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  :العدل والشئون اإلسالميةوزير 

قــرار العلــى و، الــشئون اإلســالميةم وزارة يتنظــ ب٢٠٠٣ لــسنة) ٧( بعــد اإلطــالع علــى المرســوم رقــم 

   وتدريس علومه،تحفيظ القرآن الكريموحلقات تنظيم مراكز ب ٢٠٠٦لسنة ) ١٥(م وزاري رقال

  .وكيل الوزارة للشئون اإلسالميةوبناًء على عرض 

  

  :اآلتي قرر
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تخضع ألحكام هذه الالئحة جميع مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه التابعة لوزارة 

  .لكةالشئون اإلسالمية بالممالعدل و
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  : ذلكعلى خالف السياق دلإال إذا الموضحة أدناه يكون للمصطلحات التالية المدلوالت 

الشئون اإلسالمية، العدل والتابعة لوزارة القرآنية حلقات المراكز والفي  للعمل يعين من :العامل

س القراءات، مدرس علوم القرآن، مدرمجيز، مشرف المركز،  المركز، رئيس(ويندرج ضمن ذلك 

  )....مدرس التجويد، محفظ، إداري، مستخدم،

  .من يعين لمتابعة األداء الفني للمراكز والحلقات القرآنية :الموجه

يحصل على إجازة قرآنية معتبرة في رواية حفص عن عاصم أو القراءات العشر من  من :الخريج

نهائي الذي تقيمه الوزارة بنجاح يجتاز االمتحان ال، أو من حفظًاطريق الشاطبية أو طيبة النشر 

  .حفظ القرآن الكريم، القراءات، علم التجويد، التالوة :ويحصل على إحدى الشهادات التالية

  .ح لتمثيل مملكة البحرين في إحدى المسابقات القرآنية الدولية من يرش:المتسابق

  



 ٢
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ت القرآنيـة التابعـة لـوزارة العـدل والـشئون         لصرف مكافأة شهرية للعاملين في المراكز والحلقـا       يشترط  

  :اإلسالمية المشار إليهم في المادة السابقة من هذا القرار، ما يلي

  .وجود ميزانية معتمدة لذلك ضمن بنود قسم شئون مراكز التحفيظ والمسابقات -١

ة الثانية عشرة والثالثة عـشر    لمادتين  اأن تتوفر في العامل بالمركز الشروط المنصوص عليها في           -٢

 الصادر عـن نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء وزيـر الـشئون               ٢٠٠٦لسنة  ) ١٥(من القرار الوزاري رقم     

  .القرآن الكريم وتدريس علومهتنظيم مراكز وحلقات تحفيظ والخاص باإلسالمية، 

  .عن ثالثة أيامعمله عدد أيام ال يقل أن  -٣
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الـشئون  و  العـدل التابعـة لـوزارة  ي المراكـز والحلقـات القرآنيـة       لعاملين ف المكافأة الشهرية ل  يتم تحديد   

  :وفقًا للجدول التالياإلسالمية 

  طبيعة العمل
  الحد األدنى

 أيام العمل أسبوعيًالعدد 
 الشهريةالمكافأة 

  ٥٠٠ - ٢٠٠  حسب البرنامج المعتمد  مجيـز

  ١٥٠ - ٨٠  البرنامج المعتمدحسب   معد مسابقات دولية

  ١٥٠  خمسة أيام   أولىرئيس مركز درجة

  ٢٠٠ - ١٠٠  خمسة أيام  موجه

  ١٠٠  خمسة أيام  مشرف مركز درجة ثانية

  ٨٠  خمسة أيام  مدرس أو محفظ

  ٥٠  ثالثة أيام   أو محفظمدرس

  ٨٠  خمسة أيام  إداري
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  :فقًا للجدول التاليتمنح مكافأة مقطوعة للخريج من المراكز والحلقات القرآنية، و
  

 جيد جيد جدًاممتاز الشهادة

  ٥٠٠  طيبة النشرالشاطبية أو إجازة بالقراءات العشر من طريق 



 ٣

  ٢٠٠ إجازة برواية حفص

 ٢٠٠  ٢٥٠ ٣٠٠   حفظ القرآن الكريمشهادة 

 ١٠٠  ١٢٥ ١٥٠ الشئون اإلسالميةو  العدل من وزارةالقراءات العشرشهادة 

  ٦٠  ٨٠ ١٠٠ الشئون اإلسالميةدل والعشهادة القراءات السبع أو الثالث من وزارة 

  ٤٠  ٥٠  ٦٠  الشئون اإلسالميةالعدل و من وزارة علم التجويــدشهادة 

ممنوحة من شيخ معتمد لـدى الـوزارة، وأن يكـون المجـاز             ) السند(يجب أن تكون اإلجازة      :مالحظة

  .من حفظهكامًال قد قرأ القرآن الكريم 
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ــأة   ــتم تحديـــد مكافـ ــرين فـــي    المتـــسابقيـ ــة البحـ ــيحهم لتمثيـــل مملكـ ــتم إعـــدادهم أو ترشـ ين الـــذين يـ

  :المسابقات القرآنية الدولية وفقًا للجدول التالي
  

 المكافأة المتسابق

  ٢٥  عداد وقبل الترشيحالمتسابق أثناء اإل

  ٥٠  المتسابق بعد الترشيح وقبل السفر للمشاركة

  ٥٠٠  المتسابق الفائز بالمركز األول

  ٣٠٠  المتسابق الفائز بمركز متقدم

  ١٠٠  المتسابق الذي لم يفز بأي مركز
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ويــتم احتــساب الخــصم وفقــًا  . العامــل إذا تجــاوز غيابــه يــومين عمــل فــي الــشهر  يخــصم مــن مكافــأة  

  :للمعادلة التالية

  

  :إذا كانت أيام العمل ثالثة أيام في األسبوع

 )عدد أيام الغياب × مبلغ المكافأة الشهرية(
_______________________________________________________________________ 

13  
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  :إذا كانت أيام العمل خمسة أيام في األسبوع

 )عدد أيام الغياب× مبلغ المكافأة الشهرية (
_______________________________________________________________________ 

22  

  

  . أدنى عدد صحيحيقرب الخصم إلى :مالحظة

يحتفظ قسم شـئون التحفـيظ والمـسابقات بالـسجالت الالزمـة لـضبط حـضور العـاملين وبيـان أيـام                     

غياب من يتغيب منهم وعرضها على مدير إدارة الشئون الدينية على النحو الذي يـسمح بتطبيـق                 

  .الخصم المشار إليه بهذه المادة
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 المكافأة الشهرية، بتوصية يرفعها  منعامل إجازة بدون خصمالشئون الدينية منح الإدارة لمدير 

  .رئيس قسم شئون مراكز التحفيظ والمسابقات، وبما ال يتجاوز شهرًا واحدًا
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 اليوم التالي لنشره في الجريدة ، ويعمل به منتنفيذ هذا القرار وكيل الوزارة للشئون اإلسالميةعلى 

  .الرسمية

  

  

  اإلسالميةوزير العدل والشئون 

  آل خليفةبن عبدالله خالد بن علي 

  

  هـ١٤٢٩ صفر ٢٤: صدر بتاريخ

 م٢٠٠٨ مارس ٢: الموافق


