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  ".عقود إيجار مع حق خيار بالشراء"تكليف المشترين بموجب : الموضوع
 1ص/745  ورقـــم1/2/1997 تـــاريخ 1ص/125 تعميمـــا معـــالي وزيـــر الماليـــة رقـــم :المرجــــع

  .  10/8/1998تاريخ 
  

  باإلشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعاله،  
عقـود إيجـار مـع حـق "ولما كان بعض مالكي أو مستثمري العقارات المبنية، يعمد إلى تحريـر   

ويعطي للمستأجر ولمرة واحدة وحينما يشاء، حق الخيار بشراء الوحدة موضوع التـأجير " خيار بالشراء
 الخيــار المنــصوص عنهــا فــي العقــد، مــن خــالل توجيهــه كتابــًا إلــى المالــك أو المــستثمر خــالل مهلــة

بواســطة الكاتــب العــدل متــضمنًا خيــاره بــشراء المــأجور مــع تعهــده بــشكل قــاطع غيــر قابــل للرجــوع عنــه 
  بأن يشتري المأجور، 

عقــد البيــع قــد ولمــا كانــت الفتــرة مــا بــين تــاريخ ممارســة المــستأجر لحقــه بالــشراء وتــاريخ تنظــيم   
  تقصر أو تطول وقد تمتد إلى سنوات عدة في حال قرر المستأجر شراء المأجور بالتقسيط،

ولما كان المالك أو المستثمر خالل هذه الفترة ال يستوفي أية بدالت إيجـار وبالتـالي ال يحقـق   
 إلــى تــسديد إيــرادات خاضــعة لــضريبة األمــالك المبنيــة، كــذلك فــإن المــستأجر يعمــد خــالل نفــس الفتــرة

األقساط الشهرية أو السنوية وبالتالي يقوم بموجبات المشتري تجاه المالك أو المـستثمر وبالتـالي يعتبـر 
  بمثابة مشتري، 

 قـــد شـــمل جميـــع أشـــكال عقـــود شـــراء 1/2/1997 تـــاريخ 1ص/125ولمـــا كـــان التعمـــيم رقـــم   
  سدد الثمن كامًال أو جرى تقسيطه،األقسام المختلفة في األبنية المفرزة أو المعدة للفرز وذلك سواء 
 علـى تطبيـق 2/7/2008 تـاريخ 7260      ولما كان معالي وزير المالية قد وافـق فـي المعاملـة رقـم 

عقـــد إيجـــار مـــع حـــق الخيـــار " علـــى المـــشتري بموجـــب1/2/97 تـــاريخ 1ص/125أحكـــام التعمـــيم رقـــم 
  ، "بالشراء



 الــذي ســمح بإفــادة المــشتري المكلــف 10/8/1998 تــاريخ 1ص/745وبنــاًء علــى التعمــيم رقــم   
بالضريبة من التنزيل المقرر لسكن المالك بعد تقديمه التصريح المنصوص عنه في المادة الرابعة مـن 

  ، 1/1/1995 تاريخ 11136القرار التطبيقي رقم 
  لذلــك،   
  : وتوحيدًا للتطبيق، يطلب من الوحدات المختصة بضريبة األمالك المبنية التقيد بما يلي  

بمثابــة مــشتري منــذ تــاريخ تبليغــه " عقــد إيجــار مــع حــق خيــار بالــشراء"إعتبــار المــستأجر بموجــب : أوالً 
المـؤجر بواســطة الكاتـب العــدل، ممارسـة حقــه بالــشراء نقـدًا أو بالتقــسيط، وبالتـالي إفــادة المالــك أو 

لـى الوحـدة  بناًء علـى طلـب يقـدم إ1/2/1997 تاريخ 1ص/125المستثمر من أحكام التعميم رقم 
  ". عقد اإليجار مع حق خيار بالشراء"المختصة مرفقًا بـ 

  : ويشترط إلجابة الطلب التأكد مما يلي  
ــــد مــــارس حــــق الخيــــار بالــــشراء لمــــرة واحــــدة وخــــالل مهلــــة الخيــــار  - 1 أن يكــــون المــــستأجر ق

  . المنصوص عنها في العقد
ــًا لــدى البلديــة المختــصة أن يكــون عقــد اإليجــار ســاريًا ونافــذًا بكافــة مفاعيلــه ومــسجًال قا - 2 نون

 . بتاريخ ممارسة المستأجر لحقه بالخيار في شراء المأجور

أن تــتم ممارســة الحــق بالخيــار فــي شــراء المــأجور بــشكل قــاطع غيــر قابــل للرجــوع عنــه مــن  - 3
 . خالل كتاب موجه إلى المالك أو المستثمر بواسطة الكاتب العدل

اء الوحـدة الـسكنية التـي يـشغلها والمـستوفي للـشروط أعـاله إفادة المستأجر الذي مـارس حقـه بـشر : ثانياً 
  . 10/8/1998 تاريخ 1ص/745من أحكام التعميم رقم 

 


