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 مبلغ االقشيمت ببلديهبر الجزائري

 
 جـعـيـيـن الـشـيـبراث

سٍبراث ٍلل عيرهب 
  سٌواث3عً

 

سٍبراث ٍجراوح 
 سٌواث 3عيرهب بًٍ 

  سٌواث6و
 

سٍبراث ٍجراوح 
  و6عيرهب بًٍ 

  سٌواث10

سٍبراث ٍزٍد 
عيرهب عً   

 سٌواث10

     
اهسٍبراث اهسٍبحٍت و اهسٍبراث اهسٍبحٍت اهيهٍأة  

اهركى اهذً ) 1نسٍبراث ٌفعٍت ذاث كوة اهضٌف 
 (ٍسبق سٌت إسجعيبههب

 سٍبراث يسجعيوت
إبجداء يً سٌت 

2012 

 سٍبراث يسجعيوت
 2008إبجداء يً سٌت 

2012و كبل   

 سٍبراث يسجعيوت
 2004إبجداء يً 

  2008 و كبل

سٍبراث يسجعيوت 
و يب كبل 2003فٌ  

  دج300  دج700  دج1.000  دج1.500 .............................. أحضٌت6حجي - 

  دج1.000  دج1.500  دج2.000  دج3.000 ............... أحضٌت9 أحضٌت إهي 7يً - 

  دج2.000  دج3.000  دج4.000  دج8.000 ................. أحضٌت   فيب فوق10يً - 

 
 
 

 5 و 2،3ضٌف : اهسٍبراث اهٌفعٍت اهيخضضت هالسجغالل 

 سٌواث 5اهسٍبراث اهجٌ ٍلل عيرهب عً 
اهسٍبراث اهيسجعيوت ابجداء يً سٌت )

2010) 

اهسٍبراث اهجٌ 
 5ٍسبوً عيرهب 

سٌواث فيب فوق 
اهسٍبراث )

اهيسجعيوت 
ا ى  و2009فٌ
 (كبل

 ببسجثٌبء اهسٍبراث اهسٍبحٍت اهيهٍأة (جملت الحمولت)   ط2,5ًحجي 
 .نسٍبراث ٌفعٍت

  دج2.000  دج5.000

  دج4.000  دج10.000 .(جملت الحمولت) طً 5,5 طً حجي 2,5أنثر يً      - 

  دج7.000  دج15.000 .(جملت الحمولت) طً 5,5أنثر يً      - 

   4سٍبراث اهٌلل اهجيبعٌ هويسبفرًٍ ضٌف 

    اهسٍبراث اهيهٍأة هٌلل األشخبص1.

  دج2.000  دج4.000 .................................................. يلبعد9أكل يً      - 

  دج3.000  دج6.000 ............................... يلعد 27   إهي 9حبفالث ضغٍرة يً - 2

  دج5.000  دج10.000 .............................. يلعد 61 إهي 28حبفالث ضغٍرة  يً - 3

  دج7.000  دج15.000 ......................................... يلعد 61حبفالث أنثر يً - 4

   ( 122)اهسٍبراث اهجٌ ججهل سٌت إسجعيبههب 

    دج300: سٍبراث سٍبحٍت

    دج2.000: سٍبراث ٌفعٍت

 ( يً كبٌوً اهطببع 302اهيبدة  )جعفي يً اهلسٍيت  

 ؛(اهوالٍبث- اهبودٍبث  )اهسٍبراث ذاث اهجركٍى اهخبص اهجببعت هودوهت و اهجيبعبث اهيحوٍت - 
 اهسٍبراث اهجٌ ٍجيجع يبهنٍهب بإيجٍبزاث دبوويبسٍت أو كٌضوٍت ؛- 
 سٍبراث اإلسعبف ؛- 
 اهسٍبراث اهيجهزة بعجبد ضحٌ؛- 
 اهسٍبراث اهيجهزة بعجبد يضبد هوحرائق؛- 

 اهسٍبراث اهيجهزة و اهيخضضت هويعوكًٍ؛-        
 .(2011 يً كبٌوً اهيبهٍت 27اهيبدة )وكود /اهسٍبراث اهيجهزة بوكود غبز اهبجرول اهييٍع       - 

 يـبراث شـيـبراث غير معهيـت بقـشيـمـت الشـ*
 اهجراراث و اَالث اهفالحٍت األخرى؛- 
 ؛(إهخ..... اهدراجبث اهٌبرٍت، و اهدراجبث ذاث اهيحرم) عجالث  (4)اهسٍبراث أكل يً - 
 أَث األشغبل اهعيويٍت؛- 
 .اهيلطوراث- 


