
 )طنالموا مع تلعالقاا مكتب ( لواليةا

 لملفا اعيدإ نمكا

 ليوالا یسلمھا لتيا صخرلوا داتلشھاا :مةدلخا لمجا

 راتكسیا لمستعملةا راتلسیاا ءقتناإ دعن لجبائیةا زاتباإلمتیا علإلنتفا لیھلتأا دةشھا على وللحصا :مةدلخا وعضوم

دة لمعا راتلسیاا أو "واجل" أو "تاكسي" رةجأ  .یفيرلا لللنق ّ 
 

 بالخدمة عإلنتفاوط اشر

      لجبائیةا زاتباإلمتیا علإلنتفا لیھلتأا دةشھا على وللحصا روطش: 

 : دحولما لتفاضليا لجبائيا ماظلنا رااط في لجبائیةا زاتالمتیاا تمنح   -

   یفير لنق أو " واجل " رةجأ أو "تاكسي " خصةر على للمتحصا ويلمعنا صلشخا أو بیعيطلا صللشخ 
 ھذه على ولللحص وللمفعا یةرسا ئیةدمب فقةوام على لمتحص أو وللمفعا یةرسا لستغالا اقةطب علىو
 .خصةرلا

 :دةلفائ دحولما لتفاضليا لجبائيا ماظلنا ھذا دیسن كما

 ملھ صخرلما ءكالولا   -

    رة وا م داءات ألا قبةرامب مكتل قب نمرض لغا في مسلمة دةشھا سساأ على واتسن سخم لكدة حّ 
 نم مسل مة لیھتأ دةشھا بمقتضى كلوذ دیورلتا دعن نةوایدلا بمكت أو لمحلیةا وقبالس رةلسیاا ءقتناإ دعن ؤھللما

  ةفقاوملا  أو  يیفر  لقن  وأ  "  جاول  "  ةرجأ  أو  "يسكتا  "  ةصخر  دانسإ  رظّ    نلبا  ھل  عجارّ   لا  يلاولا لقب
 ةیئدمبلا

 .لقّ   للن یةّ   ولجھا یةرالستشاا لل جنةا رأي ذخد أبع خصةرلا ھذه على ولللحص
 أو " واجل " رةجأ أو " تاكسي " خصةر على نلمتحصلیا نییولمعنا أو نبیعییطلا صلألشخا ستثنائیةإ بصفة 

دة م ءستیفاإ لقب یفير لنق  في كلوذ لمستغلةا رةللسیا نالوضع بالجو أول یخرتا نم داءبتإ واتسن سخم ّ 
 ميولعما للنقا خصةر فصن رییتغ أو قتھارس أو لجبائیةا زاتباإلمتیا لمنتفعةا رةلسیاا فتالإ وتثب تحاال

 رةبالفق علیھاوص لمنصا راءاتبقا لإلجطیفي ل رنق أو "واج ل "رة ألجأو اتاكسي  رةسیا ةطسواب صلألشخا
 .لىوألا

    دةلفائ واتسن سلخما دةم ءنقضاا لقب لجبائیةا زاتباالمتیا لمنتفعةا راتلسیاا في تیولتفا ورةص في 
 على نلمتحصلیا أو تقاطرلا على صلألشخا ظممنت رغی ميوعم لنق صخر ونیملك نیذلا صألشخاا
 ءالدإلا معلیھ نیتعی ل،الستعماا سلنف تخصیصھا دةعاإ دقص خصةرلا ھذه على ولللحص ئیةدلمبا فقةوالما

را لالي والا لقب نم ممسل لجبائیةا زاتباإلمتیا عإلنتفااصلة وام فيص خیربت قلمسبا ر ظربالن لیھإ جعّ   خصةّ 
م یتو.رضللغ ثةدلمحا لقّ   للن یةولجھا یةرإلستشاا للجنةا رأي ذخأ دبع رةللسیا لمقتنيا  نضم صلتنصیا ّ 

دة لما على ليوالا لقب نم ملمسلا صخیرلتا  .واتسن سلخما نم لمتبقیةا ّ 
    دة م ءنقضاإ لقب لجبائیةا زاتباإلمتیا لمنتفعا ةفاو ورةص في  لجبائیةا زاتالمتیاا ھذه تبقى واتسن سلخما ّ 

 .بعةرالا رةبالفق لیھإ رلمشارة السیاا في تیولتفا دمع رطلش ءالھؤ یخضع الو ثةورلل مكتسبا حقا

 لمطلوبةا لوثائقا

   لجبائیةا زاتباإلمتیا علإلنتفا لیھلتأا دةشھا على وللحصا بةولطلما قثائولا: 

 ) بلطمل تحمی ( ليوالا دلسیا مباس بلطم   -

 ، نبیعییطلا صلألشخا نیة بالنسبةوطلا فیرلتعا اقةطب نم نسخة   -

 ، نییولمعنا صلألشخا بالنسبة لجبائیةا فیرلتعا اقةطب نم نسخة   -

 ول،لمفعا یةرسا لستغالا اقةطب   -

 لستغالا حالة في یفيرلا للنقا أو "واجللا " أو " لتاكسيا " عاطق في لمستغلةا رةلسیاا لتسجی دةشھا نم نسخة   -
 . خصةرلا

 



 ألقلوفيا شهرعلىأ ثالثة كلةمر يةدور بصفة تنعقد لتيا للنقل لجهويةا يةرإلستشاا للّجنةا دنعقاا يخرتاو لملفا اعيدإ يخرتا حسب

 ئيسهار هاريقر مناسبة كل

 لخدمةا على للحصوا جلأ

 

 19 للفصا خاصةو 2012 لسنة لمالیةا ونبقان قلمتعلا 2011ریسمبد 31 في ؤرخلما 2011 لسنة 7 ددع ونلقانا -

 .منھ

 26 للفصا خاصةو 2017 لسنة لمالیةا ونبقان قلمتعلا 2016ریسمبد 17 في ؤرخلما 2016 لسنة 78 ددع ونلقانا -
 .منھ

رخ  ؤم 2012لسنة  5ـدد عر ألما -  دعنلجبائیة ا زاتباإلمتیا عإلنتفاا روطش طبضب قلمتعل ا 2012جانفي  4في ّ 

 ءقتناإ
دة لمعا راتلسیاا أو "واجل" أو "تاكسي" رةجأ راتلمستعملة كسیاا راتلسیاا  نقحتھ لتيا وصلنصا جمیعویفي رلا لللنق ّ 
 أو

 تممتھ

 یخربتا ددع لمالیةا ریوز دلسیا نعدر لصاا ضیحيولتا ورلمنشا -

 . 2017 رسما 02یخ ربتا 231 ددع لمالیةا ریوز دلسیا نع درلصاا وبلمكتا   -

 لترتيبيةا أو/و لتشريعيةا جعالمرا

 
 

 

 )رإلستثماوا ديإلقتصاا لعملا ةئردا ( لواليةا

 لخدمةا على للحصوا نمكا



   نسیةولتایة ورلجمھا
  خلیةدالوزارة ا

 القصرین الیةو
 رإلستثماوا ديإلقتصاا للعما رةئدا

 

 

 1 ددع قملح

 لجبائیةا زاتباإلمتیا عنتفاإ بلطم

 یفير لنق او واجل أو تاكسي رةسیا ءقتناإ وانبعن
 
 
 

I-    زإلمتیاا بالطب متعلقة تیاطمع: 
 

 

 - اإلسم واللقب أو الغرض اإلجتماعي:........................................................................

 - رقم بطاقة التعریف الوطنیة :..................................وتاریخھا:...................................

 - المعرف الجبائي:..........................................................................................

وانلعنا :...................................................................................................  - 

 ال سابقا زاتباإلمتیا عإلنتفاا    - منع :.................. رةللسیا نالوبالج إذن أول یخرتا

زباإلمتیا :........................................................................................ لمنتفعةا   - 

 

II-         لمھنةا خصةرب متعلقة تیاطمع : 

 

 .......................................... خصةرلا ھذه دإلسنا ئیةدلمبا فقةوالما أو لمھنةا يطتعا خصةر ددع

................................................................................................: دإلسناا یخرتا   

 للنقا وزارة                  الیةولا         یةدلبلا طرف نم دةلمسنا
 

.............................................. یخربتا ددع ......................................  لستغالإ  اقةطب   
 

 :......................................................... لمستغلةا طوطلخا أو فیھا صخرلما نالولجا قةطمن
 

III-        لمستغلةا رةبالسیا متعلقة تیاطمع 
 

 ............................................سنوت              یضھاوتع رحلمقتا رةلسیاا مقر

رةم :...................................................................... ولأل  نالولجا  ضعھاو في  یخرتا   
 

 رديف كتاكسي : مستغلة جماعي أو سیاحي أو واجل أو یفير لنق أو
 
 

 ءإلمضاا


