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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سامية

قر�ر رقم )20( ل�سنة 2010 

ب�ساأن تنظيم تر�خي�س مر�كز توعية �لجاليات

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية:

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 )91( ل�شنة 2006 بت�شكيل الوزارة،

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

قرر �لآتي:

�لمادة )1(

كل  قرين  المبينة  المعاني  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  القرار،  هذا  اأحكام  تطبيق  في 

منها ، ما لم يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:

تعريف  بمهام  تعنى  حكومية  غير  وطنية  موؤ�ش�شة  كل  وهو  الجاليات  توعية  مركز  �لمركز: 

هذا  لأحكام  وفقًا  لها  المرخ�س  واأخالقه  ومبادئه  وح�شارته  بالإ�شالم  الوافدة  الجاليات 

القرار.

�لوز�رة: الوزارة المعنية بال�شئون الإ�شالمية.

�لوزير: الوزير المعني بال�شئون الإ�شالمية.

وكيل �لوز�رة: وكيل الوزارة المعنية بال�شئون الإ�شالمية.

�لجهة �لإد�رية �لمخت�سة: ق�شم البحوث والمعاهد والمراكز الدعوية باإدارة ال�شئون الدينية 

بالوزارة.

�لمرخ�س له: ال�شخ�س الذي منح ترخي�شًا بفتح مركز توعية الجاليات من قبل الوزارة بعد 

ا�شتيفائه المطلوب وتعهده باللتزام بتطبيق هذا القرار وما ت�شدره الوزارة تنفيذًا له. 

�لمادة )2(

    ت�شري اأحكام هذا القرار على جميع مراكز توعية الجاليات التي ينظمها هذا القرار والتي 

تخ�شع لإ�شراف ورقابة الوزارة وتعمل وفقًا للقرارات والأنظمة التي ت�شدرها ب�شاأنها.

�إجر�ء�ت و�سروط �إ�سد�ر �لترخي�س

�لمادة )3(

    ل يجوز لأي جهة اأو اأي �شخ�س مبا�شرة مهام توعية الجاليات ب�شكل موؤ�ش�شي دون الح�شول 

على ترخي�س ب�شاأنه طبقًا لالأحكام وال�شروط الواردة في هذا القرار.
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�لمادة )4(

المعد  النموذج  على  المخت�شة  الإداريــة  الجهة  اإلى  الترخي�س  على  الح�شول  طلب  يقدم 

لذلك، وُيعطى مقدم الطلب اإي�شاًل با�شتالم الطلب ومرفقاته اإن وجدت.

    ول يقبل طلب ترخي�س مركز توعية الجاليات اإل اإذا ا�شتوفى ال�شروط الالزمة وفقًا لأحكام 

هذا القرار.

�لمادة )5(

ي�شترط لمنح ترخي�س مركز توعية الجاليات ما يلي:

1- حاجة المنطقة لفتح مركز توعية الجاليات فيها.

بهذه  واهتمام  م�شاركة  لهم  ممن  المنطقة  اأهالي  من  الأقــل  على  اأ�شخا�س  �شتة  موافقة   -2

الأمور.

3- اأن يتوافر في مقر المركز اأو المعهد ما يلي:

ال�شروط  كافة  م�شتوفيًا  يكون  واأن  المعهد  اأو  المركز  ومهام  ر�شالة  لأداء  �شالحًا  يكون  اأن  اأ- 

ال�شحية وغير ذلك من اإجراءات ال�شالمة التي تتطلبها الجهات المخت�شة.

الرجال،  لق�شم  لــالإدارة  غرفة  على  اأدنى  كحد  المعهد  اأو  المركز  مبنى  ي�شتمل  اأن  يجب  ب- 

وغرفة لالإدارة لق�شم الن�شاء.

ج- قاعة خا�شة با�شتقبال الرجال.

د- قاعة خا�شة با�شتقبال الن�شاء.

مياه  دورات  عن  الذكور  مياه  دورات  تنف�شل  اأن  على  المياه،  دورات  من  منا�شب  عدد  هـ- 

الإناث.

و- اأجهزة واأدوات تعليمية مالئمة.

�لمادة )6(

المقر  اإلى  لالنتقال  المخت�شة  الإداريــة  الجهة  تحدده  الذي  بالموعد  الطلب  مقدم  يخطر 

الذي �شيبا�شر المركز فيه ن�شاطه لمعاينته والتاأكد من توفر ال�شروط الواردة في هذا القرار، 

على اأن يتم الإخطار قبل النتقال باأ�شبوع على الأقل وتتم المعاينة في ح�شور مقدم الطلب اأو 

من ينيبه. 

�لمادة )7(

يجب البت في طلب الترخي�س بالموافقة اأو بالرف�س خالل مدة ل تجاوز ثالثين يومًا من 

القرار  �شدر  واإذا   ، ب�شاأنه  ال�شادر  بالقرار  الطلب  مقدم  يخطر  اأن  على   ، تقديمه  تاريخ 

بالرف�س وجب اأن يكون م�شببًا.

ولذوي ال�شاأن التظلم اإلى وكيل الوزارة من قرار الرف�س خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ 

الإخطار اأو العلم بذلك.
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�لمادة )8(

اإ�شدار  وتاريخ  التاأ�شي�س  وتاريخ  ومقره  المركز  ا�شم  على  الترخي�س  ي�شتمل  اأن  يجب 

الترخي�س وتاريخ انتهائه وا�شم المرخ�س له واللغة.

�لمادة )9(

اأو  المركز  اجتياز  بعد  للتجديد  قابلة  تاريخ �شدوره  �شنوات من  اأربع  الترخي�س  مدة  تكون 

المعهد معايير تقييم الأداء �شنويًا.

ولوائح  اأنظمة  مخالفته  حال  العمل  عن  المركز  واإيقاف  الترخي�س  �شحب  للوزارة  ويحق 

الوزارة وتعمده في اإثارة الفتن اأو الطائفية.

�لهيئة �لإد�رية

�لمادة )10(

تتكون الهيئة الإدارية للمركز من:

اإدارة  الموؤهل لإدارة المركز بحيث يتم اعتماد تعيينه من قبل مدير  هو ال�شخ�س  �لم�سرف: 

ال�شئون الدينية.

�لطاقم �لإد�ري و�لدعوي: يقوم الم�شرف بتوظيف العاملين بالمركز ح�شب الهيكل الوظيفي 

المعتمد من الجهة الإدارية المخت�شة ل�شغل الوظائف الإدارية والدعوية بالمركز.

�لتز�مات مركز توعية �لجاليات

�لمادة )11(

يلتزم المرخ�س له بتوفير الأموال الالزمة لت�شغيل المركز ويتحمل م�شئولية اإدارته ومتابعة 

اأن�شطته في حدود الترخي�س ال�شادر بذلك ويلتزم بجميع قرارات الوزارة ولوائحها واأنظمتها 

وتعليماتها في هذا ال�شاأن.

كما يلتزم بتقديم كل ما يطلب منه من معلومات وبيانات وتقارير للجهة الإدارية المخت�شة، 

كما يلتزم بالتعاون مع موظفي تلك الجهة في هذا ال�شاأن.

�لمادة )12(

به  �شدر  ــذي  ال المقر  خــارج  لــه  فــروع  فتح  اأو  مقر  مــن  اأكــثــر  اإتــخــاذ  مركز  لأي  يجوز  ل 

الترخي�س.

تقييم �أد�ء مر�كز توعية �لجاليات

�لمادة )13(

درا�شي  عام  كل  نهاية  الجاليات  توعية  مراكز  اأداء  بتقييم  المخت�شة  الإدارية  الجهة  تقوم 

وفقًا للمعايير التالية:

1- اللتزام باللوائح والأنظمة.

2- كفاءة الطاقم الإداري والفني.
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3- المخرجات. 

4- الأن�شطة والفعاليات.

5- التعاون والمبادرات والقتراحات.

6- المرا�شالت والتوا�شل.

7- دقة التقرير ال�شنوي.

8- دقة التقرير المالي.

حالت �إلغاء �لترخي�س

�لمادة )14(

ُيلغى الترخي�س في الحالت الآتية:

1- توقف المركز عن مزاولة الن�شاط المرخ�س.

2- انخفا�س التقييم ال�شنوي عن 50% لثالث �شنوات متتالية.

اأو عدم   قبلها  ال�شادرة من  بالتعليمات  اللتزام  اأو عدم  الوزارة وقراراتها  اأنظمة  3- مخالفة 

التعاون مع موظفيها اإذا تكرر ذلك رغم التنبيه الكتابي ثالث مرات خالل مدة الترخي�س.

4- مخالفة القانون اأو النظام العام اأو الآداب العامة.

�أحكام ختامية

�لمادة )15(

على جميع مراكز توعية الجاليات القائمة عند �شدور هذا القرار والمرخ�س لها بمزاولة 

اأعمالها التقدم اإلى الجهة الإدارية المخت�شة لتوفيق اأو�شاعها وفقًا لأحكام هذا القرار خالل 

مدة ل تجاوز ثالثة اأ�شهر من تاريخ العمل به.

�لمادة )16(

لتاريخ  التالي  اليوم  به من  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  الإ�شالمية  لل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

ن�شره في الجريدة الر�شمية.

وزير �لعدل و�ل�سئون �لإ�سامية

خالد بن علي بن عبد �هلل �آل خليفة

�شـدر بتاريخ: 1 جمادى الأولى 1431هـ

المــــــــوافــــق: 15 اأبــــــــــريــــــــــل 2010م
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وزارة العدل وال�صئون الإ�صالمية والأوقاف

قرار رقم )55( ل�سنة 2011

ب�صاأن اإ�صافة مادة جديدة برقم )12( مكرراً 

اإلى القرار رقم )20( ل�سنة 2010 

ب�صاأن تنظيم تراخي�س مراكز توعية الجاليات

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الإطالع 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 )20( ل�شنة 2010 ب�شاأن تنظيم تراخي�س مراكز توعية الجاليات،

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

قرر الآتي:

المادة )1(

القرار رقم )20( ل�شنة 2010 ب�شاأن تنظيم تراخي�س مراكز توعية الجاليات  اإلى  ُي�شاف      

مادة جديدة برقم )12( مكررًا ن�شها التالي:

المادة )12( مكرراً :

بتحديدها  ي�شدر  مالية  مخ�ش�شات  المتميزة  المراكز  منح  الميزانية  توفر  عند  يجوز 

ومعايير �شرفها وحالت وقف �شرفها قرار من وكيل الوزارة لل�شئون الإ�شالمية.

المادة )2(

لتاريخ  التالي  اليوم  من  به  ويعمل  القرار  هذا  تنفيذ  الإ�شالمية  لل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

ن�شره في الجريدة الر�شمية.

وزير العدل وال�صئون الإ�صالمية والأوقاف

                                                                 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 6 محــــرم 1433هـ

المــــوافـــــــق: 1 دي�شمبر 2011م
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