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ًا                      صالح شخص أصبح وارث دها ل تتعلق بكيفية معالجة عقود البيع التي آان المتوفى قد عق

  .أو لغير وارث
صالح شخص             بما أن عقود البيع التي آان المورث قد عقده           ر أو ل صالح الغي ه ل ا قبل وفات

أصبح من عداد الورثة والتي لم بتم تسجيلها نهائيًا قبل الوفاة ينتابها الكثير من اللغط واختالف في              
  .القالمعالجة لدى الدوائر المالية التي تعنى برسم االنت

يما   القانونيةوبغية وضع توجيهات موحدة لمعالجة هذه الحاالت تنسجم مع النصوص               الس
م                     ة عشرة من المرسوم االشتراعي رق  146المواد الرابعة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالث

  : يطلب إلى جميع الموظفين المختصين لرسم االنتقال التقيد بما يلي12/6/1959تاريخ 
  

  :بالنسبة للعقود المنظمة لصالح الغير: أوًال
دات         ر تكون على شكل     إن العقود التي ينظمها البائع لصالح الغي         ة أو تعه ع بدائي ات بي اتفاق

  .بالبيع أو تكون عقودًا نهائية آعقود البيع الممسوحة أو الوآاالت غير القابلة للعزل
  

 :اتفاقات البيع أو التعهدات بالتسجيل  - أ
ع  ات البي ع  اتفاق ع توقي شاري م ائع وال ين الب ة تجري ب ود أولي سجيل هي عق دات بالت أو التعه
ى         الشهود أو تس   ًا حت جل لدى الكاتب العدل وتشمل ماهية الشيء المباع والثمن الذي يسدد تباع

دات بموجب   ات والتعه ذه االتفاق تم ه راز حيث ت شاءات واإلف سجيل اإلن د ت سليم بع اريخ الت ت
زل  ة للع ر قابل االت غي سوحة أو وآ ع مم ود بي ولى  . عق ا يت ل إتمامه ائع قب اة الب ال وف ي ح وف

  .من القضاء المختص إتمام اإللزام الذي آان ملقى على عاتق المورثالورثة طوعًا أو بحكم 
دل وتكون                   إن العقود التي تتضمن اتفاقات بيع أو تعهدات بالتسجيل وتنظم لدى الكاتب الع

ى               ة التزامات عل ر بمثاب ام القضاء تعتب ا أم مستوفية جميع الشروط الشكلية وصالحة إلبرازه
ار أن               الورثة   البائع تنتقل في حال الوفاة إلى      ة باعتب ذه العناصر ضمن الترآ دخل ه وبالتالي ت

ادة             . المورث ال يزال مالكًا لها     ام الم ًا ألحك انون     43ويستوفى عنها الرسم المقطوع وفق  من ق
ال م االنتق ديون      .رس ذه العناصر ضمن ال ع ه ن بي ن ثم ة م سددة للورث الغ الم دخل المب م ت  ث

 .ات بحق المورث وتنزل من القيمة غير الصافية للترآة        المتوجبة على الترآة باعتبارها إلزام    
ذا                 أما رصيد الثمن غير المدفوع     دخل من ضمن االلتزامات حيث يبقى ه اة فال ي  لتاريخ الوف

  .الرصيد حقًا يؤول للورثة ويخضع بالتالي لرسم االنتقال النسبي
  
  :عقود البيع الممسوحة والوآاالت غير القابلة للعزل - ب

ام الكاتب                إن عقود البيع       ا أم ور توقيعه الممسوحة والوآاالت غير القابلة للعزل تكتسب ف
زام المتوجب              د بحيث أن االلت ذه           العدل صفة النفاذ بين طرفي العق ى آل طرف جرى تنفي  عل

وم                بمجرد حصول التوقيع فالبائع يقر     اع ويق شيء المب سلم ال ثمن والمشتري يت  بقبضه آامل ال



ة                  بتسجيل العقد في الدوائر العقارية       انون مهل م يحدد الق ائع، ول دخل الب ا حاجة لت ردًا دونم منف
ضائي يقضي بالطلب من  م ق دد بحك ة عشر سنوات يمكن أن تج د لغاي د تمت ي ق سجيل الت للت

  .مشتريالدوائر العقارية بتسجيل العقد على اسم ال
د      ورث ق ان الم ي آ زل الت ة للع ر القابل االت غي سوحة والوآ ع المم ود البي إن عق ه ف وعلي

ة المورث                     ال خارج ترآ ة والتكليف برسم االنتق عقدها في حياته تعتبر من أجل تصفية الترآ
سجيل                            شاري بالت زم ال انون يل ه ال يوجد ق ا أن اة طالم اريخ الوف سجيلها لت م ت حتى ولو لم يكن ت

ع                   بتاري ة ببي ة سيئي الني ام بعض الورث ى قي ؤدي إل خ معين، خاصًة أن اعتماد العكس سوف ي
  .حصصهم إلى أشخاص آخرين، مما يجعل العقار مباعًا أآثر من مرة واحدة

  
ًا ة       :ثاني داد الورث ن ع ر م شخص يعتب ه ل ل وفات ورث قب ا الم ي ينظمه ود الت سبة للعق  بالن

  : بعد الوفاةهالمحتملين وأصبح وارثًا ل
 :إذا آان التصرف قبل سنتين من تاريخ الوفاة  - أ

   يطبق على هذه العناصر التي شملها التصرف آما طبق لغير الوارث الواردة في البند       
  .أوًال الفقرتين أ و ب     

 :إذا آان التصرف ضمن فترة السنتين - ب
ساب    ة ال ادة الرابع ام الم ًا ألحك ة وفق ا ضمن الترآ دخل العناصر المتصرف به ذآر ت قة ال

زل من          ى أن تن وتدخل حصرًا في حصة المستفيد من الورثة ويستوفى عنها رسم االنتقال، عل
ن     د دفعت ع ون ق ي تك اري الت سجيل العق وم الت ستفيد رس وارث الم ى ال ستحق عل م الم الرس

م               2ص/395األموال المذآورة والمحددة استنادًا إلى المذآرة الصادرة عن مدير الواردات رق
  .9/3/2006تاريخ 

اة              اريخ الوف ى ت د التصرف حت سجيل عق م بت م يق وم   وإذا تبين أن المستفيد ل  فيقتضي أن يق
ًا          دًا احتياطي بتسجيل عقده أوًال وتسديد رسوم التسجيل لدى أمانة السجل العقاري التي تضع قي

ذه وعلى دوائر رسم االنتقال أن تستوفي في ه        . على التسجيل لحين إبراز مذآرة رسم االنتقال      
سجيل التي دفعت                   الحالة رسم االنتقال عن هذه العناصر المتصرف بها وتحسم منها رسوم الت
ن        رتين ع م م ف بالرس وال التكلي ق األح ي مطل وز ف ه ال يج ستفيد إذ ان وارث الم ل ال ن قب م

  .االنتقال الواحد
  

ذآرة رس     :ثالثًا ال   على الدوائر المالية المختصة برسم االنتقال أن تذآر مالحظة في م م االنتق
الي        ة وبالت صفية الترآ ة عن ت التي تسلمها ألصحاب العالقة بعد تسديد رسوم االنتقال المتوجب

ة           احتساب الرسم قد تم على أساس وجود اتفاقية          بيع أو تعهد بالبيع أو عقد بيع ممسوح أو وآال
  .غير قابلة للعزل لصالح المستفيد من الورثة أو من غير الورثة

ضريبية المختصة، وأن           عقارية  وعلى الدوائر ال   ا الوحدة ال د بالمالحظات التي أوردته أن تتقي
 .تمتنع عن تنفيذ االنتقال إذا أبرز الورثة مستندات تتناقض مع هذه المالحظات


