
1 
 

 الضزيبة الخصوصية السنوية على السيارات 

 

 

 

 

Avertissement 

 

 

 

 الباب ألاول: نطاق الحطبيق 

 جمادي 8 في الصادس القشاس من 20 الفصل في اإلابیىت السیاساث السیاساث، على السىىیت الخصىصیت للظشیبت جخظع

 .اإلاغشب في واإلاسجلت والجىالن السیر مشاقبت بشأن 1953) یىایش  12) 2731 ألاولى

 

 الباب الثاني: إلاعفاءات

 :الظشیبت من حعفى

 لألشخاص؛ العمىمي للىقل اإلاعذة العشباث  

 لیلىغشام؛ 3000 على حمىلخھا مع وصهھا یضیذ التي الىفعیت العشباث  

 قاهىوي؛ هبىج لھا اإلاشخص الطالسیاث أو ألاجشة سیاساث  

 راث عجالث بثالر البخاسیت الذساجاث ولزا جاهبیت بعشبت اإلاضودة غیر أو اإلاضودة عجلخین راث الىاسیت الذساجاث -

 أسطىاهخھا؛ حجم مان لیفما اإلاحشك

  العمىمیت؛ باألشغاى الخاصت آلاالث -

  الجشاساث؛ -

  اإلاغشبیت؛ للذولت باإلاثل اإلاعاملت ششیطت دبلىماسیت، بامخیاصاث ماللھا یخمخع التي العشباث -

 ؛» ألاحمش الىهال «اإلاسماة للجمعیت اإلاملىلت العشباث -

  الىطني؛ للخعاون  اإلاملىلت العشباث -

 الفترة طىاى للبیع، عشطھا قصذ اإلاھني للشسم الخاطعىن  السیاساث ججاس یشتریھا التي اإلاسخعملت العشباث -

 ولزا اإلازمىسین الخجاس أسماء في مسجلت جهىن  أن بششط بیعھا إعادة جاسیخ إلى اهاشترائ جاسیخ من اإلامخذة

 ؛W 18  سلسلت في اإلاسجلت العشباث

 قظائیا؛ اإلاحجىصة العشباث -

 ؛العشباث في عذاد الخحف -

 للذولت اإلاملىلت الخالیت لعشباثا:  

 ؤلاسعاف؛ یاساثس -

 ثحذًز

الخصىصيت السىىيت  جلخص هزه الىزيقت بإًجاص شذًذ مقخظياث اإلاذوهت العامت للظشائب اإلاخعلقت بالظشيبت

. وهي ال جحل بأي حاى من ألاحىاى محل القىاهین وألاهظمت الجاسي بها العمل )اإلاخاحت على على السياساث

 البىابت على اإلاىقع "الدششيع والخىظيم الجبائيین"(.صفحاث هزه 
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 علیھا؛ اإلاثبخت اإلاحشك راث الصحیت باإلاعذاث اإلاجھضة السیاساث -

 سیاساث باسخثىاء اإلاذهیت والىقایت اإلاساعذة والقىاث الىطني لألمن العامت لإلداسة الخابعت الخذخل سیاساث -

 اإلاغلقت؛ اإلاصلحت

 .اإلاغلقت اإلاصلحت سیاساث باسخثىاء العسنشیت السیاساث -

 

 الباب الثالث: أجل فزض الضزيبة

 

 فترة فزض الضزيبة

  .سىت مل من جىبرد 31 إلى یىایش فاجح من الظشیبت فشض فترة جمخذ

 

 ألاداء  

 .جبائیت سىت مل من یىایش شھش في الظشیبت أداء یجب

 

 أحداث خالل السنة 

 وصل جاسیخ من ابخذاء الجاسي  الشھش خالى الظشیبت أداء یجب السىت خالى اسخعمالھا في ششع التي الىاقالث یخص فیما

 .الشمادیت البطاقت على الحصىى  ملف إیذاع

 من باإلعفاء الاهخفاع جخىلھا وطعیت في الظشیبت فشض فترة خالى جبق لم التي الىاقالث یخص فیما الشأن ولزلو

 .الظشیبت

 الىاجب السىىیت الظشیبت من عشش الثاوي الجضء طشب من الحاصل یعادى الظشیبت من قسط أداءًجُب وفي الحالخین، 

جىبر د 31 غایت إلى باإلعفاء الاهخفاع اءهاهت أو باإلاغشب الىاقلت اسخعماى في الششوع جاسیخ من الباقیت، ألاشھش عذد في دفعھا

 . اإلازمىس  للخاسیخ اإلاىالي

 .مجاهیت) فیىییذ (صىیشة حسلیم طلب الظشیبت من اإلاعفاة الىاقالث إلاالك یجىص 

 الباب الزابع: جعزيفة الضزيبة

 

 
 القوة الجبائية

 أصناف العزبات
 

أقل من ثمانية 
 أحصنة

 01إلى  8من 
 أحصنة

  00من 
ً
حصانا

  01إلى 
ً
حصانا  

 

 01جساوي أو ثفوق 
 
ً
 حصانا

العشباث اإلاسخخذم 
ن  فيها البنًز

دسهم 753 دسهم 053  دسهم 7333  دسهم 0333   
 

العشباث راث محشك 
 الغاصواى

دسهم 333 دسهم 2533  دسهم 0333  دسهم 13333   
 

 

 



3 
 

 : على البنزین فیھا اإلاسخخذم للعشباث اإلاقشسة الخعشیفت بىفس جفشض الظشیبت أهه  غیر

  راجیین؛ ألشخاص واإلاملىلت ماصواى محشك الىفعیت 'بيهىب' راث العشباث -

 وحشاسي(. مضدوج )لھشبائي محشك راث العشباث أو لھشبائي محشك راث لعشباثا -

 

 .دسھم ( 100 ) مائت قذسه سسم أداء الصىیشة هظیر حسلیم على یترجب

 


