
19
العدد: 3152 - الخميس 17 أبريل 2014

وزارة العدل وال�سئ�ن الإ�سامية والأوقاف 

قرار رقم )20( ل�سنة 2014

باعتماد تعديل الائحة الداخلية ب�ساأن املكافاآت امل�سروفة

ملراكز وحلقات حتفيظ القراآن الكرمي واملنت�سبني اإليها

 ال�سادرة بالقرار رقم )2( ل�سنة 2014

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 ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2014،

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

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

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

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

واملنت�شبني اإليها املرفقة بهذا القرار، وي�شري هذا التعديل على جميع العمليات والإجراءات التي 

تتخذ بعد اإجرائه. 

املادة الثانية 

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

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

                    وزير العدل وال�سئ�ن الإ�سامية والأوقاف

                                                                 خ��������الد ب������ن عل����ي ب����ن عب���د اهلل اآل خلي�فة

�شدر بتاريخ: 7 جمـادى الآخرة 1435هـ

املـــــــوافـــــــق: 7 اأبــــــــــــــــــــــــــريل 2014م
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تعديل الائحة الداخلية ب�ساأن املكافاآت امل�سروفة

ملراكز وحلقات حتفيظ القراآن الكرمي واملنت�سبني اإليها

ُي�شاف اإىل الالئحة الداخلية ب�شاأن املكافاآت امل�شروفة ملراكز وحلقات  حتفيظ القراآن الكرمي 

واملنت�شبني اإليها ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2014 مادتان برقم 7 مكررًا، و 7 مكررًا )1( 

يكون ن�شهما التايل:

مادة 7 مكرراً:

يجوز لإدارة �شئون القراآن الكرمي �شرف بدل �شكن للعاملني غري البحرينيني، بعد موافقة 

وكيل الوزارة، وفقًا لل�شوابط الآتية: 

1- اأن يكون للعامل موؤهالت وخربات اإ�شافية تخدم العمل، وت�شتدعي منحه هذه املزيَّة.

2- اأن يكون العامل وعائلته مكفولني من الوزارة.

3- اأن يكون العامل برفقة عائلته.

4- اأن ل يزيد مبلغ الإيجار على 300 دينار �شهريًا.

5- اأن يكون �شاغاًل لإحدى الوظائف التالية: جميز بالقراءات، مراجع متفرغ للم�شاحف، رئي�س 

موجهني، رئي�س معدي امل�شابقات، موجه / معد م�شابقات قراآنية.

 

مادة 7 مكرراً )1(:

يجوز لإدارة �شئون القراآن الكرمي �شرف تذاكر �شفر للعاملني غري البحرينيني وعائالتهم، 

وفقًا لل�شوابط الآتية:

1- اأن يكون للعامل موؤهالت وخربات ت�شتدعي منحه هذه املزيَّة.

2- اأن يكون العامل وعائلته مكفولني من الوزارة.

3- اأن يقت�شر �شرف التذاكر على العامل وزوجته وملرة واحدة كل �شنة.

عة على الدرجة ال�شياحية. 4- اأن تكون التذكرة مرَجّ

5- ل تعو�س قيمة التذكرة يف حالة عدم خروج العامل يف اإجازة �شنوية.

6- يف حالة وفاة العامل اأو زوجته، تتكفل الوزارة مب�شاريف نقل اجلثمان اإىل بلده.


