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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �الإ�سامية و�الأوقاف

قر�ر رقم )2( ل�سنة 2014

باإ�سد�ر �لائحة �لد�خلية ب�ساأن �لمكافاآت �لم�سروفة

لمر�كز وحلقات تحفيظ �لقر�آن �لكريم و�لمنت�سبين �إليها

 

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم رقم )7( ل�شنة 2003 بتنظيم وزارة ال�شئون الإ�شالمية،

العدل  بوزارة  الكرمي  القراآن  �شئون  اإدارة  باإن�شاء   2011 ل�شنة   )53( رقم  املر�شوم  وعلى 

وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،

وعلى القرار الوزاري رقم )15( ل�شنة 2006 بتنظيم مراكز وحلقات حتفيظ القراآن الكرمي 

وتدري�س علومه، املعدل بالقرار رقم )26( ل�شنة 2010،

وعلى القرار الوزاري رقم )34( ل�شنة 2012 ب�شاأن املكافاآت امل�شروفة ملراكز وحلقات حتفيظ 

القراآن الكرمي واملنت�شبني اإليها،

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

قرر �الآتي:

مادة )1(

الكرمي  القراآن  حتفيظ  وحلقات  ملراكز  امل�شروفة  املكافاآت  ب�شاأن  الداخلية  الالئحة  ُتعتمد 

اإليها، املرفقة بهذا القرار، وت�شري اأحكامها على جميع العمليات والإجراءات التي  واملنت�شبني 

تتخذ بعد �شدورها.

مادة )2(

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

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعدل و�ل�سئون �الإ�سامية و�الأوقاف

خ�����ال�����د ب����ن عل����ي ب���ن عب��د�هلل �آل خلي���ف���ة

 

�شدر يف: 7 ربيع الأول 1435هـ

املـوافــق: 8 ينــــــايــــــــر 2014م
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�لائحة �لد�خلية

ب�ساأن �لمكافاآت �لم�سروفة لمر�كز وحلقات 

تحفيظ �لقر�آن �لكريم و�لمنت�سبين �إليها

 

�أحكام عامة

مادة )1(

رقم  الوزاري  بالقرار  الواردة  املعاين  نف�س  الالئحة  بهذه  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 

)34( ل�شنة 2012 ب�شاأن املكافاآت امل�شروفة ملراكز وحلقات حتفيظ القراآن الكرمي واملنت�شبني 

اإليها، ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك.

 

مادة )2(

العدل  لوزارة  التابعة  املرخ�شة،  القراآنية  واحللقات  املراكز  الالئحة  هذه  لأحكام  تخ�شع 

وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف، واملنت�شبون اإليها.

 

مادة )3(

ي�شرتط ملبا�شرة ال�شرف يف اأي بند من البنود الواردة يف هذه الالئحة الآتي:

1- اأن يتوفر العتماد املايل الالزم لها �شمن ميزانية اإدارة �شئون القراآن الكرمي.

2- اأن ل يتجاوز مبلغ ال�شرف احلد الأعلى املن�شو�س عليه يف القرار الوزاري رقم )34( ل�شنة 2012.

 

مادة )4(

مكافاأة �لعامل

ملكافاآت  الرتب  )جدول  ح�شب  عليها،  املعني  للوظيفة  الأدنى  باحلد  العامل  مكافاأة  حتدد 

الالئحة.  هذه  من  اأ�شا�شيًا  جزءًا  يعترب  والذي  املرفق،  القراآنية(  واحللقات  باملراكز  العاملني 

ج يف  بالتدُرنّ التقيد  الوظائف دون  �شاغلي  تعيني بع�س  الكرمي  القراآن  �شئون  اإدارة  ويجوز ملدير 

جدول حتديد رتب املكافاآت، �شريطة اأن يكون هناك ما يربر ذلك، وبعد موافقة وكيل الوزارة.

 

مادة )5(

تعديل مكافاأة �لعامل

1- مينح العامل رتبة واحدة يف وظيفته احلالية، اعتبارًا من نهاية �شهر مار�س من كل عام، وفقًا 

لل�شروط وال�شوابط الآتية:
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 اأ-   اأن ل يقل تقدير اأدائه الوظيفي يف العام ال�شابق عن جيدجدًا.

م من يح�شل على درجة اأعلى يف التقييم ال�شنوي، ويف حدود امليزانية املر�شودة.  ب- اأن يقَدنّ

 ج-   اأن يكون النتقال يف الرتب بناًء على اجلدول املعتمد املرفق بهذه الالئحة.

2-  يجوز ملدير اإدارة �شئون القراآن الكرمي منح ثالث رتب بحد اأق�شى يف ال�شنة الواحدة للعامل، 

يف حالة وجود اأ�شباب ومربرات لذلك بعد موافقة وكيل الوزارة.

3-  يف حالة تغيري وظيفة العامل اإىل اأخرى، يتم تعديل مكافاأته اإىل اأقرب رتبة موازية ملكافاأته 

احلالية ما اأمكن ذلك.

 مادة )6(

�ساعات �لعمل �الإ�سافية للعامل

يجوز لإدارة �شئون القراآن الكرمي تكليف العاملني باملراكز واحللقات القراآنية بالعمل خارج 

�شاعات العمل املقررة لهم، وفقًا لل�شوابط الآتية:

1- اأن تكون الأعمال الإ�شافية التي كلف بها العامل ذات طبيعة ل ميكن اإجنازها خالل �شاعات 

العمل املقررة.

العمل  �شاعات  بها يف غري  التي كلف  الإ�شافية  العمل  �شاعات  تعوي�شًا عن  العامل  ي�شتحق   -2

املقررة بعد موافقة اإدارة �شئون القراآن الكرمي.

 X 3- يتم احت�شاب �شاعات العمل الإ�شافية وفق املعادلة الآتية: )عدد �شاعات العمل الإ�شايف

اأجر �شاعة رتبة العامل(.

 مادة )7(

�إجازة �لعامل

تكون اإجازة العاملين بالمراكز والحلقات القراآنية وفقًا للقواعد وال�شروط الآتية:

 اأ- ي�شدر مدير اإدارة �شئون القراآن الكرمي تعميمًا يف بداية العام الدرا�شي، يحدد فيه الإجازة 

ال�شنوية العامة للمراكز واحللقات القراآنية، بحيث ل تزيد على �شهر )30 يومًا(، ويجوز اأن 

تكون مت�شلة اأو متفرقة، وي�شتحق جميع العاملني املعينني مكافاأة هذه الإجازة.

 ب- يخ�شم من مكافاأة العامل ما ي�شاوي جمموع ال�شاعات التي تغيبها عن العمل خالل ال�شهر، 

القرار،  بهذا  املرفق  القراآنية  واحللقات  باملراكز  العاملني  ملكافاآت  الرتب  جدول  �شوء  يف 

وذلك وفقًا للمعادلة الآتية: )عدد �شاعات الغياب X اأجر �شاعة رتبة العامل احلالية(.

مادة )8(

مكافاآت �لمر�كز و�لحلقات �لقر�آنية

بند )�أ(

الإدارية  امل�شاريف  لتغطية  �شهرية  خم�ش�شات  ب�شرف  الكرمي  القراآن  �شئون  اإدارة  تقوم 

القرار  من  الرابعة  املادة  من  )اأوًل(  للبند  وفقًا  للوزارة،  التابعة  القراآنية  واحللقات  للمراكز 

الوزاري رقم )34( ل�شنة 2012، مع مراعاة ال�شوابط الآتية:
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1- اأن تكون الأولوية يف ال�شرف ملراكز الدرجة الأوىل ثم مراكز الدرجة الثانية ثم امل�شاريع ثم 

احللقات على الرتتيب.

2- تلتزم املراكز واحللقات برفع ك�شف م�شفوع بالأر�شدة والفواتري عن املبالغ التي مت �شرفها.

3- ل يجوز �شرف املخ�ش�شات الإدارية كمكافاآت للعاملني اأو بدل �شاعات عملهم الإ�شافية.

 

بند )ب(

التقييم  يف  الفائزة  واحللقات  املراكز  مكافاآت  ب�شرف  الكرمي  القراآن  �شئون  اإدارة  تقوم 

ال�شنوي وفقًا للبند )اأوًل( من املادة الرابعة من القرار الوزاري رقم )34( ل�شنة 2012م، مع 

مراعاة ال�شوابط الآتية:

1- ت�شرف املكافاآت بعد اعتماد  نتيجة التقييم من قبل مدير اإدارة �شئون القراآن الكرمي.

2- تودع مكافاآت املراكز واحللقات الفائزة يف ح�شاباتها امل�شرفية، ويف حالة عدم وجود ح�شاب 

م�شريف، يتم ال�شرف نقدًا ح�شب الجراءات املتبعة.

كيفية  فيه  تبني  الكرمي  القراآن  �شئون  لإدارة  برفع ك�شف  الفائزة  املراكز واحللقات  تلتزم    -3

توزيع املكافاآت، مبا يخدم م�شلحة العمل فيها.

 

مادة )9(

مكافاآت �لطلبة

واحللقات  باملراكز  للطالب  ت�شجيعية  مكافاآت  ب�شرف  الكرمي  القراآن  �شئون  اإدارة  تقوم 

القراآنية، وفقًا للبند )ثالثًا( من املادة الرابعة من القرار الوزاري رقم )34( ل�شنة 2012، مع 

مراعاة ال�شوابط الآتية:

1- ت�شرف مكافاأة 5 - 10 دنانري لكل طالب يجتاز اختبار حفظ جزٍء واحٍد من القراآن الكرمي 

وفق النموذج املعد لهذا الغر�س، وملرٍة واحدٍة لكل جزء.

2- ت�شرف مكافاأة 10 - 15 دينارًا لكل طالب يجتاز اختبار حفظ �شورة البقرة، اأو  اختبار حفظ 

�شورة اآل عمران وفق النموذج املعد لهذا الغر�س، وملرة واحدة.

3-  ت�شرف مكافاأة 25 دينارًا لكل طالب يجتاز اختبار حفظ خم�شة اأجزاء من القراآن الكرمي 

دفعة واحدة وفق النموذج املعد لهذا الغر�س، وملرٍة واحدٍة يف كل خم�شة اأجزاء.

4- ت�شرف مكافاأة 10-50 دينارًا كمكافاأة ت�شجيعية للطالب املتميزين يف حفظ القراآن الكرمي، 

وفق النموذج املعد لهذا الغر�س.
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مادة )10(

مكافاآت �لخريجين

تقوم اإدارة �شئون القراآن الكرمي ب�شرف مكافاآت اخلريجني بح�شب ال�شهادات التي يح�شلون 

عليها، وفقًا للبند )رابعًا( من املادة الرابعة من القرار الوزاري رقم )34( ل�شنة 2012.

 

مادة )11(

مكافاآت �لم�سابقات �لدولية

يف  وتودعها  الدولية،  امل�شابقات  يف  للم�شاركني  ت�شجيعية  مكافاآت  ب�شرف  الإدارة  تقوم 

ح�شاباتهم امل�شرفية اأو تدفع لهم �شيكًا اأو نقدًا اإن تعذر ذلك، وذلك وفقًا للبند )خام�شا( من 

املادة الرابعة من القرار الوزاري رقم )34( ل�شنة 2012، مع مراعاة ال�شوابط الآتية:

1- يعد املركز متقدمًا ح�شبما هو معمول به يف نظام كل م�شابقة على حدة.

2-  يبداأ �شرف املكافاأة ال�شهرية للمت�شابق اأثناء فرتة الإعداد ابتداًء من تاريخ اختياره وحتى 

تاريخ انتهائه من برنامج الإعداد، بعد موافقة مدير اإدارة �شئون القراآن الكرمي.

3- ي�شرف  خم�ش�س مرافق املت�شابق خمف�شًا )45 دينارًا( عند توفري ال�شكن وال�شيافة له، 

وكاماًل )80 دينارًا( عند عدم توفري ال�شكن وال�شيافة له.

مادة )12(

مكافاآت �لبر�مج و�الأن�سطة �لقر�آنية

للبند  وفقًا  القراآنية  والأن�شطة  الربامج  مكافاآت  ب�شرف  الكرمي  القراآن  �شئون  اإدارة  تقوم 

تطبيق  مراعاة  مع   ،2012 ل�شنة   )34( رقم  الوزاري  القرار  من  الرابعة  املادة  من  )�شاد�شًا( 

املعايري ال�شرت�شادَينّة املنا�شبة من بني املعايري الآتية:

1- عدد امل�شاركني يف الربنامج اأو الن�شاط.

2- عدد �شاعات/اأيام العمل.

3- اأهمية ونوعية امل�شاركة.

4- املخرجات والنتائج.

5- الكفاءة والفاعلية يف التنفيذ. 

6- امل�شتوى العلمي للم�شارك اأو مكانته.

7- اأخرى.
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