
 الجمھوريـــــة الجزائــــــرية الديمقـــــــراطية الشعبيــــــة
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ةـــماليوزارة ال  
بـــة للضرائـــة العامـــــالمديري  

 

 بـــــــــــــــــــــــــ�غ
 -------- 

 
  _8201قسيمة السيارات 

 
  .السيارات السياحية - : مالكي 

  .السيارات النفعية -         
  .سيارات نقل المسافرين  -                     

  
  

ستتم خ"ل  8201لسنة  يد قسيمة السياراتمدة تسد أن للضرائب ةـــالعام المديرية نتعل 
و ذلك طيلة أيام  2018 مارس 31 سبت اليوم  إلى 01 الخميس يوممن الفترة الممتدة 

  . 16صباحا إلى الساعة  8ا6سبوع من الساعة 
     

 الضرائب قد تقرر فتح قباضاتف ،تھم خ"ل أيام الراحةقسيم اقتناءمن  مالكي السياراتو لتمكين 
  .السبتكل أيام 

   
  .ريتغيعليھا أي  طرأيلم  لھذه السنة ةقسيمالأن تسعيرة تجدر ا?شارة 

 
  :على مستوى ة توفرمقسيمة السيارات  
  

  ؛قباضات الضرائب -
  .البريد  مكاتب  -
-  

  لقد تم تسخير كل الوسائل الضرورية لسير العملية في ظروف حسنة،و عليه يرجى تفادي   
     .للقيام ھذا الواجب القانوني اUيام اUخيرة  انتظارعدم نقاط بيع القسيمات  والطوابير أمام 

 
المبينة في الجدول تسعيرة القانونية للقسيمة غير مطابقة ل اقتناءكل  إلى أن اXنتباهيلفت 

ؤدي إلى سحب بطاقة الترقيم التي لن ترد إلى صاحبھا إX بعد تقديم ي ،الملحق بھذا الب"غ
يرجى من أصحاب ھذا ل، من مبلغ القسيمة%  100طابقة مع غرامة قدرھا قسيمة م

  .قتنائھاإالسيارات التحقق من التسعيرة القانونية لقسيمتھم قبل 
  

تحل محل بطاقة الترقيم  )البطاقة الصفراء( المؤقتةالسير أن بطاقة  ذكيرالتجدر يكما 
السنة، و عليه فإن  المقتناة خ"ل، و ھذا بالنسبة للسيارات الجديدة )البطاقة الرمادية(

  .التراب الوطنيالقسيمة تصبح مستحقة خ"ل شھر من وضع السيارة في السير على 
  

فيما يخص السيارات النفعية، فإن تحديد تعريفة القسيمة يتم على أساس جملة الحمولة و 
  . ليس على أساس الحمولة المسموح بھا

   
 ةاUمامي للسيارعلى الزجاج القسيمة  ستظھارإاق و أن عدم إلص علىيجدر التوضيح أخيرا، 
من  308المادة (من مبلغ القسيمة %  50غرامة جبائية تساوي  إلى تطبيق حتما يؤدي

 .)قانون الطابع

 



  2018 لسنـة ـاراتيقـسـيـمـة عـلى الـس
 الـتسـعيرات الـمطـبقـة

 
 

 

 

 
 مبلغ االقسيمة بالدينار الجزائري

 
 تـعـيـيـن الـسـيـارات

سيارات يقل 
 3عن عمرھا
 سنوات

 

سيارات يتراوح عمرھا 
  سنوات 6سنواتو 3بين

 

سيارات يتراوح 
  و 6عمرھا بين 

 سنوات 10

سيارات يزيد 
عمرھا عن 

 سنوات10

     

السيارات السياحية و السيارات السياحية المھيأة  
الرقم الذي ( 1كسيارات نفعية ذات قوة الصنف 

 )يسبق سنة إستعمالھا

 سيارات مستعملة
إبتداء من سنة 

2016 

 سيارات مستعملة
و  2012إبتداء من سنة 

2016قبل   

 سيارات مستعملة
إبتداء من 
و 2008

2012قبل  

سيارات مستعملة 
و ما قبل2007في  

 دج 500 دج 1.000 دج 1.500 دج 2.000 ..............................أحصنة 6حتى  -

 دج1.500 دج 2.000 دج 3.000 دج 4.000 ...............أحصنة 9أحصنة إلى  7من  -

 دج3.000 دج 4.000 دج 6.000 دج 10.000 .................أحصنة   فما فوق 10من  -

 

  
  

 5و  2،3صنف : السيارات النفعية المخصصة ل1ستغ1ل 

السيارات التي يقل عمرھا عن 
السيارات المستعملة (سنوات  5

 )2014ابتداء من سنة 

السيارات التي يساوي عمرھا 
السيارات (سنوات فما فوق  5

 )قبلا وم 2013المستعملة في

باستثناء السيارات السياحية المھيأة  )جملة الحمولة(طن 2,5حتى 
 .كسيارات نفعية

 دج 3.000 دج 6.000

 دج 5.000 دج 12.000 ).جملة الحمولة(طن 5,5طن حتى  2,5أكثر من  -     

 دج 8.000 دج 18.000 ).جملة الحمولة(طن  5,5أكثر من  -     

   4سيارات النقل الجماعي للمسافرين صنف 

   السيارات المھيأة لنقل ا;شخاص 1.

 دج 3.000 دج 5.000 ................................................مقاعد 9أقل من  -     

 دج 4.000 دج 8.000 .............................مقعد  27إلى    9حاف1ت صغيرة من  -2

 دج 6.000 دج 12.000 ............................مقعد  61إلى  28حاف1ت صغيرة من  -3

 دج 9.000 دج 18.000 ........................................مقعد  62حاف1ت أكثر من  -4

   ) 122(السيارات التي تجھل سنة إستعمالھا 

   دج 500: سيارات سياحية

   دج 3.000: سيارات نفعية

 ) الطابعمن قانون  302المادة ( تعفى من القسيمة 
  ؛)الو=يات -البلديات ( السيارات ذات الترقيم الخاص التابعة للدولة و الجماعات المحلية  -
  ؛ دبلوماسية أو قنصلية بامتيازاتالسيارات التي يتمتع مالكيھا  -
  ؛ا?سعافسيارات -
  ي؛السيارات المجھزة بعتاد صح -
  ؛المجھزة بعتاد مضاد للحرائقالسيارات  -

  ؛السيارات المجھزة و المخصصة للمعوقين -
من قانون المالية  11المادة ( وغاز طبيعي وقودأ  )2011من قانون المالية  27المادة ( وقود/السيارات المجھزة بوقود غاز البترول المميع -

2016 (.  
  يـاراتسـيـارات غير معنيـة بقـسيـمـة السـ*

  و اE=ت الف1حية ا;خرى؛ الجرارات -
  ؛)إلخ..... الدراجات النارية، و الدراجات ذات المحرك( عج1ت ) 4(السيارات أقل من  -
  أEت ا;شغال العمومية؛ -
  .المقطورات -

 

 

 


