
IÓ s°üdG  ΩÉμMCG  øe



 áëª°ùdG ΩÓ°SE’G º«dÉ©J ≥ah ¬à«ªæJh ™ªàéªdG á«YƒJ »a IóFGQ áÄ«g :á````jDhôdG
.πÑ≤à°ùªdG º¡ØàJh ™bGƒdG ∑QóJ »àdG

 ¿BGô≤dG  ß```«ØëJ  õcGôeh  ó```LÉ°ùªdG  ájÉYQh  »```æjódG  »YƒdG  á«ªæJ  :ádÉ``°SôdG
.™ªàéª∏d áeóN ∞bƒdG QÉªãà°SGh Iôª©dGh èëdG ¿hDƒ°T º«¶æJh ºjô`μdG

É¡«`∏Y â∏°üM »à`dG á`«ª`dÉ©dG hõ`jC’G äGOÉ`¡°T

±ÉbhC’Gh á«eÓ`°SE’G ¿hDƒ`°û∏d á`eÉ`©`dG á`Ä`«`¡`dG

الموقع اإللكتروني للهيئة
www.awqaf.gov.ae

مركز الفتوى الرسمي بالدولة باللغات (العربية، واإلنجليزية، واألوردو)

لإلجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء ٢٢ ٢٤ ٨٠٠

الطبعة األولى
١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م

حقوق الطبع محفوظة



ــالم على  الة والس العالمين، والص الحمد هللا رب

القائــل:  والمرســلين،  األنبيــاء  ســيد  محمــد 

ينِ»، وعلى آله  ْهُه فِي الد َمْن ُيرِدِ اهللاُ بِــِه َخْيًرا ُيَفق»

ين،  وأصحابه، ومن تبعهم بإحســان إلــى يوم الد

وبعد:

ين من أشرف األعمال وأنفعها،  ه في الد التفق فإن

َفبِــهِ ُيعَبــد اهللا وُتعرف األحكام وتســتقيم الحياة، 

وحرصًــا على تبصيــر الناس بأحــكام العبادات، 

أصدرت الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف 

á`eó`≤`ª`dG



ــطة في  سلســلة من الكتيبات الُمختَصَرة والُمَبس

رة وفق  يــام، ُمحر الة والص هــارة والصأحكام الط

منهــج التيســير واالعتدال، ليكون المســلم فرًدا 

صالًحا في ذاته وأسرته، ومثمًرا في مجتمعه.

نســأل اهللا 8 أن يوفقنا لطاعتــه، وأن يتقبل منا 

عاء،  ه ســميع قريب مجيب الدصالح األعمال، إن

وصلى اهللا وســلم علــى نبينا محمــد، وعلى آله 

وصحبه أجمعين.

±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG
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الصالة أحكام  من 

:IÓ s°üdG  ∞jô©J •

الدعاء. اللغة:  في  الة  الصَّ

مخصوصة،  أركان  ذات  فعليـة  ُقربة  وشـرًعا: 

أوقات  في  محصورة،  بشـرائط  معلومـة،  وأذكار 

معينة.

IÓ s°üdG  ΩÉμMCG  øe
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:É¡ªμM •

عين  وفرض  ين،  الدِّ أركان  مـن  ركن  ـالة  الصَّ

مكلف. كلِّ  على 

:á°VhôØªdG  äGƒ∏ s°üdG •

والمغـرب،  والعصـر،  الظُّهـر،  هـي:  خمـس؛ 

عـن  ورد  مـا  ذلـك  ودليـل  بـح،  والصُّ والعشـاء، 

اُهللا 8  َكَتَبُهنَّ  َصَلـَواتٍ  «َخْمـُس  قـال:  النبي ! 

َشْيًئا،  مِْنُهنَّ  ُيَضيِّْع  َلْم   ، بِِهنَّ َجاَء  َفَمْن  الِعَبادِ،  على 

ُيْدِخَلُه  أْن  َعْهٌد  اِهللا  عنَد  َلُه  كاَن   : ِهنَّ بَِحقِّ اْسِتْخَفاًفا 

َعْهٌد،  اهللا  ِعْنَد  َلُه  َفَلْيَس   ، بِِهنَّ يأتِ  َلْم  وَمْن  الَجنََّة، 

(الموطأ). الَجنََّة»  أَْدَخَلُه  َشاَء  وإْن  َبُه،  َعذَّ َشاَء  إْن 
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الصالة أحكام  من 

:IÓ s°üdG  •hô°T •

ـ ١ الحدث.  من  الطَّهارة 

ـ ٢ الطَّهارة من الخبث: وهي إزالة النجاسة  

ومكانه. وثوبه  المصلي  بدن  عن 

ـ ٣ العورة.  ستر 

ـ ٤ القبلة.  استقبال 

ـ ٥ وال   تجب  ال  ـالة  فالصَّ الوقت:  دخـول 

وقتها. بدخول  إال  تصحُّ 

ـ ٦ فال   والنفـاس:  الحيض  دم  مـن  الخلـو 

الحائض  من  تصـحُّ  وال  الة  الصَّ تجـب 

والنفساء.
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:IÓ s°üdG  ¢†FGôa •

بالنِّيَّاتِ،  ـ ١ األَْعمـاُل  «إنَّمـا  لقوله !:  النِّيَّـة: 

َوإنَّما لُكلِّ اْمِرئٍ ما َنَوى» (صحيح البخاري)، 

ويجوز التلفُّظ بها واألولى تركه.

ـ ٢ «مِْفَتـاُح   لقولـه !:  اإلحـرام:  تكبيـرة 

التَّْكبِيـُر،  وَتْحِريُمَهـا  الطُُّهـوُر،  ـالة  الصَّ

داود)،  أبـي  (سـنن  التَّْسـليُم»  َوَتْحِليُلَهـا 

باللُّغة  أكبر»  «اهللا  هي:  الواجبة  يغة  والصِّ

غيرها. دون  فقط  العربية 

ـ ٣ القيام لتكبيرة اإلحرام في الفرض: لحديث  

أبــي هــريـــرة 3: «كـاَن رسوُل اهللا ! 

البخاري)  (صحيـح  يـقـوُم»  حـيــَن  ــُر  يـكبِّ
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الصالة أحكام  من 

حالة  في  وال  جلـوس  من  فيه  ُيجـزئ  فـال 

انحناء.

ـ ٤ كلِّ   في  والمنفرد  لإلمـام  الفاتحة  قـراءة 

َيْقَرأْ  َلْم  لَِمْن  َصَالة  «ال  لقوله !:  ركعة: 

ا  وأمَّ البخاري).  (صحيح  الِكَتابِ»  بَِفاتَِحِة  

عليه. تجب  فال  المأموم 

ـ ٥ لما   عليه:  للقـادر  الفاتحة  لقراءة  القيـام 

قال:  ُحَصْيـنٍ 3  بن  عمـران  عـن  ورد 

النَّبيَّ !  فسـألُت  بواسـيُر،  بـي  كانـت 

لم  فإْن  قائًِما،  «َصلِّ  فقال:  الة،  الصَّ عن 

َفَعَلى  َتْسـَتِطْع  لم  فإْن  َفَقاِعًدا،  َتْسـَتِطْع 

البخاري). (صحيح  َجْنبٍ» 
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ـ ٦ تقرب   أن  إلى  الظَّهر  انحناء  وهو  كـوع:  الرُّ

عن  ثبـت  لمـا  الركبتيـن،  مـن  الراحتـان 

َظْهَرُه» (البخاري). َهَصَر  ثمَّ  «َرَكَع  النبيِّ !: 

ـ ٧ كـوع:   الرُّ مـن  فـع  الرَّ

المسـيء  لألعرابـيِّ  لقولـه ! 

َراِكًعا،  َتْطَمِئنَّ  َحتَّى  اْرَكْع  «ُثـمَّ  صالته: 

(البخاري). َقائًِما»  َتْعَتدَِل  َحتَّى  اْرَفْع  ُثمَّ 

ـ ٨ حديث   في  لقولـه !  األولى:  ـجدة  السَّ

َتْطَمِئـنَّ  َحتَّـى  اْسـُجْد  «ُثـمَّ   : األعرابـيِّ

َجالًِسا»  َتْطَمِئنَّ  َحتَّى  اْرَفْع  ُثمَّ  َسـاِجًدا، 

ـر  تيسَّ جزء  أقل  على  ويكون  (البخاري). 

جبهته. من 

ـ ٦ كـوع:  الرُّ

الراحتـا

النبيِّ !

الته:

ث سـاِجدا، 

(البخاري).
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الصالة أحكام  من 

ـ ٩ جدتين؛   فع منه: وهو الجلوس بين السَّ الرَّ

«ُثـمَّ   : األعرابـيَّ حديـث  فـي  لقولـه ! 

اْرَفْع  ُثـمَّ  َسـاِجًدا،  َتْطَمِئنَّ  َحتَّى  اْسـُجْد 

(البخاري). َجالًِسا»  َتْطَمِئنَّ  َحتَّى 

ـ ١٠ م.  المتقدِّ للحديث  الثانية:  جدة  السَّ

ـ ١١ قال  قـال:  علـي 3  لحديـث  ـالم:  السَّ

الةِ  الطُُّهوُر،  الصَّ «مِْفَتاُح  رسول اهللا !: 

التَّْسـليُم»  وَتْحِليُلَها  التَّْكبيُر،  وَتْحِريُمَها 

العربية،  باللغـة  ويكـون  الترمـذي)  (سـنن 

عليكم». الم  «السَّ وصيغته: 

ـ ١٢ أو   قيام  من  يصحُّ  فال  الم:  للسَّ الُجلوس 

اضطجاع.
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ـ ١٣ بعد   والجلـوس،  القيام  فـي  االعتـدال: 

القامة. نصب  وهو  جود،  والسُّ الركوع 

ـ ١٤ األعضـاء   اسـتقرار  وهـو  االطمئنـان: 

األركان. جميع  تأدية  أثناء  وسكونها 

ـ ١٥ تكبيـرة   م  َفُتَقـدَّ ـالة:  الصَّ أداء  ترتيـب 

لها...  والقيـام  الفاتحـة  على  اإلحـرام 

أَُصلِّي»  َرأَْيُتُموني  َكَما  «َصلُّوا  لقوله !: 

البخاري). (صحيح 

ـ ١٦ لقوله !:   بإمامـه:  المأمـوم  اقتـداء  نيـة 

مالك). (موطأ  به»  لُِيْؤَتمَّ  اإلماُم  ُجِعَل  «إنََّما 
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الصالة أحكام  من 

ـ ١٧ «إنَّما   لقوله !:  إلمامه:  المأموم  متابعـة 

فإذا  مالك)،  (موطأ  به»  لُِيْؤَتمَّ  اإلماُم  ُجِعَل 

سبقه؛  أو  والسالم،  اإلحرام  في  سـاواه 

صالته. بطلت 

:IÓ s°üdG  øæ°S •

ـ ١ الفاتحة،   بعد  القرآن  من  ـر  تيسَّ ما  قراءة 

والثانية. األولى  الركعة  في  آية،  ولو 

ـ ٢ السورة.  لقراءة  القيام 

ـ ٣ والركعتين   والجمعة  بح  الصُّ في  الجهـر 

وأقل  والعشـاء،  المغرب  من  األولييـن 

بالنسـبة  فقط  يليـه  من  إسـماع  الجهـر 

نفسها. تسمع  والمرأة  للرجل، 
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ـ ٤ والعصر،   الظُّهر  وهـو  محله،  في  ـرُّ  السِّ

والركعتان  المغرب،  من  الثالثة  والركعة 

العشاء. من  األخيرتان 

ـ ٥ اإلحرام.  تكبيرة  غير  تكبيرة  كلُّ 

ـ ٦ لمن   اهللا  «سـمع  والمنفرد:  اإلمام  قـول 

الركـوع؛  مـن  الرفـع  حـال  حمـده»، 

يقول:  بل  ه،  حقِّ فـي  ُتَسـنُّ  ال  فالمأموم 

الحمد. ولك  نا  ربَّ

ـ ٧ ذلك   ويشـمل  الصالة،  فـي  د  تشـهُّ كلُّ 

سجود  وتشهد  واألخير،  األول  التشهد 

السهو.

ـ ٨ بقدر   الجلوس  إال  للتشهد،  جلوس  كلُّ 
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الصالة أحكام  من 

فرض  فإنه  األخير،  د  التشهُّ في  ـالم  السَّ

سبق. كما 

ـ ٩ القدمين   وصدور  األنف  على  ـجود  السُّ

على  ـجود  السُّ أما  والركبتين،  ين  والكفَّ

سبق. كما  فواجب  الجبهة 

ـ ١٠ د   التشـهُّ بعـد   ! النبـيِّ  علـى  ـالة  الصَّ

الة  الصَّ واألفضل  كان،  لفظ  بأي  األخير 

اإلبراهيمية.

ـ ١١ دون   الواجبـة  الطمأنينـة  علـى  الزائـد 

تفحُّش.

ـ ١٢ فيمـا   اإلمـام  لقـراءة  المأمـوم  إنصـات 

فيه. يجهر 
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ـ ١٣ المأموم   دون  والفذِّ  لإلمام  سـترة  اتِّخاذ 

ة. المارَّ مرور  خشيا  إن 

ـ ١٤ الجهر بالتسليمة األولى بالنسبة للرجل؛  

مأموًما. أو  إماًما  كان  سواء 

ـ ١٥ وعلى   إمامه  علـى  ـالم  السَّ المأمـوم  ردُّ 

فأكثر. ركعة  أدرك  كان  إن  بيساره  من 

:IÓ s°üdG  äÉ sÑëà°ùe •

ـ ١ تكبيرة   عند  المنكبيـن  إلى  اليدين  رفـع 

اإلحرام.

ـ ٢   ، للفذِّ والظُّهر  بح  الصُّ في  القراءة  إطالـة 

المأمومون. طلبها  إذا  ولإلمام 
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الصالة أحكام  من 

ـ ٣ والمغرب.  العصر  في  القراءة  تقصير 

ـ ٤ العشاء.  في  القراءة  في  ط  التوسُّ

ـ ٥ عن   الثانية  الركعـة  فـي  القراءة  تقصيـر 

األولى.

ـ ٦ الجلوس   عـن  األول  الجلوس  تقصيـر 

األخير.

ـ ٧ من   القيام  حـال  والمقتـدي  الفـذِّ  قـول 

الحمد». ولك  «ربنا  الركوع: 

ـ ٨ والسجود.  الركوع  في  التسبيح 

ـ ٩ السجود.  في  الدعاء 

ـ ١٠ للفذِّ   الفاتحة،  قـراءة  بعد  «آمين»  قـول: 
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والمأموم  فيه،  أسرَّ  فيما  ولإلمام  مطلًقا، 

قول  سـمع  إن  الجهر  وفـي   ، ـرِّ السِّ في 

.﴾C   B ﴿ إمامه: 

ـ ١١ بح،   الصُّ من  األخيرة  الركعة  في  القنوت 

الركوع  قبل  يكون  وأن  إسراره،  وُيندب 

الثاني.

ـ ١٢ على   اإللية  مـع  اليسـرى  الرجل  جعـل 

الرجل  جهة  اليسـرى  والقـدم  األرض، 

اليمنى، ونصب قدم اليمنى على اليسرى 

األرض. على  اليمنى  إبهام  وباطن 

ـ ١٣ الركوع.  في  الركبتين  على  اليدين  وضع 
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الصالة أحكام  من 

ـ ١٤ األذنين   حذو  السجود  في  اليدين  وضع 

بقربهما. أو 

ـ ١٥ ركبتيه.  عن  مرفقيه  ُجل  الرَّ مباعدة 

ـ ١٦ الهوي   في  كبتين  الرُّ قبـل  اليدين  تقديم 

في  الركبتين  عن  وتأخيرهما  ـجود،  للسُّ

القيام.

ـ ١٧ الوسـطى   الثالثـة:  األصابـع  عقـد 

في  اليمنى  اليد  من  والبنصر  والخنصـر 

بجانبها. واإلبهام  السبابة،  ومد  التشهد، 

ـ ١٨ أوله   مـن  د  التشـهُّ في  السـبابة  تحريـك 

وشماًال. يميًنا  آخره،  إلى 
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ـ ١٩ عنـد   ذلـك  ويكـون  ـالم،  بالسَّ التيامـن 

«عليكم»  مـن  والميـم  بالـكاف  النُّْطـق 

المأمـوم  أمـا  واإلمـام،  للفـذِّ  بالنسـبة 

كلِّها. التسليم  بصيغة  فيتيامن 

ـ ٢٠ الثاني.  د  التشهُّ في  الدعاء 

:IÓ s°üdG  äÉghôμe •

ـ ١ والسورة   الفاتحة  قبل  والبسـملة  ذ  التعوُّ

مراعـاة  ذكرهمـا  إذا  إال  الفـرض،  فـي 

معين. لمذهب 

ـ ٢ أثناء   أو  ـورة  السُّ أو  الفاتحة  قبل  عاء  الدُّ

القراءة.
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الصالة أحكام  من 

ـ ٣ التسبيح.  محلُّ  ألنه  الركوع  في  عاء  الدُّ

ـ ٤ د   التشهُّ وقبل  األول،  د  التشهُّ قبل  عاء  الدُّ

األخير.

ـ ٥ اإلمام.  سالم  بعد  للمأموم  عاء  الدُّ

ـ ٦ الة.  الصَّ في  المطلوب  عاء  بالدُّ الجهر 

ـ ٧ د.  بالتشهُّ الجهر 

ـ ٨ أو   المصلِّي  يلبسـه  مـا  علـى  ـجود  السُّ

برد. أو  لحرٍّ  إال  عمامته 

ـ ٩ جود.  والسُّ كوع  الرُّ في  القراءة 

ـ ١٠ مهمة.  حاجة  بال  الة  الصَّ في  االلتفات 

ـ ١١ وفرقعتها.  األصابع  تشبيك 
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ـ ١٢ وأليتيه   القدمين  صـدور  على  الجلوس 

باإلقعاء. ى  المسمَّ وهو  عقبيه  على 

ـ ١٣ ُيكره   كما  األخـرى،  على  القدم  وضـع 

الة. الصَّ جميع  في  إقرانهما 

ـ ١٤ قليًال،   كان  إذا  غيرها  أو  باللِّحية  العبث 

بطلت. وإال 

ـ ١٥ العاطس.  حمد 

ـ ١٦ ته،   َشمَّ لمشمِّت  الرأس  أو  باليد  إشـارة 

جائز. باإلشارة  الم  السَّ رد  لكن 

ـ ١٧ كان   إذا  ضـرورة  لغيـر  الجسـد  حـكُّ 

بطل. وإال  قليًال، 
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الصالة أحكام  من 

ـ ١٨ هـو   البـدل  ألنَّ  للحاجـة،  التَّْصفيـق 

التسبيح.

ـ ١٩ كان   فإن  وقليًال،  مختاًرا  كان  إذا  م  التبسُّ

بطلت. كثيًرا 

ـ ٢٠ كتسميعة.  خفيفة  سنة  ترك 

ـ ٢١ األخيرتين.  كعتين  الرَّ في  السورة  قراءة 

:IÓ s°üdG  äÓ£Ñ oe •

ـ ١ ما   إلغاء  أو  الة،  الصَّ إلبطال  النية  رفض 

فعله.

ـ ٢ الة.  الصَّ أركان  من  ركن  ترك  د  تعمُّ
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ـ ٣ حتى   ـالة  الصَّ أركان  مـن  ركـن  نسـيان 

الوقت. طال 

ـ ٤ ولو   الة،  الصَّ إصالح  لغير  الكالم  د  تعمُّ

إالَّ  تبطل  ال  ولإلصـالح  واحًدا،  حرًفـا 

كثيًرا. كان  إذا 

ـ ٥ الة   الصَّ فـي  ألنَّه  بالفـم؛  النفـخ  ـد  تعمُّ

إذا  إال  األنـف،  بنفخ  تبطـل  فـال  كالم، 

يلعب. كان  أو  كثر 

ـ ٦ فإن   بصوت،  حـك  الضَّ وهي  القهقهـة: 

الة  الصَّ واستأنف  قطع  إماًما  أو  ا  فذًّ كان 

وجوًبا  يتمادى  مأموًما  كان  وإن  مطلًقا، 

كان  إن  الم  السَّ بعد  ويعيدها  إمامه،  مع 
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الصالة أحكام  من 

مع  ودخل  سـلَّم  وإال  متسـًعا،  الوقـت 

كان  إذا  كلُّـه  هـذا  أخـرى؛  مـرة  إمامـه 

قطع  وإال  نسياًنا،  أو  غلبة  كلُّه  حك  الضَّ

اختياًرا. بعضه  أو  كلُّه  كان  إذا  واستأنف 

ـ ٧ الشُّرب.  أو  األكل  د  تعمُّ

ـ ٨ كان   ولـو  القلـس  أو  القـيء  ردِّ  ـد  تعمُّ

طاهًرا.

ـ ٩ أو   كركـوع  فعلـيٍّ  ركـن  زيـادة  ـد  تعمُّ

سجود.

ـ ١٠ من   الوضوء؛  نواقـض  من  ناقض  طـروء 

حالة  في  أنه  إال  شك؛  أو  سبب  أو  حدث 

يعيد. فال  الطُّهر  ظهر  فإن  يستمرُّ  الشك 
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ـ ١١ بعدها.  أو  الة  الصَّ أثناء  الحدث  ر  تذكُّ

ـ ١٢ الة.  الصَّ في  المغلَّظة  العورة  كشف 

ـ ١٣ من   ألنه  إمامه  غيـر  على  المصلِّي  فتـح 

الكالم. باب 

ـ ١٤ الة،   ما يشغل عن فرض من فرائض الصَّ

حقن. ة  شدَّ أو  كغثيان 

ـ ١٥ الرباعية   في  سـهًوا  ركعات  أربع  زيـادة 

في  وركعتين  فر،  السَّ في  ولو  والثالثية، 

الثنائية.

ـ ١٦ ترتَّب   إذا  القبلـي  ـهو  السَّ سـجود  تـرك 

سنن. ثالث  ترك  على 
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الصالة أحكام  من 

ـ ١٧ المشـتركتي   الحاضرتيـن  أولـى  ـر  تذكُّ

ترتيب  ألنَّ  الثانية،  الة  الصَّ في  الوقـت، 

واجب. الحاضرتين 

ـ ١٨ في   ـكِّ  الشَّ حصول  حال  ـالم  السَّ د  تعمُّ

ذلك. بعد  الكمال  له  ظهر  ولو  اإلتمام 

ـ ١٩ ُسـنَّة   لترك  ـالم  السَّ قبل  ـهو  السَّ سـجود 

كقنوت. فضيلة  ترك  أو  كتسميعة،  خفيفة 

*  *  *
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ـ اإلخالص واألمانة.

ق. ـ التفو

ـ الموضوعية.

ـ العمل بروح الفريق.

ـ الوسطية.

ـ التطوير المستمر.

:á«é«JGôà°S’G ±Gó`gC’G •
ـ  اإلســهام في تنمية الوعــي الديني والثقافة اإلســالمية، 

وغرس قيم االعتدال والتسامح في المجتمع.

ـ  إبراز الصورة الحضارية للمساجد، وتفعيل دورها، وتطوير 
العاملين بها.

ـ   تطوير مرجعية اإلفتاء الرسمي في الدولة، وتعزيز مكانته.

ـ  تعزيز الوعــي بمفهوم الوقف لتحقيق مقاصده الشــرعية، 
وتنمية وتنويع موارده.

±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG
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ـ  االرتقاء بخدمات الحج والعمرة.

ـ  تأهيل الموارد البشرية، واالستثمار األمثل للموارد، 
لتطوير خدمات الهيئة، واالرتقاء بها نحو التميز.

:á«YÉªàL’G á`dAÉ°ùª`dG á°SÉ«°S •
الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف ملتزمة بنشر الثقافة 
الدينية في إطار االعتدال والوســطية بمفاهيم عالمية عصرية 
تتواكب مع متطلبات العصر ومتغيراته، والمساهمة في التنمية 
االقتصادية المســتدامة المتمثلة في مصارف الوقف المتنوعة 
التي تخدم وتلبي متطلبات فئات المجتمع، بما يحقق العدالة 
االجتماعية بين أفراده، وإقامة عالقات تكافلية اجتماعية بين 
الموظفين وعائالتهم، والتحسين من مســتواهم المجتمعي، 
وتوفير بيئة عمل نموذجية تخلو من أي ممارســات تدعو إلى 
التمييز بكافة أشكاله، وأن ال تقوم بتوظيف أو دعم ألي عمالة 

ن القانونية أو العمالة القسرية. تحت الس

وعليه بادرت الهيئة العامة للشــؤون اإلســالمية واألوقاف 
بإدخال وتطبيق متطلبــات نظام المســاءلة االجتماعية في 
جميع مجاالت أنشطتها، مع تشجيع متعامليها من أصحاب 
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الحمالت والموردين بااللتزام بالمعايير األخالقية حســب 
المواصفة SA 8000، مع العمل على التحســين المستمر في 
أنظمتها وممارساتها بشكل دوري بما يتالءم مع التشريعات 
المحليــة واالتحادية وأفضــل الممارســات العالمية، مع 
االلتــزام بتطبيق ونشــر وتعميم هذه السياســة على جميع 

المستويات في الهيئة.

:IOƒ``é``dG IQGOEG ΩÉ``¶``f á`°SÉ`«°S  •
تهــدف هــذه السياســة إلــى نشــر الثقافــة 
اإلســالمية، وإحياء ُســنة الوقــف وتنميتها، 
وإبــداء الــرأي الفقهي فــي االستفســارات 
الشــرعية بيــن فئــات المجتمع من خــالل بنــاء منظومة 
وتأطيرهــا  والتشــريعات،  السياســات  مــن  متميــزة 
بخدمــات ومبــادرات ذات جــودة عاليــة ُترضــي كافــة 
العمــالء بمــا يتوافق مــع متطلبــات نظــام إدارة الجودة 
ايزو ISO :9001، وإعداد أهداف ومؤشرات أداء، ومراجعتها 
ومتابعتها بشــكل دوري ضمن ســعيها المســتمر لتطوير 
القــدرات المؤسســية والعاملين فيها، وصــوًال إلى تقديم 

أفضل الخدمات، ومواكبة أفضل الممارسات.
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تهدف هذه السياسة إلى تعزيز الوعي الديني بين الموظفين 
ورواد المســاجد والمتعامليــن والمورديــن وجميع فئات 
المجتمع، لتحسين األداء البيئي وإجراءات الصحة والسالمة 
المهنية في جميع العمليات واألنشــطة داخــل الهيئة، مع 
توفير التدريب الــالزم لهم، والتعاون مــع جميع الجهات 
لترشيد اســتخدام الطاقة، وإعادة التدوير وخفض معدالت 
الحــوادث، ومنــع المخاطر، بمــا يتوافق مــع اإلجراءات 
والتشريعات والقوانين ومنهج إتقان العمل، تحقيًقا لألمانة 
واالســتدامة في تنفيذ األعمال، وااللتزام بتطبيق نظام إدارة 
البيئة والصحة والســالمة المهنية بمــا يتوافق مع متطلبات 
المواصفات العالمية لنظام إدارة البيئــة ISO 14001، ونظام 
إدارة الصحــة والســالمة المهنيــة OHSAS 18001، وإعداد 
األهداف ومؤشــرات األداء ومراجعتها ومتابعتها دوريا، مع 
م بالعمليات، ونشر  التركيز على التحسين المستمر والتحك
د من إدراكهم لها. هذه السياسة بين جميع الموظفين، والتأك

*  *  *
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