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وزارة العدل وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف

 قرار رقم )50( ل�صنة 2019

ب�صاأن تنظيم احل�صابات الت�صغيلية للمراكز التابعة 

لوزارة العدل وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على  املر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1993 باإن�شاء �شندوق الزكاة،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن جْمع املال لالأغرا�س العامة، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )47( ل�شنة 2014،

وعلى املر�شوم رقم )7( ل�شنة 2003 بتنظيم وزارة ال�شئون الإ�شالمية،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة لل�شئون الإ�شالمية،

قرر االآتي:

املادة االأوىل 

تعريفات

الوزارة: الوزارة المعنية بالعدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

الوزير: الوزير المعِنـي بالعدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

االإدارة المخت�صة: الإدارة المعنية بال�شئون الدينية واإدارة �شئون القراآن الكريم.

�س من الإدارة المخت�شة بح�شب القوانين والأنظمة. المركز: كل مركز اأو معهد مرخَّ

الح�صـــاب الت�صغيلي: الح�شاب الم�شرفـــي الذي تفتحه الإدارة المخت�شة للمركز لإيداع الأموال 

ـلة من عمليات الت�شغيل. المح�شَّ

املادة الثانية 

بالتوقيع  ل  اأحد امل�شارف املحلية، ويخوَّ للمركز يف  فْتـُح ح�شاب ت�شغيلي  لالإدارة املخت�شة 

عليه رئي�س اأو م�شرف املركز واإثنان من العاملني فيه على الأقل.

املادة الثالثة 

لالإدارة املخت�شة فْتـُح ح�شاب ت�شغيلي اإ�شايف للمركز بعد موافقة الوزير. 
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املادة الرابعة 

ل بالتوقيع على احل�شاب الت�شغيلي الآتي: ُي�شرَتط يف املخوَّ

اأن يكون بحريني الجن�شية.  -1

األ يقل عمره عن واحٍد وع�شرين عامًا.  -2

اأن يكون اأحد العاملين المنتِظمين في المركز.  -3

لين بالتوقيع على الح�شاب. األ تربطه عالقة قرابة باأحد المخوَّ  -4

اأن يكـــون ح�شـــن ال�شمعة وال�شلـــوك، واأن ل يكون قد ُحِكـــم عليه في جريمـــة مخلَّة بال�شرف   -5

والأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

املادة اخلام�صة 

تكون ال�شنة املالية للح�شابات الت�شغيلية من 1 يناير اإىل 31 دي�شمرب من كل عام. وُيِعد املركز 

قوائمه املالية وك�شوف ح�شاباته اخلتامية وير�شلها لالإدارة املخت�شة خالل مدة اأق�شاها ثالثة 

اأ�شهر من نهاية ال�شنة املالية، لتدقيقها ومراجعتها.

للقيام  معتَمد  قانوين  حما�شبة  مبكتب  ال�شتعانة  املخت�شة  لالإدارة  يحق  القت�شاء  وعند 

احل�شاب  من  التدقيق  ر�شوم  ُتدفع  اأن  على  للمركز،  الت�شغيلي  احل�شاب  على  التدقيق  باأعمال 

الت�شغيلي للمركز.

املادة ال�صاد�صة 

يلتزم املركز الذي يزيد ر�شيد ح�شابه الت�شغيلي يف نهاية ال�شنة املالية عن ع�شرة اآلف دينار 

بحريني بتدقيق ح�شاباته واعتمادها من مكتب حما�شبة قانوين معتَمد.

املادة ال�صابعة 

تعمل الإدارة املخت�شة على حتديث بيانات احل�شابات الت�شغيلية ملراكزها ب�شورة منتِظمة، 

IBAN، ا�شم امل�شرف،  وي�شمل ذلك: ا�شم احل�شاب الت�شغيلي، رقم احل�شاب امل�شريف الدويل 

لني بالتوقيع على احل�شاب واأرقامهم ال�شخ�شية. اأ�شماء املخوَّ

ثة ملكتب طلبات ترخي�س جْمع املال لالأغرا�س الدينية، م�شفوعة  ويتم اإر�شال البيانات املَحـدَّ

بالر�شيد اخلتامي للح�شاب يف 31 دي�شمرب، وذلك قبل تاريخ 30 يونيو من كل �شنة ميالدية.
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املادة الثامنة 

تغلق الإدارة املخت�شة احل�شاب الت�شغيلي يف الأحوال الآتية:

اإذا األِغي ترخي�س المركز.  -1

لين بالتوقيع. اإذا ثبتت اإ�شاءة ا�شتخدام الح�شاب من ِقـَبل المخوَّ  -2

ل الأموال املتبقية يف ح�شاب املركز اإىل ح�شاب �شندوق الزكاة، ويتم  ويف هذه احلالة حتوَّ

ال�شرف منه ِوْفق الآلية املتبعة بالتن�شيق مع مدير الإدارة املخت�شة.

املادة التا�صعة 

ل يجوز اإيداع التربعات يف احل�شاب الت�شغيلي، اإل باإذن كتابي من رئي�س مكتب قْيد طلبات 

ترخي�س جْمع املال لالأغرا�س الدينية.

املادة العا�صرة 

يقت�شر الإيداع يف احل�شاب الت�شغيلي على الإيرادات الآتية:

1- ر�شوم ت�شجيل الطالب.

2- الر�شوم الدرا�شية.

3- بيع الكتب.

4- ر�شوم الم�شاركة في الأن�شطة.

لة من الوزارة. 5- المبالغ المحوَّ

6- اأية اإيرادات اأخرى ترتبط بن�شاط المركز وتوافق عليها الإدارة المخت�شة.

املادة احلادية ع�صرة 

يلتزم املركز باإ�شدار اإي�شال ا�شتالم مقابل كل اإيراد، ويحتفظ به يف �شجالته ملدة ل تقل 

عن ثالث �شنوات.

املادة الثانية ع�صرة 

يجب اأن تكون م�شروفات املركز يف حدود الغر�س الذي اأن�شىء لأجله.



العدد: 3425 – الخميس 27 يونيو 2019

105

املادة الثالثة ع�صرة

يجب على املركز الحتفاظ بر�شيد ورقي عن كل عملية �شْرف يقوم بها، ويحتفظ به يف 

�شجالته ملدة ل تقل عن ثالث �شنوات.

املادة الرابعة ع�صرة

ل يجوز يف جميع الأحوال اأن تزيد قيمة الُعـْهدة النقدية لدى املركز عن 1000 دينار.

املادة اخلام�صة ع�صرة 

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

ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية. 

                                                                       

                                                              

 وزير العدل 

 وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 16 �شـوال 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 19 يـونيـو  2019م


