
 تعزيز املتابعة والرقابة على األداء: (4) اهلدف االسرتاتيجي

 لمبادرةوصف مختصر ل المبادرات البرامج

 م رقابي فاعلبناء نظا

 االرتقاء بالكادر
كادر العمل تنفيذ دورات تدريبية محلية وخارجية لتطوير 

 في مجال الرقابة والمتابعة وتقويم األداء

 تطوير نماذج وآليات العمل
عقددد ورع عمددل لتطوير نمدداذج التقددارير الرقددا يددة وتقويم 
األداء، وتحسدددددددددددددديا آليددددات واجراءات عمددددل المفت دددددددددددددديا 

 كافة مجاالت العمل في الوزارةوالمراقبيا في 

رفع مستوى المتابعة 
الشأن والرقابة على أداء 

الديني وشؤون الوقف، 
 والشأن المؤسسي

تعزيز الرقابة على الخطباء والوعاظ واالئمة 
 والعامليا في المساجد

وضدددط خطة اجرائية تت دددما آليات واضدددحة لمتابعة  داء 
 نيا في المساجدالخطباء والوعاظ واالئمة واألذنة والمؤذ

تعزيز الرقابة على مراكز تحفيظ القرآن الكريم 
ودورات التالوة والتجويد وكافة العامليا في حقل 

 القرآن الكريم

وضدددط خطة اجرائية تت دددما آليات واضدددحة لمتابعة  داء 
المحفظيا والتزام الطلبة، ومتابعة دورات التالوة والتجويد 

عة  داء كافة العامليا لقياس  ثرها على المسدددتيدفيا ومتاب
 في حقل القرآن الكريم

الرقابة على إدارة األمالك الوقفية تعزيز 
 واستثمارها

وضددددددددددط خطة اجرائية تت ددددددددددما آليات واضددددددددددحة لمتابعة 
 اجراءات تأجير  مالك الوقف واستثمارها

تعزيز الرقابة على إدارة ال أن المؤسسي  
 )االداري والمالي

داء واالجراءات والتقارير وضددددددط خطة تت ددددددما تقارير األ
لمتابعة الداء االداري والمالي  الرقا ية التي سددددددديتم اعدادها

 في الوزارة  

رفع مستوى الشفافية 
والمساءلة في إدارة 

 الوقفية األموال واألمالك

 دعم خطة التق ف الحكومية وترشيد اإلنفاق العام
 في الجوانب االدارية ترشددديد اإلنفاق العاممعايير صددديا ة 
 ما خالل تطوير ضوابط ومعايير الصرف  والكمالية

توفير فرص متساوية للجميور في تلقي خدمات 
 الوزارة، واالستثمار في م اريعيا الوقفية

وضدددددددددط االجراءات التي ت دددددددددما توفير فرص متسددددددددداوية 
للجميور في تلقي خددددددمدددددات الوزارة، واالسددددددددددددددتثمدددددار في 

 م اريعيا الوقفية
رها المالية واالدارية بما وتقارين ر خطط الوزارة 

 يعزز منظومة النزاهة وال فافية
وضددددددددددط االجراءات الكفيلة  ن ددددددددددر خطط الوزارة وتقاريرها 

 الدورية بما يعزز منظومة النزاهة وال فافية
تعزيز الرقابة وتطبيق آليات المتابعة والمساءلة 
وتنفيذ العقوبات التي نظميا القانون ضد 

 المخالفيا

لمناسددددددددددددبة لتفعيل الرقابة وتطبيق آليات ليات اوضددددددددددددط اآ
المتابعة والمسددددددددددددداءلة وتنفيذ العقوبات التي نظميا القانون 

 ضد المخالفيا
 

  


