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وزارة العدل وال�ضئون االإ�ضامية واالأوقاف

قرار رقم )8( ل�ضنة 2011 

بتعديل القرار رقم )11( ل�ضنة 2008

ب�ضاأن �ضرف مكافاآت العاملين والخريجين والمت�ضابقين

في مراكز وحلقات تحفيظ القراآن الكريم وتدري�س علومه

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 2006 بتنظيم مراكز وحلقات تحفيظ القراآن الكريم وتدري�س 

علومه،

والخريجين  العاملين  مــكــافــاآت  �ــشــرف  بــ�ــشــاأن   2008 ل�شنة   )11( رقــم  الــقــرار  وعــلــى 

والمت�شابقين في مراكز وحلقات تحفيظ القراآن الكريم وتدري�س علومه،

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

قرر االآتي:

المادة االأولى

ُي�شتبدل بن�س المادتين )4 ، 6( من القرار  رقم )11( ل�شنة 2008 ب�شاأن �شرف مكافاآت 

العاملين والخريجين والمت�شابقين في مراكز وحلقات تحفيظ القراآن الكريم وتدري�س علومه 

الّن�شان الآتيان،

مادة )4(:

التابعة  القراآنية  والحلقات  المراكز  في  العاملين  وم�شتحقات  ال�شهرية  المكافاأة  ُد  ُتحدَّ  ) اأ   (

لوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف وفقًا للجدول التالي:



62
العدد: 2994 - الخميس 7 أبريل 2011

طبيعة العمل
الحد االأدنى

لعدد اأيام العمل اأ�ضبوعياً
المكافاأة ال�ضهرية

200 - 500ح�شب البرنامج المعتمدمجيـز

100 – 500ح�شب البرنامج المعتمدمعد م�شابقات دولية

خم�شة اأيامرئي�س مركز درجة اأولى
300 – 150

150 – 500خم�شة اأيامموجه

خم�شة اأيامم�شرف مركز درجة ثانية
200 – 100

ظ 80خم�شة اأياممدر�س اأو محفِّ

ظ 50ثالثة اأياممدر�س اأو محفِّ

خم�شة اأياماإداري
80

للمكافاآت  الدنيا  الحدود  من  الإنتقال  �شوابط  الإ�شالمية  لل�شئون  الــوزارة  وكيل  وي�شع 

اأعلى حتى  اأية حدود  اإلى  الجدول  الأولى من هذا  الخم�س  الحالت  المر�شودة قرين  ال�شهرية 

نهاية الحد الأق�شى لكل مكافاأة.

)ب(: ت�شرف تذكرة �شفر مرجعة على الدرجة ال�شياحية مرة واحدة �شنويًا، لكل من )مجيز، 

الوزارة،  من  المكفولين  �شمن  يكون  اأن  �شريطة  وزوجته،  موجه،  دولية،  م�شابقات  معد 

وتتولى الإدارة المخت�شة بال�شئون الإ�شالمية القيام بكافة الإجراءات الخا�شة بالحجز لدى 

مكاتب وجهات الحجز.

مادة )6(:

في  البحرين  مملكة  لتمثيل  تر�شيحهم  اأو  اإعدادهم  يتم  الذين  المت�شابقين  مكافاأة  دُد  ُتحَّ

الم�شابقات القراآنية الدولية ومرافقيهم وفقًا للجدول التالي:



63
العدد: 2994 - الخميس 7 أبريل 2011

المكافاأةالمت�ضابق / المرافق

50 دينارًا �شهريًامكافاأة المت�شابق اأثناء فترة الإعداد وقبل ال�شفر

25 دينارًا يوميًامخ�ش�س المت�شابق خالل فترة �شفره للم�شاركة في الم�شابقة

500 دينار لمرة واحدةمكافاأة المت�شابق الفائز بالمركز الأول

300 دينار لمرة واحدةمكافاأة المت�شابق الفائز بمركز متقدم

100 دينار لمرة واحدةمكافاأة المت�شابق الذي لم يفز باأي مركز

50 دينارًا يوميًامخ�ش�س مرافق المت�شابق خالل فترة �شفره للم�شاركة في الم�شابقة

اأنظمة ديوان  اأحد موظفي الوزارة فت�شرف مخ�ش�شاته ح�شب  واإذا كان مرافق المت�شابق 

الخدمة المدنية.

المادة الثانية

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

ن�شره في الر�شمية الجريدة.

                                      وزي�ر الع�دل  وال�ضئون االإ�ضامية واالأوقاف

                                                       خ�����ال����د بن عل�������ي بن عب����دالل�����ه اآل خليف��������ة

                                         

�شـدر بتاريخ: 23 ربيع الآخر 1432هـ 

المــــــوافــــــــق: 28 مـــــــــــار�س 2011م


