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كلمة سماحة مفتي عام المم�لكة

ِحيِم َّ ْحمَِن الر َّ ه الر َّ بِْســــــِم الل

احلمــد هلل رب العاملــن والصــاة والســام علــى ســيدنا حممــد وعلــى آل بيتــه وصحابتــه الغــر امليامــن ومــن 
تبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن وبعــد:

إن التخطيــط االســتراتيجي ألي مؤسســة؛ ضــرورة واقعيــة يفرضهــا الواقــع والتجــارب علــى مــر التاريــخ قــال 
ا َعلـَـى ِصــَراٍط ُمْســَتِقيٍم« ]امللــك : 22[، فاآليــة  ــْن َيْمِشــي َســِويًّ ــا َعلـَـى َوْجِهــِه أَْهــَدى أَمَّ اهلل تعاىل:»أََفَمــنْ َيْمِشــي ُمِكبًّ
الكرميــة تبــن فرقــاًًا كبــرًا بــن مــن يســر ُمنّكســاًًا رأســه ال يــرى طريقــه، فهــو خيبــط خبــط عشــواٍء يتعثــر 
كل ســاعٍة؛ وبــن آخــر ميشــي منتصــب القامــة يــرى طريقــه وال يتعثــر يف خطواتــه ألنــه يســر علــى طريــق بّيــن 

واضــح، وهلــذا أثــى اهلل تعــاىل علــى كل مــن يســر يف أي عمــل أو مشــروع مبنهــج واضــح وطريــق مســتقيم.
ونظــرا ألمهيــة التخطيــط االســتراتيجي ودوره يف بنــاء املؤسســة وتقدمهــا فقــد ارتــأت دائــرة اإلفتــاء العــام وضــع 
خطــة اســتراتيجية خلمــس ســنوات قادمــة 2017-2021 م، حبيــث وضعــت عناصــر اخلطــة الرئيســة وحماورهــا، 
الــي هتــدف إىل بنــاء اخلطــة االســتراتيجية وإخراجهــا بصــورة علميــة عمليــة مدروســة بعنايــة مــن أجــل تطويــر 
نتاجــات الدائــرة  وبأهــداف قابلــة للتنفيــذ واملتابعــة والتقــومي، كمــا مت إعــداد اخلطــة االســتراتيجية لدائــرة اإلفتــاء 
العــام لتكــون مبثابــة إطــار العمــل الــذي يســاعد مجيــع العاملــن يف الدائــرة علــى ترســيخ الفكــر االســتراتيجي 

كمنهــج للعمــل حــى يتمكنــوا مــن حتقيــق رؤيتهــا ورســالتها وغاياهتــا االســتراتيجية.
فاملؤسســات املتميــزة هــي الــي متتلــك هيــكا وبنيــة تقــوم علــى أســاس التخطيــط االســتراتيجي وفــق مؤشــرات 
جنــاح رئيســة، تضمــن أن يكــون أداؤهــا علــى مســتوى عــال مــن التميــز تســتطيع مــن خالــه حتقيــق غاياهتــا بكفــاءة 

وفعالية.
وقــد تبنــت عمليــة إعــداد الوثيقــة منهجيــة علميــة قــادرة علــى حتقيــق التقــدم والتميــز مقارنــة مبقاييــس األداء 

الــي تقــوم علــى مبــادئ وعمليــات وأســاليب التخطيــط االســتراتيجي وإدارة األداء.
 ســائلن اهلل تعــاىل أن جيــزي العاملــن يف دائــرة اإلفتــاء العــام وكل مــن ســاهم يف إخــراج هــذه الوثيقــة خــر 

اجلــزاء، وأن جيعــل هــذا العمــل يف ميــزان حســناهتم إنــه مسيــع جميــب.

                                                                                                            المفتي العام       

الدكتور محمد الخلايلة

8



9

الم�خص التنفيذي:

بعد التوكل على اهلل، قامت دائرة اإلفتاء العام ممثلة باملفيت العام للدائرة باختاذ قرار إعداد اخلطة االسرتاتيجية 
للدائرة، ومت اختاذ اإلجراءات التنفيذية اآلتية: 

* إصدار الكتب الرمسية املتضمنة عقد ورشة العمل التدريبية األوىل يف التخطيط االسرتاتيجي، وتطوير اخلطة 
االسرتاتيجية للدائرة.

* تشكيل جلنة اخلطة االسرتاتيجية يف الدائرة، برئاسة الدكتور حممد اخلاليلة أمن عام دائرة اإلفتاء العام آنذاك، 
وعضوية  عدد من املوظفن.

* مت تش��خيص الوض��ع احلالي للدائرة باس��تخدام أس��لوب التحليل الرباع��يSWOT Analysis، وحتديد 
نق��اط القوة والضع��ف والفرص والتحديات.

* إعادة النظر يف صياغة رؤية ورسالة الدائرة وقيمها األساسية، مبا يضمن التعبري عنها وميثل أبعاد البيئة املالئمة 
واآلليات الكفيلة واملناسبة لالنتقال من الوضع احلالي إىل الوضع املستهدف. 

* اعتم��اد كل م��ن الرؤي��ة والرس��الة والقيم األساس��ية واألهداف املؤسس��ية م��ن جلنة التخطيط االس��رتاتيجي 
واإلدارة العلي��ا يف الدائ��رة.

* تنظي��م ورش عم��ل ملراجع��ة حماور اخلطة االس��رتاتيجية وتطويرها وحتديد غاياتها االس��رتاتيجية اليت تس��عى 
الدائ��رة إىل حتقيقه��ا ضم��ن جم��االت عمله��ا واملهام املنوطة به��ا باالس��تناد إىل » قانون اإلفتاء رقم )٦0( لس��نة 

200٦م« وتعديالت��ه. 
* اختيار املبادرات التنفيذية واألهداف اإلجرائية يف إطار اخلطة االس��رتاتيجية وحتديد مراحلها الزمنية واجلهة 

املسؤولة عن التنفيذ.
* حتديد معايري ومؤشرات األداء اليت ستعتمد يف قياس األداء لكل مبادرة.

* إع��داد مس��ودة اخلط��ة ال��يت عرضت على جلنة التخطيط والش��ركاء واملوظفن يف الدائرة، حيث نوقش��ت ومت 
عليها. املصادقة 

* اعتماد اخلطة من قبل جلنة التخطيط يف الدائرة.
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الفصل الأول
نبذة عن دائرة الإفتاء العام في الأردن

1-1: نشأة الدائرة وتطورها:

اململك��ة  يف  اإلفت��اء  ب��دأ 
األردني��ة اهلامشي��ة يف ع��ام 
١92١م، وكان منذ تأسيسه 
يعتم��د يف الفت��وى املذه��ب 
احلنف��ي ال��ذي كان معم��واًل 
به يف أي��ام العه��د العثماني، 
وكان املفيت ُييب الناس على 
أسئلتهم سواًء منها ما يتعلق 
بالعب��ادات أو املعام��الت أو 
األح��وال الش��خصية، حيث 
ع��ّن إىل جان��ب كل ق��اٍض 

مفٍت يف املدن الكبرية والصغرية، ويستعن القاضي باملفيت على حل املشكالت االجتماعية، كما أن املفيت ُييل 
إىل القاض��ي األم��ور ال��يت ال تدخ��ل حت��ت اختصاص��ه وحتت��اج إىل بينات وش��هود.

ويف س��نة ١9٦٦م ص��در نظام األوقاف اإلس��المية واش��تمل 
الفص��ل التاس��ع من��ه على تنظيم ش��ؤون اإلفت��اء، وكان املفيت 
الع��ام يرتب��ط بوزير األوقاف، ولذا ن��ص النظام على أن املفيت 
العام يعقد باالش��رتاك مع مدير الوعظ واإلرش��اد اجتماعات 
دوري��ة للمفتن لتوجيههم وتنظيم أعماهلم؛ وذلك ألن املفتن 

كان��وا يقومون بالوعظ واإلرش��اد أيًضا.
ونظ��ًرا لظهور مس��تجدات يف حي��اة املواطنن وتعدد املس��ائل 
وكث��رة امل��دارس الفقهي��ة فقد اقتض��ت املصلحة ص��دور قرار 
بتش��كيل جملس لإلفتاء برئاس��ة مساحة قاض��ي القضاة، فكان 
اجملل��س يتم��ع لبحث املس��ائل اجلديدة، أو اليت ته��م اجملتمع، 
أو اليت حُتال إىل املفيت من جهة عامة كاملؤسس��ات والوزارات 
وحنوها، وأما غريها من املس��ائل فكان ييب عنها املفيت العام 

أو املفت��ون يف خمتلف احملافظ��ات واأللوية.
تط��ور نظام التنظيم اإلداري لوزارة األوقاف وتطور معه دور 
اإلفت��اء، فتم اس��تحداث دائرة لإلفتاء س��نة ١98٦م، مع بقاء 
املف��يت مرتبًط��ا بوزي��ر األوق��اف والذي قد ال يك��ون يف بعض 
األحي��ان م��ن ذوي الدراس��ات الش��رعية؛ ول��ذا ظ��ل قاض��ي 
القضاة يرأس جملس اإلفتاء ألنه ال بد أن يكون مؤهاًل تأهياًل 

شرعًيا.
ويف تاريخ 200٦/١١/١٦م صدر » قانون اإلفتاء رقم )٦0( 
لس��نة 200٦«، الذي قضى باس��تقالل دائرة اإلفتاء العام عن 
وزارة األوقاف، وأصبح املفيت العام يعن بإرادة ملكية س��امية 
برتبة وراتب الوزير العامل يف الدولة، وبهذا انتقل اإلفتاء إىل 

مرحلة نوعية جديدة.
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1-2: مهام الدائرة ومجالات عم�ها والخدمات التي تقدمها:

 أ. مهام الدائرة:
حدد قانون اإلفتاء رقم )٦0( لعام 200٦م، وتعديالته، يف املادة رقم )3( مهام الدائرة وواجباتها على النحو اآلتي:

١( اإلشراف على شؤون الفتوى يف اململكة وتنظيمها.
2( إصدار الفتوى يف الشؤون العامة واخلاصة وفقًا ألحكام القانون.

3( إعداد البحوث والدراسات اإلسالمية الالزمة يف األمور املهمة والقضايا املستجدة.
مة يف علوم الش��ريعة اإلس��المية والدراسات املتعلقة  4( إصدار جملة علمية دورية متخصصة تعنى بنش��ر البحوث العلمية احمُلكَّ

بها.
5( التعاون مع علماء الشريعة اإلسالمية يف اململكة وخارجها فيما يتعلق بشؤون اإلفتاء.

٦( تقديم الرأي واملشورة يف األمور اليت ُتعرض عليها من أجهزة الدولة.
ويتوىل املفيت العام مس��ؤولية رئاس��ة جملس اإلفتاء وإدارة ش��ؤون الدائرة، وس��ري العمل فيها، وتنفيذ السياس��ة العامة لإلفتاء، 

ويس��اعده يف ذل��ك األم��ن العام )أم��ن الفتوى( وجمموعة من املفت��ن يف مركز الدائ��رة واحملافظات واأللوية.

 ب. جماالت عمل الدائرة واخلدمات اليت تقدمها:
تعمل الدائرة يف جماالت عدة، أهمها صناعة الفتوى وتقدميها للمؤسس��ات واألفراد يف داخل األردن وخارجه، وتتضمن هذه 

اجملاالت:
١( خدمة فتاوى املوقع اإللكرتوني:

أطلقت الدائرة موقعها اإللكرتوني )www.aliftaa.jo( باللغتن العربية واإلجنليزية، حبيث يس��تقبل األس��ئلة الشرعية من 
األردن وكافة أحناء العامل عرب )أرسل سؤالك(، وتتم اإلجابة عن األسئلة الواردة من خالل جلنة متخصصة من املفتن، يولون 
هذه األسئلة عناية خاصة، ويعدون األجوبة العلمية عليها، ثم يتم عرضها على أمن عام اإلفتاء واملفيت العام مباشرة إلقرارها 

أو التعديل عليها، ويتم نشرها عرب نافذتن: 
 أ. الفت��اوى املختص��رة: يت��م فيها عرض اجلواب بصورة خمتصرة موجزة، يقتصر فيها على ذكر احلكم الش��رعي وتعليله بأقصر 

عبارة.    
 ب. الفتاوى البحثية: يتوسع فيها اجلواب بذكر األدلة الشرعية، وتوثيق أقوال الفقهاء، وشرح االختالف إن وجد. 

2( خدمة فتاوى الطالق:
تقدم الدائرة خدمة فتاوى الطالق، وتلتزم يف ذلك بقانون األحوال الشخصية ساري املفعول، ويشرتط يف هذه اخلدمة حضور 
الزوج��ن صاح��ي العالق��ة، حيث ال يّطلع على الفت��وى من ليس له عالقة بها، وتكون إج��راءات احلصول على الفتوى على 

النحو اآلتي:
 أ. تعبئة الطلب املخصص للطالق.

 ب. االس��تعالم عن طريق اس��م الزوج أو اس��م الزوجة إذا كان هناك طالق س��ابق، وذلك من خالل س��ؤال الزوج عن ذلك 
ومن خالل مراجعة احلاس��ب اآللي.
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 ج. حتويله إىل املفيت املختص.
 د. حتويل املعاملة إىل قسم الطباعة بعد حصوله على الفتوى.

 ه�. تدقيق الفتوى وتوقيعها من قبل املفيت.
 و. تصدير املعاملة وختمها باخلامت الرمسي للدائرة.

 ز. حتفظ فتاوى الطالق يف سجالت خاصة يف الدائرة وعلى أرشيف إلكرتوني للرجوع إليها عند احلاجة.
3( خدمة اإلفتاء املباشر عن طريق اهلاتف:

تقدم الدائرة خدمة الفتاوى عرب اهلاتف وذلك بإتاحة مقسم متطور جدًا حبيث يقوم املستفيت باالتصال بالدائرة لعرض السؤال 
ث��م يق��وم باختي��ار خدم��ة طلب الفت��وى ليصار إىل حتويله ع��ن طريق القفاز اآللي إىل أحد املفتن الذي بدوره يس��تمع لس��ؤال 

املس��تفيت ومجيع حيثياته، ويقوم باختاذ أحد اإلجراءات التالية:
* اإلجابة عن األسئلة بشكل مباشر: إذا كان استفساره مما يكثر السؤال عنه، وكان السؤال ال يتاج إىل حبث. 

* الطلب من املستفيت احلضور شخصّيًا إىل الدائرة: إذا كان السؤال حباجة إىل زيادة إيضاح أو حباجة إىل مدارسة وحبث، أو كان 
خمتّصًا بفتاوى الطالق اليت ال ياب عنها عن طريق اهلاتف ملا هلا من خصوصية، أو تتعلق مبسائل النزاع املالي. 

* الطلب من املس��تفيت تقديم الس��ؤال بش��كل مكتوب، وإرس��اله بنفسه أو عرب وس��ائل االتصال املتاحة، لتتم دراسته وفق آلية 
املكتوبة. األسئلة 

* تأجيل اإلجابة إىل وقت الحق يدده املفيت، وذلك لدراسة املسألة وحبثها باملشورة مع جلنة الفتوى يف الدائرة، وباطالع األمن 
العام واملفيت العام، حتى ال يعطى املستفيت حكمًا متسرعًا دون أن يكون مبنّيًا على دراسة واعية ومعمقة.

* كما تش��مل هذه اخلدمة االتصال بأصحاب الفضيلة املفتن على هواتفهم الش��خصية بغرض احلصول على الفتوى الش��رعية 
خ��ارج أوق��ات الدوام الرمسي، علمًا بأن أرقام هواتفهم قد مت توفريها على املوقع اإللكرتوني للدائرة.

: SMS 4( خدمة فتاوى الرسائل القصرية
تقدم هذه النافذة خدمة الفتوى من خالل برنامج الرس��ائل القصرية )sms( حيث تتيح هذه اخلدمة للمس��تفيت إرس��ال سؤاله 
وتلقي اإلجابة عرب برنامج خاص باألجهزة اخللوية يتم من خالله عرض األسئلة الواردة على جلنة خاصة تقوم باإلجابة عليها 
وإع��ادة إرس��اهلا للمس��تفيت مراعي��ة يف إجاباتها الضوابط اليت تلتزمه��ا دائرة اإلفتاء يف فتواها، مع احتف��اظ الربنامج جبميع تلك 

األس��ئلة وإجاباتها يف أرشيف خاص ميكن مراجعته واالستفادة منه. 
5( خدمة الفتاوى البحثية :

إذا كان الس��ؤال مكتوبًا يقوم املس��تفيت بتعبئة النموذج املخصص للفتوى الش��رعية املكتوبة، ثم يسلمها باليد ملديرية الدراسات 
والبح��وث أو ع��ن طري��ق الفاك��س، حيث يتم إدخال الس��ؤال ومعلومات الس��ائل عل��ى نظام خاص للفت��اوى، ومن ثم يقوم 
املش��رفون يف مديري��ة البح��وث والدراس��ات بتحوي��ل الس��ؤال إىل املفتن والباحثن يف املديرية كلٌّ حس��ب اختصاصه لدراس��ة 
السؤال ووضع اإلجابة املبدئية واليت يقوم املشرف مبراجعتها ووضع التعديالت املناسبة عليها، وبعد ذلك عرضها على احملرر 
ليقوم بتحريرها وفق آلية التحرير املعتمدة لدى مديرية الدراسات والبحوث، ومن ثم تعرض على مدير الدراسات الذي يقوم 
ه��و ب��دوره بعرضه��ا على األمن العام واملفيت العام إلبداء توجيهاتهم حول اإلجابة، وبعد ذلك يتم اعتماد اإلجابة بعد إجراء 
التعديالت النهائية عليها، ومن ثم تصديرها بش��كل رمسي ومعتمد، والتواصل مع صاحب الس��ؤال ملراجعة الدائرة واس��تالم 

الفتوى، وحتفظ نس��خة من الفتوى يف أرش��يف الدائرة ورقيًا وإلكرتونيًا للرجوع إليها عند احلاجة.
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٦( خدمة حل اخلالف بن املتنازعن وتقديم االستشارات:
 وهي من اخلدمات املميزة اليت تقدمها دائرة اإلفتاء العام، حيث إن دور الدائرة ال يقتصر فقط على إصدار الفتاوى بل يتعدى 
ذلك إىل أن متارس الدائرة دور التوجيه واإلصالح وتقديم املشورة، وذلك من خالل قيام املفيت املختص باالستماع إىل أطراف 
النزاع واخلالف س��واء كان خالفًا ماليًا أو ش��خصيًا، فيقرب وجهات النظر ويعزز اإليابيات، ويقّوم الس��لبيات ويزيل بذور 

اخلالف ويسعى لتأليف القلوب.

1-3: التشريعات التي تنظم عمل الدائرة:
ينظم عمل دائرة اإلفتاء ويوجهه جمموعة قوانن وأنظمة وتعليمات وقرارات، أهمها اآلتية:

١( القوانن: 
١.قانون اإلفتاء العام رقم )٦0( لعام 200٦م، وتعديالته.

2.قانون األحوال الشخصية األردني ساري املفعول.
3.قانون املوازنة العامة.

2( األنظمة: 
أ. نظام التنظيم اإلداري لدائرة اإلفتاء العام.

ب. نظام اخلدمة املدنية.
ج. نظام االنتقال والسفر.

د. النظام املالي.
ه�. نظام اللوازم.

و. نظام الرقابة الداخلية.

3( التعليمات: 
أ. تعليمات اختيار وتعين املفتن.

د. تعليمات الدوام الرمسي. 
ج. تعليمات جلنة الفتوى.
د. تعليمات  النظام املالي.
ه. تعليمات نظام اللوازم.

و. التعليمات التنظيمية لوحدات الرقابة الداخلية يف الدوائر والوحدات احلكومية.

4( القرارات: 
أ. قرارات جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية.

ب. قرارات جملس الوزراء.
ج. القرارات الصادرة عن املفيت العام واألمن العام.

5( التعاميم:
أ. تعاميم دولة رئيس الوزراء.

ب. التعاميم الصادرة عن الدائرة.
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1-4:الهيكل التنظيمي للدائرة:

يتش��كل البناء التنظيمي للدائرة من عدة وحدات إدارية )مديرية، وحدة، مكتب، قس��م، ش��عبة( تبعًا لطبيعة مهام ومسؤوليات 
تل��ك الوح��دات، وحج��م األعمال املناط��ة بها وطبيعتها، وال��يت يتم مراجعتها دوري��ًا. وترتبط هذه الوح��دات اإلدارية ضمن 
سلس��لة م��ن العالق��ات الوظيفية، مت فيها مراعاة تبس��يط اإلجراءات واختص��ار الزمن الالزم إلجناز امله��ام، وحتديد مرجعيات 

عملها من خ��الل تفويض الصالحيات. 
تش��تمل البنية التنظيمية  للدائرة على)4( مديريات، و)١5( مكتبا لإلفتاء، و)4( وحدات إدارية، و)22( قس��مًا، كما هو مبن 

يف اهليكل التنظيمي لدائرة اإلفتاء العام، الش��كل رقم )١(. 
ولتسهيل تقديم اخلدمة للمواطنن يف حمافظات وألوية اململكة، فقد مت افتتاح مكاتب اإلفتاء اآلتية :

١. مكتب إفتاء العاصمة )عمان(            
2. مكتب إفتاء حمافظة إربد                  
3. مكتب إفتاء حمافظة الزرقاء               

4. مكتب إفتاء حمافظة مأدبا
5. مكتب إفتاء حمافظة البلقاء
٦. مكتب إفتاء حمافظة املفرق
٧. مكتب إفتاء حمافظة جرش

8. مكتب إفتاء حمافظة عجلون
9. مكتب إفتاء حمافظة الكرك
١0. مكتب إفتاء حمافظة معان

١١. مكتب إفتاء حمافظة الطفيلة
١2. مكتب إفتاء حمافظة العقبة
١3. مكتب إفتاء لواء دير عال

١4. مكتب إفتاء لواء الرمثا
١5. مكتب إفتاء لواء الكورة.

١٦. مكتب إفتاء األغوار اجلنوبية )غور الصايف(.
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 المفتي العام

 وحدة الرقابة الداخلية

 األمين العام

 وحدة الرقابة والتفتيش الشرعي

 اإلسالميةوالدراسات والبحوث  اإلفتاءمجلس 

 قسم المالية

مديرية الشؤون 
 اإلدارية والمالية

 وحدة العالقات العامة والتعاون الدولي

قسم الموارد 
 البشرية

 قسم التدريب

تكنولوجيا  قسم
 المعلومات

 لشؤونقسم ا
 اإلدارية

 

مديرية الدراسات 
 والبحوث اإلسالمية

 قسم البحوث

قسم تحقيق التراث 
 والمخطوطات

 اإلفتاءمديرية 
 المركزي

قسم اإلفتاء 
 المباشر

قسم الفتاوى 
 القصيرة

قسم الموقع 
 والتحرير
 االلكتروني

 اإلفتاءمديرية 
 االلكتروني

قسم الفتاوى 
 االلكتروني

 

 قسم الترجمة

 العاصمة إفتاءمكتب 

قسم فتاوى 
 الطالق

قسم المقابالت 
 الشخصية

 قسم المتابعة

 مكتب إفتاء الزرقاء

 إفتاء اربدمكتب 

 مكتب إفتاء عجلون

 مكتب إفتاء جرش

 مكتب إفتاء الرمثا

 مكتب إفتاء المفرق

 مكتب إفتاء مادبا

 مكتب إفتاء الكرك

 مكتب إفتاء البلقاء

 دير عالمكتب إفتاء 

 مكتب إفتاء الكورة

 مكتب إفتاء الطفيلة

 مكتب إفتاء العقبة

 وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي

 قسم اللوازم

 مكتب سماحة المفتي

 العام األمينمكتب عطوفة 

 قسم فتاوى الطالق
المقابالت 
 الشخصية

 المتابعةقسم 

قسم فتاوى الطالق 
 المقابالت الشخصيةو

 قسم المتابعة

 مكتب إفتاء معان
 قسم التحرير

 األغوار الجنوبيةمكتب إفتاء 

قسم التعليم 
 االلكتروني

الشكل رقم )1( اهليكل التنظيمي لدائرة اإلفتاء العام
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ويبن الشكل رقم )2( توزيع مكاتب اإلفتاء على خريطة األردن التنظيمية.
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1-5: العاملون في الدائرة:
يبل��غ ع��دد املوظف��ن العاملن يف الدائرة )١٦0( موظفًا، موزعن حس��ب فئة العمل واملؤهل العلم��ي كما هو مبن يف اجلدول 

رقم)١(.	

العددالبي�������������������������������ان

160عدد املوظفن الفعلي باالضافة اىل اجملازين بدون راتب

2عدد موظفي الفئة العليا

4عدد موظفي العقود الشاملة

96عدد موظفن الفئة االوىل

13عدد موظفن الفئة الثانية

45عدد موظفن الفئة الثالثة

28عدد املوظفن احلاصلن على مؤهل دكتوراة

28عدد املوظفن احلاصلن على مؤهل ماجستري

1عدد املوظفن احلاصلن على مؤهل الدبلوم العالي

41عدد املوظفن احلاصلن على مؤهل بكالوريوس

14عدد املوظفن احلاصلن على مؤهل دبلوم

15عدد املوظفن احلاصلن على مؤهل ثانوية

28عدد املوظفن احلاصلن على مؤهل دون الثانوية

اجلدول رقم)1(
توزيع املوظفن يف الدائرة حسب الفئات واملؤهل العلمي

* علما بأن يوجد لدى الدائرة مخسة موظفن منتدبن.
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الشكل رقم )3(

و يوضح الشكل رقم )3( توزيع العاملن يف الدائرة حسب الفئة واملؤهل العلمي

   1-6: المعنيون بخدمات الإفتاء والبحث الشرعي في المم�لكة:

 أ( متلقي اخلدمة: 
لقد مت حتديد متلقي خدمات الدائرة كاآلتي:

١. املؤسسات األردنية احلكومية واألهلية.
2. املستفتون من داخل األردن وكافة أحناء العامل.

 ب( الشركاء يف تقديم اخلدمة:
يبن اجلدول رقم)2(: أبرز الشركاء لدائرة اإلفتاء العام وأهمية الشراكة وطبيعتها.
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منخفضة متوسطة عالية
طبيعة العالقة الشريك

داعمة الديوان امللكي العامر

داعمة رئاسة الوزراء

داعمة  وزارة املالية

تعاونية دائرة قاضي القضاة

تعاونية  وزارة األوقاف واملقدسات
اإلسالمية

تعاونية وزارة تطوير القطاع العام

تعاونية ديوان اخلدمة املدنية

داعمة دائرة املوازنة العامة

تعاونية وزارة الرتبية والتعليم

تعاونية  القوات املسلحة/
واألجهزة األمنية

تعاونية  هيئة اإلعالم املسموع
واملرئي

تعاونية  معهد اإلدارة العامة

داعمة  املؤسسات املالية واملصرفية
اخلاصة

تعاونية  اجلامعات الرمسية
واخلاصة

أهمية العالقة وتأثريها

1-7: إنجازات الدائرة:
قامت دائرة اإلفتاء العام بالتواصل مع اجملتمع احمللي إلصدار الفتاوى وبيان األحكام الشرعية مبا يتناسب مع وسطية اإلسالم 

بعيدًا عن الغلو والتطرف، ووجهت اإلخوة املواطنن إىل ضرورة التقيد بضوابط الشريعة.
وق��د أظه��ر هذا التواصل أن جمتمعنا حريص على العمل بش��ريعة اهلل يف إطار الوس��طية واالعت��دال، كما أظهر أيضًا مصداقية 

الدائ��رة ومدى ثقة املواط��ن مبا يصدر عنها من فتاوى.

اجلدول رقم ) 2 (
الشركاء الرئيسيون مع دائرة اإلفتاء العام وطبيعة ودرجة أهمية وتأثري شراكة كلٍ  منهم.
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وفيما يلي عرض ألبرز إجنازات الدائرة يف عام 20١٦م:
أواًل:ما يتعلق بالفتاوى الصادرة عن الدائرة: 

بلغ عدد الفتاوى الصادرة )2١2000 ( فتوى مبعدل )84١( فتوى لكل يوم عمل، وجاء توزيع هذه الفتاوى كما يلي :

١.الفتاوى الشرعية املختصة بالطالق:
بلغ عددها )32٦0٦( فتوى، منها )١١4٧2( حالة طالق واقع، و)2١١34( حالة طالق غري واقع. وقد بلغت نس��بة أس��ئلة 
الط��الق إىل غريه��ا م��ن األس��ئلة )١5.4(%، أما باقي األس��ئلة فق��د توزعت بن العب��ادات واملعامالت واألحوال الش��خصية 

والعقائد والتفس��ري واحلديث.

2.الفتاوى الشرعية غري املختصة بالطالق:
 أ. األسئلة الشفهية: وقد بلغت أسئلة املقابالت الشخصية اليت حضر أصحابها إىل الدائرة ملقابلة املفتن:)333٧5( سؤااًل.

 ب. األسئلة املكتوبة: وقد بلغ عدد األسئلة اجملاب عنها: )١228( سؤااًل.
ج. الفتاوى الشرعية عن طريق اهلاتف: وقد بلغ عددها:) ١25345( سؤااًل.

د. االستفتاء عن طريق الرسائل القصرية: وقد بلغ عدد الرسائل القصرية اليت متت اإلجابة عليها:) 44٦٦( رسالة.
 ،)www.Aliftaa.jo( ه�. االس��تفتاء عرب املوقع اإللكرتوني: وقد بلغ عدد األس��ئلة الواردة عن طريق املوقع اإللكرتوني

)١4980( سؤااًل، باللغتن العربية واإلجنليزية.

ثانيًا: ما يتعلق بالنشرات واملطبوعات الصادرة عن الدائرة:
قامت الدائرة بإصدار نش��رة ش��هرية باس��م )اإلفتاء(، ُينش��ر فيها شيء من جهود املفتن والباحثن من أحباث ومقاالت وفتاوى 
مة بالتعاون مع  حبثي��ة، كم��ا ُتعنى بنش��ر ما يصدر عن الدائرة من فتاوى ش��رعية، وتعم��ل الدائرة حاليًا على إصدار اجملل��ة احمُلكَّ

اجلهات ذات العالقة.
وق��د بل��غ ع��دد األحباث واملقاالت املنش��ورة خ��الل ع��ام 20١٦م )٧5( حبثًا، وعدد املؤمت��رات واحملاضرات اليت ش��اركت بها 
الدائ��رة، )25( مش��اركة ب��ن حماضرة علمية ومؤمتر عاملي، وبلغ عدد الكتب العلمية ال��يت مت تدقيقها ومراجعتها )١١4( كتابًا.

ثالثًا: املشاركة يف وسائل اإلعالم والتواصل مع اجملتمع احمللي: 
ش��ارك أصح��اب الفضيلة املفت��ون يف عدد من الربامج التلفزيوني��ة والندوات احلوارية واحملاض��رات الدينية وخطب اجلمعة يف 

مس��اجد اململكة على مدار العام. 
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اجملموع نوع اخلدمة أو اإلجناز

11472 فتوى طالق واقع

21134 فتوى طالق غري واقع
125345 أسئلة اهلاتف
4466 أسئلة املسجات
14980 أسئلة املوقع االلكرتوني

1228 األسئلة املكتوبة
75 أحباث ومقاالت
25 املؤمترات واحملاضرات

الشكل رقم )5( 
ويوضح الشكل رقم )5( عدد األسئلة الواردة إىل دائرة اإلفتاء العام خالل عام 20١٦

ويبن الشكل رقم )4(، إجنازات الدائرة جبميع مكاتبها حسب اجملاالت 
واخلدمات املختلفة  للعام 20١٦م.
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الطالق املكان
الواقع 

الطالق غري 
الواقع 

أسئلة 
اهلاتف 

األسئلة 
العامة 

أسئلة 
املسجات 

أسئلة املوقع 
االلكرتوني 

األسئلة 
اجملموع املكتوبة 

467875077389099734466149801228116722إفتاء املركز  

23187  12864220119915690حمافظة اربد 

حمافظة 
الزرقاء

1401250231811844   8928

5270   3734063559932حمافظة العقبة 

7023   10566239102346حمافظة البلقاء

حمافظة 
الطفيلة

1301593811618   4718

5914   67210893249904حمافظة مادبا

5245   6378172924867حمافظة املفرق

8291   292100157871211حمافظة الكرك

4043   20243221031306حمافظة معان

حمافظة 
عجلون 

26358125292228   5601

4065   43367114421519حمافظة جرش

2366   2662191290591إفتاء الكورة 

5056   27353022631990إفتاء دير عال 

5571   46133834161356إفتاء الرمثا 

1147221134125345333754466149801228212000اجملموع

اجلدول رقم )3(

كما ويبن اجلدول رقم )3( عدد فتاوى الطالق اليت قدمتها مكاتب اإلفتاء التابعة 
للدائرة خالل العام 20١٦م، واملوضحة بيانيا يف الشكل رقم )5( آنف الذكر.



23

الفصل الثاني
ية، الرسالة والقيم الأساسية للدائرة( ية الدائرة )الرؤ هو

الشكل رقم )٦( التسلسل املنطقي يف تطوير وصياغة الرؤية والرسالة والقيم واجلوهرية

ية الدائرة: 2-1: تحديد هو
روعي يف حتديد هوية الدائرة، اآلتي:

- مراجع��ة الرؤي��ة والرس��الة والقي��م الس��ابقة للدائرة للتأكد م��ن مدى وضوح ومالئم��ة حمتواها ملنهج الدائ��رة وطبيعة عملها 
وخططها االس��رتاتيجية للس��نوات القادمة.

- مشاركة اجلميع يف كافة املناقشات والتأكيد على االستماع لكافة املالحظات املعروضة. 
- حتليل البيانات اليت متثل متحصالت ورش العمل واملناقشات متهيدا لعرض نتائجها على كافة املشاركن. 

- صياغة جمموعة من الرؤى والرساالت والقيم وعرضها على كافة املشاركن للمفاضلة بينها واختيار الرؤية والرسالة والقيم 
اليت تعرب عن طموحات الدائرة خالل السنوات اخلمس القادمة. 

- حتديد الصياغة النهائية للرؤية والرسالة والقيم من قبل املشاركن. 
- اعتماد التسلس��ل املنطقي املبن يف الش��كل)٦( يف تطوير وصياغة الرؤية والرس��الة والقيم اجلوهرية، واحملتوى لكل منها كما 

هو يف الشكل رقم)٧(.

أن تك��ون الدائ��رة  مرجعي��ة فقهي��ة إس��المية  رائ��دة 
يف صناع��ة الفت��وى  وتقدميه��ا لألف��راد واملؤسس��ات 
احلكومي��ة وغ��ري احلكومي��ة، حملي��ًا وإقليمي��ًا وعاملي��ًا.

الوس��طية  املوضوعي��ة،  واألمان��ة،  اإلخ��الص 
واإلعت��دال، التمي��ز، العمل بروح الفري��ق، التطوير 

املس��تمر .

تبلي��غ رس��الة اهلل تع��اىل إىل الن��اس، وترس��يخ مفهوم املرجعي��ة الفقهية 
الديني��ة الوس��طية يف بي��ان األحكام الش��رعية، والدع��وة إىل العمل بها. 
وذل��ك بتنظيم وإصدار الفت��اوى يف األمور العامة واخلاصة، واالهتمام 
باملوس��وعات الفقهي��ة واملخطوط��ات اإلس��المية وإع��داد الدراس��ات 
والبحوث الشرعية، والتأسيس لالجتهاد اجلماعي بالتواصل مع علماء 
العامل اإلس��المي، مس��تفيدين من تقنيات ووس��ائل االتصال والتواصل 

. احلديثة 

.......................................

......................

...........
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ية الدائرة: 2-2: رؤ
» أن تكون الدائرة مرجعية فقهية إس��المية رائدة يف صناعة الفتوى والبحث الش��رعي احمُلكم  وتقدميها لألفراد 

واملؤسس��ات احلكومية وغري احلكومية، حمليًا وإقليميًا وعامليًا«.

2-3: رسالة الدائرة: 
»تبليغ رس��الة اهلل تعاىل إىل الناس، وترس��يخ مفهوم املرجعية الفقهية الدينية القائمة على الوس��طية واالعتدال يف بيان األحكام 
الش��رعية، والدعوة إىل العمل بها. وذلك بتنظيم وإصدار الفتاوى يف األمور العامة واخلاصة، واالهتمام باملوس��وعات الفقهية 
واملخطوط��ات اإلس��المية وإعداد الدراس��ات والبحوث الش��رعية، والتأس��يس لالجتهاد اجلماعي بالتواصل م��ع علماء العامل 

اإلس��المي، مستفيدين من تقنيات ووس��ائل االتصال والتواصل احلديثة«. 

ية للدائرة: 2-4: القيم الجوهر

اجلدول رقم )4( ُيبن القيم األساسية اليت تتبناها الدائرة وأبعادها

أبعادهاالقيم

اإلخالص يف العمل ابتغاء مرضاة اهلل سبحانه وتعاىل وحتقيقًا لألمانة يف تنفيذ األعمال.اإلخالص واألمانة

ترسيخ مفاهيم الوسطية واالعتدال يف اجملتمع يف حتقيق مقاصد الشريعة ملا فيه اخلري دون مغاالة الوسطية واالعتدال
أو تطرف.

ترسيخ ثقافة العمل اجلماعي وبناء فرق مؤهلة قادرة على إجناز رؤية ورسالة وأهداف الدائرة.العمل املؤسسي

التعامل بوضوح مع جمتمعنا وحتمل املسؤولية، إميانًا بأننا حنمل على عاتقنا مسؤولية أعمالنا. الشفافية واملسؤولية

تطبيق مفاهيم التميز على عناصر األداء بالدائرة من خالل العمل جبد وإتقان مع حتري الدقة التميز
واجلودة سعيًا ألفضل النتائج وأصوبها.

يقوم مجيع العاملن يف الدائرة بالعمل لتحقيق األهداف املؤسسية للدائرةالعمل بروح الفريق

السعي للتطوير املستمر لقدرات الدائرة والعاملن فيها وصواًل إىل تقديم أفضل خدمات يف التطوير املستمر
صناعة الفتوى والبحث الشرعي.
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2-6: الأهداف المؤسسية الرئيسة للدائرة:

مبوجب املادة )3( من« قانون اإلفتاء لسنة 200٦م وتعديالته، فإن أهداف دائرة اإلفتاء العام  ترتكز يف األمور اآلتية:
١( اإلشراف على شؤون الفتوى يف اململكة وتنظيمها.

2( إصدار الفتوى يف الشؤون العامة واخلاصة وفقا ألحكام هذا القانون.
3( إعداد البحوث والدراسات اإلسالمية الالزمة يف األمور اهلامة والقضايا املستجدة.

4( إصدار جملة علمية دورية متخصصة تعنى  بنشر البحوث العلمية احملّكمة يف علوم الشريعة اإلسالمية والدراسات املتعلقة 
بها.

5( التعاون مع علماء الشريعة اإلسالمية يف اململكة وخارجها فيما يتعلق بشؤون اإلفتاء.
٦( تقديم الرأي واملشورة يف األمور اليت تعرض عليها من أجهزة الدولة.

2-5:الأهداف الوطنية:

حتقيق معامل الثقافة الوطنية بأبعاد عربية وإنس��انية تس��تند إىل تعاليم اإلس��الم الس��محة، بغية بناء منوذج ثقايف وطين يس��تفيد من 
منج��زات اآلخ��ر وينت��ج خطابًا عصريًا عقالنيًا يؤمن باحلوار والتعددية وينبذ التعص��ب واالنغالق )األجندة الوطنية/ اإلبداع 

الثقايف/ ص 25(.
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التقدير

أين نرغب بالوصول؟ أين حنن؟  كيف سنحقق ذلك ؟

الشكل  رقم )٧( ُيبن منهجية إعداد اخلطة االسرتاتيجية

ما هو مستوى أدائنا ؟ 

اخلط الرئيسي املكونات التفاصيل التقويم
احملددة

إدارة األداء

مراجعة درجات 
التقدم املتوازن

اختاذ اإلجراءات 
التصحيحية

التغذية الراجعة 
ومراجعة اخلطة 

األهداف اخلاصةخطط العمل
)التنفيذية(

حتليل نقاط القوة،   الفجوات
نقاط الضعف، الفرص، 

التهديدات.

املشروعات 
واملبادرات

التنظيم واملالئمة مع األهداف الرئيسة 
القدرات

حتليل األوضاع

األهداف و معايري 
األداء

القيم واملبادئ
املوجهة

املعلومات املرجعيةالقضايا املهمة

مسح البيئةإدارة األداء الرؤية والرسالة املوقف: املاضي 	
واحلاضر واملستقبل

الفصل الثالث
الخطة الاستراتيجية للدائرة للفترة 2021-2017

3-1: منهجية إعداد الخطة الاستراتيجية ومراح�ها:

منهجية إعداد اخلطة االسرتاتيجية:
توج��د يف أدبي��ات التخطي��ط االس��رتاتيجي ع��دة منهجيات لصياغ��ة اخلطط االس��رتاتيجية، وإن وجد بعض التف��اوت يف هذه 
املنهجيات، إال أن اخلطوات الرئيسة املشرتكة فيها تبدو كبرية. وعلى ضوء األساليب العلمية املتبعة يف التخطيط االسرتاتيجي، 
ق��ام فري��ق تطوي��ر اخلطة االس��رتاتيجية لدائرة اإلفتاء العام باتباع منهجية مبنية على الطموح املس��تقبلي مع األخذ يف احلس��بان 

الواق��ع احلال��ي وطريقة تطويره معتمدة على مراحل تصاعدية متسلس��لة زمنيا، كما يبينها الش��كل رقم )٧(.
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وفيما يلي توضيح ملا تضمنته مراحل إعداد اخلطة االسرتاتيجية

املرحلة األوىل: مرحلة اإلعداد
قبل الشروع يف عملية التخطيط اإلسرتاتيجي متت دراسة واقع الدائرة والتأكد من جاهزيتها لعملية التخطيط املرتقبة، وقد مت 

الرتكيز على مخس مهام أساسية هي:
١( حتديد املوضوعات أو اخليارات اليت ستتطرق هلا عملية التخطيط.

2( حتديد األدوار وتوزيعها.
3( حتديد املسؤول عن عملية التخطيط.
4( إياد تصور عام وشامل عن الدائرة.

5( حتديد البيانات واملعلومات املطلوبة لصنع قرارات صائبة.

وقد مت التوصل يف هذه املرحلة إىل »خطة العمل« واليت أعدها فريق التخطيط االسرتاتيجي.

املرحلة الثانية: صياغة الرؤية والرسالة والقيم األساسية واألهداف الرئيسة للدائرة
متثل الرؤية فقرة على ش��كل مقدمة تس��اعد قارئها على معرفة وجهة الدائرة، وتوحي له بأنها)أي الدائرة( تعرف حقيقة أين 

تتجه، فهي حماولة رس��م صورة ذهنية لواقع الدائرة بعد إجناز هذه األهداف وكيف س��يبدو واقعها. 
أما الرسالة فهي تنقل جوهر الدائرة وروحها للقارئ، وتغطي أمرين أساسين هما:

* الغرض من الدائرة وسبب وجودها وما تسعى لتحقيقه، )ماذا؟(
* العمل والنشاط الذي ختتاره الدائرة للوصول إىل هذه األهداف )كيف؟(.

وعليه فإنها رس��الة التزام تلخص بكلمات مكثفة وعبارات قليلة ما تس��عى الدائرة لتحقيقه من أهداف، والوس��يلة اليت تراها 
مناسبة لتحقيق ذلك.

أما القيم األساس��ية للدائرة، فهي منظومة القيم واملثل العليا اليت حتكم عمل الدائرة، وأفرادها خالل س��عيهم احلثيث لتحقيق 
أهدافها املعلنة. )ملاذا؟(

وبالنس��بة لألهداف الرئيس��ة للدائرة، فقد مت االس��تناد إىل قانون دائرة اإلفتاء العام لسنة 200٦، والذي تضمن عددًا من املهام 
الرئيسة اليت تتوالها الدائرة.

وقد تضمن الفصل الثاني من هذه الوثيقة رؤية دائرة اإلفتاء العام ورسالتها وقيمها اجلوهرية وأهدافها الرئيسة.
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املرحلة الثالثة: حتليل عام للواقع
بعد أن مت حتديد رؤية الدائرة ورس��التها وقيمها األساس��ية وأهدافها، كان ال بد من التوصل إىل معرفة تامة يقظة بالواقع الذي 

تعمل فيه الدائرة على املس��توين: الداخلي واخلارجي.

املرحلة الرابعة: تطوير السياسات والغايات واألهداف
بعد أن مت حتديد رؤية ورس��الة وقيم الدائرة األساس��ية وأهدافها الرئيس��ة، واملواضيع احلساس��ة اليت تقتضي اهتمامًا خاصًا، مت 

حتدي��د الغايات االس��رتاتيجية واألهداف اإلجرائية اليت تس��عى إىل حتقيقها، واملب��ادرات التنفيذية اليت حتققها.

املرحلة اخلامسة:  كتابة اخلطة
وقد تضمنت هذه املرحلة وضع كل ما تقدم على الورق كخطة مكتوبة، وقد حققت هذه املرحلة األغراض اآلتية:

 Operational« استمزاج رأي كبار املوظفن للتأكد من القدرة على ترمجة اخلطة االسرتاتيجية إىل مجلة من اخلطط التنفيذية *
Plans« واليت هي التفاصيل الالحقة خلطط العمل اليت ترمي إلجناز أهداف اخلطة و وضعها موضع التنفيذ.

* التأكد من قدرة اخلطة على تلبية األولويات واالجتاهات العامة بقدر كاف من التفصيل ومبا يعلها مبثابة »دليل اسرتشادي« 
للدائرة.

وهكذا فقد مت التوصل يف هذه املرحلة إىل خطة اسرتاتيجية مكتوبة.

3-2: إجراءات إعداد الخطة الاستراتيجية للدائرة
تطلب إعداد اخلطة االسرتاتيجية للدائرة ضمن تلك املراحل اليت تقدم ذكرها، تنفيذ اإلجراءات اليت يبينها الشكل رقم)8(. 

يبن الشكل رقم )8( اخلطوات اإلجرائية الرئيسة املتخذة يف إعداد اخلطة االسرتاتيجية للدائرة

للدائرة
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وقد تطلب تنفيذ تلك اخلطوات، تنفيذ النشاطات واإلجراءات الرئيسة اآلتية:
١( إصدار الكتب الرمسية املتضمنة تش��كيل فريق التخطيط االس��رتاتيجي، وعقد ورش��ة العمل التدريبية األوىل يف التخطيط 

االس��رتاتيجي وتطوير اخلطة االسرتاتيجية للدائرة.
2( تشكيل »فريق التخطيط االسرتاتيجي« ) جلنة اخلطة االسرتاتيجية يف الدائرة(.

3( مت تش��خيص الوض��ع احلال��ي للدائ��رة، وحتدي��د نقاط الق��وة والضعف والفرص والتهديدات باس��تخدام أس��لوب التحليل 
.)SWOT Analysis( الرباع��ي

4( مت��ت إع��ادة النظ��ر يف صياغ��ة رؤية ورس��الة الدائرة وقيمها األساس��ية، مب��ا يضمن التعبري عنه��ا وميثل أبع��اد البيئة املالئمة 
واآللي��ات الكفيل��ة واملناس��بة لالنتقال من الوض��ع احلالي إىل الوضع املس��تهدف. 

5( مت اعتماد كل من الرؤية والرس��الة والقيم األساس��ية واألهداف املؤسس��ية من جلنة التخطيط االس��رتاتيجي واإلدارة العليا 
يف الدائرة.

٦( مت حتديد الغايات االسرتاتيجية واألهداف اإلجرائية اليت تسعى الدائرة إىل حتقيقها ضمن جماالت عملها واملهام املنوطة بها 
باالستناد إىل »قانون اإلفتاء لعام 200٦«.

٧( مت اختيار املبادرات التنفيذية يف إطار اخلطة االسرتاتيجية وحتديد مراحلها الزمنية واجلهة املسؤولة عن التنفيذ.
8( مت حتديد معايري ومؤشرات األداء اليت ستعتمد يف قياس األداء لكل مبادرة.

9( مت إعداد مسودة اخلطة اليت عرضت على جلنة التخطيط االسرتاتيجي يف الدائرة ملناقشتها والتصديق عليها.
١0( اعتماد اخلطة من قبل اإلدارة العليا ونشرها وإعالنها وإتاحتها للموظفن والشركاء .

3-3: تح�يل البيئة الداخ�ية والخارجية للدائرة:
مت تطبي��ق نه��ج التحلي��ل الرباع��ي )SWOT Analysis(، يف حتلي��ل الوضع احلال��ي للبيئتن الداخلي��ة واخلارجية للدائرة، 

وحتدي��د نق��اط الق��وة والضعف والف��رص والتهديدات، وفيما يل��ي أهم النتائج ال��يت مت التوصل إليها:

نقاط القوة:
ومن أهمها:

١( االستقاللية: استقالل دائرة اإلفتاء وعدم تبعيتها ألي وزارة أو دائرة.
2( الش��رعية القانونية: الدائرة هي املرجع املعتمد يف ش��ؤون الفتوى لدى اجلهات الرمسية واخلاصة يف اململكة مبوجب قانون 

اإلفتاء.
3( العمل بروح الفريق: حيث يسود التعاون واالحرتام والتنسيق بن املوظفن بإداراتهم املختلفة لتحقيق نفس اهلدف.

4( التكنولوجيا: حيث مت تسخري التقنيات احلديثة املتاحة )أجهزة احلاسوب، املوقع اإللكرتوني، الرسائل القصرية، اهلاتف .. 
إخل( إلجناز أعمال الدائرة.

5( نطاق عمل واسع: فعمل الدائرة مرتبط بروابط املشاركة والتعاون مع املؤسسات احلكومية ومؤسسات اجملتمع املدني حمليًا 
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وإقليميًا وعامليًا بصورة واسعة وكبرية.
٦( االنتشار اجلغرايف ملكاتب اإلفتاء: حيث أدى االنتشار الواسع إىل سهولة تقديم اخلدمة.

٧( الرغبة يف التطور: والتحسن املستمر عن طريق تطوير الكفاءات، والسعي لتقديم أفضل اخلدمات باستخدام كافة الوسائل 
املتاحة.

8( ال��كادر البش��ري املمي��ز: تعتمد الدائرة على تعي��ن الكفاءات املتميزة، حيث إن معظم موظفي الدائرة من محلة الش��هادات 
العليا.

9( تصدير الفتاوى باللغتن العربية واإلجنليزية.

نقاط الضعف:
ومن أهمها:	

١( حمدودية املوارد املالية يف الدائرة، واليت تعتمد على ما خيصص هلا يف قانون املوازنة العامة.
2( نقص املوارد البش��رية املؤهلة: حيث يوجد العديد من الش��واغر اليت مل يتم تعبئتها بس��بب عدم كفاءة العديد من املتقدمن 

للوظائف.
3( مبنى الدائرة: تعاني الدائرة من عدم توفر مبنى يتسع لكافة كوادرها وعدم قدرته على استيعاب املوظفن ونشاطات الدائرة 

وطموحاتها لصغر مساحته.
4( تسرب الكفاءات: تعاني الدائرة من تسرب الكفاءات بسبب اخنفاض الرواتب واحلوافز،وحصوهلم على وظائف خارجية 

ذات مردود مالي أعلى.

الفرص:
ومن أهمها:

١( الدعم امللكي. 
2( التعاون مع املؤسسات الدينية اإلسالمية العاملية.

3( قبول دعم املؤسسات احلكومية واألهلية لعقد املؤمترات والندوات والدورات.
4( مرونة تعديل التشريعات.

5( الربط اإللكرتوني مع املؤسسات ذات العالقة.
٦( تقديم خدمات الدائرة من خالل احلكومة اإللكرتونية.

٧( الرتويج للدائرة وتقديم اخلدمات من خالل مواقع التواصل االجتماعي.
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التهديدات:
ومن أهمها:	

١(- عدم القدرة على ختصيص وتوفري املبالغ الالزمة إلنشاء مبنى جديد للدائرة.
2(- اضطراب األوضاع العامة يف دول اجلوار.

3(- األزمة االقتصادية يف األردن
4(- وجود جهات أخرى قد تعارض الدائرة يف الفتوى، أو تطعن يف الفتاوى الصادرة عن الدائرة.

	
3-4: كيفية تحقيق الخطة الاستراتيجية أهداف الدائرة: 

اعتمدت اخلطة االس��رتاتيجية للدائرة منظورًا اس��رتاتيجيًا يركز على متكن دائرة اإلفتاء من حتقيق أهدافها، ولتحقيق ذلك، مت 
اس��تخدام طريقة التفكري والتحليل املنطقي واختيار النهج املناس��ب لتطبيق بنود اخلطة االسرتاتيجية.

لقد اعتمد نهج اإلطار املنطقي املس��تخدم يف تطوير اخلطة االس��رتاتيجية للدائرة جمموعة مفاهيم ميكن اس��تخدامها يف التخطيط 
والتصمي��م والتقويم لربامج متكن الدائرة، وهي كاآلتي :

• اهل��دف الع��ام )Goal(: وه��و اهلدف بعيد املدى الذي ميكن الوصول إليه من خالل حتقيق النتاجات املرتبطة به، ويتمثل 
اهلدف العام للخطة االسرتاتيجية لدائرة اإلفتاء العام يف األردن يف« االرتقاء بصناعة الفتوى وتقدميها على املستويات الوطنية 

واإلقليمية والعاملية« .
• حماور االسرتاتيجية: وهي جمموعة احملاور اليت تعمل فيها الدائرة وتركز عليها اخلطة، وقد حددت اخلطة االسرتاتيجية للدائرة 

سبعة حماور رئيسة.
• الغاي��ات االس��رتاتيجية: وه��ي جمموع��ة األهداف اليت تس��عى اخلط��ة االس��رتاتيجية إىل حتقيقها، واليت ت��ؤدي مبجموعها 
إىل حتقي��ق اهل��دف الع��ام للخطة اإلس��رتاتيجية، وتك��ون كل غاية ذات طبيع��ة متعلقة بأبعاد متكن الدائ��رة، وقد حددت اخلطة 

االس��رتاتيجية للدائرة )١٦( س��تة عش��ر غاية اسرتاتيجية. 
• املبادرات : هي الربامج أو النشاطات أو الفعاليات اليت يب تنفيذها خالل مدة زمنية حمددة من أجل حتقيق هدف إجرائي 
مع��ن، وال��ذي يتطل��ب توفري املوارد املالية والبش��رية والتقنية واملعرفية، وقد متكنت جلنة اخلطة االس��رتاتيجية من حتديد )٦4( 

برناجمًا/ نش��اطًا سيتم تنفيذها خالل سنوات اخلطة. 
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عدد الربنامج/ النشاطعدد الغاياترقم احملور وعنوانه

احملور  رقم )1(
صناعة الفتوى وعمليات البحث 

516الشرعي

احملور رقم )2(
39العالقات العامة واإلعالم

احملور رقم )3(
26تطوير العمل املؤسسي

احملور رقم )4(
16املوارد البشرية يف الدائرة

احملور رقم )5(
25تقنية املعلومات واستخداماتها

احملور رقم )6(
215صناعة الفتوى وتقدميها إلكرتونيا

احملور رقم )7(
14البنية التحتية للدائرة

1663اجملموع

جدول رقم )5(
عدد الغايات واملبادرات لكل حمور من حماور اخلطة التنفيذية
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الشكل رقم ) 9 (
عدد الغايات واملبادرات لكل حمور من حماور اخلطة التنفيذية

عدد الربامج/ النشاط

عدد الغايات



 

   الغاية السادس عشرة: تطوير البنية التحتية للدائرة لتوفير بيئة عمل مادية مناسبة

  والخاصةاإلفتاء في القضايا العامةالغاية األولى: تطوير آليات بيان الحكم الشرعي وخدمات 

تعزيز الدور الفاعل لنشاط المكتبة والتوثيق العلمي الغاية الثانية:  

الغاية الثالثة: توثيق الفتاوى الصادرة عن دائرة اإلفتاء وتقديمها للمواطنين لتعريفهم بالقضايا الفقهية 
 والشرعية

 ترجمة الفتاو� الصادرة عن الدائرة من اللغة العر�یة الى عدة لغات أجنبیةالغاية الرابعة: 

  تعزيز استخدام  الهاتف في تقديم الفتوىالغاية الخامسة:

 

 

 

 

 

 ً  الغاية السادسة: تأكيد مكانة األردن كمتبنية للثقافة اإلسالمية المعتدلة داخلياً و خارجيا

 منظومة إعالمية تعبر عن الرسالة الفكرية الوسطية للدائرة الغاية السابعة: تصميم

ً  الغاية الثامنة: التواصل مع المؤسسات المعنية بالشأن اإلسالمي داخلياً و  خارجيا

 

 

 

 وإدامة عملها.المكتبية الالزمة   )Hard ware والمعدات (األجهزةتوفير الغاية الثانية عشر: 

 أتمتة العمل اإلداري في الدائرةالغاية الثالث عشره: 

 

 

 

ً الغاية الرابع عشرة:   تطوير آليات صناعة الفتوى وتقديمها إلكترونيا

 
 تعزيز التواصل والنشر اإللكترونيالغاية الخامس عشرة: 

 

 

 

 اعتماد التميز والتخطيط اإلستراتيجي في عمل الدائرة الغاية التاسعة:

 الغاية العاشرة: مراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي ونظم العمل المؤسسي

 

 

  تحسين األداء والتنمية المهنية للموارد البشرية في الدائرةالغاية الحادية عشرة: 

الهدف 
 العام

 عدد

 المبادرات 
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كما يبن الشكل رقم )10( اهلدف العام والغايات االسرتاتيجية وعدد املبادرات لكل غاية منها يف اخلطة :
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املبادرات 

6

4

4

4

4

4

5

5

5

13

3

3

3

3

2

2



35

األه��داف اإلجرائي��ة: ه��ي أهداف دقيقة صيغت صياغة إجرائية، وترتبط مبا س��تنجزه الوحدة اإلدارية، أو الش��خص املعين 
بالتنفي��ذ م��ن نتائج بعد تنفيذه املب��ادرة أو الربنامج الذي تضمنته اخلطة.

مؤشرات األداء            Key Performance Indicator: هي مقاييس كمية وغري كمية تستخدم للمساعدة 
يف التأكد من أن الدائرة أو الوحدة اإلدارية قد جنحت يف حتقيق أهدافها ويف الوصول إىل التقدم الالزم، فهي مؤشرات لنجاح 

حتقيق األهداف.
ويعترب حتديد مؤش��رات األداء حتديدًا ملؤش��رات اجلودة، ويعترب من أهم عمليات قياس األداء، س��واًء قياس اإلنتاجية أو قياس 

اخلدمات، ومن دونها يصبح نظام اجلودة جامدًا دون أي حتس��ينات، وهنالك بش��كل عام نوعان من مؤش��رات اجلودة وهما:
األول لضبط اجلودة : وتتعلق باملعايري اليت ترغب املؤسسة يف احلفاظ عليها، وتصاغ على مستوى املؤسسة، باستخدام تعابري 
مماثلة لتلك املستخدمة يف صياغة املتطلبات األساسية للمواصفة، أو باستخدام متطلبات ذات مستوى أدنى تتعلق بصفات مميزة 

حمددة، مثل األمان، املوثوقية، ورضا العمالء أو املستفتن، وغري ذلك.
والثان��ي : لتحس��ن اجل��ودة ، فهي غالبًا ما تنحص��ر يف احلد من األخطاء، واهلدر)إزالة حاالت ع��دم املطابقة يف اخلدمات، 
وحتس��ن الضب��ط، ... إخل(، ويف تطوي��ر خدمات جدي��دة ذات مسات وصفات مميزة ترضي حاجات املس��تفتن بفاعلية أكرب.

وق��د تضمن��ت اخلط��ة التنفيذية )الفصل الراب��ع( األهداف اإلجرائية ومؤش��رات األداء لكل مبادرة أو برنامج أو نش��اط، هذا 
باإلضاف��ة إىل الكلفة التقديرية لكل منها، حس��ب س��نوات التنفيذ.

3-5:محاور الخطة الاستراتيجية وغاياتها: 

يف ضوء نتائج التحليل لواقع الفتوى، ونشاط دائرة اإلفتاء، متكن أعضاء جلنة اخلطة االسرتاتيجية من حتديد احملاور والغايات 
االسرتاتيجية كما هو مبن يف اجلدول رقم)٦(.

)KPI(	

اجلدول رقم )6( حماور اخلطة االسرتاتيجية وغاياتها وبراجمها

احملور  رقم )1(
صناعة الفتوى وعمليات البحث الشرعي

تطوير آليات بيان احلكم الشرعي وخدمات اإلفتاء يف الغاية االسرتاتيجية  رقم )١(
القضايا العامة واخلاصة

الربنامج/النشاط

)1( حنو منهج  جديد مطور للفتوى

)2( تقصري الفرتة الزمنية الالزمة إلصدار الفتوى وتسليمها للمستفيت

)3( التوسع اجلغرايف يف اململكة لتقديم خدمات الفتوى على نطاق 

أوسع



36

)4( إعداد دراسات وحبوث فقهية شرعية ختدم قضايا اإلفتاء وتربز 

منهج الوسطية واالعتدال

)5( تقديم االستشارات االجتماعية والنفسية والرتبوية واملالية 

للمواطنن

)6( التوسع يف نشر الفتاوى الصادرة باللغتن العربية واإلجنليزية

تعزيز الدور الفاعل لنشاط املكتبة والتوثيق العلميالغاية االسرتاتيجية  رقم )2(

الربنامج/النشاط

)1( تطوير املكتبة والتوثيق العلمي يف مديرية اإلفتاء اإللكرتوني

)2( رفد املكتبة باملوسوعات واألدلة الفقهية واملراجع اإلسالمية املهمة

)3( تفعيل قسم حتقيق املخطوطات وطباعة كتب الرتاث يف مديرية 

الدراسات والبحوث

)4( متكن املفتن والباحثن العاملن يف الدائرة من االستفادة من 

املكتبات الوطنية واإلسالمية

الغاية االسرتاتيجية  رقم )3(
توثيق الفتاوى الصادرة عن دائرة اإلفتاء العام وتقدميها 

للمواطنن لتعريفهم بالقضايا الفقهية

الربنامج/النشاط

)1( موسوعات الفتاوى الصادرة عن دائرة اإلفتاء العام.

)2( وسائل مكتوبة جديدة ونوعية لالتصال مع الداخل واخلارج

)3( إصدار جملة حمكمة لنشر الدراسات والبحوث الفقهية

)4( أرشفة الفتاوى

ترمجة الفتاوى الصادرة عن الدائرة من اللغة العربية اىل عدة الغاية االسرتاتيجية رقم )4(
لغات أجنبية

الربنامج/النشاط

)1( ترمجة الفتاوى واملقاالت الشرعية الصادرة عن الدائرة من اللغة 

العربية إىل اللغة االجنليزية ونشرها

)2( ترمجة الفتاوى واملقاالت الشرعية الصادرة عن الدائرة من اللغة 

العربية إىل اللغة األوردية ونشرها

)3( ترمجة الفتاوى واملقاالت الشرعية الصادرة عن الدائرة من اللغة 

العربية إىل اللغة الفرنسية ونشرها

تعزيز استخدام اهلاتف يف تقديم الفتوىالغاية االسرتاتيجية رقم )5(

الربنامج/النشاط
)1( تطوير استخدام رسائل )SMS( للمواطنن

)2( تزويد الدائرة مبقسم إلكرتوني ذو تقنية حديثة



37

احملور رقم )2(
العالقات العامة واإلعالم

الغاية االسرتاتيجية رقم )6(
تأكيد مكانة األردن كمتنٍب للثقافة اإلسالمية املعتدلة داخليًا 

وخارجيًا

الربنامج/النشاط

)1( توفري قاعدة معلومات تتعلق جبهات اإلفتاء والبحث الشرعي

)2( التعاون وتوثيق العالقات مع املؤسسات الدينية وجهات اإلفتاء 

ومراكز البحوث يف العامل اإلسالمي

)3(  تواجد فعال يف النشاطات والربامج اإلسالمية حمليًا ودوليًا

الغاية االسرتاتيجية رقم )٧(
تصميم منظومة إعالمية تعرب عن الرسالة الفكرية الوسطية 

للدائرة

)1( برنامج تلفزيوني أسبوعي يتضمن موضوعات من الرسالة 

الفكرية والوسطية للدائرة

الربنامج/النشاط
)2( إذاعة موضوعات من الرسالة الفكرية والوسطية للدائرة

)3( نشر موضوعات من الرسالة الفكرية والوسطية للدائرة يف 

الصحف احمللية

)4( احملاضرات والندوات اليت تعرب عن الرسالة الفكرية والوسطية 

للدائرة

التواصل مع املؤسسات املعنية بالشأن اإلسالمي داخليًا 
وخارجيًا الغاية االسرتاتيجية رقم )8(

)1( إعداد  املطبوعات من جمالت ونشرات ومطويات وكتب وتوزيعها 

على املؤسسات املعنية

)2( عقد امللتقيات العلمية ملناقشة قضايا اإلفتاء املعاصرالربنامج/النشاط

)3( عقد مؤمترات علمية ملناقشة قضايا اإلفتاء املعاصر
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)١( مراجعة وتطوير اهليكل التنظيمي للدائرة

)2( تفعيل العمل ببطاقات الوصف الوظيفي ومتابعة حتديثها على الربنامج/النشاط
مجيع الوظائف

)3( تطوير وحتديث دليل إجراءات وسياسات العمل يف الدائرة

احملور رقم )3(
تطوير العمل املؤسسي

الغاية االسرتاتيجية رقم )9(
اعتماد التميز والتخطيط والتفكري اإلسرتاتيجي يف عمل 

الدائرة

الربنامج/النشاط

)1( تعريف العاملن يف الدائرة مبعايري جائزة امللك عبد اهلل الثاني ابن 

احلسن،  وكيفية الوصول إىل التميز

)2( تعريف العاملن يف الدائرة مبفاهيم اإلدارة والتخطيط والتفكري 

االسرتاتيجي

)3( توزيع وثيقة اخلطة االسرتاتيجية على العاملن يف الدائرة

)4( تبين العاملن يف الدائرة لوثيقة اخلطة االسرتاتيجية

مراجعة وتطوير اهليكل التنظيمي ونظم العمل املؤسسيالغاية االسرتاتيجية رقم )10(

)1(  توفري بيئة العمل اجلماعي وتنمية روح الفريق بن العاملن

الربنامج/النشاط

)2( استقطاب وتعين موارد بشرية )مفتون وباحثون وإداريون( مؤهلة 

للعمل يف الدائرة

)3( حتسن أداء وتنمية املوارد البشرية املختصة خبدمات الفتوى من 

)مفتن وباحثن(

)4( حتسن مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملن يف الدائرة

)5( رعاية اإلبداع والتميز الريادي لدى العاملن يف الدائرة

حتسن األداء والتنمية املهنية للموارد البشرية يف الدائرةالغاية االسرتاتيجية رقم )11(
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احملور رقم )5(
تقنية املعلومات واستخداماتها

توفري األجهزة واملعدات املكتبية الالزمة وصيانتها املستمرةالغاية االسرتاتيجية رقم )12(

الربنامج/النشاط

)VoIP( توفري نظام اتصاالت عرب شبكة الكمبيوتر واالنرتنت )1(

)2( صيانة أجهزة ومعدات تكنولوجيا املعلومات يف الدائرة وتطويرها

أمتتة العمل اإلداري و الفين يف الدائرةالغاية االسرتاتيجيةرقم )13(

الربنامج/النشاط

)1( تفعيل )برنامج( الديوان اإللكرتوني لتقليص العمل الورقي يف 

الدائرة إىل احلد األدنى الذي ال ميكن االستغناء عنه.

)2( الربط اإللكرتوني مع الدوائر احلكومية

)3( التنمية املهنية للعاملن يف الدائرة مبا ميكنهم من تطبيق  الربجميات 

املستخدمة بكفاءة وفعالية

احملور رقم )٦(
صناعة الفتوى وتقدميها إلكرتونيا

تطوير آليات نشر الفتوى إلكرتونيًا الغاية االسرتاتيجية رقم )14(

)1( تطوير نظام إدارة الفتوى اإللكرتونية

الربنامج/النشاط

)2( تطوير خدمات املوقع اإللكرتوني على األجهزة اللوحية واهلواتف 

الذكية

)3( توفري فتاوى دائرة اإلفتاء العام على برجمية املكتبة الشاملة

)4( إنشاء برنامج حساب املواريث آليًا على صفحة املوقع اإللكرتوني

)5( تطوير برنامج حساب الزكاة جبميع أوعيتها آليا

تعزيز التواصل والنشر اإللكرتوني للدائرة الغاية االسرتاتيجية رقم )15(

)1( توفري خدمة )أرسل سؤالك( على مدار الساعة

الربنامج/النشاط
)2( أرشفة الفتاوى املكتوبة يف الدائرة ونشرها إلكرتونيًا
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)3( نشر كتب الرتاث اليت مل تنشر مسبقا بالصيغة اإللكرتونية

)4( نشر موسوعة فتاوى الفقهاء السابقن اإللكرتونية

)5( تقديم خدمة البث املباشر

 Twitter 6( زيادة عدد املتابعن على موقع التواصل االجتماعي(

للدائرة

 Facebook 7( زيادة عدد املتابعن على موقع التواصل االجتماعي(

للدائرة

)8( زيادة املادة العلمية احملررة املنشورة على صفحات املوقع

)9( توفري خدمة احملادثة الكتابية اإللكرتونية

)10( توفري خدمة أرسل سؤالك عن طريق تطبيق الواتساب

)11(   إتاحة التعليم اإللكرتوني

)12(   إنشاء مكتبة رقمية )إلكرتونية(

تطوير البنية التحتية للدائرة لتوفري بيئة عمل مناسبةالغاية االسرتاتيجية رقم )16(

)1( امتالك مبنى جديد يلي متطلبات حتقيق الدائرة ألهدافها بكفاءة  

وفاعلية

)2( صيانة األبنية احلالية داخليًا وخارجيًا

)3( توفري أبنية مناسبة ملكاتب احملافظات واأللوية

احملور رقم )٧(
البنية التحتية للدائرة
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الفصل الرابع
الخطة التنفيذية لسنوات الخطة )2021-2017(

احملور رقم )١(
صناعة الفتوى وعمليات البحث الشرعي

الغاية االسرتاتيجية رقم )١(
تطوير آليات بيان احلكم الشرعي وخدمات اإلفتاء يف القضايا العامة واخلاصة

)1( حنو منهج  جديد مطور للفتوى الربنامج/النشاط

األهداف اإلجرائية
معرفة جوانب القوة والضعف يف منهج الفتوى القائم خالل سنة 

2017م وتطوير منهج الفتوى مبا يتناسب مع مناهج البحث العلمي 

خالل الفرتة 2017م-2021م

إجراءات التنفيذ
دراسة وحتليل منهج الفتوى املعمول به يف الدائرة 

وضع منهج جديد للفتوى متوافق مع مناهج البحث العلمي 
مراجعة املنهج اجلديد وتطويره.

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: دائرة اإلفتاء العام - مديرية البحوث والدراسات

* الداعمة )املتعاونة(: اجلامعات األردنية

خالل سنوات اخلطة سنوات التنفيذ

منهج جديد مطور للفتوى لدائرة اإلفتاء العام مؤشرات األداء

وثائق التحليل املكتوبة، وثيقة املنهج املطور، وثيقة اعتماد املنهج اجلديد، دراسة حتليلية للمنهج اجلديد وسائل املتابعة والتقويم
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)2( تقصري الفرتة الزمنية الالزمة إلصدار الفتوى وتسليمها للمستفيت الربنامج/املبادرة/النشاط

أن تصبح املدد الزمنية إلصدار الفتاوى البحثية خالل الفرتة 
2017-2021، )4( أيام كحد أقصى، وتصبح فتاوى اإلفتاء املركزي 

واإللكرتوني مباشرة
األهداف اإلجرائية

مراجعة املدد الزمنية إلصدار الفتوى
وضع املدد الزمنية املقرتحة إلصدار الفتوى

دراسة اخلطوات العملية إلصدار الفتوى
تقليل خطوات إصدار الفتاوى

تفويض صالحيات إصدار الفتاوى للمفيت املختص
إجراءات التنفيذ

* الرئيسة: دائرة اإلفتاء العام )مديرية البحوث والدراسات، مديرية 
اإلفتاء املركزي، مديرية اإلفتاء اإللكرتوني، وحدة الرقابة الشرعية، 

وحدة التطوير املؤسسي(
مسؤولية التنفيذ

خالل سنوات اخلطة سنوات التنفيذ

حصول املستفيت على الفتوى خالل املدة احملددة مؤشرات األداء

دراسة الفرق بن تاريخ أو زمن إصدار الفتوى، وتاريخ أو زمن 
إرساهلا املثبت إلكرتونيًا أو بريديًا. وسائل املتابعة والتقويم



43

)3( التوسع اجلغرايف يف تقديم خدمات الفتوى الربنامج/املبادرة/النشاط

زيادة عدد مكاتب اإلفتاء من 15 إىل 19 مكتبًا. األهداف اإلجرائية

 أ. إنشاء مكتب إفتاء غرب عمان، ومكتب إفتاء جنوب عمان، وتعين 
الكادر الوظيفي اخلاص بهما.

 ب. إنشاء مكتب إفتاء لواء الرصيفة وتعين ا لكادر الوظيفي اخلاص 
بِه.

ج. إنشاء مكتب إفتاء األغوار الشمالية وتعين الكادر اخلاص بِه.

إجراءات التنفيذ

* الرئيسة: اإلدارة العليا  ومدير الشؤون اإلدارية واملالية
* الداعمة )املتعاونة(: وزارة املالية، دائرة املوازنة العامة، ديوان 

اخلدمة املدنية.
مسؤولية التنفيذ

2021 2020 2019 2018 2017

سنوات التنفيذ
ج ب أ

عدد املكاتب اجلديدة اليت تنشأ وعدد الكادر الوظيفي الذي مت تعيينه. مؤشرات األداء

إجراءات إنشاء املكاتب/ التأكد من ختصيص املبالغ الكافية يف موازنة 
الدائرة خالل سنوات اخلطة/ التأكد من استحداث الشواغر الالزمة 

على جدول تشكيالت الدائرة خالل سنوات اخلطة.
وسائل املتابعة والتقويم
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 )4( دراسات وحبوث فقهية شرعية ختدم قضايا اإلفتاء وتربز منهج 
الوسطية واالعتدال

الربنامج/النشاط

إعداد )10( حبوث/دراسات، حول مواضيع تبن منهج دائرة اإلفتاء 
يف صناعة وتقديم الفتوى وجهودها ومواقفها من القضايا املعاصرة 

خالل سنوات اخلطة
األهداف اإلجرائية

تكليف باحثن إلعداد حبوث تتعلق مبنهج دائرة اإلفتاء يف صناعة 
وتقديم الفتوى وجهودها ومواقفها من القضايا املعاصرة  خالل 

سنوات اخلطة
إجراءات التنفيذ

* الرئيسة: اإلدارة العليا، ومديرية الدراسات والبحوث
* الداعمة )املتعاونة(: دائرة قاضي القضاة، اجلامعات األردنية، 

دور النشر احمللية مسؤولية التنفيذ

2021 2020 2019 2018 2017

سنوات التنفيذ
ب ج ب ج ب ج ب ج أ

عدد البحوث والدراسات اليت مت إعدادها مؤشرات األداء

البحوث والدراسات املنشورة املتعلقة باملوضوع وسائل املتابعة والتقويم

)5( اهلدف اإلجرائي إنشاء وحدة خاصة لتقديم خدمات االستشارات 

املالية واالجتماعية والرتبوية. الربنامج/النشاط

 أ. استحداث الوحدة واإلجراءات التنظيمية لوجودها
 ب. تعين موظفن مؤهلن هلذه الوحدة

 ج. تصميم الربامج وإعداد حمتويات كل منها
 د. عقد 3 دورات لتنفيذ الربامج  يف كل سنة

إجراءات التنفيذ

* الرئيسة: اإلدارة العليا  ومديرية الشؤون االدارية واملالية  ومديرية  
الدراسات والبحوث

* الداعمة )املتعاونة(: دائرة قاضي القضاة، وزارة تطوير القطاع 
العام.

مسؤولية التنفيذ
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2021 2020 2019 2018 2017

سنوات التنفيذ
د ج ب أ

وجود الوحدة وتقدميها للخدمات. مؤشرات األداء

- مراجعة اهليكل التنظيمي للدائرة.
- التأكد من تقديم الوحدة خلدمات من خالل االستشارات 
االجتماعية النفسية والرتبوية بكفاءة وفاعلية ودراسة تقييمية 

للخدمات اليت تقوم بها كل سنة.
وسائل املتابعة والتقويم

)6( إحداث شواغر للوظائف الفنية التخصصية ضمن الفئة األوىل الربنامج/النشاط

ملء الشواغر يف الوظائف الرئيسة يف عمل الدائرة. األهداف اإلجرائية

التوصية بإحداث الشواغر على جدول تشكيالت الدائرة وفق اخلطة 
التنفيذية لربنامج تطوير أداء اجلهاز احلكومي، مشروع املواءمة بن 

املوارد البشرية واألدوار واملهام املؤسسية.
إجراءات التنفيذ

* الرئيسة: اإلدارة العليا ومدير الشؤون اإلدارية واملالية
* الداعمة )املتعاونة(: وزارة تطوير القطاع العام، ديوان اخلدمة 

املدنية، دائرة املوازنة العامة.
مسؤولية التنفيذ

سنوات التنفيذ

 أ. ملء 36 شاغرًا على جدول تشكيالت الوظائف للدائرة قبل نهاية  
عام 20١8 حبسب املواءمة مع وزارة تطوير القطاع العام 

 ب. تعين على شواغر بدل جماز دون راتب والبالغ عددها )9( شواغر
 ج. االستقطاب من دوائر ومؤسسات القطاع العام اليت يتوفر لديها 

فائض يف الوظائف املساندة وعددها )13(.

مؤشرات األداء

- جدول تشكيالت الدائرة.
- عدد املوظفن املعينن قبل نهاية عام 20١8. وسائل املتابعة والتقويم

خالل سنوات اخلطة



46

الغاية االسرتاتيجية رقم )2(
تعزيز الدور الفاعل لنشاط املكتبة والتوثيق العلمي

)١(  تطوير املكتبة الربنامج/النشاط

تطوير املكتبة ورفدها بالكتب واملؤلفات.األهداف اإلجرائية

إجراءات التنفيذ
 أ. ختصيص املكتبة مبساحة مناسبة.

 ب. تأهيل مشرف املكتبة.
 ج. تأثيث املكتبة مبا يتناسب واحتياجاتها.

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: اإلدارة العليا  ومديرية الشؤون االدارية واملالية  ومديرية 

اإلفتاء اإللكرتوني.
* الداعمة )املتعاونة(: دائرة املوازنة العامة.

سنوات التنفيذ
20172018201920202021

ج دأ ب

وجود مكتبة مؤثثة تقدم اخلدمة للعاملن بكفاءة وفعاليةمؤشرات األداء

وجود املكتبة مبوجوداتها وتوفري الربجمية املناسبةوسائل املتابعة والتقويم

الربنامج/النشاط
)2( تنمية مقتنيات املكتبة من املوسوعات واألدلة الفقهية واملراجع 

اإلسالمية املهمة

األهداف اإلجرائية
زيادة مقتنيات املكتبة ب�واقع )50 كتابًا( من الكتب املرجعية 

واألساسية، بالشراء أو التبادل أو اإلهداء، يف املذاهب اإلسالمية وب� 
)200 كتاب( من الكتب الشرعية العامة خالل سنوات اخلطة التنفيذية 

لالسرتاتيجية
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 أ. دراسة أهم الكتب واملراجع اليت حتتاجها الدائرة 
 ب. مسح املكتبات اليت ميكن التعاون معها باالهداء والتبادل
 ج. رفد املكتبة بالكتب الشرعية املرجعية بالتهادي أو الشراء

إجراءات التنفيذ

* الرئيسة: اإلدارة العليا  ومدير الشؤون االدارية واملالية  ومديرية  
الدراسات والبحوث

* الداعمة )املتعاونة(: دور النشر احمللية والعاملية
مسؤولية التنفيذ

2021 2020 2019 2018 2017

سنوات التنفيذ
ج ج ج أ+ب أ+ب

عدد الكتب املرجعية واألساسية والكتب الشرعية العامة اليت يتم 
تأمينها للمكتبة. مؤشرات األداء

وجود املقتنيات اجلديدة اليت مت تزويد املكتبة بها وسائل املتابعة والتقويم

)3( تفعيل قسم حتقيق املخطوطات وطباعة كتب الرتاث يف مديرية 

الدراسات والبحوث الربنامج/النشاط

إخراج مخسة كتب خمطوطة خالل سنوات االسرتاتيجية. األهداف اإلجرائية

 أ. إجراء مسح ملكتبات املخطوطات يف العامل واحلصول على 
املخطوطات املستهدفة.

 ب. حتقيق وإخراج مخسة كتب ملخطوطات خالل سنوات اخلطة.
إجراءات التنفيذ

* الرئيسة: اإلدارة العليا  ومديرية الشؤون االدارية واملالية  ومديرية  
الدراسات والبحوث

* الداعمة )املتعاونة(:  دور النشر، املكتبات احمللية والعاملية، 
املطابع، اجلامعات.

مسؤولية التنفيذ
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2021 2020 2019 2018 2017

سنوات التنفيذ
ب ب ب ب أ

عدد املخطوطات احملققة. مؤشرات األداء

متابعة رقم اللوحات املنجزة من املخطوط. وسائل املتابعة والتقويم

)4( متكن املفتن والباحثن العاملن يف الدائرة من االستفادة من 
مكتبات حملية وخارجية الربنامج/املبادرة/النشاط

استفادة املفتن والباحثن من )١0( من املكتبات الوطنية واإلسالمية 
يف األردن والدول اإلسالمية األخرى خالل سنوات اخلطة. األهداف اإلجرائية

 أ. إجراء مسح للمكتبات اليت ميكن االستفادة منها والربط معها يف 
األردن والدول اإلسالمية األخرى.

 ب. عقد اتفاقيات مع عشر مكتبات للتعاون املشرتك.
 ج. زيارة املفتن والباحثن لتلك املكتبات.

إجراءات التنفيذ

* الرئيسة: اإلدارة العليا، مديرية اإلفتاء االلكرتوني ،مديرية 
البحوث والدراسات ، مديرية الشؤون اإلدارية املالية.

* الداعمة )املتعاونة(: اجلامعات األردنية، املكتبات العامة واخلاصة.
مسؤولية التنفيذ

2021 2020 2019 2018 2017

سنوات التنفيذ
ب ج ب ج ب ج ب ج أ

عدد املكتبات اليت مت التعاون معها واالستفادة منها مؤشرات األداء

االتفاقيات ومذكرات التفاهم، دراسة تقييمية ملستوى التعاون مع 
املكتبات الوطنية واإلسالمية وسائل املتابعة والتقويم
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الغاية االسرتاتيجية  رقم )3(
توثيق الفتاوى الصادرة عن دائرة اإلفتاء وتقدميها للمواطنن لتعريفهم بالقضايا الفقهية والشرعية

)١( موسوعات الفتاوى الصادرة عن دائرة اإلفتاءالربنامج/املبادرة/النشاط

األهداف اإلجرائية
حصر وإصدار موسوعة فتاوى تتضمن توثيق الفتاوى)حبثية 

وإلكرتونية وقصرية عدا الطالق( الصادرة عن دائرة اإلفتاء العام 
خالل سنوات اخلطة.

إجراءات التنفيذ

 أ. مجع الفتاوى الصادرة عن دائرة اإلفتاء العام.
 ب. تدقيق الفتاوى الصادرة وإعداد اجلزء األول منها مطبوع 

وتوزيعه على اهليئات واملؤسسات املعنية داخل اململكة وخارجها.
 ج. إصدار عددين من املوسوعة.

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: مديرية البحوث والدراسات ، مديرية الشؤون اإلدارية 

واملالية ، وحدة العالقات العامة.
* الداعمة )املتعاونة(: دور نشر الكتب احمللية والدولية.

سنوات التنفيذ
20172018201920202021

ب ججببأ

عدد املوسوعات الصادرةمؤشرات األداء

وسائل املتابعة والتقويم

كتب تكليف اللجان مبتابعة املوسوعة، حماضر االجتماعات 
التحضريية والتنفيذية لعمل املوسوعة، املوسوعات اليت تصدر.

)2( وسائل مكتوبة جديدة ونوعية لالتصال مع الداخل واخلارج.الربنامج/املبادرة/النشاط

األهداف اإلجرائية

 أ. إصدار بروشورات )مطوية( دورية بعدد 2000 مطوية كل ستة 
أشهر  

 ب. إصدار ثالث نشرات بعدد ١000 نشرة يف املرة الواحدة وصواًل 
إىل أربع نشرات يف عام 2020م، لتغطية نشاطات الدائرة كل سنة  

 ج. إصدار كتاب واحد يف السنة بعدد )١000( نسخة
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 أ. استكتاب عدد من املفتن والباحثن واملهتمن بالشأن الديين.
إجراءات التنفيذ ب. إصدار : 2000 بروشور و )3( نشرات وكتاب واحد سنويًا.

* الرئيسة: مديرية البحوث والدراسات، مديرية الشؤون اإلدارية 
واملالية، وحدة العالقات العامة.

* الداعمة )املتعاونة(: دور النشر العربية والعاملية.
مسؤولية التنفيذ

2021 2020 2019 2018 2017

سنوات التنفيذ

أ ب أ ب أ ب أ ب أ ب

عدد الربوشورات والنشرات والكتب الصادرة سنويًا مؤشرات األداء

دراسة تقييمية سنوية ألهمية النشرات، وكيفية توزيعها وسائل املتابعة والتقويم

)3( إصدار جملة حمكمة لنشر الدراسات والبحوث الفقهية الشرعية الربنامج/النشاط

إصدار جملة دائرة اإلفتاء احملكمة لنشر الدراسات والبحوث الفقهية 
الشرعية. األهداف اإلجرائية

 أ. حتضري متطلبات إصدار اجمللة.
 ب. إعداد وحتضري املادة العلمية هلا.

 ج. طباعة عددين من أعداد اجمللة سنويًا.
إجراءات التنفيذ

* الرئيسة: مديرية البحوث والدراسات، مديرية الشؤون اإلدارية 
واملالية، وحدة العالقات العامة.

* الداعمة )املتعاونة(: اجلامعات األردنية، ودور النشر. مسؤولية التنفيذ

2021 2020 2019 2018 2017

سنوات التنفيذ
أ ب ج أ ب أ ب أ ب أ

األعداد الصادرة من اجمللة وعدد النسخ املوزعة منها مؤشرات األداء
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)4( أرشفة الفتاوى الربنامج/النشاط

.pdf أرشفة وحفظ الفتاوى الصادرة عن الدائرة إلكرتونيًا بصيغة األهداف اإلجرائية

 أ. جتهيز آالت مسح ضوئي )سكانر( لعملية األرشفة اإللكرتونية.
 ب. تأهيل املوظفن لعملية احلفظ اإللكرتوني.

 ج. أرشفة فتاوى الطالق والفتاوى الصادرة عن الدائرة سابقًا منذ 
تأسيسها.

إجراءات التنفيذ

* الرئيسة: مديرية البحوث والدراسات، مديرية الشؤون اإلدارية 
واملالية، مكاتب اإلفتاء يف املركز واحملافظات.

* الداعمة )املتعاونة(: شركة متخصصة يف عملية األرشفة.
مسؤولية التنفيذ

2021 2020 2019 2018 2017
سنوات التنفيذ

ج ج ج أ ب ج أ ب ج

عدد الفتاوى اليت مت أرشفتها منذ تأسيس الدائرة وحتى تارخيه. مؤشرات األداء

حتويل امللفات الورقية إىل ملفات pdf، وتقارير عن عملية األرشفة 
كل ثالثة شهور. وسائل املتابعة والتقويم

صدور أعداد اجمللة ومتابعة اعتمادها كمجلة حمكمة وسائل املتابعة والتقويم

الغاية االسرتاتيجية رقم )4(
نشر الفتاوى الصادرة عن الدائرة باللغة العربية إىل عدة لغات أجنبية

)١( ترمجة الفتاوى واملقاالت الشرعية الصادرة عن الدائرة من اللغة الربنامج/النشاط
العربية إىل اللغة االجنليزية ونشرها

األهداف اإلجرائية
زيادة عدد الفتاوى واملقاالت املرتمجة إىل اللغة االجنليزية إىل )١000( 

خالل سنوات اخلطة بداًل من )800( يف السنة.

تكليف قسم الرتمجة يف الدائرة لرتمجة الفتاوى واملقاالت إىل اللغة إجراءات التنفيذ
االجنليزية.
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)2(  ترمجة الفتاوى واملقاالت الشرعية الصادرة عن الدائرة باللغة الربنامج/املبادرة/النشاط
العربية إىل األوردو ونشرها

األهداف اإلجرائية
ترمجة الفتاوى واملقاالت إىل لغة األوردو بواقع )١00( يف السنة 

خالل سنوات اخلطة.

تكليف مرتجم  لرتمجة الفتاوى إىل األوردوإجراءات التنفيذ

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: قسم التحرير يف مديرية اإلفتاء اإللكرتوني، ومديرية 

الشؤون اإلدارية واملالية.
* الداعمة )املتعاونة(:  

خالل سنوات اخلطة

عدد الصفحات املرتمجة إىل األوردومؤشرات األداء

أ- وثائق الفتاوى واملقاالت املرتمجةوسائل املتابعة والتقويم
ب- وثائق مراجعة وتدقيق الفتاوى املرتمجة

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: قسم التحرير وقسم الرتمجة يف مديرية اإلفتاء اإللكرتوني

* الداعمة )املتعاونة(: 

خالل سنوات اخلطة

عدد الصفحات املرتمجة إىل اللغة االجنليزيةمؤشرات األداء

أ- وثائق الفتاوى واملقاالت املرتمجةوسائل املتابعة والتقويم
ب- وثائق مراجعة وتدقيق الفتاوى املرتمجة
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)3(  ترمجة الفتاوى واملقاالت الشرعية الصادرة عن الدائرة باللغة الربنامج/املبادرة/النشاط
العربية إىل اللغة الروسية ونشرها

األهداف اإلجرائية
ترمجة الفتاوى واملقاالت إىل اللغة الروسية بواقع )١00( فتوى 

ومقالة يف السنة  خالل سنوات اخلطة االسرتاتيجية.

تكليف مرتجم/مرتمجن لرتمجة الفتاوى واملقاالت اىل اللغة الروسيةإجراءات التنفيذ

مسؤولية التنفيذ

* الرئيسة: قسم التحرير يف مديرية اإلفتاء اإللكرتوني، ومديرية 
الشؤون اإلدارية واملالية.

* الداعمة )املتعاونة(:  

خالل سنوات اخلطة

عدد الصفحات املرتمجة إىل اللغة الروسيةمؤشرات األداء

وسائل املتابعة والتقويم
 أ- وثائق الفتاوى

ب- وثائق املراجعة والتدقيق

)١( تطوير استخدام رسائل »SMS« للمواطننالربنامج/املبادرة/النشاط

األهداف اإلجرائية

- زيادة عدد الرسائل »SMS«املرسلة يوميًا إىل )١00( رسالة خالل 
سنوات اخلطة االسرتاتيجية.

- تطوير سرعة وصول الرسائل من يومي إىل فوري.
.»SMS« وضع أرقام دولية الستقبال فتاوى -

إجراءات التنفيذ
 أ. زيادة عدد املوظفن والتكليف بالعمل خارج أوقات الدوام 

الرمسي.
 ب. زيادة عدد الفتاوى الصادرة. 

 ج. اإلعالن عن اخلدمة عرب وسائل التواصل املختلفة.

مسؤولية التنفيذ

* الرئيسة: مديرية اإلفتاء املركزي، مديرية الشؤون اإلدارية واملالية
* الداعمة )املتعاونة(:  مديرية البحوث والدراسات، ومديرية 

اإلفتاء اإللكرتوني.

الغاية االسرتاتيجية رقم )5(
تعزيز استخدام اهلاتف يف تقديم الفتوى
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سنوات التنفيذ
20172018201920202021

أ+ب+جأ+ب+جأ+ب+جأ+ب+جأ+ب+ج

وثائق الفتاوى املرسلة وسجالت رصدهاوسائل املتابعة والتقويم

)2( تطوير وحتسن خدمات الفتاوى عن طريق اهلاتفالربنامج/املبادرة/النشاط

األهداف اإلجرائية

- زيادة عدد الفتاوى الصادرة عن طريق اهلاتف يوميًا من ٧00-350 
فتوى خالل سنوات اخلطة االسرتاتيجية.

- توثيق أهم الفتاوى الصادرة بعد تدقيقها.
- نشر أهم الفتاوى الصادرة املوثقة واملدققة كفتوى حبثية على املوقع

إجراءات التنفيذ

 أ. زيادة عدد املفتن مقدمي خدمة الفتوى عرب اهلاتف يف مركز الدائرة 
إىل ١8 مفتيًا .

 ب. ربط مكاتب إفتاء احملافظات واأللوية خبدمة تقديم الفتوى عرب 
اهلاتف .

مسؤولية التنفيذ

* الرئيسة: مديرية اإلفتاء املركزي، مديرية الشؤون اإلدارية واملالية
* الداعمة )املتعاونة(: مديرية البحوث والدراسات، مديرية 

التفتيش والرقابة الشرعية 

سنوات التنفيذ
20172018201920202021

أأأ+بأ+بأ+ب

عدد الفتاوى املرسلة، التوثيق ومتابعة التدقيقمؤشرات األداء

وثائق الفتاوى املرسلة وسجالت رصدهاوسائل املتابعة والتقويم
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احملور رقم )2(
العالقات العامة واإلعالم

الغاية االسرتاتيجية رقم )٦(
تأكيد مكانة األردن كمتبين للثقافة اإلسالمية املعتدلة داخليًا وخارجيًا

)١( توفري قاعدة بيانات تتعلق جبهات اإلفتاء والبحث الشرعيالربنامج/النشاط

األهداف اإلجرائية
بن��اء قاع��دة بيانات عن مجيع جه��ات اإلفتاء والبحث الش��رعي احمللية، 
وعش��رين جهة عربية وإس��المية متضمنة )املوقع اإللكرتوني، العنوان، 

اهلات��ف، الفاكس، اإلمييل( خالل س��نوات اخلطة االس��رتاتيجية.

إجراءات التنفيذ

 أ. حتديد اجلهات املعنية باإلفتاء والبحث الشرعي  يف األردن ومجع 
املعلومات عنها.

 ب. حتديد اجلهات املعنية باإلفتاء والبحث الشرعي  يف العامل ومجع 
املعلومات عنها.

 ج. مراجعة وحتديث املعلومات.

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: اإلدارة العليا، مديرية الدراسات والبحوث، وحدة 

العالقات العامة.
* الداعمة )املتعاونة(:  

سنوات التنفيذ
20172018201920202021

جججبأ

عدد اجلهات اليت مت تضمينها يف قاعدة البيانات.مؤشرات األداء

حمتويات قاعدة البيانات.وسائل املتابعة والتقويم
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)2( التعاون وتوثيق العالقات مع مؤسسات وجهات اإلفتاء ومراكز الربنامج/النشاط
البحوث يف العامل اإلسالمي

األهداف اإلجرائية
عق��د اتفاقي��ات ومذكرات تفاه��م وتعاون مع اجله��ات احمللية واجلهات 

اإلس��المية املعني��ة بصناعة الفتوى والبحوث الش��رعية.

إجراءات التنفيذ

  أ. عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون مع اجلهات احمللية املعنية 
بصناعة الفتوى والبحوث الشرعية.

 ب. عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون مع جهات إسالمية معنية 
بصناعة الفتوى والبحوث الشرعية.

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: اإلدارة العليا، مديرية الدراسات والبحوث، وحدة 

العالقات العامة
* الداعمة )املتعاونة(:  

سنوات التنفيذ
20172018201920202021

بببأأ

عدد االتفاقيات اليت مت إبرامها.مؤشرات األداء

وثائق االتفاقيات.وسائل املتابعة والتقويم

)3( تواجد فعال يف النشاطات والربامج اإلسالمية حمليًا ودوليًاالربنامج/املبادرة/النشاط

األهداف اإلجرائية
املشاركة وتقديم الدراسات وأوراق العمل يف الفعاليات احمللية وثالث 

فعاليات عربية وإسالمية كحد أدنى سنويًا.

إجراءات التنفيذ
تعميم املشاركة يف احلضور على املفتن والباحثن واملعنين لتقديم 

الدراسات وأوراق العمل يف الفعاليات، احمللية والعربية واإلسالمية.

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: اإلدارة العليا ووحدة العالقات العامة، مديرية الشؤون 

اإلدارية واملالية.
* الداعمة )املتعاونة(: رئاسة الوزراء، املوازنة العامة.



57

سنوات التنفيذ
20172018201920202021

33333

عدد الفعاليات اليت متت املشاركة بها وعدد املشاركنمؤشرات األداء

تقارير املشاركن يف الفعاليات املختلفةوسائل املتابعة والتقويم

الغاية االسرتاتيجية رقم )٧(
تصميم منظومة إعالمية تعرب عن الرسالة الفكرية الوسطية للدائرة

)١( برنامج تلفزيوني أسبوعي يتضمن موضوعات من الرسالة الربنامج/املبادرة/النشاط
الفكرية والوسطية للدائرة.

األهداف اإلجرائية
إع��داد وتقدي��م برنام��ج تلفزيون��ي أس��بوعي  يف كل س��نة من س��نوات 
اخلطة االس��رتاتيجية، حبيث يغطي اجلانب الدعوي باإلضافة إىل تقديم 

اإلجابات للمش��اهدين.

إجراءات التنفيذ
   أ. التنسيق مع عدد من احملطات الفضائية  لتقديم برامج تلفزيونية من 

خالهلا.
 ب. إعداد وتقديم الربنامج.

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: اإلدارة العليا ووحدة العالقات العامة.

* الداعمة )املتعاونة(: مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردني، 
قنوات تلفزيونية خاصة، واملؤسسات املالية الداعمة  .

سنوات التنفيذ
20172018201920202021

أ+بأ+بأ+بأ+بأ+ب

عدد الربامج التلفزيونة املقدمة.مؤشرات األداء

رصد الربامج التلفزيونية املقدمة، رصد ردود الفعل عليها.وسائل املتابعة والتقويم
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)2( إذاعة موضوعات من الرسالة الفكرية والوسطية للدائرةالربنامج/النشاط

األهداف اإلجرائية
إع��داد وتقدي��م برنام��ج إذاع��ي أس��بوعي يف كل س��نة م��ن س��نوات 
االس��رتاتيجية، حبي��ث يغط��ي اجلان��ب الدع��وي باإلضاف��ة إىل تقدي��م 

اإلجاب��ات للمس��تمعن.

إجراءات التنفيذ
   أ . التنسيق مع عدد من احملطات اإلذاعية لتقديم برامج إذاعية فيها

 ب. إعداد وتقديم الربنامج.

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: اإلدارة العليا ووحدة العالقات العامة

* الداعمة )املتعاونة(: مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردني، 
حمطات إذاعية خاصة، واملؤسسات املالية الداعمة.

سنوات التنفيذ
20172018201920202021

أ+بأ+بأ+بأ+بأ+ب

عدد الربامج اإلذاعية املقدمة.مؤشرات األداء

رصد الربامج املقدمة، رصد ردود الفعل اجملتمعية عليها.وسائل املتابعة والتقويم

)3( نشر موضوعات من الرسالة الفكرية والوسطية للدائرة، والدولة الربنامج/النشاط
يف الصحف احمللية

األهداف اإلجرائية
إعداد ونش��ر مقاالت يف الصحف اليومية أو األس��بوعية احمللية، بش��كل 

دوري، حبيث تغط��ي اجلانب الدعوي والفقهي.

إجراءات التنفيذ

 أ. التنسيق مع عدد من الصحف لنشر مقاالت وموضوعات دينية 
فيها.

 ب.إعداد ونشر املقاالت.

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: اإلدارة العليا ووحدة العالقات العامة

* الداعمة )املتعاونة(: الصحف واجملالت 

سنوات التنفيذ
20172018201920202021

أ+بأ+بأ+بأ+بأ+ب
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عدد املقاالت املنشورة، وعدد الصحف املنشور فيها.مؤشرات األداء

ملف النشرات واملقاالت، ردود الفعل اجملتمعية عليها.وسائل املتابعة والتقويم

)4( عقد احملاضرات والندوات اليت تعرب عن الرسالة الفكرية الربنامج/النشاط
والوسطية للدائرة

األهداف اإلجرائية
تنظي��م وتقدي��م حماض��رة أو ن��دوة دوري��ة تع��رب ع��ن الرس��الة الفكري��ة 

والوس��طية للدائ��رة والدول��ة.

التنسيق مع بعض املؤسسات املتعاونة والداعمة.إجراءات التنفيذ

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: اإلدارة العليا، مديرية الشؤون اإلدارية واملالية، ووحدة 

العالقات العامة، املفتون.
* الداعمة )املتعاونة(: مؤسسات اجملتمع املدني، الوزارات املعنية، 

اجلامعات األردنية، املراكز اإلسالمية.

خالل سنوات اخلطة.سنوات التنفيذ

عدد احملاضرات أو الندوات املقدمة سنويًا.مؤشرات األداء

التقارير اخلتامية للمحاضرات والندوات املقدمة.وسائل املتابعة والتقويم

الغاية االسرتاتيجية رقم )8(
التواصل مع املؤسسات املعنية بالشأن اإلسالمي داخليًا وخارجيًا

)١(  إعداد وتوزيع املطبوعات من نشرات ومطويات وكتب وإيصاهلا الربنامج/النشاط
إىل املؤسسات املعنية

أن تص��ل املطبوع��ات ال��يت تصدره��ا الدائ��رة اىل املؤسس��ات املعني��ة، األهداف اإلجرائية
جامع��ات، مس��اجد، ...

إجراءات التنفيذ
 أ. وضع خطة لتوزيع مطبوعات الدائرة.

 ب. توصيل املطبوعات اليت تصدرها الدائرة إىل اجلهات املعنية.

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: وحدة العالقات العامة، مديرية الشؤون اإلدارية واملالية

* الداعمة )املتعاونة(: 
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سنوات التنفيذ
20172018201920202021

ببببأ+ب

عدد النشرات واجملالت والكتب املوزعة وعدد املؤسسات اليت توزع مؤشرات األداء
عليها

دراسة تقييمية للتوزيع، والتغذية الراجعة للنشراتوسائل املتابعة والتقويم

)2(امللتقيات العلمية الشرعية اإلسالمية ملناقشة قضايا اإلفتاء املعاصر الربنامج/النشاط

عقد ملتقى واحد كل عامناألهداف اإلجرائية

تنظيم وعقد ملتقى علمي شرعي وطين ملناقشة قضايا اإلفتاء املعاصر إجراءات التنفيذ
مبشاركة علماء وخمتصن من داخل األردن

مسؤولية التنفيذ

* الرئيسة: اإلدارة العليا ووحدة العالقات العامة، ومديرية الشؤون 
اإلدارية واملالية

* الداعمة )املتعاونة(: رئاسة الوزراء، وزارة املالية، دائرة املوازنة 
العامة، املؤسسات املالية اإلسالمية، اجلامعات األردنية

خالل سنوات اخلطةسنوات التنفيذ

عدد املشاركن يف امللتقىمؤشرات األداء

التقارير اخلتامية للملتقياتوسائل املتابعة والتقويم
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)3(عقد مؤمتر علمي  ملناقشة قضايا اإلفتاء املعاصر الربنامج/النشاط

عقد مؤمتر واحد كل عامناألهداف اإلجرائية

تنظيم وعقد مؤمتر علمي ملناقشة قضايا اإلفتاء املعاصر مبشاركة علماء إجراءات التنفيذ
وخمتصن من داخل األردن وخارجه

مسؤولية التنفيذ

* الرئيسة: اإلدارة العليا ووحدة العالقات العامة، مديرية الشؤون 
اإلدارية واملالية

* الداعمة )املتعاونة(: رئاسة الوزراء، وزارة املالية، دائرة املوازنة 
العامة، مؤسسات اجملتمع احمللي، املؤسسات املالية اإلسالمية، 

اجلامعات األردنية

خالل سنوات اخلطةسنوات التنفيذ

عدد املشاركن يف املؤمتر من الداخل واخلارجمؤشرات األداء

التقارير اخلتامية للمؤمتراتوسائل املتابعة والتقويم

)١( تعريف العاملن يف الدائرة مبعايري جائزة امللك عبد اهلل الثاني ابن الربنامج/النشاط
احلسن،  وكيفية الوصول إىل التميز

أن يتعرف العاملون يف الدائرة على معايري اجلائزةاألهداف اإلجرائية

إجراءات التنفيذ
عقد دورات لتوعية وتنمية معارف ومهارات واجتاهات املوظفن 

مبعايري اجلائزة

مسؤولية التنفيذ

* الرئيسة: اإلدارة العليا للدائرة،مديرية الشؤون اإلدارية واملالية، 
جلنة اجلائزة، وحدة التطوير املؤسسي

* الداعمة )املتعاونة(: معهد اإلدارة العامة، مراكز التدريب 
املختلفة  

احملور رقم )3(
تطوير العمل املؤسسي يف الدائرة

الغاية االسرتاتيجية  رقم )9(
اعتماد التميز والتخطيط والتفكري االسرتاتيجي يف عمل الدائرة
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سنوات التنفيذ

20172018201920202021

موظف
١0 دورة

١
١0
١

١0
١00

عدد  الدورات وورش العمل اليت تعقد لتلك الغاية وعدد املوظفن مؤشرات األداء
املشاركن فيها.

التقارير التقيمية للدورات والورشات من قبل املوظفن املشاركن وسائل املتابعة والتقويم
فيها، ومن قبل قسم التدريب يف مديرية الشؤون اإلدارية واملالية.

)2( تعريف العاملن يف الدائرة على مفاهيم اإلدارة والتخطيط الربنامج/النشاط
والتفكري اإلسرتاتيجي

أن يتعرف العاملون يف الدائرة على مفاهيم اإلدارة والتخطيط األهداف اإلجرائية
االسرتاتيجي.

إجراءات التنفيذ
عقد دورات لتوعية وتنمية معارف ومهارات واجتاهات املوظفن 

مبفاهيم اإلدارة والتخطيط اإلسرتاتيجي والفكر االسرتاتيجي وتبنيه.

مسؤولية التنفيذ

* الرئيسة: اإلدارة العليا للدائرة، وحدة التطوير املؤسسي، مديرية 
الشؤون اإلدارية واملالية.

* الداعمة )املتعاونة(: معهد اإلدارة العامة،املؤسسات املالية 
واملصرفية اإلسالمية، مؤسسات اجملتمع املدني اجلامعات األردنية.

سنوات التنفيذ

20172018201920202021

موظف
١0 دورة

١
١0
١

١0
١

١0
١

١0
١

عدد الدورات وورش العمل اليت تعقد لتلك الغاية وعدد املوظفن مؤشرات األداء
املشاركن فيها.

وسائل املتابعة والتقويم
التقارير التقييمية للدورات والورشات من قبل املوظفن املشاركن 

فيها، ومن قبل قسم التدريب يف مديرية الشؤون اإلدارية واملالية.
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)3( جتهيز وثيقة اخلطة اإلسرتاتيجية وتعميمها على العاملن يف الربنامج/النشاط
الدائرة

األهداف اإلجرائية
طباعة 300 نسخة من وثيقة اخلطة اإلسرتاتيجية للدائرة وتوزيعها على 

موظفي الدائرة.

إجراءات التنفيذ
 أ. طباعة 300 نسخة من  وثيقة اخلطة االسرتاتيجية للدائرة.

 ب. توزيع وثيقة اخلطة اإلسرتاتيجية للدائرة على مجيع موظفيها.

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: اإلدارة العليا، وحدة التطوير املؤسسي، مديرية الشؤون 

اإلدارية واملالية.
* الداعمة )املتعاونة(: دائرة املوازنة العامة.

سنوات التنفيذ
20١٧20١820١92020202١

ببببأ+ب

عدد النسخ املطبوعة واملوزعة من وثيقة اخلطة اإلسرتاتيجية للدائرة.مؤشرات األداء

رصد الوثائق املوزعة وتقارير ردود األفعال عن وثيقة اخلطة وسائل املتابعة والتقويم
االسرتاتيجية.

)4( استيعاب العاملن يف الدائرة لوثيقة اخلطة اإلسرتاتيجية وتبنيهاالربنامج/النشاط

األهداف اإلجرائية
أن يتع��رف العامل��ون يف الدائ��رة ويتفهم��وا مضم��ون وثيق��ة اخلط��ة 
االس��رتاتيجية وخطتها التنفيذي��ة خالل العام 20١٧ ولغاية 202١ من 

خ��الل عق��د ورش تعريفية.

عقد 20 ورشة يشارك فيها العاملون يف الدائرة مجيعهم. إجراءات التنفيذ

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: ااإلدارة العليا، وحدة التطوير املؤسسي، مديرية الشؤون 

اإلدارية واملالية.
* الداعمة )املتعاونة(: 

سنوات التنفيذ
20١٧20١820١92020202١

44444
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عدد حلقات النقاش وعدد املشاركن فيهامؤشرات األداء

تقارير رصد املناقشات وردود األفعال عن وثيقة اخلطة اإلسرتاتيجية وسائل املتابعة والتقويم
والربامج والعناصر األخرى

الغاية االسرتاتيجية رقم )١0(
تطوير اهليكل التنظيمي والعمل املؤسسي للدائرة

)١( مراجعة وتطوير اهليكل التنظيمي للدائرةالربنامج/النشاط

تطوير هيكل تنظيمي يلي احتياجات الدائرة وفق اخلطة االسرتاتيجية.األهداف اإلجرائية

إجراءات التنفيذ
  أ. مراجعة اهليكل التنظيمي احلالي وحتديد الوحدات املراد تعديلها  

 ب. إجراء التعديل على اهليكل التنظيمي واعتماده من اجلهات 
املعنية. 

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: اإلدارة العليا، وحدة التطوير املؤسسي، مديرية الشؤون 

اإلدارية واملالية.
* الداعمة )املتعاونة(: وزارة تطوير القطاع العام.

سنوات التنفيذ
20١٧20١820١92020202١

---بأ

وجود هيكل تنظيمي معدل وفق اخلطة.مؤشرات األداء

تقرير إجراءات التطوير، ووثائق اهليكل التنظيمي املعتمد.وسائل املتابعة والتقويم

)2( بطاقات الوصف الوظيفي ومتابعة العمل بهاالربنامج/النشاط

حتدي��ث وتطوير بطاقات وصف وتصني��ف الوظائف الواردة يف جدول األهداف اإلجرائية
تش��كيالت الدائرة واعتمادها من اجلهات املختصة.

إجراءات التنفيذ
   أ. دراسة بطاقات الوصف الوظيفي السابقة وحتديد نقاط القوة 

والضعف فيها.
 ب. مراجعة البطاقات كل ثالث سنوات لتاليف نقاط الضعف وتعزيز 

نقاط القوة مبا يتناسب واملهام الوظيفية.
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مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: اإلدارة العليا، وحدة التطوير املؤسسي، مديرية الشؤون 

اإلدارية واملالية.
* الداعمة )املتعاونة(: وزارة تطوير القطاع العام.

سنوات التنفيذ
20١٧20١820١92020202١

-ب--أ

وجود بطاقات وصف وتصنيف جلميع الوظائف يف الدائرة ومعتمدة مؤشرات األداء
من اجلهات املعنية.

إجراء مقارنات بن العمل الفعلي وبطاقات وصف وتصنيف وسائل املتابعة والتقويم
الوظائف وإجراءات تطويرها. 

احملور رقم )4(
املوارد البشرية يف الدائرة

الغاية االسرتاتيجية رقم )١١(
حتسن األداء والتنمية املهنية للموارد البشرية يف الدائرة

)١( تهيئة بيئة العمل اجلماعي وتنمية روح الفريق بن العاملن يف الربنامج/النشاط
الدائرة

تنمي��ة مه��ارات العمل يف الفريق وقيم العم��ل اجلماعي وأخالقياته بن األهداف اإلجرائية
العاملن .

 عقد دورات تدريبية متخصصة يف العالقات االجتماعية.إجراءات التنفيذ

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: اإلدارة العليا للدائرة ومديرية الشؤون اإلدارية واملالية.
* الداعمة )املتعاونة(: معهد اإلدارة العامة، مؤسسات تدريب 

أهلية.

خالل سنوات اخلطة.سنوات التنفيذ

عدد فرق العمل وعدد أعضاء كل فريق وروح العمل اجلماعي فيما مؤشرات األداء
بينهم.

وثائق الدورات، تقارير ختامية للدورات، دراسات ملعرفة مستوى وسائل املتابعة والتقويم
الرضا الوظيفي.
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)2( استقطاب وتعين كوادر بشرية )مفتون وباحثون وإداريون( مؤهلون للعمل يف الربنامج/النشاط
الدائرة 

أن يتم اختيار وتعين ١٧مفتيًا و ١٦ باحثًا و ١2 إدارين مؤهلن للعمل يف الدائرة  حسب األهداف اإلجرائية
حاجة الدائرة خالل سنوات اخلطة.

 أ. حتديد احتياجات الدائرة السنوية من املوظفن واإلعالن عن الوظائف الشاغرة.إجراءات التنفيذ
 ب. اختيار وتعين العدد املطلوب من املوظفن وفق بطاقات وصف الوظائف.

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: اإلدارة العليا ومديرية الشؤون اإلدارية واملالية.

* الداعمة )املتعاونة(:دائرة املوازنة العامة ديوان اخلدمة املدنية.

سنوات التنفيذ

السنة

الوظيفة
20172018201920202021

مفيت
باحث
إداري

-
2
٦

5
4
٦

5
4
-

5
3
-

2
3
-

عدد العاملن املؤهلن املعينن يف كل وظيفة.مؤشرات األداء

وثائق اإلعالن واملقابالت ونتائج االختيار.وسائل املتابعة والتقويم

)3(  السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامةالربنامج/النشاط

حتس��ن وتنمية أخالقيات الوظيفة العامة، وقيم الس��لوك الوظيفي لدى األهداف اإلجرائية
العاملن يف الدائرة.

إجراءات التنفيذ

 أ. تعميم مدونة السلوك الوظيفي على العاملن يف الدائرة وتوقيعهم 
عليها وحفظها يف ملفاتهم.

 ب. عقد دورات تدريبية متخصصة يف أخالقيات الوظيفة العامة.
 ج. عقد ورش متخصصة يف قواعد مدونة السلوك الوظيفي.
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مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: اإلدارة العليا ومديرية الشؤون اإلدارية واملالية.

* الداعمة )املتعاونة(: معهد اإلدارة العامة، مؤسسات تدريب 
أهلية.

سنوات التنفيذ
20١٧20١820١92020202١

ب+جب+جب+جب+جأ

استجابة املوظفن ومدى الوعي ببنود مدونة السلوك الوظيفي مؤشرات األداء
وأخالقيات الوظيفة العامة

سجالت وملفات املوظفن.وسائل املتابعة والتقويم

)4( حتسن أداء و تطوير املوارد البشرية املخصصة خلدمة الفتوى من الربنامج/النشاط
)مفتن وباحثن(.

تنمي��ة معارف ومهارات واجتاه��ات املفتن والباحثن حديثي التعين يف األهداف اإلجرائية
جم��االت العمل بعق��د دورة منهجية متخصصة يف جمال اإلفتاء.

 أ. تصميم الربنامج وإعداد حقيبته التدريبية.إجراءات التنفيذ
 ب. عقد دورة ذات منهجية متخصصة يف جمال اإلفتاء.

* الرئيسة: اإلدارة العليا ومديرية الشؤون اإلدارية واملالية.مسؤولية التنفيذ
* الداعمة )املتعاونة(:

سنوات التنفيذ
20١٧20١820١92020202١

ببببأ+ب

عدد الدورات وعدد املشاركن فيها.مؤشرات األداء

وثائق الربامج التدريبية وتقاريرها اخلتامية ونتائج امللحقن بها وسائل املتابعة والتقويم
ودراسات تقوميية لألداء الفردي.
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)5( حتسن مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملن يف الدائرةالربنامج/النشاط

حتقيق مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملن يف الدائرة.األهداف اإلجرائية

إجراءات التنفيذ

 أ. تكليف جلنة خمتصة لقياس مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملن 
يف الدائرة.

 ب. تطوير تعليمات وأسس احلوافز املادية واملعنوية.
 ج. مشاركة العاملن يف الدائرة يف صنع القرار باالعتماد على التغذية 

الراجعة ملختلف القضايا ذات االهتمام املشرتك.

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: اإلدارة العليا، وحدة التطوير املؤسسي، مديرية الشؤون 

اإلدارية واملالية.
* الداعمة )املتعاونة(: معهد اإلدارة العامة.

سنوات التنفيذ
20١٧20١820١92020202١

ب+جب+جب+جب+جأ+ب

مستوى الرضى الوظيفي للعاملن.مؤشرات األداء

دراسة مستوى الرضى الوظيفي لدى العاملن يف الدائرة، تعليمات وسائل املتابعة والتقويم
احلوافز، تقارير اجتماعات صنع القرار.

)٦( اإلبداع والتميز الريادي لدى العاملن يف الدائرة الربنامج/النشاط

إث��ارة دافعي��ة وحتفيز املوظف��ن العاملن يف الدائرة مبن��ح املتميزين منهم األهداف اإلجرائية
مكاف��آت مادية ومعنوية لتحس��ن مس��توى الرض��ى الوظيفي لديهم.

إجراءات التنفيذ

  أ. ختصيص عدد من احلوافز املادية واملعنوية السنوية للموظفن 
املتميزين.

 ب. اختيار املوظفن املتميزين سنويًا ومنحهم احلوافز املادية واملعنوية.
 ج. قياس مستوى الرضى للموظفن املتميزين يف الدائرة.
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مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: اإلدارة العليا ومديرية الشؤون اإلدارية واملالية.

* الداعمة )املتعاونة(: ديوان اخلدمة املدنية، جائزة امللك عبد اهلل 
للتميز.

سنوات التنفيذ
20١٧20١820١92020202١

جأبأبأبأب

عدد املوظفن املتميزين املمنوحن حوافز مادية ومعنوية، نتائج دراسة مؤشرات األداء
مستوى الرضى الوظيفي.

تقارير ووثائق املسابقات والفعاليات. وسائل املتابعة والتقويم

احملور رقم )5(
تقنية املعلومات واستخداماتها يف الدائرة

الغاية االسرتاتيجية رقم )١2(
توفري األنظمة واألجهزة واملعدات الالزمة لعمل الدائرة وإدامة عملها 

.)VoIP( توفري نظام اتصاالت عرب شبكة الكمبيوتر واالنرتنت )١( الربنامج/النشاط

تركيب واستخدام نظام اتصاالتIP Telephony  بطاقة ١50 
خط خالل العام 20١٧ األهداف اإلجرائية

.IP Telephony  توفري اجلهاز الالزم لنظام االتصاالت -
- تنصيب برجميات نظام االتصاالت  IP Telephony، وتشغيله. إجراءات التنفيذ

* الرئيسة: دائرة اإلفتاء العام )اإلدارة العليا(، مديرية الشؤون 
اإلدارية واملالية

* الداعمة )املتعاونة(: الديوان امللكي اهلامشي العامر، والشركة 
املزودة، ودائرة اللوازم العامة.

مسؤولية التنفيذ
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سنوات التنفيذ

20١٧20١820١92020202١

تركيب األجهزة 
وتنصيب 
الربجميات

واستخدام 
١١0 خط لربط 

احملافظات

زيادة 
استخدام 20 

خط

زيادة استخدام 
20 خط لتكملة 

ال ١50 خط 
واليت تغطي 
كامل الدائرة

مؤشرات األداء
وجود األنظمة واملعدات الالزمة يف الدائرة ، وزيادة رضا 

متلقي اخلدمة ومقدمها.

وسائل املتابعة والتقويم
قياس ورضا متلقي اخلدمة ومقدمها عن أداء املقسم، وعدد 

املكاملات الواردة ومدى جودتها.

)2( صيانة أجهزة ومعدات تكنولوجيا املعلومات يف الدائرة وتطويرهاالربنامج/النشاط

إج��راء الصيان��ة الدائم��ة ألجه��زة ومع��دات تكنولوجي��ا املعلوم��ات يف األهداف اإلجرائية
الدائ��رة وتطويره��ا لتظ��ل تعم��ل بصورة ملبي��ة ملتطلب��ات العمل.

إجراءات التنفيذ

  أ. إجراء الصيانة الدورية الوقائية لألجهزة واملعدات وبرامج تقنية 
املعلومات يف الدائرة.

 ب. الصيانة لكل األعطال الطارئة اليت حتدث يف أجهزة ومعدات 
وبرامج تقنية املعلومات .

 ج. شراء سريفرات جديد للدائرة.

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: قسم تكنولوجيا املعلومات.

* الداعمة )املتعاونة(: وزارة االتصاالت و تكنولوجيا املعلومات، 
مركز تكنولوجيا املعلومات الوطين.

سنوات التنفيذ
20١٧20١820١92020202١

أ+بأ+بأ+بأ+ب+جأ+ب

وجود أجهزة وبرامج يف الدائرة تعمل باستمرار بصورة ملبية مؤشرات األداء
ملتطلبات العمل.

التأكد من عدم وجود أعطال فنية، ومواكبة التطورات التكنولوجية وسائل املتابعة والتقويم
الالزمة لعمل الدائرة.



71

الغاية االسرتاتيجية رقم )١3(
أمتتة العمل اإلداري والفين يف الدائرة

)١( تقليص العمل الورقي يف الدائرة إىل احلد األدنى الذي ال ميكن الربنامج/النشاط
االستغناء عنه

األهداف اإلجرائية
تنفي��ذ معظم األعمال اإلدارية جبمي��ع مراحلها وتقديم خدمات اإلفتاء 
والبحث الشرعي باستخدام نظم تكنولوجيا املعلومات، خالل سنوات 

اخلطة االسرتاتيجية .

إجراءات التنفيذ
   أ. تفعيل نظام الديوان ونظام األرشفة  يف املركز واحملافظات.

 ب. البدء بعمل نظام املخزون احلكومي.
 ج. إنشاء نظام لإلفتاء املركزي. 

 د. أرشفة مجيع أوراق و ملفات الدائرة منذ تأسيسها.

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: دائرة اإلفتاء العام )اإلدارة العليا، مديرية الشؤون 

اإلدارية واملالية(
* الداعمة )املتعاونة(: دائرة اللوازم العامة، شركات تكنولوجيا 

املعلومات.

سنوات التنفيذ
20١٧20١820١92020202١

دددج+دأ+ب+ج

اخنفاض فاتورة شراء الورق األبيض.مؤشرات األداء

تقارير سري إجراءات العمل بصورة دورية.وسائل املتابعة والتقويم

  )2( الربط اإللكرتوني مع الدوائر احلكوميةالربنامج/النشاط

األهداف اإلجرائية
رب��ط أنظم��ة الدائرة، بأنظمة وزارة املالية، وأنظم��ة دائرة قاضي القضاة 
ودائ��رة األح��وال املدنية ودائرة اللوازم العام��ة ، وديوان اخلدمة املدنية، 

خالل س��نوات اخلطة االسرتاتيجية.

إجراءات التنفيذ

 أ. الربط مع أنظمة وزارة املالية.
 ب. الربط مع ديوان اخلدمة املدنية.

 ج.  الربط مع أنظمة دائرة اللوازم العامة )نظام املخزون احلكومي(.
 د. الربط مع أنظمة دائرة األحوال املدنية.
 ه�. الربط مع أنظمة دائرة قاضي القضاة.
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مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: اإلدارة العليا، مديرية الشؤون اإلدارية واملالية.

* الداعمة )املتعاونة(: وزارة االتصاالت و تكنولوجيا املعلومات، 
وزارة املالية، دائرة قاضي القضاة، دائرة األحوال املدنية، دائرة اللوازم 

العامة، ديوان اخلدمة املدنية.

سنوات التنفيذ
20١٧20١820١92020202١

-ه�د-أ+ب+ ج

عدد الدوائر اليت يتم ربط أنظمة الدائرة بها.مؤشرات األداء

تقارير سري إجراءات العمل بن الدوائر بصورة دورية، ودراسة وسائل املتابعة والتقويم
تقوميية لعملية الربط.

)3( التنمية املهنية للعاملن يف الدائرة مبا ميكنهم من تطبيق  الربجميات الربنامج/النشاط
املستخدمة بكفاءة وفعالية

إكس��اب العامل��ن يف الدائرة مجيعهم معلوم��ات ومهارات و خربات يف األهداف اإلجرائية
تطبيق برجميات املايكرو س��وفت ونظام الديوان وكذلك نظام األرشفة.

إجراءات التنفيذ
 أ. تدريب املدراء ورؤساء األقسام ورفع كفاءاتهم يف استخدام 

التكنولوجيا.
 ب. تدريب موظفي الديوان واملوارد البشرية واملالية.

 ج. التوسع إىل باقي املوظفن.

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: مديرية الشؤون اإلدارية واملالية

* الداعمة )املتعاونة(: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 
شركة التدريب املتخصصة، معهد اإلدارة العامة، وشركات تكنولوجيا 

املعلومات.

سنوات التنفيذ
20١٧20١820١92020202١

---جأ+ب+ج

عدد دورات التدريب، وعدد املوظفن الذين مت تدريبهم وكذلك مؤشرات األداء
مستوى أدائهم

تقارير الدورات اليت تعقد، دراسة تقوميية لعملية التدريب للموظفن وسائل املتابعة والتقويم
وتقييم أداءهم.
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احملور رقم )٦(
صناعة الفتوى وتقدميها إلكرتونيا

الغاية االسرتاتيجية رقم )١4(
تطوير آليات نشر الفتوى إلكرتونيا

)١( تطوير نظام إدارة الفتوى اإللكرتونيةالربنامج/النشاط

تطوير إعداد الفتوى والسرعة يف تقدميها، وتوثيقها جبميع تفاصيلها.األهداف اإلجرائية

تطوير نظام إدارة الفتوى اإللكرتونية.إجراءات التنفيذ

مسؤولية التنفيذ

* الرئيسة: قسم التحرير يف مديرية اإلفتاء اإللكرتونيية.
* الداعمة )املتعاونة(: الديوان امللكي العامر، دائرة املوازنة العامة، 

الشركة املسؤولة عن صيانة املوقع اإللكرتوني(،ومديرية الشؤون 
اإلدارية واملالية.

خالل سنوات اخلطة.سنوات التنفيذ

وجود نظام إدارة الفتوى اإللكرتوني جبميع مراحله.مؤشرات األداء

أ- تقارير مراجعة النظام املعمول بها.وسائل املتابعة والتقويم
ب- قرارات استحداث النظام اجلديد.

)2(  تطوير خدمات املوقع اإللكرتوني على األجهزة اللوحية الربنامج/النشاط
واهلواتف الذكية

الوصول النش��ط إىل شرية املواطنن مستعملي اهلواتف الذكية ).Ios األهداف اإلجرائية
Android( ل)١0000( مستخدم كحد أدنى.

حتميل تطبيقات الربامج يف كال نظامي التشغيل )Ios، Android(.إجراءات التنفيذ

* الرئيسة: قسم التحرير يف مديرية اإلفتاء اإللكرتوني.مسؤولية التنفيذ
* الداعمة )املتعاونة(:مديرية الشؤون املالية واإلدارية.

سنوات التنفيذ
20١٧20١820١92020202١

١0002000200020002000



74

عدد املستفيدين من تلقي خدمة اإلفتاء من مستخدمي اهلواتف مؤشرات األداء
الذكية. 

التقارير بعدد املستفيدين، والتغذية الراجعة.وسائل املتابعة والتقويم

)3( توفري فتاوى دائرة اإلفتاء على برجمية املكتبة الشاملةالربنامج/النشاط

تقدي��م فت��اوى دائ��رة اإلفت��اء يف كت��اب إلكرتوني عل��ى أدوات البحث األهداف اإلجرائية
الش��رعي املش��هورة/ املكتبة الش��املة مرحليًا.

 إدخال فتاوى دائرة اإلفتاء يف برجمية املكتبة الشاملة.إجراءات التنفيذ

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: قسم التحرير يف مديرية اإلفتاء اإللكرتوني.

* الداعمة )املتعاونة(: مديرية الشؤون املالية واإلدارية، مديرية 
الدراسات والبحوث.

سنوات التنفيذ
20١٧20١820١92020202١

١١١١صفر

وجود فتاوى دائرة اإلفتاء ضمن التحديث الرمسي للمكتبة الشاملة.مؤشرات األداء

مالحظة الفرق يف عدد الفتاوى املدرجة يف املكتبة الشاملة قبل اإلجناز وسائل املتابعة والتقويم
وبعده.

)4( إنشاء برنامج حساب املواريث على صفحة املوقع اإللكرتونيالربنامج/النشاط

تقديم خدمة حساب املواريث آليا جلميع زائري املوقع اإللكرتوني.األهداف اإلجرائية

إنشاء برنامج حساب املواريث على صفحة املوقع اإللكرتوني. إجراءات التنفيذ

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: قسم التحرير يف مديرية اإلفتاء اإللكرتوني، مديرية 

الشؤون اإلدارية واملالية.
* الداعمة )املتعاونة(: مديرية الدراسات والبحوث.
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سنوات التنفيذ
20١٧20١820١92020202١

إعداد 
الربجمية

إعداد الربجمية 
تفعيل 

وتقيمها 

تفعيل 
الربجمية 
وتقيمها

--

وجود برنامج مفعل لتقديم خدمة حساب املواريث على صفحة مؤشرات األداء
املوقع اإللكرتوني.

استعمال الربامج ومالحظة اعداد املستفيدين منه.وسائل املتابعة والتقويم

)5( برنامج متطور حلساب الزكاة جبميع أوعيتها آلياالربنامج/النشاط

تقديم خدمة حساب الزكاة آليا جلميع زائري املوقع اإللكرتوني.األهداف اإلجرائية

تطوير برنامج حلساب الزكاة آليا جبميع أوعيتها.إجراءات التنفيذ

* الرئيسة: قسم التحرير يف مديرية اإلفتاء اإللكرتوني.مسؤولية التنفيذ
* الداعمة )املتعاونة(: مديرية الشؤون اإلدارية واملالية.

سنوات التنفيذ
20١٧20١820١92020202١

إعداد -
الربجمية

تفعيل 
الربجمية 
وتقيمها

تطوير 
-الربجمية

وجود برنامج مطور حلساب الزكاة على صفحة املوقع اإللكرتوني.مؤشرات األداء

استعمال الربامج ومالحظة اعداد املستفيدين منه.وسائل املتابعة والتقويم
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الغاية االسرتاتيجية رقم )١5(
تعزيز التواصل والنشر اإللكرتوني للدائرة

)١( إدامة خدمة )أرسل سؤالك( على مدار الساعة الربنامج/النشاط

زيادة أوقات خدمات الفتاوى اإللكرتونية من ١3 لتصبح  )24( ساعة األهداف اإلجرائية
يوميا مبا يف ذلك أوقات العطل الرمسية.

زيادة أوقات خدمات الفتاوى اإللكرتونية.إجراءات التنفيذ

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: قسم اإلفتاء اإللكرتوني يف مديرية اإلفتاء اإللكرتوني، 

مديرية الشؤون اإلدارية واملالية.
* الداعمة )املتعاونة(:

سنوات التنفيذ
20١٧20١820١92020202١

١+2+2+3+3+

عدد ساعات تقديم خدمات الفتاوى اإللكرتونية.مؤشرات األداء

مالحظة عدد الساعات الفعلية للخدمة وتوفرها للزوار.وسائل املتابعة والتقويم

)2( نشر أرشيف الفتاوى املكتوبة يف الدائرةالربنامج/النشاط

زيادة نسبة الفتاوى املنشورة على املوقع اإللكرتوني لتصل إىل 90%.األهداف اإلجرائية

نشر أرشيف الفتاوى املكتوبة يف دائرة اإلفتاء العام.إجراءات التنفيذ

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: قسم التحرير يف مديرية اإلفتاء اإللكرتوني، مديرية 

الشؤون اإلدارية واملالية.
* الداعمة )املتعاونة(:مديرية الدراسات والبحوث.

سنوات التنفيذ
20١٧20١820١92020202١

%50+%١0+%١0+%١0+%١0
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نسبة الفتاوى املنشورة مما تنجزه دائرة اإلفتاء العام.مؤشرات األداء

رصد اعداد الفتاوى املنشورة يف املوقع.وسائل املتابعة والتقويم

)3( كتب الرتاث اليت مل تنشر مسبقا بالصيغة اإللكرتونية الربنامج/النشاط

إص��دار )20( كتاب��ًا بالصيغ��ة اإللكرتونية م��ن الكتب الش��رعية املهمة األهداف اإلجرائية
واجلديدة.

طباعة كتب الرتاث اليت مل تنشر مسبقا بالصيغة اإللكرتونية وصفها إجراءات التنفيذ
ونشرها.

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: قسم التحرير يف مديرية اإلفتاء اإللكرتوني، مديرية 

الشؤون اإلدارية واملالية.
* الداعمة )املتعاونة(: مديرية الدراسات والبحوث.

خالل سنوات اخلدمةسنوات التنفيذ

عدد الكتب اليت تطبع وتصف وتنشر بالصيغة اإللكرتونية.مؤشرات األداء

مالحظة الكتب اجلديدة املنشورة يف املوقع وقسم املكتبة، ومقارنتها وسائل املتابعة والتقويم
بأعداد النشر السابقة.

)4( الفتاوى املنشورة على املوقع سابقًاالربنامج/النشاط

زي��ادة ع��دد الفتاوى املنش��ورة على املوقع احملررة م��ن )١00( فتوى إىل األهداف اإلجرائية
فتوى.  )١000(

 أ. مجع وتصنيف مجيع الفتاوى املنشورة على املوقع سابقًا.إجراءات التنفيذ
 ب. مراجعة وحترير مجيع الفتاوى املنشورة على املوقع سابقًا.

* الرئيسة: قسم اإلفتاء اإللكرتوني يف مديرية اإلفتاء اإللكرتوني.مسؤولية التنفيذ
* الداعمة )املتعاونة(: مديرية الدراسات والبحوث.
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سنوات التنفيذ
20١٧20١820١92020202١

١50200200200250

عدد الفتاوى احملررة.مؤشرات األداء

مالحظة أعداد الفتاوى املنشورة ومقارنتها باألعداد السابقة.وسائل املتابعة والتقويم

)5( نش��ر موس��وعة فت��اوى الفقه��اء الس��ابقن اإللكرتوني��ة على موقع الربنامج/النشاط
الدائرة

األهداف اإلجرائية
التعري��ف إلكرتوني��ا بفت��اوى األئم��ة أصح��اب كت��ب الفت��اوى )اب��ن 
الصالح، النووي، العالئي، السبكي، ابن حجر، السيوطي( على املوقع 

اإللكرتون��ي، خالل الس��نوات اخلم��س للخطة لالس��رتاتيجية.

إجراءات التنفيذ
نشر جمموعة من كتب الفتاوى يف »موسوعة فتاوى الفقهاء السابقن 

اإللكرتونية« وفق التسلسل اآلتي:
فتاوى ابن الصالح والنووي، ثم فتاوى السبكي، ثم فتاوى ابن 

حجر، ثم فتاوى السيوطي، ثم فتاوى العالئي.

* الرئيسة: قسم التحرير يف مديرية اإلفتاء اإللكرتوني.مسؤولية التنفيذ
* الداعمة )املتعاونة(: مديرية الدراسات والبحوث.

سنوات التنفيذ

20١٧20١820١92020202١

فتاوى ابن 
الصالح 
والنووي

فتاوى 
السبكي

فتاوى ابن 
حجر

فتاوى 
السيوطي

فتاوى 
العالئي

عدد كتب الفتاوى اليت مت نشرها.مؤشرات األداء

متابعة الكتب املنشورة فعليًا وتسجيل أعدادها.وسائل املتابعة والتقويم
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)٦ ( تقديم خدمة البث املباشرالربنامج/النشاط

نق��ل الفعالي��ات العلمية لدائ��رة اإلفتاء جلمي��ع زوار املوقع اإللكرتوني األهداف اإلجرائية
بالص��وت والصورة.

أ- توفري الكامريات واألدوات الالزمة للبث.إجراءات التنفيذ
ب- استعمال خدمة البث املباشر يف منصات التواصل االجتماعي.

* الرئيسة: قسم التحرير يف مديرية اإلفتاء اإللكرتوني.مسؤولية التنفيذ
* الداعمة )املتعاونة(: مديرية العالقات العامة واإلعالم.

سنوات التنفيذ
20١٧20١820١92020202١

ببببأ+ب

توفر اخلدمة على الصفحة الرئيسية لدائرة اإلفتاء العام.مؤشرات األداء

مراقبة البث املباشر ومتابعة فعاليات الدائرة والنظر يف التزام نقلها.وسائل املتابعة والتقويم

الربنامج/النشاط
 Twitter ٧( زي��ادة ع��دد املتابعن على موقع التواص��ل االجتماعي( 

للدائرة

زيادة عدد املتابعن من )١000( إىل )١0000( يف السنة.األهداف اإلجرائية

الرتويج حلساب دائرة اإلفتاء على موقع تويرت عرب املوقع نفسه وعرب إجراءات التنفيذ
وسائل اإلعالم املختلفة.

* الرئيسة: قسم التحرير يف مديرية اإلفتاء اإللكرتوني.مسؤولية التنفيذ
* الداعمة )املتعاونة(:

سنوات التنفيذ
20١٧20١820١92020202١

2000

عدد املتابعن واملتفاعلن مع صفحة دائرة اإلفتاء على موقع )التويرت(.مؤشرات األداء

مالحظة زيادة أعداد املتابعن ومقارنتها.وسائل املتابعة والتقويم
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)8( زيادة عدد املتابعن على موقع التواصل االجتماعي Facebook للدائرةالربنامج/النشاط

زيادة عدد املتابعن من )200000( ألف حاليا إىل مليون، ورفع نس��بة التفاعل األهداف اإلجرائية
من )2.5%( إىل )١5%(.

الرتويج حلساب اإلفتاء عرب موقع الفيسبوك ومواقع اإلعالم األخرى.إجراءات التنفيذ

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: قسم التحرير يف مديرية اإلفتاء اإللكرتوني.

* الداعمة )املتعاونة(: وحدة العالقات العامة، مديرية الشؤون 
اإلدارية واملالية.

سنوات التنفيذ
20١٧20١820١92020202١

200000

عدد املتابعن واملتفاعلن مع صفحة دائرة اإلفتاء على موقع )الفيسبوك(.مؤشرات األداء

مالحظة زيادة األعداد ومقارنتها.وسائل املتابعة والتقويم

)9( زيادة املادة العلمية احملررة املنشورة على صفحات املوقعالربنامج/النشاط

األهداف اإلجرائية
رفع مستوى اجلدول الدوري املنوط بقسم التحرير على الوجه اآلتي:

 أ. زيادة عدد املقاالت املنشورة بواقع ١00 سنويًا.

 ب. زيادة عدد األحباث املنشورة بواقع 3٦ سنويًا.

إجراءات التنفيذ
- تشجيع املفتن والباحثن وحثهم على البحث والتأليف والكتابة.

- تكليف عدد من املفتن والباحثن للكتابة.
- منح حوافر للكتاب واملؤلفن والباحثن.

* الرئيسة: قسم التحرير يف مديرية اإلفتاء اإللكرتوني.مسؤولية التنفيذ
* الداعمة )املتعاونة(: مديرية الدراسات والبحوث.

سنوات التنفيذ

20١٧20١820١92020202١

أ
ب

-
-

-
-

-
-

-
-
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عدد املقاالت واألحباث والفتاوى اليت تنشر على صفحات املوقع اإللكرتوني.مؤشرات األداء

مالحظة أعداد املقاالت واألحباث املنشورة على صفحة املوقع.وسائل املتابعة والتقويم

)١0(  توفري خدمة احملادثة الكتابية اإللكرتونية الربنامج/النشاط

توفري خدمة احملادثة الكتابية املباش��رة لزائري املوقع بواقع )4( س��اعات األهداف اإلجرائية
يوميًا.

تكليف باحثن ومفتن للرد على احملادثة الكتابية على موقع الدائرة.إجراءات التنفيذ

* الرئيسة: قسم اإلفتاء اإللكرتوني يف مديرية اإلفتاء اإللكرتوني.مسؤولية التنفيذ
* الداعمة )املتعاونة(: مديرية الشؤون املالية واإلدارية.

سنوات التنفيذ
20١٧20١820١92020202١

4ساعات 4ساعات 4ساعات 4ساعات 4ساعات 

عدد ساعات تقديم خدمة احملادثة الكتابي.مؤشرات األداء

رصد عدد ساعات احملادثة، وعدد املتحدثن، دراسة رضا متلقي وسائل املتابعة والتقويم
اخلدمة.

)١١(   خدمة أرسل سؤالك عن طريق تطبيق الواتساب الربنامج/النشاط

الوصول النش��ط إىل شرية املواطنن مس��تعملي تطبيق الواتساب وحبد األهداف اإلجرائية
مستخدم.  )50000( أدنى 

إجراءات التنفيذ

أ. تكليف باحث باإلجابة على أسئلة املستفتن من خالل تطبيق 
الواتساب.

ب. ربط اخلدمة بنظام إدارة الفتوى املعمول به.
ج . تكليف فريق من الباحثن األكفياء لتولي اإلجابات.

* الرئيسة: قسم التحرير يف مديرية اإلفتاء اإللكرتوني.مسؤولية التنفيذ
* الداعمة )املتعاونة(: مديرية الشؤون املالية واإلدارية.
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سنوات التنفيذ
20١٧20١820١92020202١

 -أ+ب+جأ  أأ 

عدد املستفيدين من تلقي خدمة اإلفتاء من مستخدمي تطبيق مؤشرات األداء
الواتساب.

إحصائية الفتاوى اليومية الصادرة من حساب اإلفتاء يف تطبيق وسائل املتابعة والتقويم
الواتساب.

)١2( قسم التعليم اإللكرتونيالربنامج/النشاط

األهداف اإلجرائية
مش��اركة دائ��رة اإلفت��اء يف نش��ر الوع��ي وتصحي��ح املفاهي��م وتصويب 
التص��ورات فيم��ا خيص الدي��ن اإلس��المي، وعالقته بالواق��ع واألديان 

والثقاف��ات األخرى.

أ . إنشاء منصة تعليمية وإطالقها.إجراءات التنفيذ
ب . التطوير الدائم لربامج وإدارة املنصة التعليمية.

* الرئيسة: اإلدارة العليا، مديرية اإلفتاء اإللكرتوني.مسؤولية التنفيذ
* الداعمة )املتعاونة(: وحدة العالقات العامة والتعاون الدولي.

سنوات التنفيذ
20١٧20١820١92020202١

ب  ب  ب  ب أ 

- اطالق املنصة التعليمية.مؤشرات األداء
البدء الفعلي بتدريس املساقات عن بعد.

إحصائيات املشرتكن يف املساقات، ونسبة الناجحن منهم وغريها من وسائل املتابعة والتقويم
األرقام املهمة يف قياس جناح املنصة.



)١3(   املكتبة الرقمية  الربنامج/املبادرة/النشاط

بناء الربجمية املؤسسة للمكتبة الرقمية وتغذيتها50000 مادة رقمية.األهداف اإلجرائية

أ . برجمة املكتبة الرقمية.إجراءات التنفيذ
ب . تزويد الكادر الفين جبميع املهارات الالزمة.

* الرئيسة: مديرية اإلفتاء اإللكرتوني.مسؤولية التنفيذ
* الداعمة )املتعاونة(: مديرية الشؤون اإلدارية واملالية.

سنوات التنفيذ
20١٧20١820١92020202١

بببأ+بأ

تأسيس املكتبة وعدد موادها الرقمية.مؤشرات األداء

إجناز املكتبة وإتاحة االستفادة منها للجمهور.وسائل املتابعة والتقويم
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احملور رقم )٧(
البنية التحتية للدائرة

)١( امت��الك مبن��ى  جدي��د يل��ي متطلب��ات حتقي��ق دائ��رة اإلفت��اء العام الربنامج/املبادرة/النشاط
ألهدافه��ا بكف��اءة  وفاعلي��ة

إنش��اء مبن��ى يل��ي متطلبات حتقيق دائ��رة اإلفتاء الع��ام ألهدافها بكفاءة  األهداف اإلجرائية
وفاعلي��ة يف نهاية س��نوات اخلطة.

 أ. إعداد املخططات اهلندسية الالزمة إلنشاء البناء.إجراءات التنفيذ
 ب. إقامة البناء وتأثيثه  خالل سنوات االسرتاتيجية األربعة األخرية.

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: اإلدارة العليا للدائرة، أمانة عمان الكربى، وزارة 

األشغال العامة، ومدير الشؤون اإلدارية واملالية.
* الداعمة )املتعاونة(: الديوان امللكي اهلامشي العامر، وزارة 

األشغال العامة.
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سنوات التنفيذ
20١٧20١820١92020202١

بببب أ

وجود مبنى يلي متطلبات حتقيق دائرة اإلفتاء العام ألهدافها.مؤشرات األداء

تقارير العمل واإلجنازات.وسائل املتابعة والتقويم

)2( صيانة األبنية داخليًا وخارجيًاالربنامج/املبادرة/النشاط

األهداف اإلجرائية
أن يتم صيانة األبنية داخليًا وخارجيًا س��نويًا، لتوفري بيئة مناسبة تساعد 
دائ��رة اإلفت��اء الع��ام يف حتقيق أهدافها بكفاءة وفاعلي��ة إىل حن االنتهاء 

من إنشاء املبنى اجلديد.

قيام موظفي الصيانة بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية احملدودة باستمرار، إجراءات التنفيذ
واإلشراف على الصيانة اليت ينفذها مقاولون.

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: اإلدارة العليا للدائرة، أمانة عمان الكربى، وزارة 

األشغال العامة، ومدير الشؤون اإلدارية واملالية.
* الداعمة )املتعاونة(: شركات الصيانة.

خالل سنوات اخلطة.سنوات التنفيذ

مرافق داخلية ) ماء، كهرباء، اتصاالت...وغريها( سليمة، وشكل مؤشرات األداء
خارجي مناسب للمبنى احلالي.

- قياس رضا متلقي اخلدمة والعاملن يف الدائرة.وسائل املتابعة والتقويم
- تقارير الصيانة، وفواتري الصرف على الصيانة.
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)3( توفري أبنية مناسبة ملكاتب احملافظات واأللويةالربنامج/املبادرة/النشاط

األهداف اإلجرائية
اس��تئجار مثاني��ة مبان يف حمافظات: العاصمة )جن��وب وغرب عمان(، 
الكرك ، وإربد، ومادبا، والرصيفة، واألغوار الشمالية، وغور الصايف، 

خالل سنوات االسرتاتيجية.

إجراءات التنفيذ

أ. رصد املخصصات الالزمة يف موازنة الدائرة.
ب. خماطبة معالي وزير املالية للحصول على املوافقة الالزمةالستئجار 

العقار.  
ج. اإلعالن عن احلاجة ملكاتب يف املناطق املذكورة

 د.خماطبة جلان استئجار العقارات املختصة لتسمية مندول الدائرة 
والسري بإجراءات فتح العروض واختيار العقار املناسب، وتوقيع 

العقود مع مالك العقار.
ه�. تأثيث املبنى املستأجر.

مسؤولية التنفيذ
* الرئيسة: اإلدارة العليا للدائرة ومدير الشؤون اإلدارية واملالية

* الداعمة )املتعاونة(:رئاسة الوزراء، وزارة املالية، وزارة 
الداخلية، احلكام اإلدارين،  احملافظات، البلديات

سنوات التنفيذ

20١٧20١820١92020202١

إربد

غرب 
وجنوب 
عمان 
والكرك

الرصيفة
وغور 
الصافي

مأدبا
األغوار 
الشمالية

-

عدد املكاتب املستأجرة  واملؤثثةمؤشرات األداء

إجراءات االستئجار، واملرفقات األصوليةوسائل املتابعة والتقويم
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الفصل الخامس
تنفيذ الخطة ومتابعتها وتقييمها

م��ن أج��ل تعزيز مش��اركة العامل��ن يف الدائرة واملؤسس��ات ذات العالقة يف تطوي��ر صناعة الفتوى والبحث الش��رعي لتحقيق 
األه��داف املنش��ودة م��ن هذه اخلطة االس��رتاتيجية، فإن مثة آلي��ات ميكن تطبيقها، وم��ن أبرزها اآلتية : 

5-1: آليات تعزيز مشاركة المعنيين في تطبيق الخطة:
 أ. آليات تعزيز مشاركة العاملن يف الدائرة واملكاتب التابعة هلا يف تطبيق اخلطة: 

انطالقا من مفهوم العمل التشاركي ضمن بيئة داعمة لزيادة فاعلية مشاركة العاملن يف الدائرة يف املبادرات املتعددة اليت تلي 
احتياجاتهم واالرتقاء مبس��توياتهم وحتس��ن أدائهم وتنميتهم، فإن الواجب يس��تدعي إتاحة الفرص للعاملن يف الدائرة لتفعيل 
دوره��م اهل��ام يف حتقي��ق أه��داف الدائرة، وميكن أن تتم عملية تعزيز مش��اركتهم يف تنفيذ اخلطة االس��رتاتيجية من خالل القيام 

بعدة أعمال أهمها األتي: 
- ش��رح وتوضيح مفاهيم التخطيط االس��رتاتيجي، وعناصر اخلطة االس��رتاتيجية بالتفصيل وخباصة رؤيتها ورس��التها وقيمها 

وأهدافها، ومبادراته��ا، جلميع العاملن يف الدائرة.
- توضي��ح وتفعي��ل مفه��وم وأهمي��ة مش��اركة العامل��ن يف الدائرة يف تنفي��ذ فعالياتها املختلف��ة، ويف صناعة الق��رارات اخلاصة 

 . بتطبيقها
 ب. آليات تعزيز مشاركة الشركاء والداعمن للدائرة يف تطبيق مبادرات اخلطة:

ميك��ن تعزي��ز مش��اركة املؤسس��ات ذات العالقة )الش��ركاء والداعمن للدائ��رة( يف تطبيق مبادرات اخلطة االس��رتاتيجية بتأمن 
مس��تلزمات تنفي��ذ وحتقيق أهداف االس��رتاتيجية من خالل اإلج��راءات التالية: 

 أ. تش��كيل جلنة توجيهية عليا من الدائرة وممثلن من املؤسس��ات ذات العالقة )الش��ركاء والداعمن للدائرة( بعد وضع الدائرة 
لتعليمات حمددة ملهام تلك اللجنة وصفة املمثلن فيها، ملتابعة تنفيذ وتقويم س��ري االس��رتاتيجية.

 ب. تشكيل جلنة تنفيذية بعد وضع الدائرة لتعليمات حمددة ملهام تلك اللجنة وصفة املمثلن فيها من الدائرة واجلهات املشاركة 
يف اللجنة التوجيهية العليا للتنسيق والتنفي���ذ.

 ج. عقد ورش عمل ولقاءات يضرها العاملون يف الدائرة، وممثلون عن املؤسسات ذات العالقة )الشركاء والداعمن للدائرة( 
لشرح أهداف اخلطة االسرتاتيجية وتوضيح نشاطاتها وتدخالتها وبراجمها اإلجرائية، وحتديد األدوار املنوطة بكل منها.

 د. إع��داد خط��ط وبرام��ج عم��ل تفصيلي��ة حتقق األهداف ال��واردة يف حم��اور اخلطة االس��رتاتيجية، تتحدد فيها مواعي��د التنفيذ 
وأماكنه��ا ومس��تلزماتها البش��رية والفني��ة واملادي��ة واجلهات املعنية بتنفي��ذ كل منها .

 ه�. تعزيز النهج التشاركي بن الدائرة ومجيع الشركاء يف صناعة الفتوى والبحث الشرعي . 
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5-2: تنفيذ ورقابة وتقويم الخطة الاستراتيجية:
١(- عملية التنفيذ االسرتاتيجي:
ويتطلب التنفيذ االسرتاتيجي ما يلي:

 أ. الوضوح يف توزيع املسؤوليات.
 ب.  حمدودية عدد االسرتاتيجيات والتغريات للتمكن من السيطرة عليها.

 ج. ختطيط األعمال الالزمة لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية.
 د. قياس مستوى تقدم التنفيذ.

 ه. حتديد مقاييس األداء والرقابة. 

2(-  عملية الرقابة االسرتاتيجية وتقويم األداء االسرتاتيجي:
 أ. عمليات الرقابة االسرتاتيجية:

الرقابة االس��رتاتيجية هي نظام يس��اعد املس��ريين على تقييم مدى التقدم الذي حترزه الدائرة يف حتقيق أهدافها، ومراحل الرقابة 
تتمثل يف:

- حتديد مراحل العمل.
- وضع معايري القياس والتقويم.

- قياس األداء احلالي.
- مقارنتها مع املعايري احملددة مسبقًا.

- اختاذ اإلجراءات التصحيحية يف حالة عدم التوافق بن احملقق واملعيار.
 ب. تقويم األداء االسرتاتيجي: 

األداء االس��رتاتيجي هو انعكاس لقدرة الدائرة وقابليتها على حتقيق أهدافها، ويعكس كيفية اس��تخدام املوارد املادية والبش��رية 
واملالي��ة بالصورة األمثل لتحقيق الغرض منها.

أما تقويم األداء االسرتاتيجي فهو العملية اليت تساهم يف تقديم املعلومات والبيانات اليت تستخدم يف قياس مدى حتقق أهداف 
الدائ��رة للتع��رف عل��ى اجتاهات األداء فيها، ويش��مل معايري خمتلف��ة منها: معاي��ري اإلنتاجية، معايري القيمة املضافة، مؤش��رات 

النشاط، معدالت النمو.

5-3: الأداء المتوازن في تقويم الخطة الاستراتيجية:
تعرف بطاقة قياس األداء املتوازن بأنها نظام إداري يهدف إىل مس��اعدة املنش��أة على ترمجة رؤيتها و اس��رتاتيجياتها إىل جمموعة 
من األهداف والقياس��ات االس��رتاتيجية املرتابطة، وهي تس��اعد على ترمجة االسرتاتيجية إىل عمل فعلي، وتبدأ من حتديد رؤية 
الدائرة واس��رتاتيجيتها ومن حتديد العوامل احلرجة للنجاح و تنظيم املقاييس اليت تس��اعد على وضع هدف وقياس األداء يف 

اجملاالت احلرجة بالنسبة لالسرتاتيجيات.
فه��ي متك��ن الدائ��رة من تقيي��م األداء على حنو متكامل عن طريق ربط األهداف املتعددة اليت تس��عى الدائ��رة لتحقيقها، وذلك 
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بهدف تدعيم موقفها التنافس��ي، ويتم يف البطاقة ترمجة رؤية الدائرة واس��رتاتيجياتها إىل أهداف ومقاييس يتم تبويبها يف أربعة 
أبع��اد يق��وم كل منه��ا بتقييم األداء من منظور خمتلف، فيتم تقييم األداء من منظور املراجعن والعمليات التش��غيلية الداخلية و 

التعلم والنمو.
وهي نابعة من فكرة متعددة األبعاد لقياس األداء الكلي حيث تسمح بالقياس على مستوى عدة جماالت هي:

١(- حمور املتعاملن مع الدائرة: حتتاج الدائرة إىل أن توجه اهتمامها إىل تلبية احتياجات ورغبات املتعاملن معها، وعليه 
توضع مؤشرات تعكس وضع املتعاملن معها ورضاهم عما تقدمه هلم.

2(- حمور األنظمة الداخلية: 
حيث يتم قياس فعالية األنظمة الداخلية للدائرة من أجل ضمان تنافسيتها، ومن أهمها نظام التجديد)البحوث، عدد اخلدمات 

اجلديدة...(، هذا باإلضافة إىل نظام العمل)استقبال املستفتن، حل املشكالت(.
3(- حمور التعلم التنظيمي: 

ي��دد ه��ذا اجلان��ب الق��درات ال��يت يب أن تنم��و فيها الدائرة من أج��ل حتقيق عمليات داخلية عالية املس��توى ال��يت ختلق قيمة 
للعامل��ن فيه��ا واملتعاملن معها.

ويؤك��د جان��ب النم��و والتعل��م على ثالث قدرات: ق��درات املوظف وإعادة توجيهه��ا  )تعليم وتطوي��ر املوظفن، قياس رضا 
املوظف��ن، وف��اء املوظف��ن، إنتاجية املوظف��ن(، فعالية أنظمة املعلوم��ات، التحفيز وحتمل األجراء للمس��ؤولية. 

بالنس��بة ل��كل حم��ور م��ن هذه احملاور األربع��ة يتم حتديد األه��داف وإظهارها من خالل املؤش��رات مع قيمها املس��تهدفة ودمج 
املبادرات من أجل التعديل مع األهداف االسرتاتيجية، االنسجام الكلي بن احملاور األربعة يعرض منوذجا لقياس أداء الدائرة 

من خالل رؤية عرضية لنش��اطاتها من أجل تنس��يق اإلس��رتاتيجية مع األنظمة التنفيذية.
 ويتطل��ب ضمان حس��ن تنفيذ مبادرات اخلطة االس��رتاتيجية لدائ��رة اإلفتاء الع��ام، يف األردن)20١٧-202١م(، والتأكد من 

جناحه��ا وحتقيق أهدافها املنش��ودة، القيام مبا يلي:
١- إعداد أدلة عملية عن كيفية تنفيذ فعاليات كل حمور من حماور اخلطة اإلسرتاتيجية.

2- إع��داد وتأهي��ل فري��ق عمل من القادرين على تدري��ب العاملن يف مركز الدائرة ويف مكاتب اإلفتاء يف احملافظات واأللوية، 
لتمكينهم من تنفيذ برامج ونش��اطات اخلطة االسرتاتيجية.

3- تشكيل وحدة متابعة تنفيذ مبادرات اخلطة اإلسرتاتيجية للدائرة وتقوميها، حبيث يكون من مهامها اآلتي:
 أ(- بناء وتطوير أدوات لرصد وقياس نتاجات الربامج والنشاطات املنفذة وتقوميها.

 ب(- املراجعة الدورية املنتظمة ملا يتم إجنازه، وعملية تقويم شاملة اعتمادًا على تقارير دورية لإلجناز.
 ج(- قياس ردود فعل املس��تفيدين من الدائرة واملتعاملن معها من خالل االس��تطالعات واالس��تبيانات ومدى حتقيق أهداف 

االسرتاتيجية. اخلطة 




