف نظر اخلرباء
854.17من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
987.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

3048.78املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 2254.13يف نظر املوظفني
2650.14يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 2060.42من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 1250.00يف نظر اخلرباء
3727.78من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
3550.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 1361.91العدالة
1-4 ������������������������������ 1550.22يف نظر املوظفني
2451.02يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 2263.89من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 787.50يف نظر اخلرباء
1258.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
1083.33من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

1357.04التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 2050.80يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 2050.00يف نظر اخلرباء
1062.50من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
1575.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 1252.93القيادة
1-6 ������������������������������ 1452.61يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 1850.00يف نظر اخلرباء
1425.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

15. جامعة الكويت
تقييم جامعة الكويت مقارن بتقييم اجلهات خالل  : 49الر ل البياين ررل 

الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم جامعة الكويت حسب املعايري خالل الفرتة  : 50الر ل البياين ررل 
من 2012 إىل 2014

تقييم جامعة الكويت حسب أدوات القياس  : 51الر ل البياين ررل 
مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014

61.0
55.1 57.359.4

53.5 51.0

0 %

25 %

50 %

75 %

2012 2013 2014

تقييل جامعة الكويت متو ط تقييل اجلهات

66

62

55

60

58

65

54

56
55

55

52

58

53

57

62

49

60

63

45 %

50 %

55 %

60 %

65 %

القيادة التخطيط العدالة املساءلة النزاهة الشفافية
2012 2013 2014

52.2

49.8

65.0

64.6

50.7

79.9

50.7

56.3

65.2

52.3

39.6

64.3

0% 20% 40% 60% 80%

رأي املوظفني

رأي املراجعني

الزيارة امليدانية

رأي اخلرباء

يناملورع اإللكرتو

مقابلة القياديني

تقييل جامعة الكويت متو ط اجلهات



73مؤرش مدركات اإلصالح يف اجلهات احلكومية 2014 م

الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 1656.58التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 665.02التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 2159.53التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 2459.36الشفافية

1-1 ������������������������������ 3449.00يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 2844.26يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 1370.83من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 1962.50يف نظر اخلرباء
194.44من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
3254.17من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 1855.54النزاهة
1-2 ������������������������������ 1955.40يف نظر املوظفني
2747.04يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 3337.50يف نظر اخلرباء
183.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
1962.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

1655.63املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 3250.14يف نظر املوظفني
2450.69يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 1762.50من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 2425.00يف نظر اخلرباء
191.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
2866.67من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 2155.32العدالة
1-4 ������������������������������ 2445.71يف نظر املوظفني
2748.89يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 2362.50من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 3050.00يف نظر اخلرباء
183.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
3654.17من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

2148.72التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 3644.17يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 2937.50يف نظر اخلرباء
375.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
3137.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 1649.94القيادة
1-6 ������������������������������ 3942.33يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 1262.50يف نظر اخلرباء
166.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
4025.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

16. وزارة املالية
تقييم وزارة املالية مقارن بتقييم اجلهات خالل  : 52الر ل البياين ررل 

الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم وزارة املالية حسب املعايري خالل الفرتة من  : 53الر ل البياين ررل 
2012 إىل 2014

تقييم وزارة املالية حسب أدوات القياس مقارنة  : 54الر ل البياين ررل 
بمتوسط اجلهات للعام 2014
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 1756.01التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 4143.66التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 4444.56التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 1565.71الشفافية

1-1 ������������������������������ 1358.33يف نظر املوظفني
--يف نظر املراجعني )غري منطبق(���������������� 2-1
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-1
4-1 �������������������������������� 1100.00يف نظر اخلرباء
4923.61من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
795.83من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 2650.67النزاهة
1-2 ������������������������������ 1656.75يف نظر املوظفني
2-2 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
3-2 �������������������������������� 1100.00يف نظر اخلرباء
4216.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
3912.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

1259.35املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 1956.81يف نظر املوظفني
2-3 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-3
4-3 �������������������������������� 287.50يف نظر اخلرباء
498.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 1856.68العدالة
1-4 ������������������������������ 1749.05يف نظر املوظفني
2-4 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-4
4-4 �������������������������������� 1100.00يف نظر اخلرباء
4216.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
1970.83من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

2248.24التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 1652.92يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 875.00يف نظر اخلرباء
4012.50من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
2650.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 1155.41القيادة
1-6 ������������������������������ 1951.56يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 387.50يف نظر اخلرباء
340.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

17. اهليئة العامة لتقدير التعويضات
تقييم اهليئة العامة لتقدير التعويضات مقارن بتقييم  : 55الر ل البياين ررل 

اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم اهليئة العامة لتقدير التعويضات حسب  : 56الر ل البياين ررل 
املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم اهليئة العامة لتقدير التعويضات حسب  : 57الر ل البياين ررل 
أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 1855.06التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 963.90التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 1861.52التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 2756.60الشفافية

1-1 ������������������������������ 1757.23يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 961.67يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 1079.17من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 4425.00يف نظر اخلرباء
4148.61من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
1479.17من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 3346.00النزاهة
1-2 ������������������������������ 1556.86يف نظر املوظفني
1063.75يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 490.00يف نظر اخلرباء
3825.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
1475.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

1160.92املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 1658.25يف نظر املوظفني
564.31يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 677.78من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 2425.00يف نظر اخلرباء
658.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 2055.97العدالة
1-4 ������������������������������ 1052.95يف نظر املوظفني
1062.87يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 784.72من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 4137.50يف نظر اخلرباء
2933.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
1379.17من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

1061.31التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 1156.92يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 2050.00يف نظر اخلرباء
1754.17من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 1749.55القيادة
1-6 ������������������������������ 956.33يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 4512.50يف نظر اخلرباء
641.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

18. وزارة األوراف والشؤون اإل المية
تقييم وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية مقارن  : 58الر ل البياين ررل 

بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية حسب  : 59الر ل البياين ررل 
املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية حسب  : 60الر ل البياين ررل 
أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 1954.66التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 2552.77التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 2259.52التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 1366.87الشفافية

1-1 ������������������������������ 3547.97يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 570.33يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 491.67من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 875.00يف نظر اخلرباء
3159.72من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
1479.17من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 2452.29النزاهة
1-2 ������������������������������ 4645.34يف نظر املوظفني
672.92يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 3337.50يف نظر اخلرباء
1450.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
2843.75من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

2450.80املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 3947.25يف نظر املوظفني
265.94يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 2258.33من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 2425.00يف نظر اخلرباء
3230.56من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
1883.33من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 1659.33العدالة
1-4 ������������������������������ 3941.59يف نظر املوظفني
471.58يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 2066.67من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 2062.50يف نظر اخلرباء
1258.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
2862.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

3540.49التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 2847.78يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 2937.50يف نظر اخلرباء
428.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
1575.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 3637.17القيادة
1-6 ������������������������������ 3644.15يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 2537.50يف نظر اخلرباء
340.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
2075.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

19. وزارة الكهرباء واملاء
تقييم وزارة الكهرباء واملاء مقارن بتقييم اجلهات  : 61الر ل البياين ررل 

خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم وزارة الكهرباء واملاء حسب املعايري خالل  : 62الر ل البياين ررل 
الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم وزارة الكهرباء واملاء حسب أدوات القياس  : 63الر ل البياين ررل 
مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 2053.49التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 2652.38التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 966.14التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 1961.98الشفافية

1-1 ������������������������������ 1856.14يف نظر املوظفني
--يف نظر املراجعني )غري منطبق(���������������� 2-1
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-1
4-1 �������������������������������� 2550.00يف نظر اخلرباء
780.56من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
2266.67من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 2053.61النزاهة
1-2 ������������������������������ 2851.89يف نظر املوظفني
2-2 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
3-2 �������������������������������� 2450.00يف نظر اخلرباء
2441.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
1281.25من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

1952.37املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 1558.66يف نظر املوظفني
2-3 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-3
4-3 �������������������������������� 3812.50يف نظر اخلرباء
755.56من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
1791.67من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 2355.09العدالة
1-4 ������������������������������ 1947.40يف نظر املوظفني
2-4 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-4
4-4 �������������������������������� 2062.50يف نظر اخلرباء
2341.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
1083.33من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

1653.37التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 1553.75يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 2937.50يف نظر اخلرباء
866.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
2456.25من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 2938.52القيادة
1-6 ������������������������������ 1352.64يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 3525.00يف نظر اخلرباء
340.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
1781.25من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

20. وزارة األشغال العامة
تقييم وزارة األشغال العامة مقارن بتقييم اجلهات  : 64الر ل البياين ررل 

خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم وزارة األشغال العامة حسب املعايري خالل  : 65الر ل البياين ررل 
الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم وزارة األشغال العامة حسب أدوات القياس  : 66الر ل البياين ررل 
مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 2153.13التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 1856.45التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 2059.57التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 1167.42الشفافية

1-1 ������������������������������ 1159.22يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 1061.30يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 883.33من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 875.00يف نظر اخلرباء
1673.61من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
2266.67من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 1260.59النزاهة
1-2 ������������������������������ 961.75يف نظر املوظفني
868.89يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 1662.50يف نظر اخلرباء
1450.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
2450.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

2849.62املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 963.75يف نظر املوظفني
1458.06يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 2754.17من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 2425.00يف نظر اخلرباء
3033.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
3550.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 1162.52العدالة
1-4 ������������������������������ 1650.00يف نظر املوظفني
767.59يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 1375.00من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 2062.50يف نظر اخلرباء
766.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
2862.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

2743.16التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 1354.72يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 2050.00يف نظر اخلرباء
3229.17من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
3425.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 4035.47القيادة
1-6 ������������������������������ 1652.22يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 1850.00يف نظر اخلرباء
340.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
4025.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

21. ديوان اخلدمة املدنية
تقييم ديوان اخلدمة املدنية مقارن بتقييم اجلهات  : 67الر ل البياين ررل 

خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم ديوان اخلدمة املدنية حسب املعايري خالل  : 68الر ل البياين ررل 
الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم ديوان اخلدمة املدنية حسب أدوات القياس  : 69الر ل البياين ررل 
مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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تقييم جلنة املناقصات املركزية مقارن بتقييم  : 70الر ل البياين ررل 
اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم جلنة املناقصات املركزية حسب املعايري  : 71الر ل البياين ررل 
خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم جلنة املناقصات املركزية حسب أدوات  : 72الر ل البياين ررل 
القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014

الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 2251.05التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 4243.07التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 2957.74التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 2359.82الشفافية

1-1 ������������������������������ 5138.17يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 668.61يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 1866.67من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 487.50يف نظر اخلرباء
2563.89من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
4137.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 1954.01النزاهة
1-2 ������������������������������ 3749.17يف نظر املوظفني
375.28يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 1175.00يف نظر اخلرباء
2141.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
420.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

2051.82املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 4146.04يف نظر املوظفني
365.42يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 2258.33من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 962.50يف نظر اخلرباء
3430.56من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
4141.67من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 963.55العدالة
1-4 ������������������������������ 3543.93يف نظر املوظفني
371.94يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 1870.83من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 1275.00يف نظر اخلرباء
1258.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
1575.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

4036.54التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 4437.50يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 2050.00يف نظر اخلرباء
2145.83من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
410.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 2640.58القيادة
1-6 ������������������������������ 4338.00يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 1262.50يف نظر اخلرباء
340.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
2075.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

22. جلنة املنارصات املركزية
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 2350.86التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 1259.95التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 3754.26التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 1662.99الشفافية

1-1 ������������������������������ 3945.44يف نظر املوظفني
--يف نظر املراجعني )غري منطبق(���������������� 2-1
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-1
4-1 �������������������������������� 1100.00يف نظر اخلرباء
3558.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
2758.33من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 4241.32النزاهة
1-2 ������������������������������ 4744.92يف نظر املوظفني
2-2 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
3-2 �������������������������������� 487.50يف نظر اخلرباء
458.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
3912.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

1456.57املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 4047.08يف نظر املوظفني
2-3 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-3
4-3 �������������������������������� 575.00يف نظر اخلرباء
2636.11من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
1883.33من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 2255.25العدالة
1-4 ������������������������������ 3741.98يف نظر املوظفني
2-4 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-4
4-4 �������������������������������� 1100.00يف نظر اخلرباء
2933.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
3654.17من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

3241.51التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 4735.42يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 287.50يف نظر اخلرباء
3133.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
410.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 2047.54القيادة
1-6 ������������������������������ 4736.11يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 675.00يف نظر اخلرباء
933.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
3356.25من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

23. وكالة األنباء الكويتية
تقييم وكالة األنباء الكويتية مقارن بتقييم اجلهات  : 73الر ل البياين ررل 

خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم وكالة األنباء الكويتية حسب املعايري خالل  : 74الر ل البياين ررل 
الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم وكالة األنباء الكويتية حسب أدوات القياس  : 75الر ل البياين ررل 
مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 2450.79التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 2950.04التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 4346.88التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 3053.87الشفافية

1-1 ������������������������������ 3647.13يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 1458.93يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 2552.78من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 3837.50يف نظر اخلرباء
1673.61من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
3254.17من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 2153.17النزاهة
1-2 ������������������������������ 3649.81يف نظر املوظفني
1956.58يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 3337.50يف نظر اخلرباء
854.17من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
1475.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

3246.90املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 3847.47يف نظر املوظفني
1059.20يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 1960.65من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 440.00يف نظر اخلرباء
2338.89من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
1883.33من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 2554.14العدالة
1-4 ������������������������������ 2745.28يف نظر املوظفني
1361.27يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 2362.50من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 3050.00يف نظر اخلرباء
1950.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
2862.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

2447.38التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 2648.20يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 2937.50يف نظر اخلرباء
1354.17من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
2650.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 1849.30القيادة
1-6 ������������������������������ 2948.19يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 3525.00يف نظر اخلرباء
166.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
3062.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

24. وزارة الرتبية
تقييم وزارة الرتبية مقارن بتقييم اجلهات خالل  : 76الر ل البياين ررل 

الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم وزارة الرتبية حسب املعايري خالل الفرتة من  : 77الر ل البياين ررل 
2012 إىل 2014

تقييم وزارة الرتبية حسب أدوات القياس مقارنة  : 78الر ل البياين ررل 
بمتوسط اجلهات للعام 2014
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 2550.53التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 2055.73التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 1662.40التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 2558.60الشفافية

1-1 ������������������������������ 2852.11يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 2152.96يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 1100.00من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 ������������������ --يف نظر اخلرباء )غري منطبق(
3159.72من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
3645.83من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 2352.33النزاهة
1-2 ������������������������������ 1855.79يف نظر املوظفني
2153.70يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 ������������������ --يف نظر اخلرباء )غري منطبق(
1450.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
2843.75من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

1852.90املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 2553.19يف نظر املوظفني
1358.33يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 391.67من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 ������������������ --يف نظر اخلرباء )غري منطبق(
3430.56من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
4333.33من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 1759.25العدالة
1-4 ������������������������������ 3344.60يف نظر املوظفني
1856.85يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 491.67من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 ������������������ --يف نظر اخلرباء )غري منطبق(
275.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
4145.83من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

1952.64التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 2747.78يف نظر املوظفني
2-5 ������������������ --يف نظر اخلرباء )غري منطبق(
1850.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
2168.75من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 5027.44القيادة
1-6 ������������������������������ 3444.89يف نظر املوظفني
2-6 ������������������ --يف نظر اخلرباء )غري منطبق(
340.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
4025.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

25. برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة
تقييم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة مقارن  : 79الر ل البياين ررل 

بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة حسب  : 80الر ل البياين ررل 
املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة حسب  : 81الر ل البياين ررل 
أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 2648.28التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 4439.88التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 3356.55التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 4148.65الشفافية

1-1 ������������������������������ 2752.33يف نظر املوظفني
--يف نظر املراجعني )غري منطبق(���������������� 2-1
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-1
4-1 �������������������������������� 3837.50يف نظر اخلرباء
4438.89من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
2070.83من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 1557.75النزاهة
1-2 ������������������������������ 3350.16يف نظر املوظفني
2-2 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
3-2 �������������������������������� 1175.00يف نظر اخلرباء
3825.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

2251.28املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 3350.00يف نظر املوظفني
2-3 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-3
4-3 �������������������������������� 1250.00يف نظر اخلرباء
4222.22من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 3947.39العدالة
1-4 ������������������������������ 2047.38يف نظر املوظفني
2-4 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-4
4-4 �������������������������������� 2062.50يف نظر اخلرباء
4216.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
1970.83من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

2547.28التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 3942.92يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 2937.50يف نظر اخلرباء
2341.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
1181.25من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 3337.35القيادة
1-6 ������������������������������ 4042.11يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 3525.00يف نظر اخلرباء
340.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

26. األمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط والتنمية
تقييم األمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط  : 82الر ل البياين ررل 

والتنمية مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم األمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط  : 83الر ل البياين ررل 
والتنمية حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم األمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط  : 84الر ل البياين ررل 
والتنمية حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 2747.73التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 3846.62التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 3555.22التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 3552.14الشفافية

1-1 ������������������������������ 2254.44يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 3138.30يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 2935.42من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 2550.00يف نظر اخلرباء
288.89من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
3645.83من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 3246.45النزاهة
1-2 ������������������������������ 2254.52يف نظر املوظفني
2942.70يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 3825.00يف نظر اخلرباء
658.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
2450.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

2949.25املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 2056.11يف نظر املوظفني
3041.71يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 2160.42من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 2425.00يف نظر اخلرباء
1450.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
2575.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 2851.37العدالة
1-4 ������������������������������ 3444.25يف نظر املوظفني
3145.41يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 2558.33من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 2062.50يف نظر اخلرباء
275.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
4425.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

4136.40التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 2349.65يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 2937.50يف نظر اخلرباء
2637.50من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
410.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 1450.75القيادة
1-6 ������������������������������ 2449.44يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 2537.50يف نظر اخلرباء
358.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
3062.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

27. وزارة العدل
تقييم وزارة العدل مقارن بتقييم اجلهات خالل  : 85الر ل البياين ررل 

الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم وزارة العدل حسب املعايري خالل الفرتة من  : 86الر ل البياين ررل 
2012 إىل 2014

تقييم وزارة العدل حسب أدوات القياس مقارنة  : 87الر ل البياين ررل 
بمتوسط اجلهات للعام 2014
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الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 2847.66التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 4637.37التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 2558.34التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 4447.32الشفافية

1-1 ������������������������������ 5337.33يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 2941.11يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 3312.50من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 2550.00يف نظر اخلرباء
1476.39من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
1775.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 2252.43النزاهة
1-2 ������������������������������ 4844.84يف نظر املوظفني
1658.89يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 1662.50يف نظر اخلرباء
2441.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
2256.25من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

2550.38املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 4741.81يف نظر املوظفني
1954.72يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 3225.00من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 1250.00يف نظر اخلرباء
1252.78من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
1883.33من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 4943.00العدالة
1-4 ������������������������������ 4638.02يف نظر املوظفني
1954.81يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 3220.83من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 4137.50يف نظر اخلرباء
2933.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
1970.83من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

2646.90التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 5131.94يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 2050.00يف نظر اخلرباء
2145.83من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
1181.25من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 2245.92القيادة
1-6 ������������������������������ 5031.89يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 1850.00يف نظر اخلرباء
450.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
2768.75من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

28. وزارة التجارة والصناعة
تقييم وزارة التجارة والصناعة مقارن بتقييم  : 88الر ل البياين ررل 

اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم وزارة التجارة والصناعة حسب املعايري  : 89الر ل البياين ررل 
خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم وزارة التجارة والصناعة حسب أدوات  : 90الر ل البياين ررل 
القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 2947.21التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 4736.83التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 3455.81التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 2061.67الشفافية

1-1 ������������������������������ 4044.50يف نظر املوظفني
--يف نظر املراجعني )غري منطبق(���������������� 2-1
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-1
4-1 �������������������������������� 875.00يف نظر اخلرباء
384.72من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
3550.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 2750.62النزاهة
1-2 ������������������������������ 4446.61يف نظر املوظفني
2-2 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
3-2 �������������������������������� 2450.00يف نظر اخلرباء
658.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
2450.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

4439.46املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 5040.10يف نظر املوظفني
2-3 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-3
4-3 �������������������������������� 1837.50يف نظر اخلرباء
3727.78من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
3258.33من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 3748.21العدالة
1-4 ������������������������������ 5037.02يف نظر املوظفني
2-4 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-4
4-4 �������������������������������� 1275.00يف نظر اخلرباء
1950.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
4333.33من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

3141.87التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 4636.35يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 1362.50يف نظر اخلرباء
2341.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
3425.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 2541.41القيادة
1-6 ������������������������������ 4437.67يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 1262.50يف نظر اخلرباء
1425.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
3743.75من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

29. اإلدارة العامة للطريان املدين
تقييم اإلدارة العامة للطريان املدين مقارن بتقييم  : 91الر ل البياين ررل 

اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم اإلدارة العامة للطريان املدين حسب املعايري  : 92الر ل البياين ررل 
خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم اإلدارة العامة للطريان املدين حسب أدوات  : 93الر ل البياين ررل 
القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 3046.78التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 2354.52التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 1762.12التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 2855.00الشفافية

1-1 ������������������������������ 3150.50يف نظر املوظفني
--يف نظر املراجعني )غري منطبق(���������������� 2-1
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-1
4-1 �������������������������������� 2550.00يف نظر اخلرباء
3159.72من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
2266.67من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 3146.52النزاهة
1-2 ������������������������������ 3050.95يف نظر املوظفني
2-2 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
3-2 �������������������������������� 3337.50يف نظر اخلرباء
2637.50من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
1962.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

3743.27املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 3350.00يف نظر املوظفني
2-3 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-3
4-3 �������������������������������� 1837.50يف نظر اخلرباء
4711.11من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
1883.33من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 2950.64العدالة
1-4 ������������������������������ 4339.17يف نظر املوظفني
2-4 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-4
4-4 �������������������������������� 2062.50يف نظر اخلرباء
1258.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
4050.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

1753.21التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 3843.33يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 2050.00يف نظر اخلرباء
1354.17من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
1181.25من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 4332.05القيادة
1-6 ������������������������������ 3345.83يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 4512.50يف نظر اخلرباء
340.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
2075.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

30. اهليئة العامة لال تثامر
تقييم اهليئة العامة لالستثامر مقارن بتقييم اجلهات  : 94الر ل البياين ررل 

خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم اهليئة العامة لالستثامر حسب املعايري خالل  : 95الر ل البياين ررل 
الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم اهليئة العامة لالستثامر حسب أدوات القياس  : 96الر ل البياين ررل 
مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014

46.6

41.7

36.8

69.8

50.7

52.3

39.6

64.3

0% 20% 40% 60% 80%

رأي املوظفني

رأي اخلرباء

يناملورع اإللكرتو

مقابلة القياديني

تقييل اهليئة العامة لال تثامر متو ط اجلهات

62.1
54.5

46.8

59.4
53.5 51.0

0 %

25 %

50 %

75 %

2012 2013 2014

تقييل اهليئة العامة لال تثامر متو ط تقييل اجلهات

71

63

53

66

54

66

60

53

48

52

49

65

32

53
51

43

47

55

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %

55 %

60 %

65 %

70 %

75 %

القيادة التخطيط العدالة املساءلة النزاهة الشفافية
2012 2013 2014



مؤرش مدركات اإلصالح يف اجلهات احلكومية 2014 م88

مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 3146.74التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 3647.49التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 766.48التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 2160.58الشفافية

1-1 ������������������������������ 2453.26يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 767.41يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 587.50من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 2550.00يف نظر اخلرباء
683.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
4416.67من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 2848.27النزاهة
1-2 ������������������������������ 3848.68يف نظر املوظفني
1757.59يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 1662.50يف نظر اخلرباء
3533.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
3225.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

2350.87املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 3549.32يف نظر املوظفني
664.17يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 775.00من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 2425.00يف نظر اخلرباء
1941.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
3550.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 3149.75العدالة
1-4 ������������������������������ 2845.19يف نظر املوظفني
866.30يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 395.83من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 4137.50يف نظر اخلرباء
2933.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
4516.67من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

4435.08التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 3246.20يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 2937.50يف نظر اخلرباء
2637.50من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
410.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 3735.91القيادة
1-6 ������������������������������ 2150.87يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 3525.00يف نظر اخلرباء
641.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
446.25من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

31. املؤ سة العامة للرعاية السكنية
تقييم املؤسسة العامة للرعاية السكنية مقارن  : 97الر ل البياين ررل 

بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم املؤسسة العامة للرعاية السكنية حسب  : 98الر ل البياين ررل 
املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم املؤسسة العامة للرعاية السكنية حسب  : 99الر ل البياين ررل 
أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 3246.48التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 1657.97التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 1363.62التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 3750.13الشفافية

1-1 ������������������������������ 764.67يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 2250.00يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 2454.17من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 3837.50يف نظر اخلرباء
3558.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
4416.67من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 3444.93النزاهة
1-2 ������������������������������ 861.83يف نظر املوظفني
1857.41يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 2450.00يف نظر اخلرباء
4020.83من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
420.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

3444.58املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 864.86يف نظر املوظفني
2252.64يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 3037.50من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 1837.50يف نظر اخلرباء
4416.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
4333.33من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 3648.49العدالة
1-4 ������������������������������ 362.46يف نظر املوظفني
1954.81يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 2945.83من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 3050.00يف نظر اخلرباء
478.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
3458.33من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

1553.42التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 666.39يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 287.50يف نظر اخلرباء
428.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
3137.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 3437.33القيادة
1-6 ������������������������������ 464.56يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 1850.00يف نظر اخلرباء
340.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
446.25من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

32. اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
تقييم اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة  : 100الر ل البياين ررل 

السمكية مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة  : 101الر ل البياين ررل 
السمكية حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة  : 102الر ل البياين ررل 
السمكية حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 3346.14التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 3049.74التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 4531.30التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 3352.88الشفافية

1-1 ������������������������������ 4243.33يف نظر املوظفني
--يف نظر املراجعني )غري منطبق(���������������� 2-1
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-1
4-1 �������������������������������� 2550.00يف نظر اخلرباء
3159.72من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
2070.83من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 4340.55النزاهة
1-2 ������������������������������ 4047.94يف نظر املوظفني
2-2 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
3-2 �������������������������������� 3825.00يف نظر اخلرباء
3629.17من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
1962.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

4837.98املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 3647.92يف نظر املوظفني
2-3 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-3
4-3 �������������������������������� 3812.50يف نظر اخلرباء
2338.89من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
3550.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 3548.50العدالة
1-4 ������������������������������ 4239.44يف نظر املوظفني
2-4 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-4
4-4 �������������������������������� 3050.00يف نظر اخلرباء
2933.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
391.67من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

2050.80التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 3047.08يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 2937.50يف نظر اخلرباء
670.83من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
2650.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 2146.09القيادة
1-6 ������������������������������ 3147.33يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 2537.50يف نظر اخلرباء
1425.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
1287.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

33. املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
تقييم املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب  : 103الر ل البياين ررل 

مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب  : 104الر ل البياين ررل 
حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب  : 105الر ل البياين ررل 
حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 3444.45التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� --التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� --التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 2954.52الشفافية

1-1 ������������������������������ 4840.86يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 174.72يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 587.50من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 4912.50يف نظر اخلرباء
4244.44من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
1283.33من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 4640.00النزاهة
1-2 ������������������������������ 4347.04يف نظر املوظفني
1559.44يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 3825.00يف نظر اخلرباء
2637.50من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
420.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

3148.60املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 5138.79يف نظر املوظفني
2053.96يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 1170.83من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 1250.00يف نظر اخلرباء
3627.78من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
2866.67من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 2454.37العدالة
1-4 ������������������������������ 4140.27يف نظر املوظفني
1658.06يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 587.50من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 2062.50يف نظر اخلرباء
2933.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
2466.67من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

3936.67التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 4835.34يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 1362.50يف نظر اخلرباء
3620.83من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
3425.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 4232.56القيادة
1-6 ������������������������������ 5129.66يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 2537.50يف نظر اخلرباء
340.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
1781.25من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

34. وزارة الدفاع
تقييم وزارة الدفاع مقارن بتقييم اجلهات للعام  : 106الر ل البياين ررل 

2014

تقييم وزارة الدفاع حسب املعايري يف عام 2014 : 107الر ل البياين ررل 

تقييم وزارة الدفاع حسب أدوات القياس مقارنة  : 108الر ل البياين ررل 
بمتوسط اجلهات للعام 2014
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 3543.49التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 3348.56التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 3655.03التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 3153.18الشفافية

1-1 ������������������������������ 3746.67يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 2053.26يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 1769.44من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 875.00يف نظر اخلرباء
4827.78من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
2758.33من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 3743.41النزاهة
1-2 ������������������������������ 2552.82يف نظر املوظفني
1360.97يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 1662.50يف نظر اخلرباء
464.17من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
416.25من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

2749.72املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 3051.39يف نظر املوظفني
1756.09يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 1468.06من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 1837.50يف نظر اخلرباء
2636.11من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
3550.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 2751.41العدالة
1-4 ������������������������������ 3642.74يف نظر املوظفني
1460.97يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 1177.78من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 2062.50يف نظر اخلرباء
478.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
1970.83من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

4832.13التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 3743.54يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 2050.00يف نظر اخلرباء
460.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
3425.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 4431.09القيادة
1-6 ������������������������������ 3843.33يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 2537.50يف نظر اخلرباء
328.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
4025.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

35. بنك االئتامن الكويتي
تقييم بنك االئتامن الكويتي مقارن بتقييم  : 109الر ل البياين ررل 

اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم بنك االئتامن الكويتي حسب املعايري خالل  : 110الر ل البياين ررل 
الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم بنك االئتامن الكويتي حسب أدوات  : 111الر ل البياين ررل 
القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 3643.48التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 1557.98التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 3057.66التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 4645.51الشفافية

1-1 ������������������������������ 2055.00يف نظر املوظفني
--يف نظر املراجعني )غري منطبق(���������������� 2-1
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-1
4-1 �������������������������������� 875.00يف نظر اخلرباء
4630.56من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
460.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 4540.31النزاهة
1-2 ������������������������������ 2652.30يف نظر املوظفني
2-2 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
3-2 �������������������������������� 487.50يف نظر اخلرباء
490.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
420.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

3943.16املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 3150.56يف نظر املوظفني
2-3 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-3
4-3 �������������������������������� 575.00يف نظر اخلرباء
3727.78من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
460.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 4145.89العدالة
1-4 ������������������������������ 2346.83يف نظر املوظفني
2-4 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-4
4-4 �������������������������������� 787.50يف نظر اخلرباء
2933.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
470.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

3341.40التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 2250.14يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 875.00يف نظر اخلرباء
3620.83من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
410.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 2344.59القيادة
1-6 ������������������������������ 2848.44يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 387.50يف نظر اخلرباء
1425.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
460.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

36. اهليئة العامة للبيئة
تقييم اهليئة العامة للبيئة مقارن بتقييم اجلهات  : 112الر ل البياين ررل 

خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم اهليئة العامة للبيئة حسب املعايري خالل  : 113الر ل البياين ررل 
الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم اهليئة العامة للبيئة حسب أدوات القياس  : 114الر ل البياين ررل 
مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

الدرجةاملركزالوصف
%)من أصل 53(

1 ������������������� 3743.19التقييل العام للجهة 2014
2 ��� --التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� --التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 2657.86الشفافية

1-1 ������������������������������ 4741.56يف نظر املوظفني
--يف نظر املراجعني )غري منطبق(���������������� 2-1
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-1
4-1 ������������������ --يف نظر اخلرباء )غري منطبق(
584.72من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
2758.33من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 4142.08النزاهة
1-2 ������������������������������ 4941.67يف نظر املوظفني
2-2 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
3-2 ������������������ --يف نظر اخلرباء )غري منطبق(
854.17من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
3225.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

4241.60املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 5233.19يف نظر املوظفني
2-3 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-3
4-3 ������������������ --يف نظر اخلرباء )غري منطبق(
755.56من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
4141.67من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 4744.56العدالة
1-4 ������������������������������ 5230.79يف نظر املوظفني
2-4 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-4
4-4 ������������������ --يف نظر اخلرباء )غري منطبق(
1258.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
3458.33من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

3837.43التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 5227.36يف نظر املوظفني
2-5 ������������������ --يف نظر اخلرباء )غري منطبق(
2541.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
2456.25من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 3935.61القيادة
1-6 ������������������������������ 5326.22يف نظر املوظفني
2-6 ������������������ --يف نظر اخلرباء )غري منطبق(
1425.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
2075.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

37. وزارة الدولة لشؤون جملس األمة
تقييم وزارة الدولة لشؤون جملس األمة مقارن  : 115الر ل البياين ررل 

بتقييم اجلهات للعام 2014

تقييم وزارة الدولة لشؤون جملس األمة حسب  : 116الر ل البياين ررل 
املعايري يف عام 2014

تقييم وزارة الدولة لشؤون جملس األمة حسب  : 117الر ل البياين ررل 
أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 3843.07التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 2850.45التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 2658.03التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 3849.07الشفافية

1-1 ������������������������������ 1060.44يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 1359.17يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 2650.00من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 3837.50يف نظر اخلرباء
3856.94من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
460.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 2947.34النزاهة
1-2 ������������������������������ 3450.16يف نظر املوظفني
967.78يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 2450.00يف نظر اخلرباء
2637.50من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
420.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

3346.56املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 1358.75يف نظر املوظفني
1159.17يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 1170.83من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 2425.00يف نظر اخلرباء
1941.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
460.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 4644.59العدالة
1-4 ������������������������������ 2246.98يف نظر املوظفني
1261.39يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 1375.00من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 3050.00يف نظر اخلرباء
4216.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
470.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

3640.17التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 1751.94يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 2937.50يف نظر اخلرباء
1850.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
410.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 4530.66القيادة
1-6 ������������������������������ 1752.22يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 2537.50يف نظر اخلرباء
328.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
460.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

38. اهليئة العامة للصناعة
تقييم اهليئة العامة للصناعة مقارن بتقييم اجلهات  : 118الر ل البياين ررل 

خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم اهليئة العامة للصناعة حسب املعايري خالل  : 119الر ل البياين ررل 
الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم اهليئة العامة للصناعة حسب أدوات  : 120الر ل البياين ررل 
القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 3942.98التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 3148.76التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 2757.81التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 3252.99الشفافية

1-1 ������������������������������ 4542.08يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 864.05يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 1079.17من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 2550.00يف نظر اخلرباء
1673.61من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
460.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 2551.71النزاهة
1-2 ������������������������������ 3948.57يف نظر املوظفني
475.08يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 2450.00يف نظر اخلرباء
1254.17من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
420.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

3643.44املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 4443.75يف نظر املوظفني
1159.17يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 775.00من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 3812.50يف نظر اخلرباء
1155.56من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
460.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 1956.34العدالة
1-4 ������������������������������ 4438.93يف نظر املوظفني
569.76يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 879.17من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 1275.00يف نظر اخلرباء
766.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
470.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

4732.73التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 4042.60يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 2050.00يف نظر اخلرباء
3620.83من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
410.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 5320.67القيادة
1-6 ������������������������������ 4636.25يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 4512.50يف نظر اخلرباء
2516.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
460.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

39. املؤ سة العامة للتأمينات االجتامعية
تقييم املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية  : 121الر ل البياين ررل 

مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية  : 122الر ل البياين ررل 
حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية  : 123الر ل البياين ررل 
حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 4042.57التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 3448.00التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 3853.55التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 4048.74الشفافية

1-1 ������������������������������ 2353.39يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 2347.96يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 2259.03من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 4425.00يف نظر اخلرباء
2563.89من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
3941.67من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 5036.04النزاهة
1-2 ������������������������������ 2951.87يف نظر املوظفني
2350.37يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 4612.50يف نظر اخلرباء
3333.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
420.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

2650.37املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 2453.61يف نظر املوظفني
2946.77يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 2654.86من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 3812.50يف نظر اخلرباء
463.89من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
1883.33من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 4245.70العدالة
1-4 ������������������������������ 1847.54يف نظر املوظفني
2848.06يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 2855.56من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 4725.00يف نظر اخلرباء
2341.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
2862.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

4335.11التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 3146.28يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 4425.00يف نظر اخلرباء
2637.50من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
4018.75من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 2839.47القيادة
1-6 ������������������������������ 1452.61يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 2537.50يف نظر اخلرباء
340.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
2768.75من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

40. بلدية الكويت
تقييم بلدية الكويت مقارن بتقييم اجلهات خالل  : 124الر ل البياين ررل 

الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم بلدية الكويت حسب املعايري خالل الفرتة  : 125الر ل البياين ررل 
من 2012 إىل 2014

تقييم بلدية الكويت حسب أدوات القياس  : 126الر ل البياين ررل 
مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 4142.18التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 4341.90التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 3953.53التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 5042.06الشفافية

1-1 ������������������������������ 4940.00يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 3324.07يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 2845.83من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 4425.00يف نظر اخلرباء
979.17من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
2758.33من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 3544.60النزاهة
1-2 ������������������������������ 4147.78يف نظر املوظفني
3332.78يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 3825.00يف نظر اخلرباء
275.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
2450.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

4937.47املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 4443.75يف نظر املوظفني
3334.44يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 2945.83من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 440.00يف نظر اخلرباء
1744.44من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
2866.67من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 3848.03العدالة
1-4 ������������������������������ 4538.33يف نظر املوظفني
3331.30يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 1375.00من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 4137.50يف نظر اخلرباء
766.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
1575.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

2842.63التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 4338.33يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 4425.00يف نظر اخلرباء
2045.83من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
1575.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 3038.31القيادة
1-6 ������������������������������ 4537.11يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 3525.00يف نظر اخلرباء
933.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
2768.75من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

41. وزارة التعليل العايل
تقييم وزارة التعليم العايل مقارن بتقييم اجلهات  : 127الر ل البياين ررل 

خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم وزارة التعليم العايل حسب املعايري خالل  : 128الر ل البياين ررل 
الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم وزارة التعليم العايل حسب أدوات القياس  : 129الر ل البياين ررل 
مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 4241.58التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 4044.59التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 2458.61التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 3452.25الشفافية

1-1 ������������������������������ 3250.43يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 1558.58يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 3020.83من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 1962.50يف نظر اخلرباء
2859.72من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
3645.83من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 3842.92النزاهة
1-2 ������������������������������ 3550.00يف نظر املوظفني
1162.00يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 2450.00يف نظر اخلرباء
464.17من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
3225.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

4340.91املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 2652.95يف نظر املوظفني
2550.69يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 3225.00من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 2425.00يف نظر اخلرباء
4319.44من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
3258.33من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 3349.34العدالة
1-4 ������������������������������ 4040.46يف نظر املوظفني
2253.58يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 2945.83من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 1275.00يف نظر اخلرباء
4025.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
2862.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

5125.86التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 4142.23يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 4425.00يف نظر اخلرباء
460.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
3425.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 3138.21القيادة
1-6 ������������������������������ 3544.36يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 3525.00يف نظر اخلرباء
933.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
3550.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

42. وزارة املواصالت
تقييم وزارة املواصالت مقارن بتقييم اجلهات  : 130الر ل البياين ررل 

خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم وزارة املواصالت حسب املعايري خالل  : 131الر ل البياين ررل 
الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم وزارة املواصالت حسب أدوات القياس  : 132الر ل البياين ررل 
مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 4341.52التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 4538.90التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 2359.24التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 3650.27الشفافية

1-1 ������������������������������ 3350.42يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 1855.09يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 2747.22من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 2550.00يف نظر اخلرباء
1077.78من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
460.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 4839.28النزاهة
1-2 ������������������������������ 4247.48يف نظر املوظفني
2056.44يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 4612.50يف نظر اخلرباء
1450.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
420.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

4539.31املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 4345.66يف نظر املوظفني
959.62يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 2848.61من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 3812.50يف نظر اخلرباء
1941.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
460.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 3448.91العدالة
1-4 ������������������������������ 3144.72يف نظر املوظفني
1757.59يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 2658.33من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 3050.00يف نظر اخلرباء
766.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
470.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

3441.05التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 3544.24يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 2937.50يف نظر اخلرباء
866.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
410.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 4730.29القيادة
1-6 ������������������������������ 3246.25يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 2537.50يف نظر اخلرباء
2516.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
460.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

43. اهليئة العامة للتعليل التطبيقي والتدريب
تقييم اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  : 133الر ل البياين ررل 

مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  : 134الر ل البياين ررل 
حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  : 135الر ل البياين ررل 
حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 4441.12التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 1757.37التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 2857.80التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 4248.00الشفافية

1-1 ������������������������������ 5237.50يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 3039.50يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 3020.83من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 2550.00يف نظر اخلرباء
1077.78من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
1775.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 3046.59النزاهة
1-2 ������������������������������ 5041.07يف نظر املوظفني
2649.17يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 2450.00يف نظر اخلرباء
1450.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
2843.75من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

4639.04املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 4642.88يف نظر املوظفني
2749.13يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 3129.17من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 3812.50يف نظر اخلرباء
1941.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
3550.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 4445.20العدالة
1-4 ������������������������������ 4937.64يف نظر املوظفني
2946.50يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 3312.50من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 3050.00يف نظر اخلرباء
766.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
3654.17من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

3739.71التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 5033.25يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 2937.50يف نظر اخلرباء
1354.17من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
3137.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 4828.19القيادة
1-6 ������������������������������ 4933.30يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 3525.00يف نظر اخلرباء
2516.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
3837.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

44. اإلدارة العامة للجامرك
تقييم اإلدارة العامة للجامرك مقارن بتقييم  : 136الر ل البياين ررل 

اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم اإلدارة العامة للجامرك حسب املعايري  : 137الر ل البياين ررل 
خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم اإلدارة العامة للجامرك حسب أدوات  : 138الر ل البياين ررل 
القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 4540.33التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 4834.14التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 4150.89التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 4844.23الشفافية

1-1 ������������������������������ 4641.67يف نظر املوظفني
--يف نظر املراجعني )غري منطبق(���������������� 2-1
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-1
4-1 �������������������������������� 3837.50يف نظر اخلرباء
2859.72من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
4137.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 3643.45النزاهة
1-2 ������������������������������ 5337.98يف نظر املوظفني
2-2 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
3-2 �������������������������������� 1662.50يف نظر اخلرباء
1450.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
3718.75من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

5330.69املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 5328.13يف نظر املوظفني
2-3 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-3
4-3 �������������������������������� 2425.00يف نظر اخلرباء
1744.44من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
4525.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 4345.60العدالة
1-4 ������������������������������ 5326.90يف نظر املوظفني
2-4 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-4
4-4 �������������������������������� 1275.00يف نظر اخلرباء
2933.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
2466.67من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

2942.31التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 5325.00يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 1362.50يف نظر اخلرباء
1062.50من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
3425.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 3835.71القيادة
1-6 ������������������������������ 5227.83يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 1850.00يف نظر اخلرباء
1425.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
3550.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

45. وزارة النفط
تقييم وزارة النفط مقارن بتقييم اجلهات خالل  : 139الر ل البياين ررل 

الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم وزارة النفط حسب املعايري خالل الفرتة  : 140الر ل البياين ررل 
من 2012 إىل 2014

تقييم وزارة النفط حسب أدوات القياس مقارنة  : 141الر ل البياين ررل 
بمتوسط اجلهات للعام 2014
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الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 4640.28التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 2751.46التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 4053.40التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 4546.14الشفافية

1-1 ������������������������������ 3846.58يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 1954.63يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 3020.83من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 1962.50يف نظر اخلرباء
2762.50من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
460.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 4440.36النزاهة
1-2 ������������������������������ 3250.30يف نظر املوظفني
2550.00يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 3337.50يف نظر اخلرباء
2637.50من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
420.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

3543.47املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 3747.92يف نظر املوظفني
2153.47يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 1072.92من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 2425.00يف نظر اخلرباء
1647.22من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
460.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 4046.79العدالة
1-4 ������������������������������ 2147.14يف نظر املوظفني
2351.67يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 1375.00من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 3050.00يف نظر اخلرباء
2341.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
468.33من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

5225.12التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 3345.31يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 4425.00يف نظر اخلرباء
428.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
410.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 2739.81القيادة
1-6 ������������������������������ 2648.50يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 1850.00يف نظر اخلرباء
641.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
460.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

46. وزارة اإلعالم
تقييم وزارة اإلعالم مقارن بتقييم اجلهات خالل  : 142الر ل البياين ررل 

الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم وزارة اإلعالم حسب املعايري خالل الفرتة  : 143الر ل البياين ررل 
من 2012 إىل 2014

تقييم وزارة اإلعالم حسب أدوات القياس  : 144الر ل البياين ررل 
مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 4739.17التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� --التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� --التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 5141.41الشفافية

1-1 ������������������������������ 1557.78يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 3235.37يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 783.33من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 1962.50يف نظر اخلرباء
512.78من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
460.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 5333.29النزاهة
1-2 ������������������������������ 565.40يف نظر املوظفني
3139.44يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 3825.00يف نظر اخلرباء
490.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
420.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

4738.37املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 765.42يف نظر املوظفني
3236.39يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 191.67من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 2425.00يف نظر اخلرباء
500.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
460.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 5042.44العدالة
1-4 ������������������������������ 559.84يف نظر املوظفني
3240.74يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 879.17من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 2062.50يف نظر اخلرباء
500.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
470.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

3041.99التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 864.17يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 875.00يف نظر اخلرباء
460.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
410.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 3237.54القيادة
1-6 ������������������������������ 760.11يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 1262.50يف نظر اخلرباء
340.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
460.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

47. اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعارة
تقييم اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة مقارن  : 145الر ل البياين ررل 

بتقييم اجلهات للعام 2014

تقييم اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة حسب  : 146الر ل البياين ررل 
املعايري يف عام 2014

تقييم اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة حسب  : 147الر ل البياين ررل 
أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 4838.58التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 3248.59التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 3256.59التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 4943.63الشفافية

1-1 ������������������������������ 4442.11يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 2547.41يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 2358.33من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 2550.00يف نظر اخلرباء
4730.56من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
4333.33من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 4739.38النزاهة
1-2 ������������������������������ 5140.48يف نظر املوظفني
2251.30يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 1662.50يف نظر اخلرباء
464.17من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
3225.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

4142.29املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 4245.83يف نظر املوظفني
2351.67يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 1762.50من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 2425.00يف نظر اخلرباء
4613.89من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
3258.33من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 5142.06العدالة
1-4 ������������������������������ 4737.86يف نظر املوظفني
2650.37يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 3129.17من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 1275.00يف نظر اخلرباء
478.33من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
4145.83من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

4533.60التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 4537.36يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 2937.50يف نظر اخلرباء
460.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
2168.75من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 4630.49القيادة
1-6 ������������������������������ 4141.78يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 2537.50يف نظر اخلرباء
340.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
3837.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

48. اهليئة العامة للشباب والرياضة
تقييم اهليئة العامة للشباب والرياضة مقارن  : 148الر ل البياين ررل 

بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم اهليئة العامة للشباب والرياضة حسب  : 149الر ل البياين ررل 
املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم اهليئة العامة للشباب والرياضة حسب  : 150الر ل البياين ررل 
أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 4938.42التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 3547.96التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� --التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 3948.95الشفافية

1-1 ������������������������������ 4143.43يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 1658.19يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 1670.83من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 2550.00يف نظر اخلرباء
2859.72من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
460.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 4042.40النزاهة
1-2 ������������������������������ 3150.86يف نظر املوظفني
1261.78يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 3825.00يف نظر اخلرباء
2141.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
420.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

3843.19املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 2851.89يف نظر املوظفني
1557.90يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 2457.44من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 440.00يف نظر اخلرباء
366.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
460.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 4843.53العدالة
1-4 ������������������������������ 3841.89يف نظر املوظفني
1560.56يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 2066.67من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 4725.00يف نظر اخلرباء
1950.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
470.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

5029.89التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 3445.23يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 4425.00يف نظر اخلرباء
3429.17من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
410.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 5222.55القيادة
1-6 ������������������������������ 3743.63يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 3525.00يف نظر اخلرباء
340.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
460.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

49. وزارة الداخلية
تقييم وزارة الداخلية مقارن بتقييم اجلهات  : 151الر ل البياين ررل 

خالل الفرتة من 2013 إىل 2014

تقييم وزارة الداخلية حسب املعايري خالل الفرتة  : 152الر ل البياين ررل 
من 2013 إىل 2014

تقييم وزارة الداخلية حسب أدوات القياس  : 153الر ل البياين ررل 
مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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الدرجةاملركزالوصف
%)من أصل 53(

1 ������������������� 5038.22التقييل العام للجهة 2014
2 ��� 2255.05التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 4249.70التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 4744.76الشفافية

1-1 ������������������������������ 2553.06يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 1161.13يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 1964.24من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 4425.00يف نظر اخلرباء
4340.28من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
460.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 3942.87النزاهة
1-2 ������������������������������ 2154.80يف نظر املوظفني
1459.54يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 2450.00يف نظر اخلرباء
4216.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
420.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

5236.03املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 2353.86يف نظر املوظفني
1855.00يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 1663.19من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 440.00يف نظر اخلرباء
4416.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
460.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 4544.98العدالة
1-4 ������������������������������ 1450.34يف نظر املوظفني
1161.53يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 1276.39من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 4137.50يف نظر اخلرباء
4025.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
470.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

4632.77التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 2947.70يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 2937.50يف نظر اخلرباء
3525.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
410.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 4927.92القيادة
1-6 ������������������������������ 3047.60يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 3525.00يف نظر اخلرباء
2516.67من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
460.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

50. وزارة الصحة
تقييم وزارة الصحة مقارن بتقييم اجلهات خالل  : 154الر ل البياين ررل 

الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم وزارة الصحة حسب املعايري خالل الفرتة  : 155الر ل البياين ررل 
من 2012 إىل 2014

تقييم وزارة الصحة حسب أدوات القياس  : 156الر ل البياين ررل 
مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 5137.78التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 3945.35التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 3157.36التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 4347.88الشفافية

1-1 ������������������������������ 4343.22يف نظر املوظفني
2-1 ������������� 2647.05يف نظر املراجعني )من أصل 33(
3-1 ����� 2161.46من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-1 �������������������������������� 2550.00يف نظر اخلرباء
4050.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
3941.67من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 5135.44النزاهة
1-2 ������������������������������ 4546.01يف نظر املوظفني
2846.57يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-2
3-2 �������������������������������� 4612.50يف نظر اخلرباء
3729.17من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
3225.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

4042.39املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 4940.61يف نظر املوظفني
2848.55يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-3
3-3 ����� 2555.21من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-3 �������������������������������� 440.00يف نظر اخلرباء
3230.56من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 3249.35العدالة
1-4 ������������������������������ 4837.85يف نظر املوظفني
3046.22يف نظر املراجعني )من أصل 33( ������������� 2-4
3-4 ����� 2658.33من منظور املراجع اخلفي )من أصل 33(
4-4 �������������������������������� 4725.00يف نظر اخلرباء
275.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
1575.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

5324.87التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 4239.67يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 2937.50يف نظر اخلرباء
454.17من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
410.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 5126.77القيادة
1-6 ������������������������������ 4239.60يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 4512.50يف نظر اخلرباء
340.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
3356.25من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

51. وزارة الشئون االجتامعية والعمل
تقييم وزارة الشئون االجتامعية والعمل مقارن  : 157الر ل البياين ررل 

بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم وزارة الشئون االجتامعية والعمل حسب  : 158الر ل البياين ررل 
املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم وزارة الشئون االجتامعية والعمل حسب  : 159الر ل البياين ررل 
أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 5237.04التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 2453.64التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� 1562.48التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 5238.55الشفافية

1-1 ������������������������������ 1955.22يف نظر املوظفني
--يف نظر املراجعني )غري منطبق(���������������� 2-1
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-1
4-1 �������������������������������� 4425.00يف نظر اخلرباء
505.56من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
2266.67من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 4936.10النزاهة
1-2 ������������������������������ 1756.35يف نظر املوظفني
2-2 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
3-2 �������������������������������� 3825.00يف نظر اخلرباء
490.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
2256.25من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

5136.32املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 2154.44يف نظر املوظفني
2-3 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-3
4-3 �������������������������������� 440.00يف نظر اخلرباء
500.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
1100.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 5238.81العدالة
1-4 ������������������������������ 1151.75يف نظر املوظفني
2-4 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-4
4-4 �������������������������������� 4137.50يف نظر اخلرباء
500.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
2466.67من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

4235.20التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 2449.03يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 2937.50يف نظر اخلرباء
460.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
2650.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 3537.29القيادة
1-6 ������������������������������ 1154.44يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 4512.50يف نظر اخلرباء
340.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
1287.50من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

52. مؤ سة املوانئ الكويتية
تقييم مؤسسة املوانئ الكويتية مقارن بتقييم  : 160الر ل البياين ررل 

اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم مؤسسة املوانئ الكويتية حسب املعايري  : 161الر ل البياين ررل 
خالل الفرتة من 2012 إىل 2014

تقييم مؤسسة املوانئ الكويتية حسب أدوات  : 162الر ل البياين ررل 
القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics

الدرجةاملركزالوصف
%

1 ��� 5334.84التقييل العام للجهة 2014 )من أصل 53(
2 ��� 4929.57التقييم العام للجهة 2013 )من أصل 49(
3 ��� --التقييم العام للجهة 2012 )من أصل 47(

معايري التقييل
1 ������������������������������������� 5336.92الشفافية

1-1 ������������������������������ 5039.33يف نظر املوظفني
--يف نظر املراجعني )غري منطبق(���������������� 2-1
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-1
4-1 �������������������������������� 2550.00يف نظر اخلرباء
520.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-1
2266.67من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-1

2 �������������������������������������� 5234.89النزاهة
1-2 ������������������������������ 5238.21يف نظر املوظفني
2-2 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
3-2 �������������������������������� 3825.00يف نظر اخلرباء
490.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 4-2
793.75من منظور مقابلة القياديني�������������������� 5-2

5037.42املساءلة واحرتام القانون���������������������� 3
1-3 ������������������������������ 4841.46يف نظر املوظفني
2-3 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-3
4-3 �������������������������������� 1837.50يف نظر اخلرباء
500.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-3
1883.33من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-3

4 �������������������������������������� 5335.67العدالة
1-4 ������������������������������ 5134.40يف نظر املوظفني
2-4 ��������������� --يف نظر املراجعني )غري منطبق( 
--من منظور املراجع اخلفي )غري منطبق(�������� 3-4
4-4 �������������������������������� 3050.00يف نظر اخلرباء
500.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 5-4
1970.83من منظور مقابلة القياديني�������������������� 6-4

4930.21التخطيط اإل رتاتيجي����������������������� 5
1-5 ������������������������������ 4933.54يف نظر املوظفني
2-5 �������������������������������� 4425.00يف نظر اخلرباء
460.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-5
1575.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-5

6 ��������������������������������������� 4133.91القيادة
1-6 ������������������������������ 4835.67يف نظر املوظفني
2-6 �������������������������������� 2537.50يف نظر اخلرباء
340.00من منظور املوقع اإللكرتوين������������������ 3-6
2075.00من منظور مقابلة القياديني�������������������� 4-6

53. إدارة الفتوى والترشيع
تقييم إدارة الفتوى والترشيع مقارن بتقييم  : 163الر ل البياين ررل 

اجلهات خالل الفرتة من 2013 إىل 2014

تقييم إدارة الفتوى والترشيع حسب املعايري  : 164الر ل البياين ررل 
خالل الفرتة من 2013 إىل 2014

تقييم إدارة الفتوى والترشيع حسب أدوات  : 165الر ل البياين ررل 
القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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معلومات حول 
المؤشر
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 معلومات حول املؤرش
أوال -  ؤال وجواب

1(  ملاذا تقرر إصدار »مؤرش مدركات اإلصالح يف اجلهات العامة« ؟
تكمن أمهية املؤرش يف بعده اإلصالحي فهو حيدد معايري اإلصالح بشكل دقيق وموضوعي ملساعدة اجلهات عىل 
اجلهات  يف  اإلصالح  قياس  ملرشوع  اجلمعية  خططت  األساس  هذا  وعىل  وتنفيذها.  الالزمة  التصحيحية  الربامج  رسم 

احلكومية من خالل رصد أدائها وفق معايري حمددة تستهدف  اكتشاف مكامن اخللل.

ويوفر  اإلمجايل،  املحيل  الناتج  ثلثي  بأكثر من  يساهم  والذي  الكويت  دولة  العام يف  للقطاع  النسبية  ونظرا لألمهية 
85% من إمجايل العاملة الوطنية( فإن نرش  اجلانب األعظم من الوظائف وفرص العمل للمواطنني، )حيث يضم أكثر من 
الوعي حول مدركات اإلصالح يف تلك اجلهات والتزامها بمعايري الشفافية والنزاهة واملساءلة واحرتام القانون والعدالة 
اخلدمات  مستوى  وحتسني  اجلهات  تلك  أداء  حتسني  يف  حتاًم  سيساهم  والقيادة  اإلسرتاتيجي  والتخطيط  الفرص  وتكافؤ 

املقدمة مما سيدفع بعجلة التنمية إىل األمام.

وملحاربة ظاهرة الفساد يف اجلهات العامة بكل مظاهرها، من الرضوري أن يتم إعطاء صالحيات تنفيذية واسعة 
لألجهزة الرقابية يف الدولة من أجل حتقيق األهداف املرجوة فيام يتعلق بالشفافية وممارسة املساءلة؛ ومن هنا تكمن أمهية 
قياس مؤرش مدركات اإلصالح من قبل مجعية الشفافية الكويتية، حيث يتم من خالل هذا املؤرش حتديد نقاط القوة والضعف 
لدى كل جهة، ورصد التغريات التي حتدث فيها عرب السنوات؛ واملأمول هو أن  يتم استعامل هذه البيانات من قبل األجهزة 
الذايت  العامة نفسها هبدف إجياد السبل لإلصالح  الرقابية يف الدولة الختاذ ما يلزم من إجراءات، وأيضا من قبل اجلهات 

داخلها.  

وباختصار.. فإن املؤرش يضع خريطة طريق إلصالح اجلهات العامة يف الدولة.  

2(  كيف بدأت فكرة املؤرش؟
بدأت فكرة مؤرش مدركات اإلصالح بعد انعقاد اجلمعية العمومية التأسيسية – يف عام 2005– حيث تشكلت جلنة   

لوضع إسرتاتيجية للجمعية وخطة تشغيلية ، وقد تضمنت اخلطة مرشوع لقياس اإلصالح والفساد يف اجلهات احلكومية.

إن  كثرة األحاديث والكتابات عن تزايد الفساد اإلداري واملايل يف الكويت وتردي مستوى اخلدمة العامة وتراجع 
CPI« بشكل يضعنا أمام مسؤولية تقديم دراسات  الفساد -  املعنية ومنها »مؤرش مدركات  الدولية  ترتيبها يف املؤرشات 

علمية النتشال القطاع العام من الوضع السيئ الذي هو فيه.

2006م البدء يف املرشوع هبدف رصد أداء اجلهات العامة وفق معايري حمددة لكشف مكامن  لذلك تم يف نوفمرب 
التقييم، حيث صدر املؤرش يف نسخته  اخللل ورسم خريطة إصالح وطني للجهات احلكومية، وبالفعل تم وضع أدوات 

األوىل يف فرباير 2008م.
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3(  ملاذا تل اختيار ا ل »مؤرش مدركات اإلصالح يف اجلهات العامة« ؟
تم اختيار هذا االسم لألسباب التالية:

مؤشللر: فهو يعرب عن درجة ومقدار اليشء الذي يتم قياسه، وفق سّلم من الدرجات، حتى تسهل املقارنة بني  ●
اجلهات العامة وفق هذا املؤرش.

العامة وليس  ● مدركلات: هذا املؤرش يعكس »املدركات واالنطباعات« ملدى وجود قيم احلوكمة يف اجلهات 
حقائق مؤكدة بأدلة ثابتة.

اإلصالح: هذا املؤرش يقيس واقع اإلصالح بمفهومه العام الذي يشمل جمموعة من القيم التي ينبغي للجهات  ●
العامة االلتزام هبا.

اجلهلات العاملة: تم توجيه هذا املؤرش لقياس اإلصالح يف اجلهات العامة فقط، وال يشمل القطاع اخلاص أو  ●
السلطتني الترشيعية والقضائية.

4(  التعريف بجائزة الكويت للشفافية واإلصالح؟
بادر   2012 عام  ويف  العامة«،  اجلهات  يف  اإلصالح  مدركات  »مؤرش  بإصدار  سنوات  ولعدة  اجلمعية  استمرت 
مشكورًا ديوان سمو رئيس جملس الوزراء الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح بفكرة تبني هذا املؤرش، نظرًا ألمهيته وفوائده 
يف تعزيز الشفافية واإلصالح يف الكويت وذلك إلعطائه دفعة أقوى يف التأثري اإلجيايب عىل املؤسسات يف الدولة. كام اقرتح 
مجعية  تطلعات  مع  تلتقي  رائدة  فكرة  وهي  العامة،  اجلهات  مؤرش  جانب  إىل  أخرى  مؤرشات  وجود  فكرة  ديوان سموه 
الشفافية الكويتية. ومن هنا جاءت تسمية »جائزة الكويت للشفافية واإلصالح« لتضم مؤرش اجلهات العامة ومؤرشات 
أخرى. وبالفعل تم خالل هذا العام 2014 إعداد »مؤرش مدركات اإلصالح يف اجلمعيات التعاونية« وسيكون يف إصدار 

مستقل عن هذا الكتاب.

5(  ما هي املعايري الرئيسية للمؤرش، وكيف تل حتديدها كأدوات لإلصالح؟
يشتمل مؤرش مدركات اإلصالح عىل ستة معايري رئيسية هي:

الشفافية.أ.  

النزاهة.ب.  

املساءلة واحرتام القانون.ت.  

العدالة وتكافؤ الفرص.ث.  

التخطيط اإلسرتاتيجيج.  

القيادة.ح.  

ومتثل هذه املؤرشات الستة معايري هامة لقياس اإلصالح وذلك يف معظم أدبيات إدارة احلكم الرشيد الدولية.
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6(  ما هي اجلهات املشمولة باملؤرش؟
توجد يف الكويت قرابة 59 جهة حكومية، ويف السنة األوىل للمؤرش عام 2008م تم اختيار 30 جهة حكومية فقط 
تقدم خدمات مبارشة لألفراد، ويف السنوات التالية بدأ يزيد عدد اجلهات حيث بلغ يف العام السابع للمؤرش 2014م عدد 

53 جهة. ويف اجلدولني رقم 21 و22 قائمتني باجلهات اخلدمية وغري اخلدمية املشمولة باملؤرش واألدوات لكل جهة:

اجلهات اخلدمية املشمولة يف املؤرش واألدوات لكل جهة : 21اجلدول ررل 

رأيا ل اجلهةم
املوظفني

رأي
املراجعني

الزيارة
امليدانية

رأي
اخلرباء

املورع 
اإللكرتوين

مقابلة 
القياديني

üüüüüüوزارة الرتبية1
×üüüüüوزارة الصحة2
üüüüüüوزارة التجارة والصناعة3
üüüüüüوزارة العدل4
üüüüüüوزارة األوراف والشئون اإل المية5
üüüüüüوزارة الكهرباء واملاء6
×üüüüüوزارة الداخلية7
üüüüüüوزارة املواصالت8
üüüüüüوزارة التعليل العايل9

üüüüüüوزارة اإلعالم10
üüüüüüوزارة الشئون االجتامعية والعمل11
üüüüüüوزارة املالية12
üüüüüüاإلدارة العامة للجامرك13
üüüNAüüبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة14
üüüüüüديوان اخلدمة املدنية15
üüüüüüاإلدارة العامة لإلطفاء16
üüüüüüاهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية17
üüüüüüاهليئة العامة للتعليل التطبيقي18
üüüüüüجامعة الكويت19
üüüüüüبلدية الكويت20
üüüüüüاهليئة العامة لشئون القرص21
üüüüüüاهليئة العامة للمعلومات املدنية22
üüüüüüاهليئة العامة للشباب والرياضة23
üüüüüüهيئة أ واق املال24
×üüüüüاهليئة العامة للصناعة25
üüüüüüبنك االئتامن الكويتي26
üüüüüüبيت الزكاة27
×üüüüüاملؤ سة العامة للتأمينات االجتامعية28
üüüüüüاملؤ سة العامة للرعاية السكنية29
üüüüüüجلنة املنارصات املركزية30
üüüüüüاهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعارة31
üüüNANAüإدارة نزع امللكية للمنفعة العامة32
üüüüüüوزارة الدفاع33
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اجلهات غري اخلدمية املشمولة يف املؤرش واألدوات لكل جهة : 22اجلدول ررل 

رأيا ل اجلهةم
املوظفني

رأي
املراجعني

الزيارة
امليدانية

رأي
اخلرباء

املورع 
اإللكرتوين

مقابلة 
القياديني

üNANAüüüوزارة األشغال العامة34

üNANAüüüوزارة النفط35

üNANAüüüاألمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط والتنمية36

×üNANAüüاهليئة العامة للبيئة37
üNANAüüüاملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب38

üNANAüüüمعهد الكويت لألبحاث العلمية39

üNANAüüüمؤ سة البرتول الكويتية40

üNANAüüüوكالة األنباء الكويتية41

üNANAüüüمؤ سة املوانئ الكويتية42

üNANAüüüاهليئة العامة لال تثامر43

üNANAü××üإدارة الفتوى والترشيع44

üNANAüüüاإلدارة العامة للطريان املدين45

üNANAüüüاألمانة العامة لألوراف46

üNANAüüüالصندوق الكويتي للتنمية االرتصادية 47

üNANAüüüاهليئة العامة لتقدير التعويضات48

üNANAüüüبنك الكويت املركزي49

üNANAüüüاإلدارة املركزية لإلحصاء50

üNANANAüüوزارة الدولة لشؤون الشباب51

üNANAüüüاحلرس الوطني52

üNANANAüüوزارة الدولة لشؤون جملس األمة53

عالمة )ü( تعني تم عمل التقييم، و )×( تعني مل يسمحوا بعمل التقييم ، و )× ×( تعني ال يوجد، أما )NA( تعني أن اجلهة ال تنطبق عليها أداة االستطالع 

أو مل تتوفر بيانات.

7(  كيف تل حتديد املواضيع - األ ئلة - التي تدل عىل عملية اإلصالح ؟
قام جملس األمناء بمجموعة كبرية من اإلجراءات واللقاءات هبدف وضع املعايري الرئيسية واملعايري الفرعية، حيث 

تم ما ييل:

عرض عنارص التقييم عىل عدد من اخلرباء والفنيني ألخذ مالحظاهتم.أ.  

عرض ومناقشة أفكار املؤرش يف عام 2007م عىل عدد من اجلهات ذات الشأن، مثل »ديوان املحاسبة« ب.  
و»ديوان اخلدمة املدنية« و »جهاز خدمة املواطنني وتقييم أداء اجلهات احلكومية« و »جهاز إعادة هيكلة 

القوى العاملة« و»املعهد العريب للتخطيط«.. هبدف االستفادة من خرباهتم وأخذ مالحظاهتم.

زيارة » برنامج ديب لألداء احلكومي املتميز« والتعرف عىل معايري تقييم فئات الربنامج واإلطالع عىل ت.  
جتربتهم.

اإلطالع والفحص لتجارب عديدة يف بناء املؤرشات عىل مستوى العامل.ث.  
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كام متت إحاطة سمو رئيس جملس الوزراء بفكرة املؤرش وحمتواه من خالل زيارة خاصة قام هبا جملس إدارة اجلمعية 
يف منتصف عام 2007م. وبعد إنجاز املؤرش يف سنته األوىل 2008م، يقوم جملس األمناء سنويا بمراجعة عنارص التقييم، 

هبدف حتسني صياغتها وإعادة توزيعها بناء عىل النتائج التي قد تكشف أية مالحظات.

8(  من هي اجلهة املنفذة لكل أداة من أدوات القياس؟
كام ذكرنا فهناك ستة أدوات لقياس املعايري الستة للمؤرش، ولكل أداة جهة نفذهتا وهي عىل النحو التايل:

أدوات املؤرش واجلهات املسؤولة عن تنفيذها : 23اجلدول ررل 

األداةاجلهة املنفذة

مركز اآلراء اخلليجية 
الستطالعات الرأي

استطالع رأي املوظفني
استطالع رأي املراجعني

املراجع اخلفي

مجعية الشفافية الكويتية
خرباء اجلمعية من واقع تقارير ديوان املحاسبة

املوقع اإللكرتوين
مقابلة القياديني

9(  هل  يتل تكرار أعامل املؤرش ؟ وما هي مواعيده ؟
يتم إصدار املؤرش بشكل سنوي، بحيث يتم البدء يف أعامله يف الربع األخري من كل عام ، ليتم اإلعالن عن النتائج 

خالل النصف األول من العام التايل.

10(  ما هي املعورات التي واجهت أعامل املؤرش؟
بالرغم من  ● تابعة هلا  املطالبة بخطابات خاصة هلا أو إلدارات  الباحثني من خالل  تأخري بعض اجلهات لعمل 

حصول اجلمعية عىل موافقة اإلدارة املركزية لإلحصاء . 

عدم تفاعل بعض اجلهات مع باحث مجع البيانات مما يتطلب اختاذ بعض اخلطوات مثل االتصاالت الشخصية  ●
مع املسئولني لتسهيل مهام الباحثني. 

11( هل  يتل تطوير أعامل املؤرش يف املستقبل ؟
يف  سنوي  بشكل  النظر  يتم  لذلك  املؤرش،  ألعامل  مستمر  تطوير  فهناك  األمناء  جملس  اختصاصات  إىل  بالرجوع 

اجلوانب التالية:
معايري التقييم هبدف حتسينها وتطويرها.�  1
املنهجية العلمية للدراسة.�  2
عدد اجلهات التي يتناوهلا التقييم هبدف زيادهتا.�  3
اجلهة املنفذة الستطالعات الرأي.�  4
أسئلة استطالعات الرأي.�  5
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12(  ما هي انعكا ات هذا املؤرش عىل اجلهات العامة يف الدولة؟
يساهم املؤرش يف حتقيق جمموعة من الفوائد للجهات العامة أبرزها:

ثقافة أ.   نرش  يف  تساهم  أن  شأهنا  من  التي  األدوات  من  جمموعة  عىل  التعرف  عىل  اجلادة  اجلهات  حتفيز 
الشفافية والنزاهة والعدالة واملساءلة بني العاملني فيها.

تطوير معايري اختيار اإلرشافيني والقياديني.ب.  

حتسني مستوى اخلدمة املقدمة للجمهور واالهتامم بجودهتا.ت.  

توفري خريطة تفصيلية لإلصالح يف اجلهات العامة وفق متطلبات قوانني الدولة ونظمها.ث.  

التشجيع عىل وضع نظم ولوائح تلزم العاملني يف اجلهاز اإلداري بالدولة بمعايري الشفافية والنزاهة ج.  
واملساءلة والعدالة.

13(  كيف يمكن للجهات اال تفادة من املؤرش ؟ 
يمكن لكل جهة االستفادة من املؤرش من خالل االطالع عىل نتائج متوسطها العام وثم مقارنة موقعها ومعدل 

التغيري عن األعوام السابقة ، باإلضافة إىل معرفة تفاصيل النتائج لكل أداة وكل معيار .   

14(  ما هي مراحل حتليل املؤرش؟
تلخيص مجيع أسئلة الدراسة يف مؤرشات وصفية : Frequency Tables & Graphs and Statistical أ.  

Summary Measures

�Testing Between Demographic Characب.    اختبار مؤرشات اإلصالح وفقا للسامت الديموغرافية :
teristics

إمجايل ت.   احتساب  يف  الوزين  غري  واملتوسط  الوزين  املتوسط  استخدام  تم  حيث   : اإلحصائية  املقاييس 
املتوسط العام لكل أداة.

اختبار الفروقات اإلحصائية : تم استخدام حتليل اختبار )T�Test & Anova Test( لقياس االختالفات ث.  
ذات الداللة اإلحصائية بام يتعلق باخلصائص الديموغرافية للموظفني واملراجعني. أما بالنسبة العتامدية 

النتائج، فقد تم حساب ثبات االستطالعات بأبعادها الستة باستخدام معامل كرونباخ ألفا.

15(  ماهو »عامل التميز«؟
»عامل التميز« هو عبارة عن درجات إضافية متنح للجهة  نظري متيزها يف واحد أو أكثر من اجلوانب التالية :

أداء يفوق التوقعات يف أحد املعايري الستة للمؤرش. ●

نشاط إضايف يف أحد املعايري الستة للمؤرش يعزز الشفافية. ●

إبداع أو تطور استثنائي خارج املعايري الستة ولكن ضمن مفهوم الشفافية. ●
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16(  ماهي آلية اختيار خرباء مقابلة القياديني؟
نرشت اجلائزة إعالنًا صحفيًا وكذلك يف موقعها اإللكرتوين تطلب فيه خرباء متطوعني يشرتط فيهم ما ييل: حيمل 
لديه شهادة ماجستري يف جمال خيدم مواضيع  الكويت، )أو(  الكليات يف  أو  الدكتوراه ويعمل يف إحدى اجلامعات  شهادة 
اجلائزة، )أو( حيمل شهادة جامعية وال تقل خربته الوظيفية عن مدير إدارة يف جهة عامة أو رشكة مدرجة يف سوق الكويت 
لألوراق املالية )و( جيتاز املقابلة الشخصية التي يقيمها جملس أمناء اجلائزة، والربنامج التدريبي الذي تنظمه اجلائزة حول 
أعامهلا )و( يوقع عىل »الئحة القواعد العامة لسلوك املتطوعني والعاملني« اخلاصة باجلائزة، ويفصح ملجلس األمناء عن أي 

تعارض مصالح حمتمل أو حقيقي مع أي جهة يساهم يف تقييمها.

17(  ماهي ضوابط جتنب أي تعارض مصالح حمتمل؟
تم وضع جمموعة من اإلجراءات ملنع أي تعارض مصالح حمتمل، حيث يتم توزيع اخلرباء ملقابلة قياديي اجلهات 

احلكومية وفقًا للمعايري واإلجراءات التالية:

كل خبري قام بالتوقيع عىل »الئحة القواعد العامة لسلوك املتطوعني والعاملني« اخلاصة باجلائزة. ●

ال يقل عدد املشاركني من اخلرباء يف املقابالت مع قياديي اجلهة عن اثنني وال يزيد عن أربعة خرباء وذلك للتأكد  ●
من عدم وجود أي حتّيز من اخلبري.

ال يسمح خلبري من جهة حكومية بمقابلة قيادي جهة منافسة جلهة عمله وفقًا لنتائج مؤرش 2013 وذلك بأن  ●
يكون هناك عىل األقل ستة مراكز يف ترتيب املؤرش بني جهة اخلبري واجلهة التي سيتم مقابلة قيادييها.

ال يتم تقييم اجلهة إال بالتوافق بني اخلرباء املشاركني بالزيارة. ●

كل هذه اإلجراءات متنع بشكل مطلق أي احتامل لتعارض املصالح.

18(  ماهي مصادر التقييل التي رجع إليها خرباء اجلمعية يف التقييل؟
تم قراءة التقرير السنوي لديوان املحاسبة، حيث تم تكييف املالحظات وفقًا ملعايري املؤرش الست، أخذًا يف االعتبار 

حجم ومادية املالحظة، مع رصد وتقييم ما يكتب يف الصحافة عن تلك اجلهات.
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ثانيًا - منهجية املؤرش 
يندرج املؤرش حتت نمط الدراسات الكمية ، لذا نشري يف هذا اجلزء إىل أهم اخلطوات املنهجية التي  تم اتباعها يف 

إعداد املؤرش يف إطار أنظمة وقوانني اإلدارة املركزية لإلحصاء يف الكويت. وذلك عىل النحو التايل : 

1(  عينة املؤرش 
املايض،  العام  عن   %55 بزيادة  موظف   4,373 املوظفني  رشحية  حجم  بلغ 
وحجم رشحية املراجعني 3,587  مراجع بزيادة 20% ، وقد تم مجع البيانات باستخدام 
أسلوب العينة الطبقية ، ومن ثم تطبيق أسلوب العينة العشوائية البسيطة لسحب عينة 
من كل طبقة ، وذلك وفقا للقوائم املعدة بأسامء اجلهات املستهدفة وقد سجلت نسبة 
اخلطأ ما بني  2% و 3% بحد أقىص وحد أدنى و درجة ثقة 99% . وقد  تم استيفاء مجيع 
االستامرات املخطط هلا وبنسبة مئوية إضافية ترتاوح ما بني 1% و 2% يف كل أداة كام هو 

مبني يف امللحق اإلحصائي.1

وجتدر اإلشارة بأنه عند مقارنة عدد وخصائص عينة العام 2014 مع العام 2013 نجد أهنا متقاربة إىل درجة كبرية. 
وتشكلت العينة من كويتيني ومقيمني عرب ، من موظفني ومراجعني يف اجلهات احلكومية، ذكور وإناث موزعني عىل 53 
جهة . وكام كان العدد اإلمجايل للزيارات امليدانية 300 زيارة أجريت للجهات اخلدمية بزيادة 35% عن العام املايض، بواقع 

ثالثة زيارات لكل موقع. 

وأما ما يتعلق بعينة املوقع اإللكرتوين فقد تم تقييم املواقع اإللكرتونية من قبل 3 خرباء لكل جهة . وقد شمل التقييم 
مجيع اجلهات ماعدا إدارة الفتوى والترشيع لعدم وجود موقع إلكرتوين لدهيا و إدارة نزع امللكية بسبب صدور قرار وزاري 

حديث بفصل موقعهم اإللكرتوين عن وزارة املالية.

2(  مراربة وضبط جودة البيانات 
سعى فريق العمل إىل توفري البيانات املوثوقة و ضبط جودة البيانات من خالل اختاذ العديد من اخلطوات ومنها :

التدريب املرّكز لفريق مجع البيانات عىل املقابالت امليدانية يف استطالعات الرأي بشكل عام وعىل االستامرات  ●
اخلاصة باملؤرش بشكل خاص لضامن الفهم الصحيح  واملشرتك لكل عنارص األسئلة.

مراعاة العمل اجلامعي يف مرحلة العمل امليداين بني أعضاء الفريق و املرشفني . ●

مراجعة االستامرات املستلمة من امليدان والتأكد من سالمتها واكتشاف األخطاء وغريها حسب ما هو معمول  ●
به يف استطالعات الرأي .

االتصال بعينة عشوائية من املستجيبني للتأكد من أن املقابلة امليدانية متت ، حيث طلب من فريق العمل استئذان  ●
املستجيبني باحتاملية التواصل معهم من خالل  االتصال ، مع العلم أن أرقام اهلواتف التي زودنا هبا املستجيبني 

حيتوي امللحق عىل بيانات وجداول إضافية ويمكن احلصول عىل نسخة إلكرتونية منه يف موقع اجلمعية  1
www.transparency.org.kw                 

7,960
عدد من تل ا تطالع رأهيل 
من موظفي ومراجعي 
اجلهات احلكومية
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تم تسجيلها يف كشف منفصل من دون أسامء، ومل تسجل عىل ذات االستامرة.

الذكية  ● نظام االستامرات  الواضحة وتصحيحها حسب  اإلجابات غري  اإلدخال واكتشاف  نظام  متت مراجعة 
)ICR Forms( املعمول به يف مركز اآلراء اخلليجية الستطالعات الرأي .

3(  حتديد األوزان لكل أداة
تم حتديد األوزان بالنسبة لكل أداة من أدوات القياس الستة )موظفني/مراجعني/املراجع اخلفي/اخلرباء/مقابلة 

القياديني/املوقع اإللكرتوين( باالستناد إىل عنرصين أساسيني :

أ - عدد املعايري التي تغطيها كل أداة : فمثال املوقع اإللكرتوين يغطي معايري الشفافية والنزاهة واملساءلة بينام تغطي 
املقابلة الشخصية للقياديني ستة معايري ، وعليه فإن الوزن املنوط بمقابلة القياديني أكرب من الوزن املنوط للموقع اإللكرتوين .

األكرب  الوزن  يكون  أن  االعتبار رضورة  أخذ يف  أداة   أو وزن كل  ثقل  واقع  : من  أداة  لكل  النسبية  األمهية  ب - 
دولة  يف  امليكنة  خطة  ظل  يف  السيام  أمهية  من  اإللكرتوين  املوقع  و  اخلرباء  رأي  يمثله  ما  وكذلك   ، واملراجعني  للموظفني 

الكويت ، فقد أسندت هلذه األدوات أوزان أكرب من األدوات األخرى.

وبعد األخذ يف االعتبار العاملني السابقني ، ويف ضوء املناقشات التي متت بني اخلرباء واملختصني يف املعايري وانسجاما 
مع غاية التطوير املستمرة ، فقد تم اعتامد األوزان التالية هلذا العام: 

األداة املستخدمة 
وصف اجلهة

ا تطالع رأي
املوظفني

ا تطالع رأي
املراجعني

املراجع
اخلفي

رأي
اخلرباء

املورع 
اإللكرتوين

مقابلة 
القياديني

10%10%15%15%25%25%جهات خدمية

11.8%11.8%-17.6%29.4%29.4%جهات خدمية مل يتوفر هلا رأي خرباء

13.4%--20%33.3%33.3%جهات خدمية مل يتوفر هلا موقع إلكرتوين وال رأي خرباء

15.5%23%23%--38.5%جهات غري خدمية

20%30%---50%جهات غري خدمية ومل يتوفر هلا رأي خرباء
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 ثالثًا - القواعد العامة لسلوك املتطوعني والعاملني  
عىل مجيع املتطوعني والعاملني يف »اجلائزة« االلتزام بأسس ومعايري التقييم الواردة أدناه، وهي بمثابة قواعد سلوك 

ينبغي االلتزام هبا:

احليادية: التعامل مع اجلهات بتجرد وموضوعية دون انحياز إىل أيٍّ منها، مع النظر إىل كٍل من اجلوانب اإلجيابية �  1
والسلبية فيها.

عن �  2 نيابة  باحلديث  املخول  الشخص  عن  اجلائزة  أعامل  سري  حول  اإلعالمية  الترصحيات  تصدر  املؤ سية: 
»اجلائزة« ، ويتم إعالن نتائج التقييم يف حفل عام ، مع نرشها يف املوقع اإللكرتوين للجمعية.

املعلومات �  3 رصد  طرق  عن  اجلائزة  أمناء  ملجلس  باإلفصاح  اجلائزة  يف  والعاملون  املتطوعون  يلتزم  الشفافية: 
والتحليالت التي تم االعتامد عليها واملنهجية املتبعة يف ذلك، كام يلتزم جملس األمناء بذلك أمام كافة األطراف 

املعنية.

الدرة: االعتامد - يف أعامل اجلائزة - عىل معلومات دقيقة وغري مشكوك فيها. �  4

السلوك �  5 األداء ويف  االحرتافية يف  املهني، وتشمل  العمل  بمبادئ  وااللتزام  العام،  النظام  احلفاظ عىل  املهنية: 
واملظهر العام، مع التأكيد عىل أن ما يتم احلصول عليه من معلومات وبيانات ال يستخدم إال ألغراض اجلائزة. 

االلتزام بالقوانني: احرتام سيادة القانون واألنظمة املتبعة املعنية بأعامل اجلائزة.�  6

النزاهة:  االلتزام بمعايري النزاهة يف كافة أعامل اجلائزة، وااللتزام بحظر طلب )أو قبول( أي خدمات خاصة �  7
بشكل مبارش من أي مسئول يف جهة ختضع لتقييمه.

أو �  8 للتقييم  اخلاضعة  اجلهة  مع  للمصالح2   حمتمل  تعارض  أي  عن  املبكر  اإلفصاح  املصالح1:  تعارض  جتنب 
لرئيس  اإلفصاح  اجلائزة، ويكون  أعامل  أثناء سري  تعارض مصالح  فيها، واإلفصاح كلام وقعت حالة  قيادي 

اجلائزة أو مفوضها، مع االلتزام بام يتم التقرير بشأن تلك احلالة.

يقصد بتعارض املصالح هو احلالة التي قد يتأثر فيها حياد الشخص بسبب مصلحة شخصية مادية أو معنوية، هتمه شخصيا أو أحد   1
أقاربه أو أصدقاءه، أو حني يتأثر أداؤه للمسئولية باعتبارات شخصية مبارشة أو غري مبارشة.

ارتباط مايل أو إداري أو وظيفي أو عائيل .. الخ.  2
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����������������������������������������������������� 21 : 1اجلدول رقم  النتائج اإلمجالية ملعايري املؤرش لألعوام 2012، 2013، 2014
��������������������������������������������������������������������������� 22 : 2اجلدول رقم  نتائج اجلهات حسب معايري تقييم املؤرش
�������������������������������������������������������������������������������� 23 : 3اجلدول رقم  اجلهات املتمّيزة خالل العام 2014
������������������������������������������������������������� 27 : 4اجلدول رقم  نتائج اجلهات حسب املتوسط العام خالل العام 2014
نتائج اجلهات وفقًا ملعيار الشفافية للعام 2014 مفصلة عىل مستوى األدوات���������������������������������������� 32 : 5اجلدول رقم 
نتائج اجلهات وفقًا ملعيار الشفافية للعام 2014 مع املقارنة بنتائج العام 2013��������������������������������������� 33 : 6اجلدول رقم 
����������������������������������������� 34 : 7اجلدول رقم  نتائج اجلهات وفقًا ملعيار النزاهة للعام 2014 مفصلة عىل مستوى األدوات
���������������������������������������� 35 : 8اجلدول رقم  نتائج اجلهات وفقًا ملعيار النزاهة للعام 2014 مع املقارنة بنتائج العام 2013
نتائج اجلهات وفقًا ملعيار املساءلة واحرتام القانون للعام 2014 مفصلة عىل مستوى األدوات������������������������ 37 : 9اجلدول رقم 
��������������������� 38 : 10اجلدول رقم  نتائج اجلهات وفقًا ملعيار املساءلة واحرتام القانون للعام 2014 مع املقارنة بنتائج العام 2013
����������������������� 39 : 11اجلدول رقم  نتائج اجلهات وفقًا ملعيار العدالة وتكافؤ الفرص للعام 2014 مفصلة عىل مستوى األدوات
���������������������� 40 : 12اجلدول رقم  نتائج اجلهات وفقًا ملعيار العدالة وتكافؤ الفرص للعام 2014 مع املقارنة بنتائج العام 2013
نتائج اجلهات وفقًا ملعيار التخطيط اإلسرتاتيجي للعام 2014 مفصلة عىل مستوى األدوات������������������������ 42 : 13اجلدول رقم 
���������������������� 43 : 14اجلدول رقم  نتائج اجلهات وفقًا ملعيار التخطيط اإلسرتاتيجي للعام 2014 مع املقارنة بنتائج العام 2013
نتائج اجلهات وفقًا ملعيار القيادة للعام 2014 مفصلة عىل مستوى األدوات���������������������������������������� 44 : 15اجلدول رقم 
نتائج اجلهات وفقًا ملعيار القيادة للعام 2014 مع املقارنة بنتائج العام 2013��������������������������������������� 45 : 16اجلدول رقم 
����������������������������������� 46 : 17اجلدول رقم  اجلهات التي حصلت عىل املراكز الثالثة األوىل عىل مستوى معايري التقييم الستة
������������������������������������������������������� 49 : 18اجلدول رقم  النتائج اإلمجالية ألدوات املؤرش يف العامني 2013 و2014
����������������������������������������������� 50 : 19اجلدول رقم  النتائج التفصيلية للجهات طبقًا ألدوات املؤرش خالل العام 2014
املراكز الثالث األوىل للجهات بالنسبة ألدوات املؤرش الست������������������������������������������������������ 51 : 20اجلدول رقم 
�������������������������������������������������������� 115 : 21اجلدول رقم  اجلهات اخلدمية املشمولة يف املؤرش واألدوات لكل جهة
���������������������������������������������������� 116 : 22اجلدول رقم  اجلهات غري اخلدمية املشمولة يف املؤرش واألدوات لكل جهة
������������������������������������������������������������������� 117 : 23اجلدول رقم  أدوات املؤرش واجلهات املسؤولة عن تنفيذها
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���������������������������������������������������������������������� 4 : 1الرسم البياين  مؤرش مدركات اإلصالح يف اجلهات العامة 2014
����������������������������������������� 26 : 2الرسم البياين  اجلهات العرش األوائل من حيث املتوسط العام يف 2014 مقارنة بالعام 2013
اجلهات التي حققت أعىل حتسن خالل العام 2014�������������������������������������������������������������������� 28 : 3الرسم البياين 
����������������������������������� 51 : 4الرسم البياين  مقارنة نتائج استطالع رأي املوظفني واملراجعني خالل األعوام من 2011 إىل 2014
����������������������������������������������������������� 52 : 5الرسم البياين  املتوسط العام للمؤرش حسب بيانات املوظفني الديموغرافية
املتوسط العام للمؤرش حسب بيانات املراجعني الديموغرافية����������������������������������������������������������� 53 : 6الرسم البياين 
تقييم احلرس الوطني مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2013 إىل 2014������������������������������������������ 58 : 7الرسم البياين 
تقييم احلرس الوطني حسب املعايري خالل الفرتة من 2013 إىل 2014������������������������������������������������� 58 : 8الرسم البياين 
تقييم احلرس الوطني حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014�������������������������������������� 58 : 9الرسم البياين 
�������������������������������������������� 59 : 10الرسم البياين  تقييم بيت الزكاة مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
��������������������������������������������������� 59 : 11الرسم البياين  تقييم بيت الزكاة حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
���������������������������������������� 59 : 12الرسم البياين  تقييم بيت الزكاة حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
تقييم إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة مقارن بتقييم اجلهات للعام 2014���������������������������������������������� 60 : 13الرسم البياين 
��������������������������������������������������� 60 : 14الرسم البياين  تقييم إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة حسب املعايري يف عام 2014
�������������������� 60 : 15الرسم البياين  تقييم إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
تقييم وزارة الدولة لشؤون الشباب مقارن بتقييم اجلهات للعام 2014������������������������������������������������ 61 : 16الرسم البياين 
����������������������������������������������������� 61 : 17الرسم البياين  تقييم وزارة الدولة لشؤون الشباب حسب املعايري يف عام 2014
���������������������� 61 : 18الرسم البياين  تقييم وزارة الدولة لشؤون الشباب حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
تقييم هيئة أسواق املال مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2013 إىل 2014��������������������������������������� 62 : 19الرسم البياين 
تقييم هيئة أسواق املال حسب املعايري خالل الفرتة من 2013 إىل 2014���������������������������������������������� 62 : 20الرسم البياين 
تقييم هيئة أسواق املال حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014����������������������������������� 62 : 21الرسم البياين 
��������������������������������� 63 : 22الرسم البياين  تقييم اإلدارة العامة لإلطفاء مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
���������������������������������������� 63 : 23الرسم البياين  تقييم اإلدارة العامة لإلطفاء حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
����������������������������� 63 : 24الرسم البياين  تقييم اإلدارة العامة لإلطفاء حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
������������������������������ 64 : 25الرسم البياين  تقييم اإلدارة املركزية لإلحصاء مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
������������������������������������� 64 : 26الرسم البياين  تقييم اإلدارة املركزية لإلحصاء حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
�������������������������� 64 : 27الرسم البياين  تقييم اإلدارة املركزية لإلحصاء حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
������������������������� 65 : 28الرسم البياين  تقييم اهليئة العامة للمعلومات املدنية مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
تقييم اهليئة العامة للمعلومات املدنية حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014�������������������������������� 65 : 29الرسم البياين 
��������������������� 65 : 30الرسم البياين  تقييم اهليئة العامة للمعلومات املدنية حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
تقييم اهليئة العامة لشئون القرص مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014������������������������������ 66 : 31الرسم البياين 
تقييم اهليئة العامة لشئون القرص حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014������������������������������������� 66 : 32الرسم البياين 
تقييم اهليئة العامة لشئون القرص حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014�������������������������� 66 : 33الرسم البياين 
����������������������� 67 : 34الرسم البياين  تقييم معهد الكويت لألبحاث العلمية مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
������������������������������ 67 : 35الرسم البياين  تقييم معهد الكويت لألبحاث العلمية حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
������������������� 67 : 36الرسم البياين  تقييم معهد الكويت لألبحاث العلمية حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
�������������������������������� 68 : 37الرسم البياين  تقييم األمانة العامة لألوقاف مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
��������������������������������������� 68 : 38الرسم البياين  تقييم األمانة العامة لألوقاف حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
���������������������������� 68 : 39الرسم البياين  تقييم األمانة العامة لألوقاف حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014

ثانيًا - رائمة الر وم البيانية



مؤرش مدركات اإلصالح يف اجلهات احلكومية 2014 م128

مـ�ؤ�صــر ُمـدركـات الإ�صـالح

فـي الـجـهــات الـعـامــة

2013

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
Gulf Opinions Center for Polls and Statistics
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تقييم وزارة الكهرباء واملاء مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014����������������������������������� 76 : 61الرسم البياين 
تقييم وزارة الكهرباء واملاء حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014������������������������������������������ 76 : 62الرسم البياين 
تقييم وزارة الكهرباء واملاء حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014������������������������������� 76 : 63الرسم البياين 
تقييم وزارة األشغال العامة مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014���������������������������������� 77 : 64الرسم البياين 
تقييم وزارة األشغال العامة حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014����������������������������������������� 77 : 65الرسم البياين 
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تقييم ديوان اخلدمة املدنية مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014������������������������������������ 78 : 67الرسم البياين 
تقييم ديوان اخلدمة املدنية حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014������������������������������������������� 78 : 68الرسم البياين 
تقييم ديوان اخلدمة املدنية حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014�������������������������������� 78 : 69الرسم البياين 
�������������������������������� 79 : 70الرسم البياين  تقييم جلنة املناقصات املركزية مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
��������������������������������������� 79 : 71الرسم البياين  تقييم جلنة املناقصات املركزية حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
���������������������������� 79 : 72الرسم البياين  تقييم جلنة املناقصات املركزية حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
���������������������������������� 80 : 73الرسم البياين  تقييم وكالة األنباء الكويتية مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
����������������������������������������� 80 : 74الرسم البياين  تقييم وكالة األنباء الكويتية حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
������������������������������ 80 : 75الرسم البياين  تقييم وكالة األنباء الكويتية حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
تقييم وزارة الرتبية مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014������������������������������������������� 81 : 76الرسم البياين 
تقييم وزارة الرتبية حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014�������������������������������������������������� 81 : 77الرسم البياين 
تقييم وزارة الرتبية حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014��������������������������������������� 81 : 78الرسم البياين 
��������������������� 82 : 79الرسم البياين  تقييم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
���������������������������� 82 : 80الرسم البياين  تقييم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
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����������������� 82 : 81الرسم البياين  تقييم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
تقييم األمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط والتنمية مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014������� 83 : 82الرسم البياين 
تقييم األمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط والتنمية حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014�������������� 83 : 83الرسم البياين 
تقييم األمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط والتنمية حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014��� 83 : 84الرسم البياين 
تقييم وزارة العدل مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014������������������������������������������� 84 : 85الرسم البياين 
تقييم وزارة العدل حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014�������������������������������������������������� 84 : 86الرسم البياين 
تقييم وزارة العدل حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014��������������������������������������� 84 : 87الرسم البياين 
������������������������������� 85 : 88الرسم البياين  تقييم وزارة التجارة والصناعة مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
�������������������������������������� 85 : 89الرسم البياين  تقييم وزارة التجارة والصناعة حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
��������������������������� 85 : 90الرسم البياين  تقييم وزارة التجارة والصناعة حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
��������������������������� 86 : 91الرسم البياين  تقييم اإلدارة العامة للطريان املدين مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
���������������������������������� 86 : 92الرسم البياين  تقييم اإلدارة العامة للطريان املدين حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
����������������������� 86 : 93الرسم البياين  تقييم اإلدارة العامة للطريان املدين حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
���������������������������������� 87 : 94الرسم البياين  تقييم اهليئة العامة لالستثامر مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
تقييم اهليئة العامة لالستثامر حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014����������������������������������������� 87 : 95الرسم البياين 
������������������������������ 87 : 96الرسم البياين  تقييم اهليئة العامة لالستثامر حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
������������������������ 88 : 97الرسم البياين  تقييم املؤسسة العامة للرعاية السكنية مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
������������������������������� 88 : 98الرسم البياين  تقييم املؤسسة العامة للرعاية السكنية حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
�������������������� 88 : 99الرسم البياين  تقييم املؤسسة العامة للرعاية السكنية حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
تقييم اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014���������� 89 : 100الرسم البياين 
تقييم اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014����������������� 89 : 101الرسم البياين 
تقييم اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014������ 89 : 102الرسم البياين 
������������ 90 : 103الرسم البياين  تقييم املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
������������������� 90 : 104الرسم البياين  تقييم املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
�������� 90 : 105الرسم البياين  تقييم املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
�������������������������������������������������������������� 91 : 106الرسم البياين  تقييم وزارة الدفاع مقارن بتقييم اجلهات للعام 2014
تقييم وزارة الدفاع حسب املعايري يف عام 2014�������������������������������������������������������������������� 91 : 107الرسم البياين 
تقييم وزارة الدفاع حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014������������������������������������� 91 : 108الرسم البياين 
�������������������������������� 92 : 109الرسم البياين  تقييم بنك االئتامن الكويتي مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
��������������������������������������� 92 : 110الرسم البياين  تقييم بنك االئتامن الكويتي حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
���������������������������� 92 : 111الرسم البياين  تقييم بنك االئتامن الكويتي حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
������������������������������������ 93 : 112الرسم البياين  تقييم اهليئة العامة للبيئة مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
������������������������������������������� 93 : 113الرسم البياين  تقييم اهليئة العامة للبيئة حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
�������������������������������� 93 : 114الرسم البياين  تقييم اهليئة العامة للبيئة حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
������������������������������������������ 94 : 115الرسم البياين  تقييم وزارة الدولة لشؤون جملس األمة مقارن بتقييم اجلهات للعام 2014
تقييم وزارة الدولة لشؤون جملس األمة حسب املعايري يف عام 2014������������������������������������������������ 94 : 116الرسم البياين 
تقييم وزارة الدولة لشؤون جملس األمة حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014����������������� 94 : 117الرسم البياين 
تقييم اهليئة العامة للصناعة مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014��������������������������������� 95 : 118الرسم البياين 
تقييم اهليئة العامة للصناعة حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014���������������������������������������� 95 : 119الرسم البياين 
تقييم اهليئة العامة للصناعة حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014����������������������������� 95 : 120الرسم البياين 
����������������� 96 : 121الرسم البياين  تقييم املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
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������������������������ 96 : 122الرسم البياين  تقييم املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
������������� 96 : 123الرسم البياين  تقييم املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
��������������������������������������� 97 : 124الرسم البياين  تقييم بلدية الكويت مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
���������������������������������������������� 97 : 125الرسم البياين  تقييم بلدية الكويت حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
����������������������������������� 97 : 126الرسم البياين  تقييم بلدية الكويت حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
���������������������������������� 98 : 127الرسم البياين  تقييم وزارة التعليم العايل مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
����������������������������������������� 98 : 128الرسم البياين  تقييم وزارة التعليم العايل حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
������������������������������ 98 : 129الرسم البياين  تقييم وزارة التعليم العايل حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
تقييم وزارة املواصالت مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014������������������������������������ 99 : 130الرسم البياين 
تقييم وزارة املواصالت حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014������������������������������������������� 99 : 131الرسم البياين 
تقييم وزارة املواصالت حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014�������������������������������� 99 : 132الرسم البياين 
������������ 100 : 133الرسم البياين  تقييم اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
������������������� 100 : 134الرسم البياين  تقييم اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
�������� 100 : 135الرسم البياين  تقييم اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
تقييم اإلدارة العامة للجامرك مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014����������������������������� 101 : 136الرسم البياين 
تقييم اإلدارة العامة للجامرك حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014������������������������������������ 101 : 137الرسم البياين 
تقييم اإلدارة العامة للجامرك حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014������������������������� 101 : 138الرسم البياين 
��������������������������������������� 102 : 139الرسم البياين  تقييم وزارة النفط مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
���������������������������������������������� 102 : 140الرسم البياين  تقييم وزارة النفط حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
����������������������������������� 102 : 141الرسم البياين  تقييم وزارة النفط حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
������������������������������������� 103 : 142الرسم البياين  تقييم وزارة اإلعالم مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
�������������������������������������������� 103 : 143الرسم البياين  تقييم وزارة اإلعالم حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
��������������������������������� 103 : 144الرسم البياين  تقييم وزارة اإلعالم حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
���������������������������������������� 104 : 145الرسم البياين  تقييم اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة مقارن بتقييم اجلهات للعام 2014
���������������������������������������������� 104 : 146الرسم البياين  تقييم اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة حسب املعايري يف عام 2014
تقييم اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014��������������� 104 : 147الرسم البياين 
��������������������� 105 : 148الرسم البياين  تقييم اهليئة العامة للشباب والرياضة مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
���������������������������� 105 : 149الرسم البياين  تقييم اهليئة العامة للشباب والرياضة حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
����������������� 105 : 150الرسم البياين  تقييم اهليئة العامة للشباب والرياضة حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
������������������������������������ 106 : 151الرسم البياين  تقييم وزارة الداخلية مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2013 إىل 2014
������������������������������������������� 106 : 152الرسم البياين  تقييم وزارة الداخلية حسب املعايري خالل الفرتة من 2013 إىل 2014
�������������������������������� 106 : 153الرسم البياين  تقييم وزارة الداخلية حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
تقييم وزارة الصحة مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014�������������������������������������� 107 : 154الرسم البياين 
تقييم وزارة الصحة حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014��������������������������������������������� 107 : 155الرسم البياين 
تقييم وزارة الصحة حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014���������������������������������� 107 : 156الرسم البياين 
������������������ 108 : 157الرسم البياين  تقييم وزارة الشئون االجتامعية والعمل مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
������������������������� 108 : 158الرسم البياين  تقييم وزارة الشئون االجتامعية والعمل حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
�������������� 108 : 159الرسم البياين  تقييم وزارة الشئون االجتامعية والعمل حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
���������������������������� 109 : 160الرسم البياين  تقييم مؤسسة املوانئ الكويتية مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
����������������������������������� 109 : 161الرسم البياين  تقييم مؤسسة املوانئ الكويتية حسب املعايري خالل الفرتة من 2012 إىل 2014
������������������������ 109 : 162الرسم البياين  تقييم مؤسسة املوانئ الكويتية حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014
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����������������������������� 110 : 163الرسم البياين  تقييم إدارة الفتوى والترشيع مقارن بتقييم اجلهات خالل الفرتة من 2013 إىل 2014
������������������������������������ 110 : 164الرسم البياين  تقييم إدارة الفتوى والترشيع حسب املعايري خالل الفرتة من 2013 إىل 2014
������������������������� 110 : 165الرسم البياين  تقييم إدارة الفتوى والترشيع حسب أدوات القياس مقارنة بمتوسط اجلهات للعام 2014




