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دليل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

الـرؤيـــــة

رث احل�ضاري  والإ ال�ضريعة  يتخذ من   ، اأمته  ، متفاعل مع هموم  اإ�ضالمي معا�ضر  جمتمع 

م�ضدرًا ومنهاجًا ، ومن الو�ضطية يف احلياة �ضبياًل .

الرســالــة

�ضالمية بدولة قطر برعاية وتوجيه وتطوير الن�ضاط الديني،  وقاف وال�ضوؤون الإ تطلع وزارة الأ

خالقية ال�ضامية لدى املجتمع القطري،  وذلك من خالل تعزيز الوعي الديني والقيم واملبادئ الأ

�ضالمي ، وتي�ضري �ضوؤون  هتمام بالقراآن الكرمي وعلومه ، واإحياء البحث والرتاث الإ ومن خالل الإ

الزكاة،  �ضوؤون  واإدارة  املجتمع برعاية  التكافل يف  واإثراء قيم   ، العبادة  والعمرة ومرافق  احلج 

وقاف. معتمدة يف ذلك على العمل املوؤ�ض�ضي ، والتوظيف الرا�ضد للموارد املادية  واإدارة �ضوؤون الأ

والب�ضرية وا�ضتخدام التقنيات احلديثة واأف�ضل املبادرات واملمار�ضات ، والتعاون وال�ضراكة مع 

كل فئات املجتمع واملوؤ�ض�ضات واملنظمات املحلية والدولية ذات العالقة.

القـيـــم

2 - الو�ضطية والعتدال 1 - القدوة 

4 - املواكبة 3 - املبادرة 

ح�ضان 6 - اجلودة والإ 5 - ال�ضفافية 
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نشأة وتطور وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

�ضالمية هذا ال�ضم ابتداء من تاريخ 1413/3/4هـ املوافق  وقاف وال�ضوؤون الإ � �ضميت وزارة الأ
مريي رقم )1(  مر الأ 1992/9/1م  بدل من )رئا�ضة املحاكم وال�ضوؤون الدينية( مبقت�ضى الأ

ل�ضنة 1992م . 

وال�ضوؤون  وقاف  الأ وزارة  بتنظيم  1993م  ل�ضنة   )9( رقم  القانون  �ضدر  1993م  �ضنة  ويف   �
تتاألف  اأن  على  القانون  هذا  من   )8( املادة  ن�ضت  حيث  اإخت�ضا�ضاتها:  وتعيني  �ضالمية  الإ

الوزارة من : 

�ضالمية 2- اإدارة ال�ضوؤون الإ وقاف  1- اإدارة الأ

4- اإدارة �ضوؤون امل�ضاجد 3- اإدارة الدعوة 

دارية واملالية 6- اإدارة ال�ضوؤون الإ 5- اإدارة الرتكات و�ضوؤون القا�ضرين 

7- مركز البحوث والدرا�ضات.

� وقد �ضدرت العديد من القوانني والقرارات الوزارية املنظمة لعمل الوزارة خالل هذه الفرتة وما 
بعدها ، �ضواء كان ذلك باإ�ضافة بع�ض الوحدات اليها اأو ف�ضلها منها واإعادة تنظيمها. مثل : 

- القانون رقم )6( ل�ضنة 1993م بتنظيم �ضوؤون احلج واإن�ضاء جلنة ت�ضمى )جلنة احلج(. 

- والقرار الوزاري رقم )6( ل�ضنة 1994م املعدل بالقرار رقم )12( ل�ضنة 1995م باإن�ضاء 

اأُلغى القراران فيما بعد بالقرار الوزاري  رقم )2( ل�ضنة  وقاف )حيث  جلنة ل�ضوؤون الأ

1996 م - املت�ضمن اإن�ضاء جلنة تنمية املوارد الوقفية(.

- والقانون رقم )21( ل�ضنة 1994م ب�ضاأن اإن�ضاء �ضندوق الزكاة.

2004م بناء على  الوزاري رقم )6( ل�ضنة  الوزارة ووحداتها ح�ضب القرار  اإعادة تنظيم  � مت 
القانون رقم )21( ب�ضاأن الوزراء وتعديالته .
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� مت اإعادة تنظيم الوزارة بعد �ضدور قانون املوارد الب�ضرية رقم ) 8 ( ل�ضنة 2009م ، حيث �ضدر 
وقاف واإخت�ضا�ضاتها. مريي رقم ) 34 ( ل�ضنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأ القرار الأ

باإن�ضاء  2011م  ل�ضنة   )  24  ( رقم  القرار  �ضالمية  الإ وال�ضوؤون  وقاف  الأ وزير  �ضعادة  اأ�ضدر   �
دارية التي تتاألف منها الوزارة وتعيني اخت�ضا�ضاتها. اأق�ضام الوحدات الإ

لوزارة  اجلديد  التنظيمي  بالهيكل  2014م  ل�ضنة   )  23  ( رقم  مريي  الأ القرار  �ضدر  اأخريا   �
مريي رقم ) 34 ( ل�ضنة 2009م املذكور  �ضالمية والذي األغى القرار الأ وقاف وال�ضوؤون الإ الأ

)الهيكل  كما هو يف  دارات  لإ الوحدات  بع�ض  وترفيع  دارات  الإ بع�ض  اإ�ضافة  اأعاله حيث مت 

التنظيمي احلايل( .
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داري التنظيم الإ
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الهيكل التنظيمي
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إختصاصات إدارة التدقيق الداخلي

دارية بالوزارة، ورفعها للوزير لعتمادها،  1 - و�ضع م�ضروع خطة التدقيق ال�ضنوية على الوحدات الإ

واإعداد تقارير بنتائج التدقيق.

2 - مراقبة مدى اللتزام بتنفيذ القوانني واللوائح والقرارات املتعلقة باأن�ضطة الوزارة.

3 - مراقبة امل�ضتندات املالية من �ضندات قب�ض و�ضندات �ضرف و�ضندات قيد وغريها بعد ال�ضرف.

4 - مراجعة التعليمات املالية، واقرتاح ما يلزم لها من تعديالت، ومراقبة تنفيذها.

5 - مراقبة اإجراءات تعيني املوظفني، واإجازاتهم، وترقياتهم، وغري ذلك مما يتعلق ب�ضوؤون املوظفني، 

والتحقق من اللتزام بالقوانني واللوائح والقرارات املنظمة لذلك.

متلكها  التي  خرى  الأ واملوجودات  واملباين  دوات  والأ ثاث  والأ والعهد  موال  الأ �ضالمة  من  التاأكد   -  6

�ضرافها. الوزارة اأو تخ�ضع لإ

خرى 7 - ال�ضرتاك يف جرد حمتويات املخازن والعهد الأ

إختصاصات إدارة الشؤون القانونية

دارية املعنية. 1 - بحث ودرا�ضة ومتابعة امل�ضائل القانونية اخلا�ضة بن�ضاط الوزارة، بالتن�ضيق مع الوحدات الإ

دوات الت�ضريعية اخلا�ضة بالوزارة، واإبداء الراأي يف م�ضروعات القوانني التي  2 - اإعداد م�ضروعات الأ

حتال اإليها.

3 - اإبداء الراأي القانوين يف املو�ضوعات التي حتال اإليها.

4 - اإعداد م�ضروعات العقود والتفاقيات ومذكرات التفاهم املتعلقة باخت�ضا�ضات الوزارة، بالتن�ضيق 

دارية املعنية. مع الوحدات الإ

5 - التحقيق يف الوقائع واملخالفات املن�ضوبة ملوظفي الوزارة، واإعداد املذكرات الالزمة بنتائج التحقيق م�ضفوعة 

بالراأي القانوين والتو�ضيات، وعر�ضها على ال�ضلطة املخت�ضة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات ب�ضاأنها.

6 - متابعة املنازعات والق�ضايا التي تكون الوزارة طرفًا فيها، بالتن�ضيق مع اجلهات املخت�ضة
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إختصاصات مركز الشيخ عبداهلل بن زيد آل محمود الثقافي اإلسالمي

�ضالم اإىل غري امل�ضلمني، بكافة الو�ضائل املتاحة. 1- اإبالغ ر�ضالة الإ

�ضالمية للم�ضلمني غري الناطقني باللغة العربية. �ضالم والثقافة الإ 2- الن�ضر والتعريف مببادئ الإ

�ضهار اإ�ضالم غري امل�ضلمني. جراءات الالزمة لإ 3- اتخاذ الإ

4- اإعداد وتنفيذ برامج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها.

�ضالم. ن�ضطة املختلفة التي ت�ضهم يف ن�ضر الإ 5- اإقامة املعار�ض والربامج والأ

دارية املعنية. خرى، بالتن�ضيق مع الوحدات الإ 6- ترجمة الكتيبات واملواد الدعوية اإىل اللغات الأ

إختصاصات إدارة التخطيط والجودة

دارية  1- اإعـــداد اخلطـــة ال�ضرتاتيجية العامة للـــوزارة بالتن�ضيق مع اجلهات املخت�ضـــة، والوحدات الإ

املعنية، واتخاذ اإجراءات اعتمادها.

دارية املختلفة لالعتماد من قبل الوزير. 2- رفع م�ضروعات اخلطط التنفيذية للم�ضاريع والربامج للوحدات الإ

3- متابعة تنفيذ اخلطة ال�ضرتاتيجية، واخلطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية ب�ضاأنها.

4- درا�ضـــة امل�ضـــاكل واملعوقات التي ت�ضادف تنفيذ اخلطة ال�ضرتاتيجيـــة واخلطط التنفيذية واقرتاح 

احللول املنا�ضبة ب�ضاأنها.

5- التحقـــق من ان�ضجـــام نظم واأ�ضاليـــب العمل مع اخت�ضا�ضـــات واأهداف الـــوزارة، ورفع املقرتحات 

الالزمة يف هذا ال�ضاأن.

دارية. داء املوؤ�ض�ضي ل�ضمان جودة اخلدمات بالوحدات الإ 6- و�ضع برامج لتقييم الأ

دارية، وو�ضع مقرتحات لرفع الكفاءة العامة بها. 7- مراجعة وتقييم اأداء الوحدات الإ

8- درا�ضة م�ضاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث اأ�ضبابها واقرتاح احللول املنا�ضبة لها.

جراءات بالتن�ضيق مـــع اجلهات املخت�ضة،  9- اقـــرتاح خطـــط تطوير نظم واأ�ضاليب العمـــل وتب�ضيط الإ

دارية املعنية والوحدات الإ
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إختصاصات إدارة العالقات العامة واإلتصال

عالميـــة التـــي تهـــدف اىل التعريـــف بـــدور الـــوزارة واأن�ضطتهـــا  1- اإ�ضـــدار الن�ضـــرات والربامـــج الإ

دارية املعنية. واخت�ضا�ضاتها، بالتن�ضيق مع الوحدات الإ

عـــالم من مو�ضوعات تتعلـــق بالـــوزارة واخت�ضا�ضاتها،  2- متابعـــة مـــا ين�ضر يف ال�ضحـــف وو�ضائل الإ

وعر�ضها على امل�ضوؤولني واإعداد الرد عليها.

دارية املعنية، والرد على ا�ضتف�ضاراتهم. 3- تلقي طلبات و�ضكاوى املراجعني واإحالتها اإىل الوحدات الإ

قامة ل�ضيوف الـــوزارة، وللوفود الزائرة واملغادرة، بالتن�ضيق  4- القيـــام برتتيبات ال�ضفر وال�ضيافة والإ

دارية املعنية. مع الوحدات الإ

�ضراف على الحتفالت التي  ن�ضطة الثقافية والجتماعية والريا�ضية ملوظفي الوزارة، والإ 5- تنظيم الأ

تقيمها اأو ت�ضارك فيها الوزارة.

6- تنظيم املوؤمترات والندوات واملعار�ض التي تقيمها الوزارة، واإعداد املوازنة الالزمة لذلك، بالتن�ضيق 

دارية املعنية. مع الوحدات الإ

قليمية والدولية، فيما  7- اإعـــداد اأوراق العمل املتعلقـــة باملوؤمترات والندوات والجتماعات املحليـــة والإ

دارية املعنية، واجلهات املخت�ضة. يخ�ض ن�ضاط الوزارة، بالتن�ضيق مع الوحدات الإ

قليمية والدولية فيما يخ�ض  8- اإعداد التقارير والردود التي تطلبها املنظمات والحتادات والهيئات الإ

دارية املعنية، ومتابعة التو�ضيات ال�ضادرة عنها بالتن�ضيق  ن�ضاط الوزارة، بالتن�ضيق مع الوحدات الإ

مع اجلهات املخت�ضة بالدولة.

قليمية  9- اإعـــداد التقاريـــر الالزمة ب�ضاأن كفـــاءة وفاعلية التعاون الـــدويل مع املنظمات والهيئـــات الإ

والدولية فيما يخ�ض ن�ضاط الوزارة .
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إختصاصات إدارة صندوق الزكاة

يرادات وامل�ضروفات من اأموال الزكاة. 1- اإعداد خطة �ضنوية تقديرية لالإ

وجه املقررة لها. 2- تلقي الزكاة و�ضرفها يف الأ

3- درا�ضة الطلبات امل�ضتحقة للزكاة، والبت فيها.

4- تلقي ودرا�ضة الطلبات املقدمة لل�ضندوق واتخاذ الجراء املنا�ضب ب�ضاأنها.

5- اتخاذ الو�ضائل الكفيلة للحث على اإخراج الزكاة، بالتن�ضيق مع اإدارة العالقات العامة والت�ضال.

6- الرد على ال�ضتف�ضارات املتعلقة بالزكاة.

7- اإعداد قاعدة بيانات مل�ضتحقي الزكاة وامل�ضاعدة.

إختصاصات اإلدارة العامة لألوقاف

اأ�ض�ض  اإيراداتها على  وتنمية  وتطويرها  وقاف،  الأ اأموال  وا�ضتثمار  دارة  لإ العامة  ال�ضيا�ضة  اقرتاح   -1

اقت�ضادية، وو�ضع النظم الكفيلة بذلك.

�ضراف عليها مبا يكفل حتقيق اأهدافها. وقاف والإ 2- اإدارة �ضوؤون الأ

وقاف على اأوجه الوقف اأو الرب املختلفة، التي ي�ضدر بتحديدها  3- اقرتاح نظام ل�ضرف عائدات الأ

قرار من الوزير.

4- متويل اإن�ضاء وت�ضغيل امل�ضاريع الوقفية، بالتن�ضيق مع اجلهات املخت�ضة.

موال الالزمة للم�ضاريع الوقفية. 5- تخ�ضي�ض الأ

وقاف واإ�ضدار احلجج الوقفية واعتمادها. 6- ت�ضجيل الأ

وقاف والو�ضايا يف حالة عزل الناظر اأو الو�ضي اأو املعني، اأو يف حالة النزاع ب�ضاأنها. 7- اإدارة الأ

8- تنظيم اإدارة الوقفيات املخ�ض�ضة لغر�ض واحد يف املجالت التي حتقق اأهدافها.

وقاف وما يف حكمها. موال الأ 9- اقرتاح املوافقة على ال�ضلح والتحكيم والتنازل على احلقوق بالن�ضبة لأ

موال املو�ضى اأو املتربع بها مل�ضارف الرب. �ضراف على الأ 10- الإ

11- مراقبة تنفيذ القوانني واللوائح والنظم املالية املتعلقة باأموال الوقف.
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إختصاصات إدارة اإلستثمار

1- اقرتاح نظم اإدارة ا�ضتثمار اأموال الوقف.

اإقرارها من  الوزارة، ومتابعة تنفيذها بعد  اأهداف  التي تكفل حتقيق  2- و�ضع اخلطط ال�ضتثمارية 

الوزير.

3- درا�ضة العمليات ال�ضتثمارية املزمع دخول الوزارة فيها، واختيار اأن�ضبها والقيام مبا يلزم للمحافظة 

موال امل�ضتثمرة، وذلك  على حتقيق التوازن بني موقف ال�ضيولة املالية املراد الحتفاظ بها وحجم الأ

يف �ضوء املوارد املالية املتوفرة.

4- العمل على حتقيق اإيرادات مقارنة بامل�ضاريع املثيلة بال�ضوق.

وقاف والعقارات التي تديرها. دارة العامة لالأ 5- متابعة ا�ضتثمار العقارات اخلا�ضة بالإ

وقاف ورفعها  دارة العامة لالأ 6- اإعداد تقارير دورية ربع �ضنوية عن و�ضع ال�ضتثمارات التي تقوم بها الإ

لعر�ضها على الوزير.

7- م�ضك احل�ضابات اخلا�ضة با�ضتثمار اأموال الوقف.

إختصاصات إدارة شؤون األموال الوقفية

وقاف. 1- تطبيق القوانني واللوائح املالية املتعلقة باأموال الأ

2- ت�ضلم املبالغ الواردة وتوريدها.

دارية املعتمدة. 3- �ضرف املبالغ وفقًا لل�ضوابط واللوائح املالية والإ

4- م�ضك احل�ضابات اخلا�ضة باأموال الوقف.

5- تنظيم ومتابعة ومراقبة العهد النقدية والنرثيات وال�ضتحقاقات الدائنة واملدينة.

دارات املختلفة. 6- اقرتاح م�ضروع املوازنة ال�ضنوية واحل�ضابات اخلتامي بالتن�ضيق مع الإ

اخلا�ضة  املخازن  واأن�ضطة  وقاف  الأ باأموال  اخلا�ضة  واملزايدات  امل�ضرتيات  اأعمال  على  �ضراف  الإ  -7

باملمتلكات الوقفية.

وقاف. 8- اإعداد امل�ضتندات اخلا�ضة باملناق�ضات واملزايدات وم�ضروعات العقود اخلا�ضة باأموال الأ
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إختصاصات إدارة المصارف الوقفية

الوقفية اخلريية، وفقًا لحتياجات املجتمع، وحتقيق �ضروط  للم�ضاريع  الدرا�ضات الالزمة  اإعداد   -1

الواقفني، وفق ال�ضوابط ال�ضرعية.

واأهداف  الواقفني  يتنا�ضب مع �ضروط  خرى مبا  امل�ضاريع اخلريية املقدمة من اجلهات الأ 2- درا�ضة 

امل�ضارف الوقفية، وفق ال�ضوابط ال�ضرعية، وتقدمي الراأي ب�ضاأنها للجهة املخت�ضة بالوزارة.

3- ت�ضويق وعر�ض امل�ضاريع الوقفية اخلريية على الراغبني يف الوقف اأو التربع، واتخاذ الو�ضائل الكفيلة 

بالتوا�ضل معهم.

املجتمع  اأفراد  لدى  به  الوعي  م�ضتوى  رفع  على  والعمل  بالوقف  للتعريف  الالزمة  الو�ضائل  اتخاذ   -4

دارية املعنية. وموؤ�ض�ضاته، بالتن�ضيق مع الوحدات الإ

5- تنفيذ ومتابعة امل�ضاريع الوقفية اخلريية وال�ضعي لتطويرها.

6- تعزيز العالقة مع املوؤ�ض�ضات الوقفية اخلارجية، بالتن�ضيق مع اجلهات املخت�ضة.

إختصاصات إدارة الدعوة واإلرشاد الديني

�ضالم ومبادئه، يف كافة املجالت  �ضالمية واإظهار ال�ضورة احلقيقية لالإ 1- العمل على اإبراز الدعوة الإ

بالو�ضائل املنا�ضبة.

2- امل�ضادقة على اإ�ضهار اإ�ضالم غري امل�ضلمني.

لكرتونية يف الدولة. �ضالمية الإ �ضراف على املواقع الإ 3- الرتخي�ض والإ

4- الت�ضجيع على حفظ القراآن الكرمي وتعليمه بالو�ضائل املنا�ضبة.

�ضراف عليها. 5- اإن�ضاء مراكز حتفيظ القراآن الكرمي يف الدولة والإ

6- اإعداد برامج حتفيظ القراآن الكرمي، واختيار املدر�ضني واملدر�ضات ملراكز التحفيظ.

7- اإقامة امل�ضابقات املحلية والدولية يف حفظ القراآن الكرمي، والرت�ضيح للم�ضابقات التي تقام خارج 

الدولة.

8- التن�ضيق والتعاون مع اجلهات العامة يف جمال الدعوة لتبادل املعلومات واخلربات.
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9- اإقامة الدرو�ض العلمية املنهجية يف العلوم ال�ضرعية، بالتن�ضيق مع اجلهات املخت�ضة.

10- اإعداد املواد الدعوية امل�ضموعة واملرئية ون�ضرها بالو�ضائل املنا�ضبة، بالتن�ضيق مع اجلهات املخت�ضة.

�ضالم بني غري امل�ضلمني. �ضالمية وقيم ومبادئ الإ 11- ن�ضر الثقافة الإ

12- ترجمة الكتيبات واملواد الدعوية.

�ضالمية. �ضراف على اإدارة ال�ضبكة الإ 13- الإ

داء مهامهم. ئمة واخلطباء لأ 14- اإعداد وتاأهيل الأ

�ضراف عليها �ضالمية والإ 15- اإن�ضاء معاهد الدعوة والعلوم الإ

إختصاصات إدارة المساجد

�ضراف عليها، مبا يكفل حتقيق اأهدافها. 1- الرتخي�ض باإن�ضاء امل�ضاجد والإ

كفاء، والرقابة عليها. 2- حتديد احتياجات امل�ضاجد من العاملني الأ

مامة واخلطابة. 3- ت�ضجيع الكوادر القطرية للعمل مبهنة الإ

ئمة واخلطباء واملوؤذنون. 4- اقرتاح الدورات التدريبية التاأهيلية التي يحتاج اإليها الأ

دارية  الإ الوحدات  مع  بالتن�ضيق  ال�ضت�ضقاء،  و�ضالة  والعيدين،  اجلمعة  ل�ضالة  اخلطباء  اقرتاح   -5

املعنية.

دارية املعنية. 6- تنظيم برامج الوعظ يف امل�ضاجد، بالتن�ضيق مع الوحدات الإ

ئمة واملوؤذنني. 7- اإعداد �ضجالت بالعهد التي حتتويها امل�ضاجد وم�ضاكن الأ

جراءات الالزمة ب�ضاأنها. 8- التحقق من املخالفات التي تقع من العاملني بامل�ضاجد، واتخاذ الإ

9- حتديد احتياجات املناطق يف الدولة من امل�ضاجد وامل�ضليات.

�ضراف على حفظها. 10- تزويد املناطق بامل�ضاجد املوؤقتة والإ

ئمة، بالتن�ضيق مع اجلهات املخت�ضة. 11- اإعداد اخلطة ال�ضنوية ل�ضيانة امل�ضاجد وم�ضاكن الأ

ن�ضاء وال�ضيانة للم�ضاجد. �ضراف على اإعداد وتنفيذ اأعمال الإ 12- الإ

الت�ضاميم  حيث  من  للوقف  اململوكة  ئمة  الأ وم�ضاكن  امل�ضاجد  ت�ضييد  م�ضاريع  على  �ضراف  الإ  -13

واملوا�ضفات الفنية والهند�ضية والتنفيذ.

14- اإعداد قاعدة بيانات عن امل�ضاجد وامل�ضليات والعاملني فيها .
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إختصاصات إدارة الشؤون اإلسالمية

�ضالمية. قليمية والدولية، يف جمال ال�ضوؤون الإ 1- تعزيز العالقات مع الوزارات والهيئات العربية والإ

�ضراف على طباعة امل�ضحف ال�ضريف وتدقيقه، واتخاذ ما يلزم يف هذا ال�ضاأن. 2- الإ

�ضالمي من الكتب وامل�ضنفات واملخطوطات، وتدقيقها ومراجعتها. 3- ن�ضر املوروث الإ

�ضالمية. 4- طباعة وتوزيع الكتب الإ

5- جمع و�ضيانة وترميم املخطوطات، واقرتاح حتقيق وطباعة املنا�ضب منها، بالتن�ضيق مع اجلهات 

املخت�ضة.

6- تنمية روح احلوار والت�ضامح الديني، وتقدمي الروؤية ال�ضرعية للم�ضكالت املعا�ضرة.

جراءات املنا�ضبة ب�ضاأنها. �ضالمية، واقرتاح الإ ن�ضطة الجتماعية املخلة باملبادئ الإ 7- ر�ضد الأ

8- ر�ضد ما ين�ضر ويبث يف و�ضائل الإعالم من املو�ضوعات الدينية، واتخاذ ما يلزم ب�ضاأنها.

�ضالمية الداخلية واخلارجية، بالتن�ضيق مع اجلهات املخت�ضة. 9- اقرتاح امل�ضاركة يف املوؤمترات الإ

�ضالمية من نتائج وتو�ضيات لال�ضتفادة منها. 10- تتبع ما ت�ضفر عنه املوؤمترات الإ

جراءات  ذاعية والتلفزيونية املحالة من اجلهات املخت�ضة، واقرتاح الإ 11- اإبداء الراأي يف الربامج الإ

املنا�ضبة ب�ضاأنها.

إختصاصات إدارة البحوث والدراسات اإلسالمية

اإعداد البحوث والدرا�ضات املتعلقة باجلوانب ال�ضرعية والفكرية املعا�ضرة، التي ت�ضهم يف تنمية   -1

الوعي الثقايف، ون�ضرها بجميع الو�ضائل املنا�ضبة، واقرتاح ترجمة املنا�ضب منها.

2- اإحياء البحث العلمي يف املجالت ال�ضرعية والفكرية، والعمل على ن�ضره بالو�ضائل املتاحة.

ال�ضتفادة  طرق  وحتديد  ال�ضرعية،  بالق�ضايا  املتعلقة  والفكرية  البحثية  ن�ضطة  الأ ومتابعة  ر�ضد   -3

منها.
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4- تنظيم وعقد الندوات واللقاءات العلمية ال�ضرعية، والعمل على ال�ضتفادة من نتائجها وتو�ضياتها.

5- تقدمي الروؤية ال�ضرعية للم�ضكالت املعا�ضرة.

6- العمل على ت�ضجيع البحث العلمي يف املجالت ال�ضرعية.

�ضالمية. هداف الإ 7- اإن�ضاء نظم للمحفوظات اخلا�ضة باملعلومات التي تخدم الأ

8- ن�ضر وتوزيع التقومي القطري، واإ�ضدار الن�ضرات الدورية.

9- ت�ضوير الوثائق املكتبية وحفظها على و�ضائل التقنية احلديثة.

لال�ضتفادة  �ضالمية،  الإ الفقهية  املجامع  عن  ال�ضادرة  ال�ضرعية  بالبحوث  بيانات  قاعدة  اإقامة   -10

منها.

�ضالمية. �ضراف على اجلوائز الإ 11- الإ

�ضالمية الوقفية. �ضراف على املكتبات الإ 12- الإ

إختصاصات إدارة شؤون الحج والعمرة

1- اإ�ضدار تراخي�ض مزاولة مهنة مقاويل احلج والعمرة، وفقًا للقواعد والنظم املعمول بها يف هذا 

ال�ضاأن.

2- اإ�ضدار ت�ضاريح ت�ضيري حمالت احلج والعمرة.

3- تقييم وت�ضنيف مقاويل احلج والعمرة.

4- مراقبة اأداء مقاويل احلج والعمرة اأثناء املوا�ضم.

5- اإ�ضدار الن�ضرات والبيانات لتوعية الراغبني يف اأداء احلج والعمرة.

6- التن�ضيق مع اجلهات املخت�ضة يف الداخل واخلارج يف كل ما يخت�ض ب�ضوؤون احلج والعمرة.

7- العمل على تذليل العقبات التي تعرت�ض احلجيج واملعتمرين.

�ضراف على بعثة احلج ال�ضنوية. 8- امل�ضاركة يف الإ

جراءات الالزمة ب�ضاأن خمالفات مقاويل احلج والعمرة. 9- ُمتابعة الإ
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إختصاصات إدارة نظم المعلومات

يل يف اأن�ضطة الوزارة ومتابعة تنفيذها. 1- اإعداد خطط و�ضيا�ضات ا�ضتخدام احلا�ضب الآ

ن�ضطة الوزارة. 2- برجمة وحفظ وا�ضرتجاع وتطوير نظم املعلومات والبيانات الالزمة لأ

بالوزارة،  لية  الآ العمل  لنظم  الالزمة  لكرتونية  الإ وال�ضبكات  والربامج  جهزة  الأ و�ضيانة  توفري   -3

دارية املعنية. بالتن�ضيق مع الوحدات الإ

4- ت�ضميم وت�ضغيل واإدارة قواعد البيانات واملعلومات باأنواعها املختلفة.

ا�ضتخدام  على  وتدريبهم  بالوزارة،  لكرتونية  الإ ال�ضبكات  مل�ضتخدمي  الالزم  الفني  الدعم  تقدمي   -5

يل وملحقاتها. نظمة والربامج واأجهزة احلا�ضب الآ الأ

6- اإن�ضاء ومتابعة وحتديث موقع الوزارة على �ضبكة املعلومات الدولية.

إختصاصات إدارة الموارد البشرية

1- تنفيذ القوانني واللوائح والنظم املتعلقة ب�ضوؤون املوظفني.

دارية املختلفة. 2- حتديد احتياجات الوزارة من الوظائف واملوظفني، بالتن�ضيق مع الوحدات الإ

3- اإعداد م�ضروع و�ضف وت�ضنيف وترتيب الوظائف، ومتابعة تنفيذه وتطويره.

دارية املعنية. ول، بالتن�ضيق مع اإدارة الوحدات الإ 4- اإعداد م�ضروع موازنة الباب الأ

داء للموظفني. 5- تنفيذ اإجراءات تقييم الأ

عارة. 6- القيام باإجراءات التعيني النقل والندب والإ

جازات، وفقًا للقانون. 7- درا�ضة ا�ضتحقاق املوظفني لالإ

8- اإعداد الدار�ضات اخلا�ضة بالهيكل الوظيفي للوزارة، وتقدمي املقرتحات الالزمة لتطوير التنظيم 

داري بها. الإ

ومتابعة  املختلفة  دارية  الإ الوحدات  مع  بالتن�ضيق  الوزارة،  ملوظفي  التدريبية  الحتياجات  حتديد   -9

تنفيذها وتقييم مدى ال�ضتفادة منها.

10- و�ضع وحتديث قواعد البيانات اخلا�ضة ب�ضوؤون موظفي الوزارة.
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إختصاصات إدارة الشؤون المالية واإلدارية

دارية املتعلقة بعمل الوزارة. 1- تنفيذ القوانني واللوائح والنظم املالية والإ

دارية املعنية. 2- اإعداد م�ضروع املوازنة ال�ضنوية للوزارة وح�ضابها اخلتامي، بالتن�ضيق مع الوحدات الإ

داء  لأ الالزمة  جهزة  والأ امل�ضتلزمات  من  املختلفة  دارية  الإ ووحداتها  الوزارة  احتياجات  توفري   -3

دارية املعنية. مهامها، بالتن�ضيق مع الوحدات الإ

نظمة والقواعد املعمول بها يف الدولة. 4- القيام باإعمال امل�ضرتيات واملناق�ضات واملزايدات، وفق الأ

يرادات وامل�ضروفات. �ضراف على تنفيذ العتمادات وتدقيق ح�ضابات الإ 5- الإ

6- ت�ضلم وت�ضنيف وقيد الربيد ال�ضادر والوارد.

حدث الطرق. 7- تنظيم اأر�ضيف الوزارة وحفظ الوثائق، وفقًا لأ

خرى. 8- اإعداد م�ضتندات ال�ضرف، و�ضائر املعامالت املالية الأ

الوزارة،  ملوظفي  ثاث  الأ بدل  و�ضرف  احلكومي،  ال�ضكن  لتخ�ضي�ض  الالزمة  الجراءات  اتخاذ   -9

بالتن�ضيق مع احلهات املخت�ضة.

10- حت�ضيل الر�ضوم ومقابل اخلدمات التي توؤديها الوزارة.

دارية. 11- القيام بجميع اأعمال اخلدمات الإ

�ضراف على خمازن الوزارة. 12- الإ
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وصف الخدمات الرئيسية التي تقدمها الوزارة للمستفيدين

�ضالمية:1 ر�ضاد الديني وتعزيز القيم الإ اخلدمات يف جمال الدعوة والإ

�ضالم من خالل املراكز والقوافل الدعوية . اإبالغ  الدعوة ون�ضر ر�ضالة الإ

�ضالمية وتعزيز القيم الدينية وتوعية املجتمع باأمور دينه من خالل  ن�ضر العلم والثقافة الإ

وامل�ضابقات  واملعار�ض  واملهرجانات  �ضدارات  والإ العمل  وور�ض  والندوات  املحا�ضرات 

الدينية.

ت�ضالت  لكرتونية  والإ تقدمي ال�ضت�ضارات الدينية والفتاوى من خالل التوا�ضل بال�ضبكة الإ

واملواد ال�ضوتية واملرئية واملكتوبة باللغات احلية.

اإقامة الدورات ال�ضرعية والدرو�ض الدينية باملوؤ�ض�ضات املختلفة والدورات الرتبوية يف املدار�ض 

وخمتلف املوؤ�ض�ضات التعليمية.

من  املجتمع  فئات  لكافة  القراآن  حتفيظ  مراكز  خالل  من  وعلومه  الكرمي  القراآن  حتفيظ 

مواطنني ومقيمني.

ت�ضجيع حفظ القراآن الكرمي من خالل امل�ضابقات التي تنظم ملختلف فئات املجتمع.

�ضالمية للمجتمع امل�ضلم. �ضدارات الدعوية والثقافة الإ اإعداد وتوفري الإ

البدنية  الرتبية  امل�ضلمة يف جمال  للمراأة  ال�ضرعية  ال�ضوابط  وفق  متكاملة  تقدمي خدمات 

وال�ضحية.

2
�ضالمية بني اجلاليات الناطقة بغري  �ضالم ون�ضر الثقافة الإ اخلدمات يف جمال التعريف بالإ

اللغة العربية واملهتدين اجلدد:

واملهتدين  العربية  اللغة  بغري  الناطقة  اجلاليات  بني  �ضالمية  الإ والثقافة  الدعوة  ن�ضر 

اجلدد.

�ضالم. �ضالم ، وتوثيق حالت اإ�ضهار الإ �ضالم ودعوة غري امل�ضلمني لعتناق الإ التعريف بالإ

رعاية وتعليم املهتدين اجلدد دينيا واجتماعيا من خالل تنظيم الربامج التعليمية .

توعية اأبناء اجلاليات امل�ضلمة الناطقة بغري اللغة العربية بالفهم ال�ضحيح لال�ضالم.
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تقدمي خدمة التاأليف والرتجمة للدرو�ض الدينية واملطبوعات واملواد الدعوية وخطب اجلمعة 

للناطقني بغري اللغة العربية.

تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها عرب الدورات املنتظمة ومنحهم �ضهادات معتمدة.

امل�ضلمني  من  العرب  غري  للجمهور  اليوتيوب  قناة  خالل  من  دعوية  اإعالمية  خدمة  تقدمي 

حمليا وحول العامل.

3
�ضالمية واحلفاظ على الرتاث  اخلدمات يف جمال توفري امل�ضحف ال�ضريف واملطبوعات الإ

�ضالمي: الإ

لكرتونية باأنواعها. توفري امل�ضحف ال�ضريف  وترجمات معانيه وتدقيقه واإبداء الراأي يف امل�ضاحف الإ

طباعة وتوفري وتوزيع الكتب الدينية  يف املجالت الفقهية وال�ضرعية املختلفة لفائدة امل�ضلمني 

داخل البالد وخارجها.

�ضالمي وللتقاليد وذلك من  فكار ال�ضالة واملخالفة  للدين الإ حماية املجتمع امل�ضلم من الأ

خالل الرقابة على املطبوعات واملن�ضورات واملواد الإعالمية.

اأو  و�ضيانتها  وترميها  بجمعها  واملخطوطات  الكتب  من  �ضالمي   الإ املوروث  ون�ضر  بعث  

طباعتها وتوزيعها.

مرجعية يف تقدمي الروؤية ال�ضرعية ملا يواجه املجتمع من امل�ضاكل املعا�ضرة.

دعم امل�ضاريع التي تخدم امل�ضلمني يف خمتلف اأنحاء العامل.

�ضالمية:4 اخلدمات يف جمال  ن�ضر املعرفة من خالل البحوث والدرا�ضات الإ

بجمع  الباحثني  م�ضاعدة  خالل  من  والفكرية  ال�ضرعية  املجالت  يف  العلمي  البحث  اإحياء 

مة. ون�ضر ما هو مفيد للمجتمع اإ�ضافة اإىل اإ�ضدار �ضل�ضة كتاب الأ

لفائدة  �ضالمية  الإ الفقهية  املجامع  عن  ال�ضادرة  ال�ضرعية  بالبحوث  بيانات  قاعدة  توفري 

طالبي العلم ال�ضرعي.

�ضدارات من الكتب  م�ضاعدة طالب العلم بتوفري وادارة مكتبة علمية وتزويدها باأحدث الإ

لكرتوين. واملو�ضوعات وت�ضهيل ح�ضولهم على املعلومات من الدوريات والنظام الإ

واأحاديث  حكم  ومن  ال�ضالة  مواقيت  من  وحمتواه  ال�ضنوي  القطري  التقومي  توفري  خدمة 

�ضريفة تهدف لن�ضر القيم الفا�ضلة واملعلومات املفيدة.
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اخلدمات يف جمال توفري وتهيئة دور العبادة وحفظها و�ضيانتها:5

ئمة واخلطباء واملوؤذنني  توفري امل�ضاجد وامل�ضليات واإدارتها وتهيئتها للعبادة واإمدادها بالأ

وعمارتها ورعايتها و�ضيانتها.

م�ضاعدة اخلريين الراغبني يف بناء امل�ضاجد يف كافة امل�ضائل املتعلقة بالت�ضديقات والت�ضييد 

�ضراف عليها. ئمة واملوؤذنني وغريها من م�ضتلزمات ال�ضالة والعبادة والإ وتزويدها بالأ

تقدمي الرقية ال�ضرعية على �ضوء الكتاب وال�ضنة بعيدا عن ال�ضعوذة والدجل.

خدمات احلج والعمرة:6

تنفيذها  على  �ضراف  والإ اإجراءاتها  تنظيم  خالل  من  وذلك  والعمرة  احلج  اأمور  ت�ضهيل 

را�ضي املقد�ضة. بالتن�ضيق مع ال�ضلطات املخت�ضة داخل البالد والأ

اإ�ضدار الت�ضاريح لت�ضيري حمالت احلج والعمرة واإعتمادها وتقييم اأدائها وحما�ضبتها.

�ضالمتهم  على  �ضراف  والإ احلج  مبنا�ضك  يتعلق  فيما  للحجيج  الالزمة  التوعية  تقدمي 

و�ضحتهم وراحتهم يف اأيام احلج.

اخلدمة يف جمال الوقف:7

واخلريين  للمح�ضنني  الفر�ضة  واإتاحة  �ضالم  الإ يف  الوقف  باأهمية  املجتمع  اأفراد  توعية 

با�ضتثمار اأموالهم وممتلكاتهم وقفيا.

ال�ضوابط  وفق  فيها  والت�ضرف  وتنميتها  وا�ضتثمارها  عنهم  نابة  بالإ الواقفني  اأموال  اإدارة 

ال�ضرعية و�ضروط الواقفني.

جتماعي. فراد املجتمع من املحتاجني مبا يحقق التكافل الإ تقدمي امل�ضاعدات لأ

احلجج  واإ�ضدار  وحماكم  نزاع  من  بها  يتعلق  وما  وقاف  الأ ت�ضجيل  يف  الواقفني  م�ضاعدة 

الوقفية  واإعتمادها.

اخلدمة يف جمال الزكاة:8

توعية املجتمع بوجوب فري�ضة الزكاة وحثهم على اإخراجها ح�ضب ال�ضوابط ال�ضرعية.

مر عليهم بتوفري �ضندوق موؤمتن لقبول زكواتهم و�ضرفها على  م�ضاعدة املزكني وت�ضهيل الأ

امل�ضتحقني �ضرعا.
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موال الزكاة و�ضرف امل�ضاعدات لهم حر�ضا على حتقيق مبداأ  حتديد وح�ضر امل�ضتحقني لأ

التكافل الجتماعي.

تدريب حما�ضبي ال�ضركات والهيئات املختلفة على طرق ح�ضاب الزكاة.

ت�ضال:9 اخلدمة جمال توفري املعلومات والإ

تعريف املجتمع باأن�ضطة وفعاليات الوزارة  وتزويدهم املواد التعريفية وتطوير عالقات تعاون 

م�ضرتك مع املحيط اخلارجي.

ت�ضهيل عملية الت�ضال مع وحدات الوزارة املختلفة ودعم التوا�ضل بينها وبني املجتمع.

على  والرد  احلقائق  ومتليكهم  وللجمهور  املختلفة  الإعالم  لو�ضائل  املعلومات  تقدمي 

ا�ضتف�ضاراتهم فيما يتعلق بعمل الوزارة.

ن�ضاط  يخ�ض  فيما  قليمية  والإ الدولية  والهيئات  املنظمات  تطلبها  التي  التقارير  توفري 

الوزارة.

الرد  متابعة  اأو   ، عليها  والرد  الوزارة  خدمات  من  امل�ضتفيدين  وم�ضاكل  ب�ضكاوي  هتمام  الإ

عليها من اجلهات املخت�ضة بالوزارة.

اخلدمة يف جمال التوظيف:10

توفري فر�ض عمل للكفاءات الب�ضرية الباحثة عن عمل وتوظيفها يف الوظائف التي حتتاجها 

وحدات الوزارة املختلفة.

العملي للطالب  التدريب  بتوفري فر�ض  جتماعية والوطنية وذلك  الإ امل�ضوؤولية  امل�ضاهمة يف 

حتياجات  الإ لذوي  العمل  فر�ض  اإتاحة  وكذلك   ، ال�ضيفية  العطالت  اأثناء  واملتطوعني 

اخلا�ضة.
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أهداف تطبيق نظام جودة األداء المؤسسي بالوزارة

داء املوؤ�س�سي للجهات احلكومية ل�سنة 2014 ، الذي ا�سدرته وزارة  إ�سرت�سادا بدليل معايري الأ ا

�سالمية  وقاف وال�سوؤون الإ داء املوؤ�س�سي ( فاإن وزارة الأ إدارة اجلودة وتقييم الأ دارية ) ا التنمية الإ

هداف التالية: داء املوؤ�س�سي اإىل حتقيق الأ ت�سعى من خالل تطبيقها لنظام جودة الأ

حتقيق اجلودة ال�ضاملة يف وحدات الوزارة املختلفة من خالل جمموعة القواعد وال�ضروط املحددة   -1

�ضتفادة املثلى من املوارد املتاحة. لبيئتها التنظيمية وامكاناتها املادية والب�ضرية مع الإ

داء املوؤ�ض�ضي . اإعتماد وتبني اأ�ضاليب ومعايري قابلة للقيا�ض ومتفق عليها عامليا لتقييم وتقومي الأ  -2

حتقيق خمرجات عالية اجلودة وباأقل التكاليف يف �ضوء روؤية الوزارة ور�ضالتها من خالل جمموعة   -3

داء والتعلم املتميز جلميع امل�ضتويات الوظيفية. من العمليات التي توفر فر�ض الأ

اإعادة ت�ضكيل ثقافة الوزارة بتطبيق مفاهيم جديدة تركز على امل�ضتفيدين وعلى حتقيق ر�ضاهم   -4

وك�ضب ثقتهم، مما يعزز �ضمعتها املتميزة يف املجتمع والعامل اخلارجي.

اإن�ضاء نظام اإداري مبني على التوثيق ، فيه يتم حتديد املهام وامل�ضوؤوليات وال�ضلطات ، وميكن من   -5

داء. خطاء ومعاجلتها ومراجعة ال�ضلبيات وحت�ضني الأ الرجوع اإليه لتحديد الأ

دارية املبنية على الدرا�ضة  توفري قواعد للبيانات واملعلومات التي ت�ضاعد على كفاءة  القرارات الإ  -6

والتحليل.

الوزارة  وحدات  بني  التن�ضيق  فعالية  وزيادة  وتوحيدها  دارية  الإ والنظم  جراءات  الإ تطوير   -7

املختلفة.

�ضاليب اجلديدة وت�ضجيع العمل اجلماعي مما  تطوير قدرات ومهارات العاملني ملواكبة النظم والأ  -8

داء املمتاز وزيادة الولء . يحفزهم على كفاءة الأ
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أهم السياسات التي تتبناها الوزارة في تطبيق نظام جودة األداء المؤسسي

تقدمي خدمة تلبي حاجات املجتمع بال مقابل.  -1

الو�ضول باخلدمات اىل اجلمهور يف اأماكنهم حتى واإن مل يتقدموا بطلبها .)مثال ذلك توفري دور   -2

ر�ضاد (. العبادة والدعوة والإ

لتزام بتطبيق القوانني واللوائح والنظم املعتمدة من قبل الدولة وكذلك القرارات والتوجيهات  الإ  -3

هداف املن�ضودة. التي ت�ضدر من القيادة العليا من اأجل حتقيق الأ

التوا�ضل امل�ضتمر مع امل�ضتفيدين من خدمات الوزارة �ضواء كان ذلك مبا�ضرة اأو با�ضتخدام و�ضائل   -4

هتمام باآرائهم  ومالحظاتهم  ت�ضال احلديثة للتعرف على اإحتياجاتهم احلقيقية والإ وتقنيات الإ

�ضتجابة ال�ضريعة ملطالبهم. والإ

اأخذ زمام املبادرة يف تطوير اخلدمات لتواكب التغريات املحيطة �ضواء كانت تقنية اأو اإجتماعية اأو   -5

ثقافية وغريها .

لتمكني  ال�ضلطات  وتفوي�ض  اأدائهم  حت�ضني  بهدف  العاملني  جلميع  امل�ضتمر  والتاأهيل  التدريب   -6

دارية الدنيا من اأداء مهامهم بامل�ضتوى املطلوب. امل�ضتويات الإ

اأو الفراد يف تقدمي بع�ض اخلدمات وفق معايري و�ضوابط ت�ضعها  تعزيز ال�ضراكة مع املوؤ�ض�ضات   -7

احلج  وخدمات  التحفيظ  ودور  امل�ضاجد  بناء   : مثل  وتقييمها  تطبيقها  على  وت�ضرف  الوزارة 

والعمرة.

اأف�ضل  من  �ضتفادة  والإ امل�ضرتكة  املجالت  يف  الرائدة  املوؤ�ض�ضات  مع  واملعرفة  اخلربات  تبادل   -8

املمار�ضات .
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الدوراجلهة 

القيادة العليا

املوافقات  واإ�ضدار  تنفيذه  وخطة  اجلودة  نظام  م�ضروع  اإعتماد 

ال�ضيا�ضات  وفق  وذلك  املختلفة  النظام  تطبيق  ملراحل  النهائية 

واملوجهات العامة والقرارات ال�ضادرة بهذا ال�ضاأن.

من  التاأكد  بعد  التنفيذية  وامل�ضاريع  ال�ضرتاتيجية  اخلطط  اإقرار 

تطابقها مع الروؤية وال�ضرتاتيجية العامة للدولة.

الدعم املادي واملعنوي الالزم من خالل ت�ضهيل وتوفري متطلبات امل�ضروع.

والتعليمات  والتوجيهات  القرارات  واإ�ضدار  امل�ضروع  �ضري  متابعة 

الالزمة ل�ضمان ا�ضتمرار التنفيذ.

إدارة التخطيط واجلودة ا

اآليات  �ضاملة  طريق  وخارطة  اجلودة  مل�ضروع  عامة  خطة  و�ضع 

التنفيذ واملوازنة املطلوبة.

�ضرتاتيجية بناء على روؤية قطر 2030 وال�ضرتاتيجية  اإعداد اخلطة الإ

الوطنية وتوثيقها ون�ضرها.

دارات التنفيذية واملعايري /املوؤ�ضرات  مراجعة امل�ضاريع التي تعدها الإ

هداف ال�ضرتاتيجية .  والتاأكد من مطابقتها لالأ

الوظيفي -  الو�ضف  –– ومراجعة  درا�ضة الخت�ضا�ضات والدوار 

جراءات واإعداد النماذج . ومراجعة وتب�ضيط الإ

توفري فر�ض التدريب ورفع املهارات ون�ضر ثقافة اجلودة بني اجلميع

اإعداد فرق العمل واإدارتها والتن�ضيق بينها ودعمها وتقدمي امل�ضورة 

الالزمة لها.

التن�ضيق مع اجلهات املخت�ضة بالدولة ومع اخلرباء املخت�ضني.

دارات واملتابعة واملراجعة والتاأكد من تطبيق  التوا�ضل امل�ضتمر مع الإ

املعايري وتقدمي تقارير ب�ضاأن التنفيذ.

درا�ضة امل�ضكالت واقرتاح احللول املنا�ضبة للتطوير والتح�ضني.

اإعداد تقارير �ضاملة ل�ضري امل�ضروع ونتائج التطبيق ورفعها للجهات املخت�ضة.

المسؤوليات واألدوار في تطبيق نظام جودة األداء المؤسسي
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دارات التنفيذية الإ

وفقا  موؤ�ضراتها  وحتديد  وامل�ضاريع  التنفيذية  اخلطط  اإعداد 

هداف ال�ضرتاتيجية واملنهجية املعتمدة يف نظام اجلودة. لالأ

تغيري  من  عليها  يطراأ  ما  ومواكبة  امل�ضتفيدين  احتياجات  حتديد 

بهدف و�ضع خطط التطوير املنا�ضبة.

بني  اجلودة  ثقافة  ن�ضر  يف  وامل�ضاعدة  املعتمد  اجلودة  نظام  دعم 

اجلميع.

دلة والربامج املو�ضوعة. تطبيق نظام اجلودة املعتمد ح�ضب الأ

دلة والنماذج واجلداول املعتمدة .  الت�ضجيل والتوثيق ح�ضب الأ

املبادرات  وتقدمي  امل�ضكالت  ملعاجلة  امل�ضتمر  والتقييم  املتابعة 

واملقرتحات الالزمة ب�ضان تطوير النظم.

اإعداد تقارير دورية ب�ضاأن �ضري التنفيذ ومناق�ضتها.

دارات امل�ساعدة الإ

توفري البنية التحتية من اإمكانيات واجهزة واأدوات ونظم معلومات 

تفاعلية.

توفري بيئة عمل ذات تقنية حديثة وتقدمي خدمات الدعم الفنية.

وو�ضع  وامل�ضكالت  العقبات  كت�ضاف  لإ وتقييم  مراقبة  نظم  و�ضع 

احللول الفعالة لها.

توفري موارد ب�ضرية ذات كفاءة وتدريبهم وتهيئة بيئة العمل املنا�ضبة 

داء. التي ت�ضجعهم على جودة الأ

املوظفون والعاملون

اللتزام بتطبيق املعايري املعتمدة لتقدمي اخلدمة للم�ضتفيدين.

الرتكيز على امل�ضتفيد من اخلدمة وتلبية اإحتياجاته وحل م�ضاكله.

للم�ضتفيدين  امل�ضتجدة  الحتياجات  عن  معلومات  كم�ضادر  العمل 

من خدمات الوزارة.

تقدمي املقرتحات واملبادرات الالزمة لتطوير وحت�ضني الداء.

احلر�ض على التعلم ومواكبة التغيري وتبني ثقافة التميز.
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اجلمهور امل�ستفيد من 

اخلدمات

التوا�ضل مع الوزارة ودعم �ضيا�ضاتها ونظمها املتعلقة باجلودة .

التعاون يف املحافظة على �ضالمة اخلدمات التي تقدمها الوزارة.

التقييم املنطقي للخدمات املقدمة وال�ضفافية يف اإبداء الراأي حولها 

وتقدمي املقرتحات البناءة ب�ضاأن تطويرها وحت�ضينها.

ال�سركاء يف تقدمي 

اخلدمات 

بغر�ض  امل�ضتمر  والتوا�ضل  اجلودة  جمال  يف  الوزارة  خطط  دعم 

حتقيق التن�ضيق املطلوب.

لتزام بال�ضروط وال�ضوابط وال�ضيا�ضات التي ت�ضعها الوزارة يف  والإ

هذا املجال.

�ست�ساريون ال�سركاء الإ

وتقومي  اجلودة  تطبيق  جمال  يف  الفنية  وامل�ضورة  الدعم  تقدمي 

داء.  الأ

وامل�ضاعدة يف تدريب الكوادر الب�ضرية.

ال�سركاء املوردون

الوقت  الوزارة وتوفريها يف  اليها  التي حتتاج  داء  الأ و�ضائل  تطوير 

املنا�ضب .. 

اللتزام باملوا�ضفات التي حتددها اجلهات املخت�ضة بالوزارة.

وتلبية  املختلفة  الوزارة  وحدات  تتنظم  التي  التطورات  مواكبة 

اإحتياجاتها يف الوقت املنا�ضب .
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دليل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

داء املوؤ�س�سي اآليات ووثائق تطبيق نظام جودة الأ

روؤية ور�ضالة الوزارة وهيكلها التنظيمي واإخت�ضا�ضات وحداتها1

�ضرتاتيجية2 ا�ضرتاتيجية الوزارة واأهدافها الإ

دارية3 اخلطط وامل�ضاريع التنفيذية للوحدات الإ

موؤ�ضرات ومعايري وموا�ضفات اجلودة4

دلة والنماذج5 خطة اجلودة و�ضيا�ضاتها والأ

تكوين فرق العمل وتدريبها والتن�ضيق بينها6

ن�ضطة واملهام ) دليل الو�ضف الوظيفي (.7 و�ضف الأ

دارية (.8 جراءات الإ دارية جلميع الوحدات ) اأدلة الإ جراءات الإ حتديد وتب�ضيط الإ

الدورات التدريبية ووثائق ن�ضر ثقافة اجلودة9

وثائق وحما�ضر الجتماعات10

فادة11 تقارير املتابعة الدورية والنتائج والإ

التو�ضيات والتح�ضينات  امل�ضتمرة وحل امل�ضاكل12

آلية تطبيق خطة جودة األداء المؤسسي
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