❖ التعريف بديوان الفتوى والتشريع
ديو و الفاوى و و شفياو و و

فمؤسس ووافوني يم ووافمسو و ؤسافت ووعدفمؤسس وون فاو او ووا فتو و فإي وونفؤهفف وولفاو وون ف

فييظو فععسو فبع جوبفاوؤوني لفروو ف
 1994ف في ُشكلفبع جبفاوؤ ارفاو ئنسلفروو ف286فوسوةاف1995م ُف
ن فففياوذيفي ب فاو كيفزةفاوؤني يمافاو لفيس ة فعسيهنف
()4فوسةاف1995مفب ألفإج اءا فإع ادفاو
اوو ي الففوولف داءفمهنمو فيهووي منت ففوولفإعو افدفم وونر فاوؤو اييدفياوسو ائوفياظيظعووا في بو فبعبنبوواف

اوعس وونرفاوؤووني يلفو يووواففسسو يد في و و فاإلشو اافاوىةوولفيم اج ووافاظععووننفاوؤني يمووافاظسنسووماف
او و وولفيؤ و و ف ه و وونفاوعس و وونر دفاوؤ و ووني يييدفيعض و وونءفاو و و يائ فاوؤني يم و ووافف و وولفاو و و ات ار فياوع نفظ و وون ف
بفو ارفمجسسفاو تراءفرو ف()1فوسةاف1998م .ف
ياوعؤسسن فياوهيئن فاو نمافيذوكفبع ج ف

❖ مهام وصالحيات ديوان الفتوى والتشريع

ت عبلف ه فهي من فاو ي الفبنوقمن فبنوعهن فاو نوماف :ف

 .1إ اءف او يف يإس اءف اوع رةف اوؤني يماف فلف جعم ف اوع نكلف او لففي سبف ري ف فيهنف عدف رئنساف
سعمافياو نمافي يفجهن ف
ف
اوسس افاوىسس يةمافيمجسسفاو تراءفياو ات ار فياوهيئن فياوسس ن فاو

تؤديفخ من فعنماففلففسس يدف .ف

 .2إ و اءفاو و يفف وولفاوعس وونئلفاوؤني يم ووافاو وولفتة ووأف وويدفاو و ات ار ف يفاوس ووس ن ف يفاوهيئ ون فاو نم وواف
ييكنوافاوغ ثف يفغي هنفمدفاوهيئن فذا فاوصىافاو يوما.

 .3إع و ادفيه وومنغافم و يعن فاوؤ و اييدفياوع اس ووم فياوس و ائوفياظيظع ووافياوؤ و ا ار فاوع نو ووافإوم و فم وودف
رئوومسفاوسووس افاو ةمووافاوىسسو يةماف يفمجسووسفاوو تراءف يفموودفاوو ات ار فياوسووس ن فياوعؤسسوون ف

ياوهيئن فاو نما .ف

 .4اوعبندرةفإو فت ي فيت

فاو

ن فاوع ع نف هنففلففسسو يدفيتؤو يعهنفإوو فمجسوسفاوو تراءف

إلج اءفاوعؤ ض فاويت .ف ف

 .5م اج افاالتىنقمن فياوع نه ا فياوع اثيقفاو يومافيإ اءف يافمي ظن فب أيهنففولف وننفاو سوبف
مدفاو ي ال .ف

 .6م اج افيت ويقفيهمنغافم نر فاو ؤ دفاو لفتةفيفاوجهن فاو ك ممافياوعؤسسن فإ امهن .ف

 .7إه ارفيت ت ف"اوج ةفاوفسعما"فوسسس افاو ةمافاوىسس يةماف"او وونئ فاوىسسو يةما"فيفؤونقفوؤوني لف
اوج ةفاو سعما .ف

 .8إه ارفمجسافاوؤني لفياوؤضنءفاو خصصمافيمجع عافاو

ن فاوىسس يةما .ف

 .9اوع وونركاففوولفيرشوون فاو عوولفياالج عنعوون فياوعةنو وون فاو نمووافممعوونفي سووقفبع وونر فاوؤ و اييدف
ياالو ا ن فاوعخ سىافإذافمنف سبفمدفاو ي الفذوك .ف

1

فإدار اف يفمنومافتؤ فمدفاوعو فىيدفاو عو مييدف
ف
.10فاوع نركاففلف يفوجنلفت ؤيقففلف يفمخنوىن
يفوجوونلفاو يوويدف يففوولف يف م و رفيكسوووف هوونفاو و ي الفموودفوبوولفاو و ئمسف يفمجسووسفاو و تراءف يف

او ات ار فف يف يفجهافمدفاوجهن فاو سعماف يفاو نما .ف

.11فإع ادفاظب نثفياو راسن فاوؤني يما فياوع نركاففلفاوعؤتع ا فاوع سمافياإلوسمعمافياو يوما .ف
.12فاإلش اافاوؤني يلفياوىةلفعس فاوعس نر دفياوبن بيدفياوع فىيدفاوؤوني يييدفكنفوافاو ونمسيدففولف
او ات ار فياوهيئن فياوسس ن فياوعؤسسن فاو نما .ف

❖ الرؤية:

فاالرتؤنءففبنوعةظ مافاوؤني يم فافيت
❖ الرسالة:
ت

هنفبعنفي ؤقفي فزتفمب فسمندةفاوؤني لف.ف ف

فاوةظ فاوؤني يماففلففسس يدف فيي

فاو علفاوؤني يلفبعنفي ؤقفسمندةفاوؤني لفياو ك فاو شيف.
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