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متهيــــــد
خبطاب أمري املؤمنني صاحب اجلاللة امللك حممد السادس أعز اهلل أمره بتاريخ  30أبريل  2004حول إعادة
هيكلة احلقل الديين باململكة ،أمر حفظه اهلل بإعادة النظر يف التشريع املتعلق بأماكن العبادات مبا يكفل مالءمتها
للمتطلبات املعمارية ألداء الشعائر الدينية يف جو من الطمأنينة ،وكذا ضبط مصادر متويلها وشفافيتها
وشرعيتها واستمراريتها؛
ونص اخلطاب السامي بتاريخ  28شتنرب  2008مبناسبة افتتاح دورة اجمللس العلمي األعلى على تعزيز الضوابط
التنظيمية للمساجد بتدابري ملموسة لتحفيز بنائها القانوني.

وتنفيذا للتعليمات امللكية السامية ،نشر باجلريدة الرمسية الظهري الشريف رقم  1.07.56الصادر يف  03ربيع
األول  23( 1428مارس  )2007بتنفيذ القانون رقم  29.04القاضي بتغيري وتتميم الظهري الشريف املعترب
مبثابة قانون رقم  1.84.150الصادر يف  06حمرم  2( 1405أكتوبر  )1984املتعلق باألماكن املخصصة إلقامة
شعائر الدين اإلسالمية فيها ،كما صدرت املراسيم والقرارات التطبيقية له.

ويعترب هذا الكتيب مبثابة دليل للتعريف باإلجراءات واملسالك واملساطر املقرتحة
لدراسة طلبات رخص بناء أحد األماكن املخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي
فيها ،ويهدف أساسا إيل حتقيق ما يلي:
 .1مالءمة املساطر احلالية مع املقتضيات القانونية اجلديدة؛
 .2تبسيط املساطر وتسريعها وذلك بتنسيق وتعاون تامني بني مجيع األطراف املتدخلة؛
 .3اعتماد شباك وحيد إليداع خمتلف الطلبات.
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جمال تطبيق رخصة البناء

 - 3البنايات اخلاضعة للرتخيص

 - 1اجملال الرتابي

 - 2األشخاص امللزمون بالرخصة

يفرض يف مجيع أحناء اململكة ،من عماالت وأقاليم
ومجاعات حضرية وقروية ،احلصول على رخصة
البناء املنصوص عليها يف املادة األوىل من الظهري
الشريف املعترب مبثابة قانون رقم  1.84.150صادر
يف  6حمرم  2( 1405أكتوبر  )1984املتعلق باألماكن
املخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي فيها بعد
تغيريه وتتميمه بالقانون رقم  29.04املنفذ بظهري
شريف رقم  1.07.56الصادر يف  3ربيع األول 1428
( 23مارس .)2007

مينع على مجيع األشخاص الطبيعيني واملعنويني مباشرة
أي بناء إال بعد احلصول على رخصة.

عندما يكون طلب البناء مقدما من لدن حمسنني،
جيب على هؤالء أن يكونوا مجعية هلذا الغرض تنشأ
طبقا ألحكام الظهري الشريف رقم  1.58.376بتاريخ
 3مجادى األوىل  15( 1378نوفمرب  )1958بتنظيم حق
تأسيس اجلمعيات كما مت تغيريه وتتميمه وختضع للنظام
األساسي النموذجي احملدد بالقرار رقم 70.10
الصادر يف  21شوال  30( 1431سبتمرب .)2010

وإذا كانت الدولة مستثناة من تطبيق مقتضيات الفصل
األول وما يليه إىل الفصل اخلامس خبصوص تشييد
األماكن املخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي،
فإن األمر يتطلب ،من الناحية العملية ،أن تستطلع
اجلهات املعنية رأي السادة الوالة والعمال حتى
يتم احرتام مقتضيات القانون رقـم  12.90املتعلق
بالتعمري والضوابط القانونية والفنية اخلاصة باألماكن
املخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي فيها.
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إن البنايات الواجب إخضاعها لرتخيص السادة الوالة والعمال
هي األماكن املخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي فيها
من مساجد وزوايا (وأضرحة) ،ومجيع األماكن األخرى اليت
ميارس فيها املسلمون شعائرهم الدينية ،وقد استثنى مرسوم
رقم  2.08.74السالف الذكر بناء القاعات املعدة للصالة
املرخص هلا بصفة قانونية داخل احملالت العمومية واخلاصة.

 - 4نوع األشغال اخلاضعة للرخصة
األشغال الواجب إخضاعها للرتخيص هي ،على سبيل الذكر
ال احلصر ،عمليات :
•البناء؛
• اهلدم وإعادة البناء؛
•التوسيع والتعلية وإعادة التهيئة؛
•اإلصالحات الكربى؛
•ترميم املباني الدينية األثرية؛
• إضافة مرافق للمسجد؛
•هتيئة مباني قائمة لتخصيصها إلقامة شعائر الدين
اإلسالمي.
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جمال تطبيق رخصة البناء

 - 5اجلهات املختصة بالرتخيص

تسلم رخصة البناء املنصوص عليها يف الفصل األول
من قانون  29.04من لدن الوايل أو عامل العمالة أو
اإلقليم املعين باألمر بعد استطالع رأي جلنة تضم :

•رئيس اجمللس العلمي احمللي املعين أو ممثله من
بني أعضاء اجمللس؛
•السلطة احلكومية املكلفة بالداخلية؛
•السلطة احلكومية املكلفة باألوقاف والشؤون
اإلسالمية؛
•السلطة احلكومية املكلفة بالتعمري؛
•رئيس اجمللس اإلقليمي املعين باألمر أو ممثله؛
•رئيس اجمللس اجلماعي املعين باألمر أو ممثله؛
•ثالث شخصيات على صعيد العمالة أو
اإلقليم املعين باألمر مشهود هلا باإلسهام
الفعلي يف جمال العمل اخلريي و اإلحساني
لفائدة عامة املسلمني يعينها وزير األوقاف
والشؤون اإلسالمية.

8

يرأس هذه اللجنة رئيس اجمللس العلمي أو ممثله من
بني أعضاء اجمللس ،وتتوىل هذه اللجنة ،لغاية تسليم
رخصة البناء ،النظر يف مطابقة املشاريع املتعلقة هبذه
الرخصة مع :

•الضوابط الشرعية يف عمارة املساجد؛
•األنظمة اجلاري هبا العمل يف جمال التعمري؛
•اخلريطة الوطنية للمساجد عند االقتضاء؛
•املعايري التعمريية اخلاصة بالتجهيزات
املسجدية؛
•معايري التعمري اخلاصة والضوابط والشروط
املنصوص عليها؛
•دفرت التحمالت اخلاص ببناء املساجد إذا
وجد؛
•خصوصيات الطراز املغربي يف عمارة
املساجد.

2

املسالك واملساطر املقرتحة لدراسة طلبات بناء
أحد األماكن املخصصة إلقامة الشعائر الديين
1.1طلب املوافقة املبدئية على البناء
•اهلدف
•الوثائق املكونة للطلب
• إيداع الطلب
• دراسة الطلب
•القرارات املتخذة

2.2طلب رخصة البناء

•اهلدف
•الوثائق املكونة للطلب
• إيداع الطلب
• دراسة الطلب
•القرارات املتخذة
9

2

املسالك واملساطر املقرتحة لدراسة طلبات بناء أحد
األماكن املخصصة إلقامة الشعائر الدينية
تتم دراسة طلبات بناء جديد ألحد أماكن إقامة الشعائر اإلسالمية على مرحلتني :

املرحلة األوىل :طلب املوافقة املبدئية على البناء
أ  -اهلدف

هتدف هذه املرحلة إىل إخبار صاحب الطلب
باملوافقة املبدئية على طلب إقامة بناء جديد ،ألحد
األماكن املشار إليها أعاله ،فوق األرض املزمع البناء
فوقها بالنظر:

•للضوابط الشرعية يف عمارة املساجد؛
•لالستعمال الذي ختصصه وثائق التعمري
اجلاري هبا العمل ألرضه؛
•الربنامج العام لبناء املساجد ودفرت التحمالت
النموذجي الذي قد حتدده وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية؛
•املعايري التعمريية اخلاصة بالتجهيزات
املسجدية؛
•خصوصيات الطراز املغربي يف بناء املساجد.
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ب  -الوثائق املكونة للطلب
إن الوثائق املكونة مللف طلب املوافقة املبدئية هي:

امللف األول :معلومات حول املشروع ،و يتكون من
الوثائق التالية:

 - 1طلب كتابي يعرف هبوية صاحبه ويكون مشفوعا:
•إذا كان طالب رخصة البناء حمسن (أو حمسنني
اثنني) نسخة من بطاقته الوطنية (نسخة من
بطاقتهما الوطنية).

•إذا كان طالب الرخصة شخصا معنويا؛
•نسخة مشهود مبطابقتها لألصل للقانون
األساسي للشخص املعنوي؛
•وثيقة تبني للسلطات املخولة للمسري.

•إذا كان طلب البناء مقدما من لدن حمسنني ،جيب
على هؤالء أن يكونوا مجعية هلذا الغرض تنشأ
طبقا ألحكام الظهري الشريف رقم 1.58.376
بتاريخ  3مجادى األوىل  15( 1378نوفمرب )1958
بتنظيم حق تأسيس اجلمعيات كما مت تغيريه
وتتميمه وختضع للنظام األساسي احملدد بقرار
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم 70.10
الصادر يف  21شوال  30( 1431سبتمرب )2010؛

•الوثائق الالزمة للتعريف باجلمعية :
•نسخة مشهود مبطابقتها لألصل من النظام
األساسي للجمعية؛
•نسخة من الئحة املكتب املسري؛
•نسخة من حمضر اجلمع العام؛

 - 2بطاقة معلومات عن القطعة األرضية (العنوان)؛

 - 3شهادة ملكية األرض املزمع البناء أو التوسعة
فوقها أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامها؛

 - 4مذكرة معلومات ،تسلمها الوكالة احلضرية املعنية،
توضح االستعمال الذي ختصصه وثائق التعمري اجلاري
هبا العمل للعقار أو جمموعة العقارات املعنية مبشروع
البناء؛
 - 5تصميم طبغرايف وتصميم املوقع؛

 - 6بطاقة حول مكونات املشروع األويل وتقدير تكلفة
اجنازه ومصادر متويله ،وتتضمن على وجه اخلصوص؛
•الشطر الذي سيمول باإلمكانيات الذاتية
لصاحب الطلب؛
•الشطر الذي سيمول عن طريق التماس اإلحسان
العمومي هبدف مجع األموال ،عند االقتضاء
11
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املرحلة األوىل :طلب املوافقة املبدئية على البناء (تتمة)

ج  -إيداع الطلب

د -دراسة الطلب

يودع احملسن أو من ميثله طلبه و يكون مشفوعا بالوثائق
املطلوبة يف مثان نسخ بقسم التعمري بالعمالة أو اإلقليم
املعين؛
•إما عن طريق الربيد املضمون مع طلب إشعار
بالتوصل الربيدي؛
•أو إيداعه مقابل وصل حيرره قسم التعمري باسم
صاحب الطلب و يكون مؤرخا وموقعا وحامال
لرقم التعريف بعد التأكد من مطابقته للشروط
املطلوبة و خاصة من توفره على الوثائق الالزمة،
إذ ذاك يسجل بالقسم.

حتيل العمالة أو اإلقليم امللفات مباشرة على املصـاحل
املعنية لدراستها يف ظرف  15يوما املوالية لتلقي
امللف .وحتدد هلم مكان وتاريخ اجتماع اللجنة
وتدعو أعضائها للحضور .ثم يدرس امللف داخل
اللجنة اليت جتتمع يف اآلجال احملددة حتت رئاسة
رئيس اجمللس العلمي احمللي أو من ينوب عنه؛

ويضع الرئيس بطاقة تلخص فيها اآلراء اليت انبثقت
عن دراسة الطلب من قبل املصاحل املختلفة ،بعدها
تتخذ اللجنة رأيها بالتوافق.

هـ  -القرارات املتخذة
•املوافقة على املشروع من حيث املبدأ؛
•رفض الطلب أو تأجيل البت فيه؛
•يبلغ قسم التعمري قرار السيد الوايل أو عامل
العمالة أو اإلقليم إىل املعين باألمر يف أجل أقصاه
شهر ونصف من تاريخ إيداع امللف .ويف حالة
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رفض الطلب أو تأجيل البت فيه ،ميكن أن يتقدم
احملسن بطلب جديد يف حالة رغبته يف إجناز
املشروع بعد توفري الشروط املطلوبة؛
•يوجه قسم التعمري مباشرة للمصاحل املعنية القرار
العاملي.

2

املرحلة الثانية :طلب رخصة البناء
أ .اهلدف

ب  -الوثائق املطلوبة للطلب

هتدف هذه املرحلة إىل دراسة التصور اخلاص باملشروع و برناجمه.

•شهادة ملكية األرض املزمع البناء أو التوسعة
فوقها أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامها ،مرفقة مبا
يثبت حتبيسها هلذه الغاية من لدن املالك؛
•وثيقة رمسية تثبت ملكية العقارات املراد حتبيسها
لفائدة هذا املسجد ليخصص مدخوهلا لصيانة
ودفع أجور القيمني املعنيني به رمسيا أو تعهد ببناء
أو اقتناء العقارات اليت ستخصص لنفس الغرض،
وذلك قبل االنتهاء من عملية البناء.
•نسخة مشهود مبطابقتها لألصل من العقد املربم
مع مهندس معماري حر إلعداد الدراسات
املعمارية وتتبع األشغال؛
•نسخة مشهود مبطابقتها لألصل من العقد املربم
مع مكتب دراسات تقين معتمد من طرف الدولة
إلعداد الدراسات التقنية وتتبع األشغال؛
•بطاقة تقنية موقعة بصفة رمسية حول التصور
اخلاص باملشروع تتضمن مذكرة تقدميية والتكلفة
التقديرية اإلمجالية لعملية البناء و كذا مدة
اإلجناز؛

•الوثائق اهلندسية املعمارية املتعلقة باملشروع
واليت تشتمل على ما يلي:
•تصميم املوقع مبقياس  1/ 2000على األقل؛
•تصميم الكتلة؛
•تصميم البناء مبقياس ال يقل عن 100/1؛
•مقاطع و واجهات البناية؛
•تصميم أو تصاميم اخلرسانة املسلحة؛
•تصريح بالشرف يشتمـل على االسم العائلي و
الشخصي لصاحب الطلب وصفته وموطنه،
ويتضمن التزامه بإمتام البناء املزمع إجنازه؛
•يرفق الطلب ،يف حالة التوسيع أو إعادة التهيئة،
عالوة على الوثائق املشار إليها أعاله ،شهادة
يسلمها مكتب دراسات معتمد تثبت أن البناية
القائمة ميكنها أن تتحمل التغيريات أو إعادة
التهيئة املزمع القيام هبا دون أن تلحق ضررا
بالبنايات اجملاورة.

وجيب أن يكون التصور املعماري للمشروع منسجما
مع اخلصوصيات العامة ملعمار املساجد ببالدنا.
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2

املرحلة الثانية :طلب رخصة البناء (تتمة)

ج  -إيداع الطلب

يودع احملسن أو من ميثله طلبه الذي يكون مشفوعا
بالوثائق املطلوبة ،يف مثان نسخ ،بقسم التعمري؛
•إما عن طريق الربيد املضمون مع طلب إشعار
بالتوصل الربيدي؛
•أو إيداعه مقابل وصل حيرره قسم التعمري باسم
صاحب الطلب ،ويكون مؤرخا وموقعا وحامال
لرقم التعريف بعد التأكد من مطابقته للشروط
املطلوبة وخاصة من توفره على الوثائق الالزمة
بعدها يسجل قسم التعمري الطلب.

د -دراسة الطلب
يوجه قسم التعمري امللفات مباشرة إىل املصاحل املعنية
لدراستها يف ظرف  15يوما املوالية لتلقي امللف.
وحيدد مكان وتاريخ اجتماع اللجنة ويدعو أعضائها
للحضور .ثم يدرس امللف داخل اللجنة اليت جتتمع
يف اآلجال احملددة حتت رئاسة رئيس اجمللس العلمي
احمللي أو من ينوب عنه؛
ويضع ممثل الوكالة احلضرية بطاقة يلخص فيها اآلراء اليت
انبثقت عن دراسة الطلب من قبل املصاحل املختلفة.
وبعد الدراسة تتخذ اللجنة رأيها بالتوافق.

هـ  -القرارات املتخذة
•املوافقة على تسليم رخصة البناء لصاحب
الطلب؛
•رفض الطلب أو تأجيل البت فيه؛
ويبلغ قسم التعمري القرار العاملي إىل املعين
باألمر داخل أجل أقصاه شهر ونصف من
14

تاريخ إيداع الطلب .ويف حالة رفض طلبه أو
تأجيل البت فيه ميكنه أن يتقدم بطلب جديد
يف حالة رغبته يف اجناز املشروع بعد توفري
الشروط املطلوبة.
•يوجه قسم التعمري مباشرة للمصاحل املعنية القرار
العاملي.

3

املسالك واملساطر املقرتحة لدراسة طلبات
اإلصالحات الكربى
•اهلدف
•الوثائق املكونة للطلب
• إيداع الطلب
• دراسة الطلب
•القرارات املتخذة
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3

املسالك واملساطر املقرتحة لدراسة طلبات
اإلصالحات الكربى
أ .اهلدف

هتدف هذه املرحلة إىل دراسة التصور اخلاصة مبشاريع اإلصالحات
الكربى والتدعيم والتهيئة أو الرتميم.

ب  -الوثائق املكونة للطلب

•نسخة مشهود مبطابقتها لألصل من العقد املربم
مع مكتب دراسات تقين معتمد من طرف الدولة
إلعداد الدراسات التقنية وتتبع األشغال؛
•نسخة مشهود مبطابقتها لألصل من العقد املربم
مع مهندس معماري حر إلعداد الدراسات
املعمارية إذا تضمن املشروع أشغال هدم وإعادة
بناء أجزاء من املسجد القديم؛
•بطاقة تقنية موقعة بصفة رمسية حول التصور
اخلاص باملشروع تتضمن مذكرة تقدميية والتكلفة
التقديرية اإلمجالية لعملية اإلصالحات وكذا
مدة اإلجناز؛
•الوثائق اهلندسية واملعمارية املتعلقة باملشروع
واليت تشتمل على ما يلي:
•تصميم املوقع مبقياس  1/ 2000على األقل؛
•تصميم الكتلة؛
•مقاطع و واجهات البناية إذا أمكن؛
•تصميم أو تصاميم اخلرسانة املسلحة؛
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•شهادة يسلمها مكتب دراسات معتمد تثبت
أن البناية القائمة ميكنها أن تتحمل التغيريات
أو إعادة التهيئة املزمع القيام هبا دون أن تلحق
ضررا بالبنايات اجملاورة؛
• يرفق الطلب ،يف حالة ترميم املساجد
التارخيية أو اليت تعترب يف عداد اآلثار ،عالوة
على الوثائق املشار إليها أعاله ،مذكرة
تفصيلية للمشروع تتضمن على اخلصوص
نبذة تارخيية عن املسجد ،مكوناته املعمارية
والزخرفية ،األضرار والتشوهات اليت يعاني
منها والتقنيات املعتمدة يف ترميمها؛
•تصريح بالشرف يشتمـل على االسم العائلي
والشخصي لصاحب الطلب وصفته وموطنه،
ويتضمن التزامه بإمتام األشغال املزمع إجنازها.
وجيب أن يكون التصور املعماري للمشروع منسجما
مع اخلصوصيات العامة ملعمار املساجد ببالدنا.

3
ج  -إيداع الطلب

د -دراسة الطلب

يودع احملسن أو من ميثله طلبه الذي يكون مشفوعا
بالوثائق املطلوبة ،يف مثان نسخ ،بقسم التعمري:
•إما عن طريق الربيد املضمون مع طلب إشعار
بالتوصل الربيدي؛
•أو إيداعه مقابل وصل حيرره قسم التعمري باسم
صاحب الطلب ،ويكون مؤرخا وموقعا وحامال
لرقم التعريف بعد التأكد من مطابقته للشروط
املطلوبة وخاصة من توفره على الوثائق الالزمة
بعدها يسجل قسم التعمري الطلب.

يوجه قسم التعمري امللفات مباشرة إىل املصاحل املعنية
لدراستها يف ظرف  15يوما املوالية لتلقي امللف.
وحيدد مكان وتاريخ اجتماع اللجنة ويدعو أعضائها
للحضور .ثم يدرس امللف داخل اللجنة اليت جتتمع
يف اآلجال احملددة حتت رئاسة رئيس اجمللس العلمي
احمللي أو من ينوب عنه؛
ويضع ممثل قسم التعمري بطاقة يلخص فيها اآلراء اليت
انبثقت عن دراسة الطلب من قبل املصاحل املختلفة.
وبعد الدراسة تتخذ اللجنة رأيها بالتوافق.

هـ  -القرارات املتخذة
•املوافقة على تسليم رخصة البناء لصاحب
الطلب؛
•رفض الطلب أو تأجيل البت فيه؛
•ويبلغ قسم التعمري القرار العاملي إىل املعين باألمر
داخل أجل أقصاه شهر ونصف من تاريخ إيداع

الطلب .ويف حالة رفض طلبه أو تأجيل البت
فيه ميكنه أن يتقدم بطلب جديد يف حالة رغبته
يف اجناز املشروع بعد توفري الشروط املطلوبة.
•يوجه قسم التعمري مباشرة للمصاحل املعنية القرار
العاملي.
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4

املسالك واملساطر املقرتحة لدراسة طلبات متديد
أو جتديد رخصة البناء أو نقلها إىل الغري
•طلبات متديد رخصة البناء
•طلبات جتديد رخصة البناء
• طلبات نقل رخصة البناء
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4

املسالك واملساطر املقرتحة لدراسة طلبات متديد
أو جتديد رخصة البناء أو نقلها إىل الغري

ختضع طلبات متديد أو جتديد رخصة البناء أو نقلها إىل الغري إىل نفس املسالك واملساطر لدراسة طلبات البناء،
غري أن ملفات هذه الطلبات تقتصر على ما يلي:

أ  -طلبات متديد رخصة البناء

الوثائق املكونة مللف طلب متديد رخصة البناء:
•طلب كتابي يعرف هبوية صاحبه معلل باألسباب
اليت أدت إىل عدم احرتام املدة املنصوص عليها
بالقرار املشار إليه أعاله؛
•بطاقة معلومات عن املشروع وتقدم األشغال به؛
•نسخة من قرار السيد الوايل أو عامل العمالة أو
اإلقليم املتعلق برخصة البناء.

ج  -طلبات نقل رخصة البناء
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الوثائق املكونة مللف طلب نقل رخصة البناء:
•طلب كتابي يعرف هبوية املرخص له؛
•بطاقة معلومات عن املشروع؛
•نسخة من قرار السيد الوايل أو عامل العمالة أو
اإلقليم املتعلق برخصة البناء؛
•معلومات حول طالب الرخصة اجلديد:
•بطاقة التعريف الوطنية للمحسن الذي يرغب يف
نقل رخصة البناء يف امسه من أجل إجناز املشروع.

ب  -طلبات جتديد رخصة البناء

الوثائق املكونة مللف طلب جتديد رخصة البناء:
•طلب كتابي يعرف هبوية صاحبه معلل باألسباب
اليت حالت دون الشروع يف إجناز املشروع
املرخص به؛
•بطاقة معلومات عن املشروع؛
•نسخة من قرار السيد الوايل أو عامل العمالة أو
اإلقليم املتعلق برخصة البناء.

5

التزامات املرخص له
•طلبات متديد رخصة البناء
•طلبات جتديد رخصة البناء
• طلبات نقل رخصة البناء

•إذا كان املنقول إليه الرخصة مجعية:
•نسخة مشهود مبطابقتها لألصل من النظام
األساسي والنظام الداخلي؛
•نسخة من الئحة املكتب املسري؛
•نسخة من حمضر اجلمع العام.
•تصريح بالشرف لصاحب الطلب اجلديد يتضمن
التزامه بإمتام البناء املزمع إجنازه.
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5

التزامات املرخص له
إن املستفيد من الرخصة ملزم مبا يلي :

 - 1تنفيذ الرخصة وفقا ملا هو مضمن فيها وطبقا
للتصاميم املرخصة واحرتاما لكافة النصوص املتعلقة
بالتعمري والبناء والصحة والسالمة.

 - 2التصريح من قبله أو من ينوب عنه بافتتاح ورش
األشغال والشروع يف البناء حتى تتمكن السلطات
املختصة من مراقبة كيفية اجناز البناء ومدى احرتام
املواصفات التقنية والتصاميم املرخص هبا إىل غاية
انتهاء األشغال؛

 - 3إشهار رخصة البناء يف لوحة ال تقل عن  90سنتميرت
 90Xسنتمرت معلقة على عمود حديدي مثبت جيدا
باألرض وتظل معلقة إىل يوم تسليم شهادة املطابقة.
وجيب أن تتضمن اللوحة املعلومات التالية :
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•رقم رخصة البناء؛
•تاريخ تسليم الرخصة ومدة صالحيتها؛
•اسم املشروع؛
•نوع املشروع؛
•صاحب املشروع؛
•املهندس املعماري املشرف على املشروع؛
•املكتب املكلف بالدراسات التقنية؛
•املقاول أو املقاوالت املكلفة باملشروع.

 - 4التصريح بانتهاء األشغال ،يف ظرف  30يوما
تبتدئ من يوم انتهاء البناء ،يكون مرفقا بشهادة
املهندس املعماري املشرف على املشروع وبطلب
شهادة املطابقة يودعه صاحب الرخصة يف مثان ()08
نسخ بقسم التعمري.

 - 5وضع األماكن اليت مت االنتهاء من بنائها واحلصول
على شهادة املطابقة املتعلقة هبا ،رهن تصرف إدارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ويتبث ذلك بواسطة
حمضر يوقع بصورة رمسية من لدن الشخص أو اجلمعية
اليت قامت بالبناء وممثل السلطة اإلدارية احمللية
ومندوب الشؤون اإلسالمية.

6

مراقبة مدى مطابقة األشغال املنجزة لرخصة البناء
ومراقبة عمليات مجع التربعات

تتألف جلنة املطابقة من ممثلي:

•السلطة اإلدارية احمللية؛
•اجلماعة املعنية؛
•الوكالة احلضرية؛
•مندوبية الشؤون اإلسالمية؛
•قسم التعمري؛
•الوقاية املدنية.

عند انتهاء عملية البناء ،وطلب صاحب الرخصة
شهادة املطابقة ،تقوم اللجنة داخل أجل  15يوما
من تاريخ إيداع الطلب ،بزيارة ميدانية للتأكد
من مطابقة األشغال املنجزة ملا تقضي به رخصة
البناء ومن الوفاء بتعهد احملسن أن يبين أو يقتين قبل
االنتهاء من البناء ،عقارات حيبسها على األبنية
الدينية اليت شيدها ،وحيرر حمضر بذلك.
تسلم شهادة املطابقة من طرف عامل العمالة أو
اإلقليم املعين أو من يفوض له بذلك بعد استطالع
رأي اللجنة السالفة الذكر .ويتوىل قسم التعمري
تبليغ الشهادة إىل املعين باألمر داخل أجل أقصاه
شهر من تاريخ إيداع الطلب.
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7

7

التماس اإلحسان العمومي هبدف مجع األموال لبناء
املساجد
نص القانون رقم  ،29.04السالف الذكر ،أن السادة عمال عماالت
أقاليم اململكة هي اجلهة اإلدارية اليت أصبحت خمتصة ملنح الرتخيص
املسبق لكل التماس لإلحسان العمومي هبدف مجع األموال لبناء
املساجد أو صيانتها ،كلما تعلقت أعمال الصيانة بأشغال كربى،
وذلك بعد استطالع رأي وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،كما نص
على أن تودع هذه األموال اليت سيتم مجعها هلذا الغرض لزوما يف حساب
بنكي باسم اجلمعية املرخص هلا ،وذلك وفق الكيفيات احملددة بالقرار
املشرتك لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية و وزير االقتصاد واملالية
رقم  69.10الصادر يف  21شوال  30( 1431شتنرب .)2010
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 - 1الوثائق املطلوبة اللتماس اإلحسان
العمومي

•نسخة مشهود مبطابقتها لألصل من الئحة املكتب
املسري؛
•نسخة مشهود مبطابقتها لألصل من حمضر اجلمع العام؛
•نسخة مشهود مبطابقتها لألصل من الئحة املكلفني من
املكتب جبمع التربعات؛
•بطاقة حول مكونات املشروع األويل و تقدير تكلفة
اجنازه و مصادر متويله وتتضمن على وجه اخلصوص ؛
•الشطر الذي سيمول باإلمكانيات الذاتية لصاحب
الطلب؛
•الشطر الذي سيمول عن طريق التماس اإلحسان
العمومي هبدف مجع األموال.

 - 3دراسة الطلب

•يوجه قسم التعمري امللفات مباشرة إىل مندوبية
الشؤون اإلسالمية املعنية لدراستها يف داخل
األسبوع لتلقي امللف .وجيب أن يكون جواهبا
داخل آجال التتعدى شهرا من تاريخ توصلها
بامللف؛
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 - 2إيداع الطلب
يودع احملسن أو من ميثله طلبه الذي يكون مشفوعا
بالوثائق املطلوبة ،يف مثان نسخ ،بقسم التعمري؛
•إما عن طريق الربيد املضمون مع طلب إشعار
بالتوصل الربيدي؛
•أو إيداعه مقابل وصل حيرره قسم التعمري باسم
صاحب الطلب ،ويكون مؤرخا وموقعا وحامال
لرقم تعريف بعد التأكد من مطابقته للشروط
املطلوبة وخاصة من توفره على الوثائق الالزمة
بعدها يسجل قسم التعمري الطلب.

•ويبلغ قسم التعمري القرار العاملي للمعين باألمر
داخل أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع الطلب
ويوجهه مباشرة إىل مندوبية الشؤون اإلسالمية
ا ملعنية

8

طلب االستفادة من إعفاء بناء املساجد من الضريبة
على القيمة املضافة بنسبة  50يف املائة
نصت املادة  92-I-°43من القانون املايل رقم  40.08للسنة املالية
 2009على إعفاء عمليات بناء املساجد من الضريبة على القيمة
املضافة مع االستفادة من احلق يف اخلصم املنصوص عليه يف املادة .101
كما نصت الفقرة دال املادة  266املتعلقة بكيفيات التطبيق أنه مينح
اإلعفاء املذكور يف املادة املشار إليها أعاله من املدونة العامة للضرائب
بنسبة  50%على شكل إرجاع ابتداء من فاتح يناير .2009
وحدد املرسوم رقم  2.10.268صادر يف  20ذي القعدة  1431هـ
( 29أكتوبر  )2010يتمم مبوجبه املرسوم املشار إليه أعاله والذي
حيدد كيفيات إرجاع مبلغ الضريبة املدفوعة يف حدود  50%من القيمة
اإلمجالية.
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ملحقات

نصوص قانونية تتعلق باألماكن املخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي

•ظهري شريف معترب مبثابة قانون رقم  1.84.150صادر يف  6حمرم  2( 1405أكتوبر )1984
يتعلق باألماكن املخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي فيها .بعد تغيريه وتتميمه بالقانون رقم
 29.04املنفذ بظهري شريف رقم  1.07.56الصادر يف  3ربيع األول  23( 1428مارس )2007
•املرسوم رقم  2.08.74صادر يف  05رجب  1429هـ ( 09يوليو  )2008الذي يقضي بتطبيق
أحكام الظهري الشريف املعترب مبثابة قانون رقم  1.84.150الصادر يف  06حمرم  1405هـ (2
أكتوبر  )1984املتعلق باألماكن املخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي فيها

•قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  70.10الصادر يف  21شوال  30( 1431سبتمرب
 )2010بتحديد النظام األساسي النموذجي للجمعيات اليت يكوهنا احملسنون الراغبون يف بناء
أحد األماكن املخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي

•قرار مشرتك لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية و وزير االقتصاد واملالية رقم  69.10الصادر
يف  21من شوال  30( 1431سبتمرب  )2010بتحديد كيفيات فتح حسابات اإليداع لدى اخلزينة
العامة للمملكة من أجل إيداع األموال اليت جتمع عن طريق التماس اإلحسان العمومي لبناء
األماكن املخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي أو صيانتها

نصوص قانونية تتعلق بتحفيزات مالية

•ظهري شريف رقم  1.85.101صادر يف  29من ذي القعدة  17( 1405أغسطس  )1985بتنفيذ
القانون رقم  16.85املخصومة مبوجبه من األساس املفروضة عليه ضريبة التربعات ألشخاص
معنوية تسعى لتحقيق غرض من األغراض اإلحسانية أو العلمية أو الثقافية أو األدبية أو الرتبوية
أو الرياضية أو التعليمية أو الصحية

•الظهري الشريف رقم  1.08.147الصادر يف  02حمرم  1430هـ ( 30ديسمرب  )2008بتنفيذ
قانون املالية رقم  40.08للسنة املالية 2009

•املرسوم رقم  2.10.268صادر يف  20ذي القعدة  1431هـ ( 29أكتوبر  )2010يتمم مبوجبه
املرسوم املشار إليه أعاله يف شأن تطبيق الضريبة على القيمة املضافة املنصوص عليها يف القسم
الثالث من املدونة العامة للضرائب
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ظهري شريف معترب مبثابة قانون رقم  1.84.150صادر يف  6حمرم 2( 1405
أكتوبر  )1984يتعلق باألماكن املخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي
فيها.
بعد تغيريه وتتميمه بالقانون رقم  29.04املنفذ بظهري شريف رقم 1.07.56
الصادر يف  3ربيع األول  23( 1428مارس )2007
احلمد هلل وحده
الطابع الشريف _ بداخله :
(احلسن بن حممد بن يوسف بن احلسن اهلل وليه)
يعلم من ظهرينا الشريف هذا أمساه اهلل وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور والسيما الفصل  19 منه أصدرنا
أمرنا الشريف مبا يلي :
الفصل األول

يفرض يف مجيع أحناء مملكتنا الشريفة احلصول عل
رخصة البناء املنصوص عليها يف املادة  40من القانون
رقم  12.90املتعلق بالتعمري ،قبل القيام ببناء أو
توسيع أي مكان من األماكن املخصصة إلقامة شعائر
الدين اإلسالمي فيها.
من أجل تطبيق أحكام النص ،تعترب أماكن خمصصة
إلقامة شعائر الدين اإلسالمي فيها ،املساجد والزوايا
ومجيع األماكن األخرى اليت ميارس فيها املسلمون
شعائرهم الدينية.
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الفصل الثاني

خالفا ألحكام املادة  50من القانون رقم 78.00
املتعلق بامليثاق اجلماعي واملادة  41من القانون رقم
 12.90السالف الذكر.

تسلم رخصة البناء املنصوص عليها يف الفصل األول
أعاله من لدن الوايل أو عامل العمالة أو اإلقليم املعين
باألمر بعد استطالع رأي جلنة تضم:

ممثلي القطاعات الوزارية املعنية؛
•رئيس اجمللس اإلقليمي املعين باألمر أو ممثله؛
•رئيس اجمللس اجلماعي املعين باألمر أو ممثله؛
•رئيس اجمللس العلمي املعين أو ممثله من بني أعضاء
اجمللس؛
•ثالثة شخصيات على صعيد العمالة أو اإلقليم
املعين باألمر مشهود هلا باإلسهام الفعلي يف جمال
العمل اخلريي واإلحساني لفائدة عامة املسلمني،
يعينها وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية.

ملحقات
يرأس هذه اللجنة رئيس اجمللس العلمي أو ممثله من بني
أعضاء اجمللس.
الفصل الثالث

باإلضافة إىل الشروط اليت جيب أن تستوفيها مجيع
األبنية مبقتضى أحكام الباب الثالث من القانون رقم
 12.90السالف الذكر واألنظمة املتخذة لتطبيقه،
ال تسلم رخصة البناء حني يتعلق األمر باألبنية املومإ
إليها بالفصل األول أعاله إال إذا كان صاحب الطلب
ميلك أو تعهد أن يبين أو يقتين قبل االنتهاء من بنائها،
عقارات حيبسها على األبنية املذكورة وذلك لصيانتها
وأداء أجور املنصبني إلقامة الشعائر الدينية فيها.

تأسيس اجلمعيات كما مت تغيريه وتتميمه وختضع لنظام
أساسي منوذجي تضعه اإلدارة ،يتضمن على وجه
اخلصوص ،كيفيات منح اإلعانات اليت قد تقدمها
الدولة للجمعية ألجل حتقيق غرضها وكذا كيفيات
مراقبة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ألنشطة
اجلمعية املذكورة.

بعد تسليم شهادة املطابقة املنصوص عليها يف الفصل
 4أدناه ،ومع مراعاة أحكام الفقرة  3من الفصل 7
أدناه ،جيوز لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ،عند
االقتضاء ،أن يعهد بتدبري وتسيري األماكن املشار
إليها يف املادة األوىل أعاله ،إىل اجلمعية املذكورة أو
إىل غريها من اجلمعيات املؤسسة بصفة قانونية ،بناء
على اتفاقية تربم هلذا الغرض بني الطرفني بعد استشارة
اإلدارات املعنية.

عالوة على ذلك ،جيب أن يكون البناء املزمع إجنازه
متطابقا مع الربنامج العام لبناء املساجد ودفرت
التحمالت النموذجي الذي حتدده وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية.

الفصل الرابع

عندما يكون طلب بناء أحد األماكن املشار إليها
يف املادة األوىل أعاله ،مقدما من لدن حمسنني ،جيب
على هؤالء أن يكونوا مجعية هلذا الغرض تنشأ طبقا
ألحكام الظهري الشريف رقم  1.58.376بتاريخ 3
مجادى األوىل  15( 1378نوفمرب  )1958بتنظيم حق

وبعد انتهاء البناء وقبل فتح املكان إلقامة الشعائر
الدينية فيه يتحقق العامل أو من ينوب عنه من مطابقة
األبنية ملا تقضي به رخصة البناء ومن الوفاء بالشرط

الفصل  3مكرر

يودع طلب رخصة البناء املتعلقة باألبنية املشار إليها
بالفصل األول أعاله لدى عامل العمالة أو اإلقليم املعين،
وفق الشروط واإلجراءات املقررة مبرسوم.
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ملحقات

ملحقات
املومإ إليه بالفصل الثالث أعاله ،ويسلم شهادة
املطابقة إن اقتضى احلال ذلك.
الفصل  4مكرر

خالفا ألحكام القانون رقم  004.71الصادر يف 21
شعبان  12( 1391أكتوبر  )1971املتعلق بالتماس
اإلحسان العمومي ،خيضع كل التماس لإلحسان
العمومي هبدف مجع أموال لبناء أحد األماكن املشار
إليها يف املادة األوىل أعاله أو صيانتها ،كلما تعلقت
أعمال الصيانة بأشغال كربى ،لرتخيص مسبق من
العامل املعين باألمر بعد استطالع رأي وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية.
جيب أن تودع املوال اليت مت مجعها هلذا الغرض لزوما يف
حساب بنكي باسم اجلمعية املرخص هلا ،وذلك وفق
كيفيات حتدد بنص تنظيمي.
حتجز األموال اليت مت مجعها خرقا لألحكام السابقة ،أيا
كان حائزها ،بطلب من العامل بناء على أمر من رئيس
احملكمة االبتدائية بصفته قاضيا للمستعجالت.
الفصل اخلامس

كل خمالفة ألحكام الفصول األول والثاني والثالث
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أعاله أو ألحكام القانون رقم  12.90املشار إليه
أعاله ،يعاقب عليها بالعقوبات املقررة يف الباب الرابع
من القانون املذكور ،ويأمر عامل العمالة أو اإلقليم
فورا ،بالرغم من كل طعن ،بوقف األشغال أو هدم
األبنية موضوع املخالفة ويكلف من يقوم بتنفيذ ذلك
عل نفقة املخالف.
الفصل  5مكرر

يعاقب كل خمالفة ألحكام الفقرة األوىل من الفصل 4
مكرر أعاله بغرامة تعادل مخس ( )5مرات املبلغ
احملجوز.

وعالوة على ذلك ،تأمر احملكمة مبصادرة املبالغ
احملجوزة لفائدة الدولة.
وميكن كذلك أن تأمر احملكمة بنشر أو تعليق احلكم
باإلدانة.

ويف حالة العود ،حسب الشروط املنصوص عليها
يف الفصل  157من القانون اجلنائي ،يعاقب مرتكب
املخالفة باحلبس على النحو املنصوص عليه يف الفصل
املذكور وبغرامة تساوي عشر مرات املبلغ احملجوز
دون أن تقل عن  200.000درهم.

الفصل السادس

تعترب وقفا على عامة املسلمني وال ميكن أن تكون
حمل ملكية خاصة مجيع األبنية اليت تقام فيها شعائر
الدين اإلسالمي سواء منها ما هو موجود اآلن أو ما
سيشيد يف املستقبل من مساجد وزوايا وأضرحة
ومضافاهتا.
الفصل السابع

تفتح األبنية املشار إليها بالفصل األول أعاله يف وجه
عامة املسلمني إلقامة شعائر الدين اإلسالمي هبا.
وتتوىل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية إدارهتا
وتسيريها وفق الشروط احملددة يف األنظمة املعمول
هبا يف هذا الشأن.
ويعني وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية اخلطباء
واألئمة والوعاظ املنصبني هبا بعد استطالع رأي
عامل العمالة أو اإلقليم واستشارة اجمللس العلمي
اإلقليمي الذي يعنيه األمر.

على األبنية املخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي
هبا إذا كانت الدولة هي القائمة بتشييدها.
الفصل التاسع

ينشر ظهرينا الشريف هذا املعترب مبثابة قانون باجلريدة
الرمسية وينسخ الظهري الشريف الصادر يف  29من
ربيع اآلخر  6 11( 133فرباير  )1918بإخضاع األماكن
املخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي هبا ملراقبة
األوقاف.

						
وحرر بفاس يف  6حمرم  02( 1405أكتوبر .)1984
وقعه بالعطف:
الوزير األول
اإلمضاء :حممد كريم العمراني

الفصل الثامن

ال تطبق أحكام الفصل األول وما يليه إىل الفصل
اخلامس من ظهرينا الشريف هذا املعترب مبثابة قانون
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املرسوم رقم  2.08.74صادر يف  05رجب  1429هـ ( 09يوليو  )2008الذي
يقضي بتطبيق أحكام الظهري الشريف املعترب مبثابة قانون رقم 1.84.150
الصادر يف  06حمرم  1405هـ ( 2أكتوبر  )1984املتعلق باألماكن املخصصة
إلقامة شعائر الدين اإلسالمي فيها.

الوزير األول،
بناء على الدستور والسيما الفصل  61منه؛
وعلى الظهري الشريف املعترب مبثابة قانون رقم
 1.84.150الصادر يف  06حمرم  1405هـ ( 2أكتوبر
 )1984املتعلق باألماكن املخصصة إلقامة شعائر
الدين اإلسالمي فيها ،كما وقع تغيريه وتتميمه؛
وبعد دراسة املشروع يف اجمللس الوزاري املنعقد يف 04
رجب  8( 1429يوليو .)2008
رسم ما يلي:

املادة األوىل

تطبيقا ألحكام الفصل  2من الظهري الشريف املعترب
مبثابة قانون رقم  1.84.150املشار إليه أعاله،
يقصد بالقطاعات الوزارية املعنية السلطات احلكومية
املكلفة بالداخلية واألوقاف والشؤون اإلسالمية
واملالية والتعمري.

املادة الثانية

تطبيقا ألحكام الفصل  4من الظهري الشريف املعترب
مبثابة قانون رقم  1.84.150املشار إليه أعاله ،جيب
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أن يودع كل طلب رخصة بناء أحد األماكن املشار
إليها يف الفصل األول من الظهري الشريف املشار إليه
أعاله لدى عامل العمالة أو اإلقليم الذي توجد به
األرض املزمع البناء فوقها.

وجيب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية:
•شهادة ملكية األرض املزمع البناء فوقها أو
كل وثيقة أخرى تقوم مقامها ،مرفقة مبا يثبت
حتبيسها هلذه الغاية من لدن املالك؛

•بطاقة تقنية موقعة بصفة رمسية حول التصور
اخلاص باملشروع تتضمن مذكرة تقدميه والتكلفة
التقديرية اإلمجالية لعملية البناء و كذا مدة اإلجناز؛
•الوثائق اهلندسية املعمارية املتعلقة باملشروع و
اليت تشتمل على ما يلي:
•تصميم املوقع مبقياس  1/ 2000على األقل؛
•تصميم الكتلة؛
•تصميم البناء مبقياس ال يقل عن 100/1؛
•مقاطع و واجهات البناية؛
•تصميم أو تصاميم اخلرسانة املسلحة.

ملحقات
•تصريح بالشرف يشتمـل على االسم العائلي و
الشخصي لصاحب الطلب و صفته وموطنه،
ويتضمن التزامه بإمتام البناء املزمع إجنازه؛

•نسختان مشهود مبطابقتهما لألصل من النظام
األساسي و النظام الداخلي ،وكذا قائمة أعضاء
املكتب إذا كان طالب رخصة البناء مجعية من
اجلمعيات.

تودع الوثائق املشار إليها أعاله يف مخس نسخ ،توجه
نسخة منها إىل كل من السلطة احلكومية املكلفة
باألوقاف والشؤون اإلسالمية والسلطة احلكومية
املكلفة بالتعمري.

املادة الثالثة

جيب أن يرفق الطلب ،يف حالة التوسيع أو إعادة التهيئة،
عالوة على الوثائق املشار إليها يف املادة الثانية أعاله،
بشهادة يسلمها مكتب دراسات معتمد تثبت أن البناية
القائمة ميكنها أن تتحمل التغيريات أو إعادة التهيئة
املزمع القيام هبا دون أن تلحق ضررا بالبنايات اجملاورة.

املادة الرابعة

جيب على طالب الرخصة إذا تعلق األمر ببناء مسجد
أن يديل ،إضافة إىل الوثائق املشار إليها يف املادة الثانية

أعاله ،بوثيقة رمسية تثبت ملكية العقارات املراد
حتبيسها لفائدة هذا املسجد ليخصص مدخوهلا
لصيانته ودفع أجور القيمني املعنيني به رمسيا.
وإذا تعذر ذلك ،جيب أن يوقع الشخص أو اجلمعية
تعهدا ببناء أو اقتناء العقارات اليت ستخصص لنفس
الغرض ،وذلك قبل االنتهاء من عملية البناء.

املادة اخلامسة

تسلم شهادة املطابقة املنصوص عليها يف الفصل  4من
الظهري الشريف املعترب مبثابة قانون رقم 1.84.150
املشار إليه أعاله من طرف عامل العمالة أو اإلقليم
املعين أو من يفوض له ذلك بعد استطالع رأي جلنة حتدث
هلذا الغرض تتألف من ممثلي السلطة اإلدارية احمللية
واجلماعة املعنية والوكالة احلضرية واملصاحل اخلارجية
لألوقاف والشؤون اإلسالمية والتعمري والوقاية املدنية.

املادة السادسة

تطبيقا للفقرة  2من الفصل  7من الظهري الشريف املعترب
مبثابة قانون رقم  1.84.150املشار إليه أعاله ،توضع
األماكن املشار إليها يف الفصل األول من الظهري الشريف
املشار إليه أعاله واليت مت االنتهاء من بنائها واحلصول
على شهادة املطابقة املتعلقة هبا ،رهن تصرف إدارة
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ملحقات
األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ويثبت ذلك بواسطة
حمضر يوقع بصورة رمسية من لدن الشخص أو اجلمعية
اليت قامت بالبناء وممثل السلطة اإلدارية احمللية
ومندوب الشؤون اإلسالمية.

املادة السابعة

تطبيقا للفقرة األوىل من الفصل  3مكرر من الظهري
الشريف املعترب مبثابة قانون رقم 1.84.150
املشار إليه أعاله ،حيدد النظام األساسي النموذجي
للجمعيات اليت يكوهنا احملسنون الراغبون يف بناء أحد
األماكن املخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي،
بقرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية.
وتربم االتفاقية املشار إليها يف الفقرة الثانية من الفصل
املذكور ،بني وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
واجلمعية املعنية بعد استشارة السلطتني احلكوميتني
املكلفتني بالداخلية واملالية.

املادة الثامنة

تطبيقا للفقرة  2من الفصل  4مكرر من الظهري الشريف
املعترب مبثابة قانون رقم  1.84.150املشار إليه أعاله،
حتدد كيفيات فتح حسابات اإليداع لدى اخلزينة
العامة للمملكة من أجل إيداع األموال اليت مت مجعها
بقرار مشرتك لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
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والوزير املكلف باملالية.

املادة التاسعة

ال تطبق أحكام هذا املرسوم على بناء القاعات املعدة
للصالة واملرخص هبا بصفة قانونية داخل احملالت
العمومية أو اخلصوصية.

املادة العاشرة

يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر باجلريدة الرمسية
إىل وزير الداخلية و وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
و وزير االقتصاد واملالية و وزير اإلسكان والتعمري
والتنمية اجملالية ،كل واحد منهم فيما خيصه.
وحرر بالرباط يف  05رجب  09( 1429يوليو )2008
اإلمضاء :عباس الفاسي
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية،
اإلمضاء :شكيب بنموسى.
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،
اإلمضاء :أمحد التوفيق.
وزير االقتصاد واملالية،
اإلمضاء :صالح الدين املزوار.
وزير اإلسكان والتعمري والتنمية اجملالية،
اإلمضاء :أمحد توفيق حجرية.

قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  70.10الصادر يف  21شوال
 30( 1431سبتمرب  )2010بتحديد النظام األساسي النموذجي للجمعيات اليت
يكوهنا احملسنون الراغبون يف بناء أحد األماكن املخصصة إلقامة شعائر الدين
اإلسالمي
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

بناء على الظهري الشريف املعترب مبثابة قانون رقم
 1.84.150الصادر يف  06حمرم  1405هـ (02
أكتوبر  )1984املتعلق باألماكن املخصصة إلقامة
شعائر الدين اإلسالمي فيها ،كما وقع تغيريه وتتميمه،
والسيما الفصل  3مكرر منه؛

وعلى املرسوم رقم  2.08.74الصادر يف  05رجب
 1429هـ ( 09يوليو  )2008القاضي بتطبيق أحكام
الظهري الشريف املعترب مبثابة قانون رقم 1.84.150
الصادر يف  06حمرم  1405هـ ( 02أكتوبر )1984
املتعلق باألماكن املخصصة إلقامة شعائر الدين
اإلسالمي فيها ،كما وقع تغيريه وتتميمه والسيما املادة
 7منه؛

قرر ما يلي:

ملحقات

املادة األوىل

حيدد النظام األساسي النموذجي للجمعيات اليت
يكوهنا احملسنون الراغبون يف بناء أحد األماكن
املخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي وفق النموذج
امللحق هبذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار باجلريدة الرمسية.
وحرر بالرباط يف  21من شوال  30( 1431سبتمرب
.)2010
اإلمضاء :أمحد التوفيق.
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ملحقات

النظام األساسي النموذجي للجمعيات اليت يكوهنا احملسنون الراغبون يف بناء
أحد األماكن املخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي
الباب األول
التأسيس ،االسم ،املقر ،األهداف

يف بناء أحد األماكن املخصصة إلقامة شعائر الدين
اإلسالمي.

تأسست بتاريخ...بعمالة(...أو بإقليم )....

يوجد مقر اجلمعية بـ....... :وميكن نقله إىل أي
مقر آخر بقرار ملكتب اجلمعية.

املادة األوىل

مجعية حتمل اسم « ،»...وذلك طبقا ألحكام الظهري
الشريف رقم  1.58.376الصادر يف  03مجادى
األوىل  15( 1378نوفمرب  )1958املتعلق حبق تأسيس
اجلمعيات ،كما وقع تغيريه وتتميمه ،وأحكام الظهري
الشريف املعترب مبثابة قانون رقم  1.84.150الصادر
يف  06حمرم  02( 1405أكتوبر  )1984املتعلق باألماكن
املخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي فيها ،كما
وقع تغيريه وتتميمه ،واملرسوم رقم  2.08.74الصادر
يف  05رجب  09( 1429يوليو  )2008القاضي بتطبيق
أحكام الظهري الشريف مبثابة قانون رقم 1.84.150
السالف الذكر ،وقرار وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية رقم  70.10الصادر يف  21من شوال
 30( 1431سبتمرب  )2010بتحديد النظام األساسي
النموذجي للجمعيات اليت يكوهنا احملسنون الراغبون
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املادة 2

املادة 3

تسعى اجلمعية إىل بناء  )1( ...جبماعة(... )2

وعمالة أو إقليم ...

املادة 4

تعمل اجلمعية على حتقيق أهدافها بتنسيق وثيق
مع نظارة األوقاف ومندوبية الشؤون اإلسالمية
املعنيتني ،كما تلتزم بالعمل يف حدود ونطاق هذه
األهداف ،ويف استقالل تام عن أي تنظيمات سياسية
أو مدنية أخرى كيفما كانت طبيعتها أو نوعها.

الباب الثاني
العضوية

ملحقات
املادة 5

تتألف اجلمعية من صنفني من األعضاء:

•أعضاء شرفيني؛
•أعضاء عاملني.
متنح صفة عضو شريف بقرار من اجلمع العام للجمعية،
لكل شخص ذاتي أو اعتباري قدم خدمات مالية أو
معنوية للجمعية من أجل متكينها من حتقيق أهدافها،
دون أن يشارك بكيفية مباشرة أو غري مباشرة يف
تسيري أنشطتها ،وال يتمتع هذا العضو حبق الرتشيح
والرتشح والتصويت.

ومتنح صفة عضو عامل بقرار ملكتب اجلمعية لكل
شخص ذاتي أدى واجبات اخنراطه ويؤدي بكيفية
منتظمة واجبات االشرتاك الشهرية ،ويشارك بكيفية
فعلية يف تدبري أنشطة اجلمعية عرب أجهزهتا ،ويقدم هلا
دعمه املادي أو املعنوي لتحقيق أهدافها ،ويتمتع هذا
العضو حبق الرتشيح والرتشح والتصويت.
()1
()2

ذكر نوع البناء (مسجد ،زاوية ،ضريح )...
إدراج اسم اجلماعة املعنية كما هو وارد يف التقسيم اإلداري

اجلهوي باململكة.

املادة 6

حتدد قيمة االشرتاك بقرار للجمع العام للجمعية وتؤدى
يف بداية كل شهر.

املادة 7

تزول صفة العضوية يف احلاالت اآلتية:
•الوفاة؛
•االستقالة؛
•العزل.

املادة 8

توجه طلبات االستقالة إىل رئيس اجلمعية برسالة
مضمونة مع اإلشعار بالتوصل ،وال تصبح هذه
االستقالة هنائية إال بعد املوافقة عليها من لدن املكتب
التنفيذي للجمعية.

وحيق للجمعية مطالبة العضو املستقيل بأداء ما بذمته
من مستحقات.
املادة 9

ميكن أن يتخذ قرار العزل يف حق كل عضو من أعضاء
اجلمعية قام بأعمال تتنافى مع أهداف اجلمعية ،أو
ارتكب أفعاال من شأهنا إحلاق ضرر مادي أو معنوي
هبا أو ختلف عن أداء واجبات االشرتاك ملدة ثالثة
أشهر بالرغم من توجيه إنذار إليه بواسطة رسالة
مضمونة مع اإلشعار بالتوصل.
ويكون العزل بقرار معلل من اجلمع العام باقرتاح من
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ملحقات

ملحقات
املكتب التنفيذي للجمعية ،أو من ربع أعضاء اجلمع
العام الذين هلم حق التصويت.
املادة 10

جيب إعالم من زالت عضويته بواسطة رسالة مضمونة
مع اإلشعار بالتوصل خالل شهر من تاريخ املوافقة
على االستقالة أو من تاريخ صدور قرار العزل.
املادة 11

جيوز رد العضوية إىل األعضاء الذين صدر يف حقهم
قرار العزل بسبب عدم دفعهم واجب االشرتاك بناء
على طلب منهم وبعد أدائهم مجيع املستحقات.
املادة 12

ال حيق للعضو الذي فقد عضويته وال لورثة العضو
املتوفى املطالبة باسرتداد ما مت دفعه للجمعية.

الباب الثالث
أجهزة اجلمعية واختصاصاهتا
املادة 13

تتكون أجهزة اجلمعية من اجلمع العام واملكتب
التنفيذي.

أوال :اجلمع العام
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املادة 14

يتألف اجلمع العام من مجيع أعضاء اجلمعية سواء كانوا
أعضاء شرفيني أو عاملني.
املادة 15

جيتمع اجلمع العام يف دورة عادية مرة يف السنة على
األقل بدعوة من رئيس اجلمعية ،وميكن أن جيتمع يف
دورات استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك إما
مببادرة من الرئيس أو بطلب من ربع أعضاء اجلمعية
الذين هلم حق التصويت.
ويتعني تبليغ أعضاء اجلمعية بتاريخ انعقاد اجلمع العام،
ومكان انعقاده ،وجدول أعماله ،مخسة عشر يوما
على األقل قبل تاريخ االنعقاد.
املادة 16

يعترب اجتماع اجلمع العام صحيحا إذا حضره أكثر من
نصف أعضائه على األقل ،ويف حالة عدم توفر هذا
النصاب يؤجل االجتماع إىل جلسة أخرى تعقد خالل
مخسة عشر يوما املوالية لتاريخ االجتماع األول.

ويكون االجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد
األعضاء احلاضرين.
املادة 17

يتخذ اجلمع العام قراراته بالتوافق بني أعضائه ،ويف حالة
عدم حصول التوافق تتخذ املقررات باألغلبية النسبية
لألعضاء احلاضرين ،ويف حالة تساوي األصوات يكون
صوت الرئيس مرجحا.
املادة 18

ميارس اجلمع العام الصالحيات التالية:

( )1دراسة برنامج العمل الذي يقدمه املكتب
التنفيذي واملصادقة عليه؛
( )2قراءة التقريرين األدبي واملايل للجمعية
ومناقشتها للمصادقة عليهما؛

( )3تقديم كل مقرتح أو توصية من شأهنا حتقيق
أهداف اجلمعية؛

( )4إبداء الرأي بشأن املشاريع أو املقرتحات
املعروضة عليه للدراسة؛
()5

انتخاب أعضاء املكتب التنفيذي.
املادة 19

حيرر كل اجتماع للجمع العام يف حمضر يوقع عليه الرئيس
والكاتب العام ويضمن يف سجل خاص.
توجه نسخة من هذا احملضر إىل مندوبية الشؤون

اإلسالمية املوجود بدائرة نفوذها مقر اجلمعية.
املادة 20

توقع قرارات اجلمع العام من قبل الرئيس والكاتب العام
وتضمن بالرتتيب يف سجل خاص حسب توارخيها.

ثانيا :املكتب التنفيذي
املادة 21

يتكون املكتب التنفيذي من األعضاء الذين ينتخبهم
اجلمع العام لشغل املهام التالية:
1.1الرئيس؛
2.2نائب الرئيس؛
3.3الكاتب العام؛
4.4نائب الكاتب العام؛
5.5أمني املـــال؛
6.6نائب أمني املال؛
7.7مستشارين.
املادة 22

ينتخب املكتب التنفيذي ملدة ثالث سنوات.
املادة 23

إذا فقد أحد أعضاء املكتب التنفيذي عضويته،
وجب تعويضه داخل أجل  30يوما املوالية طبقا
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ملحقات

ملحقات
للكيفية املنصوص عليها يف املادة احلادية والعشرين
أعاله ،وذلك للمدة املتبقية.
املادة 24

جيتمع املكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل
ثالثة أشهر على األقل ،أو بطلب من األغلبية املطلقة
ألعضائه ،وكلما دعت الضرورة لذلك.
املادة 25

يعترب اجتماع املكتب التنفيذي صحيحا إذا حضره
نصف أعضائه على األقل ،ويتخذ مقرراته بالتوافق
بني أعضائه ،ويف حالة عدم حصول التوافق تتخذ
املقررات باألغلبية املطلقة لألعضاء احلاضرين ،ويف
حالة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
املادة 26

تدون مداوالت اجتماعات املكتب التنفيذي يف
حمضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام ويضمن يف
سجل خاص.
املادة 27

توقع قرارات املكتب التنفيذي من قبل الرئيس
والكاتب العام وتضمن بالرتتيب يف سجل خاص
حسب توارخيها.
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املادة 28

يتوىل املكتب التنفيذي إدارة شؤون اجلمعية والقيام
جبميع األعمال اليت ختصها باستثناء تلك اليت تعترب من
اختصاص اجلمع العام.

ويقوم على اخلصوص بوضع برنامج عمل اجلمعية وتنفيذه
بعد مصادقة اجلمع العام عليه ،وكذا دراسة التقارير
األدبية واملالية واملوافقة عليها قبل تقدميها للجمع العام.
املادة 29

يسهر رئيس اجلمعية على تنفيذ قرارات املكتب
التنفيذي واجلمع العام للجمعية ،ويتخذ من أجل ذلك
مجيع اإلجراءات الالزمة ،ويقوم على اخلصوص بـ:
•رئاسة اجتماعات اجلمع العام واملكتب
التنفيذي؛
•متثيل اجلمعية أمام السلطات العمومية وأمام
الغري؛
•التوقيع باسم اجلمعية على مجيع العقود
واالتفاقات؛

•التوقيع مع الكاتب العام للجمعية على حماضر
اجتماعات اجلمع العام واملكتب التنفيذي وكذا
القرارات املتخذة فيهما؛

•التوقيع مع أمني مال اجلمعية على مجيع الشيكات
واألوراق املالية؛
•البث يف املسائل العاجلة اليت ال حتتمل اإلرجاء
حلني اجتماع املكتب التنفيذي على أن يعرض
هذه املسائل وما قرر بشأهنا على املكتب
التنفيذي يف أقرب اجتماع له.
املادة 30

يقوم الكاتب العام للجمعية باملهام التالية:

1.1إعداد مجيع الوثائق اإلدارية اخلاصة باجلمعية
وحفظها؛
2.2حفظ مجيع الرخص والوثائق واملستندات
والتصاميم اخلاصة باملشروع؛
3.3حفظ حماضر األوراش؛
4.4إعداد حماضر اجتماعات اجلمع العام واملكتب
التنفيذي وتسجيلها يف سجالت خاصة ومسكها
والتوقيع عليها وعرضها على الرئيس للتوقيع؛
5.5إعداد التقرير األدبي السنوي عن حصيلة أنشطة
اجلمعية وتقدميه أمام اجلمع العام بعد املوافقة
عليه من قبل املكتب التنفيذي؛
6.6تبليغ حماضر اجتماعات املكتب التنفيذي
واجلمع العام إىل عامل العمالة أو اإلقليم ومندوب
الشؤون اإلسالمية املعنيني؛

7.7القيام بأي مهمة أخرى بتكليف من الرئيس أو
املكتب التنفيذي للجمعية.
املادة 31

يقوم أمني املال بتسيري الشؤون املالية للجمعية ،ومسك
حساباهتا ،وحفظ الوثائق واملستندات املالية املتعلقة
هبا ،ويقوم على اخلصوص بـ:
•قبض املداخيل واستخراج وصول بشأهنا
وإيداعها باخلزينة العامة للمملكة فور تسلمها؛
•مسك سجل خاص باملداخيل والنفقات تقيد
فيه أوال بأول مجيع:
•املوارد ومصدرها وتاريخ تسلمها وتاريخ
إيداعها حبساب اجلمعية؛
•املصاريف وأوجه صرفها وتاريخ هذا
الصرف.
•التوقيع مع الرئيس على الشيكات واألوراق
املالية األخرى ومجيع الوثائق واملستندات
املتعلقة بقبض املوارد وضبط النفقات؛
•إعداد التقرير املايل السنوي؛
•حفظ مجيع الوثائق واملستندات املتعلقة باملوارد
والنفقات مبقر اجلمعية وإيداع نسخة منها
بالورش.
43

ملحقات

ملحقات
املادة 32

يتوىل نواب كل من رئيس اجلمعية وكاتبها العام وأمني
ماهلا ممارسة اختصاصات من ينوبون عنهم يف حال
تغيبهم أو حدوث عائق مينعهم من القيام مبهامهم.
املادة 33

ميكن للمكتب التنفيذي أن حيدث جلنة أو أكثر
ملساعدته على القيام مبهامه.
وتتكون كل جلنة من عضوين على األقل من أعضاء
املكتب التنفيذي.

الباب الرابع
امليزانية ،املراقبة
املادة 34

44

تتكون ميزانية اجلمعية من:
املداخيل:
وتتكون من:
•واجبات اخنراط األعضاء واشرتاكاهتم؛
•اإلعانات اليت يقدمها األشخاص الذاتيون أو
االعتباريون للجمعية؛
•املوارد احملصل عليها من عمليات التماس
اإلحسان العمومي؛
•موارد خمتلفة.

وتشتمل على صوائر:

النفقات:

•اقتناء العقارات؛
•التحفيظ العقاري ورخص البناء؛
•الدراسات؛
•البناء؛
•التجهيز؛
•الربط بشبكة املاء والكهرباء وتطهري السائل؛
•سيري اجلمعية.
املادة 35

يفتح حساب بنكي باسم اجلمعية لدى اخلزينة العامة
للمملكة بطلب خطي موقع عليه من قبل رئيس اجلمعية
وأمني ماهلا.
املادة 36

تودع مجيع أموال اجلمعية بامسها لدى اخلزينة العامة
للمملكة ،وتراعى عند هذا اإليداع مقتضيات القرار
املشرتك لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية و وزير
االقتصاد واملالية رقم  69.10الصادر يف  21من شوال
 30( 1431سبتمرب  )2010بتحديد كيفيات فتح
حسابات اإليداع لدى اخلزينة العامة للمملكة من أجل
إيداع األموال اليت جتمع عن طريق التماس اإلحسان

العمومي لبناء األماكن املخصصة إلقامة شعائر الدين
اإلسالمي أو صيانتها.
املادة 37

يشرتط لصرف أية مبالغ من أموال اجلمعية أن يوقع على
إذن الصرف كل من أمني مال اجلمعية ورئيسها أو من
ينوب عنهما.
املادة 38

حتتفظ اجلمعية يف مقر إدارهتا جبميع السجالت
والوثائق واملراسالت واملستندات.
وجيب أن تكون السجالت خمتومة من طرف مندوب
الشؤون اإلسالمية املعين قبل استعماهلا.
املادة 39

ميسك أمني مال اجلمعية سجال خاصا يدون فيه
بتفصيل املوارد ومصدرها والنفقات وأوجه صرفها
مشفوعة باملستندات املثبتة لذلك؛
املادة 40

تضع اجلمعية رهن إشارة وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية مجيع السجالت والوثائق واملراسالت
واملستندات.

املادة 41

تسمح اجلمعية ملفتشي وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية واملوظفني الذين تعينهم للقيام باملراقبة
باالطالع على سجالت اجلمعية ووثائقها ومراسالهتا
ومستنداهتا يف أي وقت .كما حيق هلم طلب البيانات
واإليضاحات اليت يروهنا ضرورية ألداء مهمتهم ،وحيق
هلم أيضا االطالع على سري األشغال بورش البناء.

الباب اخلامس
كيفيات منح اإلعانة اليت تقدمها الدولة
املادة 42

متنح اإلعانات اليت قد تقدمها الدولة للجمعية بناء
على طلب من اجلمعية يكون مشفوعا ببيان تفصيلي
لنوع وحجم التوريدات واألشغال املنجزة وببيان
تفصيلي لنوع وحجم التوريدات واألشغال املتبقية
يوقعها املهندس املكلف باملشروع.
املادة 43

يف حالة االستجابة للطلب ،تقدم اإلعانة املذكورة يف
املادة  42أعاله دفعة واحدة أو على شكل دفعات،
وتسلم الدفعة األوىل بعد االنتهاء من إجناز أشغال
أسس البناء على األقل.
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املادة 44

تودع اإلعانة النقدية يف حساب اجلمعية املفتوح لدى
اخلزينة العامة للمملكة.
املادة 45

يعد املهندس املكلف باملشروع بيانا عن وضعية
التوريدات واألشغال املمولة من مبلغ اإلعانة ويوقع
عليه أمني املال.
املادة 46

توجه نسخة من البيان املذكور يف املادة  45أعاله إىل
مندوب الشؤون اإلسالمية املعين.

الباب السادس
أحكام ختامية
املادة 47

يقوم أعضاء اجلمعية بأداء مهامهم باجملان.
املادة 48

مبجرد االنتهاء من البناء ،يعني املكتب التنفيذي
للجمعية جلنة تتكون من ثالثة أعضاء من بينهم رئيس
اجلمعية وأمني املال ،تكلف حبصر أموال اجلمعية
وممتلكاهتا ،ويتعني على اللجنة املذكورة أن حترر
حمضرا بأعماهلا.
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املادة 49

يسلم املشروع ،وكذا املمتلكات العينية للجمعية بعد
حصرها ،إىل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

حيول ،مببادرة من رئيس اجلمعية وأمني ماهلا أو بناء
على حمضر حل اجلمعية ،رصيد احلساب املفتوح لدى
اخلزينة العامة للمملكة إىل حساب خاص يف اسم وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية يفتح هلذا الغرض.
وجيب أن ختصص هذه األموال واملمتلكات لإلنفاق
منها لتحقيق نفس األهداف اليت أسست اجلمعية من
أجلها أو ألهداف مماثلة.
املادة 50

تعقد اجلمعية مجعا عاما يف دورة استثنائية خيصص
حلل اجلمعية أو ،عند االقتضاء ،لتغيري النظام
األساسي ملطابقته مع مضمون االتفاقية اليت قد تربمها
اجلمعية مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بغرض
تسيري أحد األماكن املخصصة إلقامة شعائر الدين
اإلسالمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكر نوع البناء (مسجد ،زاوية ،ضريح )...
()1
إدراج اسم اجلماعة املعنية كما هو وارد يف التقسيم
()2
اإلداري للمملكة.

قرار مشرتك لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية و وزير االقتصاد واملالية رقم
 69.10الصادر يف  21من شوال  30( 1431سبتمرب  )2010بتحديد كيفيات فتح
حسابات اإليداع لدى اخلزينة العامة للمملكة من أجل إيداع األموال اليت جتمع عن
طريق التماس اإلحسان العمومي لبناء األماكن املخصصة إلقامة شعائر الدين
اإلسالمي أو صيانتها.
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،
و وزير االقتصاد واملالية،

بناء على الظهري الشريف رقم  1.58.376بتاريخ 3
مجادى األوىل  15( 1378نوفمرب  )1958املتعلق حبق
تأسيس اجلمعيات ،كما مت تغيريه وتتميمه؛

وعلى الظهري الشريف املعترب مبثابة قانون رقم
 1.84.150الصادر يف  06حمرم  1405هـ (02
أكتوبر  )1984املتعلق باألماكن املخصصة إلقامة
شعائر الدين اإلسالمي فيها ،كما وقع تغيريه وتتميمه،
والسيما الفصل  4مكرر منه؛
وعلى املرسوم رقم  2.08.74صادر يف  05رجب
 1429هـ ( 09يوليو  )2008القاضي بتطبيق أحكام
الظهري الشريف املعترب مبثابة قانون رقم 1.84.150
الصادر يف  06حمرم  1405هـ ( 02أكتوبر )1984
املتعلق باألماكن املخصصة إلقامة شعائر الدين
اإلسالمي فيها ،والسيما املادة  8منه؛

ملحقات

وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر يف
 10حمرم  21( 1387أبريل  )1967بسن نظام عام
للمحاسبة العمومية؛
قررا ما يلي:

املادة األوىل

تطبيقا ألحكام املادة  8من املرسوم رقم 2.08.74
املشار إليه أعاله ،تفتح حسابات إليداع األموال
اليت جتمع عن طريق التماس اإلحسان العمومي لبناء
األماكن املخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي
أو صيانتها لدى اخلزينة العامة للمملكة من طرف
اجلمعيات املعنية بناء على طلب خطي موقع من قبل
رئيس اجلمعية وأمني ماهلا.

املادة الثانية

يرفق طلب فتح احلساب املذكور يف املادة األوىل
أعاله ،إضافة إىل الوثائق األخرى املنصوص عليها يف
األنظمة اجلاري هبا العمل ،بصورة مشهود مبطابقتها
لألصل لكل من:
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•الرتخيص بالتماس اإلحسان العمومي املسلم من
قبل عامل العمالة أو اإلقليم املعين؛

يقدم رئيس اجلمعية لوزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،يف هناية كل سنة مالية ،حسابا ختاميا
يتضمن بيانا بعمليات اإليداع يف احلساب والسحب
منه واألغراض اليت أنفقت فيها األموال املسحوبة.

•النظام األساسي للجمعية املطابق للنظام
األساسي النموذجي احملدد بقرار وزير األوقاف
والشؤون اإلسالمية رقم  70.10الصادر يف 21
من شوال  30( 1431سبتمرب .)2010

املادة السابعة

حتمل حسابات اإليداع لدى اخلزينة العامة للمملكة
املنصوص عليها يف املادة األوىل أعاله أمساء اجلمعيات
املعنية.

املادة الثامنة

املادة الثالثة

املادة الرابعة

يقدم رئيس اجلمعية إىل كل من عامل العمالة أو اإلقليم
املوجود بدائرة نفوذه الرتابي مقر اجلمعية وإىل مندوبية
الشؤون اإلسالمية املعنية تصرحيا بفتح حساب
اإليداع لدى اخلزينة العامة للمملكة مرفقا بصور
مشهود مبطابقتها ألصول الوثائق املثبتة لفتح احلساب.

املادة اخلامسة

تستعمل األموال املودعة يف الوجوه اليت مجعت من
أجلها و وفق الكيفيات املنصوص عليها يف النظام
األساسي النموذجي للجمعية املشار إليه يف املادة
الثانية أعاله.
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املادة السادسة

تغلق حسابات اإليداع لدى اخلزينة العامة للمملكة
املذكورة يف املادة األوىل أعاله مبجرد االنتهاء من
عمليات البناء أو الصيانة املتعلقة باألشغال الكربى.
ينشر هذا القرار املشرتك باجلريدة الرمسية.

وحرر بالرباط يف  21من شوال  30( 1431سبتمرب
.)2010
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،
وزير االقتصاد واملالية،

		

اإلمضاء :أمحد التوفيق 				
اإلمضاء :صالح الدين املزوار

ظهري شريف رقم  1.85.101صادر يف  29من ذي القعدة 17( 1405
أغسطس  )1985بتنفيذ القانون رقم  16.85املخصومة مبوجبه من األساس
املفروضة عليه الضريبة التربعات ألشخاص معنوية تسعى لتحقيق غرض من
األغراض اإلحسانية أو العلمية أو الثقافية أو األدبية أو الرتبوية أو الرياضية أو
التعليمية أو الصحية.
حيق لألشخاص الطبيعيني واملعنويني اخلاضعني
للضريبة على األرباح املهنية والضريبة احلضرية على
دخل اإلجيار ولالقتطاع من املرتبات العامة واخلاصة
والتعويضات واألجور واألجر واملعاشات والرواتب
العمرية وللمسامهة التكميلية املفروضة على الدخل
اإلمجايل لألشخاص الطبيعيني أن خيصموا من األسس
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املفروضة عليها الضريبة املذكورة التربعات اليت
يقدموهنا للمؤسسات التالية:
•األوقاف العامة والتعاون الوطين؛
•اجلمعيات املعرتف هلا بصفة املنفعة العامة وفقا
ألحكام الظهري الشريف رقم ... 1.58.376

الظهري الشريف رقم  1.08.147الصادر يف  02حمرم  1430هـ ( 30ديسمرب  )2008بتنفيذ قانون املالية رقم 40.08
للسنة املالية .2009

قانون املالية رقم 40.08
للسنة املالية 2009
اجلزء األول
املعطيات العامة للتوازن املايل

الباب األول
األحكام املتعلقة باملوارد العامة

الباب الرابع
مقتضيات خمتلفة

املادة  -.266كيفيات التطبيق.......
دال -مينح اإلعفاء املذكور يف املادة I- °43– 92
من املدونة العامة للضرائب بنسبة  50%على شكل
إرجاع ابتداء من فاتح يناير .2009

املادة  -.92اإلعفاء من احلق يف اخلصم...
 - °43عمليات بناء املساجد.......
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ملحقات

املرسوم رقم  2.10.268صادر يف  20ذي القعدة  1431هـ ( 29أكتوبر
 )2010يتمم مبوجبه املرسوم املشار إليه أعاله يف شأن تطبيق الضريبة على
القيمة املضافة املنصوص عليها يف القسم الثالث من املدونة العامة للضرائب.
الوزير األول،

بناء على املرسوم رقم  2.06.574الصادر يف 10
ذي احلجة  31( 1427ديسمرب  )2006يف شأن تطبيق
الضريبة على القيمة املضافة املنصوص عليها يف القسم
الثالث من املدونة العامة للضرائب؛

وبعد دراسة املشروع يف اجمللس الوزاري املنعقد يف  7ذي
القعدة  16( 1431أكتوبر )2010؛
رسم ما يلي:

املادة األوىل
يتمم على النحو التايل املرسوم املشار إليه أعاله رقم
 2.06.574الصادر يف  10ذي احلجة 31( 1427
ديسمرب  )2006باملادة  16املكررة؛
املادة  16املكررة
عمليات بناء املساجد
جيب على األشخاص الطبيعيني واملعنويني املستفيدين
من اإلعفاء فيما يتعلق بعمليات بناء املساجد ،كما هو
منصوص عليه يف املادة  )I-°43( 92من املدونة العامة
للضرائب ،أن يوجهوا إىل املصلحة احمللية للضرائب التابعني
هلا طلبا إلرجاع مبلغ الضريبة املدفوع عن مشرتيات مواد
البناء أو األشغال أو اخلدمات املقتناة لدى اخلاضعني
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للضريبة على القيمة املضافة مرفوقا برخصة مسلمة من
طرف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

وجيب أن يكون الطلب املذكور مكتوبا ومشفوعا
بالوثائق التالية:

•نسخة مشهود مبطابقتها لألصل من رخصة البناء؛
•الفاتورات األصلية للمشرتيات واألشغال؛
•وعند االقتضاء ،نسخة من الصفقة اليت رست
مبوجبها املناقصة على املنشأة.
وبعد االطالع على الطلب املذكور ،يصدر الوزير املكلف
باملالية أو الشخص الذي ينيبه هلذا الغرض أمرا بإرجاع
مبلغ الضريبة املدفوع يف حدود  50%من القيمة اإلمجالية.
املادة الثانية
يسند إىل وزير االقتصاد واملالية تنفيذ هذا املرسوم
الذي ينشر باجلريدة الرمسية.
وحرر بالرباط يف  20من ذي القعدة  29( 1431أكتوبر
.)2010
اإلمضاء :عباس الفاسي
وقعه بالعطف:
وزير االقتصاد واملالية
اإلمضاء :صالح الدين املزوار

