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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

  الحمد  وكفى، والصالة والسالم على النبي المصطفى، وبعد

ففي إطار المراجعة الدورية والمستمرة لبطاقات الخدمة التي تقدمها دائرة اإلفتاء العام، نقدم لكم 
هذا اإلصدار الجديد، آملين أن نكون أكثر دقة فيها من سابقتها، ألننا نعمل دائما على التطوير 

م. وآخر والتحسين،  راجين المولى تعالى أن ييسر لنا أسباب خدمة المسلين، وتيسير أموره
  دعوانا أن الحمد  رب العالمين.

 
 

  تقدم دائرة اإلفتاء العام خدمة إصدار الفتاوى بشكل عام لجميع الفئات في المجتمع سواء
  كانت مؤسسات حكومة أم خاصة أم أفراد.

 :خدمات بشكل رئيسي) 4(المواطن يطلب  الفتاوى الموجهة للمواطن بشكل خاص  

o .خدمة فتاوى الطالق 
o صالح األسري.خدمة اإل 
o  الفتوى عن طريق اهلاتفخدمة 
o .خدمات الفتوى عن طريق الرسائل القصرية 
o خدمة حساب الزكاة  
o  قي خدمات الفتاوى واليت تشرتك فيها القطاعات األخرى مع املواطنني إلضافة إىل 

 يف احلصول على اخلدمة.
 خدمات بشكل  4: (تطلب عالمخدمات الفتاوى املوجهة للمواطنني عن طريق وسائل اإل

  رئيسي).
o .خدمة فتاوى الربيد اإللكرتوين 
o عن طريق اهلاتف خدمة اإلفتاء املباشر . 
o  للدائرة  الفتوى عن طريق املوقع اإللكرتوينخدمةwww.aliftaa.jo 
o  الفتوى عن طريق املقابالت الشخصية.خدمة  
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  سة الوزراء، اجلمارك األردنية، املكتبة املوجهة إىل خدمات الفتاوى للمؤسسات احلكومية (ر
 الوطنية، وزارة األوقاف، اجلامعات األردنية، املواصفات واملقاييس، هيئة اإلعالم) وغريها:

  (تطلب خدمتني بشكل رئيسي).
o .خدمة الفتاوى البحثية 

o  للدائرة  طريق املوقع اإللكرتوين الفتوى عنخدمةwww.aliftaa.jo 

 

  املوجهة إىل للمؤسسات املستثمرين، كالبنوك اإلسالمية والشركات واملؤسسات خدمات الفتاوى
ا واملعامالت املتعلقة بطبيعة عملها: (تطلب خدمتني بشكل  اخلاصة لدراسة العقود اخلاصة 

  رئيسي).
o .خدمة الفتاوى البحثية 
o  للدائرة  لفتوى عن طريق املوقع اإللكرتويناخدمةwww.aliftaa.jo 
o .خدمة املقابالت الشخصية 

  
 : مساحة قاعة االنتظار املتوفرة للمراجعني  

o ) 4×6): 1قاعة انتظار  
o ) 4×4): 2قاعة انتظار  

  

 

  تصوير، بوفيه، قرطاسية، يتوفر جميع األدوات المساندة (طاوالت، هواتف، ماكينات
   خزانات، أجهزة كمبيوتر).
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  .خدمة إصدار فتاوى الطالق
  األزواج أصحاب العالقة.  الفئة املستهدفة من اخلدمة:

املركز الرئيسي: دائرة اإلفتاء العام، شارع األردن، طريق مستشفى امللكة  - 1  مكان تقدمي اخلدمة:
 علياء العسكري.

 مكاتب اإلفتاء يف مراكز احملافظات واأللوية  -2
  

 حضور الزوج شخصًيا. .1  شروط احلصول على اخلدمة
 حضور الزوجة إذا: .2

 .كان الطالق قبل الدخول 
 .أو كان الطالق للمرة الثالثة 
 .أو ادعى الزوج أنه مكره أو غري واٍع أو مدرٍك ملا يقول 
 .أو مل حيدد الزوج عدد حاالت الطالق 
  الزوج عدم تذكر اللفظ الذي صدر منه.أو ادعى 
 .نتهائها  أو كانت مدة العدة قد انتهت أو اشتبه 
  
  

ئق املطلوبة للحصول  الو
  على اخلدمة:

  وثيقة إثبات شخصية.  .1
إلضافة إىل وثيقة إثبات الشخصية.  .1  وثيقة قيام زوجية، 
 وثيقة طالق سابق إن كان صادرًا عن احملكمة الشرعية. .2
احملكمة الشرعية، إن حصل املستفيت على فتوى حجة رجعة من  .3

 طالق ورغب يف عدم إرجاع زوجته إىل عصمته.
  

لطالق من قبل املستفيت  .1  إجراءات تقدمي الفتوى يتم تعبئة طلب إصدار فتوى شرعية متعلقة 
 شخصياً.

ت املستفيت  .2 والتأكد من هويته ، واالستعالم يتم االستعالم عن بيا
صادرة عن دائرة اإلفتاء العام أو احملاكم السابقة ال عن فتاوى الطالق

 وتدوينها من قبل املوظف املختص.إن وجدت الشرعية 
إصدار الفتوى اخلطية من قبل املفيت وتسجيلها وفقًا للوقائع اليت  .3
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 املستفيت.
 طباعة الفتوى. .4
 تدقيق الفتوى من قبل املفيت والتوقيع عليها. .5
وإعطائها رقم صادر وتسليم املستفيت توقيع املستفيت على الفتوى،  .6

  نسخته من الفتوى.
  

املؤسسات الشريكة يف 
  تقدمي اخلدمة

  دائرة قاضي القضاة

ً   رسوم اخلدمة   جما
  .دقيقة تقريباً  40  وقت إجناز اخلدمة

  

  

  الفتوى عن طريق اهلاتفخدمة 
  مجيع الفئات  :الفئة املستهدفة

  املباشراالتصال اهلاتفي   مكان تقدمي اخلدمة:
  ال يوجد  شروط احلصول على اخلدمة

  
ئق املطلوبة للحصول  الو

  على اخلدمة:
 ال يوجد .4
  

 5660459/06االتصال على رقم اهلاتف  .1  إجراءات تقدمي الفتوى
 التحويل من قبل القفز اآليل إىل أحد املفتني. .2
احلصول على إجابة السؤال بشكل مباشر أو حتويل السؤال إىل قسم  .3

  والبحوث إذا كان السؤال حباجة ملزيد من البحث والدراسة.الدراسات 
املؤسسات الشريكة يف 

  تقدمي اخلدمة
  ال يوجد.

ً   رسوم اخلدمة   جما
  إفتاء مباشر.  وقت إجناز اخلدمة
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  )smsالفتوى عن طريق الرسائل القصرية (خدمة 
  مجيع الفئات  الفئة املستهدفة من اخلدمة:

  )smsالرسائل القصرية (  مكان تقدمي اخلدمة:
  ال يوجد  شروط احلصول على اخلدمة

  
ئق املطلوبة للحصول على  الو

  اخلدمة:
 ال يوجد

  
 122يكتب ): smsإرسال السؤال عن طريق الرسائل القصرية ( .1  إجراءات تقدمي الفتوى

 .94444مث فراغ مث نص السؤال وإرساله إىل الرقم : 
جابة أسئلة الرسائل يتم حتويل السؤال إىل اللجنة  .2 املختصة 

 القصرية.
إلجابة عن سؤاله. .3   يتم إرسال رسالة قصرية للمستفيت 

املؤسسات الشريكة يف تقدمي 
  اخلدمة

  ال يوجد.

ً   رسوم اخلدمة   جما
  ساعة. 48خالل   وقت إجناز اخلدمة
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  (أرسل سؤالك) www.aliftaa.joللدائرة  الفتوى عن طريق املوقع اإللكرتوينخدمة 
  مجيع الفئات  الفئة املستهدفة من اخلدمة:

  www.aliftaa.joاملوقع اإللكرتوين للدائرة   مكان تقدمي اخلدمة:
  ال يوجد  شروط احلصول على اخلدمة

  
ئق املطلوبة للحصول  الو

  على اخلدمة:
ئق   .يراد السؤال عنها إن وجدتإرفاق العقود أو أية و

  
 www.aliftaa.joالعنوان اإللكرتوين  علىإرسال السؤال  .1  إجراءات تقدمي الفتوى

ت الضرورة (االسم، الربيد اإللكرتوين، السؤال). .2  تعبئة البيا
 املوقع اإللكرتوين.مديرية يتم حتويل السؤال إىل  .3
جابة أسئلة  .4 يتم اإلجابة عن السؤال من قبل اللجنة املختصة 

 اإللكرتوين. اإلفتاء
إذا احتاجت الفتوى إىل املزيد من البحث والتدقيق، أو مت حتويلها  .5

  إىل جلان الفتوى أو جملس اإلفتاء، يتم إشعار املستفيت بذلك.
املؤسسات الشريكة يف 

  تقدمي اخلدمة
  د.ال يوج

ً   رسوم اخلدمة   جما
عرض السؤال إال يف بعض احلاالت اليت تستدعي بضعة ساعات  خالل  وقت إجناز اخلدمة

وعندها يتم إعالم السائل بذلك من خالل  جملس اإلفتاء أو جلنة الفتوى.
  رسالة إلكرتونية.
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  الفتوى عن طريق املقابالت الشخصية.خدمة 
الفئة املستهدفة من 

  اخلدمة:
  مجيع الفئات

  مديرية البحوث والدراسات  مكان تقدمي اخلدمة:
شروط احلصول على 

  اخلدمة
  حضور املستفيت شخصياً لطلب الفتوى. .1
ئق املطلوبة. .2   إحضار الو

  
ئق املطلوبة للحصول  الو

  على اخلدمة:
لسؤال موضوع الفتوى، إن اقتضى األمر إرفاق العقود أو أية و ئق متعلقة 

 فالفتوى تقدم شفهياً.ذلك، وإال 
  

 املقابلة املباشرة مع املفيت املختص مبوضوع الفتوى. .1  إجراءات تقدمي الفتوى
إعطاء املستفيت إجابة مباشرة عن موضوع فتواه من قبل املفيت  .2

  املختص.
املؤسسات الشريكة يف 

  تقدمي اخلدمة
  ال يوجد.

ً   رسوم اخلدمة   جما
  دقيقة. 15  وقت إجناز اخلدمة
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  الفتوى البحثية.خدمة 
  مجيع الفئات  الفئة املستهدفة من اخلدمة:

  مديرية البحوث والدراسات  مكان تقدمي اخلدمة:
 .إىل الدائرةحضور املستفيت  .1  شروط احلصول على اخلدمة

 5698358/06أو إرسال السؤال على فاكس رقم:  .2
ئق املطلوبة. أو إرفاق إحضار .3   الو

  
ئق املطلوبة للحصول  على الو

  اخلدمة:
لسؤال موضوع الفتوى. ئق متعلقة   إرفاق العقود أو أية و

  
يتم مراجعة مديرية الدراسات والبحوث وكتابة السؤال الشرعي على  .1  إجراءات تقدمي الفتوى

 النموذج اخلاص.
 يتم حتويل السؤال إىل املفيت صاحب االختصاص. .2
يتم اإلجابة عن السؤال وإخراجه بصورة حبثية مشتمًال على األدلة  .3

مع مراعاة املصاحل وأقوال العلماء والراجح من املذاهب اإلسالمية 
من قبل مدير مديرية البحوث العامة، مث يتم تدقيق اإلجابة 

 والدراسات.
إذا احتاج السؤال إىل مزيد من البحث فإنه حيول إىل جلنة الفتوى  .4

ائرة أو إىل جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف يف الد
 .اململكة

  يتم االتصال مع املستفيت وتسلميه اإلجابة عن الفتوى. .5
املؤسسات الشريكة يف تقدمي 

  اخلدمة
املؤسسات اليت تتطلب إصدار الفتوى احلصول على معلومات منها 

  مباشرة.
ً   رسوم اخلدمة   جما

إال يف بعض احلاالت اليت تستدعي عرضها على جملس  48ل خال  وقت إجناز اخلدمة
  اإلفتاء أو كانت حباجة ملزيد من البحث لوضع جواب مناسب هلا

  



9 
 

  االستفسارات اإلداريةخدمة
  املوظفني واجلمهور  الفئة املستهدفة من اخلدمة:

قسم اخلدمات مديرية الشؤون اإلدارية واملالية/ قسم املوارد البشرية/   مكان تقدمي اخلدمة:
  اإلدارية املساندة.

  التسلسل اإلداري للموظفني/ وبدون شروط للجمهور.  شروط احلصول على اخلدمة
ئق املطلوبة للحصول  الو

  على اخلدمة:
 كتاب موقع وموجه حسب األصول للموظفني. .1
  اجلمهور (ال يوجد). .2

 واملالية.يقدم املوظف الكتاب إىل مديرية الشؤون اإلدارية  .1  اإلجراءات
  يتم حتويله إىل قسم املوارد البشرية أو قسم اخلدمات حسب األصول. .2

املؤسسات الشريكة يف تقدمي 
  اخلدمة

  ال يوجد.

ً.  رسوم اخلدمة   جما
  فوراً.  وقت إجناز اخلدمة
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  خدمة حساب الزكاة
  مجيع الفئات.  الفئة املستهدفة من اخلدمة:

  www.aliftaa.joاملوقع اإللكرتوين   مكان تقدمي اخلدمة:
  ال يوجد.  شروط احلصول على اخلدمة

ئق املطلوبة للحصول  الو
  على اخلدمة:

  ال يوجد.

 .www.aliftaa.joالدخول إىل املوقع اإللكرتوين  .1  اإلجراءات
 خدمة حساب الزكاة من الصفحة الرئيسية.الدخول إىل  .2
ت، (نوع العملة، مقدار املبلغ، وزن الذهب). .3   تعبئة البيا

املؤسسات الشريكة يف تقدمي 
  اخلدمة

  ال يوجد.

ً   رسوم اخلدمة   جما
  مباشرة.  وقت إجناز اخلدمة
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  خدمة االشرتاك يف القائمة الربيدية
  الفئات.مجيع   الفئة املستهدفة من اخلدمة:

  www.aliftaa.joاملوقع اإللكرتوين   مكان تقدمي اخلدمة:
  ال يوجد.  شروط احلصول على اخلدمة

ئق املطلوبة للحصول  الو
  على اخلدمة:

  ال يوجد.

 .www.aliftaa.joالدخول إىل املوقع اإللكرتوين  .1  اإلجراءات
الدخول إىل خدمة االشرتاك يف القائمة الربيدية املوجودة على الصفحة  .2

 الرئيسية للموقع.
  إدخال الربيد اإللكرتوين. .3

املؤسسات الشريكة يف تقدمي 
  اخلدمة

  ال يوجد.

ً   رسوم اخلدمة   جما
  يتم استالم إمييل بشكل أسبوعي.  وقت إجناز اخلدمة

  

   



12 
 

  األسريخدمة اإلصالح 
  األزواج أصحاب العالقة.  الفئة املستهدفة من اخلدمة:

  املركز الرئيسي/ مكاتب اإلفتاء  مكان تقدمي اخلدمة:
  حضور الزوجني شخصياً   شروط احلصول على اخلدمة

ئق املطلوبة للحصول  الو
  على اخلدمة:

  ال يوجد.

 مراجعة مكتب خدمة اجلمهور. .1  اإلجراءات
 حتويل املستفيت إىل املختص املختص بقضا اإلصالح األسري. .2
  يتم حتديد عدد اجللسات بناًء على تشخيص احلالة. .3

املؤسسات الشريكة يف تقدمي 
  اخلدمة

لس الوطين لشؤون األسرة، املختصني النفسيني  دائرة قاضي القضاة، ا
  واالجتماعيني.

ً   رسوم اخلدمة   جما
  طبيعة احلالة. حسب  وقت إجناز اخلدمة
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  خدمة الشكاوى واالقرتاحات
  من لديه شكوى أو اقرتاح من املراجعني.  الفئة املستهدفة من اخلدمة:

  املركز الرئيسي/ مكاتب اإلفتاء يف احملافظات.  مكان تقدمي اخلدمة:
ي وسيلة.  شروط احلصول على اخلدمة   تعبئة النموذج املخصص أو االتصال 

ئق  املطلوبة للحصول الو
  على اخلدمة:

  ال يوجد.

 تعقد جلنة الشكاوي واالقرتاحات يف الدائرة لدراسة، املوضوع. .1  اإلجراءات
 يتم رفع تقرير لعطوفة األمني العام. .2
يتم اختاذ اإلجراء الالزم بتوجيه عطوفة األمني العام وإعالم املشتكي  .3

  لنتائج.
املؤسسات الشريكة يف تقدمي 

  اخلدمة
سات املعنية مبوضوع الشكوى وحسب طبيعتها كما حددها نظام املؤس

  اخلدمة املدنية.
ً.  رسوم اخلدمة   جما

  مفتوح  وقت إجناز اخلدمة
  

   طرق التقدم بشكوى على مستوى تقدمي اخلدمة

حدى الطرق اآلتية:   ميكن تقدمي أي شكوى 

 صندوق الشكاوى. .1
 www.Aliftaa.jo قسم (شكاوى واستفسارات) يف املوقع اإللكرتوين: .2
 كتابة الشكوى مباشرة للمسؤول. .3
  0796985959االتصال والتواصل مع رئيس جلنة الشكاوى يف الدائرة، على الرقم: .4

يتم التعامل مع الشكوى حسب نوعها وموضوعها ويتم متابعتها من قبل آلية التعامل مع الشكوى: 

ا، وتتوثق من صدقيتها، وترفع ما توصلت إليه إىل  جلنة الشكاوى يف الدائرة، اليت تبحث يف مضمو
  عطوفة األمني العام.
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 وسائل االتصال مع دائرة اإلفتاء العام، ومكاتبها يف احملافظات

 فاكس هاتف الدائرة / املكتب
 06/5698358 06/2000166 مركز الدائرة/ عمان

 إربد

02/7261049 

02/7270272 

02/7270124  

02/7270287 

   02/7380279 الرمثا

   02/6520285 دير أيب سعيد

 05/3932271 الزرقاء
05/3932272  

05/3960803 

   02/6234811 املفرق

 02/6341118 02/6340421 جرش

 02/6422536 02/6422360 عجلون

   05/3570219  دير عال[

 05/3240713 05/3240716 مأد

 03/2387455 03/2386625 الكرك

  03/2242304  03/2242304 الطفيلة

 03/2135249 03/2135249 معان

 03/2050796 03/2050798 العقبة

 05/3550187 05/3550187 البلقاء

  
  

 

 


