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 إىــــــــــــــداء

 
 اىل من يرتبعن عرش قليب والدي العزيزين حفظهما اهلل
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 أخوايت األعزاءإخواين و 

 إىل عائليت و أصدقائي يف كل مكان

 إىل أستاذي ادلشرف احملرتم

 

 

 

 

 

 

 

 حليمة غاشي

 



   

انفــر ــر و عــشك  
، و ال قيود لرب األنام ، بأروع الكالم ،شكرنا باحلسن أوىبنا و باخللق أكرمنا و بالعلم شرفنا شكر بال حدود 

 إىل ادلوىل عز و جل.’

لقبولو ىذه الرسالة ،  زيغام بلقاسمكما يسرين أن أتقدم بالشكر اجلزيل ، و عظيم االمتنان ، إىل األستاذ    
الذي كان لعلمو و فضلو و حسن توجيهو و عونو األثر ادللموس يف ان يظهر البحث يف ىذه الصورة فجزاه اهلل 

 عين خري اجلزاء.

كما أتقدم جبزيل الشكر إىل األستاذة األفاضل أعضاء جلنة ادلناقشة على جهودمها قراءة الرسالة و تصويبها    
 فجزامها اهلل عين خري اجلزاء 

كما أتقدم جبزيل الشكر إىل أستاذي احملاضر الذي أمد يل يد العون يف مشواري العلمي على مستوى جامعة    
 .عثمان بقنيشاحلقوق مبستغاًل األستاذ 

كما أجزل شكري إىل كل من أمدين بالعلم و ادلعرفة و أسدى يل النصح و التوجيو ،و إىل ذلك الصرح     
العلمي الشامخ، متمثال يف جامعة عبد احلميد ابن باديس ،و اخص بالذكر كلية احلقوق و عميد الدراسات و 

 القائمني عليها.
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إْ اٌذشوخ اٌّزغبسػخ ٌٍج١ئخ اٌؼب١ٌّخ دٍّخ فٟ غ١برٙب ِفَٙٛ اٌؼٌّٛخ االلزصبد٠خ ٚجؼٍذ 

 ِٓ اٌزجبسح اٌخبسج١خ أداح راد دٚس ِزٕبِٟ فٟ االلزصبد اٌٛغٕٟ .

ٚ اٌجضائش دٌٚخ لطؼذ أشٛاغ ِؼزجشح فٟ الزصبد٘ب ، د١ث فٛسا ثؼذ االعزمالي ثذد فٟ 

اٌغ١بعخ ججبئ١خ رعّٓ ٌٙب دّب٠خ الزصبد٘ب وٙذف ػبَ ِٓ إٌّبفغخ األجٕج١خ وّب اػزّذد 

ٌزؼش٠ف١خ، ٌىٓ ٘زٖ اٌغ١بعخ ٌُ رؼذ ٔبجؼخ ف١ّب ثؼذ ػٍٝ سلبثخ اٌزجبسح اٌخبسج١خ ٚ اٌذّب٠خ ا

خبصخ ثؼذ األصِخ االلزصبد٠خ ِزؼذدح اٌجٛأت اٌزٟ ِشد ثٙب فٟ ِٕصف اٌثّب١ٕٔبد ثذا٠خ ِٓ 

ٚ اٌزٟ ِٓ أثشص٘ب رشدٞ األٚظبع االلزصبد٠خ ٚ االجزّبػ١خ ٚ ِب ػشفٗ اإلٔزبج  8811

اٌصؼجخ جشاء أخفبض أعؼبس اٌجزشٚي اٌٛغٕٟ ِٓ رشاجغ ٚ ٔمص ٌٍّٛاسد اٌّب١ٌخ ِٓ اٌؼٍّخ 

فٟ األعٛاق اٌؼب١ٌّخ ٚ ػ١ٍٗ ٌجأد اٌجضائش إٌٝ رجٕٟ الزصبد اٌغٛق ٌزذم١ك اٌزٛاصْ ػٍٝ 

ِّب رزطٍت اٌم١بَ ثزغ١شاد ’ ِغزٜٛ االلزصبد اٌىٍٟ ٌجؼط ِخزٍف أٚجٗ إٌشبغ االلزصبدٞ

’ لزصبد٠خ اٌؼب١ٌّخٚجؼٍٙب رزّبشٝ ِغ اٌغ١بعخ اال ، جزس٠خ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌزجبسح اٌخبسج١خ

 ٚرٛاوت عبئش اٌجذٚي ثبٌؼًّ ٚ رٛج١ٙبد صٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ ٚ إٌّظّخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍزجبسح .

فٟ فزشح ٌُ رىٓ ف١ٙب اٌجضائش  ،8888ٚلذ ثذأ اٌزذش٠ش اٌمبٟٔٛٔ ٌٍزجبسح اٌخبسج١خ ِٕز 

ٙٛدا٘ب ِّب جؼً إداسح اٌجّبسن رذبٚي ثىً ِج’ ِغزؼذح ٌزذًّ وً ا٢ثبس إٌبرجخ ػٓ رٌه

 ٚ دبٌٚذ خٍك ِىب١ٔضِبد جذ٠ذح ٌٍم١بَ ثّٙبِٙب اٌجذ٠ذح .’اٌزى١ف ِغ اٌٛظغ اٌجذ٠ذ 

ِٓ ٘زا إٌّطٍك أصجذذ اٌّّٙخ اٌججبئ١خ ٚ اٌذّبئ١خ ال رشىً األعبط فٟ رطج١ك 

ٚ اٌّزّثٍخ أعبعب ’ فٟٙ فٟ اظّذالي ِغزّش ػىظ اٌّّٙخ االلزصبد٠خ’ اٌغ١بعخ اٌجّشو١خ 

ثخٍك ج١ّغ اٌظشٚف ٚ اإلجشاءاد اٌالصِخ د١ث رؼزجش ٘زٖ ’ بسج١خفٟ رشل١خ اٌزجبسح اٌخ

ٌزٕف١ز ع١بعخ اٌذىِٛخ فٟ ١ِذاْ اٌزذش٠ش ’ اٌّّٙخ ِٓ أ٠ٌٛٚبد أ٘ذاف جٙبص اٌجّبسن 

 االلزصبدٞ .

ِغزّشح إٌٝ ٠ِٕٛب  8881ٌٚزٌه فإْ دشوخ اإلصالح ٚ اٌزذذ٠ث اٌزٟ أطٍك ِٕز عٕخ 

اٌزٞ أصجخ أداح فؼبٌخ ٌزط٠ٛش االلزصبد ’ اٌجّبسنِٚغذ ج١ّغ أٚجٗ إٌشبغ ٌجٙبص ’  ٘زا 

 اٌٛغٕٟ ٚ رشل١خ اٌزجبسح اٌخبسج١خ .

’ د١ث أصجذذ إداسح اٌجّبسن فٟ اٌّذ١ػ االلزصبدٞ اٌجذ٠ذ ١ٌظ ِجشد إداسح ججبئ١خ 

 ثً شش٠ىب فٟ اٌزجبسح اٌخبسج١خ ٚ ػ١ٍٗ فٕذٓ ٔزغبءي :

ج١خ ؟ ِٚب ٟ٘ اٌٛعبئً ٚ و١ف ٠ّىٓ إلداسح اٌجّبسن أْ رذمك رشل١خ اٌزجبسح اٌخبس

 اإلجشاءاد اٌّغزؼٍّخ فٟ رٌه؟

ٟ٘ غج١ؼخ اٌزغ١ٙالد اٌزٟ ٠جت ػٍٝ إداسح اٌجّبسن ِٕذٙب ظّبٔب ٌّشٚٔخ اٌؼ١ٍّبد 

 اٌزجبس٠خ ٚ ً٘ ٘زٖ اٌزغ١ٙالد رشرمٟ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌّطٍٛة ؟ 

ّب٠خ ِب ٟ٘  ِىب١ٔضِبد اٌشلبثخ اٌٛاجت رطج١مٙب ظّبٔب ٌذمٛق اٌخض٠ٕخ اٌؼ١ِّٛخ ٚ اٌذ

 االلزصبد٠خ ؟

  ث١ٓ اٌزغ١ٙالد ٚ اٌشلبثخ ؟  CONCILIATIONِب ٟ٘ آ١ٌبد اٌزٛف١ك  
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 الخـــــــــــــــــــــــــــــــطة

 الفصل األول: الجمارك و التجارة الخارجية.

 الجمارك.المبحث األول: ماهية إدارة 

 ادلطلب األول : تعريف إدارة اجلمارك ) النشأة و التطور (

 اجلمارك  األساسية إلدارة وسائلالادلطلب الثاين: 

 إدارة اجلمارك رلال نشاطادلطلب الثالث: 

 التجارة الخارجية  عموميات حولالمبحث الثاني:

 مفهوم التجارة اخلارجيةادلطلب األول: 

 للتجارة اخلارجية  أمهيةادلطلب الثاين: 

  أدوات السياسة التجارية اخلارجيةادلطلب الثالث: 

 التجارة الخارجية مراحل تطور:الثالثالمبحث 

 مرحلة تقييد التجارة اخلارجيةاجلزائريةادلطلب األول: 

  مرحلة اصالح قطاع التجارة اخلارجية اجلزائريةادلطلب الثاين: 

 للتجارة اخلارجيةمرحلة التحرير التام ادلطلب الثالث: 

 (1022-1002تطورا الواردات اجلزائرية ): الرابعادلطلب 

 الجمارك بين التسهيالت و الرقابة في ترقية التجارة الخارجية الثاني:الفصل 

 التسهيالت اجلمركية سبيل لإلنعاش االقتصاديادلبحث األول: 

  اجلمركةالتسهيالت ادلتعلقة باجلانب اإلجراء لعملية ادلطلب األول : 

 التسهيالت ادلعتمدة مبوجب االمتيازات اجلبائية اجلمركيةادلطلب الثاين : 

 التسهيالت ادلقدمة بواسطة االنظمة اجلمركية االقتصاديةادلطلب الثالث : 
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 ادلطلب الرابع : التشجيع و التحفيز من خالل التنظيمية اجلمركية

 و آليات تفعيلهاالمبحث الثاني: الرقابة الجمركية 

 الرقابة ادلسبقة على التصريح الفصلادلطلب األول: 

 ادلوافقة بني الرقابة و التسهيالت من خالل تفعيل الرقابة الالحقةادلطلب الثاين : 
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نظرا لدور الذي تلعبه التجارة الخارجٌة فً النشاط االقتصادي الوطنً و تطوٌره  

الوطنٌة و جلب ما ٌحتاجه السوق الوطنً من السلع و من خبلل تصرٌؾ فابض المنتجات 

الخدمات على شكل واردات و جب من الضروري التحكم فٌها بإسناد مهام مراقبتها لئلدارة 

الجمركٌة التً تعتبر من ابرز و احد الدعابم الربٌسٌة فً االقتصاد الوطنً من خبلل 

أهم إدارات الدولة من حٌث مساهمتها  التشرٌعات و القوانٌن التً تقوم بتطبٌقها كما تعد من

 فً ترقٌة النشاط االقتصادي .

و بؽٌة معرفتها و دورها فً التجارة الخارجٌة تطرقنا فً هذا الفصل الى دراسته كل 

 من :

 المبحث األول:ماهٌة إدارة الجمارك. -

 المبحث الثانً:التجارة الخارجٌة. -
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 الجمارك الجزائرٌةالمبحث األول:ماهٌة إدارة 

تمثل إدارة الجمارك احد الركابز األساسٌة التً تعتمد علٌها الدولة فً حماٌة االقتصاد 

الوطنً من جهة و تموٌل الخزٌنة العمومٌة من جهة أخرى هذا من خبلل المهام المنوطة 

موزعة فً كامل التراب  بها كما تمارس إدارة الجمارك نشاطاتها و أعمالها عبر مصالح 

الوطنً وفقا لنطاق جمركً محدد قانوننا كما تعتبر إدارة الجمارك من أهم مإسسات الجولة 

الجزابرٌة و التً تخضع  الجمركً لنفس التقنٌات و العملٌات المعمول بها على المستوى 

 العالمً 

 المطلب األول: تعرٌف إدارة الجمارك ) النشأة و التطور ( 

ة الجمارك تحوالت كبٌرة أثرت على االقتصاد الوطنً و كانت بوادر هذه عرفت إدار

التحوالت بعد االستقبلل مباشرة و من اجل معرفة التطور التارٌخً لها فقد أعطٌنا أوباال 

 حرى جزبنها إلى فروع و هً كاألتً 

 الفرع األول: مراحل تطور إدارة الجمارك 

 1969- 1962المرحلة األولى:

بلل لم تكن الجمارك إال مصلحة منى المصالح التابعة للهٌبة التنفٌذٌة بعد االستق

أصبحت الجمارك  1963للحكومة الجزابرٌة المإقتة هذه الوضعٌة لم تدم طوٌبل ففً ابرٌل 

مصلحة التحوالت الخارجٌة و الجمارك التً تقسمت بدورها إلى مدٌرٌتٌن فرعٌتٌن و هما 
"

 
1 "

 

 ك _ المدٌرٌة الفرعٌة للجمار

 _ المدٌرٌة الفرعٌة للتحوالت

   

 

 

 

1
 

 

                                                           
 2246افرٌل 06الصادر بتارٌخ 46-172المرسوم الرباسً رقم -
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و إذا كان هذا اإلجراء بالرؼم من بساطته بداٌة الطرٌق أمام إدارة الجمارك للقٌام 

بمهامها المتمثلة فً إصدار التشرٌعات لتنظٌم المصالح و تكوٌن اإلطارات لضمان السٌر 

الحسن لهذه اإلدارة بحٌث كانت الدولة هً المسإولة  الوحٌدة عن عملٌات التبادل عن 

التجارة و تجسٌد ذلك  من خبلل تطبٌقها لنظام الحصص الذي  طرٌق فرض رقابتها على

 ٌحدد كمٌة الواردات 

فً سبتمبر صدرت المدٌرٌة الفرعٌة للجمارك مدٌرٌة محدودة الحرٌة فً ممارسة 

حٌث سمحت هذه الخطوة لئلدارة الجمركٌة  264/64أدوارها و ذلك بموجب المرسوم رقم 

 بالمساهمة فً عدة عملٌات أهمها:

 اٌة المنتوج الوطنً حم-

 مراقبة المنتجات المستوردة-

 التدخل لمكافحة التهرب الجبابً-

ؼٌر أنها كانت تتمٌز باستقبللٌة محدودة و ؼٌر شاملة كونها لم تكن لدٌها فكرة 

واسعة عن المهام التً اسند تالٌها و بعد  هذا بدأت تتعدى محاوالت تدخبلتها من 

 ملت كشرطة اقتصادٌة و صحٌة و بحرٌة ....الخأجل تدعٌم االقتصاد الوطنً و ع

تم مراجعة التعرٌفة الجمركٌة بؽرض توجٌه الواردات  1968و فً فٌفري 

 للتنمٌة

 0978-0971المرحلة الثانٌة 

و تزامنا و مرحلة تؤمٌم التجارة التً تبنتها الجزابر آنذاك تم إعادة تنظٌم اإلدارة 

أدى إلى إجراء عدة تعدٌبلت على التنظٌم الداخلً اإلدارة المركزٌة لوزارة المالٌة مما 

لمدٌرٌة الجمارك باتساع دابرة النشاطات الموكلة لها و كان ذلك بموجب المرسوم رقم 

الذي عمل على تعزٌز دور و مهام الجمارك و ذلك  19/10/1971المإرخ فً  259-71

رعٌة كما ٌلًبعدما أعٌد النظر فً هٌكلها التنظٌمً فقسمت إلى أربع مدٌرٌات ف
1
 : 

 _ المدٌرٌة الفرعٌة للحماٌة و المنازعات 

 _ المدٌرٌة الفرعٌة لؤلنظمة االقتصادٌة و مراقبة التجارة والصرؾ

 _المدٌرٌة الفرعٌة للتشرٌع و اإلحصابٌات 

 المدٌرٌة الفرعٌة لتنظٌم المصالح _

 

 

                                                           
1
 المتعلق بتنظٌم ادارة الجمارك . 22/20/2272المإرخ فً  72- 152المرسوم التنفٌذي رقم - 
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ومقتضٌات  كان لهذه الظروؾ االقتصادٌة الفضل فً إعطاء تعرٌفة جمركٌة تتبلءم

تمثل فً نظام التراخٌص  1973عملٌة الرقابة إذ مهدت إلنشاء نظام جمركً جدٌد سنة 

الشاملة لبلستٌراد أي  مختلؾ القواعد و الجوانب اإلجرابٌة المصاحبة للتبادل التجاري 

الدولً السلعً كالتقٌٌم الجمركً و الفحص قبل الشحن و قواعد المنشؤ و تراخٌص 

ٌكون من حق الدولة المستوردة اتخاذها لتحقٌق أهداؾ مشروعة " االستٌراد و التً
1

 

بٌنما   %25و بالرؼم من ذلك قد سجل المعدل االستٌراد ارتفاعا مذهبل إذ قدرت 

 02/78الشٌن الذي دفع الدولة إصدار قانون رقم   %31ما ٌعادل  1977سجل سنة 

جارة و منح كل ممارسة حرة من المتعلق باحتكار الدولة للت 1978المإرخ فً فبراٌر سنة 

طرؾ القطاع الخاص كما استدعى تجسٌد هذا القانون تجرٌد إدارة الجمارك من امتٌازات 

الخاصة و التً استبدلت بمراقبة بسٌطة و ذلك نظرا الحترام قواعد االحتكار من طرؾ 

ابب المإسسات و تتمثل هذه المراقبة البسٌطة فً مراقبة عملٌات الجمركة و تفتٌش حق

 المسافرٌن ....الخ 

-القٌمة–و هذه الوضعٌة ابعدت إدارة الجمارك عن تكفلها بعناصر التعرٌفة ) النوع 

 الصدر...(

 1987-1979المرحلة الثالثة:

تم إنشاء أول قانون للجمارك الجزابرٌة هذا السند القانونً الذي  1979و فً سنة 

خبللها تمارس الجمارك مختلؾ مهامها أصبح ٌمثل الركٌزة التشرٌعٌة المرجعٌة التً من 

فً المٌدان و الذي ساعدها على تحقٌق أهداؾ المسطرة و هذا القانون كان ساري المفعول 

 1998حتى أول إصبلح فً أوت 

و سعٌا مع تشجٌع الجمارك على تعزٌز دورها أكثر و مساٌرة التطور العام سواء 

ت وزارة المالٌة لهذا القطاع األهمٌة على مستوى الدولة أو على مستوى العالم حٌث أعط

القصوى و ذلك بترقٌة هذا القطاع إلى "مدٌرٌة عامة مستقلة" أي إعطاء هذه اإلدارة كامل 

و  1982المإرخ سنة  238/82االستقبللٌة و هذا وفقا إلحكام المرسوم الرباسً رقم 

عادة و توسٌع هٌكلة أصبحت تسمى بالمدٌرٌة العامة للجمارك و قد ساهم هذا المرسوم إلى إ

الجمارك بحٌث اقر هذا المرسوم بان المدٌرٌة العامة للجمارك تتكون من خمس مدٌرٌات 

مركزٌة لها مصالح داخلٌة و أخرى خارجٌة إضافة إلى أقسام المراقبة وهذه المدٌرٌات 

 تتمثل فً :

 _ المدٌرٌة المركزٌة لؤلنظمة الجمركٌة و الجباٌة 

                                                           
-الجزابر-بوزرٌعة– عدار هومة للطباعة والنشر والتوزٌ–النظام الجمركً فً ظل قانون التجارة الدولٌة -دكتورة أسماء موالي .2

  211ص
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 _ المدٌرٌة المركزٌة للتنظٌم و المنازعات الجمركٌة 

 _ المدٌرٌة المركزٌة للدراسات و التخطٌط 

 _ المدٌرٌة المركزٌة للتوظٌؾ و التكوٌن

إال أن هذا التنظٌم لم ٌبق على حاله إذ طرأت علٌه عدة تؽٌٌرات إضافة إلى نقص 

 التسٌٌرٌة من جهة أخرىاالعتماد من جهة و تؤخٌر اللوابح المتعلقة لهذه السٌاسة 

ؼٌر انه ال ٌمكن النظر الى هذا المرسوم من جهة اٌجابٌة بحٌث بفضله أصبحت 

الجمارك إدارة عامة تتمتع بسلطات التسٌٌر و من خبلل  صدور هذا المرسوم برزت 

للوجود سٌاسة جدٌدة تتمٌز ب:"
 1

  

 _ إقرار خطة و منهجٌة جدٌدة فً التوظٌؾ 

 ٌن بالنسبة لؤلعوان الموجودٌن فً مٌدان العمل التطبٌقً_ إعداد برنامج التكو

 _ إنجاز مدرسة وطنٌة للجمارك خاصة ألعوان الجمارك 

 _ إدخال تقنٌات اإلعبلم اآللً فً اإلدارة الجمركٌة و ذلك لتحسٌن الخدمات

 و التخفٌؾ من األعباء بالنسبة لجمٌع العملٌات الجمركٌة

 الجمارك  _ إعادة النصوص التطبٌقٌة لقانون

 _ضبط و وضع برنامج خاص لمكافحة التهرٌب للمواد التً تدعمها الدولة

  فنظرا للسلبٌات التً ذكرناها سابقا فان محمل هذه األهداؾ لم تحقق و

تجدر اإلشارة هنا إلى أن األنظمة الجمركٌة االقتصادٌة المساعدة فً فترة االحتكار  

ة  إلى أن المإسسات و الشركات العمومٌة فً شكل ال ٌتعدى دورها فً تقدٌم امتٌازات كبٌر

 توقٌؾ الضرابب و الرسوم الجمركٌة و تدابٌر الحظر

ؼٌر أن التحوالت الجذرٌة الطاربة فً مجمل العبلقات الدولٌة آنذاك أدت بإدارة 

الجمارك إلى أن تتؤقلم و هذه التحوالت الجدٌدة بحٌث تؽٌر نمط نظرتها للوقابع التجارٌة و 

ت معالجتها لمختلؾ األعمال قد تؤثرت بالمعاٌٌر التنظٌمٌة التً فرضتها سٌاسة تقنٌا

البلمركزٌة الدولٌة أو ببل حرى نظام مرحلة العولمة والسٌما االقتصادٌة منها الشًء الذي 

 ٌمكنها من التحكم و بفعالٌة فً وسابل التجارة الخارجٌة من خبلل :

                                                           
و  204) ص  2226سنة  الجزابرجامعة –رسالة ماجستٌر معهد العلوم االقتصادٌة -الحماٌة الجمركٌة فً الجزابر–الطالب :زاٌد مراد -1

207 .) 
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 _ تحرٌر التجارة الخارجٌة 

 مل االستقبللٌة للمدٌرٌة العامة للجمارك _ إعطاء كا

 إلى ٌومنا هذا 1988المرحلة الرابعة: من

مدعما لهذا  1990أوت  20المإرخ فً  324/20و كان المرسوم التنفٌذي رقم 

التوجه بحٌث أعطت الوزارة المعنٌة لقطاع الجمارك روحا جدٌدة ساٌرت هذه المعطٌات 

 ٌرٌات مركزٌة حٌث قسمت إدارة الجمارك إلى أربع مد

 _ مدٌرٌة األنظمة الجمركٌة االقتصادٌة 

 _ مدٌرٌة المنازعات و مكافحة التهرٌب

 _ مدٌرٌة التشرٌع و اإلحصابٌات و اإلعبلم اآللً

   _ مدٌرٌة الموظفٌن و الوسابل

و فً  ظل هذه المإشرات أدخلت بعض اإلصبلحات االقتصادٌة و الجبابٌة ،تمثلت 

،و تضمن القانون األول قانون 1990وكذا قانون المالٌة لسنة  10ـ90فً إصدار القانون  

 النقد و القرض نظرا ألهمٌته فً تنشٌط الكتلة النقدٌة و تنظٌم الجهاز المصرفً .

و أصبح ٌساعد المدٌر العام للجمارك ،مسٌرون مكلفون بالدراسات ،و لقد تم تعزٌز 

التً ساهمت فً توسٌع الهٌكل التنظٌمً إدارة الجمارك بجملة من المراسٌم التنفٌذٌة و 

و  1990فٌفري  26المـــــإرخ فً: 5/251للمنشؤ ،بحٌث جاء المرسوم التنفٌذي رقم: 

حٌث قسمت المدٌرٌة  1993ـ12ـ27و الـمإرخ فً:  93/329المتمم للمرسوم رقم: 

 العامة إلى تسع مدٌرٌات و هً:

ٌة "ــ مدٌرٌة التنظٌم و التشرٌع و التقنٌات الجمرك
1

." 

 ــ مدٌرٌة المنازعات.

 ــ مدٌرٌة مكافحة الؽش.

 ــ مدٌرٌة الوسابل و الموارد األولٌة.

 ــ مدٌرٌة الوقاٌة و األمن.

 ــ مدٌرٌة المحروقات.

                                                           
ـ2

الهٌكل التنظٌمً إلدارة الجمارك.   
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 ــ مدٌرٌة الموارد البشرٌة.

 ــ مدٌرٌة التكوٌن.

ضل إن هذا التنظٌم الهٌكلً قد طرأ علٌه تؽٌٌر ، و لقد استطاعت إدارة الجمارك بف

المجهودات المبذولة و السهر و الٌقظة المستمرٌن أن تخطوا خطوات معتبرة إلعادة 

 "1االعتبار إلى هذه المإسسة فً التجارة الخارجٌة " 

 الفرع الثانً: التنظٌم على المستوى المركزي:

 2008فبراٌر لسنة  24المإرخ فً  63ـ 08و بمقتضى المرسوم التنفٌذي رقم: 

 دارة المركزٌة للمدٌرٌة العامة للجمارك و التً تشمل ما ٌلً:المتضمن تنظٌم اإل

 ــ خمسة مدٌرٌة دراسات.

 ــ سبعة رإساء الدراسات 

 ــ المفتشٌة العامة .

 ــ المدٌرٌات اآلتٌة: 

 ــ مدٌرٌة التشرٌع و التنظٌم و المبادالت التجارٌة.

 ــ مدٌرٌة الجباٌة و التحصٌل.

 ــ مدٌرٌة األنظمة الجمركٌة .

 ــ مدٌرٌة االستعبلم الجمركً.

 ــ مدٌرٌة المنازعات.

 ــ مدٌرٌة العبلقات العامة و اإلعبلم .

 ــ مدٌرٌة اإلدارة العامة.

 ــ مدٌرٌة التكوٌن.

 ــ مدٌرٌة الوسابل المالٌة .

ــ مدٌرٌة الهٌاكل القاعدٌة و التجهٌزات .
1

 

                                                           
1
 المتضمن تنظٌم اإلدارة المركزٌة للمدٌرٌة العامة للجمارك 2008فبراٌر لسنة  24المإرخ فً  63ـ 08المرسوم التنفٌذي رقم:  - 
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1
و تكلؾ بما المادة الرابعة: مدٌرٌة التشرٌع و التنظٌم و المبادالت التجارٌة : _1

 ٌؤتً :

 ـ اقتراح أحكام تشرٌعٌة و تنظٌمٌة فً المجال الجمركً .

ـ إعداد اإلجراءات المتعلقة بالتقنٌات الجمركٌة و المبادالت التجارٌة و المراقبة 

 الجمركٌة للصرؾ 

 ـ ترقٌة التسهٌبلت الجمركٌة.

 ـ نقل أحكام المعاهدات الدولٌة  على مستوى التشرٌع الوطنً.

 و تشتمل على ثبلث مدٌرٌات فرعٌة.

  المدٌرٌة الفرعٌة للتشرٌع و التنظٌم 

 و تكلؾ بما ٌؤتً :

ـ الدراسة و اإلعداد و المبادرة بمشارٌع النصوص التشرٌعٌة و التنظٌمٌة ذات الطابع 

 الجمركً و الجبابً و التجاري.

المساهمة مع المإسسات المعنٌة فً تحضٌر مشارٌع النصوص التشرٌعٌة و ـ 

التنظٌمٌة فً مجال مراقبة المبادالت الدولٌة و الصرؾ و تعرٌؾ و إعداد إجراءات 

 الجمركٌة المتعلقة بها.

  المدٌرٌة الفرعٌة للتسهٌالت 

 و تكلؾ بما ٌؤتً :

 الجمركٌة . ـ دراسة و تطوٌر إجراءات التسهٌبلت

 قامة عبلقة مهنٌة مع مساعدي إدارة الجمارك.نشاط المصالح ـ إ

ـ متابعة و تقٌٌم نشاط المصالح ؼٌر الممركزة للجمارك فٌما ٌخص مساعدة المتعاملٌن 

 االقتصادٌٌن 

ـ تمثٌل إدارة الجمارك على مستوى اللجان الوطنٌة للتسهٌبلت البحرٌة و الجوٌة و 

 السكك الحدٌدٌة.

 
                                                           

تصادٌة ـ رحٌل نسٌمه ،دوادي بدٌعة ،لحول فرٌد ، دور الجمارك فً ترقٌة التجارة الخارجٌة" مذكرة التخرج لنٌل شهادة اللٌسانس فً العلوم االق2

12ص  1001دفعة –فرع تجارة دولٌة –
1
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1

 و تكلؾ بما ٌؤتً : للمعاهدات الدولٌة : المدٌرٌة الفرعٌة

 ـ تطبٌق المعاهدات و االتفاقات الجمركٌة الدولٌة.

ـ إقامة عبلقات مع الهٌبات الدولٌة المتدخلة فً المشاكل التقنٌة التً تهم إدارة 

 الجمارك، خاصة المنظمة العالمٌة للجمارك.

تطبٌق المعاهدات و االتفاقٌات ـ تحضٌر التدابٌر المتعلقة بوضع حٌز التنفٌذ كٌفٌات 

 الجمركٌة الدولٌة و صٌاؼة كل إجراء من شؤنه تحسٌن وضعها حٌز التنفٌذ.

 ـ المادة الخامسة: مدٌرٌة الجباٌة و التحصٌل2

 و تكلؾ بما ٌؤتً: 

ـ المشاركة فً إعداد التشرٌع و التنظٌم فٌما ٌخص التعرٌفة الجمركٌة و القٌمة لدى 

الجبابٌة ومنشؤ البضابع المستوردة أو الموجهة للتصدٌر و تحصٌل  الجمارك و االمتٌازات

 الحقوق و الرسوم.

ـ المتابعة و المشاركة فً أعمال المنظمات الدولٌة فٌما ٌخص التصنٌؾ التعرٌفً و 

 القٌمة لدى الجمارك و منشؤ البضابع .

لدى ـ ضمان متابعة ملفات الطعن المتعلقة بعناصر فرض الضرٌبة على البضاعة 

 اللجنة الوطنٌة للطعن .

 و تشتمل على ثبلث مدٌرٌات فرعٌة: 

 المدٌرٌة الفرعٌة للتعرٌفة الجمركٌة و منشأ البضائع 

 و تكلؾ بما ٌؤتً : 

  .ـ المشاركة فً إعداد قواعد المنشؤ التفضٌلً فً إطار المعاهدات التعرٌفة و التجارٌة

ات و المعاٌٌر الدولٌة المقبولة من ـ السهر على وضع حٌز التنفٌذ القرارات و التوصٌ

 (19ص  11الجزابر و المتعلقة بالمدونة التعرٌفٌة.)ج ر 

 

ـ السهر على تقٌٌس تقنٌات التصنٌؾ التعرٌفً و ضمان نشر التصنٌفات ذات المدى 

 العام.

                                                           
20ص22الجرٌدة الرسمٌة رقم 1000فٌفري16المإرخ فً 41-00المرسوم النتفٌذي رقم  06المادة 

1
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ـ الدراسة و اإلجابة على طلبات االستعبلمات المقدمة من المصالح ؼٌر الممركزة 

 تعملٌن فٌما ٌخص المادة التعرٌفٌة و القواعد المتعلقة بمنشؤ البضابع .للجمارك أو المس

ـ ضمان متابعة ملفات الطعن المتعلقة بالنوع التعرٌفً و بمنشؤ البضابع لدى اللجنة 

الوطنٌة للطعن و السهر على تطبٌقها.
 1

 

أو ـ السهر على تطبٌق االمتٌازات الجبابٌة المقررة بواسطة االتفاقات التجارٌة 

 التعرٌفٌة المتعددة األطراؾ أو الثنابٌة .

 :و تكلؾ بما ٌؤتً : المدٌرٌة الفرعٌة للقٌمة لدى الجمارك 

ـ توحٌد مناهج التقٌٌم لدى الجمارك و نشر الوثابق الخاصة به و المساهمة فً تحسٌن 

 كفاءات أعوان الجمارك المكلفة بوضعها حٌز التنفٌذ.

قٌم المنتجات المسعرة فً البورصة أو المحددة ـ إعداد و تحٌٌن قاعدة معطٌات ل

 بدعابم معلومات متخصصة مقبولة عموما.

ـ توجٌه نشاط مصالح الجمارك المكلفة بتطبٌق القٌمة لدى الجمارك أو رقابتها 

 البلحقة.

ـ ضمان متابعة ملفات الطعن المتعلقة بالقٌمة لدى الجمارك لدى اللجنة الوطنٌة للطعن 

. 

  المدٌرٌة الفرعٌة للتحصٌل 

 و تكلؾ بما ٌؤتً : 

 ـ دراسة و تحلٌل تطور تحصٌبلت الحقوق و الرسوم من قابضً الجمارك.

ـ اقتراح كل اإلجراءات التً من شؤنها تحسٌن تحصٌل الحقوق و الرسوم و التً ٌقع 

 تحصٌلها على إدارة الجمارك.

التشرٌع و التنظٌم و اإلجراءات ـ مساعدة و توجٌه قابضً الجمارك فً تطبٌق 

 المتعلقة بالتحصٌل و إٌداع و ضمان أو استرداد الحقوق و الرسوم.

 

 

 
                                                           

20ص22الجرٌدة الرسمٌة رقم 1000فٌفري16المإرخ فً 41-00المرسوم النتفٌذي رقم  05ادة الم
1
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1
 و تكلؾ بما ٌؤتً : المادة السادسة: مدٌرٌة األنظمة الجمركٌة :  -3 

ـ السهر على التنفٌذ الموحد من المصالح ؼٌر الممركزة للجمارك ، للنصوص 

 لقة باألنظمة الجمركٌة .التشرٌعٌة أو التنظٌمٌة المتع

ـ توجٌه نشاط المصالح ؼٌر الممركزة للجمارك فً تطبٌق النصوص التشرٌعٌة أو 

 التنظٌمٌة المنظمة للنشاطات فً مٌدان المناجم و المحروقات.

 ـ تنشٌط و تنسٌق و تحلٌل نشاط المصالح ؼٌر الممركزة للجمارك و تقٌٌمه.

 ى المبادالت الدولٌة .ـ تصمٌم و تحٌٌن اإلجراءات المطبقة عل

 و تشتمل على ثبلث مدٌرٌات فرعٌة: 

  المدٌرٌة الفرعٌة لإلجراءات الجمركٌة 

 و تكلف بما ٌلً :

مساعدة و توجٌه و متابعة نشاط المصالح ؼٌر الممركزة للجمارك فً تطبٌق  ـ

 التشرٌع و التنظٌم و اإلجراءات الجمركٌة.

الجمركٌة المتعلقة بالعرض لبلستهبلك و ـ إعداد اإلجراءات المتعلقة باألنظمة 

 التصدٌر النهابً.

ـ وضع حٌز التنفٌذ بالتعاون مع اإلدارات و الهٌبات المعنٌة ، التدابٌر الضرورٌة 

لترقٌة اإلنتاج الوطنً و اإلجراءات المتعلقة بالمراقبة الجمركٌة للصرؾ و المراسبلت 

 البرٌدٌة و معاملة المسافرٌن.

قابضً الجمارك فً تطبٌق التشرٌع و التنظٌم و اإلجراءات  ـ مساعدة و توجٌه

 الجمركٌة. 

 المدٌرٌة الفرعٌة لألنظمة الجمركٌة االقتصادٌة

 و تكلف بما ٌأتً : 

ـ السهر على التطبٌق الموحد من المصالح ؼٌر الممركزة للجمارك ،لؤلحكام 

 الجمركٌة االقتصادٌة .التشرٌعٌة و التنظٌمٌة و اإلجرابٌة المتعلقة باألنظمة 

 

                                                           
20ص22الجرٌدة الرسمٌة رقم 1000فٌفري16المإرخ فً 41-00المرسوم النتفٌذي رقم  05لمادة 

1
  



                                الفصل االول : الجمارك و التجارة الخارجية                      
 

15 
 

1
 ـ إعداد و متابعة معاٌٌر التسٌٌر فٌما ٌخص اعتماد المستودعات .

ـ دراسة و ترقٌة إجراءات التسهٌبلت الجمركٌة فٌما ٌخص األنظمة الجمركٌة 

 االقتصادٌة وتشجٌع الصادرات .

ـ مسك بطاقٌة وطنٌة للمخازن و مساحات اإلٌداع المإقت و الموانا الجافة و 

 ستودعات لدى الجمارك.الم

ـ متابعة و تقٌٌم نشاط المصالح ؼٌر الممركزة للجمارك فٌما ٌخص مساعدة المتعاملٌن 

 االقتصادٌٌن فً إطار األنظمة الجمركٌة االقتصادٌة.

 :ًالمدٌرٌة الفرعٌة للمحروقات و تكلف بما ٌل 

لرقابة ـ المشاركة فً إعداد معاٌٌر اعتماد و تسٌٌر و سٌر المصانع الخاضعة ل

الجمركٌة و المستودعات الخاصة لمنتجات المحروقات الموجهة لبلستهبلك الداخلً أو 

 التصدٌر.

ـ تكوٌن و تحٌٌن البطاقٌة التقنٌة للمصانع الخاضعة للرقابة الجمركٌة و المستودعات 

 الخاصة.

 ات.ـ السهر على المراقبة الدورٌة لعملٌات التموٌن بالمنتجات البترولٌة للسفن الطابر

 ـ تحلٌل و استؽبلل المعلومات المتعلقة بالمنتجات البترولٌة و المنجمٌة .

ـ المشاركة فً إعداد اإلجراءات الجمركٌة لتسهٌل و تبسٌط صادرات المحروقات و 

 منتجاتها المشتقة.

 و تكلف بما ٌأتً: المادة السابعة: مدٌرٌة الرقابة الالحقة -4

على اساس نظام معلوماتً لتسٌٌر المخاطر و  ـ العمل على ضمان الرقابة البلحقة

 انتقاء الرقابة عملٌات جمركة الضابع المستوردة او الموجهة للتصدٌر.

توجٌه نشاط مصالح الجمارك فٌما ٌخص المناهج العملٌة لمرتكبً الؽش و  -

 تقنٌات مكافحة الؽش بكل انواعه.

بلالت فً المصالح اشعار المفتشٌة العامة للجمارك بالنقابص المهنٌة و االخت -

 المحتمل معاٌنتها خبلل التحرٌات البلحقة المنجزة.
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1
 و تشمل على ثبلث مدٌرٌات فرعٌة 

 و تكلف بما ٌأتً: المدٌرٌة الفرعٌة لتسٌٌر المخاطر 

ضمان او القٌام بضمان من المصالح الخارجٌة المكلفة بمكافحة الؽش الرقابة  -

 البلحقة لعملٌات الجمرك .

 ضمان تحسٌن تصمٌم و تسٌٌر نظام تسٌٌر و تحلٌل المخاطر  -

 مسك بطاقة المخالفٌن -

السهر على وضع حٌز التنفٌذ من المصالح ؼٌر الممركزة للجمارك تدابٌر  -

 الحظر أو الرقابة   لرفع البضابع الخاضعة إلجراءات إدارٌة خاصة و إجبارٌة.

و القابلة للؽش و التً لها القٌام بالتحقٌقات و التحرٌات حول عملٌات الؽش ا -

 طابع وطنً أو تكتسً أهمٌة خاصة. 

 مراقبة نشاط الوكبلء المعتمدٌن لدى الجمارك. -

 و تكلف بما ٌأتً :  . المدٌرٌة الفرعٌة للتحقٌقات 

 التعاون مع المصالح و الهٌبات العمومٌة المكلفة ببحث و قمع تبٌٌض األموال  -

إجراء بحث و كشؾ مخالفات تحلٌل مختلؾ تٌارات الؽش قصد إرساء  -

 تبٌٌض األموال

القٌام أو العمل على القٌام بالتحقٌقات الجمركٌة المرتبطة بمظاهر ؼٌر تلك  -

 المتعلقة بالتزٌٌؾ و االتجار بالمخدرات

التكفل و معالجة طلبات االستعبلم الصادرة من هٌبات أخرى متخصصة فً  -

 مجال مكافحة تبٌٌض األموال

حول تٌارات تبٌٌض األموال و توجٌه المصالح إعداد قواعد معطٌات  -

 الخارجٌة ؼٌر الممركزة للجمارك فً هذا المجال

إعداد ملفات تحقٌقات و إرسالها للمصالح المسٌرة للمنازعات المختصة  -

 إقلٌمٌا

 :ًالمدٌرٌة الفرعٌة لمتابعة الرقابة و تكلف بما ٌأت 

 ارك و الؽٌراستؽبلل المعلومات المتحصل علٌها لدى مساعدي الجم -

 إعداد و تحٌٌن معطٌات باإلعبلم اآللً حول تٌارات الؽش -

 مساعدة و توجٌه المصالح الخارجٌة ؼٌر الممركزة المكلفة بالرقابة البلحقة -
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1
 مدٌرٌة االستعالم الجمركً و تكلف بما ٌأتً: المادة الثامنة: -5

السهر على البحث و جمع و استؽبلل االستعبلم و المعلومة فٌما ٌخص الؽش  -

 الجمركً و الجرٌمة المنظمة و تبٌٌض األموال 

 إعداد قواعد و إجراءات مكافحة الؽش -

إرساء المساعدة المتبادلة و التعاون مع مختلؾ المصالح الوطنٌة أو األجنبٌة التً  -

 الجمركً بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرةتمارس مهاما تمس النشاط 

توجٌه المصالح الخارجٌة ؼٌر الممركزة المكلفة بمكافحة الؽش و التهرٌب    -

 وتبٌٌض األموال و التقلٌد

ضمان تنسٌق المصالح ؼٌر الممركزة إلدارة الجمارك المكلفة بالحراسة فً  -

 الحدود

 و تشمل ثبلث مدٌرٌات فرعٌة: 

 تعالم و المساعدة  المتبادلة   و تكلف بما المدٌرٌة الفرعٌة لالس

 ٌاتً:

القٌام بالبحث و جمع و استؽبلل االستعبلم و المعلومة فٌما ٌخص الؽش  -

 الجمركً و التجاري و إرسالها للهٌبات المعنٌة

تطبٌق اتفاقٌات المساعدة المتبادلة  لؽرض البحث وقمع الؽش الجمركً و  -

  التجاري و تقٌٌم نتابجها و فعالٌتها

متابعة و تقٌٌم نشاطات  لجان التنسٌق الوالبٌة و الفرق المختلطة فٌما ٌتعلق  -

 بمكافحة الؽش الجمركً و الجبابً و التجاري 

 :ًالمدٌرٌة الفرعٌة لمكافحة التقلٌد و تكلف بما ٌأت 

المشاركة فً حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة بالتعاون مع الهٌبات العمومٌة  -

 وق الملكٌة الفكرٌةالمختصة و مع حابزي حق

تنسٌق و توحٌد مختلؾ نشاطات و تدخبلت المصالح الخارجٌة ؼٌر  -

 الممركزة فً مجال مكافحة التقلٌد

 تحٌٌن نظام تسٌٌر و تحلٌل المخاطر بمعاٌٌر الؽش المتعلقة بالتقلٌد -

 المدٌرٌة الفرعٌة لمكافحة التهرٌب و المخدرات و تكلؾ بما ٌاتً: -

تصة فً اطار مكافحة التهرٌب و االتجار التعاون مع المصالح المخ -

 بالمخدرات 
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1
متابعة التطور و المشاركة فً تطوٌر الوسابل البشرٌة و المادٌة و التقنٌة و القاعدٌة 

 و الحٌوانٌة من اجل رفع الفعالٌة فً محاربة االتجار بالمخدرات

توجٌه و تنسٌق و مراقبة نشاطات فرق الجمارك المتخصصة فً مجال  -

 التهرٌب و التجار ؼٌر الشرعً للمخدراتمكافحة 

توجٌه و تعلٌم و مساعدة المصالح الخارجٌة ؼٌر الممركزة للجمارك المكلفة  -

 بحراسة حركة البضابع ووسابل النقل و األشخاص على مستوى النطاق الجمركً

إعداد قواعد معطٌات حول تٌارات التهرٌب الموسع و توجٌه نشاط مصالح  -

 جال الجمارك فً هذا الم

 المادة التاسعة:مدٌرٌة المنازعات و تكلف بما ٌأتً:-6

ضمان تسٌٌر قضاٌا المنازعات و الصفقات التابعة الختصاص اإلدارة  -

 المركزٌة ومتابعة القضاٌا التابعة الختصاص مصالح ؼٌر الممركزة للجمارك

 السهر على تنفٌذ قرارات القضاء النهابٌة -

المشاركة فً اعداد مشارٌع النصوص التطبٌقٌة و االجراءات و المعاٌٌر   -

 فٌما ٌخص تسٌٌر المنازعات الجمركٌة و التسوٌة الخاصة بالصفقات

 و تشتمل على ثبلث مدٌرٌات فرعٌة:  -

 :ًالمدٌرٌة الفرعٌة لقضاٌا المنازعات و تكلف بما ٌأت 

 رة المركزٌة تسٌٌر المنازعات الجمركٌة التابعة الختصاص اإلدا -

إعداد قواعد معطٌات للبٌانات الموجزة لقضاٌا المنازعات و استؽبللها و  -

 إعبلمها للمصالح المكلفة باالستعبلم و التحقٌقات

السهر على حسن تطبٌق األحكام التشرٌعٌة و التنظٌمٌة فٌما ٌخص  -

 المنازعات الجمركٌة من طرؾ المصالح ؼٌر الممركزة للجمارك

 نشر اإلحصابٌات المتعلقة بقضاٌا المنازعات إعداد و تحٌٌن و -

 :ًالمدٌرٌة الفرعٌة لمنازعات التحصٌل و الصفقات و تكلف بما ٌأت 

السهر على حسن التطبٌق من طرؾ المصالح ؼٌر الممركزة األحكام  -

 التشرٌعٌة و التنظٌمٌة فٌما ٌخص منازعات التحصٌل و إجراء الصفقة الجمركٌة 

ً تكون موضوع قرار قضابً للتحصٌل الجبري و دراسة طعون المدٌنٌن الت -

 إعبلم المصالح المكلفة بتنفٌذها 
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 القٌام بنشر  بٌانات األبحاث العامة و بٌانات وقؾ األبحاث -

تركٌز ومراقبة إمكانٌة قبول و تحلٌل ملفات المنازعات موضوع طلب  -

 وطنٌة للصفقاتالصفقة التً ٌعود االختصاص فٌها للمدٌر العام للجمارك أو اللجنة ال

توجٌه قابضً الجمارك فً ممارسة صبلحٌاتهم فً مجال تحصٌل دٌون  -

 المنازعات بصفتهم متابعٌن

  المدٌرٌة الفرعٌة لدراسة االجتهاد القضائً فً المادة الجمركٌة و

 تكلف بما ٌأتً:

المبادرة و المشاركة فً إعداد كل دراسة قانونٌة تهم إدارة الجمارك فٌما  -

 ٌخص قمع مخالفات للقوانٌن و التنظٌمات التً ٌوكل تطبٌقها إلدارة الجمارك 

متابعة و تحلٌل االجتهاد القضابً فً المادة الجمركٌة و الجبابٌة و اإلدارٌة  -

 لح الجماركالتً تهم إدارة الجمارك و ضمان نشرها على مصا

المادة العاشرة : مدٌرٌة العالقات العامة و اإلعالم و تكلف بما ٌأتً:  -7
0

 

إعبلم مستعملً إدارة الجمارك بالنصوص التشرٌعٌة و التنظٌمٌة ذات الطابع  -

الجمركً او التً لها عبلقة بإدارة الجمارك بكل المعلومات التً من شانها ان تهم 

 المستعملٌن

مصالح الخارجٌة فٌما ٌخص استقبال مستعملً المرفق تصمٌم و مساعدة ال -

 العام الجمركً و معالجة شكاوٌهم

 تصمٌم و إعداد و نشر كل وثٌقة ذات طابع عام تخص النشاط الجمركً  -

 و تشتمل على ثبلث مدٌرٌات فرعٌة:

 :ًالمدٌرٌة الفرعٌة للعالقات العامة و تكلف بما ٌأت 

ً اإلدارة المركزٌة للمدٌرٌة العامة تحدٌد إجراءات استقبال المستعملٌن ف -

 للجمارك

إنشاء و تحٌٌن ملؾ مركزي بواسطة اإلعبلم اآللً لكل شكاوى الجمهور و  -

 المتابعات المخصصة لها 

توجٌه و متابعة العبلقات العامة و معالجة شكاوى المستعملٌن على مستوى  -

 المصالح ؼٌر الممركزة إلدارة الجمارك

 ٌش لتفقد حالة عبلقات إدارة الجمارك مع مستعملٌهاتنظٌم زٌارات عمل و تفت -

 :ًالمدٌرٌة الفرعٌة لإلعالم و تكلف بما ٌأت 

 إعبلم المستعملٌن بتوجٌهات المدٌرٌة العامة للجمارك -

 التحٌٌن الدوري لدعابم اإلعبلم للمدٌرٌة العامة للجمارك و نظام معلوماتها -

راقبة تسٌٌر المإسسة إعداد و متابعة و نشر حصابل نظام المعلومات و م -

 الجمركٌة
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 1:ًالمدٌرٌة الفرعٌة للتوثٌق و األرشٌف و تكلف بما ٌأت 

 تقٌٌس مختلؾ الوثابق الجمركٌة   -

توزٌع التوثٌق التقنً للمصلحة على جمٌع مصالح إدارة الجمارك و كذا  -

 مستعملً المرفق العام الجمركً

 الجمركٌةإعداد دالبل و كرارٌس و كتب تتعلق باإلجراءات  -

إعداد النشرٌات الدورٌة المنشورة من طرؾ المدٌرٌة العامة للجمارك  -

 بالتشاور مع الهٌاكل التقنٌة المركزٌة و الخارجٌة

 تكوٌن الرصٌد الوثابقً الجمركً  -

 تسٌٌر أرشٌؾ المدٌرٌة العامة للجمارك -

 0المادة الحادي عشر: المدٌرٌة اإلدارة العامة و تكلف بما ٌأتً: – 8 

اقتراح سٌاسة المدٌرٌة العامة للجمارك فٌما ٌخص تسٌٌر الموارد البشرٌة  -

 بالتنسٌق مع المدٌرٌات األخرى ووضعها حٌز التنفٌذ و السهر على تقٌٌمها الدوري

السهر على وضع حٌز التنفٌذ األحكام القانونٌة األساسٌة المطبقة على موظفً  -

 إدارة الجمارك

د البشرٌة و تشتمل على ثبلث مدٌرٌات السهر على عصرنة تسٌٌر الموار -

 فرعٌة

 :ًالمدٌرٌة الفرعٌة لتسٌٌر المستخدمٌن و تكلف بما ٌات 

وضع حٌز التنفٌذ األحكام القانونٌة و التنظٌمٌة المنصوص علٌها فً القوانٌن  -

األساسٌة المطبقة على جمٌع أسبلك الموظفٌن الممارسٌن فً إدارة الجمارك و المتعلقة 

 رات المهنٌة بتسٌٌر المسا

إعداد المخططات السنوٌة و المتعددة السنوات لتسٌٌر الموارد البشرٌة و  -

 العمل على تصدٌقها من طرؾ السلطة المكلفة عمومٌة و وضعها حٌز التنفٌذ 

إعداد التنبإات المٌزانٌة المتعلقة بتعداد اإلدارة المركزٌة للجمارك و  -

 مصالحها الخارجٌة

 رات المهنٌة لموظفً الجمارك والسهر على نظامٌتها إعداد وثابق تسٌٌر المسا -

السهر على التؤدٌب العام و احترام أحكام النظام الداخلً و مدونة أخبلقٌات  -

 المهنة و السلوك المطبقة على موظفً الجمارك

 السهر على عدم تمركز وثابق تسٌٌر الموارد موكل للمصالح الخارجٌة -

دارٌة أو القضابٌة المرتبطة بالمسار تسٌٌر و متابعة تسٌٌر المنازعات اإل -

 المهنً لموظفً الجمارك
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 :ًالمدٌرٌة الفرعٌة لتنظٌم و تسٌٌر الكفاءات و تكلف بما ٌأت 

تعرٌؾ القواعد و المعاٌٌر المتعلقة بتنظٌم العمل و تسٌٌر التعداد و المهن  -

 الجمركٌة و الكفاءات و تقٌٌم فعالٌتها و نجاعتها

 انجاز دراسات مناصب العمل إلدارة الجمارك و السهر على تحٌٌنها الدوري   -

 ضمان تسٌٌر الكفاءات و المهن الجمركٌة و السهر على تثمٌنها -

 االنجاز الدوري لتدقٌقات الموارد البشرٌة و التدقٌقات االجتماعٌة -

 اقتراح كل التدابٌر التً من شانها تحسٌن ظروؾ معٌشة موظفً الجمارك -

 ملهمو ع

 :ًالمدٌرٌة الفرعٌة للفرق و تكلف بما ٌأت 

 جمع المعلومات المتعلقة بتموقع فرق الجمارك و سٌرها و نشاطاتها -

السهر على تقٌٌس و توحٌد الوثابق و السجبلت المستعملة على مستوى  -

 مصالح الفرق 

اعداد البرامج  السنوٌة لرقابة و تنشٌط مصالح الفرق بالتشاور مع المصالح  -

 جٌة ؼٌر الممركزة الخار

 اقتراح كل تدابٌرالتً من شانها تحسٌن ظروؾ عمل اعوان الفرق و معٌشتهم -

ضمان توجٌه المصالح الخارجٌة ؼٌر الممركزة فٌما ٌخص تسوٌة المشاكل   -

 الخاصة بمستخدمً الفرق

استؽبلل و تحلٌل تقارٌر نشاطات المصالح الخارجٌة ؼٌر الممركزة فٌما  -

 التحسٌن و الفعالٌة الثابتة فً تنفٌذ خدمة الفرقٌخص الفرق بؽٌة 

اقتراح كل تدابٌر التشجٌع و مكافؤة أعوان الفرق بحسب مردود و فعالٌة  -

 عملهم فٌما ٌخص مكافحة الؽش

 و تكلف بما ٌأتً: المادة الثانً عشر: مدٌرٌة التكوٌن-9

تكوٌن اقتراح سٌاسة التكوٌن إلدارة الجمارك و السهر على تنفٌذ مخططات ال -

 بالتعاون مع المدٌرٌات األخرى 

إعداد و تحٌٌن برامج التكوٌن األولً والتخصص و محتواها و كذا وحدات  -

تجدٌد معلومات و تحسٌن مستوى موظفً الجمارك بالتعاون مع مدارس الجمارك و 

 المإسسات المتخصصة فً التكوٌن الجمركً و فً البٌداؼوجٌة.

الولً و تحسٌن مستوى موظفً الجمارك و التقٌٌم السنوي لناتج التكوٌن  -

 تجدٌد معلوماتهم و تشتمل على مدٌرٌتٌن فرعٌتٌن:

1
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 :ًالمدٌرٌة الفرعٌة للتكوٌن األولً و تكلف بما ٌأت 

 السهر على التكٌٌؾ الدابم للبرامج البٌداؼوجٌة. -

المبادرة و المشاركة فً مفاوضات اتفاقٌات التعاون مع الهٌبات الوطنٌة أو  -

 ٌة فً مٌدان التكوٌن المتخصصاألجنب

 نشر كتب التكوٌن األولً -

و السهر على ’ تعٌٌن الطاقة الكامنة للمكونٌن المنبثقٌن من سلك الجمارك -

 الحفاظ علٌها و إبقابها على المستوى النوعً و كذا تجدٌدها.

 تعرٌؾ معاٌٌر انتقاء المدرسٌن الخارجٌٌن حسب احتٌاجات التكوٌن األولً  -

فٌذ برامج التكوٌن األولً فً مدارس الجمارك و المعاهد العلٌا السهر على تن -

 التً تكون لحساب إدارة الجمارك

 تقٌٌم نتابج نشاطات التكوٌن االولً و اقتراح كل اجراء من شانه تحسٌنها -

  المدٌرٌة الفرعٌة لتجدٌد المعلومات و تحسٌن المستوى و تكلف بما

 ٌأتً:

تعٌٌن و تمتٌن بالتعاون مع مجمل هٌاكل ادارة الجمارك االحتٌاجات فٌما  -

 ٌخص التكوٌن المتواصل 

إعداد و نشر المخططات السنوٌة و المتعددة السنوات للتكوٌن و تجدٌد  -

 المعلومات و تحسٌن المستوى 

نشر كل دعابم التكوٌن المتواصل ووضعها تحت تصرؾ مدارس الجمارك و  -

 ة و اإلطارات المدرسة التً تعبر عن احتٌاجاتها منهاالصالح الخارجٌ

مسك بطاقٌة معلوماتٌة للمستفٌدٌن من التكوٌن المتواصل و منح شهادات  -

 المتابعة للموظفٌن الذٌن تابعوا بنجاح دورات تجدٌد المعلومات و تحسٌن المستوى

 نه.تقٌٌم نتابج نشاطات التكوٌن المتواصل و اقتراح كل إجراء من شانه تحسٌ -

 المادة الثالث عشر : مدٌرٌة الوسائل المالٌة و تكلف بما ٌأتً: – 01

السهر على تطبٌق القواعد التشرٌعٌة و التنظٌمٌة المتعلقة بتسٌٌر الوسابل  -

 المالٌة المخصصة إلدارة الجمارك 

اإلعداد و السهر على تنفٌذ اإلجراءات المتعلقة بتنفٌذ نفقات التسٌٌر و  -

 الجماركالتجهٌز إدارة 

1
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 و تشتمل على لثبلث مدٌرٌات فرعٌة  -

 :ًالمدٌرٌة الفرعٌة للمحاسبة و تكلف بما ٌأت 

 تسٌٌر مٌزانٌتً التسٌٌر و التجهٌز إلدارة الجمارك  -

 الشروع فً عملٌات و التصفٌة و اإلذن بدفع نفقات المدٌرٌة العامة للجمارك  -

المخصصة لؤلمرٌن بالصرؾ القٌام باألمر بالدفع العتمادات التسٌٌر و الدفع  -

 الثانوٌٌن و ضمان متابعة و مراقبة تسٌٌر االعتمادات المفوضة

إعداد الوضعٌات الدورٌة الستهبلك االعتمادات المسجلة فً مٌزانٌتً التسٌٌر  -

 و التجهٌز

تقرٌر الحساب اإلداري لؤلمر الربٌسً و السهر على إعداد حساب األمرٌن  -

 بالصرؾ الثانوٌٌن 

 لفرعٌة للصفقات و تكلف بما ٌأتً:المدٌرٌة ا 

تنفٌذ اإلجراءات التنظٌمٌة المتعلقة بالصفقات العمومٌة و تسٌٌر الصفقات  -

 المبرمة من طرؾ إدارة الجمارك

 تمثٌل المدٌرٌة العامة للجمارك لدى اللجنة الوزارٌة واللجنة الوطنٌة للصفقات -

  تكلف بما ٌأتً:المدٌرٌة الفرعٌة لمتابعة البرامج و توقع المٌزانٌة و 

 إعداد توقعات المٌزانٌة للمدٌرٌة العامة للجمارك و مصالحها الخارجٌة. -

 القٌام بتقٌٌم و تسجٌل رخص البرامج لدى الوزارة المكلفة بالمالٌة. -

 متابعة برامج عمل مدٌرٌة الوسابل المالٌة -

المادة الرابع عشر: مدٌرٌة الهٌاكل القاعدٌة و التجهٌزات و تكلف بما -11

 ٌأتً:

السهر على تطبٌق القواعد التشرٌعٌة و التنظٌمٌة المتعلقة بتسٌٌر األمبلك المنقولة و   -

 العقارٌة المخصصة إلدارة الجمارك.

بالدراسة و  البرمجة السنوٌة و ’ بالتعاون مع جمٌع مصالح إدارة الجمارك ’ القٌام  -

اكل القاعدٌة اإلدارٌة و المتعددة السنوات الحتٌاجاتها فٌما ٌخص انجاز و اقتناء الهٌ

السكنات اإللزامٌة و الوظٌفٌة و التجهٌزات االجتماعٌة المهنٌة و تزوٌدها 

 بالتجهٌزات و وسابل العمل بكل أنواعها.

 تسٌٌر  برنامج انجاز الهٌاكل القاعدٌة و اقتناء التجهٌزات  -

ها الجٌد ضمان تزوٌد مصالح ادارة الجمارك بالوسابل المادٌة و التحقق من استخدام -

 و صٌانتها.

- 1 
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 متابعة تسٌٌر الوسابل من طرؾ المصالح الخارجٌة ؼٌر الممركزة إلدارة الجمارك. -

 :و تشتمل على ثبلث مدٌرٌات فرعٌة 

 :ًالمدٌرٌة الفرعٌة لتسٌٌر و صٌانة الهٌاكل القاعدٌة و تكلف بما ٌأت 

 الهٌاكل القاعدٌة.المشاركة فً تقٌٌم احتٌاجات مصالح إدارة الجمارك فٌما ٌخص  -

 تقرٌر و تصمٌم برنامج وطنً لبناء و اقتناء الهٌاكل القاعدٌة. -

 تسٌٌر الهٌاكل القاعدٌة لئلدارة المركزٌة. -

 ضمان تسٌٌر األمبلك العقارٌة لمجمل مصالح إدارة الجمارك. -

 السهر على صٌانة الهٌاكل القاعدٌة لمجمل مصالح إدارة الجمارك. -

  للتجهٌزات الخاصة و تكلف بما ٌأتً:المدٌرٌة الفرعٌة 

 تركٌز احتٌاجات المصالح الخارجٌة ؼٌر الممركزة بالتجهٌزات الخاصة. -

إعداد برنامج سنوي لتزوٌد المصالح بالتجهٌزات الخاصة المقتناة من طرؾ االدارة  -

 المركزٌة.

السهر على إحداث التجانس و عقلنة استعمال الوسابل الخاصة المخصصة للمصالح  -

 خارجٌة ؼٌر الممركزة إلدارة الجمارك.ال

 :ًالمدٌرٌة الفرعٌة للوسائل المادٌة و تكلف بما ٌأت 

 المشاركة فً تقٌٌم احتٌاجات مصالح إدارة الجمارك فٌما ٌخص الوسابل المستعملة. -

 تسٌٌر الوسابل الضرورٌة لسٌر اإلدارة المركزٌة . -

 ضمان تزوٌد المصالح بالمعدات و التجهٌزات. -

 لة نظافة و امن العمل فً مقرات مصالح اإلدارة المركزٌة .السهر ع -

مسك بطاقٌة معلوماتٌة لجرد الوسابل المادٌة المخصصة لمختلؾ مصالح ادارة  -

 الجمارك.

 الفرع الثالث : التنظٌم على المستوى الجهوي:
توزعت المدٌرٌة العامة للجمارك على المستوى الجهوي حسب التنظٌم الجدٌد إلى 

ذلك من خبلل  ،مدٌرٌات و تحوي هذه المدٌرٌات على  أقسام تابعة لكل مدٌرٌةعشرة 
 24( المإرخ فً  329/  93المكمل للقانون )  1995 - 01 - 10المرسوم المإرخ فً 

 و هذه المدٌرٌات نجدها  على الشكل الموالً: ،1993أكتوبر 
 
 
1
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 أو ال: المدٌرٌة الجهوٌة بشرق الجزائر و غربها:
 المدٌرٌة الجهوٌة الجزائر خارجً: -0

مفتشٌة  ،مفتشٌة بومرداس ،و تشرؾ على المفتشٌات التالٌة: مفتشٌة تٌزي وزو
 مطار هواري بومدٌن.

 :المدٌرٌة الجهوٌة بغرب الجزائر -2
 مفتشٌة تٌبازة. ،مفتشٌة البلٌدة ،و توجد بها مفتشٌات األقسام التالٌة: مفتشٌة العاصمة

 وٌة األخرى:ثانٌا: المدٌرٌات الجه
 المدٌرٌة الجهوٌة بسطٌف: -1

 ،مفتشٌة قسنطٌنة ،مفتشٌة بجاٌة ،و تشرؾ على المفتشٌات التالٌة: مفتشٌة سطٌؾ
 مفتشٌة جٌجل. ،مفتشٌة باتنة

 المدٌرٌة الجهوٌة بعنابة: -2
 الطارؾ. ،سكٌكدة ،و توجد بها مفتشٌات أقسام فً كل من: عنابة

 المدٌرٌة الجهوٌة بتبسة: -3
 أم البواقً. ،سوق أهراس ،مفتشٌات أقسام فً كل من: تبسةو توجد بها 

 ة:المدٌرٌة الجهوٌة بورقل -4
 .،الواد حاسً مسعود ،ؼرداٌة ،و توجد بها مفتشٌات أقسام فً كل من: ورقلة

 المدٌرٌة الجهوٌة بتلمسان: -5
 مؽنٌة. ،سٌدي بلعباس ، الؽزوات ،و تشرؾ على المدٌرٌات التالٌة: تلمسان

 الجهوٌة بتمنراست:المدٌرٌة  -6
 ،عٌن قزام. مقر مفتشٌاتها لؤلقسام بتمنراست

 المدٌرٌة الجهوٌة ببشار: -7
 النعامة. ،أدرار ،تندوؾ ،و ٌوجد بها مفتشٌات أقسام فً كل من: بشار

 المدٌرٌة الجهوٌة بوهران: -8
و من مهام هذه  تٌارت ،أرزٌو ،و ٌوجد بها مفتشٌات أقسام فً كل من: وهران

:الجهوٌة نذكرالمدٌرٌة 
2

  
 تسٌٌر المصالح الموجودة فً تلك الوالٌات. -
 السهر على تطبٌق القوانٌن و األحكام و التشرٌعات الجمركٌة.  -
 تعزٌز هذه المصالح بالموارد البشرٌة و المالٌة.  -
 تطابق عمل المصالح التً تضمنها و تنسقها و تراقبها.  -
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 المدٌرٌة الجهوٌة بالشلف: -
 ،مستؽانم ، تٌارت . مفتشٌاتها لؤلقسام الشلؾمقر 

 المدٌرٌة الجهوٌة االغواط: -
 الجلفة. ،و ٌوجد بها مفتشٌات أقسام فً كل من: االؼواط

 المدٌرٌة الجهوٌة الٌزي: -
 مقر مفتشٌاتها لؤلقسام بالٌزي

 ثانٌا: المدارس الوطنٌة:
( المإرخ  93 – 336تم إنشاء المدارس الوطنٌة بموجب المرسوم التنفٌذي رقم ) 

(  01/  65و المكرر رقم )  1993 – 12 – 27الموافق لـ  1414رجب  13فً 
، و مهمة هذه المدارس هً تكوٌن و إعداد أعوان 1995 – 01 – 06المإرخ فً 

الجمارك عن طرٌق تخصٌص أوقات للدروس النظرٌة و التطبٌقٌة لتمكٌنهم من االنخراط 
 مثل هذه المدارس فً الهٌبات التالٌة:الكامل فً الوظٌفة الجمركٌة، و تت

المدرسة الوطنٌة للجمارك بوهران: و هً خاصة بتكوٌن اإلطارات  -1
 الجمركٌة من مفتشٌن و ؼٌرهم.

المدرسة الوطنٌة للجمارك بورقلة: وهً خاصة بتكوٌن األعوان الجمركٌٌن  -2
 و ضباط الفرق.

ان الجمركٌٌن و المدرسة الوطنٌة للجمارك بباتنة: و هً خاصة بتكوٌن األعو -3
 ضباط الصؾ.

المدرسة الوطنٌة للجمارك بعنابة: و هً خاصة بتكوٌن المحاسبٌن القباضٌٌن  -4
 و أصحاب تصفٌة الملفات.

 المدرسة الوطنٌة للجمارك بتلمسان و هً خاصة بتكوٌن االعوان الجمركٌٌن  -5
ة من أجل توضٌح أكثر للهٌكل التنظٌمً إلدارة الجمارك، و ذلك لما له من أهمٌ

ارتؤٌت تقدٌم شكل الهٌكل التنظٌمً الجدٌد إلدارة الجمارك مع العلم أنه هناك مشروع 
تؽٌٌر لهذا الهٌكل، و ذلك بإضافة بعض المدٌرٌات و حذؾ مدٌرٌات أخرى، و كذا دمج 
بعض المدٌرٌات األخرى، حٌث أن هناك برنامج جدٌد من أجل تقلٌص الشبكة الجمركٌة 

مدٌرٌات، و ذلك نظرا للتؽٌرات الجدٌدة و المستمرة و  13مدٌرٌة جهوٌة بدل  10إلى 
السرٌعة على المستوى الوطنً و الدولً، فإن هذا التنظٌم قابل للتؽٌٌر و ذلك لكً ٌكون 

 أكثر ارتباطا بالنظام العام. 
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2221دٌسمبر 17المإرخ فً 114-21المرسوم التنفٌذي رقم  
1
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 المطلب الثانً: الوسائل األساسٌة إلدارة الجمارك, و مجال نشاطها:

بكل جدٌة على توفٌر وسابل جدٌدة كفٌلة بتحقٌق األهداؾ تعمل إدارة الجمارك 

المسطرة و القادرة على أداء و تسٌٌر مختلؾ المهام معتمدة فً ذلك و بالدرجة األولى على 

القانون الجمركً الذي ٌعد بمثابة المرشد الجمركً، ثم تلٌه الوسابل المادٌة و التقنٌة و كذا 

 تعد المحرك األساسً و الربٌسً للجهاز الجمركً. المعنوٌة، فكل هذه الوسابل و ؼٌرها

 الفرع األول: الوسائل القانونٌة:

و تشمل الوسابل و األدوات التً تستخدمها إدارة الجمارك وفق قواعد قانونٌة محددة، 

من أجل تحقٌق إستراتٌجٌة وجود الجمارك، و إعطاء الطابع القانونً للعمل التً تقوم به، و 

 نونٌة تتمثل فً:هذه الوسابل القا

 اوال : قانون الجمارك, و قانون التعرٌفة الجمركٌة:

 ٌستمد النظام الجمركً قواه من القانون الجمركً و التعرٌفة الجمركٌة.

 قانون الجمارك: -أ

و هو عبارة عن نصوص تحدد مجال تدخل إدارة الجمارك و الذي بواسطته 

االستٌراد و التصدٌر و الحدود من ٌتسنى إلدارة الجمارك متابعة و مراقبة عملٌات 

خبلل الموانا و المطارات فً إطار المجال الجمركً.
1

 

 كما تطبق القوانٌن و األنظمة الجمركٌة تطبٌقا موحدا على كامل اإلقلٌم الجمركً.

المإرخ  07 – 79و ٌتضمن قانون الجمارك الجزابري و ملحقاته، القانون رقم 

المعدل و المتمم بموجب  1979ٌولٌو  21ـ الموافق ل 1399شعبان عام  26فً 

ؼشت  22الموافق لـ  1419ربٌع الثانً  29المإرخ فً  10 – 98القانون رقم 

فصل، و كل فصل مقسم إلى أقسام، و هذه  15مادة موزعة على  340، 1998

 األخٌرة هً بدورها موزعة إلى فروع.

*و تتوزع هذه الفصول الخمسة عشر
2

 

 جمركٌة:قانون التعرٌفة ال -ب

و هً قابمة أو جدول للرسوم التً تفرض على السلع فً فترة محددة، إذ تشمل 

هذه القابمة مختلؾ البضابع محل التبادل و التً حددتها مختلؾ الحقوق و الرسوم 

                                                           
1

" رسالة ماجستٌر, معهد العلوم االقتصادٌة و علوم التسٌٌر,  –حالة الجزابر  –بن فاٌزة محمد, " النظام الجمركً فً ظل التحوالت االقتصادٌة  

.64, ص 1000 – 2222فرع تخطٌط لسنة   
2

.-الفهرس  –(  20 – 20: قانون الجمارك رقم )    
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الجمركٌة عند االستٌراد و التصدٌر، حٌث ترفق هذه التعرٌفة بفهرس أبجدي للمنتجات، 

تفاقٌة الدولٌة للنظام المنسق لتعٌٌن و ترمٌز البضابع و توجد هذه القابمة فً ملحق اال

ون ـــــ، و التً انضمت إلٌها الجزابر بموجب قان1950 \12 \15المصادق علٌها فً 

 – 91، و المصادق بمرسوم رباسً ) 1991أفرٌل  27( المإرخ فً  09 – 91) 

تبنً النظام ، حٌث أصبح طرفا متعاقدا كنتٌجة ل1991جوٌلٌة سنة  20( فً  241

المنسق، عرفت التعرٌفة نوعا من التنظٌم المحكم.
1
  

 *تمنح التعرٌفة الجمركٌة تسمٌة للبضابع و تشكل هذه التسمٌة نوع البضابع.

ٌحدد المدٌر العام للجمارك بمقرر، الشروط التً تإهل بمقتضاها إدارة الجمارك 

لما ٌؤتً:
2

 

الجمركٌة بالبضاعة إلحاق بضابع ما عند عدم ورودها فً التعرٌفة  -
 األكثر شبها بها.

تحدٌد بند تعرٌفً لبضاعة ما عندما تكون هذه األخٌرة قابلة لترتٌبها  -
 تحت عدة بنود.

إلزام استعمال عناصر الترمٌز لمدونة التعرٌفة قصد التصرٌح بنوع  -
 تعرٌفة البضابع.

 ثانٌا: القانون الدولً, و قوانٌن المالٌة:

ذكره، فإن التشرٌع الجمركً مستوحى من المعاهدات الدولٌة و باإلضافة إلى ما سبق 

 القانون المالً.

 االتفاقٌات و المعاهدات الدولٌة: - أ
نجد أن النظام الجمركً، ٌضع فً الصدارة المعاهدات الدولٌة، لكونها تشكل سندا 

قانونٌا خصٌصا فً دعم التسٌٌر الحسن للتجارة الخارجٌة للدولة، و إجراء دراسات 

رنة لمختلؾ التشرٌعات و األنظمة للدول، استنادا إلى المقاٌٌس الدولٌة من جهة، و مقا

من جهة أخرى االستفادة من المساعدات التقنٌة الممنوحة من قبل المنظمات فً مختلؾ 

 المجاالت.

و من بٌن أهم االتفاقٌات فً هذا المجال، و التً تعمل بها العدٌد من الدول، نجد 

الخاصة بتبسٌط و  1973 – 05 – 18"،  المبرمة فً  KYOTO" اتفاقٌة " كٌوطو 

، كما نجد 1976 – 10 – 12تسهٌل النظم الجمركٌة، و قد صادقة علٌها الجزابر فً 

                                                           
1
 .11: محاضرات األستاذ زاٌد مراد, مقٌاس " تقنٌات الجمارك " مؤخوذة من مذكرة: ربوح عابشة, علً باي زكٌة, مرجع سابق, ص  
2
 .0( ص  20 – 20من قانون الجمارك رقم )  20: المادة  
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و التً  1972 – 12 – 02كذلك االتفاقٌة الخاصة بالحاوٌات المبرمة بجنٌؾ فً 

.1978 – 12 – 14صادقة علٌها الجزابر فً 
1
  

نالك العدٌد من التوصٌات و المعاهدات الدولٌة التً انضمت إضافة إلى ذلك، ه

 إلٌها الجزابر و التً سوؾ تنظم 

 إلٌها، و نذكر:

اتفاقٌة النظام المنسق: و التً ٌعتمد علٌها فً بناء التعرٌفة الجمركٌة،  -
خاصة منها الرموز لكل البضابع، و هً تعمل على توحٌد رموز البضابع على 

 المستوى الدولً.
( من الـ  07و هً مبنٌة على المادة السابعة )  :اقٌة القٌمة الجمركٌةاتف -

( GATT ) –  سابقا، أو  –االتفاقٌة العامة للتعرٌفة الجمركٌة و التجارةOMC – 
حالٌا. –المنظمة العلمٌة للتجارة 

2
 

 اتفاقٌة واشنطن: الخاصة بحماٌة الملكٌة. -
 اتفاقٌة اسطنبول: الخاصة بالنظم الجمركٌة. -
 انٌن المالٌة:قو - ب

تعتبر هذه القوانٌن إحدى الوسابل القانونٌة التً تسهل عمل إدارة الجمارك، و التً 

تصدر بداٌة كل سنة، و التً تعدل و تكمل التشرٌع الجمركً لجعله ٌتماشى و التؽٌرات 

االقتصادٌة الحاصلة فً المجال الجبابً و المالً.
3
  

ة تتضمن النفقات اإلجمالٌة للدولة، إضافة كما أن قانون المالٌة هو عبارة عن وثٌق

إلى الضرابب و الرسوم المباشرة وؼٌر المباشرة و المداخٌل المختلفة خبلل السنة 

لصالح الدولة طبقا للقوانٌن و النصوص التطبٌقٌة الجاري العمل بها.
4

 

إذن فبعد الموافقة على قانون المالٌة، ٌصبح ساري المفعول للسنة الجارٌة، 

فموضوعه إذن الجانب الجبابً و الجانب اإلنفاقً للدولة، فقانون المالٌة هو تشرٌع مالً 

ٌخص كل القطاعات التً تحمل على عاتقها تحصٌل اإلٌرادات لصالح الخزٌنة 

 العمومٌة.

* ال ٌمكن حصر األدوات التً ٌستخدمها النظام الجمركً فً قانون الجمارك و 

باٌة و القوانٌن األخرى السالفة الذكر فقط، بل تحتاج إلى التعرٌفة التً تسٌر مهام الج

قوانٌن أخرى مكملة من أهمها:
5

 

                                                           
1
 .64: بن فاٌز محمد, مرجع سابق, ص  
2
 .11محاضرات زاٌد مراد, مرجع سابق ذكره, ص  
3
 .64: بن فاٌزة محمد, مرجع سابق, ص  
4
 .5, ص 100, أكتوبر 1002: مشروع قانون المالٌة لسنة  
5
 .16: محاضرات األستاذ زاٌد مراد, مرجع سابق ذكره, ص  
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 .قانون الصحة العمومٌة لحماٌة المستهلك 

 .قانون حماٌة البراءات و االختراعات 

 .قانون حماٌة البٌبة الطبٌعٌة 

 .قانون العقوبات 

 .قانون االستثمار و القرض و النقل 
إلى التشرٌع الوطنً و الدولً بصورة خاصة، فكل العناصر  تستند كل هذه القوانٌن

السالفة الذكر الخاصة بالوسابل القانونٌة، تمثل كلها التشرٌع الجمركً، إذ هً قابلة للتجدٌد 

 و التؽٌٌر و لهذا ٌعتبر التشرٌع الجمركً، تشرٌعا دٌنامٌكٌا و مرنا.

 الفرع الثانً: الوسائل البشرٌة: 

كً على الموارد البشرٌة، و التً تخدم احتٌاجات قطاع الجمارك، ٌعتمد النظام الجمر

إذ بدونهم لٌس هناك تنفٌذ لئلستراتٌجٌة، و لهذا أولت الجمارك الجزابرٌة أهمٌة كبٌرة لهذا 

 المورد، و سنترجم هذا االهتمام من خبلل تبٌان التؽٌٌر الجذري الذي شهده الهٌكل البشري.

 أوال: الهٌكلة البشرٌة:

مثل فً إطارات و أعوان الجمارك حٌث ٌمثلون الدولة، و ٌعتبر العنصر البشري و تت

من أهم الوسابل التً توضع تحت سلطة الجمارك للقٌام بعملٌة تطبٌق القوانٌن و التشرٌعات 

 الجمركٌة المسطرة من طرؾ وزٌر العدل.

ذه األخٌرة و فً إطار السٌاسة اإلصبلحٌة التً تبنتها الجمارك الجزابرٌة، أدركت ه

مدى أهمٌة تطوٌر الموارد البشرٌة و ذلك بتكوٌنهم و إعبلمهم بالتشرٌعات و اإلجراءات 

الجمركٌة الجدٌدة و فعبل و فً هذه السنوات األخٌرة نشاهد تطبٌق عملٌات إعادة تؤهٌل 

من مجموع  %10الجمارك، حٌث تقدر نسبة اإلطارات فً إدارة الجمارك بحوالً 

صدد التطور و التحسن فً ظرؾ السنوات القلٌلة القادمة، و استنادا إلى الموظفٌن، و هً ب

، و هً آخر اإلحصابٌات لحد اآلن، و حسب مصالح الجمارك 2000إحصابٌات عام 

موظؾ 10498الجزابرٌة، فإن عدد الموظفٌن قد بلػ 
1
 موزعٌن إلى قسمٌن: 

ضم اقتصادٌٌن مختصٌن القطب اإلداري: و هو تابع للوظٌفة العمومٌة مباشرة، و ٌ -أ

 فً اإلعبلم اآللً، اإلحصابٌات، التكوٌن، المنازعات، المحاسبة.

 و هم فبة أعوان الجمارك، وهذا القطب ٌضم: القطب التقنً: -ب

 : ال ٌقل على شهادة الباكالورٌا.( officier de brigade ) ضباط الفرق -1

ضابط الفرقة + خمسة : مستواه ( officier de contrôle ) ضباط المراقبة -2

 سنوات. أو باكالورٌا + مستوى ثالثة جامعً على األقل.

: مستواه ضابط المراقبة + ( l’inspecteur principale ) المفتش الرئٌسً -3

 .( ENA )خمسة سنوات. أو متخرج من المدرسة الوطنٌة لئلدارة 

                                                           
1
 : le rapport préparé par une commission international ( FMI ), P4. 
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و متخرج : مفتش ربٌسً + خمسة سنوات. أ( i divisionnaire) مفتش عمٌد -4

 INFمن مدرسة القلٌعة المختصة بتكوٌن إطارات الجمارك و الضرابب ) الجباٌة عموما (, 

/ IEDF. 

 : مفتش عمٌد + خمسة سنوات.( le contrôleur générale ) المراقب العام -5

 ثانٌا: تطوٌر الموارد البشرٌة:

مقلقة على إلى وجود ظاهرة خاصة و  1993لقد بٌنة التشخٌصات التً أقٌمت سنة 

مستوى الموارد البشرٌة تتمٌز هذه الظاهرة فً قلة التؤطٌر الجامعً، و وجود مستوى تؤهٌل 

ال ٌتماشى و مهام المإسسة الجمركٌة التً تعمل من أجل التكٌٌؾ المستمر لئلطارات 

 الجمركٌة و التحوالت الراهنة فً االقتصاد العالمً.

من  %1.5ال ٌحتوى إال على  1993نة س %3.5إن نسبة التؤطٌر التً كانت تساوي 

خرٌجً الجامعات و هم متمركزٌن خاصة فً جهات الجزابر العاصمة و وهران، علما أن 

نسبة كبٌرة منهم كانت على وشك التقاعد، و ٌوجد كذلك خلل فاضح فٌما ٌخص الموظفٌن 

 على مستوى هرم السن و الرتب.

ا منذ فترة اإلصبلح األخٌرة و ضمن هذه الشروط تكتسً األعمال المشروعة فٌه

صٌؽة إستعجالٌة و تهدؾ إلى تطوٌر مستمر للتنظٌم ٌسمح للجمارك بالتحكم فً مستقبلها 

 بواسطة إعادة االعتبار للمهنة.

، و كذلك تنفٌذا 1994و مراجعة ألحكام القانون األساسً الخاص الصادر فً جوان 

و جوان  1994تؤطٌرها ما بٌن ألحكام قانونٌة أساسٌة أخرى سمحت للجمارك بتدعٌم 

إطار من كل األصناؾ و ذلك من خرٌجً الجامعات و المدارس  502بتوظٌؾ  2000

فرد مكونٌن بالمدرسة  167العلٌا، بحٌث تحتوى إدارة الجمارك فً المرحلة األخٌرة على 

فرد مكونٌن بالمعهد الجزابري التونسً لبلقتصاد  62، و ( ENA )الوطنٌة لئلدارة 

فً  %9.63كً و الجبابً، ٌسمح هذا الدعم الخارجً الهام برفع نسبة التؤطٌر من الجمر

، و كذا سمح أٌضا بإعادة تجنٌد و إعادة 2000فً أكتوبر  %10إلى  1999دٌسمبر 

 تحدٌد المإهبلت لتطابقها مع تشؽٌل مركز المسإولٌة و القرار داخل المإسسة الجمركٌة.

 

 اإلمدادٌة ) اللوجٌستٌكٌة (:الفرع الثالث: الوسائل 

لكً تستطٌع إدارة الجمارك تؤدٌة مهمتها على أحسن وجه و باألخص القٌام بعملٌة 

جمركة البضابع و مقاومة الؽش و التهرٌب الجمركٌٌن، البد أن تتوفر لدى هذه اإلدارة 

 اإلمكانٌات المالٌة و المادٌة البلزمة و الضرورٌة لذلك.

1
 

                                                           
1

 – 11ص (  20 – 20من قانون الجمارك رقم )  12المادة  
1
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 المالٌة:اوال: الوسائل 

 تعتمد الوسابل البشرٌة التً سبق ذكرها، على الموارد المالٌة التالٌة:

 مٌزانٌة التسٌٌر: تهدؾ إلى تؽطٌة النفقات البشرٌة لسنة واحدة و تشمل: -أ

 أجور و رواتب الجمركٌٌن. -

 نفقات التكوٌن. -

 تكالٌؾ الصٌانة. -

لمكتب جمركً ما، شراء  و ٌكون الهدؾ منها إنشاء مشروع مٌزانٌة التجهٌز: -ب

معدات و أجهزة آلٌة، بناء مدرسة للجمارك... الخ، و ٌمكن أن تمتمد إلى ثبلث سنوات و 

حتى خمسة سنوات، و الجدول أدناه ٌمثل اإلعتمادات المقدمة من طرؾ الدولة، من أجل 

ة لهذا تسٌٌر و تجهٌز قطاع الجمارك و التً ال تمثل سوى نسبة قلٌلة من االحتٌاجات الفعلٌ

  القطاع الحساس.

 ثانٌا: الوسائل المادٌة:

و توضع تحت تصرؾ إدارة الجمارك و المركز الوطنً لئلعبلم اآللً و التسٌٌر عدة 

 وسابل عصرٌة هامة تتمثل فً:

 مجموعة ال بؤس بها من أجهزة الكمبٌوتر. -

 .terminauxطورق  80 -

 طابعة عن بعد. 25 -

 (. 9500منظم دقٌق ) نظامٌن اثنان من نوع رباعً  -

 .5500نظام  15 -

 أما فٌما ٌخص وسابل االتصال فهً تشمل ثبلثة شبكات، و هً على النحو التالً:
 

و أهم إصبلح للعتاد المادي برز فً ظهور ما ٌسمى بجهاز اإلعبلم و التسٌٌر اآللً 
.( SIGAD )للجمارك 

1
 

                                                           
1
 SIGADالمتعلق بكفٌة وشروط عملٌة الجمركة بواسطة  1/01/222المإرخ فً  22المقرر رقم - 
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اإلمكانٌات و المعدات على ٌظهر تنظٌم إدارة الجمارك فً حشد و وضع و توزٌع 
األشخاص بصفة مدروسة، وكذلك فً تبسٌط جمٌع الحركات قصد الحصول على مردودٌة 

 أكبر.
 المطلب الثالث: وظائف و مهام إدارة الجمارك:

تختلؾ أوجه النظر اتجاه مهمة إدارة الجمارك، فهناك من ٌعتبرها إدارة ضرٌبٌة بحكم 
أنها تابعة لوزارة المالٌة و بسبب أنها تعتبر مإسسة جبابٌة و محصلة لمختلؾ الرسوم و 
الضرابب، و أما البعض اآلخر فٌعطٌها صفة اقتصادٌة كونها تلعب دورا اقتصادٌا أكثر منه 

لكن الرأٌٌن ٌتفقان على أن إدارة الجمارك تعد من أهم أجهزة انتعاش و دورا جبابٌا، و 
 تطوٌر االقتصاد الوطنً. 

إضافة إلى أنه ٌمكن تسلٌط الضوء على مهام إدارة الجمارك من خبلل قانون الجمارك 
الذي ٌحدد بدقة المهام األساسٌة للجمارك التً ٌمكننا وصفها بمهام مزدوجة فهً مهام 

 منه نجد: 3جبابٌة و خاصة فً المجال االقتصادي، و حسب المادة اقتصادٌة و 
تتمثل مهمة إدارة الجمارك على الخصوص فٌما ٌؤتً

1
: 

تنفٌذ اإلجراءات القانونٌة و التنظٌمٌة التً تسمح بتطبٌق قانون التعرٌفة و  -
 التشرٌع الجمركٌٌن.

الجمارك على البضابع تطبٌق التدابٌر القانونٌة و التنظٌمٌة المخولة إلدارة  -
 ذات المنشؤ الجزابري الموضوعة تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركٌة.

إعداد إحصابٌات التجارة الخارجٌة و تحلٌلها -


. 
 السهر طبقا للتشرٌع على حماٌة: -

 .الحٌوان و النبات 

 .ًالتراث الفنً و الثقاف 
وة ال تقل أهمٌة عن سابقتها ، و هذه الخطOMC*و الجزابر مقبلة على اإلنظمام إلى 

 ) مشروع الشراكة األورو متوسطٌة (، و نلخص هذه المهام فٌما ٌلً:
 الفرع األول: مهام ذات بعد جبائً:

إن المهمة التقلٌدٌة إلدارة الجمارك هً تحصٌل الحقوق و الرسوم الجمركٌة من أجل 
ا تعتمد علٌه الدولة فً تؽذٌة الخزٌنة، و قد شكل هذا التحصٌل منذ وقت طوٌل مصدرا هام

تموٌل خزٌنتها العمومٌة، بحٌث تبقى الحقوق الجمركٌة أهم مورد لتؽذٌة الخزٌنة العمومٌة 
فً الدول النامٌة ) بعد جبابً (، فً حٌن أنه فً الدول المتقدمة، البعد االقتصادي ٌطؽى 

 أكثر على البعد الجبابً، و تتمثل هذه المهام ذات البعد الجبابً فً:
 تحصٌل اإلٌرادات الجمركٌة: :0

من بٌن أسباب تواجد الجمارك، هو فرض الحقوق و الرسوم الجمركٌة، و التً تشكل 
موردا هاما للمخول الجبابً، و ذلك قصد تزوٌد مٌزانٌة الدولة، و كذلك قصد رفع أسعار 

إلضافة تلك المواد المستوردة حتى تماثل فً قٌمتها أسعار المواد و المنتجات الوطنٌة، با
إلى تحقٌق التوازن فً حالة حدوت عجز مالً، و فً الجزابر تمثل العوابد الجبابٌة من 

من عابدات الدولة، فً حٌن ٌقدر معدل التحصٌل الجمركً  % 78البترول حوالً 

                                                           
1

 20المعدل و المتمم بموجب القانون رقم )  2272ٌولٌو  12الموافق لـ  2122شعبان عام  14( المإرخ فً  07 – 72: قانون الجمارك رقم )  

(.   1/ ص  1, المادة 2220ؼشت  11الموافق لـ  2622رٌع الثانً  12( المإرخ فً  20 –  
 بواسطة المركز الوطنً لئلعبلم اآللً و اإلحصابٌات    ( C.N.I.S). 
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من العابدات اإلجمالٌة للخزٌنة العامة للدولة، وذلك عن طرٌق  % 30الجزابري حوالً 
 لمرسوم على البضابع المستوردة.تحصٌل مختلؾ الحقوق و ا

 
 : تحصٌل اإلٌرادات غٌر الجمركٌة:2

ٌمكن أن ٌكون مصدر اإلٌرادات لٌست الرسوم و الحقوق الجمركٌة، و إنما ناتجة عن 
 تطبٌق العقوبات على مرتكبً المخالفات الجمركٌة، و أهم هذه العقوبات نجد:

 ونٌا نتٌجة ارتكاب الؽرامة: و تشمل على دفع قٌمة من المال محددة قان
مخالفة معٌنة، و تحدٌد المخالفات ٌكون إما بالنظر إلى الرسوم المتؽاضً عنها أو 

 بالنظر إلى قٌمة البضابع، أي تقٌٌم البضاعة المهربة ثم فرض ؼرامة علٌها.
  المصادرة: و هً عبارة عن عملٌة حجز للبضابع و وسابل النقل

 عن دفع قٌمة من المال. المستعملة إلخفاء الؽش، أو تكون عبارة
إذ ٌحول إلى الخزٌنة العمومٌة الناتج الصافً للؽرامات و المصادرات و العقوبات 

المالٌة األخرى.
1

 
 : الرقابة الجبائٌة:3
تشكل الجمارك الجهاز الربٌسً الذي ٌرتكز علٌه التطبٌق الصحٌح للتنظٌم الجبابً،  

دات الجمركٌة و ؼٌر الجمركٌة، مثل مراقبة فهً تسهر على المراقبة الفعلٌة لتحصٌل اإلٌرا
نسب مختلؾ الحقوق و الرسوم المطبقة على خروج أو دخول البضابع من و إلى اإلقلٌم 

و التؤكد من تطبٌقها الفعلً و التماشً مع كل تؽٌٌر أو  ( TVA )و  ( TSA )الوطنً مثل 
ى النصوص التشرٌعٌة تجدٌد فٌما ٌخص معدالت هذه الحقوق و الرسوم، و ذلك بالرجوع إل

 التً تملكها إدارة الجمارك كالتعرٌفة الجمركٌة.
 الفرع الثانً: مهام ذات بعد اقتصادي:

إن من أجل االستجابة إلى قواعد و متطلبات اقتصاد السوق الذي ٌهدؾ إلى االنفتاح 
، ذلك أمام المبادالت الخارجٌة، تعمل إدارة الجمارك فً اآلفاق االقتصادٌة بالدرجة األولى

عن طرٌق توفٌر إمتٌازات إضافٌة لبلقتصاد و تقلٌل التكالٌؾ فً فرض قٌود على 
 المبادالت.

و فً هذا اإلطار فإن إدارة الجمارك تعمل على تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة، و ذلك 
 خبلل قٌامها بدور مزدوج.

 ة.دور حمابً: و ٌتمثل فً حماٌة اإلنتاج المحلً من المنافسة ؼٌر الشرعٌ -1
 دور تحرٌري: و تهدؾ إلى ترقٌة المبادالت الخارجٌة. -2

 و ٌمكن إٌضاح المهام االقتصادٌة فٌما ٌلً:
 : مراقبة المبادالت الخارجٌة:0

تؤتً هذه المراقبة بهدؾ احترام التشرٌعات و التنظٌمات المتعلقة بالمبادالت 
ه فعملٌة المراقبة لها الخارجٌة، و ذلك تحت المراقبة الصارمة ألعوان الجمارك، و علٌ

هدؾ مزدوج:
2

 
 تطبٌق قواعد ونظم مبادالت التجارة الخارجٌة: - أ

                                                           
1

.7: ربوح عابشة، علً باي زكٌة، مرجع سابق، ص    
1
 Des documents remis par ( CNID ). 

1
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تعمل الجمارك على ظمان تطبٌق التشرٌعات المرتبطة بالتجارة الخارجٌة، سواء 
عند االستٌراد أو التصدٌر، كما تعمل الجمارك على عدم تشكٌل أٌة عقبة فً وجه تدفق 

القتصادٌٌن من جهة أخرى, و هذا بالتطبٌق النزٌه و البضابع من جهة، و المتعاملٌن ا
 الحسن للتشرٌعات و القوانٌن التً تخدم االقتصاد الوطنً.

 
 إعداد اإلحصائٌات الخاصة بالتجارة الخارجٌة: - ب

نظرا للوجود الدابم للجمارك على الحدود فقد أسندت إلٌها مهمة إعداد اإلحصابٌات 
األخٌرة تمثل وسٌلة إعبلم هامة لتوجٌه سٌاسة الخاصة بالتجارة الخارجٌة، كون هذه 

البلد االقتصادٌة و إتخاد التدابٌر السٌاسٌة التً ٌقتضٌها الوضع االقتصادي، و تشمل 
هذه اإلحصابٌات كامل المبادالت التجارٌة، و ٌتم إعداد هذه اإلحصابٌات وفق المراقبة 

تصرٌحات المقدمة عند الجمركٌة التً تمارس على المبادالت التجارٌة عن طرٌق ال
 إجراء التخلٌص الجمركً للبضابع.

كذلك تقوم إدارة الجمارك بجمع المعلومات اإلحصابٌة على أساس التصرٌحات 
المقدمة أثناء عملٌة الجمركة و الوسابل اإللكترونٌة التً تمتلكها و التً تسمح بمعرفة:

3
 

مع الخارج و تحلٌل تطور األسعار و نقل البضابع و مراقبة التسوٌات المالٌة  -
 هٌاكل التجارة.

التوقع لتجنب ما سبق أو لتصحٌح بعض المقاٌٌس االقتصادٌة التً كان  -
 معتمدا علٌها.

*و تإمن إدارة الجمارك هذا الشكل من اإلحصابٌات عن طرٌق المركز الوطنً 
 لئلعبلم اآللً و اإلحصابٌات للجمارك

 (CNIS) إحصابٌات ذات نجاعة تمس شتى ، حٌث ٌساهم هذا األخٌر فً وضع
المٌادٌن و التً تساعد فً إحصاء التجارة الخارجٌة.

1
 

 : ترقٌة المبادالت الخارجٌة:2
ٌدعو النظام االقتصادي العالمً الجدٌد إلى تحرٌر التجارة الخارجٌة، و المبادالت 

دعً من ، و التً تستOMCالتجارٌة، ال سٌما فٌما ٌخص اإلجراءات الجدٌدة التً إتخذتها 
إدارة الجمارك إلى أن تعمل كعنصر تعرٌفً و تشجٌعً للمبادالت الخارجٌة دون أن ٌعٌق 
ذلك تنقل البضابع عند عبور الحدود، كما تقوم بترقٌة التجارة الخارجٌة من خبلل مساندة و 

إعانة القطاعات التً ٌكون موضوع نشاطها موجه للتصدٌر
1
. 

 ادالت الخارجٌة عن طرٌق:*و تتم عملٌة ترقٌة التجارة و المب
 التسٌٌر الحسن للسٌاسة الجمركٌة: - أ

ٌعتمد إعطاء دفع قوي للتبادل الدولً على رفع درجة لٌونة النظام الجمركً بٌن 

و لهذا تقوم الجمارك بتسخٌر كل الوسابل القانونٌة و المادٌة و حتى التقنٌة و  ،البلدان

ذلك من أجل العمل على إلؽاء جمٌع ما ٌتسبب فً عرقلة تدفق السلع و الخدمات و 

 األشخاص و رإوس األموال.

                                                           
1
طبعة ،،دار ادلسرية عمان  "اقتصاديات التجارة اخلارجية"، عبد اهلل صوفان: أمحد اذلزامية ،بو خضريام علي داوود ،أمين علي أحس-  

 .8ص، 7002سنة،األوىل
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 المساعدة فً بعض النشاطات: - ب
ٌق تعرٌفهم ٌتم هذا من خبلل وضع تسهٌبلت للمتعاملٌن االقتصادٌٌن عن طر و

العبور...  ،مثل نظام المستودعات ،بالنظام الجمركً التً تعمل بها فً عملٌات التجارة

الخ.


 

كما تعمل الجمارك على وضع إجراءات تساهم فً جلب االستثمار التً تفتح 

 للمإسسات مجاالت مشجعة.

 : حماٌة االقتصاد الوطنً:3

مارك سٌاسة موضوعٌة جدٌدة ذات انتهجت الج ،مع تطور المنتجات و زٌادة أنواعها

 تحرٌري(، وتخص بعدٌن ) حمابً و

األخٌرة إعطاء المنتجات الوطنٌة حرٌة التنافس مع المنتجات األجنبٌة حامٌة فً نفس 

و على رأسها اإلؼراق الذي تنص علٌه  ،الوقت المنتوج الوطنً من المنافسة ؼٌر الشرعٌة

لجزابر تطبق قانون مكافحة اإلؼراق و المحدد و علٌه فإن ا ،من قانون الجمارك 8المادة 

و التً تسعى  OMC, فهً بهذا اإلجراء تطبق مبادئ %4حالٌا فً حدود معدل أقصى 

الجزابر لئلنظمام إلٌها
1

. 

 الفرع الثالث: المهام األخرى إلدارة الجمارك:

و هً مهام ال تقل أهمٌة عن المهام السابقة، و ٌمكن إدراجها حسب عدة مجاالت 

 كماٌلً:

 : فً المجال الصحً:0 

و تتمثل فً توفٌر الحماٌة الصحٌحة للثروة الحٌوانٌة و النباتٌة و كذا حماٌة صحة 

المواطن عن طرٌق مراقبة صبلحٌة السلع االستهبلكٌة، و كذا مراقبة تطبٌق األحكام 

انات، المتعلقة بالنظافة، الصحة، و السلوك العام، و الشهادة الصحٌة للنباتات، الحٌو

 المواد الؽذابٌة والمواد الصٌدالنٌة.

 : فً المجال المالً:2

تعمل الجمارك على مراقبة التحركات المادٌة لرإوس األموال و مراقبة الصرؾ 

و القٌم النقدٌة مع مراقبة القٌمة لدى الجمارك و السهر على احترام القوانٌن التً تنظم 

 العبلقات المالٌة مع الخارج.

 النظام العام و األمن: : فً مجال 3 
                                                           

 من قانون الجمارك 01المادة -2
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تسهر الجمارك على مراقبة األمن العام و المحافظة على النظام االقتصادي العام 

 من خبلل:

مكافحة كل ما من شؤنه المسا س بالقٌم األخبلقٌة و أمن المواطنٌن،  -
من إدخال أسلحة و ذخٌرة و متفجرات دون ترخٌص مسبق من مدٌرٌة األمن 

ة، و كذا المخطوطات و الكتب المنافٌة لؤلخبلق و اآلداب الوطنً أو وزارة الداخلٌ
 أو السٌاسة الوطنٌة.

 حراسة السواحل البحرٌة و الحدود البرٌة. -
1

 
مراقبة هوٌة األشخاص المتنقلٌن عبر الحدود و السواحل و مبلحقة  -

 المخالفٌن للقانون.
مكافحة إدخال البضابع دون تصرٌح و مكافحة الجرابم الجمركٌة، و  -

األخٌرة تختلؾ من جرابم بسٌطة تتعلق بالتصدٌر و االستٌراد للبضابع و  هذه
 المنتجات المحضورة إلى جرابم خطٌرة تمس بسمعة الدولة و نظامها االجتماعً.

 : فً المجال الفنً و الثقافً:4

تقوم إدارة الجمارك بحماٌة التراث الفنً و الثقافً، و ٌتم ذلك من خبلل مراقبة 

استٌراد األعمال الفنٌة و تصدٌر اآلثار و التحؾ، باإلضافة إلى مراقبة  عملٌة تصدٌر و

القواعد المرتبطة بحماٌة الملكٌة الصناعٌة.
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانً:عمومٌات حول التجارة الخارجٌة المبحث

                                                           
 من قانون الجمارك 00المادة -2
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سنحاول من خبلل هذا المبحث تقدٌم نظرة شاملة حول التجارة الخارجٌة حٌث 

سنتطرق فً البداٌة إلى تعرٌؾ التجارة الخارجٌة،ثم نحاول إبراز أهمٌتها فً تنامً 

 االقتصاد العالمً، كما سنخص بالذكر األدوات التً تتطلبها السٌاسة التجارٌة الخارجٌة .  

 الخارجٌة المطلب األول:مفهوم التجارة

لقد تعددت صٌػ التعارٌؾ للتجارة الخارجٌة بناءا على الهدؾ من دراستها، حٌث 

َفْت تارٌخٌا بؤنها  أهم صورالعبلقات االقتصادٌة التً تجري بمقتضاها تبادل السلع :»ُعرِّ

والخدمات بٌن الدول فً شكل صادرات وواردات
1

». 

العبلقات التارٌخٌة المتمثلة فً إذ ٌبلحظ على هذا التعرٌؾ أنه اقتصر على توضٌح 

الجانب االقتصادي متجاهبل مكونات التجارة الخارجٌة،فركز فقط على اإلطار العام 

 لمفهوم التجارة من جانب الصادرات والواردات .

َفْت التجارة الخارجٌة أٌضا باعتبارها:  عملٌة التبادل التجاري فً السلع » كما ُعرِّ

إلنتاج المختلفة بٌن عدة دول بهدؾ تحقٌق المنافع والخدمات وؼٌرها من عناصر ا

 .«المتبادلة ألطراؾ التجارة

وٌبٌن هذا التعرٌؾ مكونات الصادرات والواردات بحٌث تشمل السلع والخدمات 

النهابٌة باإلضافة إلى مدخبلت اإلنتاج من خبلل إضافة مفهوم عناصر اإلنتاج كما ٌوضح 

 من خبلل تحقٌق المنافع المختلفة . الهدؾ الربٌسً من التجارة الخارجٌة

حركات السلع والخدمات بٌن الدول » أما التعرٌؾ األشمل للتجارة الخارجٌة فهو:

 .«المختلفة بحٌث تشمل الحركات الدولٌة لرإوس األموال

ونبلحظ أن هذا التعرٌؾ أدخل مفهوم االستثمار إلى مكونات التجارة من خبلل 

تؤثٌر التجارة الخارجٌة على مكونات الناتج القومً  حركة رإوس األموال موضحا بذلك

اإلجمالً متجاوزا بذلك مفهوم الناتج المحلً اإلجمالً باعتبار أن التجارة الخارجٌة أحد 

 .مكوناته على المستوى المحلً من خبلل المٌزان التجاري للدولة

لتجارة أن ا» إال أن التعرٌؾ األقرب للدراسة النظرٌة االقتصادٌة هو:       

الخارجٌة تمثل  أحد فروع علم االقتصاد الذي ٌهتم بدراسة الصفقات التجارٌة عبر الحدود 

السٌاسٌة للدولة
2

وٌعتبر التعرٌؾ المحدد الستقبللٌة التجارة الخارجٌة كؤحد فروع علم «

االقتصاد كذلك ٌبٌن تؤثٌر التجارة الخارجٌة على مكونات االقتصاد من خبلل دراسة 

 تلفة وتؤثٌرها على القطاعات االقتصادٌة المختلفة .فروعه المخ

 .المطلب الثانً: أهمٌة التجارة الخارجٌة

تعد التجارة الخارجٌة من أهم القطاعات الحٌوٌة فً أي اقتصاد حٌث تعتبر       

المإشر الجوهري على القدرة اإلنتاجٌة و التنافسٌة للدولة ألنها تعكس إمكانات الدولة فً 
                                                           

طبعة ،،دار ادلسرية عمان  "التجارة اخلارجيةاقتصاديات "، عبد اهلل صوفان: أمحد اذلزامية ،ام علي داوود ،أمين علي أبو خضريحس -1
 .13ص، 7002سنة،األوىل

 .05،ص2008،اإلسكندرية،الطبعة األوىل ،سنة  "اقتصاديات التجارة اخلارجية ،كلية التجارة،"زلمد أمحد السرييتالسيد  -2
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بات التنمٌة االقتصادٌة التً ٌترتب علٌها إٌجابٌات تعود بالنفع على االقتصاد تحقٌق مكتس

المحلً و كذا تحقٌق الرفاهٌة لدول العالم و إشباع احتٌاجات الدولة من سلع و خدمات 

 ٌصعب إنتاجها محلٌا أو تكون الدولة ؼٌر قادرة على إنتاجها محلٌا .

من دولة إلى أخرى حسب مستوى تقدمها كما تختلؾ أهمٌة التجارة الخارجٌة       

االقتصادي ومدى توافر عناصر اإلنتاج لدٌها، حٌث تقل أهمٌة التجارة الخارجٌة فً الدول 

كالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ألنها تستطٌع إنتاج  كبٌرة الحجم ذات اإلمكانٌات الضخمة

رة العدٌد من عناصر القدر األكبر من احتٌاجاتها، وٌعود ذلك إلى اتساع مساحتها ووف

اإلنتاج لدٌها، مع ذلك هذا ال ٌمنع منلجوءها للمنتجات الخارجٌة التً تكون بتكلفة أقل 

لرفع مستوى رفاهٌة أفرادها لٌس أكثر، على العكس من ذلك تزداد أهمٌة التجارة 

الخارجٌة عند الدول صؽٌرة الحجم التً تنخفض إمكانٌاتها المادٌة والبشرٌة سلع و 

ت و تعتمد على الخارج لتوفٌر باقً متطلباتها و حاجاتها، أما بالنسبة للدول النامٌة الخدما

فإنها ال تستطٌع إنتاج سوى عدد قلٌل من السلع و الخدمات محلٌا و تعتمد بدرجة أكبر 

على العالم الخارجً
1

، لذلك تعتبر معظم منتجاتها مستوردة وهذا لنقص التطور 

 المعدات، السٌارات و اآلالت .التكنولوجً لئلنتاج لدٌها ك

وٌبرز دور التجارة الدولٌة فً الخروج من دابرة الفقر عند الدول النامٌة عن طرٌق  

تشجٌع الصادرات فٌنتج عن ذلك رأس مال أجنبً جدٌد ٌلعب دورا هاما فً زٌادة 

هوض االستثمارات و بناء المصانع و إنشاء البنى التحتٌة و ٌإدي ذلك فً النهاٌة إلى الن

 بالتنمٌة االقتصادٌة .

مما سبق فإن أهمٌة التجارة الخارجٌة بالنسبة ألي دولة فً العالم سواء كانت متقدمة 

أو متخلفة، كبٌرة أو صؽٌرة الحجم تبقى قابمة ألن هذه الدول أصبحت مترابطة ال منها 

تستطٌع أي العٌش فً معزل، كما ال ٌمكن ألي دولة تحقٌق االكتفاء الذاتً طالما تسعى 

للتقدم االقتصادي و الذي ٌتحقق من خبلل التكامل االقتصادي بٌن دول العالم عن طرٌق 

 التجارة الخارجٌة .

 

 المطلب الثالث:أدوات السٌاسة التجارٌة الخارجٌة

تعتمد الدولة عدة أسالٌب عند تطبٌق سٌاستها فً مجال التجارة الخارجٌة من خبللها 

ها الخارجٌة و خدماتها المصرفٌة األجنبٌة ،حٌث تنقسم إلى تستطٌع التحكم فً مبادالت

 ثبلث أدوات ربٌسٌة تتمثل فً األدوات السعرٌة ،الكمٌة والتنظٌمٌة 

 

 

 

                                                           
 .09،ص2006،دار زىران للنشر والتوزيع عمان ،سنة "التجارة الدوليةجاسم زلمد،" -أ-1
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 أوال: األدوات السعرٌة :

تعتمد هذه األدوات فً األساس على أسعار الصادرات والواردات خبلل عملٌة 

هذه الرسوم على الواردات ؼالباً و من التبادل مع باقً الدول األجنبٌة، حٌث تفرض 

 النادر أن تفرض على الصادرات. كما أن هناك نوعٌن من الرسوم:

 تفرض بنسبة مبوٌة معٌنة من السلعة على الضرٌبة. الرسوم القٌمٌة :           -

تفرض مبلػ محدد على كل وحدة من وحدات السلعة  الرسوم النوعٌة :  -      

 محل الضرٌبة بحسب نوعها أو وزنها أو حجمها بؽض النظر عن قٌمتها.

 :حٌث تقدم الدولة مزاٌا نقدٌة أو عٌنٌة للمصدرٌن المنح أو اإلعانات

تمكنهم من كسب حصص فً األسواق الخارجٌة عند تصدٌر سلع معٌنة ،وقد 

ة كمبلػ نقدي أو عٌنً مباشر كاإلعفاء من الضرابب تكون هذه اإلعانات مباشر

أو تخفٌض تعرٌفة نقل السلع المصدرة
1
. 

 : تقوم الدولة بتنظٌم معامبلت الصرؾ األجنبً و الرقابة على الصرف

ذلك بوضع قٌود تحتكر فٌها الدولة عملٌة بٌع و شراء العمبلت األجنبٌة و 

 بواسطته تستطٌع الدولة توجٌه 

ٌة حٌث قد تسمح ببٌع عمبلت أجنبٌة الستٌراد السلع الضرورٌة بٌنما التجارة الخارج

 ترفض بٌعها الستٌراد السلع الكمالٌة .

 : هو أحد الوسابل أو المشروعات االحتكارٌة التً تتبعها اإلغراق

الدولة للتمٌٌز بٌن األثمان السابدة فً الداخل وتلك السابدة فً الخارج،حٌث 

لثمن الداخلً للسلعة مضافا إلٌه نفقات النقل تكون األخٌرة منخفضة عن ا

وؼٌرها من النفقات المرتبطة بانتقال السلعة من السوق الوطنٌة إلى السوق 

األجنبٌة و ٌمكن التمٌٌز من حٌث مدى استمراره بٌن ثبلثة أنواع
2

: 

 الذي ٌفسر بظروؾ استثنابٌة طاربة . اإلغراق العارض : -

الذي ٌنتهً بتحقق الؽرض المنشؤ من  اإلغراق قصٌرا ألجل أو المؤقت: -

 أجله.

                                                           
 .97، ص1996دار ادلعرفة اجلامعية  "،اإلقتصاد الدويل" رلدي زلمود شهاب:-1
 .112، صرجعادلنفس  -2
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المرتبط بسٌاسة دابمة ٌستند إلى وجود احتكار فً السوق  اإلغراق الدائم: -

 الوطنٌة ٌتمتع بالحماٌة.

وٌشترط لنجاح سٌاسة اإلؼراق انفصال األسواق عن بعضها البعض، وهذا ما ٌجعل 

على مختلؾ األسواق كل من السهل على المحتكر أن ٌمٌز من حٌث الثمن الذي ٌفرضه 

بحسب ظروفه وخاصة بحسب مرونة الطلب السابدة به، فحٌث المرونة القلٌلة ٌبٌع بثمن 

مرتفع وحٌث المرونة األعلى ٌبٌع بثمن منخفض، وبالطبع تختلؾ آثارسٌاسة اإلؼراق من 

وجهة نظر الدول المستوردة عنها من جانب الدول المصدرة،وٌرى أنصار مذهب الحماٌة 

ة مكافحة سٌاسة اإلؼراق األجنبٌة،وتتؤكد ضرورة التدخل إذا ما كان اإلؼراق ضرور

بهدؾ القضاء على المنافسة فً السوق المحلٌة ثم استؽبللها برفع األثمان كما فً حالة 

اإلؼراق المإقت ومن هنا تتضح خطورة األثر الهدام لئلؼراق على هٌكل الجهاز 

للببلد، وٌستقٌم بالتالً القول بضرورة حماٌة  اإلنتاجً واتجاهات التجارة الخارجٌة

االقتصاد القومً من مخاطره بفرض القٌود على حركات السلع التً ٌراد بها إؼراق 

 .     1السوق الوطنٌة والقضاء على المنافسة فٌه

 ثانٌا: األدوات الكمٌة

 : 2تتضمن اإلجراءات والقٌود على أنواع و كمٌات السلع المصدرة أو المستوردة

نظام الحصص:حٌث تحدد الدولة كمٌة استٌراد سلعة معٌنة خبلل فترة زمنٌة محددة  

كما ٌمكن تطبٌقه على الصادرات أٌضا إذ تهدؾ الدولة من خبلله إلى إصبلح خلل فً 

 مٌزان المدفوعات أو حماٌة صناعة جدٌدة وٌنقسم إلى :

ددة من السلع الحصة الكمٌة: ٌتم تطبٌق ضرٌبة جمركٌة منخفضة على كمٌة مح

المستوردة خبلل مدة زمنٌة معٌنة أما ما ٌستورد زٌادة على هذه الكمٌة خبلل هذه الفترة 

 .فتطبق علٌه ضرٌبة جمركٌة مرتفعة

الحصة اإلجمالٌة: وهً تحدٌد الكمٌة التً ٌسمح باستٌرادها من طرؾ الدولة خبلل 

رة أو المستوردٌن مدة زمنٌة معٌنة من دون توزٌع لهذه الحصة بٌن الدول المصد

 المحلٌٌن .

تراخٌص االستٌراد : تمنح الدولة أذونات لؤلفراد أو الهٌبات الستٌراد كمٌات معٌنة  

من السلع إذ ال ٌمكن االستٌراد بدون هذه التراخٌص التً تحدد حصة كل مستورد من 

 نوعٌتها .الكمٌة المستوردة و بالتالً ٌمكن السٌطرة على الواردات  والتحكم فً كمٌتها و 

 ثالثا : األدوات التنظٌمٌة

المعاهدات التجارٌة  : تنظم المبادالت التجارٌة بٌن الدول بعدة طرق أهمها

 .1،االتفاقٌات واالتحادات الجمركٌة بواسطة المناطق الحرة ونظام المعاٌٌر

                                                           
 ص.، 7008سنة، دار اجلامعات ادلصرية ، "اقتصاديات التجارة الدولية "عبد الرمحان زكي :-أ ـ 1
 .255،ص  1988سنة، حلب ، "التجارة اخلارجية والداخلية"زلمد الناشد :-أ ـ 2
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المعاهدات التجارٌة : تعقد هذه المعاهدات بٌن الدول لتنظٌم عبلقاتها التجارٌة  

بادلة كتحدٌد مركز األجانب و تعٌٌن الحدود التً ٌمكنهم ضمنها ممارسة نشاطهم المت

ضٌة مكاتب كذلك ق التجاري،كما تتحدد بها قٌمة الرسوم الجمركٌة و إقامة المشارٌع و

التجاري، وتقوم هذه المعاهدات التجارٌة على مبادئ هً: مبدأ المساواة،مبدأ  التمثٌل

 .2لة األولى بالرعاٌةالمعاملة بالمثل ومبدأ الدو

االتفاقٌات التجارٌة : تختلؾ االتفاقٌة التجارٌة عن المعاهدة من الناحٌة الشكلٌة  

والموضوعٌة، فاالتفاقٌة تكون مدتها محددة و قصٌرة كما تتناول جانبا مفصبل أكثر مما 

ع هو موجود فً المعاهدة، كما تعبر االتفاقٌة عن الرؼبة فً التعاون فً مجال معٌن م

 ذكر التفاصٌل الخاصة بذلك .

اتفاقٌات الدفع : وهً اتفاقٌات بٌن الدول بؽٌة توضٌح أسالٌب تسوٌة الحسابات  

المترتبة عن االرتباطات التجارٌة والمالٌة وتبرم عادة بٌن الدول التً تقٌد عملتها إلى 

 .عمبلت أجنبٌة وتفرض أنظمة للرقابة على الصرؾ

االتحادات الجمركٌة : وهً معاهدة دولٌة تهدؾ إلى إقامة إقلٌم جمركً موحد تتخذ  

فٌه عدة إجراءات كإلؽاء الرسوم والقٌود بٌن الدول المنظمة لئلقلٌم مع وضع تعرٌفة 

موحدة مع دول التعامل األخرى، كما تهدؾ إلى إتباع سٌاسة تجارٌة موحدة عن طرٌق 

 بٌن الدول األعضاء فً اإلقلٌم . إنشاء أجهزة لتنظٌم العبلقات

المناطق الحرة :وهً المناطق التً تحدث فٌها المبادالت التجارٌة بحرٌة دون  

الخضوع لئلجراءات الجمركٌة فهً مناطق مستثناة من النطاق الجمركً للدولة ولكنها ال 

السٌادة تستثنى من الرقابة الصحٌة أو التفتٌش أو إجراءات الهجرة أو سواها مما ٌتصل ب

 القومٌة .

نظام المعاٌٌر: ٌسمح هذا النظام بتحقٌق المراقبة الفعالة على الواردات حٌث ٌعتمد  

على تقنٌات حدٌثة لحماٌة السوق الداخلٌة دون المساس بااللتزامات الدولٌة وله طابعٌن؛ 

اقبة األول إلزامً واآلخر اختٌاري، وٌتم تنفٌذه من قبل هٌبات وطنٌة و أجنبٌة تقوم بمر

 المطابقة

والتصدٌق قصد التؤكد من احتواء السلعة المستوردة على جمٌع المواصفات أو على 

 . األقل تساوي مثٌبلتها التً تباع فً المنشؤ

 المبحث الثالث:مراحل تطور التجارة الخارجٌة الجزائرٌة

شهدت الجزابر تحوالت و تؽٌرات هامة فرضتها علٌها الظروؾ الداخلٌة       

رجٌة على كافة األصعدة ، و حتى التخطٌط المركزي و هٌمنة القطاع العام على والخا

 االقتصاد مع التركٌز على الصناعات الثقٌلة و استبعاد االستثمار األجنبً.

 .المطلب األول: مرحلة تقٌٌد التجارة الخارجٌة الجزائرٌة
                                                                                                                                                                                     

 .276ص7002دار ادلسرية النشر والتوزيع ، عمان األردن ،الطبعة األوىل، -نظريات وسياسات" -قتصاد الدويل اال"علي عبد الفتاح أبو شرار : -أـ 1
 .123ـ عبد الرمحان زكي : ادلرجع السابق ، ص 2
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 ٌمكن تقسٌمها إلى مرحلتٌن: 1989إلى ؼاٌة  1963تمتد هذه المرحلة من        

 ( 0971ـ0963مرحلة الرقابة.) 

مستوحاة من التجارة الخارجٌة  1962لقد كانت التجارة الوطنٌة فً سنة        

الفرنسٌة، وٌرجع ذلك إلى عدم امتبلك الجزابر الوسابل الضرورٌة لتنفٌذ سٌاسة اقتصادٌة 

جدٌدة و مستقلة، فؤصدر أصحاب القرار قوانٌن ومراسٌم ولوابح تنظٌمٌة تمكنها من 

وعمدت الدولة عدة إجراءات منهامراقبة التجارة الجزابرٌة ، 
1

 

: عرفت الجزابر خبلل هذه الفترة استقرار فً سعر الصرؾ،  الرقابة على الصرف

هذا االستقرار كان ضرورٌا بالنظر إلى المرحلة التً كان ٌعٌشها االقتصاد الوطنً التً 

 تمٌزت بتنمٌة كثٌفة تتطلب استثمارات كبٌرة . 

إجراءات جدٌدة وتم تنوٌع تشكٌلتها من أجل حماٌة : تم استحداث  الرسوم الجمركٌة

 االقتصاد الوطنً من المنافسة الخارجٌة وتشجٌع الصناعة التحوٌلٌة.

نظام الحصص والتجمعات المهٌمنة للشراء : عمدت الحكومة الجزابرٌة إلى فرض 

نظام الحصص وإنشاء تجمعات مهٌمنة للشراء والتً استندت إلى مجموعة من الرسوم 

فٌذٌة قامت بالرقابة على التجارة الخارجٌة من خبلل الدٌوان الوطنً للتسوٌق التن

(onaco ًالذي تؤسس ف )بحٌث عهدت إلٌه مهمة استٌراد المواد الؽذابٌة، 1963

رؼم هذه . لنظام اإلذن 188ـ63وأصبحت الواردات خاضعة حسب المرسوم رقم 

كانت متذبذبة بٌن الفابض والعجز، اإلجراءات الحمابٌة إال أن وضعٌة المٌزان التجاري 

عرفت الجزابر فابض فً مٌزانها التجاري، بعهدها مباشرة  1964و  1963ففً سنتً 

ملٌون دٌنار جزابري، وٌعود هذا العجز إلى  167بقٌمة  1965حدث أول عجز فً سنة 

الذي ٌعود أساساً إلى زٌادة الواردات  1969انخفاض قٌمة الصادرات وكذا عجز سنة 

كل ملحوظ خاصة من السلع والتجهٌزات والمنتوجات النصؾ المصنعة، أما المواد بش

فً حٌن عرفت صادرات المحروقات ازدهارا  1965الؽذابٌة فسجلت تراجعات سنة 

 خبلل نفس الفترة .

  0989 -0971احتكار الدولة للتجارة الخارجٌة. 

( لٌوضح  1973 - 1970بعد مرحلة الستٌنات جاء المخطط الرباعً األول )      

نواٌا السلطات الجزابرٌة اتجاه القطاع التجاري، إذ تم إقرار مجموعة من اإلجراءات 

وتحدٌد إستراتٌجٌة اقتصادٌة للمدى البعٌد ترتكز على تقوٌم المحروقات وإعادة تنظٌم 

تقوم باستٌراد المواد التً تدخل فً دابرة تخصصها النشاط على شكل مخططات وطنٌة 

اإلنتاجً بموجب تراخٌص ممنوحة لها من قبل الدولة، كان الهدؾ من هذا االحتكار 

التحكم فً التدفقات التجارٌة وإدماجها فً إطار التخطٌط المركزي للنمو االقتصادي و 

 رقابة الدولة. من الواردات تحت℅ 80االجتماعً، وكنتٌجة لذلك كانت أكثرمن  
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أما عن الصادرات فإن انحصارها فً قطاع المحروقات ٌظهر جلٌا من خبلل نسبة 

℅  98ثم ارتفعت إلى نسبة  1970سنة ℅  69.4صادرات المحروقات التً كانت تمثل 

، هذه الوضعٌة جعلت المحروقات تمثل المورد المالً األول والوحٌد فً 1985سنة 

األمر الذي ٌفسر العجز الوحٌد المسجل فً المٌزان التجاري الجزابر من العملة الصعبة، 

( أٌن تزامن انخفاض أسعار البترول مع تدهور قٌمة 1986فً عشرٌة الثمانٌنات )

الدوالر األمرٌكً،تمٌزت هذه المرحلة بسعً الدولة إلى تقوٌم وتعزٌز التنافسٌة للقطاع 

افٌا بالنهوض باالقتصاد الوطنً ونتج العام وكذا ضبط النشاط الخاص، إال أن هذا لم ٌعد ك

عن سٌاسة احتكار الدولة للتجارة الخارجٌة وجود تبعٌة شدٌدة متعددة األشكال للخارج 

 تمثلت فً : 

 تبعٌة تكنولوجٌة فً المجال الصناعً .

 تبعٌة تجارٌة ناتجة عن ارتفاع سعر الواردات .

 ع االقتصادٌة.تبعٌة مالٌة سببها اللجوء إلى القروض لتموٌل المشارٌ

كل هذا أثر سلبا على المٌزان التجاري ، مما دفع الدولة بوضع القانون رقم       

والذي حدد أسس و مبادئ احتكار الدولة  1988أفرٌل  19المإرخ فً  1929 -88

للتجارة الخارجٌة  أٌن تم استبدال تراخٌص االستٌراد الشاملة بمٌزانٌة العملة الصعبة 

البرنامج العام للتجارة الدولٌة، بمعنىإتباع سٌاسة تجارٌة أخرى تسمح السنوٌة فً إطار 

بتنمٌة االقتصاد الوطنً ومنه القضاء على التبعٌة االقتصادٌة 
1

 . 

 المطلب الثانً: مرحلة إصالح قطاع التجارة الخارجٌة الجزائرٌة.

ة سنة عمدت الجزابر إلى إصبلح قطاع التجارة الخارجٌة بعد األزمة النفطٌ      
، وذلك بفتح الطرٌق أمام القطاع الخاص من أجل تنوٌع صادراتها بعد أن كانت 1986

تعتمد على قطاع واحد هو قطاع المحروقات . وعلى هذا األساس، قامت بوضع أول 
بهدؾ إعادة التوازن لمٌزانها التجاري  1988برنامج للتصدٌر خارج المحروقات سنة 

 فابض على المدى البعٌد.على المدى المتوسط، ولتحقٌق ال
تعرضت الجزابر آلثار الجفاؾ الذي استمر فترة طوٌلة   1991وفً عام       

وأسعار النفط الدولٌة التً بدأت فً االنخفاض مرة أخرى، واتسم مٌزان المدفوعات 
الجزابري خبلل تلك الفترة بخسابر فٌاالحتٌاطٌات وزٌادة االقتراض، وكنتٌجة لذلك قامت 

بالتحرٌر التام لتجارتها الخارجٌة حٌث كان ٌنتظر من التحرٌر تحقٌق نوعٌن من الجزابر 
 المنافع لبلقتصاد الوطنً هما : 

 اكتساب التكنولوجٌا الحدٌثة من خبلل استخدام التجهٌزات المستوردة.

إعطاء نوع من الحركٌة لبلقتصاد الوطنً بفعل التؽٌرات التً قد تطرأ على القدرة 

تً سٌكون لها رد فعل على مستوى تؽٌرات األسعار النسبٌة وهذا ما ٌشجع اإلنتاجٌة وال

االستثمارات وزٌادة إنعاش المنافسة وروح التجدٌد والتطوٌر واإلبداع بٌن المإسسات 

 الوطنٌة .
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وعلٌه فإن اإلصبلحات التً عرفها قطاع التجارة الخارجٌة مر بمراحل عدة نمٌزها 

 فٌما ٌلً :

  (:0990ـ0991المقٌد )مرحلة التحرٌر 

 1990تمٌزت هذه المرحلة فً بداٌتها بإصدار قانون النقد والقرض فً أفرٌل       
والذي جاء لٌعزز حرٌة االستثمار األجنبً بالجزابر كما ٌشمل جوانب عدٌدة من 
اإلصبلحات فً مجال االستٌراد والتصدٌر والقرض والتسٌٌر المالً حٌث سمح هذا 

 القانون بما ٌلً :
إعطاء الفرصة لفتح مجال االقتصاد الوطنً أمام مشاركة الرأسمال األجنبً بكل 

 أشكاله.
رفع كل قٌود القوانٌن السابقة المتعلقة خصوصا بالمٌدان الذي ٌمكن أن ٌشارك فٌه 

 الرأسمال األجنبً.
فتح وتمثٌل البنوك والمإسسات المالٌة األجنبٌة فً الجزابر من قبل مجلس النقد 

 والقرض
كما قامت الجزابر بإلؽاء القانون المعزز الحتكار الدولة للتجارة الخارجٌة وهو       

والمتعلق بالبرنامج العام للتجارة الخارجٌة ومنح التراخٌص الخاصة  29-88قانون رقم 

باالستٌراد للقطاع الخاص
1
. 

جارٌة ولهذا الؽرض أسندت لبنك الجزابر )البنك المركزي سابقا( والبنوك الت      

صبلحٌات واسعة لئلشراؾ على التجارة الخارجٌة ،من خبلل إصدارها لعدة أنظمه )نظام 

90-02 ,90-03 ,90-04 ) 

تتعلق بالتصدٌر واالستٌراد بؽرض تنظٌم العملٌات التجارٌة مع الخارج، كما تحدد 

 فً مجملها الطرق العملٌة لفتح وتشؽٌل حساب أو عدة حسابات بالعملة الصعبة لدى أي

 بنك جزابري من قبل األشخاص المعنوٌٌن الجزابرٌٌن.

 

ؼٌر أن هذه اإلجراءات المتعلقة بالتصدٌر واالستٌراد من قبل المإسسات الوطنٌة  

 واألجنبٌة قد واجهتها عدة عراقٌل نذكر أهمها :

عدم إمكانٌة إجراء عملٌات المنافسة بٌن البنوك لؽرض تموٌل عملٌات  -

حٌن نبلحظ أن اللجوء إلى السوق الحرة للحصول على العملة التصدٌر واالستٌراد، فً 

 الصعبة نشطا.

االلتزام بعدم معالجة بعض المنتجات أو شراءها أو بٌعها والتً تخضع  -

 لترخٌص صرٌح.

 التزام الوكبلء ؼٌر المقٌمٌن بالتكفل بإنتاج السلع المحلٌة . -

                                                           

.271ص جامعة اجلزائر،رسالة ماجستري ،2226سنة  "،التجارة الدولية و التنمية االقتصادية للبالد النامية خالل الثمانينيات "زلمد حشماوي ،-2  



                                الفصل االول : الجمارك و التجارة الخارجية                      
 

46 
 

كبلء معتمدٌن وتجار االقتصاد على فبة محددة من المتعاملٌن االقتصادٌٌن من و

 الجملة .

ضرورة انتقال رإوس األموال، ذلك الن تسدٌد ثمن البضابع ٌتطلب ضرورة  -

 توافر رصٌد معٌن من العملة الصعبة 

تقٌٌد نشاط الوكبلء وتجار الجملة بموافقة بنك الجزابر ولٌس اإلدارة التجارٌة، هذه 

 والخدمات.الموافقة تقتضً االلتزام باالستثمار فً إنتاج السلع 

فً هذه المرحلة للتحرٌر المقٌد التً قامت فٌها الجزابر بتنظٌم وسن القوانٌن       

التً تهٌا االقتصاد الوطنً للدخول إلى اقتصاد السوق الذي ٌضمن حرٌة المبادالت 

التجارٌة الداخلٌة والخارجٌة ،فقامت السلطات الوطنٌة إضافة إلى ما سبق ذكره بإجراءات 

 1991فٌفري13المإرخ فً  37-91رى تتمثل فً وضع المرسوم رقم تنظٌمٌة أخ

والمتعلق بتحرٌر التجارة الخارجٌة
1

،والذي أكد أن اإلمكانٌات الخاصة بالقوى العمومٌة 

من أجل تحرٌر التجارة الخارجٌة تقؾ على شرط واحد أساسً هو حصول المتعامل على 

 .جارة الخارجٌة السجل التجاري ،حٌث ٌمكن من التدخل فً إطار الت

ؼٌر أنه ولتعدٌل تطبٌق المرسوم السابق أمر بنك الجزابر بتنظٌم جدٌد تحت رقم 

والمتعلق بظروؾ تطبٌق عملٌات استٌراد السلع  1991فٌفري 20المإرخ فً  91-03

 وتموٌلها، كما تقرر من خبلل هذا التنظٌم الجدٌد ما ٌلً:

التجاري ٌستطٌع دون إن كل شخص طبٌعً أو معنوي مقٌد فً السجل  -

موافقة أو قٌد مسبق من طرؾ بنك وسٌط أن ٌستورد جمٌع السلع ؼٌر الممنوعة أو 

 المحظورة.

ٌتم توطٌن الواردات المسموح بها من طرؾ البنك الوسٌط الذي ٌضع الختم  -

 )التوقٌع( على العقد التجاري أو الفاتورة.

لتخرج بمفاهٌم  1991-04-21المإرخة فً  03-91كما جاءت التعلٌمة رقم       

بنكٌة و هً القدرة على الوفاء والضمانات التً تفرضها البنوك ؼلى زبابنها الممارسٌن 

للتجارة بصفة خاصة ،فمن أهم موادها :
1

 

الدفع بالنسبة للواردات ٌتم فقط من طرؾ البنك الوسٌط الذي وطن  المادة الثالثة :

عند األوان. ٌقتطع البنك من حساب المستورد  العملٌة والذي ٌحول العملة الضرورٌة للدفع

الدٌنارات المكافبة للعملة المحولة وٌطبق سعر الصرؾ العملة الخاصة بالدفع بالنسبة 

 للمستورد.
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أهم ما جاء فٌها أن المستوردٌن الذٌن ٌملكون حسابات بالعملة  المادة الرابعة :

 لػ من حساباتهم.الصعبة بإمكانهم تسوٌة معامبلتهم ,وذلك باقتطاع المب

المستوردون ملزمون بموافقة البنك الموطن إلٌجاد وتحوٌل  المادة الخامسة :

التموٌبلت الخارجٌة الموافقة لطبٌعة وحجم السلع المستوردة حسب ما هو مبٌن فً 

 المادتٌن السادسة والسابعة إضافة إلى ذلك مٌز المرسوم نوعٌن من السلع هً:

 شهرا. 18مدة القرض تساوي  السلع االستهالكٌة:-

 شهرا. 36مدة القرض مساوٌة على األقل لـ  السلع التجهٌزٌة:-

 ( 0993-0992مرحلة إعادة مراقبة الدولة للتجارة الخارجٌة:) 

إن المشكل الذي عانته السلطات الجزابرٌة خبلل الفترة األولى لتحرٌر       

نً وذلك راجع للنقص أو الندرة فً التصدٌر واالستٌراد أثر سلبٌا على االقتصاد الوط

الموارد بالعملة الصعبة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فتح المجال أمام كافة الواردات، 

وهذا ما أدى بالدولة إلى اإلستدانة أكثر قصد توفٌر العملة الصعبة لتؽطٌة معامبلتها 

 الخارجٌة وتسوٌة التزاماتها مع العالم الخارجً.

أدى تجدد االختبلالت المالٌة إلى قٌام السلطات بتشدٌد القٌود  1992وفً عام       

بدأت السلطات  1992على النقد األجنبً وتوسٌع نطاق حظر الواردات، وفً أواخر عام 

 100.000فً تطبٌق قواعد صارمة على التموٌل، فالمعامبلت التً تزٌد قٌمتها عن 

دوالر أصبحت تخضع لموافقة اللجنة الخاصة
1
. 

ومن أجل دفع عجلة التنمٌة االقتصادٌة تدخلت الدولة لمراقبة وضبط لهذا   

التجارة الخارجٌة بؽرض التحكم فً سٌران السلع والخدمات من وإلى االقتصاد 

 1992أوت  18المإرخة فً  625الوطنً، فتم إصدار فً هذا المٌدان التعلٌمة رقم 

وٌات للحصول على العملة المتعلقة بتموٌل التجارة الخارجٌة، وذلك بإعطاء األول

الصعبة والتسٌٌر المحكم لوسابل الدفع الدولٌة وتبعا للظروؾ والوضعٌة االقتصادٌة 

 التً كان ٌعٌشها االقتصاد الوطنً، وفً هذا اإلطار ولضمان نجاح هذه العملٌة

والمراقبة الحسنة لتنفٌذ هذا القرار أو التعلٌمة تم إنشاء لجنة مكلفة بمتابعة عملٌات 

التجارة الخارجٌة والتً كانت من صبلحٌات البنك، وهً لجنة
1
AD-HOK

2
التً من بٌن  

 مهامها :

 تقرٌر قرض االستٌراد للعملٌات المراد القٌام بها من طرؾ مختلؾ األعوان  -

 ( تبعا للظروؾ المالٌة التً تبلءم الواردات المعٌنة.VISAمنح التؤشٌرة ) -

                                                           

                                                 
Ad-Hok  -2

 جلنة تقوم مبراقبة العمليات التجارية ،و السهر على التسيري األمثل ادلوارد الوطنية بالعملة الصعبة هبدف جتنب الفساد.        1
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  اٌجابٌات لجنةAD-HOK     : 

 أفضل الشروط من اجل تموٌن السوق بالمواد الضرورٌة.تفرض 

توفٌر السٌولة النقدٌة بالعملة الصعبة الستعمالها فً قطاعات التنمٌة، أو الحد من 

 استنزاؾ العملة الصعبة فً قطاعات ؼٌر مجدٌة وفً استٌراد منتجات كمالٌة.

  سلبٌات لجنةAD-HOK: 

 إال أنها ال تخلو من العٌوب منها: رؼم االٌجابٌات المسجلة لصالح هذه اللجنة 

تتمٌز بالثقل فً معالجة الملفات المقدمة لها وهذا لتشكلها من عدة وزارات  -

 ذات نشاطات مكثفة.

ارتكبت أخطاء حٌث قدمت قروض لبعض المستوردٌن الذٌن تمٌزوا بالحٌلة      -

المنتجات فً والتبلعب وهذا ناتج عن نقص الخبرة والمعرفة الكاملة ألسعار ونوعٌة 

الخارج وخاصة خارج الدول التقلٌدٌة كفرنسا واٌطالٌا مما أدى ببعض المتعاملٌن إلى 

تقدٌم تصرٌحات كاذبة وخاطبة،كؤن ُتقدم سعر الوحدة اكبر من سعرها الحقٌقً من أجل 

 الحصول على فابض اكبر من العملة الصعبة.

 المطلب الثالث: مرحلة التحرٌر التام للتجارة الخارجٌة 

فً سنة  (STAND-BY)تمٌزت هذه المرحلة بإمضاء الجزابر على اتفاقٌة 

( وهذا راجع كون أن الدولة فً المرحلة السابقة FMIمع صندوق النقد الدولً ) 1994

تسدٌد الدٌون كّرست أكبر حصة من عوابدها البترولٌة والتً تمثل أعظم مداخٌلها فً 

الخارجٌة مما قلص من قدراتها لمواجهة حاجٌاتها الؽذابٌة وكذلك تنمٌة اقتصادها، لذلك 

 فإن إعادة الجدولة كانت سببا ضرورٌا إلنعاش االقتصاد الوطنً والخروج من األزمة.                                         

عباء المدٌونٌة الخارجٌة تعتبر إن استمرار العجز فً مٌزان المدفوعات وتزاٌد أ

حاالت من شؤنها أن تشكل ضؽوطات خارجٌة وحجة لدى المنظمات الدولٌة للتدخل فً 

الشإون الخارجٌة وحتى الداخلٌة للدولة الجزابرٌة، حٌث أن هذه المنظمات الدولٌة 

)مإسسات برٌتونوودز( تفرض شروطا قاسٌة على الدولة المعنٌة وما على الدول 

لهذه  الشروط المجحفة إال تطبٌقها رؼم مساوبها ومن ضمنها عملٌة إعادة  الخاضعة

الجدولة للدٌون الخارجٌة والتً هً عبارة عن برنامج تسوٌة مصادق علٌها من طرؾ 

 (.FMI صندوق النقد الدولً )

لمواجهة هذه األزمة اتخذت السلطات مبادرة كبرى لئلصبلح فً أوابل عام        

صلت إلٌه مع صندوق النقد الدولً باإلضافة إلى برنامج شامل إلعادة بترتٌب تو 1994

جدولة الدٌون، هذه العملٌة أي إعادة الجدولة تتخذ أشكاال عدٌدة حٌث تتمحور أساسا حول 

تحرٌر التجارة الخارجٌة عن طرٌق تخفٌض سعر الصرؾ، وإلؽاء الرقابة على النقد 

رٌر االستٌراد من القٌود خاصة بالنسبة للقطاع األجنبً أو تقلٌصها إلى الحد األدنى،وتح
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الخاص
1

، وكذلك إلؽاء االتفاقٌات التجارٌة الثنابٌة كما أنها تتمحور أٌضا حول عبلج 

مشكلة التضخم عن طرٌق تقلٌل عجز المٌزانٌة العامة بواسطة النفقات العامة، وإلؽاء 

نقل عوامل اإلنتاج من  تدعٌم السلع االستهبلكٌة وتحرٌر األسعار وكذلك تتمحور حول

القطاع العام إلى القطاع الخاص عن طرٌق ضمان عدم القٌام بعملٌة التؤمٌم وتقدٌم 

ضمانات ومزاٌا ضرٌبٌة لبلستثمار الوطنً واألجنبً وضمان حرٌة تحوٌل األرباح إلى 

البلدان األصلٌة بالنسبة للمستثمرٌن األجانب وتقلٌص نشاط القطاع العام واقتصاره على 

 لقطاعات اإلستراتٌجٌة .ا

وبعد أن تقدمت السلطات بطلب إعادة جدولة الدٌون المتعددة األطراؾ طرأ       

انخفاض ملحوظ على التدفقات الرأسمالٌة الوافدة وجاء  ذلك أساسا ألن وكاالت ابتمان 

 الصادرات الرسمٌة سحبت الؽطاء الممنوح للجزابر.

فة لصندوق النقد الدولً، قامت الجزابر بتهٌبة واستعدادا لتطبٌق الشروط المجح      

اقتصادها الوطنً عن طرٌق تحرٌر تجارتها الخارجٌة وفتح حدودها أمام السلع والخدمات 

األجنبٌة ورإوس األموال الدولٌة، وٌتمثل ذلك فً االستعدادات الخاصة بعملٌة تموٌل 

الصادرة  1994أفرٌل  12المإرخة فً  20-94الواردات التً حددت فً التعلٌمة رقم 

-ADعن بنك الجزابر وهذه التعلٌمة تعبر عن الحل أو اإللؽاء الرسمً للجنة المختصة 

HOK  المكلفة بعملٌة تموٌل الواردات كما أن هذه التعلٌمة تعٌد االعتبار للبنك فً أداء

 مهمته كممول ربٌسً للتجارة الخارجٌة وتكرٌس مبدأ حرٌة الحصول على العملة األجنبٌة

من طرؾ كل متعامل اقتصادي تتوفر فٌه شروط معٌنة وقد جاءت هذه التعلٌمة لتلؽً كل 

التعلٌمات السابقة الخاصة بعملٌة تموٌل الواردات كما أنها حددت شروط منح قروض 

مصرفٌة على أساس عبلقات جدٌدة بٌن البنك والمتعاملٌن تحت شعار ربٌسً وهو القدرة 

 ( ومن أهم هذه المواد التً تنص علٌها هذه التعلٌمة هً :La solvabilitéعلى السداد) 

: فً مجال االستٌراد الحصول على العملة الصعبة ممكن لكل المادة األولى

المتعاملٌن االقتصادٌٌن الذٌن ٌتوفرون على سجل تجاري مع االحترام الصارم إلعادة 

تنظٌم التجارة الخارجٌة للصرؾ.
2

 

نوك الوسٌطة والمعتمدة التؤكد من أن المستورد تتوفر : ٌجب على البالمادة الثانٌة

لدٌه تؽطٌة مالٌة كافٌة والضمانات المناسبة لمواجهة دفع قٌمة الواردات و خدمة الدٌون 

 التً ٌقترضها لحسابه.

: تنص هذه المادة على أن االلتزامات المالٌة للبنوك فً مجال عملٌة  المادة الثالثة

االستٌراد )التحصٌل المستندي،االعتماد المستندي،ضمانات احتٌاطٌة( ٌجب أن ترتكز 

على قدرة المشتري أي المستورد. إن تقدٌم البنك القدرة على التسدٌد ٌقوم على أساس 

                                                           

.                                                                      664 عبد الرشيد بن ديب ، مرجع السابق ،ص -2  
2
 الصادرة عن بنك الجزابر 1994أفرٌل  12المإرخة فً  20-26تعلٌمة رقم من ال 2،1،1المواد  - 
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لى المردودٌة، وفً كل الحاالت ٌستطٌع اشتراط كل هٌكلة الذمة المالٌة والتزاماته وكذا ع

 الضمانات التً ٌراها مفٌدة ومناسبة وهذا قبل أي تعهد.

 

فً مجال الواردات ٌنبؽً على البنوك السهر دابما على الحفاظ على  المادة الرابعة:

مستوى التزاماتها الخارجٌة الجدٌدة وفقا ألموالها الخاصة والحد الذي سوؾ تقرره الحقا 

 التعلٌمة الوزارٌة.

: ٌنبؽً على البنوك التً تتخذ التزاماتها فً إطار العملٌة التجارٌة  المادة الخامسة

 أن تتوفر على ما ٌلً :الخارجٌة على 

 نظام مراقبة واحترام النسبة المتفق علٌها فً المادة الرابعة. -

 نظام مراقبة وتسٌٌر األخطاء المحتملة . -

ومن هنا ٌنبؽً على البنوك مراسلة بنك الجزابر فً كل فصل وفً أجل ال ٌتعدى 

 ٌوما.   30

البٌع أو االستثمار  : استٌراد سلع التجهٌز الموجهة سواء إلعادةالمادة السادسة

ٌُتفق جعلها حسب طرٌقة  فٌنبؽً أن تمول عن طرٌق قروض تستجٌب ألقل شرط ولمدة 

 السلعة المستوردة.

: ٌمكن للمتعامل بعد التشاور مع البنك على إمكانٌة استٌراد باقً  المادة السابعة

جوع إلى قرض السلع المسموح بها وٌكون الدفع إما التسدٌد نقدا وإما التموٌل ٌكون بالر

 تصدٌر مضمون أو بشروط موافقة للمعاٌٌر الدولٌة.

 كما ٌمكن تسدٌد استٌراد هذه السلع المسموح بها عن طرٌق جاري بالعملة الصعبة.

: ٌجب إٌداع ضمانات أو رصٌد مقابل الوفاء عند االقتضاء أو الحاجة المادة الثامنة

 صرؾ الجاري.تكون بالدٌنار فً البنوك المعٌنة وهذا حسب سعر ال

: ال تطبق أحكام هذه التعلٌمة على استٌراد السٌارات من طرؾ المادة التاسعة

 .1994األفراد عن طرٌق حسابات بالعملة الصعبة فً إطار قانون المالٌة لسنة 

تلؽً كل األحكام المضادة خاصة تلك المتعلقة  20-94: التعلٌمة المادة العاشرة

 .58-92 بالتعلٌمة

فً أول  AD-HOKهذه المواد أُصدرت بعد إلؽاء اللجنة المكلفة بتموٌل الواردات   

وقد وضعت مقاٌٌس جدٌدة لدعم اإلجراءات األخرى الملزمة فً المجموع  1994أفرٌل 

 برفع االحتكار عن التجارة الخارجٌة وتوطٌد معالم اقتصاد السوق بوجه عام . 

لصعبة باالتصال بالبنوك مباشرة بعد فؤصبح من الممكن الحصول على العملة ا

استٌفاء شروط معٌنة من طرؾ المإسسات العمومٌة والخاصة والمشتؽلة فً مجال 

.اإلنتاج واالستٌراد
1

 

                                                           
1
 الصادرة عن بنك الجزابر 1994أفرٌل  12المإرخة فً  20-26من التعلٌمة رقم  20-2-0-7-4-5-6لمواد ا- 
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 (2100-2110المطلب الرابع:تطور الواردات الجزائرٌة)

تعتبر الفترة األخٌرة من أهم الفترات التً مر بها االقتصاد الجزابري ,حٌث عرفت 

ر عدة تحوالت أثرت علً تجارتها الخارجٌة أهمها توقٌع اتفاق الشراكة مع االتحاد الجزاب

األوربً وطلب الجزابر االنضمام إلً المنظمة العالمٌة للتجارة ، الشًء الذي احدث 

      تحوال كبٌرا علً مسٌرة االستٌراد فً الجزابر.                                                            

فً هذا المبحث سنحاول عرض تطورا لواردات فً هذه المرحلة التً مر بها 

، حٌث قمنا بدراستنا فً مرحلة أولً حسب المجموعات السلعٌة ثم االقتصاد الجزابري

أهم المجموعات االقتصادٌة التً تتعامل معها الجزابر فً ٳطارعملٌات االستٌراد ، وفً 

ة األكثر تعامبل مع الجزابر فً واردتها ، وهذه الدراسة األخٌر قمنا بعرض الدول العشر

 تؤتً كتمهٌد لدراستنا التطبٌقٌة.

 لواردات الجزائرٌة حسب المجموعات السلعٌة الفرع األول:تطورا

من خبلل معطٌات التً تمثل تطور الواردات الجزابرٌة حسب المجموعات السلعٌة 

 (2011-2001خبلل الفترة )

 التحلٌل:

من خبلل النظرة العامة المعطٌات , نبلحظ تزاٌد الواردات بشكل تصاعدي خبلل 

( وهذا راجع إلً سٌاسة االنفتاح االقتصادي التً تبنتها الجزابر فً 2011-2001الفترة )

،, ,ثم واصلت  االرتفاع 2001ملٌون دوالر سنة  9940هذه المرحلة ,حٌث سجلت قٌمة 

,ثم وصوال إلى  2005ٌون دوالر سنة مل18308وبقٌت مستمرة لتصل إلً 

ملٌون دوالرر 294 39إلً 2009ثم لترتفع سنة 2007ملٌون دوالر سنة 21456

،هذا االرتفاع راجع باألساس 2011ملٌون دوالر عام 453 46واصلت االرتفاع حتى 

إلً الزٌادة فً واردات المواد الؽذابٌة التً شهدت تزاٌدا معتبرا فً قٌمتها بالرؼم من 

.سات اإلصبلح ألفبلحً المنتهجة فً هذه الفترةسٌا
1

 

أماعن تطور الواردات الجزابرٌة حسب المجموعات السلعٌة فقد احتلت نسبة 

التجهٌزات الصناعٌة النسبة األكبر فً مجموع الواردات علً طول الفترة المدروسة 

، 2009ثم تزاٌدت إلً أن بلؽت سنة2001ملٌون دوالر سنة 3435,حٌث وصلت إلً 

%من مجموع الواردات ،  34ب2011ملٌون دوالر,وسجلت اعلً نسبة سنة  15139

%، هذا ماٌدل علً حٌوٌة 30كما أن متوسط النسب علً طول الفترة المدروسة تجاوز 

القطاع الصناعً ، والذي ٌفسر بسٌاسة االستثمار ومخطط اإلنعاش االقتصادي وبرنامج 

كبٌر من الدخل الوطنً الستٌراد المواد التصنٌع الذي فرض علً الدولة تخصٌص قسط 

الوسٌطٌة و التجهٌزٌة و تموٌل المشارٌع و الهٌاكل القاعدٌة لجلب االستثمارات حٌث أدي 

ذلك إلً ارتفاع معتبر لوارداتنا من المواد الخامة والمواد نصؾ مصنعة وهذا ابتداء من 

ملٌون دوالر  10480إلً  2011,حٌث وصلت المادة نصؾ المصنعة سنة  2001سنة 
                                                           

1
 . 1022المصدر : المركز الوطنً لبلعبلم االلً و االحصابٌات لسنة  - 
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,أما المواد الخام فبلؽت  2001ملٌون دوالر سنة 1872بعدما كانت لتتجاوز 

,باإلضافة  2001ملٌون دٌنار سنة  478بعدما كانت  2011ملٌون دوالرر سنة 1761

إلً ترقٌة منافسة المإسسات المحلٌة و تبسٌط اإلجراءات الجمركٌة و تخفٌض بعض بنود 

اهتمام الدولة بالقطاع ألفبلحً من خبلل برنامج المخطط التعرٌفة الجمركٌة ,وأٌضا 

الوطنً للتنمٌة الفبلحٌة ,حٌث قامت الدولة باستٌراد كمٌة اكبر من التجهٌزات الفبلحٌة 

 .2011ملٌوندوالرسنة 382التً وصلت قٌمتها 

أما المواد الؽذابٌة فاحتلت المرتبة الثالثة بعد كل من التجهٌزات الصناعٌة و 

، وبلؽت ℅  16بنسبة   2011ت النصؾ مصنعة  حٌث بلؽت اعلً قٌمة سنة المنتوجا

ملٌون دوالر و هً فً ارتفاع مستمر علً طول الفترة المدروسة ، ودلك  9755قٌمتها 

 لضعؾ اإلنتاج ألفبلحً و الزراعً

من جهة أخري نبلحظ أن الطلب علً السلع االستهبلكٌة فً تزاٌد مستمر,حٌث 

ملٌون 7270,وتستمر فً االرتفاع لتبلػ قٌمة 2001ن دوالر سنة ملٌو1166سجلت قٌمة 

,وهذا راجع إلً ضعؾ الصناعة المحلٌة وعدم قدرتها علً المنافسة  2011دوالر سنة 

الخارجٌة وزٌادة حاجٌات ومتطلبات المجتمع الجزابري الذي أصبح اقتصاده ٌهدؾ إلً 

ة الراهنة ولتكون الجزابر فضاء تحقٌق التنمٌة المستدامة لمواكبة التطورات العالمٌ

اقتصادٌا ناجحا ,قادرا إلً االنضمام للعولمة كما نبلحظ أن نسبة إٌرادات الجزابر من 

مواد الطاقة و الزٌوت تعتبر ضبٌلة جدا بالنسبة إلً وارداتها اإلجمالٌة ,وهذا لكونها بلد 

مثل عمود اقتصاد ٌزخر بالثروات الطبٌعٌة وخاصة الطاقوٌة منها ,كالمحروقات التً ت

 هذا البلد.

اعتمادا علً  الفرع الثانً:تطور الواردات الجزائرٌة حسب المناطق االقتصادٌة

معطٌات الجدول الذي ٌمثل تطور الواردات الجزابرٌة حسب المناطق االقتصادٌة خبلل 

(ٌمكن توضٌح نسبة مشاركة المجموعات االقتصادٌة من خبلل 2011- 2001الفترة )

. 2011الدوابر النسبٌة التالٌة لسنة 
1

 

 التحلٌل: 

من خبلل الجدول و الدابرة النسبٌة التً توضح توزٌع الواردات حسب المجموعات 

، نجد أن الجزابر تتعامل مع االتحاد 2011االقتصادٌة أو المناطق االقتصادٌة لسنة 

،الذي ٌحتل الصدارة باعتباره الشرٌك التقلٌدي للجزابر حٌث وصلت نسبة  األوربً

%من إجمالً الواردات ،ذلك ٌعود إلً 52إلً  2011واردتها من االتحاد األوربً عام

القرب الجؽرافً و العبلقات المتمٌزة بٌن الجزابر و االتحاد األوربً و كذلك التوقٌع علً 

بمدٌنة فالنسٌا االسبانٌة الذي ٌلزم الجزابر من  2002 اتفاق الشراكة األوروجزابري سنة

خبلله بتموٌل اقتصادها بنسبة كبٌرة من االتحاد األوربً لٌإكد الدور الكبٌر للدول 

                                                           
1
 . 1022لبلعبلم االلً و االحصابٌات لسنة المصدر : المركز الوطنً  - 
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األوربٌة فً عبلقتها مع الجزابر استٌرادا و تصدٌرا،ثم تؤتً فً المرتبة الثانٌة دول آسٌا 

%من أمرٌكا 8.5%و 13الواردات منها  %ثم أمرٌكا الشمالٌة فقد بلؽت نسبة18بنسبة 

 %.3.7البلتٌنٌة ، فً حٌن نجد وارداتنا من الدول العربٌة والمؽرب العربً ال تتجاوز 

 الثالث:الدول العشرة األكثر تعامال مع الجزائر الفرع

باستعمال معطٌات التً تمثل الدول العشرة األكثر تعامبل مع الجزابر خبلل 

 توضٌحها التحلٌل التالً: ( ٌمكن2011-2001الفترة)

 التحلٌل:

من خبلل الجدول نجد أن فرنسا استولت علً حصة األسد من الواردات الجزابرٌة 

، وهذا راجع إلً العامل التارٌخً الذي ٌربطهما كون الجزابر من  2011خبلل الفترة 

زة بٌن أقدم المستعمرات الفرنسٌة السابقة، وكذلك للروابط الثقافٌة واالقتصادٌة الممٌ

من  2011ملٌون دوالر سنة 7026المتعاملٌن االقتصادٌٌن فً البلدٌن، حٌث بلؽت 

ما  2011الواردات اإلجمالٌة ،تلٌها فً المرتبة الثانٌة اٌطالٌا فوصلت وارداتنا منها سنة 

ملٌون دوالر و هذا نظرا إلً القرب الجؽرافً و العبلقة الجٌدة التً تربط  4611ٌقارب 

،ثم نجد الصٌن فً المرتبة الثالثة وذلك باعتبارها العمبلق االقتصادي العالمً بٌن البلدٌن 

الذي ال ٌرؼب فً التخلً عن السوق الجزابرٌة وسعً إلً منافسة الدول األوربٌة علٌها 

،حٌث تحتل الصٌن مكانة متمٌزة ضمن ممولً االقتصاد الجزابري، فالواردات الجزابرٌة 

، وفً المرتبة الرابعة نجد ألمانٌا رفقة اسبانٌا  2011سنة ملٌون دوالر4511منها بلؽت 

التً تربطهما عبلقات حسنة مع الجزابر منذ االستقبلل حٌث نجد أن الواردات الجزابرٌة 

ملٌون دوالر ،   2508و3320من اسبانٌا وألمانٌا علً التوالً  2011قد بلؽت سنة 

 تركٌا.   ،و كورٌا  ،البرازٌل ،وجاءت فً المراتب األربع األخٌرة كل من أرجنتٌن
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1022المصدر : المركز الوطنً لئلحصاء و اإلعبلم الجمركً سنة-
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 الفصل الثانً : التسهٌالت الجمركٌة و الرقابة  فً ترقٌة التجارة الخارجٌة   

لقد باشرت إدارة الجمارك جملة من اإلجراءات فً إطار تبسٌط آلٌات الجمركة لمتعاملً التجارة     
الخارجٌة ، هذه األخٌرة تدخل فً إطار تسهٌل و تسرٌع عملٌات الجمركة من اجل االستجابة 

 للمقتضٌات االقتصادٌة التً تواجه المإسسات االقتصادٌة و التجارٌة.
 ثر تفصٌل فٌما ٌلً: التسهٌبلت الجمركٌة سبٌل لئلنعاش االقتصاديسنتناول ذلك بؤك    

التسهٌبلت  )مبحث األول(، اجل مكوث البضاعة لدى الجمارك كمعٌار للنخاعة) مبحث ثانً( و اثر
 على االقتصاد الوطنً) مبحث ثالث(.

 

 .المبحث األول: التسهٌالت الجمركٌة سبٌل لإلنعاش االقتصادي
لجمركٌة التً تقدمها إدارة الجمارك فً إطار إعطاء مرونة أكثر للتجارة أن التسهٌبلت ا    

 و ترقٌة االستثمارات و تشجٌعها ،  ٌمكن  تقسٌمها إلى ثبلث أقسام: التسهٌبلت  الخارجٌة

الجمركٌة المتعلقة بالجانب اإلجرابً لعملٌة الجمركة و كذا التسهٌبلت المقدمة بواسطة األنظمة 

 ٌة ، و أخٌرا التسهٌبلت المعتمدة بواسطة االمتٌازات الجمركٌة.الجمركٌة االقتصاد

 .  ةلعملٌة الجمرك المطلب األول: التسهٌالت المتعلقة بالجانب اإلجرائً

 تمثل عملٌة الجمركة مجمعة اإلجراءات و الشكلٌات التً تنجز لجمركة بضاعة ما، تتمثل فً:    

  الجمارك.إحضار البضابع المستوردة أو المصدرة أمام 

 .الوضع لدى الجمارك و الذي ٌمثل إٌداع البضاعة فً محبلت تحت المراقبة الجمركٌة 

  تحرٌر تصرٌح مفصل لهذه البضاعة ، و الذي ٌمثل العقد القانونً الذي بموجبه ٌبٌن المصرح

و النظام الجمركً الواجب تحدٌده للبضابع ، و ٌقدم العناصر المطلوبة لتطبٌق الحقوق و الرسوم ، 

 إٌداعه لدى مكتب الجمارك المإهل.

 1999-09-10المإرخ فً  90- 67هذه اإلجراءات تجد أساسها القانونً فً المنشور رقم     

المتعلق بإجراءات الجمركة . و لتطوٌر و عصرنة هاته اإلجراءات و تسرٌعها من اجل إضفاء 

مرونة فً عملٌات التجارة الخارجٌة 
1

مجموعة من التسهٌبلت و ، اعتمدت إدارة الجمارك 

 اإلجراءات المبسطة، و ٌمكن أن نبسطها فٌما ٌلً :

 .التسهٌبلت المتعلقة باإلجراءات التمهٌدٌة للجمركة 
  ًالتسهٌبلت المتعلقة بالتصرٌح المفصل) إجراءات الجمركة فً المكتب و ف

 الموطن التصرٌح بعد االطبلع( .
 .التسهٌبلت المتعلقة بفحص البضابع 
  الجمركة السرٌعة.إجراءات 
 .استعمال النظام اآللً فً عملٌة الجمركة 
 .المسار األخضر 

 
1

 

                                                           
 ادلتعلق باجراءات اجلمركة. 2222-02-20ادلؤرخ يف20-47ادلنشور رقم -2
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 الفرع  األول: فٌما ٌخص اإلجراءات التمهٌدٌة للجمركة.
إن كل البضابع المستوردة أو المصدرة ٌجب أن تكون موضع تصرٌح مفصل و فً حالة عدم      

إٌداع التصرٌح المفصل عند وصول البضابع فً المخازن و مساحات اإلٌداع المإقت فً انتظار 
 إٌداع التصرٌح المفصل.

لها ، فٌخضع : فٌما ٌخص إنشاءها و استؽبل(MADT)اوال: المخزن و مساحات اإلٌداع المؤقت 
إنشاإها و موقعها و بناإها و تجهٌزها إلى الحصول على رخصة مسبقة من إدارة الجمارك تسمى 

ٌجب أن ٌستجٌب إلى  MADT، حٌث أن إنشاء   accord d'établissementرخصة اإلنشاء 
 للمدٌر العام للجمارك 03مجموعة من الشروط الشكلٌة و المادٌة ، و التً حددها المقرر رقم 

من قانون الجمارك الذي اوجب  67و المتعلق بكٌفٌة تطبٌق المادة  1990-02-03الصادر بتارٌخ 
كل شخص طبٌعً أو معنوي ٌرؼب فً فتح مخزن أو مساحة إٌداع مإقت ان ٌودع طلب لدى  على

 ربٌس مفتشٌة األقسام المختص إقلٌمٌا.
ؾ ربٌس مفتشٌة األقسام ، تتعلق كما أن هناك شروط ٌجب توفرها لمنح رخصة اإلنشاء من طر    

هذه الشروط ببناء و تجهٌز المخازن و مساحات اإلٌداع المإقت، حٌث ٌجب أن تحتوي منافذها على 
قفلٌن ذوي مفتاحٌن مختلفٌن ، و أن ٌتمكن البناء المنجز من احتواء كل البضابع دون أن تتعرض 

 بة لمساحات اإلٌداع المإقت.للتجزبة بالنسبة للمخازن ، و أن تكون محاطة بسور بالنس
المستؽل  أما فٌما ٌخص االستؽبلل، لٌس من الضروري أن ٌكون المستفٌد من رخصة اإلنشاء هو -

 لها، حٌث ٌحصل على رخصة االستؽبلل من طرؾ إدارة الجمارك، و ذلك بعد إٌداعه طلبا لذلك.
ضابع ٌجب أن تمكث فً للرقابة الجمركٌة، و األصل أن الب MADTو فٌما ٌخص سٌرها، تخضع -

 مخازن اإلٌداع المإقت و تقفل بقفلٌن مختلفٌن ٌكون مفتاح احدهما فً حوزة إدارة الجمارك،
و استثناءا بالنسبة للبضابع المنخفضة الرسم و البضابع الثقٌلة ذات الحجم الكبٌر و التً قد ٌلحق  

 المإقت. وجودها ضررا بالبضابع األخرى، ٌمكن أن تقبل فً مساحات اإلٌداع
 ٌوم.  21بـ  MADTق ج  المدة القصوى لمكوث البضاعة  71و لقد حددت المادة  -
بالنسبة لدخول البضاعة، فان قبولها ٌكون بنفس الوثٌقة التً تقدم إلدارة الجمارك قصد الترخٌص -

 بتفرٌؽها أو نقلها.
، فهً تلك التً MADTأما بالنسبة للعملٌات التً تسمح أن تخضع لها البضابع الموجودة فً      

 ٌتطلب حفظها: كالتنظٌؾ و إزالة الؽبار أو الفرز أو اإلصبلح و ذلك بعد موافقة إدارة الجمارك.
كما ٌقدم قانون الجمارك مرونة أخرى فٌما ٌتعلق بالبضابع الفاسدة أو المتضررة إثر حادث معٌن   

دون أن تؤخذ  MADTأو تلك التً تتعرض للتلؾ أو الضٌاع نهابٌا، و عند انتهاء اجل المكوث فً 
قل البضابع البضابع و جهة قانونٌة معٌنة ، تعٌن إدارة الجمارك مكان ٌتعٌن على المستؽل مباشرة ن

 إلٌه و توضع فٌه تلقابٌا تحت نظام اإلٌداع الجمركً.
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الفرع
1

 ثانً: فٌما ٌخص التصرٌح المفصل.ال
ترتكز إجراءات الجمركة العادٌة على مبدأٌن ٌعمبلن على عرقلة حركة البضابع و التمدٌد من    

 مكوثها لدى الجمارك ٌتمثبلن فً:

 .إحضار البضاعة لدى مكتب الجمارك -

 تحرٌر تصرٌح مفصل للبضابع و إٌداعه بمصلحة الجمارك. -

 و للعمل على تطوٌر و عصرنه هذه اإلجراءات تم اعتماد جملة من اإلجراءات المبسطة نجد

 عناصرها الممٌزة فً ثبلث مبادئ:

 .ًفكرة توطٌن إجراءات الجمرك 

 .فكرة اللٌونة و التبسٌط فً تحرٌر التصرٌحات لدى الجمارك 

  تكٌٌؾ اإلجراءات و تشخٌصها وفق حالة كل مإسسة. و لتجسٌد هذه فكرة

بفكرة تبسٌطٌة إلجراءات إٌداع التصرٌح  86المبادئ ، جاء قانون الجمارك فً مادته 

 déclaration ) المفصل تتمثل فً التصرٌح ؼٌر الكامل أو التصرٌح المإقت )

provisoireلجمركة ٌتمثبلن فً: إجراء التً من خبللها تم اعتماد نظامٌن إجرابٌٌن ل

 الجمركة فً المكتب، و إجراء الجمركة فً الموطن.

 اإلجراءات المبسطة للجمركة فً المكتب: -1

ال ٌوجد فً الجزابر إطار قانونً واضح ٌنظم إجراءات الجمركة فً المكتب ، و لكن هناك     
بعض النصوص القانونٌة التً تجسد األهداؾ األساسٌة التً ترمً إلى تحقٌق هذا اإلجراء ، و تقر 
العمل بمٌكانٌزمات عمل اإلجراء خاصة فٌما ٌتعلق بتبسٌط شكل التصرٌح ) التصرٌح المسبق و 

 . DSTRالتصرٌح المبسط للعبور البري 
تهدؾ هذه اإلجراءات إلى منح المتعاملٌن االقتصادٌٌن كٌفٌات جدٌدة للجمركة ، تتضمن تبسٌط     

شكلٌات الجمركة و ذلك من اجل عدم تعطٌل عملٌات نقل و إحضار البضابع أمام الجمارك و تسرٌع 
المتعلقة بالبضاعة ، و ذلك بإٌداع تصرٌح  عملٌات رفعها عن طرٌق التوفٌر المسبق للمعلومات 

( و تتم تكملته فٌما بعد عن طرٌق إٌداع تصرٌح تكمٌلً، و لقد نصت على العمل به (D48قبلً 
من قانون الجمارك  86المادة 

1
 :" ٌجوز للمصرح حسب الشروط و الكٌفٌات التً تحددها

 دٌه كل المعلومات الضرورٌة لتحرٌر إدارة الجمارك و السباب تراها مقبولة،و عندما ال تتوفر ل 
 التصرٌح أو ال ٌتسنى له تقدٌم الوثابق المطلوبة لدعم التصرٌح على الفور.

أن ٌودع تصرٌحا ؼٌر كامل ٌدعى التصرٌح المإقت ، بعد أن ٌتعهد بتقدٌم الوثابق الناقصة ، أو    
ل المحددة من طرؾ إدارة الجمارك"استكمال هذا التصرٌح فً اآلجا

2

                                                           
1
من قانون الجمارك47المادة    

2
 من قانون الجمارك04المادة  -
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1
و ال ٌتضمن التصرٌح ؼٌر الكامل سوى العناصر األساسٌة لتحدٌد و تعرٌؾ البضاعة مثل    

ا و عددها ، و تعد فً هذه الحالة البٌانات الواردة فً التصرٌحات التكمٌلٌة طبٌعتها التجارٌة ، وزنه
وثٌقة واحدة ؼٌر منفصلة عن البٌانات الواردة فً التصرٌحات التً تكملها و ٌسري مفعولها ابتداء 
من تارٌخ تسجٌل التصرٌح األصلً ، السٌما فٌما ٌتعلق بحساب الحقوق و الرسوم الجمركٌة و 

 و ٌمكن للمتعاملٌن رفع بضابعهم قبل إتمام كل اإلجراءات الجمركٌة. المنازعات ،
كما تجدر اإلشارة إلى إن توفٌر المعلومات الضرورٌة فً التصرٌح المسبق لدى مكتب الجمارك  

 قبل وصول البضاعة ٌهدؾ إلى تمكٌن مصلحة الجمارك من تحضٌر المراقبة قبل وصول البضابع.
كة تطبق على كل البضابع باستثناء تلك التً تخضع لمراقبة جمركٌة و اإلجراءات المبسطة للجمر

 خاصة ، أي على البضابع ذات التسلٌم الفوري و السرٌع دون الحاجة إلى اعتماد مسبق .
و ٌمكن ألي شخص طبٌعً أو معنوي مإهل الن ٌكون مصرحا ، أن ٌستفٌد من هذه اإلجراءات 

 مارك، بعد التؤكد من توفره على الشروط التالٌة:بشرط حصوله على اعتماد من طرؾ قابض الج
 . توفر المستفٌد على جمٌع الضمانات المالٌة و كذا حسن السٌرة 
 .توفر المستفٌد على اعتماد الرفع 
  علبة على األقل سنوٌا عند االستٌراد. 50تحقٌق 

ارك ٌتحصل و بعد قبول طلب االعتماد، ٌمضً المستفٌد على تعهد ؼٌر مكفول مع إدارة الجم   
بموجبه على رقم اعتماد قانونً ، ٌجب إظهاره على التصرٌحات التً ٌعدها ، و ٌمكن أن ٌسحب 

 هذا االعتماد فً حالة عدم وفاء المستفٌد بالتزاماته أو عدم توفر الشروط البلزمة.
ى أما عن التصرٌح المبسط للعبور البري فانه ٌهدؾ إلى تقلٌص مدة مكوث البضاعة على مستو -  

الحدود، و هو ال ٌتضمن سوى العناصر المجسدة فً وسابل النقل ) بٌان الحمولة، ورقة الطرٌق(، 
 وتستعمل هذه الوثٌقة أساسا فً العملٌات التالٌة:

إرسال البضابع المستوردة عبر مكتب جمركً مباشرة إلى مخازن و مساحات اإلٌداع المإقت  -  
MADT)  الحرة.( أو إلى المستودعات و المناطق 

 إرسال البضابع من مستودع إلى مستودع آخر أو إلى مكتب الجمارك. - 
 عبور البضابع عبر السكك الحدٌدٌة أو بواسطة الجو. - 

من قانون الجمارك تسمح للمصرح أن ٌودع  89أما فٌما ٌخص التصرٌح المسبق، فالمادة      
تصرٌحا مفصبل قبل وصول البضاعة بؽٌة حماٌتها بحكم طبٌعتها من جهة و كذا حماٌة مصالح 

المتعامل االقتصادي من جهة أخرى، و ٌطبق هذا اإلجراء على:
1

 
 األصل النباتً أو الحٌوانً و الموجهة البضابع التً تتلؾ بسرعة)المنتجات ذات 

 .لبلستهبلك(
 .)..المنتجات الخطٌرة) مواد كٌمٌابٌة، متفجرات 

و نبلحظ أن قانون الجمارك جعل هذا التصرٌح المسبق بدون اثر قانونً بحٌث ٌمكن تعدٌله إلى  -
 ؼاٌة إثبات وصول البضاعة.
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1
 

تصرٌح قبلً بمجرد وصول البضابع لدى الجمارك و عن كٌفٌة تطبٌق هذه اإلجراءات، ٌتم إٌداع  -
و ٌمكن أن ٌؤخذ هذه التصرٌح شكل تصرٌح ؼٌر كامل : سند عبور، فاتورة تجارٌة أو أٌة وثٌقة 

 أخرى مقبولة من طرؾ إدارة الجمارك.
     و تخضع هذه التصرٌحات القبلٌة فٌما بعد لعملٌة تسوٌة عن طرٌق إٌداع تصرٌح تكمٌلً شامل 

 التسوٌة(. ) تصرٌح
 و ٌتم وضع تصرٌح التسوٌة حسب اختٌار المصرح : 

 إما تصرٌح تسوٌة بالنسبة لكل عملٌة كانت محل تصرٌح مسبق. -
 أو تصرٌح تسوٌة بالنسبة لكل العملٌات المحققة فً فترة معٌنة. -

و فً كلتا الحالتٌن ٌؤخذ التصرٌح إما شكل تصرٌح مفصل أو تصرٌح تكمٌلً إجمالً على أن 
ٌتضمن كل شكل التحدٌد النهابً للعناصر التً لم ٌتضمنها التصرٌح القبلً ، و ٌعٌد التذكٌر 

 بالعناصر المصرح بها بخصوص كل عملٌة .
 إجراءات الجمركة فً الموطن:  -2

ٌهدؾ اعتماد إجراءات الجمركة فً الموطن الى تحقٌق نفس األهداؾ المسطرة العتماد      

كتب، هذه ٌعنً تقلٌص مدة مكوث البضاعة و وسابل النقل ، من اجل إجراءات الجمركة فً الم

تسهٌل و تسرٌع عملٌات الجمركة لمواجهة المتطلبات و الرهانات االقتصادٌة، و لكن لتحقٌق هذه 

األهداؾ فقد تم إقرار العمل بجملة من المٌكانٌزمات ، و نعنً إجراءات الجمركة فً الموطن ، إذ 

ً منشات و محبلت المعنً أو المستفٌد من اإلجراء دون مرور البضاعة تتم عملٌات الجمركة ف

 على مكتب الجمارك الذي ترتبط به المإسسة و ٌوجد فً دابرة اختصاصه مقر إقامتها.    

و فٌما ٌخص المستفٌدٌن من هذا اإلجراء فٌتعلق األمر بكل شخص مإهل للتصرٌح توفرت فٌه       

دة من إجراء الجمركة فً المكتب ) الضمانات، حجم عملٌات نفس الشروط المقررة لبلستفا

 االستٌراد، اعتماد الرفع (.

إن تطبٌق اإلجراء و منحه ال ٌمكن أن ٌتم إال بإتمام جملة من اإلجراءات المسبقة ، من جهة ٌجب 

على المتعامل أن ٌخصص وجوبا جزء من محبلته كمخازن و مساحات لئلٌداع المإقت أو 

من جهة أخرى ، هذا اإلجراء  ال ٌطق إال بالنسبة للمستفٌدٌن من اعتماد الرفع ، مستودعات، و 

 الموجه لضمان دفع الحقوق و الرسوم المستحقة.

و بالتالً لبلستفادة من هذا اإلجراء ٌستلزم عقد اتفاق بٌن المتعامل و مصلحة الجمارك ٌتضمن 

و تعهد المتعامل بالخضوع لجمٌع  تحدٌد االلتزامات العامة و الخاصة المتعلقة بكل مإسسة

 االلتزامات.
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و تجدر اإلشارة أٌضا إلى انه ال ٌوجد فً الجزابر إطار قانونً واضح ٌنظم هذا اإلجراء، إال أن    

هناك بعض الممارسات التً تطابق هذا اإلجراء منها ما نجده فً تبسٌط إجراءات العبور الداخلً 

ً محبلت المإسسات التً تستفٌد من خدمات المستودعات للسلع و إتمام عملٌات الجمركة ف

 الخاصة.

ٌمكن للمتعامل بموجب هذا اإلجراء أن ٌباشر عملٌات تفرٌػ البضابع من وسابل نقلها و رفعها   

مباشرة بعد وصولها دون حضور مصلحة الجمارك ثم ٌقوم بعدها بإعبلم المصلحة بقدوم البضابع و 

ق " إعبلم  بالوصول" ، و ٌمكن ألعوان الجمارك بعدها القٌام وجودها داخل محبلته، عن طرٌ

 بزٌارة الموطن لتنفٌذ عملٌات الرقابة على البضابع.

إن هاته الممارسة ؼٌر مطبقة حالٌا فً الجزابر، إال أن للمستوردٌن إمكانٌة رفع بضابعهم عن   

بعدها نقلها إلى محبلت  طرٌق إٌداع تصرٌح مبسط للعبور البري لدى مكتب دخول البضاعة و ٌتم

المإسسة ) التً تحتوي على مستودع خاص ( أٌن ٌتم تسجٌل تصرٌح مفصل لعملٌة تخزٌن 

البضاعة ، فتقوم المإسسة باالستفادة من هذا اإلجراء ، عند حاجتها الى وضع كمٌة من البضابع 

وي على جمٌع المخزنة قٌد االستهبلك، فتقوم بتسجٌل تصرٌح مفصل للوضع قٌد االستهبلك ٌحت

 عناصر التصرٌح المفصل.

و ٌبلحظ أٌضا استعمال النظام اآللً فً عملٌة الجمركة عن بعد ، مما ٌعنً توفر شكل أخر من   

 أشكال الجمركة فً الموطن ، فً إطار عصرنه إدارة الجمارك و تطوٌرها.

 _ التصرٌح بعد االطالع :3

لبلزمة إلعداد التصرٌح ، ٌرخص له أن ٌفحص عندما ال تتوفر لدى المصرح جمٌع المعلومات ا   

البضابع قبل التصرٌح بها و ٌؤخذ عٌنات منها ، لكن قبل االطبلع على البضابع و فتح الطرود، ٌلزم 

المصرح بتقدٌم تصرٌح لبلطبلع ٌسمى "رخصة الفحص" و ذلك بموجب المقرر الصادر بتارٌخ 

 من قانون الجمارك . 84ٌفٌات تطبٌق المادة عن المدٌر العام للجمارك الذي ٌحدد ك 03/02/1999

هذا ما ٌجعله ٌتفادى األخطاء الممكنة و ما  وللبضابع، و ٌمكن هذا اإلجراء من المعرفة الدقٌقة 

 نفقات.ٌنجر عنها من متابعات و 

و ٌستفٌد أٌضا من هذه المعاٌنة ، بحٌث ٌرى توافق البضاعة مع طلبٌته ،كون إٌداع رخصة الفحص 

               ي اثر على التصرٌح المفصل و كذا مهلته ،أي ٌمكن إعادة تصدٌر البضاعة .لٌس له أ

 المتضمن 1998أوت  22المإرخ فً  10_ 98أن القانون  _ فٌما ٌخص إلغاء التصرٌح :   4

مكرر منه اقر بإمكانٌة إلؽاء التصرٌح تحت طابلة مجموعة من  89قانون الجمارك فً المادة 

الشروط المنصوص علٌها قانونا. 
1

 

 

 
1
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. عند االستٌراد: إذا اثبت أن البضابع تم التصرٌح بها بالتفصٌل خطا أو انه لم ٌعد للتصرٌح ما 1    

 ٌبرره نظرا لظرؾ خاصة.

إذا اثبت أن البضابع لم تؽادر اإلقلٌم الجمركً ،أو إذا اثبت انه لم ٌستفد من  . عند التصدٌر :2    

              امتٌازات مرتبطة بالتصدٌر . 

المتعلقة بتحدٌد  1999فٌفري  03المإرخ فً  08و فً هذا الصدد تناول مقرر المدٌر العام رقم   

منه :" ٌسمح بإلؽاء التصرٌح  02مادة مكرر المذكورة سابقا إذ تنص ال 89كٌفٌات تطبٌق المادة 

 الجمركً ال سٌما عندما تكون البضابع :

 _ مصرحا بها تحت نظام جمركً ؼٌر مناسب.    

 _ مدونة فً بٌان حمولة و لكن لم تنزل .  

 _ ضابعة نهابٌا بعد حادث أو فً حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا.  

 _ ؼٌر مطابقة للطلب .  

 _ مصرحا بها أنها ؼٌر صالحة لبلستهبلك.  

 _ بٌعت فً المزاد العلنً.  

و ٌمنح اإللؽاء من طرؾ المفتش الربٌسً للعملٌات التجارٌة بعد طلب مبرر مرفق بالوثابق   

المثبتة. ؼٌر انه عندما تبلػ مصلحة الجمارك بنٌتها فً القٌام بمعاٌنة البضابع فان طلب إلؽاء 

 التصرٌح ال ٌقبل إال بعد أن تتم المعاٌنة ولم ٌعثر على أٌة مخالفة. 

 مجال فحص البضاعة: : فً لثالفرع الثا

من بٌن التسهٌبلت المنصوص علٌها فً قانون الجمارك، تلك التً تتعلق بعملٌة فحص البضاعة و   

التً من أهمها: الفحص الجزبً للبضاعة، إمكانٌة الفحص فً محبلت المتعامل االقتصادي و 

 الفحص على الوثابق.

 الفحص الجزئً للبضائع :  -ا

فصل ٌمكن ألعوان الجمارك إجراء عملٌة فحص للبضاعة، أما أن ٌكون بعد تسجٌل التصرٌح الم  

جزبٌا أو كلٌا، و هذا حسب طبٌعة البضابع و كذا السٌر الحسن للمصرح و للمإسسة المستورد أو 

 المصدرة.

ؼالٌا ما ٌستعمل لتسهٌل عملٌة الفحص من اجل إنقاص  )الفحص الجزبً للبضابع  (هذا اإلجراء 

بع لدى الجمارك و هذا ما ٌسمح بؤثر المرونة و السبلمة عند مرور البضابع على أجال مكوث البضا

 الجمارك و ٌعود ذلك بالفابدة على المتعاملٌن االقتصادٌٌن.

_ و تجدر اإلشارة إلى انه ٌحق للمصرح رفض نتابج الفحص الجزبً و طلب فحص كلً للبضابع  

.)ق ج ج 92المادة من  02الفقرة  (
1
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 إمكانٌة فحص البضائع فً المحل : 

ق ج ،حٌث تنص على انه ٌجوز إلدارة الجمارك بناءا  94تنص على هذا اإلجراء التسهٌلً المادة 

على طلب المصرح و ألسباب تراها مقبولة أن ترخص بتفتٌش البضابع المصرح بها فً محبلت 

ح و البضابع إلى أماكن الفحص و تداولها على نفقة المصرالمعنً باألمر و فً كل الحاالت ٌتم نقل 

.تحت مسإولٌته 
 1

 

 الفحص على الوثائق :

هذا االمتٌاز ناتج عن الطابع االختٌاري لعملٌة فحص البضابع اذ ٌمكن ان تقبل التصرٌحات من  

راقبة طرؾ مفتش الفحص بالموافقة على سبٌل البضابع و الوثابق المقدمة حٌث ٌمكن االكتفاء بم

 الوثابق بما فٌها التصرٌح المفصل دون اللجوء الى الفحص المادي للبضاعة .

 الفقرة الرابعة : إجراءات الجمركة السرٌعة :

 1995جانفً  07المإرخ فً  03لقد اعتمدت اإلجراءات السرٌعة للجمركة بموجب المنشور رقم 

المرسلة برا ، و ذلك من اجل تسهٌل المتعلق باإلجراء السرٌع الخاص بالتلخٌص الجمركً للبضابع 

التبادالت المؽاربٌة البرٌة و ذلك عن طرٌق تقلٌص مدة مكوث البضابع التً تمر عبر مكتب 

جمركً حدودي ، و تسري هذه العملٌة بمجرد وصول البضابع بوسٌلة النقل إلى المكتب الجمركً 

بشروط أهمها :  
 

     

 جراء جاء فٌما ٌخص العبور البري.أن تكون عملٌة النقل برٌة الن هذا اإل 

 .أن تكون العملٌات المحققة محل عقد شامل موطن لدى المإسسة المالٌة 

  أن ٌحقق المتعامل االقتصادي عمبلت كبٌرة و هامة للمنتوج الواحد و ٌكون

 معروؾ لدى مكتب الجمارك.

  ال  تخص هذه العملٌات إال نظام الوضع قٌد االستهبلك) D3 (.
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 . توفر المستفٌد على اعتماد الرفع 

  إٌداع المتعامل االقتصادي لملؾ لدى ربٌس مفتشٌة األقسام المختص إقلٌمٌا الذي

 ٌمنحه رخصة استعمال هذا اإلجراء .

 و ٌجب أن ٌحتوي الملؾ على ما ٌلً: 

 قة معلومات _ طلب مرفق ببطا         

 _ نسخة من العقد الشامل الموطن لدى المإسسة المالٌة          

 _ اكتتاب عام و مكفول ٌتضمن التزاما بإتمام إجراءات الجمركة .         

و عن كٌفٌة تطبٌق هذا اإلجراء، فؤثناء وصول وسٌلة النقل المحملة بالبضابع لدى مكتب الجمارك 

األخٌرة مرفقة بسند رفعها ، حٌث ٌتم  تسجٌله فً دفتر خاص وفق الحدودي ، ٌجب أن تقدم هذه 

رقم تسلسلً ، كما ٌمكن أن تتم هذه العملٌة باستعمال اإلعبلم اآللً فً المكاتب المزودة بنظام 

اإلعبلم للتسٌٌر اآللً للجمارك ، ثم تنمح للمستفٌد رخصة رفع البضابع بعد القٌام بتصفٌة الحقوق و 

، و تتم عملٌة رفع البضاعة بحضور أعوان الفرق التجارٌة التً تقوم بمتابعة و  الرسوم الجمركٌة

 معاٌنة سٌرورة العملٌة منذ بداٌتها و استرجاع سند رفع البضاعة ثم إرساله إلى القابض .

لدى  )مهلة أسبوع  (و ٌجب على المستفٌد سواء كان مستوردا أو مصدرا أن ٌودع كل ٌوم سبت   

صرٌح شامل ٌضع فٌه مجمل الكمٌات التً كانت محل رفع الٌد خبلل الفترة مكتب الجمارك ت

المعٌنة ،و ٌرفق هذا التصرٌح بمذكرة تفصٌلٌة تشمل جمٌع سندات الرفع و كذا مجموع الفواتٌر 

 التً تتعلق بالعملٌات المحققة خبلل أسبوع.

ة إال أنها تطرح عدة مشاكل و تجدر اإلشارة إلى إن هذه اإلجراءات برؼم تسهٌلها لعملٌة الجمرك 

، خاصة إذا علمنا  )أسبوع واحد فقط (عملٌة ، أهمها قصر المدة المحددة إلٌداع تصرٌح التسوٌة 

المشاكل البٌروقراطٌة التً تتعلق بتحرٌر شهادة المنشؤ ،الفاتورة األصلٌة ... ، كما ٌعاب على هذه 

ل المؽرب العربً ، كما أنها تتعلق اإلجراءات كونها تطبق فً مجال ضٌق ال ٌتعدى حدود دو

 ببضابع محدودة ، و التً ٌتم نقلها عبر الحدود البرٌة فقط .

 .SIGAD )(: استعمال النظام اآللً فً عملٌة الجمركة رابعالفرع ال

مع تزاٌد عدد المتعاملٌن االقتصادٌٌن و حجم المبادالت التجارٌة مع الخارج خاصة بعد تحرٌر 

لم ٌعد من الممكن إبقاإها على الطرق الٌدوٌة لمعالجة التصرٌحات الجمركٌة ، التجارة الخارجٌة 

 كما أصبح التحكم فً النشاطات التجارٌة الدولٌة من خبلل المراقبة البعدٌة حتمٌة ملحة.

تلك هً أهم األسباب التً دفعت الجمارك الجزابرٌة إلى اعتماد نظام اإلعبلم و التسٌٌر اآللً 

، و هذا  1986معوضا بذلك النظام الذي كان سابدا منذ  1995منذ أكتوبر  (SIGAD )للجمارك

بؽٌة تسرٌع عملٌة الجمركة.
1

 

 :ماهٌة النظام اآللً للجمركة -ا

ٌشمل نظام اإلعبلم و التسٌٌر اآللً للجمارك على موقع مركزي ٌتمثل فً المركز الوطنً لئلعبلم 

موزعة عبر التراب الوطنً و  المركزيموقع  25موصل بـ  (CNIS )اآللً و اإلحصابٌات 
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% من حجم المبادالت التجارٌة الخارجٌة الشرعٌة ، و قد 98ٌؽطً النظام إلى حد أالن ما ٌقارب 

 مرت السٌرورة المتبعة إلعداد هذا النظام بستة مراحل نوجزها فٌما ٌلً 

لمرحلة : تم خبلل هذه ا(ETUDE DE FAISABILITE ).مرحلة دراسة إمكانٌات إعداده 0

 تحدٌد األهداؾ ، تقرٌر الوسابل و الموارد المقتناة و كذا تكالٌؾ النظام.

: تم خبللها التعرؾ بدقة على الوضعٌة التً كانت سابدة و  (ANALYSE). مرحلة التحلٌل 2  

 ذلك من خبلل تشخٌص و تحدٌد االحتٌاجات و األهداؾ المرؼوب فٌها .

النطبلق من التشخٌص المجرى ،و من األهداؾ إن ا : (CONCEPT). مرحلة التصور 3  

المسطرة تمكن من تصور النظام اإلعبلمً المتصور إجراإه ، و ٌتم فً هذه المرحلة األخذ 

 بالتوجٌهات التً قدمها متخذو القرار سواء فً المجال التنظٌمً أو التسٌٌري.

مجات ، و كذا من خبللها تم الحصول على المبر :(REALISATION ). مرحلة التحقٌق 4 

 ترجمة النماذج التصورٌة المحددة مسبقا على ارض الواقع .

تم خبللها تنصٌب معدات النظام اإلعبلمً الجدٌد  :(INSTALATION ). مرحلة التنصٌب: 5 

 و كذا تكوٌن األشخاص المعنٌٌن باستعمال النظام.

ذ فً اخ :(EXPLOITATION ET MAINTENANCE). مرحلة االستغالل و الصٌانة: 6

هذه المرحلة بمبدأ ضمان استمرارٌة نشاط و عمل النظام اإلعبلمً ، كما أخذت االحتٌاطات الجدٌدة 

 و المتواصلة باهتمام.

 من جهة أخرى، ٌشمل النظام اإلعبلمً للتسٌٌر اآللً على خمسة أجهزة تتمثل فً :

  باإلضافة إلى الجهاز التعرٌفً: ٌتضمن كافة التنظٌمات و اإلجراءات الجبابٌة

 تصنٌؾ الموارد حسب النظام المنسق.

 . جهاز جمركة البضاعة: ٌخص عملٌات التجارة الخارجٌة من بداٌتها الى نهاٌتها 

  جهاز المنازعات: ٌهتم بتسٌٌر و متابعة المنازعات و الخبلفات التً ٌمكن ان

 تظهر خبلل عملٌات االستٌراد و التصدٌر.

 لمحاسبة العمومٌة التً تحدد الكٌفٌة التً تم من جهاز المحاسبة: ٌتضمن تنظٌم ا

 خبللها تقسٌم الموارد المالٌة المحصلة من طرؾ الجمارك.

  ًجهاز اإلحصابٌات: تسمح المعلومات التً ٌتلقاها النظام اإلعبلمً للتسٌٌر اآلل

بإعداد إحصابٌات التجارة الخارجٌة بشكل دقٌق و فً اآلجال القانونٌة المطلوبة .
1
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 شروط استعمال النظام اآللً للجمركة:  -ب

 هناك شروط تتعلق بطبٌعة العملٌات المنجزة و أخرى تتعلق بمستعملً النظام اآللً للجمركة.

فٌما ٌخص الشروط المتعلقة بطبٌعة العملٌات ، فان النظام اآللً للجمركة ٌطبق على جمٌع العملٌات 

الذي تخضع له هذه األخٌرة ، فجمٌع عملٌات  مهما كانت طبٌعة البضابع أو النظام الجمركً

االستٌراد أو التصدٌر مهما كانت طبٌعتها و المحققة بموجب تصرٌح مفصل مقبول للجمركة اآللٌة 

من المقرر رقم  13باستثناء بعض العملٌات التً تخضع لقواعد خاصة ، و التً استثنتها المادة 

 لً:للمدٌر العام للجمارك و هً كالتا 03-02-1999
1

 عملٌات التموٌن. -    

 عملٌات جمركة الطرود البرٌدٌة ذات الطابع التجاري. -    

 عملٌات جمركة البضابع المرفقة للمسافرٌن ذات الطابع ؼٌر التجاري. -    

فٌما ٌخص الشروط المتعلقة بالمستعملٌن فٌمكن استعماله من طرؾ كل شخص عن طرٌق  _ أما

 الجمارك.و ذلك بموجب اتفاق مع إدارة  الخاصة،أجهزته 

ٌمكن أن تتم عملٌة الجمركة فً المكاتب المدعمة بنظام األعبلم للتسٌٌر اآللً للجمركة عن طرٌق    

(TERMINAUX)  التً توضع فً خدمة المستعملٌن لدى مكاتب الجمارك أو التً ٌنشبها

 المستعملون فً محبلتهم بموجب اتفاق مع إدارة الجمارك.

 أهداف النظام اآللً للجمركة: -ـ ج

 تسهٌل عملٌة إجراءات الجمركة و إضفاء مرونة علٌها. -

 التحكم أكثر فً عملٌة الجمركة ؼٌر مختلؾ فً مراحلها. -

 ضمان التطبٌق الموحد للقوانٌن و التنظٌمات و اإلجراءات الجمركٌة . -

 التوفٌر الدابم و الوقتً إلحصابٌات التجارة الخارجٌة . -

 تكثٌؾ عملٌات المراقبة الدقٌقة و الفعالة للتصرٌح المفصل و كذا مراقبة الحسابات. -

 24تكثٌؾ استعماله ٌعتبر من معاٌٌر النجاعة التً نصت علٌها المنظمة العالمٌة للجمارك )  -

 معٌار(.

 : (SIGAD)آلٌة التصرٌحات لدى الجمارك باستعمال  -د

 بمرحلتٌن: تمر عملٌة الجمركة اآللٌة للبضابع

تتمثل فً العملٌات التً تسبق إٌداع التصرٌح المفصل التً تشمل عملٌات حساب  :المرحلة األولى

الطرود و ذلك من خبلل معاٌنة البضابع التً تجري تفرٌؽها فعبل بالموازاة مع بٌان الحمولة 

ابع التً دخلت األصلً، و كذا عملٌات دخول البضاعة إلى المخازن ، التحرٌر اآللً لقابمة البض

فعبل للمخازن و التً ٌلٌها التحرٌر اآللً لبٌان الحمولة و عملٌات المقاربة و هً القٌام بمطابقة 

البضابع المدخلة فعبل للمخازن ، و البضابع المتضمنة فً بٌان الحمولة ، و من ثمة إعداد بٌان عن 

 الحالة االحتمالٌة ) فابض أو نقصان (.
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بللها معالجة التصرٌح المفصل ، حٌث ٌسمح النظام اإلعبلم للتسٌٌر اآللً ٌتم خ :المرحلة الثانٌة

بإعداد التصرٌح المفصل من خبلل إدخال كافة المعلومات المتعلقة بالبٌانات التً ٌجب أن ٌتضمنها 

المحضرة مباشرة على الشبكة ، و كذا مراقبة المعلومات المدخلة  الخاصة بهاالتصرٌح فً الخانات 

التؤكد من وجود بٌان الحمولة ، باإلضافة إلى اختٌار طرٌقة دفع الحقوق و الرسوم  تلقابٌا و

الجمركٌة . و ٌتم الدخول فً نظام اإلعبلم للتسٌٌر اآللً للجمركة عن طرٌق إدخال رمز الدخول و 

كلمة السر أو المرور الخاص بكل مستعمل ، و بعد تدوٌن البٌانات ٌمنح النظام للمصرح ثبلث 

 ات:إمكانٌ

 قبول التصرٌح المفصل. -       

إلؽاء كل المعلومات و ٌتم ذلك إرادٌا من طرؾ المصرح أو ألٌا بعد نفاذ المدة المحددة لعملٌة  -      

 التحقق.

و تحدد أقصى مدة إلحداث تعدٌل فً التصرٌح  محتمل:تخزٌن معلومات قابلة لتصحٌح  -      

 ساعة ٌتم فٌها التحقق من صحة المعلومات . 24المفصل أو عدم إحداثه بـ 

مباشرة بعد عملٌة التسجٌل ، بمجرد تصدٌق المتعامل على التصرٌح المفصل ٌقوم النظام  -      

 بإعطاء رقم تسلسلً للتصرٌح ، و كذا تارٌخ و وقت التسجٌل .

ٌكون التسجٌل اآللً للتصرٌح إال بعد إجراء مطابقة بٌن التصرٌح المفصل و بٌان الحمولة و و ال 

 .(pré apurement )هً العملٌة التً تسمح بالتصفٌة األولٌة لهذا األخٌر 

بعد تمام عملٌة التسجٌل ٌقوم النظام بتحدٌد الوجهة التً ستتخذها البضاعة موضوع التصرٌح  -     

دورة العادٌة أو السرٌعة ، و تسمى هذه العملٌة باالنتقاء المسبق التً تتم على أساس المفصل بٌن ال

 مجموعة من المعاٌٌر التً تحضرها إدارة الجمارك مسبقا.

ٌمر التصرٌح المفصل الموجه إلى الدورة العادٌة بصٌرورة معٌنة ، إذ ٌتم  الدورة العادٌة : -     

المتابع لجمركة البضابع محل التصرٌح ، و من ثمة عملٌة  ألٌا بعد تسجٌله تحدٌد مفتش الفحص

طبعه على أوراق خاصة باستعمال آلة طبع متواجدة على مستوى مصالح إدارة الجمارك حٌث 

ٌوقعه المصرح مباشرة بعد ذلك مباشرة بعد ذلك .و مباشرة بعد هذه العملٌة الهامة ، ٌتم إٌداع الملؾ 

موقع أٌن تتم عملٌة المراقبة بشطرٌها الوثابقٌة و المادٌة فتحصٌل كامبل مرفقا بالتصرٌح السابق ال

 الحقوق و الرسوم أو تحوٌل الملؾ إلى قسم المنازعات فً حالة وجود مخالفة 

 هً األخرى تشمل مرحلتٌن: الدورة السرٌعة: -    
كذا طبع شهادة فتبدأ بطبع المصرح للتصرٌح و اإلمضاء علٌه و  . أما المرحلة األولى) المادٌة( :0

رفع على مستوى المقر الخاص بالمتعامل االقتصادي ، او على مستوى الؽرفة المخصصة لهذا 

 الؽرض لدى الجمارك.

ففٌها ٌقوم المتعامل المستفٌد من الدورة السرٌعة بإٌداع ملؾ  . أما المرحلة الثانٌة ) اإلعالمٌة( :2

 و ٌمكن أن ٌتبع برقابة الحقة. للجمركة ) تسوٌة الوضعٌة( حٌث ٌتم دراسة وثابقٌة

و أفضل مثال عن إجراءات الدورة السرٌعة : المسار األخضر الذي سٌؤتً الحدٌث عنه فٌما بعد.
1
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 : التسهٌالت المعتمدة بواسطة المسار األخضر:رع الخامسالف

من اإلجراء الذي ٌسمح للمتعامل االقتصادي بالرفع  (CIRCUIT VERT)أن المسار األخضر 

المباشر للبضابع بعد إٌداع التصرٌح المفصل لدى الجمارك ، حٌث أن مرحلة الرقابة السابقة على 

التصرٌح ، و الفحص المادي للبضابع تعوض بالرقابة البعدٌة المرتكزة أساسا على المحاسبة الفعلٌة 

 ألخضرللمإسسة المستفٌدة من المسار ا

و فً هذا الصدد ، تجدر بنا اإلشارة إلى أن المسار األخضر كإجراء تسهٌلً تناولته اتفاقٌة كٌوتو 

المتضمنة تبسٌط و تنسٌق األنظمة الجمركٌة التً تمت مرجعتها من طرؾ المنظمة العالمٌة 

 . 2000و وقعت علٌها الجزابر فً دٌسمبر  1999فً جوان  (OMD)للجمارك 

المتعلق بؤخبلقٌات المهنة فً  (déclaration d'ARUSHA )ً تصرٌح اروشا و جسدت كذلك ف

 الجمارك.

من قانون الجمارك التً  92من جهة أخرى ، و فً إطار التشرٌع الداخلً ، فقد نصت علٌه المادة 

تنص على السلطة التقدٌرٌة ألعوان الجمارك فٌما ٌخص الفحص المادي للبضابع ، و كذا المقرر 

للمدٌر العام الجمارك الذي تحدد كٌفٌة و شروط جمركة  1999-02-03مإرخ فً ال 09رقم 

 من قانون الجمارك الجزابري . 82البضاعة و هذا تطبٌقا للمادة 

المتضمنة  00 – 300م –الدٌوان  –م ع ج  11و تطبٌقا للقانون الجمركً صدرت التعلٌمة رقم 

ار األخضر ، و ٌمنح هذا االمتٌاز التسهٌلً على عقلنة الرقابة الجمركٌة و وضع حٌز التنفٌذ المس

أساس معاٌٌر انتقابٌة معدة من طرؾ إدارة الجمارك و المستقاة من المنهج الجدٌد فً تسٌٌر 

 األخطار ، و هو بذلك مخصص للمتعاملٌن االقتصادٌٌن الذٌن ٌوفرون ضمانا كافٌا ٌكون محل ثقة.

 األخضر نشاطات اقتصادٌة تعبر عن ثبلث  أن إدارة الجمارك اعتمدت فً إطار المسار -

 أصناؾ من المتعاملٌن و هم على التوالً:

 .المنتجون أو الصناعٌٌن 

 .المستثمرون 

 .المصدرون 

إن هذه األصناؾ الثبلثة من المستفٌدٌن تحقق عملٌات وضع قٌد االستهبلك ، و ٌجب على هذه 

الشروط األخرى ، و هذا دابما فً المإسسات المستفٌدة من إجراء المسار األخضر إتباع بعض 

إطار ضمان حقوق و فوابد الخزٌنة العمومٌة . فاالنتماء إلى األصناؾ الثبلثة السالؾ ذكرها ؼٌر 

كاؾ لبلستفادة من المسار األخضر إنما البد من شروط أخرى:
1
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1

مكرر من  109ها الشرط ٌجد أساسه القانونً فً المادة  . امتالك المتعامل العتماد الدفع :1

المتضمن قانون الجمارك :" ٌمكن لقابض الجمارك  1998أوت  22المإرخ فً  10-98القانون 

أن ٌرخص برفع البضابع حسب تدرج الفحوص و فٌل تصفٌة الحقوق و الرسوم الجمركٌة المستحقة 

ٌكفل اعتماد الرفع و ٌتضمن االلتزام بتسدٌد الحقوق و تسدٌدها مقابل اكتتاب المذٌن الذعان سنوي 

( ٌوما ابتداء من تارٌخ تسلٌم رخصة الدفع و تسدٌد 15و الرسوم الجمركٌة فً اجل خمس عشرة ) 

% ، و فً حالة عدم التسدٌد فً اآلجال المقررة تدفع فابدة عن التؤخٌر  0،1حسم خاص ٌقدر بـ:    

ن الجمارك الجزابري قانو 108كما هً محددة فً المادة 
1

 

 . صك محاسبة فعلٌة ، شفافة ، دقٌقة و دورٌة.2

و هذا مرتبط بالظروؾ الماضٌة للمتعامل مع إدارة الجمارك أو . التمتع بسٌرة جبائٌة حسنة : 3

 أٌة إدارة مالٌة أخرى للتؤكد من وجود عامل الثقة.

المسار األخضر فإنها تدرج مباشرة  و الجدٌر بالذكر أن المإسسات التً ٌتم قبولها ضمن إجراء   

على مستوى المركز الوطنً لئلعبلم  (SIGAD)فً إطار النظام اإلعبلم للتسٌٌر اآللً للجمارك 

حٌث ٌعالج النظام اإلعبلم على المستوى الوطنً كل التصرٌحات  (CNIS)اآللً و اإلحصابٌات  

، فان النظام اإلعبلم للتسٌٌر  محل المسار األخضر ، فبمجرد إعداد التصرٌح من طرؾ المصرح

  déclaration admise en circuit"اآللً للجمارك ٌوجه الملؾ إلى المسار األخضر بعبارة 

vert"   و هذا اعتمادا على جملة من المعاٌٌر المتضمنة فً النظام ، منها حسب المإسسة المستوردة

المسار األخضر ، باإلضافة إلى وجود أو لمصدرة ، طبٌعة المواضٌع التعرٌفٌة المقبولة فً إطار 

اعتماد ثانً على مستوى المكتب الجمركً، و خضوع البضاعة من عدمه لترخٌص خاص، منشؤ 

 البضاعة و مصدرها، مقدار حساسٌة البضاعة للؽش أو التهرٌب و النظام الجمركً المصرح به.

ستفٌدة من تسهٌبلت جبابٌة و ٌمكن أن نتصور حالة بضابع خاضعة لتنظٌم أو شكلٌات خاصة ، أو م

، فان مصلحة المسار األخضر ٌجب علٌها قبل قبول و تسجٌل التصرٌح المفصل أن تتؤكد من وجود 

الوثابق الضرورٌة و إكمال اإلجراءات البلزمة لذلك . مثبل حالة عملٌات مرتبطة بالوكالة الوطنٌة 

 "ANDI"الوطنٌة لتطوٌر االستثمار  و التً تحولت إلى الوكالة  "APSI"لدعم و تشجٌع االستثمار 

، فان المصلحة المكلفة بالمسار األخضر ٌجب أن تتؤكد من وجود قرار االستفادة و كذا من مطابقة 

 الوسابل المستوردة مع القابمة المرفقة بقرار االستفادة من منح االمتٌاز.

لتصرٌح ٌتم بمجرد إٌداعه و أما حالة البضاعة العادٌة آو ؼٌر الخاضعة لشكلٌات خاصة، فان قبول ا

بعد ذلك فلربٌس المصلحة السلطة التقدٌرٌة فً إعادة تحدٌد نوع المسار الذي سوؾ ٌسلكه التصرٌح 

 المفصل و هذا حسب معاٌٌر و مإشرات مرتبطة به، و منه هناك حالتٌن:

 
2
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 .أن ٌتم توجٌه التصرٌح من جدٌد إلى المسار العادي 

  األخضر، وهذا بتوجٌه الملؾ مباشرة إلى مصلحةأن تستمر فً إطار المسار 

الصندوق دون المرور على مصلحتً التصفٌة و المراجعة ، حٌث ال مجال لتدخل المفتش الربٌسً 

للعملٌات التجارٌة أن ٌتجلى  الفرق الجوهري بٌن مسار التصرٌح العادي و التصرٌح محل المسار 

وثابقً أو الفحص المادي للبضابع و من ثمة األخضر ، حٌث ال نلمس أي مجال للفحص سواء ال

 إصدار رخصة رفع البضابع.

 : فً مجال تحدٌد الحقوق و الرسوم الجمركٌة و دفعها:رع السادسالف

 أوال: فً مجال تحدٌد الحقوق و الرسوم الجمركٌة:  

فٌما ٌخص تحدٌد الحقوق و الرسوم الجمركٌة، نص قانون الجمارك على امتٌازات للمتعاملٌن 

 االقتصادٌٌن الذٌن ٌقومون بعملٌات االستٌراد و التصدٌر ، و من بٌن هذه االمتٌازات نجد:

 . االستفادة من الوضع السابق األكثر أفضلٌة : 0

من قانون الجمارك الجزابري تسمح للمتعاملٌن االقتصادٌٌن باالستفادة من الوضع السابق  07المادة 

قد أرسلت مباشرة تجاه اإلقلٌم الجمركً قبل نشر النصوص  األكثر أفضلٌة للبضابع التً ثبت أنها

الجدٌدة ، و التً ٌصرح بؤنها معدة لبلستهبلك دون أن تكون موضوعة تحت نظام المستودع او 

رهن اإلٌداع من قبل و ٌجب أن ٌنتج اإلثبات عن  أخر سندات النقل الصادرة قبل نشر النصوص 

الجدٌد.
1

 

فً حالة تخفٌض نسبة الحقوق و الرسوم ٌمكن للمصرح  دة المالئمة:. االستفادة من النسب الجد2ٌ

االستفادة من النسبة الجدٌدة إذا لم تكن قد منحت إٌاه رخصة رفع البضابع من طرؾ أعوان 

 الجمارك ، ؼٌر انه لقبول ذلك ٌجب على المصرح تقدٌم طلب كتابً قبل تحصٌل الحقوق و الرسوم 

 و الحقوق المستحقة:  ثانٌا: فً مجال دفع الرسوم   

إن المبدأ العام ٌتمثل فً دفع الحقوق و الرسوم قبل رفع البضابع، إال أن قانون الجمارك نص على 

و التً تدخل ضمن التسهٌبلت  110مكرر و  109، 108استثناءات لهذا المبدأ فً المواد 

 إلجراءات الجمركة و التً تتمثل فً :

 :(le crédit du droit )اعتماد الحقوق -1

هذا اإلجراء عبارة عن تسهٌل ممنوح للمتعاملٌن االقتصادٌٌن فً دفع الرسوم و الحقوق المستحقة 

 من قانون الجمارك الجزابري. 108،نصت علٌه المادة 

حٌث ٌمكن إلدارة الجمارك من اجل تسدٌد الحقوق و الرسوم إن تقبل السندات التً تكفلها إحدى 

( أشهر ابتداء من اجل استحقاقها عندما ٌتجاوز المبلػ 04دة أربعة )المإسسات المالٌة الوطنٌة لم

دٌنار جزابري. 5000الواجب دفعه بعد كل خصم 
1
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فً المابة، و إذا  1/3و ٌترتب على اعتماد الحقوق و الرسوم دفع فابدة على االعتماد و حسم قدره 

فابدة عن التؤخٌر تحسب ابتداء من الٌوم لم تدفع السندات فً أجالها وجب على المكتتبٌن أن ٌدفعوا 

 الموالً لٌوم االستحقاق إلى ؼاٌة ٌوم التحصٌل.

 le crédit d'enlèvement. اعتماد الرفع: 2

ان بقاء البضابع فً انتظار تسوٌة وضعٌتها المحاسبٌة ٌسبب ضررا بالنسبة لكل من الجمارك و كذا 

بادالت ) تراكم البضابع فً الموانا، تؤخر عملٌة المتعاملٌن االقتصادٌٌن خاصة مع تزاٌد حجم الم

 رفع البضابع..(.

مكرر من  109لذلك و تسهٌبل لمهمة كبل الطرفٌن، استخدم اعتماد الرفع الذي نصت علٌه المادة 

قانون الجمارك الجزابري ، حٌث ٌمكن لقابض الجمارك ان ٌرخص برفع البضابع حسب تدرج 

رسوم المستحقة و تسدٌدها مقابل اكتتاب المدٌن الذعان سنوي الفحوص و قبل تصفٌة الحقوق و ال

 ٌكفل اعتماد الرفع و ٌتضمن االلتزام ما ٌلً:

 ٌوما ابتداء من تارٌخ تسلٌم رخصة الرفع. 15تسدٌد الحقوق و الرسوم فً اجل  -

 ‰(.    1تسدٌد حسم خاص قدره واحد فً األلؾ )  -

 108المقررة ، تدفع فابدة عن التؤخٌر كما هً محددة فً المادة فً حالة عدم التسدٌد فً اآلجال  -

 من هذا القانون.

 le crédit administratif. اعتماد الرفع لإلدارات العمومٌة:3

تم وضع هذا اإلجراء لؽرض تسهٌل عملٌة رفع البضابع من طرق الوحدات اإلدارٌة العمومٌة  -

حترامها مرتبطة بتنظٌم المحاسبة العمومٌة ، حٌث نظرا لما تعرفه من إجراءات و شكلٌات ٌجب ا

من قانون الجمارك 110نصت علٌه المادة 
1

:" ٌمكن إلدارة الجمارك إن تسمح برفع البضابع 

المستوردة من طرؾ اإلدارات العمومٌة و الهٌبات العمومٌة و الجماعات اإلقلٌمٌة أو المإسسات 

تسدٌد الحقوق و الرسوم شرٌطة أن ٌقدم المستورد  العمومٌة ذات الطابع اإلداري أو لحسابها قبل

 ( أشهر.3إلدارة الجمارك التزاما بتسدٌد الحقوق و الرسوم المستحقة فً اجل ال ٌتجاوز ثبلثة )

 المطلب الثانً : التسهٌالت المعتمدة بموجب االمتٌازات الجبائٌة الجمركٌة.

بامتٌازات عدٌدة ، السٌما فٌما ٌخص إدارة التسهٌبلت  –كؽٌرها من الدول  –لقد خصت الجزابر 

الجمارك المطالبة بتفعٌل إجراءاتها، و جعلها فً مستوى الرهانات االقتصادٌة التً تفرض تقدٌم 

أفضل الخدمات فً أقصر اآلجال،أضؾ إلى ذلك تركٌز اإلمتٌازات على الجانب الجبابً لما تمثله 

 .من أهمٌة قصوى بالنسبة لكل عملٌة استثمارٌة 
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تحقٌق االمتٌازات الجبابٌة لؤلهداؾ المرجوة منها من قبل السلطات العمومٌة ، مقابل الخسابر 

اإلرادٌة من نفقات جبابٌة ، ٌستلزم الرقابة السٌما الجمركٌة منها، و علٌه ٌجب و ألول وهلة معرفة 

 جل اإلمتٌازات الجبابٌة الممنوحة من قبل السلطات العمومٌة.

النظام الجبابً على أساس مختلؾ الحقوق و الرسوم المحصلة من طرؾ مختلؾ  مبدبٌا ٌعرؾ

اإلدارات لحساب الخزٌنة العمومٌة و الجماعات اإلقلٌمٌة ، و المرافق العمومٌة بموجب التشرٌع 

 الجاري به العمل.

ٌضها هذه الحقوق و الرسوم ال تطبق فً جمٌع الحاالت بنفس النسب و الكٌفٌات ، إذ انه ٌمكن تخف

أو تعلٌقها ، أو حتى اإلعفاء منها كلٌة فً إطار امتٌازات خاصة تمنحها مختلؾ القوانٌن و 

التنظٌمات بؽٌة تشجٌع قطاع معٌن، هذه األخٌرة التً ٌمكن تعرٌفها على أنها معاملة استثنابٌة ، و 

ن امتٌازات مفضلة بالمقارنة مع النظام العام ، ممنوحة من قبل السلطات العمومٌة، و هً تتضم

 جبابٌة أو مالٌة.

إن الحقوق و الرسوم الجمركٌة تختص بكونها حقوقا تفرض على السلع بمجرد اجتٌازها حدود 

اإلقلٌم الجمركً للدولة، سواء كان ذلك بمناسبة التصدٌر أو االستٌراد، علما أنها تدمج ضمن سعر 

ً، و تصفى حسب التعرٌفة الساري المنتوج على أن ٌتحمل عبؤها المستهلك النهابً للمنتوج المعن

العمل بها وقت إٌداع التصرٌح المفصل للبضابع، و بالرؼم من الدور الفعال الذي تلعبه الحقوق و 

الرسوم الجمركٌة باعتبارها موردا جبابٌا أساسٌا و هاما بالنسبة للخزٌنة العمومٌة و أداة جبابٌة ذات 

من منافسة السلع األجنبٌة و كذا تثبٌط االستٌراد ؼٌر  دور اقتصادي ٌتمثل فً حماٌة المنتوج الوطنً

 المرؼوب فٌه و ضٌاع العملة الصعبة.

إن انتهاج سٌاسة االنفتاح على اقتصاد السوق و ضرورة تحرٌر التجارة الخارجٌة فرض حتمٌة منح 

/أو توقٌؾ مإقت للحقوق الجمركٌة و أوأنظمة ذات مزاٌا جبابٌة جمركٌة تتضمن إعفاء ، تخفٌض ، 

 الرسوم مما ٌإذي إلى خسابر بالنسبة إلٌرادات الخزٌنة العمومٌة.

إن هذه النفقات الجبابٌة اإلرادٌة التً تلتزم بها الدولة ، بهدؾ تطوٌر قطاع اقتصادي أو اجتماعً 

معٌن ، و من ثم سعت إلى تقنٌنها ، و إخضاعها الى جملة من الشروط الواجب توافرها لبلستفادة 

تٌازات الجبابٌة، و هذا بؽرض التحكم فً حجم هذه النفقات الجبابٌة الملتزم بها،و كذا من هاته االم

 تحقٌق األهداؾ المرجوة من السلطات العمومٌة و تكرٌسها.

من جهة أخرى، االستفادة من امتٌازات نظام جبابً مرهون بالحصول على تصرٌح مسبق، و هذا 

هٌبات القانونٌة المإهلة لمنح هذا االمتٌاز ، وفقا بناء على طلب المعنً الذي ٌتقدم به لدى ال

 للنصوص القانونٌة السارٌة المفعول مثبل: إدارة الجمارك ، الوكالة الوطنٌة لتفعٌل االستثمار..

فمنح حق اإلعفاء ، التخفٌض، أو التوقٌؾ للحقوق و الرسوم الجمركٌة ٌستلزم استٌفاء مجموعة من 

هذا االمتٌاز  و كذا االلتزام باحترام جمل من التعهدات ، السٌما الشروط ٌجب أن ٌتمتع بها طالب 

تلك المتعلقة بعدم تؽٌٌر الوجهة االمتٌازٌن للبضابع المستوردة ، تحت طابلة العقوبات المقررة.
1
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و نشٌر إلى أن التزام المتعاقد قد ٌؤخذ فً بعض األحٌان صورة تعهد مكتوب ٌقرر االلتزام باحترام 

 األساسٌة و التً تمثل أساس استفادة المعنً من االمتٌازات المخولة.الشروط 

 :: االمتٌازات المقدمة بموجب النظام الخاص بتطوٌر االستثماراألولفرع ال

إن نجاح و ترقٌة االستثمار ٌتطلب إٌجاد نصوص تشرٌعٌة حول تحفٌز و تطوٌر االستثمار،بحٌث 
الخاص المحلً،و األجنبً خارج القطاعات تكرس فكرة فتح السوق الداخلً لرأس المال 

 اإلستراتٌجٌة أو السٌادٌة ، مع تكرٌس خلق عبلقة ثقة مع المستثمر.

 االمتٌازات الجبائٌة الممنوحة فً إطار الوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار: 

الذي تتطابق معظم أحكامه مع المرسوم  2001أوت  20المإرخ فً  03-01لقد كرس األمر 

،مبدأ المساواة فً المعاملة بالنسبة للمستثمرٌن 1993اكتوبر 05المإرخ فً  12-93التشرٌعً 

الوطنٌٌن و األجانب ، و أكد على العمل على استقرار النظام الجبابً ، و حماٌة المستثمر من كل 

 تؽٌٌر قد ٌعدل االمتٌازات الممنوحة ، مع ضمان إمكانٌة إسناد النزاعات للتحكٌم الدولً.

من األمر  06،تكرٌسا للمادة (ANDI)فً هذا اإلطار جاءت الوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار 

، بحٌث كلفت  (APSI)المذكور أنفا، و التً حلت محل وكالة ترقٌة و متابعة االستثمار 01-03

 من نفس األمر السٌما بالعمل على: 21بحسب المادة 

 .ضمان ترقٌة ، تطوٌر و متابعة االستثمارات 

 .تجمٌع استكمال إجراءات إنشاء المإسسات و تكرٌس المشارٌع 

 .منح االمتٌازات المرتبطة باالستثمار فً إطار اإلجراءات السارٌة 

 .التؤكد من احترام االلتزامات المكتتبة من طرؾ المستثمرٌن خبلل مرحلة اإلعفاء 

ز المحددة فً إطار قرار من نفس األمر ٌستفٌد المستثمر خبلل مرحلة االنجا 9و حسب المادة   

منح االمتٌاز الصادر عن الوكالة من تطبٌق المعدل المخفض للحقوق الجمركٌة بالنسبة للتجهٌزات 

 %،باإلضافة إلى اإلعفاء من 5المستوردة التً تدخل مباشرة فً انجاز المشروع و المقدرة بـ 

 باشرة فً تنفٌذ االستثمار.الرسم على القٌمة المضافة بالنسبة للسلع و الخدمات التً تدخل م

المتعلق بترقٌة  1993أكتوبر  5المإرخ فً  12-93نشٌر هنا إلى أن المرسوم التشرٌعً 

االستثمار
1

%،بالنسبة للسلع التً تدخل 3،كان ٌنص على نسبة حقوق جمركٌة مخفضة تقدر بـ 

آنذاك بـ: ثبلث  من نفس المرسوم 14مباشرة فً تنفٌذ المشروع ،و ذلك خبلل مدة حددتها المادة 

( سنوات كؤقصى حد من تارٌخ الحصول على القرار المكرس لبلستفادة من االمتٌازات الجبابٌة، 3)

 إال فً حالة قرار ٌحدد مدة انجاز تفوق ذلك.
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من األمر المذكور أعبله،هناك امتٌازات استثنابٌة تخص المناطق التً  10أما حسب المادة 

الدولة ، أو تلك التً تشكل أهمٌة خاصة للدولة،السٌما لما تستعمل تستوجب مساهمة خاصة من قبل 

تكنولوجٌات من شانها حماٌة المحٌط،حماٌة الموارد الطبٌعٌة و كذا االقتصاد فً الطاقة ، إذ و 

 من نفس األمر تستفٌد و خبلل مرحلة االنجاز من: 11حسب المادة 

  المستوردة ، و التً تدخل مباشرة تطبٌق المعدل المخفض للحق الجمركً بالنسبة للسلع
 فً تنفٌذ االستثمار .

  إعفاء من الرسم على القٌمة المضافة لما ٌتعلق األمر بسلع و خدمات مستوردة أو مقتناة
فً السوق الداخلٌة على أن تدخل هاته األخٌرة فً انجاز عملٌات خاضعة للرسم على القٌمة 

 المضافة.

  جوٌلٌة  10المإرخ فً  06-01القانون  من 24من جهة أخرى،و بموجب المادة
،إذ  (DAP) ،تم تؤسٌس الحق اإلضافً المإقت2001المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة  2001

. هذا الحق ال  2002% سنوٌا ابتداء من أول جانفً 12% تنخفض بنسبة  60حددت نسبته بـ 
 هذا التارٌخٌطبق بالنسبة للبضابع المستوردة فً إطار قرارات صادرة بعد 

االمتٌازات الجبائٌة الجمركٌة الممنوحة فً إطار الوكالة الوطنٌة لدعم تشغٌل الفرع الثانً :
 الشباب : 

المتعلق بدعم تشؽٌل الشباب،  1996جوٌلٌة  2المإرخ فً  234-96لقد جاء المرسوم الرباسً 
إنتاجً للسلع و على أن دعم تشؽٌل الشباب ٌهدؾ إلى تشجٌع خلق نشاط  2لٌنص فً مادته 

الخدمات من طرؾ الشباب و أصحاب المشارٌع، و كذا كل أشكال العمل ، و تدابٌر تطوٌر تشؽٌل 
 04الشباب ، السٌما من خبلل برامج تكوٌن العمل أو التوظٌؾ على أن ال تتجاوز قٌمة االستثمار 

متٌازات جبابٌة من نفس المرسوم. و ٌستفٌد أصحاب المشارٌع من ا 05ملٌون دج ،و حسب المادة
من قانون المالٌة التكمٌلً لسنة  16و/أو مالٌة ، و كذا مساعدة و نصابح جهاز وطنً ، وفق المادة 

1996. 
سبتمبر  8المإرخ فً  96-296و قد تم إنشاء هذا الجهاز المشار إلٌه بموجب المرسوم التنفٌذي 

، و التً أوكلت لها مهام (ANSEJ)، و المتمثل فً الوكالة الوطنٌة لدعم تشؽٌل الشباب 1998

 ثبلث:

تقدٌم المساعدة و إعانة الشباب أصحاب المشارٌع طوال مشارٌعهم االستثمارٌة باإلضافة إلى تشجٌع 

كل نشاط أو تدبٌر من شانه تحفٌز تشؽٌل الشباب مع تسٌٌر مساهمات الصندوق الوطن لدعم تشؽٌل 

ات بدون فوابد ، أو تخفٌضات فوابد ،السٌما اإلعانات التً تؤخذ شكل سلف(ANSEJ)الشباب 

 القروض البنكٌة.
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كما تتكفل كذلك بإعبلم الشباب أصحاب المشارٌع بمختلؾ مساعدات الصندوق، و كذا ضمان متابعة 

االستثمارات و احترام بنود االتفاقٌة التً تبرم بٌن الوكالة و الشباب، و مساندة الشباب أصحاب 

 ٌؽة التموٌل الثنابً أو الثبلثً، فهً تتمثل فً:المشارٌع سواء استفادوا من ص

%فٌما ٌخص الحقوق الجمركٌة للتجهٌزات المستوردة، و التً تدخل 5تطبٌق المعدل المخفض  -

من قانون المالٌة لسنة  103مباشرة فً تنفٌذ االستثمار، علما أن هذا االمتٌاز مس بموجب المادة 
1
1997. 

 المضافة لشراء التجهٌزات إلً تدخل فً تنفٌذ االستثمار.اإلعفاء من الرسم على القٌمة  -

أما بالنسبة للحق اإلضافً المإقت،فان هذا الحق ال ٌطبق إال بالنسبة للبضابع المستوردة فً إطار  -

،على أن ال ٌطبق هذا الحق على البضابع المستوردة فً 2001جوٌلٌة 21قرارات صدرت بعد 

 ٌخ.إطار قرارات صادرة قبل هذا التار

 االمتٌازات الممنوحة فً إطار الصناعة: الفرع الثالث :

إن أهم االمتٌازات الممنوحة فً هذا المجال،تخص الصناعة التركٌبٌة التً عرفت تطورا ملحوظا 

فً اآلونة األخٌرة،وكذا مجال الصناعة الصٌدالنٌة ،نظرا للنفقات المعتبرة فً مجال استٌراد األدوٌة 

هم األنظمة اإلقتصادٌة الجمركٌة المشجعة للصناعة التصدٌرٌة و المتمثل فً ، باإلضافة إلى احد أ

 نظام إعادة التموٌن باإلعفاء.

 امتٌازات أنشطة التجمٌع و التركٌب: -ا

سعٌا لتدعٌم أنشطة اإلنتاج من نماذج التجمٌع الموجهة للصناعات التركٌبٌة، ونماذج التجمٌع المسماة 

"completely knocked down "افرٌل  02المإرخ فً  2000-74، صدر المرسوم التنفٌذي

 المحدد للنشاطات اإلنتاجٌة الموجهة للصناعات التركٌبٌة ، 2000

الذي سعى لتكرٌس  2000من قانون المالٌة لسنة  58و  61و نماذج التجمٌع ،تطبٌقا للمادتٌن  

 المحاور الثبلثة التالٌة:

من التعرٌفة الجمركٌة  84،85،87، 74ً إطار الفصول:_ إٌجاد بنود فرعٌة لعدد من المنتجات ف

 لؽرض ضمان تخصص اكبر للتعرٌفة ، و إمكانٌة ترقٌة نشاطات أخرى للتركٌب.

 _ تخفٌض معدل الحقوق الجمركٌة لؽرض تشجٌع التصدٌر تحت هذه الفبة مع إٌجاد اكبر شفافٌة.

 زٌادة لؽرض ردع عملٌات التجزبة _ المعدالت الخاصة باألجزاء القابل التعرؾ علٌها كانت محل 

من المرسوم المذكور أعبله ،فان استفادة المإسسات  03نشٌر هنا إلى انه و بموجب المادة 

مرهون  CKDالممارسة لنشاط إنتاجً من خبلل نماذج موجهة للصناعات التركٌبٌة أو نماذج 

م بحسب تكوٌن النتابج و درجة بطلب قرار تقوٌم تقنً لدى وزارة الصناعة ، علما أن هذا النشاط ٌقٌ

تفكٌكها إلى عناصر جزبٌة و مستوى االستثمار فً وسابل اإلنتاج و مستوى التشؽٌل و السٌما 

 التؤطٌر.
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 امتٌازات الصناعة الصٌدالنٌة: -ب

ملٌون دوالر من األدوٌة ، و من ثم و بهدؾ إعطاء دفعة قوٌة فً  600تستورد الجزابر ما مقداره 

المحلٌة لؤلدوٌة،و تحسٌن المردودٌة اإلقتصادٌة و المالٌة للمإسسات الناشطة فً  مجال الصناعة

مجال صناعة األدوٌة مع جعل سعر األدوٌة المصنعة محلٌا منافسة لتلك المستوردة الخارج و 

 ضمان توازن و عقبلنٌة األسعار للمواطن الجزابري.

المنتجات الكٌماوٌة و العضوٌة الموجهة ،بإعفاء 2001من قانون المالٌة لسنة  39جاءت المادة 

المإرخ  03-01لصناعة األدوٌة من الحقوق و الرسوم الجمركٌة،و من ثم صدور المرسوم التنفٌذي 

 لٌحدد كٌفٌات تطبٌق المادة المذكورة ، و كذا قابمة المنتجات المعنٌة. 2001أكتوبر  16فً 

 نظام إعادة التموٌن باإلعفاء: -جـ

مكرر من  115شٌر إلى أن كل األنظمة االقتصادٌة الجمركٌة المحددة فً المادة فً هذا اإلطار ن

قانون الجمارك،تعد ضمن المزاٌا الجبابٌة الجمركٌة،األمر الذي ٌعد استثناء بالنسبة للقانون المشترك 

 المإسس لدفع الحقوق و الرسوم الجمركٌة بمجرد تسجٌل التصرٌح المفصل.

من قانون الجمارك 187سب المادة نظام التموٌن باإلعفاء بح
1

و " النظام الذي ٌسمح باإلعفاء من  

الحقوق و الرسوم الجمركٌة عند االستٌراد، بضابع متجانسة من حٌث نوعٌتها ،جودتها و 

خصابصها التقنٌة البضابع التً أخذت فً السوق الداخلٌة و استعملت للحصول على منتجات سبق 

البضابع هنا خلؾ لؤلنظمة الجمركٌة االقتصادٌة األخرى محددة  استٌرادها بشكل نهابً". فوجهة

 بصفة مسبقة و نهابٌة نحو التصدٌر.

نشٌر إلى أن هذا النظام ٌخص فقط المنتجٌن و المصدرٌن المالكٌن للمواد المصدرة، المقٌمٌن فً 

 سب المواد.اإلقلٌم الجمركً، و المطالبٌن بتبرٌر التصدٌر المسبق للبضابع و كذا مسك محاسبة ح

 امتٌازات جبابٌة أخرى مرتبطة باالستثمار:

باإلضافة لبلمتٌازات التً تطرقنا إلٌها سابقا و التً تهدؾ أساسا إلى تطوٌر و ترقٌة االستثمار، نجد 

امتٌازات أخرى منحت من طرؾ السلطات العمومٌة، بحٌث تتمٌز بنوع من الخصوصٌة بالمقارنة 

 فق ما ٌلًمع سابقاتها لسبب أو ألخر ، و

 امتٌازات مقدمة بموجب نظام المناطق الحرة:

تحت شكل مناطق صناعٌة مصدرة،تساهم  1960رؼم أن الدول المتطورة عرفت هذا النظام منذ 

كؤداة تطوٌر من شانها إعطاء دفعة قوٌة لبلستثمار، السٌما االستثمار األجنبً المباشر، بحٌث ٌإذي 

ة،و بصفة ؼٌر مباشرة فً المإسسات المقٌمة على اإلقلٌم إلى خلق مناصب عمل فً المنطقة الحر

الجمركً،و المطالبة باالستجابة للطلب الهابل من السلع و الخدمات للمإسسات المقٌمة داخل المنطقة 

 الحرة، و كذا التؤثٌر على كفاءة و مردودٌة المإسسات المحلٌة، و ضمان نقل التكنولوجٌات الحدٌثة.
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المعدلة  1993من قانون المالٌة لسنة  93تعرؾ هذا المصطلح إال بموجب المادة  إال أن الجزابر لم

من قانون الجمارك،إذ و تماشٌا مع متطلبات اإلصبلحات المعلن عنها، صدر المرسوم  01للمادة 

المتعلق بالمناطق الحرة، المعدل بموجب  1994أكتوبر  17المإرخ فً  320-94التنفٌذي 

من قانون الجمارك، إذ تنص  02. و المادة  1995دٌسمبر  23خ فً المإر 439-95المرسوم 

على إمكانٌة إنشاء مناطق حرة ال تخضع جزبٌا أو كلٌا للتشرٌع و التنظٌم المعمول بهما
1.

 

دراسة هذه النصوص تسمح بتعرٌؾ المناطق الحرة على أنها:" جزء محدد من اإلقلٌم الوطنً، ال 

التنظٌم الساري العمل بهما، أٌن تجري نشاطات إنتاجٌة لسلع أو تخضع جزبٌا أو كلٌا للتشرٌع و 

 خدمات تحول نحو التصدٌر".

أما بالنسبة لبلمتٌازات الممنوحة للمتعاملٌن،فان دخول البضابع من و إلى المنطقة الحرة ٌعتبر عملٌة 

الجمركٌة، أما استٌراد عادٌة،و لو كانت البضابع قادمة من اإلقلٌم الجمركً، مع تبسٌط اإلجراءات 

عن الحقوق و الرسوم الجمركٌة ، فالبضابع ال تخضع لها عند الدخول الى المنطقة الحرة ، بل ٌمكن 

ألصحاب البضابع طلب استرداد الحقوق و الرسوم الجمركٌة التً البضاعة قد خضعت لها ، و لعل 

فاء البضابع من أي ضمان أهم االمتٌازات التً تضمنها المنطقة الحرة للمتعاملٌن االقتصادٌٌن ،إع

 مالً عكس ما هو معمول به فً األنظمة االقتصادٌة الجمركٌة.

 : االمتٌازات المقدمة فً إطار اتفاقٌات دولٌة:الفرع الرابع

إن التعاون الدولً االقتصادي،الثقافً،التقنً و العلمً من خبلل عقد اتفاقات ثنابٌة أو متعددة 

خاصة أو الدولٌة و التً تهدؾ إلى تحقٌق عملٌات تجارٌة آو األطراؾ مع الدول أو المنظمات ال

تعاون تقنً، علمً بؽٌة إنعاش االقتصاد الوطنً ، من خبلل إعفاءات تخص عملٌات استٌراد ذات 

 طابع تجاري آو ؼٌر تجاري

 و هً تصنؾ إلى:

 اتفاقٌات و عقود مرتبطة بالحماٌة و التشجٌع المتبادل و المتماثل لبلستثمار.

 قٌات و عقود مرتبطة بعدم اإلخضاع المزدوج للضرابب.اتفا

 اإلعفاء بالنسبة للواردات ذات الطابع التجاري.  

لقد سعت الجزابر السٌما عقب إعادة النظر فً النظام االقتصادي المنتهج منذ االستقبلل ، إلى عقد 

التبادالت التجارٌة من جهة اتفاقٌات تجارٌة ،وذلك بهدؾ مفاوضة القٌود و الحدود المفروضة على 

تتجسد  ، و كذا التعبٌر عن قوة إرادة السلطات العمومٌة فً تنوٌع عبلقات الشراكة التجارٌة

االتفاقٌات الثنابٌة أساسا فً اتفاقٌات تفضٌلٌة تم عقدها بٌن الجزابر و دول أخرى فً طرٌق النمو، 

 ن الجزابر و شركابها.اتفاقٌات من شؤنها تطوٌر و توسٌع العبلقات التجارٌة بٌ
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فالتحسٌن المستمر لئلطار القانونً الذي ٌحكم العبلقات التجارٌة ٌهدؾ فً األمد البعٌد إلى إقامة 

تكتبلت جهوٌة؛ كاتحاد المؽرب العربً،السوق العربٌة المشتركة،وكذا عبلقات التعاون مع الدول 

 اإلفرٌقٌة الصحراوٌة.

 عالقات التعاون المغاربً: 

عبلقات التبادل التجاري بٌن الجزابر و دول المؽرب العربً تتمٌز بضعفها رؼم المحاوالت إن 

العدة لرفع حجمها و تطوٌرها، فعقب فشل التعاون على المستوى الكلً، وسعت الدول إلى التعاون 

 الثنابً سواء التجاري أو حتى التقنً و الثقافً.

بتونس،  1981جانفً  09تعرٌفٌة الجزابرٌة التونسٌة فً إذ تم التوقٌع على االتفاقٌة التجارٌة و ال

، و قد كانت محل  1981نوفمبر  07بتارٌخ  300-81أما المصادقة ،فكانت بموجب المرسوم 

بالجزابر و صودق علٌه بموجب المرسوم الرباسً  1991ماي  15بروتوكول إضافً تعدٌلً فً 

 .1992مارس  07المإرخ فً  92-106

% كؤساس لبلستفادة من امتٌازات  50م على مفهوم منشؤ البضابع ،إذ حددت نسبة هذا االتفاق ٌقو

 بنود االتفاقٌة.

مارس  14المؽربٌة فً  -من جهة أخرى، تم التوقٌع على االتفاقٌة التجارٌة و التعرٌفٌة الجزابرٌة

ك %، و ٌشترط تؤشٌرة إدارة الجمار 40بالجزابر، و هً تشترط معدل المنشؤ بمقدار  1989

 المؽربٌة على التصرٌح المفصل للتصدٌر.

، و هً تشترط معدل المنشؤ 1987اللٌبٌة فً دٌسمبر  –و االتفاقٌة التجارٌة و التعرٌفٌة الجزابرٌة 

 %، مع تقدٌم شهادة صادرة من ؼرفة التجارة، و مإشرة من قبل إدارة الجمارك اللٌبٌة. 40بمقدار 

بالجزابر،أما المصادقة فكانت بموجب  1973نوفمبر  12ها فً أما مع مورٌتانٌا، فقد تم التوقٌع علٌ

، و خلفا لبلتفاقٌات السابقة ، فان اإلعفاءات فً إطار 1974فٌفري  04المإرخ فً  74-20األمر 

 هذه االتفاقٌة تتم بحسب قابمة محددة للسلع الجزابرٌة و المورٌتانٌة المستفٌدة من اإلعفاء.

عالقات التعاون الدولً:
0

 

بالجزابر، و  1997ماي  19بهذا الصدد فقط االتفاقٌة الجزابرٌة األردنٌة الموقع علٌها بتارٌخ  نجد

، و هً االتفاقٌة 1998أوت  08المإرخ فً  252-98المصادق علٌها بموجب المرسوم الرباسً 

ات منها البضابع ذ 04الوحٌدة التً تعرؾ نوعا من االنتعاش حالٌا، و التً تستفٌد بموجب المادة 

المنشؤ الجزابري و األردنً من اإلعفاء عند االستٌراد بالنسبة للرسوم و الحقوق الجمركٌة، و كذا 

 الحقوق ذات األثر المماثل للحق الجمركً و هذا شرٌطة أن:

تكون البضاعة ؼٌر واردة ضمن ملحق االتفاقٌة و فً قابمة محصورة من البضابع التً ال تستفٌد  -

 من اإلعفاء.

لبضابع ذات المنشؤ الجزابري أو األردنً بصفة كلٌة، أو تكون نسبة المداخبلت فً إنتاجها تكون ا -

%. 40ال تقل عن
1
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الحصول على تصرٌح استٌراد صادر عن وزارة التجارة، علما انه صالح لمدة سنة و لعملٌة  -

 استٌراد واحدة.

بعمان،ومإشرة من طرؾ وزارة الصناعة إرفاق البضابع بشهادة منشؤ صادرة عن ؼرفة التجارة  -

 و التجارة.

 :(SUD SAHARIENS)عالقات التعاون مع الدول اإلفرٌقٌة الصحراوٌة     

للجزابر عبلقات تفضٌلٌة بالنسبة لبعض الدول اإلفرٌقٌة الصحراوٌة كالنٌجر و مالً،وإن كانت 

جؽرافٌة) البعد،الصحراء( تعٌق محدودة ، فتطور التجارة مع الدول اإلفرٌقٌة محصور باعتبارات 

تطور و تدعٌم المواصبلت ،فً ظل اعتماد هاته الدول على تموٌن الدول األوربٌة المتموقعة من 

 خبلل نظام تسوٌق و توزٌع داخل هاته الدول.

تجارة المقاٌضة،تلعب دورا مهما فً تموٌن السكان القاطنٌن فً والٌات:أدرار،تمنراست و 

را للطابع االستثنابً للمنطقة فان البضابع المستوردة من الدول المجاورة اٌلٌزي..،وعلٌه و نظ

من قانون المالٌة لسنة  128،تستفٌد من اإلعفاء بالنسبة للحقوق و الرسوم الجمركٌة بموجب المادة 

لتحدٌد قابمة هاته البضابع. 1994دٌسمبر  14،و قد جاء القرار المإرخ فً 1994
1

 

عددة األطراؾ،ففً هذا اإلطار نقول أن الجزابر ال تزال فً مرحلة أما عن االتفاقٌات المت

المفاوضات الهادفة إلى إٌجاد تعرٌفات تفضٌلٌة السٌما فً إطار اتفاق الشراكة مع االتحاد األوربً 

 و كذا المنظمة العالٌة للتجارة.

و لقد بدأ الحدٌث ،1976أما عن اتفاق التعاون مع االتحاد األوربً ،فٌرجع هذا االتفاق إلى سنة 

فً  2002اآلن عن اتفاق الشراكة بٌن الجزابر و االتحاد األوربً و الموقع علٌه رسمٌا فً افرٌل 

فالونس، بمناسبة االجتماع األورومتوسطً الذي ٌإسس خاصة التفكٌك التعرٌفً بمجرد مصادقة 

هذا االتفاق بمجرد  من اتفاق الشراكة ،تنص على أن ٌحل 110البرلمانات علٌه،علما أن المادة 

 المصادقة محل االتفاق المذكور آنفا.

 اإلعفاء بالنسبة للواردات ذات الطابع غٌر التجاري:    

تدخل فً إطار اتفاقٌات انضمت إلٌها الجزابر،و التً تؤسس اإلعفاء لبعض البضابع ؼٌر        

 التجارٌة، و هً تخص ماٌلً:

 دبلوماسٌة:اتفاق فٌنا لالمتٌازات و الحصانة ال -ا

تنص االتفاقٌة على:"تقبل باإلعفاء، األختام، الراٌات، الشعارات، الكتب، األرشٌؾ، الوثابق 

الرسمٌة، المعدات و التجهٌزات المكتبٌة المستوردة من طرؾ المهام الدبلوماسٌة القنصلٌة و 

الخارجٌة و  الموجهة لبلستعمال الرسمً".هذا اإلعفاء ٌمنح بناء على طلب ٌقدم لوزارة الشإون

 تصرٌح خاص إلدارة الجمارك المإهلة بموجب قرار من وزٌر المالٌة.

 االتفاقٌة الدولٌة حول االمتٌازات و حصانة المؤسسات المتخصصة: -ب 
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، و هً تقر بمنح 1947نوفمبر 21تم المصادقة علٌها من طرؾ الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة فً 

لمتضمنة منها: صندوق النقد الدولً،المنظمة العالمٌة االمتٌازات لكل الهٌبات المتخصصة ا

 من المٌثاق. 63و  57للصحة،المنظمة الدولٌة للعمل،و كل هٌبة تابعة لؤلمم المتحدة حسب المادتٌن:

من قانون الجمارك،وكذا  02فقرة  123ان إدارة الجمارك تطبق هاتٌن االتفاقٌتٌن من خبلل المادة 

 المحدد لكٌفٌات تطبٌق المادة. 1999 سبتمبر 14القرار المإرخ فً 

لقد جاءت الدولة فً إطار سٌاستها الجبابٌة،إلى  الفقرة الثالثة: المزاٌا الجبابٌة ذات الطابع الجبابً:

منح االمتٌازات الجبابٌة بؽٌة تطوٌر االقتصاد بدرجة أولى،لكنها فً نفس الوقت و فً إطار تحقٌق 

ألداة لدعم و تحسٌن وضعٌة بعض الطبقات االجتماعٌة فً جل سٌاستها االجتماعٌة استعملت هاته ا

 المٌادٌن.

 اإلعفاء المرتبط بتنقل األشخاص: -1

  كتسهٌل ،تعفى من الحقوق و الرسوم الجمركٌة و كذا إجراءات الحظر ذات الطابع

مادة االقتصادي بمجرد دخولها اإلقلٌم الجمركً:األشٌاء،اللوازم و األمتعة الشخصٌة المحددة فً ال

 من قانون الجمارك. 05

  البضابع التً ٌصرح بها المسافر و الموجهة لبلستعمال الشخصً أو العابلً) قٌمتها

 مكرر من قانون الجمارك(. 199دج ،و هذا حسب ما نصت علٌه المادة  20000

من قانون الجمارك للمواطنٌن المسجلٌن لدى الهٌبات  202من جهة أخرى، حسب المادة 

سنوات دون انقطاع، عند تؽٌٌر اإلقامة  03و القنصلٌة الذٌن ٌثبتون إقامة بالخارج لمدة  الدبلوماسٌة

 االستفادة من االستٌراد باإلعفاء عند عودتهم النهابٌة.

 2.000.000دج بالنسبة للعمال المتدربٌن و الطلبة ،و 1.500.000على أن ال تفوق قٌمة البضابع

دج بالنسبة للمواطنٌن اآلخرٌن.
1

 

ضبل عن ذلك،و لما تتضمن العودة النهابٌة،تحوٌل نشاط أو إحداث نشاط فان استٌراد العتاد و و ف

التجهٌزات المخصصة لممارسة ذلك النشاط ٌكون بدون دفع،على أن ٌكون التخلٌص الجمركً ، 

% .  05باإلعفاء من إجراءات التجارة الخارجٌة و دفع الحقوق و الرسوم الجمركٌة جزافٌا بمعدل 

 14من القرار المإرخ فً  14من قانون الجمارك، و المادة  213كتسهٌل آخر،طبقا للمادة و 

سنوات  03لوزٌر المالٌة،فان لؤلجانب المرخص لهم باإلقامة بالجزابر لمدة تفوق  1999سبتمبر 

 االستفادة 

 لً:من اإلعفاء للحقوق و الرسوم الجمركٌة،وكذا إجراءات التجارة الخارجٌة بالنسبة لما ٌ

 اللوازم،األشٌاء و األمتعة الموجهة الستعمالهم الشخصً او لعاببلتهم. -

 .87.03وسٌلة نقل لؤلشخاص ذات بند تعرٌفً: -

اإلعفاءات الجمركٌة ذات الطابع اإلنسانً: -2
1

 

إن منح االمتٌازات من هذا النوع من شانه تدعٌم و رفع المعنوٌات بالنسبة لبعض الفبات االجتماعٌة 

 الحساسة.
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إذ تستفٌد البضابع المتضمنة فً إرسالٌات موجهة للهٌبات و الجمعٌات التضامنٌة،أو ذات الطابع 

،من اإلعفاء هذا 1990دٌسمبر  04المإرخ فً  31-90اإلنسانً المعتمد فً الجزابر طبقا للقانون 

 22فً من قانون الجمارك،علما أن القرار الوزاري المشترك المإرخ  213بموجب المادة 

ٌحدد كٌفٌة االستفادة من اإلعفاء كذا قابمة الجمعٌات و الهٌبات اإلنسانٌة. 1994نوفمبر
1

 

 أما بالنسبة لجمعٌات المعاقٌن المعتمدة فً هذا اإلطار نمٌز:

التً تمنح  1994من قانون المالٌة لسنة  13و المادة  1986من قانون المالٌة لسنة  108المادة  -

 اء من الحقوق و الرسوم على سٌارات لفابدة جمعٌات المعاقٌن.حق االستٌراد باإلعف

،الذي ٌعفً األجهزة و الوسابل المهنٌة و 1963جوان  08المإرخ فً  200-63القانون  -

 . (ONAA)البٌداؼوجٌة المستوردة لفابدة الجمعٌة الوطنٌة للمكفوفٌن 

التً  ،2000لقانون المالٌة لسنة  04المعدلة بموجب المادة  1979من قانون المالٌة  59المادة  -

تعفً من الحقوق و الرسوم على استٌراد سٌارات مهٌؤة خصٌصا للمعاقٌن.
1

 

فقرة  178من جهة أخرى،بالنسبة لمعطوبً الحرب و أبناء الشهداء،فؽداة االستقبلل جاءت المادة 

 65وجب المادة التً خضعت لعدة تعدٌبلت ،أخرها بم 1983من قانون المالٌة التكمٌلً لسنة  16

 -جدٌدة أو قدٌمة) اقل من ثبلث سنوات( -،لتمنح حق استٌراد سٌارات 2000من قانون المالٌة لسنة 

 باإلعفاء من الحقوق و الرسوم الجمركٌة.

 اإلعفاءات الجمركٌة ذات الطابع الثقافً و العلمً: -3

االمتٌازات الجمركٌة عند قصد دعم المجال العلمً و الثقافً،أقرت التشرٌعات االستفادة من 

 االستٌراد.إذ تستفٌد من اإلعفاء من الحقوق و الرسوم الجمركٌة:

الكابنات الحٌة المقتناة لفابدة األجهزة المكلفة بالبحث العلمً معهد باستور ،المستشفٌات  -

 .1989من قانون المالٌة لسنة  55و المادة  1978من قانون المالٌة لسنة 74الجامعٌة،حسب المادة 

التجهٌزات العلمٌة و التقنٌة للمخابر،و كذا المنتوجات الكٌماوٌة و االلكترونٌة و الوثابق لفابدة  -

المإسسات العمومٌة من جامعات ،معاهد،مدارس كبرى و مراكز التكوٌن المهنً و هذا طبقا للمادة 

و المادة  1993سنة قانون المالٌة ل 100المعدلة بموجب المادة  1980من قانون المالٌة لسنة  73

 .1996قانون المالٌة لسنة  139

من قانون الجمارك على اعتماد  213أما عن اإلعفاءات ذات الطابع الثقافً، فلقد نصت المادة 

 اإلرسالٌات بالمجان فً إطار التبادل الثقافً، و كذا نجد اإلعفاءات المإسسة كما ٌلً:

سبة للتجهٌزات و الوسابل الموجهة للصالونات و ،بالن1999من قانون المالٌة لسنة  63المادة  -

 المعارض الدولٌة.

،بالنسبة للكتب المستوردة فً إطار تنظٌم المعرض 2001من قانون المالٌة لسنة  25المادة  -

 الدولً للكتاب.
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،بالنسبة لواردات سٌنٌماتٌك الجزابر،فً إطار بنود 1998من قانون المالٌة لسنة  71المادة  -

.90.10،49.11،37.06التعرٌفة:
1

 

 الفقرة الرابع: االمتٌازات الجبابٌة األخرى:

نظر لطبٌعة هذه االمتٌازات التً ال ٌمكن إدماجها ضمن الفبات الكبرى التً تناولناها فٌما سبق ، 

 فإننا سنحاول تبٌان هاته المزاٌا كما ٌلً:

 االمتٌازات الجبائٌة لصالح الدولة: -1

 ت و المإسسات العمومٌة ،السٌما السٌادٌة منها كما ٌلً:و هً امتٌازات منحت للهٌبا

  تإسس إعفاء التجهٌزات ،المعدات و الوسابل 1992من قانون المالٌة لسنة  64المادة،

 المستوردة من طرؾ وزارة الدفاع من الحقوق و الرسوم الجمركٌة.

  قانون المالٌة لسنة  164،المعدلة بالمادة 1992من قانون المالٌة التكمٌلً لسنة  66المادة

،تإسس اإلعفاء من الحقوق الجمركٌة بالنسبة 2000من قانون المالٌة لسنة  70،و المادة 1996

للتجهٌزات الخاصة المستوردة من طرؾ المدٌرٌة العامة لؤلمن الوطنً، الحماٌة 

 . سٌق األمن لئلقلٌم ،الحرس البلديالمدنٌة،الجمارك،تن

  قانون المالٌة لسنة  95المعدلة و المتممة بالمادة  1987 قانون المالٌة لسنة 109المادة

 المإسسة إلعفاء البضابع و السٌارات المستوردة لحساب المإسسات و الجماعات اإلقلٌمٌة. 1997

 المزاٌا األخرى: -2

المحدد  1999سبتمبر  14من قانون الجمارك،و كذا القرار المإرخ فً  213 نصت علٌها المادة 

المادة المذكورة و تتمثل فً اإلرسالٌات المجردة من كل طابع تجاري،السٌما المتعلقة لكٌفٌة تطبٌق 

بالعٌنات،تجهٌزات،هداٌا الزواج ،الهداٌا الشخصٌة و الممتلكات المكتسبة عن طرٌق اإلرث و كذا 

الجوابز المهداة من طرؾ حكومات أجنبٌة ،هٌبات ؼٌر حكومٌة اثر منافسة أو مسابقة كاعتراؾ 

مل فكري أو علمً أو فنً. على ع
1

 

 المطلب الثالث: التسهٌالت المقدمة بواسطة األنظمة الجمركٌة االقتصادٌة:

إن السٌاسة الجمركٌة الحالٌة ترتكز على ترقٌة المحٌط االقتصادي الذي تحمٌه بهدؾ تشجٌع نشاط 

تم اعتمادها و التً  االستٌراد للمإسسات،و فً هذا السٌاق نجد سلسلة من اإلجراءات و التقنٌات التً

لها هدؾ مشترك هو تحرٌر المتعاملٌن االقتصادٌٌن من الهٌمنة و العرقلة الجمركٌة،من 

بٌنها:األنظمة الجمركٌة االقتصادٌة التً تستجٌب لطموحات المتعاملٌن االقتصادٌٌن تجارا أو 

دٌة،عن طرٌق صناعٌٌن ،و ٌمكن تعرٌفها بؤنها أنظمة تهدؾ إلى تشجٌع بعض النشاطات االقتصا

وضع مٌكانٌزمات متؽٌرة حسب النشاط المعنً ) كاإلعفاء من الحقوق و الرسوم و منح امتٌازات 

جبابٌة و مالٌة مرتبطة بالتصدٌر..( و ال تستفٌد البضابع من هذه األنظمة إال بتحقٌق شروط معٌنة 

 تختلؾ حسب النظام المقصود.
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مٌكانٌزماتها ،اال انه ٌمكن تجمٌعها فً األصناؾ  و تتمٌز هذه األنظمة بتعدد أهدافها و اختبلؾ

 التالٌة:

 أنظمة جمركٌة اقتصادٌة لها وظٌفة تخزٌن البضاعة. -

 البضاعة.(utilisation)أنظمة جمركٌة اقتصادٌة لها وظٌفة استعمال  -

 البضاعة. (transformation)أنظمة جمركٌة اقتصادٌة لها وظٌفة تحوٌل  -

البضاعة. (circulation)ٌة لها وظٌفة نقلأنظمة جمركٌة اقتصاد -
1

 

 :)نظام المستودع الجمركً  (األول:األنظمة الجمركٌة االقتصادٌة المتعلقة بتخزٌن البضاعة  عالفر

إن مسالة تضٌٌق األنظمة الجمركٌة ترتكز على اآلثار النهابٌة المترتبة على البضاعة الموضوعة 

الجمركً،  الهدؾ االقتصادي من وراء اتجاه  هذا النظام  تحت كل نظام ، فبالنسبة لنظام المستودع

هو السماح للبضاعة بالبقاء تحت المراقبة الجمركٌة فً اإلقلٌم الجمركً بحٌث ال تكون وجهتها 

األساسٌة و المباشرة هً اإلحالة على االستهبلك أو االستقبال فً هذا  اإلقلٌم ، بل إن وجهتها ٌمكن 

، كما ٌمكن أن تكون وجهتها هً العرض على االستهبلك لكن فً الفترة أن تكون إلى إقلٌم أخر 

 التً توضع تحت نظام المستودع الجمركً .

من ق ج  على أن المستودع الجمركً هو النظام الجمركً الذي ٌمكن من  129و قد نصت المادة 

لجمارك و ذلك مع تخزٌن البضاعة تحت المراقبة الجمركٌة ، فً الحاالت المعتمدة من طرؾ إدارة ا

وقؾ الحقوق و الرسوم و تدابٌر الحظر ذات الطابع التجاري .
1

 

أما فٌما ٌخص آلٌات  عمله، فٌمكن أن نقول انه بعد تحصل المتعامل االقتصادي على ترخٌص إدارة 

الجمارك بإمكانه وضع بضاعته فً المستودع الجمركً المعتمد الذي اختاره بعدما ٌكون قد قدم 

إلدارة الجمارك ٌتعلق بهذه البضابع ، و ٌجب على ادارة الجمارك أن تتؤكد بان  تصرٌح مفصل

 البضابع التً أدخلت المستودع الجمركً هً البضابع المعنٌة فً الترخٌص و لٌس بضابع أخرى .

ثم ٌجب على المتعامل أن ٌقدم تعهد مكفول من طرؾ مإسسة مالٌة مصرفٌة ٌتعهد فٌه بإخراج 

تودع الجمركً عند وصول اجل تصفٌة النظام ، كما انه ٌمكن ألعوان الجمارك البضابع من المس

 القٌام بالمراقبة و اإلحصابٌات الدورٌة التً ٌرونها ضرورٌة اثنا مكوث البضابع فً المستودع .

و تحدد مهلة مكوث البضاعة فً المستودع بسنة واحدة ؼٌر انه ٌمكن تمدٌدها من طرؾ إدارة 

 تكون البضابع فً حالة جٌدة و أن تبرر الظروؾ ذلك. الجمارك شرٌطة أن

ثم تؤتً من بعد ذلك مرحلة تصفٌة النظام حٌث انه قبل انتهاء المهلة المحددة ٌجب على الملتزم 

تعٌٌن نظام جمركً آخر للبضابع شرٌطة استٌفابه الشروط و الكٌفٌة المطبقة على النظام المعٌن ، و 

الجدٌد تتم تصفٌة نظام المستودع ، و فً هذه الحالة بالذات فان ٌنقل البضابع للنظام الجمركً 

 الحقوق و الرسوم الجمركٌة تبقى معلقة دوما .

أما فً حالة عرضها لبلستهبلك بعد مكوثها فً المستودع، فسنطبق علٌها نفس الحقوق و الرسوم 

 السارٌة المفعول عند تارٌخ تسجٌل التصرٌح المفصل المتعلق باالستهبلك.
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بعد التصفٌة النهابٌة للنظام ترفع إدارة الجمارك ٌدها عن الكفالة التً سبق و أن تقدم له سند إبراء  و

 الذمة.

ٌمكن أن ٌكون المستودع الجمركً مفتوح لجمٌع المستعملٌن، كما ٌمكن أن ٌكون مخصصا  أصنافه:

الستعمال مالكه فقط، على هذا األساس ٌمكن أن ؼٌر بٌن نوعٌن من المستودع الجمركً المتعلق 

 بالنشاطات التجارٌة للمتعامل هما: عمومً أو خاص.

المستعملٌن إلٌداع مختلؾ أنواع البضابع و  ٌفتح المستودع العمومً لجمٌع المستودع العمومً :

ٌنشاء المستودع العمومً عندما تبرره ظروؾ التجارة من طرؾ كل شخص طبٌعً أو معنوي مقٌم 

فً اإلقلٌم الجمركً ٌتمثل نشاطه الربٌسً أو الثانوي فً تقدٌم الخدمات فً مٌدان تخزٌن البضابع ، 

من ق ج ج و النص المطبق لها) المقرر  141المادة نقلها أو تداولها ، ٌجد أساسه القانونً فً 

للمدٌر العام للجمارك ( . 99/ 02/ 03المإرخ فً 
1

 

 

ً ــــــــمن ق ج  فان المستودع العمومً ٌمكن أن تكون مستودع خصوص 139/2و حسب المادة 

 (spécial  : عندما ٌعد لتخزٌن البضابع اآلتٌة ) 

المستودع العمومً خطرا، أو التً من شانها أن تفسد نوعٌة _ البضابع التً ٌشكل وجودها فً 

 البضابع األخرى.

 _ البضابع التً ٌتطلب حفظها تجهٌزات خاصة.

: ٌمكن أن ٌمنح المستودع الخاص لكل شخص طبٌعً أو معنوي الستعماله  المستودع الخاص

ام جمركً مرخص به ، الشخصً من إٌداع البضابع المرتبطة بنشاطه و ذلك فً انتظار إلحاقها بنظ

و ٌنشؤ المستودع الخاص فً مخازن المودع التً ٌجب أن تتوفر فٌها الشروط المناسبة للرباسة 

من ق ج ج و النص المطبق لها )  156الجمركٌة و امن البضابع و ٌجد أساسه القانونً فً المادة 

 للمدٌر العام للجمارك (. 1999/  04/  03المقرر المإرخ فً 

من ق ج  على أن المستودع الخاص ٌكون خصوصٌا عندما ٌكون موجه  154ت المادة _ و قد نص

 إلى تخزٌن بضابع ٌستلزم حفظها منشات خاصة 

 بالنسبة لبلمتٌازات التً ٌقدمها هذا النظام فتتمثل فً : 

اإلعفاء خبلل مرحلة االستٌداع من تطبٌق اإلجراءات الجزابٌة .  -
0

 

ملٌن االقتصادٌٌن ، حٌث أن اإلعفاء من الحقوق و الرسوم ٌمكن التخفٌؾ على خزٌنة المتعا -

اعتباره كاعتماد الحقوق عند االستٌراد  من اجل تخفٌؾ العبء على خزٌنة المتعاملٌن و اجتناب 

 اللجوء إلى القروض البنكٌة .

 اللجوء إلى هذا النظام ٌعطً على العموم تبسٌط كبٌر فً مجال تنظٌم التجارة الخارجٌة. -

تفعٌل مختلؾ المإسسات الخدماتٌة التً تستفٌد من خبلل تدخلها فً مختلؾ المسارات و المراحل  -

 ...( . تؤمٌناتالمتعلقة بحٌاة المستودع ) نقل ، بنوك ، 
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: األنظمة الجمركٌة االقتصادٌة المتعلقة باستعمال البضاعةنًالثا عالفر
 

 

 هذه األنظمة فً نظام القبول المإقت و تمثل التصدٌر المإقت 

مع التطور المستمر و السرٌع فً المبادالت التجارٌة نظام القبول المؤقت : .1

الدولٌة للبضابع وجدت مختلؾ الدول نفسها فً حاجة إلى استٌراد بضابع من الخارج 

 دٌرها للبلد الذي  أتت منه الستعمالها فً أؼراض مختلفة و ذلك بصفة مإقتة ثم إعادة تص

و تلبٌة لهذه الحاجة اوجد قانون الجمارك نظام جمركً اقتصادي ٌدعى "نظام   .2

ق ج  ، النظام الجمركً الذي ٌسمح بؤن  174القبول المإقت" ، الذي نقصد به حسب المادة 

تقبل فً اإلقلٌم الجمركً البضابع المستوردة لؽرض معٌن و المعد إلعادة التصدٌر خبلل 

 الرسوم و دون تطبٌق المحظورات ذات الطابع االقتصادي.  مدة معٌنة مع وقؾ الحقوق و

إما على حالتها دون أن تطرأ علٌها تؽٌٌرات باستثناء النقص العادي للبضابع نتٌجة  - 3    

و إما بعد تعرضها لتحوٌل أو تضٌٌع آو معالجة إضافٌة أو تصلٌح فً إطار القبول    -استعمالها       

 المإقت من  أجل تحسٌن الصنع .

  ام فتتمثل فً: إما فٌما ٌخص اآللٌات العامة التً تحكم تسٌٌر هذا النظ 

إٌداع المتعامل لطلب وضع البضاعة تحت هذا النظام لدى مفتشٌة أقسام الجمارك  -         

المختصة إقلٌمٌا ٌكون مرفقا بكل الوثابق البلزمة كما ٌجب على المتعامل أن ٌبٌن إلدارة الجمارك 

 الهدؾ االقتصادي من وراء اختٌاره هذا النظام 

لمتعامل االقتصادي من طرؾ إدارة الجمارك و هذا بعد دراستها الدقٌقة منح الترخٌص ل -        

 للطلب الذي تقدم به.

بعد تحصله على الرخصة ٌمكن للمتعامل أن ٌضع بضاعة تحت نظام القبول المإقت بعد  -        

ما ٌكون قد قدم تصرٌح مفصل إلدارة الجمارك تتعلق بهذه البضابع كما انه ألعوان الجمارك حق 

القٌام بالمراقبة و اإلحصابٌات الدورٌة التً ٌرونها ضرورٌة أثناء مكوث البضاعة تحت هذا النظام 

 . 

و تحدد مهلة مكوث البضاعة ، حسب المدة الضرورٌة للقٌام بالعملٌات التً استوردت من اجلها هذه 

المستفٌد و ألسباب البضابع ، ؼٌر انه ٌمكن إلدارة الجمارك تمدٌد المهلة الممنوحة بناء على طلب 

 تراها مقبولة . 

و فٌما ٌتعلق بتصفٌة هذا النظام ، فانه ٌجب على المتعامل االقتصادي و قبل انقضاء اآلجال المحددة 

 لمكوث البضاعة .

 إن ٌعٌد تصدٌرها خارج اإلقلٌم الجمركً .  - 

أو أن توضع فً المستودع قصد إعادة تصدٌرها الحقا . - 
 1

 

 ام القبول المإقت: و نمٌز صنفٌن لنظ

                                                           
 –و جباٌة  فرع محاسبة–مذكرة تدخل ضمن متطلبات لنٌل شهادة اللٌسانس التطبٌقً -" األنظمة الجمركٌة االقتصادٌة فً ظل اقتصاد السوق"-عنان رضوان -2
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 : ٌمنح للبضابع  التً  تستعمل  القبول المؤقت مع التوقٌف الكلً للحقوق و الرسوم 

على حالتها دون أن تطرأ علٌها تؽٌٌرات باستثناء النقص العادي للبضابع نتٌجة استعمالها ، أي 

ركً بحٌث ال ٌوجد بدون تسجٌل أي اهتبلك كبٌر و مهم فً قٌمتها التً دخلت بها إلى اإلقلٌم الجم

أي نبرر لدفع الرسوم و الحقوق الجمركٌة ، و نجد ضمن هذا كل من نظام القبول المإقت للبضابع 

مع إعادة تصدٌرها على حالة ، و نظام القبول المإقت للبضابع بؽرض استعمالها فً المعارض و 

 التظاهرات االقتصادٌة . 

  : هذا النظام خاص بالبضابع القبول المؤقت مع التوقٌف الجزئً للحقوق و الرسوم

األجنبٌة التً ال ٌمكن توفٌق الحقوق و الرسوم الجمركٌة بصفة كلٌة و التً ال ٌمكن أن ٌتم  فرض 

كل الحقوق و الرسوم علٌها ، لذا ٌتم رفع الحقوق و الرسوم علٌها ، لكن بصفة جزبٌة تتناسب مع 

استعمالها فً اإلقلٌم الجزبً ، و هذا راجع إلى طبٌعة هذا االستعمال التً ٌسبب لها نقصان فً مدة 

لتً اقٌمتها األصلٌة نتٌجة اإلهبلك الذي ٌطرأ علٌها . هذا النظام متعلق أساسا بالمإسسات األجنبٌة 

الت الموجهة لها أشؽال فً الجزابر، حٌث ٌمنح التوفٌق الجزبً للحقوق و الرسوم للبضابع و اآل

 لؽرض استعمالها على حالتها بهدؾ القٌام بؤعمال اإلنتاج أو تنفٌذ اإلنتاج أو النقل الداخلً.

  ٌعمل نظام القبول المإقت على إدخال مرونة أكثر على حركٌة المبادالت التجارٌة خاصة مع

على مستوى نقاط  استعمال اإلجراء المبسط ، ما ٌضمن تقلٌص الشكلٌات الجمركٌة المعتمدة تقلٌدٌا

 دخول البضاعة مع ضمان االستفادة من خدمات النظام فً أسرع وقت و فً أحسن الظروؾ . 

 و ٌنتج عن هذه االمتٌازات : 

 ترقٌة صٌػ و أشكال التعاون االقتصادي األجنبً الجزابري. -  

تمكٌن المتعامل االقتصادي الجزابري من معرفة درجة التطور التكنولوجً لؤلجهزة و المعدات  -  

 المستوردة . 

طلب التكنولوجٌا و وضع قاعدة متٌنة للصناعات الوطنٌة من خبلل اكتساب الخبرة التقنٌة و  -  

 الفنٌة الكفٌلة بتعببة قدراتها التنافسٌة على مستوى األسواق الخارجٌة.

 . نظام التصدٌر المؤقت: 2

ٌكتسب هذا النظام نفس الطبٌعة التجارة لعملٌة القبول المإقت ، حٌث ٌسمح بتصدٌر بضابع بصفة 

مإقتة لتكون محل استعمال خارج اإلقلٌم الجمركً ، و عند إعادة تصدٌرها تكون معفاة من الحقوق 
1

 و الرسوم المفروضة على االستٌراد .

ه البضابع ألي تؽٌٌر أو تحوٌل، و ٌخضع منح هذا النظام لطلب من و اشترط أن ال تخضع هذ

المتعامل االقتصادي و بعد الموافقة ٌجب أن تخضع البضاعة لتصرٌح مفصل لكفالة مع تعهد بإعادة 

 استٌراد البضابع.

_ و ضمانا لسرعة حركة تبادل البضابع الموضوعة تحت نظامً القبول المإقت و التصدٌر المإقت 

ارعت مجموعة من الدول إلى االتفاق على إجراء مبسط خاص بهذٌن النظامٌن عن طرٌق ،فقد س

 " . carnet  ATAدفتر" 
                                                           

1
 من قانون الجمارك  221المادة  - 



                الفصل الثاني التسهيالت الجمركية و الرقابة في ترقية التجارة الخارجية                   
 

86 
 

_ ٌعمل نظام التصدٌر المإقت على تشكٌل سوق خارجٌة للبضابع المحلٌة و تشجٌع التصدٌر عن 

 طرٌق البضابع الموجهة للمعارض األجنبٌة.

 الثالث: األنظمة الجمركٌة االقتصادٌة المتعلقة بتحوٌل البضاعة: عالفر

باإلضافة إلى توجٌه البضابع المختلفة نحو المبادالت التجارٌة الدولٌة لؽرض التسوٌق أو 

االستعمال،فإنها ٌمكن أن توجه كذلك ألؼراض صناعٌة و ذلك بدخولها فً حلقات تصنٌع المواد 

على حالتها فٌما بعد أو لتدخل فً حلقات تصنٌع مواد أخرى ،و  التامة أو نصؾ المصنعة لتسوق

لتبسٌط هذه العملٌات فقد اوجد قانون الجمارك أنظمة جمركٌة اقتصادٌة خاصة بالنشاط الصناعً 

 للمتعاملٌن االقتصادٌٌن تمكنهم بفضل قواعدها الخاصة من ممارسة بعض النشاطات الصناعٌة.

 مستودعات التحوٌل: -1

من نظام المشروع الصناعً، نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركٌة، نظام إعادة و هً تتض

 التموٌن باإلعفاء.

 :ًٌعتبر المستودع الجمركً محبل خاضعا لمراقبة إدارة الجمارك، حٌث  المستودع الصناع

ٌرخص لمإسسة ما بتهٌبة البضابع المعدة لئلنتاج قصد التصدٌر مع وقؾ الحقوق و الرسوم التً 

 تخضع لها هذه البضابع.

ٌتم منح رخصة استؽبلل هذا النظام عن طرٌق مقرر للمدٌر العام للجمارك بعد تقدٌم طلب من   

ؾ المتعامل الذي ٌرٌد وضع بضابعه تحت هذا النظام،و تحدد بمقتضى هذا المقرر كمٌات طر

البضابع التً ٌمكن قبولها فً هذا النظام،و مدة صبلحٌته و النسب المبوٌة للمنتجات المعوضة و 

التً ٌعد تصدٌرها إلزامٌا،و المنتجات التً ٌمكن أن تعرض لبلستهبلك و التزامات المودع و 

 ات الخاصة بالمراقبة الجمركٌة.الكٌفٌ

و عند انتهاء مهلة مكوث البضابع فً المستودع الصناعً المحددة فً المقرر،ٌجب على المستفٌد أن 

ٌقوم بإعادة تصدٌرها،أو عرضها لبلستهبلك فً حدود النسبة المسموح بها،لكنه ٌمكنه أن ٌطلب من 

 إدارة الجمارك تمدٌد هذا األجل.

تجات المعوضة لبلستهبلك، وجب دفع الحقوق و الرسوم حسب نوع و حالة و فً حالة عرض المن

البضابع التً تمت معاٌنتها عند دخولها المستودع الصناعً و على أساس كمٌات هذه البضابع التً 

تحتوٌها المنتجات عند خروجها.
 1

 

 :نظرا ألهمٌة القطاع البترولً فً االقتصاد  المصنع الخاضع للمراقبة الجمركٌة

الجزابري،ونظرا ألهمٌة المداخل التً تجنٌها الخزٌنة العمومٌة من الجباٌة البترولٌة،فقد اوجد قانون 

الجمارك نظاما اقتصادٌا جمركٌا ٌحفز العملٌات االستثمارٌة فً هذا المجال ٌتمثل فً المصنع 

للمنشبات و المإسسات المتخصصة فً استخراج و إنتاج  الخاضع للمراقبة الجمركٌة الذي ٌخصص

 الزٌوت الخاصة و المنتجات البترولٌة.
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و ٌتم قبول البضابع الموضوعة تحت هذا النظام عند دخولها إلى هذه المصانع بوقؾ الحقوق و 

ضابع الرسوم و القٌود ذات الطابع االقتصادي و اإلجراءات اإلدارٌة األخرى،لٌتم بعدها جمركة الب

 المنتجة بالمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركٌة وفق الشروط التالٌة:

 اإلعفاء من الحقوق و الرسوم المعدة للتصدٌر . -

وضع الحقوق و الرسوم المستحقة بالنسبة للبضابع المعدة للسوق الداخلٌة و التً تحدد قٌمة وعابها  -

 عن طرٌق التنظٌم.

 :م الجمركً الذي ٌسمح بؤن تستورد باإلعفاء من الحقوق و هو النظا إعادة التموٌن باإلعفاء

الرسوم عند االستٌراد، بضابع متجانسة من حٌث نوعٌتها و جودتها و خصابصها التقنٌة مع 

البضابع التً أخذت فً السوق الداخلٌة و استعملت للحصول على منتجات سبق تصدٌرها بشكل 

 نهابً.

 لعام للجمارك على أن ٌراعً المصدرون ما ٌؤتً:و بمنح هذا النظام بمقرر من المدٌر ا

 تبرٌر التصدٌر المسبق للبضابع. -

الوفاء بااللتزامات الخاصة المحددة من قبل إدارة الجمارك السٌما مسك سجبلت أو محاسبة حسب  -

 المواد التً تمكن من التحقق من صحة تؤسٌس طلب اإلعفاء من الحقوق و الرسوم.

ا النظام للمنتجٌن و المصدرٌن المقٌمٌن فً اإلقلٌم الجمركً،أي أن هذا تخصص االستفادة من هذ

النظام ٌمنح للسلع ذات المنشؤ الخارجً و التً استوردت تعوٌضا لمنتجات تم تصدٌرها مسبقا و 

التً ٌمكن أن تكون مواد أولٌة،منتجات نصؾ مصنعة،أجزاء و قطع ؼٌار مكافبة لتلك التً تم 

 المصدرة دون أن ٌطرأ علٌها أي تحوٌل.إدماجها فً المنتجات 

ٌسمح نظام القبول المإقت من اجل تحسٌن الصنع نظام القبول المؤقت من اجل تحسٌن الصنع: -2

للمإسسات المستقرة باإلقلٌم الجمركً بان تستورد البضابع الموجهة إلعادة التصدٌر بعد أن تخضع 

القبول المإقت مع وقؾ الحقوق و الرسوم إلى عملٌات تصنٌع أو تحوٌل أو صنع إضافً،فً إطار 

و اإلعفاء من إجراءات التجارة الخارجٌة و المواد الناتجة عن هذه العملٌات تسمى"المنتجات 

. و ٌجب تصدٌرها فً اآلجال المحددة.produits compensateursالمعوضة" 
1

 

ت المعوضة و تلك التً و البضابع المقبولة تحت هذا النظام هً تلك الموجهة لئلدماج فً المنتجا

تستعمل فً سٌاق عملٌات التصنٌع،حٌث تقبل هاته البضابع باإلعفاء من إجراءات مراقبة التجارة 

 الخارجٌة باستثناء البضابع المحظورة حظرا مطلقا.

و ٌخضع منح رخصة استؽبلل النظام إلٌداع طلب مسبق لدى المدٌرٌة الجهوٌة ،أو لدى مفتشٌة  -

 ع لها إقلٌمٌا مكتب الجمارك الستٌراد البضابع و ٌجب أن ٌدعم هذا الطلب بما ٌلً:األقسام التً ٌتب

 نسخة من عقد التصدٌر أو أٌة وثٌقة أخرى تحل محل التصدٌر. -

 

 
1
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 بطاقة تقنٌة لصنع المنتوج المعوض. -

األصلٌة  تمنح رخصة القبول فً حالة الموافقة،مع تحدٌد األجل إلتمام عملٌة التصدٌر،وتسلم الوثٌقة

 لصاحب الطلب.

كما ٌخضع منح هذه الرخصة إلى اكتتاب تصرٌح بالقبول المإقت باسم الشخص الذي ٌستخدم 

 البضابع المستوردة أو وكٌله المعتمد.

و بمجرد حصول المتعامل على الرخصة ٌمكنه المباشرة فً استٌراد البضابع لؽرض تصنٌعها مع 

مركٌة،و بعد نهاٌة عملٌة التصنٌع ٌجب علٌه أن ٌقوم االستفادة من وقؾ الحقوق و الرسوم الج

 بتصدٌر المنتجات المعوضة أو ان تكون موضوع نظام جمركً أخر فً انتظار تصدٌرها الحقا.

 و ٌتم تصدٌر المنتجات المعوضة و تصفٌة السندات تحت ظل:

 نٌع.تصرٌح بالتصدٌر بالنسبة للمنتجات المعوضة، وهو ٌخص المواد الناتجة عن التص -

 تصرٌح بإعادة التصدٌر للبضابع األخرى المستوردة بالقبول المإقت فً إطار هذا النظام. -

و بهذا اإلجراء،ٌكون المتعامل قد قام بتصفٌة هذا النظام،و التحرر من جمٌع التزاماته المكتتبة اتجاه 

 إدارة الجمارك.

ض منتجاتها وخدماتها فً األسواق إن أهمٌة هذا النظام تظهر فً السماح للمإسسات الوطنٌة بعر -

 الخارجٌة.

إن هذا النظام ٌشجع عملٌات التصدٌر واإلنتاج للبضابع القادرة على منافسة البضابع األجنبٌة وهو -

 ما ٌدعم سٌاسة الدولة فً ترقٌة الصادرات خارج المحروقات.

 ٌعتبر دافعا إلنشاء مإسسات صناعٌة جدٌدة وتوسٌع قاعدة النسخ الصناعً.-

 نظام التصدٌر المإقت لتحسٌن الصنع:-3

ٌقصد به ذلك النظام الذي ٌسمح بالتصدٌر المإقت للبضابع المعدة إلعادة تصدٌرها بعد تعرضها 

إلعادة تصدٌرها بعد تعرضها لتحوٌل أو تصنٌع أو تصرٌح فً إطار الصنع و فً اجل محدد دون 

 تطبٌق تدابٌر الحظر ذات الطابع االقتصادي.

ا النظام مع نظام القبول المإقت لتحسٌن الصنع فً جمٌع قواعده و الفرق فقط ٌكمن فً و ٌشترك هذ

 وجهة البضاعة.

 و نمٌز فً هذا اإلطارٌن

ٌسمح هذا النظام بإرسال وسابل اإلنتاج إلى الخارج  التصدٌر المؤقت إلصالح المعدات و اآلالت:

و التجهٌزات،فان الحقوق و الرسوم قصد القٌام بصٌانتها و إصبلحها،و عند استٌراد المعدات 

الموقوفة تصبح واجبة األداء على أساس القٌمة المضافة لآلالت بما فٌها،قطع الؽٌار المدمجة و 

العمل المضاؾ.
1

 

 

 
1
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ال ٌمكن هذا النظام من التصدٌر المإقت للبضابع المحلٌة لكً  التصدٌر المؤقت لمعالجة البضائع:

 تستفٌد من إضافات عملٌة أو تحوٌبلت خارج اإلقلٌم الجمركً و ٌتم تصفٌة هذا النظام بـ:

إعادة استٌراد البضابع و وضعها قٌد االستهبلك داخل اإلقلٌم الجمركً مع دفع الحقوق و الرسوم  -

 المستحقة.

 هابً للبضابع مع تحرٌر تصرٌح مفصل لذلك.أو التصدٌر الن -

ٌمكن هذا النظام المتعاملٌن االقتصادٌٌن من تجدٌد وسابل اإلنتاج و إصبلحها حٌث تتمكن من 

 مواصلة العملٌة اإلنتاجٌة خاصة فً حالة ضعؾ التكنولوجٌا.

 الفقرة الرابعة: األنظمة الجمركٌة االقتصادٌة المتعلقة بحركة البضاعة:

ن الجمارك للمتعاملٌن امتٌازات عدٌدة تسهل لهم أداء عملٌات نقل البضابع من المكاتب ٌمنح قانو

الجمركٌة التً دخلت عبرها لئلقلٌم الجمركً إلى المكاتب الجمركٌة القرٌبة من مكان ممارستهم 

 ألنشطتهم االقتصادٌة الصناعٌة أو التجارٌة للقٌام بجمركتها فً هذه المكاتب.

 اإلطار األنظمة التالٌة:و نجد فً هذا 

 نظام العبور الجمركً: -0  

هو النظام الجمركً الذي توضع البضابع تحت الرقابة الجمركٌة المنقولة من مكتب جمركً      

)مكتب االنطبلق( إلى مكتب جمركً آخر )مكتب الوصول( مع وقؾ الحقوق و الرسوم و تدابٌر 

على أن  1998من قانون جمارك لسنة  125كما نصت المادة  الحظر ذات الطابع االقتصادي.

الجمركً الذي توضع فٌه البضابع تحت المراقبة الجمركٌة المنقولة من مكتب "العبور هو النظام 

جمركً إلى مكتب جمركً آخر برا أو جوا مع وقؾ الحقوق و الرسوم و تدابٌر الحظر ذات الطابع 

االقتصادي"
1

 

النسبة للتصدٌر أو االستٌراد و كذا التحوٌل بٌن المستودعات.و فٌما ٌخص و ٌستعمل هذا النظام ب

 آلٌات عمل هذا النظام، فهً على الشكل التالً:

 :فً مكتب االنطبلق: ٌتعٌن على عون الجمارك التحقق من تمام اإلجراءات التالٌة 

 إٌداع التصرٌح المفصل مرفقا بالوثابق البلزمة. -

 مراقبة البضاعة. -

 ٌل الضمان )الكفالة(.تسج -

 و بعدها ٌقوم هذا العون بوضع التشمٌع و تحدٌد مسار البضاعة و كذا آجال وصولها.

  فً مكتب المرور: ٌقتصر دور عون الجمارك على مراقبة وثابق العبور و التؤكد من حالة

 الترصٌص.

 .عند مكتب الوصول: التؤكد من سبلمة الترصٌص 

 سخة من تصرٌح التصفٌة إلى مكتب الجمارك النطبلق العملٌة.تصفٌة نظام العبور و تحوٌل ن -

 رفع الٌد على ضمان ) الكفالة( التً قدمها المستفٌد فً مكتب االنطبلق . -
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و تجدر اإلشارة إلى انه قد تم اعتماد إجراءات تسهٌلٌة لنظام العبور تخص أساسا البضابع الموجهة 

الجمركٌة و هً:" اإلجراءات المبسطة للعبور البري"  إلى مساحات اإلٌداع المإقت أو المستودعات

و التً ٌستفٌد منها مستؽلوا مساحات اإلٌداع و المستودعات الجمركٌة حٌث ٌمكنهم إٌداع تصرٌح 

مبسط عند مكتب دخول البضاعة،وتتم بواسطته نقل البضاعة إلى مساحات اإلٌداع المإقت أو إلى 

 المستودع أٌن ٌتم تصفٌة النظام.

ٌمكن من تؽطٌة عملٌات  TIRفً مجال العبور الدولً، فان التسهٌل المعتمد بموجب دفتر أما 

 العبور بما ٌحتوٌه من وثابق محددة مسبقا حسب عدد مكاتب الجمارك للعبور.

و ٌرتكز عمل مصالح الجمارك على المراقبة العادٌة لحالة الترصٌص مع اإلمضاء على الوثٌقة 

 .TIRالمخصصة للمكتب بموجب الدفتر 

 و منه ٌمكن القول أنه ٌوجد صنفان أساسٌان للعبور الجمركً هما: -

 الوطنً. العبور الوطنً: و هً تخص عملٌات النقل التً ٌفترض أن تتم داخل اإلقلٌم الجمركً -

العبور الدولً: و هو ٌخص عملٌات نقل البضابع األجنبٌة التً تتم بدون انقطاع بالمرور عبر عدة  -

 أقالٌم جمركٌة تخص دوال موقعة على المعاهدات الدولٌة الخاصة بهذا النوع من العبور.

 إن أهمٌة هذا النظام تظهر من خبلل:

و تقلٌص الشكلٌات الجمركٌة عند دخول و خروج السعً إلى تسهٌل حركة المبادالت الدولٌة   -

 البضاعة.

وسٌلة تستجٌب للسٌر الحسن للتبادالت و ضمان اآلجال خاصة فً العقود المتعلقة بالتورٌدات  -

 المتجزبة.

 ٌسمح بربح الوقت عند القٌام بعملٌة النقل و الحد من االنتظار عند مختلؾ المكاتب الجمركٌة. -

 القتصادٌٌن من جمركة بضابعهم فً أماكن قرٌبة من مقر نشاطهم.تمكٌن المتعاملٌن ا -

 نظام الحاوٌات:  -2

لقد شرعت إدارة الجمارك فً إطار تطبٌق االتفاقٌة الجمركٌة الخاصة بالحاوٌات و المبرمة سنة 
فً تنظٌم عملٌات القبول المإقت،و ذلك بإدخال تسهٌبلت جدٌدة،فً إطار وضع حد لتراكم  1972

فً الموانا،و المبدأ العام لهذا النظام هو أن تقبل الحاوٌات المستوردة و هً مملوءة،إلعادة البضابع 
تصدٌرها فارؼة أو المستوردة فارؼة إلعادة تصدٌرها و هً مملوءة مع اإلعفاء الكلً من الحقوق 

،إلى  و الرسوم و إجراءات مراقبة التجارة الخارجٌة،حٌث تخضع كل حاوٌة عند االستٌراد للتصرٌح
( أشهر بموجب تصرٌح إعادة التصدٌر 03أن ٌسفر هذا األخٌر عند انقضاء األجل المقدر بثبلث )

الذي تناول األنظمة الجمركٌة االقتصادٌة فً فصله  الجزابري:قانون الجمارك  بعد القبول المإقت.
ر المستودع تشمل األنظمة الجمركٌة االقتصادٌة العبو" :ج ج مكرر 155السابع حٌث نصت المادة 
 1"..الجمركً ، القبول المإقت

                                                           
 مكرر من قانون الجمارك 255المادة -2



                الفصل الثاني التسهيالت الجمركية و الرقابة في ترقية التجارة الخارجية                   
 

91 
 

1
 :على القبول المإقت ، فعّرفته كالتالًقانون الجمارك  174كمانّص القانون الجمركً فً المادة 

ٌقصد بالقبول المإقت النظام الجمركً الذي ٌسمح بؤن ُتقبل فً اإلقلٌم الجمركً البضابع المستوردة "
خبلل مّدة معٌنة مع وقؾ الحقوق والرسوم ودون تطبٌق لؽرض معٌن والمعّدة إلعادة التصدٌر 

"المحظورات ذات الطابع االقتصادي
1

. 

و لقد اعتمدت إدارة الجمارك إجراء مبسط لنظام الحاوٌات ٌتمثل فً نظام " التسجٌل اإلحصابً 

الدابم"،حٌث و حسب هذا النظام تقبل الحاوٌات التً استفادت من اإلجراء مباشرة لنظام القبول 

المإقت بدون اكتتاب أي تصرٌح و ٌتعٌن على المستفٌد فً حالة االستٌراد األولى تقدٌم رخصة و 

كذا نسخة طبق األصل للتعهد المكتتب فً مكتب تعٌٌن موطن الوفاء ،و ٌصادق علٌها قابض مإهل 

 ثم ٌقوم بتسجٌل الطلب على سجل خاص.

ب جمركً مإهل، حتى و إن كان ٌختلؾ عن و عند إعادة التصدٌر، ٌجوز أن تتم العملٌة فً أي مكت

 مكتب القبول المإقت مع تسجٌل تصرٌح خاص بإعادة التصدٌر.

إن نظام الحاوٌات ٌشكل وسٌلة نقل ربٌسٌة فً عملٌات التبادالت الدولٌة، و بالتالً ٌسمح هذا  -

دول، و هذا النظام و خاصة من خبلل اإلجراء المبسط بترقٌة و تطوٌر التبادالت التجارٌة بٌن ال

 ٌنعكس باإلٌجاب على التجارة الخارجٌة.

حٌث أن نظام الحاوٌات ٌضمن فعبل تقلٌص فً التكالٌؾ الجمركٌة و إقصاء التكالٌؾ المالٌة،وهو ما 

ٌترجم رؼبة السٌاسة القابمة فً تشجٌع المشارٌع التً تستفٌد من الحاوٌات كوسٌلة نقل ،و السٌما 

هٌل تصرٌؾ بضابعها نحو الخارج،و بهذا تضمن ترقٌة عملٌات التصدٌر الذي تقتضً تس

 الصادرات نحو الخارج. 
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 الرقابة الجمركٌة وآلٌات تفعٌلها :المبحث الثانً
إن التسهٌبلت التً تقدمها إدارة الجمارك فً إطار تبسٌط إجراءات الجمركة تماشٌا مع        

النظام االقتصادي الدولً الجدٌد ، قد أظهرت فً المقابل موجة كبٌرة من عملٌات الؽش قصـد 

التهــرب من دفع الحقوق والرسوم الجمركٌة المستحقة وكذا اإلستفادة من هـذه التسهــٌبلت 

رٌقــة ؼٌــر شرعٌة ، فكان لزاما على إدارة الجمارك مكافحة هذا الؽش وهذا بتشدٌد الرقابــة بط

الجمركٌــة على السلع عند اإلستٌراد و التصدٌر ؼٌر أن هذا ال محالة سٌإدي إلى عرقلة حركة 

ق التجارة الخارجٌة ، وهذا ما دفع إدارة الجمارك إلى تبنً الرقابة البلحقة كؤسلوب لتحقٌ

 الموازنة التً سعت إدارة الجمارك إلى تجسٌدها.

 .الرقابة المسبقة على التصرٌح المفصل :األول طلبالم

إن هذه الرقابة تتمثل فً مجموع العملٌات التً تهدؾ إلى مقارنة البٌانات المصـرح بها مــع    

لبضابع ، وٌقوم الرقابة الوثابقٌة و الفحص المادي ل :نتابج الفحص المادي و تتضمن مرحلتٌن

بذلك مفتش الفحص فً مكتب الجمارك أو فً مقر المإسسة ، وهذا قبل رفع البضابع وإعداد سند 

 الدفع. 

 رقابة القبولٌة عند تسجٌل التصرٌح المفصل)رقابة وثائقٌة(. :األول  فرعال

تمارس مراقبة القبولٌة من طرؾ أعوان الجمارك بمناسبة إٌداع التصرٌح المفصل للبضابع من  

المراقبة الشكلٌة  طرؾ المصرح وهذا طبقا للشروط المعمول بها وهً عبارة عن شرطٌن

 ومراقبة المضمون.

وهً مراقبة تخص الجانب الشكلً للتصرٌح المفصل والوثابق  :المراقبة الشكلٌة - أ

المرفقة به ، وكذلك الفحص الخاص بوجود البٌانات الضرورٌة الواجب توفرها فً 

                                                           :التصرٌح ، حٌث ٌجب على مفتش الفحص أن ٌتؤكد من 

   مفصلة السعر ، الكمٌة وتشخٌص البضاعة.أن الفواتٌر تضم بصفة _ 

 _ أن عناصر إثبات مصارٌؾ النقل مرفقة، )بٌان الحمولة وورقة الطرٌق(.
 _ أن عناصر إثبات التؤمٌن مرفقة.

 _ أن عناصر إثبات التكالٌؾ التً سٌتم إضافتها أو حسمها هً مرفقة.
 _ صحة الوثابق المقدمة وأنها تتعلق بالبضابع المصرح بها.

تجدر اإلشارة أن التصرٌح ؼٌر المطابق لؤلشكال والشروط الواجب توفرها أو ؼٌر المرفق و

 بالوثابق الضرورٌة ال ٌمكن قبوله وٌتم إرجاعه للمصرح بؽرض إدخال التعدٌبلت البلزمة.

من حٌث الشكل و المرفق بكل الوثابق الضرورٌة وهذا  -الشرعً -فبعد قبول التصرٌح المفصل 
 03/02/1999للمدٌر العام للجمارك المإرخ فً  12قم حسب المقرر ر

1
المحدد لشكل 

( مع 102التصرٌح والبٌانات التً ٌجب أن ٌتضمنها ، ٌتم تسجٌله فً سجل خاص )نموذج 
 إعطابه الرقم والتارٌخ الخاص به.

 
1
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فة إن هذه العملٌة لها أثر قانونً ذو أهمٌة بالؽة إذ أنها تجعل التصرٌح عقد حقٌقً ٌثبت بص

قطعٌة مسإولٌة المصرح على ما ورد فً التصرٌح ، كما أنه ٌمثل بالنسبة إلدارة الجمارك سند 

قانونً تستعمله من أجل تحصٌل الحقوق والرسوم المستحقة ، وفً نفس الوقت تتم المراقبة 

األوتوماتٌكٌة للتصرٌح بمناسبة إدخال البٌانات الخاصة بالبضاعة المستوردة من خبلل نظام 

SIGAD) إذ ٌقوم النظام بمعالجة المعلومات التً تم إدخالها طبقا للقوانٌن والتنظٌمات ، )

بمراقبة صبلحٌة وتناسق المعلومات المدخلة على أن  SIGADالسارٌة المفعول إذ ٌقوم نظام 

 هذه الرقابة ٌعبر عنها من خبلل إظهار األخطاء الواردة بؽٌة تصحٌحها

ذلك فإن النظام لن ٌسجل التصرٌح المفصل بصفة أوتوماتٌكٌة ، مثبل وفً حالة عدم االستجابة ل 

،فإن  ANDIبالنسبة لبلمتٌازات الجبابٌة الممنوحة فً إطار الوكالة الوطنٌة لتطوٌر اإلستثمار 

( الخاص بالوضع لبلستهبلك لبضابع مستوردة فً هذا اإلطار ٌحتم (D1008إدخال الرمز 

 46فً الخانة رقم  651  :رار الوكالة المانح لبلمتٌاز الجبابً إدخال رمز الوثٌقة التً تمثل ق

من قانون  87من التصرٌح المفصل وإال فإنه ٌتم  رفض تسجٌل التصرٌح ونشٌر إلى أن المادة 

الجمارك قد نصت فً فقرتها األولى على انه "ٌكون موضوع تسجٌل التصرٌح الذي تعتبره 

فق الشروط المحددة بمقرر من المدٌر العام للجمارك"ؼدارة الجمارك موافقا للقانون شكبل و
1

،كما 

أن الرفض الفوري للتصرٌحات ؼٌر المقبولة شكبل من طرؾ إدارة الجمارك مع بٌان ذلك 

 من قانون الجمارك. 88مإسس بموجب المادة 

  المضمون:ب( مراقبة 

اصر التصرٌح ٌقصد بذلك مراقبة عن :مراقبة البٌانات الواردة فً التصرٌح المفصل  -0

"ٌجب أن تكون كل :التً تنص على ماٌلً 75الجمركً الذي له قانون الجمارك فً المادة 

البضابع المستوردة أو التً أعٌد استٌرادها أو المعدة للتصدٌر أو التً أعٌد تصدٌرها موضوع 

فً  التصرٌح المفصل ، ٌعنً بالتصرٌح المفصل الوثٌقة المحررة وفقا لؤلشكال المنصوص علٌها

هذا القانون والذي ٌبٌن بواسطتها النظام الجمركً الواجب تحدٌده للبضابع ، وٌقدم العناصر 

المطلوبة لتطبٌق الحقوق و الرسوم ولمقتضٌات الرقابة الجمركٌة ومن أهم العناصر التً تمارس 

  :علٌها الرقابة وٌتم التركٌز علٌها من حٌث مضمون النص نجد

اعتبارها من أهم العناصر المكونة للوعاء الذي على أساسه ٌتم حساب ب  :القٌمة لدى الجمارك -

قٌمة الحقوق والرسوم المطبقة عند اإلستٌراد ، حٌث على مفتش الفحص أن ٌتؤكد من البٌانات 

  :الواردة فً الخانات المتعلقة بالقٌمة 
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هو قٌمة المسجلة على الفاتورة ووثابق   prix total facture net (PTFN) 16الخانة رقم 

،النقل ،التؤمٌن. (incoterne)النقل وكذا طرٌقة التسلٌم 
1

 

تقل أهمٌة عن المراقبة السابقة كون هذه األخٌرة تصحبها  ال  :((l'espèceنوع التعرٌفة  -

بالفحص آثار قانونٌة فٌما ٌتعلق بالتنظٌم الجمركً الواجب تطبٌقه ، حٌث ٌقوم المفتش المصفً 

الوضع  40وباإلطبلع على الوصفٌة التعرٌفٌة للبضابع من خبلل ما هو مسجل فً الخانة 

التعرٌفً للبضاعة والمقارنة فٌما بعد مع نتابج الفحص المادي ، وللتحكم فً قواعد التصنٌؾ 

 ٌجب أن تكون هناك معرفة جٌدة للتعرٌفة الجمركٌة و التحٌٌن الذي ٌطرأ علٌها.

تعتبر مهمة ألنها تإثر فً نسب الحقوق و الرسوم الجمركٌة المفروضة على  :المنشأمراقبة  -

دولٌة فً مجال التخفٌض الجبابً حٌث ٌقوم المفتش بمراجعة ما هو  اتفاقٌاتأساس أنه هناك 

وٌقارنها بما هو مسجل فً الفاتورة  20مسجل فً التصرٌح المفصل حول المنشؤ فً الخانة رقم 

ؤ ، فإن كان هناك تطابق فٌكتفً بذلك وٌقوم بتطبٌق الحقوق الجمركٌة بالنسبة أو شهادة المنش

ة ، أما بالنسبة للبلدان التً أبرمت الجزابر معها ٌالتً ال توجد مع منشبها أي إتفاقللبضابع 

إتفاقٌات فً هذا المجال وفً حالة عدم الكشؾ عن التزوٌر فإن المستورد تستفٌد بضاعته من 

 تطبق علٌها الحقوق والرسوم الجمركٌة.اإلمتٌاز وال 

ٌتعٌن على المفتش أن ٌقوم بالفحص  المرفقة:التأكد من المعلومات الواردة فً الوثائق  -2

الدقٌق للوثابق المرفقة ومدى مطابقة المعلومات المدونة فٌها مع تلك التً تظهر فً التصرٌح 

  :ا والتً ٌتم التركٌز علٌها(المفصل ، حٌث تتم مراقبة الوثابق كاآلتً )مع ذكر بعضه

ٌعد فحصها أساسٌا ، إذ ٌقوم المفتش بمقارنة المبلػ الوارد فً الفاتورة مع  :الفاتورة التجارٌة  -أ

ما تم تسجٌله فً التصرٌح المفصل ، وكذا أسعار البضابع التً تمت جمركتها من قبل ، كما ٌقوم 

رقم الفاتورة وتارٌخ إعدادها ، إسم وعنوان المشتري  :بمراقبة بعض البٌانات األساسٌة الواردة 

والبابع ، الختم وتوقٌع المورد ، تشخٌص المنتوج ، السعر الوحدوي ، الكمٌة ، السعر اإلجمالً 

 شروط التسلٌم ..، كما ٌتؤكد من صحة التوطٌن البنكً.

تعتبر وثٌقة أساسٌة ، خاصة فً المبادالت التفضٌلٌة ، فإصدار  :شهادة المنشأ - ب

وثٌقة مطابقة لقواعد المنشؤ المطبقة فً بلد التصدٌر ال ٌمكن أن تقبل من طرؾ مصالح 

الجمارك إال إذا كان هناك إتفاق بٌن الطرفٌن حول شروط محددة مسبقا لقبول الوثابق 

رؾ مخول لها االختصاص لذلك من طرؾ المثبتة للمنشؤ ، وٌجب أن تكون منجزة من ط

 الدولة المصدرة ) الؽرفة التجارٌة وأحٌانا تتدخل إدارة الجمارك للتؤشٌر علٌها.
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إن فحص السجل التجاري ٌقود إلى معرفة مدى وجود عبلقة بٌن البضاعة السجل التجاري : -ج

لسجل التجاري والتؤكد من المستوردة أو المصدرة ونشاط المتعامل ، وكذا مدى مصداقٌة هذا ا

 مدة صبلحٌته.

عادة ما ترفق بالتصرٌح المفصل وثابق تبرر  :الوثابق األخرى ) متعلقة باالمتٌازات الجبابٌة( -د

-                                             :أحٌانا اإلستفادة من إمتٌازات جبابٌة لئلستٌراد منها

، فالحصول على  (ANSEJ)و  (ANDI)بالنسبة لئلمتٌازات الممنوحة فً  إطار الوكالتٌن 

 08-06المعدل بموجب األمر  2001أوت  20المإرخ فً  03-01إمتٌازات فً إطار األمر

والمتعلق بتطوٌر اإلستثمار  2006جوٌلٌة  15المإرخ فً 
1

ون بإٌداع التصرٌح المفصل ، مره

للوضع لبلستهبلك مرفقا بنسخة أصلٌة لقرار اإلستفادة من إمتٌازات الوكالة الوطنٌة لتطوٌر 

  (ANDI)اإلستثمار 

والتً ٌلحق بها قابمة من البضابع المعنٌة باإلمتٌاز ، والتً تدخل مباشرة فً تنفٌذ االستثمار ، 

بابٌة )مدٌرٌة الضرابب( المختصة إقلٌمٌا لئلستفادة من شهادة اإلعفاء التً تصدرها المصالح الج

اإلعفاء بالنسبة للرسم على القٌمة المضافة كما ٌقوم المفتش بالتؤكد من أن البضاعة المستوردة 

واردة ضمن القابمة المذكورة سالفا ، وعقب الـتؤكد من صحة صبلحٌة قرار الوكالة بتسوٌة 

 البضاعة على قابمة القرار.

تم إرسال نسخة من التصرٌح المفصل للمدٌرٌة العامة للجمارك وكذا المدٌرٌة الجهوٌة كما ٌ  

المإهلة إقلٌمٌا لؽرض تمكٌن مصالح الرقابة البلحقة من مراقبة البضابع المستفٌدة من االمتٌاز 

أما  -    الجبابً الجمركً لبلستٌراد .                                                              

( ، فٌلتزم ANSEJعن االمتٌازات الممنوحة من طرؾ الوكالة الوطنٌة لدعم تشؽٌل الشباب )

المستفٌد بتقدٌم نسخة أصلٌة من قرار االستفادة من االمتٌازات الممنوحة من طرؾ الوكالة 

               ،وشهادة اإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافة.                       ANSEJ)الوطنٌة )

المإرخ فً:         214حسب القرار رقم  (CKD,SKD) بالنسبة لبلمتٌازات الممنوحة فً إطار -

للمدٌر العام للجمارك المتعلق بجمركة نماذج التجمٌع فإن االستفادة من  2001مارس  21

ح مشروط بتقدٌم قرار متضمن الرأي التقنً لمصال (CKD,SKD)االمتٌازات فً إطار نظام 

 وزارة الصناعة.
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بالنسبة لبلمتٌازات الممنوحة فً إطار األنظمة الجمركٌة اإلقتصادٌة فإن وضع البضابع  -

المستوردة تحت أحد األنظمة الجمركٌة االقتصادٌة ٌخضع إلى تصرٌح من مفتشٌة األقسام 

نظام الجمركً المختصة إقلٌمٌا ، مع إرفاق الطلب بالوثابق المبررة لوضع البضابع تحت ال

من الحقوق والرسوم الجمركٌة ، ٌكون  % 10المعٌن وكذا فً حالة إشتراط تعهد مكفول لضمان 

 تقدٌمه عند الجمركة ضروري لتوقٌؾ الحقوق والرسوم الجمركٌة.

إذا تؤكد المفتش الجمركً من صحة التصرٌح وتطابقه مع الوثابق المقدمة ٌستطٌع أن ٌمنح سند  -

حقوق والرسوم الجمركٌة ، أما إذا بادره شك فٌقوم بمعاٌنة البضاعة وهذا ما الرفع بعد دفع ال

 ٌسمى بالفحص المادي للبضاعة.

 المراقبة المادٌة لعناصر تأسٌس الحقوق والرسوم الجمركٌة. : فرع الثانًال

من قانون الجمارك  92حسب المادة  :الفحص الكلً أو الجزئً للبضائع -
1

، فإن ألعوان 

الجمارك السلطة التقدٌرٌة فً القٌام بفحص كل البضابع المصرح بها ، أو جزء منها إذا بدا لهم 

ذلك مفٌدا بؽرض مطابقة البضابع مع البٌانات الواردة فً التصرٌح وفً إطار عقلنة عملً 

خبلل معاٌٌر ، من  (ciblage)المراقبة المادٌة، فمفتش الفحص علٌه اعتماد طرٌقة االستهداؾ  

منها منشؤ البضاعة ،ـ سمعة المتعامل ، حساسٌة البضاعة للتهرٌب...، وهناك حاالت أٌن ٌكتفً 

المفتش بالمراقبة الوثابقٌة فقط وذلك ٌدخل فً إطار التسهٌبلت مثبل فً حالة عملٌات إستٌراد من 

رة أو المتعاملٌن ذوي السٌ  (des entreprises étatiques)طرؾ مإسسات وطنٌة 

 الحسنة.

ال ٌمكن أن ٌكون فحص البضابع المصرح بها إال فً مخازن أو مساحات  :محل الفحص -

 اإلٌداع المإقت أو فً األماكن التً ٌعٌنها المفتش الربٌس للعملٌات التجارٌة.                

ة كما ٌمكن فحص البضابع الموجودة فً المستودعات ، أو المقبولة تحت األنظمة الجمركٌ   

اإلقتصادٌة على مستوى هذه المستودعات أو فً محبلت المتعاملٌن خبلل جمركتها بناء على 

 التسهٌبلت المشار إلٌها سابقا.

من قانون الجمارك الجزابري ٌتم فحص البضابع من  95وفقا ألحكام المادة  :حضور المصرح -

ولهذا األخٌر حق تعٌٌن شخص آخر مإهل قانونا  إجبارٌا،طرؾ المصالح بحضور المصرح 

 لتمثٌله.
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أٌام  08وعند عدم حضوره ٌتم إببلؼه ثانٌة برسالة موصى علٌها مع إشعار باالستبلم ، وبعد  

إذا لم ٌحضر المعنً ، ٌعٌن ربٌس المحكمة المختص إقلٌمٌا وبطلب من قابض الجمارك ، 

شخصا لتمثٌل المصرح لحضور عملٌة الفحص المادي للبضابع.
1

 

معٌن للقٌام بعملٌة الفحص وترك أمر ذلك للسلطة  لم ٌحدد قانون الجمارك أجل :آجال الفحص -

 التقدٌرٌة لمصلحة الجمارك.

تمر عملٌة مراقبة عناصر تؤسٌس الحقوق والرسوم الجمركٌة  :سٌر عملٌة المراقبة المادٌة  -

 إثبات البضاعة ، اإلعتراؾ بالبضاعة. :بمرحلتٌن 

ذه المرحلة بحذر كبٌر ، وهذا رؼم السهولة الواضحة ، ٌجب أ، تإكد ه :* إثبات البضاعة  

بهدؾ ضمان دقة الجرد للحصة المصرح بها ، عدد الطرود ، طبٌعتها ،أرقامها، وإذا كان هناك 

حصص متماثلة فً نفس المخزن تجب أن تإخذ كل االحتٌاطات الضرورٌة بهدؾ تجنب احتمال 

 التؽٌٌر.

لتً ٌمكن أن تساعد على تحدٌد هذه المرحلة األولى تتمثل خاصة فً فحص الملفات والتسجٌبلت ا

 المنشؤ الصحٌح للبضابع وكذا مصدرها.                                               

هذه المرحلة جد مهمة للتعرؾ والبحث عن مواقع التهرب ولضمان  : االعتراف بالبضاعة*   

  :دقة تطبٌق القانون الجمركً ، وتتم هذه المرحلة من خبلل

  ٌمكن أن تتم مراقبة المنشؤ والمصدر من مبلحظة التؽلٌؾ الذي  : المنشأ والمصدرمراقبة

ٌمكن أن ٌحمل معلومات حول المنشؤ والمصدر ، والبضاعة بصفة عامة بحد ذاتها التً تحمل 

 بصفة عامة مبلحظة المنشؤ" صنع فً....."

 ًالتعرٌفً وذلك  ٌضع عون الجمارك مرجعا لفحص ومراقبة النوع :مراقبة النوع التعرٌف

 من خبلل تجربته الشخصٌة والوثابق المرفقة.

من جهة أخرى على عون الجمارك اقتطاع عٌنات من مختلؾ الطرود الخاضعة للفحص ، وفٌما 

ٌخص المنتجات الكٌماوٌة فإن كشؾ اإلرسال المبعوث به إلى المخبر للتحلٌل ٌجب أن ٌإشر 

لتعرٌفً المشكوك فٌه لتمكٌن المختص من كل بالنوع التعرٌفً المصرح به وكذلك بالنوع ا

المعلومات المستقبلٌة أثناء عملٌة التفتٌش وتوضٌح التسمٌات التجارٌة الموجودة على الفاتورة 

 والوثابق المرفقة بالتصرٌح المفصل.

  إن من السهولة على عون الجمارك مراقبة نوعٌة قٌمة المنتوجات  :مراقبة قٌمة البضاعة

الواسع لكن من الصعب تقدٌر درجة التحسٌن المرتفعة ، لذلك فإنه ٌلجؤ إلى ذات االستهبلك 

مقارنتها باألسعار الداخلٌة مع األخذ بعٌن اإلعتبار الهوامش الربحٌة أو بالمقارنة مع المنتوجات 

المماثلة المستوردة فً فترات قرٌبة.
1
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1
بعد اإلنتهاء من عملٌة التفتٌش ٌتولى عون الجمارك تحرٌر :نتائج عملٌة الفحص المادي -

شهادة تعؾ بشهادة التفتٌش ، تتضمن عرض حال مختصر وافً ٌصؾ عملٌة المراقبة المحققة 

 التً تمت على البضابع وكذا نتابج الفحص ، هذه الشهادة تنشا مسإولٌة ممضٌها.  

إذا كانت نتابج الفحص مطابقة للبٌانات ففً حالة ما  :نمٌز حالتٌن عن نتابج الفحص المادي 

 الواردة فً التصرٌح ، ٌتم تدوٌن ذلك فً شهادة الفحص ومن ثم منح رفع الٌد على البضابع.

أما فً حالة تؤكد إدارة الجمارك من عدم وجود تطابق بٌن البضابع المقدمة والبٌانات الواردة فً 

مع وجوب إشعار المصرح فورا بذلك ؼٌر التصرٌح المفصل ٌكلؾ القابض بالمتابعة القضابٌة 

أنه ٌرخص إلدارة الجمارك بإجراء المصالحة مع األشخاص المتابعٌن بسبب المخالفات الجمركٌة 

، بناءا على طلبهم وتجدر اإلشارة إلى أنه إذا كان الفحص الذي قامت به المصالح الجمركٌة 

لى نتابج الفحص وطلب ٌخص جزء فقط من البضاعة ، فإنه ٌمكن للمصرح اإلعتراض ع

 الفحص الكلً للبضاعة.

 مراقبة البضائع بواسطة السكانٌر. :الثالث فرعال

بعد أن تتم عملٌة الفحص المادي ، تدخل عملٌة الجمركة مرحلة محاسبٌة تتمثل فً دفع الحقوق  

من قانون الجمارك  105والرسوم الجمركٌة من طرؾ األشخاص المإهلٌن لذلك طبقا للمادة 

 ابري ، وذلك بمختلؾ وسابل الدفع الممكنة وهذا ما ٌسمح بمنح سند الرفع ثم سند الخروج.الجز

تلً هذه المرحلة مراقبة الحاوٌات قبل خروجها المادي من المٌناء وذلك بالمرور عبر السكانٌر ، 

الذي ٌهدؾ إلى القٌام بفحص مضاد للحاوٌات عن طرٌق جهاز أشعة ، وهً تخص كافة أنواع 

 والمواد الخطٌرة. (le fonctionnement)ع عدا الموجهة منها للتصنٌع واإلستؽبلل البضاب

وفً حالة الموافقة الشرعٌة ٌتم تحرٌر الحاوٌة ، أما فً الحالة العكسٌة أو الشك توجه الحاوٌة 

إلى مساحة الفحص إ وبالتالً فالمراقبة بالسكانٌر تكون بعد إتمام إجراءات الجمركة.
1

 

لمكلؾ باإلختبار المستندي من مراقبة شكلٌة للملؾ والذي ٌجب أن ٌحتوي على سند ٌقوم العون ا

الخروج الجمركً وسند الخروج من مإسسة المٌناء ونسخة طبق األصل للتصرٌح ونسخة عن 

 .وصل التخلٌص الجمركً

ٌقوم بعدها مباشرة العون العامل بؽرفة المراقبة بإعطاء الضوء األخضر لمرور العربة بسرعة  

ثانٌة وبالتالً تظهر  60إلى  30، تتم العملٌة فً ؼضون  xكلم /سا لتسلط علٌها األشعة  7.2

مقطع عرضً للحاوٌة ٌبٌن محتوٌات الحاوٌة بؤلوان الطٌؾ الناشبة عن  xعلى شاشة األشعة 

مال تلك األشعة وٌمكن بالتالً الحصول على عدة لقطات لصورة واحدة بعدة أمواج لؤلشعة إستع

، وهذا ما ٌسمح بإكتشاؾ أي شكل ؼرٌب ٌمكن أن ٌعبر عن عدم التجانس مع الطرود األخرى 

 وبالتالً عدم تطابقه مع التصرٌح المفصل.

 

 
1
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خروج لتتمكن العربة من الخروج فً حالة عدم وجود شك ، ٌقوم العون بإعطاء ترخٌص لسند ال

الفعلً من المٌناء ، وبمفهوم المخالفة ٌقوم العون بتحرٌر محضر شك ٌتم من خبلله إستدعاء 

للمدٌر  32من القرار رقم  08الفرقة المتنقلة للقٌام بعملٌة الفحص المضاد ، وهذا حسب المادة 

بإستثناء الحموالت المتجانسة والتً تنص على "  2001دٌسمبر  15العام للجمارك المإرخ فً 

الثقٌلة أو الخطٌرة تخضع وجوبا لرقابة السكانٌر البضابع المصرح بها بصفة قانونٌة والتً كانت 

محل سند رفع ٌحمل عبارة 'مقبول لمطابقة الوثابق' المسلمة من طرؾ المفتش الفاحص بجانب 

والبرتقالٌة وهذا بعد خضوعها التصرٌح المعنً ، والمقبولة لئلستفادة من الحلقتٌن الخضراء 

لفحص مادي من طرؾ المفتش الفاحص ومرقمة من طرؾ المصلحة ، وقد إستافدت من سند 

الرفع ، تخضع لرقابة مضادة مقررة أساسا من السلطة السلمٌة و أو من ربٌس المصلحة المحلٌة 

تطبٌق معاٌٌر الرقابة أو الجهوٌة المكلفة بمكافحة الؽش سواءا بناءا على معلومات أو بناءا على 

والتسٌٌر اآللً لؤلنظار".
1

 

  :من خبلل هذه المادة مجال مراقبة السكانٌر ٌحصر فً 

البضابع التً تستورد فً حاوٌات وبالتالً تستثنى تلك البضابع ؼٌر القابلة للوضع فً حاوٌات  -

 )الخشب، الحدٌد...(.

ع الموجهة للصنٌع أو االستؽبلل إذا دعت تعرض للرقابة بالسكانٌر الحاوٌات التً تحوي البضاب -

 الضرورة األمنٌة لذلك.

كما تراقب كذلك الحاوٌات الموجهة للتصدٌر والتً تحوي نفاٌات مواد حدٌدٌة وؼٌر حدٌدٌة وهذا 

 بعد إكتشاؾ تزوٌر وتحاٌبلت وتهربات ضرٌبٌة واسعة فً هذا المجال.

وجب تحلٌلها لمعرفة الجوانب الحقٌقٌة  كما أنه تتمحور الرقابة بالسكانٌر على جملة عناصر

لمعنى هذه الرقابة وذلك بالموازاة مع الرقابات األخرى أول هذه العناصر أن الرقابة بالسكانٌر 

هً رقابة تعتمد على فحص عام للبضابع وتستند إلى قدرة األشعة الصٌنٌة فً إختراق المادة 

هاز السكانٌر والتً تتمثل فً عوامل وإبراز األشكال ومن هنا ٌمكن الحدٌث عن محدودٌة ج

داخلٌة تتعلق بطاقة الجهاز ودرجة تقنٌته ، فالجهاز ال تحدد عدد البضابع داخل الحاوٌة وال 

وزنها وال قٌمتها كما ال ٌمكنه التعرؾ على جودة البضابع وهنا ٌصبح الفحص المادي الذي ٌقوم 

تتمثل فً النظام القانونً الذي ٌحكم  به األعوان ال مناص منه ، كما أن هناك عوامل خارجٌة

الرقابة بالسكانٌر ، فالصورة الملتقطة تعتبر وثٌقة إثبات ذات قوة قانونٌة ، هذا وإن دورها هو 

كشؾ المخالفات ولٌس استخراجها ، حٌث فً حالة إكتشاؾ تصرؾ ؼٌر شرعً ٌتم استدعاء 

 الفرقة المتنقلة لتقوم باستخراج المخالفة.

 

 
2
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من جهة أخرى ، هذه الرقابة شبٌهة بالرقابة المضادة ذلك أنها تؤتً كآخر رقابة للحاوٌات بعد 

سلسلة إجراءات وفحوصات ٌدوٌة قام بها أعوان الجمارك أي أنها تهدؾ إلى كشؾ حاالت 

 أخطاء العون الجمركً فً أداء مهامه مما تدفعه إلى بذل عناٌة أكبر. 

 ن الرقابة والتسهٌالت من  خالل تفعٌل الرقابة الالحقة.الموافقة بٌ :الثانً  طلبالم

فً السابق كانت إدارة الجمارك تمارس رقابة فورٌة نظامٌة على كل عملٌات الجمركة دون 

 األخذ فً اإلعتبار األخطار التً ٌمكن أن تحدثها هذه العملٌات.

التجارٌة مثل المسار لكن مع منح تسهٌبلت فً إجراءات الجمركة تبسٌطا وتسرٌعا للمعامبلت 

األخضر ، فإن الرقابة المسبقة قد حولت بهدؾ عقلنة الرقابة وتفعٌلها تجسٌدا للعبارة القابلة 

  simplification = plus de control à posterions"تبسٌط = رقابة الحقة أكثر"

ابة البلحقة هو ، ومنه فإدارة الجمارك ال تقوم برقابة تامة عل كل العملٌات ، إن الهدؾ من الرق

،  gestion des risquesتسهٌل حركة البضابع ، منت خبلل إعتماد تقنٌات تسٌٌر المخاطر 

وبذلك فإن إجراءات جمركة البضابع تتم فً وقت قصٌر مما تجعلها تقوم بوظٌفتها التً أوجدت 

من أجلها.
1

 

 الرقابة الفورٌة. "pertinence"إن الهدؾ المرجو من خبلل هذه الرقابة هو ضمان وجاهة 

 مبررات اللجوء إلى الرقابة الجمركٌة الالحقة.             :األول فرعال

تعتبر إدارة الجمارك الواجهة الرسمٌة األولى التً تقابل كل حركة البضابع أو رإوس األموال 

وكذا تنقل األشخاص وعلٌه فإن كل تؽٌٌر للسٌاسة التً تضبط حركة هذه العناصر ٌستدعً من 

 دارة الجمارك التكٌؾ معه ، كً ال تكون حجرة عثرة فً وجه تطبٌق هذه السٌاسة.إ

ٌعتبر تحرٌر التجارة الخارجٌة من أهم اإلصبلحات التً شهدتها الجزابر خبلل العشرٌة األخٌرة 

 ، وكان من نتابج هذا اإلجراء بطبٌعة الحال زٌادة التدفق فً المبادالت التجارٌة وسرعتها.

البضابع عند الدخول والخروج من طرؾ إدارة الجمارك فإن رهانا كبٌرا كان  وألن مراقبة

ٌواجهها أال وهو عدم عرقلة هذه الحركٌة للمبادالت التجارٌة من جهة وتفعٌل الرقابة من جهة 

 أخرى لضمان حقوق الخزٌنة وحماٌة المستهلك.

بلت لتبسٌط إجراءات وقد سعت إدارة الجمارك إلى مواكبة هذا التطور من خبلل منح تسهٌ

الجمركة وبالتالً التشرٌع فً أداء عملٌات الرقابة ، ؼٌر أنه فً المقابل ظهر هناك تنامً كبٌر 

لظاهرة الؽش التجاري من خبلل التهرب من دفع الرسوم والحقوق الجمركٌة أو من إجراءات 

سهٌبلت بطرٌقة الحماٌة المفروضة على بعض أنواع البضابع وذلك من خبلل اإلستفادة من الت

 ؼٌر شرعٌة.

 

 
1
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على إدارة الجمارك البحث عن حل وسٌط ٌحقق التوازن المطلوب وكان الحل  زماوعلٌه كان ال

 هو اللجوء إلى الرقابة البلحقة لردع ومواجهة الؽش التجاري.

وقد عرفت ظاهرة الؽش التجاري تطورا كبٌرا فً المناهج واألسالٌب خصوصا وأنها إستفادت 

التطور التكنولوجً الذي سهل كثٌرا هذه العملٌة ، وٌعتبر تحرٌر التجارة الخارجٌة فرصة من 

مناسبة لمرتكبً الؽش التجاري ، باالستفادة من األوضاع اإلمتٌازٌة لبعض البضابع ن وكذا فً 

 التسهٌبلت اإلجرابٌة المقدمة من طرؾ إدارة الجمارك واإلعفاءات الجبابٌة الممنوحة .

الؽش  :لؽش التجاري شكبل من أشكال الؽش الجمركً ، حٌث ٌنقسم هذا األخٌر إلى شقٌنوٌعتبر ا

التجاري و التهرٌب ، حٌث لم ٌتناول قانون الجمارك أي مادة صرٌحة تعرؾ الؽش التجاري بل 

 :بتطبٌق األحكام القمعٌة التالٌة  :من قانون الجمارك التهرٌب كاآلتً 234بالمقابل عرفت المادة 

 :بالتهرٌب ماٌلًٌقصد 
1

 

 أو تصدٌر البضابع خارج مكاتب الجمارك. استٌراد -

 255،  225،/  223،  222،  221،  64،  62،  60،  51، 25خرق أحكام المواد  -

 . 266مكرر ،  255،/

 تفرٌػ وشحن البضابع ؼشا. -

 اإلنقاص من البضابع الموضوعة تحت نظام العبور. -

بحصر مفهوم التهرٌب فإن الؽش التجاري هو كل مخالفة تضبط خارج إطار التهرٌب عدا  -

 فهً كل المخالفات التً تضبط داخل مكاتب  خاص،مخالفات الصرؾ التً تخضع لتنظٌم 

التصرٌح بمفهوم القانون ،  التزامالجمارك ، بحٌث أن مرتكبً هذه المخالفات لم ٌتهربوا من 

شوا فً أشٌاء أخرى تخص هذه البضاعة ن كتصرٌحها بقٌمة هً لٌست قٌمتها وإنما حاولوا أن ٌؽ

أو تصرٌحها فً نوع تعرٌفً ؼٌر صحٌح ، وكل هذا من أجل دفع  منشؤهاالحقٌقٌة ، أو تؽٌٌر فً 

 أخرى. امتٌازاتحقوق ورسوم جمركٌة أقل أو تفادي إجراءات الحصول على 

أن هذا األخٌر مخالفة خارج مكاتب الجمارك فً إن التفرقة بٌن الؽش التجاري والتهرٌب هو 

حٌن أن الؽش التجاري هو مخالفة داخل مكاتب الجمارك وهً المخالفة التً تضبط من طرؾ 

بعدم  51أعوان الجمارك أثناء مرور البضاعة بمكتب الجمارك ، فالمرهب مخالؾ أحكام المادة 

، التً تلزم  75ؾ أحكام المادة إحضاره لبضاعة مستوردة إلى مكتب الجمارك وضمنٌا مخال

بإٌداع تصرٌح مفصل فً مجال مكانً وزمانً معٌن أما المخالفة فً الؽش التجاري ، فتكون 

هناك عدم صحة فً البٌانات و المعلومات التً ٌحملها تصرٌحه لهذا نجد التفاوت فً العقوبة 

 فؤعمال التهرٌب جنح متفاوتة الدرجات حسب الظروؾ العملٌة.

 
1
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للتنصل من الحقوق  امتٌازيمن وضع  االستفادةما أن الهدؾ من الؽش الجمركً هو محاولة ك

والرسوم الجمركٌة أو التقلٌل منها أو التهرب من حاالت المنع) الحضر( على بعض البضابع ، 

 كم قد ٌهدؾ إلى تهرٌب رإوس األموال بطرٌقة ؼٌر شرعٌة.

  قسمٌن:جاري إلى و عموما ٌمكن تقسٌم أشكال و أوجه الؽش الت

 51تتحقق هذه الصورة بالرجوع إلى مضمون المادة  :أو التصدٌر دون تصرٌح االستٌراد -1

من قانون الجمارك التً تلزم الناقل بإحضار البضاعة إلى مكتب الجمارك ومخالفة أحكام المادة 

من قانون الجمارك التً تلزم كل مصدر أو مستورد بتقدٌم تصرٌح مفصل عن بضاعته وفً  75

         :هذه اإلطار ٌمكن أن نعدد الصور التالٌة 

 تصرٌحات بالنفً فً حالة التصرٌح الشفوي من طرؾ المسافرٌن. -

 إخفاء البضاعة عن التفتٌش من طرؾ المسافرٌن عند مرورها على الرقابة الجمركٌة . -

 من قانون الجمارك وهذا لعدم التصرٌح بالبضابع المحظورة. 21مخالفة أحكام المادة  -

 ترخٌص من إدارة الجمارك. شحن أو تفرٌػ المصرح للبضابع من دون -

بٌع أو شراء وسابل النقل ذات األصل األجنبً بطرٌقة ؼٌر شرعٌة ووضع علٌها لوحها ترقٌم  -

 مخالفة للتنظٌم.

 تحوٌل البضابع عن مقصدها اإلمتٌازي. -

بتقدٌم  مهازالتالمصدر أو المستورد ال ٌتوقؾ إن  :أو التصدٌر بتصرٌح مزور االستٌراد -2

عن بضاعته بل ٌتعداه إلى ضرورة وجود تطابق بٌن البٌانات المدونة فٌه تصرٌح مفصل 

والبضاعة المعفٌة ، وهو ما ٌجٌز إلدارة الجمارك القٌام بالفحص المادي للبضابع إذا رأت ذلك 

من قانون الجمارك. 92مفٌدا حسب المادة 
1

 

تعتبر القٌمة ، المنشؤ ، النوع التعرٌفً  :ؼش متعلق بعناصر تؤسٌس الحقوق والرسوم الجمركٌة -

للبضاعة عناصر تؤسٌس الحقوق والرسوم الجمركٌة لذلك فهً تشهد ؼشا كبٌرا إذ ٌكون الؽش 

اإلنقاص فٌها بهدؾ التقلٌل من قٌمة الرسوم الجمركٌة ، وهذا ما من شؤنه  :فً القٌمة بطرٌقتٌن 

رفع فٌها بهدؾ تهرٌب رإوس األموال إلى التؤثٌر على سعر السلعة فً السوق الداخلٌة أو ال

الخارج بطرٌقة ؼٌر شرعٌة أما الؽش فً منشؤ البضاعة فٌهدؾ إلى االستفادة من وضع امتٌازي 

لبعض البضابع التً تستفٌد من بعض التخفٌضات فً االستٌراد فً إطار االتفاقٌات الثنابٌة أو 

حظر المفروضة عن بعض السلع ذات المتعددة األطراؾ أو التهرب من إجراءات الحماٌة وال

 منشؤ معٌن.

 

 
1
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فً حٌن الؽش فً النوع التعرٌفً للبضاعة ٌهدؾ إلى اإلستفادة من وضع جبابً أحسن وبالتالً 

دفع رسوم جمركٌة أقل أو اإلفبلت من إجراءات الحظر أو تقدٌم شهادات ووثابق ٌستعصً على 

 المستورد إحضارها.

تعتبر األنظمة الجمركٌة االقتصادٌة من أهم التسهٌبلت المقدمة  :ةالؽش فً األنظمة الجمركٌ -

إلى المتعاملٌن االقتصادٌٌن وهً تإدي إلى وقؾ وتعلٌق الحقوق والرسوم الجمركٌة ؼٌر أنها 

استعملت فً كثٌر من األحٌان كؽطاء لعملٌات الؽش وهذا بعرض البضابع على االستهبلك 

التهرب من الحقوق والرسوم المفروضة عند االستٌراد سواء  وتؽطٌة ذلك بوثابق مزورة وبالتالً

 بالنسبة ألنظمة النقل أو التخزٌن أو أنظمة التحوٌل.

 الثانً: سٌر الرقابة الجمركٌة الالحقة.  فرعال

 : مصالح مكافحة الغش كجهاز تنفٌذ الرقابة الجمركٌة الالحقة.أوال

فً مواجهة الؽش التجاري ، فقد أسندت هذه  نظرا لؤلهمٌة الكبٌرة للرقابة الجمركٌة البلحقة

  :المهمة لجهاز مكافحة الؽش ، هذا األخٌر الذي ٌنظم على ثبلث مستوٌات

تدخل فً تنظٌم اإلدارة المركزٌة على مستوى المدٌرٌة العامة للجمارك  :مدٌرٌة مكافحة الؽش -

ضمن تنظٌم اإلدارة ٌت 1993دٌسمبر  27المإرخ فً  93/329وهذا بموجب المرسوم التنفٌذي 

 :مدٌرٌات فرعٌة 04المركزٌة للمدٌرٌة العامة للجمارك ، حٌث تضم 
1

 

المدٌرٌة الفرعٌة لمراقبة الوثابق ، المدٌرٌة الفرعٌة للتحرٌات ، المدٌرٌة الفرعٌة لمكافحة  

إجمال المخدرات ،المدٌرٌة الفرعٌة للمساعدة المتبادلة الدولٌة والتعاون فٌما بٌن المصالح وٌمكن 

    :مهام المدٌرٌة فٌما ٌلً 

 إستؽبلل كل ببلؼات الؽش الصادرة عن مختلؾ المصالح. -

إعداد السٌاسة للعمل وإستراتٌجٌة لمختلؾ المصالح بهدؾ تحدٌد تٌارات الؽش وإببلغ مختلؾ  -

 المصالح التً تشارك فً محاربتها.

 وضع سٌاسة لمحاربة المخدرات والمتاجرة بها. -

 طور الوسابل التقنٌة فً مجال مكافحة الؽش التجاري.متابعة ت -

 استقبال واستؽبلل المعلومات والتقارٌر المتعلقة بالؽش فً إطار التعاون الدولً. -

 27المإرخ فً  93/331أنشبت بموجب المرسوم التنفٌذي  :المصالح الجهوٌة لمكافحة الؽش - 

 1991ملرس  16المإرخ فً  91/75، المعدل والمتمم للمرسوم التنفٌذي  1993دٌسمبر 

من المرسوم المذكور  07المتعلق بتنظٌم المصالح الخارجٌة إلدارة الجمارك ، وحسب المادة 

تحت سلطة المدٌر العام  –أعبله فإنه ٌساعد ربٌس مصلحة مكافحة الؽش على مستوى الجهات 

لمالٌة وٌكون لربٌس رإساء قطاع النشاط وٌحدد عددهم بقرار من الوزٌر المكلؾ با -للجمارك

مصلحة مكافحة الؽش اختصاص شامل فً مسابل مكافحة الؽش ضمن حدود دابرة اختصاصه 

    :اإلقلٌمٌة ، وتتمثل مهمته على الخصوص فٌما ٌلً
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1
ٌمثل إدارة الجمارك على مستوى دابرته وٌتولى السلطة السلمٌة . -

1
 

 ٌبحث عن المخالفات والجنح الجمركٌة وٌقمعها. -

 إجراء تحقٌقات ومراقبة الوثابق على مستوى مكاتب التخلٌص الجمركً وجمع المعلومات. -

 مراقبة نشاط الوكبلء المعتمدٌن لدى الجمارك. -

 تنسٌق عمل فرق كبلب األثر المختصة فً الكشؾ عن المخدرات. -

 اإلعداد للرقابة الالحقة.  :اثانٌ 

اعد فً الكٌفٌات أو المعاٌٌر التً ٌتم إتباعها من تتمثل هذه القو :على مستوى إدارة الجمارك -1

طرؾ إدارة الجمارك بهدؾ تحدٌد العملٌات والمتعاملٌن و المستهدفٌن وكذلك التعاون بٌن مختلؾ 

 المصالح من خبلل نظام المعلومات .

  :أ( المعاٌٌر المستعملة فً تحدٌد العملٌات والمتعاملٌن و المستهدفٌن

االستهداؾ كضرورة لمواجهة الزٌادة المعتبرة فً المبادالت التجارٌة الدولٌة لقد جاءت عملٌة 

 :لذلك تم االعتماد على المنهج الجدٌد والذي ٌمكن توضٌح المعاٌٌر التً ٌعتمد علٌها كما ٌلً

هنا ٌتم التركٌز على مدى التوافق بٌن العناصر المحددة للوعاء فمن  :( حسب طبٌعة البضاعة1

 بضاعة ٌمكن استهداؾ البضابع القادمة من الدول المعروفة بتزوٌر العبلمات.خبلل منشؤ ال

فالعملٌات المستفٌدة من إجراءات جمركٌة مبسطة أو تلك المستفٌدة من  : حسب طبٌعة العملٌة( 2

امتٌاز فٌما ٌتعلق باألنظمة اإلقتصادٌة الجمركٌة ٌكون احتمال الؽش فٌها كبٌر وكذلك تلك 

عفاءات الجبابٌة ، وبذلك فهذه العملٌات تكون هً األكثر استهدافا ، ومن أهم المستفٌدة من اإل

 التسهٌبلت التً تكون محل رقابة الحقة تلك المتعلقة بالرواق األخضر.

وذلك من خبلل سمعة المتعامل لدى المصالح الجبابٌة ومصالح  :حسب طبٌعة المتعامل( 3

سمعة سٌبة لدى تلك المصالح ٌعتبرون أكثر استهدافا  المنازعات الجمركٌة فالمتعاملون الذٌن لهم

فهناك  :كٌفٌة جمركة البضابع :من ؼٌرهم وهنا ٌمكن التركٌز على مجموعة من العناصر منها

من ٌقوم بجمركة البضابع فً مكاتب بعٌدة عن محبلتهم فهنا احتمال الؽش ٌكون كبٌر ، التؽٌر 

فقد ٌقوم المتعامل بعدة عملٌات فً فترة قصٌرة بحجم  :المفاجا للعملٌات، طرٌقة القٌام بالعملٌات

 ؼٌر طبٌعً.

ٌقصد بنظام المعلومات عملٌة جمع المعلومات وتصنٌفها من طرؾ  :ب( نظام المعلومات الداخلً

مصالح مكافحة الؽش من مختلؾ المصادر ، والذي ٌسمح بتحدٌد تٌارات الؽش والتً تهدؾ الى 

المستهدفة والتً ٌتم وضعها ضمن برنامج عمل ٌختلؾ حجمه حسب تحدٌد المتعاملٌن و العملٌات 

اإلمكانٌات المتوفرة ، وٌعتبر بذلك نظام المعلومات العنصر األساسً لسٌر وعمل مصالح 

مكافحة الؽش وٌعتمد نجاح وفعالٌة تلك المصالح على مدى تنظٌمه وعلى مدى صحة المعلومات 

 التً ٌحتوٌها.

 
1
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تتمثل المعلومات أساسا فً ببلؼات الؽش الصادرة عن مختلؾ المصالح  :تجمٌع المعلومات  -

 الجهوٌة والمركزٌة المتخصصة فً مكافحة الؽش.

حٌث تتولى اإلشراؾ على شبكة معلومات  :* البالغات الصادرة عن مدٌرٌة مكافحة الغش 

مراكز وطنٌة خاصة بالؽش وذلك باالعتماد على المعلومات التً تحصل علٌها من خبلل ال

 الحدودٌة ومن خبلل متابعتها لنشاط المصرحٌن لدى الجمارك.

حٌث بعد تجمٌع المعلومات الخاصة بالؽش ترسل إلى المصالح الجهوٌة قصد استؽبللها ووضع 

        :اإلجراءات البلزمة لقمع الؽش وتكون فً شكل 

لٌم الجمركً أو لم عندما ٌتعلق األمر بمعلومة حول دخول بضاعة إلى اإلق :_ إشعار بالؽش

 تدخل إلٌه.

 عندما ٌتعلق األمر بالبحث عن بضاعة محل الؽش. :_ إعبلن عن بحث

 ٌتعلق األمر بتٌارات كبٌرة للؽش عادة ما تكون دولٌة . :_ التنبٌهات

 _ الدعوة إلى ٌقضة المصالح فً حالة توقع حدوث عملٌات ؼش فً فترات معٌنة.

ٌكلؾ ربٌس مصلحة مكافحة الؽش  :جهوٌة لمكافحة الغش* البالغات الصادرة عن المصالح ال

الجهوٌة بتسٌٌر و إعداد شبكة للمعلومات على المستوى اإلقلٌمً ، وٌتولى متابعة المعلومات 

 المستقاة وٌقوم بدراستها وتحلٌلها.

فهذا النظام ٌحتوي كل المعلومات الخاصة  :SIGAD* المعلومات التً ٌحصل علٌها من 

المراحل التً مرت بها فكل هذه المعلومات مربوطة مباشرة مع مصالح مكافحة بالبضابع وكل 

المعلومات.الؽش الشًء الذي ٌسهل عملٌة االستهداؾ وجمع 
1

 

بعد تجمٌع المعلومات الخاصة باحتماالت الؽش ٌتم دراستها و ترجمتها إلى  :تحلٌل المعلومات -

قرارات تسمح بمحاربة هذه الظاهرة ، والمعلومة المطبقة تكون ذات طابع وطنً أو دولً لذلك 

 فإن تنظٌم العمل فً إطار التعاون اإلداري المتبادل ضرورة البد منها.

أن المتدخلٌن فً عملٌات التجارة الخارجٌة متعددون  باعتبار :( التعاون مع المصالح األخرى2

فان عمل إدارة الجمارك ال ٌكفً لوحده لتحدٌد الؽش وقمعه لذلك فهً تحتاج إلى مساعدة من 

 مصالح أخرى وطنٌة ودولٌة.

  :تتمثل هذه المصالح خاصة فً :( على المستوى الوطنًأ

وزارة التجارة، وزارة الفبلحة، المالٌة، الداخلٌة والجماعات المحلٌة،  :* القطاعات الوزارٌة

 الشإون الخارجٌة.

 * البنوك و شركات التؤمٌن .

      سابقا( (APSI االستثمار* الدٌوان الوطنً لترقٌة 

 شركات النقل. لئلحصابٌات،الدٌوان الوطنً  والتجارٌة،* الدٌوان الوطنً للملكٌة الصناعٌة 

 

                                                                                                                                                                                                 
2
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1
نظرا لتطور ظاهرة الؽش التجاري وتوسعها أصبح لها بعد عالمً  :على المستوى الدولًب( 

بحٌث أصبحت تؤخذ شكل منظم فً إطار شبكات دولٌة وهذا ما ٌستدعً تعاون دولً لمحاربتها 

وقد تولت المنظمة العالمٌة للجمارك اإلشراؾ على التعاون الدولً فً المجال الجمركً عن 

ابل االتصال بٌن مختلؾ إدارات الجمارك ، كما تشكل االتفاقٌات الدولٌة طرٌق توفٌرها لوس

الثنابٌة أو متعددة األطراؾ إطارا آخر للتعاون وقد عقدت الجزابر عدة اتفاقٌات منها اتفاقٌة 

التً  1988والتً إنظمت إلٌها الجزابر فً سنة  1977نٌروبً المصادق علٌها فً جوان 

لمتبادلة فً مجال مكافحة الؽش وقد نصت دٌباجتها على أن " مخالفة نظمت المساعدة اإلدارٌة ا

التشرٌع الجمركً تضر بالمصالح االقتصادٌة للدول االجتماعٌة والجبابٌة الخاصة بالدول وكذا 

المصالح المشرعة للتجارة..... مكافحة المخالفات الجمركٌة تكون أكثر فعالٌة بفضل تعاون 

من هذه االتفاقٌة أن الهدؾ هو تدارك المخالفات  02كدت المادة اإلدارات الجمركٌة " كما أ

  :والبحث عنها وقمعها وتتمثل طرق المساعدة فً

من االتفاقٌة  01تكون بصفة تلقابٌة دون طلب وقد نص علٌها الملحق  :* المساعدة التلقائٌة

  :وتكون ب

العادي والتً تدل على أن مخالفة اإلفادة بالمعلومات التً ٌحصل علٌها البلد من نطاق نشاطه  -

 جمركٌة خطٌرة سترتكب فً بلد الطرؾ المتعاقد.

 اإلفادة بوثابق أو محاضر وذلك إثباتا للمعلومات المقدمة. -

 اإلفادة بالمعلومات المتعلقة باألسالٌب الجدٌدة أو الوسابل المستعملة فً ارتكاب الؽش.   -

  :ؾ من طلب المساعدةوٌختلؾ الهد :* المساعدة بناءا على طلب 

 تحدٌد الحقوق والرسوم الجمركٌة. -

 القٌام بالرقابة. -

 اإلفادة بالمعلومات حول األشخاص، البضابع، وسابل النقل. -

 معلومات تتعلق بمناهج الؽش. -

بعد الحصول على المعلومات البلزمة من مختلؾ المصادر ، ٌتم إعداد برنامج للتدخل وفق 

ٌها وباالعتماد على تقنٌات االستهداؾ وٌتم تنفٌذه سواء من طرؾ أعوان المعلومات المحصل عل

مصالح مكافحة الؽش عن طرٌق مراقبة الوثابق الخاصة بالبضاعة المستهدفة ومن ثم القٌام 

بفحص البضاعة فً محاولة للبحث عن الؽش كما ٌتم فتح عملٌات تحقٌق حول نشاطات المتعامل 

 األخرى فً إطار لجان التنسٌق وكذلك فً إطار الفرق المشتركة.كما ٌمكن أن ٌتم مع المصالح 
2
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2
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  :تجارة فً مجال الرقابة الالحقة –ضرائب  –ج( التعاون جمارك 

التعاون بٌن هذه اإلدارات الثبلث نجده ٌتجسد فً الفرق المشتركة ولجان التنسٌق والتً أنشبها 

ادلتضمن إنشاء وتنظيم جلان التنسيق و  27/07/97ادلؤرخ يف  290-97و ادلنشأة بادلرسوم التنفيذي  241ادلادة 
 :وتتمثل فًالفرق ادلختلطة للرقابة بني مصاحل وزاريت ادلالية و التجارة 

 من هذا المرسوم فإن هذه اللجنة تتكون من أعضاء دابمٌن و 02* اللجنة الوزارٌة فحسب المادة 

آخرٌن إضافٌٌن ، وٌتم التداول على الرباسة بٌن اإلدارات الثبلث لمدة سنة لكل إدارة حسب 

  :منه، وتجتمع اللجنة مرة واحدة على األقل كل شهر ، وٌتمثل دور اللجنة فٌما ٌلً 03المادة 

 تنظم وتطور تداول المعلومات بٌن المصالح التابعة للهٌاكل المركزٌة. -

 التً من شؤنها أن تطور األعمال ذات االهتمام المشترك.اقتراح األعمال  -

 تنجز األعمال المشتركة فً مجال الرقابة. -

 تنسق عمل اللجان الوالبٌة وتدرس الحصابل السداسٌة ألشؽال هذه اللجان. -

تم إنشاإها بنفس المرسوم السابق وتتكون هً األخرى من أعضاء  :* لجنة التنسٌق الوالئٌة 

دابمٌن و إضافٌٌن وتجتمع اللجنة مرة واحدة على األقل كل شهر فً دورات عادٌة وٌمكن أن 

تجتمع استثناءا بناءا على طلب أحد األعضاء الدابمٌن ، وٌتم التداول على الرباسة بٌن اإلدارات 

  :ل مهام اللجنة أساسا فٌما ٌلً الثبلث سنة لكل واحد ، تتمث

 تضمن إرسال وتبادل المعلومات بٌن اإلدارات الثبلث على مستوى الوالٌة. -

 تعد وتضبط برنامج العمل المشترك فً إطار الرقابة. -

 تسهر على إنجاز برنامج التدخبلت. -

 تطبق اإلجراءات المقررة بصفة مشتركة.  -

 تعد حصٌلة سداسٌة عن أشؽالها. -

وهً تمثل المستوى العملً لمجال تطبٌق برنامج العمل المشترك وهً تنشؤ  :الفرق المشتركة *

بواسطة قرار وزاري مشترك بٌن وزٌر المالٌة ووزٌر التجارة بمعدل فرقة واحدة أو أكثر على 

مستوى كل والٌة ، تتشكل من موظفً اإلدارات الثبلث والذٌن لهم أقدمٌه ثبلث سنوات على 

المصلحة ولهم رتبة ألتقل عن مفتش ربٌسً عندما ال تتوفر هذه الرتبة على مستوى  األقل فً

الوالٌة ٌتم استخبلفهم بموظفٌن لهم رتبة مفتش أو ضابط مراقبة فً الجمارك حسب الحالة على 

سنوات ، وٌتم اختٌار ممثل الجمارك فً هذه الفرق من بٌن  05أن ٌثبتوا أقدمٌه ألتقل عن 

 ٌن فً أقرب والٌة أو من بٌن أعوان المصلحة الجهوٌة التً تنتمً إلٌها الوالٌة. األعوان العامل

جموعة من الوالٌات بقرار مشترك بٌن الوزٌر وٌمكن أن تنشؤ فرق جهوٌة ٌشمل اختصاصها م

المكلؾ بالمالٌة ووزٌر التجارة.
1

                                                           
1
المتضمن إنشاء وتنظٌم لجان التنسٌق و الفرق المختلطة للرقابة بٌن  27/07/97المإرخ فً  290-97التنفٌذي  و المنشؤة بالمرسوم 241المادة  - 

 مصالح وزارتً المالٌة و التجارة
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 تنفٌذ عملٌة الرقابة الالحقة. :اثالث

  :عقب اإلنتهاء من مرحلة تحضٌر عملٌة المراقبة ، ٌشرع فً التنفٌذ الفعلً لها من خبلل 

تتم هذه الرقابة على مستوى محبلت المعنً باألمر من خبلل القٌام برقابة  :( الرقابة الوثائقٌة0

معمقة لمضمون التصرفات ، وهً رقابة تختلؾ حسب طبٌعة التسهٌل الممنوح ، وهً تهدؾ إلى 

التؤكد من مدى مطابقة الوثابق مع ما تم  التصرٌح به ، والتؤكد خصوصا من مدى مصداقٌة 

ثابق تتمثل أساسا فً الوثابق التجارٌة وكذا الوثابق التً تساعد على الوثابق وصحتها ، وهذه الو

تحدٌد عناصر الوعاء مع التركٌز على معاٌنة التجاوزات الشكلٌة.
1

 

باالعتماد على المعلومات التً تحصلت علٌها مصالح مكافحة الؽش من مختلؾ  ( التحقٌقات:2

المصادر و المتعلقة ببعض المستوردٌن، وهنا ٌمكن لؤلعوان القٌام بتحقٌق فً مصالح ومحبلت 

المستورد وٌمكن أن ترسل إلٌه استمارة أسبلة لئلجابة علٌها وذلك قصد الحصول على معلومات 

  :تتعلق أساسا ب

 ٌكل وتنظٌم المإسسة، طرٌقة التسٌٌر اإلداري والمحاسبً.ه -

 معلومات حول البضاعة. -

قٌمة البضاعة وطرق الدفع ووسٌلة النقل المستعملة ، ومعلومات أخرى تتعلق بالتكالٌؾ ،  -

 العبلقة مع المإسسة األم فً حالة وجودها.

  :وتتم عملٌة المراقبة كما ٌلً

ٌتم التعرؾ على المالك وٌتم البحث عن طرٌق  :ونً للمؤسسة* معرفة وتحلٌل النظام القان

التسٌٌر التً تعمل بها المإسسة وكٌفٌة سٌر نشاطها بمعرفة الطبٌعة القانونٌة للمإسسة وتكوٌن 

 رأس مالها وتنظٌمها فً حالة ما إذا كانت جزءا من مجموعة.

من خبلل معرفة طرق التسٌٌر واتخاذ القرار عن طرٌق القٌام بمراقبة  :* تحلٌل هٌكل المإسسة

العملٌات التً قامت بها المإسسة من خبلل اإلطبلع على مختلؾ السجبلت والعملٌات المحاسبٌة 

، وكل ما ٌمكن أن تتوفر علٌه نظام المعلومات فً المإسسة وٌكون ذلك بدراسة المدخبلت و 

ٌة االستٌراد التً قامت بها ، وكذا دراسة الفواتٌر ومٌزانٌة المخرجات ومقارنتها مع عمل

 المإسسة.

 

 

 

 
1

 

 

 

 
                                                           

2
 17/07/2227المإرخ فً  120 -27المرسوم التنفٌذي رقم 
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وفً حالة معاٌنة مخالفة ، ٌتم إعداد تقرٌر ٌوجه لربٌس المصلحة الجهوٌة لمكافحة الؽش وإلى 

 السلطات المركزٌة قصد اتخاذ اإلجراءات البلزمة وٌتم فتح ملؾ منازعة قصد معاقبة المخالفٌن.

قصد التؤكد من مدى مطابقة ما صرح به مع حقٌقة البضاعة  :المادي للبضائع * الفحص

المصرح بها ، ٌقوم بمتابعة عملٌات مكافحة الؽش بفحص البضاعة التً تم اختٌارها محل 

استهداؾ إذ هناك عدة حاالت ٌمكن القٌام فٌها بفحص البضابع سواء بالنسبة لتصرٌح الحمولة 

ر مجموعة من البضابع والمتعاملٌن باالستهداؾ ، وٌمكن كذلك القٌام الذي على أساسه ٌتم إختٌا

بالفحص بعد التصرٌح بها ، وبعد القٌام بدفع الحقوق والرسوم الواجبة الدفع ، ونركز حدٌثنا هنا 

عن حالة رفع البضاعة أي حالة العملٌات المستفٌدة من امتٌازات الرواق األخضر والعملٌات التً 

  :كما ٌلً ANDIتندرج فً إطار 

بعد القٌام بفحص الوثابق التً تثبت استفادة من  ANDIفحص البضائع المستوردة فً إطار  

االمتٌازات ٌقوم أعوان مصلحة مكافحة الؽش بالتعاون مع الفرق الخاصة بالتجارة والضرابب 

ساسه بزٌارة محبلت المستفٌدٌن ، وذلك للتؤكد من عدم تحوٌل البضاعة عن الؽرض الذي على أ

استفادوا من تلك االمتٌازات الذي  ٌكون إما بٌع تلك البضاعة على حالها رؼم أنها موجهة 

للتحوٌل أو وضع البضاعة فً مكان ؼٌر المكان المحدد فً قرار االستفادة الموجه إلى التنمٌة فً 

 تلك المنطقة.

لٌات المستفٌدة من كما ذكرنا سابقا فإن العم :فحص البضائع المستفٌدة من الرواق األخضر -

امتٌاز الرواق األخضر ال تخضع للمراقبة القبلٌة ، التً تحول لصالح الرقابة البعدٌة أو بصٌؽة 

أخرى الرقابة التً تقوم بها مصالح مكافحة الؽش ، وقبل القٌام بالرقابة ٌجب فحص الوثابق أوال 

ص الذٌن تمت مقابلتهم ، حٌث ٌتم إعداد تقرٌر ٌتضمن تارٌخ الزٌارة أسماء وصفات األشخا

وتسجٌل المخالفات التً تمت معاٌنتها والتً تكون محل متابعة.
1 

 الثالث:آلٌات تفعٌل الرقابة الجمركٌة الالحقة                                                   فرعال

مع تحرٌر التجارة الخارجٌة و انفتاح األسواق العالمٌة و التطور المتزاٌد للتكنولوجٌا فً مختلؾ   

المجاالت و تنامً اقتصادٌات الدول.وجدت إدارة الجمارك نفسها فً مهمة صعبة حٌث كان علٌها 

قابة التوفٌق بٌن شٌبٌن.فهً ملزمة من جهة بضمان حقوق الخزٌنة العمومٌة من خبلل فرض الر

الجمركٌة من اجل مكافحة الؽش الجمركً. و من جهة أخرى االستجابة لطموحات المتعاملٌن 

 االقتصادٌٌن من خبلل تقدٌم تسهٌبلت.

إن الحل الوسٌط ٌتمثل فً الرقابة الجمركٌة البلحقة التً تحتاج إلى تفعٌل مواكبة للتطور 

 ب التركٌز على العناصر التالٌة:المستمر الذي تعرفه التبادالت التجارٌة الدولٌة.حٌث ٌج

إن اٌبلء العناٌة و األهمٌة البالؽة للتكوٌن ٌعتبر وسٌلة مثلى لتحسٌن أداء ـتحدٌث سٌاسة التكوٌن:
1

و خدمات المإسسة الجمركٌة و الذي ٌمر عبر االهتمام بالعنصر البشري و إجادة االستثمار فٌه 

ور وقد نصت التعلٌمة محاو ٌكون ذلك من خبلل تسطٌر برنامج ٌرتكز على 

                                                           
1
 1999ماي  18المإرخة فً   DGD/CAB/B420/1999/25التعلٌمة  - 
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25/DGD/CAB/B420/1999   ًالمراقبة و  إطارو فً  1999ماي  18المإرخة ف

حالٌا ( نسخة من قرار منح اإلعفاء الى  ANDIالمتابعة ترسل وكالة ترقٌة و دعم اإلستثمار) 

من أجل وضع قابمة للمستثمرٌن و اعبلم  –مدٌرٌة القٌمة و الجباٌة  –المدٌرٌة العامة للجمارك 

المدٌرٌة الجهوٌة بمكان انجاز اإلستثمارات قصد السماح لها بمتابعة تلك اإلستثمارات و التؤكد 

ٌكون ذلك بالتعاون مع المصالح الجبابٌة األخرى و  من أنها أخذت المجرى المقرر لها مسبقا و قد

 منها:التً تقوم هً األخرى بعملٌات المتابعة 

  االهتمام بالمإطرٌن من مكونٌن و مدربٌن من خبلل تحفٌزهم مادٌا و معنوٌا 

إحداث تكوٌن مهنً مكمل من خبلل إثراء و تكٌٌؾ برامج التكوٌن مع متطلبات و حاجٌات إدارة 

 ً أضحت فً تزاٌد ال متناهالجمارك الت

 وي الكفاءة و ذرس الجمركٌة انتقاء المإطرٌن و المكونٌن العاملٌن فً المدا

االختصاص بناء على مقاٌٌس واضحة و معاٌٌر دقٌقة..ـ ربط الصبلت و إقامة العبلقات 

مع مإسسات التكوٌن المماثلة الوطنٌة و األجنبٌة من اجل تبادل المعلومات و تنسٌق 

 و استثمار الخبرات.الجهود 

:إن اعتماد النظام اآللً فً النشاطات الجمركٌة تعمٌم استعمال نظام اإلعالم اآللً و تطوٌره

 ٌمكن أن ٌحسن من فعالٌتها و مرد ودٌتها و ٌقضً على العدٌد من أخطار الرشوة 

كما أن هذا النظام ٌسمح بالتوفٌر الدابم إلحصابٌات التجارة الخارجٌة و ٌعتبر من معاٌٌر النجاعة 

و  تطورافً إدارة الجمارك لذا ٌجب تعمٌم استعمال النظام اآللً و اعتماد وسابل جدٌدة أكثر 

   .مواكبة للمنافسة الدولٌة و تسهٌبل للمبادالت الخارجٌة و مراعاة لطموحات المرتفقٌن

الذي ٌحدد شروط وكٌفٌات جمركة البضابع  03/02/1999المإرخ فً  09المقرر رقم  

:"  12/04من ق ج، وٌنص فً مادته  82بواسطة نظام  اإلعبلم اآللً للجمارك بتطبٌق المادة 

ٌضمن اإلعبلم اآللً والتسٌٌر للجمارك المعالجة اآللٌة للتصرٌح، ولهذا الؽرض ٌصنؾ بواسطة 

ن معاٌٌر محددة على المستوى الوطنً والمحلً التصرٌحات الداخلة فً إطار بطاقات تتضم

المراقبة أو فً إطار القبول للمطابقة". 
1

 

اعتماد المراقبة الداخلٌة و ذلك بضمان متابعة و معاٌنة األعوان المكلفٌن بالخدمة مما ٌضمن  ـ

 1993/1994النجاعة فً العمل و هذا ما اعتمدته الجزابر فً برنامج عصرنة  إدارة الجمارك 

لكن تطبٌقه ٌبقى ضعٌؾ و كذا ضمان حركٌة فعالة للطاقات و الموارد من خبلل تجسٌد الرقابة 

                                                           
1
 من قانون الجمارك  01المادة  - 
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ى مستوى كل وحدة حٌث كل ربٌس مصلحة مكلؾ بمتابعة األعوان الموضوعٌن تحت سلطته عل

.و تقٌٌمهم و هو المكلؾ بتحفٌزهم
1

                                                           
1
 المتعلق بكٌفٌة استعمال نظام االعبلم االلً و كٌفٌة الرقابة . 01/01/222المإرخ فً  02من المقرر رقم  6الفقرة  26المادة - 
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 اتمةــــــــــــــالخ

إن انتهاج الجزابر سٌاسة اقتصاد السوق و االنفتاح االقتصادي حتم على إدارة الجمارك 

مما فرض علٌها  ،حٌث أصبحت مهامها اقتصادٌة و لٌست جبابٌة فقط ،التكٌؾ معها 

ضرورة امتبلك الوسابل الكفٌلة بتسهٌل و تبسٌط و تسرٌع عملٌات مراقبة التجارة الخارجٌة 

 و لن ٌتؤتى لها ذلك إال بالتحكم فً اإلجراءات الجمركٌة و تحدٌثها . ، و العملٌات المختلفة

جمركٌة للتكٌؾ مع سٌاسة االنفتاح االقتصادي ؼرضها أو إن مجهودات المنظومة ال    

من  ،هدفها بالدرجة األولى هو إرضاء المتعاملٌن االقتصادٌٌن أجانب كانوا أو محلٌٌن 

 خبلل تقدٌم التسهٌبلت الجمركٌة لهم .

و كذا اإلصبلحات  ،و أمام  هذا الوضع المتمثل فً تقدٌم التسهٌبلت بمختلؾ أنواعها    

تها المنظومة الجمركٌة باختبلؾ مجاالتها سٌفتح مجاال أكثر تفتحا للمتعامل التً عرف

مع ما قد ٌتسبب فٌه فتح األبواب و إزالة العوابق الجمركٌة من أثار سلبٌة لعل  ،االقتصادي 

اقلها فتح الباب أمام التهرٌب و الؽش الجمركً ما من شانه إن ٌسبب ضررا لبلقتصاد 

 الوطنً بصفة خاصة .

إال انه و بالرؼم من المجهودات التً بذلت من طرؾ إدارة الجمارك  للتكٌؾ مع     

المحٌط االقتصادي الجدٌد فانه بدا واقعٌا إن هذه اإلجراءات لم تلب المصالح الفعلٌة 

 للمتعاملٌن مما آثار بعض االنتقادات .

و فً اقرب وقت و  و من أجل التكٌؾ التام إلدارة الجمارك مع التوجه االقتصادي الجدٌد   

كما ٌجب عصرنة و تحدٌث اإلدارة  ،التخلً كلٌا عن خلفٌات النظام االقتصادي السابق

و تطهٌر كل ما من شانه ان ٌمس  ،الجمركٌة فً اإلطار الصحٌح لمواجهة تحدٌات العولمة 

القطاع باختٌار الرجال الذٌن تتوفر فٌهم كل المواصفات التً ٌتطلبها النشاط الجمركً و 

و تعمٌم  ،إجراء تربصات تكوٌنٌة و ندوات و ملتقٌات فكرٌة تدعم معارفهم و تطورها 

و على الخدمات التً تقدمها إدارة ، استعمال اإلعبلم اآللً على كافة أنحاء التراب الوطنً 

الجمارك للمتعاملٌن االقتصادٌٌن و توفٌر المعلومات بصفة دابمة و مستمرة بخلق بنك 

 معلومات .

الصحٌح لمواجهة تحدٌات  ب عصرنة و تحدٌث اإلدارة الجمركٌة فً اإلطاركما ٌج

و تطهٌر كل المواصفات التً ٌتطلبها النشاط الجمركً و إجراء تربصات تكوٌنٌة  ،العولمة

و تعمٌم استعمال اإلعبلم اآللً على  ،و ندوات و ملتقٌات فكرٌة تدعم معارفهم و تطورها 

على الخدمات التً تقدمها إدارة الجمارك للمتعاملٌن  و ،كافة أنحاء التراب الوطنً 

 االقتصادٌٌن و توفٌر المعلومات بصفة دابمة و مستمرة بخلق بنك معلومات .
تبقى الجمارك موضوعا خصبا ٌنتظر منه الكثٌر ، أمام التحدٌات الكبٌرة خاصة فً حالة 

لجمارك الجزابرٌة أن تحقق االنضمام إلى المنظمة العالمٌة للتجارة ، فإلى أي مدى ٌمكن ل
معادلة توازن بٌن تنمٌة االقتصاد الوطنً فً إطار مبادئ و أسس جزابرٌة و بٌن مساعً 

 .و مطالب المنظمة العالمٌة
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 قائمة المراجع
 المراجع باللغة العربٌة

االتفاقٌات الدولٌة حول االمتٌازات وحصانة المإسسات المتخصصة التً ٌتم المصادقة  -
والتً تقر منح  1947نوفمبر  21طرؾ الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة فً علٌها من 

 االمتٌازات لكل الدول المتخصصة .
جوٌلٌة  21الموافق لـ :  1399شعبان عام  26المإرخ فً  79/07القانون رقم  -

 29المإرخ فً  98/10المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون  1979
 م .1998أوت  22وافق لـ : الم 1419ربٌع الثانً 

 المتعلق بترقٌة االستثمار فً إطار الوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار . 01/03األمر  -
 المعنون باالمتٌازات . 2001أوت  20المإرخ فً  01/03األمر  -
المتعلق بدعم وتشؽٌل  1996جوٌلٌة  02المإرخ فً  96/237المرسوم الرباسً رقم  -

 الشباب .
وهو ٌتعلق باتفاق  1998أوت  08المإرخ فً  98/252ً رقم المرسوم الرباس -

 . 1997ماي  19الشراكة التجارٌة المبرمة بٌن الجزابر واألردن فً الجزابر بتارٌخ 
 المتعلق بترقٌة االستثمار . 93/12المرسوم الرباسً  -
دٌسمبر  27المرافق لـ :  1414رجب  13المإرخ فً  93/331المرسوم التنفٌذي  -

 1414شعبان  29المإرخ فً  91/76دل والمتمم للمرسوم التنفٌذي المع 1993
المتعلق بتنظٌم المصالح الخارجٌة إلدارة الجمارك  1991مارس  16الموافق لـ : 

 وعملها .
الذي ٌنص على أن  1414رجب  23المإرخ فً  93/329المرسوم التنفٌذي رقم  -

على مستوى المدٌرٌة العامة مدٌرٌة مكافحة الؽش تدخل فً تنظٌم اإلدارة المركزٌة 
 للجمارك .

الذي ٌتضمن إنشاء وتنظٌم  27/07/1997المإرخ فً  97/290المرسوم التنفٌذي  -
 لجان التنسٌق والفرق المشتركة للرقابة بٌن مصالح المالٌة ووزارة الخارجٌة .

الذي ٌبٌن عدة أنواع من شهادات المنشؤ  1993افرٌل  20المإرخ فً  87المقرر رقم  -
. 

المحدد لـ : كٌفٌة وشروط القٌام بعملٌة  1999فٌفري  03المإرخ فً  19لمقرر رقم ا -
 . SIGADالجمركة بواسطة 

بتنزانٌا المتعلق باخبلقٌات المهنة فً الوظٌفة  07/07/1993ـ تصرٌح اروشا المبرم فً:

  لجمركٌةا

 قانون الجمارك-

الجمارك المعدل و  المتضمن قانون 21/06/1979المإرخ فً:79/07ـ القانون رقم:

 22/08/1998المإرخ فً: 98/10المتمم بالقانون:
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المإرخ  06/08المعدل و المتمم باالمر: 20/08/2001المإرخ فً: 01/03ـ االمر رقم:

 المتعلق بتطوٌر االستثمار 15/07/2006فً:

 03/02/1999المإرخة فً: 22ـ الجرٌدة الرسمٌة رقم

.المتضمنة عقلنة الرقابة الجمركٌة ووضع حٌز 300/م ع ج/الدٌوان/م 11ـ التعلٌمة رقم

 التنفٌذ المسار االخضر

المتعلق باالجراءات  07/01/1995المإرخ فً 120/م ع ج/الدٌوان/03ـ المنشور رقم

 السرٌعة للجمركة للبضابع االتٌة عبر البر

 المتعلق بالمستودع العمومً 23/07/2000المإرخ فً 133/م ع ج/م45ـ المنشور رقم

 11الجرٌدة الرسمٌةالعدد2008فٌفري 24المإرخ فً 63-08مرسوم التنفٌذي رقم ال-

 المقاالت و المذكرات: ـ

دار   هومة  –النظام الجمركً فً ظل قانون التجارة الدولٌة -دكتورة أسماء موالي -

 الجزابر-بوزرٌعة–للطباعة والنشر والتوزٌع 

رسالة ماجستٌر معهد العلوم -الجزابرالحماٌة الجمركٌة فً –الطالب :زاٌد مراد  -

 1994جامعة الجزابر سنة –االقتصادٌة 

رحٌل نسٌمه ،دوادي بدٌعة ،لحول فرٌد ، دور الجمارك فً ترقٌة التجارة  -

فرع تجارة –الخارجٌة" مذكرة التخرج لنٌل شهادة اللٌسانس فً العلوم االقتصادٌة 

 2002دفعة –دولٌة 

 –حالة الجزابر  –كً فً ظل التحوالت االقتصادٌة بن فاٌزة محمد, " النظام الجمر -

" رسالة ماجستٌر, معهد العلوم االقتصادٌة و علوم التسٌٌر, فرع تخطٌط لسنة 

1999 – 2000 
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 ـ المراجع باللغة الفرنسٌة : 2

   le rapport préparé par une commission international        

 ( FMI ), P4 

 Des documents remis par ( CNID ). 
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 39....................................المطلب الثانً: أهمٌة للتجارة الخارجٌة 

 40......................... المطلب الثالث: أدوات السٌاسة التجارٌة الخارجٌة

 43........................المبحث الثالث:مراحل تطور التجارة الخارجٌة

 43......................المطلب األول: مرحلة تقٌٌد التجارة الخارجٌةالجزابرٌة

 43............المطلب الثانً: مرحلة اصبلح قطاع التجارة الخارجٌة الجزابرٌة 

 48........................المطلب الثالث: مرحلة التحرٌر التام للتجارة الخارجٌة



 

117 
 

 52..............( 2011-2001المطلب الرابع: تطورا الواردات الجزابرٌة )
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