الالئحة اإلدارية واملالية املنظمة ألعمال املكاتب التعاونية للدعوة
واإلرشاد وتوعية اجلاليات

النسخة الثانية رمضان عام 5341هـ

املادة األوىل
التعريفات
يكون للمصطلحات التالية املعاني املبينة أمامها :
 .5الوزيـر  :وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
 .2الوزارة  :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
 .4الفرع  :فرع الوزارة يف املنطقة اليت يعمل فيها املكتب .
 .3املكتب  :املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات يف حمافظة  ....أو حي ....
 .1الالئحة  :الالئحة اإلدارية واملالية املنظمة ألعمال املكاتب التعاونية .
 .6اجمللس:جملس إدارة املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات املعتمد من قبل الوزارة .
 .7منطقة العمل  :هي احلدود اجلغرافية ألعمال املكتب الدعوية اليت حتددها الوزارة .
 .8احملاسب القانوني  :هو مكتب احملاسبة املرخص له مبزاولة العمل يف اململكة ويشرف على
مراجعة أعمال املكتب .
 .9السجل  :وثيقة حيتفظ بها يف الوزارة ويدون فيها أمساء املكاتب وتواريخ تسجيلها وأرقامها ،
ومقرات عملها  ،وأعضاء جمالسها  ،وما يطرأ على كل مكتب من تغيري .
 .51املوازنة التقديرية  :خطة مستقبلية مالية تقديرية ألداء املكتب وإيراداته ومصروفاته خالل
الفرتة اليت تغطيها املوازنة .
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املادة الثانية
املكتب التعاوني :
هو مؤسسة خريية هلا شخصيتها االعتبارية املستقلة تعمل يف جمال الدعوة إىل اهلل  ،حتت إشراف
الوزارة وتعليماتها .

املادة الثالثة
افتتاح املكتب :
 .5يتم افتتاح املكتب بعد موافقة الوزارة على طلب تأسيسه على أن يكون مستوفي ًا للبيانات املعتمدة
 .2جيوز للمكتب فتح فرع أو فروع له يف منطقة عمله بعد موافقة الوزارة .
 .4جيوز أن يفتتح مكتب أو أكثر يف احملافظات بعد احلصول على موافقة الوزارة .

املادة الرابعة
اإلس ــم :
يكون اإلسم الرمسي للمكتب كما يأتي :
املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات يف  ( ...النطاق اجلغرايف )
حتت إشراف وزارة لشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد .
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املادة اخلامسة
شهادة التسجيل
متنح الوزارة املكتب شهادة تسجيل تتضمن رقم التسجيل وتارخيه ومقر املكتب .

املادة السادسة
 .5يرتبط املكتب بفرع الوزارة باملنطقة .
 .2يرفع الفرع إىل وكالة الوزارة لشؤون املساجد والدعوة واإلرشاد كل ما يتعلق باملكتب.

املادة السابعة
رسالة املكتب  :دعوة الناس إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة  ،وتوعية املسلمني بأمور دينهم ،
وحضهم على دعوة غريهم  ،وفق منهج السلف الصاحل .

املادة الثامنة
أهداف املكتب :
يهدف املكتب من خالل عمله إىل حتقيق اآلتي - :
 .5احملافظة على الفطرة  ،بدعوة الناس إىل العقيدة اإلسالمية الصحيحة ومفهومها  ،ومحايتها .
 .2حتقيق الطاعة هلل والطاعة لرسوله صلى اهلل عليه وآله وسلم وألولي األمر .
 .4إحياء السنة  ،ونشرها  ،وإماتة البدعة  ،والتحذير منها  ،وربط الناس مبنهج السلف الصاحل.
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 .3تأصيل معنى الوالء والرباء الشرعيني وإحياء روح االعتزاز لدى املسلمني باإلسالم  ،وتقوية
صلتهم بالتاريخ واحلضارة اإلسالمية .
 .1نشر العلم النافع  ،وتبصري املسلمني بأمور دينهم عقيدة وعبادة و معاملة وأخالقاً .
 .6تعزيز روابط االنتماء واملواطنة بني أفراد اجملتمع .
 .7دعوة غري املسلمني للدخول يف اإلسالم  ،وتعريفهم به  ،وبيان حماسنه هلم  ،وتصحيح املفاهيم
املغلوطة عنه .
 .8رعاية من يدخلون يف اإلسالم  ،وتعليمهم أصوله  ،واالعتناء بهم  ،والتواصل معهم .
 .9تعميق روابط األخوة مع املسلمني اجلدد .
 .51إعداد وتأهيل الدعاة القادرين على تبليغ الدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة .

املادة التاسعة
وسائل حتقيق األهداف :
يتم حتقيق أهداف املكتب من خالل الوسائل الدعوية املختلفة املنضبطة شرع ًا ونظاما ً،مع مراعاة
األنظمة والتعليمات املتبعة واملعمول بها لدى اجلهات املختصة يف اململكة .

املادة العاشرة
ميتنع املكتب من اآلتي  :ـ
 .5إصدار تصاريح للدعاة مبزاولة األعمال الدعوية  ،ما عدا بطاقات التعريف اخلاصة مبرتمجي
املكتب .
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 .2اخلروج عن منهج أهل السنة واجلماعة يف الدعوة إىل اهلل أو الدعوة إىل أفكار منحرفة أو
تأييدها .
 .4فسح الربامج واملناشط الدعوية دون الرجوع للفرع .
 .3إصدار الفتاوى .

املادة احلادية عشرة
منطقة عمل املكتب
ينفذ املكتب أعماله الدعوية داخل اململكة  ،يف منطقة عمله احملددة له  ،وله بعد الرجوع للفرع
والتنسيق مع املكاتب األخرى تنفيذ أعمال دعوية يف منطقة عملها .

املادة الثانية عشرة
املستفيدون من خدمات املكتب :
مجيع السعوديني وغري السعوديني املقيمني يف اململكة .

املادة الثالثة عشرة
ميادين عمل املكتب :
هي املواقع التابعة للجهات احلكومية واألهلية اليت ينفذ املكتب عمله فيها وتكون ضمن منطقة
عمله،مع األخذ يف االعتبار التنسيق مع اجلهات املشرفة على هذه األماكن قبل تنفيذ املناشط بوقت
كاف .
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التنظيم اإلداري
املادة الرابعة عشرة
جملس اإلدارة :
 .5جملس اإلدارة هو أعلى سلطة إدارية داخل حميط املكتب بعد إشراف الوزارة
 .2يتكون اجمللس من رئيس  ،ونائب له  ،ومسؤول مالي  ،وأعضاء ال يقل عددهم عن مخسة وال
يزيد على عشرة من السعوديني  ،يكون مدير املكتب من ضمنهم  ،شريطة أن ال خيلو اجمللس
من عضوين لديهما مؤهل شرعي ال يقل عن جامعي .
 .4يرشح من بني األعضاء مدير للمكتب  ،على أن ال يكون الرئيس أو نائبه .
 .3تكون مدة عضوية جملس اإلدارة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إقرار اجمللس  ،ويرشح اجمللس
احلالي جملساً جديداً قبل انتهاء مدة اجمللس بستة أشهر  ،ويرفع للفرع .
 .1يف حال تعذر اتفاق اجمللس احلالي على ترشيح جملس جديد يرشح الفرع جملساً جديدًا .

املادة اخلامسة عشرة
شروط العضوية يف اجمللس :
العضوية يف اجمللس عمل تطوعي ال يتقاضى أعضاؤه عليه أجراً وينبغي أن تتوافر يف عضو اجمللس
الشروط اآلتية - :
 .5أن يكون سعودي اجلنسية .
 .2أن يكون مؤهالً للقيام بهذا العمل وحاصالً على الشهادة الثانوية على األقل .
 .4أن يكون قد أمت احلادية والعشرين من عمره .
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 .3أن يكون مشهودًا له باالستقامة وسالمة املنهج .
 .1أن يكون من املقيمني يف املدينة أو احملافظة اليت يقع فيها املكتب

املادة السادسة عشرة
التزامات عضو اجمللس :
يلتزم عضو اجمللس بكل ما من شأنه حتقيق أهداف املكتب ومن ذلك ما يأتي :
 .5احلرص على حضور اجتماعات اجمللس بصفة دائمة ومنتظمة .
 .2املشاركة الفاعلة مع أعضاء اجمللس .
 .4التقيد مبا يصدر عن اجمللس من قرارات وتوصيات .
 .3احملافظة على مداوالت اجمللس ومعلوماته وعدم إفشائها .
 .1عدم املطالبة بأية مكافآت أو امتيازات مالية أو معنوية لقاء عضويته يف اجمللس .
املادة السابعة عشرة
 .5عضوية جملس إدارة املكتب عمل طوعي .
 .2ال جيوز اجلمع بني عضوية جملس اإلدارة وبني العمل بأجر يف املكتب إال ملدير املكتب أو يف حالة
استثنائية يقرها جملس اإلدارة .
 .4إذا تطلب العمل تكليف عضو جملس اإلدارة مبهمة خارج مقر املكتب يتحمل املكتب نفقات
التنقل واإلقامة طبقًا للضوابط احملددة يف القواعد التنفيذية هلذه الالئحة .
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املادة الثامنة عشرة
حل جملس إدارة املكتب
للوزارة حل جملس إدارة املكتب وتعيني جملس بديل وذلك يف احلاالت التالية :
 .5عجز جملس اإلدارة عن القيام مبسؤولياته .
 .2خمالفة جملس اإلدارة ألحكام هذه الالئحة .
 .4زوال العضوية عن أغلبية أعضاء جملس اإلدارة ألي سبب  ،حسب ما ورد يف املادة ( ) 59
 .3تقديم طلب كتابي موقع من أغلبية أعضاء جملس اإلدارة حبل اجمللس  ،تذكر فيه مسوغات
الطلب .
 .1تصرف جملس اإلدارة يف أموال املكتب تصرفاً ال خيدم أهدافه .

املادة التاسعة عشرة
فقدان العضوية :
يفقد عضو اجمللس عضويته يف إحدى احلاالت اآلتية :
 .5إذا صدر بذلك توجيه من الوزارة .
 .2الوفاة .
 .4االنسحاب من اجمللس بطلب مكتوب .
 .3إذا ختلف عن حضور اجتماعات اجمللس العادية بدون عذر مقبول ثالث جلسات متتالية .
 .1إذا ظهرت من العضو جتاوزات شرعية أو نظامية تضر بسياسة املكتب وأهدافه  ،ويعود تقدير
ذلك للمجلس .
 .6إذا انتقل عضو اجمللس من املنطقة اليت فيها املكتب واستقر بصفة دائمة يف منطقة أخرى .
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 .7فيما عدا حاالت (  ) 4- 2- 5يصدر باقرتاح فقدان العضوية قرار من اجمللس وال يعترب نافذا
إال بعد موافقة الوزارة .

املادة العشرون
صالحيات ومهام رئيس اجمللس :
 .5رئاسة اجتماعات اجمللس .
 .2تعميد مدير املكتب أو من يلزم بإنفاذ قرارات وتوصيات اجمللس .
 .4اإلشراف على وضع خطة عمل املكتب السنوية .
 .3اإلشراف على إعداد التقرير السنوي الشامل عن أعمال املكتب .
 .1توقيع املعامالت الصادرة من املكتب اليت تتعلق بالتعريف به  ،أو طلب دعمه أو تسجيل
ممتلكاته ،أو فتح حساباته .
 .6متثيل املكتب أمام اجلهات املختصة يف مجيع القضايا اليت ترفع من أو على املكتب وله حق
توكيل من يراه بعد صدور قرار من اجمللس بذلك .
 .7التوقيع مع املسؤول املالي على العقود اليت يكون املكتب طرفاً فيها بعد موافقة اجمللس عليها .
 .8القيام مبا يطلبه اجمللس من أعمال تدخل ضمن اختصاصاته .

املادة احلادية والعشرون
مهام نائب الرئيس :
يقوم نائب رئيس اجمللس مقام الرئيس يف حال غيابه  ،وتكون للنائب يف هذه احلال صالحيات
الرئيس .
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املادة الثانية والعشرون
مهام جملس اإلدارةيقوم اجمللس بعد اعتماده من الوزارة باإلشراف على مجيع شؤون املكتب العلمية والدعوية واإلدارية
واملالية ،والنظر يف كل ما من شأنه حتقيق أهدافه وعلى األخص :
 .5إقرار خطة العمل السنوية .
 .2املوافقة على املوازنة التقديرية وإقرار امليزانية العمومية واحلسابات اخلتامية .
 .4إقرار التقرير السنوي عن أعمال املكتب وميزانيته العمومية ورفعه للوزارة .
 .3شراء العقارات ،وبيعها  ،وإفراغها باسم املكتب واستثمارها  ،وله حق توكيل أحد أعضائه يف
ذلك .
 .1املوافقة على قبول اإلعانات واملنح والوصايا واألوقاف وغريها  ،وتوكيل من يراه من أعضاء
اجمللس إلمتام ذلك  ،على أن ال تتعارض مع اهلدف األساس الذي أنشئ املكتب من أجله .
 .6استيفاء ما للمكتب من حقوق  ،وتأدية ما عليه من التزامات  ،وحل ما يعرتض املكتب من
مشكالت داخلية أو خارجية  ،وإصدار القرارات الالزمة يف هذا الشأن .
 .7املوافقة على تكوين اللجان الدائمة واملؤقتة لضمان حسن سري أعمال املكتب .
 .8املوافقة على ترشيح مدير املكتب أو اقرتاح إنهاء عمله مع بقاء عضويته يف اجمللس .
 .9ترشيح عضو جديد .
 .51اقرتاح إنهاء عضوية أحد األعضاء وترشيح بديل له .
 .55املوافقة على فتح احلسابات  ،مع مراعاة تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة.
 .52حبث االقرتاحات اليت يتقدم بها األعضاء بشرط تقدميها قبل موعد االجتماع بأسبوع على
األقل .
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 .54إقرار طلب التأشريات و تعيني املوظفني والعمال واملرشحني للعمل من قبل املدير .
 .53اعتماد التشكيالت اإلدارية الالزمة للقيام بأعمال املكتب .
 .51الرقابة واملتابعة الكاملة ملنسوبي املكتب وأعماله اإلدارية واملالية .
 .56دراسة طلب فتح فروع أو أقسام للمكتب .
 .57اإلسهام يف توفري الدعم العلمي واإلداري،والدعم املادي للمكتب عن طريق تشجيع احملسنني
على التربع له وفق هذه الالئحة .
 .58القيام بأي أعمال أخرى تدخل ضمن اختصاصاته .

املادة الثالثة والعشرون
انعقاد اجمللس :
 .5جيتمع اجمللس يف مقر املكتب مرة كل ثالثة أشهر على األقل بنا ًء على دعوة من رئيسه .
 .2ال يصح انعقاد اجمللس إال حبضور أكثر من نصف األعضاء إضافة إىل الرئيس أو نائبه .
 .4يف حال تعلق املوضوع بأحد األعضاء ال حيق له حضور اجللسة .
 .3يعقد اجمللس اجتماعه حبضور األعضاء شخصياً  ،وللعضو ـ عند تعذر حضوره ـ تفويض أحد
األعضاء  ،وال حيق قبول التفويض إال عن شخص واحد  ،وال يزيد عن جلستني متتابعتني .

املادة الرابعة والعشرون
اجتماعات اجمللس الطارئة :
حيق للمجلس عقد اجتماعات طارئة يف احلاالت اليت تستوجب ذلك واليت منها ما يلي :
 .5اخنفاض حضور أعضاء اجمللس عن العدد النظامي يف االجتماع السابق  ،أو بسبب فقدان
العضوية .
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 .2اخنفاض عدد أعضاء اجمللس عن احلد األدنى بأحد األسباب املذكورة يف املادة ( )59ليتم
ترشيح أعضاء جدد .
 .4طلب ما ال يقل عن نصف عدد أعضاء اجمللس عقد اجتماع غري عادي مسبب .
ج ـ وجود موضوع أو موضوعات مهمة وعاجلة تستلزم انعقاد اجمللس من أجلها .

املادة اخلامسة والعشرون
تدوين االجتماعات :يكلف اجمللس مدير املكتب أو من يراه مناسباً من األعضاء بأن يكون مقرراً الجتماعاته  ،ويتم
تدوين وقائع االجتماعات واملوضوعات اليت يتم طرحها يف االجتماع والقرارات والتوصيات الصادرة
بشأنها ويوقع عليها األعضاء ،وحتفظ يف ملفات خاصة ويزود فرع الوزارة باملنطقة بنسخة منها ،
وتعترب نافذة بعد مضي مخسة عشر يومًا من وصوهلا للفرع ما مل يرد ما يلحظ بشأنها .

املادة السادسة والعشرون
قرارات اجمللس :
تصدر قرارات اجمللس بأغلبية أصوات احلاضرين  ،وإذا تساوت األصوات يرجح اجلانب الذي فيه
الرئيس  ،عدا املوضوعات اليت نصت الالئحة على اشرتاط اإلمجاع عليها .

املادة السابعة والعشرون
مهام مدير املكتب :
يؤدي مدير املكتب أعماله حتت إشراف ورقابة اجمللس  ،ويتلقى تعليماته من رئيسه  ،ويكون مسؤوالً
وفقاً ألحكام هذه الالئحة أمام اجمللس  ،وحتدد صالحياته ومسؤولياته يف األمور التالية - :
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 .5حضور اجتماعات اجمللس .
 .2متابعة سري أعمال املكتب وفق اخلطة السنوية اليت يقرها اجمللس .
 .4التوقيع على األوراق واملستندات اليت تدخل ضمن اختصاصه .
 .3توقيع املعامالت الصادرة من املكتب عدا ما ذكر يف مهام رئيس اجمللس.
 .1إدارة وتنظيم أعمال املكتب  ،واختيار الكفاءات املناسبة للعمل يف املكتب تطوعاً أو بأجر ،
وعرضها على اجمللس .
 .6إعداد تقويم األداء الوظيفي عن مجيع العاملني  ،واقرتاح عالواتهم وإجازتهم وفصلهم  ،وفق
مناذج خاصة بذلك .
 .7العمل على استخراج التأشريات الالزمة الستقدام الذين يقرر اجمللس حاجة املكتب إليهم من
املرتمجني واملوظفني والعمال .
 .8تقديم التقارير الدورية عن سري أعمال املكتب و اللجان والربامج.
 .9تقديم التقرير السنوي عن أعمال املكتب ومنجزاته وميزانيته العمومية لعرضه على اجمللس .
 .51القيام بأي أعمال أخرى يكلف بها من قبل اجمللس .
 .55تزويد أعضاء جملس اإلدارة مبا حيتاجونه من تقارير ومعلومات تتعلق بأعمال املكتب الدعوية
واإلدارية واملالية .

املادة الثامنة والعشرون
مواعيد عمل املكتب :
يعمل املكتب طيلة أيام األسبوع على فرتتني تتناسب مع أوقات املستفيدين من أعماله بالتناوب بني
املوظفني ،على أن ال تزيد ساعات العمل لكل موظف على امان ساعات يومياً ،مع مراعاة اإلجازات
الرمسية واألعياد .
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املادة التاسعة والعشرون
يقوم املكتب بتوظيف السعوديني لتحقيق أهدافه ،وجيوز له توظيف غري السعوديني سواء من
الداخل أو اخلارج إذا تعذر من يقوم بهذه األعمال من السعوديني مع مراعاة األنظمة اخلاصة بذلك .

التنظيم املالي
املادة الثالثون
إيرادات املكتب :
تتكون إيرادات املكتب مما يلي :
 .5التربعات  ،واهلبات  ،والصدقات .
 .2إيرادات األنشطة ذات العائد املالي املصاحبة لبعض برامج املكتب .
 .4اإلعانات احلكومية .
 .3الوصايا واألوقاف .
 .1عائدات استثمار ممتلكات املكتب الثابتة واملنقولة .

املادة احلادية والثالثون
 .5يودع املكتب أمواله لدى البنوك احمللية بامسه الرمسي.
 .2تسجل مجيع ممتلكات املكتب الثابتة واملنقولة لدى اجلهات الرمسية باسم املكتب  ،وال جيوز
بأي حال من األحوال تسجيلها بأمساء أشخاص من منسوبي املكتب أو غريهم.
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 .4تسجل مجيع أوقاف املكتب من األراضي واملباني وغريها لدى احملاكم وكتابات العدل باسم
املكتب  ،وال جيوز بأي حال من األحوال تسجيلها بأمساء أشخاص من منسوبي املكتب أو
غريهم.
 .3تكون نظارة األوقاف اخلاصة باملكتب بأمساء مجيع أعضاء جملس إدارة املكتب  ،ويف حال تغري
األعضاء أو بعضهم حيل مكانهم من يرشح بعدهم .
 .1عند تسجيل احملسنني أوقافًا لصاحل املكتب ينص يف صك وقفيتها على اسم املكتب

املادة الثانية والثالثون
 .5ال جيوز للمكتب استثمار الرصيد النقدي إال يف حال زيادة رصيده عن ضعف مجلة مصروفاته يف
آخر ميزانيتني معتمدتني له.
 .2عند رغبة املكتب استثمار هذا الرصيد حسب ما ورد يف ( )5فيكون وفق اآلتي:
 .4أن يكون مقتصرًا على العقارات فقط .
 .3ال جيوز االستثمار يف املضاربات املالية أو األسهم .
 .1أن تتم دراسة جدوى املشروع املراد استثماره .
 .6أن يكون املشروع املراد استثماره مستكمالً لإلجراءات النظامية من اجلهات الرمسية .
 .7أن يصدر قرار من اجمللس باإلمجاع على مناسبة االستثمار يف املشروع بعد استكمال ما سبق.

املادة الثالثة والثالثون
يكون مجع التربعات للمكتب حسب التعليمات واألنظمة املرعية ،وال جيوز جتاوزها .
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املادة الرابعة والثالثون
السنة املالية :حتدد السنة املالية للمكتب باثين عشر شهراً هجرياً ،تبدأ من اليوم األول من شهر حمرم ،وتنتهي
بنهاية اليوم األخري من شهر ذي احلجة من كل عام  ،وتستثنى من ذلك السنة املالية األوىل للمكتب
حيث تبدأ من تاريخ تأسيس املكتب والتصريح له بالعمل ،وتنتهي حبلول موعد انتهاء السنة املالية
املشار إليها أعاله .

املادة اخلامسة والثالثون
تعترب املوازنة املعتمدة سارية املفعول اعتباراً من بداية السنة املالية احملددة باملادة السابقة ،ويف حال
تأخر اعتمادها حتى حلول هذا املوعد يتم الصرف منها بنفس معدالت ميزانية العام املالي املنصرم إىل
حني اعتماد امليزانية التقديرية للعام املالي اجلديد .

املادة السادسة والثالثون
مهام املسؤول املالي :
يتوىل املسؤول املالي للمكتب املراقبة واإلشراف على اإلجراءات والتصرفات املتعلقة بإدارة الشؤون
املالية للمكتب ،وفق القواعد واإلجراءات احملاسبية املعتمدة يف الوزارة  ،املبلغة للمكاتب .
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املادة السابعة والثالثون
يلتزم كل مكتب مبا يلي :
 .5إمساك سجالت ودفاتر حماسبية منظمة  ،ويتوىل قيد املعامالت فيها وحفظ املستندات املتعلقة
بتلك املعامالت موظف خمتص يف علم احملاسبة .
 .2يفحص حساباتها اخلتامية أحد مكاتب احملاسبة املرخص هلا مبزاولة املهنة يف اململكة العربية
السعودية .

املادة الثامنة والثالثون
يعد املكتب تقريراً مالياً وميزان مراجعة دوري يوقع من احملاسب ومن مدير املكتب ويعرض على
اجمللس .

املادة التاسعة والثالثون
يلتزم املكتب بالعمل بقواعد وتعليمات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب املبلغة بكتاب وكيل
الوزارة لشؤون املساجد والدعوة واإلرشاد ذي الرقم 28/5/3س املؤرخ يف 5344/5/3هـ

املادة األربعون
على املكتب أن ال جيري أي تعامل مالي أو جتاري أو غريه باسم جمهول أو وهمي أو فتح حسابات
رقمية أو التعامل بها  ،وجيب أن يتحقق بصفة مستمرة من هوية املتعاملني معه استناداً إىل وثائق
رمسية عند بداية التعامل أو عند إجراء أي عملية معهم بصفة مباشرة أو نيابة عنه  ،والتحقق من
الوثائق الرمسية للكيانات ذات الصفة االعتبارية اليت توضح اسم املنشأة وعنوانها وأمساء مالكيها
واملديرين املفوضني بالتوقيع عنها .
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املادة احلادية واألربعون
على املكتب االحتفاظ ـ ـ مدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل احلساب ـ ـ
جبميع السجالت واملستندات إليضاح التعامالت املالية والصفقات التجارية والنقدية  ،وكذلك
االحتفاظ مبلفات احلسابات واملراسالت وصور من وثائق اهلويات الشخصية ملن يتعامل معهم .

املادة الثانية واألربعون
ميسك املكتب السجالت والدفاتر احملاسبية اليت حيتاجها مبا يتفق مع تعليمات الوزارة  ،وحيتفظ
بها يف مقره والسجالت احملاسبية هي :ـ
 .5دفرت اليومية العامة .
 .2دفرت األستاذ املساعد واخلاصة بتفصيل معامالت املكتب املالية .
 .4سجل ممتلكات املكتب وموجوداته الثابتة واملنقولة .
 .3سندات القبض .
 .1سندات الصرف .
 .6سندات القيد .
 .7أي سجالت أخرى يرى اجمللس مالءمة استخدامها .
ويتم التسجيل والقيد يف تلك السجالت والسندات أوالً بأول وفق التعليمات املنظمة لذلك.

املادة الثالثة واألربعون
أ -جيب أن يكون لكل مكتب حماس ـ ـب قانوني مرخص له مبزاولة العمل يف اململكة العربي ـ ـ ـة السعودية
ويكون من مهامه اآلتي :
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 .5يقوم باالطالع على السجالت احملاسبية املعتمدة للمكتب .
 .2يصادق على الدورة املستندية وامليزانية العمومية واحلساب اخلتامي للمكتب .
 .4يطلع على مشروع املوازنة التقديرية للمكتب للعام اجلديد .
ب -تتوىل الوزارة اختيار حماسب قانوني لدراسة ومراجعة وتدقيق أعمال احملاسبة والتقاري ـ ـ ـ ـ ـر
املالية اليت ترد من املكاتب  ،وما يكلف به من مهام أخرى .

املادة الرابعة واألربعون
يشرتط لصرف أي مبلغ من أموال املكتب ما يلي :ـ ـ
 .5صدور قرار الصرف من اجمللس .
 .2توقيع إذن الصرف أو الشيك من قبل كل من رئيس اجمللس أو نائبه مع املسؤول املالي .
 .4ذكر اسم املستفيد رباعيًا .
 .3أن يكون التعامل بالشيكات .
 .1جيوز للمجلس حتديد سلفة نقدية شهرية دائمة مقدارها (  )510111عشرة آالف ريال تصرف
بأمر مدير املكتب ملواجهة املصروفات النثرية والطارئة ويعوض شهرياً عن املنصرف منها  ،على
أن تتم تسويتها قبل نهاية السنة املالية للمكتب .

املادة اخلامسة واألربعون
يتم إعداد احلساب اخلتامي للمكتب ومراجعته والتصديق عليه وفق اآلتي :ـ
 .5يعد املدير واحملاسب القانوني للمكتب امليزانية العمومية واحلساب اخلتامي للمكتب عن السنة
املالية املنتهية بإشراف املسؤول املالي ويقدمه للمجلس خالل ثالثة أشهر من انتهاء تلك السنة
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 .2يقوم اجمللس بدراسة امليزانية العمومية واحلساب اخلتامي ومشروع املوازنة التقديرية للعام
اجلديد وإقرارها ومن ثم التوقيع على كل منها .

املادة السادسة واألربعون
دمج املكاتب :
جيوز دمج مكتب يف آخر دجمًا اختياريًا وفق ما يلي :
 .5موافقة الوزارة على مقرتح الدمج املقدم من جمالس إدارة املكاتب الراغبة يف اإلندماج .
 .2أن تكون منطقة عمل املكاتب متقاربة .

املادة السابعة واألربعون
جيوز بقرار من الوزارة دمج مكتب يف آخر أو اندماج مكاتب يف بعضها عند اقتضاء املصلحة العامة
ذلك .

املادة الثامنة واألربعون
يرتتب على صدور قرار الدمج اآلثار التالية :ـ
 .5زوال الشخصية االعتبارية للمكتب املندمج .
 .2اعتبار املكتب الدامج خلفاً للمكتب املندمج ،وتؤول إليه مبوجب ذلك مجيع املوجودات ،كما
تنقل إليه الذمة املالية مبا هلا من حقوق وما عليها من التزامات  ،ويكون له الصفة النظامية يف
استيفاء هذه احلقوق  ،وتأدية تلك االلتزامات .
 .4التأشري يف سجل املكاتب مبا طرأ على املكتبني .
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املادة التاسعة واألربعون
حل املكتب :للوزارة متى ما رأت ،ووفقاً للمصلحة العامة حل املكتب،ويرتتب على صدور قرار الوزارة حبل
املكتب وجوب حصر ممتلكاته واستيفاء ما له من حقوق وتأدية ما عليه من التزامات قبل إمتام عملية
التصفية ،وتعاجل الوزارة ما تبقى من ممتلكاته وأمواله النقدية وفق املقتضى الشرعي واألنظمة ذات
الصلة .

أحكـ ــام عـ ــامة
املادة اخلمسون
مستندات املكتب
يلتزم كل مكتب باآلتي:
 .5كتابة اسم املكتب فقط وعنوانه  ،ورقم تسجيله  ،وأرقام احلسابات يف البنوك على مجيع
حمرراته  ،ومطبوعاته  ،وسجالته  ،وأنه حتت إشراف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد .
 .2ذكر اسم املكتب ورقم تسجيله على اختامه.
 .4االحتفاظ يف مقره بالوثائق واملكاتبات والسجالت اخلاصة به بشكل منظم .
 .3إعداد سجل للعضوية يتضمن اسم كل عضو وأهم املعلومات عنه .
 .1إعداد حماضر منظمة لالجتماعات .
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املادة الواحدة واخلمسون
على أعضاء املكتب والعاملني فيه لزوم األحكام الشرعية واألخالق اإلسالمية  ،والتقيد باألنظمة
املرعية يف اململكة العربية السعودية  ،واألهداف احملددة للمكاتب التعاونية يف هذه الالئحة .

املادة الثانية واخلمسون
تعد وكالة الوزارة لشؤون املساجد والدعوة واإلرشاد القواعد التنفيذية لالئحة .

املادة الثالثة واخلمسون
يلتزم املكتب بكل ما يصدر من تعليمات عن الوزارة فيما مل ينص عليه يف هذه الالئحة .
وباهلل التوفيق ...
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