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كلمة سماحة مفتي عام المم�لكة

ِحيِم َّ ْحمَِن الر َّ ه الر َّ بِْســــــِم الل

الحمــد للــه حمــداًً  يوافــي نعمــه، ويكافــئ مزيــده وقــدره، والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد، وعلــى آلــه وأصحابــه 

الطيبيــن الطاهريــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن، وبعــد:

فــإن مــن دواعــي الفخــر والســرور أن تقــدم دائــرة اإلفتــاء العــام تقريرهــا الســنوي لعــام ٢٠١٨م، والــذي لخــص جهــود 

الدائــرة والعامليــن فيهــا خــال عــام كامــل فــي خدمــة المواطنيــن بشــكل دؤوب مراعيــن بذلــك رضــى اللــه عــز وجــل، وبمــا 

يحقــق رؤيــة الدائــرة ورســالتها فــي تبليــغ رســالة اإلســام الســمحة، بحيــث تصبــح الدائــرة مرجعيــة فقهيــة إســامية رائــدة 

فــي صناعــة الفتــوى والبحــث الشــرعي الُمحكــم، وبمــا يعبــر عــن منهــج الوســطية واالعتــدال الــذي تتبنــاه الدائــرة.

وقــد حرصــت دائــرة اإلفتــاء العــام علــى تقديــم خدماتهــا للمواطنيــن بصــورة مجانيــة، عــن طريــق الوســائل المختلفــة 

والمتنوعــة بمــا يحقــق للســائل مبتغــاه فــي الحصــول علــى الحكــم الشــرعي، حيــث تــم إنشــاء مديريــات وأقســام متخصصــة 

لــكل مجــال مــن مجــاالت األســئلة الشــرعية، كمــا تــم التواصــل مــع الجمهــور عــن طريــق موقعهــا اإللكترونــي والتطبيقــات 

الذكيــة، ووســائل التواصــل االجتماعــي المختلفــة، بمــا يواكــب روح العصــر، ويعــزز حضــور الدائــرة ودورهــا فــي المجتمــع، 

حرصــاًً مــن الدائــرة علــى وقوفهــا صفــاًً مــع المؤسســات المتميــزة وطلبــاًً لألجــر والثــواب مــن الله تعالــى، قال الحق ســبحانه: 

ــِه أََحــًدا( الكهــف/١١٠. ــِه َفْلَيْعَمــْل َعَمــاً َصالًِحــا َوالَ ُيْشــرِْك ِبِعَبــاَدِة َربِّ )َفَمــْن َكاَن َيْرُجــو لَِقــاَء َربِّ

ــة،  ــة والعالمي ــة المحلي ــاء العــام وتعاونهــا مــع مختلــف المؤسســات الديني ــرة اإلفت ــر نشــاطات دائ كمــا شــمل التقري

حيــث زار الدائــرة عــدد مــن وفــود الــدول المختلفــة، ومجموعــات مــن اإلعامييــن والصحفييــن مــن جنســيات متعــددة، 

وهــو مــا يعكــس الثقــة المتزايــدة بدائــرة اإلفتــاء العــام مــن قبــل األفــراد والمؤسســات، ويمــدُّ جســور التعــاون بيــن الدائــرة 

والمجتمــع، بمــا يؤشــر إلــى أن الدائــرة تســير علــى الطريــق الصحيــح، لتحقيــق غاياتهــا فــي توجيــه الــرأي اإلســامي، وتبليــغ 

ــوِر ِبــِإْذِن  ــاَس ِمــَن الظُُّلَمــاِت ِإلـَـى النُّ ديــن اللــه تعالــى إلــى النــاس كافــة، قــال اللــه تعالــى: )الــر ِكَتــاٌب أَْنَزلَْنــاُه ِإلَْيــَك لُِتْخــِرَج النَّ

َربِِّهــْم ِإلـَـى ِصــَراِط الَْعِزيــِز الَْحِميــِد( إبراهيــم/١.

ومــن منطلــق »الديــن النصيحــة« فــإّن دائــرة اإلفتــاء العــام ترحــب بأيــة ماحظــات علــى الفتــاوى الصــادرة عنهــا أو أيــة 

توجيهــات مــن قبــل الســادة العلمــاء وأهــل االختصــاص.

وختامــاًً؛ فإننــي أتوجــه بالشــكر الجزيــل إلــى جميــع العامليــن فــي الدائــرة، ولــكل مــن ســاهم فــي إخــراج هــذا التقريــر 

الخــاص بدائــرة اإلفتــاء العــام، ســائاً المولــى القديــر أن يجزيهــم عمــا بذلــوه خيــر الجــزاء.

                                                                                                            المفتي العام       

الدكتور محمد الخلايلة
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يف بدائرة الإفتاء العام تعر
ــن، ســيدنا محمــد  ــى المبعــوث رحمــة للعالمي ــم التســليم، عل ــن، وأفضــل الصــاة وأت ــه رب العالمي الحمــد لل

ــه وصحبــه أجمعيــن، أمــا بعــد: ــى آل وعل

نشأة الدائرة وتطورها:

ــي عــام ١94١م،  ــة الهاشــمية ف ــي المملكــة األردني ــاء ف ــرة اإلفت أُسســت دائ

والــذي  الحنفــي  المذهــب  الفتــوى  فــي  تعتمــد  تأسيســها  منــذ  وكانــت 

النــاس  ُيجيــب  المفتــي  العثمانــي، وكان  العهــد  أيــام  فــي  بــه  كان معمــوالً 

علــى أســئلتهم ســواًء منهــا مــا يتعلــق بالعبــادات أو المعامــات أو األحــوال 

الكبيــرة  المــدن  فــي  مفــٍت  قــاٍض  إلــى جانــب كل  يعّيــن  الشــخصية، وكان 

والصغيــرة، ويســتعين القاضــي بالمفتــي علــى حــل المشــكات االجتماعيــة، 

كمــا أن المفتــي ُيحيــل إلــى القاضــي األمــور التــي ال تدخــل ضمــن اختصاصــه 

ممــا يحتــاج إلــى بينــات وشــهود.

وفــي ســنة ١966م صــدر نظــام األوقــاف اإلســامية واشــتمل الفصــل التاســع 

منــه علــى تنظيــم شــؤون اإلفتــاء، وكان المفتــي يرتبــط بوزيــر األوقــاف، ولــذا نــص النظــام علــى أن المفتــي العــام يعقــد باالشــتراك 

مــع مديــر الوعــظ واإلرشــاد اجتماعــات دوريــة للمفتيــن لتوجيههــم وتنظيــم أعمالهــم؛ وذلــك ألن المفتيــن كانــوا يقومــون بالوعــظ 

واإلرشــاد أيًضــا.

ونظــًرا لظهــور أمــور جديــدة فــي حيــاة المواطنيــن وتعــدد المســائل وكثــرة المــدارس الفقهيــة فقــد اقتضــت المصلحــة صــدور 

قــرار بتشــكيل مجلــس لإلفتــاء برئاســة ســماحة قاضــي القضــاة، فــكان المجلــس يجتمــع لبحث المســائل التاليــة: المســائل الجديدة، 

والمســائل التــي تعــم المجتمــع، والمســائل التــي ُتحــال إلــى المفتــي مــن جهــة عامــة كالــوزارات والشــركات ونحوهــا، وأمــا غيرهــا 

مــن المســائل فــكان يجيــب عليهــا المفتــي العــام أو المفتــون فــي المــدن والمحافظــات.

تطــور نظــام التنظيــم اإلداري لــوزارة األوقــاف وتطــور معــه نظــام اإلفتــاء، فتــم اســتحداث دائــرة لإلفتــاء ســنة ١9٨6م، لكــن بقــي 

المفتــي العــام مرتبطـًـا بوزيــر األوقــاف والــذي قــد يكــون فــي بعــض األحيــان ليــس مــن ذوي الدراســات الشــرعية؛ ولــذا ظــل قاضــي 

القضــاة يــرأس مجلــس اإلفتــاء ألن قاضــي القضــاة ال بــد أن يكــون مؤهــاً تأهيــاً شــرعًيا.

وبتاريــخ ٢٠٠6/١١/١6م بــدأ العمــل بـــ » قانــون اإلفتــاء لعــام ٢٠٠6«، والــذي يقضــي باســتقال دائــرة اإلفتــاء العــام، وأصبحــت 

رتبــة المفتــي العــام تعــادل رتبــة وزيــر فــي الدولــة.
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رؤيتنا:
ــدة فــي صناعــة الفتــوى والبحــث الشــرعي وتقديمهــا لألفــراد والمؤسســات  ــة إســامية رائ ــرة مرجعيــة فقهي »أن تكــون الدائ

ــاًً«. ــاً وعالمي ــاًً وإقليمي ــة، محلي ــر الحكومي ــة وغي الحكومي

رسالتنا:
ــه تعالــى إلــى النــاس، وترســيخ مفهــوم المرجعيــة الفقهيــة الدينيــة الوســطية فــي بيــان األحــكام الشــرعية،  »تبليــغ رســالة الل

والدعــوة إلــى العمــل بهــا. وذلــك بتنظيــم وإصــدار الفتــاوى فــي األمــور العامــة والخاصــة، واالهتمــام بالموســوعات الفقهيــة 

والمخطوطــات اإلســامية وإعــداد الدراســات والبحــوث الشــرعية، والتأســيس لاجتهــاد الجماعــي بالتواصــل مــع علمــاء العالــم 

اإلســامي، مســتفيدين مــن تقنيــات ووســائل االتصــال والتواصــل الحديثــة«. 

مهام  الدائرة ومجاالت عملها والخدمات التي تقدمها:
مهام  الدائرة:

بنــاًء علــى توجيهــات صاحــب الجالــة الملــك عبداللــه الثانــي ابــن الحســين المعظــم بقيــام دائــرة اإلفتــاء العــام بــدور فعــال فــي 

المجتمــع يبيــن للنــاس أحــكام الشــريعة اإلســامية بــكل شــفافية واعتــدال بعيــداً عــن الغلــو والتفريــط؛ صــدرت اإلرادة الملكيــة 

الســامية بالموافقــة علــى قانــون اإلفتــاء رقــم )6٠( لســنة ٢٠٠6م، وقــد حــدد القانــون مهــام الدائــرة وواجباتهــا كمــا هــو مبيــن أدنــاه:-

١( اإلشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها.

٢( إصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة وفقاً ألحكام قانون اإلفتاء.

3( إعداد البحوث والدراسات اإلسامية الازمة في األمور المهمة والقضايا المستجدة.

مــة فــي علــوم الشــريعة اإلســامية والدراســات  4( إصــدار مجلــة علميــة دوريــة متخصصــة تعنــى بنشــر البحــوث العلميــة الُمحكَّ

المتعلقــة بها.

5( التعاون مع علماء الشريعة اإلسامية في المملكة وخارجها فيما يتعلق بشؤون اإلفتاء.

6( تقديم الرأي والمشورة في األمور التي ُتعرض عليها من أجهزة الدولة.

ويتولــى ســماحة المفتــي العــام مســؤولية إدارة شــؤون الفتــوى، وتنفيــذ السياســة العامــة لإلفتــاء، يســاعده فــي ذلــك األميــن 

العــام )أميــن الفتــوى( ومجموعــة مــن المفتيــن فــي مركــز الدائــرة والمحافظــات.

وقــد قامــت الدائــرة منــذ ذلــك الحيــن وخــال فتــرة زمنيــة قياســية بالعديــد مــن اإلنجــازات المتميــزة مــن خــال تقديــم خدمــة 

الفتــوى للجمهــور والمشــاركة فــي الفعاليــات المحليــة والخارجيــة التــي تعــزز دورهــا كمرجعيــة دينيــة تحقــق الثقــة والمصداقيــة 

لــدى المجتمــع.

مجاالت عمل الدائرة والخدمات التي تقدمها
تعمــل الدائــرة فــي عــدة مجــاالت، أهمهــا صناعــة الفتــوى وتقديمهــا للمؤسســات واألفــراد داخــل األردن وخارجــه، وتتضمــن 

هــذه المجــاالت خدمــات الفتــوى والخدمــات االستشــارية.
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يف بمج�س الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية تعر

نــص قانــون اإلفتــاء رقــم )6٠( لســنة ٢٠٠6م وتعدياتــه علــى أنــه ينشــأ فــي المملكــة مجلــس يســمى ) مجلــس اإلفتــاء والبحــوث 

والدراســات اإلســامية(، ويــرأس هــذا المجلــس المفتــي العــام، الــذي هــو فــي الوقــت الحالــي ســماحة الدكتــور محمــد الخايلــة، 

وعضويــة كل مــن: 

١( أحد قضاة محكمة االستئناف الشرعية يسميه قاضي القضاة.

٢( أحــد أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي كليــة الشــريعة فــي الجامعــات األردنيــة الرســمية مــن المتخصصيــن فــي الفقــه اإلســامي 

يســميه المفتــي العــام بالتناوب.

3( مفتي القوات المسلحة األردنية.

4( مفتي محافظة العاصمة.

5( أحد العلماء المختصين في علوم الشريعة الفقهية من وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسامية يسميه الوزير.

6( خمسة من العلماء المختصين في العلوم الشرعية:

ــى تنســيب ســماحة المفتــي العــام، ويشــترط فــي كلٍّ منهــم أن يكــون مــن  ــاًء عل ــوزراء بن  ويعيــن هــؤالء بقــرار مــن مجلــس ال

العلمــاء والفقهــاء المعروفيــن ببحوثهــم ودراســاتهم فــي العلــوم الشــرعية، وأن يكــون حاصــاً علــى الشــهادة الجامعيــة األولــى فــي 

العلــوم الشــرعية كحــد أدنــى، ومضــى علــى حصولــه عليهــا مــدة ال تقــل عــن خمــس عشــرة ســنة. 

مهام المجلس  وصالحياته:
١( وضع السياسة العامة لإلفتاء في المملكة. 

٢( اإلشــراف علــى الشــؤون العامــة المســتجدة التــي تحتــاج إلــى االجتهــاد، وفــي األمــور التــي تحتــاج إلــى دراســة وبحــث فــي 

المذاهــب الفقهيــة، والقضايــا المحالــة إلــى الدائــرة مــن أي جهــٍة رســمية.
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ــى دراســة  ــاج إل ــى اجتهــاد، وفــي األمــور التــي تحت ــاج إل ــان الحكــم الشــرعي فــي الشــؤون العامــة المســتجدة التــي تحت 3( بي

ــٍة رســمية. ــرة مــن أي جه ــى الدائ ــة إل ــا المحال ــة، والقضاي ــي المذاهــب الفقهي وبحــث ف

4( إصدار الفتاوى الشرعية في األمور التي تعرض عليه.

5( تقييــم البحــوث العلميــة التــي تقــدم مــن العلمــاء المختصيــن فــي علــوم الشــريعة اإلســامية، بنــاًء علــى تكليــف المجلــس أو 

المفتــي العــام، ووفــق تعليمــات تصدرهــا لهــذه الغايــة.

6( يقوم المجلس بإصدار قرار تعيين المفتين في الدائرة بناًء على تنسيب المفتي العام.

اجتماع المجلس وقراراته: 
يجتمــع المجلــس مــرة كل شــهر علــى األقــل، وكلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك بدعــوة مــن رئيســه أو نائبــه فــي حــال غيابــه، ويكــون 

اجتماعــه قانونيــاًً بحضــور أغلبيــة ثلثــي أعضائــه، علــى أن يكــون مــن بينهــم رئيســه، أو نائبــه فــي حــال غيابــه، ويتخــذ المجلــس 

قراراتــه بأغلبيــة أعضائــه الحاضريــن، وإذا تســاوت األصــوات فيرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس االجتمــاع. 
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قرارات مجلس اإلفتاء لعام )٢٠١٨(:
قرار رقم: )٢5٠( )١/ ٢٠١٨( إجزاء العمل بمواقيت الصاة الحالية

قرار رقم: )٢5١( )٢/  ٢٠١٨( اعتبار التوكيل بشراء سيارة من مؤسسة تمويل    .

قرار رقم: )٢5٢( تفويض األم المستشفى لعاج األوالد.

قرار رقم: )٢53( التبرع للوقف التعليمي

قرار رقم: )٢54( حكم تداول نسخة مصحف شريف

قرار رقم: )٢55( حكم خصم جزء من الدين مقابل السداد المبكر

قرار رقم: )٢56( حكم إثبات النسب حال عدم فراش الزوجية

قرار رقم: )٢57( شروط التبرع باألعضاء البشرية

قرار رقم: )٢5٨( هال رمضان لعام ١439هـ

قرار رقم: )٢59( مقدار زكاة الفطر لعام ١439هـ

قرار رقم: )٢6٠( مسؤولية حوادث الدهس

قرار رقم: )٢6١( هال شهر شوال ١439هـ

قرار رقم: )٢6٢( حكم تأجير الطابق األرضي من المسجد

قرار رقم: )٢63( حكم تركيب الطاقة الشمسية للمركز الطبي الخيري من عوائد أجور العاج

قرار رقم: )٢64( حرمة إنشاء مقبرة من تبرعات خاصة جمعت للمسجد

قرار رقم: )٢65( حكم إزالة الثدي كإجراء وقائي

قرار رقم: )٢67( حكم المطالبة بالفائدة القانونية

قرار رقم: )٢6٨( التسوية في الميراث بين الذكر واألنثى
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المفتي العام والمفتون في الدائرة
املفيت العام:

يتــوىل املفــيت العــام مســؤولية إدارة شــؤون الدائــرة، وســر العمــل فيهــا، وتنفيــذ السياســة العامــة لإلفتــاء، ويعــن بــإرادة 
ملكيــة ســامية برتبــة الوزيــر وراتبــه وصالحياتــه، وتنتهــي خدماتــه بالطريقــة نفســها. 

ــن يف منصــب املفــيت العــام أن يكــون قــد حصــل علــى الشــهادة اجلامعيــة األوىل يف العلــوم الشــرعية  ويشــترط يف َمــن يعيَّ
الفقهيــة علــى األقــل، ومضــى علــى حصولــه عليهــا مــدة ال تقــل عــن عشــرين ســنة، وأن تتوافــر فيــه القــدرة العلميــة والعمليــة 

الــيت تؤهلــه للقيــام باإلفتــاء، وأن يتمتــع حبســن الســرة والســمعة.
وقــد تــوىل منصــب املفــيت العــام يف األردن عــدد مــن العلمــاء هــم: الشــيخ محــزة العــريب، الشــيخ حممــد فــال الشــنقيطي، 
الشــيخ حممــد األمــن الشــنقيطي، الشــيخ عبــداهلل القلقيلــي، الشــيخ حممــد عــادل الشــريف، الشــيخ حممــد عبــده هاشــم، الشــيخ 

عزالديــن اخلطيــب التميمــي، الشــيخ ســعيد احلجــاوي.
وبعــد صــدور )قانــون اإلفتــاء لســنة 2006( والقاضــي باســتقالل دائــرة اإلفتــاء العــام تــوىل منصــب املفــيت العــام مساحــة 
الشــيخ الدكتــور نــوح علــي ســلمان القضــاة، مث مساحــة الشــيخ عبدالكــرمي اخلصاونــة، مث مساحــة الدكتــور حممــد اخلاليلــة، 

والــذي تــوىل هــذا املنصــب بتاريــخ 2017/1/22م  ومــا زال علــى رأس عملــه حــى تارخيــه.
املفتون يف الدائرة:

يســاعد املفــيت العــام جمموعــة مــن املفتــن يف مركــز الدائــرة واملحافظــات، حيــث يوجــد يف كل حمافظــة مــن حمافظــات اململكــة 
ــُن املفــيت بقــرار مــن  مكتــب لإلفتــاء، يديــره أحــد املفتــن، ويســاعده كادر إداري مكــون مــن باحــث وكاتــب وطابــع ومراســل، ويعيَّ
جملــس اإلفتــاء والبحــوث والدراســات اإلســالمية بنــاًء علــى تنســيب املفــيت العــام، بعــد اجتيــاز مســابقة جتريهــا الدائــرة بنــاء 

علــى تعليمــات أصدرهــا املجلــس هلــذه الغايــة، حيــث تنــص هــذه التعليمــات علــى مــا يــأيت: 
أواًل: ُتجــري الدائــرة مســابقة علميــة بــن املتقدمــن لشــغل وظيفــة اإلفتــاء، ويعلــن عــن موعــد املســابقة وشــروطها يف 

املحليــة.  الصحــف 
ثانًيا: يشترط يف من يتقدم للمسابقة ما يلي:

1( أن ال يقــل مؤهلــه العلمــي عــن الشــهادة اجلامعيــة األوىل يف العلــوم الشــرعية، وأن يكــون قــد مضــى علــى حصولــه عليهــا 
مــدة ال تقــل عــن مخــس ســنوات.
2( أن يكون أردين اجلنسية.
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3( أن يكون حسن السرة والسلوك غر حمكوم عليه جبناية أو جنحة خملة بالشرف ومتمتًعا حبقوقه املدنية.
: يشــكل املفــيت العــام/ رئيــس املجلــس جلنــة مــن ثالثــة أعضــاء علــى األقــل لوضــع أســئلة االمتحــان الكتــايب واإلشــراف  ثالثــاًًاً

عليــه، وجيــري االمتحــان بطريقــة األرقــام الســرية. 
رابعاًًا: تقوم اللجنة بعقد مقابلة ملن اجتاز االمتحان الكتايب الختيار األنسب.

خامساًًا: تقوم اللجنة بتزويد املفيت العام بأمساء الناجحن الذين اجتازوا اإلمتحان الكتايب واملقابلة الشخصية.
سادساًًا: يقوم املفيت العام بتنسيب تعين من وقع عليه االختيار للمجلس.

سابعاًًا: يصدر املجلس قرار التعين.

منهج الفتوى وآليتها في دائرة الإفتاء العام
منهج الفتوى يف الدائرة:

إن مســائل الفقــه اإلســالمي مســائل كثــرة ومتنوعــة ومتعلقــة جبميــع مياديــن احليــاة وممارســات البشــر، وقــد تــرك لنــا 
علمــاء اإلســالم ثــروة هائلــة مــن األحــكام والتشــريعات الــيت تنــر حيــاة النــاس بأنــوار احلكمــة الربانيــة، وتبــي اختياراهتــا 
الفقهيــة والتشــريعية علــى أســاس متــن مــن مصــادر التشــريع املعتــرة، الــيت هــي: الكتــاب والســنة واإلمجــاع والقيــاس واملصــاحل 

املرســلة.
وقــد اســتقر هــذا التــراث الفقهــي يف أربعــة مــن املذاهــب الفقهيــة املعتــرة: احلنفــي واملالكــي والشــافعي واحلنبلــي، ووقــع 
اإلمجــاع علــى اعتمادهــا واعتبارهــا طرائــق موصلــة إىل حتقيــق رضــوان اهلل عــز وجــل، وإىل حفــظ مصــاحل البــالد والعبــاد.  
وملــا كانــت دائــرة اإلفتــاء العــام حلقــة مــن حلقــات املســرة العلميــة للحركــة الفقهيــة العامــة، اختــارت أن تعتمــد واحــدًا مــن 
املذاهــب الفقهيــة األربعــة منطلقــاً وأساســاً لالختيــارات الفقهيــة املفــى هبــا، كــي يتحقــق مــن خــالل هــذا االعتمــاد مــا حققتــه 

احلركــة الفقهيــة عــر التاريــخ اإلســالمي كلــه مــن فوائــد ومصــاحل عظيمــة، مــن أمههــا:
1( السالمة بن يدي اهلل عز وجل يف موقف احلساب العظيم، فال نبدل وال نغر يف دين اهلل.

2( حتقيق الوسطية اليت هي من قواعد الشريعة اإلسالمية، واليت كانت واحدة من ميزات الثروة الفقهية اهلائلة. 
3( السالمة من األقوال املضطربة واآلراء الشاذة اليت تسبب اخللل يف احلياة الفكرية والعملية.  

4( حتقيق انضباط الفتوى وتقليل اخلالف -غر النافع- ما أمكن.
5( مســاعدة املفتــن علــى معرفــة األحــكام الشــرعية بأســهل طريــق؛ فالعمــر كلــه يضيــق علــى املفــيت إذا مــا أراد أن جيتهــد يف 

مجيــع مــا يعــرض عليــه مــن مســائل اجتهــادًا كامــاًل، فــكان األخــذ عــن الفقهــاء الســابقن هــو احلــل الــذي ال غــى عنــه. 
وقــد وقــع اختيــار دائــرة اإلفتــاء العــام علــى مذهــب اإلمــام الشــافعي أساســاًًاومنطلقاًًاللفتوى يف بالدنــا املباركــة، وذلــك 

لســببن اثنــن:
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أواًل: أنه املذهب األكثر انتشاراًًايف بالدنا عر التاريخ، ومراعاة الغالب مقصد شرعي.
ثانيــاً : أنــه مذهــب وســطي مجــع بــن أصــول مدرســيت احلديــث والــرأي، وخــرج باجتهــادات فقهيــة كانــت ومــا زالــت ســبباًًا 
يف حتقيــق مصــاحل األمــة ومجــع كلمتهــا، وهــذا الســبب -وإن كان متحققــاًًايف املذاهــب الفقهيــة األخــرى- إال أن مذهــب اإلمــام 

الشــافعي حــاز قصــب الســبق فيــه.
والتــزام دائــرة اإلفتــاء بالفتــوى علــى مذهــب اإلمــام الشــافعي ال يعــي التقليــد التــام الجتهــادات فقهــاء املذهــب، بــل للدائــرة 

رؤيــة متقدمــة يف طريقــة االســتفادة مــن مجيــع مفــردات املذاهــب الفقهيــة ضمــن املعطيــات اآلتيــة:
1( إذا تعلقــت املســألة بنازلــة جديــدة مــن نــوازل العصــر غــر منصــوص عليهــا يف اجتهــادات الفقهــاء، أو كانــت مــن املســائل 
العامــة الــيت تتعلــق باملجتمــع كلــه أو األمــة كلهــا، ســواء يف مســائل املعامــالت املاليــة أو النــوازل الطبيــة أو غرهــا: فــال بــد 
للدائــرة حينئــذ مــن إعــداد أحبــاث خاصــة لدراســة املســألة يف ضــوء األدلــة الشــرعية والقواعــد الفقهيــة واملوازنــة بــن املصــاحل 
واملفاســد، ختلــص مــن خالهلــا إىل حكــم شــرعي يعــرض علــى )جملــس اإلفتــاء( للبحــث والتــداول، مث الوصــول إىل قــرار خــاص 

بشــأن تلــك املســألة. 
2( إذا كان اجتهــاد املذهــب الشــافعي يف مســألة معينــة ال يناســب تغــر الزمــان واملــكان والظــروف املحيطــة بســؤال املســتفيت، 
كأن يــؤدي إىل حــرج شــديد، أو مشــقة بالغــة، أو اختلفــت العلــة الــيت مــن أجلهــا نــص فقهــاء الشــافعية علــى ذلــك االجتهــاد، أو 
اســتجد مــن املعلومــات واحلقائــق العلميــة مــا يدعــو إىل إعــادة البحــث يف االختيــار الفقهــي: ففــي مجيــع هــذه احلــاالت تقــوم 
دائــرة اإلفتــاء بإعــادة دراســة املســألة يف ضــوء القواعــد الفقهيــة واملقاصــد الشــرعية، وتســتفيد مــن اجتهــادات مجيــع املذاهــب 

اإلســالمية للوصــول إىل احلكــم الشــرعي األقــرب إىل مقاصــد الشــريعة. 
3( وأمــا يف قضايــا األحــوال الشــخصية، كالنــكاح والطــالق واحلضانــة واملــراث، فــإن الدائــرة تعتمــد يف الفتــوى )قانــون 
األحوال الشــخصية األردين( وال خترج عنه، وذلك حى ال حيدث تضارب بن اإلفتاء والقضاء الشــرعي يف اململكة، والقانون 

مســتمد مــن اجتهــادات وأقــوال فقهــاء املســلمن، مت اختيارهــا وفــق أســس وضوابــط شــرعية، مــن قبــل جلــان خمتصــة.  

آلية إصدار الفتوى يف الدائرة:
أمــا عــن آليــة إصــدار الفتــوى يف دائــرة اإلفتــاء، فــإن الدائــرة تقــوم بعــدة مهــام، ولــكل مهمــة آليــة خاصــة هبــا، ومــن هــذه 

املهــام:
أواًل: الفتاوى الشرعية املختصة بالطالق: 

حيــث يتــم التعامــل - وبســرية تامــة - حبيــث ال يطلــع علــى الفتــوى وحيثياهتــا إال الزوجــان واملفــيت املختــص فقــط، وتتــم 
الفتــوى عــن طريــق:

1( تعبئة الطلب املخصص للطالق.
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2( االســتعالم إلكترونيــاً عــن طريــق اســم الــزوج أو اســم الزوجــة إذا كان هنــاك طــالق ســابق، و/أو مــن خــالل ســؤال الــزوج 
عــن ذلــك.

3( حتويل الطلب إىل املفيت املختص.
4( حتويل املعاملة إىل قسم الطباعة بعد حصول املستفيت على الفتوى.

5( يتم التدقيق على الفتوى وتوقيعها من قبل املفيت.
6( تصدير املعاملة ووضع رقم صادر وختم املعاملة باخلامت الرمسي للدائرة.

ثانًيا: الفتاوى الشرعية غري املختصة بالطالق:
1( إذا كان السؤال شفهيًّا يتم حتويله إىل أحد املفتن مباشرة.

2( إذا كان الســؤال مكتوًبــا يقــوم املســتفيت بتعبئــة النمــوذج املخصــص للفتــوى الشــرعية املكتوبــة، مث يتــم حتويــل الســؤال 
ًمــا باألدلــة وأقــوال الفقهــاء، مث يعــرض علــى جلنــة مشــَكلة  إىل أحــد الباحثــن يف الدائــرة، والــذي يقــوم بإعــداد اجلــواب مدعَّ
هلــذه الغايــة، وبعــد إقــراره مــن قبــل اللجنــة يتــم عرضــه علــى األمــن العــام إلقــراره أو تعديلــه حســب مــا يــراه مناســًبا، ومــن 

مث االتصــال باملســتفيت وإخبــاره بالفتــوى.

ثالًثا: الفتوى الشرعية عن طريق اهلاتف:
حيــث يقــوم املســتفيت باالتصــال بالدائــرة لعــرض الســؤال ومــن مث يتــم حتويلــه إىل أحــد املفتــن الــذي بــدوره يســتمع لســؤال 

املســتفيت ومجيــع حيثياتــه ويقــوم باختــاذ أحــد اإلجــراءات التاليــة:
إما أن جييب املستفيت على سؤاله مباشرة: إذا كان السؤال مما يكثر السؤال عنه وال حيتاج إىل حبث ومدارسة فقهية. 
وإمــا أن يطلــب مــن املســتفيت احلضــور شــخصيًّا إىل الدائــرة: إذا كان الســؤال حباجــة إىل زيــادة إيضــاح أو حباجــة إىل 
ــا بفتــاوى الطــالق الــيت ال جيــاب عليهــا عــن طريــق اهلاتــف ملــا هلــا مــن خصوصيــة، أو تعلــق  مدارســة وحبــث، أو كان خمتصًّ

مبســائل الــزاع املــايل. 
وإما أن يطلب من املســتفيت تقدمي الســؤال بشــكل مكتوب، وإرســاله بنفســه أو عر وســائل االتصال احلديثة، لتتم دراســته 

وفــق آليــة األســئلة املكتوبــة املــارة آنًفــا.
وإمــا أن يتوقــف املفــيت عــن الفتــوى ويطلــب مــن املســتفيت االتصــال يف وقــت حيــدده املفــيت وذلــك لدراســة املســألة وحبثهــا 
ــا  باملشــورة مــع املفتــن اآلخريــن، وباطــالع األمــن العــام، وذلــك حــى ال يعطــى املســتفيت حكًمــا متســرًعا دون أن يكــون مبنيًّ
علــى دراســة واعيــة ومعمقــة؛ فدائــرة اإلفتــاء تســعى ألن تكــون مجيــع الفتــاوى الصــادرة عنهــا موثقــة حــى تــرأ الذمــة أمــام 

اهلل تعــاىل. 
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رابًعا: االستفتاء عن طريق الرسائل القصرية:
ميكــن للمســتفيت إرســال ســؤاله عــر رســالة قصــرة مــن خــالل خدمــات احلكومــة اإللكترونيــة، ويتــم اإلجابــة علــى هــذه 

األســئلة عــن طريــق: 
1( طباعة األسئلة على ورق.

2( حتويلها إىل الباحثن إلعداد اإلجابات األولية هلذه األسئلة مدعمة باألدلة وأقوال الفقهاء.
3( عرض اإلجابات على جلنة خمتصة ومشكلة لذلك.

4( عرض اإلجابات املقرة من قبل اللجنة على مساحة املفيت العام إلقرارها.
5( يتم طباعة اجلواب وإرساله إىل السائل يف مدة يفترض أن ال تتجاوز الثماين واألربعن ساعة.  

خامًسا: االستفتاء عرب املوقع اإللكتروين للدائرة:
تســتقبل الدائــرة يومياًَااألســئلة الــواردة علــى هــذا املوقــع، وبافتتاحــه مل يعــد حــدود اإلفتــاء قاصــًرا علــى الفتــاوى املوجهــة 
مــن اململكــة األردنيــة اهلامشيــة فحســب، بــل توســعت حــدود الفتــاوى لتعــم أرجــاء املعمــورة كلهــا، فتــرد االســتفتاءات مــن خمتلــف 
دول العــامل، وال حــدود للفتــوى وال حــدود لتطلعــات دائــرة اإلفتــاء العــام األردنيــة، فالــذي تطمــح إليــه الدائــرة هــو مــا يطمــح 
إليــه كل مســلم، وهــو أن يــرى األحــكام الشــرعية مطبقــة بــن النــاس، ويــرى املســلمن يف مجيــع أحنــاء العــامل مهتمــن بأحــكام 
الشــريعة اإلســالمية، حريصــن علــى دينهــم حرصهــم علــى صحتهــم، وهــذا هــو احلــد األدىن، أمــا الذيــن يعرفــون أن احلكــم 
الشــرعي هــو حكــم اهلل، وتعظيمــه تعظيمــاًًاهلل، والعمــل بــه ســعادة يف اآلخــرة واألوىل، فإهنــم يراعــون أحــكام الشــريعة يف كل 
ْكــِر ِإن ُكنُتــْم  صغــرة وكبــرة، ويعملــون مبــا يعلمــون منهــا، ويســألون عمــا ال يعلمــون، عمــاًل بقولــه تعــاىل: )فاْســأَُلواْ أَْهــَل الذِّ

اَل َتْعلَمــوَن( ]النحــل:43[.
وتتــم اإلجابــة عــن األســئلة الــواردة إىل املوقــع اإللكتــروين مــن خــالل جلنــة متخصصــة مــن املفتــن، يولــون هــذه األســئلة 
عنايــة خاصــة، ويعــدون األجوبــة العلميــة عليهــا، مث يتــم عرضهــا علــى مساحــة املفــيت العــام مباشــرة ليقّرهــا أو يعــدل عليهــا، 

مث تنشــر علــى صفحــات املوقــع املباركــة بــإذن اهلل.
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الخدمات التي تقدمها دائرة الإفتاء العام
خدمة فتاوى املوقع اإللكتروين:

تشمل هذه اخلدمة اإلجابة على األسئلة املوجهة إىل املوقع عر قسم )أرسل سؤالك(. 
وتنقسم إىل قسمن:  

 الفتاوى البحثية: يتوسع فيها اجلواب بذكر األدلة الشرعية، وتوثيق أقوال الفقهاء، وشرح االختالف إن وجد. 
الفتــاوى املختصــرة: يتــم فيهــا عــرض اجلــواب بصــورة خمتصــرة موجــزة، يقتصــر فيهــا علــى ذكــر احلكــم الشــرعي وتعليلــه 

بأقصــر عبــارة.    
ويف كال القســمن تتــم اإلجابــة عــن األســئلة الــواردة مــن خــالل جلنــة متخصصــة مــن املفتــن، يولــون هــذه األســئلة عنايــة 
خاصــة، ويعــدون األجوبــة العلميــة عليهــا، مث يتــم عرضهــا علــى مساحــة املفــيت العــام مباشــرة ليقرهــا أو يعــدل عليهــا، وهــذه 

اخلدمــات تتمثــل يف: 
1( خدمة Rss للزوايا التالية: جديد الفتاوى، املقاالت، الدراسات والبحوث، قرارات جملس اإلفتاء، املكتبة.

2( صفحــة فعالــة علــى الفيســبوك: تنقــل كل جديــد يف موقــع اإلفتــاء، وتتفاعــل مــع املعجبــن بالصفحــة بشــكل يومــي، وعلــى 
مدار الســاعة.

3( خدمة ترمجة الفتاوى واملقاالت وتوفر بعض اخلدمات باللغة اإلجنليزية.
4( تطبيــق دائــرة اإلفتــاء مــن متجــر آبــل )App store ( ومتجــر )Google play( ويقــدم اخلدمــات الرئيســية 
التاليــة: مثــل خدمــة )أرســل ســؤالك(، حبيــث حتصــل مــن خالهلــا علــى جــواب ســؤالك الشــرعي خــالل ســاعات. ويقــدم التطبيــق 
أيضاًًاخدمــة )البحــث( يف أرشــيف الفتــاوى املنشــورة كاملــة. وتســتطيع عــر نافذتــه متابعــة كل جديــد يصــدر عــن جملــس 

اإلفتــاء، وجديــد املقــاالت.

خدمة اإلرشاد األسري وحل اخلالف بني املتنازعني:
وهــي مــن اخلدمــات املميــزة الــيت تقدمهــا دائــرة اإلفتــاء العــام، حيــث ميكــن ألطــراف الــزاع -الذيــن يقبلــون دائــرة اإلفتــاء 
َحَكًمــا بينهــم- احلضــور إىل الدائــرة، وطلــب مقابلــة أحــد املفتــن املختصــن، وعــرض املشــكلة عليــه، ليقــوم املفــيت -بعــد التشــاور 
مــع جلنــة خمتصــة يف الدائــرة إن لــزم األمــر- بالفصــل بــن أطــراف اخلــالف بإبالغهــم احلكــم الشــرعي يف املســألة املتنــازع 
عليهــا، كمــا يقــوم املفــيت بــدور الوعــظ والنصــح واإلرشــاد، ليحــث األطــراف علــى جتــاوز اخلــالف، وتأليــف القلــوب، وإصــالح ذات 

البــن.
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خدمة املقابالت الشخصية:
تقــدم هــذه اخلدمــة مــن خــالل األســئلة الشــفهية عنــد حضــور املســتفيت ملركــز الدائــرة أو أحــد مكاتبهــا؛ حيــث يتــم حتويلــه 

إىل أحــد املفتــن املختصــن مباشــرة لالســتماع إىل أســئلته، مث اجلــواب عليهــا بالتفصيــل. 

خدمة حساب الزكاة:
هــي إحــدى اخلدمــات الــيت يوفرهــا املوقــع اإللكتــروين للدائــرة؛ حيــث يســتطيع املســلم مــن خــالل هــذه اخلدمــة حســاب 
الــزكاة الــيت يتوجــب عليــه إخراجهــا، وتوفــر عليــه البحــث عــن أســعار الذهــب ملعرفــة نصــاب الــزكاة؛ فخدمتنــا مربوطــة مبواقــع 

أســعار الذهــب الــيت جتــدد كل مخــس دقائــق، وهــذا مــا تتميــز بــه هــذه اخلدمــة.

خدمة الشكاوى واالستفسارات اإلدارية:
ميكن تقدمي الشكاوى أو االستفسارات اإلدارية – وليس الشرعية - بأحد الطرق اآلتية: 

1- االتصال على الرقم 06/2000166 فرعي 1200
2- أو على اخلط الساخن 0797842555

3- أو على فاكس 06/2000167
)aliftta.jo/feedback.aspx( 4- أو عر النافذة اإللكترونيــة

5- أو عن طريق الصناديق املتوفرة يف مكاتب اإلفتاء

خدمة استطالع الرأي:
هــي إحــدى اخلدمــات الــيت يوفرهــا املوقــع اإللكتــروين للدائــرة، حيــث يتــم طــرح ســؤال، ويقــوم متصفحــو املوقــع بإبــداء رأيهــم 

حــول الســؤال املطــروح، ويتــم عــرض نتيجــة التصويــت ملعرفــة توجهــات اجلمهــور حنــو القضيــة املتعلقــة بالســؤال.
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يات دائرة الإفتاء العام  أولاً: مدير
مديرية اإلفتاء المركزي:

وهي المديرية التي تعنى بإجابة المستفتين عن طريق الهاتف أو الرسائل القصيرة.

أقسام المديرية:
١- قسم اإلفتاء المباشر: يقدم خدمة اإلجابة عن األسئلة من خال الهاتف.

٢- قسم الفتاوى القصيرة: ويقدم خدمة اإلجابة عن األسئلة الواردة من خال الرسائل القصيرة.

مهام المديرية:-
١( وضع الخطط الخاصة باألقسام التابعة للمديرية ومتابعة مستوى أدائها.

٢( إعداد اإلحصائيات الخاصة بالفتاوى األسبوعية والشهرية.

3( اإلجابة عن األسئلة الواردة من خال الرسائل القصيرة.

4( اإلجابة على أسئلة الهواتف اليومية.

مديرية الدراسات والبحوث:
وهي المديرية التي تعنى بإجابة المستفتين خطياً.

أقسام المديرية:
١( قسم الدراسات.                   

٢( قسم تحقيق التراث والمخطوطات.

3( قسم التحرير.    

4( قسم األهلة.
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مهام المديرية:-
١( اإلجابة عن األسئلة المكتوبة.

٢( إعداد األجوبة الشرعية لألسئلة المقدمة لمجلس اإلفتاء والبحوث.

3( إعداد األجوبة الشرعية لألسئلة المحولة من كافة المديريات، أومن مكاتب المحافظات.

4( تحكيم األبحاث الفقهية التي يرسلها المفتون.

5( متابعة األبحاث والدراسات المعاصرة وأرشفتها لاستفادة منها.

6( تصنيف قوائم باألبحاث والدراسات المقترحة للدراسة والبحث.

7( المقابات الشخصية غير المتعلقة بالطاق.

مديرية اإلفتاء اإللكتروني:
وهي المديرية التي تعنى بإجابة المستفتين من خال الموقع اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي.

أقسام المديرية:
١( قسم التحرير اإللكتروني.

٢( قسم الفتاوى اإللكترونية.

3( قسم الترجمة.

4( قسم التعليم اإللكتروني. 

مهام المديرية:-
١( تحرير المادة العلمية المكتوبة والمسموعة والمرئية، وتنسيقها على الموقع اإللكتروني للدائرة.

٢( تحرير الفتاوى الصادرة عن الدائرة، والتي يتقرر رفعها أو نشرها على الموقع اإللكتروني.

3( تحرير قرارات مجلس اإلفتاء والبحوث، ونشرها على الموقع اإللكتروني.

4( استقبال األسئلة على الموقع اإللكتروني، واإلجابة عنها.

5( استقبال األسئلة على البريد اإللكتروني، واإلجابة عنها.

6( التنسيق العام للموقع اإللكتروني واقتراحات تطويره.



26

7( التنسيق مع المديريات ذات االختصاص لتغذية الموقع بالمادة العلمية.

٨( طباعة الكتب وتنسيقها إلكترونياً على الموقع.

9( متابعة تحديث وتطوير المكتبة اإللكترونية.

١٠( متابعة تغطية أخبار ونشاطات الدائرة على الموقع اإللكتروني.

١١( تغذية الموقع بالنشرات واإلحصائيات التي تخص المسلمين.

١٢( متابعة تعليقات الناس على ما ينشر في الموقع، واإلجابة عنها. 

١3( متابعة إصدار ما ينشر على الموقع إعامياً واتخاذ اإلجراء المناسب. 

١4( إصدار النشرات البريدية األسبوعية.

مديرية الشؤون اإلدارية و المالية:
وهــي المديريــة المعنيــة بتنظيــم وتوفيــر كافــة الخدمــات اإلداريــة والماليــة وتأميــن شــراء االحتياجــات الماديــة والتكنولوجيــة 

وتحســين الخدمــات المقدمــة وتنظيــم وإدارة وحفــظ الســجات والمراســات وإعــداد مشــروع موازنــة الدائــرة الســنوية وجــدول 

تشــكيات الوظائــف.

أقسام المديرية:
١( قسم المالية.

٢( قسم الموارد البشرية.

3( قسم التدريب.

4( قسم تكنولوجيا المعلومات.

5( قسم الشؤون اإلدارية.

6( قسم اللوازم.
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مهام المديرية:-
١( إعداد الموازنة السنوية وتقديمها إلى أمين الفتوى لعرضها على لجنة التخطيط ومجلس اإلفتاء للمصادقة عليها.

ــل أوضــاع، وإجــازات، ومســتحقاتهم مــن رواتــب ومكافــآت ومســك  ٢( تنظيــم شــؤون الموظفيــن مــن تعييــن، وترفيــع، وتعدي

وحفــظ الســجات الازمــة لذلــك.

3( إعداد تقارير الموظفين السنوية وتقديمها إلى األمين العام العتمادها وترتيبها وحفظها بعد إجراء الازم عليها.

4( إدامة سجات وملفات الموظفين الخاصة بالدائرة ومتابعتها.

5( متابعة دوام الموظفين في الدائرة وتنفيذ تعليمات الدوام الرسمي.

6( متابعة أمور الموظفين مع الدوائر األخرى؛ كالتأمين الصحي، وديوان الخدمة المدنية، والضمان االجتماعي.

7( متابعة اللجان الطبية.

٨( إعداد جدول التشكيات للدائرة.

9( إعداد الخطة التدريبية السنوية للموظفين، وتنفيذ برامج التدريب المتنوعة.

١٠( وضع البرامج الكفيلة بتطوير عمل الموارد البشرية.

١١( تقديم خدمات الصيانة الدورية وعند الحاجة لمركز الدائرة ومكاتب المحافظات واأللوية.

١٢( إعداد البرامج الازمة لتنفيذ أعمال الدائرة من خال الحاسب اآللي.
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ثانياً: الوحدات  

وحدة العالقات العامة والتعاون الدولي:

مهام الوحدة:-
١( متابعة مواعيد المناسبات اإلسامية والوطنية وإعداد الترتيبات الازمة لذلك وتنفيذها.

٢( متابعة أخبار العالم اإلسامي المتعلقة بالشؤون الدينية وتقديم صور وملخصات عنها إلى األمين العام/ أمين 

الفتوى.                                                 

3( استقبال الضيوف والزائرين للدائرة وتغطية أعمال الدائرة إعامياً بموافقة األمين العام والمفتي العام.

4( تمثيل الدائرة في المؤتمرات والندوات الدينية والعلمية المتخصصة التي تقع ضمن اختصاصها.

5( االطــاع علــى الصحــف المحليــة وتحديــد المواضيــع التــي تخــص الدائــرة وتزويــد المفتــي العــام وأميــن الفتــوى بنســخة 

عنهــا.

6( اإلشراف على كل ما يصدر من الدائرة من كتب وأبحاث و دراسات أو نشرات و مطويات و مقاالت وغيرها.

7( العمل على إدامة العاقات مع المؤسسات المحلية المختلفة.

وحدة التطوير المؤسسي:

مهام الوحدة:-
١( وضع أهداف الدائرة والخطط التنفيذية الزمنية لتحقيق تلك األهداف ومتابعة تنفيذها.

٢( اإلشــراف علــى وضــع وتنفيــذ الخطــط والنشــاطات التــي تهــدف إلــى رفــع كفــاءة االنجــاز فــي الوحــدة التنظيميــة بمــا فــي 

ذلــك تطويــر أســاليب وطــرق العمــل وتطويــر أداء الموظفيــن عــن طريــق تمكينهــم وتحفيزهــم وتوجيههــم وخلــق ثقافــة العمــل بــروح 

الفريــق بينهــم.
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3( تقييــم انجــازات الدائــرة اإلداريــة وتحديــد العقبــات التــي تحــول دون تحقيــق األهــداف وكيفيــة التغلــب عليهــا وإعــداد 

ــر اإلنجــاز للمســؤولين. تقاري

4( تطويــر األنظمــة واإلجــراءات والبرامــج المتعلقــة بالتخطيــط االســتراتيجي وتطويــر رؤيــة ورســالة وقيــم الدائــرة وصياغــة 

أهدافهــا.

5( متابعة وتطوير خطط العمل التنفيذية لمديريات الدائرة.

6( إجراء األبحاث والدراسات واستطاع آراء المتعاملين مع الدائرة لتطوير أداء المديريات.

7( تطوير مؤشرات األداء على المستوى االستراتيجي والتنفيذي.

٨(تحديد الخدمات التي تحتاج إلى تطوير.

وحدة الرقابة الداخلية:

مهام الوحدة:-
١( مســاعدة اإلدارة العليــا فــي الدائــرة علــى التأكــد مــن أن األهــداف المحــددة للدائــرة قــد تــم انجازهــا وفــق الخطط والسياســات 

المرسومة.

٢( تزويد اإلدارة العليا بالمعلومات والبيانات عما يجري على الواقع لغايات إحكام الرقابة والتقييم والمساءلة.

3( مراقبة اإلنفاق من المال العام وضمان االلتزام بمستويات األداء المختلفة لتحقيق األهداف المرسومة.

4( الـتأكد من صحة وسامة تطبيق التشريعات المالية واإلدارية.

5( التنسيب لسماحة المفتي العام باإلجراءات المناسبة عند اكتشاف األخطاء.
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وحدة الرقابة الشرعية:

مهام الوحدة:-
١( التفتيش على مكاتب اإلفتاء.

٢( متابعة كل ما يخص الفتاوى الصادرة عن مكاتب الدائرة في المحافظات واأللوية.

3( تدقيق فتاوى الطاق من استعام وإدخال وطباعة وتصديق.

4( متابعة إحصائيات الفتاوى الصادرة عن المركز الرئيسي والمحافظات واأللوية.

5( متابعة نشاط المفتين والباحثين الشرعيين داخل وخارج الدائرة.

6( متابعة تطبيق األوامر والتعليمات الصادرة عن الدائرة بما يخص الفتاوى الشرعية.

ثالثاً: مكاتب الإفتاء 

مكتب إفتاء العاصمة:

أقسام المكتب:
١- قسم فتاوى الطاق.

٢- قسم المقابات الشخصية.

3- قسم المتابعة.

مهام المكتب:
١( استقبال الجمهور وتصنيف معاماتهم وأسئلتهم وتوجيههم للجهة صاحبة االختصاص

٢( إصدار الفتاوى الخاصة بالطاق.

3 إصدار الفتاوى الخاصة بالمقابات الشخصية الشفهية. 

4( إعداد وأرشفة قضايا الطاق إلكترونيا وورقياً.

ــى الكتــب  ــرد عل ــرة قاضــي القضــاة، وال ــن )صغــرى أو كبــرى( لدائ ــع الطــاق البائ 5( إعــداد وإرســال مخاطبــات رســمية بوقائ

ــرة التــي تخــص الطــاق مــن قبــل القضــاة الشــرعيين فــي المحاكــم الشــرعية. الموجهــة للدائ
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مهام المفتي في مكاتب اإلفتاء في المحافظات واأللوية:-
ــم واجــب  ــع الشــخصي، وتقدي ــي المســائل الشــرعية ذات الطاب ــه ف ــا المعروضــة علي ــي القضاي ــاوى الشــرعية ف ١( إصــدار الفت

ــرة. ــي الدائ ــن ف ــى المختصي ــة المســائل األخــرى إل ــن وإحال النصــح واإلرشــاد للمراجعي

٢( تدوين الفتاوى الصادرة عنه في سجل خاص وإرسال نسخة منها إلى المفتي العام شهرياً.

3( االطاع على األبحاث التي يكلف بها الباحثون في المكتب ومراجعتها، وإرسال نسخة منها إلى المفتي العام.

4( المشاركة في المناسبات الرسمية، وإلقاء المحاضرات والدروس.

5( اإلشراف على الموظفين في المكتب والعمل على رفع أدائهم وتقييم أعمالهم.

6( تزويد الدائرة باألبحاث العلمية والمقاالت ليصار إلى نشرها عبر موقع الدائرة اإللكتروني أو النشرة الشهرية.

7( أن يحرص على الحضور المميز في محافظته من خال:

١- المشاركة في المجلس التنفيذي الذي يشكله الحاكم اإلداري.

٢- التواصــل االجتماعــي مــع كافــة المؤسســات والدوائــر الرســمية فــي المحافظــة وخاصــة مديريــة األوقــاف والتربيــة والمحاكــم 

الشرعية.

3- إلقاء خطبة الجمعة في مساجد محافظته.

4- االلتزام بالزي الشرعي الرسمي.
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القيم األساسية  للدائرة:
وهــي المعتقــدات الراســخة التــي تؤمــن بهــا الدائــرة، وتحــرص علــى أن تتوافــر فــي جميــع العامليــن فيهــا، وتســاعد علــى 

العمــل بكفــاءة وفعاليــة، باعتبارهــا دليــل يؤثــر فــي تقــدم الدائــرة ونجاحهــا فــي تحقيــق أهدافهــا. وبيــن الجــدول القيــم األساســية 

التــي تتبناهــا الدائــرة وأبعادهــا، وهــي: اإلخــاص واألمانــة، والموضوعيــة، والوســطية واالعتــدال، والعمــل المؤسســي، والشــفافية 

ــر المســتمر. ــق، والتطوي ــروح الفري ــز، والعمــل ب والمســؤولية، والتمي

جدول القيم األساسية التي تتبناها الدائرة وأبعادها

أبعادهاالقيم

اإلخاص في العمل ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى وتحقيقاًً لألمانة في تنفيذ األعمال.اإلخاص واألمانة

الوسطية واالعتدال
ترسيخ مفاهيم الوسطية واالعتدال في المجتمع في تحقيق مقاصد الشريعة لما فيه الخير 

دون مغاالة أو تطرف.

العمل المؤسسي
ترسيخ ثقافة العمل الجماعي وبناء فرق مؤهلة قادرة على إنجاز رؤية ورسالة وأهداف 

الدائرة.

الشفافية والمسؤولية
التعامل بوضوح مع مجتمعنا وتحمل المسؤولية، إيماناً بأننا نحمل على عاتقنا مسؤولية 

أعمالنا . 

التميز
تطبيق مفاهيم التميز على عناصر األداء بالدائرة من خال العمل بجد وإتقان مع تحري 

الدقة والجودة سعياًً ألفضل النتائج وأصوبها.

التطوير المستمر
السعي للتطوير المستمر لقدرات الدائرة والعاملين فيها وصوالً إلى تقديم أفضل خدمات 

في صناعة الفتوى والبحث الشرعي.

أن تقوم مجموعة من األفراد بالعمل لتحقيق هدف مشترك.العمل بروح الفريق

الحيادية وعدم التحيز والتخلي عن العواطف واإلنفعاالت.الموضوعية
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الدورات والورش

عدد اسم الدورة / الورشةالرقم
املرشحني

مدة الدورة/
يوم

الساعات 
املعتمدة

79080دورة العلوم الشرعية اخلامسة1

86680دورة العلوم الشرعية السادسة2

61030توجيه املوظف اجلديد3

تطبيق معايري املحاسبة الدولية يف القطاع 4
2518العام 

127121املحاسب احلكومي / تعيينات جدد5

144197املحاسب احلكومي 6

32030مهارات الطباعة باللغة العربية7

8ICDL101530

9ICDL mini52040

فن التعامل مع اآلخرين واإلتصال عرب 10
1126اهلاتف

11530التربية االعالمية وفهم وسائل اإلعالم11

طباعة متقدمة وإدخال بيانات باللغتني 12
31530العربية واإلجنليزية 

9530صحافة الفيديو13

10530أساسيات اإلنتاج التلفزيوين14

12530ادارة وتنظيم املؤمترات والفعاليات15
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عدد اسم الدورة / الورشةالرقم
املرشحني

مدة الدورة/
يوم

الساعات 
املعتمدة

10530مهارات التقدمي واإلنتاج اإلذاعي16

مهارات تقدمي الربامج احلوارية 17
التلفزيونية

10530

726إدارة ضغوط العمل18

1026فن اإلقناع والتفاوض19

1520إدارة املوارد البشرية اإلحترافية20

2530صياغة العقود القانونية21

1530إدارة املخاطر املالية22

616السالمة العامة23

24ASP.NET14080

25CEH 12265اهلكر األخالقي

26CNP Troubleshooting11750

27TOT 1530تدريب مدربني

1315املؤمتر السنوي الثالث للمحاسبني28

1315امللتقى السنوي التاسع للمدققني الداخليني29

نظام الرقابة الداخلية وتعديالته 30
1518والتعليمات التنظيمية الصادرة مبقتضاه
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عدد اسم الدورة / الورشةالرقم
املرشحني

مدة الدورة/
يوم

الساعات 
املعتمدة

31cisco CCNP routing & switching11180

813مقدمة يف أمن ومحاية املعلومات32

81020اللغة اإلجنليزية التأسيسية33

ية لدائرة الإفتاء العام )2018 ( الإحصائية السنو

عــدد الفتــاوى الصــادرة ) 209207(، وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )  12627 (، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع 

)23266(، واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )114928(، واألســئلة العامــة )30781 (، وأســئلة الرســائل القصــرية )2226 (، وأســئلة 

املوقــع االلكتــروين )19095(، واألســئلة عــن طريــق الفيــس بــوك )5862(، واألســئلة املكتوبــة )422(. 

علما أن عدد األحباث واملقاالت خال هذا العام )32(، وعدد املؤمترات واملحاضرات )24(، وعدد الكتب )144(.

وكانت مبعدل يومي )830( فتوى.



38

طالق 
واقع

طالق 
غر واقع

أسئلة 
اهلاتف

األسئلة 
العامة

أسئلة 
املسجات

أسئلة 
املوقع 

االلكتروين
األسئلة الفيس بوك

املجموعاملكتوبة

61057867310157328222619095586242279920إفتاء املركز  

12781--- -1091456056361494حمافظة اربد 

12784--- -1041274339195081حمافظة الزرقاء

3166--- -3844071822193حمافظة العقبة 

8242--- -13473452072167حمافظة البلقاء

8350--- -1352067462547حمافظة الطفيلة

9945--- -622121164941618حمافظة مادبا

8535--- -504134950651617حمافظة املفرق

11241--- -5727779054838حمافظة الكرك

7168--- -2634885568849حمافظة معان

9750--- -24963569661900حمافظة عجلون 

5702--- -43779422852186حمافظة جرش

11674--- -22139810414641 الكورة 

9140--- -3386117543648 دير عال 

4904--- -43528630211162إفتاء الرمثا 

543--- -48850410 الباديه الشمالية 

5362--- -481155097102 غور الصايف 

422209207 5862 19095 2226 126272326611492830781املجموع
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خمطط رقم )1(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل دائرة اإلفتاء 

العام خالل عام 2018 م
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ية لمركز دائرة الإفتاء العام    الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )79920( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )6105(، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع 

)7867(، واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )30975(، واألســئلة العامــة )7328(، وأســئلة الرســائل القصــرية )2226(،  وأســئلة املوقــع 

االلكتــروين )19095(، واألســئلة عــن طريــق الفيــس بــوك )5862(، واألســئلة املكتوبــة )462(. 

وكانت مبعدل يومي )317( فتوى.

طالق طالق واقع 
غر واقع 

أسئلة 
اهلاتف 

األسئلة 
العامة 

أسئلة 
املسجات 

أسئلة 
املوقع 

اإللكتروين 

الفيس 
بوك

األسئلة 
املجموع املكتوبة 

4196472588654191161039143647شهر 2018/1

42654926205931611531289436212شهر 2018/2

46264823566721621457277526086شهر 2018/3

53068820817261921692381386328شهر 2018/4

556669369766621022871054499188شهر 2018/5

51365025875492441732861407176شهر 2018/6

59087330366982131649515337607شهر 2018/7

56771327505571761535521426861شهر 2018/8

54771124965471651267353396125شهر 2018/9

53966321925811531528425266107شهر 2018/10

43053622925121851316353385662شهر 2018/11

52652022805731741491442196025شهر 2018/12

61057867309757328222619095586246279920املجموع
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خمطط رقم )2(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل إفتاء مركز الدائرة 

خمطط رقم )3(
يوضح تفاوت النسب بني عامي 2017 و 2018 
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ية لملكتب إفتاء إربد الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )12781( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )1091(، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع 

)4560(، واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )5636(، واألســئلة العامــة )1494( . 

وكانت مبعدل يومي )51( فتوى.

املجموع األسئلة العامة أسئلة اهلاتف طالق غر واقع طالق واقع الشهر 

1242975222561199شهر 2018/1

105326420117968شهر 2018/2

97366511861060شهر 2018/3

10939822962798شهر 2018/4

115405785601365شهر 2018/5

95443526801144شهر 2018/6

107457470751109شهر 2018/7

7144240768988شهر 2018/8

76380584701110شهر 2018/9

693875532071216شهر 2018/10

56319299232906شهر 2018/11

67340330181918شهر 2018/12

109145605636149412781املجموع 
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خمطط رقم )4(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل مكتب إفتاء اربد 

خمطط رقم )5(
يوضح تفاوت النسب بني عامي 2017 و 2018 
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ية لملكتب إفتاء جرش الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )5702( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )437(، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع )794(، 

واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )2285(، واألســئلة العامــة )2186( . 

وكانت مبعدل يومي )20( فتوى.

املجموع األسئلة العامة أسئلة اهلاتف طالق غر واقع طالق واقع الشهر 

3869398132637شهر 2018/1

3248174124378شهر 2018/2

3361207135436شهر 2018/3

3566201177479شهر 2018/4

3892294376800شهر 2018/5

387248177335شهر 2018/6

5080203238571شهر 2018/7

4161126143371شهر 2018/8

4670143176435شهر 2018/9

3468197175474شهر 2018/10

2640135158359شهر 2018/11

2667159175427شهر 2018/12

437794228521865702املجموع 
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خمطط رقم )6(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل مكتب إفتاء جرش 

خمطط رقم )7(
يوضح تفاوت النسب بني عامي 2017 و 2018 
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ية لملكتب إفتاء الب�قاء الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )8242( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )134(، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع )734(، 

واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )5207(، واألســئلة العامــة )2167( . 

وكانت مبعدل يومي )33( فتوى.

املجموع األسئلة العامة أسئلة اهلاتف طالق غر واقع طالق واقع الشهر 

1459378225676شهر 2018/1

101332615364شهر 2018/2

161411186659شهر 2018/3

1263390205670شهر 2018/4

1375588249925شهر 2018/5

1470437197718شهر 2018/6

1182449228770شهر 2018/7

1549203133400شهر 2018/8

1267508171758شهر 2018/9

676560209851شهر 2018/10

1260421144637شهر 2018/11

1459536205814شهر 2018/12

134734520721678242املجموع 



47

خمطط رقم )8(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل مكتب إفتاء البلقاء 

خمطط رقم )9(
يوضح تفاوت النسب بني عامي 2017 و 2018 



48

ية لملكتب إفتاء عجلون الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )9750( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )249(، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع )635(، 

واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )6966(، واألســئلة العامــة )1900( . 

وكانت مبعدل يومي )39( فتوى.

املجموع األسئلة العامة أسئلة اهلاتف طالق غر واقع طالق واقع الشهر 

122477268876شهر 2018/1

2853490174745شهر 2018/2

23367811711011شهر 2018/3

2453555131763شهر 2018/4

436610751641348شهر 2018/5

1470713197994شهر 2018/6

2067411204702شهر 2018/7

1541144108308شهر 2018/8

1661566140783شهر 2018/9

2750457182716شهر 2018/10

1060337175582شهر 2018/11

1754665186922شهر 2018/12

249635696619009750املجموع 



49

خمطط رقم )10(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل مكتب إفتاء عجلون 

خمطط رقم )11(
يوضح تفاوت النسب بني عامي 2017 و 2018 



50

ية لملكتب إفتاء اللكورة  الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )11674( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )221(، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع 

)398(، واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )10414(، واألســئلة العامــة )641( . 

وكانت مبعدل يومي )46( فتوى.

املجموع األسئلة العامة أسئلة اهلاتف طالق غر واقع طالق واقع الشهر 

19161306341375شهر 2018/1

85510241651252شهر 2018/2

14321005271078شهر 2018/3

28291065361158شهر 2018/4

17301589481684شهر 2018/5

13281120491210شهر 2018/6

13551219581345شهر 2018/7

194567353790شهر 2018/8

163742962544شهر 2018/9

292846737561شهر 2018/10

192028128348شهر 2018/11

262323644329شهر 2018/12

2213981041464111674املجموع 



51

خمطط رقم )12(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل مكتب إفتاء الكورة

خمطط رقم )13(
يوضح تفاوت النسب بني عامي 2017 و 2018 



52

ية لملكتب إفتاء دير علا  الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )9140( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )338(، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع )611(، 

واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )7543(، واألســئلة العامــة )648( . 

وكانت مبعدل يومي )32( فتوى.

املجموع األسئلة العامة أسئلة اهلاتف طالق غر واقع طالق واقع الشهر 

2148957571083شهر 2018/1

285354654681شهر 2018/2

244349639602شهر 2018/3

165543861570شهر 2018/4

254182762955شهر 2018/5

3554920581067شهر 2018/6

225947966626شهر 2018/7

358737544541شهر 2018/8

314342741542شهر 2018/9

434580061949شهر 2018/10

284466351786شهر 2018/11

303961554738شهر 2018/12

33861175436489140املجموع 



53

خمطط رقم )14(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل مكتب إفتاء دير عال

خمطط رقم )15(
يوضح تفاوت النسب بني عامي 2017 و 2018 



54

ية لملكتب إفتاء الرمثا  الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )4904( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )435(، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع )286(، 

واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )3021(، واألســئلة العامــة )1162( . 

وكانت مبعدل يومي )19( فتوى.

املجموع األسئلة العامة أسئلة اهلاتف طالق غر واقع طالق واقع الشهر 

2229406115572شهر 2018/1

362514397301شهر 2018/2

332322684366شهر 2018/3

332016781301شهر 2018/4

251660690737شهر 2018/5

392234593499شهر 2018/6

402713098295شهر 2018/7

531937495541شهر 2018/8

482413781290شهر 2018/9

4241187125395شهر 2018/10

3014148103295شهر 2018/11

3426152100312شهر 2018/12

435286302111624904املجموع 



55

خمطط رقم )16(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل مكتب إفتاء الرمثا

خمطط رقم )17(
يوضح تفاوت النسب بني عامي 2017 و 2018 



56

ية لملكتب إفتاء مادبا   الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )9945( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )622(، فتــاوى الطاق غــري الواقع )1211(، 

واألســئلة عن طريق اهلاتف )6494(، واألســئلة العامة )1618( . 

وكانت مبعدل يومي )39( فتوى.

املجموع األسئلة العامة أسئلة اهلاتف طالق غر واقع طالق واقع الشهر 

5576339113583شهر 2018/1

4684187113430شهر 2018/2

4596290157588شهر 2018/3

6386358132639شهر 2018/4

6111314251591758شهر 2018/5

4710912101601526شهر 2018/6

37139346151673شهر 2018/7

48114335132629شهر 2018/8

59104305113581شهر 2018/9

5292501129774شهر 2018/10

4788605119859شهر 2018/11

62110593140905شهر 2018/12

6221211649416189945املجموع 
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خمطط رقم )18(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل مكتب إفتاء مادبا

خمطط رقم )19(
يوضح تفاوت النسب بني عامي 2017 و 2018 



58

ية لملكتب إفتاء الزرقاء    الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )12784( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )1041(، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع 

)2743(، واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )3919(، واألســئلة العامــة )5081( . 

وكانت مبعدل يومي )51( فتوى.

املجموع األسئلة العامة أسئلة اهلاتف طالق غر واقع طالق واقع الشهر 

72258337315982شهر 2018/1

92187283303865شهر 2018/2

66219213347845شهر 2018/3

862123183961012شهر 2018/4

962764594801311شهر 2018/5

802223524081062شهر 2018/6

1242943955051318شهر 2018/7

932153374371082شهر 2018/8

90236225445996شهر 2018/9

10322055514892شهر 2018/10

631774774951212شهر 2018/11

762274684361207شهر 2018/12

104127433919508112784املجموع 



59

خمطط رقم )20(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل مكتب إفتاء الزرقاء

خمطط رقم )21(
يوضح تفاوت النسب بني عامي 2017 و 2018 



60

ية لملكتب إفتاء المفرق       الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )8535( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )504(، فتــاوى الطاق غــري الواقع )1349(، 

واألســئلة عن طريق اهلاتف )5065(، واألســئلة العامة )1617( . 

وكانت مبعدل يومي )34( فتوى.

املجموع األسئلة العامة أسئلة اهلاتف طالق غر واقع طالق واقع الشهر 

571138141301114شهر 2018/1

2777230117451شهر 2018/2

38124454145761شهر 2018/3

40127356133656شهر 2018/4

40127504140811شهر 2018/5

38108291126563شهر 2018/6

72129360150711شهر 2018/7

53116412167748شهر 2018/8

39111466133749شهر 2018/9

37107396126666شهر 2018/10

38100386110634شهر 2018/11

25110396140671شهر 2018/12

5041349506516178535املجموع 



61

خمطط رقم )22(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل مكتب إفتاء املفرق

خمطط رقم )23(
يوضح تفاوت النسب بني عامي 2017 و 2018 



62

ية لملكتب إفتاء اللكرك       الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )11241( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )572(، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع 

)777(، واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )9054(، واألســئلة العامــة )838( . 

وكانت مبعدل يومي )45( فتوى.

املجموع األسئلة العامة أسئلة اهلاتف طالق غر واقع طالق واقع الشهر 

21761039641200شهر 2018/1

288771160886شهر 2018/2

386668649839شهر 2018/3

546469551864شهر 2018/4

62551110811308شهر 2018/5

5377806691005شهر 2018/6

506166676853شهر 2018/7

7465787821008شهر 2018/8

556170878902شهر 2018/9

427765985863شهر 2018/10

344655365698شهر 2018/11

614263478815شهر 2018/12

572777905483811241املجموع 



63

خمطط رقم )24(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل مكتب إفتاء الكرك

خمطط رقم )25(
يوضح تفاوت النسب بني عامي 2017 و 2018 



64

ية لملكتب إفتاء الطفيلة       الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )8350( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )135(، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع )206(، 

واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )7462(، واألســئلة العامــة )547( . 

وكانت مبعدل يومي )33( فتوى.

املجموع األسئلة العامة أسئلة اهلاتف طالق غر واقع طالق واقع الشهر 

91749865589شهر 2018/1

121149153567شهر 2018/2

111451740582شهر 2018/3

91656046631شهر 2018/4

111685361941شهر 2018/5

101562727679شهر 2018/6

92571047791شهر 2018/7

73262235696شهر 2018/8

181566745745شهر 2018/9

111967750757شهر 2018/10

131562839695شهر 2018/11

151161239677شهر 2018/12

13520674625478350املجموع 



65

خمطط رقم )26(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل مكتب إفتاء الطفيلة

خمطط رقم )27(
يوضح تفاوت النسب بني عامي 2017 و 2018 



66

ية لملكتب إفتاء معان       الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )7168( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )263(، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع )488(، 

واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )5568(، واألســئلة العامــة )849( . 

وكانت مبعدل يومي )28( فتوى.

املجموع األسئلة العامة أسئلة اهلاتف طالق غر واقع طالق واقع الشهر 

89147_1840شهر 2018/1

103226166369شهر 2018/2

134544655559شهر 2018/3

264747491638شهر 2018/4

254881693982شهر 2018/5

345355578720شهر 2018/6

344356375715شهر 2018/7

7619318224شهر 2018/8

335547384645شهر 2018/9

214468387835شهر 2018/10

193149453597شهر 2018/11

234461060737شهر 2018/12

26348855688497168املجموع 



67

خمطط رقم )28(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل مكتب إفتاء معان

خمطط رقم )29(
يوضح تفاوت النسب بني عامي 2017 و 2018 



68

ية لملكتب إفتاء العقبة       الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )3166( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )384(، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع )407(، 

واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )182(، واألســئلة العامــة )2193( . 

وكانت مبعدل يومي )13( فتوى.

املجموع األسئلة العامة أسئلة اهلاتف طالق غر واقع طالق واقع الشهر 

33244380180شهر 2018/1

29293372163شهر 2018/2

32384103177شهر 2018/3

3431096161شهر 2018/4

46377218308شهر 2018/5

35450165245شهر 2018/6

27320204263شهر 2018/7

31420241314شهر 2018/8

333441182290شهر 2018/9

383720343438شهر 2018/10

23350306364شهر 2018/11

232334183263شهر 2018/12

38440718221933166املجموع 



69

خمطط رقم )30(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل مكتب إفتاء العقبة

خمطط رقم )31(
يوضح تفاوت النسب بني عامي 2017 و 2018 



70

ية لملكتب إفتاء البادية الشمالية       الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )543( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )48(، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع )85(، 

واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )0(، واألســئلة العامــة )410( . 

وكانت مبعدل يومي )4( فتوى.

املجموع األسئلة العامة أسئلة اهلاتف طالق غر واقع طالق واقع الشهر 

00000شهر 2018/1

00000شهر 2018/2

00000شهر 2018/3

00000شهر 2018/4

00000شهر 2018/5

00000شهر 2018/6

1602330شهر 2018/7

102104475شهر 2018/8

111203053شهر 2018/9

71706690شهر 2018/10

10150147172شهر 2018/11

9140100123شهر 2018/12

48850410543املجموع 
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خمطط رقم )32(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل مكتب إفتاء البادية الشمالية



72

ية لملكتب إفتاء غور الصافي       الإحصائية السنو

عــدد الفتــاوى الصــادرة )5362( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )48(، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع )115(، 

واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )5097(، واألســئلة العامــة )102( . 

وكانت مبعدل يومي )26( فتوى.

املجموع األسئلة العامة أسئلة اهلاتف طالق غر واقع طالق واقع الشهر 

00000شهر 2018/1

00000شهر 2018/2

331587171شهر 2018/3

3144939519شهر 2018/4

7762811653شهر 2018/5

454449462شهر 2018/6

61449017527شهر 2018/7

2115349556شهر 2018/8

51571012742شهر 2018/9

3166277653شهر 2018/10

5154509479شهر 2018/11

101556312600شهر 2018/12

4811550971025362املجموع 



73

خمطط رقم )34(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل مكتب إفتاء غور الصايف
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النشاطات الإعلامية في الإذاعة 
يون لسنة 2018 والت�فز

عدد احللقاتاسم الرنامج

48املفيت

73فاسألوا أهل الذكر

30قبسات من النور

50كيف السبيل

30فتوى يف دقيقة

50فتاوى على اهلواء
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نشاطات عام 2018

 دائرة اإلفتاء العام تحصل عىل برونزية جائزة امللك عبد الله الثاين

لتميز األداء الحكومي والشفافية
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زيارة مفتي الربازيل

زيارة مفتي القوات املسلحة السعودية
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زيارة وفد إفتاء ديب

زيارة مطران مدينة لورد الفرنسية
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زيارة أمني عام رابطة العامل اإلسالمي معايل د. محمد العيىس

زيارة مدير إدارة السري األردنية
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عبيدة عوض أبوعرقوبتصميم وإخراج

لجنة إعداد التقرير السنوي لعام 2018

مساحة الدكتور حممد اخلاليلة املشرف العام

رئيس اللجنة

عضوا

عضوا

عضوا

عضوا

عضوا

املفيت الدكتور حسان أبوعرقوب

أمحد ماجد احلراسيس

هباء الدين عثمان احلصان

الشيخ حسام حممد أبو رمح

أمحد حممود أبو عواد

نعمان صري خضر




