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كلمة �سماحة مفتي عام اململكة

$
احلمد هلل حمدا يوايف نعمه، ويكافئ مزيده وقدره، وال�صالة وال�صالم على �صيدنا حممد ، وعلى اآله واأ�صحابه الطيبني 

الطاهرين، ومن تبعهم باإح�صان اإلى يوم الدين، وبعد:

في�صعدين اأن تقدم دائرة الإفتاء العام تقريرها ال�صنوي لعام 2015م، الذي يلخ�ص جهود العاملني فيها خالل عام 
كامل.

حر�صت دائرة الإفتاء العام على تقدمي خدماتها – من فتاوى واأبحاث وم�صاركات علمية بالندوات واملوؤمترات- بعيدا 
“ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال  عن الأ�صواء، حر�صا على الأجر والثواب من اهلل تعالى، قال احلق �صبحانه: 

�صاحلا ول ي�صرك بعبادة ربه اأحدا”.

اأبدى  وقد زارنا عدد من وفود الدول املختلفة، وجمموعات من الإعالميني وال�صحفيني من جن�صيات متعددة، وكل 
الت�صال  و�صائل  جميع  ت�صتخدم  حيث  املختلفة،  خدماتها  تقدمي  يف  م�صتوى  من  الإفتاء  دائرة  اإليه  و�صلت  مبا  اإعجابه 

احلديثة؛ ليتمكن النا�ص من احل�صول على الفتوى ب�صهولة وي�صر.

واأوؤكد على اأن دائرة الإفتاء ت�صري على املنهج العلمي القومي، مراعية ر�صى اهلل تعالى وحده، اآخذة العتدال طريقا 
لها، حيث تعرب �لفتاوى �ل�سادرة عن �لد�ئرة عن �لو�سطية يف �ملنهج، دون �إفر�ط �أو تفريط.

اإنني اأ�صعر بال�صعادة اإذ اأمل�ص الثقة املتزايدة بدائرة الإفتاء العام من قبل الأفراد واملوؤ�ص�صات، وهذا يدل على اأن ج�صور 
التعاون بني الدائرة واملجتمع قد مدت، واأن الدائرة ت�صري على الطريق ال�صحيح، لتحقيق غايتها يف توجيه الراأي العام 
الإ�صالمي، وتبليغ دين اهلل تعالى اإلى النا�ص كافة، قال اهلل تعالى:” الر كتاب اأنزلناه اإليك لتخرج النا�ص من الظلمات اإلى 

�لنور باإذن ربهم �إلى �سر�ط �لعزيز �حلميد”.

اأو  عنها  ال�صادرة  الفتاوى  على  مالحظات  باأية  ترحب  العام  الإفتاء  دائرة  فاإن  الن�صيحة”،  “الدين  منطلق  ومن 
توجيهات من قبل ال�صادة العلماء واأهل الخت�صا�ص.

وختاما ؛ فاإنني اأتوجه بال�صكر اجلزيل اإلى جميع اإخواين اأع�صاء جمل�ص الإفتاء، واأبنائي العاملني بدائرة الإفتاء العام، 
�صائال املولى القدير اأن يجزيهم عما بذلوه خري اجلزاء.

املفتي العام 
عبدالكرمي اخل�ساونة
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تعريف بدائرة الإفتاء العام

احلمد هلل رب العاملني، واأف�صل ال�صالة واأمت الت�صليم، على املبعوث رحمة للعاملني، �صيدنا حممد وعلى اآله و�صحبه 
اأجمعني، اأما بعد:

ن�ساأة الدائرة وتطورها:

اأُ�ص�صت دائرة الإفتاء يف اململكة الأردنية الها�صمية يف 
عام 1941م، وكانت منذ تاأ�صي�صها تعتمد يف الفتوى املذهب 
العثماين،  العهد  اأيام  يف  به  معموًل  كان  والذي  احلنفي 
وكان املفتي ُيجيب النا�ص على اأ�صئلتهم �صواًء منها ما يتعلق 
بالعبادات اأو املعامالت اأو الأحوال ال�صخ�صية، وكان يعنينّ 
وال�صغرية،  الكبرية  املدن  يف  مفٍت  قا�ٍص  كل  جانب  اإلى 
وي�صتعني القا�صي باملفتي على حل امل�صكالت الجتماعية، 
كما اأن املفتي ُيحيل اإلى القا�صي الأمور التي ل تدخل حتت 

اخت�صا�صه مما يحتاج اإلى بينات و�صهود.

ويف �صنة 1966م �صدر نظام الأوقاف الإ�صالمية وا�صتمل الف�صل التا�صع منه على تنظيم �صوؤون الإفتاء، وكان املفتي 
يرتبط بوزير الأوقاف، ولذا ن�ص النظام على اأن املفتي العام يعقد بال�صرتاك مع مدير الوعظ والإر�صاد اجتماعات دورية 

ا. للمفتني لتوجيههم وتنظيم اأعمالهم؛ وذلك لأن املفتني كانوا يقومون بالوعظ والإر�صاد اأي�صً

ونظًرا لظهور اأمور جديدة يف حياة املواطنني وتعدد امل�صائل وكرثة املدار�ص الفقهية فقد اقت�صت امل�صلحة �صدور قرار 
التالية: امل�صائل اجلديدة،  بت�صكيل جمل�ص لالإفتاء برئا�صة �صماحة قا�صي الق�صاة، فكان املجل�ص يجتمع لبحث امل�صائل 
وامل�صائل التي تعم املجتمع، وامل�صائل التي حُتال اإلى املفتي من جهة عامة كالوزارات وال�صركات ونحوها، واأما غريها من 

امل�صائل فكان يجيب عليها املفتي العام اأو املفتون يف املدن واملحافظات.

تطور نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف وتطور معه نظام الإفتاء، فتم ا�صتحداث دائرة لالإفتاء �صنة 1986م، لكن 
بقي املفتي مرتبًطا بوزير الأوقاف والذي قد يكون يف بع�ص الأحيان لي�ص من ذوي الدرا�صات ال�صرعية؛ ولذا ظل قا�صي 

الق�صاة يراأ�ص جمل�ص الإفتاء لأن قا�صي الق�صاة ل بد اأن يكون موؤهاًل تاأهياًل �صرعًيا.

ويف �صنة 2006/11/16م بداأ العمل بـ » قانون الإفتاء لعام 2006 »، والذي يق�صي با�صتقالل دائرة الإفتاء العام عن 



9

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

تعريف بدائرة الإفتاء العام

احلمد هلل رب العاملني، واأف�صل ال�صالة واأمت الت�صليم، على املبعوث رحمة للعاملني، �صيدنا حممد وعلى اآله و�صحبه 
اأجمعني، اأما بعد:

ن�ساأة الدائرة وتطورها:

اأُ�ص�صت دائرة الإفتاء يف اململكة الأردنية الها�صمية يف 
عام 1941م، وكانت منذ تاأ�صي�صها تعتمد يف الفتوى املذهب 
العثماين،  العهد  اأيام  يف  به  معموًل  كان  والذي  احلنفي 
وكان املفتي ُيجيب النا�ص على اأ�صئلتهم �صواًء منها ما يتعلق 
بالعبادات اأو املعامالت اأو الأحوال ال�صخ�صية، وكان يعنينّ 
وال�صغرية،  الكبرية  املدن  يف  مفٍت  قا�ٍص  كل  جانب  اإلى 
وي�صتعني القا�صي باملفتي على حل امل�صكالت الجتماعية، 
كما اأن املفتي ُيحيل اإلى القا�صي الأمور التي ل تدخل حتت 

اخت�صا�صه مما يحتاج اإلى بينات و�صهود.

ويف �صنة 1966م �صدر نظام الأوقاف الإ�صالمية وا�صتمل الف�صل التا�صع منه على تنظيم �صوؤون الإفتاء، وكان املفتي 
يرتبط بوزير الأوقاف، ولذا ن�ص النظام على اأن املفتي العام يعقد بال�صرتاك مع مدير الوعظ والإر�صاد اجتماعات دورية 

ا. للمفتني لتوجيههم وتنظيم اأعمالهم؛ وذلك لأن املفتني كانوا يقومون بالوعظ والإر�صاد اأي�صً

ونظًرا لظهور اأمور جديدة يف حياة املواطنني وتعدد امل�صائل وكرثة املدار�ص الفقهية فقد اقت�صت امل�صلحة �صدور قرار 
التالية: امل�صائل اجلديدة،  بت�صكيل جمل�ص لالإفتاء برئا�صة �صماحة قا�صي الق�صاة، فكان املجل�ص يجتمع لبحث امل�صائل 
وامل�صائل التي تعم املجتمع، وامل�صائل التي حُتال اإلى املفتي من جهة عامة كالوزارات وال�صركات ونحوها، واأما غريها من 

امل�صائل فكان يجيب عليها املفتي العام اأو املفتون يف املدن واملحافظات.

تطور نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف وتطور معه نظام الإفتاء، فتم ا�صتحداث دائرة لالإفتاء �صنة 1986م، لكن 
بقي املفتي مرتبًطا بوزير الأوقاف والذي قد يكون يف بع�ص الأحيان لي�ص من ذوي الدرا�صات ال�صرعية؛ ولذا ظل قا�صي 

الق�صاة يراأ�ص جمل�ص الإفتاء لأن قا�صي الق�صاة ل بد اأن يكون موؤهاًل تاأهياًل �صرعًيا.

ويف �صنة 2006/11/16م بداأ العمل بـ » قانون الإفتاء لعام 2006 »، والذي يق�صي با�صتقالل دائرة الإفتاء العام عن 



10

التقرير االحصائي السنوي
  2015                         

وزارة الأوقاف وغريها من اجلهات الر�صمية، واأ�صبحت رتبة املفتي العام تعادل رتبة وزير يف الدولة، وبهذا ا�صتقل الإفتاء 
عن اأجهزة الدولة الأخرى.

مهام  الدائرة وجمالت عملها واخلدمات التي تقدمها:

مهام  الدائرة:

بناء على توجيهات �صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�صني املعظم بقيام دائرة الإفتاء العام بدور 
فعال يف املجتمع يبني للنا�ص اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية بكل �صفافية واعتدال بعيدًا عن الغلو والتفريط؛ �صدرت الإرادة 
امللكية ال�صامية ب�صدور قانون الإفتاء رقم )60( ل�صنة 2006م يق�صي با�صتقالل دائرة الإفتاء العام عن وزارة الأوقاف 
وال�صوؤون واملقد�صات الإ�صالمية وغريها من اجلهات الر�صمية، وقد حدد القانون مهام الدائرة وواجباتها على النحو الآتي:

الإ�صراف على �صوؤون الفتوى يف اململكة وتنظيمها.( 1

اإ�صدار الفتوى يف ال�صوؤون العامة واخلا�صة وفقًا لأحكام هذا القانون.( 2

اإعداد البحوث والدرا�صات الإ�صالمية الالزمة يف الأمور املهمة والق�صايا امل�صتجدة.( 3

مة يف علوم ال�صريعة الإ�صالمية والدرا�صات ( 4 اإ�صدار جملة علمية دورية متخ�ص�صة تعنى بن�صر البحوث العلمية املُحكَّ
املتعلقة بها.

التعاون مع علماء ال�صريعة الإ�صالمية يف اململكة وخارجها فيما يتعلق ب�صوؤون الإفتاء.( 5

تقدمي الراأي وامل�صورة يف الأمور التي ُتعر�ص عليها من اأجهزة الدولة.( 6

ويتولى �صماحة املفتي العام م�صوؤولية اإدارة �صوؤون الدائرة، و�صري العمل فيها، وتنفيذ ال�صيا�صة العامة لالإفتاء، ي�صاعده 
يف ذلك الأمني العام )اأمني الفتوى( وجمموعة من املفتني يف مركز الدائرة واملحافظات.

وقد قامت الدائرة منذ ذالك احلني وخالل فرتة زمنية قيا�صية بالعديد من الإجنازات املتميزة من خالل تقدمي خدمة 
الفتوى للجمهور وامل�صاركة يف الفعاليات املحلية واخلارجية التي تعزز دورها كمرجعية دينية حتقق الثقة وامل�صداقية يف 

املجتمع.
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جمالت عمل الدائرة واخلدمات التي تقدمها

الأردن  داخل  يف  والأفراد  للموؤ�ص�صات  تقدميها  و/اأو  الفتوى  �صناعة  اأهمها  جمالت،  عدة  يف  الدائرة  تعمل 
وخارجه، وتت�صمن هذه املجالت خدمات الفتوى واخلدمات ال�صت�صارية الآتية:

مديريات دائرة الإفتاء العام 

مديرية الإفتاء املركزي:

اأق�سام املديرية:

 ق�صم الإفتاء املبا�صر: يقدم خدمة الإجابة عن الأ�صئلة من خالل الهاتف.( 1

 ق�صم الفتاوى الق�صرية: ويقدم خدمة الإجابة عن الأ�صئلة الواردة من خالل الر�صائل الق�صرية.( 2

املهام:

• و�صع اخلطط اخلا�صة بالأق�صام التابعة للمديرية ومتابعة م�صتوى اأدائها.	

• اإعداد الإح�صائيات اخلا�صة بالفتاوى الأ�صبوعية وال�صهرية.	

• الإجابة عن الأ�صئلة الواردة من خالل الر�صائل الق�صرية.	

• اإعداد الر�صالة الإلكرتونية اليومية.	

• الإجابة عن اأ�صئلة الهواتف اليومية.	

مديرية الدرا�سات والبحوث:  

ق�صم الدرا�صات.( 1

ق�صم حتقيق الرتاث واملخطوطات ( 2

املهام:

• الإجابة عن الأ�صئلة املكتوبة.	
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جمالت عمل الدائرة واخلدمات التي تقدمها

الأردن  داخل  يف  والأفراد  للموؤ�ص�صات  تقدميها  و/اأو  الفتوى  �صناعة  اأهمها  جمالت،  عدة  يف  الدائرة  تعمل 
وخارجه، وتت�صمن هذه املجالت خدمات الفتوى واخلدمات ال�صت�صارية الآتية:
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 ق�صم الفتاوى الق�صرية: ويقدم خدمة الإجابة عن الأ�صئلة الواردة من خالل الر�صائل الق�صرية.( 2

املهام:

• و�صع اخلطط اخلا�صة بالأق�صام التابعة للمديرية ومتابعة م�صتوى اأدائها.	

• اإعداد الإح�صائيات اخلا�صة بالفتاوى الأ�صبوعية وال�صهرية.	

• الإجابة عن الأ�صئلة الواردة من خالل الر�صائل الق�صرية.	

• اإعداد الر�صالة الإلكرتونية اليومية.	

• الإجابة عن اأ�صئلة الهواتف اليومية.	

مديرية الدرا�سات والبحوث:  

ق�صم الدرا�صات.( 1

ق�صم حتقيق الرتاث واملخطوطات ( 2

املهام:

• الإجابة عن الأ�صئلة املكتوبة.	
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• اإعداد الأجوبة ال�صرعية لالأ�صئلة املقدمة ملجل�ص الإفتاء والبحوث.	

• اإعداد الأجوبة ال�صرعية لالأ�صئلة املحولة من كافة املديريات، اأومن مكاتب املحافظات.	

• حتكيم الأبحاث الفقهية التي ير�صلها املفتون اإلى مديرية الدرا�صات والبحوث.	

• متابعة الأبحاث والدرا�صات املعا�صرة واأر�صفتها لال�صتفادة منها.	

• الإ�صراف على املكتبة اخلا�صة بالدائرة والعمل على تطويرها.	

• ت�صنيف قوائم بالأبحاث والدرا�صات املقرتحة للدرا�صة والبحث.	

• اإعداد درا�صة حول الكتب املحولة من املكتبة الوطنية.	

مديرية الإفتاء الإلكرتوين:

اأق�سام املديرية:

ق�صم التحرير.( 1

ق�صم الفتاوى الإلكرتونية.( 2

ق�صم الرتجمة.( 3

املهام:

• حترير املادة العلمية املكتوبة وامل�صموعة واملرئية، وتن�صيقها على املوقع الإلكرتوين.	

• حترير الفتاوى ال�صادرة عن الدائرة، والتي يتقرر و�صعها على املوقع الإلكرتوين.	

• حترير قرارات جمل�ص الإفتاء والبحوث، وو�صعها على املوقع الإلكرتوين.	

• ا�صتقبال القرتاحات وال�صتف�صارات وال�صكاوى، وحتويلها اإلى جهة الخت�صا�ص.	

• ا�صتقبال الأ�صئلة على املوقع الإلكرتوين، والإجابة عنها، وت�صدير الإجابة.	

• ا�صتقبال الأ�صئلة على الإمييل الإلكرتوين، والإجابة عنها، وت�صدير الإجابة.	

• التن�صيق العام للموقع الإلكرتوين واقرتاحات تطويره.	

• التن�صيق مع املديريات ذات الخت�صا�ص لتغذية املوقع باملادة العلمية.	
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• طباعة الكتب وتن�صيقها اإلكرتونيًا على املوقع.	

• الإ�صراف العام على اإن�صاء وحتديث وتطوير املكتبة الإلكرتونية.	

• متابعة تغطية اأخبار ون�صاطات الدائرة على املوقع الإلكرتوين.	

• تغذية املوقع بالن�صرات والإح�صائيات التي تخ�ص امل�صلمني.	

• اإلى جهة الخت�صا�ص، ثم حتريره 	 اأو حتويل ما يلزم حتويله  ا�صتقبال القرتاحات وال�صتف�صارات والإجابة عنها، 
واإر�صاله للم�صتف�صر.

• متابعة تعليقات النا�ص على ما ين�صر يف املوقع، والإجابة عنها. 	

• متابعة اإ�صدار ما ين�صر على املوقع اإعالميًا واتخاذ املنا�صب. 	

• �إ�سد�ر �لن�سر�ت �لربيدية �لأ�سبوعية.	

وحدة العالقات العامة والتعاون الدويل:

املهام: 

• متابعة مواعيد املنا�صبات الإ�صالمية والقومية واإعداد الرتتيبات الالزمة لذلك وتنفيذها.	

• اأمني 	 العام/  الأمني  اإلى  عنها  وملخ�صات  �صور  وتقدمي  الدينية  بال�صوؤون  املتعلقة  الإ�صالمي  العامل  اأخبار  متابعة 
الفتوى.

• تغطية اأعمال الدائرة اإعالميا بعد اإجازتها من قبل اأمني الفتوى واملفتي العام.	

• ا�صتقبال ال�صيوف والزائرين للدائرة وتغطية الجتماعات التي تتم يف الدائرة اإعالميا.	

• متثيل الدائرة يف املوؤمترات والندوات الدينية والعلمية املتخ�ص�صة التي تقع �صمن اخت�صا�صها.	

• الطالع على ال�صحف املحلية وت�صوير املوا�صيع التي تخ�ص هذه الدائرة وتزويد املفتي العام واأمني الفتوى بن�صخة 	
عنها.

• اإ�صدار مطبوعة خا�صة بالقرارات ال�صادرة عن جمل�ص الإفتاء العام لتعميم الفائدة.	

• اإ�صدار مطوية خا�صة عن دائرة الإفتاء العام ح�صب الأ�صول.	

• العمل على اإقامة العالقات مع املوؤ�ص�صات املحلية املختلفة.	
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• متثيل الدائرة يف املوؤمترات والندوات الدينية والعلمية املتخ�ص�صة التي تقع �صمن اخت�صا�صها.	

• الطالع على ال�صحف املحلية وت�صوير املوا�صيع التي تخ�ص هذه الدائرة وتزويد املفتي العام واأمني الفتوى بن�صخة 	
عنها.

• اإ�صدار مطبوعة خا�صة بالقرارات ال�صادرة عن جمل�ص الإفتاء العام لتعميم الفائدة.	
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• العمل على توطيد العالقات العامة الأخوية بني موظفي دائرة الإفتاء العام.	

• اإعداد املادة العلمية وال�صرعية لن�صرة) الإفتاء ( التي ت�صدرها الدائرة و حتريرها وطباعتها.	

• الإعداد والإ�صراف على الكتب والن�صرات واملطويات واملطبوعات التي ت�صدر عن الدائرة.	

• اإعداد املادة العلمية للندوات واملوؤمترات واملحا�صرات واملجالت العلمية التي ت�صرف عليها الدائرة.	

• اإ�صدار ن�صرات دورية بالأبحاث والدرا�صات واملقالت التي ت�صدر عن الدائرة.	

وحدة الرقابة الداخلية:

املهام: 

• اخلطط 	 وفق  اجنازها  مت  قد  للدائرة  املحددة  الأهداف  اأن  من  التاأكد  على  الدائرة  يف  العليا  الإدارة  م�صاعدة 
وال�صيا�صات املر�صومة.

• تزويد الإدارة العليا باملعلومات والبيانات عما يجري على الواقع لغايات اإحكام الرقابة والتقييم وامل�صائلة.	

• مراقبة الإنفاق من املال العام و�صمان اللتزام مب�صتويات الأداء املختلفة لتحقيق الأهداف املر�صومة.	

• ميتد نطاق عمل الرقابة الداخلية لي�صمل التدقيق والرقابة املالية والإدارية ال�صابقة اأو الالحقة، ال�صاملة اأو اجلزئية 	
يف املجالت التالية:

املوارد وا�صتخدامها.أ. 

عنا�صر الإنتاج الب�صرية.ب. 

الأداء واإجراءات العمل.ت. 

ال�صجالت وامل�صتندات وامللفات.ث. 

اأعمال اللجان.ج. 

القوانني والأنظمة والتعليمات والقرارات.	. 

الـتاأكد من �صحة و�صالمة تطبيق الت�صريعات املالية والإدارية..	. 

الإ�صراف على طر	 العطاءات وفتح املظاريف.د. 

بالإجراءات ذ.  العام  املفتي  ل�صماحة  والتن�صيب  ما  خلل  وجود  عند  امل�صائلة  حق  الداخلية  الرقابة  لوحدة 
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املنا�صبة. 

وحدة الرقابة ال�سرعية:

املهام: 

• التفتي�ص على مكاتب الإفتاء من حيث دوام املوظفني ال�صرعيني.	

• متابعة كل ما يخ�ص الفتاوى ال�صادرة عن مديريات دائرة الإفتاء العام يف املركز واملحافظات.	

•  مراقبة كل ما يخ�ص فتاوى الطالق من اإدخال وت�صدير وم�صادقة وا�صتعالم وطباعة.	

• القيام بتعديل فتوى الطالق يف حال وجود خطاأ يف اأي مرحلة من مراحل اإ�صدار الفتوى.	

•  متابعة اإح�صائيات الفتاوى ال�صادرة عن املركز الرئي�صي واملكاتب يف املحافظات.	

• متابعة ن�ساط �ملفتني و�لباحثني �ل�سرعيني د�خل وخارج �لد�ئرة 	

• متابعة و تطبيق الأوامر والتعليمات ال�صادرة عن دائرة الإفتاء العام مبا يخ�ص الفتاوى ال�صرعية.	

مكتب اإفتاء العا�سمة:

اأق�سام املكتب:

ق�صم فتاوى الطالق.( 1

ق�صم املقابالت ال�صخ�صية.( 2

ق�صم املتابعة.( 3

املهام:

• اإ�صدار الفتاوى اخلا�صة بالطالق	

• اإ�صدار الفتاوى اخلا�صة باملقابالت ال�صخ�صية ال�صفوية 	

• اإعداد واأر�صفة ق�صايا الطالق اإلكرتونيا وورقيا.	

• ا�صتقبال اجلمهور وت�صنيف معامالتهم واأ�صئلتهم وتوجيههم للجهة �صاحبة الخت�صا�ص	

• �إعد�د و�إر�سال خماطبات ر�سمية بوقائع �لطالق �لبائن )�سغرى �أو كربى( لد�ئرة قا�سي �لق�ساة ، و�لرد على �لكتب 	
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• متابعة كل ما يخ�ص الفتاوى ال�صادرة عن مديريات دائرة الإفتاء العام يف املركز واملحافظات.	

•  مراقبة كل ما يخ�ص فتاوى الطالق من اإدخال وت�صدير وم�صادقة وا�صتعالم وطباعة.	

• القيام بتعديل فتوى الطالق يف حال وجود خطاأ يف اأي مرحلة من مراحل اإ�صدار الفتوى.	
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• متابعة ن�ساط �ملفتني و�لباحثني �ل�سرعيني د�خل وخارج �لد�ئرة 	

• متابعة و تطبيق الأوامر والتعليمات ال�صادرة عن دائرة الإفتاء العام مبا يخ�ص الفتاوى ال�صرعية.	

مكتب اإفتاء العا�سمة:

اأق�سام املكتب:

ق�صم فتاوى الطالق.( 1

ق�صم املقابالت ال�صخ�صية.( 2
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املهام:

• اإ�صدار الفتاوى اخلا�صة بالطالق	

• اإ�صدار الفتاوى اخلا�صة باملقابالت ال�صخ�صية ال�صفوية 	

• اإعداد واأر�صفة ق�صايا الطالق اإلكرتونيا وورقيا.	

• ا�صتقبال اجلمهور وت�صنيف معامالتهم واأ�صئلتهم وتوجيههم للجهة �صاحبة الخت�صا�ص	
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املوجهة لدائرة الإفتاء من قبل الق�صاة يف املحاكم ال�صرعية.

مديرية ال�سوؤون الإدارية و املالية:

اأق�سام املديرية:

ق�صم املالية.( 1

ق�صم املوارد الب�صرية.( 2

ق�صم التدريب.( 3

ق�صم تكنولوجيا املعلومات.( 4

ق�صم اخلدمات الإدارية امل�صاندة.( 5

املهام: 

• اإعداد املوازنة ال�صنوية وتقدميها اإلى اأمني الفتوى لعر�صها على املفتى العام.	

• يعينها 	 التي  امل�صارف  يف  اأو  املركزي  ال�صندوق  يف  وحفظها  الواردات  ومراقبة  احل�صابية  القيود  على  الإ�صراف 
املجل�ص.

• اإعداد احل�صاب اخلتامي يف نهاية كل عام بوا�صطة مدققي احل�صابات وتقدميها للمجل�ص.	

• الإ�صراف على موظفي احل�صابات ومراقبتهم وتقدمي تقارير عنهم وتن�صيب كل ما يتعلق ب�صوؤونهم لالأمني العام /	
اأمني الفتوى.

• تنظيم �سجالت جلميع �أمالك �لإفتاء غري �ملنقولة يف �أنحاء �ململكة و�لحتفاظ ب�سورة عن �سند �لت�سجيل وخمطط 	
موقع تنظيمي لكل ملك وما يطراأ عليه من تبديل اأو تغيري القيود.

• الإ�صراف على تنظيم �صوؤون املوظفني من تعيني وترفيع وتعديل و�صع واإجازات وم�صتحقاتهم من رواتب ومكافاآت 	
نهاية اخلدمة وم�صك وحفظ ال�صجالت الالزمة لذلك.

• الإ�صراف على تقدمي التقارير ال�صنوية عن املوظفني اإلى اأمني الفتوى وترتيبها وحفظها بعد اإجراء الالزم عليها.	

• الإ�صراف على �صجالت وملفات املوظفني اخلا�صة بالدائرة ومتابعتها.	

• الإ�صراف على اللوازم واإعمال اخلدمات الالزمة للدائرة.	
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• الإ�صراف على �صجالت برامج التطوير والتدريب للدائرة واملوظفني.	

• الأ�صراف على دوام املوظفني يف الدائرة وتنفيذ التعليمات املتعلقة بذلك.	

ق�سم املوارد الب�سرية:

املهام:

• متابعة اأمور املوظفني ال�صنوية من اإجازات وترفيعات وزيادات.	

• اإعداد تقارير التقييم ال�صنوية للموظفني.	

• وال�صمان 	 املدنية،  اخلدمة  ديوان  مع  والتن�صيق  ال�صحي،  كالتاأمني  الأخرى؛  الدوائر  مع  املوظفني  اأمور  متابعة 
الجتماعي.

• متابعة اللجان الطبية.	

• اإعداد جدول الت�صكيالت للدائرة.	

ق�سم التدريب:

املهام:

• اإعداد اخلطة التدريبية ال�صنوية للموظفني.	

• و�سع �لرب�مج �لكفيلة بتطوير عمل �ملو�رد �لب�سرية.	

ق�سم تكنولوجيا املعلومات:

املهام:

• �إعد�د �لرب�مج �لالزمة لتنفيذ �أعمال �لد�ئرة على �حلا�سب �لآيل.	

• اإدخال جميع الفتاوى ال�صادرة عن الدائرة ومكاتب الإفتاء اإلى احلا�صب الآيل.	

• �إعد�د �لرب�مج لتدريب جميع موظفي �لد�ئرة و�ملكاتب على ��ستخد�م �حلا�سب �لآيل يف �لعمل �لر�سمي.	

• اإجراء ال�صيانة الدورية وعند ال�صرورة لأجهزة احلا�صب الآيل يف الدائرة ومكاتب الإفتاء.	

• ا�صتخراج املعلومات والإح�صاءات للفتاوى والأعمال املحفوظة يف احلا�صب الآيل.	
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مهام املفتي يف مكاتب الإفتاء يف املحافظات

اإ�صدار الفتاوى ال�صرعية يف الق�صايا املعرو�صة عليه يف امل�صائل ال�صرعية ذات الطابع ال�صخ�صي يف منطقته وتقدمي واجب ( 1

الن�صح والإر�صاد للمراجعني واإحالة امل�صائل الأخرى اإلى املفتي العام.

تدوين الفتاوى ال�صادرة عنه يف �صجل واإر�صال ن�صخة من كل منها اإلى املفتي العام �صهريًا.( 2

الإ�صراف على اإدراة املكتب و�صرف النفقات من ال�صلف املوؤقتة والدائمة.( 3

الطالع على الأبحاث التي يكلف بها الباحثون يف املكتب ودرا�صتها واإر�صال ن�صخة منها اإلى املفتي العام.( 4

امل�صاركة يف املنا�صبات  الر�صمية التي يدعى لها يف حمافظته.( 5

امل�صاركة يف املحا�صرات والدرو�ص التي يدعى لها.( 6

الإ�صراف على املوظفني يف املكتب وحماولة ن�صحهم واإر�صادهم والعتناء ب�صوؤونهم.( 7

�أن يكون له ن�ساط مميز وملحوظ يف حمافظته خا�سة مع مديرية �لأوقاف، و�ن يكون حلقة و�سل بني حمافظته وما يتعلق ( 8

بها وبني دائرة الإفتاء العام.

تزويد �لد�ئرة بالأبحاث �لعلمية و�ملقالت لي�سار �إلى ن�سرها عرب �ملوقع �لإلكرتوين �أو �لن�سرة �ل�سهرية.( 9

اأن يحر�ص على اأن يكون له احل�صور املميز يف حمافظته من خالل:( 10

الأوقاف - أ مديرية  وخا�صة  املحافظة  يف  الر�صمية  والدوائر  املوؤ�ص�صات  وكافة  الإداري  احلاكم  مع  املميزة  العالقة 

واملحاكم ال�صرعية والرتبية.

خطبة اجلمعة يف م�صاجد حمافظته.- ب

اللتزام بالزي ال�صرعي الر�صمي؛ لأنه املمثل للدائرة يف حمافظته.- ج
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اخلطة الإ�سرتاتيجية لدائرة الإفتاء العام

املقدمة:

من  ت�صرف  كل  يف  حكم  لها  الإ�صالمية  ال�صريعة  اأن  املخت�صون  ويعلم  امل�صلمني،  حياة  من  مهمًا  جانبًا  الإفتاء  يعد 
ْطَنا يِف اْلِكَتاِب ِمْن �َصْيٍء( الأنعام/ 38، وقال تعالى: ىمح     ٍّ     َّ    ِّ      ّٰ  ت�صرفات الإن�صان. قال تعالى: )َما َفرَّ
يمح النحل/ 89، وقال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: )ل يوؤمن اأحدكم حتى  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ 

يكون هواه تبعًا ملا جئت به(.

لهذا حر�ص العلماء وولة اأمور امل�صلمني على ن�صر الثقافة الإ�صالمية وبيان اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية بكل الو�صائل، 
وحيث يتعذر على كافة النا�ص الإحاطة بكافة الأحكام ال�صرعية كان ل بد من املتخ�ص�صني الذين يرجع اإليهم النا�ص فيما 
يعرت�صهم من ق�صايا يريدون حكم اهلل فيها؛ فاأُ�ص�صت مراكز يرجع اإليها النا�ص ليجدوا فيها من العلماء من يجيبهم على 

م�صائلهم وهي مراكز الفتوى.

ويالحظ من يقراأ القراآن الكرمي قول اهلل تعالى يف بع�ص الآيات )ي�صاألونك(، ثم ياأتي اجلواب من عند اهلل تعالى عما 
�صاأل عنه امل�صلمون، ومهمة تولها اهلل تعالى مهمة جد خطرية.

يمح الن�صاء/ 127؛ لأن الفتوى هي بيان احلكم ال�صرعي، واحلكم ال�صرعي  حج  مث  هت  مت  انظر قول اهلل عز وجل ٱىمحٱ 
هو حكم �هلل، فاهلل تعالى هو �لذي يبني �لأحكام، وير�سد �إليها �لنا�س بو�سائل خمتلفة عرفها �لعلماء و�سبطوها وبينوها 

للنا�ص.

ويف اململكة الأردنية الها�صمية وجدت موؤ�ص�صة الإفتاء منذ تاأ�صي�ص الدولة، وكان ل بد من اأن تكون فعالة متطورة تلبي 
حاجات املجتمع، وتواكب التطور العلمي واملوؤ�ص�صي الذي ي�صهده املجتمع الأردين. 

روؤيتنا:

لالأفراد  وتقدميها  ال�صرعي  والبحث  الفتوى  �صناعة  يف  رائدة  اإ�صالمية  فقهية  مرجعية  الدائرة  تكون  »اأن 
واملوؤ�ص�صات احلكومية وغري احلكومية، حمليًا واإقليميًا وعامليًا«.

ر�سالتنا:

الأحكام  بيان  يف  الو�صطية  الدينية  الفقهية  املرجعية  مفهوم  وتر�صيخ  النا�ص،  اإلى  تعالى  اهلل  ر�صالة  »تبليغ 
باملو�صوعات  والهتمام  واخلا�صة،  العامة  الأمور  الفتاوى يف  واإ�صدار  بتنظيم  وذلك  بها.  العمل  اإلى  والدعوة  ال�صرعية، 
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اخلطة الإ�سرتاتيجية لدائرة الإفتاء العام
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م�صائلهم وهي مراكز الفتوى.

ويالحظ من يقراأ القراآن الكرمي قول اهلل تعالى يف بع�ص الآيات )ي�صاألونك(، ثم ياأتي اجلواب من عند اهلل تعالى عما 
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يمح الن�صاء/ 127؛ لأن الفتوى هي بيان احلكم ال�صرعي، واحلكم ال�صرعي  حج  مث  هت  مت  انظر قول اهلل عز وجل ٱىمحٱ 
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ويف اململكة الأردنية الها�صمية وجدت موؤ�ص�صة الإفتاء منذ تاأ�صي�ص الدولة، وكان ل بد من اأن تكون فعالة متطورة تلبي 
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الفقهية واملخطوطات الإ�صالمية واإعداد الدرا�صات والبحوث ال�صرعية، والتاأ�صي�ص لالجتهاد اجلماعي بالتوا�صل مع علماء 
العامل الإ�صالمي، م�صتفيدين من تقنيات وو�صائل الت�صال والتوا�صل احلديثة«. 

القيم الأ�سا�سية  للدائرة:

وت�صاعد  فيها،  العاملني  جميع  يف  تتوافر  اأن  على  وحتر�ص  الدائرة،  بها  توؤمن  التي  الرا�صخة  املعتقدات  وهي 
القيم  اجلدول  وبني  اأهدافها.  حتقيق  يف  وجناحها  الدائرة  تقدم  يف  يوؤثر  دليل  باعتبارها  وفعالية،  بكفاءة  العمل  على 
الأ�صا�صية التي تتبناها الدائرة واأبعادها، وهي: الإخال�ص والأمانة، واملو�صوعية، والو�صطية والعتدال، والتميز، والعمل 

برو	 الفريق، والتطوير امل�صتمر 

جدول القيم الأ�صا�صية التي تتبناها الدائرة واأبعادها

اأبعادهاالقيم

الإخال�ص يف العمل ابتغاء مر�صاة اهلل �صبحانه وتعالى وحتقيقًا لالأمانة يف تنفيذ الأعمال.الإخال�ص والأمانة

الو�صطية والعتدال
تر�صيخ مفاهيم الو�صطية والعتدال يف املجتمع يف حتقيق مقا�صد ال�صريعة ملا فيه اخلري دون مغالة اأو 

تطرف.

تر�صيخ ثقافة العمل اجلماعي وبناء فرق موؤهلة قادرة على اإجناز روؤية ور�صالة واأهداف الدائرة.العمل املوؤ�ص�صي

ال�صفافية وامل�صوؤولية
التعامل بو�صو	 مع جمتمعنا وحتمل امل�صوؤولية، اإميانًا باأننا نحمل على عاتقنا م�صوؤولية اأعمالنا . 

التميز
تطبيق مفاهيم التميز على عنا�صر الأداء بالدائرة من خالل العمل بجد واإتقان مع حتري الدقة واجلودة 

�صعيًا لأف�صل النتائج واأ�صوبها.

التطوير امل�صتمر
اأف�صل خدمات يف �صناعة  تقدمي  اإلى  و�صوًل  فيها  والعاملني  الدائرة  لقدرات  امل�صتمر  للتطوير  ال�صعي 

الفتوى والبحث ال�صرعي.

اأهدافنا: 

الإبقاء على ال�صخ�صية الإ�صالمية املميزة يف اململكة الأردنية الها�صمية.( 1

جمع الكلمة ووحدة ال�صف اأمام املخاطر والتحديات الكثرية التي حتيط بنا من الداخل واخلارج؛ حيث اإن الوحدة ( 2
�صرورية للنجا	.

العمل بجدية يف كل احلقول؛ بحيث ي�صعر كل مواطن اأنه م�صوؤول عن الأمة من خالل اإتقانه لعمله، وقيامه بواجبه ( 3
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على اأف�صل �صورة.

حتقيق الأمن الجتماعي؛ بحيث ي�صعر كل مواطن من خالل التزامه هو وغريه باأخالقيات الإ�صالم اأنه اآمن على ( 4
دينه ونف�صه وماله وكل عزيز عليه.

حم ( 5 جم  يل  ىل  مل  خل  الفوز بر�صا اهلل تعالى الذي يوؤدي اإلى ال�صعادة يف الدنيا والآخرة. قال تعالى: ىمحٱ 
يمح  ٱ الأعراف/ 96، هذا يف الدنيا، اأما يف الآخرة فقد قال عز وجل:  حن  جن  يم  ىم  مم  خم 

يمح الق�ص�ص/ 83. حك  جك  حقمق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  ٱىمحٱ 

الآليات التي نعتمدها لتحقيق اأهدافنا:

توظيف كادر موؤهل من املخت�صني يف علوم ال�صريعة الإ�صالمية املختلفة يكون قادرًا على بيان الأحكام ال�صرعية يف ( 1
كافة امل�صائل التي تعر�ص عليه.

توظيف جهاز اإداري فعال يقوم باإدارة الأمور بكفاءة عالية.( 2

اإيجاد فروع للدائرة يف كافة املحافظات ومراكز الألوية والتجمعات ال�صكانية الكبرية.( 3

اإيجاد جهاز اإعالمي متميز ي�صتطيع اإي�صال املعلومات ال�صرعية اإلى النا�ص باأي�صر الطرق واأقل التكاليف، وقادر ( 4
على ال�صتفادة من م�صتجدات الإعالم.

حت�ص�ص حاجات النا�ص وطر	 املوا�صيع املهمة عليهم قبل اأن ي�صاألوا عنها؛ كيال يكون عمل الدائرة رد فعل ملا ي�صاأل ( 5
عنه النا�ص، بل يكون لها دور توجيهي قادر على تبليغ املعلومات الإ�صالمية الهامة اإلى النا�ص.

ال�صلة الكرمية مع مراكز نب�ص املجتمع مثل امل�صت�صفيات، ودور العالج، ومراكز الق�صاء، ومراكز الأمن ملعرفة ما ( 6
يعاين منه املجتمع؛ ليكون الت�صدي للم�صاكل من منطلق اإمياين؛ لأنه الأكرث تاأثريًا يف النا�ص.

خطاأ، ( 7 من  يح�صل  ما  ويعالج  ال�صواب،  طريق  اإلى  ير�صدهم  للجمهور  رحمة  باعتباره  عام  ب�صكل  الإفتاء  اإبراز 
ويحر�ص على �صالمة دينهم ودنياهم.

اإ�صعار املجتمع بالدور الإيجابي لالإفتاء من خالل م�صاركة املفتني يف اإ�صال	 ذات البني وراأب ال�صدع يف املجتمع ( 8
املحلي.

ك�صب ثقة اجلمهور من خالل الفتاوى املوثقة بالطريقة العلمية واللتزام بجانب احلق بغ�ص النظر عن العتبارات ( 9
الأخرى.



21

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

على اأف�صل �صورة.
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يمح الق�ص�ص/ 83. حك  جك  حقمق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  ٱىمحٱ 
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 حتديد ثوابت املجتمع الأردين ومراعاتها والتاأكيد عليها يف كل ن�صاطات الدائرة وفق اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية.01( 

اإدامة ال�صلة باملراكز العلمية داخل اململكة وخارجها باعتبارها امَلعني الذي ت�صتمد منه الدائرة اأو باعتبار الدائرة ( 11
هي التي تتولى اجلانب العملي يف املوؤ�ص�صات العلمية ال�صرعية.

اإبراز الكفاءات العلمية الأردنية؛ فالأردن فيه عدد من كليات ال�صريعة املميزة التي حظيت بالحرتام على م�صتوى ( 12
العامل الإ�صالمي؛ فال بد من اإ�صراكهم يف ن�صاطات دائرة الإفتاء لإبراز هذه املوؤ�ص�صات واإبراز العاملني فيها.

تاأ�صي�ص الدائرة على قواعد علمية وعملية ثابتة؛ بحيث ل تتغري نوعية عطائها بتغري الأ�صخا�ص العاملني فيها.( 13

مراجعة م�صاريع القوانني التي تعر�ص على الدائرة بطلب من جمل�ص النواب اأو اجلهات الر�صمية؛ بحيث نحافظ ( 14
على الطابع الإ�صالمي لالأردن باعتباره بلدًا اإ�صالميا هامًا من جهة، وباعتبار قيادته الها�صمية التي تت�صل بالن�صب 
النبوي ال�صريف، فالأردن بوابة احلجاز الذي فيه احلرمان ال�صريفان، وبوابة فل�صطني وفيها الأق�صى، وهو الراعي 

دوليًا للقد�ص ال�صريف، فمن ال�صروري مراعاة اأحكام ال�صريعة فيما ي�صدر فيه من قوانني واأنظمة.

التعاون مع هيئات وموؤ�ص�صات الإفتاء يف العامل الإ�صالمي نظرًا للحقل امل�صرتك مع هذه الهيئات، ثم اإنه اأ�صلوب ( 15
جيد لإبراز الأردن على م�صتوى العامل الإ�صالمي.

امل�ساريع التي تعمل الدائرة على اأ�سا�سها لتنفيذ الآليات وحتقيق الأهداف: 

توظيف الكوادر الب�صرية الالزمة )ح�صب جدول الت�صكيالت(.( 1

التاأكيد امل�صتمر على املفتني خالل الجتماع ال�صهري للمفتني ب�صرورة امل�صاركة يف اإ�صال	 ذات البني وراأب ال�صدع ( 2
يف املجتمع املحلي؛ لإ�صعار املجتمع بالدور اليجابي لالإفتاء، وكذلك التاأكيد امل�صتمر على ثوابت املجتمع الأردين 

ومراعاتها يف كل ن�صاطات الدائرة وفق اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية.

و�صع �صيا�صة -اأو مذكرات تفاهم- مع املراكز العلمية داخل اململكة وخارجها باعتبارها املعني الذي ت�صتمد منه ( 3
الدائرة وباعتبار الدائرة هي التي تتولى اجلانب العملي يف املوؤ�ص�صات العلمية ال�صرعية. )عالقة تكاملية( 

اإ�صراك اأ�صاتذة اجلامعات )وطالب الدرا�صات العليا( يف ن�صاطات الدائرة بهدف اإبراز الكفاءات العلمية الأردنية.( 4

اإنه ( 5 العامل الإ�صالمي؛ نظرًا للحقل امل�صرتك، ثم  للتعاون مع هيئات وموؤ�ص�صات الإفتاء يف  و�صع �صيا�صة )خطة( 
اأ�صلوب جيد لإبراز الأردن على م�صتوى العامل.
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تعريف مبجل�س الإفتاء والبحوث والدرا�سات الإ�سالمية

ن�ص قانون الإفتاء رقم )60( ل�صنة 2006م، وقانون رقم )4( ل�صنة 2009م معدل لقانون الإفتاء  على اأنه ين�صاأ 
املفتي  �صماحة  املجل�ص  ويراأ�ص هذا  الإ�صالمية(،  والدرا�صات  والبحوث  الإفتاء  ي�صمى ) جمل�ص  اململكة جمل�ص  يف 

العام، الذي هو يف الوقت احلايل ال�صيخ عبد الكرمي اخل�صاونة، وع�صوية كل من: 

اأحد ق�صاة حمكمة ال�صتئناف ال�صرعية ي�صميه قا�صي الق�صاة.( 1

الفقه ( 2 يف  املتخ�ص�صني  من  الر�صمية  الأردنية  اجلامعات  يف  ال�صريعة  كلية  يف  التدري�صية  الهيئة  اأع�صاء  اأحد 
الإ�صالمي ي�صميه املفتي العام بالتناوب.

مفتي القوات امل�صلحة الأردنية.( 3

مفتي حمافظة العا�صمة.( 4

اأحد العلماء املخت�صني يف علوم ال�صريعة الفقهية من وزارة الأوقاف وال�صوؤون واملقد�صات الإ�صالمية ي�صميه الوزير.( 5

خم�صة من العلماء املخت�صني يف العلوم ال�صرعية.( 6

 ويعني هوؤلء بقر�ر من جمل�س �لوزر�ء بناًء على تن�سيب �سماحة �ملفتي �لعام، وي�سرتط يف كلٍّ منهم �أن يكون من 
العلماء والفقهاء املعروفني ببحوثهم ودرا�صاتهم يف العلوم ال�صرعية، واأن يكون حا�صاًل على ال�صهادة اجلامعية الأولى 

يف العلوم ال�صرعية كحد اأدنى، وم�صى على ح�صوله عليها مدة ل تقل عن خم�ص ع�صرة �صنة. 

نائب الرئي�س: 

ن�صنّ القانون على اأن املجل�ص يختار من بني اأع�صائه نائبًا للرئي�ص، وقد مت اختيار �صماحة الأ�صتاذ الدكتور اأحمد 
هليل نائبًا للرئي�ص.

مدة املجل�س: 

مدة املجل�ص اأربع �صنوات قابلة للتجديد. 

مهام املجل�س  و�سالحياته:

و�صع ال�صيا�صة العامة لالإفتاء يف اململكة. ( 1
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يف ( 2 وبحث  درا�صة  اإلى  حتتاج  التي  الأمور  ويف  اجتهاد،  اإلى  حتتاج  التي  امل�صتجدة  العامة  ال�صوؤون  على  الإ�صراف 
املذاهب الفقهية، والق�صايا املحالة اإلى الدائرة من اأي جهٍة ر�صمية.

بيان احلكم ال�صرعي يف ال�صوؤون العامة امل�صتجدة التي حتتاج اإلى اجتهاد، ويف الأمور التي حتتاج اإلى درا�صة وبحث ( 3
يف املذاهب الفقهية، والق�صايا املحالة اإلى الدائرة من اأي جهٍة ر�صمية.

اإ�صدار الفتاوى ال�صرعية يف الأمور التي تعر�ص عليه.( 4

درا�صة اقرتاحات م�صروعات القوانني والأنظمة التي حتال اإليه لبيان الراأي ال�صرعي فيها.( 5

تقييم البحوث العلمية التي تقدم من العلماء املخت�صني يف علوم ال�صريعة الإ�صالمية، بناًء على تكليف املجل�ص اأو ( 6
املفتي العام، ووفق تعليمات ت�صدرها لهذه الغاية.

يقوم املجل�ص باإ�صدار قرار تعيني املفتني يف الدائرة واملحافظات بناًء على تن�صيب املفتي العام.( 7

ميار�ص جمل�ص الإفتاء �صالحيات جمل�ص الوزراء فيما يتعلق بنظام موظفي دائرة الإفتاء العام.( 8

اإنهاء الع�سوية: 

تنتهي ع�صوية اأي من اأع�صاء املجل�ص يف احلالت التالية:

الوفاة.( 1

 بال�صتقالة.2( 

 الغياب عن ح�صور اجلل�صات لثالث مرات متتالية دون عذر يقبله املجل�ص.3( 

اجتماع املجل�س وقراراته: 

يجتمع املجل�ص مرة كل �صهر على الأقل، وكلما دعت احلاجة اإلى ذلك بدعوة من رئي�صه اأو نائبه يف حال غيابه، ويكون 
اجتماعه قانونيًا بح�صور اأغلبية ثلثي اأع�صائه، على اأن يكون من بينهم رئي�صه، اأو نائبه يف حال غيابه، ويتخذ املجل�ص 

قراراته باأغلبية اأع�صائه احلا�صرين، واإذا ت�صاوت الأ�صوات فريجح اجلانب الذي �صوت معه رئي�ص الجتماع. 

مقرر املجل�س: 

ي�صمي املفتي اأحد املفتني ليكون مقررًا للمجل�ص.
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قرارات جمل�س الإفتاء لعام )2015(:  

قرار رقم: )212( )2/ 2015( مكانة اللغة العربية و�صرورة �صيانتها والهتمام بها. 

قرار رقم: )213( )3/ 2015(حكم تعليم منا�سك �حلج عرب جم�سمات �لكعبة و�مل�ساعر.

قرار رقم: )214( )4/ 2015( مقدار زكاة الفطر  لعام )2015( م.

قرار رقم: )215( )5/ 2015( �سروط جو�ز �لتربع بالكلى.

قرار رقم: )216( )6/ 2015( طالق الغ�صبان والطالق البدعي من حيث الوقوع وعدمه . 

قرار رقم )217( )7/ 2015( حكم ري املزروعات باملياه املعاجلة من حمطات ال�صرف ال�صحي . 

قرار رقم: )218( )8/ 2015( حكم قبول تربعات �لبنوك �لتقليدية للموؤ�س�سات �خلريية . 

قرار رقم : ) 219( ) 2015/9( حكم ما تفعله داع�ص من ال�صبي .

قرار رقم :)220( ) 2015/10( م�صروعية الأذانني ل�صالة اجلمعة.
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املفتي العام و املفتون يف الدائرة
املفتي العام:

يتولى املفتي العام م�صوؤولية اإدارة �صوؤون الدائرة، و�صري العمل فيها، وتنفيذ ال�صيا�صة العامة لالإفتاء، ويعني باإرادة ملكية �صامية 

برتبة الوزير وراتبه و�صالحياته، وتنتهي خدماته بالطريقة نف�صها. 

وي�سرتط يف َمن يعنينَّ يف من�سب �ملفتي �لعام �أن يكون قد ح�سل على �ل�سهادة �جلامعية �لأولى يف �لعلوم �ل�سرعية �لفقهية على 

الأقل، وم�صى على ح�صوله عليها مدة ل تقل عن ع�صرين �صنة، واأن تتوافر فيه القدرة العلمية والعملية التي توؤهله للقيام بالإفتاء، 

واأن يتمتع بح�صن ال�صرية وال�صمعة.
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منهج الفتوى واآليتها يف دائرة الإفتاء العام
منهج الفتوى يف الدائرة:

م�صائل الفقه الإ�صالمي م�صائل كثرية ومتنوعة ومتعلقة بجميع ميادين احلياة وممار�صات الب�صر، وقد ترك لنا علماء 
الإ�صالم ثروة هائلة من الأحكام والت�صريعات التي تنري حياة النا�ص باأنوار احلكمة الربانية، وتبني اختياراتها الفقهية 
و�لت�سريعية على �أ�سا�س متني من م�سادر �لت�سريع �ملعتربة، �لتي هي: �لكتاب و�ل�سنة و�لإجماع و�لقيا�س و�مل�سالح �ملر�سلة.

وقد ��ستقر هذ� �لرت�ث �لفقهي يف �أربعة من �ملذ�هب �لفقهية �ملعتربة: �حلنفي و�ملالكي و�ل�سافعي و�حلنبلي، ووقع 
الإجماع على اعتمادها واعتبارها طرائق مو�صلة اإلى حتقيق ر�صوان اهلل عز وجل، واإلى حفظ م�صالح البالد والعباد.  

وملا كانت دائرة الإفتاء العام حلقة من حلقات امل�صرية العلمية للحركة الفقهية العامة، اختارت اأن تعتمد واحدًا من 
املذاهب الفقهية الأربعة منطلقًا واأ�صا�صًا لالختيارات الفقهية املفتى بها، كي يتحقق من خالل هذا العتماد ما حققته 

�حلركة �لفقهية عرب �لتاريخ �لإ�سالمي كله من فو�ئد وم�سالح عظيمة، من �أهمها:

ال�صالمة بني يدي اهلل عز وجل يف موقف احل�صاب العظيم، فال نبدل ول نغري يف دين اهلل ما مل ياأذن به �صبحانه.( 1

حتقيق الو�صطية التي هي من قواعد ال�صريعة الإ�صالمية، والتي كانت واحدة من ميزات الرثوة الفقهية الهائلة. ( 2

ال�صالمة من الأقوال امل�صطربة والآراء ال�صاذة التي ت�صبب اخللل يف احلياة الفكرية والعملية.  ( 3

حتقيق �ن�سباط �لفتوى وتقليل �خلالف -غري �لنافع- ما �أمكن.( 4

م�صاعدة املفتني على معرفة الأحكام ال�صرعية باأ�صهل طريق؛ فالعمر كله ي�صيق عن املفتي اإذا ما اأراد اأن يجتهد ( 5
يف جميع ما يعر�ص عليه من م�صائل اجتهادًا كاماًل، فكان الأخذ عن الفقهاء ال�صابقني هو احلل الذي ل غنى عنه. 

املباركة، وذلك  للفتوى يف بالدنا  اأ�صا�صًا ومنطلقًا  ال�صافعي  الإمام  العام على مذهب  الإفتاء  وقد وقع اختيار دائرة 
ل�صببني اثنني:

�أوًل: �أنه �ملذهب �لأكرث �نت�سارً� يف بالدنا عرب �لتاريخ، ومر�عاة �لغالب مق�سد �سرعي.

�صببًا يف  باجتهادات فقهية كانت وما زالت  والراأي، وخرج  اأ�صول مدر�صتي احلديث  اأنه مذهب و�صطي جمع بني  ثانيًا: 
حتقيق م�صالح الأمة وجمع كلمتها، وهذا ال�صبب -واإن كان متحققًا يف املذاهب الفقهية الأخرى- اإل اأن مذهب الإمام 

ال�صافعي حاز ق�صب ال�صبق فيه.

والتزام دائرة الإفتاء بالفتوى على مذهب الإمام ال�صافعي ل يعني التقليد التام لجتهادات فقهاء املذهب، بل للدائرة 
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روؤية متقدمة يف طريقة ال�صتفادة من جميع مفردات املذاهب الفقهية �صمن املعطيات الآتية:

اإذا تعلقت امل�صاألة بنازلة جديدة من نوازل الع�صر غري من�صو�ص عليها يف اجتهادات الفقهاء، اأو كانت من امل�صائل ( 1
العامة التي تتعلق باملجتمع كله اأو الأمة كلها، �صواء يف م�صائل املعامالت املالية اأو النوازل الطبية اأو غريها: فال 
اأبحاث خا�صة لدرا�صة امل�صاألة يف �صوء الأدلة ال�صرعية والقواعد الفقهية واملوازنة  بد للدائرة حينئذ من اإعداد 
بني امل�صالح واملفا�صد، تخل�ص من خاللها اإلى حكم �صرعي يعر�ص على )جمل�ص الإفتاء( للبحث والتداول، ثم 

الو�صول اإلى قرار خا�ص ب�صاأن تلك امل�صاألة. 

ب�صوؤال ( 2 املحيطة  والظروف  واملكان  الزمان  تغري  ينا�صب  ل  معينة  م�صاألة  يف  ال�صافعي  املذهب  اجتهاد  كان  اإذا 
امل�صتفتي، كاأن يوؤدي اإلى حرج �صديد، اأو م�صقة بالغة، اأو اختلفت العلة التي من اأجلها ن�ص فقهاء ال�صافعية على 
ذلك الجتهاد، اأو ا�صتجد من املعلومات واحلقائق العلمية ما يدعو اإلى اإعادة البحث يف الختيار الفقهي: ففي جميع 
هذه احلالت تقوم دائرة الإفتاء باإعادة درا�صة امل�صاألة يف �صوء القواعد الفقهية واملقا�صد ال�صرعية، وت�صتفيد من 

اجتهادات جميع املذاهب الإ�صالمية للو�صول اإلى احلكم ال�صرعي الأقرب اإلى مقا�صد ال�صريعة. 

واأما يف ق�صايا الأحوال ال�صخ�صية، كالنكا	 والطالق واحل�صانة واملرياث، فاإن الدائرة تعتمد يف الفتوى )قانون ( 3
الأحوال ال�صخ�صية الأردين( ول تخرج عنه، وذلك حتى ل يحدث ت�صارب بني الإفتاء والق�صاء ال�صرعي يف اململكة، 
والقانون م�صتمد من اجتهادات واأقوال فقهاء امل�صلمني، مت اختيارها وفق اأ�ص�ص و�صوابط �صرعية، من قبل جلان 

خمت�سة.  

اآلية الفتوى يف الدائرة:

اأما عن اآلية اإ�صدار الفتوى يف دائرة الإفتاء، فاإن الدائرة تقوم بعدة مهام، ولكل مهمة اآلية خا�صة بها، ومن هذه 
املهام:

اأوًل: الفتاوى ال�سرعية املخت�سة بالطالق: 

حيث يتم التعامل - وب�صرية تامة - بحيث ل يطلع على الفتوى وحيثياتها اإل الزوجان واملفتي املخت�ص فقط، وتتم 
الفتوى عن طريق:

تعبئة الطلب املخ�ص�ص للطالق.( 1

ال�صتعالم عن طريق ا�صم الزوج اأو ا�صم الزوجة اإذا كان هناك طالق �صابق، وذلك من خالل �صوؤال الزوج عن ( 2
ذلك ومن خالل مراجعة احلا�صب الآيل.
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حتويله اإلى املفتي املخت�ص.( 3

حتويل املعاملة اإلى ق�صم الطباعة بعد ح�صوله على الفتوى.( 4

يتم التدقيق على الفتوى وتوقيعها من قبل املفتي.( 5

ت�صدير املعاملة وو�صع رقم �صادر وختم املعاملة باخلامت الر�صمي للدائرة.( 6

ثانًيا: الفتاوى ال�سرعية غري املخت�سة بالطالق:

اإذا كان ال�صوؤال �صفهيًّا يتم حتويله اإلى اأحد املفتني مبا�صرة.( 1

اإذا كان ال�صوؤال مكتوًبا يقوم امل�صتفتي بتعبئة النموذج املخ�ص�ص للفتوى ال�صرعية املكتوبة، ثم يتم حتويل ال�صوؤال ( 2
الفقهاء، ثم يعر�ص على جلنة  واأقوال  بالأدلة  ًما  باإعداد اجلواب مدعَّ الذي يقوم  الدائرة  الباحثني يف  اأحد  اإلى 
لة لهذه الغاية وبعد اإقراره من قبل اللجنة يتم عر�صه على �صماحة املفتي العام لإقراره اأو تعديله ح�صب ما  م�صكَّ

يراه منا�صًبا، ومن ثم الت�صال بامل�صتفتي واإخباره بالفتوى.

ثالًثا: الفتوى ال�سرعية عن طريق الهاتف:

حيث يقوم امل�صتفتي بالت�صال بالدائرة لعر�ص ال�صوؤال ومن ثم يتم حتويله اإلى اأحد املفتني الذي بدوره ي�صتمع ل�صوؤال 
امل�صتفتي وجميع حيثياته ويقوم باتخاذ اأحد الإجراءات التالية:

اإما اأن يجيب امل�صتفتي على �صوؤاله مبا�صرة: اإذا كان ال�صوؤال مما يكرث ال�صوؤال عنه ول يحتاج اإلى بحث ومدار�صة فقهية. 

ا اإلى الدائرة: اإذا كان ال�صوؤال بحاجة اإلى زيادة اإي�صا	 اأو بحاجة اإلى  واإما اأن يطلب من امل�صتفتي احل�صور �صخ�صيًّ
�أو تعلق  ا بفتاوى �لطالق �لتي ل يجاب عليها عن طريق �لهاتف ملا لها من خ�سو�سية،  �أو كان خمت�سًّ مد�ر�سة وبحث، 

مب�صائل النزاع املايل. 

لتتم  �حلديثة،  �لت�سال  و�سائل  عرب  �أو  بنف�سه  و�إر�ساله  مكتوب،  ب�سكل  �ل�سوؤ�ل  تقدمي  �مل�ستفتي  من  يطلب  �أن  و�إما 
درا�صته وفق اآلية الأ�صئلة املكتوبة املارة اآنًفا.

واإما اأن يتوقف املفتي عن الفتوى ويطلب من امل�صتفتي الت�صال يف وقت يحدده املفتي وذلك لدرا�صة امل�صاألة وبحثها 
بامل�صورة مع املفتني الآخرين، وباطالع �صماحة املفتي العام، وذلك حتى ل يعطى امل�صتفتي حكًما مت�صرًعا دون اأن يكون 
مبنيًّا على در��سة و�عية ومعمقة؛ فد�ئرة �لإفتاء ت�سعى لأن تكون جميع �لفتاوى �ل�سادرة عنها موثقة حتى ترب�أ �لذمة �أمام 

اهلل تعالى. 
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الفقهاء، ثم يعر�ص على جلنة  واأقوال  بالأدلة  ًما  باإعداد اجلواب مدعَّ الذي يقوم  الدائرة  الباحثني يف  اأحد  اإلى 
لة لهذه الغاية وبعد اإقراره من قبل اللجنة يتم عر�صه على �صماحة املفتي العام لإقراره اأو تعديله ح�صب ما  م�صكَّ

يراه منا�صًبا، ومن ثم الت�صال بامل�صتفتي واإخباره بالفتوى.

ثالًثا: الفتوى ال�سرعية عن طريق الهاتف:

حيث يقوم امل�صتفتي بالت�صال بالدائرة لعر�ص ال�صوؤال ومن ثم يتم حتويله اإلى اأحد املفتني الذي بدوره ي�صتمع ل�صوؤال 
امل�صتفتي وجميع حيثياته ويقوم باتخاذ اأحد الإجراءات التالية:

اإما اأن يجيب امل�صتفتي على �صوؤاله مبا�صرة: اإذا كان ال�صوؤال مما يكرث ال�صوؤال عنه ول يحتاج اإلى بحث ومدار�صة فقهية. 

ا اإلى الدائرة: اإذا كان ال�صوؤال بحاجة اإلى زيادة اإي�صا	 اأو بحاجة اإلى  واإما اأن يطلب من امل�صتفتي احل�صور �صخ�صيًّ
�أو تعلق  ا بفتاوى �لطالق �لتي ل يجاب عليها عن طريق �لهاتف ملا لها من خ�سو�سية،  �أو كان خمت�سًّ مد�ر�سة وبحث، 

مب�صائل النزاع املايل. 

لتتم  �حلديثة،  �لت�سال  و�سائل  عرب  �أو  بنف�سه  و�إر�ساله  مكتوب،  ب�سكل  �ل�سوؤ�ل  تقدمي  �مل�ستفتي  من  يطلب  �أن  و�إما 
درا�صته وفق اآلية الأ�صئلة املكتوبة املارة اآنًفا.

واإما اأن يتوقف املفتي عن الفتوى ويطلب من امل�صتفتي الت�صال يف وقت يحدده املفتي وذلك لدرا�صة امل�صاألة وبحثها 
بامل�صورة مع املفتني الآخرين، وباطالع �صماحة املفتي العام، وذلك حتى ل يعطى امل�صتفتي حكًما مت�صرًعا دون اأن يكون 
مبنيًّا على در��سة و�عية ومعمقة؛ فد�ئرة �لإفتاء ت�سعى لأن تكون جميع �لفتاوى �ل�سادرة عنها موثقة حتى ترب�أ �لذمة �أمام 

اهلل تعالى. 
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رابًعا: ال�ستفتاء عن طريق الر�سائل الق�سرية:

تعاقدت �لد�ئرة مع بع�س �سركات �لت�سال لتقدمي خدمة �ل�ستفتاء عرب �لر�سائل �لق�سرية للهو�تف �لنقالة، �إ�سافة 
اإلى اإمكانية الإر�صال عن طريق خدمات احلكومة الإلكرتونية، ويتم الإجابة على هذه الأ�صئلة عن طريق: 

طباعة الأ�صئلة على ورق.( 1

ثم حتويلها اإلى الباحثني لإعداد الإجابات الأولية لهذه الأ�صئلة مدعمة بالأدلة واأقوال الفقهاء.( 2

عر�س �لإجابات على جلنة خمت�سة وم�سكلة لذلك.( 3

عر�ص الإجابات املقرة من قبل اللجنة على �صماحة املفتي العام لإقرارها.( 4

يتم طباعة اجلواب واإر�صاله اإلى ال�صائل يف مدة يفرت�ص اأن ل تتجاوز الثماين والأربعني �صاعة. ( 5

خام�ًسا: ال�ستفتاء عرب املوقع الإلكرتوين:

ت�صتقبل الدائرة يوميًّا الأ�صئلة الواردة على هذا املوقع، وبافتتاحه مل يعد حدود الإفتاء قا�صًرا على الفتاوى املوجهة من 
�ململكة �لأردنية �لها�سمية فح�سب، بل تو�سعت حدود �لفتاوى لتعم �أرجاء �ملعمورة كلها، فرتد �ل�ستفتاء�ت من خمتلف دول 
العامل، ول حدود للفتوى ول حدود لتطلعات دائرة الإفتاء العام الأردنية، فالذي تطمح اإليه الدائرة هو ما يطمح اإليه كل 
م�صلم، وهو اأن يرى الأحكام ال�صرعية مطبقة بني النا�ص، ويرى امل�صلمني يف جميع اأنحاء العامل مهتمني باأحكام ال�صريعة 
الإ�صالمية، حري�صني على دينهم حر�صهم على �صحتهم، وهذا هو احلد الأدنى، اأما الذين يعرفون اأن احلكم ال�صرعي هو 
حكم اهلل، وتعظيمه تعظيم هلل، والعمل به �صعادة يف الآخرة والأولى، فاإنهم يراعون اأحكام ال�صريعة يف كل �صغرية وكبرية، 
ينيمح لنحل:43. ىن  من  خن  حن  جن  يم  ويعملون مبا يعلمون منها، وي�صاألون عما ل يعلمون، عماًل بقوله تعالى: ىمحٱىم 

اإلى املوقع الإلكرتوين من خالل جلنة متخ�ص�صة من املفتني، يولون هذه الأ�صئلة  وتتم الإجابة عن الأ�صئلة الواردة 
عناية خا�صة، ويعدون الأجوبة العلمية عليها، ثم يتم عر�صها على �صماحة املفتي العام مبا�صرة ليقرها اأو يعدل عليها، ثم 

تن�صر على �صفحات املوقع املباركة باإذن اهلل.
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اخلدمات التي تقدمها دائرة الإفتاء

خدمة فتاوى املوقع الإلكرتوين:

ت�سمل هذه �خلدمة �لإجابة على �لأ�سئلة �ملوجهة �إلى �ملوقع عرب ق�سم )�أر�سل �سوؤ�لك(. 

وتنق�صم اإلى ق�صمني:  

 الفتاوى البحثية: يتو�صع فيها اجلواب بذكر الأدلة ال�صرعية، وتوثيق اأقوال الفقهاء، و�صر	 الختالف اإن وجد. 

�لفتاوى �ملخت�سرة: يتم فيها عر�س �جلو�ب ب�سورة خمت�سرة موجزة، يقت�سر فيها على ذكر �حلكم �ل�سرعي وتعليله 
باأق�صر عبارة.    

ويف كال الق�صمني تتم الإجابة عن الأ�صئلة الواردة من خالل جلنة متخ�ص�صة من املفتني، يولون هذه الأ�صئلة عناية خا�صة، 
ويعدون الأجوبة العلمية عليها، ثم يتم عر�صها على �صماحة املفتي العام مبا�صرة ليقرها اأو يعدل عليها. 

تطبيق ( 1 خالل  من  اإخراجها  عليه  يتوجب  التي  الزكاة  ح�صاب  خالله  من  امل�صلم  ي�صتطيع  الزكاة:  ح�صاب  خدمة 
مربوط باأ�سعار �لذهب عامليًا. 

خدمة Rss للزوايا التالية: جديد الفتاوى، املقالت، الدرا�صات والبحوث، قرارات جمل�ص الإفتاء، املكتبة.( 2

3 ).)Iftaa@aliftaa.jo( خدمة �ل�سكاوى و�ل�ستف�سار�ت �لإد�رية: وذلك عن طريق �لربيد �لإلكرتوين للد�ئرة

خدمة �ل�سرت�ك يف �لقائمة �لربيدية: حيث يتم �إر�سال ر�سالة دورية عرب �لربيد �لإلكرتوين للم�سرتكني، تت�سمن ( 4
اآخر الأبحاث والفتاوى التي مت ن�صرها على املوقع.

�صفحة فعالة على الفي�صبوك: تنقل كل جديد يف موقع الإفتاء، وتتفاعل مع املعجبني بال�صفحة ب�صكل يومي، وعلى ( 5
مدار ال�صاعة.

خدمة ترجمة الفتاوى واملقالت وتوفري بع�ص اخلدمات باللغة الإجنليزية.( 6

يقدم ( 7  )  Google play( على  اهلل  باإذن  وقريبا   )  App store( اآبل  متجر  من  الإفتاء  دار  تطبيق  بناء 
اخلدمات الرئي�صية التالية: مثل خدمة )اأر�صل �صوؤالك(، بحيث حت�صل من خاللها على جواب �صوؤالك ال�صرعي 
خالل �ساعات. ويقدم �لتطبيق �أي�سًا خدمة )�لبحث( يف �أر�سيف �لفتاوى �ملن�سورة كاملة. وت�ستطيع عرب نافذته 

متابعة كل جديد ما ي�صدر من قرارات جمل�ص الإفتاء، وجديد املقالت. 
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اخلدمات التي تقدمها دائرة الإفتاء

خدمة فتاوى املوقع الإلكرتوين:

ت�سمل هذه �خلدمة �لإجابة على �لأ�سئلة �ملوجهة �إلى �ملوقع عرب ق�سم )�أر�سل �سوؤ�لك(. 

وتنق�صم اإلى ق�صمني:  

 الفتاوى البحثية: يتو�صع فيها اجلواب بذكر الأدلة ال�صرعية، وتوثيق اأقوال الفقهاء، و�صر	 الختالف اإن وجد. 

�لفتاوى �ملخت�سرة: يتم فيها عر�س �جلو�ب ب�سورة خمت�سرة موجزة، يقت�سر فيها على ذكر �حلكم �ل�سرعي وتعليله 
باأق�صر عبارة.    

ويف كال الق�صمني تتم الإجابة عن الأ�صئلة الواردة من خالل جلنة متخ�ص�صة من املفتني، يولون هذه الأ�صئلة عناية خا�صة، 
ويعدون الأجوبة العلمية عليها، ثم يتم عر�صها على �صماحة املفتي العام مبا�صرة ليقرها اأو يعدل عليها. 

تطبيق ( 1 خالل  من  اإخراجها  عليه  يتوجب  التي  الزكاة  ح�صاب  خالله  من  امل�صلم  ي�صتطيع  الزكاة:  ح�صاب  خدمة 
مربوط باأ�سعار �لذهب عامليًا. 

خدمة Rss للزوايا التالية: جديد الفتاوى، املقالت، الدرا�صات والبحوث، قرارات جمل�ص الإفتاء، املكتبة.( 2

3 ).)Iftaa@aliftaa.jo( خدمة �ل�سكاوى و�ل�ستف�سار�ت �لإد�رية: وذلك عن طريق �لربيد �لإلكرتوين للد�ئرة

خدمة �ل�سرت�ك يف �لقائمة �لربيدية: حيث يتم �إر�سال ر�سالة دورية عرب �لربيد �لإلكرتوين للم�سرتكني، تت�سمن ( 4
اآخر الأبحاث والفتاوى التي مت ن�صرها على املوقع.

�صفحة فعالة على الفي�صبوك: تنقل كل جديد يف موقع الإفتاء، وتتفاعل مع املعجبني بال�صفحة ب�صكل يومي، وعلى ( 5
مدار ال�صاعة.

خدمة ترجمة الفتاوى واملقالت وتوفري بع�ص اخلدمات باللغة الإجنليزية.( 6

يقدم ( 7  )  Google play( على  اهلل  باإذن  وقريبا   )  App store( اآبل  متجر  من  الإفتاء  دار  تطبيق  بناء 
اخلدمات الرئي�صية التالية: مثل خدمة )اأر�صل �صوؤالك(، بحيث حت�صل من خاللها على جواب �صوؤالك ال�صرعي 
خالل �ساعات. ويقدم �لتطبيق �أي�سًا خدمة )�لبحث( يف �أر�سيف �لفتاوى �ملن�سورة كاملة. وت�ستطيع عرب نافذته 

متابعة كل جديد ما ي�صدر من قرارات جمل�ص الإفتاء، وجديد املقالت. 
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خدمة فتاوى الطالق:

ل تقدم هذه اخلدمة عن طريق الهاتف، ول عن طريق الر�صائل اخللوية والإمييالت، واإمنا تكون عن طريق املقابلة 
الزوجان  اإل  الفتوى وحيثياتها  تامة- بحيث ل يطلع على  التعامل -وب�صرية  يتم  املفتني، حيث  اأحد  ال�صخ�صية مع 

واملفتي املخت�ص فقط، وتتم الفتوى عن طريق:

تعبئة الطلب املخ�ص�ص للطالق.( 1

ال�صتعالم عن طريق ا�صم الزوج اأو ا�صم الزوجة اإذا كان هناك طالق �صابق، وذلك من خالل �صوؤال الزوج عن ( 2
ذلك ومن خالل مراجعة احلا�صب الآيل.

حتويله اإلى املفتي املخت�ص.( 3

حتويل املعاملة اإلى ق�صم الطباعة بعد ح�صوله على الفتوى.( 4

يتم التدقيق على الفتوى وتوقيعها من قبل املفتي.( 5

ت�صدير املعاملة وو�صع رقم �صادر وختم املعاملة باخلامت الر�صمي للدائرة.( 6

خدمة فتاوى الهاتف:

حيث يقوم امل�صتفتي بالت�صال بالدائرة لعر�ص ال�صوؤال، ومن ثم يتم حتويله اإلى اأحد املفتني الذي بدوره ي�صتمع ل�صوؤال 
امل�صتفتي وجميع حيثياته، ويقوم باتخاذ اأحد الإجراءات التالية:

اإما اأن يجيب امل�صتفتي على �صوؤاله مبا�صرة: اإذا كان ال�صوؤال مما يكرث ال�صوؤال عنه ول يحتاج اإلى بحث ومدار�صة فقهية. 

ًا اإلى الدائرة: اإذا كان ال�صوؤال بحاجة اإلى زيادة اإي�صا	 اأو بحاجة اإلى  واإما اأن يطلب من امل�صتفتي احل�صور �صخ�صينّ
�أو تعلق  ًا بفتاوى �لطالق �لتي ل يجاب عليها عن طريق �لهاتف ملا لها من خ�سو�سية،  �أو كان خمت�سّ مد�ر�سة وبحث، 

مب�صائل النزاع املايل. 

لتتم  �حلديثة،  �لت�سال  و�سائل  عرب  �أو  بنف�سه  و�إر�ساله  مكتوب،  ب�سكل  �ل�سوؤ�ل  تقدمي  �مل�ستفتي  من  يطلب  �أن  و�إما 
درا�صته وفق اآلية الأ�صئلة املكتوبة.

وبحثها  امل�صاألة  لدرا�صة  وذلك  املفتي،  يحدده  وقت  يف  الت�صال  امل�صتفتي  من  ويطلب  الفتوى  عن  املفتي  يتوقف  اأن  واإما 
ًا  بامل�صورة مع املفتني الآخرين، وباطالع �صماحة املفتي العام، وذلك حتى ل يعطى امل�صتفتي حكمًا مت�صرعًا دون اأن يكون مبنينّ
على در��سة و�عية ومعمقة؛ فد�ئرة �لإفتاء ت�سعى لأن تكون جميع �لفتاوى �ل�سادرة عنها موثقة حتى ترب�أ �لذمة �أمام �هلل تعالى.
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كما ت�صمل هذه اخلدمة الت�صال باأ�صحاب الف�صيلة املفتني على هواتفهم ال�صخ�صية بغر�ص احل�صول على الفتوى 
ال�صرعية خارج اأوقات الدوام الر�صمي، علمًا باأن اأرقام هواتفهم قد مت توفريها على موقع الدائرة. 

خدمة فتاوى الر�سائل الق�سرية:

تعاقدت �لد�ئرة مع بع�س �سركات �لت�سال لتقدمي خدمة �ل�ستفتاء عرب �لر�سائل �لق�سرية للهو�تف �لنقالة، �إ�سافة 
اإلى اإمكانية الإر�صال عن طريق خدمات احلكومة الإلكرتونية، ويتم الإجابة على هذه الأ�صئلة عن طريق: 

طباعة الأ�صئلة على ورق.( 1

حتويلها اإلى الباحثني لإعداد الإجابات الأولية لهذه الأ�صئلة مدعمة بالأدلة واأقوال الفقهاء.( 2

عر�س �لإجابات على جلنة خمت�سة.( 3

عر�ص الإجابات املقرة من قبل اللجنة على �صماحة املفتي العام لإقرارها.( 4

يتم طباعة اجلواب واإر�صاله اإلى ال�صائل يف مدة يفرت�ص اأن ل تتجاوز الثماين والأربعني �صاعة. ( 5

خدمة الفتاوى املكتوبة:

اإذا كان ال�صوؤال مكتوبًا يقوم امل�صتفتي بتعبئة النموذج املخ�ص�ص للفتوى ال�صرعية املكتوبة، ثم يتم حتويل ال�صوؤال اإلى 
لة لهذه  مًا بالأدلة واأقوال الفقهاء، ثم يعر�ص على جلنة م�صكَّ اأحد الباحثني يف الدائرة الذي يقوم باإعداد اجلواب مدعَّ
الغاية، وبعد اإقراره من قبل اللجنة يتم عر�صه على �صماحة املفتي العام لإقراره اأو تعديله ح�صب ما يراه منا�صبًا، ومن ثم 

الت�صال بامل�صتفتي واإخباره بالفتوى.

خدمة الإ�سالح الأ�سري وحل اخلالف بني املتنازعني:

وهي من اخلدمات املميزة التي تقدمها دائرة الإفتاء العام، حيث ميكن لأطراف النزاع -الذين يقبلون دائرة الإفتاء 
َحَكًما بينهم- احل�صور اإلى الدائرة، وطلب مقابلة اأحد املفتني املخت�صني، وعر�ص امل�صكلة عليه، ليقوم املفتي -بعد الت�صاور 
مع جلنة خمت�سة يف �لد�ئرة- باإبالغ �حلكم �ل�سرعي، و�لف�سل بني �أطر�ف �خلالف بالفتوى �لتي يجب عليهم �لر�سا 
وتاأليف  الأطراف على جتاوز اخلالف،  ليحث  والإر�صاد،  والن�صح  الوعظ  بدور  املفتي  يقوم  كما  فيها،  والعمل مبا  بها، 

القلوب، واإ�صال	 ذات البني.

خدمة املقابالت ال�سخ�سية:

تقدم هذه اخلدمة من خالل الأ�صئلة ال�صفهية عند ح�صور امل�صتفتي ملركز الدائرة اأو اأحد مكاتبها؛ حيث يتم حتويله 
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كما ت�صمل هذه اخلدمة الت�صال باأ�صحاب الف�صيلة املفتني على هواتفهم ال�صخ�صية بغر�ص احل�صول على الفتوى 
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اإلى اأحد املفتني املخت�صني مبا�صرة لال�صتماع اإلى اأ�صئلته، ثم اجلواب عليها بالتف�صيل. 

خدمة ال�سرتاك يف القائمة الربيدية:

هي �إحدى �خلدمات �لتي يوفرها موقعنا �لإلكرتوين؛ حيث يتم �إر�سال ر�سالة دورية عرب �لربيد �لإلكرتوين للم�سرتكني، 
تت�صمن اآخر الأبحاث والفتاوى التي مت ن�صرها على املوقع.

علمًا باأن �ل�سرت�ك يف �لقائمة �لربيدية متاح جمانًا عن طريق و�سع )�لإمييل( �ل�سخ�سي يف �ملكان �ملخ�س�س لذلك 
على ال�صفحة الرئي�صية.

خدمة ح�ساب الزكاة:

امل�صلم من خالل هذه اخلدمة ح�صاب  ي�صتطيع  للدائرة؛ حيث  الإلكرتوين  املوقع  يوفرها  التي  اإحدى اخلدمات  هي 
الزكاة التي يتوجب عليه اإخراجها، وتوفر عليه البحث عن اأ�صعار الذهب ملعرفة ن�صاب الزكاة؛ فخدمتنا مربوطة مبواقع 

اأ�صعار الذهب التي جتدد كل خم�ص دقائق، وهذا ما تتميز به هذه اخلدمة.

خدمة ال�سكاوى وال�ستف�سارات الإدارية:

ميكن تقدمي ال�صكاوى اأو ال�صتف�صارات الإدارية – ولي�ص ال�صرعية - باأحد الطرق الآتية: 

عن طريق ق�صم “ال�صكاوى وال�صتف�صارات الإدارية” يف موقعنا الإلكرتوين. ( 1

2 ))iftaa@aliftaa.jo( عن طريق �لربيد �لإلكرتوين للد�ئرة

عن طريق كتابة ال�صكوى مبا�صرة للم�صوؤول.( 3

عن طريق �صندوق ال�صكاوى املوجود يف مركز دائرة الإفتاء يف عمان. ( 4

الت�صال مع خط ال�صكاوى املبا�صر.( 5

خدمة ا�ستطالع الراأي:

هي اإحدى اخلدمات التي يوفرها املوقع الإلكرتوين للدائرة، حيث يتم طر	 �صوؤال، ويقوم مت�صفحو املوقع باإبداء راأيهم 
حول ال�صوؤال املطرو	، ويتم عر�ص نتيجة الت�صويت ملعرفة توجهات اجلمهور نحو الق�صية املتعلقة بال�صوؤال.
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اخلريطة اجلغرافية لدائرة الإفتاء العام
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الهيكل التنظيمي لدائرة الإفتاء العام
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املوظفون

العددالبيـــــــــــــــــــــــــــــــان

149عدد املوظفني الفعلي بال�سافة الى املجازين بدون راتب

2عدد موظفي الفئة العليا

2عدد موظفي العقود ال�ساملة

90عدد موظفني الفئة الولى

14عدد موظفني الفئة الثانية

41عدد موظفني الفئة الثالثة

6عدداملنتدبني من خارج الدائرة 

26عدد املوظفني احلا�سلني على موؤهل دكتوراة

26عدد املوظفني احلا�سلني على موؤهل ماج�ستري

1عدد املوظفني احلا�سلني على موؤهل الدبلوم العايل

41عدد املوظفني احلا�سلني على موؤهل بكالوريو�س

14عدد املوظفني احلا�سلني على موؤهل دبلوم

14عدد املوظفني احلا�سلني على موؤهل ثانوية

27عدد املوظفني احلا�سلني على موؤهل دون الثانوية
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الدورات التدريبة لعام 2015

موؤ�س�سة النهر اجلاري لالعالم والتدريبالعالم والبيئه 1

الفتاءدورة العالم والبيئة 2

بوابة لندن للتدريب وال�ست�ساراتادارة الوقت والتوثيق والر�سفة

اجلمعية الرنية للمالية ال�سالميةاملحا�سبة املالية ال�سالمية

Intermediate ExcelPioneers

ديوان املحا�سبةحتليل احل�ساب اخلتامي وا�ستخدامه كموؤ�سر اداء

املوازنات التقديرية اعدادها وكيفية 
ا�ستخدامها....

ديوان املحا�سبة

الفتاءالتطبيقات الفلكية يف ال�سريعة ال�سالمية

ديوان املحا�سبةحتليل خماطر التدقيق

ا�ساليب واآليات ك�سف التزوير يف الوثائق 
واملعامالت احلكومية

ديوان املحا�سبة

ديوان املحا�سبةالتدقيثق والتحقيق يف النواحي املالية والدارية

مدونة قواعد ال�سلوك الوظيفي واخالقيات 
الوظيفة العامة

ديوان املحا�سبة

وكالة النباء الردنية /برتاالت�سوير الفوتوغرايف ومعاجلة ال�سور
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املركز اجلغرايف امللكي الردينحتديد اجتاه القبلة

Smart phone Applications using An-

droid / Level 1
Pioneers  Academy

Smart phone Applications using An-

droid / Level 2
Pioneers  Academy

ديوان املحا�سبةرقابة الداء

املعهد الدبلوما�سي الردينالليات الدولية حلقوق الن�سان

اجلمعية الردنية للمالية ال�سالميةمهارات التخطيط ال�سرتاتيجي

ا�ستخدام ال�سيارات احلكومية مبوجب نظام 
تنظيم ا�ستخدام املركبات احلكومية رقم 20 ل�سنة 

2011
ديوان املحا�سبة

ديوان املحا�سبةمهارات الت�سال وفن التعامل مع الخرين

البنك العربي ال�سالمي الدويلعقود المانات واملداينات

مهارات التخطيط ال�سرتاتيجي وبناء اخلطة 
التنفيذية

اجلمعية الردنية للمالية ال�سالمية

psychosocial symptoms and treatmentmichigan state university

ديوان املحا�سبةمكافحة الف�ساد املايل والداري

اأح�سنت للتدريب وال�ست�ساراتالتدقيق ال�سرعي الحرتايف
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املهارات احلديثه يف اإدارة املوارد الب�سريه 
وتخطيط امل�ستقبل الوظيفي من خالل التحليل 

الوظيفي
اكادميية بوابة لندن للتدريب وال�ست�سارات

معهد الدارة العامةقانون ال�سمان الجتماعي وتطبيقاته

ديوان املحا�سبةالتدقيق اجلنائي

تطبيق املعايري املحا�سبية احلكومية يف القطاع 
العام واثرها يف اتخاذ القرار

ديوان املحا�سبة

وكالة النباء الردنية/ برتاالدورة ال�سحفية ال�ساملة

دور التقييم الذاتي يف تعزيز عمل الوحدات 
الرقابية الداخلية..

ديوان املحا�سبة

ديوان املحا�سبةادارة امل�ستودعات احلكومية

حتديد الحتياجات التدريبية وقيا�س الثر 
العائد من التدريب

Optimal
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الإح�سائية ال�سنوية لدائرة الإفتاء العام )2015 (

عدد الفتاوى ال�صادرة )204558 ( وكانت على النحو الآتي : فتاوى الطالق الواقع )14362 (  فتاوى الطالق غري 
   ) الواقع  )  18739  (  الأ�صئلة عن طريق الهاتف )119125 (  الأ�صئلة العامة )33956 (  اأ�صئلة الر�صائل الق�صرية )5993
اأ�صئلة املوقع اللكرتوين )11132( الأ�صئلة املكتوبة )1111 (  الأبحاث واملقالت )   95  (  املوؤمترات واملحا�صرات ) 45( .

وكانت مبعدل يومي ) 811 ( فتوى.

طالق غري طالق واقع
واقع

اأ�صئلة 
الهاتف

الأ�صئلة 
العامة

اأ�صئلة 
امل�صجات

اأ�صئلة 
املوقع 

اللكرتوين

الأ�صئلة 
املكتوبة

اأبحاث 
ومقالت

املوؤمترات

واملحا�صرات
املجموع

55247769602981245359931113211119545104420اإفتاء املركز

2939192610552518220599حمافظة اربد

13752350351117508986حمافظة الزرقاء

394471435913676591حمافظة العقبة

102569354020426253حمافظة البلقاء

16711437275504558حمافظة الطفيلة

69492638315325983حمافظة مادبا

717703350011556075حمافظة املفرق

619741949381211665حمافظة الكرك

208487233114984524حمافظة معان

364482241610784340حمافظة عجلون

530597141114183956حمافظة جر�ص

94602271018265232اإفتاء الكورة

319534487111096833اإفتاء دير عال

316468257511844543اإفتاء الرمثا

14362187391191253395659931113211119545204558املجموع
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خمطط رقم )    1   (

يو�سح عدد الأ�سئلة الواردة لدائرة الإفتاء العام خالل عام 2015

43

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

الإح�سائية ال�سنوية ملركز دائرة الإفتاء العام

عدد الفتاوى ال�صادرة )104420( وكانت على النحو الآتي : فتاوى الطالق الواقع   )5524 (  فتاوى الطالق غري 
   ) الواقع  )7769 (  الأ�صئلة عن طريق الهاتف  )60298 (  الأ�صئلة العامة )12453(  اأ�صئلة الر�صائل ا لق�صرية )5993 
اأ�صئلة املوقع اللكرتوين )11132 ( الأ�صئلة املكتوبة )1111 (  الأبحاث واملقالت )95 (  املوؤمترات و املحا�صرات )45( .

وكانت مبعدل يومي ) 414 ( فتوى.

اإفتاء املركز

طالق غري طالق واقع ال�صهر 
واقع 

اأ�صئلة 
الهاتف 

الأ�صئلة 
العامة 

اأ�صئلة 
امل�صجات 

اأ�صئلة 
املوقع 

اللكرتوين 

الأ�صئلة 
املكتوبة 

اأبحاث 
ومقالت 

املوؤمترات

واملحا�صرات
املجموع 

337477504594235948718395457970�صهر 2015/1

8127  327484529398637960157�صهر 2015/2

9067  4846305413122239685369�صهر 2015/3

8840  4236084727120293687272�صهر 2015/4

8630  474622527794743481858�صهر 2015/5

14363  509787915511741299134396�صهر 2015/6

12279  543753725711987341651143�صهر 2015/7

8284  64981842231051180130756�صهر 2015/8

6491  548679291999330097874�صهر 2015/9

�صهر 
2015/10

461701393791335679595  7258

�صهر 
2015/11

385554382781031072095  6701

�صهر 
2015/12

38465632251015310707113  6410

55247769602981245359931113211119545104420املجموع



43

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

الإح�سائية ال�سنوية ملركز دائرة الإفتاء العام

عدد الفتاوى ال�صادرة )104420( وكانت على النحو الآتي : فتاوى الطالق الواقع   )5524 (  فتاوى الطالق غري 
   ) الواقع  )7769 (  الأ�صئلة عن طريق الهاتف  )60298 (  الأ�صئلة العامة )12453(  اأ�صئلة الر�صائل ا لق�صرية )5993 
اأ�صئلة املوقع اللكرتوين )11132 ( الأ�صئلة املكتوبة )1111 (  الأبحاث واملقالت )95 (  املوؤمترات و املحا�صرات )45( .

وكانت مبعدل يومي ) 414 ( فتوى.

اإفتاء املركز

طالق غري طالق واقع ال�صهر 
واقع 

اأ�صئلة 
الهاتف 

الأ�صئلة 
العامة 

اأ�صئلة 
امل�صجات 

اأ�صئلة 
املوقع 

اللكرتوين 

الأ�صئلة 
املكتوبة 

اأبحاث 
ومقالت 

املوؤمترات

واملحا�صرات
املجموع 

337477504594235948718395457970�صهر 2015/1

8127  327484529398637960157�صهر 2015/2

9067  4846305413122239685369�صهر 2015/3

8840  4236084727120293687272�صهر 2015/4

8630  474622527794743481858�صهر 2015/5

14363  509787915511741299134396�صهر 2015/6

12279  543753725711987341651143�صهر 2015/7

8284  64981842231051180130756�صهر 2015/8

6491  548679291999330097874�صهر 2015/9

�صهر 
2015/10

461701393791335679595  7258

�صهر 
2015/11

385554382781031072095  6701

�صهر 
2015/12

38465632251015310707113  6410

55247769602981245359931113211119545104420املجموع



44

التقرير االحصائي السنوي
  2015                         

خمطط بياين رقم )2(

يو�سع عدد الأ�سئلة الواردة اإلى اإفتاء املركز

خمطط بياين رقم )  3 (

يو�سح تفاوت الن�سب بني عامي 2014 و 2015م

45

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء اإربد

عدد الفتاوى ال�صادرة )20599( وكانت على النحو الآتي: فتاوى الطالق الواقع )2939( فتاوى الطالق غري الواقع 
)1926( الأ�صئلة عن طريق الهاتف )10552 (  الأ�صئلة العامة )5182(  .

وكانت مبعدل يومي )81( فتوى

اإفتاء اربد 

املجموع الأ�صئلة العامة اأ�صئلة الهاتف طالق غري واقع طالق واقع ال�صهر 

2231277893841523�صهر 2015/1

1581339164331640�صهر 2015/2

23417011335992136�صهر 2015/3

2391578714611728�صهر 2015/4

2341526733451404�صهر 2015/5

28815312244392104�صهر 2015/6

31723710824482084�صهر 2015/7

3251688084551756�صهر 2015/8

2701557423891556�صهر 2015/9

2361157413681460�صهر 2015/10

2411318044461622�صهر 2015/11

1742287694151586�صهر 2015/12

2939192610552518220599املجموع 



45

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء اإربد

عدد الفتاوى ال�صادرة )20599( وكانت على النحو الآتي: فتاوى الطالق الواقع )2939( فتاوى الطالق غري الواقع 
)1926( الأ�صئلة عن طريق الهاتف )10552 (  الأ�صئلة العامة )5182(  .

وكانت مبعدل يومي )81( فتوى

اإفتاء اربد 

املجموع الأ�صئلة العامة اأ�صئلة الهاتف طالق غري واقع طالق واقع ال�صهر 

2231277893841523�صهر 2015/1

1581339164331640�صهر 2015/2

23417011335992136�صهر 2015/3

2391578714611728�صهر 2015/4

2341526733451404�صهر 2015/5

28815312244392104�صهر 2015/6

31723710824482084�صهر 2015/7

3251688084551756�صهر 2015/8

2701557423891556�صهر 2015/9

2361157413681460�صهر 2015/10

2411318044461622�صهر 2015/11

1742287694151586�صهر 2015/12

2939192610552518220599املجموع 



46

التقرير االحصائي السنوي
  2015                         

خمطط بياين رقم ) 4 (

يو�سع عدد الأ�سئلة الواردة اإلى مكتب اإفتاء اربد

خمطط بياين رقم )  5 (

يو�سح تفاوت الن�سب بني عامي 2014 و 2015م

47

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء جر�س

الواقع  الطالق غري  فتاوى  الواقع )530(  الطالق  فتاوى  الآتي:  النحو  وكانت على  ال�صادرة )3956(  الفتاوى  عدد 
)597( الأ�صئلة عن طريق الهاتف )1411 (  الأ�صئلة العامة )1418(  .

وكانت مبعدل يومي )15( فتوى

اإفتاء جر�ص 

املجموع الأ�صئلة العامة اأ�صئلة الهاتف طالق غري واقع طالق واقع ال�صهر 

41397079229�صهر 2011/1

42538982266�صهر 2015/2

5859109101327�صهر 2015/3

40427384239�صهر 2015/4

31538787258�صهر 2015/5

5146180174451�صهر 2015/6

4357191183474�صهر 2015/7

5444154169421�صهر 2015/8

4457121109331�صهر 2015/9

4445117116322�صهر 2015/10

3946108127320�صهر 2015/11

4356112107318�صهر 2015/12

530597141114183956املجموع 



47

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء جر�س

الواقع  الطالق غري  فتاوى  الواقع )530(  الطالق  فتاوى  الآتي:  النحو  وكانت على  ال�صادرة )3956(  الفتاوى  عدد 
)597( الأ�صئلة عن طريق الهاتف )1411 (  الأ�صئلة العامة )1418(  .

وكانت مبعدل يومي )15( فتوى

اإفتاء جر�ص 

املجموع الأ�صئلة العامة اأ�صئلة الهاتف طالق غري واقع طالق واقع ال�صهر 

41397079229�صهر 2011/1

42538982266�صهر 2015/2

5859109101327�صهر 2015/3

40427384239�صهر 2015/4

31538787258�صهر 2015/5

5146180174451�صهر 2015/6

4357191183474�صهر 2015/7

5444154169421�صهر 2015/8

4457121109331�صهر 2015/9

4445117116322�صهر 2015/10

3946108127320�صهر 2015/11

4356112107318�صهر 2015/12

530597141114183956املجموع 



48

التقرير االحصائي السنوي
  2015                         

خمطط بياين رقم ) 6 (

يو�سع عدد الأ�سئلة الواردة اإلى مكتب اإفتاء جر�س

خمطط بياين رقم )  7 (

يو�سح تفاوت الن�سب بني عامي 2014 و 2015م

49

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء البلقاء

الواقع  الطالق غري  فتاوى  الواقع )102(  الطالق  فتاوى  الآتي:  النحو  وكانت على  ال�صادرة )6253(  الفتاوى  عدد 
)569( الأ�صئلة عن طريق الهاتف )3540 (  الأ�صئلة العامة )2042(  .

وكانت مبعدل يومي )24( فتوى.

اإفتاء البلقاء 

املجموع الأ�صئلة العامة اأ�صئلة الهاتف طالق غري واقع طالق واقع ال�صهر 

334207117361�صهر 2015/1

538263143449�صهر 2015/2

838308178532�صهر 2015/3

438286138466�صهر 2015/4

758274188527�صهر 2015/5

1649351205621�صهر 2015/6

970386196661�صهر 2015/7

1161295187554�صهر 2015/8

1449269174506�صهر 2015/9

960288129486�صهر 2015/10

640299196541�صهر 2015/11

1034314191549�صهر 2015/12

102569354020426253املجموع 



49

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء البلقاء

الواقع  الطالق غري  فتاوى  الواقع )102(  الطالق  فتاوى  الآتي:  النحو  وكانت على  ال�صادرة )6253(  الفتاوى  عدد 
)569( الأ�صئلة عن طريق الهاتف )3540 (  الأ�صئلة العامة )2042(  .

وكانت مبعدل يومي )24( فتوى.

اإفتاء البلقاء 

املجموع الأ�صئلة العامة اأ�صئلة الهاتف طالق غري واقع طالق واقع ال�صهر 

334207117361�صهر 2015/1

538263143449�صهر 2015/2

838308178532�صهر 2015/3

438286138466�صهر 2015/4

758274188527�صهر 2015/5

1649351205621�صهر 2015/6

970386196661�صهر 2015/7

1161295187554�صهر 2015/8

1449269174506�صهر 2015/9

960288129486�صهر 2015/10

640299196541�صهر 2015/11

1034314191549�صهر 2015/12

102569354020426253املجموع 



50

التقرير االحصائي السنوي
  2015                         

خمطط بياين رقم ) 6 (

يو�سع عدد الأ�سئلة الواردة اإلى مكتب اإفتاء البلقاء

خمطط بياين رقم )  7 (

يو�سح تفاوت الن�سب بني عامي 2014 و 2015م

51

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء عجلون

الواقع  الطالق غري  فتاوى  الواقع )364(  الطالق  فتاوى  الآتي:  النحو  وكانت على  ال�صادرة )4340(  الفتاوى  عدد 
)482( الأ�صئلة عن طريق الهاتف ) 2416 (  الأ�صئلة العامة )1078(  .

وكانت مبعدل يومي )17( فتوى

افتاء عجلون 

املجموع ال�صئله العامه ا�صئله الهاتف طالق غري واقع طالق واقع ال�صهر 

21427027160�صهر 2015/1

28426136167�صهر 2015/2

27248542178�صهر 2015/3

324717855312�صهر 2015/4

264918673334�صهر 2015/5

2234235147438�صهر 2015/6

4068287181576�صهر 2015/7

3848282128496�صهر 2015/8

5146271104472�صهر 2015/9

302725492403�صهر 2015/10

222222692362�صهر 2015/11

2733281101442�صهر 2015/12

364482241610784340املجموع 



51

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء عجلون

الواقع  الطالق غري  فتاوى  الواقع )364(  الطالق  فتاوى  الآتي:  النحو  وكانت على  ال�صادرة )4340(  الفتاوى  عدد 
)482( الأ�صئلة عن طريق الهاتف ) 2416 (  الأ�صئلة العامة )1078(  .

وكانت مبعدل يومي )17( فتوى

افتاء عجلون 

املجموع ال�صئله العامه ا�صئله الهاتف طالق غري واقع طالق واقع ال�صهر 

21427027160�صهر 2015/1

28426136167�صهر 2015/2

27248542178�صهر 2015/3

324717855312�صهر 2015/4

264918673334�صهر 2015/5

2234235147438�صهر 2015/6

4068287181576�صهر 2015/7

3848282128496�صهر 2015/8

5146271104472�صهر 2015/9

302725492403�صهر 2015/10

222222692362�صهر 2015/11

2733281101442�صهر 2015/12

364482241610784340املجموع 



52

التقرير االحصائي السنوي
  2015                         

خمطط بياين رقم ) 8 (

يو�سع عدد الأ�سئلة الواردة اإلى مكتب اإفتاء عجلون

خمطط بياين رقم )  9 (

يو�سح تفاوت الن�سب بني عامي 2014 و 2015م

53

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء الكورة

الواقع  غري  الطالق  فتاوى   )94( الواقع  الطالق  فتاوى  الآتي:  النحو  على  وكانت   )5232( ال�صادرة  الفتاوى  عدد 
)602( الأ�صئلة عن طريق الهاتف )2710 (  الأ�صئلة العامة )1826( .

وكانت مبعدل يومي )20( فتوى.

اإفتاء الكوره 

املجموع الأ�صئلة العامة اأ�صئلة الهاتف طالق غري واقع طالق واقع ال�صهر 

1421203133371�صهر 2015/1

1042196148396�صهر 2015/2

549288185527�صهر 2015/3

542235162444�صهر 2015/4

562257171495�صهر 2015/5

658231163458�صهر 2015/6

1266271178527�صهر 2015/7

966279196550�صهر 2015/8

761271169508�صهر 2015/9

656238159459�صهر 2015/10

444183126357�صهر 2015/11

11355836140�صهر 2015/12

94602271018265232املجموع 



53

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء الكورة

الواقع  غري  الطالق  فتاوى   )94( الواقع  الطالق  فتاوى  الآتي:  النحو  على  وكانت   )5232( ال�صادرة  الفتاوى  عدد 
)602( الأ�صئلة عن طريق الهاتف )2710 (  الأ�صئلة العامة )1826( .

وكانت مبعدل يومي )20( فتوى.

اإفتاء الكوره 

املجموع الأ�صئلة العامة اأ�صئلة الهاتف طالق غري واقع طالق واقع ال�صهر 

1421203133371�صهر 2015/1

1042196148396�صهر 2015/2

549288185527�صهر 2015/3

542235162444�صهر 2015/4

562257171495�صهر 2015/5

658231163458�صهر 2015/6

1266271178527�صهر 2015/7

966279196550�صهر 2015/8

761271169508�صهر 2015/9

656238159459�صهر 2015/10

444183126357�صهر 2015/11

11355836140�صهر 2015/12

94602271018265232املجموع 



54

التقرير االحصائي السنوي
  2015                         

خمطط بياين رقم ) 10 (

يو�سع عدد الأ�سئلة الواردة اإلى مكتب اإفتاء الكورة

خمطط بياين رقم )  11 (

يو�سح تفاوت الن�سب بني عامي 2014 و 2015م

55

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء دير عال

الواقع  الطالق غري  فتاوى  الواقع )319(  الطالق  فتاوى  الآتي:  النحو  وكانت على  ال�صادرة )6833(  الفتاوى  عدد 
)534( الأ�صئلة عن طريق الهاتف )4871 (  الأ�صئلة العامة )1109(  .

وكانت مبعدل يومي )27( فتوى

اإفتاء دير عال 

املجموع الأ�صئلة العامة اأ�صئلة الهاتف طالق غري واقع طالق واقع ال�صهر 

213525359368�صهر 2015/1

183328167399�صهر 2015/2

304626896440�صهر 2015/3

3647455100638�صهر 2015/4

2746423108604�صهر 2015/5

27568221281033�صهر 2015/6

3748677133895�صهر 2015/7

2450296101471�صهر 2015/8

255037855508�صهر 2015/9

204825469391�صهر 2015/10

234633779485�صهر 2015/11

3129427114601�صهر 2015/12

319534487111096833املجموع 



55

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء دير عال

الواقع  الطالق غري  فتاوى  الواقع )319(  الطالق  فتاوى  الآتي:  النحو  وكانت على  ال�صادرة )6833(  الفتاوى  عدد 
)534( الأ�صئلة عن طريق الهاتف )4871 (  الأ�صئلة العامة )1109(  .

وكانت مبعدل يومي )27( فتوى

اإفتاء دير عال 

املجموع الأ�صئلة العامة اأ�صئلة الهاتف طالق غري واقع طالق واقع ال�صهر 

213525359368�صهر 2015/1

183328167399�صهر 2015/2

304626896440�صهر 2015/3

3647455100638�صهر 2015/4

2746423108604�صهر 2015/5

27568221281033�صهر 2015/6

3748677133895�صهر 2015/7

2450296101471�صهر 2015/8

255037855508�صهر 2015/9

204825469391�صهر 2015/10

234633779485�صهر 2015/11

3129427114601�صهر 2015/12

319534487111096833املجموع 



56

التقرير االحصائي السنوي
  2015                         

خمطط بياين رقم ) 12 (

يو�سع عدد الأ�سئلة الواردة اإلى مكتب اإفتاء دير عال

خمطط بياين رقم )  13 (

يو�سح تفاوت الن�سب بني عامي 2014 و 2015م

57

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء الرمثا

الواقع  الطالق غري  فتاوى  الواقع )316(  الطالق  فتاوى  الآتي:  النحو  وكانت على  ال�صادرة )4543(  الفتاوى  عدد 
)468( الأ�صئلة عن طريق الهاتف ) 2575 (  الأ�صئلة العامة )1184(  .

وكانت مبعدل يومي )18( فتوى

اإفتاء الرمثا 

املجموعالأ�صئلة العامة اأ�صئلة الهاتف طالق غري واقع طالق واقع ال�صهر 

173818179315�صهر 2015/1

223323794386�صهر 2015/2

1553207104379�صهر 2015/3

1644208121389�صهر 2015/4

3049218119416�صهر 2015/5

3428277102441�صهر 2015/6

3744317109507�صهر 2015/7

2955239128451�صهر 2015/8

4846258124476�صهر 2015/9

282820191348�صهر 2015/10

3231207105375�صهر 2015/11

81925860�صهر 2015/12

316468257511844543املجموع 



57

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء الرمثا

الواقع  الطالق غري  فتاوى  الواقع )316(  الطالق  فتاوى  الآتي:  النحو  وكانت على  ال�صادرة )4543(  الفتاوى  عدد 
)468( الأ�صئلة عن طريق الهاتف ) 2575 (  الأ�صئلة العامة )1184(  .

وكانت مبعدل يومي )18( فتوى

اإفتاء الرمثا 

املجموعالأ�صئلة العامة اأ�صئلة الهاتف طالق غري واقع طالق واقع ال�صهر 

173818179315�صهر 2015/1

223323794386�صهر 2015/2

1553207104379�صهر 2015/3

1644208121389�صهر 2015/4

3049218119416�صهر 2015/5

3428277102441�صهر 2015/6

3744317109507�صهر 2015/7

2955239128451�صهر 2015/8

4846258124476�صهر 2015/9

282820191348�صهر 2015/10

3231207105375�صهر 2015/11

81925860�صهر 2015/12

316468257511844543املجموع 



58

التقرير االحصائي السنوي
  2015                         

خمطط بياين رقم ) 14 (

يو�سع عدد الأ�سئلة الواردة اإلى مكتب اإفتاء الرمثا

خمطط بياين رقم )  15 (

يو�سح تفاوت الن�سب بني عامي 2014 و 2015م

59

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء مادبا

الواقع  الطالق غري  فتاوى  الواقع )694(  الطالق  فتاوى  الآتي:  النحو  وكانت على  ال�صادرة )5983(  الفتاوى  عدد 
)926( الأ�صئلة عن طريق الهاتف )3831 (  الأ�صئلة العامة )532(  .

وكانت مبعدل يومي )23( فتوى

اإفتاء مادبا 

املجموع الأ�صئلة العامة اأ�صئلة الهاتف طالق غري واقع طالق واقع ال�صهر 

554624723371�صهر 2015/1

425327731403�صهر 2015/2

505737048525�صهر 2015/3

599123544429�صهر 2015/4

517528037443�صهر 2015/5

598943850636�صهر 2015/6

598946068676�صهر 2015/7

7810426242486�صهر 2015/8

588838751584�صهر 2015/9

678031542504�صهر 2015/10

627330252489�صهر 2015/11

548125844437�صهر 2015/12

69492638315325983املجموع 



59

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء مادبا

الواقع  الطالق غري  فتاوى  الواقع )694(  الطالق  فتاوى  الآتي:  النحو  وكانت على  ال�صادرة )5983(  الفتاوى  عدد 
)926( الأ�صئلة عن طريق الهاتف )3831 (  الأ�صئلة العامة )532(  .

وكانت مبعدل يومي )23( فتوى

اإفتاء مادبا 

املجموع الأ�صئلة العامة اأ�صئلة الهاتف طالق غري واقع طالق واقع ال�صهر 

554624723371�صهر 2015/1

425327731403�صهر 2015/2

505737048525�صهر 2015/3

599123544429�صهر 2015/4

517528037443�صهر 2015/5

598943850636�صهر 2015/6

598946068676�صهر 2015/7

7810426242486�صهر 2015/8

588838751584�صهر 2015/9

678031542504�صهر 2015/10

627330252489�صهر 2015/11

548125844437�صهر 2015/12

69492638315325983املجموع 



60

التقرير االحصائي السنوي
  2015                         

خمطط بياين رقم ) 16 (

يو�سع عدد الأ�سئلة الواردة اإلى مكتب اإفتاء الرمثا

خمطط بياين رقم )  17 (

يو�سح تفاوت الن�سب بني عامي 2014 و 2015م

61

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء الزرقاء

عدد الفتاوى ال�صادرة )8986( وكانت على النحو الآتي: فتاوى الطالق الواقع )1375( فتاوى الطالق غري الواقع 
)2350( الأ�صئلة عن طريق الهاتف )3511 (  الأ�صئلة العامة )1750(  .

وكانت مبعدل يومي )35( فتوى

اإفتاء الزرقاء 

املجموع الأ�صئلة العامة اأ�صئلة الهاتف طالق غري واقع طالق واقع ال�صهر 

71239221151682�صهر 2015/1

70147199121537�صهر 2015/2

116199210139664�صهر 2015/3

91175203111580�صهر 2015/4

24393179120635�صهر 2015/5

99259472141971�صهر 2015/6

94273486137990�صهر 2015/7

120277416150963�صهر 2015/8

93165269169696�صهر 2015/9

141210271149771�صهر 2015/10

81184256167688�صهر 2015/11

156129329195809�صهر 2015/12

13752350351117508986املجموع 



61

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء الزرقاء

عدد الفتاوى ال�صادرة )8986( وكانت على النحو الآتي: فتاوى الطالق الواقع )1375( فتاوى الطالق غري الواقع 
)2350( الأ�صئلة عن طريق الهاتف )3511 (  الأ�صئلة العامة )1750(  .

وكانت مبعدل يومي )35( فتوى

اإفتاء الزرقاء 

املجموع الأ�صئلة العامة اأ�صئلة الهاتف طالق غري واقع طالق واقع ال�صهر 

71239221151682�صهر 2015/1

70147199121537�صهر 2015/2

116199210139664�صهر 2015/3

91175203111580�صهر 2015/4

24393179120635�صهر 2015/5

99259472141971�صهر 2015/6

94273486137990�صهر 2015/7

120277416150963�صهر 2015/8

93165269169696�صهر 2015/9

141210271149771�صهر 2015/10

81184256167688�صهر 2015/11

156129329195809�صهر 2015/12

13752350351117508986املجموع 



62

التقرير االحصائي السنوي
  2015                         

خمطط بياين رقم ) 18 (

يو�سع عدد الأ�سئلة الواردة اإلى مكتب اإفتاء الزرقاء

خمطط بياين رقم )  19 (

يو�سح تفاوت الن�سب بني عامي 2014 و 2015م

63

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء املفرق

الواقع  الطالق غري  فتاوى  الواقع )717(  الطالق  فتاوى  الآتي:  النحو  وكانت على  ال�صادرة )6075(  الفتاوى  عدد 
)703( الأ�صئلة عن طريق الهاتف )3500 (  الأ�صئلة العامة )1155(  .

وكانت مبعدل يومي )24( فتوى

اإفتاء املفرق 

املجموع الأ�صئلة العامة اأ�صئلة الهاتف طالق غري واقع طالق واقع ال�صهر 

5635242121454�صهر 2015/1

5954262134509�صهر 2015/2

6150265121497�صهر 2015/3

4061314147562�صهر 2015/4

5666273129524�صهر 2015/5

696831986542�صهر 2015/6

827630775540�صهر 2015/7

848241085661�صهر 2015/8

846336680593�صهر 2015/9

565825770441�صهر 2015/10

505929162462�صهر 2015/11

203119445290�صهر 2015/12

717703350011556075املجموع 



63

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء املفرق

الواقع  الطالق غري  فتاوى  الواقع )717(  الطالق  فتاوى  الآتي:  النحو  وكانت على  ال�صادرة )6075(  الفتاوى  عدد 
)703( الأ�صئلة عن طريق الهاتف )3500 (  الأ�صئلة العامة )1155(  .

وكانت مبعدل يومي )24( فتوى

اإفتاء املفرق 

املجموع الأ�صئلة العامة اأ�صئلة الهاتف طالق غري واقع طالق واقع ال�صهر 

5635242121454�صهر 2015/1

5954262134509�صهر 2015/2

6150265121497�صهر 2015/3

4061314147562�صهر 2015/4

5666273129524�صهر 2015/5

696831986542�صهر 2015/6

827630775540�صهر 2015/7

848241085661�صهر 2015/8

846336680593�صهر 2015/9

565825770441�صهر 2015/10

505929162462�صهر 2015/11

203119445290�صهر 2015/12

717703350011556075املجموع 



64

التقرير االحصائي السنوي
  2015                         

خمطط بياين رقم ) 20 (

يو�سع عدد الأ�سئلة الواردة اإلى مكتب اإفتاء املفرق

خمطط بياين رقم )  21 (

يو�سح تفاوت الن�سب بني عامي 2014 و 2015م

65

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء الكرك

عدد الفتاوى ال�صادرة )11665( وكانت على النحو الآتي: فتاوى الطالق الواقع )619( فتاوى الطالق غري الواقع 
)741( الأ�صئلة عن طريق الهاتف )9493 (  الأ�صئلة العامة )812(  .

وكانت مبعدل يومي )46( فتوى

اإفتاء الكرك 

املجموع الأ�صئلة العامة اأ�صئلة الهاتف طالق غري واقع طالق واقع ال�صهر 

304563154760�صهر 2015/1

375369065845�صهر 2015/2

546874768937�صهر 2015/3

436171859881�صهر 2015/4

655072458897�صهر 2015/5

53601000801193�صهر 2015/6

71831378831615�صهر 2015/7

7574821811051�صهر 2015/8

468759779809�صهر 2015/9

545670766883�صهر 2015/10

464876156911�صهر 2015/11

455671963883�صهر 2015/12

619741949381211665املجموع 



65

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء الكرك

عدد الفتاوى ال�صادرة )11665( وكانت على النحو الآتي: فتاوى الطالق الواقع )619( فتاوى الطالق غري الواقع 
)741( الأ�صئلة عن طريق الهاتف )9493 (  الأ�صئلة العامة )812(  .

وكانت مبعدل يومي )46( فتوى

اإفتاء الكرك 

املجموع الأ�صئلة العامة اأ�صئلة الهاتف طالق غري واقع طالق واقع ال�صهر 

304563154760�صهر 2015/1

375369065845�صهر 2015/2

546874768937�صهر 2015/3

436171859881�صهر 2015/4

655072458897�صهر 2015/5

53601000801193�صهر 2015/6

71831378831615�صهر 2015/7

7574821811051�صهر 2015/8

468759779809�صهر 2015/9

545670766883�صهر 2015/10

464876156911�صهر 2015/11

455671963883�صهر 2015/12

619741949381211665املجموع 



66

التقرير االحصائي السنوي
  2015                         

خمطط بياين رقم ) 22 (

يو�سع عدد الأ�سئلة الواردة اإلى مكتب اإفتاء الكرك

 

خمطط بياين رقم )  23 (

يو�سح تفاوت الن�سب بني عامي 2014 و 2015م

67

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء الطفيلة

الواقع  الطالق غري  فتاوى  الواقع )167(  الطالق  فتاوى  الآتي:  النحو  وكانت على  ال�صادرة )4558(  الفتاوى  عدد 
)114( الأ�صئلة عن طريق الهاتف )3727 (  الأ�صئلة العامة )550(  .

وكانت مبعدل يومي )18( فتوى

اإفتاء الطفيله 

املجموعالأ�صئلة العامة اأ�صئلة الهاتف طالق غري واقع طالق واقع ال�صهر 

13628035334�صهر 2015/1

13926039321�صهر 2015/2

20935038417�صهر 2015/3

10534743405�صهر 2015/4

15630852381�صهر 2015/5

14739641458�صهر 2015/6

181249453577�صهر 2015/7

171031146384�صهر 2015/8

141826555352�صهر 2015/9

8924346306�صهر 2015/10

151121946291�صهر 2015/11

101225456332�صهر 2015/12

16711437275504558املجموع 



67

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء الطفيلة

الواقع  الطالق غري  فتاوى  الواقع )167(  الطالق  فتاوى  الآتي:  النحو  وكانت على  ال�صادرة )4558(  الفتاوى  عدد 
)114( الأ�صئلة عن طريق الهاتف )3727 (  الأ�صئلة العامة )550(  .

وكانت مبعدل يومي )18( فتوى

اإفتاء الطفيله 

املجموعالأ�صئلة العامة اأ�صئلة الهاتف طالق غري واقع طالق واقع ال�صهر 

13628035334�صهر 2015/1

13926039321�صهر 2015/2

20935038417�صهر 2015/3

10534743405�صهر 2015/4

15630852381�صهر 2015/5

14739641458�صهر 2015/6

181249453577�صهر 2015/7

171031146384�صهر 2015/8

141826555352�صهر 2015/9

8924346306�صهر 2015/10

151121946291�صهر 2015/11

101225456332�صهر 2015/12

16711437275504558املجموع 



68

التقرير االحصائي السنوي
  2015                         

خمطط بياين رقم ) 24 (

يو�سع عدد الأ�سئلة الواردة اإلى مكتب اإفتاء الطفيلة

خمطط بياين رقم )  25 (

يو�سح تفاوت الن�سب بني عامي 2014 و 2015م

69

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء معان

الواقع  الطالق غري  فتاوى  الواقع )208(  الطالق  فتاوى  الآتي:  النحو  وكانت على  ال�صادرة )4524(  الفتاوى  عدد 
)487( الأ�صئلة عن طريق الهاتف )2331 (  الأ�صئلة العامة )1498(  .

وكانت مبعدل يومي )18( فتوى

اإفتاء معان 

املجموع الأ�صئلة العامة اأ�صئلة الهاتف طالق غري واقع طالق واقع ال�صهر 

112310966209�صهر 2015/1

11308770198�صهر 2015/2

1852220103393�صهر 2015/3

1338178114343�صهر 2015/4

1842243148451�صهر 2015/5

2334278177512�صهر 2015/6

3057215161463�صهر 2015/7

2657235176494�صهر 2015/8

1238195127372�صهر 2015/9

1438218168438�صهر 2015/10

1835210127390�صهر 2015/11

144314361261�صهر 2015/12

208487233114984524املجموع 



69

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء معان

الواقع  الطالق غري  فتاوى  الواقع )208(  الطالق  فتاوى  الآتي:  النحو  وكانت على  ال�صادرة )4524(  الفتاوى  عدد 
)487( الأ�صئلة عن طريق الهاتف )2331 (  الأ�صئلة العامة )1498(  .

وكانت مبعدل يومي )18( فتوى

اإفتاء معان 

املجموع الأ�صئلة العامة اأ�صئلة الهاتف طالق غري واقع طالق واقع ال�صهر 

112310966209�صهر 2015/1

11308770198�صهر 2015/2

1852220103393�صهر 2015/3

1338178114343�صهر 2015/4

1842243148451�صهر 2015/5

2334278177512�صهر 2015/6

3057215161463�صهر 2015/7

2657235176494�صهر 2015/8

1238195127372�صهر 2015/9

1438218168438�صهر 2015/10

1835210127390�صهر 2015/11

144314361261�صهر 2015/12

208487233114984524املجموع 



70

التقرير االحصائي السنوي
  2015                         

خمطط بياين رقم ) 26 (

يو�سع عدد الأ�سئلة الواردة اإلى مكتب اإفتاء معان

خمطط بياين رقم )  27 (

يو�سح تفاوت الن�سب بني عامي 2014 و 2015م

71

التقرير االحصائي السنوي
  2015       

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء العقبة

الواقع  الطالق غري  فتاوى  الواقع )394(  الطالق  فتاوى  الآتي:  النحو  وكانت على  ال�صادرة )6591(  الفتاوى  عدد 
)471( الأ�صئلة عن طريق الهاتف )4359 (  الأ�صئلة العامة )1367(  .

وكانت مبعدل يومي )26( فتوى

اإفتاء العقبه 

املجموع الأ�صئلة العامة اأ�صئلة الهاتف طالق غري واقع طالق واقع ال�صهر 

303326588416�صهر 2015/1

2634433173666�صهر 2015/2

4655480127708�صهر 2015/3
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