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   )الضريبة على القيمة المضافة( 14/12/2001 تاريخ 379قانون رقم  أحكام التطبيق

   اإلدارة الحرةعلى عقود

  

من المرسوم   38لمادة  يعتبر عقد اإلدارة والتأجير أو عقد اإلدارة الحرة عمالً بأحكام ا            

هو العقد الـذي بموجبـه يـستأجر         المتعلق بالمؤسسة التجارية،   11/7/1967 تاريخ   11رقم  

 في  ،حمل وحده أعباء هذا االستثمار    ت ي  بحيث المدير المؤسسة ألجل استثمارها لحسابه الخاص     

   ال يكون ملزماً بتعهدات المدير، له صاحب المؤسسة الذي أجرهاأنحين 

  

مالك المؤسسة بعملية تـأجير مؤسـسة        أي    نتيجة لهذا العقد، يقوم المؤجر     وحيث أنه 

 بممارسـة نـشاط    ومن ناحية أخـرى    تثمريقوم المدير المس  بحيث   ، مع كل عناصرها   مجهزة

  اقتصادي بصورة مستقلة،
  

  :استناداً إلى ما تقدم، نوضح ما يلي  

  

   :أوالً •

  
  :الحالة األولى

ضـعاً  وم بتأجيرها بموجب عقد إدارة حـرة خا       في حال كان مالك المؤسسة الذي يق      

  وكان نـشاط المؤسـسة     ، غير خاضع لها   تثمر وكان المس  للضريبة على القيمة المضافة   

 مـن   ر خاضعاً للـضريبة حكمـاً     المستثميصبح  في هذه الحالة     .بطبيعته للضريبة  خاضع

فـي   رها المؤسسة التي استأج   تسجيلل خاص   بطلب أن يتقدم وعليه   ،تاريخ عقد االستثمار  

 عقـد اإلدارة     من تـاريخ   خالل مهلة شهرين  وذلك  المضافة  القيمة  مديرية الضريبة على    

  .الحرة



  

  

 :الحالة الثانية

الذي يقوم بتأجيرها بموجب عقد إدارة حـرة خاضـعاً           في حال كان مالك المؤسسة    

 أصـالً  خاضـعاً لهـا    في أعماله األخرى المستثمر كانللضريبة على القيمة المضافة، و    

  . وكان نشاط المؤسسة خاضع بطبيعته للضريبةلك بمعزل عن عملية اإلدارة الحرة،وذ

مستقل وخـاص بالمؤسـسة التـي         أن يتقدم بطلب   المستثمر الحالة يتوجب على     في هذه 

خالل   وذلك المضافةالقيمة  تسجيل في مديرية الضريبة على      لل استأجرها بموجب هذا العقد   

  . الحرة عقد اإلدارة من تاريخمهلة شهرين

  

كفـرع   إال أنه وفي الحالة التي يختار فيها المستثمر استثمار هذه المؤسسة المستأجرة             

  أصـالً، عنـدها ال لـزوم        للضريبة على القيمة المـضافة     خاضعة هي    يمتلكها لمؤسسة

 للمؤسسة المستأجرة لدى مديرية الـضريبة علـى القيمـة           على رقم مستقل  ستحصال  إلل

الي تلك المؤسسة المستثمرة كفرع لمؤسسة المستثمر الخاضعة أصالً         المضافة، وتعتبر بالت  

وعليه حينذاك أن يعلم مديرية الضريبة على القيمة المضافة بالتعديل الحاصـل            . للضريبة

  المستثمرة المؤسسة  عن عمليات  يصرحأن  و  من تاريخ عقد االستثمار    خالل مهلة شهرين  

 .سيةضمن التصريح الدوري العائد لمؤسسته األسا

  

 :الحالة الثالثة

الذي يقوم بتأجيرها بموجب عقد إدارة حرة غير خاضع          في حال كان مالك المؤسسة    

 غيـر   المستثمر، وكان    بسبب عدم توفر شروط الخضوع     للضريبة على القيمة المضافة   

 في هذه الحالـة      .وكان نشاط المؤسسة خاضع بطبيعته للضريبة       أيضاً، خاضع للضريبة 

مـع   توفر شروط الخضوع لـديها    لحين    للضريبة ةغير خاضع مستثمرة  ال  المؤسسة بقىت

باألشخاص الذين يديرون أو     المتعلق 4/4/2003 تاريخ   368/1مراعاة أحكام القرار رقم     

 .في مؤسسات متعددة متشابهة أو مترابطة أو أنشطة يقومون بذات الوقت بأعمال

  

 :الحالة الرابعة

في حال كان مالك المؤسسة الذي يقوم بتأجيرها بموجب عقد إدارة حرة غير خاضع              

 خاضعاً  المستثمر، وكان    بسبب عدم توفر شروط الخضوع     للضريبة على القيمة المضافة   

  : عندها وكان نشاط المؤسسة خاضع بطبيعته للضريبة،،للضريبةأصالً 



 
ابهاً أو مترابطاً مـع نـشاط        متش هاخضع المؤسسة للضريبة في حال كان نشاط      ت -أ  

المـذكور   4/4/2003 تـاريخ    368/1بأحكام القرار رقـم      المستأجر األساسي عمالً  

وعليه بالتالي أن يتقدم بطلب للتسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة             ،أعاله

من تاريخ   خالل مهلة شهرين      وذلك بالمؤسسة التي استأجرها بموجب هذا العقد      خاص

   ما لم يختار المستثمر تحويل المؤسسة المستثمرة إلى فرع لمؤسسته،،ستثمارعقد اال

إلـى  موضوع عقد اإلدارة الحـرة      اختار المستثمر أن يحول المؤسسة       في حال  -ب  

 أن يعلم مديرية الـضريبة علـى        المستثمرعندها يتوجب على    لمؤسسة يمتلكها،    فرع

أن  من تاريخ عقـد االسـتثمار و       ينخالل مهلة شهر  القيمة المضافة بالتعديل الحاصل     

  يصرح عن عمليات هذه المؤسسة ضمن التصريح الدوري العائد لمؤسسته األساسية،

  

 متـشابهاً أو مترابطـاً مـع نـشاط           المستثمرة في حال لم يكن نشاط المؤسسة      -ج  

 لمؤسسة المـستثمر    فرع المستثمرة إلى    المؤسسة يجر تحويل    المستأجر األساسي ولم  

عند توفر شروط الخضوع لديها     للضريبة    المستثمرة  المؤسسة تخضعندها  ، ع األساسية

 .بشكل مستقل

  

  :ثانياً* 
 بإعادة المؤسسة التي استأجرها بموجب عقد إدارة حرة عند انتهاء مدة العقد            المستثمرعند قيام   

أو ألي سبب آخر إلى مالك المؤسسة، وكانت هذه المؤسسة خاضعة للضريبة علـى القيمـة                

 وبالتالي يتوجب عليـه     , األساسي عندها تعتبر شروط الخضوع متوفرة لدى المالك      ة،  المضاف

  .التسجيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة في حال لم يكن خاضعاً للضريبة

  

 عنـد   أما في حال كانت المؤسسة المستثمرة بموجب عقد اإلدارة الحرة غير خاضعة للضريبة            

ي، عندها تبقى المؤسسة غير خاضعة للضريبة لحين توفر شـروط           إعادتها إلى المالك األساس   

 المتعلـق   4/4/2002 تـاريخ    368/1الخضوع للضريبة لديها مع مراعاة أحكام القرار رقم         

باألشخاص الذين يديرون أو يقومون بذات الوقت بأعمال أو أنشطة متشابهة أو مترابطة فـي               

   . مؤسسات متعددة

  

  

  



  :ثالثاً* 
طالمـا  على القيمة المضافة      للضريبة اًضعاخ موضوع عقد اإلدارة الحرة   ؤسسة  مالك الم  يبقى

، ويخضع بالتالي بدل االستثمار الذي يتقاضاه المالك للضريبة         أن شروط الخضوع متوفرة لديه    

   .على القيمة المضافة

  

  :رابعاً * 
 م األعمـال  رق سابتحافي   يدخلالمستثمرة   صاحب المؤسسة   الذي يتقاضاه   االستثمار بدلإن  

 أو مترابطـة    من جراء إدارته أو قيامه في الوقت ذاته بأعمال أو أنشطة متشابهة            الذي يحققه 

اإلدارة عقـد   موضـوع   المستثمرة   نشاط المؤسسة   في حال كان   وذلكفي مؤسسات متعددة،    

  .أو مترابطاً مع أنشطة المؤجر األخرى شابهاًتم الحرة
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