
الدليل اإلرشادي خلدمة تقديم  

 الفتاوى عرب القنوات املختلفة
 

 الفتاوى اإللكرتونية: خدمة 



2 

 نبذة عن اخلدمة

هي أمشل اخلدمات اليت يقدمها املركز الرمسي لإلفتاء حيث أنها خدمة عاملية تستقبل 

 .ساعة على مدار األسبوع 24الفتاوى 

ومتر الفتوى بعدة مراحل تبدأ من دخول املستفيت إىل موقع اهليئة أو تطبيق اهليئة ، فيدخل 

املفيت وأهمها الربيد اإللكرتوني الذي ترسل حيتاجها اليتسؤاله وبعض املعلومات الشخصية 

عربه رسالة ترحيب تتضمن رقم السؤال الذي يدخل إىل لوحة التحكم ليمر باملراحل 

 .التوزيع، التحرير،املراجعة الشرعية ،االعتماد، التدقيق، النشر، األرشيف:التالية
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قم بالدخول على املوقع اإللكرتوني للهيئة العامة للشؤون اإلسالمية و األوقاف         

 إجراءات اخلدمة

1 

https://www.awqaf.gov.ae/
https://www.awqaf.gov.ae/
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 إجراءات اخلدمة.. يتبع

 2   خدماتناانتقل إىل قائمة       
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 تقديم الفتاوى عرب القنوات املختلفة اخرت القائمة الفرعية         

 إجراءات اخلدمة.. يتبع
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 الفتاوى اإللكرتونية انقر على       

 إجراءات اخلدمة..يتبع

4 
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 إجراءات اخلدمة...يتبع

 5 بطاقة اخلدمةتصفح          
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 إجراءات اخلدمة..يتبع

 6 بدء اخلدمةللذهاب اىل طلب تقديم اخلدمة اضغط على أيقونة            
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 إجراءات اخلدمة..يتبع

يف حالة . سيتم اعطاءك خيارين اما التسجيل كزائر أو التسجيل كمستخدم لألوقاف         

ويف حال . اختيار التسجيل كزائر  فلن يكون بامكانك متابعة طلباتك عن طريق املوقع

 التسجيل كمستخدم  ستتمكن من متابعة مجيع طلباتك، كما سيتم حفظ بياناتك 
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 إجراءات اخلدمة..يتبع

  التسجيل مبوقع اهليئة أوال اما باستخدام  سيطلب منك التسجيل كمستخدم يف حالة 

 الذي مت انشاءه مسبقا على موقع اهليئة او عن طريق التسجيل الذكي  والذي مت احلساب 

 .  مسبقاانشاءه 

حالة وجود حساب مسبق على موقع اهليئة أو الدخول الذكي يرجى ادخال اسم يف -1

 .  املستخدم وكلمة املرور

 .  حالة عدم التسجيل مسبقا يرجى الضغط على انشاء حساب جديديف -2

 

8 



11 

 إجراءات اخلدمة..يتبع

قبل تعبئة الطلب قم باإلطالع على منهجية اهليئة يف الفتوى          9 



12 

 إجراءات اخلدمة..يتبع

قم بتعبئة مجيع احلقول املطلوبة واملشار اليها بالنجمة           10 
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تعبئة البيانات املطلوبة إضغط على زر ارسال أو ميكنك حفظ الطلب لوقت الحق بعد       

 إجراءات اخلدمة..يتبع

11 



14 

  علىالضغط على زر ارسال ستظهر لك قائمة الرضا عن جتربتك يف احلصول بعد         

ستقوم بتحديد كيف : املرحلة األوىل. ستتكون هذه اخلاصية من مرحلتنيواخلدمة 

كانت جتربتك يف احلصول على اخلدمة من خالل الضغط على الدائرة املوجودة 

أسفل الوجه ومن ثم سحب املؤشر اىل أن تصل اىل مستوى سعادتك عن اخلدمة

 

         

 إجراءات اخلدمة..يتبع
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 إجراءات اخلدمة..يتبع

يف هذه املرحلة ومن خالل جتربتك للموقع االلكرتوني ستقوم بتحديد : الثانيةاملرحلة       

جوانب التحسني يف املوقع من خالل الضغط على اخليارات املتوفرة وبعد االنتهاء من 

الصفحةحتديد خياراتك قم بالضغط على السهم املتوفر أسفل اجلهة اليسرى من 
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 ستتلقى رسالة شكر على مالحظاتكالسعادة حتديد مستوى بعد           

 إجراءات اخلدمة..يتبع
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بعد تقييم مدى الرضا عن  جتربتك يف استخدام املوقع ستتلقى رسالة شكر مع الرقم          

املرجعي للطلب  

 إجراءات اخلدمة..يتبع
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قد تسغرق هذه اخلدمة من يوم اىل مخسة أيام حسب طبيعة السؤال 

 الوقت املستغرق الجناز اخلدمة 


