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وزارة�العدل�وال�سئون�االإ�سالمية�واالأوقاف

�قرار�رقم�)106(�ل�سنة�2020

�ب�ساأن�ت�سكيل�جلنة�تنظيم�ومتابعة�عمل�مراكز�وحلقات

حتفيظ�القراآن�الكرمي�وتدري�س�علومه

وزير�العدل�وال�سئون�االإ�سالمية�واالأوقاف:

وال�شئون  العدل  �شئون  تنظيم  باإعادة   2019 )49(ل�شنة  رقم  املر�شوم  على  الإطالع  بعد   

الإ�شالمية بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،

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

وتدري�س علومه، وتعديالته،

 وعلى القرار الوزاري رقم )10( ل�شنة 2008 ب�شاأن لئحة املخالفات واجلزاءات التاأديبية 

اخلا�شة بالعاملني يف املراكز واحللقات القراآنية.

وعلى القرار رقم )36( ل�شنة 2008 باإن�شاء وت�شكيل جلنة �شئون اختبارات القراآن الكرمي 

والإ�شراف عليها، املعدل بالقرار رقم )27( ل�شنة 2016،

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

الكرمي واملنت�شبني اإليها،

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

واملنت�شبني اإليها ال�شادرة بالقرار رقم ) 2( ل�شنة 2014،

املكافاآت  ب�شاأن  الداخلية  الالئحة  تعديل  باعتماد   2014 ل�شنة   )20( رقم  القرار  وعلى 

اإليها ال�شادرة بالقرار رقم )2(  امل�شروفة ملراكز وحلقات حتفيظ القراآن الكرمي واملنت�شبني 

ل�شنة 2014،

وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2017 ب�شاأن الرتخي�س للمراكز واحللقات مببا�شرة حتفيظ 

القراآن الكرمي وتدري�س علومه،

وعلى الالئحة التعليمية ملراكز وحلقات حتفيظ القراآن الكرمي ال�شادرة بالقرار رقم ) 38( 

ل�شنة 2018،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2019 ب�شاأن تعليمات خطط الربامج والتقومي يف مراكز وحلقات 

حتفيظ القراآن الكرمي،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،
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قرر�االآتي:�

�املادة�االأوىل�

ت�شكل جلنة )�شئون القراآن الكرمي( برئا�شة الوكيل امل�شاعد لل�شئون ال�شالمية، وع�شوية 

كل من:

عبداهلل عبدالعزيز العمري  مدير اإدارة �شئون القراآن الكرمي.1- 

وائل اأني�س اأحمد م�شت�شار م�شاعد2- 

خالد اأحمد م�شطفى رئي�س املوارد املالية3- 

يا�شر حممد �شيادي رئي�س امل�شابقات القراآنية4- 

مبارك يا�شني باحث قانوين5- 

حمدان خالد ح�شني اأخ�شائي �شئون مراكز حتفيظ اأول6- 

زهري را�شد عبدالكرمي اأخ�شائي �شئون حج وعمرة7- 

خالد علي القحطاين اأخ�شائي ت�شويق وترويج8- 

للعدل  الوزارة  وكيل  اإىل  ترفع  تو�شيات  �شكل  يف  قراراتها  وُت�شدر  دوريًا  اللجنة  وجتتمع 

وال�شئون الإ�شالمية.

�املادة�الثانية�

علومه،  وتدري�س  الكرمي  القراآن  حتفيظ  وحلقات  مراكز  �شئون  بدرا�شة  اللجنة  تخت�س 

ومتابعة عملها، ولها على الأخ�س القيام بالآتي:

رفع التو�شيات ب�شاأن طلبات الترخي�س وتجديدها.  -1

متابعـــة �شيـــر العمـــل فـــي المراكـــز والحلقـــات، والتـــزام المرخ�س لهـــم والعامليـــن فيها   -2

بال�شتراطات والقرارات ال�شادرة في هذا ال�شاأن.

اعتمـــاد تقييـــم اأداء المراكـــز والحلقات ورفع التو�شيـــات ب�شاأن الترقيـــة اأو التنزيل اأو اإلغاء   -3

الترخي�س بح�شب الأحوال.

التحقيق في المخالفات التي قد تقع من المراكز والحلقات اأو العاملين فيها، ورفع التو�شية   -4

ب�شاأنها.

اإعداد ومراجعة الالئحة التعليمية، وو�شع المناهج والمقررات الدرا�شية واقتراح تطويرها،   -5

وو�شـــع المعاييـــر الخا�شة بالمر�شحيـــن لالختبـــارات، وباختيار اأع�شاء لجـــان الختبارات 

وت�شميتهـــم، ومعادلـــة ال�شهـــادات والإجـــازات باإحدى ال�شهـــادات والإجـــازات التي تمنحها 

الوزارة، وتحديد مواعيد المتحانات ومتابعة �شيرها.
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اإعـــداد ُمقترح بتوزيع الميزانية في بداية ال�شنة الماليـــة للوزارة، وُيراعى في عملية التوزيع   -6

مقدار الميزانية المر�شودة. 

ما يحال اإلى اللجنة اأو تكلف به من مهام اأخرى، اأو ما ترى لزوم بحثه وتطويره.  -7

تقدم اللجنة اإلى وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تقارير دورية ب�شاأن عملها.  -8

�املادة�الثالثة�

حتدد قواعد �شرف املكافاأة ال�شهرية للمتطوعني يف املراكز واحللقات القراآنية وفقًا للميزانية 

املر�شودة، وي�شرتط األ يزيد جمموع املكافاآت ال�شهرية امل�شروفة يف ال�شنة املالية الواحدة على 

جمموع عدد اأ�شهر ال�شنة الدرا�شية املعتمدة بح�شب الالئحة التعليمية ملراكز وحلقات حتفيظ 

القراآن الكرمي ال�شادرة بالقرار رقم )38( ل�شنة 2018، ويجب يف جميع الأحوال عدم جتاوز ما 

جمموعه ت�شعة اأ�شهر عمل فعلية.

�املادة�الرابعة�

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

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

�وزيـــــر�العــــدل�

�وال�سئون�االإ�سالمية�واالأوقاف

�خالد�بن�علي�بن�عبد�اهلل�اآل�خليفة

                                                                             

�شدر بتاريخ: 19 ربيع الأول 1442هـ 

المـــــوافـــــــق: 5 نـوفمــــــــــبر 2020م


