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معيار المهام الرئيسية
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املؤشر الهدف

ن عدد املنتسبي-
.للمركز وفروعه

تعليم كتاب هللا للذكور -
.واإلناث من جميع فئات املجتمع

عدد الحضور في-
.املحاضرات

عدد الحضور في-
.لدوراتا

عدد الحضور في-
.الدروس

اإلسالمية نشر التعاليم-
.والشرعية

عدد حضور -
.األطفال للدروس

العربية االهتمام بتعليم اللغة-
.لألطفال

عدد  الطالبات-
.املشاركات

ات بأساسيتبصير الناشئة-
.  تالوة  كالم الباري عزوجل

(.ميةاملؤسسات التعليطالبات )

معيار المهام الرئيسية
:المحور األول

تحقيق الرؤية

املؤشر الهدف

.عدد املحاضرات -
.عدد الدروس-
. عدد الدورات-

شر الوعي الديني بين فئاتن-
.املجتمع

ة حلقات التحفيظ القائمعدد-
.املؤسسات التعليميةفي 

إقامة مشاريع دعوية في -
الشراكات تعزيز و املدارس،

.املجتمعية

.مةالتطور في خدمات األمن والسال - املركز في تحسين وتطويراملساهمة-
.وفروعه

دة الحصول على عالمة معايير الجو -
ISO

.التحفيظعدد حلقات-
عدد الدورات التحفيظ -

.املكثف
.عدد مسابقات التجويد-

تعليم القران الكريم للذكور -
.واإلناث وفق خطة منهجية واضحة

عدُالعملياتبُ 

املؤشر الهدف

عدد املؤسسات التعليمية-
.التي يساهم املركز  فيها

الشراكة مع -
.ةاملؤسسات التعليمي

ير املداالشتراك في جائزة-
.العام املتميز الداخلي

اإلداريين من ذوي نسبة -
.الشهادات الجامعية

ة رفع مستوى الكفاء-
.اإلدارية للعاملين

حلقات السند عدد-
.املقامة

عدد  الدورات التطويرية -
.التي تم حضورها

الكوادر تطوير-
.العاملة في املركز

.نعدد املشاركين واملتابعي-

االستفادة من -
النشاط الدعوي عبر  

وسائل التقنيات 
.الحديثة

ب عدُالتعلمُوالنمو ب عدُاملتعاملني



2018 2017 2016 املؤشر

600 476 508 عدد املنتسبين

حجم -1
العمل الذي 
تم تنفيذه

2017أقيمت محاضرات في شهر رمضان  7 13 6 عدد املحاضرات

16 16 11 عدد الدروس الشرعية

بمشايخ من خارج االماراتاالستعانة 2 4 8 عدد الدورات

27 25 21 عدد حلقات التحفيظ

2 2 2 عدد دورات التحفيظ املكثف

2 2 2 عدد مسابقات التجويد

1 1 1
عدد مسابقات القرآن الدورية 

السنوية

4 4 2 عدد حلقات السند

معيار المهام الرئيسية
:المحور األول

تحقيق الرؤية



2018 2017 2016 املؤشر

امللتحقات في حلقات السندعدد

حجم -1
العمل الذي 
تم تنفيذه

8 21 2 رواية حفص عن عاصم-

3 4 2 رواية قالون عن نافع-

- 1 6 قراءة عاصم-

1 1 - قراءة ابن كثير-

2 1 - قراءة أبو جعفر-

2 1 - قراءة حمزة-

معيار المهام الرئيسية
:المحور األول

تحقيق الرؤية



2018 2017 2016 املؤشر

2 - 1 رواية ورش عن نافع-

1 - - قراءة الكسائي-

1 - - قراءة خلف العاشر-

1 - - القراءات العشر-

- - 1 قرءة أبو عمرو البصري -

- - - رواية شعبة -

معيار المهام الرئيسية
:المحور األول

تحقيق الرؤية



2018 2017 2016 املؤشر

8178
884
502
579
573

تويتر6883
تيليغرام888
انستقرام242
فيسبوك447
يوتيوب314

-
-
-
-
-

لعدد املشاركين واملتابعين في وسائل التواص

13 14 0 عدد تقارير األنشطة 

(6 )36,300 (6 )29,106 (4 )22,352

خطة املراجعة و خطط الدورات )عدد خطط الحفظ 

، املكثفة، والخطة الشهرية، والخطة اإلسبوعية

(، التقارير األسبوعيةالتثبيتوخطط حلقات 

معيار المهام الرئيسية
:المحور األول

تحقيق الرؤية



2018 2017 2016 املؤشر

201 201 183

ب سجل الحضور والغيا)عدد سجالت متابعة الطلبة 

وسجل ،اليوميمتابعة الحفظ واملراجعةوسجل ،

ت ، سجل متابعة التزام الطالباالطالباتتسجبل 

(السنوي وانقطاعهن

2 - - أنواع االستبيانات املقامة

341 - - عدد االستبيانات املوزعة 

معيار المهام الرئيسية
:المحور األول

تحقيق الرؤية



2018 2017 2016 املؤشر

نسبة % 8
االرتفاع في
تكاليف 
العمليات

نسبة  1%
االنخفاض في 
تتكاليف العمليا

ثبات معدل 
ات تكاليف العملي

وعدم حدوث 
تغيير

ة من رواتب تكاليف ثابت)كفاءة تنفيذ العمليات -2
(كهرباء وماء وأخرى 

50% - -

عمليات فرعية 3تحسين على عدد 

عمليات في هذا 6مستوى ثاني من أصل 

ن املستوى فيما يخص قياس األثر م

خالل االستبيانات

نسبة -3

ي العمليات الت

تم تحسينها

0 0 0

األخطاء في إصدار شهادات تثبيت-

.الحفظ

األخطاء في إصدار شهادات إجازة -

.القرآن الكريم

نسبة -4

األخطاء في 

العمليات

معيار المهام الرئيسية
:المحور األول

تحقيق الرؤية



2018 2017 2016 املؤشر

3.25
جزء لكل طالبة  

- - عدد أجزاء الحفظ لكل طالبةمعدل

ةاإلنتاجي-5

24

ات عدد الطالببلغ إجمالي

نذ الخاتمات لكتاب هللا م

طالبة45بدء املركز 

عدد الخاتمات 

11 30 - جزء فأكثر15عدد حافظات 

56 50 - أجزاء فأكثر10عدد حافظات 

58 45 - أجزاء فأكثر5عدد حافظات 

17 28 - عدد طالبات السند في مختلف الروايات

15 8 12 اتفي مختلف الرواياملجازاتعدد الطالبات 

15 - - عدد الطالبات الحافظات متن تحفة 

فئة االطفال-االطفال

معيار المهام الرئيسية
:المحور األول

تحقيق الرؤية



2018 2017 2016 املؤشر

100% 100% 100% الحفظ

االلتزام -6

بتطبيق خطة 

العمل

25 33 25
الدروس واملحاضرات 

الشرعيةوالدورات

13/13*100=100% 6/16*100=37.5% - الفعاليات

1 1 1 الداخليةاملسابقات

معيار المهام الرئيسية
:المحور األول

تحقيق الرؤية



2018 2017 2016 املؤشر

طالبة550

طالب50

طالبة441

طالب35
وطالبةطالب508 للمركزاملنتسبين عدد 

اإلنجازات-7

سة والنتائج امللمو 

التي حققها 

تحفيظ القرآن 

والدروس 

الشرعية 

والتوعوية

280 170 -
عدد الحضور التقريبي في

املحاضرات

1200 1600 -
عدد الحضور التقريبي في

الدورات

560 860 -
عدد الحضور التقريبي في

الدروس

طالبة30

طالب15

طالبة12

طالب3
- فاللألطتعليم اللغة العربية 

179 179 -
عدد طالبات املدارس 

املستفيدات

معيار المهام الرئيسية
:المحور األول

تحقيق الرؤية
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2018 2017 2016 املؤشر

92.54% - - نتائج االستبيانات اإلجمالي

في مقاييس رأي املتعاملين-1
.تقديم الخدمات

87.87% - - الزمن واملكان

90.90% - - التهيئة العامة

94.50% - - خدمات املركز

96.89% - - طاقم العمل

10 10 - املقدمة خالل العامالخدماتعدد -1 حجم الخدمات الرئيسة -2
%100.  التي يتم تقديمها 100% - (الخدمات)نسبة االنجاز خالل العام -2

17

مضاعف

17

مضاعف
-

دورة معدل الزيادة في كمية الحفظ بين ال

أوجه لألسبوع والدورة 3الشتوية 

وجه في األسبوع التي يتم20الصيفية

استهدافها

كفاءة تقديم الخدمات-3

معيار الخدمات :المحور األول

تحقيق الرؤية



2018 2017 2016 املؤشر

10

مناطق

8

مناطق

5

مناطق

لبات توفير املواصالت املجانية للطاخدمة

.واملعلمات

ي نسبة الخدمات املتوفرة ف-4
.نطاق جغرافي محدد

100% 100% - .نسبة الشكاوى التي تم حلها ضمن الوقت املحدد-5

30% - -
، وسائل التواصل، القرآن الكريم إذاعة

توفير املتون ورقية والكترونية

نسبة الخدمات التي تم -6
.  تحسينها

0 0 - والسندشهادات املرحلية .  نسبة األخطاء في الخدمات-7

معيار الخدمات :المحور األول

تحقيق الرؤية
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معيار التحول الذكي :المحور األول
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2018 2017 2016 املؤشر

100% 100% -
ذاعي التي ترد على البث اإل نسبة الشكاوى 

.الحي

الخاصةالشكاوى نسبة-1
ةوالذكياإللكترونيةبالخدمات

.معالجتهاتمتالتي

20% 20% 20%

، ونشتوفير متون 
ً
ر العلوم الدورات الكترونيا

الشرعية عن طريق املوقع وقنوات 
.التواصل اإلجتماعي

لذكيااإللكترونيالتحول نسبة-2
.الجهةلدىللخدمات

معيار التحول الذكي :المحور األول

تحقيق الرؤية



معيار استشراف المستقبل :المحور الثاني

االبتكار

2

باشراملللبثاإللكترونيالرابطالطالقكان
يفبيئيأثر اإلذاعةتطبقثمومنلإلذاعة
لجو افيالكربونيةاإلنبعاثاتنسبةخفض
إلستماعلاألثير عبر الشرعيةالعلومتوفر نتيجة
دون غيرهأو البيتسواءمكانأيمنإليها

.الدروسملوقعشخصياللحضور الحاجة

تأثير املركز يقدمهاالتياملجتمعيةللخدماتأن
:مثلفةاملستهداملجتمعفئاتمختلفعلىكبير 

طلبة الجامعات يخلق فرص ومجاالتتدريب -
.للخريجينعمل مستقبلية 

أساسيات املدارس يتم تبصير الناشئة بوطالبات -
تمع تالوة كالم الباريء عزوجل وزيادة تعلق املج

.بالقرآن

1



معيار إدارة االبتكار :المحور الثاني

االبتكار



معيار إدارة االبتكار :المحور الثاني

االبتكار



معيار إدارة االبتكار :المحور الثاني

االبتكار



حالة االقتراح 2018 2017 2016 مقدم االقتراح االقتراح #

مطبق  موظفة توفير حلقة تثبيت القرآن 1

مطبق  موظفة تعليم األمهات أساسيات اللغة العربية 2

مطبق  موظفة (مدرسة الوصل)الداعية الصغيرة  3

مطبق  موظفة مبادرة صناع األمل 4

مطبق  موظفة مبادرة أمة تقرأ 5

مطبق  موظفة دورة حفظ املتون العلمية 6

مطبق  موظفة تعليم القرآن لغير الناطقين باللغة العربية 7

مطبق  موظفة تدريس متن الجزرية 8

مطبق  موظفة توفير حلقة تثبيت القرآن 9

قيد الدراسة  موظفة إنشاء مكتبة في املركز 10

معيار إدارة االبتكار :المحور الثاني

االبتكار



2018 2017 2016 املؤشر

4 4 2
األفكار املقدمة/ عدد االقتراحات-1

.لكل موظف

.قيد الدراسةمقترح  3/4*100 =75% 4/4*100 =100% 2/2*100 =100%
ية األفكار املجد/ االقتراحاتنسبة -2

.  واملطبقة

3 3 2
عدد وحجم املشاريع االبتكارية -3

(املدارس. )املنفذة مع الشركاء

قدمةعلى املقترحات املاستنادا 3 1 2
املطورة / عدد الخدمات الجديدة-4

.الناتجة عن أفكار إبداعية

معيار إدارة االبتكار :المحور الثاني

االبتكار



معيار رأس المال البشري :المحور الثالث

الممكنات



معيار رأس المال البشري

الكفاءات 

السلوكية
ةاملهارات املطلوب ةاملؤهالت العلمي الوصف الوظيفي للمهام املطلوبة ياملسمى الوظيف

التواصل الفعال

يذالتميز في التنف

الطباعة

استخدام 

الكمبيوتر

استخدام 

املايكروسوفت 

اوفيس

شهادة ثانوية

و/أو

شهادة سكرتاريا

.إبالغ القرارات االدارية في الحلقات مع وجود املشرفتين-1

.متابعة التصاريح للنشاطات التي تقام في املركز واملسجدين-2

.متابعة سجالت الحضور والغياب، واألمور املالية البسيطة جدا-3

.االختمام بتسجيل وتدوين كل ما في املركز بشكل رسمي من تقرير وسجالت للطالبات-4

.متابعة ايميالت املركز وارسال كل إيميل للمختص-5

السكرتاريا

التواصل الفعال

قيادة وإلهام 

اآلخرين

استحضار وبث 

الطاقة اإليجابية

التجويد

واحد فما سند 

فوق 

و يفضل 

بكالوريوس 

دراسات اسالمية

.تقييم وتقويم أداء املعلمات أداء وإتقاناالقيام -1

.اإلشراف على الحلقات باختيار الطالبات في الحلقات أداء وإتقانا من حيث املراجعة والحفظ-2

.االختبارات املرحلية-3

تطوير خطط للحفظ-4

.اختبار املعلمات الجدد قبل توظيفهن-5

.عمل لقاءات ودمج بين الحلقات بشكل شهري بالتعاون مع املشرفة التنظيمية واملعلمات-6

.أفضل عمل خطة أسبوعية ملا ستقوم به املشرفة من أعمال خالل األسبوعية-7

.اإلشراف على املسابقات-8

.ذلكاإلشراف على خطط املعلمات بشكل أسبوعي ومعرفة املعلمة وتطورها وال تمانع املعلمة في-9

.املطالبة بتقارير عن السند-10

.وضع فترة زمنية للسند إذا لم يتم اإلنجاز فيه توقف الطالبة-11

مشرفة تحفيظ

:المحور الثالث

الممكنات



الكفاءات السلوكية املهارات املطلوبة املؤهالت العلمية الوصف الوظيفي للمهام املطلوبة املسمى الوظيفي

التواصل الفعال

التميز في التنفيذ

االبداع واالبتكار

ت استخدام املايكروسوف

اوفيس

شهادة علمية

و

خبرة في املجال

كاويهم إلى القيام بالشؤون الوظيفية ملعلمي املركز مثل تحديد الباصات ، نقل ش-1

.اإلدارة عن طريق رسالة موقعة من املعلم وغيرها، االعتذار عن الدوام

رتيب اإلشراف على أعمال الخدمات والصيانة التي يحتاجها املركز من نظافة وت-2

.ونظام

.البحث عن الكفاءات وتعيينها في املركز-3

اف-4  وال بعد من مو
ً
قة اإلدارة إصدار التعاميم والتعليمات الالزمة لضبط املركز إدريا

.عليها وتنقل من قبل السكرتاريا

.التنظيم للقاءات واالجتماعات-5

.الباتالتنظيم للحفل السنوي بالتعاون مع مشرفة التحفيظ واملعلمات والط-6

اف-7 .قة اإلدارةالتنظيم ملسابقات في املركز بالتعاون مع مشرفة التحفيظ بعد مو

.التنظيم للمحاضرات في املركز-8

.توثيق املعلومات-9

مشرفة تنظيمية

التواصل الفعال

التميز في التنفيذ
ت استخدام املايكروسوف

اوفيس

خبرة في خدمة 

املجال/ املتعاملين

و

/  شهادة دبلوم

بكالوريوس

.التواصل مع الجهات الخارجية وتخليص املعامالت، استخراج التراخيص-1

التواصل مع املدير، -2

متابعة الحضور والغياب، -3

.تنظيم ومتابعة األمور املالية-4

مشرفة إدارية

معيار رأس المال البشري :المحور الثالث

الممكنات



الكفاءات السلوكية املهارات املطلوبة املؤهالت العلمية الوصف الوظيفي للمهام املطلوبة املسمى الوظيفي

التواصل الفعال
التجويد

لديها سند

و

خبرة في املجال

1- 
ً
 وتجويدا

ً
تخصص اعطاء السند للمعلمات حفظا

وضع املادة العلمية للتجويد-2
مشرفة تطويرية

التواصل الفعال

التميز في التنفيذ

استحضار وبث الطاقة

اإليجابية

التجويد

حافظة للقرآن فما 

فوق 

و

يفضل

بكالوريوس دراسات 

اسالمية

.عةتدريس الطالبات القرآن الكريم والتجويد واتقان القراءة والحفظ واملراج-1

.إجراء االختبارات للطالبة والتأكد من إتقانها قبل املرحليات-2

.حفيزجعل وقت التحفيظ ممتع للطالبات، ال يسوده الهدوء بل التشويق والت-3

.التعاون مع املشرفات كلن بتخصصه-4

.اكتشاف املوهوبات-5

.ليهامتابعة الطالبة في حال تغيبها وإبالغ املشرفة التنظيمية لالتصال ع-6

معلمة قرآن
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2018 2017 2016 املؤشر

100% 100% - .رةالكفاءات املطلوبة مقارنة بالكفاءات املتوف-1

4= معلمات الكبار 
1.55= معلمات الجاليات 
1.5= معلمات األطفال

- -

.االنتاجية-2
معدل أجزاء حفظ القرآن لكل معلمة حسب نوع 

الطلبة

مقترح واحد قيد يوجد

الدراسة
¾*100 =75%

4/4*100  =

100%

2/2*100  =

100%
.قدمةاملطبقة إلى االقتراحات املاالقتراحاتنسبة -3

3 3 3 .متوسط عدد أيام الغياب لكل موظف-4

املعدل منخفض جدا يعكس 
عالي بالحضور إلتزام

0.4 - - .معدل اإلجازات املرضية لكل موظف-5
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0 0 0 (.إصدار الشهادات).نسبة األخطاء-7

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق لفةنسب التوطين حسب الفئات الوظيفية املخت-9

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق معدالت استمرارية الخدمة للمواطنين-10
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2018 2017 2016 املؤشر

100% 100% 100% .الكفاءات املطلوبة مقارنة بالكفاءات املتوفرة1-

99% 97% 95% .كفاءة االستعمال2-

100% 100% 100% .كفاءة وفاعلية عمليات الصيانة3-

4% 4% 3% نسبة الخفض في استهالك املياه  رباء نسبة الخفض في استهالك الكه4-
%1.واملياه 1% 1% نسبة الخفض في استهالك الكهرباء 

4% 4% 3% ...(.األوراق، الوقود )نسبة الخفض في استهالك املواد 5-

ممتاز ممتاز ممتاز تقييم املوردين 

.نتائج تقييم املوردين6-
100% 100% 100% مستوى املطابقة للمواصفات

ممتاز ممتاز ممتاز (للموردين)متوسط األداء للمورد 

100% 100% 100% نسبة اإللتزام بالتوريد حسب الوقت املحدد 

ال يوجد 

شكاوى 

ال يوجد 

شكاوى 

ال يوجد 

شكاوى 
.عدد الشكاوى الخاصة باملوردين التي تمت معالجتها7-

معيار الممتلكات والموارد :المحور الثالث
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100% 100% 100%
ل قيمة اإليرادات الذاتية املتحققة خال

وحدة الزمن 
، وإعداد دقة التخطيط املالي لإليرادات الذاتية، واملصروفات8-

%97.امليزانية 96% 95%
دة قيمة املصروفات املتحققة خالل وح

الزمن 

97% 96% 95% مجمل اإلنفاق الفعلي 

100% 100% 100% .نسبة الزيادة في اإليرادات الناتجة عن برامج تنمية اإليرادات9-

معيار الممتلكات والموارد :المحور الثالث

الممكنات



1% 1% 0 نسبة الخفض في النفقات الناتجة عن برامج ترشيد النفقات

ت نسبة الخفض في النفقا10-
الناتجة عن برامج ترشيد 

.النفقات

108% 99% 0%
افق عليها ف= ترشيد النفقات  ي حجم النفقات الجارية املخطط لها ومو

املوازنة للسنة 

97% 96% 95% حددحجم النفقات الجارية الفعلية خالل فترة زمنية م= ترشيد النفقات 

100% 100% 100% حجم النفقات الجارية املخصصة في املوازنة = )ترشيد النفقات 

4% 4% 2% نسبة االنخفاض في تكاليف الخدمة أو العملية الرئيسية  نسبة الخفض في تكاليف11-
الخدمات والعمليات الرئيسة 

%5.والعمليات املساندة 4% 3% نسبة االنخفاض في الخدمة أو العملية املساندة 
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هل اليزال الخطر 

موجود بعد 

اتخاذ اإلجراء؟

املسؤول عن 

اإلجراء
املبادرة املتخذة / اإلجراء

طريقة التعامل 

مع الخطر

تقليل، تحويل، )

(قبول 

الخطر االستراتيجي الهدف االستراتيجي

املتعاملين

نعم املشرفة

تصنيف الفئات حسب قدرة 

االندماج الثقافي قدر 

املستطاع في الصفوف

تقليل
عدم رغبة بعض الفئات في 
االختالط بالجاليات األخرى 

تعليم كتاب هللا للذكور واإلناث من جميع 

فئات املجتمع

ال يوجد نشر التعاليم اإلسالمية والشرعية

ال اإلدارة

عمل دروس في الصباح أثناء 

يوم –االجازة األسبوعية 

السبت

تحويل
عدم توفر معلمات مؤهالت في 

يةاللغة العربية في الفترة املسائ
االهتمام بتعليم اللغة العربية لألطفال

نعم املدرسة

املرونة ومراعاة الطالب من 

حيث الفئة العمرية ومستوى 

التجويد وعدد املالحظات

تقليل

صعوبة وجود املعلم البصير بفهم 

الشخصيات والقدرة على جذب 

االهتمام لتعلم التجويد

اري تبصير الناشئة بأساسيات تالوة كالم الب

(طالبات املؤسسات التعليمية)عز وجل 



معيار الحوكمة :المحور الثالث

الممكنات

هل اليزال الخطر 

موجود بعد 

اتخاذ اإلجراء؟

املسؤول عن 

اإلجراء
املبادرة املتخذة / اإلجراء

طريقة التعامل 

مع الخطر

تقليل، تحويل، )

(قبول 

الخطر االستراتيجي الهدف االستراتيجي

العمليات

ال اإلدارة
6توفير الخطة الدعوية قبل 

أشهر
تقليل عدم استجابة الدعاة النشغالهم نشر الوعي الديني بين فئات املجتمع

نعم اإلدارة

رفع مقترح لتخصيص وقت 

خالل العام الدراس ي 

لألنشطة الدعوية إلى وزارة 

والتعليمالتربية 

تقليل

عدم تقبل املدارس األنشطة 

 لالنشغال
ً
والبرامج الدعوية نظرا

رى باملنهج التعليمي واألنشطة األخ

إقامة مشاريع دعوية في املدارس، وتعزيز 

الشراكات املجتمعية

ال يوجد هاملساهمة في تحسين وتطوير املركز وفروع

ال يوجد
تعليم القرآن الكريم للذكور واإلناث وفق 

خطة منهجية واضحة
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هل اليزال الخطر 

موجود بعد 

اتخاذ اإلجراء؟

املسؤول عن 

اإلجراء
املبادرة املتخذة / اإلجراء

طريقة التعامل 

مع الخطر

تقليل، تحويل، )

(قبول 

الخطر االستراتيجي الهدف االستراتيجي

التعلم والنمو

نعم اإلدارة

التسويق عن منافع لدروس 

والبرامج الدعوية للقضاء على

ية املشاكل التربوية واالجتماع

بين طلبة املدارس

تقليل
ضعف رغبة املؤسسات التعليمية

في هذه الشراكات
الشراكة مع املؤسسات التعليمية

ال يوجد رفع مستوى الكفاءة اإلدارية للعاملين

نعم اإلدارة

تلبية رغبات ومقترحات 

املوظفين حسب املستطاع 

لرفع الوالء الوظيفي

تقليل

ترك العمل في املركز بعد بذل 

الجهد في تطوير قدرات ومؤهالت 

املوظف

تطوير الكوادر العاملة في املركز

ال يوجد
ئل االستفادة من النشاط الدعوي عبر وسا

التقنيات الحديثة



2018 2017 2016 املؤشر

0 1 -
ة مالحظات دائرة الرقابة املالية مصنف

حسب األهمية

ي عدد املالحظات الواردة ف-1
م تقارير التدقيق والتقيي
.مصنفة حسب األهمية

100% 100% -
ي الوقت نسبة مالحظات تقارير التقييم والتدقيق التي تم إغالقها ف-2

.املحدد

100% - -
تم تنفيذ خطة تدريب واحدة مع الدفاع

املدني وفق الخطة
نسبة نجاح خطط -3

ة التدريب والتجارب الوهمي
للتعامل مع األزمات 

%100.الكوارثو  - -
تم تنفيذ خطة تدريب واحدة مع الدفاع

ناملدني وفق الخطة بمشاركة املوظفي
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