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مر�سوم رقم ( )33ل�سنة 2015
ب�إن�شاء معهد القراءات و�إعداد معلمي القر�آن الكريم
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى القانون رقم ( )20ل�سنة  2005يف �ش�أن املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية،
كالم اهلل تعالى املُعجز املنزّل على �سيدنا محمد �صلى
و�إميان ًا منا بعظمة القر� ِآن الكرميِ ،
اهلل عليه وعلى �آله و�صحبه و�سلم ،املتع َّب ِد بتالوته ،الذي ال ي�أتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه
تنزي ٌل من حكيم حميد ،و�ضرورة ت�شجيع النا�شئة والعامة على حفظه وح�سن تالوته ،وحث طلبة
العلم على اال�ستزادة من علومه ال�شريفة ،ال�سيما علم القراءات الذي يعنى بالكيفية ال�صحيحة
بالقراءة امل�سندة �إلى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم،
وبنا ًء على عر�ض وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف ،بعد ا�ستطالع ر�أي املجل�س
الأعلى لل�شئون الإ�سالمية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
مادة ()1

يف تطبيق �أحكام هذا املر�سوم ،تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
منها ،ما مل ِ
اململكة :مملكة البحرين.
الوزارة :الوزارة املعنية بال�شئون الإ�سالمية والأوقاف.
املجل�س :املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية.
الرئي�س :رئي�س املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية.
الأمني العام� :أمني عام املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية.
الأمني العام امل�ساعد :الأمني العام امل�ساعد للمجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية ،الذي يحدده
املجل�س من بني �أمينيه العامني امل�ساعدين.
املعهد :معهد القراءات و�إعداد معلمي القر�آن الكرمي.
جمل�س الإدارة :جمل�س �إدارة املعهد.
رئي�س جمل�س الإدارة :رئي�س جمل�س �إدارة املعهد.
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املدير :مدير املعهد.
املجل�س العلمي :املجل�س العلمي باملعهد.
املراكز واحللقات القر�آنية :مراكز وحلقات تدري�س القر�آن الكرمي وعلومه ال�شريفة ،التابعة
للوزارة �أو لغريها من اجلهات.

مادة ()2

ُين�ش�أ معهد ُي�سمى "معهد القراءات و�إعداد معلمي القر�آن الكرمي" ،يلحق باملجل�س ،ويختار
له املجل�س مقر ًا منا�سب ًا يف اململكة ،و ُي�شار �إليه يف هذا املر�سوم بكلمة "املعهد".

مادة ()3

�أ -يهدف املعهد �إلى حتقيق الأغرا�ض التالية:
 -1خدمة القر�آن الكرمي وعلومه ال�شريفة.
 -2تدري�س علم القراءات القر�آن َّية وفق املنهج العلمي ال�صحيح ،على يد قراء متقنني
حاملني لإجازات قر�آنية معتمدة.
 -3الإ�سهام يف رفع كفاءة املراكز واحللقات القر�آنية وزيادة فاعليتها وقدرتها على تقدمي
خدمات �أف�ضل لطالبها.
 -4ت�أهيل وتدريب العاملني يف املراكز واحللقات القر�آنية  -وال�سيما املعلمني واملعلمات-
علمي ًا وتربوي ًا ،لتمكينهم من القيام بر�سالتهم ال�سامية يف تعليم القر�آن الكرمي وعلومه
ال�شريفة ،وت�أهيلهم لإدارة املراكز واحللقات القر�آنية.
 -5تقدمي دورات متخ�ص�صة يف جمال القر�آن الكرمي وعلومه ال�شريفة.
ب -يعمل املعهد على حتقيق الأهداف املذكورة يف الفقرة (�أ) من هذه املادة يف داخل اململكة ويف
خارجها متى ر�أى املجل�س حاجة لذلك.

مادة ()4

ي�ستهدف املعهد ،من خالل القيام مبهامه ،الفئات التالية:
 -1ح َّفاظ القر�آن الكرمي ،الذين يرغبون يف درا�سة القراءات القر�آن َّية.
 -2معلمي ومعلمات القر�آن الكرمي وعلومه ال�شريفة.
واملوجهني والعاملني يف املراكز واحللقات القر�آنية.
 -3امل�شرفني ِّ
 -4معدِّ ي املت�سابقني َّ
املر�شحني لتمثيل اململكة يف م�سابقات القر�آن الكرمي الدولية.
 -5الراغبني يف اال�ستزادة من علوم القر�آن الكرمي واملهتمني بدرا�ساته.

مادة ()5

مينح املعهد  -يف نهاية كل برنامج �أو دورة درا�سية �أو تدريبية  -لكل دار�س �أو متدرب �شهادة
تفيد �إمتام الدرا�سة �أو التدريب ،وذلك وفق ًا للنماذج التي تعد لهذا الغر�ض من قبل جمل�س
الإدارة بالتن�سيق مع املجل�س العلمي ومدير املعهد.
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مادة ()6

يكون للمعهد اعتماد مايل يدرج رقم ًا واحد ًا يف ميزانية املجل�س ،ل�ضمان ا�ستمراره يف حتقيق
�أهدافه.

مادة ()7

تتكون املوارد املالية للمعهد مما يلي:
 -1االعتماد املايل املقرر للمعهد �ضمن ميزانية املجل�س.
 -2الهبات والإعانات واملنح والتربعات التي يتلقاها املعهد من الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو
االعتباريني من داخل اململكة �أو من خارجها ،بعد موافقة املجل�س ،ومبا ال يتعار�ض مع
القوانني املعمول بها يف اململكة.

مادة ()8

يت�شكل الهيكل التنظيمي للمعهد على النحو الآتي:
 -1جمل�س الإدارة.
 -2املجل�س العلمي.
 -3مدير املعهد.
� -4شعبة القراءات والإجازات القر�آنية.
� -5شعبة الربامج والدورات التدريبية.
� -6سكرتارية املعهد.
� -7شئون الطلبة.
وتتولى الالئحة الداخلية للمعهد ،املن�صو�ص عليها يف املادة ( )25من هذا املر�سوم ،بيان
تفا�صيل الهيكل التنظيمي للمعهد.

مادة ()9

ُي�شكل جمل�س الإدارة برئا�سة الأمني العام ،وع�ضوية كل من:
 -1الأمني العام امل�ساعد			.
 -2مدير �إدارة �شئون القر�آن الكرمي بالوزارة.
 -3رئي�س املجل�س العلمي للمعهد.
 -4رئي�س ق�سم املراكز واحللقات القر�آنية ب�إدارة �شئون القر�آن الكرمي بالوزارة.
 -5رئي�س الدرا�سات القر�آنية ب�إدارة �شئون القر�آن الكرمي بالوزارة.
 -6مدير املعهد.
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وملجل�س الإدارة �أن يدعو حل�ضور اجتماعاته من يرى اال�ستعانة بهم من ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص يف جمال ن�شاط املعهد ،دون �أن يكون لأي منهم �صوت معدود فيما ي�صدره املجل�س
من قرارات وتو�صيات.

مادة ()10

يكون ملجل�س الإدارة مقرر يعني بقرار من رئي�س جمل�س الإدارة من بني موظفي املجل�س
بعد موافقة جمل�س الإدارة  ،ويتولى �إعداد جداول �أعمال اجتماعات جمل�س الإدارة ،وتدوين
محا�ضر اجتماعاته وحفظ جميع م�ستنداته و�سجالته ،والقيام مبا يكلفه به جمل�س الإدارة �أو
رئي�س جمل�س الإدارة من مهام �أخرى.

مادة ()11

يجتمع جمل�س الإدارة مرة واحدة كل �شهرين.
ويجوز لرئي�س جمل�س الإدارة دعوة جمل�س الإدارة الجتماع غري عادي ُيعقد خالل �أ�سبوع من
تاريخ الإخطار بالدعوة �إليه� ،سواء مببادرة منه �أو بنا ًء على طلب م�سبب من ثالثة من �أع�ضاء
جمل�س الإدارة على الأقل.
ويف جميع الأحوال ،يجب �أن يت�ضمن الإخطار بالدعوة لعقد االجتماع بيان الغر�ض منه و�أن
يرفق به جدول �أعمال هذا االجتماع.

مادة ()12

ال يكون اجتماع جمل�س الإدارة �صحيح ًا �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه ،على �أن يكون من بينهم
رئي�س جمل�س الإدارة  ،وت�صدر قرارات وتو�صيات املجل�س ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين،
وعند ت�ساوي الأ�صوات ُيرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.

مادة ()13

يعقد جمل�س الإدارة اجتماع ًا غري عادي فور ت�شكيله ،بغر�ض تر�شيح �أع�ضاء املجل�س العلمي
املذكورين يف البندين ( )1و( )2من الفقرة الأولى من املادة ( )18من هذا املر�سوم.

مادة ()14

ميثل رئي�س جمل�س الإدارة املعهد �أمام مختلف اجلهات ويف اللقاءات واملنتديات ذات العالقة
داخل اململكة وخارجها.

مادة ()15

يكون جمل�س الإدارة م�سئو ًال �أمام املجل�س عن حتقيق املعهد لأهدافه ،ويف �سبيل ذلك ميار�س
جمل�س الإدارة املهام واالخت�صا�صات التالية:
 -1و�ضع الئحة خا�صة به ،لتنظيم �أعماله وحتديد مواعيد اجتماعاته ،وت�صدر هذه الالئحة
بقرار من رئي�س جمل�س الإدارة.
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 -2متابعة تنفيذ قرارات املجل�س املتعلقة باملعهد ،وكذلك ما ي�صدره هو من قرارات يف هذا ال�ش�أن.
 -3اعتماد خطط ومناهج ومقررات الدرا�سة باملعهد ،وخطط ت�أهيل وتدريب العاملني يف املراكز
واحللقات القر�آنية ،وبرامج الدورات املتخ�ص�صة يف جمال القر�آن الكرمي وعلومه ال�شريفة،
وكذلك مقرتحات تطويرها ،بعد �إعدادها من قبل املجل�س العلمي ،والإ�شراف على تنفيذها
بعد اعتمادها.
 -4التن�سيق مع اجلامعات وامل�ؤ�س�سات العلمية والرتبوية داخل اململكة وخارجها ،لبحث كيفية
اال�ستفادة منها والتعاون معها يف جمال القر�آن الكرمي وعلومه ال�شريفة.
 -5اعتماد نتائج االمتحانات التي ينظمها املعهد ،و�إحاطة املجل�س علم ًا بها.
� -6إقرار ال�شهادات التي ي�صدرها املعهد للدار�سني واملتدربني ومتلقي الدورات يف جمال القر�آن
الكرمي وعلومه ال�شريفة ،بعد توقيعها من مدير املعهد وب�صمها بخامت املعهد ،ورفعها �إلى
املجل�س العتمادها.
� -7إعداد م�شروع الالئحة الداخلية للمعهد ،بالتن�سيق مع مدير املعهد واملجل�س العلمي ،ورفعه
�إلى املجل�س العتماده ،وي�صدر بهذه الالئحة قرار من الرئي�س بعد موافقة املجل�س.
� -8إعداد تقديرات �إيرادات وم�صروفات املعهد ،بالتن�سيق مع مدير املعهد ،و�إحالتها �إلى الأمانة
العامة قبل االنتهاء من �إعداد ميزانية املجل�س ،لإقرارها من قبل املجل�س �ضمن ميزانيته.
� -9إ�صدار التو�صيات ب�ش�أن الهبات والإعانات واملنح والتربعات التي ميكن للمعهد �أن يتلقاها
عم ًال بن�ص البند( )2من املادة ( )7من هذا املر�سوم ،ويكون البت يف �أمر تلك الهبات
والإعانات واملنح والتربعات بقرار من املجل�س وطبق ًا للقوانني املعمول بها يف اململكة.
� -10إعداد احل�ساب اخلتامي للمعهد ورفعه �إلى املجل�س العتماده ،وذلك خالل ثالثة �أ�شهر من
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية.
 -11مراجعة �أداء املعهد يف �ضوء ما يجريه من تقييم دوري ل�سري نظام العمل فيه ونتائج
االمتحانات التي ينظمها ،و�إ�صدار ما يلزم من قرارات يف �ضوء ذلك.
� -12إعداد تقرير �سنوي عن �أداء املعهد و�أعماله ،بالتن�سيق مع مدير املعهد واملجل�س العلمي،
ورفع هذا التقرير �إلى املجل�س مت�ضمن ًا التو�صيات املقرتحة للتطوير.
� -13أية اخت�صا�صات �أخرى يرد الن�ص عليها يف هذا املر�سوم �أو يف الالئحة الداخلية للمعهد
�أو يكلفه بها املجل�س.

مادة ()16

يكون للمعهد مدير ُيعني بقرار من الرئي�س بعد موافقة املجل�س ،ملدة �سنتني قابلة للتمديد
ملدد �أخرى مماثلة ،ممن تتوافر فيهم ال�شروط الآتية:
� -1أن يحمل م�ؤه ًال جامعي ًا ال يقل عن درجة البكالوريو�س يف �أحد التخ�ص�صات املنا�سبة.
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� -2أال تقل عدد �سنوات خربته عن ع�شر �سنوات يف جمال الإدارة والتعليم.
� -3أال يقل عمره عن خم�سة وثالثني عام ًا عند �صدور قرار تعيينه.
وعند املفا�ضلة بني امل�ستوفني لل�شروط املذكورة يف الفقرة الأولى من هذه املادة ،تكون
املفا�ضلة بينهم بالرجوع  -على التوايل -لالعتبارين التاليني:
 -1اجلمع بني م�ؤهلني درا�سيني يف جمايل الإدارة وعلوم القر�آن الكرمي.
 -2عدد �سنوات اخلربة.
وي�صدر قرار الرئي�س بتعيني مدير املعهد قبل �أول اجتماع ملجل�س الإدارة.

مادة ()17

يكون مدير املعهد م�سئو ًال �أمام جمل�س الإدارة عن ت�سيري املعهد .ويف �سبيل ذلك ،ميار�س
مدير املعهد املهام واالخت�صا�صات التالية:
� -1إدارة املعهد وت�صريف �شئونه كافة ومتابعة نظام العمل فيه ،وفق ًا لأحكام هذا املر�سوم
والالئحة الداخلية للمعهد  ،وقرارات وتو�صيات املجل�س وجمل�س الإدارة.
 -2تنفيذ قرارات وتو�صيات املجل�س وجمل�س الإدارة املتعلقة باملعهد.
 -3الإ�شراف على ت�سجيل وقبول الدار�سني واملتدربني باملعهد ،وعلى العملية الدرا�سية وعمليات
التدريب .
 -4تنظيم االمتحانات والإ�شراف عليها ،و�إعداد نتائج االمتحانات ورفعها ملجل�س الإدارة
لإقرارها متهيد ًا لإعالنها يف املعهد.
 -5اعتماد طلبات ال�صرف ح�سب الأنظمة واللوائح املعمول بها والالئحة الداخلية للمعهد.
 -6التعريف باملعهد وبخطط ومناهج ومقررات الدرا�سة والت�أهيل والتدريب فيه ،والعمل على
زيادة عدد امل�ستفيدين منها.
� -7أية اخت�صا�صات �أخرى يرد الن�ص عليها يف هذا املر�سوم �أو يف الالئحة الداخلية للمعهد �أو
يكلفه بها املجل�س �أو جمل�س الإدارة.
ويجوز ملدير املعهد ،طبق ًا للقواعد التي حتددها الالئحة الداخلية للمعهد� ،أن يفو�ض كتابة
من يراه من العاملني باملعهد يف مبا�شرة بع�ض مهامه ،ومبا يكفل �إجناز �أعمال املعهد
بال�شكل املطلوب.

مادة ()18

يكون للمعهد جمل�س علمي ،ي�صدر بت�شكيله قرار من الرئي�س قبل �أول اجتماع عادي ملجل�س
الإدارة ،و ُي�ش ّكل املجل�س العلمي من رئي�س (يختاره الرئي�س من بني العلماء املتخ�ص�صني يف
جمال القر�آن الكرمي وعلومه ال�شريفة) وع�ضوية كل من:
 -1ثالثة من العلماء املتخ�ص�صني يف جمال القر�آن الكرمي وعلومه ال�شريفة ،ير�شحهما جمل�س الإدارة.
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 -2اثنني من املتخ�ص�صني يف جمال الرتبية واملناهج ،ير�شحهما جمل�س الإدارة.
 -3مدير املعهد.
 -4رئي�س �شعبة القراءات والإجازات القر�آنية باملعهد.
 -5رئي�س �شعبة الربامج والدورات التدريبية باملعهد.
ويف �أول اجتماع له ،يختار املجل�س العلمي نائ ًبا لرئي�س املجل�س العلمي ،من بني الأع�ضاء
املذكورين يف البندين ( )1و ( )2من الفقرة الأولى من هذه املادة.

مادة ()19

يكون للمجل�س العلمي �أمني �سر يختاره مدير املعهد من بني �أع�ضاء اجلهاز الإداري للمعهد،
ويتولى �أمني ال�سر �إعداد جداول �أعمال املجل�س العلمي وتدوين محا�ضر اجتماعاته وحفظ جميع
م�ستنداته و�سجالته ،والقيام مبا يكلفه به رئي�سه من مهام �أخرى.

مادة ()20

ال يكون اجتماع املجل�س العلمي �صحيح ًا �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه ،على �أن يكون من بينهم
الرئي�س �أو نائبه ،وي�صدر املجل�س العلمي تو�صياته ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند
ت�ساوي الأ�صوات ُيرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.

مادة ()21

تكون مدة الع�ضوية يف املجل�س العلمي �أربع �سنوات قابلة للتمديد ملدد �أخرى مماثلة بقرار
من الرئي�س.

مادة ()22

يتولى املجل�س العلمي ممار�سة املهام واالخت�صا�صات التالية:
� -1إعداد خطط ومناهج ومقررات الدرا�سة باملعهد ،وبرامج الدورات املتخ�ص�صة يف جمال
القر�آن الكرمي وعلومه ال�شريفة ،وذلك وفق ًا للأ�س�س واملعايري العلمية املتبعة يف امل�ؤ�س�سات
التعليمية املتخ�ص�صة يف تدري�س القر�آن الكرمي وعلومه ال�شريفة ،ومبا يتنا�سب وطبيعة
و�إمكانيات املعهد.
 -2مراجعة اخلطط واملناهج واملقررات والربامج املذكورة يف البند ( )1من هذه الفقرة ب�صورة
منتظمة ،واقرتاح تطويرها كلما لزم الأمر.
 -3فح�ص ال�سري العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س املراد تعيينهم.
 -4تقييم الأداء الأكادميي لأع�ضاء هيئة التدري�س �أثناء مبا�شرتهم لعملهم يف املعهد.
� -5أية اخت�صا�صات �أخرى يرد الن�ص عليها يف هذا املر�سوم �أو يف الالئحة الداخلية للمعهد �أو
يكلفه بها املجل�س �أو جمل�س الإدارة.
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وي�صدر املجل�س العلمي تو�صيات يف امل�سائل املذكورة يف الفقرة الأولى من هذه املادة ،ويحيل
هذه التو�صيات �إلى مدير املعهد الذي يتولى �إعداد مذكرات ب�ش�أنها وعر�ضها على جمل�س الإدارة
يف �أقرب اجتماع له التخاذ الالزم يف �ش�أنها.

مادة ()23

يتولى التدري�س يف املعهد علماء وم�شايخ و�أ�ساتذة من ذوي الكفاءة العلمية العالية واخلربة
الكافية كل يف جمال اخت�صا�صه ،وتتولى الالئحة الداخلية للمعهد تنظيم مراكزهم الوظيفية
واملالية.

مادة ()24

كاف من املوظفني ُيعينون بقرار من الرئي�س بعد
يكون للمعهد جهاز �إداري يتكون من عدد ٍ
موافقة املجل�س ،وت�سري عليهم �أنظمة اخلدمة املدنية والتقاعد املعمول بها يف اململكة .ويتولى
اجلهاز الإداري للمعهد جميع الأعمال الفنية والإدارية واملالية التي تتطلبها �أعمال املعهد.

مادة ()25

ي�صدر الرئي�س ،بنا ًء على اقرتاح من جمل�س الإدارة وبعد موافقة املجل�س ،قرار ًا بالالئحة
الداخلية للمعهد ،وتتولى هذه الالئحة تنظيم امل�سائل العلمية والإدارية واملالية للمعهد ،مبا
يتما�شى مع �أهداف املعهد ويتفق مع القوانني والأنظمة ذات ال�صلة املعمول بها يف اململكة.

مادة ()26

يتولى املجل�س� إ�صدار اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا املر�سوم.

مادة ()27

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء -كل فيما يخ�صه – تنفيذ هذا املر�سوم ،و ُيعمل به
اعتبار ًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

								

�صدر يف ق�صر الرفاع
بتاريخ 18 :رجب 1436هـ
املوافق 7 :مــاي ـ ــو 2015م

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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