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وزارة العدل وال�ضوؤون الإ�ضالمية والأوقاف

 قرار رقم )48( ل�ضنة 2019

 ب�ضاأن النظام الأ�ضا�ضي مل�ضابقة البحرين العاملية لتالوة القراآن الكرمي عرب

الإنرتنت )القارئ العاملي(

وزير العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم رقم )7( ل�شنة 2003 باإعادة تنظيم وزارة ال�شوؤون الإ�شالمية،

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

وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة لل�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

الإنرتنت  عرب  الكرمي  القراآن  لتالوة  العاملية  البحرين  مل�شابقة  الأ�شا�شي  النظام  ُيعتَمد 

)القارئ العاملي( املرافق لهذا القرار.

املادة الثانية

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

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                                                                                      

                      وزير العدل وال�ضوؤون الإ�ضالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 �شــــوال 1440هـ

المــــوافــــــــق:11 يـونيـــو 2019م
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النظام الأ�ضا�ضي

مل�ضابقة البحرين العاملية لتالوة القراآن الكرمي عرب الإنرتنت

)القارئ العاملي(

املادة )1( 

عرب  الكرمي  القراآن  لتالوة  العاملية  البحرين  )م�شابقة  ت�شمى  عاملية  قراآنية  م�شابقة  تن�شاأ 

القرار  هذا  يف  اإليها  وي�شار  العاملي(،  القارئ  )م�شابقة  اخت�شارًا  عليها  ويطلق  الإنرتنت( 

بامل�شابقة.

املادة )2( 

تهدف امل�شابقة لتحقيق الآتي:

خدمة القراآن الكريم واإظهار العناية الفائقة به.  .1

ت�شجيع النا�شئة وال�شباب على الإقبال على تالوة القراآن الكريم وترتيله.  .2

اإبراز جهود مملكة البحرين في العناية بالقراآن الكريم على الم�شتوى العالمي.  .3

تعزيز جهود مملكة البحرين ومبادراتها المميَّزة في مجال الحكومة الإلكترونية.  .4

املادة )3( 

تتكون امل�شابقة من اأربعة فروع:

د. القارئ المجوِّ  .1

ل. القارئ المرتِّ  .2

القارئ ال�شغير.  .3

القارئ الحافظ.  .4

املادة )4( 

لل�شوؤون الإ�شالمية وع�شوية كل  ت�شكل اللجنة امل�شرفة على امل�شابقة برئا�شة وكيل الوزارة 

من:

نائبًا للرئي�س الأمين العام للمجل�س الأعلى لل�شوؤون الإ�شالمية   .1

ع�شوًا الرئي�س التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية   .2
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ع�شوًا ممثل عن وزارة �شوؤون الإعالم    .3

ع�شوًا مدير اإدارة �شوؤون القراآن الكريم    .4

ع�شوًا رئي�س ق�شم الم�شابقات القراآنية باإدارة �شوؤون القراآن الكريم   .5

مقررًا اأحد موظفي اإدارة �شوؤون القراآن الكريم   .6

املادة )5( 

تخت�س اللجنة بر�شم ال�شيا�شة العامة للم�شابقة وكل ما يت�شل بها، ولها على وجه اخل�شو�س:

الإ�شراف العام على الم�شابقة وبرنامج عملها.  .1

اإقرار ال�شروط والمعايير والإجراءات الخا�شة بالم�شابقة.  .2

تحديد العدد الإجمالي للمتاأهلين في كل مرحلة.  .3

اعتماد اأع�شاء لجان التحكيم واللجان الفنية والتنظيمية.  .4

اإقرار الجدول الزمني للم�شابقة.  .5

مين. ين والمنظِّ تحديد مكافاآت المحكمَّ  .6

درا�شة الأفكار والمقترحات التي تهدف لتطوير الم�شابقة وزيادة انت�شارها، ورفع التو�شيات   .7

ب�شاأنها.

املادة )6( 

اأع�شائها.  اأغلبية  بح�شور  �شحيحة  اجتماعاتها  وتكون  رئي�شها،  من  بدعوة  اللجنة  جتتمع 

الذي  اجلانب  ح  يرجَّ الأ�شوات  َت�شاوي  وعند  احلا�شرين،  اأ�شوات  باأغلبية  قراراتها  وت�شدر 

والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  وزير  اإىل  اللجنة  وقرارات  تو�شيات  وُترفع  الرئي�س.  منه 

لعتمادها.

املادة )7( 

تقام امل�شابقة كل �شنتي ميالديتي، وتنظم عرب �شبكة الإنرتنت، وي�شارك فيها املت�شابقون 

عن ُبعد من داخل مملكة البحرين وخارجها، ممن تنطبق عليهم ال�شروط الآتية:

األ يكون المت�شابق قد ا�شترك في اأكثر من فرع من فروع الم�شابقة خالل الدورة.  .1

األ يكـــون قـــد �شبـــق للمت�شابق الفوز بلقـــب القارئ العالمي فـــي اأحد فـــروع الم�شابقة اإعادة   .2

ال�شتراك في نف�س الفرع.
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مًا في الم�شابقة. األ يكون المت�شابق قد �شارك محكَّ  .3

املادة )8( 

يتم الت�شجيل يف امل�شابقة عرب موقعها الإلكرتوين على �شبكة الإنرتنت، وتتوىل اإدارة �شوؤون 

امل�شاركة.  و�شوابط  �شروط  مع  توافقها  من  والتاأكد  امل�شاركي  بيانات  فح�س  الكرمي  القراآن 

الإلكرتوين  النظام  النتائج عرب  واإعالن  امل�شاركي  وتقييم تالوات  با�شتقبال  الإدارة  تقوم  كما 

للم�شابقة، ويف �شوء ما توجه به اللجنة امل�شرفة على امل�شابقة.

املادة )9( 

حتكيم امل�ضابقة

وخارجها  البحرين  مملكة  داخل  من  مي  املحكَّ اأ�شماء  الكرمي  القراآن  �شوؤون  اإدارة  تقرتح 

وترفعها للجنة امل�شرفة على امل�شابقة لعتمادها. وي�شرتط يف ع�شو جلنة التحكيم الآتي:

األ يقل عمره عن خم�شة وع�شرين عامًا.  .1

م فيها. اأن يكون حا�شاًل على اإجازة قراآنية في الرواية التي يحكِّ  .2

اأن تكون لديه خبرة كافية في تقييم المت�شابقين.  .3

اأن يجيد ا�شتخدام الحا�شب الآلي و�شبكة الإنترنت لأغرا�س التقييم.  .4

املادة )10( 

اجلدول الزمني للم�ضابقة

يت�شمن  امل�شابقة  على  الإ�شراف  للجنة  مقرتحًا  ت�شورًا  الكرمي  القراآن  �شوؤون  اإدارة  ترفع 

عرب  عنه  والإعالن  واإقراره،  درا�شته  اللجنة  وتتوىل  لها،  الزمني  واجلدول  امل�شابقة،  مراحل 

و�شائل الإعالم املنا�شبة.

املادة )11( 

قيمة اجلائزة

يكون للم�شابقة عدد من اجلوائز على النحو الآتي:

اأوًل: جائزة القارئ العالمي.

ومتنح ملت�شابق واحد فقط يف كل فرع من فروع امل�شابقة، وذلك على النحو الآتي:

د: ثالثون األف دولر اأمريكي ودرع الم�شابقة. القارئ العالمي المجوِّ
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القارئ العالمي المرتِّل: خم�شة وع�شرون األف دولر اأمريكي ودرع الم�شابقة.

القارئ العالمي ال�ضغير: خم�شة ع�شر األف دولر اأمريكي ودرع الم�شابقة.

القارئ العالمي الحافظ: ثالثون األف دولر اأمريكي ودرع الم�شابقة.

ومينح املتاأهلون للمرحلة النهائية يف كل فرع جوائز ت�شجيعية حتدد قيمتها اللجنة امل�شرفة 

على امل�شابقة.

ثانياً: جائزة قارئ الجمهور:

ومتنح  معها،  والتفاعل  للتالوات  ال�شتماع  على  اجلمهور  لت�شجيع  اجلائزة  هذه  تهدف 

للمت�شابق الذي يح�شل على اأكرب عدد من اأ�شوات اجلمهور يف الت�شويت الإلكرتوين عرب نظام 

امل�شابقة، �شريطة اأن يكون قد ح�شل على درجة 95% فاأكرث يف معيار تطبيق اأحكام التجويد يف 

املرحلة الثانية من مراحل امل�شابقة. وحتدد قيمة هذه اجلائزة بخم�شة اآلف دولر اأمريكي.

ثالثاً: جائزة منجم القراء:

تهدف هذه اجلائزة لت�شجيع املعاهد واملوؤ�ش�شات واملراكز القراآنية يف العامل على م�شاركة 

طالبهم واملنت�شبي اإليهم يف امل�شابقة. ومتنح للموؤ�ش�شة التي ح�شلت على اأكرب عدد من النقاط 

امل�شرفة  اللجنة  ت�شعها  التي  واملعايري  ال�شوابط  الذين ميثلونها، بح�شب  املت�شابقي  من خالل 

على امل�شابقة.

وحتدد قيمة هذه اجلائزة بع�شرة اآلف دولر اأمريكي.

املادة )12( 

ت�شتقبل امل�شابقة طلبات اجلهات الراغبة يف رعايتها، وحتدد اللجنة امل�شرفة على امل�شابقة 

فئات الرعاية، واملبلغ واملزايا املخ�ش�شة لكل فئة.

املادة )13(

يدرج �شمن العتمادات املخ�ش�شة للوزارة املبالغ الالزمة لتنفيذ هذا القرار.


