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ينص القانون على العفاء من دفع ضريبة السيارات للمركبات المعدة لنقل المواطنين المعاقين ، بشرط تقديم
.طلب  بشأن ذلك

يتعلق العفاء بما يلي

السيارات •    
، مركبات للنقل المختلط •    

 مركبات لنقل خاص •    
السيارات الصغيرة •    

دراجات نارية للنقل المختلط•    
دراجات نارية للنقل الخاص•    

 سم مكعب للمركبات التي تعمل بالبنزين وما يصل إلى2000مع قدرة محدودة لسعة المحرك تصل إلى 
 سم2000 سم مكعب للمركبات التي تعمل بالديزل والمركبات التي تعمل بمحرك بنزين هجين (حتى 2800

150 سم مكعب) وللمركبات الكهربائية التي ل تتجاوز طاقتها 2800مكعب) ومحرك ديزل هجين (حتى 
.كيلوواط

المتيازات الضريبية، التي تنطبق على كل من المركبات التي يقودها المعاقون وتلك المستخدمة لمرافقة
المعاقين أنفسهم، ترجع إلى المالك المعاق للمركبة أو الشخص الذي يحمل السيارة إذا كان المعاق على نفقته.

.يمنح العفاء لمركبة واحدة فقط ويجب الشارة إلى لوحة السيارة في وقت تقديم الطلب

مكنهم الستفادة من المتيازاتي
      

   ◦ المكفوفين والصم
المكفوفون هم الشخاص المصابون بالعمى المطلق أو الذين لديهم رؤية متبقية ل تزيد عن عششر في كلتا

.العينين مع إمكانية التصحيح
 حددت بدقة فئات المكفوفين المختلفة مع تقديم تعريف138/2001 من القانون رقم. 4 و 3 و 2المواد 

للمكفوفين الكلي وضعف البصر الجزئي والشديد. أما بالنسبة للصم ، فمن الضروري الرجوع إلى قانون ن.
) ، والذي2016 مارس 2 / هـ بتاريخ 3 (تعميم من وكالة اليرادات رقم 1970 مايو 26 بتاريخ 381رقم 

 ، تقول حرفياا "... يعتبر ضعف السمع الحسي المصاب بالصمم الخلقي أو2 ، الفقرة 1ورد في المادة. 
ا ."... المكتسب أثناء سن النمو صمما

          ◦ ذوي العاقة الذهنية أو العقلية المستحقين لتعويضات المرافقة
 من القانون3 من المادة 3 هم من يعانون من إعاقة خطيرة (الفقرة 3 و 2المعاقون المذكورون في النقطتين 

) ، مصدقين بتقرير من لجنة تقييم العاقة في104/1992رقم   ASL.

     ◦ معاق مع محدودية شديدة في القدرة على المشي أو يعانون من بتر متعدد
 هم أولئك الذين يعانون من إعاقات شديدة ناجمة عن أمراض (بما في ذلك3المعوقون المشار إليهم في النقطة 

.البتر المتعدد) والتي تنطوي على تقييد دائم للقدرة على المشي
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   ◦ .المعوقين ذوي المهارات الحركية منخفضة أو ضعيفة
 هم أولئك الذين لديهم مهارات حركية منخفضة أو ضعيفة ولكنهم ليسوا في4المعوقون المشار إليهم في النقطة 

."نفس الوقت "يعانون من محدودية شديدة في القدرة على المشي
.بالنسبة للفئة الخيرة ، يخضع الحق في المتيازات لشرط تعديل السيارة لنقل أو قيادة الشخص المعاق

ACI   للوحدات القليمية   تم  تقديمهم طلبات العفاء  باسم مقدم أيضا من خلل البريد اللكتروني المعتمدو 
 ميجابايت (إذا2بحد أقصى  PDF الطلب، مع إرفاق مستند هوية صالح والوثائق الداعمة ذات الصلة بصيغة

 ، (pdf كان المستند الفردي يتكون من عدة صفحات ، فيجب حفظ الصفحات الممسوحة ضوئياا في نفس ملف
.ووكالت المعتمدة لتدابير وثائق السيارات ACI مفوضيات

 


