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  تعميم وزير

  5/3/1965 : تاريخ        2ص/443 : رقم
  

            
  .تسجيل عقود إيجار األبنية المؤجرة من الغير: الموضوع

  
 علـى  المتعلق بضريبة األمالك المبنية17/9/1962 من القانون الصادر في 30تنص المادة   
  : ما يلي

ثمر أن يسجل عقود إيجار األبنية المؤجرة من الغير مع مالحقهـا لـدى على المالك أو المست"   
الــدائرة البلديــة الواقــع ضــمن نطاقهــا العقــار أو لــدى المختــار فــي المنــاطق التــي لــيس فيهــا بلديــة، وذلــك 

  .  كانون األول كل سنة31ضمن مهلة أقصاها 
أول كـانون الثـاني وتنتهـي ولما كانت عقـود اإليجـار ليـست كلهـا معقـودة لـسنة كاملـة تبـدأ فـي   

 كانون األول بـل أن بعـضها يبـدأ فـي سـنة معينـة لينتهـي فـي سـنة تاليـة، والـبعض اآلخـر يعقـد 31في 
  . لمدة تقل أو تزيد عن السنة

 مــن القــانون تعنــي 30الــواردة فــي المــادة "  كــانون األول مــن كــل ســنة 31" ولمــا كانــت عبــارة   
  .  كانون األول من سنة التأجير31

ذلك فإنــه ينبغــي إعتمــاد األصــول التاليــة فــي تــسجيل عقــود اإليجــارات التــي ال تلتقــي ســنوات لــ  
  . تأجيرها مع السنة المدنية أو تقل عنها أو تتجاوزها

  : في عقود اإليجارات التي ال تتجاوز مدتھا السنة الواحدة  - أ
  : ھنالك حالتان

 وبهـذه الحـال يقتـضي تـسجيل فإما أن تبدأ مدة اإليجار فـي أول كـانون الثـاني مـن الـسنة، -
  .  كانون األول من نفس السنة31العقد في مهلة أقصاها 

وٕامــا أن تبــدأ مــدة اإليجــار فــي شــهر آخــر غيــر شــهر كــانون الثــاني وتنتهــي فــي الــسنة   -
 كــانون 31التاليــة، وبهــذه الحالــة يقتــضي تــسجيل عقــد اإليجــار أيــضًا فــي مهلــة أقــصاها 

 . مدة اإليجار األول من السنة التي بدأت فيها 

أمــا إذا كــان اإليجــار معقــودًا فــي أواخــر ســنة معينــة ليبــدأ مفعولــه فــي أول الــسنة التاليــة، 
فيجـــب أن يجـــري التـــسجيل فـــي الـــسنة التـــي يـــسرى فيهـــا مفعـــول العقـــد، غيـــر أنـــه يمكـــن 

  . اإلعتداد بالعقد المسجل في سنة التعاقد نفسها السابقة للسنة التي يبدأ فيها اإليجار
  



  
  : عقود اإليجار التي تزيد مدتھا عن السنة الواحدةفي   -  ب

ة الرسم  ساوية لقيم د م سخة العق ى ن صقة عل ع المل ة يجب أن تكون الطواب وفي ھذه الحال
   المتوجب على بدل إيجار كامل المدة، وال يخضع العقد للتسجيل إال مرة واحدة وخالل 

د31مھلة أقصاھا  ه م دأت في سنة التي ب انون األول من ال رة  ك اة الفق ة اإليجار مع مراع
  .الواردة أعاله المتعلقة باإليجارات المعقودة قبل بدء مفعولھا

 


