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ها على ثرأ النظام القانىني للتهريب الجمركي و

 االقتصاد  الىطني 



 شكر وتقدير

 
نعمو ،وعمال بسنة نبينا حممد فضلو و حنمد اهلل ونشكره على 

صلى اهلل عليو وسلم وتبعا ذلديو فشكر الناس من 
. شكر اهلل تعاىل 

"  من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل " 
: ذلذا أتقدم بالشكر اجلزيل و االمتنان اخلالص اىل  

 األستاذ
  "بن عودة يوسف "

وعلى كل ما  ادلاسرتلنيل  شهادة  على مذكرة خترجيعلى قبولو اإلشراف 
الذي مل يبخل علينا بنصائحو و إرشادتو والذي أفادين قدمو يل من عون 

 مبعلوماتو القيمة 
احلقوق والعلوم  كلية يف اىل كل أساتذيت كما أتوجو بشكري العميق 

 السياسية 
 وكل من مد يل يد العون من قريب او بعيد بالكثري او القليل 

 أتقدم بالشكر 
  
 



 الإهــــــداء 

  
 

ىل منبع احلنان و احلب و امرقة   اإ

أ يم حفظها هللا و أ طال معرها  

 أ يم..... اىل شعاع امنور ودافعي يف احلياة اىل أ غظم ال همات

.............. اإىل سبب طمويح يف احلياة و بذرة حلمي 

ىل امقلوب امطاهرة ورايحني حيايت    وايتأ خو اإ

ىل ىل   اإ لك هؤلء أ هدي هذا امعمل اإ

 وزماليئ يف ادلراسة  أ صدقايئ و أ حبيت..............يب در من شاركوين 
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ة الخاص          ة الال          ا رر ب          ا ااتالص          ا  ال  ا           ر    ا           ة              ال              ا  الحرك           
الق          ر  ال ال          ان اا الق          اي الال           ر  ا              اتالص          ا               ر   ار           ا  ح            اتالص          ا  
ح             ر                ا خل               ال  د              ا  ال                   ا                ا رق               ال              راكة                 ااالح             ا  

اا ل            ا   ل           ا ال  دق           ة ال ر             ة ل ال            ا ي الح           ر  الالحل            ر ل             خ ي  األ ر             ان
 ل           ا ال  ة            ة ال ال             ة ل ال            ار ن ك ب           ا ر ا            ي  ل               ر            ا                ا  ال  ل           ة 
           ا ر  الالح          ا  الال         ا رر ب         ا ال           ب  ااتالص         ا    حال            ر  ب         ا ال           ي ر          ا 

تا          ة ال          ب ي ال           ا ا  الال ار          ة الخار           ةن            ر   ب         ا ال ق         ا  دال          ة  ال              الر 
  كا ح           ة ال  ار            ا  ااتالص           ا  ة              ر ال             ر رةن              كي  حق               ال            ة             ا 

 الك ف ر  ال را   ااتالصا  ة      راتة    لة الال ار  الخار  ة
             ا ع            ما ا د            ارن ال              ي   ار  ال              ار                 خ             ي ال               م ال  ا             ة   

ال  رك               ة ال                در                   د              رف ال                دا  ال                   ة ر               ا  رات               ة حرك              ة 
ل              ا الخ              ار ن ا                 ا                                  ي ح ا               ة ال ل              ا    ر    س األ                اي                   اي

الرتا               ة   ر                اا               الة ار  الحق                 الال                 ة ااتالص              ا  ة   ااتالص              ا  ال               د ا
رن             ر  ص             ال  رك           ة الخل            لب          ا ك          ي ال ل          ا   ال            ال ر      ال               ال           

   ال ات            ك          ف ر                                      ال ال          ا     ال         م     حة            ر            ل           ا  
اء تص            الالاال          ا ر            ال           ا  ر الحة          ر ع          ما ا            ر رب              ال ك           ب               الالب          

 ص                                  الحق                 الر                 قال  ر ل             ة ر              ا حرك             ة ال ل             ا      ال             ال
الا            ال  رك          ا  ال  رك           ة ال            الحقةن  ع          ما            ا              ر ر                        الا  ال  رك          ا

  ك                          ال   اخ          ي  كاال          ب ال            ار             ا            كي ر             ا  ا           ال را     الص            ر 
ا  الال            ار     الا                           ا             الع           ما             ا     الص           ر       الص           ر   خ           اد    

ال كال          ان ك           ا   ك                          ال  ر            در             اا           ال را     الالص            ر خ          ار   كاال          ب 
ال              ار   ع            ما              ا               رف  الالبر             ب ن  ال             خي ك            ي  ع            م  ال              ادا  ل               

 . ااتالصا    ر الر  ا ا د تا     خال البا ل ال ر   ال  ركا
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ح                ال                    ال             ر الالبر             ب                 كة            ر ال             را   ال  رك             ة خد             ر ن 
األ            ر  ة           اعر  رال             ة ال ا بب           ا   ة             ال             ي ال الق             ة   ب           ا  ال الخ             ة  ل             
              ر ا   ال ا ال            ةن الك                الال             ر  ا  ال  رك             ة    ال  ا              ة الخاص            ة  الح                
 د        ار ع        ا الق        ا   ان           ر   ب        ا ل          الال           ر         ا ال ر         ف              لب        ان ك         ا اخال         ف 

 ن                ال ا           ا              ل         ة ال ق          ال          ا ل         مل           ا االال          ا     ب             ح          ل ة         اعر 
ألخ           رآل                 ة           ا  عخ           رن    ك             الق               الال ر             ا  الال           ا  رد              ل البر            ب 

  لا اال اع   اة   
             رف الالبر            ب ر            ا                ك           ي ر              ة ا            ال را     الص             ر  : التجااااااااااا   ا   ا

      اء الحق                     الر                       خال                  ة ل ق                  ا     الال ة                   ا  ال                     ي  ب                 ان
ال  رك               ة ال                الحقة ك                ا                      ا ن  ع                ااال               ا  ال              م  اال                  ال                ر  
ال ص              ر ن ال                ر  ن األر                ا  ك              ي ال                ي األ     ك                  ة القر                ا   ع              ما 
ال  ب            ع             ب                          ا                            اا          ال را   الالص           ر الال         ا           ال   اخ         ي 

 . با كاالب ال  ار   ال    ا  الالا الال  خار 
           رف الالبر          ب ر          ا              ك         ي ر            ة ا          ال را     الص           ر  : االتجااااااااا   ا  ااااااااا    

ال            ال  خ            ار   كاال            ب   رك             ةن        ال             ر ر ر  ب            ا  ع            ما الال ر             ف ارال                
ال              ر  ال ر              ا ل ال                                              را   الالبر             ب               را   اا             ال را   الالص              ر 

  .     الصر  
اا             ال  ار ن ر            رف ال              ر  ال  ا             ر ن               ر                  ر              ال              ر     اي  

             ت          ا    ال            ار   ال           ا   الةا            ة              ت          ا     423الالبر           ب               ب ال           ا   
 كا ح          ة الالبر           بن  ح           ب ال  ب             ال  ال                          د          رف ااال           ا  الة          ا ان ح             

               ت            ا    ال              ار  كة             را ر              ص             ا ة ال             ا    324خال             ف ال             ا   ال  ال             
    تا    ال  ار  ال ر  ا 314-1
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اا              الا ي األ ة             ي لك             ي   كا  االب             ا ال ا               ة  ال               ي ك             ي ال               ي ر              ا 
ألت          ي الح                         ال            اكي الال          ا الخ          ي  ال            ر ة                          ي ال  ا ب          ة    ر           ا ا

الد رع              ان  الل                ع              م  ال                اكي                ا اا حرا               ا   ال  ار               ا  ااتالص              ا  ة  
            ر ال           رر ة  الال          ا ال                           رت           ة ال            اد             ر الر            ا              ر الخال            

 .ل رات ة ال  لة
                را    خال               ف                 كال                   الالح                ا  الك               رآل الال               ا     حار               ة ا  

ال ا بب            ا                 ا  ر                ر                ال              دا  ال                 ة ر             ا ال             خ ر ا  كا             ا  
                ة الل               ر ر ة لل                ا                                        ة األ                خاص  ح ا                ة  ال                 ر ة  ال ا

ال  ال ك             ا  ال ا              ة  الخاص             ةن ك              ا رك                  ل             ا ر              ا الك               ف ال  ة               ة 
              ة لد              ة ال ر             ة  الح                            ةارع           ا الال            ر   ة ال د             ة ل   ب           ا  كة           ر  

 . ال ال    ة ر ا ال  
 ق              كا               ال ر              ة ال قا              ة ر               ة   ص             ح  ال                  ة             ة الال اع             ا   

الال ق              ن  مل               ب             ف    ة             ا    را              ة ال ال               ر             ا الال ة                ااحال            راف  
ك          ا ت           الال                        اداالبا ح              الحص          ي ر          ا ال         ر   ال          الا            ر ال           ر  ن

ال  ل          ة ال اح                            ال            اس  حر           ة األ           خاص  ال            اس  حر           ة ال  ال ك          ا  
 .ت   ك   ال  اد ا  را ا  ا ا  األ ة ةن ك ا ع  ال أ   ال   ة ل البر ب

 الالبر            ب ة           اعر    را             ة رال             ة ال ا بب           ا   ة               ي ال            ال  ال الق             ة   
ا ال        ة            الخد         ر ن  ب                    كي الح          ا           ال را   ب        ا  ال الخ          ة  ل                    ر ا   ال 

لأل ة              ة ال ال              ة  ااتالص             ا  ة ل              آل                   ال               ي ر              ا اخ             ال ف                  البا 
  ة ب             ان                اء ر              ا ال               ال آل ال              د ا    ا ت                ا    ال               لا    الال             ا ا 

ب           ان ح                ال            ر                كة           ر ال            را      ك             لأل              اا ال            ارا     الحق                
ر             ا   ح            ا ال               ن    ر                ال             د ان                ةرااتالص            ا  ة الب               ا ل تالص            ا  

                  ا اا               الة ار   خ              ي  ال  ا                ة   ص               ات ة الل               ا ا  ال    ح              ة ل               را 
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ال   ب           ة   خ            ف ك           مل   ة           ارا  خ             ة ر            ا ر                           ال  ا  ا ال ار            ة ةقا             ة 
نص             ح ةن  خاص              ة األ                 ة   ب             ان خص ص              ا                ا ة             ي ارال اداال                األك                  

            ب ال             ة الص             ة   الب           ر               ر  األ           كاي األخ          رآل ل  ر             ة ال  ة           ة كالبر 
ال              رر ةن ال                  األ               اين ال               ا   ا رع             ابن                  ال                 خ             ادر الالبر              ب 
القالص        ر ر         ا الح           ح           ال  ل        ة          ا اتالل        اء الحق            ال  رك         ة  اي          ا الال          ا   
ع          م  ال            ألة  ل          ا الب              الق             اا ال ار           ة ر             ا ال           س ك           ا  ال  ل          ة  ال           اي 

ا  الال             ا  الل                  ب             ا الالبر              ب                  ص             ال  ال  ال                األ ا               ةن كالح             ا
 . لا    حل ر 

  ا د ت               ا                   اعة                ار ال خ                 ة ال الرال                ة ر                  الالبر                بن الك                اةر    
   ال ح             ا  ال              لا تص               ال              اءا  خ             ي ال               ا  األخ             ر  ر             ا ال              ال  

ع            م  ال              ادا                ر ال              ر رةن                               الراال   ة   ل             ة  صح              كا ح            ة   
 .    ا با ااال ات ا   الال ا   ال  ل 

ا  ال                   األكة               ر ا ال                ارا ل  ر                 ة ال  رك                ة ال ال  ق               ة  ال ل               ا    م    
ع           الالبر          بن             ا رك         س ال  ب            األر           ل          ن              الالبر          ب ع           اا          ال را     
الالص              ر خ            ار   كاال            ب ال              ار ن  ك            ما ك            ي ا الب            ا  لألحك            ا  القا                ة    

  رك          ان  ب             م  الال ة             ة ال ال  ق          ة  ح           ا       ق          ي ال ل          ا    اخ          ي ا ت              ال
 . را   الر    ا  ا 

                 ة                ا  ال ل             ا   ر              ال رات              ة ال  رك             ةن ل             مل                  ال               ر    
  ال           ر   ةا           ة الالبر           ب            ا ح            ماال                          ة        ر          ة الالص          ر ا  ال ال  ر          ة 

ن ا  ق            اص                 ال ل            ا   ال  ل              رة الح               حيك               اي ال ل             ا                ا ال               ا
 خ           ا                     ب            أ  خص ص           ا   ة           ا  ال              ر ال  ت            ن ا            ال را   ل           ا               ا
 .لال  ن  عما  ا   رف اصد حا  الالبر ب ال  ركا
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 ا                                                     ي ل               ا  ت                                 اي ل ة              اعر                  ال ةر ل د              ا    
ال            ا ا  ال           ر   ل             ر الح             ن  ل            ال            ر  ال  ا           ر  ال                            ت          را   
الالبر             ب الق                  ال             ال  ن               ا  ل            ا ال ك            ا  ال            م  ل             د                  ال ل            ارة 

ن  اي             ا  ل            ا د   الب            ا              ا ح              ماالب            ا  ع                           ا               رف (  ال  رك            اال د            ا)
 .  ركا الالبر ب ال

 لك         ا  ح              ب            الالبر          ب  ا              ك           الق          ي    األ          ر  ال                           ة 
اتالص            ا  ة              ال                 خ لب            ا ال             ا ي ال                 ق             ا     قا ل            ة  حركالب            ا ر             ر 

تص              الح               ا ت               ة ل             لال       كة           ر      ر رع           ا ر            ا  كاال           ب ال             ار 
 خل          اربا ل رتا            ة ال ق          رر  تا             ان  ع          ا الخال           ف ر            الا            ال  رك          ا ال          م  
  ال         ر ع           األخ         ر  ر           ة   رك          ة  كال           ة الق            ة          اء           ر ر ال ل         ا    ال كاال         ب 
ال  رك          ة ال ال ا             ر          ر الح             ن ر          ا ع         ما األ          اس ال           الق             الة         اعر            ا 

ال ال               ة   دارع              ا ال ة              ر    ص               با                ك                                   كاي ال               را   ااتالص              ا  ة
 ال   ر  ر  ااتالصا    ر الر  ا

  ة            را ا              ال حاي ة             اعر  الالبر              ب                ا  ص              ح  ال              ك                   خد             ر   
ر             ا                  ص            حة                 ة ال              اد    ةب            ر  الحا             ة  ل            ا                ا  ت            ا    

ال ال                 كا ح           ة  50-50            ب األ            ر خ           اص   ال ب           ان  ع           ما             ا الحق                 
حال           ا  ا  ك          ا  ت           ا    ال            ار              ا  اي ع            اعخ           ر             ال    ا            ب  1الالبر           ب

      الر       لااء ال        ال  ا  ال ال  قة  أ  اي الالبر ب
 
 
 

                                                           
 5550 اوت 52بتاريخ  الصادر 05ع .ر.المتعلق بمكافحة التهريب، ج 5550 اوتفي  خرؤالم 50-50األمر رقم  - 1

 .5550جويلية  صادرة 95،  74 عر، .ج 5550جوان المؤرخ في  50/55المعدل والمتمم باألمر رقم 
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 : أهداف ا دراسة
   األ                 اب حا ل               ة الال ر                ف   ر                 ة الالبر                بن                    را                ة  الح                 ي . 1

 .ااتالصا  ال د ا ال  ا ي ال    ة ل ن   ةارعا ر ا
 .الح    الك  ا  ال  ل ة  ا ت    ة  ال ح  ة ل حار ة عم  الةاعر  . 2 
الالد          ر   ل          ا  ع            األ ب             الال   م           ة ل حار           ة ع          م  الة          اعر  ر           ا ال            ال آل . 4

 .ح اال  ال ال ا  ال  ال آل
 .رر   ع   حكا  تا     كا حة الالبر ب. 3

 :د افع ا دراسة
راغ ال           م  الرك             الحا            ا    ااعال            ا     ل              ال را            ة  ر               ل           ا ال              

د               ل          ا                ر            ة الالبر           بن   را           ة الالبر           ب الل             ب  ار           ا الق          ا    
ال خ                 ة ال الرال                ة ر                                   اء ر                ا ص                   الال                  ة ااتالص               ا  ة  اعة               ار

 اا ال ار             ة    ر             ا األص                 ال  ا              ة  األ               ةن  ع             ما              ا ة            ي ال              ا ا 
 اع             ر            ارال اداالب          ا            ال را    ک  الب          ا    د          ر  ال             معان الة          اعر               ح            

ااتالص            ا  ة األخ            رآلن  ا ل            ا ة  ل            ا ااعال             ا  ال خص            ا    ل               الالبر             ب 
 .  حك  ال  دقة ال ك  ة القر  ة    الح   ن ح   ال  ا    ادا  الالبر ب

 :ا دراسة  إشك  ية
 :  ا د تا   ا       ك  درح ا  كال ة الالال ة   
ل البر            ب             ا ة           ي              ا ال  ل           ة  ل           ا  ااتالص           ا  ة اعة           ار              ا الك                

الح              اة ر              ا ال               ار  ال ال              ة  الد               ر ااتالص             ا                 ا ع             ا  ع               الال              ا  ر 
 ال الخم   ا    ي مل ؟ 

 :ا م هج ا متبع
ال            ب  ال ص           ا            ا              ا  ر اص          ر   ا           ة             كال ة ال ح           ن   ق            اال    

ل  ة          ر  ال          م   ال              رص          ة الال             الة          اعر   اا           ال ا   ل          ا                ا  الال               ب          ا
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  ةارع             ا  ال                ة ل تالص             ا  ال              د ا                  ا با              ا    ا ع             ا ال خال               ة خاص             ة 
 كا حالب           ان ع           ما  ا ل           ا ة ال           ا ال             ب  الالح              ا   را            ة   ل            ا  ص            ا ال           ا 

ال ص             ص القا                ة ال ال  ق            ة  ال  ل                             رحبان  ع            ما                              ي ل             ا  
 . را ةال ص ي  لا  الا     ل ر ة     غ األع اف ال ال خا     عم  ال 

 :خطة ا دراسة
لإل ا               ة ر               ا ا                كال ة ال در ح              ة   ب               ف ا ل               ا   ك              ي   ا                ب   

ر ا الق               ال را            ة  ل           ا  ص              ن  مل             ر            ا ال ح                         اال  ل             ن  ق             ر  
 : الالالا

ر             ر  الال              اخي ال                                    الالبر              ب   ل             ا              ا الدرت                     اا فصااااااااااااا  
  ل             اال  ا              ي ال ا               ة     ااتالص             ا  ال              د ا                 خ              ي األ               اب ال                 ة 

الالبر           بن             اء ال  ق            ع          م  ال  ا           ي  األ            اب            ال ح د الخ          ار ا ك          الةر ف 
ال            ار   ال            ار   ر           ا ا ال           ار ة          اعر  الالبر           بن    ال  ا           ي ال ال  ق          ة              ي

 خ            ادر                را حا ي                األ              اب الال             ر  ا  ال د              ةن  ا د ت            ا                ع            م  
ر  الال           أة ر ر            ا ال             ار  األ           الالبر           ب ر            ا ااتالص           ا  ال           د ان              اء ال               

 .   لة    الالأة ر ر ا ال    لال ال ة 
ال ال            ة ل كا ح          ة  ر            ة  ا            الراال   ة                           ق     را           ة  :ا فصاااااااااا  ا  اااااااااا   

د                 ار                   ة ل كا ح                 ة الالبر                  ب  ا  د ا د ت                 ا                     ال                   ا ي ال الالبر                  بن
                ة               ال د             ة ل كا ح            ة الالبر            بن ا              الراال   ةالال ة             ان              ر را  أ            س 

 را                ة                  ي الال                ا   ال                 لا                 ا  كا ح               ة الالبر                ب  ا                ر  ااال ات               ا  
 . ة   ال  ار ة الالا صا ت  ر  با ال  ا ر ا ااال ات ا  ال  ل ة الة 
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لقدددددددددددر  اددددددددددديد  نددددددددددديند  دل عدوددددددددددد  دل رودددددددددددر  ددددددددددد  د  ددددددددددد يلوي    ددددددددددد   دددددددددددر    ددددددددددد د   
 دو دددددددددد  دل عدودددددددددد  ل ندددددددددددد لآلث د عددددددددددي  ليادددددددددديد دل ي  دددددددددد    عددددددددددي   ودددددددددد   دددددددددد  دل د دددددددددد     

  ددددددددددو آلثدددددددددد د  دل  دددددددددد    در  دق  دددددددددديرو     م ددددددددددي  در    موددددددددددي  دل عدودددددددددد    ادددددددددديد ددددددددددر  
   دددددددددددر دل  ددددددددددديثر دل  دددددددددددي د  لم دددددددددددر ر د  ادددددددددددد   دددددددددددددد  ددددددددددد   دالق  دددددددددددير،  ددددددددددد  دلر لددددددددددد  

دلر لددددددددددد    لعددددددددددد د  قدددددددددددر   ددددددددددده دل  دددددددددددد  دل  د دددددددددددد،  مددددددددددد   ددددددددددد  دلقددددددددددد د و  ل  يد ددددددددددد  نددددددددددد   
دل دو دددددددددددد   ددددددددددددرلد  قددددددددددددي    دل  دددددددددددديد    دددددددددددد ال دلقددددددددددددي      ي  دددددددددددد  دل عدودددددددددددد   دل  دددددددددددد   
 دال فيقودددددددددي  دل   مددددددددد  لدددددددددو  آلي ددددددددد   د  نددددددددديند  دل عدوددددددددد  ال   ددددددددد  ر لددددددددد   د دددددددددر   قدددددددددث  

 ددددددددددد   دل دددددددددي د  لم دددددددددر ر دل ددددددددد    ثمددددددددد    ي   عدددددددددي قودددددددددي  دل رودددددددددر  ددددددددد  دلدددددددددر ه  عددددددددد   ددددددددد  دل
 يل  ددددددددددي    و ددددددددددي  و عددددددددددي   ندددددددددد د  ددددددددددي   دددددددددده دل  ددددددددددد   مدددددددددد    دو ددددددددددو  دددددددددد  آلدددددددددد ه د  ددددددددددد 

 .دل   مر    ي    دل عدو  50-50
ل دددددددددده ندددددددددديند  د دددددددددد ي   ر د دددددددددد  در  دلدددددددددد  د   دددددددددديدني   ددددددددددي   دو دددددددددد     ددددددددددو د   دددددددددديدد   

 ددددددددددددد    ثمددددددددددددد    يل  عدددددددددددددي    دددددددددددددو  دل  ددددددددددددد    دل عدوددددددددددددد   ددددددددددددد  دل ددددددددددددددد   دالق  ددددددددددددديرو  دل
دل  و ددددددددد   دلندددددددددد ا دال   ي وددددددددد  لقددددددددددر  دددددددددي قدددددددددر و دددددددددين    ددددددددد ه   ودددددددددد  ددددددددد  دل دددددددددر  ددددددددد  

 .1ن   دلنيند     ي   عي
    دددددددددده دلر لدددددددددد   دددددددددد  ثدوددددددددددر دردد  دل  دددددددددديد  دلدددددددددد    يودددددددددد  دالق  ددددددددددير دلدددددددددد ث      دددددددددد  

  د وددددددددددددد   مددددددددددددد  دل  دددددددددددددي   دل  دددددددددددددرد    دل  ددددددددددددد  در   نددددددددددددد د  عدددددددددددددرا  ثددددددددددددد ود  و د دددددددددددددو 
ر دلددددددددددد ث     ودددددددددددير  دل در روددددددددددد  دل  ي وددددددددددد   دل  ددددددددددد و   مددددددددددد  دال ددددددددددد ا يد    يوددددددددددد  دالق  دددددددددددي

 .دل    ج دل ث  
 لعددددددددد د   ددددددددد ا  قددددددددد    ردد ددددددددد  د  دددددددددد ي    دلدددددددددر د   دل  روددددددددد   لددددددددد  دل عدوددددددددد   دددددددددد    

دل   ددددددددددد  د  ه    رودددددددددددر د اددددددددددديد دالق  ددددددددددديرو  لم عدوددددددددددد   مددددددددددد  دل ددددددددددد ددر دل يلوددددددددددد  لمر لددددددددددد  
 .   م  دل  ر    دل     دلاي  

                                                           
 د  دل  وود      ثد    ر   دد     دل م   دالق  يرو   ( يل  دل  د د )ر د دل  يد     نه دق  ير دل  ر     دور  ددر  - 1

 .610    5550-5550 ي    دل  د د  
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 أسباب التهريب:  ألولا المبحث

ل ددددددددددده نددددددددددديند    ددددددددددد ي  آلي ددددددددددد  دل ددددددددددد   ر   لددددددددددد  نع دندددددددددددي   ث دندددددددددددي   دل عدوددددددددددد    
 دددددددده و  ددددددددر   لدددددددد   لدددددددد     ددددددددو  دو دددددددد   - ي   دددددددديد  ندددددددديند   دددددددد  ندددددددد   دلندددددددد دند دل آل مفدددددددد  

 لعي    ي     د ه   ي ر   م  دلنع د  دل ث د -ي و   دلق

   دددددددددددددين   ددددددددددددد    يد  دددددددددددددو     دل  د ددددددددددددد  دل ودددددددددددددر    ددددددددددددد ي  دل عدوددددددددددددد  دل  د ددددددددددددد    
  قدددددددد     ي ددددددددي  مدددددددد  ثدددددددددر ندددددددد   د  دددددددد ي    ددددددددو  دددددددد  ثدوددددددددر    ددددددددي   وي دددددددد  ق مودددددددد   ددددددددر دل

 .ق     د و    ن د دل        دل  ين       ث د    ن د  ي  دل   و   

  ددددددددددي     دددددددددد    دآلدددددددددد  ا   د دددددددددده    دددددددددد ي  ندددددددددديند  دل عدودددددددددد  دل  د دددددددددد     دددددددددد    
  دددددددددي و  ددددددددده  ددددددددد   وددددددددد  ردد ددددددددد  لعدددددددددي و ددددددددد      دل  دددددددددي   دل  دددددددددي  نددددددددد   دددددددددد رو ي و و عدددددددددي 

 لعي    ل       ي  عي  يل    دد     رور دل و  دل  ي    دل  ي

رودددددددددددد  ؤ    ردد دددددددددددد  د  دددددددددددد ي  د  دلددددددددددددر د   دل   دددددددددددد  آلدددددددددددد ه ندددددددددددد د دل   دددددددددددد   دددددددددددد ق    
 لددددددددددد  دل عدوددددددددددد   دل   مقددددددددددد   يل  ددددددددددده دل  د ددددددددددد   ددددددددددد  دل ثمددددددددددد  د  ه  دل  د ددددددددددده دل   مقددددددددددد  

 .ي   يل  وث دلآليد      دل ثم  دلا

 العوامل المتعلقة بالعمل الجمركي:  أألولالمطلب 

   ث و ددددددددددد    ددددددددددده دل  ددددددددددديد   ددددددددددد   ددددددددددد  عي     دددددددددددؤاد  مددددددددددد   د ددددددددددد  دل عدوددددددددددد       
 : ل     آل ه   د ه  ر        ن عي  ي وم 

د   ي ودددددددددددددددي  دل يروددددددددددددددد   دل  ددددددددددددددددو  دل   د ددددددددددددددد   لدددددددددددددددر  د  ددددددددددددددد د  دل  مفدددددددددددددددو     يد ددددددددددددددد  
 دل  ددددددددددددر،  لم عدودددددددددددد  دل  د دددددددددددد  د ددددددددددددي   دددددددددددد  دلفددددددددددددد   دلاددددددددددددي       دل عدودددددددددددد  دلفددددددددددددد  د  ه

 .دل غن    دل  د و   دلفد   دلايل   
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 اإلمكانيات المادية والبشرية المتواضعة: الفرع األول 

   عدددددددددددددي    ددددددددددددد د  دل  ددددددددددددديد  دل ددددددددددددد   ق  ددددددددددددد   غثوددددددددددددد   ددددددددددددده د قمدددددددددددددو       ددددددددددددد   
و  دددددددددده  دددددددددد  د ن ودددددددددد    ددددددددددردرن   يل  ددددددددددي ه دل آل مفدددددددددد   دل ددددددددددد دو   دلدددددددددد ث    دل  د دددددددددد  

ل  قودددددددددددددر    ددددددددددددده  ددق ددددددددددددد  ل آل مدددددددددددددا   ددددددددددددد     د قمدددددددددددددو  دل  د ددددددددددددد  دل دوددددددددددددد   دل  دوددددددددددددد  
 د     دل دددددددددددد   دددددددددددد 1 ددددددددددددي       ددددددددددددي ه دل قدددددددددددده  دل ددق دددددددددددد  دل ددددددددددددد دو  )    دددددددددددد  دل  ودددددددددددد   

 .(دلخ...    و عي دل د  وي   دل  ددر دل  دو 

 ددددددددددد   دتددددددددددد  دل  عددددددددددد رد  دل    لددددددددددد   ددددددددددد  نددددددددددد د نددددددددددد   دل  دددددددددددي ه   قددددددددددد   دددددددددددر    د
دل ددددددددوير   ندددددددد د  ددددددددي ونعددددددددد  موددددددددي  دددددددد  آلدددددددد ه دل د ددددددددي   دلدددددددد ،  دددددددد    دددددددد و  دددددددد  ثدددددددددا 

 . ردد  دل  يد 

ر   دددددددددددددددددر  ددددددددددددددددد   دددددددددددددددددو 2د   ي ودددددددددددددددددي  دل يروددددددددددددددددد   ردد  دل  ددددددددددددددددديد   در روددددددددددددددددد     د
  معددددددددددددي   م ددددددددددددي  ددددددددددددي  دل عددددددددددددد و  و  م دددددددددددد     ددددددددددددر  دل  ددددددددددددي ه آلي دددددددددددد   مدددددددددددد  دل   مقدددددددددددد  

 . يل قه  دال  يه

  دددددددددي  ددددددددد  د   ي ودددددددددي  دل  ددددددددددو     عدددددددددي نددددددددد  د آلدددددددددد    ددددددددددا  ق دددددددددي  ددددددددد   وددددددددد    
    ددددددددد   وددددددددد     دلر لددددددددد   يلدددددددددرد   د  ددددددددد  دلددددددددد ث  دل دددددددددرر   لددددددددد   قيد ددددددددد   ددددددددد      ددددددددد

 .دل فيل   دل   و 

   دددددددددي  نددددددددد د دل  ددددددددد  و  ددددددددد     دددددددددو  ددددددددد  دل ددددددددد    دددددددددرد  ددددددددد ي   ددق ددددددددد   ايلوددددددددد    
 . ي  ل ه  ويدد  دل عدو    ر دل ر ر    د دلغش دل  د     ف  

                                                           
 آل      و     د يل   ي   ود    دل م   د ق  يرو  دل  ر، لود    د  دد و وي     و د     ر دل ني   دل عدو  دل - 1

 166  5552-5550   ي    دل  د د   ق  يرو 
دل   مر    ي      5550     50 دل ؤدخ     50/50  ل د  د  م  يل     د ح   دق  دل عدو   ثدر   ي   و  - 2

 . 11   5515-5511دل    و    ي    دل  د د   دل ؤ  ي    آل   دلر ل   ل ق ر   د   ي و  د      دل عدو 
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 التصدي للتهريب الجمركي :الفرع الثاني

     دددددددددددددد د  دل  ددددددددددددددديد    ي   دددددددددددددديد   د دددددددددددددددرن   مدددددددددددددد  دل دددددددددددددددر ر دل ث ودددددددددددددد   ددددددددددددددد  ع    
 ي  دددددددددددي    -  مفددددددددددد      فوددددددددددد  دل دددددددددددرد ود دلقي   وددددددددددد    دل  نو وددددددددددد  دل ددددددددددد    ددددددددددد     ث ودددددددددددر 

د و  دل ث ودددددددددددددد  د آلددددددددددددددد   دددددددددددددده دلقدددددددددددددد   - لدددددددددددددد  دل  دددددددددددددددو  دل  د دددددددددددددد   قددددددددددددددي    دل  دوفدددددددددددددد  
 ددددددددددددو ي  يل دددددددددددد     ددق دددددددددددد  دل دددددددددددددا  دل  دددددددددددديد  دلآليد ودددددددددددد   دل نددددددددددددي  دل ددددددددددددي  دل   مقدددددددددددد  ال

دلدددددددددددددخ   وددددددددددددد  ودددددددددددددد  دلددددددددددددد     ددددددددددددد     ددددددددددددد د  دل  ددددددددددددديد  و  د دددددددددددددر   ... د رد  دل ي ددددددددددددد  
 . م  دل ر ر  وث ق   قي   ي ال  ر ر لو

 دددددددددد   1   دددددددددد     قددددددددددر دل  دددددددددددو  دل  د دددددددددد  دد دددددددددد    ي ددددددددددي  لدددددددددد  دل اددددددددددد   دل  ددددددددددرر     
 ردد  دل  ددددددددددددديد   مددددددددددددد   دددددددددددددد  د  دد عدددددددددددددي        دلقددددددددددددد د و   دل  نو دددددددددددددي  دل ددددددددددددد    دددددددددددددعد 

ندددددددددد   دل اددددددددددد   دددددددددد  دلقدددددددددد د و   دل  نو ددددددددددي  دل  ن دددددددددد  ل  موددددددددددي  دال دددددددددد وددر  دل  ددددددددددرود  دددددددددد  
 دددددددددد  عي     آلمددددددددددر   دددددددددد دل  دددددددددد  دلغ دددددددددد    يل  دددددددددد   لم   ي دددددددددده دالق  ددددددددددير، دلدددددددددد ، وقدددددددددد   

 .ق ه   ي د    د  و  ردد   رقوق  لم آليثد  دل  يلوا دل    م 

د   لددددددددددد      ددددددددددد لد     ددددددددددددد  ددددددددددد  دل آليلفدددددددددددي  دل  د وددددددددددد    دددددددددددي   دددددددددددو   دددددددددددرد د  دددددددددددي  
  دددددددددددي آل    ددددددددددد ر  -  دددددددددددف   ي ددددددددددد     دددددددددددف  آلي ددددددددددد    آليلفدددددددددددي  دل عدوددددددددددد  دل  د ددددددددددد  

  ف لدددددددددد   عدددددددددده دل آلدددددددددديلفو     ددددددددددي    دددددددددد  دلقدددددددددد د و     دل  نو ددددددددددي  دل دددددددددد    ددددددددددرد   دددددددددد
  ي ودددددددددد    دددددددددد    امدددددددددد   مدددددددددد   غوددددددددددد قي  دددددددددد  دل  ددددددددددي   دلآلي دددددددددد   لدآل دددددددددد  دل  قدددددددددده دلدددددددددد ، 

ي  دلدددددددددد و  ودددددددددد    دددددددددد ثع   دددددددددد  دل ثددددددددددير دل  د دددددددددد   ددددددددددر   و  دددددددددده  اودددددددددددد  دددددددددد  د  ددددددددددآل
دآل دددددددددددد   ا دددددددددددد  دل  دددددددددددد و  دلقي   ودددددددددددد  لم  ددددددددددددي   دل دددددددددددد  و قم  عددددددددددددي  دددددددددددد   يلدددددددددددد   عدودددددددددددد  

 .  د           ل   ندد ل ر   م ع    غود ن  

                                                           
 الق  يرو    آل    ق  ير دل   و  ر   دد     دل م   د  ثد    يل  د د   دل عدو     ثيل   ددنو     قيد    ق  يرو  - 1

 . 182     5515-5511 م  ي      ي          د  مقيور
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   دل  دددددددددددو   دل  نددددددددددو  و   عددددددددددي دل دددددددددد اود  ثدوقدددددددددد    ي ددددددددددد   دل وددددددددددير   مدددددددددد    مودددددددددد    
 و  قددددددددددر  مدددددددددد   دددددددددد دل    ددددددددددروه  فعدددددددددد   دل عدودددددددددد     لدددددددددد      ددددددددددو و  دل عدودددددددددد  دل  د دددددددددد  

 عدو ددددددددددي   موددددددددددي     ددددددددددد   لو دددددددددد ه   دددددددددد  دل آليلفددددددددددي  دل دددددددددد  ندددددددددد   ددددددددددد  دل قوقدددددددددد  ال   ددددددددددر
ثدودددددددددر دل  دددددددددروه  ددددددددد  دل ددددددددد دلد  دل  د  ددددددددد    دددددددددو  نددددددددد د د  دددددددددد دلددددددددد ، ودددددددددؤر،  يل دددددددددد د  
 لددددددد   غودددددددد  ددددددد   دددددددم   دل عدددددددد  دلددددددد ، و  ددددددد  نددددددد  د آلدددددددد  ددددددد  دلثدوقددددددد  دل ددددددد  و عدددددددد  

 دددددددددد  دلقددددددددددي        دل دددددددددد   آل دددددددددد و  ددددددددد   دددددددددديه  دددددددددد ثو  لدددددددددد     دل ق  ددددددددددي    ودددددددددد    عدددددددددي
 دددددددددددد   10دلددددددددددد   15 ددددددددددد    دددددددددددرور دل ق  دددددددددددي  دل   مقدددددددددددد   يل عدوددددددددددد  آلي ددددددددددد  دل دددددددددددد در  ددددددددددد  

دلقدددددددددددددي    دل   مدددددددددددددر    ي  ددددددددددددد  دل عدوددددددددددددد  دلددددددددددددد ،   ددددددددددددد      ي دددددددددددددي در وددددددددددددد     ددددددددددددديد   
 :دل  ل دل ،   ه    دل عدو  و      نعدو  د و وو  ن ي

 عددددددددددددددد   دددددددددددددد  دل  موددددددددددددددي  دل  ددددددددددددددوث   دلغد ودددددددددددددد   لدددددددددددددد    دددددددددددددد      دددددددددددددد ه    دددددددددددددديه دل  -1
لم عدددددددددد و   ددددددددد       دددددددددي  ني مدددددددددد     ددددددددد ومع  لق د ددددددددده  عدوددددددددد    دددددددددد   دددددددددررد   وددددددددددد  دددددددددد  
دل دددددددددددددويدد   دل دددددددددددددي  ي    دددددددددددددم      دددددددددددددر   ددددددددددددده  ددق ددددددددددددد    ددددددددددددد د  دل  ددددددددددددديد     ددددددددددددد د  

 .د    د آلدو 

    آلمددددددددددد  د  دددددددددددد دل   مدددددددددددر    ي  ددددددددددد  دل عدوددددددددددد   ددددددددددد    وددددددددددديد ث و ددددددددددد  دل  دددددددددددي     -2
   دددددددددده  دددددددددد  دل عددددددددددد و  و  عدددددددددد    لدددددددددد  ( يرودددددددددد     ندددددددددد د     آلي دددددددددد   دلد دددددددددد   د فدددددددددد  )

 عدودددددددددددد    ددددددددددددي    ددددددددددددر آلثوددددددددددددد   ددددددددددددي رد      عدودددددددددددد  ندددددددددددد   دل  ددددددددددددي       ودددددددددددد    ددددددددددددي   
 .1 آلد  وآل   ل ف  دل ق  ي   دل  دلد 

     يل  دددددددددددددددو  توددددددددددددددد دل دددددددددددددد      دددددددددددددد  د   ددددددددددددددي   دل  غودددددددددددددددد  دل ي ددددددددددددددم   دددددددددددددد    
اغددددددددددددد  قي   وددددددددددد   دل ددددددددددد  و  ددددددددددد       ددددددددددد غه دل ودددددددددددي  دالق  ددددددددددديرو   ددددددددددد   ددددددددددد  و    و دددددددددددد  

 .   دل  يوه  دلغش

                                                           
 .155 ي ر    دل د   دل يل    کد ح   - 1
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و  ددددددددد  لم  ندددددددددو     ودددددددددؤاد نددددددددد  د آلدددددددددد  مددددددددد   د ددددددددد  دل عدوددددددددد  دل  د ددددددددد  د ث قدددددددددي  ددددددددد  
دل ددددددددددد  وي  دل اودددددددددددد  دل ددددددددددد  وآل لعدددددددددددي دل  ددددددددددددو  دل  د ددددددددددد  دل  د دددددددددددد، لم دددددددددددمث  دل  فو وددددددددددد  

 :لم  فه      دل  يال  دل   مق   يل  ه دل  د و        ام   ل 

ي وددددددددددددد    رودددددددددددددر   دددددددددددددر دل  ثقددددددددددددد  دل دوددددددددددددد   ددددددددددددد  دل ثدددددددددددددير دل  د ددددددددددددد   قدددددددددددددددد   دد،     -
 .دل يلو   دلر ي  دل ث    دلردآلمو      د   و  دل  ددل دل  مفو 

 آل ودددددددددددددده   وددددددددددددددد دل يلودددددددددددددد   ددددددددددددددمث    روددددددددددددددر قي  دددددددددددددد  دل  ددددددددددددددي   دلآلي دددددددددددددد   لدآل دددددددددددددد    -
 . دل  قه

 دددددددددددي   قي  ددددددددددد  دل  دل يلوددددددددددد   دل  ددددددددددديد  ل  رودددددددددددر   ودو دددددددددددر آل وددددددددددده دل دددددددددددمث  ل ددددددددددده  ددددددددددد    -
 .دل  ي و  لم عدو 

 آل ودددددددددددددده دل ددددددددددددددرود دل ددددددددددددددي  لم  دددددددددددددديد   دددددددددددددد  و    روددددددددددددددر قو دددددددددددددد  دل  ددددددددددددددي    دددددددددددددد وم    -
 .دل آليلفي  دل د         عي   ي    ق ي و  دلق  و   دل   ال   ثم 

لعدددددددددددد   د  دددددددددددد ي   قددددددددددددر   دددددددددددد     دددددددددددد   ثدددددددددددديد   دددددددددددددو      نو دددددددددددد    دددددددددددددق ه  
   ثدددددددددي ر  ددددددددد    ثم دددددددددي  دل دقددددددددد    ددددددددددد  ددددددددد  تيوددددددددد  د ن وددددددددد   د  ل وددددددددد   ددددددددد    ددددددددد دد و و  

 .     دو  ر ل  دلقي        ع  1  ي    دل عدو      ع 

 الجباية الجمركية -

 ردد  دل  ددددددددددددديد   ددددددددددددد     دددددددددددددومعي لم قددددددددددددد ر  دلد ددددددددددددد    و  ددددددددددددد  دلدددددددددددددر د دل  دددددددددددددي    
 .دل آل مف    دل لفي ر عي    لقي ر   رددد      و   آلد  

                                                           

 و و ل  و    دؤ و  :   ن    دلقو  د آل قو    دآل  ه   دل عدو       دوو  دل في   د    ي    ي   دو   ر د  -1
 .10    5511   ي     دل در، 50    م  دل       دلردد ي  دال   ي و   
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    دددددددددددددرال  دل قددددددددددددد ر  دلد ددددددددددددد   دل  د وددددددددددددد   م ددددددددددددد  ر دد  ددددددددددددد  تيوددددددددددددد  د ن وددددددددددددد  د  
 ددددددددد    رودددددددددر  دددددددددم   دل  مفدددددددددو   عددددددددديل   م دددددددددي  ي ددددددددد   د ف ددددددددد   م دددددددددي  در د   ددددددددديه دل عدددددددددد  

و  و  دددددددددددد     و  دلغددددددددددددش  دل عدودددددددددددد  دل  ددددددددددددد      موددددددددددددي1 دددددددددددد   ف عددددددددددددي  دل  دددددددددددد   دددددددددددد و 
  ي  دددددددددر  ف دددددددددودد لعدددددددددي  ددددددددد    دددددددددرال  دل قددددددددد ر  دلد ددددددددد   دل  د وددددددددد  دل د ف ددددددددد    ،    ن ددددددددد

ثدروددددددددد   و ع دددددددددي    لددددددددد  د ث قدددددددددي  ددددددددد     دلددددددددد  م   ددددددددد   قددددددددد  دل قددددددددد ر  دلد ددددددددد      قددددددددد 
دل  د ودددددددددد   دددددددددد   دددددددددد  و    و قددددددددددر لم عددددددددددد    ددددددددددر  ودددددددددد  دل  ددددددددددي   دل عد دددددددددد  دو ددددددددددي   ودددددددددددد 

 .  رر لد    دلغود و       دل ق ر  د

 عددددددددددد د دل ددددددددددد ه    قدددددددددددر دلقي دددددددددددر  دل ددددددددددد   ق ددددددددددد   ددددددددددد   د  اددددددددددديد  ددددددددددد  دل ددددددددددددد     
وم ددددددددددددي دل  مفدددددددددددد    دل امدددددددددددد وق دددددددددددده دل دددددددددددددو       ددددددددددددر ي وفدددددددددددد ر   ددددددددددددره دل دددددددددددددو   دلقو دددددددددددد  

    و دددددددددددددددد  الد فددددددددددددددددي  دل ددددددددددددددددغث و يل دددددددددددددددددد    لدددددددددددددددد  دل عددددددددددددددددد     دال   ددددددددددددددددي  دل دددددددددددددددددو و
 .دل دو     ، دد في  قو   دل  دوف  دل  د و 

د  ي دددددددددد  دل قدددددددددد ر  دلد دددددددددد   دل  د ودددددددددد    دددددددددد ه  ي ددددددددددرد  دددددددددد   ي ددددددددددرد  دلآل و دددددددددد   د    
دل    وددددددددددددد    ددددددددددددد   ال   دددددددددددددر و  دددددددددددددد ر دندددددددددددددي دل  دددددددددددددي   لم     دددددددددددددي  دل ث وددددددددددددد     يل ددددددددددددديل  
دل ددددددددددد ي   دل ث وددددددددددد  دل ي ددددددددددد    ددددددددددد  دل  ي  ددددددددددد  د    وددددددددددد  دلدددددددددددر ه دل  ددددددددددد    دل ددددددددددد   دددددددددددد  

 .2 وعي   د      ه ر   دل و ل  دل يرو  لم  يد  دلآليد و 

ي دددددددددددوي  ددددددددددد   لددددددددددد    مددددددددددد  دل  د دددددددددددد  مددددددددددد    دددددددددددرد    مددددددددددد   ددددددددددد  دل  دددددددددددرو        
دل   يلودددددددددددددد   مدددددددددددددد   ني عددددددددددددددي دل  دوفدددددددددددددد     لدددددددددددددد   دددددددددددددديل آلفو   دددددددددددددد    ددددددددددددددرال  دل قدددددددددددددد ر 

  دددددددددددد   ددددددددددددررني  ودددددددددددد       ددددددددددددرال  دل قدددددددددددد ر دل  د ودددددددددددد  قددددددددددددر د آلفدددددددددددد   3دل  د ودددددددددددد   
د   ندددددددددد  ال  دددددددددد ده  دددددددددد  د آلفددددددددددي    دددددددددد  د  دددددددددد     دددددددددديل دل  د ددددددددددد ال فددددددددددير ودددددددددد  دددددددددد ه   

                                                           
 .120     5558  ردد ن    دلث ي    دل  د  دل  د د  1ث    ر   ي    د ،   ق  يروي  دل  يو    دل دد      -1
  5515لم  د  دل   و   د در    دل ي ر  ردد 1ثآليلر،  دل رآله لردد    م  دل  يد      ر   ر دلد ي م     و ي  دل -2

  50. 
 .120 ي ر    دل د   دل  ثيل   ددنو      - 3
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دل دددددددددددد    دددددددددد  دال  ددددددددددير د  د  دددددددددد   رآل لددددددددددو  ودددددددددد  دل  فودددددددددد  د  ددددددددددردل  دددددددددد  دلفددددددددددي    دددددددددد    د 
  ندددددددددددد د دال فددددددددددددير   دددددددددددد    نددددددددددددي  دل ف ودددددددددددد  دل  دوفدددددددددددد   ددددددددددددو   دددددددددددده  دددددددددددد  دل  د ددددددددددددد 5550

 دلددددددددددر ه دل  دددددددددد م  ل   ددددددددددير د  د  دددددددددد  ندددددددددد د  دددددددددد   عدددددددددد     دددددددددد   عدددددددددد   آلددددددددددد     ددددددددددودد 
 .1ال   ي  دل  د د دل د ق   ل  دل  ن   دل يل و  لم  يد 

 دددددددددد    ي ددددددددددد دل  يودددددددددد  دل  د ودددددددددد   دددددددددد  د دلقو دددددددددد  لددددددددددر  دل  دددددددددديد   ندددددددددد    دددددددددديل     
ي  دل قددددددددددد ر  دلد ددددددددددد   دل  د وددددددددددد    قدددددددددددر د   دددددددددددر  دل  د دددددددددددد  ددددددددددد    دددددددددددي عي  مددددددددددد    ددددددددددد

 دددددددددددد  د فيقودددددددددددد  دلغددددددددددددي   ندددددددددددددرد  2دلقو دددددددددددد  دل  يقرودددددددددددد  دل   دددددددددددد    موعددددددددددددي  دددددددددددد  دل ددددددددددددير  
    آلمدددددددددد   دددددددددد ل   دددددددددد   فعدددددددددد   دلقو دددددددددد  1008   ي دددددددددد     ددددددددددروه قددددددددددي    دل  دددددددددديد   دددددددددد   

 .رر   رددو  دل   اق     د فيقو   د   هدل  

  دددددددددد     دلدددددددددد ،  ددددددددددور    دددددددددد   ودددددددددد  ه     دددددددددد  دلقو دددددددددد  دل  يقرودددددددددد  دل دددددددددد د دل  قدددددددددد    
دل  دددددددددي    ددددددددد    ددددددددده   دددددددددرودني  لددددددددد  د قمدددددددددو  دل  د ددددددددد  دل  د دددددددددد،   لقدددددددددر رآلمددددددددد   وددددددددد  

دل   ومدددددددددد  ل ددددددددددد    2    دددددددددد     دددددددددددي  قددددددددددي    دل يلوددددددددددد   5551   وموددددددددددد  1  دددددددددديدوخ  دل  فودددددددددد 
5551. 

نددددددددددددددد د دل ندددددددددددددددي   ددددددددددددددد  دل قودددددددددددددددو   عدددددددددددددددرا   ي دددددددددددددددي  لددددددددددددددد   آلفودددددددددددددددا د   ددددددددددددددديل       
 دل  ددددددددددديلوا  مددددددددددد  دل   ي ددددددددددده دالق  دددددددددددير،    ددددددددددد و و  مددددددددددد  دل  ددددددددددده  يلقثدددددددددددي  دلد ددددددددددد    
 ، دلقودددددددددددي     مودددددددددددي  دال دددددددددددد وددر  دل  دددددددددددرود  ددددددددددد  ثدوددددددددددددر   ي ددددددددددد  دل  ددددددددددديد   دل ددددددددددددر ه 

 . و     موي  دلغش  دل عدو  دل  د و

 

                                                           
و    دل  دو  دل  د د،  د يل   ي   ود    دل م   دل يلو    م     د    دل عد  دل  د      ي ه   ي   دلثو     ي -1

 .60    5515-5550 م  ي       ي          د  مقيور  دال دد  
 51دل يرد   يدوخ  68 د  .ج 5551   ل      و     قي    دل يلو 5551و لو   10دل ؤدخ     15-51قي    دق   -2

 .5551  و لو
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 الضغط من الجمركية:  الثالثالفرع 

   ددددددددددددددديد دل  ددددددددددددددديثي  تودددددددددددددددد دلد ددددددددددددددد و      ددددددددددددددد   دددددددددددددددو  د  ددددددددددددددد ي  دل  ندوددددددددددددددد      
 دل دددددددددددددد   دددددددددددددد   و عددددددددددددددي   دددددددددددددديثي  دل عدودددددددددددددد   دددددددددددددد  د دلف ددددددددددددددير د ردد،   آل مددددددددددددددا    عددددددددددددددو 

 .دلد     دل ود قددثو       د ني     يلو   دل     ر

 دددددددددددددير   دددددددددددددي و ددددددددددددد   دلغدددددددددددددد   -  ددددددددددددد معي دل دددددددددددددم    -د    يد دددددددددددد  دل ود قددثوددددددددددددد    
 ددددددددددد   دد عدددددددددددي  دتدددددددددددي  دل   دددددددددددي مو  دالق  ددددددددددديروو   مددددددددددد  ر ددددددددددد  د دددددددددددي     ددددددددددد د  دلر لددددددددددد  

   دلددددددددد و  و   ددددددددد    ددددددددد    ددددددددد  دل ددددددددديال   ددددددددد    ددددددددد د  دل  ددددددددديد   قي ددددددددده  1  دددددددددف   ي ددددددددد 
دل غي ددددددددددد   ددددددددددد     دددددددددددوه  ددددددددددد ل  ددددددددددد  دل قددددددددددد ر  دلد ددددددددددد   دل  د وددددددددددد     د  ددددددددددددد   ددددددددددد  

 .دال  وددر    دل  رود    ي  د  ددلد  دل  د و  دل          موي 

   دلد دددددددددددددد    دددددددددددددد  دل ي ودددددددددددددد  دالق  دددددددددددددديرو      ددددددددددددددد    مفدددددددددددددد   ددددددددددددددرآله  دددددددددددددد   دددددددددددددد د   
دل  ددددددددددد ه  مددددددددددد  دل  دددددددددددي    ي  دددددددددددي    لددددددددددد   ددددددددددده دل  ددددددددددديلوا د آلدددددددددددد  دل   امددددددددددد   مددددددددددد  

دلدددددددددددددخ    ددددددددددددد د دل قددددددددددددد ر  دلد ددددددددددددد   ... ددددددددددددد وه دل اددددددددددددديه  ددددددددددددد  دل قددددددددددددده  دل ددددددددددددد    دل ددددددددددددد  و  
ل يلوددددددددددد   ددددددددددد ق   ددددددددددد  د  وددددددددددد  دل  د وددددددددددد  دل  ددددددددددد  ق    ددددددددددده نددددددددددد   دل  ددددددددددديلوا  د   ددددددددددديل د

    يل   ي ددددددددددددده دالق  دددددددددددددير،  لددددددددددددد  دلم ددددددددددددد ل  لددددددددددددد  رمودددددددددددددي  دل  يدوددددددددددددد  دلد ددددددددددددد و    ددددددددددددددل  
دل عدوددددددددد   ي   ددددددددديد  دلثدودددددددددر دل ددددددددد   ددددددددد ق   مودددددددددو  ددددددددده نددددددددد   دل  ددددددددديلوا  د   ددددددددديل    دددددددددي 
  ددددددددو وغ وددددددددو  دددددددد  دلقوددددددددي   يل دددددددد موي  دل دددددددد    ثم عددددددددي دل  دددددددديد  دلآليد ودددددددد   دل دددددددد  تيل ددددددددي  ددددددددي 

 .2    عي دل ود قددثو 
     يد ددددددددددد  دلد ددددددددددد    ددددددددددد  ثددددددددددددا   ددددددددددد د  دل  ددددددددددديد    ددددددددددد ر  ددددددددددد   ي ددددددددددد    عدددددددددددي   

 لددددددددددددددد   دددددددددددددددرن د    دددددددددددددددي ع  دال   ي وددددددددددددددد  دل ع وددددددددددددددد  د  ددددددددددددددد د  دل ددددددددددددددد  د   دلآلدددددددددددددددر ي  

                                                           
و ي  دلآليلر،   د    ي ر     - 1  05   ر   ر دلد ي م   د 
 .115 دل د   دل ي ر    و د     ر دل ني    -2
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دلدددددددددددخ    ق دددددددددددر    دددددددددددو     دددددددددددي ع  ني دددددددددددو و ددددددددددد غم   اقددددددددددده د  دددددددددددددلد  ... دال   ي وددددددددددد 
 .آلهردل  د و     قرني    رد اي    د  لم 

 ددددددددددددد  دلد ددددددددددددد   و ددددددددددددد       آلددددددددددددد    دددددددددددددو    مودددددددددددددو  ددددددددددددد    ،  وي ددددددددددددد  نير ددددددددددددد  ل  يد  
دال   ددددددددددددددددددديد   ال    دددددددددددددددددددو     دددددددددددددددددددي    ددددددددددددددددددد د  دل  ددددددددددددددددددديد   دال ددددددددددددددددددد  ي     وي دددددددددددددددددددي ع  
    ثم دددددددددددددي ع  ق ددددددددددددده دل ندددددددددددددد  ددددددددددددد  دلددددددددددددددر   دل قدددددددددددددي         دل  يد ددددددددددددد  دلف يلددددددددددددد  لمد ددددددددددددد  

د  ددددددددددد   ددددددددددد   ددددددددددد   ر دلف دددددددددددير   دددددددددددف   ي ددددددددددد    ددددددددددد ر    ددددددددددد  د   ددددددددددد  ي    وقددددددددددد    
 .دل  يال   لو    در  م ه  دو     ث و 

 العوامل المتعلقة بالمحيط الخارجي: المطلب الثاني
 دل ددددددددددددد     اددددددددددددده  ددددددددددددد  دل رودددددددددددددر  ددددددددددددد  دل  د ددددددددددددده دل ددددددددددددد  در  دلددددددددددددد    دودددددددددددددر   ددددددددددددديث   

دل عدودددددددددد   ندددددددددد   دل  د دددددددددده ندددددددددد   دددددددددد  د  ددددددددددي     مقدددددددددد     د دددددددددده آليد ودددددددددد      ادددددددددده  دددددددددد  
  (دلفدددددددددددددددددد  دلادددددددددددددددددي  )  دالق  ددددددددددددددددديرو  (د   ي وددددددددددددددددد  دلفدددددددددددددددددد  د  ه -دل  د ددددددددددددددددده دل  دددددددددددددددددو   

 . ن د  ي   ق    ردد  و(  د   و  دلفد  دلايل  دل  د ه دل وي و 
 العوامل البسيكو اجتماعية:  الفرع األول

   دددددددددددرر دل  د ددددددددددده دل  دددددددددددو   د   ي وددددددددددد  لم عدوددددددددددد  دل  د ددددددددددد    نددددددددددد   قددددددددددد     ي دددددددددددي   
 مدددددددددددد   نددددددددددددد  دل    دددددددددددد      ددددددددددددو  مدددددددددددد   دو دددددددددددد  دل عدودددددددددددد   دل عددددددددددددد        وددددددددددددد  آلددددددددددددد 

  دل نددددددددددددد  دددددددددددد  دل  ددددددددددددا وق ددددددددددددر  ددددددددددددو دل قوددددددددددددو  دال   ددددددددددددي   لمف دددددددددددده  ل د  وددددددددددددو  غدددددددددددد
دلقددددددددي     لدددددددد ل  دلف دددددددده  دددددددد    ددددددددو  دو دددددددد    دددددددد      د   ددددددددو   د ددددددددي  مدددددددد  دلدددددددددت   دددددددد     
دلقدددددددددددددي    وف دددددددددددددد   ودددددددددددددو    و  ددددددددددددد   ددر  دل    ددددددددددددد      دددددددددددددي  د   تم و دددددددددددددو   ي  دددددددددددددي   
 لدددددددددددد  اقي  ددددددددددددو  رد دددددددددددد     ددددددددددددد    دددددددددددد      دلقددددددددددددي    و دددددددددددد تو   امدددددددددددد  دل دددددددددددد   دلدددددددددددد و  

 .    يد ال  غيال و   ثم ي ووف د   وع     و د  د  م  د آل    و  دال

   دل    ددددددددددد  ال ودددددددددددد   ددددددددددد  دل عدوددددددددددد   دو ددددددددددد    ددددددددددد   يل ددددددددددديل  دل دددددددددددي     ددددددددددد     
 ادددددددددددديدد  آلو دددددددددددد   لدددددددددددد  رد دددددددددددد    دددددددددددد ر     يد  عددددددددددددي   دددددددددددده  دددددددددددديل     يل عدودددددددددددد  و ندددددددددددد  
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  دددددددددد  د دددددددددد د دال دددددددددد ده و  دددددددددد     وقي دددددددددده   ددددددددددر  دالن  ددددددددددي    ددددددددددر   1 ي    ددددددددددي  دل    دددددددددد  
د  و ددددددددددددد ر دال  قدددددددددددددير دل  دددددددددددددي    ددددددددددددد     ددددددددددددددو     ددددددددددددديه دل عدوددددددددددددد  ال  د  قددددددددددددديد  ي مودددددددددددددو 

وق دددددددددر  ددددددددد   دد دددددددددو  ددددددددد م  ودددددددددير   دددددددددردآلوه دلآل و ددددددددد  دل    وددددددددد   ال و ددددددددد    قددددددددد ر د  دددددددددددر 
  دددددددددديل ع    وددددددددددد     ددددددددددد  ندددددددددد د دال  قدددددددددددير      دددددددددددر  دددددددددددد   دل عدوددددددددددد  آلثددددددددددد د    ددددددددددد     

ر، ودددددددددؤ   ددددددددد   ندددددددددد دل    ددددددددد   آلدددددددددا  اددددددددددد  ددددددددد     دددددددددث  ددددددددددد   دلقدددددددددي    دل دددددددددي    نددددددددد د  دددددددددي
 ددددددددددددددد      ددددددددددددددد    مودددددددددددددددي     دددددددددددددددآلي  نعددددددددددددددد د  2   ودددددددددددددددير  دل فدددددددددددددددي   دال   دددددددددددددددي  دلددددددددددددددد

 .دل عدو 

 وددددددددد      نددددددددددد  دل    دددددددددد  دل  د ددددددددددد،  لدددددددددد  دل دددددددددددد   دل  د ودددددددددد    ددددددددددي  وعددددددددددي  دددددددددددد     
   ددددددددد  3دل عدوددددددددد  ال ودددددددددد   وعدددددددددي   ددددددددد   ؤا دددددددددي  ال و دددددددددر  وعدددددددددي آلر دددددددددي لم ددددددددددا  دل دد ددددددددد 

ال ددددددددد ع ي   دددددددددد  دو ددددددددد ثو     عدددددددددي   دددددددددف  دل دو ددددددددد   مدددددددددد    دددددددددي     دد  ي عدددددددددي ال واودددددددددد 
 دددددددددددو ي   د  ي ددددددددددد  دل قددددددددددد ر  دلد ددددددددددد   دل  د وددددددددددد  دل قددددددددددددد   ين دددددددددددد   ددددددددددد ي د دل دددددددددددي   ال

قو دددددددددد  دل  ددددددددددي     دددددددددده دل عدودددددددددد   دددددددددد وم     دددددددددد  ادددددددددد   دددددددددد    د  دددددددددد  دل دو دددددددددد     ي دددددددددد 
 .4دل  د و  و  فور           دل  يثا  و  دل ي 

 و  ددددددددد  نددددددددد د د  دددددددددد  ددددددددد   ددددددددد       اوددددددددددد  ددددددددد  دل ددددددددد دث و  تيل دددددددددي  دددددددددي و  قمددددددددد     
 ي  ث ومددددددددددد  الق  ددددددددددديل د ل  ددددددددددد  کددددددددددد   آل مدددددددددددا  ي ودددددددددددي ع   ددددددددددد  د  ددددددددددد در دل  د وددددددددددد    دددددددددددي

عددددددددد  دل دددددددددي   ددددددددد ل     ددددددددد  نددددددددد   د  ددددددددد در  ددددددددد   م  دل عد ددددددددد دل ددددددددد    دددددددددي   وعدددددددددي دل  دددددددددي   
 د   ددددددددد در دل  وددددددددد    غ وددددددددد    م  دددددددددي    دددددددددد ر  ي  ي ددددددددد    الوددددددددد   ومددددددددد    ددددددددد ر ر دددددددددد   ددددددددد 

                                                           
 .180 ددن     د    ي ر         ثيل - 1
: م  يدا  دلقيند  ل  دل     دل د   1ث  ث د دل دد   دالق  يرو    ادني  م  دل    دالق  ير،     دوعي    ر دل  و      -2

5510    06. 
 ؤ      ي    1ثد      دل   و     دلفقو  م  آلما  مو ي      يل  دل  د،  دل دد   دالق  يرو    ادني  -3

 .11   1000  دل ي   د    ردو 
  ردد ن     5ث   ق   دل دد   دل  د و     ي     دل  د و  دل دد     وا    دوال  ي  ي  دل  د و    د      قو   د  -4

 . 60    5550 دل  د د 
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در دل  د وددددددددد   تودندددددددددي  ددددددددد  د  ددددددددد  ...   الوددددددددد   دددددددددثوا   ددددددددد ر دلآلدددددددددد     الوددددددددد  ق ددددددددد ثو  
 .دل   د ر    د دل ث 

  ددددددددددددي    دل  ددددددددددددث دل ددددددددددددي م  وم دددددددددددد  ر دد  ع ددددددددددددي  دددددددددددد   ددددددددددددويت   آل ددددددددددددو  دلفدددددددددددددر   
ندددددددددددد    عد دددددددددددديوددددددددددددر  ددددددددددددم  ي و        د دددددددددددد  دل عددددددددددددد  و ددددددددددددر   دددددددددددد دل   د ودددددددددددد  لو دددددددددددد   ر   

د آلددددددددد    عدددددددد د دل دددددددد ه   دو دددددددد  دل عدودددددددد  ندددددددد    دددددددديد   دددددددد   ع دددددددد     ددادددددددد     قدددددددده  دددددددد  
 .     ه دل ع  د آلد دلغيل    ي     ر     عي     ل  

   ددددددددددددد  وم ددددددددددددد  ر دد ال 1  فددددددددددددد  دل ددددددددددددد ل  يل  ددددددددددددد   لم  دددددددددددددث دل  مو ددددددددددددد   دل د ددددددددددددد ،  
لددددددددد  دل عدددددددددد    و ددددددددد عي   دددددددددو  ددددددددد   غوودددددددددد  ندددددددددد  دلدددددددددد ، دل دددددددددي   لددددددددد   دو ددددددددد  دل عدوددددددددد   د 

دنددددددددددددي  ددددددددددد  دل دددددددددددددد   غو  لددددددددددد    ددددددددددد  دلدددددددددددد شل  مددددددددددد  د ددددددددددد ع ي   ادددددددددددده نددددددددددد   دل ددددددددددددد    
 :  و  م  1   دل ير   50-50 لقر    د  د دق    2د آلد 

 دددددددددددديد  دل    دددددددددددد  دل ددددددددددددر    دددددددددددد  دل قيودددددددددددد   دددددددددددد  دل عدودددددددددددد     ي   ددددددددددددو ال  ددددددددددددو ي و  
 ددددددددد  ثدودددددددددر دل  دددددددددين    ددددددددد     دددددددددو     دددددددددد  ددددددددددد     مو وددددددددد    د  وددددددددد      و دددددددددو   ددددددددد ه 

 .. آليثد دل عدو   م  دالق  ير  دل    دل    و 

ر  ف دددددددددددددودد لعدددددددددددددي  ددددددددددددد   ددددددددددددد ا    نددددددددددددديند  دل عدوددددددددددددد  دل  د ددددددددددددد  و  ددددددددددددد       ددددددددددددد  
دل دددددددددد ود لدددددددددددر  دل اودددددددددددد  ددددددددددد  د  دددددددددددآلي  د ث قدددددددددددي  ددددددددددد  د  قددددددددددديرن   ددددددددددد     دل دددددددددددآل  
و فدددددددددد  لمر لدددددددددد    اددددددددددد   ددددددددددي   ثوددددددددددو    عددددددددددي   دددددددددد ل د دددددددددد آلرد  دل دددددددددد ددر دل ي دددددددددد   ي  ددددددددددي   
 لددددددددددد       دددددددددددود دل دد دددددددددددر دل    وددددددددددد  و   دددددددددددوو ثدددددددددددي   دل  ردلددددددددددد   دل ود قددثوددددددددددد   دلف دددددددددددير 

 .  ف   ي  

                                                           
 .101 ي ر   دل د    دل  ي   دو    - 1
 .10 ي ر    دل د   دل  ر دل  و  ني   د  - 2
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    دددددددددددددددددد  ع   مدددددددددددددددددد  1لم    دددددددددددددددددد    ددددددددددددددددددي  دل عددددددددددددددددددد و  د    دددددددددددددددددديل ند  دل  ددددددددددددددددددي  و 
دال دددددددد  ددد  دددددددد    يد دددددددد  دل عدودددددددد  دتدددددددد  دل عدددددددد ر دل اوادددددددد  لمر لدددددددد   دددددددد    دددددددده ق دددددددد  ندددددددد   

 .دلنيند 
ودددددددددد ده دل عددددددددددد    دددددددددد مو دل قموددددددددددر، دل  ددددددددددد ا   دددددددددد  دلقددددددددددر  و   ددددددددددد  دددددددددد   اوددددددددددد   ال  

 دددددددددد  دل  دددددددددديثر  ثدددددددددد   دددددددددد ي ي   آل ددددددددددي   د  ددددددددددي لددددددددددر   ي دددددددددد  دل ددددددددددي   دددددددددديل ند  لدددددددددد  
 .2و  غي دد و دل عدو 

 ددددددددددد ل  آلدددددددددددد و  ددددددددددد     وفدددددددددددد دل عدوددددددددددد  آلي ددددددددددد   ددددددددددد  دل  د دددددددددددد نددددددددددد      ددددددددددد ي    
دل  ددددددددددديثر دل ر روددددددددددد  لمدددددددددددر ه قدددددددددددر  د ثدددددددددددو   قدددددددددددي   دددددددددددر   و ددددددددددد     اددددددددددده  ددددددددددد    قدددددددددددي  
دل  ددددددددد     دل  ددددددددديند    ع دددددددددي    ددددددددد  د  دددددددددددش  دددددددددا  و ددددددددد   قمو عدددددددددي دل غدد ددددددددد   مددددددددد  

لد  ر  ددددددددددد د  د  دددددددددددد    دددددددددددد  دددددددددد     دددددددددد دل  دددددددددد  ر ل ددددددددددو     ددددددددددي د و    ندددددددددد  لدددددددددد  و دددددددددد   
  ددددددددددددد دل ددددددددددددر ر   ددددددددددددد د   آل ددددددددددددي  دل  ددددددددددددي   دل دددددددددددد  و قم  عددددددددددددي  ددددددددددددو   دددددددددددد ي   دل ددق دددددددددددد 

 .دل دش دل د ر  ا يل  ويدد ع   د  فيال ع  دل ددق   دل  د و 
  ددددددددددددي ال    دددددددددددد   دددددددددددده  ددددددددددددي ل  دددددددددددد   يد دلفد  دددددددددددد   دددددددددددد  ر د  دددددددددددد    دددددددددددديل   قددددددددددددا   

  فددددددددد دد  ودو ددددددددد ددددددددد   فددددددددد   دل  د قدددددددددر  لدددددددددردل    ددددددددد  دل  د دددددددددد،  ددددددددد  دل ددددددددددو    يل  ددددددددد   د 
   دددددددددددددد   دددددددددددددد ا    ددددددددددددددددن  دل دددددددددددددددو       دددددددددددددده دل دددددددددددددددو و    ددددددددددددددف   ي دددددددددددددد  دددددددددددددد   ردل 

دل دددددددددد دث  دل  د ددددددددددد، و نددددددددددد  لدددددددددد  دل دددددددددددو    مدددددددددد    عددددددددددي  ي دددددددددده  دددددددددد    د دددددددددده دل د ددددددددددي  
 .دال   ي  

  د  ن وددددددددد   ددددددددد   ف دددددددددود  د دددددددددي  دل عدوددددددددد   ددددددددد   ددددددددد   دددددددددو  دل  د ددددددددده دل ددددددددد  ال  قددددددددده  
دل    ددددددددد   ي  دل ددددددددد ي     ودددددددددير  دلفقدددددددددد  ددددددددد دد فدددددددددي    دددددددددرال  دل ثيلددددددددد  آلي ددددددددد   ددددددددد    ددددددددد

 دددددددد  نددددددددديند  آلدددددددده د  ددددددددد  و ددددددددديا  لوددددددددو  ر و ددددددددد  ل دددددددد ا     دددددددد     دددددددد  وي  دل  ور  دددددددد

                                                           
1-Dominique ROGER sur les chemins de contrabandiers, petites et grandes histoire de 
contrabandiers Edition Rustica, Paris,2002, p58 

 .10 ي ر    دل د   دل  ي   دکی   - 2
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دل  ددددددددددد  دل رد دددددددددد   دددددددددد   دددددددددد ا دل وي دددددددددد  دل   وعودددددددددد  لم دددددددددد ي    دددددددددد د  قدددددددددد  دلعوي دددددددددده 
دلاقي وددددددددد   دلدوي دددددددددو    ددددددددده نددددددددد   دل  د ددددددددده  دددددددددين     ددددددددد ه   ودددددددددد  ددددددددد   ثددددددددد د دلنددددددددديند  

 .رنيي د رو
 العوامل االقتصادية:  الفرع الثاني

   ودددددددددد  و  ادددددددددده دلددددددددددرد   1 ندددددددددددد ل دددددددددد    دو دددددددددد  دل عدودددددددددد  ندددددددددد   دو دددددددددد  دق  دددددددددديرو   
  لدددددددد   دددددددد      دددددددد دالق  ددددددددير، لم عدودددددددد   دددددددد  دت دددددددد  دل عددددددددد   دددددددد    قوددددددددر    ددددددددد د دددددددد  

 . ثدور   ي ل       دل ق ر  دلد    دل  د و  دل فد   
ندددددددددد   دل قدددددددددد ر   آلددددددددددد مدددددددددد  دل  ددددددددددي      ي دددددددددد   د  قيلعددددددددددي  دددددددددد   قمددددددددددو  ر لدددددددددد   لدددددددددد    

 دددددددددي   دددددددددمف ي دلددددددددد  د   اي ددددددددد   مفددددددددد    م دددددددددو  دددددددددرآله  ددددددددد   ددددددددد د دل  دددددددددي    "  دلد ددددددددد     دددددددددر 
   دددددددددد   دددددددددد  و    و  دددددددددد  دل عددددددددددد   دددددددددد  دال دددددددددد فير   دددددددددد  فدددددددددد    دلدددددددددد آلم   دددددددددد  ندددددددددد   دل م

  لددددددددد د  ددددددددد   دل عدددددددددد  وآلددددددددديثد  ددددددددد    ددددددددده نددددددددد   2  د دددددددددر    دددددددددد  ددددددددد   وددددددددد  نددددددددد   دل  دددددددددي  
 .ي لماددل    ي رد     دل آليثد  قر        د د يح دل د ر

دل و ددددددددددددي و   د  ي دددددددددددد  ل  موددددددددددددي  دل عدودددددددددددد  دل  د دددددددددددد  توددددددددددددد   عددددددددددددي    ددددددددددددر  لدددددددددددد    
و  دددددددد      دددددددد    و ددددددددي  ق ددددددددر دل غي دددددددد   دددددددد   ددددددددرد ود دل نددددددددد دل فد  دددددددد   مدددددددد   د دددددددد  
دل  دددددددددي     دل ددددددددد    دددددددددد    ددددددددد  دلف دددددددددي   ددددددددد  دل ددددددددد دث و   ددددددددد  دل  ددددددددد ه  مددددددددد    ددددددددد  

   وي ددددددددددو د  ددددددددد د   ددددددددد  دل  ددددددددددي    دل دددددددددم    ندددددددددد د ل دددددددددر    ددددددددد ي  دق  دددددددددديرو   د   ي وددددددددد   
 ر د دل عددددددددددد   دددددددددد  ندددددددددد   دل يلدددددددددد  و  دددددددددد   دددددددددد    ي ل ددددددددددو ل دددددددددد  ود ندددددددددد   دل ددددددددددم  دلددددددددددخ  ..

دل ددددددددد     وددددددددد    ددددددددد    ددددددددد  دلثمددددددددد  دلآلدددددددددي   موعدددددددددي  دلددددددددد ، و ددددددددد    ددددددددد  تيلددددددددد  د  ودددددددددي  
 . د ف ي  رد

                                                           
           5516-5515 دل  د د ي         يه دو   دل عدو  دل  دکی     د   ي  د     آل   قي          دد و  - 1

  65. 
 .55    ل ي ر د   دل  ثيل   ددنو      - 2
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  دل ددددددددددرد  دل دددددددددد    د عددددددددددي دق  دددددددددديروي    دددددددددد  دلددددددددددر ه   دل دددددددددد   د دددددددددد   لدددددددددد   ددددددددددر  د  
    ددددددددد    د دددددددددر دل دددددددددد   دلثمددددددددد   ددددددددد   دددددددددي عي      ددددددددد    دددددددددي  د ل د ددددددددد    ددددددددد  دل  دددددددددي

ثدودددددددددددر دل عدوددددددددددد   ددددددددددد   قمددددددددددددو  دلر لددددددددددد  دل ددددددددددد    ددددددددددددا  ي  ددددددددددددي  ددددددددددد   دددددددددددد  دلآلودددددددددددددد  
دالق  دددددددددديرو    دددددددددد   قمددددددددددو  ر لدددددددددد   آلددددددددددد    دددددددددددا   دددددددددد د  وعددددددددددي   ، دل  دددددددددد   دددددددددد   غثودددددددددد  

 .لم   عم و  دلثم  دل  ود

دل  د دددددددددددددد،    ددددددددددددد  د  ددددددددددددد ي   ددددددددددددد ل  دل  ددددددددددددد  دل  ددددددددددددد    دلددددددددددددد ،  د دددددددددددددو دق  دددددددددددددير
 دددددددددد   ددددددددددرد  دل    ددددددددددي     و دددددددددد      ددددددددددي  دددددددددد     ددددددددددو 1 دددددددددد ددکیآلدددددددددد ه  د مدددددددددد  دل  ددددددددددوود د 

ال آلفددددددددددددي   ددددددددددددد  دل ددددددددددددم    دددددددددددد    دددددددددددد ا د  دددددددددددد  د   ي ودددددددددددد  ل ق  ددددددددددددير دلدددددددددددد ث    
لعدددددددددد د   مدددددددددد  دلر لدددددددددد   مدددددددددد    ددددددددددثود  د ددددددددددي   ل  دددددددددد وددر  دددددددددددا   د ددددددددددي    ددددددددددر دل ددددددددددرد  

 موددددددددددددديد ر الد   دو ددددددددددددد   ق دددددددددددددر  15 آل ددددددددددددد  لدددددددددددددو   مددددددددددددد   1085 ردوددددددددددددد   ددددددددددددد   دددددددددددددي  
  دددددددددددد     دددددددددددده   غثودددددددددددد  دل  دددددددددددد  دل  دددددددددددد ه  دددددددددددد   ددددددددددددد  دل ددددددددددددم  دال دددددددددددد ع  و   لقددددددددددددر

دل دددددددددددددم  دل د ددددددددددددد   دال ددددددددددددد ع    ر  ددددددددددددد   ددددددددددددد  ثددددددددددددددا دلر لددددددددددددد    ال    ددددددددددددد  د  ددددددددددددد يد 
      ددددددددددددي   لدددددددددددد  دلفدددددددددددديدر دل  وددددددددددددد  ددددددددددددو  ندددددددددددد   ودددددددددددددل   عدددددددددددد  لم  دددددددددددد عم    دددددددددددد يدني دل قوق

د  دددددددددد يد   دددددددددده دل عد دددددددددد    مدددددددددد  د دددددددددد غ لو ل  نددددددددددو   د ددددددددددي ع    ودددددددددد    دددددددددد    ندددددددددد   
  اددددددددددده  ددددددددددد   دقددددددددددد  دل ددددددددددم  دل ر  ددددددددددد   عدددددددددددد   لددددددددددد  ر ه دل ددددددددددد دد ل  ددددددددددي     ددددددددددد يد   ودددددددددددد  

د  دددددددددددد   ددددددددددد يدني دل قوقوددددددددددد     يل ددددددددددديل   ددددددددددد   دلدددددددددددر   دل   دددددددددددو لم  ددددددددددد عم  دل  د دددددددددددد، قدددددددددددر 
 .   ه  ل  د   لم عد و 

  دددددددددددددده  -  ددددددددددددددي ال وددددددددددددددر    دددددددددددددديال لم دددددددددددددد   - ادددددددددددددده ندددددددددددددد   دل وي ددددددددددددددي   نعددددددددددددددد     
 .     يل  د د  ل  د   ير دق  ير دل  رردالق  ير دل   و    

 ل قددددددددددددد و  د اددددددددددددديد دل دددددددددددددم و  دل ددددددددددددد     ددددددددددددد   ددددددددددددد  دل ندددددددددددددي  دال ددددددددددددد دد     دددددددددددددد     
دلر لدددددددددددد    فودددددددددددد د ل   ددددددددددددوي   دددددددددددد ر ر دل قددددددددددددر دلددددددددددددر ل    ث وددددددددددددر  د ددددددددددددي  و  دق  دددددددددددديروو  

                                                           
 . 121     ف و د   دل  ثيل   ددنو      - 1
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( 1000 دددددددددددددديد  - 1001د دودددددددددددددده )و  مددددددددددددددر د  ددددددددددددددد   د ددددددددددددددي   دال دددددددددددددد قددد دالق  ددددددددددددددير، 
   لقددددددددددر  دددددددددد    دددددددددديل  مددددددددددد  (1008 ددددددددددديد   1000  دودددددددددده )  د ددددددددددي   دل  دددددددددد و  دلعو مدددددددددد  

 15,  12%    ددددددددددددددددددد    1001لدددددددددددددددددد   آلفددددددددددددددددددو  قو دددددددددددددددددد  دلددددددددددددددددددرو يد دل  د ددددددددددددددددددد،  ددددددددددددددددددي   
لم  دددددددددد ه  لدددددددددد  قو  ددددددددددو دل قوقودددددددددد     ددددددددددي  دددددددددد  دل ددددددددددد    دددددددددد  دل  دوددددددددددد دل ددددددددددردو     دددددددددد يد 

 نددددددددد د  دددددددددي  1008دل دددددددددم  دل ر  ددددددددد    ددددددددد د   دودددددددددد دل  ددددددددديد  دلآليد وددددددددد  د  دددددددددردلد  ددددددددد   ددددددددد   
 .1 ر   ل  د آلفي   م  ن      موي  دل عدو  آلي     ر دل  رود

د     ث ودددددددددددر  د دددددددددددي   دل  دددددددددددروه دلعو مددددددددددد   د  ددددددددددد    دددددددددددو  اددددددددددديد  دددددددددددر  دددددددددددم و  توددددددددددد  
آل   دددددددددددددي  مددددددددددددد  دل  ددددددددددددد  و  دالق  ددددددددددددددير،  دال   دددددددددددددي     وددددددددددددد  دد ف ددددددددددددد    ددددددددددددددرال  

  دددددددددددددددر    ددددددددددددددد ل  5555 ددددددددددددددد   % 50, 22 لددددددددددددددد    1006 ددددددددددددددد   % 56دل ثيلددددددددددددددد   ددددددددددددددد   
   دو دددددددددد   ددددددددددد  دل ددددددددددد ي   ددددددددددد  دددددددددد   فر  دددددددددد      و ددددددددددد  د  ددددددددددددر  نددددددددددد   دل  دددددددددد و  قدددددددددددر 

 . عدو  ق ر   ي    و  ع دل ثيه  ل  دلم  ل لم

   وددددددددد    دددددددددر 2"  قدددددددددر  دددددددددين   ددددددددد   دددددددددر  د  دددددددددد تودددددددددي   ددددددددد د   دق  دددددددددير،  عددددددددد ،  
   دل  دددددددددددديثر دل ر رودددددددددددد    دددددددددددددا توددددددددددددي   دددددددددددد و  ددددددددددددي  ل  دددددددددددد ا يدد  دالق  دددددددددددديرو  دل دددددددددددد  

 .      عي         دلور دل ي م  دل يثم 

 ودددددددددددد  د  دال ددددددددددددددر رد  ددددددددددددي  ددددددددددددي وم دددددددددددد     3   دددددددددددد    مدددددددددددد  دلفقددددددددددددد   دل ثيلدددددددددددد    ال 
دل عدودددددددددد   لدددددددددد  دل دددددددددددد   د آلددددددددددد   دددددددددد   يلدددددددددد    فدددددددددد  دل  دددددددددد    دل  و دددددددددد    ددددددددددر   دلدددددددددد 

 .دلقرد   م   م و    ثم ي  دل وي   دل وش دل دو 

 

                                                           
 .110 ي ر    دل د   دل و د     ر دل ني    - 1
 .101 ي ر   دل د   دل  ي   دو ی   - 2
 .11 ي ر    دل د   دلآلما  مو ي      يل  دل  د،   - 3
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 العوامل السياسية واألمنية:  الفرع الثالث

  دددددددددددددر دال ددددددددددددد قددد دل وي ددددددددددددد   د   ددددددددددددد   ددددددددددددد  دل  د ددددددددددددده دل  ندوددددددددددددد   ددددددددددددد    قودددددددددددددر   
لددددددددد د   مددددددددد  دلدددددددددر ه دل دددددددددعد  مددددددددد   دل  ددددددددد   دل ثددددددددد د لمدددددددددر ه  ددددددددد   ددددددددد     دددددددددي   دل ودددددددددي  

 فدددددددددن نددددددددد د دال ددددددددد قددد  دال ددددددددد  ددد  ودددددددددو   مددددددددد    ددددددددد   دل  دددددددددي ه دل  ي ددددددددد  لعدددددددددي   و ددددددددد  
   و  ددددددددد     ل وددددددددد  د  ل ودددددددددي   ددددددددد     دددددددددو و  ددددددددد  د   ددددددددديد    ددددددددد   ل  ددددددددد ر دلر لددددددددد   ددددددددد  

 . ر  د عي

لدددددددددددد د  دددددددددددد    دددددددددددد ا ر د دلر لدددددددددددد  ال  ددددددددددددو ي  دددددددددددد    يد دددددددددددد عي دلدقي دددددددددددد   و  دددددددددددد       
  توددددددددددددددد دلد دددددددددددددد و    ددددددددددددددي  وعددددددددددددددي  د ددددددددددددددي  دل عدودددددددددددددد  وددددددددددددددؤر،  لدددددددددددددد  نعدددددددددددددد د دل  دددددددددددددديثي

   و ددددددددددد  نددددددددددد د دلقددددددددددد ه  ددددددددددد  تيلددددددددددد  د  ودددددددددددي   مددددددددددد  دق  ددددددددددديروي  دلدددددددددددر ه  1دل  د ددددددددددد 
دال دددددددددددد ق ه     مدددددددددددد  دل ددددددددددددد    ددددددددددددي    دددددددددددد   يلددددددددددددد   ددددددددددددر  دال دددددددددددد قددد دل وي ددددددددددددد    روادددددددددددد 
 . د    

    ددددددددددد ا دلدقي ددددددددددد  دل  يد ددددددددددد   ددددددددددد  ثددددددددددددا دلر لددددددددددد  و  ددددددددددد  در  ل ددددددددددد  و  دا دددددددددددو    
 :  ال  ن ي

ي   دددددددددد     د عددددددددددي ف دددددددددد   دلر لدددددددددد  توددددددددددد قدددددددددديرد   مدددددددددد     ددددددددددو    دددددددددد د   دددددددددد  دل   ددددددددددي -1
دل عدودددددددددددددددد     يل دددددددددددددددديل   غي دددددددددددددددد    ددددددددددددددددي و  مددددددددددددددددر  دلدددددددددددددددد و  وق  دددددددددددددددد    ددددددددددددددددر د   ي  دددددددددددددددد 

آله ادددددددددي  ردلآلي ددددددددد   ددددددددد  يالق ثي دددددددددي  دل ددددددددد  ال   ددددددددد ر لآل و  عدددددددددي  د   دددددددددي   ددددددددد ر ل  دددددددددي ي ع 
 .و     ر      دن   و     يل يل             و  ع 

                                                           
        ر دل  ود  دل عد  دل  د    داد     دل  يد  دلآليد و      د   ي  د    دل م   دل  يدو    آل     يد  ر لو    - 1

 .05      5510-5511 ي       ر آلود       د    
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در   وي دددددددددددو  لمر لددددددددددد      دددددددددددر  قدددددددددددرد عي   ددددددددددد   مددددددددددد  د  ددددددددددد دل   دددددددددددي  دددددددددددر    ددددددددددد ر  د   -5
آل ي عي ل د د  دل  ه دل  د   دل  موي  دل عدو و   .1 د 

نددددددددددددددد   د ددر  نددددددددددددددد   ددددددددددددددد  د ن وددددددددددددددد    دددددددددددددددي و  ددددددددددددددده  ددددددددددددددد    ي  ددددددددددددددد  دل عدوددددددددددددددد     
 د  ي ددددددددد    ل ددددددددد  تيل دددددددددي  دددددددددي ال   دددددددددر د ددر   ر، لدددددددددو   ددددددددددد  ددددددددد  تيوددددددددد  د   ي وددددددددد  دل  ددددددددد

ودددددددددددر دل ودددددددددددرد     و ددددددددددد   ف ددددددددددد   قمودددددددددددي  ال  عددددددددددد   دل وي دددددددددددو  لمر لددددددددددد   دددددددددددر   ددددددددددد  دل ث 
 . ي   ي   دل غوود

  دددددددددددددو  ددددددددددددد  دل د ددددددددددددد      دددددددددددددر  دال ددددددددددددد قددد دل وي ددددددددددددد   د   ددددددددددددد    دددددددددددددر دل  دددددددددددددث  
 دددددددددددده   2 ، ل  دددددددددددديث دل عددددددددددددد و    ددددددددددددف  آلي دددددددددددد   دل  نو ددددددددددددي  د  دد ودددددددددددد وددددددددددددد  ادددددددددددده  دل 

 دددددددد  تيلدددددددد  د  وددددددددي  ندددددددد   دددددددد     دددددددده  مدددددددد  آلمفعددددددددي ل  دددددددد فور  دددددددد  دل  د ددددددددر دل دددددددد     ددددددددد 
  عدددددددددددي آلي ددددددددددد   و دددددددددددي و  مدددددددددددر   عدوددددددددددد  د  دددددددددددم   دلددددددددددد ،  د  دددددددددددو  ددددددددددده   ددددددددددديثر دل ددددددددددد د  

 .3دل   د،    دل يل 
 لقددددددددددددر  د دددددددددددد  دل  د ددددددددددددد   ددددددددددددد   دددددددددددد   ددددددددددددر  دال دددددددددددد قددد دل وي دددددددددددد   د   دددددددددددد   دددددددددددد    

ل آلدو ودددددددددددد  دل دددددددددددد    دددددددددددد   دددددددددددد    دل  دددددددددددد و وي   ددددددددددددددل   ددددددددددددي ر دل د ددددددددددددي  د دني ودددددددددددد   د
د  دددددددددآلي   دل   م دددددددددي     د ددددددددد   ددددددددديل  د د   ددددددددد   لددددددددد    ي ودددددددددي تودددددددددد   ددددددددد  ر ل  مودددددددددي  

 .دل عدو 
 و  ددددددددد  دلقددددددددد ه  ددددددددد     دددددددددد   دددددددددر  دال ددددددددد قددد دل ددددددددد   د  عدددددددددي دل  د دددددددددد قدددددددددر   وددددددددد     

   قددددددددي  ر دددددددد     دددددددديره  ددددددددو   دددددددده  ددددددددد  دل د ددددددددي  د دني ودددددددد    دددددددد  ي  دل عدودددددددد    وددددددددد  
 ددددددددد      د دددددددددر   دددددددددي   ددددددددد   ددددددددد  ي  دل عدوددددددددد    ددددددددد ال      دددددددددي   دددددددددر  دل د دددددددددي  د دني وددددددددد 

                                                           
1 - chub BOUNOUA, Le sole des facteurs institutionnels dans le processus d'illegalisation de 
l'economie algérienne , revue économie et management, université de Tlemcen e Alic, mars 
2002, p 26 

 .05   ي ر  دل د   دل          ر دلعيود  - 2
3 - LAUTIER (B), L'économie informelle dans le tiers monde, Edition la découverte, Paris, 
1994.p95 
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   ي ددددددددددددددددو  دددددددددددددددد    دددددددددددددددد ده    ددددددددددددددددم      ددددددددددددددددي ه ل  و دددددددددددددددد و و     دددددددددددددددد  دل قي دددددددددددددددده   دددددددددددددددد ل  
 .دل  ي ي  د دني و     و     ي  دل عدو 

 ددددددددددددددؤآلدد     ددددددددددددددر د دددددددددددددد د ي  دل  د ددددددددددددددد ال دددددددددددددد قدددني د   دددددددددددددد   دل وي دددددددددددددد    مدددددددددددددد    
  دددددددددد دد و و   روددددددددددر    دددددددددد ه  د دددددددددد   مدددددددددد    ي  دددددددددد  دل عدودددددددددد    لدددددددددد     ي لدددددددددد   ددددددددددويت  

    دددددددددددر د د  دددددددددددددو   5550ل  يد ددددددددددد  دل عدوددددددددددد    ددددددددددددر     يل عدددددددددددي  نعدددددددددددد   دددددددددددد   ددددددددددد   
  دددددددددددد د  دددددددددددده دل  دددددددددددد   د آلددددددددددددد    ددددددددددددي  وعددددددددددددي دل   مقدددددددددددد   50-50   50-50دل   دددددددددددديلو  

 . دلخ... دال  ردل  م  دل م و  دلف دو   دلف ير     ده    وو 
نددددددددد  دل  د ددددددددده دل ددددددددد    قددددددددد   مددددددددد  دل  د ددددددددده دلث و وددددددددد    دل ق ددددددددد ر  عدددددددددي   و دددددددددي   ن دددددددددي 

دلقدددددددددد    دلندددددددددد دند دلث و ودددددددددد    دددددددددد دل   مددددددددددر د  ددددددددددد  يل  د دددددددددده دال دددددددددددد      دددددددددد    يلف دددددددددده 
دل  يآلوددددددددد     دل  د ددددددددده دلث  تدد وددددددددد  دل   مقددددددددد   ددددددددديل  ق   نددددددددد   دل  د ددددددددده قدددددددددر ال ودددددددددد  لعدددددددددي 
دلدددددددددددددد     ،  دددددددددددددد اود    ل  عددددددددددددددي  دددددددددددددديل     عدددددددددددددد   دددددددددددددد اد  مدددددددددددددد   ددددددددددددددم  ي  دل  ددددددددددددددد و  

دد دددددددددد    ددددددددددف    وددددددددددد    ل  عددددددددددي توددددددددددد  د دددددددددد   لم وددددددددددي    ددددددددددي  ثدوقددددددددد    فودددددددددد  دلف دددددددددده د  
 . 1 وؤر،     ه د  وي   ل   ن يلعي

 ودددددددددد     دل عدودددددددددد  و دددددددددد اد  و ددددددددددي  يل  د دددددددددده دلث و ودددددددددد    ودددددددددد    دددددددددد   دددددددددد   دددددددددد    
 .  يلو  دل عدو     د   ه دل  يل  دل  مف     ي   و

عي     دددددددددد    ي لدددددددددد    دددددددددد  د  لم دددددددددد قم   دددددددددد  ندددددددددد   دل  د دددددددددده   دددددددددد د د دددددددددد غ ل  دددددددددديل عد   
  ثدددددددددددديد  )ل  قوددددددددددددر  نددددددددددددرد ع  د  دد ودددددددددددد    ودددددددددددد  و دددددددددددد غم    دددددددددددددر، د  دددددددددددد ده دل  ودددددددددددد  

ندددددددد د  ددددددددي و دددددددد     ودددددددد    دددددددد   دل ددق دددددددد  دل  د ودددددددد  توددددددددد   افدددددددد     ددددددددي  ددددددددي...( امدددددددد ج   دددددددددر
لددددددددد  د قمدددددددددو  دل  د ددددددددد    عددددددددد   عددددددددد د دل ددددددددد ه ودددددددددد    ددددددددد    ددددددددده    عدوددددددددد  دل دددددددددم   ددددددددد   د 

لعددددددددددددد د دلف ددددددددددددده  ددددددددددددد  دل ددددددددددددد يل دلف ددددددددددددده د  اددددددددددددده ل  قودددددددددددددر   مودددددددددددددي ع  دل عدو وددددددددددددد   ل دددددددددددددي 
آل دددددددددددددي     ددددددددددددد     دلدؤوددددددددددددد    قددددددددددددد  دل ددق ددددددددددددد    ددددددددددددد    ددددددددددددده دل دددددددددددددوا دل   وددددددددددددد  

 .و لو    عيدد   فيل    د
                                                           

 .110ر      يدل د   دلی    ثيل   ددن  - 1
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  دددددددددددي    د  دددددددددددي  دل ددددددددددد ددل دل  د دوددددددددددد    دددددددددددده  ددددددددددد  دل ددددددددددد    غثو عدددددددددددي   ددددددددددددف    
 ددددددددددي  ع    ددددددددددي م   ندددددددددد   ددددددددددي  دددددددددد   دل  دددددددددديه لم عددددددددددد و  ل  قوددددددددددر  ددددددددددد    وددددددددددد  لم  ددددددددددي   

 ددددددددد  وآل فددددددددد د  ددددددددد  دل ددق ددددددددد    مددددددددد   1 يلموددددددددده    دل عدددددددددد و   اوددددددددددد  دددددددددي و  دددددددددث   دل عد ددددددددد 
ع    يل دددددددددددديل   دددددددددددد   دل  دددددددددددديخ  دلثقدددددددددددد   دآلدددددددددددد  ا دلف دددددددددددد ه  يدد ددددددددددددو  ثفددددددددددددي ع  ال دددددددددددد دل 

  ددددددددددد د دآلددددددددددد  ا دل  ددددددددددديدو   ددددددددددد   ددددددددددد  عي     ددددددددددد اد  مددددددددددد   د دددددددددددي  دل عدوددددددددددد  د ث قدددددددددددي 
 دددددددددددد  دد  يثعددددددددددددي  ي   ددددددددددددديه د   دددددددددددديا دل  مودددددددددددددي  دل عدو ودددددددددددد   دلدددددددددددد ، وقددددددددددددده  م ددددددددددددي  دددددددددددددي  

 .  ي  دل      و دل ي ه دلث و     قم ي   

  عددددددددددددد د دلآل ددددددددددددد    و دددددددددددددر د قمدددددددددددددو  دل  د دددددددددددددد،  ددددددددددددد   وددددددددددددد  دل  ددددددددددددديدو   ددددددددددددد    
د قددددددددديلو  دل  دددددددددي ر   مددددددددد    دددددددددرر    ددددددددد    وددددددددديدد  دل عدوددددددددد    لددددددددد  ال  دددددددددي    دددددددددي  و  ددددددددد  

   دددددددددددد    دددددددددددديه  ن ددددددددددددي    عدددددددددددد     دددددددددددد   عدددددددددددد   آلددددددددددددد   دددددددددددد      دل  دددددددددددديدو  دل دددددددددددد 
 . او روي     ر     دل  يثر دل ر   

ه دل دددددددددد   دددددددددد ر   دنددددددددددي  دددددددددد   دددددددددد  عي       دددددددددده  مدددددددددد       دددددددددده د  دددددددددد ي   دل  د دددددددددد  
 ودددددددددير  دلف ددددددددديه لم عدوددددددددد  لدددددددددر  دل عدددددددددد و   د  دددددددددد دلددددددددد ، و ددددددددد ر     ددددددددد  د ددددددددد دد و وي  
  دددددددديل   ع ددددددددا  لدددددددد  دل  ددددددددر، لددددددددو   دددددددد   دل  ددددددددي ه  آلدددددددد     ددددددددو  دال   دددددددديد ندددددددد   د  دددددددد ي  

 .2 دل  د ه
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 تأثير التهريب على االقتصاد الوطني: المبحث الثاني
و  دددددددددديد    دددددددددديث دل عدودددددددددد   دددددددددد  د نددددددددددردا دل دددددددددد    دددددددددد   دلر لدددددددددد  دلدددددددددد    قوقعددددددددددي   
مم عدوددددددددددددددد  د   ي دددددددددددددددي  آلثودددددددددددددددد   مددددددددددددددد  دالق  دددددددددددددددير دلددددددددددددددد ث     آلي ددددددددددددددد      ردد ددددددددددددددد   

 . دو   دل عدو       ل ي دلفيدر  و  دل  ي         دل عدو 
 وددددددددددددددددد     دل  ددددددددددددددددددي   دل  دددددددددددددددددرد   لدددددددددددددددددد  دلددددددددددددددددددر ه دل  دددددددددددددددددي د  ندددددددددددددددددد    ددددددددددددددددددي     

د  دددددددددديل   و     دل  د دددددددددد     دل دددددددددد در دلغ د ودددددددددد   ندددددددددد د  ددددددددددي   دددددددددد دد و و   دددددددددد دل   مددددددددددر د  دددددددددد
 .وؤاد  م  قرد  دلر ل       قور دل  د   دالق  ير،

  دددددددددددددد  دل قي دددددددددددددده دل  دددددددددددددد ه  مدددددددددددددد  دل  ددددددددددددددي   دل  ددددددددددددددد   يل دددددددددددددد    دالق  ددددددددددددددير   
 دلخ...د  م     ددر  رآل ه دل   دد   دل  در دل قمر  و د       آل ه د  

يدد  ودددددددددددثددددددددددددر د  اددددددددددد   ددددددددددددد  ددددددددددد  آلدددددددددد ه    دددددددددد  ن ددددددددددي و  ددددددددددد  دلفدددددددددديدر دل   دددددددددد ر  دل
  ي   دل ر ر دل  د دو    ددل عدو  دل    د  

  لدددددددددد دالق  ددددددددددير دلدددددددددد ث    دددددددددد  دل عدودددددددددد    ددددددددددف    وددددددددددد    دددددددددد دل  يل  دددددددددد     و دددددددددد اد  
و  ددددددددددد  دل ثمددددددددددد  د  ه       يل  ددددددددددد    لددددددددددد    و ددر دل يلوددددددددددد  لمر لددددددددددد   نددددددددددد د  دددددددددددي  ددددددددددددل ددددددددددد  

  ثم  دلاي  دل  ر دل ث و   ن د  ي    ي ه ردد  و    ن د دل

 التأثير على الموارد المالية للدولة: المطلب األول 

و ددددددددددر دل عدودددددددددد    ددددددددددر دل  د دددددددددده دل غ ودددددددددد  ل ق  ددددددددددير توددددددددددد دلد دددددددددد    دددددددددد  دل  د ددددددددددد   
ادددددددد   دددددددد ل  ر    ودددددددد    دددددددد ه ندددددددد   دل دو دددددددد   ي قددددددددي   ددددددددي  دل وي دددددددد  دل يلودددددددد   دددددددد  دلر لدددددددد   

دلفدددددددددددد  )دل  ددددددددددد  ق  آلمددددددددددد   ددددددددددد  دلآل و ددددددددددد  دل    وددددددددددد    و ددددددددددد  دال  قدددددددددددي   ددددددددددد  دل ددددددددددددد   
 .(دلفد  دلاي  )   ي  ي   دل  دل  اود  م  دل  م  دل قرو  (د  ه
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 التأثير على الخزينة العمومية: الفرع األول

اد دل عدوددددددددددددددد   مددددددددددددددد  دلآل و ددددددددددددددد  دل    وددددددددددددددد    دددددددددددددددف   م   ددددددددددددددد    وددددددددددددددد     ودددددددددددددددؤ    
  دددددددددديثي  دل عدودددددددددد   دددددددددد ر، دلدددددددددد   ددددددددددر   فدددددددددد  دل دددددددددددد   دل  دددددددددد  ق   دددددددددد  ثدددددددددددا دلر لدددددددددد  

دالآلددددددددددددد ه   ددددددددددددد د   دل وددددددددددددد د  دل  ددددددددددددديد،  دددددددددددددي وددددددددددددد ر، دلددددددددددددد   قددددددددددددد    لددددددددددددد    ي  دددددددددددددي   1
 .دل و ل    ر          دل و د و  

 االنقاص من الضرائب المستحقة - 1

   2د    ددددددددددددددددا دل ددددددددددددددددد      عدددددددددددددددي  دو ددددددددددددددد  دل د وددددددددددددددد      يدوددددددددددددددد  تودددددددددددددددد   ي ددددددددددددددد  
د  دددددددددددد ده  عددددددددددددرا ر دددددددددددد  دال فددددددددددددير دل ددددددددددددي      قوددددددددددددر دال دددددددددددد قددد  فددددددددددددد   مدددددددددددد  دلفدددددددددددددر   

 .آلف    رال  دال  ع   ت د دل  ر،د    آلد ردل  دالق  ير،     و 

    دددددددددد   ندددددددددد   دددددددددد ددر دلآل و دددددددددد  دل    ودددددددددد   دددددددددد  دلر لدددددددددد    ددددددددددر دل دددددددددددد     آل مددددددددددا   
   ودددددددددد    دددددددددده د وددددددددددددرد  دل  د ودددددددددد  دل د ودددددددددد  دلاي ودددددددددد   دددددددددد   ودددددددددد  دل ي ددددددددددرد  3   د عددددددددددي 

 مودددددددددددديد رو دددددددددددديد  180 .2 ندددددددددددد د   ددددددددددددر دل  د قددددددددددددي    ودددددددددددد   مغدددددددددددد   ي ددددددددددددرد  دل  دددددددددددديد 
ه دلر لدددددددددد   دددددددددد   دددددددددده   مودددددددددد  د دددددددددد وددر  مدددددددددد     ددددددددددوه دل قدددددددددد ر           دددددددددد5511 دددددددددد   

دلد ددددددددددددد   دل  د وددددددددددددد  ث قدددددددددددددي لم  دوفددددددددددددد  دل  د وددددددددددددد    يل ددددددددددددديل   دددددددددددددي  د ددددددددددددد وددر     دددددددددددددرود 
دل  دددددددددددي    ددددددددددد  ثدودددددددددددر دل عدوددددددددددد   دددددددددددر   ر ددددددددددد  نددددددددددد   دلد ددددددددددد    دل قددددددددددد ر ودددددددددددؤر،  لددددددددددد  
 دددددددددوي   ددددددددد ل  ددددددددد  نددددددددد   دل ددددددددد ددر آلي ددددددددد   ددددددددد   يلددددددددد  دل  دددددددددي   دل ر  ددددددددد   ددددددددد  ثددددددددددا 

لو  ددددددددد ه  لددددددددد  دلدددددددددر    لددددددددد  د ددددددددد  لم عدددددددددد و   دل ددددددددد اود  4  دل ددددددددد وف دلر لددددددددد  ل  يوددددددددد  دلف دددددددددي
 لددددددددددد   مددددددددددد   ددددددددددد ددر دلآل و ددددددددددد  دل    وددددددددددد    لعددددددددددد د  و  غددددددددددد   مددددددددددد  دلر لددددددددددد    ددددددددددد   ندددددددددددي  

                                                           
 .15 ي ر     دل د   دل   د ح    يل   - 1
  ردد   ( دو   دل قه دل دد   دل  د و   دو   دل  و ي )آليلر د و    ر دهلل      ر رد ر دلث م   دل ن  دل دو و  - 2

 .165    5510  دالدر      د  دل   و مردد  د ه ل  1ث قيد    
 .05 ي ر    دل د   دل     دد و    - 3
 .15 ي ر     دل د   دلآليلر    د ح    - 4
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 ددددددددددددددو   وددددددددددددد  ل   ددددددددددددد  دال  ي ودددددددددددددي  دل  ددددددددددددد  د    دل وي ددددددددددددد  دالق  ددددددددددددديرو  لمر لددددددددددددد   ددددددددددددد  
 يل  دددددددددددد   لم  دددددددددددد ا دو   1 دد دددددددددددي  دل روددددددددددددر  دددددددددددد  دل  د ددددددددددد    آلفددددددددددددو  دل دددددددددددد ل دل ددددددددددددو  

 .دد    و  دلف ي  دلفي م     

  دل  د وددددددددددد   مددددددددددد    لددددددددددد ل  و ددددددددددد    ددددددددددد  دل دددددددددددد د،    و  ددددددددددده  ندددددددددددي  دل ددددددددددددد  
ر ددددددددددددد   وي دددددددددددددو  دل   وددددددددددددد    ددددددددددددد  ثدودددددددددددددر دل دددددددددددددر  ددددددددددددد  دال ددددددددددددد ع      ددددددددددددد و   ددددددددددددد د   

  ددددددددددددد ل   دال ددددددددددددد ا يد  د ددددددددددددد   ددددددددددددد د دل ددددددددددددددو    مددددددددددددد  دل    دددددددددددددي  د    وددددددددددددد  دل   يامددددددددددددد  
 دددددددددؤر، ر دد  و وددددددددددي  دددددددددد   ودددددددددد    دودددددددددد   دددددددددد د   دال دددددددددد ا يد  دل دددددددددد اود  دددددددددد    ودددددددددد    دددددددددد   

   مددددددددد  دل دددددددددم  د    وددددددددد    ددددددددد   دددددددددو  و  ددددددددده دل عدوددددددددد   دل عدددددددددد و   مددددددددد   مددددددددددلثمددددددددد  دل 
 .   يث ن   دل وي   

 االخالل بتوازن الميزانية -2

 ن عددددددددددددي  ددددددددددددر     دددددددددددد   دددددددددددد      دل عدودددددددددددد  و ددددددددددددر   يلآل و دددددددددددد  آل ددددددددددددي د     ددددددددددددد   
دل و د وددددددددد  دلر لددددددددد   نددددددددد د  ددددددددددي وددددددددد ر،  لددددددددد    مددددددددد    دددددددددديثي  دل دددددددددمثي  دل    وددددددددد     وقدددددددددده 

م دددددددددي       دددددددددي  نددددددددد   دل  ددددددددد و     دددددددددو   دددددددددي     ددددددددد  د  دددددددددي  نوي ددددددددده قي روددددددددد د ددددددددد ا يدني
 .2و ر ي  ل  ثم  قد   ل دقو   ر   دل وي  دالق

د  م دددددددددددي   يل ددددددددددديل  آلددددددددددديد ر   دل دددددددددد ددر دل يلوددددددددددد  لمآل و ددددددددددد  دل    وددددددددددد  لمر لدددددددددد    ددددددددددد ه د  
 دددددددددي   ق دددددددددعي ودددددددددؤر،  لددددددددد   ددددددددد ا   ددددددددديدو  دل دقوددددددددد  دال ددددددددد ا يدو  د  دددددددددد دلددددددددد ، ودددددددددؤر، 
 دددددددد  دل عيودددددددد   لدددددددد    دددددددده  وي ددددددددي    دددددددددد   دل ثدددددددد ود  دل   ودددددددد  دل ث ودددددددد    ددددددددي ودددددددد ر،  لدددددددد  
دلد ددددددددددد ر دالق  دددددددددددير،  ددددددددددد  دلر لددددددددددد    دل قمدددددددددددو   ددددددددددد  ر دندددددددددددي  ددددددددددد  دل  ي ددددددددددده دال   دددددددددددي   

 .و    ثدور د  ي ي   دل  ي رد  دال   ي 
                                                           

دلردد   1ث (  ن  ق يوي   ي د  وي ي   ) دل دد    ي ،  ق  يروي  ، د   دل د        ي ا  ور   ر دل  و    - 1
 611   5552,د    ردو   دل ي  و  

 .05 ي ر    دل د   دل     دد و    - 2
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 ي آلفددددددددددددي    ق دددددددددددددي  دل  ددددددددددددوم  دل  ددددددددددددد عر   لمر لددددددددددددد   وددددددددددددؤر،  يل دددددددددددددد د   لددددددددددددد    
د آلدددددددددد ه   دددددددددد د   دل و د ودددددددددد  دل ي دددددددددد    ل ددددددددددي  ي دددددددددد  دل و د ودددددددددد   دددددددددد   وددددددددددي   قددددددددددرود، ل ددددددددددي 
و ددددددددد   لم    ددددددددد    فيقدددددددددو   دددددددددي و  ندددددددددد       ودددددددددو  ددددددددد  دل ددددددددديه آلددددددددد ه  دددددددددر   ق مددددددددد   ددددددددد   

   ددددددددد د   دل و د وددددددددد    دلددددددددد ق  دل دددددددددي    ددددددددد  دل عدوددددددددد  ودددددددددؤر،  لددددددددد  د آلددددددددد ه  عددددددددد د دل  قددددددددد 
  دددددددي قدددددددر ودددددددر    يلر لددددددد   لددددددد  دل  ددددددده  مددددددد     ودددددددد  ددددددد ددر  رودددددددر   قدددددددر    اددددددده  ددددددد   دددددددد  
 ددددددددددددددددد    رودددددددددددددددر      ودددددددددددددددير   ددددددددددددددد دني     دالل  ددددددددددددددديل  لددددددددددددددد  دالق ددددددددددددددددد     د  دددددددددددددددردد 

 .دل قر،

 التأثير على الكتلة النقدية: الفرع الثاني

دل  مددددددددد  ادد  ددددددددد ل   مددددددددد  ؤ  ددددددددد ر  ددددددددددا  ددددددددد د ،  ددددددددد    ددددددددديل ددددددددد ر، دل عدوددددددددد  دلددددددددد    
 .دل  دل  اود  م  د   يد    دل  ر  ي  ي  دل ث و   

 انشاء سوق صرف موازي - 1 

ودددددددددددددؤاد دل عدوددددددددددددد   ددددددددددددد ل   مددددددددددددد  دل  مددددددددددددد  دل قروددددددددددددد   ددددددددددددد  آلددددددددددددد ه دل د ددددددددددددد  تودددددددددددددد   
دل  ددددددددددددددد    لدددددددددددددددؤ   د  دددددددددددددد ده دل دددددددددددددد    ددددددددددددددي  و  ودددددددددددددد     دال دددددددددددددد وددر  دددددددددددددد  ثدوددددددددددددددر 

 .دلآليدجدل عدو  وؤر،  ل     وو دل  م  د    و  دل    د      

 لدددددددددد ل   م ددددددددددي دلر لدددددددددد  د   دددددددددديرد  مدددددددددد   وي دددددددددد عي دل قرودددددددددد   لدددددددددد    دددددددددد  د ددددددددددد وددر      
  ددددددددددددرود   دددددددددددد  دل  ددددددددددددي   د   آل ددددددددددددي عي دلدددددددددددد   نددددددددددددي  دل  دددددددددددد  د  دلدددددددددددد  دل قدددددددددددد ر 

    لدددددددددد  دت دددددددددد    عددددددددددي  ددددددددددد  (دلقودددددددددد ر دل  دوفودددددددددد    دددددددددد و دل  دوفودددددددددد ) 1 دلد دددددددددد   دل  د ودددددددددد  
و  دددددددددددده  مدددددددددددد   دل فددددددددددددين  مدددددددددددد    ددرنددددددددددددي  دددددددددددد  دل  مدددددددددددد  دل دددددددددددد     توددددددددددددد    دل عدودددددددددددد 

 .دل  ي   آلثث دل وي   دل قرو  دل     

                                                           
 02 ي ر   دل د   دلدوعي    ر دل  و    - 1
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  دل  دددددددددد  د    يال دددددددددد وددر  دددددددددد  ثدوددددددددددر دل عدودددددددددد  وددددددددددؤر، دلدددددددددد   قدددددددددده دل  مدددددددددد  دل دددددددددد   
  دددددددد  دلآلدددددددديدج    ددددددددي دل  ددددددددرود  دددددددد  ثدوددددددددر دل عدودددددددد   دددددددد   ددددددددي و    و ددددددددد  دلر لدددددددد   دددددددد  

 .  و    د عي    د   در دل  د و   لوعيدل  م  دل     دل     ند 

ودددددددددؤر، نددددددددد د  لددددددددد    دددددددددرد   ددددددددديال   ددددددددد  دل  دددددددددآل   ددددددددد  ثدودددددددددر     دددددددددي دل عدوددددددددد    
 رآلدددددددددديه   دددددددددد       ودددددددددد    و دددددددددد  دل  ددددددددددرود دل  ددددددددددي     دددددددددد  دلآلدددددددددديدج    يلدددددددددد  د   دددددددددديش 
  دددددددددر دال ددددددددد وددر نددددددددد   دل  دددددددددي    قي ددددددددده  آلدددددددددددج دل  مددددددددد  دل ددددددددد      عددددددددد د دل ددددددددد ه ونعدددددددددد 

م  دددددددددددد    موددددددددددددي  دل عدودددددددددددد    ددددددددددددي     ددددددددددددد   دددددددددددد ال غدددددددددددد     دددددددددددد ر دل دددددددددددددا دل  د ودددددددددددد    
 .1ل  يثي و

 عرقلة تحديد األسعار: اثاني

  د  دددددددددددي  دل  دددددددددددر  نددددددددددد   ددددددددددد   دلر لددددددددددد  دلددددددددددد    يوددددددددددد  دالق  دددددددددددير دلددددددددددد ث     ددددددددددده   
   قوددددددددددر د نددددددددددردا دل وي ددددددددددو  دل آل مفدددددددددد    دددددددددد  و  قددددددددددر  لدددددددددد   ال   د دق ددددددددددد   لدددددددددد     ددددددددددر  

  وعددددددددرا  لدددددددد    يودددددددد    دقودددددددد  دل  ي  دددددددد   دددددددد  دل دددددددد ر    ددددددددي  دددددددد   لدددددددد    دددددددد   قددددددددي    دل  ي
 .2ير،  ه   يد    قور  لعي    دل  ر  رور  د ث   يد   دل  ي      ف

 يل عدوددددددددددددد  ودددددددددددددؤاد  مددددددددددددد  دل  ي  ددددددددددددد  دل  دددددددددددددد      وددددددددددددد  ودددددددددددددؤر، دلددددددددددددد   دقمددددددددددددد    
  رودددددددددددر د  ددددددددددد يد  ددددددددددد  ق د دددددددددددر دل ددددددددددد ر      د  ددددددددددد  دل  ي  ددددددددددد   مددددددددددد   دوددددددددددد  د  ددددددددددد يد 
  دقمدددددددددددد  ندددددددددددد   د آلوددددددددددددد    دددددددددددد ه   ي ددددددددددددي  يل  ي  دددددددددددد  دل  ددددددددددددد     د   ددددددددددددير   ددددددددددددي   ددددددددددددي  

     دددددددددد يد  ددددددددددر   آلف دددددددددد   قيد دددددددددد   يل  ددددددددددي   دل   دددددددددد ر   دددددددددد  دل دددددددددد ر  دددددددددددل  ددددددددددي   دل عد 

                                                           
 .11 ي ر     دل د   دل يل     د ح    - 1
و لو   55  دل يرد    يدوخ 10دل  ره   دل      ج د   دل   مر  يل  ي     5556و  و   10دل ؤدخ     56-56د  د - 2

5556. 
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 دددددددددد  دل  ددددددددددي     %25دلردآلموددددددددد   ندددددددددد د  دددددددددي و دددددددددد ه   ي  دددددددددد  تودددددددددد   ددددددددددد       دددددددددي    
 .1  دل د    د  ل  دل  يدو       ر      د   ل  ه   ل  دل  ي   دل عد 

    قدددددددددددد  دل دددددددددددد ددر دل يلودددددددددددد  لمر لدددددددددددد    دددددددددددد     موددددددددددددي  دل عدودددددددددددد  و د دددددددددددد    ددددددددددددو   
دلر لدددددددد   مددددددددد   غثودددددددد  دل فقدددددددددي  دل    ودددددددد   وقمددددددددد   دددددددد  ر دندددددددددي  دددددددد  دل  فددددددددده   ددددددددر  قدددددددددرد 

دال   ددددددددددددي    دددددددددددد  ثدوددددددددددددر د  ي ددددددددددددي   دل  ددددددددددددين ي  دال   ي ودددددددددددد  دل دددددددددددد   ددددددددددددؤر،  لدددددددددددد  
  دددددددددير     وددددددددد  دل دددددددددردآلوه لفي دددددددددر  دلث قدددددددددي    دددددددددر ر  دلدددددددددرآله   و د ددددددددد   مددددددددد   لددددددددد   مدددددددددو 

 .2دک ر دق  ير،    و   يد في    رال  دل  آل   دل ثيل 

 تاثير التهريب على السوق:يالمطلب الثان

لم عدوددددددددددددد   اددددددددددددديد  آلو ددددددددددددد   مددددددددددددد  دالق  دددددددددددددير دلددددددددددددد ث     وددددددددددددد   دددددددددددددؤر،   موددددددددددددد    
دل عدوددددددددد   لددددددددد   دقمددددددددد  دل وي ددددددددد  دالق  ددددددددديرو  لمر لددددددددد   ددددددددد  آلددددددددد ه دل ددددددددد اود  مددددددددد  دل  ددددددددديد  

  مددددددددد  دل   ددددددددد ج دلددددددددد ث   دلددددددددد ،    ددددددددده دلر لددددددددد   مددددددددد   ثددددددددد ود  ( دلفدددددددددد  د  ه)دلآليد وددددددددد  
 (دلفد  دلاي  )   يو و 

 التأثير على التجارة الخارجية: األولالفرع 

  دل  ددددددددددددددديد  دلآليد وددددددددددددددد   نددددددددددددددد د  ف ددددددددددددددده دل  قددددددددددددددد   ددددددددددددددد قددددددددددددددد    ردد  دل  ددددددددددددددديد    ددق
عدوددددددددد  رد  ددددددددددي  دددددددددي وقددددددددددا  دال  ودددددددددي ، دل   د دددددددددر   وددددددددددو  مددددددددد  دل ددددددددددر ر دل  د دوددددددددد   دال    دل

 ي قددددددددي   ددددددددي  ندددددددد   دل وي دددددددد   ودددددددد ر، دلدددددددد   آليلفدددددددد  دلق د ددددددددر دل فد  دددددددد   دددددددد  ق دددددددده دلر لدددددددد  
 .رل  يو  دالق  ي

 

                                                           
 .05 ي ر    دل د   دل     دد و    - 1
 .11 ي ر     دل د   دل يل     د ح    - 2
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 مخالفة السياسة االقتصادية - 1

   دل عدوددددددددد   اددددددددديد  دددددددددم و    ي دددددددددد   مددددددددد  دل  ددددددددديد  دلآليد وددددددددد  لمر لددددددددد    لددددددددد   ددددددددد    
 ددددددددددددددددر     ددددددددددددددددو   دددددددددددددددد   دل عدودددددددددددددددد    دددددددددددددددد   دال  ددددددددددددددددي وي  دل   دددددددددددددددد    دل دددددددددددددددديردد    
دلددددددددد ددرد  تودددددددددد  ددددددددد و    ددددددددد دل  ددددددددد   وددددددددد  دل ددددددددد     دل ودددددددددا د  دددددددددد دلددددددددد ، و دددددددددر  ددددددددد  
وقو ودددددددددددد  دل وي ددددددددددددي   دل آلثثددددددددددددي  دل  يدودددددددددددد  دل دددددددددددد    دددددددددددد عي دلر لدددددددددددد   قددددددددددددر و  ددددددددددددر ندددددددددددد د 

 يال  دددددددددددددددديج    1  ه   دددددددددددددددد  دلدددددددددددددددد    ددددددددددددددددي ي  دلر لدددددددددددددددد  دل   مقدددددددددددددددد   يال دددددددددددددددد ع   دالآلدددددددددددددددد
 .آليد   ي وؤاد  م ي  م  دل وي   دالق  يرو    دل    و    هرد 

   دو ددددددددددددد  دل عدوددددددددددددد   دددددددددددددؤاد  دددددددددددددم ي  مددددددددددددد  دل  ددددددددددددديد  دلآليد وددددددددددددد  لمر لددددددددددددد    عددددددددددددد  د  
دلر لدددددددد   ددددددددا    ددددددددد   ددددددددر  دددددددد  د ددددددددد وددر   ر دددددددد ل   آلدددددددديلا دل وي دددددددد  دل   ع ددددددددد    دددددددد  د  دد

 دددددددددددددم     و ددددددددددددد     قثددددددددددددد    قي عدددددددددددددي دل  يدوددددددددددددد   ددددددددددددد  ر لددددددددددددد   د ثعدددددددددددددي   ي ددددددددددددد   ر روددددددددددددد  
يل عدودددددددددد  ن ددددددددددي  دددددددددد ا و دددددددددديد    ي ددددددددددي ندددددددددد   دل وي دددددددددد  دل دددددددددد    دددددددددد عي دلر لدددددددددد   ددددددددددؤادد  

 ددددددددددد ل   مددددددددددد  دل وي ددددددددددد  دالق  ددددددددددديرو  دل ددددددددددد     ع عدددددددددددي دلر لددددددددددد    وددددددددددد  وقددددددددددد   دل عد ددددددددددد   
  ودددددددد   ؤ  دددددددد    دددددددد ل   دددددددد ر   د ودددددددد  لم  ددددددددي   دل دددددددد   ي دددددددد وددر دل ددددددددم   ثدوقدددددددد  توددددددددد قي 

 .     دني    ثدا دلر ل 

 قددددددددر  دددددددددر ندددددددد   دل يلدددددددد  ل دددددددد    دددددددد د   آلددددددددد     ندددددددد د   ددددددددر ي   دددددددد  دلر لدددددددد   دددددددد    
آلدددددددددد ه  وي دددددددددد عي دل  ي ودددددددددد   لدددددددددد   ددددددددددد  د دددددددددد     د ودددددددددد   د ف دددددددددد   مدددددددددد   ددددددددددم    و دددددددددد  
  لمد دددددددد   دددددددد    دددددددد يدني  دددددددد  دل دددددددد ر دلردآلمودددددددد    ددددددددي قددددددددر و فدددددددد   و دددددددد    مدددددددد     دددددددديج ندددددددد 

  لددددددددددد دل ددددددددددم     مودددددددددددي   يل دددددددددديل  دل ودددددددددددير   ددددددددددد  د   دددددددددديج دل  مددددددددددد   د  دددددددددددد دلدددددددددد ، وددددددددددد ر، 

                                                           
 .182 ي ر    دل   د دل و د     ر دل ني    - 1
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   دددددددددددددو   وددددددددددددد د   دل دددددددددددددر   ي   تودددددددددددددد    دل عدوددددددددددددد  لدددددددددددددو ر د  ددددددددددددد   آليلفددددددددددددد  دل وي ددددددددددددد  
 . 1د   يجدالق  يرو  دل         دلر ل     آل ه  وير  دل ددرد    قمو  

 التاثير على شروط التبادل التجاري  - 2

 ددددددددددددد  دل دددددددددددددو   دل  د ودددددددددددد   مدددددددددددد  دل دددددددددددديردد  ندددددددددددد  دلد دددددددددددد       دددددددددددد   نددددددددددددردا  
 ددددددددددددد  دل دددددددددددددد د دل ددددددددددددديل   لم ددددددددددددددم   دل ددددددددددددد   قدددددددددددددد   دلر لددددددددددددد     دل     ددددددددددددددي  دالق  دددددددددددددديرو  

 لددددددددددددد          ددددددددددددد   ددددددددددددد  دلدددددددددددددر ه دل ددددددددددددد  ر   دددددددددددددرودني  آل   دددددددددددددي د د   مدددددددددددددر د  دددددددددددددد  
    ددددددددددد   قددددددددددد   د   يدوددددددددددد   يل  ددددددددددد   دلددددددددددد    دددددددددددرود  دددددددددددم     و ددددددددددد    عددددددددددد    قدددددددددددر  د ي دددددددددددي 

ودددددددددد   مدددددددددد   دددددددددديردد عي  ندددددددددد د  ددددددددددي  قدددددددددد    ددددددددددو دل روددددددددددر  دددددددددد    و دددددددددد   ددددددددددد   دددددددددددد     د 
 .دل  ن ي  دلر لو  دل  رد     ن   د    

  ددددددددددي و  دددددددددد  لمر لدددددددددد   و ددددددددددي     فددددددددددد   دددددددددددو     د ودددددددددد   مدددددددددد   ددرد عددددددددددي  دددددددددد    
 ددددددددم    و دددددددد   دت دددددددد    عددددددددي  دددددددد  آلفدددددددد   دددددددد د   دددددددد ج   ددددددددو   ندددددددد د آل   ددددددددي د د  ي دددددددد  

وددر نددددددددددد   دل دددددددددددم   د ددددددددددد  دلر لددددددددددد      ددددددددددد    ددددددددددد    ددددددددددد  دال   ددددددددددديد د  دلددددددددددد    دل  ددددددددددد    ددددددددددد 
   اددددددددددديه  ددددددددددد   مددددددددددد  قدددددددددددددد دل الودددددددددددي  دل   دددددددددددر  د  دو وددددددددددد  د  دال  دددددددددددير د  د  ددددددددددد   ددددددددددد  
 ددددددددددد   دددددددددددو     د ودددددددددد   مدددددددددد   ددرد عددددددددددي  ددددددددددي ودددددددددد ر، دلدددددددددد  دد فددددددددددي  د دددددددددد يد   ي  دددددددددد در 

 ندددددددد د  ددددددددي ودددددددد ر، دلدددددددد  دد فددددددددي  د دددددددد يد     دددددددد دقعي دلردآلمودددددددد   ددددددددي و د دددددددد    ددددددددو   2دلردآلمودددددددد 
د آلفدددددددددي  دلثمددددددددد   مودددددددددو   ددددددددد  اددددددددد  د آلفدددددددددي   ددددددددد د   يل ودددددددددي  نددددددددد د  دددددددددي و  ددددددددده  دددددددددد ث 

 . دل  يد       م   دلر ه دل    در 

   عدوددددددددددددددد  دل دددددددددددددددم  و ددددددددددددددد ه ر     قدددددددددددددددر نددددددددددددددد   دالاددددددددددددددديد دالق  ددددددددددددددديرو   و دددددددددددددددد    
آلف  د ددددددددددد يد      وددددددددددد   ددددددددددد ددددددددددددل عد    دددددددددددم   دلر لددددددددددد  دل ددددددددددد  رآلمددددددددددد  دلوعدددددددددددي دل  دددددددددددي   

                                                           
 51 ي ر    دل د   دل  ثيل   ددن     - 1
 115    ي ر  دل د   دل        ر دل  ود   - 2
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د  ددددددددردآلوه د  ددددددددددر  دددددددد اودل ددددددددم  دل  مودددددددد    و دددددددد   قدددددددد  دلثمدددددددد   موعددددددددي   ددددددددي و دددددددد     ددددددددو 
 ددددددددددددد  دلر لددددددددددددد    دددددددددددددوثد  دل دددددددددددددم  د    وددددددددددددد   مددددددددددددد  دل دددددددددددددم  دل ثوددددددددددددد    ودددددددددددددير   ي دددددددددددددرد  

 .دل عد و   قي ه د آلفي   ي رد  دلر ل 

 منتوج الوطنيالتأثير على ال: فرع الثانيال

اد  مدددددددددددد  نو مدددددددددددد    دددددددددددد د   دالق  ددددددددددددير ؤ  دو دددددددددددد  دق  دددددددددددديرو   ددددددددددددو   ددددددددددددد دل عدودددددددددددد    
دلدددددددددددد ث      دقدددددددددددده  دددددددددددده دت دددددددددددد   دددددددددددد  دل  دددددددددددده دالق  ددددددددددددير، دل  ددددددددددددد     ال ددددددددددددو ي  دددددددددددد  
ثدودددددددددددددددر دل ددددددددددددددد اود  مددددددددددددددد  دل ددددددددددددددد ي ي  دل ي ددددددددددددددد    د   ددددددددددددددديل  ددددددددددددددد ر   د وددددددددددددددد  لم  دددددددددددددددي   

 . دل    ي  دل  مو 

 انتعاش السوق السوداء - 1

دل  د ودددددددددددد   مدددددددددددد       ددددددددددددر  ندددددددددددد  د نددددددددددددردا دل   آلددددددددددددي   دددددددددددد   ددددددددددددد  دل دددددددددددددد     
دلدددددددددد ددرد  ندددددددددد    يودددددددددد  دالق  ددددددددددير دلدددددددددد ث     عدددددددددد    دددددددددد   لم دددددددددد ي ي  دل ي دددددددددد    دددددددددديل    

   ودددددددددد     دلر لدددددددددد  دلق ودددددددددد  دق  دددددددددديروي 1 دل ثدددددددددد د  ودددددددددد    دددددددددد   قدددددددددديرد   مدددددددددد  دل  ي  دددددددددد 
   دددددددددده  مدددددددددد  دل فددددددددددين   ددددددددددوي    عي نددددددددددي د   ددددددددددي   دلدددددددددد ، و دددددددددد ه دلقثددددددددددي  دل دددددددددد ي   

 . دل دد  

دل  يدودددددددددددددد  دلثفومودددددددددددددد   مدددددددددددددد    ددددددددددددددي   ي   دددددددددددددديد دل دددددددددددددد ر دل دددددددددددددد ردل  دل  دددددددددددددديثي    
دل دددددددددددددد  ا  دددددددددددددد    لدددددددددددددد دل  دددددددددددددديد  دل  ددددددددددددددد     دل  ي  دددددددددددددد  دل دددددددددددددددوف  و   ددددددددددددددو    ودددددددددددددد ر، 

 .دل  يثي  د   ي و    ف وه دل  يد  

                                                           
 .55  ي ر   دل د   دل  ثيل   ددن     - 1
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   تيل دددددددددي  دددددددددي " 1 ينودددددددد   ددددددددد    دددددددددي ه     دددددددددي     دددددددددي   لددددددددد   آل ددددددددد   وددددددددد  دقي ددددددددد 
  دددددددددد     وفدددددددددد   توددددددددددد  ثي قدددددددددد  لم قدددددددددديوو  دلدددددددددد      د دنددددددددددي    ددددددددددد     دددددددددد يد   آلف دددددددددد  

 .ال            يلوا د   يج

 القضاء على الصناعات الناشئة - 2

در    دودددددددددددد دل  ددددددددددديد  دلآليد وددددددددددد  دلددددددددددد    فدددددددددددر دل    دددددددددددي  د    وددددددددددد  دلددددددددددد  دل ددددددددددد ر   
دل ث ودددددددددددد     دددددددددددد    مدددددددددددد   دددددددددددددي ر دلر لدددددددددددد    يودددددددددددد  دال  ددددددددددددديج دلدددددددددددد ث    دددددددددددد  دل  ي  ددددددددددددد  
دلآليد ودددددددد    ددددددددد   دتمدددددددد  دل ؤ  دددددددددي  تودددددددددد قدددددددديرد   مددددددددد  دل  ي  ددددددددد   م ددددددددي  دلددددددددد   دددددددددد  

 ودددددددددد     دددددددددده دلر لدددددددددد   مدددددددددد  2 قدددددددددد ر  دلد دددددددددد   دل  د ودددددددددد   مدددددددددد  دل  ددددددددددي   دل  دددددددددد  در  دل
  يوددددددددد   عي دندددددددددي د   دددددددددي   ل ددددددددد    ددددددددد    يل ددددددددد ي ي  دل ي ددددددددد    ددددددددديل     دل ثددددددددد د   ددددددددد  

ردآلددددددددددده دل ددددددددددد ر   ددددددددددد  ثدودددددددددددر دلددددددددددد  م   ددددددددددد  ر ددددددددددد   3  ددددددددددد   قددددددددددديرد   مددددددددددد  دل  ي  ددددددددددد  
ثدوددددددددددددر دل دددددددددددددو   دل  د ودددددددددددد  دل  دددددددددددد  ق    دددددددددددد و  دل ددددددددددددم   د    ودددددددددددد  دل  دددددددددددد  در   دددددددددددد  

دل عدوددددددددددددددد    دددددددددددددددي  ردآلددددددددددددددده دل ددددددددددددددد ر    ددددددددددددددد يد   آلف ددددددددددددددد    ي  ددددددددددددددد    مددددددددددددددد  دل    دددددددددددددددي  
  ددددددددددددددي وددددددددددددددؤاد  مدددددددددددددد  دل دددددددددددددد ي ي  دل ي دددددددددددددد     و ددددددددددددددو   غمددددددددددددددر دل ؤ  ددددددددددددددي  " 4ودددددددددددددد  مدل 

دل  موددددددددد    يل دددددددددديل    دددددددددددو  دل  دددددددددديه    دددددددددد ا دلقدددددددددرد  دل دددددددددددد و  لم دددددددددد دث و    ددددددددددي وددددددددددؤر، 
 .5 ل   فيق  دل  ي ه دال   ي و       دد في    رال  دل ثيل 

                                                           
1 - Fatiha talahite, reforme et transformations economiques en algerie,reve economies et 
finances , universite parisnord-paris ,x3,2010,p62. 

  موي  د  در  م  و  مر  يلق د ر دل ي   دل ث ق   دل  ره   دل       5556و لو   15دل ؤدخ     51-56 دق  دال د - 2
 .5556و  و   55  دل يرد    يدوخ 16  ج د     رودني   دل  ي   

 .182 ي ر    دل د   دل و د     ر دل ني    - 3
 .05 ي ر    دل د   دل     دد و    - 4
 .15 ي ر     دل د   دل يل     د ح   - 5
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 ندددددددد د  ددددددددي ودددددددددؤر،  لدددددددد   ددددددددد  دق  دددددددددير دلر لدددددددد     ودددددددديث آلثثعدددددددددي دل    ودددددددد   ددددددددد    
ثدوددددددددددر   د  دددددددددد      ي عددددددددددي   تددقعددددددددددي  يل  ددددددددددي   د    ودددددددددد  دل  يامدددددددددد  لعددددددددددي     دددددددددد يد  ددددددددددر 

 .  آلف  

لددددددددددددد ،    ددددددددددددده  ردد  دل  ددددددددددددديد   دل  ددددددددددددديل  دل آل  ددددددددددددد   مددددددددددددد   ث ودددددددددددددر   دددددددددددددددلد    
   دددددددددي  د    وددددددددد    دددددددددرد ود   يوددددددددد  دل   ددددددددد ج دلددددددددد ث    ددددددددد  دل  ي  ددددددددد   ددددددددد  دل  دددددددددد    لم 

 دددددددددددددي و ددددددددددددددا )دل  ددددددددددددد  در     لددددددددددددد    آل دددددددددددددي عي  لددددددددددددد   قددددددددددددد ر  د ددددددددددددد   آلي ددددددددددددد   عدددددددددددددي 
 .1 ( يل ق ر  دلد     ر د تددر

لددددددددددددد   ي ددددددددددددد  د ددددددددددددد  دل ددددددددددددددو   دل  د وددددددددددددد     دددددددددددددد  د ددددددددددددد    آلدددددددددددددد    يلد ددددددددددددد      د 
د  دددددددددددي   دلآلدددددددددددي   دلد ددددددددددد  دلدددددددددددردآلم  ل  ددددددددددد ع    دلقو ددددددددددد  د رددوددددددددددد      ددددددددددد    رودددددددددددر 

 دددددددددم  دل دددددددددين     دل  ددددددددد  در   ددددددددد  دلآلددددددددديدج   لددددددددد  د  دددددددددردل قو ددددددددد   رددوددددددددد    ددددددددد قي لقي  ددددددددد  دل
   دددددددددد ج   دددددددددد    نددددددددددي   1021  ودددددددددد   آل دددددددددد    مدددددددددد    اددددددددددد  دددددددددد   1000 دددددددددد   دددددددددد   

دلقو ددددددددد  دل  دددددددددرر   رددودددددددددي  لددددددددد   ددددددددد ي   ودددددددددددرد    دددددددددي و   لددددددددد   و د وددددددددد  دلر لددددددددد     دددددددددي ر 
ادددددددد   دددددددد  دلغدددددددديل ندددددددد   دلقو دددددددد      و ددددددددعي  2 مدددددددد  دل آلفوددددددددا  دددددددد    دددددددد ددر   دددددددد  دل    ددددددددي 

 .د و  يل  دوف  دل  

 عرقلة االستثمار  - 3

  ال و دددددددددددددد   3   دل عدودددددددددددددد   ي   دددددددددددددديد    دددددددددددددديثي  دددددددددددددد  د   ددددددددددددددث  توددددددددددددددد دلد دددددددددددددد و   
  دددددددددددددددد   دال دددددددددددددددد ا يد د    دددددددددددددددد  دلدددددددددددددددد ، و  ودددددددددددددددد    دددددددددددددددد    دددددددددددددددد  دل  ي ددددددددددددددددو  ل   دددددددددددددددديث 

                                                           
 28   5515دل    د    دلقي      ردد دلف د    1ث   ر د  د       دل دد   د ق  يرو           - 1
 .85 دور  ددر   د    ي ر     - 2
  م      و  دق  و    اد   م   د      دل  د ه دل     ي رتود  دالق  ير   غردر  د  يلو  و  راله  م       - 3

 .2    5516 م  ي      ي      دلد       دل  د د دالق  ير
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دالق  دددددددددددديرو  دل دددددددددددد      ددددددددددددد  وعددددددددددددي  ادددددددددددده ندددددددددددد   دل  دددددددددددديثي  دل دددددددددددد  ال   قوددددددددددددر  يل دددددددددددد د ث 
 .دالق  يرو  دل دوف  دلقي   و     د ث دل  ي  

  دددددددددد  ندددددددددده ندددددددددد   دل  دددددددددد و  وف دددددددددده دل  دددددددددد ا د   دل  ددددددددددر  دددددددددد  دال دددددددددد ا يد  دددددددددد    
دل  ددددددددددددددددديه د   دددددددددددددددددي     ف دددددددددددددددددوه د   دددددددددددددددددث  دلآلر ي وددددددددددددددددد      و ددددددددددددددددد  دل عدوددددددددددددددددد  وم دددددددددددددددددي 
دل  دددددددددد ا دو  دلددددددددددد    دددددددددديثر دکادددددددددددد د دددددددددد قدددد د    ددددددددددد  دلدددددددددد  ر ه دآلدددددددددددد،  د  ددددددددددد دلددددددددددد ، 

  دل   وددددددددددد   قمددددددددددد    ددددددددددده دل  ددددددددددديثر دل ر روددددددددددد  نددددددددددد  د  ادددددددددددد   دددددددددددددد  ددددددددددد   وددددددددددد  تودددددددددددي
 .دل  يدو   دد في       دل ثيل 
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نظرا لآلثار الوخيمة التي تخلفها جريمة التهريب على االقتصاد الوطني، وعلى   
، كان لزاما على الدولة رسم (وغيرها.. اجتماعية، صحية، أمنية، سياسية ) عدة أصعدة 

 .إستراتيجية واضحة األهداف المعالجتها
موقف الدولة يجب أن تعبر عنه سياسة صريحة للسلطات العمومية إزاء تنامي   

جرائم التهريب، مع األخذ بعين االعتبار عالقة هذه النشاطات بالتنظيمات اإلرهابية 
وبتكتالت أخرى تمتهن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ففي هذا الصدد البد من تكثيف 

أجل صياغة خطة واضحة المعالم للتكفل الفعال  جهود أجهزة الدولة ومؤسساتها من
بالظاهرة باإلضافة إلى تعزيز التعاون الدولي ألجل تضييق مجال عمل جماعات 

، حيث عدل بعض المواد من 50021التهريب، فتم صدور قانون المالية التكميلي لسنة 
 .قانون الجمارك

اء لجان متخصصة عمل المشرع على مكافحة هذه الجريمة بعدة طرق منها إنش  
 .في مكافحة التهريب وتحديد اإلطار القانوني وتحسين سبل التعاون الدولي

في مكافحة التهريب في المبحث األول، ومن  الوطنية ولهذا سنقوم بدراسة الوسائل   
 .ثم نبرز سبل التعاون الدولي في المبحث الثاني

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، 25ج،ر،ع  ، 5002يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،5002يوليو  52المؤرخ في  02-02األمر رقم  - 1

 .5002يوليو  52الصادرة بتاريخ 
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 يبلمكافحة التهر الوطنية الوسائل : المبحث األول 
من اجل توسيع آليات مكافحة التهريب فقد تم إنشاء ديوان وطني مكلف بمكافحة   

يمثل الجهاز المركزي والقيادي، ولجان محلية على مستوى الواليات، يقوم كل  1التهريب
جهاز منها بالسهر على متابعة وقمع الجرائم الجمركية بمختلف أشكالها، وسنوضح هذا 

التنظيمي لمكافحة التهريب في المطلب األول، وأسس  اإلطارمن خالل دراسة 
 .الوطنية في مكافحة التهريب في المطلب الثاني اإلستراتيجية

 اإلطار التنظيمي لمكافحة التهريب: المطلب األول
ينقسم اإلطار التنظيمي لمكافحة التهريب إلى جهازين األول على المستوى الوطني   

، والثاني يكون على ( نية لمكافحة التهريب الفرع األول اي جهاز مركزي وهو اللجنة الوط
، ولقد تم إنشاء ( الفرع الثاني)المستوى المحلي ويسمى باللجان المحلية لمكافحة التهريب 

 .المتعلق بمكافحة التهريب 02-02هاذين الجهازين بموجب األمر 
 اللجنة الوطنية لمكافحة التهريب: الفرع األول 

از في ديوان مكلف بمكافحة التهريب يتمتع بالشخصية المعنوية يتمثل هذا الجه  
واالستقالل المالي وهو عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، أنشئ بموجب المادة 

 .المتعلق بمكافحة التهريب 02-02من األمر  2
وعن سلطة الوصاية التي يتبع لها الديوان فقد عرفت عدة تعديالت، إذ كان في   

 02-02ألمر موضوعا تحت سلطة رئيس الحكومة، وبعد تعديل األمر رقم بادئ ا
، فقد تم إسناده إلى سلطة وصاية  5002-00-52المؤرخ في  00-02بموجب االمر 

المحدد لتنظيم  582-02دون تحديد لطبيعتها، إلى غاية صدور المرسوم التنفيذي رقم 
بأن وصايته تعود الوزير العدل، الديوان الوطني لمكافحة التهريب وسيره، الذي أوضح 

 .حافظ األختام
                                                           

، 5002غشت  52المؤرخ في  02-02، يعدل ويتمم األمر رقم 5002غشت  52المؤرخ في  00-02األمر رقم  - 1
 .20ج،ر،ع ، الجمركي ،المعدل و المتمموالمتعلق بمكافحة التهريب 
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 ـه اتـــــصالحي  -1
يكلف الديوان الوطني لمكافحة التهريب بتوجيه اإلستراتيجية الوطنية الشاملة   

 :1لمكافحة التهريب، وفي هذا الصدد فهو يتولي
 . إعداد برنامج عمل وطني لمكافحة التهريب والوقاية منه  -
 .جمع ومركزة المعلومات والمعطيات والدراسات ذات الصلة بظاهرة التهريب تنظيم  -
ضمان تنسيق ومتابعة نشاطات مختلف المتدخلين في مجال الوقاية من التهريب   - 

 . ومكافحته
 . اقتراح تدابير ترمي إلى ترقية وتطوير التعاون الدولي في مجال مكافحة التهريب -
آلي مؤمن يهدف توقع وتقييم األخطار للوقاية من وضع نظام إعالمي مركزي   - 

 .ومكافحته وكذا المساهمة في ضمان أمن الشبكة اللوجيستيكية الدولية التهريب،
التقييم الدوري لألدوات واآلليات القانونية وكذا اإلجراءات اإلدارية المعمول بها في  - 

 .التهريب مجال مكافحة
 .تقديم أية توصيات من شأنها المساهمة في مكافحة التهريب  - 
 .إعداد برامج إعالمية وتحسيسية حول اآلثار الضارة الناجمة عن التهريب - 
ويقدم الديوان الوطني لمكافحة التهريب لوزير العدل حافظ األختام تقريرا سنويا من كل  - 

 .2ة والتوصيات التي يراها مناسبة والتدابير المنفذة وكذا النقائص المعاين النشاطات
 تنظيمه وسيره  -2
إن الديوان الوطني لمكافحة التهريب يتكون بصفة أساسية من جهاز مداوالتي   

 .ويديره مدير يتمثل في مجلس للتوجيه والمتابعة عامة
 .يزود الديوان بأمانة دائمة توضع تحت السلطة المباشرة للمدير العام   

                                                           
،  5002،دار الهدى ،الجزائر،5الموسوعة الجنائية ، القانون الوقاية من الفساد و مكافحته ،طعبيدي الشافعي،  - 1

 .25ص 
 . 00سابق، ص المرجع الو راضية، تسو  - 2
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وعن التنظيم الداخلي للديوان، فإنه سوف يحدد بقرار مشترك بين وزير العدل،   

ة العمومية، أما عن مجلس التوجيه حافظ األختام ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف
 :يتشكل من المدير العام فإنه1والمتابعة الذي يرأسه 

 وزير العدل، حافظ األختام أو ممثله، رئيسا   -
 زير الداخلية والجماعات المحليةممثل و  -
 . ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية -
 .وزير الشؤون الخارجية ممثل  -
 .ممثل وزير الدفاع الوطني.-
 . وزير المالية ممثل.-
 .ممثل وزير التجارة - 
 .ممثل وزير الشؤون الدينية واألوقاف - 
 .ممثل الوزير المكلف بالصحة - 
 .المكلف بالثقافةممثل الوزير .-
 .ممثل المديرية العامة لألمن الوطني، ممثل الدرك الوطني -
 .ممثل المديرية العامة للجمارك  -
 .ممثل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية -
 ممثل المعهد الجزائري للتقييس  -
 ممثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة  - 

                                                           
 .520سابق، ص المرجع الموسی بودهان،  - 1
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وزارة باإلضافة إلى  55إن تشكيلة مجلس التوجيه والمتابعة الذي يضم ممثلي   
أجهزة وهياكل الدولة األخرى، تبين وبوضوح شمولية اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة 

 .1التهريب التي تهدف إلى إدماج كل القوى الفاعلة في هذا المسعی
يحضر اجتماعات مجلس إن المدير العام للديوان الوطني لمكافحة التهريب   

 .التوجيه والمتابعة بصوت استشاري ويتولى أمانته
 .2يمكن للمجلس االستعانة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أداء مهامه  
 :يتداول مجلس التوجيه والمتابعة السيما فيما يلي 
 مخطط العمل الوطني للوقاية من التهريب ومكافحته -
 .لمحلية لمكافحة التهريبدراسة وتقييم نشاط اللجان ا  -
 .تجنيد الخبرة الضرورية لمكافحة التهريب  -
 .برنامج التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الوقاية من التهريب ومكافحته  - 
 .برامج تكوين إطارات الدولة في مجال الوقاية من التهريب ومكافحته  -
أشهر بناء على استدعاء ( 2)مجلس التوجيه والمتابعة مرة واحدة كل ثالثة  يجتمع  

من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من هذا األخير أو بطلب من 
 .ثلثي أعضائه

يحدد المدير العام جدول األعمال ويرسله إلى كل عضو قبل خمسة عشر يوم   
لص هذه المدة بالنسبة لالجتماعات غير العادية دون على األقل من تاريخ االجتماع، وتق

 .أن تقل عن ثمانية أيام
تتخذ قرارات مجلس التوجيه والمتابعة بأغلبية األصوات، وفي حالة تعادل   

األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، وتدون مداوالت مجلس التوجيه والمتابعة في 

                                                           
 . 500سابق، ص المرجع السيواني عبد الوهاب،  - 1
 .08سابق، ص المرجع السوتو راضية،  - 2
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ؤشر عليه رئيس المحكمة محاضر يوقعها الرئيس وتقيد في سجل خاص يرقمه وي
 .المختصة

 .اللجان المحلية لمكافحة التهريب : الفرع الثاني
باإلضافة إلى الديوان الوطني لمكافحة التهريب، تنشأ على مستوى الواليات لجان  

المؤرخ  00-02محلية لمكافحة التهريب تعمل تحت سلطة الوالة، ولقد نص عليها االمر 
 .5002-02-52في 
تتولى هذه اللجان المحلية تنسيق مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهريب، وهذا   

، المحدد لتشكيلة اللجنة 5002غشت  52المؤرخ في  580-02طبقا للمرسوم التنفيدي 
 .المحلية لمكافحة التهريب ومهامها، تعمل بالتنسيق مع الديوان الوطني لمكافحة التهريب

 :صالحياتها -1
إن اللجان المحلية وفي إطار تنسيق نشاطات مختلف المصالح المكلفة بمكافحة   

، تتكفل على الخصوص بما 1التهريب على المستوى الوالئي، وتعمل تحت سلطة الوالي
 :يأتي

رسالها إلى الديوان الوطني  -  جمع المعلومات المتعلقة بنشاطات مكافحة التهريب وا 
 .التهريب لمكافحة

 .ط مكافحة التهريب على المستوى الوالئيمتابعة نشا -
 .تطوير شبكات االتصال بين مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهريب - 
 .تبليغ اإلجراءات المتخذة لجميع المتدخلين في مجال الوقاية من التهريب ومكافحته  - 
 :تقرير وجهة تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة   - 
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اللجان قد تم انتزاعها منها بعد صدور  األساسية الموكلة لهذهإن هذه المهمة   
، 50001المتضمن قانون المالية لسنة  5002-55-52المؤرخ في  52-02القانون 

والتي تمنع بيع البضائع المهربة المصادرة،  02-02 األمرمن  50الذي عدل المادة 
ة أو المصادرة في إطار لتنص على أن يتم التصرف في البضائع ووسائل النقل المحجوز 

 .مكافحة التهريب طبقا ألحكام قانون الجمارك
، أو عند 2تتشكل اللجنة المحلية لمكافحة التهريب التي يرأسها الوالي: تشكيلتها  -2

 ةاالقتضاء، األمين العام للوالي
 ممثل الجمارك على المستوى الوالئي -
 قائد مجموعة الدرك الوطني - 
 .ألوالئيرئيس األمن  - 
 المدير الوالئي للتجارة -
 المدير الوالئي للضرائب - 
 المدير الوالئي للنشاط االجتماعي - 
يمكن للجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أداء مهامها، وتزود   

اللجنة بأمانة دائمة توضع تحت مسؤولية كاتب يعينه الوالي ويخضع لسلطته المباشرة، 
للجنة بناء على استدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك، ويعد رئيس كما تجتمع ا

 .3انعقادها اللجنة جدول أعمال اجتماعاتها، ويحدد تواريخ
 .أسس اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة التهريب: المطلب الثاني

                                                           
، الصادرة 82ج،ر،ع ، 5000، يتضمن قانون المالية لسنة 5002ديسمبر سنة  52مؤرخ في  52-02قانون رقم  - 1

 .5002ديسمبر  50بتاريخ 
، 552 عالتهريب جريمة منظمة، مجلة الشرطة،  ،ساعد الهام، قراءة في قانون مكافحة التهريب في الجزائر - 2
 .502، ص 5052جويلية 55
 .500سابق، ص المرجع العبد الوهاب سيواني،  - 3
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والتي يمكن  تقوم اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة التهريب على مجموعة من األسس،  
الفرع )، و تطوير المنظومة الجمركية ( الفرع االول)تحديدها في التدابير الوقائية والقمعية 

 (.الثاني
 .التدابير الوقائية والقمعية: الفرع األول

تهدف هذه التدابير الى الحد من جريمة التهريب، سواء بتفعيل دور المجتمع 
وط العمل في القطاع الرسمي، او من خالل المدني بخطورة جريمة التهريب، وتحسين شر 

 . 1معاقبة المجرمين وكل من ساعد على هذه الجريمة
 .التدابير الوقائية  -1 
لقد ثبت أن معالجة التهريب ال يمكن أن تهمل المطلب الوقائي الذي يقتضي   

تضافر جهود الجميع، انطالقا من دور الدولة في امتصاص حركات التهريب، إقناع 
بين بالعدول عن عملياتهم التهريبية، الدعم االجتماعي والتكفل بالطبقات غير المهر 

شراكهالشغيلة، تحسيس المجتمع المدني بخطورة التهريب  في مجال التكفل بالظاهرة،  وا 
إصالح أجهزة ومؤسسات الدولة وتأهيل االقتصاد الوطني المحفز لالستثمار والعمل 

الوقائية التي تم تسطيرها قصد ضمان المكافحة القبلية من جملة التدابير  بالقطاع الرسمي
 :2للتهريب الجمركي نذكر

 تحسين شروط العمل بالقطاع الرسمي -
 مراقبة تدفق البضائع التي تكون عرضة للتهريب  - 
 وضع نظام للكشف عن مواصفات البضائع ومصدرها -
 تعميم نشر القوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية -

                                                           
1 - Abdelmadjid zaalani, Quelques Réflexions sur la gouvernance et le climat des affaires 
en Algérie , journal de droit des affaires , supplément bimestriel de la lettre juridique 
n01,2010,p51. 

 .500سابق، ص المرجع البوطالب بر اهمي،  - 2
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مكافحة الفساد والرشوة وتعزيز أخالقيات المهنة حيث أن تهيئة الظروف المواتية للعمل  -
الرسمي تتطلب أيضا العمل من أجل القضاء على أوجه الفساد والرشوة التي  بالقطاع

، حيث أن الفساد والرشوة ال يساهمان في دعم حركات التهريب 1تطبع العمليات التجارية
نشاط المتعاملين االقتصاديين الذين يرغبون في العمل  فحسب، بل يعرقالن أيضا

 . المشروع
فالوضعية االجتماعية التي يعاني منها موظفو الدولة المكلفون بمكافحة التهريب   

والناتجة عن تدني مستويات أجورهم وعدم التكفل بهم على مستوى مؤسساتهم بالوجه 
ابل غض النظر عن ن للرشوة مقعوامل تساهم في تعاطي بعض األعوا المطلوب، كلها
 .2عمليات التهريب

دعم الترتيب األمني للشريط الحدودي، وبشكل خاص في المناطق البعيدة عن مراكز   -
 .المراقبة

إشراك المجتمع المدني في الوقاية من التهريب ومكافحته، السيما عن طريق  - 
اطر التهريب على ول مخونشر برامج تعليمية، تربوية وتحسيسية ح المساهمة في تعميم
 .العموميةاالقتصاد والصحة 

 إبالغ السلطات العمومية عن أفعال التهريب وشبكات توزيع وبيع البضائع المهربة  -
 .المساهمة في فرض احترام أخالقيات المعامالت التجارية   -
فهي مطالبة  وتعتبر المؤسسة الجمركية حجر األساس في تحقيق هذا المطلب،  

بأن تلعب دورا محوريا في دعم ومرافقة االستثمارات ونشاطات المتعاملين االقتصاديين 
بتسهيل اإلجراءات الجمركية، تبسيط أحكام التشريع الجمركي، توفير نظام معلوماتي فعال 
يتيح للدولة ضمان تحقيق حياد اآلليات الجمركية والجبائية وتحقيق الشفافية في نشاطات 

 .جارة الخارجيةالت
                                                           

 . 00سابق، ص المرجع السوتو راضية،  - 1
 .552سابق، ص المرجع البوطالب براهمي،  - 2
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إن القراءة المتمعنة لهذه التدابير تبين رغبة الدولة في توسيع جهود محاربة   
 .ى الملكية الفكرية وتبيض األموالالتهريب الجمركي المحاربة جرائم أخرى كاالعتداء عل

ان الدور الذي تقوم به المؤسسة الجمركية قصد تسهيل حركة  :التدابير القمعية -2
لى الخارج، لم يمنعها من التركيز على تطبيق اإلجراءات البضائع ورؤ  وس األموال من وا 

ومتابعة مرتكبي هذه الجرائم قصد 1المحكمة للمراقبة الجمركية قصد قمع عمليات التهريب
 .2تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة قانونا

تعرض فيما يلي اإلجراءات المكرسة قانونا والتي تسمح ألجهزة الدولة من  وعليه،  
تتبع جرائم التهريب، الكشف عنها ومعاقبتها، باإلضافة إلى عرض ما تضمنه قانون 

 .مكافحة التهريب من أحكام قمعية مقررة الجرائم التهريب
في تكييفها، إن أفعال التهريب عرفت من خالل قانون الجمارك نوعا من التدرج   

، لذلك فإن المعيار المعتمد في 3والذي رافقه نوعا ما من التشديد التصاعدي في العقاب 
وصف جرائم التهريب هو طبيعة البضاعة فإذا كانت البضاعة محظورة أو خاضعة لرسم 
مرتفع كما سبق ذكره، فإن الجريمة توصف بالجنحة، ومخالفة في غيرها من البضائع، ثم 

من قانون الجمارك  252وصفا وحيدا وهو الجنحة بعد الغاء المادة أصبحت تأخذ 
الذي ألغي  02-02، وبعدها جاء األمر 5002بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 

 252المواد 
من قانون الجمارك وأعطي ألعمال التهريب كلها وصف الجنحة واذا ما  258.  250. 

ت أخرى أظفي عليها وصف الجناية ومن اقترنت بظروف معينة تصبح مشددة، وفي حاال
ثمة فالعقوبة السالبة للحرية التي جاء بها تتمثل في الحبس والسجن المؤبد، وهي العقوبات 

                                                           
دراسة قانونية مقارنة في الضريبة ) ،صخر عبد اهلل الجنيدي، نحو قانون عقوبات ضريبي يواجه تحديات العصر - 1

 . 522ص . 5002، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 5ط، ( الحمارك، الدخل العامة على المبيعات، 
 555، ص5008، االسكندرية،  5طمحمد نجيب السيد، جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه و القضاء،  - 2
 . 225سابق، ص المرجع الاحسن بوسقيعة،  - 3
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، باالضافة إلى مصادرة البضائع ووسيلة النقل و الغرامة 1االصلية لجريمة التهريب
 .2الجمركية

حبس تطبق على الجنح األصل في قانون الجمارك أن عقوبة ال :عقوبة الحبس-(1
 .الجمركية فحسب دون المخالفات وهي عقوبة خالصة تخضع للقواعد العامة

المتعلق بمكافحة  02-02من األمر  50نصت المادة :  جنحة التهريب البسيط -أ
يعاقب على تهريب المحروقات أو الوقود أو الحبوب أو الدقيق أو  :التهريب على أنه

المواد المطحونة المماثلة أو المواد الغذائية أو الماشية أو منتجات البحر أو الكحول أو 
التبغ أو المواد الصيدالنية أو األسمدة التجارية أو التحف الفنية أو الممتلكات األثرية أو 

( 5)من هذا األمر بالحبس من سنة  5ى بمفهوم المادة المفرقعات أو أي بضاعة أخر 
 ." مرات قيمة البضاعة المصادرة( 2)سنوات وبغرامة تساوي خمس ( 2)واحدة إلى خمس 

واحدة إلى خمس ( 5)ومن نص المادة يتضح أن عقوبة الحبس حددت من سنة   
مالية تساوي  سنوات على كل عملية تهريب للبضائع المذكورة، باالضافة الى غرامة( 2)

 .3خمس مرات قيمة البضائع المصادرة
 :4جنح التهريب بدون استعمال وسيلة النقل وبدون حمل سالح -ب 
عندما ترتكب " ضمن فقرتها الثانية والثالثة حيث نصت 50و نصت عليها المادة   

( 2)أشخاص فأكثر تكون العقوبة الحبس من سنتين ( 2)أفعال التهريب من طرف ثالثة 
 .مرات قيمة البضاعة المصادرة( 50)سنوات وغرامة تساوي عشر ( 50)عشر إلى 

                                                           
النقض، دار الفكر الجامعي ، القاهرة،  وأحكاملفقه مركي في ضوء اجريمة التهريب الجمجدي محمد حافظ،  - 1

 .522، ص 5008
 .20، ص 5002منشاة المعارف، اإلسكندرية،  5ط مركي،جكمال حمدي، جريمة التهريب ال - 2
 الدين، الجريمة المنظمة التهريب و المخدرات و تبييض األموال في التشريع الجزائري، نبيل صقر و قمراوي عز - 3
 .20، ص 5008الهدی، الجزائر، دار  ،5ط
 .502سابق، ص المرجع الموسی بودهان،  - 4



 الفصل الثاني                                                          إستراتيجية التصدي للتهريب
 

54 
 

عندما تكتشف البضائع المهربة داخل مخابئ أو تجويفات أو أي أماكن أخرى   
( 50)إلى عشر ( 5)مهيأة خصيصا لغرض التهريب تكون العقوبة الحبس من سنتين 

 ."مرات قيمة البضاعة المصادرة( 50)سنوات وغرامة تساوي 
سنوات ( 50)إلى عشر ( 5)يعاقب بالحبس من سنتين " على 55وتنص المادة   

مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة ووسيلة النقل، كل ( 50)وبغرامة تساوي عشر 
شخص يحوز داخل النطاق الجمركي مخزنا معدا ليستعمل في التهريب أو وسيلة نقل 

 ".مهيأة خصيصا لغرض التهريب
أو 1ادتين تنصان على أعمال التهريب عندما تقترن بظرف التعدد وعليه فان الم  

بظرف إخفاء بضائع عن التفتيش أو المراقبة باإلضافة إلى حيازة مخزن أو وسيلة نقل 
إلى عشر ( 5)داخل النطاق الجمركي مخصصا التهريب وعقوبتها الحبس من سنتين 

 .سنوات( 50)
ة النقل أو بظرف حمل لاستعمال وسيجنحة التهريب المشدد المقترن بظرف  -ج 

 :سالح ناري 
على يعاقب على أفعال التهريب التي ترتكب باستعمال أي وسيلة  55تنص المادة   

( 50)سنة وبغرامة تساوي عشر ( 50)سنوات إلى عشرين ( 50)نقل بالحبس من عشر 
 ."مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة ووسيلة النقل 

سنوات إلى عشر ( 50)يعاقب بالحبس من عشر " على 52كما نصت المادة   
مرات قيمة البضاعة المصادرة على أفعال ( 50)سنة وبغرامة تساوي عشر ( 50)

 .ناري التهريب التي ترتكب مع حمل سالح
إذن متى توفر ظرف استعمال وسيلة النقل أو حمل السالح الناري بأفعال التهريب   

سنوات إلى عشرين ( 50)د عقوبة الحبس من عشر المنصوص عليها في المادتين تشد

                                                           
 .02سابق، ص المرجع الكمال حمدي،  - 1
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و  1سنة ، باالضافة إلى مصادرة البضائع المهربة والبضائع التي تخفي الغش( 50)
 .2وسيلة النقل و الغرامة المالية

 عقوبة السجن - 2
هي سلب حرية المحكوم عليه لمدة تتراوح بين خمس سنوات كحد أدنى إلى   

عقوبة السجن قد تكون مؤبدة وهي أخطر عقوبة بعد  عشرين سنة كحد أقصى ،كما أن
اإلعدام ، وتفرض في أخطر الجرائم وعقوبة السجن مقررة لجناية التهريب التي نص 

يعاقب " والتي تنص على 52و  52عليها األمر المتعلق بمكافحة التهريب في المادة 
كون أفعال التهريب عندما ت" على 52على تهريب األسلحة بالسجن المؤبد او تنص المادة 

على درجة من الخطورة تهدد األمن الوطني أو االقتصاد الوطني أو الصحة العمومية 
 ".تكون العقوبة السجن المؤبد

والمالحظ أن المشرع الجمركي خص عقوبة السجن المؤبد بالنسبة لجناية تهريب   
ني والصحة األسلحة والتهريب الذي يشكل تهديدا خطيرا ، والذي يمس باألمن الوط

 .العمومية واالقتصاد الوطني
 .االكراه البدني المسبق -3
من قانون الجمارك، حيث يحبس كل شخص محكوم  500نصت عليه المادة    

. عليه بفعل من أفعال التهريب، إلى أن يدفع قيمة العقوبات المالية الصادرة ضده
 .3والمالحظ أن قانون مكافحة التهريب لم ينص عليها ولم ينظمه

 
 

                                                           
 ج،ر ،ع ، 5052، ويتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 5052يوليو سنة  52المؤرخ في  05-52امر رقم  - 1
 .5052يوليو  52، الصادرة بتاريخ 20
االسكندرية،  ألحديثالمكتب الجامعي ،5ط ، (المستحدثة -التقليدية )الجرائم االقتصادية  نسرين عبد الحميد، - 2

 .08، ص 5000
 .225سابق، ص المرجع الاحسن بوسقيعة،  - 3



 الفصل الثاني                                                          إستراتيجية التصدي للتهريب
 

56 
 

 العقوبات التكميلية(: 4
في "على  02-02من األمر  50، نصت المادة 1باالضافة الى العقوبات األصلية  

حالة اإلدانة من اجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا األمر، يعاقب الجاني 
 :وجوبا بعقوبة تكميلية أو أكثر من العقوبات اآلتية

 .تحديد اإلقامة -
 .المنع من اإلقامة  -
 .المنع من مزاولة المهنة أو النشاط  - 
 .إغالق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا  -
 . اإلقصاء من الصفقات العمومية  - 
 .سحب أو توقيف رخصة السياقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جديدة  -
 ".سحب جواز السفر   - 
ألصلية إذ يجب على القاضي التحكم بها ترتبط العقوبات التكميلية بالعقوبات ا 

نما يكفي الحكم بواحدة منها  .2غير انه غير ملزم بالحكم بها كلها وا 
من قانون العقوبات عن  0وتختلف العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة   

تلك المنصوص عليها في األمر المتعلق بمكافحة التهريب كونها وجوبيه، وذات طابع 
 .إلزامي

المؤرخ في  52-02من القانون  00كما أن العقوبات التكميلية الواردة في المادة   
تطبق أيضا بالنسبة لجنح التهريب باعتبارها نص عام فضال عن  50-55-5002

 .المتعلق بمكافحة التهريب  02 - 02العقوبات التكميلية التي جاء بها األمر

                                                           
 .02، ص5008، دار الهدی، الجزائر ، 2طاحمد لعور و نبيل صقر، العقوبات في القوانين الخاصة،  - 1
 .225ق، ص سابالمرجع الاحسن بوسقيعة،  - 2
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يجوز للمحكمة أن تمنع أي " ه انه من األمر المذكور أعال 50كما نصت المادة   
أجنبي حكم عليه بسبب ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا األمر من اإلقامة 

 .سنوات( 50)في اإلقليم الجزائري إما نهائيا أو المدة ال تقل عن عشر 
ارج يترتب على المنع من اإلقامة في اإلقليم الجزائري طرد الشخص المدان بقوة القانون خ

 ."الحدود بعد قضائه مدة العقوبة السالبة للحرية
وعليه ومن نص المادة يتضح أن المشرع الجزائري أجاز الحكم على األجنبي   

أو لمدة عشر سنوات حسب جسامة نوع  نهائيا 1بالمنع من اإلقامة في اإلقليم الوطني
الجريمة المرتكبة وفقا لألمر المتعلق بمكافحة التهريب وذلك وفقا لسلطة التقديرية لقاضي 

 .2الموضوع
 بالنسبة للشخص المعنوي -5
بالنسبة للشخص المعنوي الذي قامت مسؤوليته الرتكابه أفعال التهريب، يعاقب   

لحد األقصى للغرامة التي يتعرض لها الشخص أضعاف ا( 2)بغرامة قيمتها ثالثة 
ذا كانت العقوبة المقررة للشخص الطبيعي في  الطبيعي الذي يرتكب نفس األفعال، وا 

نفس األفعال بغرامة تتراوح بين السجن المؤبد يعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب 
 .دج  520.000.000دج و 20.000.000

رائم التهريب الجمركي، من إمكانية االستفادة هذا باإلضافة إلى استثناء مرتكبي ج  
 .من المصالحة

 تطبيق العقوبات السالبة للحرية: -
إن العدالة تقتضي أن تتناسب العقوبة مع جسامة الجريمة التي توقع من اجلها،  

وتطبيق العقوبة يعني تحديدها بواسطة القضاء تحديدا يبين نوعها ومقدارها كما أن 

                                                           
 .222سابق، ص الرجع مالاحسن بوسقيعة،  - 1
المتابعة الجزائية في مواد الجمركية ،  لرسالة ماجستير في العلوم القانونية ، تخصص قانون الجنائي ، بلبل سمرة،  - 2

 .505ص .5052 - 5055الجامعة الحاج لخضر ، باتنة ،
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ن والمقررتين اللجنح والجنايات الجمركية، هي عقوبات جزائية تطبق عقوبتي الحبس والسج
، السيما منها شخصية العقوبة وتفريد العقاب كما 1عليها كافة قواعد العقوبات الجزائية
 .2أنها تخضع لسلطة التقديرية للقاضي

ووضع بذلك  خرج في بعض أحكامه عن قواعد قانون العقوبات ، 02-02غير أن األمر 
 .عقوبات خاصة لجريمة التهريب

 تشديد العقوبة -
إن عقوبة الحبس المقررة للجنح الجمركية تتراوح بين حدين وللقاضي سلطة مطلقة   

في تقدير العقوبة بين هذين الحدين ، واسباب تشديد العقاب قد تكون راجعة للواقعة 
حاالت خاصة يجوز فيها  ، ولقد نص المشرع على3االجرامية أو قد تتصل بالجاني

 :المقررة قانونا وتسمى بالظروف المشددة وهي4للقاضي أن يتجاوز الحد األقصى للعقوبة 
هي ظروف ذات صلة بالوقائع الخارجية التي ارتكبت فيها  :الظروف المشددة الواقعية -

الجريمة وتؤدي إلى تشديد الجرم وقد وردت هذه الظروف بالنسبة ألعمال التهريب في 
من األمر المتعلق بالتهريب  52إلى  55في فقرتها الثانية والثالثة وفي المواد  50المادة 

 .سنوات إذا أقترن التهريب بالتعدد 50إذ تضاعف العقوبة ليصبح الحبس من سنتين إلى 
سنة إذا ارتكب التهريب باستعمال  50سنوات إلى  50وترفع العقوبة لتصبح من   

 .ح ناريوسائل النقل أو حمل سال
 

                                                           
 .22، ص 5000 الجزائردار الهدى،  ،5ط،(نصا و تطبيقا)نبيل صقر، الجمارك والتهريب  - 1
 .205سابق، ص المرجع العبد اهلل سليمان،  - 2
 . 520سابق، ص المرجع الحافظ،  مدمجدي مح - 3
جرائم  -جرائم التهريب الجمركي التعامل في النقد األجنبي )عبد الحميد الشواربي، الجرائم المالية والتجاري  -- 4

 -جرائم االفالس -جرائم تزييف العملة -جرائم البوك و االئتمان  -جرائم الضرائب الكسب غير المشروع  -الشركات 
 .555، ص  5008، المكتبة القانونية، مصر 5ط، ( جرائم الشيك
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 50، اذ تنص المادة 1يعتبر العود ظرفا عاما مشددا يبرر العقوبة على العائد:  العود -
ليها في هذا األمر منه التضاعف عقوبات السجن المؤقت والحبس والغرامة المنصوص ع

 .في حالة العود
على خالف القانون الجمركي الذي التزم الصمت محيال ضمنيا إلى القواعد  

 .2العامة المقررة في قانون العقوبات 
الفترة األمنية هي إجراء جديد لم يكن معروفا في القانون الجزائري حتى : الفترة األمنية -

 .المعدل و المتمم لقانون العقوبات  50/55/5002 المؤرخ في 52-02صدور 
مكرر منه الفترة األمنية على أنها حرمان المحكوم عليه  20حيث عرفت المادة 

من االستفادة من التدابير المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون واعادة اإلدماج 
 .3االجتماعي للمحبوسين

يخضع " المتعلق بمكافحة التهريب على 02-02من األمر  52ولقد نصت المادة   
إدانتهم من اجل ارتكاب أحد األفعال المنصوص عليها في الفصل  األشخاص الذين تمت

 :الرابع من هذا األمر إلى فترة أمنية تكون مدتها
 . سنة سجنا إذا كانت العقوبة المنصوص عليها هي السجن المؤبد ( 50)عشرين   -
 .العقوبة المنصوص عليها في باقي الحاالت  2/  5ثلثي . 5

من األمور المتعلق بمكافحة التهريب أن المشرع لم  52و يتبين من نص المادة 
نما عمم تطبيقها على كافة جرائم التهريب  يحصر تطبيق الفترة األمنية في جرائم معينة وا 

 .4غير أن طبيعة هذا اإلجراء تقتضي أن تكون العقوبة سالبة للحرية ونافذة
 :يتضمن قانون العقوبات نوعين من أسباب تخفيض العقوبة وهي  :تخفيض العقوبة   -

                                                           
 .02سابق، ص المرجع الكمال حمدي،  - 1
 .222سابق، ص المرجع الاحسن بوسقيعة، - 2
 . 580ص  سابق،المرجع البلبل سمرة،  - 3
 .222سابق، ص المرجع ال، احسن بوسقيعة - 4
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يستفيد مرتكب جريمة التهريب إلى نفس .( األعذار القانونية)األسباب القانونية . أ
، من عذر صغر السن المنصوص عليه في المادة 1االسباب المقررة في قانون العقوبات

 58و 52يتراوح سنه ما بين من قانون العقوبات بحيث يطبق على القاصر الذي  20
سنة  50سنوات إلى  50سنة، نصف مدة الحبس المقررة للبالغ في مواد الجنح وعقوبة 

-02من األمر  58كما نصت المادة . إذا كانت العقوبة المقررة للبالغ هي السجن المؤبد
المتعلق بمكافحة التهريب على تخفض العقوبة التي يتعرض لها مرتكب جرائم  02

ب أو من شارك في ارتكابها إلى النصف إذا ساعد السلطات بعد تحريك الدعوى التهري
أعاله،  52العمومية في القبض على شخص أو أكثر من األشخاص المبينين في المادة 

ذا كانت العقوبة المقررة السجن المؤبد تخفض إلى عشر   ."سنوات سجنا ( 50)وا 
 22المنصوص عليها في المواد من وهي  (:الظروف المخففة)االسباب القضائية   -

من قانون العقوبات على العقوبات السالبة للحرية المقررة ألعمال  2مكرر  22إلى 
ال يجوز " تنص من قانون الجمارك التي 585التهريب جنحا كانت أو جنايات وفقا للمادة 

دة المخالفين للقاضي تبرئة المخالفين استنادا إلى نيتهم، غير أنه إذا رأت جهات الحكم إفا
 ..."بالظروف المخففة

حيث استبعدت  02-02من األمر  55إال أنه هناك استثناء نصت عليه المادة   
 :الظروف المخففة في ثالث حاالت وهي

 . إذا كان الجاني محرضا على ارتكاب الجريمة  -
أو مهنة ذات صلة بالنشاط المجرم وارتكب الجريمة  إذا كان يمارس وظيفة عمومية -

 .وظيفته وبمناسبتها أثناء تأدية
 .اذا استخدم العنف أو السالح في ارتكاب الجريمة   - 

                                                           
 .20سابق ، ص المرجع النبيل صقر و قمراوي عز الدين ،  - 1
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من األمر المتعلق بمكافحة التهريب على  50نصت المادة : اإلعفاء من المتابعة -
ائم التهريب قبل ارتكابها أو اإلعفاء من المتابعة كل من اعلم السلطات العمومية عن جر 

 .1محاولة ارتكابها 
وقف تنفيذ العقوبة هو من الطرق التي يسمح بها القانون : وقف تنفيذ العقوبة:  -

لسلطة التقديرية للقاضي بغرض إصالح المحكوم عليه ويقوم هذا النظام على  واخضاعها
مجرد تهديد المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر عليه بالحبس أو الغرامة إذا اقترف جريمة 
جديدة خالل مدة محددة تكون بمثابة فترة التجربة فإذا ما اجتاز المحكوم عليه هذه الفترة 

 .2الجريمة ثانية سقط الحكم الصادر ضده واعتبره كان لم يكن بنجاح دون أن يقع في 
. 3ويستند وقف تنفيذ العقوبة إلى الظروف العامة التي تحيط بالمحكوم عليه 

من قانون اإلجراءات الجزائية للمجالس القضائية وللمحاكم في حالة  205وتجيز المادة 
سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو  الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه قد

جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر بحكم مسبب بإيقاف كلي أو جزئي لتنفيذ العقوبة 
 .األصلية

ووقف التنفيذ جائز في كل الجنح، كما أنه جائز في الجنايات إذا قضى فيها على   
 .4الجاني بعقوبة الحبس لجنحة بفعل استفادته بالظروف المخففة

كما أن وقف التنفيذ ال يكون إال بالنسبة لعقوبات الحبس والغرامة، كما أنه أمر   
جوازي متروك لتقدير القاضي بالسنة أيضا للجنح الجمركية بما فيها أعمال التهريب 

 .المحكوم فيها بالحبس دون الغرامة والمصادرة الجمركية

                                                           
1 - Chaïb Bounoua, Op. cit, p.25. 

 .500سابق، ص المرجع البليل سمرة،  - 2
 .202سابق، ص المرجع العبد اهلل سليمان،  - 3
 .220ص  سابق،المرجع الاحسن بوسقيعة،   - 4
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الحكم واال كان معيبا ومتى قضى القاضي بوقف تنفيذ العقوبة وجب عليه تسبيب   
ومن آثار وقف التنفيذ انه يعلق تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة لمدة خمس سنوات من تاريخ 
صدور الحكم فإذا لم يصدر ضد المحكوم عليه خالل هذه المهلة حكم جديد بعقوبة 

 .الحبس أو السجن الرتكاب جناية أو جنحة اعتبر الحكم السابق ملغی
الخمس سنوات حكم جديد بعقوبة الحبس أو السجن لجناية واذا صدر خالل هذه   

 .أو جنحة تنفذ عليه أوال العقوبة الصادر بها الحكم األول ثم الثانية
 مركيةجتطوير المنظومة ال: الفرع الثاني

ال يمكن الحديث عن إستراتجية ناجعة لمكافحة التهريب الجمركي بمنأى عن   
الجمركية، التي أضحت ضرورة وتستدعي تكاثف الخوض في إصالح وعصرنة المؤسسة 

كل الجهود ضمن تسيير منسق وتساهمي بغية الدفع بإدارة الجمارك لتحقيق الفعالية 
 .المطلوبة

 تحسين وسائل العمل  -1
إن نجاح أي مخطط لمحاربة التهريب الجمركي يتطلب توفير الوسائل الحديثة   

، والتي هي األخرى في سعي 1شبكات التهريبالمسايرة للتحوالت المختلفة التي تعرفها 
دائم المتالك أحدث الوسائل التي تسهل لها تمرير البضائع عبر الحدود وتمنح لعناصرها 

 : 2إمكانية اإلفالت في حال كشف عملياتهم التهريبية، وهذا من خالل 
 .تقريب اإلدارة الجمركية من المتعاملين االقتصاديين -
ظيفة التكوين باالهتمام أكثر بالمركز الوطني للتكوين الجمركي، إعادة االعتبار الو  - 

 .الجمارك وكذا مدارس

                                                           
1 - Belaid abrika, etude de limpact du système de la corruption a gestion clienteliste 
et/ou clanique dans les pays en developpement ;cas de i algerie, universite de 
versalles,st-quentin-en-Yvelines, 2013,p343. 

 .502ص  سابق،المرجع السيواني عبد الوهاب،  - 2
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 .الخ... التكفل الالئق بوظائف اإلعالم، االتصال، الرقمنة  -
 .العقلنة في تسيير الوسائل المادية والهياكل القاعدية الموجودة -
ل عمل المفتشية العامة التركيز أكثر على وظيفة الرقابة الجمركية عن طريق تفعي - 

 والعمل على خلق مصالح خارجية لها للجمارك
 .تقوية جهود مكافحة الغش الجمركي بمختلف أشكاله بما فيها التهريب الجمركي -
 .تحسين اإلمكانيات المادية وتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة - 
 .تنمية الموارد البشرية والتكوين  -
 .المنظمة لالستبدال في المناصب الحساسة تحيين األحكام -
 التركيز على أخالقية المهنة -
 .تحسين ظروف الحياة والعمل ألعوان الجمارك  -
 .توسيع صالحيات أعوان الجمارك في مجال مكافحة التهريب  -
 مكافحة الفساد وتعزيز أخالقيات المهنة - 
استثمار الجهود الدولية في إطار  إن اإلستراتيجية الوطنية لم تغفل: تطوير التعاون -2

يهدف إلى تحقيق نجاعة أكبر في مكافحة التهريب، آخذة بعين االعتبار  1تعاون متبادل
االلتزامات المترتبة عن انضمام الجزائر لعدد من االتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة 

اقب والتعاون الجريمة المنظمة، والسيما في مجاالت تبادل المعلومات، التسليم المر 
 .العملياتي في إطار مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل الذي يحكم العالقات الدولية

إن هذا التعاون الدولي المقصود ال يقتصر على مجرد التعاون اإلداري فقط، بل   
 .2يمتد كذلك إلى التعاون القضائي والعملياتي

                                                           
 . 502سابق، ص المرجع الساعد الهام،  - 1
 .55سابق، ص المرجع العبيدي الشافعي،  - 2
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تعاون قضائي على أوسع نطاق تقام عالقات : التعاون القضائي واإلداري والعملياتي  -
ممكن مع الدول بهدف الوقاية والبحث ومحاربة جرائم التهريب وكذا ضمان الشبكة 

 .من قانون مكافحة التهريب 22اللوجيستيكية الدولية ، وذلك وفقا للمادة 
من قانون مكافحة التهريب ومبدا المعاملة بالمثل، وفي  22وطبقا لنص المادة   

الثنائية ذات الصلة، توجه طلبات المساعدة في مجال محاربة التهريب إطار االتفاقيات 
الصادرة عن السلطات األجنبية كتابيا أو بالطريقة اإللكترونية إلى الجهات المختصة، 
وتكون مصحوبة بكل المعلومات الضرورية، إذا ما وجه الطلب إلكترونيا يمكن تأكيده 

 .بواسطة أي وسيلة تترك أثرا مكتوبا 
وفي حالة االستعجال القصوى يوجه الطلب شفهيا مع مراعاة تأكيده بوثيقة مكتوبة 
أو إلكترونيا في أقرب اآلجال، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند االقتضاء عن طريق 

 .التنظيم
في إطار االتفاقيات الثنائية ذات الصلة، يمكن للسلطات المختصة : التعاون التلقائي. 2

دة تلقائي الدولة أجنبية ودون أجل في حاالت التهريب التي قد تهدد بشكل تقديم المساع
خطير االقتصاد أو الصحة العمومية أو األمن العمومي أو أمن الشبكة اللوجيستية الدولية 

 .أو أي مصلحة حيوية لدولة أجنبية
لقد ساير األمر المتعلق بمكافحة التهريب :معلومات المتعلقة بجرائم التهريبتبادل ال -

 1لقانون الجمارك وجاراه تماما السيما من خالل قضائه بالتعاون والتنسيق مع الدول 
، حيث نص 2شريطة أن يكون ذلك في إطار المبدأ الدولي المعروف في هذا المضمار

 :على ما يلي
الثنائية ذات الصلة، يمكن  مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي إطار االتفاقيات "  

الجهات المؤهلة تبليغ الدول المعنية، تلقائيا أو بناء على طلبها، بالمعلومات المتعلقة 
                                                           

 .02سابق، ص المرجع المحمد سعد الرحاحلة وايناس الخالدي،  - 1
 .502سابق، ص المرجع السيواني عبد الوهاب،  - 2



 الفصل الثاني                                                          إستراتيجية التصدي للتهريب
 

65 
 

بالنشاطات المدبرة أو الجارية أو المنجزة والتي تشكل قرينة مقبولة تحمل على االعتقاد 
 .بارتكاب أو احتمال ارتكاب جريمة تهريب في إقليم الطرف المعني 

على أنه  02-02من األمر  20نصت المادة :استعمال المعلومات وسريتها وحمايتها -
ال تستغل المعلومات المبلغة إال لغرض التحريات واإلجراءات والمتابعات القضائية، سرية 

 .المعلومات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مضمونة
علق بقانون مكافحة التهريب المت 02-02 األمرمن  25نصت المادة :حدود المساعدة -

على أنه يمكن المصالح المختصة أن ترفض تقديم المساعدة المطلوبة في إطار هذا 
األمر أو تقدمها مع مراعاة تحقيق شروط معينة، إذا اتضح انها قد تمس بكل من السيادة 

ام العام أو الوطنية أو القوانين أو االلتزامات المترتبة عن اتفاقيات دولية أو األمن أو النظ
المصالح الوطنية الهامة األخرى، أوانها قد تلحق ضرر بالمصالح التجارية والمهنية 

 ."المشروعة
لقد ساير هذا األمر كذلك قانون الجمارك من خالل قضائه بالتعاون والتنسيق مع  

 .الدول الصديقة والشقيقة شريطة أن يكون ذلك في إطار المعاملة بالمثل 
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 التعاون الدولي في مكافحة التهريب: الثاني  المبحث
باعتبار أن ظاهرة التهريب هي جريمة عابرة للحدود فإنه من الواجب تكاثف   

الجهود من أجل مكافحتها والقضاء عليها وذلك من خالل االتفاقيات الثنائية والجماعية، 
صالح االقتصادية وباعتبار أن ظاهرة التهريب ال تقتصر في أضرارها وخطورتها على الم

التهريب التي تتمثل في خرق القوانين  والمالية والجمركية لدولة فقط، وطبيعة أن
والتنظيمات المعمول بها في دولتين فأكثر، نظرا لتمرير البضائع ورؤوس األموال بصفة 
غير شرعية بين أقاليمها زد إلى ذلك دوره المثبت في السنوات األخيرة في تمويل بعض 

العابرة لألوطان، والتي تشكل تهديدا ألمن الدول دون استثناء والمتمثلة في الجرائم 
، كما أنه يعمل على تنمية جرائم أخرى والتي من بينها 1اإلرهاب على سبيل الخصوص

جريمة تبييض األموال والجريمة المنظمة كل هذا جعل من الضروري أن يتم التصدي له 
 .2ومكافحته بتكاثف جهود الدول

وبإبرام الجزائر جملة من االتفاقيات الدولية، عملت على دعم مختلف المساعي   
الدولية المنصبة في هذا اإلطار، من خالل مشاركتها في مختلف اللقاءات والتظاهرات 

 .الدولية لتعرب عن حرصها الشديد على إرساء قواعد للتعاون الدولي المتبادل األطراف
جسد في شكل اتفاقيات متعددة األطراف أو في شكل إن هذا التعاون الدولي قد يت  

توصيات تصدرها مؤسسات أو هيئات دولية وهذا ما أتناوله في المطلب األول، وتعاون 
 إقليمي أو ثنائي أتطرق له في المطلب الثاني

 التعاون الدولي متعدد األطراف: المطلب األول
وحساسية ملف التهريب إن وضع استراتيجيات للتعاون الدولي متعدد األطراف   

الجمركي وتطلعات الدول لهذا التعاون يجعل من مهمة إرساء قواعد منسجمة وفعالة 
 .للغاية للمساعدة اإلدارية المتبادلة مهمة صعبة

                                                           
1 - Abdelmadjid ZAALANI, Op.p50. 

 .82سوتو راضية، مرجع سابق، ص  - 2
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غير أن الدول لم تكف محاوالتها إلبرام اتفاقيات دولية تتولى مهمة الوقاية والتصدي لهذه 
 .الجريمة

دولي متعدد األطراف موضوع الحديث لم يتكرس من خالل من هنا فإن التعاون ال  
االتفاقيات الدولية السارية حاليا إال بعد سنوات طويلة من العمل على وضع تصور موحد 

 .للمشكل وصياغة حل مناسب له
 2فقرة  28ولقد تم النص على هذا المسعى في أحكام قانون الجمارك المادتين   

إلى  22المتعلق بمكافحة التهريب المواد من  02-02مر وأحكام اال 5فقرة  528والمادة 
منه، على أن يتم التعاون الدولي في هذا المجال على درجات متفاوتة شريطة  25

والشهادات  1المعاملة بالمثل، كما قد يأخذ أشكال مختلفة أهمها تبادل المعلومات 
حقيقات الجمركية او والمحاضر وغيرها من الوثائق التي من شأنها أن تساعد على الت

 .تثبت جرائم تهريب
البد من اإلشارة إلى تنسيق الجزائر لجهودها الرامية لمكافحة التهريب الجمركي مع   

وكذا بالمشاركة الفعالة في أشغال المنظمة  دول الجوار في إطار إتحاد المغرب العربي،
 :العالمية للجمارك في مختلف لجانها الدائمة وذلك من أجل تحقيق هدفين هما

 .تبسيط وتسهيل إجراءات الجمركة  -
 .تفعيل آليات مكافحة الغش والتهريب الجمركيين  - 
يأخذ التعاون الدولي في مجال مكافحة التهريب أشكاال مختلفة شريطة المعاملة   

بالمثل، ويمكن أن يتجسد في تبادل المعلومات والشهادات والمحاضر وغيرها من الوثائق 
التي من شأنها أن تساعد على التحقيقات الجمركية أو تثبت وقوع جرائم تهريب، إضافة 

 .2ة على ضبط المهربينإلى كل أشكال الدعم والمساعد

                                                           
 .502سابق، صالمرجع الساعد الهام،  - 1
 . 522سابق، ص المرجع البوطالب براهمي،  - 2
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وفيما يلي سوف أتناول أهم النتائج التي توصلت إليها المنظمة العالمية للجمارك   
من توصيات وقرارات في مجال مكافحة الغش والتهريب ( مجلس التعاون الجمركي سابقا)

 في الفرع األول، وكذا االتفاقيات الدولية متعددة األطراف للمساعدة اإلدارية المتبادلة
 .والمتمثلة في اتفاقيتي نيروبي وجوهانسبورغ في الفرع الثاني

 توصيات وقرارات المنظمة العالمية للجمارك:الفرع األول 
اعتبارا لكون المعامالت المالية والمبادالت التجارية بين الدول ال تقتصر في  

لشعوب فوائدها ومنافعها على المصالح االقتصادية والمالية، الضريبية والجمركية ل
نما تتعداها لتشمل أيضا المصالح االجتماعية والثقافية بل  والمجتمعات والدول فقط، وا 
وحتى المصالح السياسية واألمنية لهذه الشعوب والمجتمعات والدول خاصة عندما يتعلق 

 .األمر باستيراد وتصدير سلع وبضائع معينة عن طريق التهريب
اون والتبادل بين الدول لتسهيل عملية التبادل واعتبارا لذلك وغيره فإن تكريس التع  

التجاري وتدفق وسيولة وانسياب السلع والبضائع بين هذه الدول ومحاربة الغش والتهريب 
الجمركيين كان من االنشغاالت األساسية لمجلس التعاون الجمركي سابقا المنظمة 

يات مختلفة، حيث بطرق وآليات وكيف 5020العالمية للجمارك حاليا والذي تأسس عام 
أصدر العديد من التوصيات واللوائح والقرارات في هذا السياق، ولقد استمرت المنظمة 
العالمية للجمارك على نفس النهج ساعية بذلك إلى تحقيق األهداف المسطرة والتي في 

 .مقدمتها صياغة وتفعيل جهود التعاون الدولي في مجال التهريب
: 1ت الصادرة في مجال مكافحة الغش والتهريب نذكرومن بين التوصيات والقرارا  
لقد كانت هذه التوصية أول مبادرة للمجلس في مجال : 1553ديسمبر  5توصية   -

المساعدة اإلدارية المتبادلة لكنها لم تسمح إال بتعاون محدود الفعالية بين اإلدارات 
جاءت بها كانت قائمة  وذلك باعتبار أن أوجه التعاون التي أألعضاءالجمركية للدول 

                                                           
 .505سابق، ص المرجع البن الطيبي مبارك،  - 1
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أساسا على العالقات الشخصية والمباشرة بين المصالح المعنية دون الحاجة للمرور 
 .بجهاز ممركز للمعلومات

كما نوهت التوصية بأن إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة للتعاون في هذا اإلطار سيثمن من 
 .مبادرة المجلس ويوثق سبل التعاون اإلداري المتبادل

 .1تبنت هذه التوصية إحداث نظام مركزي للمعلومات: 1554جوان  22ية توص  -
 في ظل انتشار ظاهرة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية،: 1597جوان  7قرار   -

دعي مجلس التعاون الجمركي من خالل هذا القرار سلطات مختلف الدول إلى ضرورة 
خلق تعاون فعال في مجال محاربة المخدرات ودعم وتقوية التعاون اإلداري بين اإلدارات 

 . الجمركية في هذا المجال
يتضمن ضرورة تطوير التعاون لمحاربة تهريب الوسائل : 1579جوان  15قرار   -

المتعلقة  5000الفنية والتحف األثرية، كما نوه فيه بأهمية اتفاقية اليونسكو لسنة  واألدوات
بالتدابير التي ينبغي اتخاذها لمنع االستيراد، التصدير والتحويل غير الشرعي للمنتوجات 
الفنية واألثرية، ودعى القرار الدول األعضاء في هذا السياق إلى تدعيم سبل المساعدة 

ادلة فيما بينهم وذلك بالرجوع إلى الوسائل المتاحة من خالل التوصيات اإلدارية المتب
 .السابقة

تتضمن محاربة الغش الجمركي انطالقا من األشخاص المقبوض : 15232توصية   -
عليهم، وتدعو هذه التوصية الدول األعضاء إلى تنسيق جهودها لتحديد هوية األشخاص 

ؤثرات العقلية عن طريق إجراء التحريات وتبادل مرتكبي أعمال المتاجرة بالمخدرات والم
المعلومات الضرورية خاصة تلك المتعلقة باألشخاص القادمين من الدول المنتجة 

 .3للمخدرات مع مراقبة تحركاتهم

                                                           
 . 82سابق، ص المرجع  السوتو راضية، - 1
 .22سابق، ص المرجع الصالح بوكروح،  - 2
 .82سابق، ص المرجع السوتو راضية،  - 3
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من خالل ما سبق، نستنتج أن مجلس التعاون الجمركي قد أعطى أهمية كبرى   
الجمركي، لكن بعض الدول األعضاء وجدت للتعاون الدولي في مجال مكافحة الغش 

نوعا من الصعوبة واإلحراج في منح مساعدتها اإلدارية في هذا المجال على مجرد 
توصيات وقرارات غير ملزمة، وأبدت بذلك تحفظا في الرجوع إلى السبل التي جاءت بها 

غة إلى صيا 5020هذه األخيرة، األمر الذي دفع بمجلس التعاون الجمركي في جوان 
المخالفات  نموذج لالتفاقيات الثنائية للمساعدة اإلدارية المتبادلة من أجل الوقاية من

الجمركية والبحث عنها وردعها باعتبار أن الدول بإبرامها التفاقيات ثنائية ستشجع أكثر 
 .1على تبادل المعلومات مع نظيراتها

عرضة للتعديل في أي  لكن التعاون في إطار اتفاقيات ثنائية أو حتى إقليمية يبقى
وقت باعتبار أن الدول األطراف تحتفظ بالحرية المطلقة في حذف بعض التدابير، أو 

 .تعديلها إضافة بنود جديدة وذلك باالتفاق المشترك وخدمة لمصالح واحتياجات الطرفين
هذا األمر ال يمكن أن يستجيب لحاجة الدول الملحة إلرساء قواعد للمساعدة   

متبادلة في إطار أوسع من التعاون الذي قد يتم على المستوى الثنائي أو اإلدارية ال
اإلقليمي بالنظر إلى الطابع الدولي لظاهرة التهريب الجمركي على الرغم من أن التعاون 

 .الثنائي أو اإلقليمي كثيرا ما يكون مثمرا ومجديا 
لغش الجمركي عن من هنا بدأ التفكير في ترجمة سعي الدول الدائم إلى مكافحة ا  

 .طريق تدعيم سبل التعاون المتبادل بينها من خالل اتفاقيات دولية متعددة األطراف
، حين كلف مجلس التعاون الجمركي اللجنة التقنية 5002وقد كان ذلك سنة   

الدائمة بصياغة مشروع االتفاقية متعددة األطراف تتعلق بالمساعدة اإلدارية المتبادلة من 
من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها، وكانت بذلك أول خطوة أجل الوقاية 

 .إلرساء قواعد التعاون المتبادل من خالل اتفاقيات دولية متعددة األطراف

                                                           
 . 528سابق، ص المرجع البوطالب براهمي،  - 1
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 .االتفاقيات الدولية متعددة األطراف: الفرع الثاني 
تتمثل االتفاقيات الدولية متعددة األطراف التي اهتمت بالتعاون الدولي في مجال مكافحة 

 :الغش الجمركي والتهريب في كل من 
 .5000اتفاقية نيروبي لسنة 

 .5002اتفاقية جوهانسبورغ لسنة  
تعرف اتفاقية نيروبي باالتفاقية الدولية للتعاون : 1577اتفاقية نيروبي لسنة   -1

اإلداري المتبادل من أجل تدارك الجرائم الجمركية والبحث عنها وقمعها ، تم التوقيع عليه 
، 1، تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي 5000جوان  00بتاريخ ( كينيا)في نيروبي 

دول بما فيها الجزائر، انضمت إليها معظم ال 5080ماي  55ودخلت حيز التنفيذ في 
،  5،  2، 0) مالحق منها  2، وصادقت على تعديالتها وعلى 5088التي انضمت سنة 

الصادرين في  82-05و  82-88بموجب المرسومين رقم  ، وذلك5005سنة (  5
على أساس مكافحة الجرائم الجمركية بصفة  ، حيث جاءت هذه االتفاقية2الجريدة الرسمية

 .ولوية لعملية تهريب المخدرات والمواد الضارةعامة مع إعطاء األ
إن اتفاقية نيروبي ترتكز على مبدأ أساسي هو مبدأ المعاملة بالمثل، الذي يتعبر   

مبدأ من مبادئ القانون الدولي، كما أنها تتصف بمجموعة من الخصائص التي تظهر 
 :3فيما يلي

                                                           
 .22صالح بو كروح، مرجع سابق، ص  - 1
، يتضمن االنضمام الى االتفاقية الدولية للتعاون االداري 5088أفريل  52المؤرخ في  82-88مرسوم رقم  - 2

ة في المعد 0و  2و  5المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية و البحث عنها و قمعها ، المعدلة والى مالحقها أو 
 .5080افريل  50الصادرة بتاريخ  52 ج،ر،ع،  5000يونيو  0نيروبي في 

ظاهرة التهريب  الجمركي و استراتيجيات مكافحته ، مذكرة ماجستير في العلوم التجارية ،  بودالي بلقاسم،  - 3
 .582، ص  5055-5050تخصص المالية العامة ،جامعة أبو بكر  بالقايد ،  تلمسان ،  
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مصادقة على ملحق أو أكثر منها يمكن ألية دولة االنضمام إلى االتفاقية عن طريق ال  -
يبين منح االتفاقية لكل دولة إمكانية قبول أو رفض أي ملحق من ملحقاتها، مع  وهذا ما

 .الدولة المنظمة ملحقا واحدا على األقل وجوب أن تقبل
فتح مجال أوسع للتعاون اإلداري المتبادل في إطار مكافحة الغش الجمركي والتهريب   -

الرجوع إلى اإلجراءات القضائية مع الحرص على عدم حدوث أي  بوضع إمكانية وذلك
 .اتفاقيات أخرى للمساعدة القضائية واحترام التشريعات الوطنية للدول األعضاء تداخل مع

حفظ المعلومات المطبوعة بالسرية واستعمالها طبقا لما تسمح به شروط الدولة المانحة   -
 .لها
تفسير االتفاقية أو تطبيقها للمفاوضات المباشرة بين  ترك حل التراعات التي تطرأ على -

 .المعنية األطراف
يمكن ألية دولة أن ترفض تقديم المساعدة، أو االستجابة وفق شروط تضعها عندما  -

الطلب من طرف دولة أخرى إذا رأت بأن فيه مساسا بسيادتها أو أمنها أو  يوجه إليها
التجارية المشروعة لمؤسساتها العمومية أو مصالح أخرى لها، أو أنه يضر بالمصالح 

الخاصة، أو في حالة اعتقادها بأن الدولة الطالبة للمساعدة لو وضعت في نفس الظروف 
 .لن تقدم هذه المساعدة

 .يمكن للدول األعضاء تأسيس تعاون أوسع من ذلك المنصوص عليه في االتفاقية  -
 : نيروبي، كان بالموافقة على المالحق التاليةاما بالنسبة النضمام الجزائر إلى اتفاقية  

 .المساعدة التلقائية :الملحق األول 
المساعدة بناء على طلب قصد تحديد الحقوق والرسوم عند االستيراد أو :  الملحق الثاني 

 .التصدير
 المساعدة بناء على طلب في مجال الرقابة  :الملحق الثالث 

 .تركيز المعلومات:  الملحق التاسع
 : أما بالنسبة التي رفضتها الجزائر ولم تصادق عليها هي
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 .المساعدة في مجال الرقابة:  الملحق الرابع
 .التحقيق والتبليغ بناء على طلب:  الملحق الخامس

 .مثول أعوان الجمارك أما المحاكم األجنبية:الملحق السادس  
 .حضور أعوان جمارك أجنبية على مستوى اإلقليم الجمركي :الملحق السابع 
 .المشاركة في التحقيقات بالخارج :الملحق الثامن 
 .المساعدة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية:  الملحق العاشر

المساعدة في مجال مكافحة تهريب التحف الفنية واألثرية  :المحلق الحادي عشر  
 .الثقافية المنتجات ومختلف

إن التعمق في محتوي هذه المالحق التي صادقت عليها الجزائر سيظهر لنا  
، فهي ال تسمح بتعاون عملي، فعلي وفعال، كما أنها ال 1محدودية التعاون في إطارها 

تتطلب بذل جهود جبارة وال اتخاذ تدابير استثنائية من طرف الدول القابلة لها، باعتبار أن 
طار ما يمكن ألية إدارة جمارك أن تقدمه من معلومات والتي تدخل معظمها يدخل في إ

 .في إطار نشاطها العادي
التي  5000بالرغم من أن اتفاقية نيروبي لسنة : 2223اتفاقية جوهانسبورغ لسنة   -2

 دولة، إال أنه اعترضتها بعض النقائص، 22انضمت إليها أكثر من أربعة وخمسين 
والتي سنحاول كشفها في اتفاقية جوهانسبورغ، بحيث جاءت هذه االتفاقية المتمثلة في 

ومن جملة نقائص  2التعاون اإلداري المتبادل في مجال مكافحة الغش الجمركي والتهريب
 :اتفاقية نيروبي نذكر

المرونة المفرطة التي جاءت عليها اتفاقية نيروبي، حيث نجد أن االنضمام إليها  -
بتبني ملحق واحد على األقل، األمر الذي يعكس الحرية الكبيرة الممنوحة  روط فقطمش

للدول في اختيار النموذج المناسب لها حسب أوضاعها االقتصادية ودرجة الخطورة التي 
                                                           

 . 80سابق، ص المرجع الراضية، سوتو  - 1
 .588سابق، ص المرجع البودالي بلقاسم،  - 2
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الجمركي بما فيها التهريب بالنسبة إليها، مما قد يؤثر سلبا على  تشكلها ظاهرة الغش
 .مستوى التعاون بين الدول

وضع حدود عديدة في تقديم المساعدة حالت دون نجاعتها، إذ أن طلبات المساعدة ال   -
الخ، ... تطال طلبات التوقيف، تحصيل الحقوق والرسوم ومختلف االقتطاعات  يمكن أن

تعاون حقيقي يفترض غياب مثل هذه القيود وتقبل مختلف أوجه  في حين أن وجود
 .المساعدة دون تحفظ

ى الدول األعضاء في االتفاقية التي تتميز بنظام معلومات فعال يجعلها يمكن إلحد  -
البحث على المعلومات لدى دول أخرى أن ترفض تزويد دولة أو دول أخرى  في غنا عن

تتميز ضعف نظامها المعلوماتي بالمعلومات المطلوبة، أو ال تقوم بتوفيره في الوقت 
الجمركي والكشف عن عمليات الغش  المحدد مما يعيق استكمال إجراءات التحقيق

 .والتهريب الجمركيين
فيما يتعلق بسماح اتفاقية نيروبي للدول األعضاء باللجوء إلى المساعدة القضائية، ما    -

 .محاولة إليجاد منافذ بديلة للتعاون خارج االتفاقية هو إال
تفاقية للمفاوضات إن ترك مهمة تسوية التراعات الناشئة عن تطبيق أو تفسير بنود اال  -

بين األطراف المعنية، قد يفتح المجال أمام وضعيات شائكة ال حل لها وال تخدم  المباشرة
 .الدول التعاون بين

ورغم ما تقدم من ذكره لنقائص اتفاقية نيروبي إال أنها قد شكلت خطوة عمالقة في  -
جوهانسبورغ لسنة وهكذا جاءت اتفاقية . من أجل مكافحة الغش والتهريب مجال التعاون

لتحدث تغيرا محسوسا في سبل المساعدة اإلدارية المتبادلة، وعلى الرغم من أن  5002
الجزائر لم تنظم إليها بعد إال أنها تمنح آفاقا جديدة للتعاون الدولي المتبادل وتشجع على 

 .االنضمام إليها
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ياب فكرة المالحق إن أول ما يمكن أن يشد االنتباه عند قراءة هذه االتفاقية هو غ  
والمصادقة االختيارية عليها، ولعل هذا األمر يعد من أبرز اإليجابيات التي جاءت بها 

 .1هذه االتفاقية تفاديا للنقائص التي نجمت عن مرونة االتفاقية السابقة
لقد عكفت كذلك االتفاقية على تحديد مضمون طلبات المساعدة بوضوح ضمن   

هذا وينبغي  ، على عكس اتفاقية نيروبي التي تجاهلت ذلك،2 الفقرة الرابعة من المادة
التأكيد على أن اتفاقية جوهانسبورغ صدرت في وقت تطورت فيه أشكال الغش الجمركي 
والجريمة المنظمة إلى حد كبير، فإنها قد أدرجت قضية مكافحة تبيض األموال ضمن 

المادة األولى منها مجموعة  اهتماماتها، حيث تضمن مفهوم التشريع الجمركي الوارد في
 .التدابير المتعلقة بمكافحة تبييض األموال

منها، من أن المساعدة التلقائية تكون أساسا  2أضف إلى ذلك ما جاءت به المادة   
في الحاالت الخطيرة التي قد تلحق ضررا جسيما باالقتصاد أو بالصحة العمومية أو 

ي بلد، بحيث تقدم إدارات الجمارك لبعضها باألمن العمومي أو بأية مصلحة حيوية أل
 .البعض جميع المعلومات التي بحوزتها

 كما أن االتفاقية قد أوجدت أشكال جديدة لتبادل المعلومات التي تتمثل أساسا في  
التبادل اآللي للمعلومات الذي يتم باالتفاق المشترك بين األطراف المتعاقدة، والتبادل 

يتعلق بجميع المعلومات الخاصة التي ترتبط بمراسالت لم الذي  2المسبق للمعلومات
 .تصل بعد إلى اإلقليم الجمركي للدولة المعنية

فيما يخص تسوية النزاعات وتداركا للنقائص التي جاءت في اتفاقية نيروبي، فإن   
 :طرق للتسوية يتم اللجوء إليها تدريجيا وهي( 2)اتفاقية جوهانسبورغ تعرض ثالث 

 األطراف ت المباشرة بين المفاوضا -
 .اللجوء إلى لجنة تسيير االتفاقية -

                                                           
 . 500سابق، ص المرجع البودالي بلقاسم،  - 1
 .88سابق، ص المرجع السوتو راضية،  - 2
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من خالل ما سبق ذكره في إطار التعاون الدولي في مكافحة  :الحل الدبلوماسي - 
التي وردت في اتفاقية  1والتهريب، يتضح بأن اتفاقية جوهانسبورغ حاولت تدارك النقائص

نيروبي إال أنها وقعت هي األخرى في بعض األخطاء لكن تبقى تعبر عن مجهود يستحق 
فعال التثمين، ويمكن أن يتم تدارك هذه األخطاء باللجوء إلى التعاون على كل من 
المستويين اإلقليمي والثنائي وتكاثف الجهود الثنائية و اإلقليمية والدولية لمكافحة كل 

 .شكال التهريب بإعتباره جريمة عابرة للحدودأ
 .المستوى اإلقليمي  و لتعاون الدوليأليات الدولية ل: المطلب الثاني 

إن إبرام اتفاقيات متعددة األطراف في مجال مكافحة الغش والتهريب الجمركيين ال   
يعني إقصاء إمكانية صياغة حلول على المستوى اإلقليمي والثنائي الذي يمكن أن يؤدي 

هذا المجال ، بحيث تكون المجهودات لها فعالية كبيرة من  إلى نتائج ال يستهان بها في
 .ركي أو التقليل منه إن تطلب األمرأجل التصدي للتهريب الجم

سوف أحاول فيما يلي تسليط الضوء على الجهود المبذولة على المستوى اإلقليمي   
في الفرع األول ، األنتقل بعدها إلى الحديث عن مختلف االتفاقيات التي أبرمتها الجزائر 

ركيين في الفرع في مجال المساعدة اإلدارية المتبادلة قصد مكافحة الغش والتهريب الجم
 .الثاني

 الجهود على المستوى اإلقليمي: الفرع األول 
لقد شكلت التكتالت اإلقليمية دوما فضاء محببا للتعاون بصفة عامة وفي كافة   

الميادين، وفيما يخص مكافحة التهريب فإن اتفاق الشراكة الذي عقدته الجزائر مع االتحاد 
يجعلنا نتطلع إلى فرص ثمينة للتعاون خاصة وأن غالبية الدول المشكلة له قد  األوروبي،

 .أبدت استعدادها لذلك من خالل مصادقتها على االتفاقيات الدولية متعددة األطراف

                                                           
 . 500سابق، ص المرجع البودالي بلقاسم،  - 1
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باإلضافة إلى إبرام اتفاقية تعاون بين دول المغرب العربي في مجال التعاون   
 .1ت الجمركية والبحث عنها وردعهاالدولي المتبادل للوقاية من المخالفا

 .التعاون في إطار اتفاق الشراكة مع االتحاد األوروبي -1
إن الجزائر وسعيا منها إلدماج اقتصادها ضمن االقتصاد العالمي، قد عمدت إلى    

باإلضافة إلى تطلعها لالنضمام إلى  االنضمام لمجموعة من التكتالت االقتصادية،
 .المنظمة العالمية للتجارة

ببروكسل،  5005فلقد أبرمت الجزائر اتفاقا للشراكة مع اإلتحاد األوروبي سنة   
، هذا االتفاق الذي جاء لتثمين 5002والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من أول سبتمبر سنة 

التعاون بينهما في شتى المجاالت بما فيها العالقات القائمة بين الطرفين وكذا لتعزيز 
 .مكافحة الغش والتهريب الجمركيين

من االتفاق على إقامة تعاون إداري متبادل يتم من خالله  22لقد نصت المادة   
أساليب التعاون ( 0)تبادل المعلومات والخبرات الميدانية، وقد نظم البروتوكول السابع 

ع اإلجراءات المتبعة لطلب المساعدة والرد على والمساعدة بين األطراف وكذا جمي
 .الخ... الطلبات 

ومن خالل تطبيق أحكام هذا البروتوكول فإن الدول تتعاون فيما بينها في جميع   
المجاالت الجمركية السيما مكافحة التهريب والتي تدخل ضمن اختصاصها من أجل 

لوقاية من العمليات غير ضمان التطبيق السليم للتشريع الجمركي خاصة في مجال ا
 .الشرعية في نظر القوانين واألنظمة السارية المفعول في كل دولة والبحث عنها ومتابعتها

وقد تضمن هذا البرتوكول األساليب العامة للمساعدة اإلدارية المتبادلة والتي تأخذ   
ن تستفيد شكلين أساسيين هما المساعدة التلقائية وبناء على طلب، حيث يمكن للجزائر أ

بصفة كبيرة من البلدان األوروبية في مجال مكافحة التهريب، وهذا بالنظر إلى المستوى 

                                                           
 .505سابق، ص المرجع البودالي بلقاسم،  -- 1
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المتقدم من التطور التكنولوجي الذي وصلت إليه هذه الدول، ولكن يبقى كل هذا مرتبطا 
 .1بجدية اإلرادة السياسية في التعاون بين األطراف

 التعاون بين بلدان إتحاد المغرب العربي -2
لقد تجسد التعاون المتبادل بين بلدان إتحاد المغرب العربي في مجال مكافحة   

بتونس، والتي  5002أفريل  5الغش والتهريب الجمركيين من خالل إبرام اتفاقية بتاريخ 
جاءت لترسي قواعد تعاون إداري متبادل بين الدول المعنية للوقاية من المخالفات 

 .الجمركية والبحث عنها وردعها 
ولتحقيق ذلك حددت االتفاقية سبل المساعدة اإلدارية المتبادلة، والتي كانت في   

، السيما فيما 5000جلها مستوحاة من المالحق الذي جاءت بها اتفاقية نيروبي لسنة 
يتعلق بتبادل المعلومات وتقديم المساعدة، إمكانية اللجوء إلى أعوان الجمارك لبلد آخر 

 .2الخ... قليم الجمركي للبلد الطالب للمساعدةوحضورهم على مستوى اإل
إن اتفاقية التعاون اإلداري المتبادل بين بلدان إتحاد المغرب العربي تبقى مبادرة   

تستحق التشجيع رغم أنها لم تكرس فضا جديدا للتعاون مقارنة بما جاءت به اتفاقية 
 .نيروبي، كما أن الميدان قد أثبت جمودها من حيث التطبيق

 االتفاقيات الثنائية: الفرع الثاني 
لقد أبرمت الجزائر عدة اتفاقيات تعاون ثنائي مع عدة دول تنصب في مجال   

التعاون اإلداري المتبادل من أجل الوقاية من الجرائم الجمركية ومكافحة التهريب 
لك الجمركي، وذلك إما باتفاقيات تعاون ثنائي مع دول الجوار أو مع دول أخرى ليصل بذ

 .اتفاقية 52رصيد الجزائر من هذه االتفاقيات إلى حوالي 
 
 

                                                           
 .500سابق، ص موسی بودهان، مرجع  - 1
 .505بودالي بلقاسم، مرجع سابق، ص  - 2
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 االتفاقيات الثنائية مع دول الجوار: أوال 
لقد عملت الجزائر على إبرام مجموعة من االتفاقيات الثنائية في مجال مكافحة   

 :الجرائم الجمركية بما فيها جرائم التهريب، نذكر منها
 مع تونس -
 52دة اتفاقيات ثنائية مع الجارة تونس، كانت األولى بتاريخ لقد أبرمت الجزائر ع  

 0، أما االتفاقية الثالثة فقد أبرمت بتونس بتاريخ 5005نوفمبر  52نوفمبر والثانية بتاريخ 
، وهي تتعلق بالمساعدة اإلدارية المتبادلة قصد البحث عن المخالفات 5085جانفي 

المصادقة عليها من طرف الجزائر بموجب الجمركية وردعها بين الدولتين، ولقد تمت 
 .5085-05-50المؤرخ في  85-05رقم  1المرسوم

 مع ليبيا-
 5080أفريل  2أبرمت الجزائر اتفاقية مع ليبيا بالعاصمة الليبية طرابلس بتاريخ    

وهذا من اجل البحث عن   5080-0-55المؤرخ في  5052-80بموجب المرسوم 
 .وتعزيز سبل التعاون االداري بين البلدين المخالفات الجمركية،

 مع موريتانيا -
أبرمت الجزائر اتفاقية ثنائية مع موريتانيا في مجال مكافحة الغش والتهريب  

، وتمت المصادقة 5005فيفري  52الجمركيين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط بتاريخ 
 .عليها من طرف الجزائر 

 
                                                           

، يتضمن المصادقة على اتفاقية بتبادل المساعدة االدارية قصد  5085فبراير  50مؤرخ في  05-85مرسوم رقم  - 1
ير ينا 0البحث عن المخالفات الجمركية وردعها بين الجمهورية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تونس المبرمة بتونس في 

 .5085مارس  5، الصادرة بتاريخ0 ج، ر،ع. 5085
يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون االداري  ،5080سبتمبر  55المؤرخ في  505-80مرسوم رئاسي رقم  - 2

المتبادل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجماهيرية الليبية الشعبية االشتراكية من اجل تدارك المخالفات 
 سبتمبر 52، الصادرة بتاريخ 20 ج، ر،ع، 5080افريل  2الجمركية والبحث عنها وقمعها، الموقعة في طرابلس 

5080. 
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 مع المغرب -
 52أبرمت الجزائر اتفاقية ثنائية مع المغرب بمدينة الدار البيضاء المغربية بتاريخ   

 522-05 1وتمت المصادقة عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم  5005أفريل 
 .5005-02-50المؤرخ في 

 مع مالي -
بباما کو أبرمت الجزائر اتفاقية ثنائية مع مالي فيما يتعلق بقمع الجرائم الجمركية،   

، وتمت المصادقة عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم رقم 5085ديسمبر  2بتاريخ 
 . 5082جانفي  52المؤرخ في  200- 82
 مع النيجر -
أبرمت الجزائر اتفاقية مع النيجر في مجال قمع الجرائم الجمركية بالجزائر   

ادقة عليها بعد من طرف ، هذه االتفاقية لم تتم المص5008مارس  52العاصمة بتاريخ 
 .الجزائر

 :االتفاقيات الثنائية مع دول أخرى ونذكر منها -2
 مع سوريا  -

سبتمبر  52أبرمت الجزائر اتفاقية مع سوريا بالعاصمة السورية دمشق بتاريخ 
           المؤرخ في 22-5000رقم  2وصادقت عليها بموجب المرسوم الرئاسي 5000

52-02-5000. 
 

                                                           
، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون االداري المتبادل من 5005يونيو  50المؤرخ في  522-05مرسوم رقم  - 1

اجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و المملكة 
 .5005يونيو  55، الصادرة بتاريخ 20 ج، ر،ع، 5005ريل أب 52المغربية، الموقعة بالدار البيضاء في 

، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون االداري 5000مارس سنة  52مؤرخ في  22-5000مرسوم رئاسي رقم  - 2
المتبادل من اجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية 

ج . 5000سبتمبر سنة  52زائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، الموقع عليها في دمشق بتاريخ الج
 .5000مارس  50الصادرة بتاريخ  52رقم 
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 مع تركيا  -
،  5005سبتمبر  8أبرمت الجزائر اتفاقية مع تركيا بالجزائر العاصمة بتاريخ  

 .5002-50-50المؤرخ في  255-02رقم  1وصادقت عليها بموجب المرسوم الرئاسي
 مع فرنسا  -
 ، 5082سبتمبر  50أبرمت الجزائر اتفاقية مع فرنسا بالجزائر العاصمة بتاريخ   

، وقد  5082ديسمبر  50المؤرخ في  205-82وصادقت عليها بموجب المرسوم رقم 
         عدلت االتفاقية وتممت بملحق صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 2 .5005جوان  55المؤرخ في  555- 05
 مع إسبانيا -
 5000مارس  52أبرمت الجزائر اتفاقية مع إسبانيا بالجزائر العاصمة بتاريخ    

 3 .5000-5-5المؤرخ في  05-00االمر وصادقت عليها بموجب 
 مع إيطاليا  -
 5082أفريل  52أبرمت الجزائر اتفاقية مع إيطاليا بالجزائر العاصمة بتاريخ   

 .5082-50-0خ في المؤر  522-82رقم  1وصادقت عليها بموجب المرسوم 

                                                           
، يتضمن التصديق على اتفاق المساعدة االدارية 5002أكتوبر سنة  50مؤرخ في  255-02مرسوم رئاسي رقم  - 1

ة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا من اجل الوقاية من المخالفات المتبادلة بين حكوم
 52، الصادرة بتاريخ 22، ج ر رقم 5005سبتمبر سنة  8الجمركية والبحث عنها وقمعها، الموقع في الجزائر في 

 .5002اکتوبر 
تضمن التصديق على ملحق االتفاقية المورخة في ، ي5005يونيو  55المؤرخ في  555-05مرسوم رئاسي رقم  - 2
للميا عدة االدارية المتبادلة الدولية بين الحكومة الحمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة  5082سبتمبر  50

الحمهورية الفرنسية التي ترمي إلى الوقاية من الغش الجمركي والبحث عنه وقمعه من طرف االدارتين الجمركيتين 
 .5005يونيو  52، الصادرة بتاريخ 22، الجريدة الرسمية العدد 5005أفريل  50للبلدين الموقع في الجزائر 

المتضمن المصادقة على اتفاقية المساعدة االدارية المتبادلة . 5000نوفمبر  50المؤرخ في  05-00مرسوم رقم  - 3
حكومة االسبانية بقصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و ال

 .5000ديسمبر  2، الصادرة بتاريخ 505 ر،ع جبالجزائر،  5000سبتمبر  52عنها وقمعها والموقع عليها في 
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 مع مصر -
 5000جويلية  25أبرمت الجزائر اتفاقية مع مصر بالجزائر العاصمة بتاريخ    

، والتي 5000-0-50المؤرخ في  220-00 2وصادقت عليها بموجب المرسوم الرئاسي
 .تهدف إلى الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها 

 مع األردن -
، وصادقت عليها  5000سبتمبر  52أبرمت الجزائر اتفاقية مع األردن بعمان بتاريخ  

 .5008-55-2المؤرخ في   2203-08بموجب المرسوم رقم 
 مع نيجيريا  -
، 5002مارس  55أبرمت الجزائر اتفاقية مع نيجيريا بالجزائر العاصمة بتاريخ  

، وهذا بقصد 5002فيفري  0ي المؤرخ ف 52- 02وصادقت عليها بموجب المرسوم رقم 
والقضائية في المجاالت  اإلداريةالبحث عن المخالفات الجمركية وتقديم المساعدات 

 .4المتعلقة بالتهريب و الغش الجمركي وتسهيل تبادل المعلومات

                                                                                                                                                                                
يتضمن المصادقة على االتفاق الخاص بالتعاون االداري  ،5082اکتوبر سنة  0المورخ في  522-82مرسوم رقم  - 1

المتبادل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ايطاليا بقصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها 
 .5082اکتوبر  52، الصادرة بتاريخ 25 ج ر،ع، 5082ابريل  52وقمعها ، الموقع بمدينة الجزائر بتاريخ 

، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون ادار متبادل 5000سبتمبر  50المؤرخ في  220-00مرسوم رئاسي رقم  - 2
من اجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها ، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

سبتمبر  58، الصادرة بتاريخ 22 ج،ر،ع، 5008يوليو  25وجمهورية مصر العربية، الموقع عليها بالحزائر يوم 
5008. 

، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون االداري 5008نوفمبر  2المورخ في  220-08مرسوم رئاسي رقم  - 3
المتبادل من اجل التضيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية 

، 82 ج ر،ع، 5000سبتمبر  52زائرية الديمقراطية الشعبية و المملكة االردنية الهاشمية ، الموقعة في عمان يوم الج
 .5008نوفمبر  8الصادرة بتاريخ 

، يتضمن التصديق على اتفاقية المساعدة االدارية 5002فبراير سنة  50مؤرخ في  52-02مرسوم رئاسي رقم  - 4
ورية الحزائرية الديمقراطية الشعبية و جكومة جمهورية نيجيريا االتحادية من اجل الوقاية من المتبادلة بين حكومة الحمه

، 08، الجريدة الرسمية العدد 5002مارس سنة  55المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها، الموقع بالجزائر بتاريخ 
 .5002فبراير  8الصادرة بتاريخ 
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 مع جنوب إفريقيا -
أفريل  58أبرمت الجزائر اتفاقية مع جنوب إفريقيا بالجزائر العاصمة بتاريخ   

 . 5002فيفري  0المؤرخ في  1 20- 02وصادقت عليها بموجب المرسوم رقم  ،5008
 مع اإلمارات العربية المتحدة -
         أبرمت الجزائر اتفاقية مع اإلمارات العربية المتحدة بإمارة أبو ظبي بتاريخ   

 2 .552-00صادقت عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  55-55-5000
اما بخصوص متطلبات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الجمركية،   

يسجل تركيز المنظمة العالمية للجمارك الدائم على مطلب الرقابة مع ضرورة تسهيل 
عمليات التجارة الخارجية، ويبقى واضحا في هذا اإلطار أن الجزائر مطالبة بإدراج مسألة 

 .3اتيجيتها الهادفة إلى مكافحة التهريبتحسين شروط جمركة البضائع ضمن إستر 
وتجدر اإلشارة إلى أن هناك اتفاقيات أخرى في طور المفاوضات في مجال مكافحة 
الجرائم الجمركية مع كل من الواليات المتحدة األمريكية، إيران، باكستان، الصين، المملكة 

 .4العربية السعودية، قطر والعديد من الدول األخرى
سبق ذكره في إطار االتفاقيات الثنائية التي برمتها الجزائر في  من خالل ما   

مجال المساعدة للقضاء والتصدي لظاهرة التهري ، ينبغي تكاثف الجهود الثنائية والعمل 
 . عن طريق التنسيق الثنائي لتحقيق نتائج جيدة في مجال مكافحة التهريب بكل أشكاله

                                                           
، يتضمن التصديق على االتفاقية بين حكومة  5002فبراير سنة  8 مؤرخ في 20-02مرسوم رئاسي رقم  - 1

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب افريقيا المتعلقة بالمساعدة االدارية المتبادلة بين 
 50و  5000کتوبر ا 0وتبادل الرسائل المؤرخة في  5008ابريل سنة  58ادارتيهما الجمركية، الموقعة بالجزائر في 

 .5002فبراير سنة  0، الصادرة بتاريخ 00 ج ر،ع، 5005سبتمبر سنة 
، المتضمن التصديق على االتفاقية بين حكومة 5000أبريل سنة  52مؤرخ في  552-00مرسوم رئاسي رقم  - 2

عاون الجموسي، الموقعة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة حول الت
 . 5000افريل  55، الصادرة بتاريخ 52 ج ر،ع، 5000يونيو سنة  55بابوظبي في 

 .522بوطالب براهمي، مرجع سابق، ص  - 3
 . 502سابق، ص المرجع البودالي بلقاسم،  - 4
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كافحة التهريب، التي تم وضعها بدءا من في هذا الفصل قمنا بعرض إستراتيجية م  
، حيث قمنا بتقديم اإلطار التنظيمي المتخصص، المتمثل في كل من الديوان 5002سنة 

 .الوطني لمكافحة التهريب واللجنة المحلية لمكافحة التهريب
ثم انتقلنا إلى توضيح قواعد هذه اإلستراتيجية الجديدة والتي تتمثل في وضع  

ية مع تشديد أسلوب الردع، تحسين أطر التنسيق ما بين القطاعات وكذا التدابير الوقائ
 .تفعيل آليات التعاون الدولي

مع بتبيان النقائص التي تعتري هذه اإلستراتيجية، والتي تتمثل أساسا في النقائص من 
حيث التنظير والصياغة وكذا إغفالها إلدراج الحلول االقتصادية واالجتماعية في 

 .المكافحة
في األخير تطرقنا إلى عرض التعاون الدولي متعدد األطراف، وذلك بذكر قرارات و 

 .وتوصيات المنظمة العالمية للجمارك، وكذا كل من اتفاقية نيروبي واتفاقية جوهانسبورغ
كما عرجنا بعد ذلك إلى تقديم التعاون الدولي على المستوى اإلقليمي، وبالخصوص في 

حاد األوروبي وكذا في إطار إتحاد المغرب العربي، كما بينا إطار اتفاق الشراكة مع اإلت
كذلك مختلف االتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الجزائر مع كل من دول الجوار ودول 
أخرى، أضف إلى ذلك أن الجزائر في سعي مستمر لعقد اتفاقيات ثنائية جديدة، ولكن 

 .يبقى تفعيلها وتجسيدها على أرض الواقع هو المبتغى
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من خالل دراستنا لظاهرة التهريب في الجزائر تتضح بجالء خطورتها على كل مناحي   
الحياة في الدولة، وذلك باعتبار أنها نشاط من األنشطة غير الرسمية تتعلق بحركة غير 

حيث يتم استيراد وتصدير البضائع خارج  مشروعة للبضائع ورؤوس األموال بين أقاليم الدول،
الحقوق  تقليص من بعضالقنوات الرسمية أي دون المرور على مكاتب الجمارك من أجل 

 .والرسوم الجمركية أو تدابير الحظر و التقيد المفروضة من طرف الدولة
ا وبهذا الشكل، فالتهريب الجمركي يظهر بأنه جريمة تعدى حدود األقاليم وتلحق أضرار   

 .دحمصالح أكثر من دولة في آن وا
ن حركات التهريب الجمرگی تتأثر بعدة عوامل أهمها العامل البسيكولوجي، إ  

، الطبيعی، االجتماعي وكذا العامل السياسي واألمني، كما تتأثر بشكل كبير بطبيعة االقتصادي
ليات االستيراد العمل الجمركي، إذ أن تعقد وعدم وضوح القوانين واإلجراءات المنظمة لعم

الخ من شأنها أن .. والتصدير، ارتفاع الجباية الجمركية أضف إلى ذلك البيروقراطية والرشوة
تشكل عائقا أمام رغبة المتعامل االقتصادي في مزاولة العمل المشروع العمل الرسمي، وقد 

 .نيتؤدي به إلى ممارسة العمل غير المشروع عن طريق عمليات الغش والتهريب الجمركي
التهريب على االقتصاد الوطني تبدو ظاهرة للعام والخاص، خاصة في  أثارولهذا فان   

 . ظل تزايد خطورتها وتردي الوضع األمني عبر الحدود
حيث أن االثار االقتصادية للتهريب لها انعكاسات خطيرة على االقتصاد الوطني، سواء   

را في مستوى اإليرادات الجبائية ونقص بالنسبة الخزينة العمومية التي تشهد انخفاضا كبي
ينتج  المشاريع التنموية، أو كذلك بالنسبة الى تدهور السوق الوطنية وغزو البضائع المهربة، ما

 . عنه عرقلة الصناعات الناشئة وكساد المنتوج الوطني
إن اإلستراتيجية الجمركية لمكافحة التهريب تحتاج إلى مزيد من الدعم، وتلك بقصد 

وتطوير الوسائل المادية وكذا تثمين الموارد البشرية التي تبقى دون المستوى المطلوب  عصرنة
باإلضافة إلى إصالح مناهج العمل وجعلها تتماشى والتطور التكنولوجي من جهة، ومن جهة 

 .ون في عملياتهم التهريبيةبأخرى تطور األساليب التي يستعملها المهر 
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حداثتها، فإنها قد اعترتها مجموعة من النقائص التي تتمثل فهذه اإلستراتيجية وعلى   
أساسا في عتم توضيح المهام وعالقات التنسيق بين الهياكل والقطاعات، كما أن تركيزها على 
أسلوب الردع بصفة كبيرة مع إغفال الحلول االقتصادية واالجتماعية، أمر قد يحد من فعاليتها 

األسباب المؤدية لجريمة التهريب والبحث لها عن حلول ناجعة ويستدعي بالتالي تدارکه، بدراسة 
 .المناطق الحدودية والوطن بصفة عامة المتطلبات و منطقية تراعي 

اما فيما يخص التعاون الدولي في مجال مكافحة التهريب الجمركي بصفة خاصة   
زمة لذلك، والتي تتمثل والجرائم الجمركية بصفة عامة، فعلى الرغم من وجود األطر القانونية الال

مرهونة بصدق اإلرادات السياسية  هتنجاحإال أن  الثانئيةفي االتفاقيات المتعددة  األطراف 
 .للدول األطراف في التعاون ومكافحة الظاهرة بكل جدية

من خالل دراسة حقيقة التهريب في الجزائر وتأثيره الكبير على االقتصاد الوطني، في 
 :براز بعض النتائج المتوصل اليها والمتمثلة في الوقت الراهن، يمكن ا

أن جريمة التهريب من الجرائم المالية و االقتصادية المصنفة ضمن األنشطة غير الرسمية، . 1
 .تعبر عن اقتصاد موازي ينافس االقتصاد الرسمي في الدولة والتي

 بالعامل الجمركي، كارتفاعأن جريمة التهريب تتأثر بالعديد من العوامل سواء منها المتعلقة . 2 
 الجباية الجمركية أو الفساد والبيروقراطية المنتشرة في الوسط المهني، أو تلك العوامل المتعلقة

 .بالمحيط الخارجي كنقص العمل بالقطاع الرسمي و العوامل الطبيعية وطول الحدود
سب، بل يتعلق كشفت الدراسة أيضا أن التهريب ال يخضع العتبارات اقتصادية بحتة فح. 3

عدة تحتاج إلى توسيع مجال البحث إلى حدود علم االجتماع، علم اإلجرام والخوض في  بعوامل
 .التنمية بالمناطق الحدودية تحديدا مسالة

أن جميع نشاطات التهريب غالبا ما تكون متصلة ببعض الجرائم األخرى خاصة تهريب . 4
لحد من هذه الجريمة سيودي ليس فقط الى واالرهاب على وجه الخصوص، لذلك فان ا األموال

نماالحفاظ على االقتصاد الوطني،   كذلك على األمن والصحة والهوية الوطنية وا 
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ومن خالل االستنتاجات المتوصل إليها، رأينا أنه من الضروري إيناء بعض االقتراحات   
 : التي نراها ضرورية لتفعيل جهود محاربة الظاهرة، والتي نوجزها فيما يلي

 يجب العمل على تحقيق المكافحة الفعلية للتهريب الجمركي وليس مجرد إلقاء القبض على .1
المستهلك بضرورة   لفاعلين في المجتمع، انطالقا من المهربين، وذلك عن طريق إشراك كل ا

عدوله عن استهالك البضائع المهربة وصوال إلى المتعاملين االقتصادين المطالبين بدعم هذا 
 المسعى، انطالقا من المخاطر المحدقة بمنتوجاتهم وبوحداتهم اإلنتاجية، وباالقتصاد الوطني

 .بصفة عامة 
 تثمين العمل الجمركي في مجال مكافحة التهريب، وهذا قصد بلوغ الفعالية المطلوبة فيه عن .2

أعوان الجمارك  إعطاءوالبشرية الالزمة لتلك، باإلضافة إلى  المادية طريق توفير كل الوسائل 
العديد من الصالحيات المتعلقة بمكافحة التهريب، هذا باإلضافة إلى إصالح مناهج العمل 

 الجمركي وتهيئة الظروف المناسبة ألعوان الجمارك
العمل على تدارك النقائص التي تشوب اإلستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة التهريب على . 3

وفي محاربة هذه الظاهرة، وذلك عن طريق تعديل أسلوب الردع، الذي يجعلها قادرة على  الوجه
تحقيق التنمية خاصة في المناطق الحدودية، توضيح و  االقتصادية واالجتماعية،المجاالت 

العالقات بين الهياكل والقطاعات، إيجاد أفضل السبل لتحقيق مشاركة المجتمع المدني تعديل 
حسب متطلبات المرحلة الحالية، وهذا في قانون واحد النصوص القانونية بصفة مدروسة ودقيقة 

 .جميع المستلزمات التطبيقه پراعي
السعي لتجسيد تعاون دولي حقيقي في مجال مكافحة التهريب، وذلك عن طريق إظهار . 4 

في التعامل مع طلبات المساعدة والحرص على تثبيتها، الشيء الذي يمكن الدولة من  الجدية
 دة، وليس مجرد اتفاقيات دون تحقيق سبل التعاون الدولي الحقيقيالحصول على المساع
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 المراجع باللغة العربية: اوال

 :الكتب العامة. أ

 احمد لعور و نبيل صقر، العقوبات في القوانين الخاصة، الطبعة الرابعة، دار الهدى،. 1 

 .8002الجزائر، 

 ضريبة الدخل الضرائب)النظم الضريبية  خالد أمين عبد هللا و حامد داود الطحله،. 8 

 .8012، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، األردن، (الجمركية ضريبة المبيعات

خلف سليمان بن صالح المري، الجرائم االقتصادية واثرهل على التنمية في الفقه . 3

 .1111اإلسالمي، الطبعة األولى، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، 

على النمو االقتصادي،  وأثرهاعبد النعيم، نشاة وتطور الجرائم االقتصادية  ريهام. 4 

  8012الطبعة األولى، المكتب العربي للمعارف، القاهرة، 

سعيد عبد العزيز عثمان و شکري رجب العشماوي، اقتصاديات الضرائب . د. 2

 . 8002رية، ، الطبعة األولى، الدار الجامعية، اإلسكند(سياسات نظم قضايا معاصرة)

دراسة )ر عبد هللا الجنيدي، نحو قانون عقوبات ضريبي يواجه تحديات العصر خص. 6 

، الطبعة األولى، دار (مارك، النخلجقانونية مقارنة في الضريبة العامة على المبيعات، ال

 ., 8002الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 

التهريب، الطبعة األولى، دار عبد التواب معوض، السرقة و اغتصاب السندات و . 2

 .1112الجامعية، اإلسكندرية،  المعلومات

جرائم التهريب الجمركي التعامل في )عبد الحميد الشواربي، الجرائم المالية والتجارية . 2

جرائم الضرائب الكسب غير المشروع جرائم البوك و -األجنبي جرائم الشركات  النقد

، الطبعة الرابعة، المكتبة (جرائم الشيك -ئم االفالس االئتمان جرائم تزييف العملة جرا

 1998القانونية، مصر،

، دار (الجزء األول الجريمة)عبد هللا سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، . 1

 .2003الهدی، الجزائر،

تحي محمد انور عزت، الجرائم االقتصادية، الطبعة األولى، دار الفكر و القانون، ف. 10

 .8010، المنصورة
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محمد سعد الرحاحلة وايناس الخالدي، المدخل لدراسة علم الجمارك، الطبعة األولى، . 11

 .8018الحامد للنشر والتوزيع، األردن،  ارد

 محمد عباس محرزي، اقتصاديات الجباية و الضرائب، الطبعة الرابعة، دار هومة. 18

 . 8002للطباعة و النشر، الجزائر، 

 ، الطبعة األولى، المكتب(ية التقليدية المستحدثةدد، الجرائم االقتصانسرين عبد الحمي. 13

 8001الجامعي الحديث، االسكندرية، 

 الكتب المتخصصة . پ

احسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، تعريف وتصنيف الجرائم الجمركية متابعة . 1

 . 8001، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، (الجمركية وقمع الحوائم

ضائية، الطبعة األولى، ، احسن يوسفيعة، قانون الجمارك في ضوء الممارسات الق8

 .8006الجزائر،  ي،منشورات بيرت

كمال حمدي، جريمة التهريب الجمركي، الطبعة األولى، منشاة المعارف، االسكندرية، .3 

8004. 

النقض، الطبعة مركي في ضوء الفقه وأحكام جريمة التهريب الجمجدي محب حافظ، . 4 

 .1112الفكر الجامعي، القاهرة،  األولى، دار

محمد نجيب السيد، جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه و القضاء، الطبعة . د. 2

 .1112األسكندرية،  األولى،

نصوص تشريعية )موسی بودهان، النظام القانوني لمكافحة التهريب في الجزائر  .6

 .8002ولى، دار الحديث للكتاب، الجزائر، ،الطبعة األ( واخرى تنظيمية

نبيل صقر و قمراوي عز الدين، الجريمة المنظمة التهريب و المخدرات وتبييض . 2

 . 8002، الطبعة األولى، دار الهدى الجزائر، (التشريع الجزائري األموال في

جزائر ، الطبعة األولى، دار الهدی، ال(نصب و تطبيقا)نبيل صقر، الجمارك والتهريب .2

8001. 
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.IIوالقوانين واألوامر والمراسيم 

 األوامر . أ

 المعدل والمتمم، يتعلق بالقواعد العامة 8003يوليو  10المؤرخ في  04-03األمر رقم . 1

، الصادرة 43المطبقة على عمليات استراد البضائع وتصديرها، الجريدة الرسمية العدد 

 . 8003يوليو  80بتاريخ

 ، المعدل والمتمم، المتعلق بالمنافسة8003يوليو  81المؤرخ في  03-03األمر رقم . 8

 . 8003يوليو  80، الصادرة بتاريخ 41الجريدة الرسمية العدد  

 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة8002يوليو  82المؤرخ في  02-02األمر رقم . 3

 .8002يوليو  86ريخ ، الصادرة بتا38، الجريدة الرسمية العدد8002

 ، والمتعلق بمكافحة التهريب، الجريدة8002غشت  82المؤرخ في  06-02األمر رقم . 4

 . 8006يوليو  11، الصادرة بتاريخ 42الرسمية العدد 

 06-02عدل ويتمم األمر رقم م، 8006غشت  86المؤرخ في  01-06األمر رقم  .2

يتعلق بمكافحة التهريب المخل والمتمم، الجريدة الرسمية  ،8002غشت  83في  المؤرخ

 .21العدد 

، يتضمن قانون المالية التكميلي 8012يوليو سنة  83المؤرخ في  01-12األمر رقم . 6 

 .8012يوليو  83، الصادرة بتاريخ 40، الجريدة الرسمية العدد 8012 لسنة

  :القوانين. ب

   يتضمن قانون المالية التكميلي . 8001يوليو  11المؤرخ في  18-01القانون رقم . -1

 . 8001يوليو  81، الصادرة بتاريخ 32، الجريدة الرسمية ، العدد 8001 سنة

، يتضمن قانون المالية لسنة 8006ديسمبر سنة  86المؤرخ في  84-06القانون رقم . -8 

 ,8006ديسمبر  82، الصادرة بتاريخ 22الجريدة الرسمية العدد ، 8002

 :المراسيم . ج

، المتضمن المصادقة على اتفاقية 1120نوفمبر  10رخ في ؤم 21-20، مرسوم رقم 1

المساعدة االدارية المتبادلة المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

والحكومة األسبانية بقصد تشارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها والموقع 
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 4، الصادرة بتاريخ 101الجريدة الرسمية العدد  بالجزائر، 1120تمبر سب 16عليها في 

 . 1120ديسمبر 

، يتضمن المصادقة على اتفاقية 1128فبراير  80مؤرخ في  11-28مرسوم رقم  .8

بتبادل المساعدة االدارية قصد البحث عن المخالفات الجمركية وردعها بين الجمهورية 

، الجريدة 1121يناير  1ونس المبرمة بتونس في الديمقراطية الشعبية وجمهورية ت

 .1128مارس  8، الصادرة بتاريخ 1الرسمية العند

، يتضمن المصادقة على 1126اکتوبر سنة  2رخ في ؤالم 826-26مرسوم رقم . 3

بالتعاون االداري المتبادل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  االتفاق الخاص

وجمهورية ايطاليا بقصد تشارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها، الموقع بمدينة 

اکتوبر  12، الصادرة بتاريخ 48الجريدة الرسمية الحد ،1126ابريل  12الجزائر بتاريخ 

1126. 

، يتضمن االنضمام الى االتفاقية 1122افريل  16المؤرخ في  26-22مرسوم رقم . 4 

للتعاون االداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية و البحث عنها و معها  الدولية

، الجريدة 1122يونيو  1المعدة في نيروبي في  1و  3و 8المعدلة ولی مالحقها او 

 . 1121افريل  80الصادرة بتاريخ  16دد الرسمية الع

، يتضمن المصادقة على 1121سبتمبر  18المؤرخ في  128-21مرسوم رئاسي رقم  .2

الجزائرية الديمقراطية الشعبية التعاون االداري المتبادل بين الجمهورية  اتفاقية

الجماهيرية الليبية الشعبية االشتراكية من اجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها و

، الصادرة 41، الجريدة الرسمية العدد 1121افريل  3لسوقمعها والموقعة في طراب

 . 1121سبتمبر  13بتاريخ 

، يتضمن المصادقة على اتفاقية 1118يونيو  80المؤرخ في  826-18مرسوم رقم  .6

المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها  اإلداري التعاون

قراطية الشعبية و المملكة المغربية، الموقعة بالدار البيضاء بين الجمهورية الجزائرية الديم

 . 1111يونيو  81، الصادرة بتاريخ 42الجريدة الرسمية العدد  ،1111 أبريل 84في 
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، يتضمن المصادقة على 1112سبتمبر  82المؤرخ في  322-12مرسوم رئاسي رقم . 2

لفات الجمركية والبحث عنها التعاون اداري متبادل من اجل الوقاية من المخا اتفاقية

ومكافحتها، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية، 

، الصادرة بتاريخ 63د د، الجريدة الرسمية الع1112يوليو  31زائر يوم جالموقع عليها بال

 .1112سبتمبر  82

يتضمن التصديق على  ،1112نوفمبر  4رخ في ؤالم 340-12مرسوم رئاسي رقم . 2

التعاون اإلداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك اتفاقية 

المخالفات الجمركية والبحث عنها وقعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و 

ة ، الجريدة الرسمي1112سبتمبر  16المملكة األردنية الهاشمية الموقعة في عمان يوم 

 .1112نوفمبر  2، الصادرة بتاريخ23العدد 

، يحدد تنظيم الديوان 8006غشت سنة  86المؤرخ في  826-06مرسوم تنفيذي رقم . 1

غشت  30، الصادرة بتاريخ 23الوطني لمكافحة التهريب وسيرد الجريدة الرسمية الخد

8006. 

تشكيلة اللجنة ، يحدد 8006غشت سنة  86المؤرخ في  822-06مرسوم تنفيذي رقم . 10 

غشت  30، الصادرة بتاريخ 23المحلية لمكافحة التهريب ومهامها، الجريدة الرسمية العدد

8006. 

 ، يحدد كيفيات تطبيق8006غشت سنة  86المؤرخ في  822-06مرسوم تنفيذي رقم . 11

و المتعلق بمكافحة  8002غشت  83المؤرخ في  06-02من األمر 2نص المادة 

 8006غشت  30، الصادرة بتاريخ 23الرسمية العدالتهريب، الجريدة 

، يتضمن التصديق 1440أكتوبر سنة  24مؤرخ في  112-40مرسوم رئاسي رقم  -21
ة الجزائرية الديمقراطية على اتفاق المساعدة االدارية المتبادلة بين حكومة الجمهوري

ة والبحث عنها وحكومة جمهورية تركيا من اجل الوقاية من المخالفات الجمركي الشعبية
، الصادرة بتاريخ 40، ج ر رقم 1442سبتمبر سنة  8وقمعها، الموقع في الجزائر في 

 .1440اکتوبر  24
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، يتضمن التصديق على 1441يونيو  11المؤرخ في  111-41مرسوم رئاسي رقم  -13
عدة االدارية المتبادلة الدولية بين  للميا 2881سبتمبر  24ملحق االتفاقية المورخة في 

الحكومة الحمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الحمهورية الفرنسية التي ترمي 
إلى الوقاية من الغش الجمركي والبحث عنه وقمعه من طرف االدارتين الجمركيتين 

، الصادرة بتاريخ 00، الجريدة الرسمية العدد 1441أفريل  24للبلدين الموقع في الجزائر 
 .1441يونيو  14
، يتضمن التصديق 1440فبراير سنة  21مؤرخ في  11-40مرسوم رئاسي رقم  -14

على اتفاقية المساعدة االدارية المتبادلة بين حكومة الحمهورية الحزائرية الديمقراطية 
جمركية الشعبية و جكومة جمهورية نيجيريا االتحادية من اجل الوقاية من المخالفات ال

، الجريدة الرسمية 1441مارس سنة  21والبحث عنها وقمعها، الموقع بالجزائر بتاريخ 
 .1440فبراير  8، الصادرة بتاريخ 48العدد 

يتضمن التصديق  ، 1441فبراير سنة  8مؤرخ في  44-41مرسوم رئاسي رقم  -21
على االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية 
جنوب افريقيا المتعلقة بالمساعدة االدارية المتبادلة بين ادارتيهما الجمركية، الموقعة 

 21و  1444اکتوبر  1وتبادل الرسائل المؤرخة في  2888ابريل سنة  18بالجزائر في 
 .1441فبراير سنة  8، الصادرة بتاريخ 48 ج ر،ع، 1442بر سنة سبتم
، المتضمن التصديق 1448أبريل سنة  21مؤرخ في  211-48مرسوم رئاسي رقم  -24

على االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة دولة 
يونيو سنة  21ة بابوظبي في اإلمارات العربية المتحدة حول التعاون الجموسي، الموقع

 . 1448افريل  11، الصادرة بتاريخ 10 ج ر،ع، 1441
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.III االطروحات والرسائل و المذكرات 

 :األطروحات. أ

 ة اقتصادية التهريب بالجزائر، اطروحة دكتوراه في العلومببوطالب براهيمي، مقار. 1 

 . 8018-8011بلقايد، تلمسان، االقتصادية، تخصص اقتصاد التنمية، جامعة أبي بكر 

دكتوراه في  أطروحة، (حالة الجزائر)زايد مراد، نور الجمارك في ظل اقتصاد السوق . 8

 .8006-8002ية، فرع التسيير، جامعة الجزائر، دصاتالعلوم االق

 :الرسائل. ب

بليل سمرة، المتابعة الجزائية في المواد الجمركية، رسالة ماجستير في العلوم . 1 

 .8013-8018تخصص قانون جنائي ، جامعة الحاج لخضر باتنة،  قانونية،ال

 بن الطيبي مبارك، التهريب الجمركي ووسائل مكافحته في التشريع الجزائري، رسالة. 8 

 2010.-8001ماجستير في العلوم الجنائية وعلم االجرام ،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 

 ظاهرة التهريب الجمركي واستراتيجيات مكافحته، مذكرة ماجستير في بودالي بلقاسم،, 3

 . 8011-8010بكر بلقايد، تلمسان،  العلوم التجارية تخصص المالية العامة، جامعة أبي

ي عبد الوهاب، التهريب الجمركي واستراتيجيات التصدي له، رسالة ماجستير يوانس .4

 . 8006-8002ية، جامعة الجزائر ، العلوم االقتصادية، تخصص تنمية اقتصاد في

المؤرخ في  06-02صالح بوکروح، واقع التهريب وطرق مكافحته على ضوء األمر  .2

اجستير في الحقوق، تخصص الدولة المتعلق بمكافحة التهريب، منكرة م 8002اوت  82

 .8018-8011والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر، 

 : المذكرات. ج

كرة ماستر تخصص قانون األعمال، ذمة التهريب الجمركي، مسوتو راضية، جري. 1

  8013-8018الجزائر  جامعة

كرة ماستر ذموسى محمد البشير، التهريب الجمركي و اثره على التجارة الخارجية، م. 8

 .8012-8014العلوم التجارية، تخصص تجارة دولية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  في
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 :المقاالت

العوامل التي تساعد علي و شعيب بغداد، اشكالية االقتصاد غير الرسمي و بودالل . 1

 . 8013ر، جامعة تلمسان،ئرقعته و اثره على االقتصاد الرسمي في الجزاعلى توسيع 

 ور التهريب في تكريس التفاوت االجتماعي و اختالل منظومة القيمدحسان تريكي،  .8

، جامعة 01و الدراسات االجتماعية ، العد سيولوجية، مجلة البحوثيرؤية س األخالقية

 . 8014ديسمبر  الوادي،

د الهام، قراءة في قانون مكافحة التهريب في الجزائر التهريب جريمة منظمة، عسا. 3

 8014جويلية  88، 184الشرطة، العدد ةجلم
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 المذكرة مــلخص

 

يعتبر التهريب من الجرائم االقتصادية التي تعاني منها الكثير من الدول، حيث تعمل  
على مكافحتها والحد منها نظرا لخطورة اثارها على االقتصاد الوطني، سواء بالنسبة للموارد 

ة األسباب والعوامل التي المالية أو بالنسبة للسوق، وللتصدي لهذه الظاهرة يجب اوال معرف
ساعدت على ظهورها وتطورها، والتي تكون في الغالب اما اسباب متعلقة بالعمل الجمركي 
كارتفاع نسبة الضرائب أو نتيجة الظروف االقتصادية أو االجتماعية، ولهذا تسعى الدولة 

يات إلى مكافحة هذه الجريمة عن طريق وضع استراتيجية شاملة تتضمن الجمع بين االل
 وتطوير سبل التعاون الدولي الوقائية والقمعية، 

 

 

 

 

 الجريمة /.2 التهريب /1:الكلمات المفتاحية 
 الجمارك /.4البضائع / 3                     
 التعريفة الغش/6االقتصاد الوطني /  5                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


