جة عام  ١٤٤2هـ
 2٦ذو اﳊ ّ
 ٥غشت سنة  202١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦0
اﳉريدة الرسم ّ

يرسم ما يأتي :
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– وﲟقتضى اﳌقرر اﳌؤّرخ ﰲ  ١٧شوال عام  ١٤١٩اﳌوافق

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :ت ـط ـب ـي ـقـ ـ ـا ﻷح ـكـ ـ ـام اﳌ ـادة  ٣م ـن اﳌ ـ ـرس ـ ـوم
التنفيذي رقم  2٥١-2١اﳌؤّرخ ﰲ  2٥شّوال عام  ١٤٤2اﳌوافق
 ٦ي ـون ـي ـو س ـن ـة  2٠2١واﳌ ـذكـ ـور أع ـﻼه ،ي ـه ـدف هـ ـذا القرار إﱃ

تعي ـﲔ أع ـض ـاء الّلجن ـة الوزاري ـة اﳌكّلف ـة بإع ـداد اﳉ ـرد الكّمي

والـ ـن ـوعي والت ـقـديري ﻷمﻼك وحقوق وواجبات ومستخدمي
الوكالة الوطنية ﳌسح اﻷراضي اﶈلة ،اﶈّولة إﱃ وزارة
اﳌالية.
اﳌادة  : 2تتشكل الّلجنة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه،
التي يرأسها مدير إدارة الوسائل بالوكالة الوطنية ﳌسح
اﻷراضي اﶈلة ،من اﻷعضاء اﳌذكورين أدناه :
– اﳌديرون اﳉهويون ﳌسح اﻷراضي التابعون للوكالة
الوطنية ﳌسح اﻷراضي اﶈلة،
– مـ ـديـ ـرو مـ ـسـ ـح اﻷراضـ ـي لـ ـل ـوﻻيـ ـات الت ـابـ ـع ـون لـ ـل ـوك ـ ـالـ ـة
الوطنية ﳌسح اﻷراضي اﶈلة،
– مديرو أمﻼك الدولة بالوﻻيات.
اﳌادة  : ٣يـ ـنـ ـشـ ـ ـ ـر هـ ـ ـذا ال ـ ـقـ ـ ـرار ﰲ اﳉ ـ ـري ـ ـ ـدة الّرسـ ـم ـ ـ ـ ـ ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ح ـ ـّرر بـ ـاﳉزائـ ـر ﰲ  ٤ذي اﳊجـ ـ ـة عـ ـ ـام  ١٤٤2اﳌوافـ ـق ١٤

يوليو سنة .2٠2١

أيمن بن عبد الرحمان
–––––––––––★–––––––––––
مقـ ـرر م ـ ـؤرخ ﰲ  ٩رمضـ ـان ع ـ ـام  ١٤٤2اﳌواف ـ ـق  2١أبري ـ ـ ـل
سنة  ،202١يحدد شكل رخص التنقل لبعض البضائع

 ٣فبراير سنة  ١٩٩٩الذي يحدد كيفيات تطبيق اﳌادة 22٣
من قانون اﳉمارك،
يقّرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  22٣من القانون رقم
 ٠٧-٧٩اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  2١ي ـ ـولـ ـيـ ـو سـ ـن ـ ـة  ،١٩٧٩اﳌ ـعـ ـدل واﳌـ ـتـ ـمـ ـم

واﳌذكور أعﻼه ،واﳌادتﲔ  ٣و ٣مكرر من اﳌرسوم التنفيذي

رقـ ـم  ٣٠٠-١8اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  ١8ربيع اﻷول عام  ١٤٤٠اﳌوافق 2٦

نوفمب ـر سـ ـنـ ـة  ،2٠١8اﳌـ ـع ـ ـدل واﳌتمم واﳌذكور أعﻼه ،يهدف
هذا اﳌقرر إﱃ ﲢديد :
– شكل رخص التنقل لبعض البضائع ﰲ اﳌنطقة البرية
من النطاق اﳉمركي وشروط إصدارها واستعمالها،
– شكل التصريح بالنقل ومحتواه.
اﳌادة  : 2مع مراعاة أحكام اﳌادتﲔ  ١2و ١٣من اﳌرسوم

الت ـن ـف ـي ـذي رقـ ـم  ٣٠٠-١8اﳌ ـؤّرخ ﰲ  ١8رب ـيـ ـع اﻷول عـام ١٤٤٠

اﳌوافق  2٦ن ـوف ـم ـب ـر س ـن ـة  ،2٠١8اﳌعدل واﳌتمم واﳌذكور
أعﻼهُ ،تصدر رخصة التنقل لكل عملية نقل للبضائع ورخصة

التنقل السنوية للبضائع من طـ ـرف اﳌ ـص ـالح اﳌ ـع ـن ـي ـة ب ـن ـاء
عـ ـ ـ ـﲆ ط ـلـ ـ ـ ـ ـب الت ـاج ـ ـ ـ ـر أو نـ ـاق ـ ـل البـ ـض ـ ـاع ـ ـة وفـ ـق ـ ـ ـا للن ـ ـم ـ ـوذج ـ ـﲔ
اﳌرفقﲔ باﳌلحقﲔ اﻷول والثاني بهذا اﳌقرر.
يجب أن تتضمن رخصة التنقل ،عﲆ اﳋصوص ،البيانات
التي تسمح بالتعرف عﲆ :
– مقدم الطلب وصفته،
– طبيعة وكمية أو حجم البضاعة،

ﰲ اﳌنطقة البرية من النطاق اﳉمركي وشروط

– وسيلة النقل،

إصدارها واستعمالها وكذا شكل التصريح بالنقل

– عناوين أماكن الرفع والوجهة،

ومحتواه.

– اﳌسلك اﶈدد ومدة النقل مع اﻹشارة إﱃ ساعة اﻹقﻼع،
––––––––––

ن اﳌدير العام للجمارك،
إ ّ
– ﲟقتضى القانون رقم  ٠٧–٧٩اﳌؤّرخ ﰲ  2٦شعبان عام

 ١٣٩٩اﳌوافق  2١يوليو سنة  ١٩٧٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك،
اﳌعدل واﳌتمم ،ﻻسيما اﳌادة  22٣منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٠٠–١8اﳌؤّرخ ﰲ
 ١8رب ـي ـع اﻷول ع ـ ـام  ١٤٤٠اﳌـ ـواف ـ ـق  2٦نـ ـوفـ ـم ـبـ ـر سـ ـن ـة 2٠١8
واﳌ ـت ـع ـل ـق بتنـ ـق ـل ب ـع ـض الب ـض ـائ ـع ﰲ اﳌ ـن ـط ـق ـة الب ـرية من
النطاق اﳉمركي ،اﳌعدل واﳌتمم ،ﻻسيما اﳌادتان  ٣و٣
مكرر منه،
– وﲟقتضى القرار اﳌؤّرخ ﰲ  ١٣ذي القعدة عام ١٤٤٠
اﳌ ـوافـ ـق  ١٦يـ ـولـ ـي ـو سـ ـن ـة  2٠١٩الذي ي ـح ـدد ق ـائ ـم ـة الب ـض ـائـ ـع
اﳋاضع ـة ل ـرخصة ال ـت ـن ـق ـل ﰲ اﳌن ـط ـقـة الـبـريـة مـن الـنـطـاق
اﳉمركي،

– مّدة صﻼحية رخص التنقل السنوية.
يجب أن تتضمن رخصة التنقل السنوية للبضائع ،حسب
اﳊالة ،اﳌواقع والعناوين اﻹلكترونية والعناوين البريدية
وأرقام الفاكس للمصالح التي أصدرت رخصة التنقل السنوية.
اﳌادة  : ٣طـ ـب ـقـ ـا ﻷحـ ـك ـام اﳌـ ـادة  ٧مـ ـن اﳌـ ـرسـ ـوم الت ـن ـف ـيـ ـذي
رق ـ ـم  ٣٠٠-١8اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  ١8رب ـيـ ـع اﻷول عـام  ١٤٤٠اﳌوافق
 2٦نـ ـوف ـ ـمـ ـبـ ـر سـ ـنـ ـة  ،2٠١8اﳌـ ـع ـ ـدل واﳌتمم واﳌذكور أعﻼه،
ﻻ يمكن التاجر أو الناقل اﳌتورط ﰲ أفعال تهريب ،اﻻستفادة
من رخص التنقل.
اﳌادة ُ : ٤تصدر رخص التنقل السنوية من طرف مصالح
اﳉـ ـمـ ـارك أو مـ ـصـ ـالـ ـح اﻹدارة اﳉ ـبـ ـائـ ـيـ ـة اﻷقـ ـرب إﱃ طـ ـال ـب ـي ـه ـ ـا،
شريطة توفر الشروط اﻵتية :
– امتﻼك صفة التاجر أو الناقل اﳌنتظم،
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ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦0
اﳉريدة الرسم ّ

– ﳑارسة نشاط منتظم،
– أن يكون بإمكانه إعداد برنامج سنوي تقديري لنقل
البضائع.
تسلّم رخصة التنقل السنوية من قبل رئيس مفتشية
أقسام اﳉمارك أو اﳌدير الوﻻئي للضرائب أو رئيس مركز
الضرائب ،اﳌؤهلﲔ إقليميا.
اﳌادة  : ٥يـ ـج ـ ـب أن يـ ـق ـ ـدم طـ ـال ـ ـب رخـ ـص ـ ـة التـ ـنقل ،حسب
اﳊالة ،ملفا يحتوي عﲆ الوثائق اﻵتية :
– ن ـس ـخ ـة م ـن الس ـج ـل التجاري ،عند اﻻقتضاء ،نسخة من
بطاقة اﳊرﰲ أو الفﻼح أو كل وثيقة أخرى تثبت نشاط
مقدم الطلب،

جة عام  ١٤٤2هـ
 2٦ذو اﳊ ّ
 ٥غشت سنة  202١م

يمكن أن يودع التصريح بالنقل عﲆ مستوى اﳌصلحة
اﳌعنية مع وصل استﻼم.
يـ ـجـ ـب أن يـ ـح ـتـ ـوي التـ ـصـ ـريـ ـح ب ـال ـن ـق ـل ،عـ ـﲆ اﳋـ ـص ـ ـوص،
البيانات التي تسمح بالتعرف عﲆ :
– طبيعة وكمية أو حجم البضائع اﳌراد نقلها،
– وسائل النقل،
– أماكن الرفع والوجهة اﳌقصودة،
– اﳌسلك اﶈدد ومدة النقل مع اﻹشارة إﱃ ساعة اﻹقﻼع،
– مرجع رخصة التنقل السنوية اﳌتعلقة به.
ي ـج ـب أن ي ـب ـّين الت ـصـ ـري ـح ب ـالن ـق ـل ،ح ـس ـب اﳊ ـالة ،اﳌـواقع

– نسخة من بطاقة التعريف اﳉبائي،

والعناوين اﻹلكترونية والعناوين البريدية وأرقام الفاكس

– الوثائق اﳉمركية التي تثبت قانونية عملية استيراد

ل ـل ـمصال ـح ال ـتي أصدرت رخصة ال ـت ـن ـقـل السنـويـة لـلـبضائـع

البضائع أو فاتورة الشراء أو كل وثيقة تقوم مقامها،

اﳌعنية.

– الوثائق اﳌفروضة وفقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول

اﳌادة  : ٨يجب عﲆ الناقل للبضائع ،محل رخصة التنقل

بهما اﳌتعلقﲔ بتنقل بعض البضائع كسندات التنقل الصادرة

الس ـن ـوي ـة ،ع ـن ـد ع ـم ـل ـي ـات اﳌ ـراقبـ ـة ،أن ي ـق ـدم رخ ـص ـة ال ـت ـن ـقـ ـل

عن اﻹدارة اﳉبائية والشهادة الصحية والبيطرية،

السنوية اﻷصلية أو نسخة مصادقًا عليها من قبل اﳌصالح

– برنامج سنوي تقديري لنقل البضائع بالنسبة لرخص
التنقل السنوية،
– نسخة من البطاقة الرمادية أو شهادة الترقيم لوسيلة
النقل وبطاقة هوية الناقل،
– ن ـس ـخ ـة مـ ـن ب ـط ـاق ـة اله ـوي ـة بالن ـس ـب ـة لﻸف ـراد ،م ـع بيان
أسباب نقل البضائع ،عند اﻻقتضاء.
اﳌادة  : ٦ﲢرر رخص التنقل ﰲ نسختﲔ ) (2أصليتﲔ،
إحداهما تسلّم إﱃ اﳌستفيد ،وأخرى ﲢفظ من قبل اﳌصلحة
اﳌصدرة.
يجب أن تسجل رخص التنقل ﰲ سجﻼت خاصة ،تبعا
لطريقة اﻹصدار ،مؤشرة ومرقمة من قبل رئيس مفتشية
أقسام اﳉمارك اﳌؤهل ،ﳑا يسمح بضمان اﳌتابعة والتسوية،
ويم ـك ـن أن ُتدعـم أو ُتعوض هذه السجﻼت بتطبيقات آلية أو
بدعائم إلكترونية.

التي أصدرتها والتصريح بالنقل والسند الذي يبرر تبليغه
للمصالح اﳌؤهلة.
يم ـك ـن الق ـي ـام بت ـب ـري ـر ت ـب ـل ـي ـغ الت ـص ـري ـح بن ـق ـل الب ـض ـائـ ـع،
حسب اﳊالة ،بواسطة :
– وصل اﻻستﻼم ﰲ حالة اﻹيداع اﳌادي،
– وصل البريد،
– وصل اﻻستﻼم لﻺرسال عن طريق الفاكس،
– رسالة مطبوعة لﻺرسال عن طريق البريد اﻹلكتروني،
– الرسالة الصادرة ﰲ حالة اﻹرسال عبر النظام اﳌعلوماتي
للجمارك.
يجب عﲆ الناقل تبرير عﻼقته باﳌستفيد من رخصة
التنقل ،ﰲ حالة ما إذا لم يكن هو اﳌستفيد.
اﳌادة  : ٩تقوم مصالح اﳉمارك بضمان التنسيق الوثيق

اﳌادة  : 7يجب عﲆ اﳌستفيد من رخصة التنقل السنوية،

مع مصالح اﻹدارة اﳉبائية ومع اﻷعوان اﳌذكورين ﰲ اﳌادة

أن يعد تصريحا بنقل البضائع وفقا للنموذج اﳌرفق باﳌلحق

 2٤١من قانون اﳉمارك ،من أجل تبادل اﳌعلومات ﰲ مجال

الثالث بهذا اﳌقرر ،والذي يجب أن يبّلغ إﱃ مصالح اﳉمارك

رخص التنقل.

أو م ـص ـال ـح اﻹدارة اﳉـ ـبـ ـائـ ـيـ ـة ال ـت ـي أص ـ ـدرت رخ ـ ـص ال ـت ـن ـق ـ ـل
السنوية ،قبل الشروع ﰲ عملية النقل ،بوسائل اﻻتصال
اﻵتية :

يمكن ،عند اﳊاجة ،إعداد تعليمة مشتركة بﲔ اﳌديرية
ال ـع ـام ـة ل ـل ـج ـمـارك واﳌديـريـة الـعـامـة لـلضرائب ،ﲢدد طـرق
التنسيق ﰲ هذا اﳌجال.

– التصريح عﲆ اﳋط من خﻼل النظام اﳌعلوماتي للجمارك،
– البريد اﻹلكتروني،
– البريد،
– الفاكس.

اﳌادة  : ١0ﰲ إطـ ـار مـ ـهـ ـام ـه ـ ـم ،تـ ـ ـ ـق ـ ـ ـوم م ـ ـ ـصـ ـالـ ـح اﳉ ـمـ ـارك
اﳌك ـل ـف ـة ب ـالرق ـابة الﻼحقـة ،عند اﻻقتضاء ،بإجراء رقابة عﲆ
الوثـ ـائـ ـق اﳌت ـع ـل ـق ـة ﲟل ـفـ ـات رخـ ـص الت ـن ـق ـل وم ـع ـاي ـن ـة م ـق ـ ـرات
اﳌستفيدين من هذه الرخص.

جة عام  ١٤٤2هـ
 2٦ذو اﳊ ّ
 ٥غشت سنة  202١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦0
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌادة  : ١١يـ ـع ـاقب عـ ـﲆ عـ ـدم احـترام أحكام هذا اﳌقرر من
ط ـ ـرف التاجـ ـ ـر أو ناق ـ ـل البضـ ـاع ـ ـة ،وفق ـ ـا للتش ـ ـريـ ـع والتنظي ـ ـ ـم
اﳌعمول بهما.
اﳌادة  : ١2ت ـل ـغ ـى أح ـك ـام اﳌ ـقرر اﳌـ ـؤرخ ﰲ  ١٧شوال عام
 ١٤١٩اﳌوافق  ٣فبراير سنة  ١٩٩٩الذي يحدد كيفيات تطبيق
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اﳌادة  : ١٣يـ ـن ـشـ ـر هـ ـذا اﳌ ـق ـ ـرر ﰲ اﳉ ـ ـري ـ ـ ـدة الّرسـ ـم ـ ـ ـ ـ ـيّة
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  ٩رمضان عام  ١٤٤2اﳌوافق  2١أبريل
سنة .2٠2١

اﳌادة  22٣من قانون اﳉمارك.

نورالدين خالدي
اﳌلحق اﻷول
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة اﳌالية
اﳌديرية العامة للجمارك
اﳌديرية اﳉهوية للجمارك بـ :
مفتشية أقسام اﳉمارك بـ :
مكتب أو مركز اﳉمارك بـ :

)أو الدمغة اﳋاصة ﲟصالح اﻹدارة اﳉبائية(
رخصة تنقل لكل عملية نقل للبضائع
رقم  ................... :مؤرخة ﰲ ................................
يسمح أعوان اﳉمارك  /مصالح اﻹدارة اﳉبائية ،اﳌمضون أسفله )اﻻسم ،اللقب ،الرتبة ،اﻹقامة(..........................................
.......................................................................................................................................................................................................
للسيد )اﻻسم ،اللقب ،الصفة ،رقم التعريف اﳉبائي ،العنوان(..................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
بنقل البضائع اﻵتي ذكرها :
طبيعة البضائع

العدد /الوزن /اﳊجم والقيمة

اﳌﻼحظات

من )العنوان الدقيق ﳌكان الرفع( ...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

إﱃ )العنوان الدقيق ﳌكان الوجهة( ..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
باتباع اﳌسلك اﻵتي )أسماء اﻷماكن اﳌقرر عبورها أو الطريق اﳌقرر سلكه( ...................................................................
ﳌدة ) :عدد الساعات( ...............................................................................................................................................................
ساعة اﻹقﻼع ............................................................................................................................................................................
بواسطة )ذكر نوع وسيلة النقل وﲢديدها( ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
حّرر بـ ،.......................... .ﰲ..................................
إمضاء اﳌستفيد

)بصمة ختم مكتب اﳉمارك أو مصالح اﻹدارة اﳉبائية(

إشعار هام :
ن عدم احترام اﳌدة واﳌسلك اﶈددين يعّرض اﳌخالف إﱃ متابعات طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
إ ّ

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦0
اﳉريدة الرسم ّ
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جة عام  ١٤٤2هـ
 2٦ذو اﳊ ّ
 ٥غشت سنة  202١م

اﳌلحق الثاني

)الوجه اﻷمامي(
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة اﳌالية
اﳌديرية العامة للجمارك
اﳌديرية اﳉهوية للجمارك بـ :
مفتشية أقسام اﳉمارك بـ :
مكتب أو مركز اﳉمارك بـ :

)أو الدمغة اﳋاصة ﲟصالح اﻹدارة اﳉبائية(
رخصة تن ـق ـل سنويـ ـة
رقم  ................... :مؤرخة ﰲ ................................

يسمح أعوان اﳉمارك  /مصالح اﻹدارة اﳉبائية ،اﳌمضون أسفله )اﻻسم ،اللقب ،الرتبة ،اﻹقامة( .........................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
للسيد )اﻻسم ،اللقب ،الصفة ،رقم التعريف اﳉبائي ،العنوان( ................................................................................................
بنقل ،خﻼل مدة اثني عشر ) (١2شهرا ،ابتداء من  ......................إﱃ غاية  ،.........................البضائع اﻵتي ذكرها :

طبيعة البضائع

العدد /الوزن /اﳊجم والقيمة

اﳌﻼحظات

من )عنوان مكان الرفع( ............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
إﱃ )عناوين أماكن الوجهة التقديرية( .....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
باتباع اﳌسالك اﻷكثر مباشرة )التي ستحدد ﰲ التصريح بالنقل(.
حّرر بـ ،.................ﰲ........................
إمضاء اﳌستفيد

)بصمة ختم مكتب اﳉمارك أو مصالح اﻹدارة اﳉبائية(

إشعار هام :
ن عدم احترام اﳌدة واﳌسلك اﶈددين يعّرض اﳌخالف إﱃ متابعات طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
إ ّ

جة عام  ١٤٤2هـ
 2٦ذو اﳊ ّ
 ٥غشت سنة  202١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦0
اﳉريدة الرسم ّ
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)الوجه اﳋلفي(

مﻼحظة هامة

يجب أن تكون كل عملية نقل للبضائع ،محل هذه الرخصة السنوية للتنقل ،موضوع تصريح بالنقل والذي يجب أن يبّلغ
إﱃ مصلحة اﳉمارك أو مصلحة اﻹدارة اﳉبائية التي أصدرت رخصة التنقل السنوية اﳌعنية ،من خﻼل :
التصريح عبر اﳋط ........................................................................................................................................................ :
.......................................................................................................................................................................................................
العنوان اﻹلكتروني ........................................................................................................................................................ :
.......................................................................................................................................................................................................
العنوان البريدي .............................................................................................................................................................. :
.......................................................................................................................................................................................................
رقم الفاكس ...................................................................................................................................................................... :

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦0
اﳉريدة الرسم ّ
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جة عام  ١٤٤2هـ
 2٦ذو اﳊ ّ
 ٥غشت سنة  202١م

اﳌلحق الثالث

)الوجه اﻷمامي(
تصريح بنقل البضائع
أنا اﳌمضي أسفله )اﻻسم ،اللقب ،الصفة ،رقم التعريف اﳉبائي ،العنوان( ...................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
حائز رخصة التنقل السنوية رقم  .............................................................اﳌؤرخة ﰲ .....................................................
أصرح )اختر اﳋانة اﳌناسبة(،
بنقل،
بالترخيص للسيد )اﻻسم ،اللقب ،الصفة ،العنوان( ...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 ،....................................................................................................بنقل البضائع اﳌذكورة أدناه :

طبيعة البضائع

العدد /الوزن /حجم البضائع
اﳌنقولة

اﳌمنوحة

اﳌتبقية

اﳌﻼحظات

من )العنوان الدقيق ﳌكان الرفع( ..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
إﱃ )العنوان الدقيق ﳌكان الوجهة(.................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
باتباع اﳌسلك اﻵتي )أسماء اﻷماكن اﳌقرر عبورها أو الطريق اﳌقرر سلكه(..............................................................................
ﳌدة ) :عدد الساعات(...................................................................................................................................................................
ساعة اﻹقﻼع ...........................................................................................................................................................................
بواسطة )ذكر نوع وسيلة النقل وﲢديدها( ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
حّرر بـ ،................................... .ﰲ ...................................................
اﻹمضاء

جة عام  ١٤٤2هـ
 2٦ذو اﳊ ّ
 ٥غشت سنة  202١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦0
اﳉريدة الرسم ّ
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)الوجه اﳋلفي(

مﻼحظة هامة

يجب أن يبّلغ هذا التصريح بالنقل اﳌتعلق برخصة التنقل السنوية اﳌشار إليها ،إﱃ مصلحة اﳉمارك أو مصلحة
اﻹدارة اﳉبائية التي أصدرت رخصة التنقل السنوية اﳌعنية ،من خﻼل :

التصريح عبر اﳋط ......................................................................................................................................................... :
.......................................................................................................................................................................................................
العنوان اﻹلكتروني ........................................................................................................................................................ :
.......................................................................................................................................................................................................
العنوان البريدي .............................................................................................................................................................. :
.......................................................................................................................................................................................................
رقم الفاكس ...................................................................................................................................................................... :

تذكـ ـير :

يجب تقدﱘ السند الذي يثبت تبليغ هذا التصريح بالنقل مع رخصة التنقل السنوية ،عند طلبها من قبل اﳌصالح
اﳌكلفة باﳌراقبة أثناء نقل البضائع.

