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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية

قرار رقم (  )22ل�سنة 2010
ب�ش�أن تنظيم تراخي�ص مراكز ومعاهد العلوم ال�شرعية

وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية:
بعد االطالع على القانون رقم ( )20ل�سنة  2005ب�ش�أن المجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية،
وعلى المر�سوم رقم ( )7ل�سنة  2003بتنظيم وزارة ال�شئون الإ�سالمية،
وعلى المر�سوم الملكي رقم ( )91ل�سنة  2006بت�شكيل الوزارة،
وبنا ًء على عر�ض وكيل الوزارة لل�شئون الإ�سالمية،

قرر الآتي:
تعريفات و�أحكام عامة
المادة ()1

في تطبيق �أحكام هذا القرار ،يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها،
يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
ما لم ِ
المركز �أو المعهد :كل م�ؤ�س�سة وطنية �أهلية تخت�ص بالتثقيف والت�أهيل ال�شرعي والدعوة
الإ�سالمية بما توفره من التمويل الالزم لذلك.
الوزارة :الوزارة المعنية بال�شئون الإ�سالمية.
الوزير :الوزير المعني بال�شئون الإ�سالمية.
وكيل الوزارة:وكيل الوزارة المعنية بال�شئون الإ�سالمية.
الجهة الإدارية المخت�صة :ق�سم البحوث والمعاهد والمراكز الدعوية ب�إدارة ال�شئون الدينية
بالوزارة.
المرخ�ص له :ال�شخ�ص الذي منح ترخي�ص ًا بفتح مركز �أو معهد للعلوم ال�شرعية من قبل
الوزارة بعد ا�ستيفائه المطلوب وتعهده بااللتزام بتطبيق هذا القرار وما ت�صدره الوزارة تنفيذ ًا
له.

المادة ()2

ت�سري �أحكام هذا القرار على جميع مراكز ومعاهد العلوم ال�شرعية التي ينظمها هذا
القرار والتي تخ�ضع لإ�شراف ورقابة ال��وزارة وتعمل وفق ًا للقرارات والأنظمة التي ت�صدرها
ب�ش�أنها.
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�إجراءات و�شروط الترخي�ص
المادة ()3

ال يجوز لأي جهة �أو �أي �شخ�ص مبا�شرة التثقيف والت�أهيل ال�شرعي المنهجي ب�شكل م�ؤ�س�سي
دون الح�صول على ترخي�ص ب�ش�أنه طبق ًا للأحكام وال�شروط الواردة في هذا القرار.

المادة ()4

يقدم طلب الح�صول على الترخي�ص �إلى الجهة الإداري��ة المخت�صة على النموذج المعد
لذلك ،و ُيعطى مقدم الطلب �إي�صا ًال با�ستالم الطلب ومرفقاته �إن وجدت.
ال يقبل طلب ترخي�ص المركز �أو المعهد �إال �إذا ا�ستوفى ال�شروط الالزمة وفق ًا لأحكام هذا
القرار.

المادة ()5

ي�شترط لمنح ترخي�ص مركز �أو معهد العلوم ال�شرعية ما يلي:
 -1حاجة المنطقة لفتح مركز �أو معهد للعلوم ال�شرعية فيها.
 -2موافقة �ستة �أ�شخا�ص على الأق��ل من �أهالي المنطقة ممن لهم م�شاركة واهتمام بهذه
الأمور.
 -3تقديم قائمة ب�أ�سماء خم�سين �شخ�ص ًا من الراغبين في االلتحاق بالمركز �أو المعهد
تت�ضمن توقيعاتهم و�أرقام االت�صال بهم.
� -4أن يتوافر في مقر المركز �أو المعهد ما يلي:
�أ� -أن يكون �صالح ًا لأداء ر�سالة ومهام المركز �أو المعهد و�أن يكون م�ستوفي ًا كافة ال�شروط
ال�صحية وغير ذلك من �إجراءات ال�سالمة التي تتطلبها الجهات المخت�صة.
ب -يجب �أن ي�شتمل مبنى المركز �أو المعهد كحد �أدن��ى على غرفة ل�ل�إدارة لق�سم الرجال
وغرفة للإدارة لق�سم الن�ساء.
ج -م�ساحات تكفي لثالث غرف درا�سية بالن�سبة للذكور وثالث غرف درا�سية بالن�سبة للإناث
تت�سع الغرفة �أو الف�صل لعدد اثني ع�شر طالب ًا على الأقل.
د -عدد منا�سب من دورات المياه على �أن تنف�صل دورات مياه الذكور عن دورات مياه الإناث.
هـ  -قاعة اجتماعات.
و� -أجهزة و�أدوات تعليمية مالئمة.

المادة ()6

يخطر مقدم الطلب بالموعد الذي تحدده الجهة الإداري��ة المخت�صة لالنتقال �إلى المقر
الذي �سيبا�شر فيه المركز �أو المعهد ن�شاطه والت�أكد من توفر ال�شروط الواردة في هذا القرار،
على �أن يتم الإخطار قبل االنتقال ب�أ�سبوع على الأقل وتتم المعاينة في ح�ضور مقدم الطلب �أو
من ينيبه.
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المادة ()7

يجب البت في طلب الترخي�ص بالموافقة �أو بالرف�ض خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوم ًا من
تاريخ تقديمه  ،على �أن يخطر مقدم الطلب بالقرار ال�صادر ب�ش�أنه  ،و�إذا �صدر القرار
بالرف�ض وجب �أن يكون م�سبب ًا.
ولذوي ال�ش�أن التظلم �إلى وكيل الوزارة من قرار الرف�ض خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ
الإخطار �أو العلم بذلك.

المادة ()8

يجب �أن ي�شتمل الترخي�ص على ا�سم المركز �أو المعهد ومقره وتاريخ الت�أ�سي�س وتاريخ
�إ�صدار الترخي�ص وتاريخ انتهائه وا�سم المرخ�ص له وفئة الدار�سين ولغة التدري�س.

المادة ()9

تكون مدة الترخي�ص �أربع �سنوات من تاريخ منحه قابلة للتجديد بعد اجتياز المركز �أو
المعهد معايير تقييم الأداء �سنوي ًا.
ويحق للوزارة �سحب الترخي�ص و�إيقاف المركز �أو المعهد عن العمل حال ثبوت مخالفته
�أنظمة ولوائح وتعليمات الوزارة �أو ت�سبب متعمد ًا في �إثارة الفتن �أو الطائفية.

قبول الطالب ونظام الدرا�سة في المركز �أو المعهد
المادة ()10

ي�شترط لقبول الطالب للدرا�سة بمراكز ومعاهد العلوم ال�شرعية �أن يكون حا�ص ًال على
�شهادة الثانوية العامة �أو ما يعادلها.
وي�سمح لغير الحا�صلين على ال�شهادة المذكورة بح�ضور المحا�ضرات كم�ستمعين دون االلتزام
بمنحهم �شهادة تخرج من قبل الوزارة.

المادة ()11

 -1يجب �أال يقل عدد طالب المركز �أو المعهد عن خم�سين طالب ًا وطالبة.
 -2تكون الدرا�سة بالمركز �أو المعهد يومين في الأ�سبوع كحد �أدنى ،وتدر�س في اليوم الواحد
ثالث محا�ضرات كحد �أدنى على �أال يقل زمن المحا�ضرة عن خم�سين دقيقة.
 -3يتعين على الطالب في المركز �أو المعهد حفظ ن�صف جزء من القر�آن الكريم في كل
ف�صل درا�سي على الأقل.
 -4ي�شترط الح�صول على �إفادة المركز �أو المعهد الذي در�س به الطالب لقبول تحويله �إلى
مركز �أو معهد �آخر  ،ويرفق بالإفادة بيان بح�ضوره المحا�ضرات وما �أداه من امتحانات
ونتيجتها �إن وجدت.
 -5ي���ؤدي الطالب امتحانات تحريرية ف�صلية في جميع المواد ،عدا القر�آن الكريم فيكون
االمتحان في مادته �شفهي ًا على �أن ُتجرى امتحانات الدور الأول في نهاية كل ف�صل درا�سي،
بينما تجرى امتحانات الدور الثاني بعد �إعالن نتائج الدور الأول لكل ف�صل درا�سي.
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 -6ي�سمح لطالب ال�سنة النهائية الرا�سبين في بع�ض المواد من ف�صول و�سنوات �سابقة �أو من
نف�س ال�سنة الدرا�سية ،التقدم المتحان تلك المواد في دور ا�ستثنائي تحدده �إدارة المركز
�أو المعهد بالتن�سيق مع الجهة الإدارية المخت�صة  ،وذلك بعد نتائج امتحانات الدور الثاني
لتلك ال�سنة.
 -7ال ي�سمح للطالب بح�ضور امتحانات المادة التي تغيب عن ح�ضور محا�ضراتها بن�سبة تزيد
على  ،%40ويلتزم بح�ضور محا�ضراتها في ف�صل درا�سي �آخر وتلتزم �إدارة المركز برفع
تقرير تف�صيلي بح�ضور وغياب كل طالب في كافة المحا�ضرات وعلى �أن يتم ذلك قبل
�إجراء االمتحان لكل ف�صل وعقب انتهاء المحا�ضرات الخا�صة بكل دور.
 -8ال يتم عر�ض ك�شوف الطالب الم�سموح لهم بدخول االمتحان في كل دور �أو ف�صل �إال بعد
تقديم الك�شوف المذكورة بالبند ال�سابق للجهة الإداري��ة المخت�صة لإبداء �أية مالحظات
عليها خالل �أ�سبوع من موافاتها بتلك الك�شوف ،ويتعين على �إدارة المركز �أو المعهد مراعاة
تلك المالحظات عند ر�صد �أ�سماء الطالب الم�سموح لهم بدخول االمتحان.
� -9إذا توقف الطالب عن الدرا�سة لعذر ا�ضطراري تقدره الجهة الإداري��ة المخت�صة لمدة
ف�صل درا�سي واحد خالل ال�سنة ي�سمح له بالتقدم المتحانات ذلك الف�صل في �أحد الدورين
مع خ�صم درجات ح�ضوره� ,أما �إذا توقف عن الدرا�سة لف�صلين متتالين �أو لم يحقق ن�سبة
النجاح المطلوبة لنقله �إلى ال�سنة التالية ف�إنه يحول للدرا�سة و�أداء االمتحانات بفوج الحق.

المادة ()12

تمنح الوزارة �شهادة تخرج لكل طالب توفرت فيه �شروط التخرج التالية:
 -1حفظ �أربعة �أجزاء من القر�آن الكريم على الأقل.
� -2أن يكون قد حقق ن�سبة ح�ضور  %60من محا�ضرات كل مادة.
� -3أن يكون قد ح�صل على الحد الأدنى من درجات كل مادة وهو .%50
وتجيز �شهادة التخرج لحاملها التقدم للوظائف الدينية كالخطابة والإم��ام��ة والوعظ
والإر�شاد دون ما �إلزام على الوزارة بتعيينه.

الهيئة الإدارية
المادة ()13

تتكون الهيئة الإدارية للمركز �أو المعهد من:
 -1الم�شرف :هو ال�شخ�ص الم�ؤهل ت�أهي ًال �شرعي ًا و�إداري ًا لإدارة المركز �أو المعهد بحيث يتم
اعتماد تعيينه من قبل مدير �إدارة ال�شئون الدينية بالوزارة وي�شترط ح�صوله على م�ؤهل �شرعي
جامعي مع خبرة في مجال العمل الإداري ال تقل عن �سنتين.
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 -2الطاقم الإداري :يقوم الم�شرف بتوظيف العاملين بالمركز �أو المعهد ح�سب الهيكل
الوظيفي المعتمد من الجهة الإداري��ة المخت�صة ل�شاغلي الوظائف بمراكز ومعاهد العلوم
ال�شرعية.

هيئة التدري�س
المادة ()14

يتم اختيار �أع�ضاء هيئة التدري�س بمراكز ومعاهد العلوم ال�شرعية وفق ًا للمعايير المعمول
بها في الم�ؤ�س�سات التعليمية الأكاديمية ،وعلى �أال يقل الم�ؤهل الدرا�سي لمدر�س العلوم
ال�شرعية عن درجة البكالوريو�س في �أحد التخ�ص�صات ال�شرعية عدا مادة القر�آن الكريم
فيكتفى بالم�ؤهل المالئم لتدري�سها.

التزامات المركز �أو المعهد
المادة ()15

 -1يلتزم المرخ�ص له �أمام الجهة الإدارية المخت�صة عن �سير العمل والمخرجات بالمركز �أو
المعهد ،وله ت�شكيل مجل�س �إ�ست�شاري ال يزيد على �ستة �أ�شخا�ص ي�ستعين بهم فيما يراه
لأداء ر�سالة المركز �أو المعهد.
 -2يكون المرخ�ص له م�سئو ًال عن توفير الأموال الالزمة لت�شغيل المركز �أو المعهد ويتحمل
م�سئولية �إدارته ومتابعة �أن�شطته في حدود الترخي�ص ال�صادر بذلك ويلتزم بجميع قرارات
الوزارة ولوائحها و�أنظمتها وتعليماتها في هذا ال�ش�أن.
 -3يلتزم المرخ�ص له بتقديم كل ما يطلب منه من معلومات وبيانات وتقارير للجهة الإدارية
المخت�صة ،كما يلتزم بالتعاون مع موظفي تلك الجهة في هذا ال�ش�أن.

المادة ()16

ال يجوز لأي مركز �أو معهد �إتخاذ �أكثر من مقر �أو فتح فروع له خارج المقر الذي �صدر به
الترخي�ص.

تقييم �أداء مراكز ومعاهد العلوم ال�شرعية
المادة ()17

تقوم الجهة الإدارية المخت�صة بتقييم �أداء المراكز والمعاهد نهاية كل عام درا�سي وفق ًا
للمعايير التالية:
 -1االلتزام باللوائح والأنظمة.
 -2تطبيق معايير االمتحانات.
 -3اختيار المدر�سين.
 -4الأن�شطة والفعاليات التي ت�ساهم في �أداء المركز �أو المعهد لر�سالته.
 -5المخرجات و�أثرها.
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 -6كفاءة الطاقم الإداري.
 -7التعاون والمبادرات واالقتراحات.
 -8دقة التقرير ال�سنوي.
 -9دقة التقرير المالي.
 -10المرا�سالت والتوا�صل.

المكاف�آت الت�شجيعية لمراكز ومعاهد العلوم ال�شرعية
المادة ()18

تمنح الجهة الإدارية المخت�صة المراكز �أو المعاهد التي تحقق المراتب الأولى �أو الثانية �أو
الثالثة في التقييم الم�شار �إليه في المادة ال�سابقة مكاف�أة مالية يتولى الم�شرف توزيعها على
موظفي المركز �أو المعهد كمكاف�آت ت�شجيعية طبق ًا للمعايير التي توافق عليها الجهة الإدارية
المخت�صة وتكون المكاف�أة الم�شار �إليها على النحو التالي:
 -1مكاف�أة المرتبة الأولى من �ألف دينار �إلى ثالثة �آالف دينار.
 -2مكاف�أة المرتبة الثانية من خم�سمائة دينار �إلى �ألف دينار.
 -3مكاف�أة المرتبة الثالثة من مائتي دينار �إلى خم�سمائة دينار.

حاالت انتهاء و�إيقاف �أو �إلغاء الترخي�ص
المادة ()19

 -1ينتهي الترخي�ص بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده طبق ًا لأحكام هذا القرار.
� -2إذا تناق�ص عدد الطالب في كل مركز �أو معهد عن خم�سين طالب ًا يتم �إغالق المركز �أو
المعهد ب�صفة م�ؤقتة.
ُ -3يلغى ترخي�ص المعهد �أو المركز في الحاالت الآتية:
�أ -توقف المركز �أو المعهد عن مزاولة الن�شاط المرخ�ص به.
ب -انخفا�ض التقييم ال�سنوي عن  %50لثالث �سنوات متتالية.
ج -مخالفة �أنظمة الوزارة وقراراتها �أو عدم االلتزام بالخطة الدرا�سية والمقررات المعتمدة
من قبلها �أو عدم التعاون مع موظفي ال��وزارة �إذا تكرر ذلك رغم التنبيه الكتابي ثالث
مرات خالل مدة الترخي�ص.
د -مخالفة القانون �أو النظام العام �أو الآداب العامة.
ويكون للجهة الإدارية المخت�صة الحق في اتخاذ قرار بعد درا�سة وافية بنقل الطالب �إلى
مركز �أو معهد �آخر لدى �إ�صدارها ق��رار ًا ب�إيقاف �أو �إلغاء الترخي�ص �أو �إغ�لاق المركز �أو
المعهد.
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الآثار المترتبة على �إيقاف �أو �إلغاء الترخي�ص
المادة ()20

ُ -1يحرم المعهد �أو المركز المخالف بعد �إن��ذاره ب�أوجه المخالفة من قبل الجهة الإدارية
المخت�صة ب�إيقاف �إ�صدار �شهادات خريجيه حتى يقوم ب�إزالة �أوجه المخالفة.
 -2توقف جميع �أ�شكال الدعم والتعامل مع المركز �أو المعهد.
 -3ت�ؤول �أموال المركز �أو المعهد وممتلكاته عند توقفه نهائي ًا لأي �سبب من الأ�سباب �إلى �إدارة
الأوقاف التي ينتمي �إلى مذهبها.

�أحكام ختامية
المادة ()21

على جميع مراكز ومعاهد العلوم ال�شرعية القائمة عند �صدور هذا القرار والمرخ�ص لها
بمزاولة �أعمالها التقدم �إلى الجهة الإداري��ة المخت�صة لتوفيق �أو�ضاعها وفق ًا لأحكام هذا
القرار خالل مدة ال تجاوز ثالثة �أ�شهر من تاريخ العمل به.

المادة ()22

على وكيل الوزارة لل�شئون الإ�سالمية تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ
ن�شره في الجريدة الر�سمية.

وزير العــــدل وال�شـــئون الإ�ســـــالميـــة
                                                    خالد بن علي بن عبد اهلل �آل خليفة
�صـدر بتاريخ 1 :جمادى الأولى 1431هـ
المــواف ـ ـ ـ ــق� 15 :أبـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــل 2010م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف

قرار رقم ( )19ل�سنة 2013
ب�ش�أن �إ�ضافة مادة برقم ( )17مكرراً للقرار رقم ( )22ل�سنة 2010
ب�ش�أن تنظيم تراخي�ص مراكز ومعاهد العلوم ال�شرعية
وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على القانون رقم ( )2ل�سنة  2005ب�ش�أن المجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية،
وعلى المر�سوم الملكي رقم ( )59ل�سنة  2010بت�شكيل الوزارة،
وعلى ال��ق��رار رق��م ( )22ل�سنة  2010ب�ش�أن تنظيم تراخي�ص م��راك��ز ومعاهد العلوم
ال�شرعية،
وبنا ًء على عر�ض وكيل الوزارة لل�شئون الإ�سالمية،

قرر الآتي:
المادة الأولى

ي�ضاف �إلى القرار رقم ( )22ل�سنة  2010ب�ش�أن تنظيم تراخي�ص مراكز ومعاهد العلوم
ال�شرعية مادة جديدة برقم ( )17مكرر ًا يكون ن�صها التالي:
« مع عدم الإخ�لال بحكم المادة ال�سابقة يجوز لوكيل ال��وزارة ت�شكيل لجنة ا�ست�شارية
متخ�ص�صة تعاون الجهة الإدارية المخت�صة في عمليات التقييم الم�ستمر لمناهج ومقررات
وكتب معاهد ومراكز العلوم ال�شرعية و�أن�شطتها البحثية والثقافية بهدف تطوير العملية
التعليمية ».

المادة الثانية

على وكيل الوزارة لل�شئون الإ�سالمية تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ
ن�شره في الجريدة الر�سمية.

					
�صدر بتاريخ 19 :جمادى الآخرة 1434هـ
الـم ـ ـ ــوافـ ــق� 29 :أب ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل 2013م

وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبد اهلل �آل خليفة

