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يتعلــق ببــراءات الذمــة الماليــة المطلوبــة مــن أشــخاص يملكــون أســهمًا فــي عقــارات : الموضــوع
  .أقيمت عليها أبنية بالتعدي أو دون مسوغ قانوني

   
 أو أســهمًا شــائعة فــي عقــارات أقــام عليهــا الغيــر أو الــشركاء لمــا كــان الــبعض يملــك حصــصاً   

  بالتعدي أو بدون مسوغ شرعي، أبنية وٕانشاءات خاضعة ألحكام قانون ضريبة األمالك المبنية، 
ولمـــا كانـــت اإلدارة الماليـــة تمتنـــع عـــن إعطـــاء بـــراءات الذمـــة الماليـــة المطلوبـــة مـــن أصـــحاب   

ت اإلسـتمالك المقـررة لهـم بـسبب ترتـب ضـرائب ورسـوم علـى الحقوق في هذه العقارات لقبض تعويضا
  هذه األبنية وتعذر توزيعها على المكلفين بها قانونًا ألسباب ال تعود لصاحب الحق بالتعويض، 

ولما كان التعويض المحدد بموجب قرارات لجان اإلستمالك المختصة يستند إلى تخمين قيمـة   
  اإلنشاءات القائمة عليها، المساحة العقارية المستملكة بمعزل عن 

ولمـــا كانـــت لجـــان اإلســـتمالك مـــن الهيئـــات اإلداريـــة ذات الـــصفة القـــضائية وقراراتهـــا النهائيـــة   
  , أحكام قضائية صالحة للتنفيذ

 أجــاز للــشريك فــي الملكيــة الــشائعة 23/6/1970 تــاريخ 1ص/1512ولمــا كــان التعمــيم رقــم   
بــضريبة األمــالك المبنيــة إذ ثبــت عــدم إشــتراكه فــي الحــصول علــى بــراءة ذمــة ماليــة دون أي تكليــف 

  . البناء بموجب حكم قضائي صالح للتنفيذ
 ميــز بــين بــراءات الذمــة الخاصــة 24/12/1965 تــاريخ 2ص/2579ولمــا كــان التعمــيم رقــم   

أنـه يمكـن إعطـاء بـراءة ذمـة خاصـة إسـتنادًا إلـى " أول"مـن ) ج(وبراءات الذمـة العامـة وحـدد فـي البنـد 
ـــم التعليمـــ ـــاريخ 1ص /2513ات رق ـــر 21/11/1964 ت ـــر المالـــك فـــي مطلـــق األحـــوال، غي  التـــي تعتب

  .مسؤول عن الضريبة المترتبة على األبنية المقامة إعتداًء على أراضيه
ـــك، يطلــب مــن كافــة الوحــدات الماليــة المعنيــة بإعطــاء بــراءات الذمــة  الماليــة، التقيــد بمــا    لذلـ

  :يلي
  : ك وال يستثمر أي عقار مبني في العقار الشائعمالك األسهم ال يمل : أوالً 



ال يكلــف مالــك األســهم أو الحــصص فــي العقــارات المملوكــة بالــشيوع عنــد تقديمــه إقــرارًا مــسجًال   
لدى الكاتب العدل يصرح بموجبه تحت طائلة المالحقة القـضائية بعـدم مـسؤوليته عـن إنـشاء أو 

دون مسوغ شرعي على العقار الذي يشترك بملكيتـه إشغال أو إستثمار البناء القائم بالتعدي أو ب
  .مع التنازل مسبقًا عن أي حق أو مطلب أو إدعاء في ما يعود لألبنية القائمة

   :  مبني في العقار الشائعاً  عقار و يشغليستثمر أ وأمالك األسهم يملك : ثانياً 
اء الــذي أنــشأه أو يكلــف مالــك األســهم أو الحــصص بالــضريبة المتوجبــة عــن كامــل إيــرادات البنــ  

الذي يشغله أو الذي يستثمره فقط دون األبنية األخـرى، علـى أن يـتم التكليـف بعـد إيـداع الوحـدة 
المالية المختصة إقرارًا مسجًال لدى الكاتب العدل بمسؤولية صاحب العالقة عن البنـاء المـذكور 

  .تصةمرفقًا بإفادة محتويات وٕانجاز وٕاشغال للبناء صادرة عن البلدية المخ
  :إستنادًا إلى اإلقرار في الحالتين أعاله، تعطى براءة ذمة مالية مدون عليها العبارة التالية: ثالثاً 

....... صـــالحة حـــصرًا لقـــبض تعـــويض اإلســـتمالك المحـــدد بموجـــب قـــرار لجنـــة اإلســـتمالك "   
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