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  .إعفاء مساكن القضاة المستفيدين من صندوق تعاضد القضاة: الموضوع
 الــــــصادر عــــــن ديــــــوان 14/8/2000 تــــــاريخ 82/2000الــــــرأي اإلستــــــشاري رقــــــم : المرجـــــــع

  .المحاسبة
  

  : على ما يلي)نظام تعاضد القضاة (52/1983 رقم  من المرسوم اإلشتراعي11تنص المادة   
يستفيد صندوق تعاضد القضاة والمنتسبون إليه مـن اإلعفـاءات المنـصوص عليهـا فـي المـادة "  

وتطبــــق ) 31/73المعــــدل بالقــــانون رقــــم  (8/12/1965 تــــاريخ 58/65 مــــن قــــانون اإلســــكان رقــــم 9
ئــدة للمــشاريع والقــروض اإلســكانية الجاريــة اإلعفــاءات المــذكورة علــى جميــع المعــامالت واألشــغال العا

  . لمصلحتهما التي تمول كليًا أو جزئيًا بواسطة قرض من الصندوق أو بمقتضى كفالة من قبله
 58كمـــا يـــستفيد الـــصندوق والمنتـــسبون إليـــه مـــن اإلعفـــاءات المنـــصوص عليهـــا فـــي المـــادة   

 ومــن كــل 18/8/1964 تــاريخ 17199المعدلــة مــن قــانون الجمعيــات التعاونيــة المنفــذ بالمرســوم رقــم 
  ". إعفاء آخر تستفيد منه الجمعيات التعاونية وصندوق التعاضد

 وتعديالتـــه قـــد 22/7/1980 تـــاريخ 3268 مـــن المرســـوم رقـــم 6 و 5 و 4ولمـــا كانـــت المـــواد   
عينت فئات المستفيدين من قانون اإلسكان، وحددت لكـل مـنهم مـساحة معينـة ممـا أثـار تـساؤالت عـن 

 مـــن 9بـــاق هـــذه الـــشروط علـــى وضـــع القـــضاة، وعـــن مـــدى إســـتفادتهم مـــن إعفـــاءات المـــادة مـــدى إنط
  .  وتعديالته بصرف النظر عن الفئة أو المساحة58/65القانون 
 قــد 14/8/2000 تــاريخ 82ولمــا كــان الــرأي اإلستــشاري الــصادر عــن ديــوان المحاســبة رقــم   

ق تعاضــد القــضاة أحالــت وعطفــت بــصورة  مــن المــادة األولــى مــن قــانون صــندو 11إســتنتج أن الفقــرة 
 من قـانون اإلسـكان فقـط ولـم تعطـف علـى كافـة 9محددة وصريحة على اإلعفاءات المقررة في المادة 

أحكامه، وبالتالي يكون مضمون هذه المادة حـصرًا، جـزءًا متممـًا لقـانون صـندوق تعاضـد القـضاة دون 
ســيما النــصوص المتعلقــة بالمــساحات ومــا غيــره مــن النــصوص الــواردة فــي إطــار قــانون اإلســكان ال 

يترتــب عليهــا مــن تفاصــيل ومفاعيــل، وخلــص الــرأي إلــى إســتفادة مــساكن القــضاة مــن اإلعفــاء بقطــع 
  . النظر عن مساحتها



، 16/7/2003 تــــاريخ 2003/أ/514وبمــــا أن هيئــــة التــــشريع واإلستــــشارات، فــــي قرارهــــا رقــــم   
ورأت بــأن العقــارات المبنيــة التــي يملكهــا القــضاة، أيــدت مــضمون الــرأي الــصادر عــن ديــوان المحاســبة 

  . هي معفاة من ضريبة األمالك المبنية بقطع النظر عن عامل المساحة أو أي عامل أو إعتبار آخر
  لذلــك،  
 مـــن قـــانون اإلســكان جـــزءًا متممـــًا لقـــانون صــندوق تعاضـــد القـــضاه، وبالتـــالي 9تعتبــر المـــادة   

بواســطة الــصندوق أو بمقتــضى كفالــة مــن قبلــه مــن ضــريبة يعفــى المــستفيد الــذي حــصل علــى قــرض 
  .   األمالك المبنية لمدة عشر سنوات من تاريخ شرائه المسكن

 


