
  15: المادة      
  تعميم وزير 

  10/9/1970:  تاريخ              1ص/2141 : رقم  
               

  .تحديد المفهوم القانوني إلشغال األبنية وشغورها: الموضوع
  
تعترض الدوائر المالية المختـصة حـاالت كثيـرة يـصعب فيهـا تحديـد المفهـوم القـانوني إلشـغال   

  .رها األبنية وشغو 
وتنـــتج هـــذه الـــصعوبات عـــادة لعـــدم الفـــصل بـــين المفهـــوم القـــانوني والمفهـــوم اللغـــوي لإلشـــغال   
  . والشغور

  : ففيما عنى شغور األبنية  - 1
وٕاذا كــــان هــــذا . يعتبــــر الــــبعض أن شــــغور البنــــاء يعنــــي خلــــوه مــــن األشــــخاص والموجــــودات 

كثيــرة علــى المفهــوم الــضريبي المفهــوم صــحيحًا مــن الناحيــة اللغويــة، إال أنــه ال يطبــق أحيانــًا 
  . للشغور
، إشـترطت إلعتبـار البنـاء شـاغرًا ووقـف الـضريبة عنـه، أن 17/9/62 من القـانون 15فالمادة 

  . تكون إيراداته متوقفة
 مـن ذات القـانون إلـى أبعـد مـن ذلـك حيـث سـمحت للمالـك أو المـستثمر أن 20وذهبت المادة 

يلة مدة الشغور دون أن يفقد حقه فـي اإلسـتفادة مـن يبقي في البناء الشاغر ناطورًا لحراسته ط
  . وقف الضريبة

لذلك يعتبر البناء شاغرًا متى كانت إيراداتـه متوقفـة، بـصرف النظـر عـن إحتوائـه أشخاصـًا أو 
ـــذي  ـــم يتـــسن بعـــد تعيـــين الـــشخص ال موجـــودات، أي أن يكـــون البنـــاء معـــدًا لإلشـــغال ولكـــن ل

  . يستطيع إشغاله دون عائق 
بقى المؤجر الخاضع لـضريبة األمـالك المبنيـة ملزمـًا بتقـديم التـصريح المنـصوص ومع ذلك، ي

 كشرط إلستفادته من وقف الـضريبة إعتبـارًا مـن أول 17/9/62 من قانون 16عنه في المادة 
  . الشهر التالي لتقديم التصريح المذكور

  : شغال األبنيةإوفيما عنى  - 2



كــذلك فــإن اإلشــغال يــرتبط . ف إيــرادات البنــاءوكمــا أن الــشغور يــرتبط كمــا بينــا أعــاله، بتوقــ
  . 17/9/62 من قانون 16 من المادة 2بإنتاج اإليرادات أو بإعادة إنتاجها وفقًا لنص الفقرة 

واإلشغال ال يعني بالضرورة وجود أشخاص أو موجودات في البنـاء إنمـا يعتبـر البنـاء مـشغوًال 
ا كان بتصرف أي شخص يحتفظ بـه إلشـغاله ومنتجًا لإليرادات وبالتالي خاضعًا للضريبة كلم

  . دون عائق وساعة يشاء سواء بنفسه أو بواسطة شخص آخر معين
 التـي ال تعتبـر البنـاء شـاغرًا وال تفيـده بالتـالي 17/9/62 مـن قـانون 21هذا ما قـصدته المـادة 

من وقـف الـضريبة عنـدما يخلـو مؤقتـًا مـن شـاغليه بـسب الـسفر أو اإلصـطياف أو ألي سـبب 
  . ر من أسباب الغياب المؤقت آخ

فأرغـــب إلـــى جميـــع الـــدوائر والمراجـــع المعنيـــة بـــشؤون ضـــريبة األمـــالك المبنيـــة التقيـــد بهـــذه 
التعليمات ضمن حدود الموضوع مدار البحث، وذلك بعد التثبت بجميع الطرق القانونيـة، مـن 

  . صحة التصريح وواقعة اإلشغال أو الشغور
  

 


