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وزارة العدل وال�صئون الإ�صالمية والأوقاف

 قرار رقم )56( ل�سنة 2011

ب�صاأن تنظيم تراخي�س الوعظ والإر�صاد 

للفعاليات التي تنظمها اإدارة ال�صئون الدينية 

بوزارة العدل وال�صئون الإ�صالمية والأوقاف

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

    بعد الطالع على القانون رقم )20( ل�شنة 2005 ب�شاأن المجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية، 

    وعلى المر�شوم رقم )7( ل�شنة 2003 بتنظيم وزارة ال�شئون الإ�شالمية،

    وعلى المر�شوم الملكي رقم )59( ل�شنة 2010 بت�شكيل الوزارة،

    وعلى القرار رقم )70( ل�شنة 2010 ب�شاأن تنظيم تراخي�س الوعظ والإر�شاد للفعاليات التي 

تنظمها اإدارة ال�شئون الدينية بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،

    وبناًء على عر�س وكيل الوزارة لل�شئون الإ�شالمية،

قرر الآتي:

المادة الأولى

ُيراد بالم�شطلحات الواردة اأدناه المعاني المبينة اإزاء ها اأينما وردت في هذا القرار:

الوزارة: وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

الوكيل: وكيل الوزارة لل�شئون الإ�شالمية.

المدير: مدير اإدارة ال�شئون الدينية.

الق�صم: ق�شم البحوث والمعاهد والمراكز الدعوية.

اللجنة: لجنة متابعة �شئون الوعاظ.

النا�س كافة  اإلى  ال�شمحة  الإ�شالم  بيان م�شامين ر�شالة  الدعاة في  مهمة  الوعظ والإر�صاد: 

وتبليغهم دين اهلل عقيدًة وعبادًة و�شلوكًا بالحكمة والموعظة الح�شنة والحوار بالتي هي اأح�شن 

كما اأمر اهلل تعالى و�شرع ر�شوله الكريم �شلى اهلل عليه واآله و�شلم. 

الدرو�س  بــاإلــقــاء  الدينية  ال�شئون  اإدارة  قبل  مــن  لــه  المرخ�س  ال�شخ�س  هــو  ال���واع���ظ: 

الإ�شالح  وموؤ�ش�شات  والأهلية  الر�شمية  التعليمية  والموؤ�ش�شات  العبادة  دور  في  والمحا�شرات 

والتاأهيل ودور العجزة والم�شنين والمجال�س العامة وغيرها من الجهات والموؤ�ش�شات الحكومية 

وغير الحكومية �شمن برامج وفعاليات تنظمها اإدارة ال�شئون الدينية.
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الفعاليات الدينية: هي البرامج والأن�شطة الوعظية والإر�شادية التي ينفذها الواعظ بالتن�شيق 

مع الإدارة المخت�شة.

الترخي�س: هي الوثيقة التي تجيز للواعظ ممار�شة ن�شاطه وفق اأحكام هذا القرار. 

المادة الثانية

مهمة الواعظ القيام بالوعظ والإر�شاد بالحكمة والموعظة الح�شنة وباأ�شلوب خطابي و�شطي 

يعزز العقيدة والأخالق والهوية الإ�شالمية، وينبذ العنف والتطرف والفرقة والطائفية، ويدعو 

والإنتاج  الدافعية  على  والحث  الإيجابي،  والتفاعل  والتاآلف  والوحدة  والتوا�شل  الحوار  اإلى 

والعمل لتنمية وازدهار المجتمع.

المادة الثالثة

ُت�شّكل لجنة لختبار المتقدمين بطلبات تراخي�س الوعظ والإر�شاد، وتقييم العمل الدعوي 

الإدارة  برئا�شة مدير  تكون  اأن  الوعاظ(، على  �شئون  ت�شّمى )لجنة متابعة  وتحديد متطلباته، 

قبل  من  ت�شكيلها  قــرار  وي�شدر  اللجنة،  مقرر  �شمنهم  من  اآخرين  اأع�شاء  اأربعة  وع�شوية 

الوكيل. 

المادة الرابعة

تعقد اللجنة اجتماعاتها ب�شكل دوري، وذلك بناء على تكليف معتمد من قبل رئي�س اللجنة، 

ويقوم مقرر اللجنة بالتن�شيق مع الرئي�س باإبالغ بقية الأع�شاء بموعد الجتماع ومحاور جدول 

الأعمال وتحرير محا�شر الجتماعات.

المادة الخام�صة

تتولى اللجنة المهام الآتية:

1-    اختبار المتقدمين للوعظ والإر�شاد من خالل عقد امتحان تحريري اأو مقابلة �شخ�شية 

اأو كليهما معًا، على اأن يجمع بين المتحان التحريري والمقابلة ال�شخ�شية للمتقدمين ممن 

لي�س لديهم خبرة �شابقة في الوعظ والإر�شاد. 

طلبات  اإيقاف  اأو  قبول  فترات  وتحديد  الدينية،  للفعاليات  الوعظ  تراخي�س  اإ�شدار     -2

تراخي�س الوعظ ح�شبما تقت�شيه الحاجة والم�شلحة العامة.

المراد  الق�شايا  المجتمع لمختلف  ب�شاأن احتياجات  الق�شم  المحولة من  التقارير  3-    درا�شة 

تناولها من قبل الوعاظ.
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�شير  ومتابعة  الوعظ  جــداول  وتوزيع  الفعاليات  لتنفيذ  المطلوبين  الوعاظ  عدد  4-   تحديد 

عملها، بالتن�شيق مع الق�شم.

الواردة  والإر�شاد  الوعظ  تثبت مخالفتهم ل�شتراطات  الذين  الوعاظ  التحقيق مع   5-  اإجراء 

المخالفين  واإخطار  اعتمادها،  لغر�س  الوكيل  اإلى  ب�شاأنها  التو�شيات  القرار، ورفع  في هذا 

بنتيجة التحقيق من خالل خطاب مكتوب ومعتمد من قبل مدير الإدارة.

6-  مراقبة اأداء الوعاظ ومدى التزامهم ب�شوابط الوعظ والإر�شاد بالتن�شيق مع الق�شم.

المادة ال�صاد�صة

لتتولى  تف�شيلي،  ك�شف  وفق  الق�شم  من  والإر�شاد  للوعظ  المتقدمين  طلبات  اللجنة  ت�شتلم 

العمل  �شير  لتنظيم  لئحة  اللجنة  ت�شع  كما  منها،  لل�شروط  الم�شتوفية  غير  وا�شتبعاد  فرزها 

فيها تعتمد من قبل الوكيل.

المادة ال�صابعة

ي�شترط لمنح ترخي�س بالوعظ ما ياأتي:

اأحد  في  جامعي  موؤهل  على  حا�شاًل  ترخي�س  على  للح�شول  بالطلب  المتقدم  يكون  اأن   -1

العلمية  الحوزات  اأو  ال�شرعية  العلوم  معاهد  اأحد  من  متخرجًا  اأو  ال�شرعية  التخ�ش�شات 

المعتمدة اأو المعهد الديني والجعفري التابعين لوزارة التربية والتعليم. 

2- اأن يرفق المتقدم بالطلب تزكيتين من �شيخين معروفين لدى الوزارة.

3- اأن يجتاز المتقدم الختبار والمقابلة ال�شخ�شية اأمام اللجنة.

المادة الثامنة

الوعاظ  من  وهــم  المطلوب  العلمي  الموؤهل  ل�شرط  م�شتوفية  غير  حــالت  لوجود  نظرًا 

المتميزين والموؤثرين بعلمهم وعطائهم، فاإنه يمنح ترخي�س الوعظ لهذه الفئة اإذا توفرت في 

الواعظ اأحد المعايير الآتية:

1-  اأن يكون من ال�شخ�شيات العلمية التي اأثرت ال�شاحة الدعوية بالموؤلفات والبرامج.

2- اأن ل تقل خبرته الدعوية عن 7 �شنوات.

3-  اأن يكون ممن �شبق تكليفه بالوعظ والإر�شاد في جهة ر�شمية لمدة ل تقل عن �شنتين.

معروفين  �شيخين  اأو  معتمدة  علمية  جهة  بتزكية  م�شفوعة  الثبوتية  اأوراقــه  الواعظ  ويقدم 

لدى الوزارة. وترفع اللجنة تو�شيتها اإلى الوكيل بهذا ال�شتثناء مدعمًا بالمبررات، مع مراعاة 

اأغلبية  بموافقة  ذلك  يكون  اأن  على  القرار،  هذا  من  ع�شرة  الخام�شة  بالمادة  الإخــالل  عدم 

الأع�شاء. 
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المادة التا�صعة

المدير  موافقة  بعد  اإل  المحا�شرات  اأو  الدرو�س  اإلقاء  في  غيره  ينيب  اأن  للواعظ  يجوز  ل 

كتابيًا.

المادة العا�صرة

للوزارة وقف الواعظ عن مزاولة الوعظ و�شحب ترخي�شه في الحالت الآتية:

1- اإذا ثبت اأن خطابه يثير الفتن والطائفية.

2- اإذا خالف في اآرائه واأطروحاته جماهير العلماء وما تلقته الأمة بالقبول. 

3- اإذا ثبت تورطه فيما ل يليق اأخالقيًا بالم�شلم ف�شاًل عن الداعية.

4- اإذا ا�شتغل رخ�شته في اإثارة اأمور �شيا�شية ل تخدم ال�شالح العام.

المادة الحادية ع�صرة

خالل  وذلك  الوكيل،  اإلى  �شده  ال�شادر  التاأديبي  الجزاء  قرار  من  التظلم  للواعظ  يجوز 

خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ اإ�شدار القرار اإذا كان الواعظ حا�شرًا في جل�شة النطق به اأو من 

تاريخ اإخطاره به اإذا لم يكن حا�شرًا تلك الجل�شة، ويكون القرار ال�شادر في التظلم نهائيًا.

المادة الثانية ع�صرة

تطّبق على الواعظ اأحكام قانون الخدمة المدنية ولئحته التنفيذية فيما يتعلق بالإجازات.

المادة الثالثة ع�صرة

ينتقل  للرتب  جدول  وفق  ذلك  يتم  اأن  على  الوعاظ،  مكافاآت  ك�شف  باإعداد  الق�شم  يقوم 

الواعظ من خالله ب�شكل ت�شاعدي بدًءا بالحد الأدنى و�شوًل اإلى �شقف المكافاأة، ويراعى في 

نقل الواعظ من رتبة لأخرى المعايير الآتية:

1- مدى التزام الواعظ بتزويد الق�شم المخت�س بتقارير العمل ف�شليًا.

2- األ يقل تقدير الواعظ في تقييم الأداء ال�شنوي عن جيد جدًا.

3- مواظبته والتزامه بجدول الوعظ والإر�شاد المكلف به.

4- ح�شوله على �شهادة عليا بعد الح�شول على البكالوريو�س، مع مراعاة التخ�ش�س. 

5- األ ُت�شجل عليه اأي مخالفة خالل العام الذي ي�شتحق فيه النتقال اإلى الرتبة الأعلى.
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القيام  الوظيفي  و�شفه  ويت�شمن  الوزارة  اإلى  ينت�شب  كل من  المكافاآت  قائمة  وي�شتثنى من 

قائمة  من  ي�شتثنى  كما  للدولة.   العامة  الميزانية  من  اأجــرًا  عنها  يتقا�شى  مماثلة  بمهام 

العدل  بوزارة  الدينية  ال�شئون  اإدارة  غير  جهة  من  ماليًا  مبلغًا  يتقا�شى  �شخ�س  كل  المكافاآت 

هذا  في  المحدد  بالمعنى  والإر�ــشــاد  الوعظ  ممار�شته  نظير  والأوقـــاف  الإ�شالمية  وال�شئون 

القرار. 

المادة الرابعة ع�صرة

ُيعمل بنظام مكافاآت الوعاظ –في حال توفرت ميزانية لذلك- ح�شب جدول الرتب الآتي:

ويراعى عند انتقال الواعظ من فئة اإلى فئة اأعلى منحه اأقرب مبلغ لمبلغ رتبته الحالية. 

المادة الخام�صة ع�صرة

ال�شرعية،  التخ�ش�شات  اأحــد  فــي  جامعي  مــوؤهــل  على  الحا�شلين  غير  الــوعــاظ  يمنح 

والم�شجلون حاليًا على قوائم الوعظ بالوزارة فر�شة اأربع �شنوات من تاريخ �شدور هذا القرار 

للح�شول على موؤهل �شرعي من اإحدى الجامعات المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم اأو من 

اأحد المعاهد ال�شرعية التابعة للوزارة اأو اإحدى الحوزات العلمية المعتمدة، ويحق للوزارة بعد 

انق�شاء المهلة المذكورة اإعفاء من لم يح�شل على الموؤهل المطلوب من مهمته.

المادة ال�صاد�صة ع�صرة

يتقدم طالب ترخي�س الوعظ بطلبه على النموذج المعد لذلك ويمنح بعد ا�شتيفائه ال�شروط 

ترخي�شًا بالوعظ والإر�شاد )لمدة ثالث �شنوات ميالدية( ويتم تجديده من قبل اإدارة ال�شئون 

الدينية قبل انتهاء مدة الترخي�س ب�شهر على الأقل اإذا راأت ذلك ول يعتبر الترخي�س بالوعظ 

ملزمًا للوزارة بدفع مكافاأة �شهرية لحامله.
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المادة ال�صابعة ع�صرة

ُتعتمد مكافاأة مالية  للعلماء اأو الوعاظ الذين ت�شت�شيفهم الوزارة من خارج مملكة البحرين 

الإدارة،  مدير  قبل  من  وبرامجها  فعالياتها  في  للم�شاركة  المملكة  داخل  من  تدعوهم  من  اأو 

وتتراوح المكافاأة بين 100-500 دينار بحريني للمدعوين من داخل المملكة، وبين 1500-500 

العلمية  المكانة  بح�شب  المكافاأة  تحدد  اأن  على  المملكة،  خارج  من  للمدعوين  بحريني  دينار 

للم�شارك ومدة بقاء ال�شخ�شية الم�شت�شافة من الخارج.

المادة الثامنة ع�صرة

    يلغى القرار رقم ) 70 ( ل�شنة 2010ب�شاأن تنظيم تراخي�س الوعظ والإر�شاد للفعاليات التي 

ال�شئون الدينية بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف، كما يلغى كل حكم  اإدارة  تنظمها 

يخالف هذا القرار. 

المادة التا�صعة ع�صرة

على الوكيل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره بالجريدة الر�شمية.

وزير العدل وال�صئون الإ�صالمية والأوقاف

                                                                   خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 9 محرم 1433هـ

الموافـــق: 4 دي�شــــمبر 2011م
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وزارة العدل وال�صئون الإ�صامية والأوقاف

قرار رقم )27( ل�سنة 2013

بتعديل المادتين الثالثة ع�صرة والرابعة ع�صر ة

من القرار الوزاري رقم) 56 ( ل�سنة 2011 

ب�صاأن تنظيم تراخي�س الوعظ والإر�صاد للفعاليات

 التي تنظمها اإدارة ال�صئون الدينية 

بوزارة العدل وال�صئون الإ�صامية والأوقاف

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على القانون رقم )20( ل�شنة 2005 ب�شاأن المجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية،

وعلى المر�شوم الملكي رقم )59( ل�شنة 2010 بت�شكيل الوزارة،

وعلى القرار رقم )56( ل�شنة 2011 ب�شاأن تنظيم تراخي�س الوعظ والإر�شاد للفعاليات التي 

تنظمها اإدارة ال�شئون الدينية بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة لل�شئون الإ�شالمية،

قرر الآتي:

المادة الأولى

ي�شتبدل بن�س المادتين الثالثة ع�شرة والرابعة ع�شرة من القرار الوزاري رقم )56( ل�شنة 

الدينية  ال�شئون  اإدارة  تنظمها  التي  للفعاليات  والإر�شاد  الوعظ  تراخي�س  تنظيم  ب�شاأن   2011

بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف، الن�شان التاليان:

المادة الثالثة ع�شرة: 

رْفع  يكون  اأن  على  المدير،  عر�س  على  بناًء  الوكيل  من  بقرار  الواعظ  مكافاأة  ُترفع  اأو  د  تحَدّ

المكافاأة ِوفق المعايير الآتية:

1-  مدى التزام الواعظ بتزويد الق�شم المخت�س بتقارير العمل ف�شليًا.

2-  األ يقل تقدير الواعظ في تقييم الأداء ال�شنوي عن جيد جدًا.

3- مواظبته والتزامه بجدول الوعظ والإر�شاد المكلف به.

4- ح�شوله على �شهادة عليا بعد الح�شول على البكالوريو�س، مع مراعاة التخ�ش�س.

ل عليه اأية مخالفة خالل العام الذي ي�شتحق فيه النتقال اإلى الرتبة الأعلى. 5- األ ُت�شَجّ
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�شدر بتاريخ: 6 رم�شان 1434هـ

المـــوافـــــــــق: 15 يــوليـــو 2013م
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وزارة.العدل.وال�ضئون.االإ�ضالمية.واالأوقاف
قرار.رقم.)36(..ل�ضنة.2015

بتعديل.بع�س.اأحكام.القرار.رقم.)56(.ل�ضنة.2011
ب�ضاأن.تنظيم.تراخي�س.الوعظ.واالإر�ضاد.للفعاليات.التي.تنظمها

.اإدارة.ال�ضئون.الدينية.بوزارة.العدل.وال�ضئون.االإ�ضالمية.واالأوقاف

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف: 
بعد الطالع على القانون رقم )20( ل�شنة 2005 ب�شاأن املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية،

وعلى القرار رقم )56( ل�شنة 2011 ب�شاأن تنظيم تراخي�س الوعظ والإر�شاد للفعاليات التي 
تنظمها اإدارة ال�شئون الدينية بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف، املعدل بالقرار رقم 

)27( ل�شنة 2013،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة لل�شئون الإ�شالمية،

قرر.االآتي:
املادة.االأولى

ي�شتبدل بتعريف م�شطلح )الواعظ( الوارد باملادة الأولى من القرار رقم )56( ل�شنة 2011 
بوزارة  الدينية  ال�شئون  اإدارة  التي تنظمها  للفعاليات  والإر�شاد  الوعظ  تراخي�س  تنظيم  ب�شاأن 
الثامنة  و  وال�شابعة  وال�شاد�شة  اخلام�شة  املواد  ون�شو�س  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل 

فقرة اأخرية و الثالثة ع�شرة والرابعة ع�شرة الن�شو�س الآتية:
الواعظ:

دور  واملحا�شرات يف  الدرو�س  باإلقاء  الدينية  ال�شئون  اإدارة  قبل  له من  املرخ�س  ال�شخ�س  هو 
الوالدين  التابعة ملوؤ�ش�شة الإ�شالح والتاأهيل ودور رعاية  التعليمية واملراكز  العبادة واملوؤ�ش�شات 
برامج  �شمن  احلكومية  وغري  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  اجلهات  من  وغريها  العامة  واملجال�س 

وفعاليات تنظمها اإدارة ال�شئون الدينية بالتن�شيق مع اجلهات ذات العالقة.
املادة.اخلام�ضة: 

تتولى اللجنة املهام الآتية:
اأو  اأو مقابلة �شخ�شية  1- اختبار املتقدمني للوعظ والإر�شاد من خالل عقد امتحان حتريري 
للمتقدمني ممن  ال�شخ�شية  واملقابلة  التحريري  المتحان  بني  يجمع  اأن  على  معًا،  كليهما 

لي�س لديهم خربة �شابقة يف الوعظ والإر�شاد.
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2- اإ�شدار تراخي�س الوعظ.
3- درا�شة التقارير املحولة من الق�شم ب�شاأن احتياجات املجتمع ملختلف الق�شايا املراد تناولها 

من قبل الوعاظ.
4- درا�شة تقارير الق�شم ب�شاأن اأداء الوعاظ وحتليل م�شامني خطابهم الديني.

الواردة  والإر�شاد  الوعظ  ل�شرتاطات  مخالفتهم  تثبت  الذين  الوعاظ  مع  التحقيق  اإجراء   -5
واإخطار املخالفني  الوكيل لغر�س اعتمادها،  اإلى   ب�شاأنها  التو�شيات  القرار، ورفع  يف هذا 

بنتيجة التحقيق من خالل خطاب مكتوب ومعتمد من قبل مدير الإدارة.
املادة.ال�ضاد�ضة:

يت�شلم الق�شم طلبات املتقدمني للوعظ والإر�شاد وفق ك�شف تف�شيلي ليتولى فرزها وا�شتبعاد غري 
امل�شتوفية لل�شروط منها .

املادة.ال�ضابعة: 
ي�شرتط ملنح ترخي�س بالوعظ ما ياأتي:

اأحد  يف  جامعي  موؤهل  على  حا�شاًل  ترخي�س  على  للح�شول  بالطلب  املتقدم  يكون  اأن   )1
العلمية  احلوزات  اأو  ال�شرعية  العلوم  معاهد  اأحد  من  متخرجًا  اأو  ال�شرعية  التخ�ش�شات 

املعتمدة اأو املعهد الديني واجلعفري التابعني لوزارة الرتبية والتعليم.
2(  اأن يجتاز املتقدم الختبار واملقابلة ال�شخ�شية اأمام اللجنة.

املادة.الثامنة.فقرة.اأخرية:
ويرفع الق�شم الطلبات غري امل�شتوفية ل�شرط املوؤهل اإلى اللجنة لفح�شها واإ�شدار تو�شية ب�شاأنها 

اإلى الوكيل.
املادة.الثالثة.ع�ضرة.: 

ُيعمل بنظام مكافاآت الوعاظ – يف حال توفر ميزانية لذلك- ح�شب جدول الرتب الآتي:

الرتبة

الثانية

ع�ضرة

الرتبة

احلادية

ع�ضرة

الرتبة

العا�ضرة

الرتبة

التا�ضعة

الرتبة

الثامنة

الرتبة

ال�ضابعة

الرتبة

ال�ضاد�ضة

الرتبة

اخلام�ضة

الرتبة

الرابعة

الرتبة

الثالثة

الرتبة

الثانية

الرتبة

االأولى

احلد

االأدنى
الفئة الوظيفة

500 475 450 425 400 375 350 325 300 275 250 225 200 1
واعظ

متفرغ

- - 250 235 220 205 190 175 160 145 130 115 100 2
واعظ

غري.متفرغ

املادة.الرابعة.ع�ضر.ة:
يراعى يف انتقال الواعظ من رتبة لأخرى املعايري التالية: - 

1( األ يقل تقدير الواعظ يف تقييم الأداء ال�شنوي عن جيد جدًا.
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2( ح�شوله على �شهادة عليا بعد احل�شول على البكالوريو�س، مع مراعاة التخ�ش�س.
3( األ ُت�شجل عليه اأي مخالفة خالل العام الذي ي�شتحق فيه النتقال اإلى الرتبة الأعلى.

وي�شتثنى  امل�شلحة ذلك،  اقت�شت  اإذا  يزيد على ثالث  الواعظ مبا ل  رفع مكافاأة  وللوكيل 
اإلى الوزارة ويت�شمن و�شفه الوظيفي القيام مبهام مماثلة  من قائمة املكافاآت كل من ينت�شب 

يتقا�شى عنها اأجرًا من امليزانية.

املادة.الثانية
ُيلغى ن�س املادة اخلام�شة ع�شرة من ذات القرار على اأن يراعى اإعادة ترتيب املواد التالية لها.

املادة.الثالثة
على وكيل الوزارة لل�شئون الإ�شالمية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير.العدل.وال�ضئون.االإ�ضالمية.واالأوقاف
.خالد.بن.علي.بن.عبد.اهلل.اآل.خليفة . . . . . .

�شدر بتاريخ: 18 جمادى الآخرة 1436هـ
املــــــــوافـــــــق: 7 اأبــــــــــــــريــــــــــــــل 2015م


	1RJIW5611
	2RJIW2713
	3RJW3615

