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وز�رة.�لعدل.و�ل�سئون.�لإ�سالمية.و�لأوقاف
قر�ر.رقم.)24(.ل�سنة.2015

بت�سكيل.لجنة.مر�جعة.�لم�ساحف

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على املر�شوم رقم )53( ل�شنة 2011 باإن�شاء اإدارة �شئون القراآن الكرمي بوزارة 

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

قرر.�لآتي:
�ملادة.�لأولى.

يكون للم�شطلحات الآتية املدلولت املو�شحة اأدناه اإل اإذا دل ال�شياق على خالف ذلك:
–�شلى اهلل عليه و�شلم- املتعبد بتالوته  �مل�سحف: كالم اهلل تعالى املنزل على ر�شوله محمد 
املنقول اإلينا نقاًل متواترًا �شواء كان مكتوبًا اأو مقروءًا باأي و�شيلة من الو�شائل امل�شروعة و�شواء 

كان حاويا للقراآن كله اأو بع�شه.
�لوز�رة: وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

�لإد�رة: اإدارة �شئون القراآن الكرمي.
�مل�ستفيد: مقدم الطلب �شواء كان فردًا اأو موؤ�ش�شة.

�للجنة: جلنة مراجعة امل�شاحف.

�ملادة.�لثانية.
اأ- ت�شكل اللجنة من كل من:

1- مدير اإدارة �شئون القراآن الكرمي                                              رئي�شًا.
2- اأحد علماء القراءات من اأ�شحاب اخلربة والكفاءة يف مراجعة امل�شاحف          نائبًا للرئي�س.

3- ع�شرة من املتخ�ش�شني يف القراآن الكرمي وعلومه                   اأع�شاء.
4- رئي�س الدرا�شات القراآنية باإدارة �شئون القراآن الكرمي             مقررًا.

ب- يقرتح مدير اإدارة  �شئون القراآن الكرمي ا�شم نائب الرئي�س واأع�شاء اللجنة، ويرفعهم لوكيل 
الوزارة لل�شئون الإ�شالمية لعتمادهم.



43
العدد: 3200 - الخميس 12 مارس 2015

�ملادة.�لثالثة.
تخت�س اللجنة بالآتي:

1- مراجعة امل�شاحف التي حتال اإليها من الإدارة اأوًل باأول.
2- كتابة تقرير عن راأيها وتو�شيتها يف ال�شماح بتداول امل�شاحف من عدمه.

3- مناق�شة الأمور الفنية واتخاذ القرار املنا�شب ب�شاأنها.
4- الحتفاظ بن�شخة واحدة على الأقل من كل م�شحف م�شفوع بتقريره بعد النتهاء من مراجعته.

5- اإجراء الدرا�شات وتقدمي املقرتحات التي من �شاأنها تطوير اآلية مراجعة امل�شاحف.

�ملادة.�لر�بعة.
مل�شلحة  باآخر  ع�شو  ا�شتبدال  ويجوز  مماثلة،  ملدد  جتدد  �شنتان  اللجنة  يف  الع�شوية  مدة 

العمل بطلب من رئي�س اللجنة وبعد موافقة وكيل الوزارة لل�شئون الإ�شالمية. 

�ملادة.�خلام�سة.
تعقد اللجنة اجتماعاتها الدورية مرة واحدة كل ثالثة اأ�شهر على الأقل ويجوز لرئي�س اللجنة 
دعوة الأع�شاء لالجتماع كلما دعت احلاجة لذلك على اأن ير�شل مقرر اللجنة الدعوة لهم قبل 

الجتماع بثالثة اأيام على الأقل.

�ملادة.�ل�ساد�سة.
الإ�شالمية  لل�شئون  الوزارة  وكيل  على  وتعر�شها  عملها  تنظم  داخلية  لئحة  اللجنة  ت�شع 

متهيدًا لرفعها ملعايل الوزير لعتمادها. 

�ملادة.�ل�سابعة.
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير.�لعدل.و�ل�سئون.�لإ�سالمية.و�لأوقاف
خالد.بن.علي.بن.عبد.�هلل.�آل.خليفة . . . . . .

�شدر بتاريخ: 19 جمادى الأولى 1436هـ 
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