
   المعاقين قرار مجلس الوزراء بالالئحة التنفيذية العفاء

  

م بالالئحة التنفيذية 4002لسنة ( 42)مجلس الوزراء رقم  قرار
بالمعوقين الستعمالهم الشخصي من  بشأن إعفاء سيارات خاصة

  الرسوم الجمركية والضرائب

  

واملادة ( 2)منه، فقرة  (6)شأن حقوق املعوقني والسيما املادة م ب9111لسنة ( 4)االّطالع على القانون رقم  جملس الوزراء، بعد
وعلى ما أقره جملس الوزراء يف جلسته املنعقدة يف مدينة رام اهلل بتاريخ  ، وبناًء على تنسيب وزيري املالية والشئون االجتماعية،(91)

  :أصدرنا ما يلي م،2/3/2006

  (1) مادة

األطراف السفلية أو أحدمها  املعوق الشخص املصاب بشكل تام أو عطل وظيفي دائم يف تنفيذ هذه الالئحة يقصد بلفظ لغايات
السفلية أو أحدمها أو أي جزء منهما حبيث عطل هذا البرت وظيفة الطرفني أو  حبيث ال يستطيع االعتماد عليها أو الذي برتت أطرافه

  .أحدمها

  

  (2) مادة

حصوله على موافقة رمسية ( أ: الشروط اآلتية ب على وسيلة النقل املعدة أعداداً خاصاً وفقاملعوق من الرسوم اجلمركية والضرائ يعفى
وظيفياً وخال من  سليم احلواس واألطراف العليا( ب. واملواصالت على إعداد املركبة إعداداً خاصاً  من هندسة املركبات بوزارة النقل

  .من سلطة الرتخيص املختصة بوزارة النقل واملواصالت سارية املفعول حاصالً على رخصة قيادة( ج. اإلعاقة البصرية والعقلية

  

  (3) مادة

طلباً خطياً للحصول على اإلعفاء لوزارة  يقدم املعوق -9: إجراءات احلصول على اإلعفاء من الرسوم اجلمركية على النحو اآليت تتم
 -3. عفاء إ ى اللننة الطبية املختصة لبيان الواقع الط ي للمعوقاالجتماعية طلبات اإل حتيل وزارة الشؤون -2. الشؤون االجتماعية

اإلعفاءات اليت تقرر منح اإلعفاء عند توفر شروط  حتيل وزارة الشؤون االجتماعية طلبات اإلعفاء مرافقة بالتقرير الط ي إ ى جلنة
  .االنتفاع به

  

  (4) مادة

 على أن ال تزيد سعة احملرك عن اً خاصاً لتقاد باليدين دون الرجلنيمن الرسوم اجلمركية وسيلة النقل املعدة إعداد تعفى

CC2000.  

  

  (5) مادة

مندوب عن ( ب(. رئيساً للننة)واملكوس  دائرة اجلمارك/ مندوب عن وزارة املالية ( أ: تشكل جلنة اإلعفاءات على النحو اآليت -1
العام  ممثل عن االحتاد( هـ" مقرراً " مندوب عن وزارة النقل واملواصالت ( د. االجتماعية مندوب عن وزارة الشؤون( ج. وزارة الصحة

حيق للننة  -3. قراراهتا باألغلبية حبضور الرئيس جتتمع اللننة بدعوة من رئيسها لدراسة طلبات اإلعفاء وتصدر -2. للمعوقني

    



طالب  ة أي من املعلومات أو البيانات املقدمة منوافقت عليها وإلغاؤها يف حال تبني عدم صح إعادة النظر يف طلبات اإلعفاء اليت
  .اإلعفاء

  

  (6) مادة

بيع وسيلة النقل أو أي جزء منها ودفع  احلصول على موافقة دائرة اجلمارك واملكوس عند الرغبة يف -9: املعوق باألمور اآلتية يلتزم
استخدام وسيلة النقل من قبل أي شخص آخر حتت عدم السماح ب -2. السيارة الرسوم املستحقة عليها وإعالمها يف حال شطب

وضع إشارة املعوق على الزجاج  -4. املذكورة عدم إزالة التنهيزات اخلاصة باملعوقني من وسيلة النقل -3. املسؤولية القانونية طائلة
 ا وموافقة دائرة اجلماركبيع السيارة قبل مضي مخس سنوات من تاريخ تسنيلها وترخيصه عدم -5. األمامي واخللفي لوسيلة النقل

مستحق لإلعفاء بعد إعالم دائرة اجلمارك  يف حال وفاة املعوق حيق للورثة بيع وسيلة النقل إ ى معوق آخر -6. واملكوس على ذلك
  .املستحقة عليها إذا رغبوا باالحتفاظ هبا وفقاً للقوانني واألنظمة املعمول هبا واملكوس أو دفع الرسوم اجلمركية والضرائب

  

  (7) مادة

  .تاريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية تنفيذ أحكام هذا الالئحة، ويعمل هبا من -كلٌّ فيما خيّصه  -اجلهات املختصة كافّة على
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