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 التعريف بديوان الفتوى والتشريع ❖
هففووولفاو ووون فؤفإي ووونتووو ففمؤسسوووافوني يموووافمسووو ؤسافتوووعدفمؤسسووون فاو  اووووا ديووو الفاوى ووو شفياو  ووو   ف

اوؤوني لفروو فععسو فبع جوبفظو ف فييُفم1995وسوةاففف286روو ففاوؤ ارفاو ئنسلففبع جبففففُشكليف فف1994
و لفيس ة فعسيهنفةفاوؤني يمافازفياوذيفي  ب فاو كيفف فإع ادفاو     ن فب ألفإج اءاففم1995وسةافف(ف4)

ي   بوو فبعبنبووافف يدفياوسوو ائوفياظيظعووااوؤوو ايفم وونر  فاووو ي الففوولف داءفمهنموو فيهووي منت ففوولفإعوو ادف
اإلشوو اافاوىةوولفيم اج ووافاظععووننفاوؤني يمووافاظسنسووماف في  وو و فو يووواففسسوو يد وونرفاوؤووني يلفاوعس 

ي يمووووواففووووولفاوووووو تارا فياوع نفظووووون فئ فاوؤني عضووووونءفاوووووو يافاوعس  ووووونر دفاوؤوووووني يييدفاو ووووولفيؤووووو  ف هووووون
ف.م1998وسةاف(ف1جسسفاو تراءفرو ف)مفو ارفبع جبفياوعؤسسن فياوهيئن فاو نمافيذوكف

 مهام وصالحيات ديوان الفتوى والتشريع  ❖

فاو نوما:فت عبلف ه فهي من فاو ي الفبنوقمن فبنوعهن ف
يإ .1 او  يف اإ  اءف اوع  رةف جس اءف فلف اوؤني يماف اوع نكلف رئنساففي ففو لعم ف عدف فيهنف ر ي ف  سبف

او نمافي يفجهن فاوسس افاوىسس يةمافيمجسسفاو تراءفياو تارا فياوهيئن فياوسس ن فاو سعمافيف
ف.فتؤديفخ من فعنماففلففسس يد

ن فاو نموووافإ ووو اءفاوووو  يففووولفاوعسووونئلفاوؤني يموووافاو ووولفتة وووأف ووويدفاوووو تارا ف يفاوسوووس ن ف يفاوهيئووو .2
 .و يوماذا فاوصىافاي هنفمدفاوهيئن فييكنوافاوغ ثف يفغ

ياوؤووو ارا فاوع نووووافإومووو فمووودففياظيظعووواياوسووو ائوففإعووو ادفيهووومنغافم ووو يعن فاوؤووو اييدفياوع اسوووم  .3
رئوومسفاوسووس افاو  ةمووافاوىسسوو يةماف يفمجسووسفاووو تراءف يفموودفاووو تارا فياوسووس ن فياوعؤسسوون ف

ف.ياوهيئن فاو نما
يدفيتؤو يعهنفإوو فمجسوسفاوو تراءف فت  ي فيت    فاو     ن فاوع ع نف هنففلففسسو وعبندرةفإوا .4

ففاويت .إلج اءفاوعؤ ض ف
م اج افاالتىنقمن فياوع نه ا فياوع اثيقفاو يومافيإ  اءف يافمي ظن فب أيهنففولف وننفاو سوبف .5

فاو ي ال.مدف
فإ  امهن.ك ممافياوعؤسسن فاوجهن فاو يفم اج افيت ويقفيهمنغافم نر  فاو ؤ دفاو لفتة ف .6
سعما"فوسسس افاو  ةمافاوىسس يةماف"او وونئ فاوىسسو يةما"فيفؤونقفوؤوني لفإه ارفيت ت  ف"اوج   ةفاو ف .7

فاو سعما.اوج   ةف
فاوىسس يةما.إه ارفمجسافاوؤني لفياوؤضنءفاو خصصمافيمجع عافاو     ن ف .8
و نمووافممعوونفي  سووقفبع وونر  فاوؤوو اييدفوعةنو وون فااوع وونركاففوولفيرشوون فاو عوولفياالج عنعوون فيا .9

فذوك.منف سبفمدفاو ي الفياالو  ا ن فاوعخ سىافإذاف
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 اف يفمنومافتؤ فمدفاوعو فىيدفاو عو مييدفاوع نركاففلف يفوجنلفت ؤيقففلف يفمخنوىن فإدارفف .10
يف يفوجوونلفاو  يوويدف يففوولف يف موو رفيكسوووف هوونفاووو ي الفموودفوبوولفاووو ئمسف يفمجسووسفاووو تراءف 

فاو نما. يف يفجهافمدفاوجهن فاو سعماف يففاو تارا ف
فياو يوما.افياإلوسمعمافياوع نركاففلفاوعؤتع ا فاوع سمفاوؤني يما ن فإع ادفاظب نثفياو راسف .11
اإلش اافاوؤني يلفياوىةلفعس فاوعس  نر دفياوبن بيدفياوع فىيدفاوؤوني يييدفكنفوافاو ونمسيدففولفف .12

فاو نما.ن فن فياوعؤسساو تارا فياوهيئن فياوسس 

  :ةرؤيال ❖
ففف.سمندةفاوؤني لفمب  فتفف زفي بعنفي ؤقففيت    هنفنوعةظ مافاوؤني يمافبفرتؤنءفاالف

 :الرسالة ❖
 . فاو علفاوؤني يلفبعنفي ؤقفسمندةفاوؤني لفياو ك فاو شي في يفففلففسس يدفاوؤني يمافاوةظ    فت 

 
 


