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7201قسیمة السیارات 

.السیارات السیاحیة- مالكي : 
.السیارات النفعیة-
.سیارات نقل المسافرين-

.2017مارس31إلى01من 2017لسنة السیاراتعلى قسیمة الد مدة تسديد حدت

8كل أيام األسبوع من الساعة أن بیع القسیمات سیتم ،في ھذا الصددالتوضیحيجدر 
.الضرائبقباضاتعلى مستوى زواال4صباحا إلى الساعة 

الضرائبقباضاتفان ،تھم خالل أيام الراحةقسیملتمكین المواطنین من اقتناء و،أيضا
يوم السبت بما فیھامن شھر مارسكل أيام السبتللجمھور استثنائیامفتوحةكون ست

.2017أفريل1

لھذه السنة لم تتغیر.ةقسیمالأن تسعیرة كما تجدر اإلشارة 

.الجزائربريد يبضاعلى مستوى قة توفرمستكون ايضا قسیمة السیارات 

و المشاكل الناتجة ال تنتظروا آخر لحظة للقیام بھذا الواجب القانوني، تجنبوا طوابیر االنتظار
عنھا.

من ناحیة أخرى، يرجى من أصحاب السیارات التحقق من التسعیرة القانونیة لقسیمتھم قبل 
،المبینة في الجدول الملحق بھذا البالغتسعیرة القانونیة للاقتنائھا. كل قسیمة غیر مطابقة 

تؤدي إلى سحب بطاقة الترقیم التي لن ترد إلى صاحبھا إال بعد تقديم قسیمة مطابقة مع 
% من مبلغ القسیمة.100غرامة قدرھا 

وبھذا . القسیمةناء تباقمعنیون2017ناة في تيبقى مالكوا السیارات الجديدة المق
شھر اجلفي القسیمةناءتوثیقة الق)البطاقة الصفراء(المؤقتةالسیر بطاقة شكلتالصدد

التراب الوطني.من وضع السیارة في السیر على 

فیما يخص السیارات النفعیة، فإن تحديد تعريفة القسیمة يتم على أساس جملة الحمولة و 
لیس على أساس الحمولة المسموح بھا. 

المعنیین باألمر، إلى أن القسیمة يجب أن تلصق على الزجاج األمامي أخیرا، يلفت انتباه 
% من 50غرامة جبائیة تساوي للسیارات. إن عدم االستظھار على الزجاج يؤدي إلى تطبیق

من قانون الطابع).308مبلغ القسیمة (المادة 



2017ـارات لسنـةیقـسـیـمـة عـلى الـس
الـتسـعیرات الـمطـبقـة

مبلغ االقسیمة بالدینار الجزائري

تـعـیـیـن الـسـیـارات
سیارات یقل 
3عمرھا عن

سنوات

سیارات یتراوح عمرھا 
6سنوات و3بین 

سنوات

سیارات یتراوح 
و6عمرھا بین 

سنوات10

سیارات یزید 
عمرھا عن   

سنوات10

السیارات السیاحیة و السیارات السیاحیة المھیأة  
(الرقم الذي 1كسیارات نفعیة ذات قوة الصنف 

یسبق سنة إستعمالھا)

سیارات مستعملة
إبتداء من سنة 

2015

سیارات مستعملة
و 2011إبتداء من سنة 

2015قبل 

سیارات مستعملة
2007إبتداء من 

2011و قبل

سیارات مستعملة 
و ما2006في 
قبل

دج500دج1.000دج1.500دج2.000أحصنة..............................6حتى -
دج1.500دج2.000دج3.000دج4.000أحصنة...............9أحصنة إلى 7من -
دج3.000دج4.000دج6.000دج10.000أحصنة   فما فوق.................10من -

5و 2،3السیارات النفعیة المخصصة لالستغالل : صنف 

السیارات التي یقل عمرھا عن 
سنوات (السیارات المستعملة 5

)2013ابتداء من سنة 

السیارات التي یساوي عمرھا 
سنوات فما فوق (السیارات 5

قبل)ا مو2012المستعملة في

باستثناء السیارات السیاحیة المھیأة (جملة الحمولة)طن2,5حتى 
كسیارات نفعیة.

دج3.000دج6.000

دج5.000دج12.000(جملة الحمولة).طن 5,5طن حتى 2,5أكثر من -
دج8.000دج18.000(جملة الحمولة).طن 5,5أكثر من -

4سیارات النقل الجماعي للمسافرین صنف 
السیارات المھیأة لنقل األشخاص1.

دج3.000دج5.000مقاعد................................................9أقل من -
دج4.000دج8.000مقعد .............................27إلى 9حافالت صغیرة من -2
دج6.000دج12.000مقعد ............................61إلى 28حافالت صغیرة من -3
دج9.000دج18.000مقعد ........................................62حافالت أكثر من -4

)122السیارات التي تجھل سنة إستعمالھا (
دج500سیارات سیاحیة: 

دج3.000سیارات نفعیة: 
من قانون الطابع )302المادة تعفى من القسیمة ( 

الوالیات)؛-السیارات ذات الترقیم الخاص التابعة للدولة و الجماعات المحلیة ( البلدیات -
السیارات التي یتمتع مالكیھا بامتیازات دبلوماسیة أو قنصلیة ؛-
سیارات اإلسعاف؛-
السیارات المجھزة بعتاد صحي؛-
للحرائق؛السیارات المجھزة بعتاد مضاد -
السیارات المجھزة و المخصصة للمعوقین؛- 
11(المادة وغاز طبیعي وقود)  أ2011من قانون المالیة 27(المادة السیارات المجھزة بوقود غاز البترول الممیع/وقود- 

) .2016من قانون المالیة 
یـاراتسـیـارات غیر معنیـة بقـسیـمـة السـ*

اآلالت الفالحیة األخرى؛الجرارات و -
) عجالت ( الدراجات الناریة، و الدراجات ذات المحرك..... إلخ)؛4السیارات أقل من (-
أآلت األشغال العمومیة؛-
المقطورات.-


