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   اإلسالميةشئونال العدل ووزارة
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  : اإلسالميةشئونال العدل وزيرو

علـى  و ،م وزارة العـدل والـشئون اإلسـالمية       يتنظـ  ب ٢٠٠٣ لـسنة ) ٧( بعد اإلطالع على المرسـوم رقـم        

   وتدريس علومه،تحفيظ القرآن الكريموحلقات تنظيم مراكز ب ٢٠٠٦لسنة ) ١٥(وزاري رقم القرار ال

  .للشئون اإلسالمية وبناًء على عرض وكيل الوزارة

  

  :اآلتي قرر

  

@ñ†bß–@Q@–@@ @
 تخضع ألحكام هذه الالئحة جميع مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه التابعة لوزارة

  .كةالشئون اإلسالمية بالمملو العدل

  

@ñ†bß–@R–@ @
  :تشمل هذه الالئحة المخالفات التالية

  .باللوائح واألنظمة والقرارات الخاصة بعمل المراكز والحلقات القرآنيةعدم االلتزام  -١

  .الغياب المتكرر -٢

  .التصرف غير المهذب أو الالأخالقي -٣

  .المشاجرة أو إنزال األذى الجسمي -٤

  .القذف والسب واالفتراء وتشويه سمعة اآلخرين -٥

  .ستغالل اسم الوزارة أو المركز أو الوظيفة للمنفعة الخاصةا -٦

  .ممتلكاتالموال واألاإلضرار بالسرقة أو االختالس أو  -٧

 .االعتداء أو التحرش الالأخالقي بالقول أو الفعل -٨
  

@ @
@ @



 ٢

@ñ†bß–@S@–@@ @
  :تختص هذه الالئحة بتطبيق الجزاءات التالية

  .وجهة مخالفتها للوائح واألنظمة خطاب يتضمن تنبيه بنوع المخالفة، و:لفت نظر كتابي -١

 خطــاب يتــضمن نــوع المخالفــة، وتــصريح بــالجزاء المترتــب عليهــا حــسب اللــوائح   :تأنيــب كتــابي -٢

  .واألنظمة، على أن يقوم المخالف بالتوقيع على استالم التأنيب

 لقـسم شـئون مراكـز التحفـيظ          علـى اسـتالمه بعـد اسـتدعائه         خطـاب يوقـع المخـالف      :إنـذار كتابي  -٣

تنفيذ اإلجراءات التاليـة فـي حـال تمـادي          للقسم  ، بحيث يحق    بقات بإدارة الشئون الدينية   والمسا

  .المخالف في مخالفاته

 إيقاف مكافأة المخـالف لـشهر واحـد، فـإذا تمـادى فـي عـدم التزامـه، يـتم                     :إيقاف صرف المكافأة   -٤

ه بــاللوائح إيقــاف مكافأتــه لــشهر آخــر، وال يجــوز للمخــالف فــي حــال عدولــه عــن مخالفتــه والتزامــ

  .واألنظمة استرجاع مكافأته

ــًا فــي المخالفــات رقــم  المركــز أو الحلقــة   مــن خــالف عــزل الم:الفــصل النهــائي  -٥   أو التــدريس نهائي

، وفيما عدا ذلـك يجـوز لـه التقـدم بطلـب جديـد للعمـل وينظـر فـي طلبـه مـع عـدم                           ) ٨،  ٧،  ٦(

 .االعتداد بفترة عمله السابقة
  

@ñ†bß–@T@–@@@ @
  :لواردة في المادة الثالثة للمخالفات الواردة في المادة الثانية وفقًا للجدول التاليتطبيق الجزاءات ا

  نوع المخالفـة  رقم
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١  
ــزام بـــ  ــدم االلتـ ــةالعـ ــل  لوائح واألنظمـ ــة بعمـ ــرارات الخاصـ  والقـ

  المراكز والحلقات القرآنية
√ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √  الغياب المتكرر  ٢

٣  
التـــصرف غيـــر المهـــذب أو الالأخالقـــي، أو اســـتخدام كلمـــات   

  بذيئة أو مهينة
  √ √   √ 

 √   √      المشاجرة أو الضرب  ٤
 √   √      السب واالفتراء وتشويه سمعة اآلخرين  ٥
 √   √      استغالل اسم الوزارة أو المركز أو الوظيفة للمنفعة الخاصة  ٦
 √          باألموال والممتلكاتاإلضرار  وأأو االختالس السرقة   ٧
 √          القذف أو االعتداء أو التحرش الجنسي بالقول أو الفعل  ٨



 ٣

العــدل والــشئون اإلســالمية إحالــة المخــالف للنيابــة العامــة إذا رأت أن الواقعــة تــستلزم ذلــك     ولــوزارة 

  .قانونًا

@ñ†bß–@U@–@@ @

  :تنفذ الجزاءات وفقًا لما يلي

رئيس قسم شئون مراكز التحفـيظ والمـسابقات، بنـاًء          لفت النظر والتأنيب الكتابي يعتمد من قبل         -١

  .زعلى طلب مشرف المراك

 يعتمد من قبل مدير ٥ إلى ١إيقاف المكافأة والفصل النهائي في المخالفات من  و الكتابياإلنذار   -٢

  .كتابية من رئيس قسم شئون مراكز التحفيظ والمسابقات، بناًء على توصية الدينية شئونال

، ةلـشئون اإلسـالمي   الوزارة ل وكيل   يعتمد من قبل     )٨،  ٧،  ٦(الفصل النهائي في المخالفات رقم       -٣

ون مراكـز   رئـيس قـسم شـئ     قريـر   توصية كتابية من مدير إدارة الشئون الدينيـة معـززة بت          بناًء على   

  .التحفيظ والمسابقات

@ @
@ñ†bß–@V@–@ @

  :تحدد فترة إيقاع الجزاءات على النحو التالي

. خالل ستة أشهر، تطبق العقوبة التاليـة مباشـرًة علـى المخـالف    ) ٢ إلى   ١(إذا تكررت المخالفات     -١

 تكررت المخالفة خالل فترة أكثر من ستة أشهر، فيتم إنزال العقوبـة حـسب تسلـسلها فـي                   أما إذا 

  .ابق بدءًا باألقلالجدول الس

أمـا  . خالل سـنة، تطبـق العقوبـة التاليـة مباشـرًة علـى المخـالف              ) ٥ إلى   ٣( المخالفات   تإذا تكرر  -٢

 تسلـسلها فـي الجـدول       إذا تكررت المخالفة خالل فترة أكثر من سـنة، فيـتم إنـزال العقوبـة حـسب                

  .السابق بدءًا باألقل

@ @
@ñ†bß–@W@–@ @

 اإلسالمية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة شئونلل الوزارةعلى وكيل 

  .الرسمية

  

   اإلسالميةشئونالو  العدلوزير

  خالد بن علي آل خليفة

   هـ١٤٢٩ صفر ٢٤: صدر بتاريخ

        م٢٠٠٨ مارس ٢: ــــقالمواف


