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يبة المدخالت المتكبدة عن بناء المساجد وتشغيلها داد ضر  استر

كتوبر  29)يعمل به من  2022 أغسطس 16 دار تاري    خ اإلص  – 2022لسنة  (82)مجلس الوزراء رقم  قرار   (2022أ

 

   مجلس الوزراءقرر 

 عىل الدستور، بعد االطالع –

 وتعديالته، ،بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء  1972( لسنة 1وعىل القانون االتحادي رقم ) –

ائب،ب 2016( لسنة 13وعىل المرسوم بقانون اتحادي رقم ) –  وتعديالته، شأن إنشاء الهيئة االتحادية للضر

يبية،ابشأن اإلجراءات  2017( لسنة 7وعىل القانون االتحادي رقم ) –  ،وتعديالته لضر

يبة القيمة المضافة، 2017( لسنة 8وعىل المرسوم بقانون اتحادي رقم ) – ي شأن ضر
ر
 ف

ي شأن تنظيم ورعاية المساجد، 2018لسنة  (4)وعىل القانون االتحادي رقم  –
ر
 ف

 بشأن الوقف، 2018لسنة  (5)وعىل القانون االتحادي رقم  –

ي شأن الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم  2017لسنة  (52)رقم ء وعىل قرار مجلس الوزرا  –
ر
 (8)ف

يبة القيمة المضافة، وتعديالته، 2017لسنة  ي شأن ضر
ر
 ف

 وموافقة مجلس الوزراء، وبناًء عىل ما عرضه وزير المالّية، –

  

 تالتعريفا - (1) المادة

ي تطبيق أحكام هذ
ر
ي  ا ف

ما لم يقِض سياق النص بغير  ،قرين كل منها المبينة القرار، ُيقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانر
 ذلك: 

 
 . اإلمارات العربية المتحدة : الدولة

 وزير المالية.  : الوزير

ائب.  : الهيئة   الهيئة االتحادية للضر

يبة يبة القيمة المضافة.  :  الضر  ضر

 أو االعتباري.  الشخص الطبيعي  :  الشخص

ّع ي بناء مسجد.  :  المتير
ر
 الشخص أو األشخاص الذين يشاركون ف

 الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف أو السلطة المحلية المعنية بشؤون المساجد.  :  السلطة المختصة

داد ل بحسب الحال للهيئة أو جهة التحقق :  طلب االسير
ّ
ّع أو المشغ داد  الطلب الذي يقدمه المتير بغية اسير

يبة المدخالت المتكبدة عن بناء المسجد أو تشغيله أو صيانته.   ضر

داد.  :  جهة التحقق ي شأن طلبات االسير
ر
ي تتعاقد معها الهيئة وتحدد نطاق عملها ف

 الجهة التر

يبة المدخالت ي دفعها الشخص أو تستحق عليه عندما يتم توريد سلع أو خدمات له أو عندما  :  ضر
يبة التر  الضر

اد.   يقوم باالستير
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شهادة بدء تشغيل 

 المسجد

 :  
 
ع من قبل السلطة المختصة وفق ي البند  ا شهادة تمنح للمتير

ر
وط الواردة ف للمتطلبات والشر

 من هذا القرار.  (2)من المادة  (2)

ل
ّ
الشخص المسؤول عن تشغيل المسجد وصيانته بموجب تضي    ح خطي من السلطة  :  المشغ

 المختصة. 

خله وملحقاته ومرافقه االمكان المخصص إلقامة الصالة فيه، وتعتير باحات المسجد ومد :  المسجد

ي حكم المسجد. 
ر
 ف

كل السلع والخدمات الالزمة لضمان حسن استمرارية تسيير الشعائر الدينية، باإلضافة  :  تشغيل المسجد

ر ألعمال تحس  ير
 
ة بمبتر  المسجد وتوسعته، عىل أن يكون مرتبط  المسجد. ا مباشر

 

يبة المدخالت المتكبدة عن بناء المساجد - (2المادة ) داد ضر  أحقية استر

1.  ّ وط اللمتير يبة المدخالت المتكبدة عن بناء المسجد عند استيفاء كافة الشر داد ضر ي طلب اسير
ر
 تية: ل ع الحق ف

ّ  .أ يبة المدخالت عن سلع أن يكون المتير  مرتبطة بشكل مباشر ببناء المسجد.  أو خدماتع قد تكبد ضر

 بناء من قبل السلطة المختصة. العىل د تّمت الموافقة قأن تكون  .ب

ع شهادة بدء تشغيل المسجد.  .ج  أن يكون لدى المتير

وط ال  .د  ية: تاستيفاء أي من الشر

ّع إىل أي شخص آخر وافقت السلطة تسليم المسجد أو يُ  أن يكون قد تّم  (1 قصد تسليمه من قبل المتير

 
 
ي ذلك السلطة المختصة ذاتها، ما لم يكن التسليم توريد

ر
 ا ا خاضع  المختصة عىل تسليم المسجد له بما ف

يبة.   للضر

2)  ّ  فع بتشغيل المسجد و أن يقوم المتير
 
 للموافقة الصادرة له من السلطة المختصة.  قا

ي الفقرة )ج( من البند عىل السلطة المختصة  .2
ر
من هذه المادة  (1)إصدار شهادة بدء تشغيل المسجد المشار إليها ف

 : تيةل تتضمن جميع المعلومات ا

ي تحددها السلطة المختصة باالتفاق مع الهيئة.  .أ
ع، التر  البيانات الخاصة بهوية المتير

ّ  .ب  بموافقة السلطة المختصة. ع معلومات كافية لتحديد المسجد الذي تم بناؤه من قبل المتير

 إصدار شهادة بدء التشغيل إذا كان  وتاري    ختاري    خ تشغيل المسجد  .ج
 
 عن تاري    خ التشغيل.  مختلفا

ّ  .د  التأكيد عىل أن المتير
 
ي حددتها السلطة المختصة. ع قد استكمل بناء المسجد وفق

وط التر  ا للشر

ر يوم  (60) خالل  المسجد عىل السلطة المختصة إصدار شهادة بدء تشغيل  .3  ا من أي من التاىلي بحسب الحال: ستير

 . للمتطلبات واستيفائهتاري    خ اكتمال المسجد  .أ

ي أو بعد تاري    خ العمل بهذا القرار، لجميع المساجد  .ب
ر
ي اكتملت ف

ي لم يسبق أن تم إصدار  2018يناير  1التر
والتر

.  ةشهاد
 
 بدء تشغيل المسجد لها مسبقا

ر المسجد وفرشه وإمداده بالمعدات لغايات هذا القرار، يشمل بناء المسجد  .4 باإلضافة لعملية البناء الفعلية، تجهير

ح للمسجد القيام بها بأتم وجه قبل تاري    خ الالزمة و األجهزة وصيانته و جميع ما يلزم للقيام بكل األنشطة المضّ 

 تشغيل المسجد. 

 

يبة المدخالت المتكبدة عن بناء المساج – (3المادة ) داد ضر  دإجراءات استر

ي  .1
ر
وط استيفاء حال ف ي  الواردة الشر

ر
 لنموذج  ،القرار  هذا  من( 2) المادة ف

 
داد وفقا م بطلب االسير

ّ
ّع التقد يجوز للمتير

 بتحديد مهل تقديم الطلب.  ،تعده الهيئة لهذا لغرض
 
 ويصدر الوزير قرارا

ي  .2
ر
ّع لدى محتجزة دفعات وجود  حال ف  التشغيل شهادة صدور  بعد  سدادها  عليه يتوجب المسجد  ببناء متعلقة المتير

 فإنه:  ،المختصة الجهة من
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 ل .أ
 
 وفقا

ً
داد كامال  ( من هذه المادة. 1بند )لال يمنع ذلك من اعتبار طلب االسير

ّ  .ب يبة القيمة المضافة المتعلقة يسمح للمتير ِ
داد ضر ة للهيئة السير تلك المدفوعات بع بتقديم طلب الحق مباشر

ي تم سدادها 
 وذلك خالل سنة ميالدية من تاري    خ سداد تلك المدفوعات مع تقديم ما يثبت ذلك.  ،التر

ّ  أحقية بمراجعة التحقق جهة و أالهيئة  تقوم .3 داد  بطلب عالمتير   وتدقيقه ومراجعته االسير
 
ي  للمتطلبات وفقا

 التر

ي  الهيئة تحددها 
ر
 . الشأن هذا  ف

 : حض  دون يىلي  بما  القيام التحقق لجهة أو  للهيئة .4

ّ أالتحقق من  .أ م من قبل المتير
ّ
داد المقد  طلب االسير

ّ
وط المادة )ن ي شر

ر
 ( من هذا القرار. 2ع يستوف

ّع للسلع أو الخدمات المرتبطة بشكل مباشر ببناء  .ب يبة المدخالت المتكّبدة من قبل المتير ِ
التحقق من مبلغ ضر

ّع.  ،المسجد  ه للمتير
ّ
 وتحديد المبلغ الذي يمكن رد

داد. طلب المعلومات أو ال .ج  سجالت وتدقيق طلب االسير

وط واإلجراءات.  .د ي حال عدم استيفاء الشر
ر
داد ف  رفض طلب االسير

داد من الهيئة بالقبول أو الرفض وتقوم الهيئة بما يلزم لرد المبالغ المستحقة  يصدر  .5 ي بشأن طلب االسير
القرار النهان 

 إن وجدت. 

 

يبة المدخالت المتكبدة عن تشغيل المسجد – (4المادة ) داد ضر  أحقية استر

يبة المدخالت المتكبدة عن تشغيل المسجد  .1 ِ
داد ضر ي طلب اسير

ر
ل الحق ف

ّ
عىل أن تكون تلك السلع  ،للمشغ

ة بالمسجد  وط التية:  ،والخدمات مرتبطة مباشر  وذلك عند استيفاء كافة الشر

يبة المدخالت عن سلع  .أ ِ
ل ضر

ّ
ة بتشغيل المسجد وصيانتهأن يتكبد المشغ عىل أن  ،أو خدمات مرتبطة مباشر

 ال تكون مرتبطة بالملحقات التجارية للمسجد أو تشغيلها. 

 كمسجد لدى السلطة المختصة.  .ب
ً
 أن يكون المسجد مسجال

ل أن يحمل  .ج
ّ
ي المشغ

ة التر  من السلطة المختصة لتشغيل المسجد عن الفير
 
 محدد المدة صادرا

 
 خطيا

 
تِضيحا

داد عنها. يتقدم   بطلب االسير

ي يكون فيها الشخص المسؤول عن تشغيل المسجد وصيانته سلطة مختصة .2
عىل السلطة  ،باستثناء الحاالت التر

 ،تضي    ح خطي محدد المدة قابل للتجديد بالمختصة تزويد الشخص المسؤول عن تشغيل المسجد وصيانته 

 من أي من ال60المسجد وصيانته خالل )لتشغيل 
 
ر يوما  حسب الحال: بتاىلي ( ستير

 . تاري    خ تحمل الشخص مسؤولية تشغيل المسجد وصيانته .أ

ي حال لم يتم تزويد الشخص المسؤول عن تشغيل المسجد وصيانته بتضي    ح خطي بتاري    خ العمل  .ب
ر
هذا القرار ف

 لذلك الغرض قبل تاري    خ العمل بهذا القرار. 

.  .ج  تاري    خ تجديد التضي    ح الخطي

 

يبة المدخالت المتكبدة عن تشغيل المسجد – (5المادة ) داد ضر  إجراءات استر

ي المادة ) .1
ر
وط الواردة ف ي حال استيفاء الشر

ر
  ،( من هذا القرار 4ف

 
داد إىل الهيئة وفقا م بطلب االسير

ّ
ل التقد

ّ
يجوز للمشغ

 بتحديد مهل تقديم الطلب ودوريتها.  ،لنموذج تعده الهيئة لهذا الغرض
 
 ويصدر الوزير قرارا

 للهيئة القيام بما يىلي دون حض:  .2

وط المادة ) .أ ي شر
ر
ل يستوف

ّ
داد المقدم من قبل المشغ  طلب االسير

ّ
 ( من هذا القرار. 4التحقق من أن

ِيبة المدخالت المتكبّ  .ب
 التحقق من مبلغ ضر

ّ
الخدمات المرتبطة بشكل مباشر  و أل للسلع دة من قبل المشغ

ه  ،بتشغيل المسجد 
ّ
ل. وتحديد المبلغ الذي يمكن رد

ّ
 للمشغ

داد.  .ج  طلب المعلومات أو السجالت وتدقيق طلب االسير
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وط واإلجراءات.  .د ي حال عدم استيفاء الشر
ر
داد ف  رفض طلب االسير

داد الُمستلم من  .3 داد عن تشغيل المسجد لجهة التحقق لمراجعة وتدقيق طلب االسير للهيئة تحويل طلب االسير

غل متر ما ارتأت مقتضر لذلك. 
ّ
 المش

داد من الهيئة بالقبول أو الرفض وتقوم الهيئة بما يلزم لرد المبالغ المستحقة  .4 ي بشأن طلب االسير
يصدر القرار النهان 

 إن وجدت. 

 

داد –( 6المادة )  تاري    خ رسيان أحقية االستر

ِيبة المدخالت المتكبدة من 
داد ضر ل حسب الحال اسير

ّ
ع أو المشغ  وتشغيله. عن بناء المسجد  2018يناير  1للمتير

 

 القرارات التنفيذية – (7المادة )

 ،دون اإلخالل بأحكام هذا القرار 

ها  .1  ،تقوم الهيئة عند االقتضاء بتحديد اإلجراءات واإلرشادات والمستندات ومتطلبات االحتفاظ بالسجالت وغير

ر والسلطة المختصة وجهة التحقق وأي أشخاص آخِرين ذوي صلة.  ر والمشغلير عير  لكل من المتير

 عىل السلطة المختصة اتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.  .2

 

 نشر القرار والعمل به – (8المادة )

ي الجِريدة الرسمية
ر
ه. 60وُيعمل به بعد ) ،ُينشر هذا القرار ف  من تاري    خ نشر

 
ر يوما  ( ستير

 

 


