
   المقدمة العامة

 

  جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

  قسم العلوم التجارية

  

  تخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديميمذكرة 

  

 

  

  

  تحت إشراف األستاذ                                                             :البمن إعداد الط     

  بوظراف الجياللي                                                           مهيدي الشارف -  

  كردودة سليمان       -      

  

  

  

 

 

 دور األنظمة الجمركية في ترقية التجارة الخارجية 

-الجزائر -دراسة حالة   

2020- 2019السنة الجامعية   



  المقدمة العامة

  :املقدمة�العامة�

�تكييف�         �عنھ �نتج ��قتصادية، ���شطة �مستو�ات �مختلف �ع�� �ا��اصل �التطور إن

� �فعال��� �وقع �ما �و�ذا ،� �الرا�ن �الوضع �مع �تماشيا ،� �القطاعات �ل�ذه �املنظمة مجال�القوان�ن

�ا� �والتوجھ���ارجيةالتجارة �العاملية ��قتصادية �الساحة �عرف��ا �ال�� �التطورات �ظل �ففي ،

ا��ر�ملواكبة��ذه�التغ��ات�،�أصبح�من�الضروري��غي���السياسة��اللي��ا�� �قتصادا��ت���نحو�

ق�النقد�العاملية����مجال�التجارة�الدولية�،�وذلك�باإلعتماد�ع���أج�زة��رئ�سية�ثالثة����صندو 

� �امل�لف �بتقديم�ملالدو�� �يختص �الذي �العال�� �البنك ،� �املدفوعات �مواز�ن ��� ��ختالالت عا��ة

وأخ��ا�ج�از��عمل�ع���تحر�ر�وتنظيم�قروض�) قروض�متوسطة�وطو�لة��جل(قروض�التنمية�

�ا� �التجارة ���ارجيةعالقات �للتجارة �العاملية �املنظمة �بھ �عن�" OMC"ونقصد �ان�ثقت ال��

  .بمراكش�1994عام��أوائل���" GATT"العامة�للتجارة�والتعر�فة�ا��مركية��فاقية�ت

    � �التحوالت ��ذه �ا��زائر��س�����قتصاديةضمن �نجد �العالم �ش�د�ا �ال�� السر�عة

��لالنخراط �قطاعا��ا���قتصاد�� �وتوجيھ �شاملة �اقتصادية �تحوالت ��خرى ��� �و�ش�د العال��

إ���اقتصاد�السوق�اعتمادا�ع���ترشيد�واقتصاد�ثرو��ا�النفطية�من�ناحية��لالنتقال �قتصادية

� ��ابقطاعا��وال��وض �أخرى  �نتاجيةالتجار�ة �ناحية �أحد��من �ا��ارجية �تحر�ر�التجارة �و�مثل ،

�واملالية� �النقدية ��دوات �من �جملة �إصالح �طبعا �يتطلب �الذي �التحول ��ذا ��� �ا��طوات أ�م

ا��مر�ي�الذي��عت���القلب�النابض�للتجارة�ا��ارجية����ظل��قتصادي�وخاصة�أدوات�النظام�

  .السياست�ن�التجار�ت�ن�ا��مائية�وا��ر�ة�

�مدى�     �ع�� �كب���م��ا �جانب ��� �التصدير��عتمد �وأ�شطة �التجار�ة �ال�شاطات �تنمية إن

ا��ة��ذا�فعالية�وتطور�النظام�ا��مر�ي����ظل�التغ��ات�الدولية�الرا�نة�،�لقد�برزت�فكرة�مع

و�دور�ا����ترقية�التجارة�ا��ارجية��ونھ����قتصاديةاملوضوع�الذي�ي�ناول��نظمة�ا��مركية�

� �أن �خاصة �تنمي��ا �وكذا �الدولية �التجار�ة �املبادالت �تنظيم ��� �حساسة �أ�مية ��قتصاديك����

  : ملتمثلة����ا��زائري�تحول�تدر�جيا�إ���اقتصاد�السوق،�مما�أدى�إ���طرح��ش�الية�العامة�وا

  ���ترقية�التجارة�ا��ارجية؟��قتصاديةما�مدى�مسا�مة��نظمة�ا��مركية�*

  : أما��سئلة�الفرعية�ال���يمكن�طرح�ا�تنحصر�فيما�ي���

 ما�املقصود�بالتجارة�ا��ارجية�؟�ما�ال�دف�من�مراقب��ا�؟� -

 ؟" OMC"ما����التغ��ات�ال���أحدث��ا�ميالد�املنظمة�العاملية�للتجارة� -
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 ؟�وما����أنواع�ا�؟���قتصاديةما�املقصود�باألنظمة�ا��مركية� -

 ا��مركية�ع���التجارة�ا��ارجية؟��قتصاديةال���تحد��ا��نظمة����ع�اساتما���� -

 ���مراحل�تطور�التجارة�ا��ارجية����ا��زائر؟ ما -

  :ولإلجابة�ع����ذه��سئلة�ارتأينا�أن�تطرح�الفرضيات�التالية�

�مثل� - �املسطرة �أ�داف�ا �تحقيق �من �الدولة �تتمكن �ل�ي �ا��ارجية �التجارة �مراقبة �من ال�بد

 .تحقيق�التوازن����م��ان�املدفوعات�

 . �عت���املنظمة�العاملية�للتجارة�نظام��عمل�ع���تحر�ر�وإ�عاش�التجارة�ا��ارجية -

 .يةوسيلة�فعالة�تخدم�التجارة�ا��ارج��قتصادية�عت����نظمة�ا��مركية� -

  :من���البحث�

���البحث�ع���عدة��ناسلو��ا�ومن���ا�ا��اص�ولقد�اعتمدكما��م�معلوم�،�فإن�ل�ل�دراسة�أ  

منا���،�وم��ا�املن���التار�������رصد�ال�شأة�والتطور�التار����ل�ل�من�ا��ات�واملنظمة�العاملية�للتجارة�

  .ا��مركية���قتصاديةو��نظمة�

�اعتمد   �ا�ناكما �املن�� �ملختلف�ع�� �وا��ة �ونظرة �تصور �إلعطاء �املناسب �التحلي�� لوصفي

  .جوانب�الدراسة�

  :أ�داف�البحث�يمكن�أن�نقت�س�ا�من�خالل��عرضنا�للموضوع�و����التا���  

 . �قتصادي�نللمتعامل�ن���قتصاديةال����عرض�ا��نظمة�ا��مركية���متيازاتإظ�ار� -

 .والصرف�عفاء�من�إجراءات�التجارة�ا��ارجية� -

- � وكذا�التغي�������وأح�ام�اإبراز�امل�ام��ساسية�إلدارة�ا��مارك�من�خالل�ت�سيط�إجراءا��ا

� �ا��مركية ��نظمة �استعمال �قواعد �ظل���قتصادية�عض ��� ��شاط�ا �ترقية ���دف و�ذا

 .املنافسة��جن�ية�

� �أل�مية �بال�سبة �باإلم�انأما �التعر�ف ��� �فتمكن �ال�البحث �وال�س�يالت ��نظمة�ات �تمنح�ا �

� ���قتصاديةا��مركية ���مية �وكذا �والصناعة�ل �قتصادية، �التجارة �تنمية ��� ��نظمة �ذه

الوطنية�و�جن�ية�،�ونجد�أ�مية�أخرى����أن�إدارة�ا��مارك�تلعب�دورا���س�ثماراتو���يع�

� �العالقات ��� �تطبيق���قتصادية�اما �إ�� �وا��ة �بخطوات �سعت �وا��زائر�قد ،� ا��ارجية

� �للتجارة �العاملية �املنظمة �ونظرا�" OMC"شروط �ا��ارجية �للتجارة �الكمية �القيود �بإلغاء وقامت

� �حماية �ع�� ��س�ر �وأساسية �وا��ساسة �الكب��ة �املوضوع �ومراقبة���قتصادأل�مية الوط��

  .التجارة�ا��ارجية�
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  :صعو�ات�البحث�  

  :�ا�أثناء�إنجاز��ذا�البحث�تكمن����ناصعو�ات�ال���تلقيإن�ال

 .ضيق�الوقت� -

 .الوضع�الص���الرا�ن -

 .صعو�ة�التنقل���مع�املعلومات -

 .قلة�املراجع�،�وصعو�ة�جمع�املراجع�ذات�الصلة�باملوضوع� -

�ال�دف� - ��ذا �تحقيق �أن �ذلك ،� �وم���� �عل�� ��عمق �وتحليلھ �املوضوع ��ذا �تناول صعو�ة

 .حث�قدرات�وم�ارات�فنية�وغ���ايتطلب�من�أي�با

  :و�ناء�ع���ما�سبق�تمت�مناقشة��ذا�املوضوع����ثالثة�فصول�

بدراسة�تار�خية�مو��ة�ف��ا�عالقة�التجارة�ا��ارجية�باملنظمة�العاملية�للتجارة�،��ناول�،�قمالفصل�� -

����املبحث��ول�مدخل�نظري�حول�التجار �ناتم�تقسيمھ�إ���ثالث�مباحث�تناول�وقد �ا��ارجية�، �أماة

ما�ية�املنظمة��نابال�سبة�للمبحث�الثالث�فقد�تناولما�ية�ا��ات�،�أما��نا�فيھاملبحث�الثا�ي�فقد�تناول

  .العاملية�للتجارة�ومختلف�أج�ز��ا�

�أشر - ،� �الثا�ي �قمإ��ناالفصل �حيث �ا��مركية ��نظمة �مختلف �ا��مركية��نا� �لألنظمة �شامل �عرض

قسيم�الفصل�ت�ارتأيناومن�أجل�ذلك���قتصاديةو�ذا�من�خالل�تص�يف�ا�حسب�وضيف��ا���قتصادية

�مباح �ثالث �إ�� ��ثالثا�ي �ا��مركية ��نظمة �يتضمن ��ول �وال�شأة���قتصادية، �املف�وم �حيث من

ث�ف�و�،�أما�املبحث�الثال�قتصاديةا��اصة�باألنظمة�ا��مركية���تفاقيةو�ليات�واملم��ات�،�والثا�ي�

  . �قتصاديةدراسة�مختلف�أنواع��نظمة�ا��مركية�

�طرحأ- �فقد �الثالث �للفصل �بال�سبة ��ناما �ا��مركية ��نظمة �نجاعة �مدى �تطو�ر���قتصاديةفيھ ��

بتقسيمھ�إ���ثالث�مباحث�،��ول�تضمن�تحر�ر�التجارة�ا��ارجية��ناتجارة�ا��ارجية����ا��زائر�،�فقمال

دور��نظمة��قتصادية�����ناتجارة�،�و���املبحث�الثا�ي�تناولباملنظمة�العاملية��لل���ا��زائر�وعالق��ا�

� ،� �ا��ارجية �التجارة ��أماتطو�ر �أثار �فتضمن �الثالث ���نضماماملبحث ��نظمة��« omc »إ�� ع��

  .ا��مركية���قتصادية
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  التجارة الخارجیة وعالقتھا بالمنظمة العالمیة للتجارة: الفصل األول 

  مدخل�نظري�للتجارة�ا��ارجية�: املبحث��ول�

  مف�وم�وأ�مية�التجارة�ا��ارجية�: املطلب��ول�

  �طراف�املتدخلة����التجارة�والوثائق�املستعملة�: املطلب�الثا�ي�

  تقنيات�الدفع�وأخطار�التجارة�ا��ارجية�: املطلب�الثالث�

  ��داف�،��نواع�،��دوات�التعر�ف�،�–سياسة�التجارة�ا��ارجية�: املطلب�الرا�ع

  ما�ية�ا��ــــــــــــــــات�: املبحث�الثا�ي�

  �شأة�و�عر�ف�ا��ــــــــــــات��: املطلب��ول�

  مبادئ�وأ�داف�ا��ـــــــــات�: املطلب�الثا�ي�

  ا��ـــــــــــــات�،�ا��والت�،�الوظائف�: املطلب�الثالث�

  �ـــــــــــات�إيجابيات�وسلبيات�ا�: املطلب�الرا�ع

  :ما�ية�املنظمة�العاملية�للتجارة�: املبحث�الثالث�

  �شأة�و�عر�ف�املنظمة�العاملية�للتجارة��: املطلب��ول�

  أ�داف�وم�ام�املنظمة�العاملية�للتجارة�: املطلب�الثا�ي�

  لھ���نضمامأج�زة�املنظمة�العاملية�للتجارة�ومراحل�: املطلب�الثالث�

  إيجابيات�وسلبيات�املنظمة�العاملية�للتجارة�: الرا�ع�املطلب

  خاتمة�الفصل�
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  :مقدمة�الفصل�

�من���     �سواء ��نتا�� �ج�ازه �كفاءة �ع�� �أساسا �يتوقف �بلد �ألي �ا��ارجية �التجارة �تطور إن

�املنافسة� �ظل �و�� �لكن ،� �املتعاملون �يقدم�ا �ال�� ��سعار�التنافسية �أو� �املنتجات �جودة ناحية

دولية�أصبحت�التجارة�ا��ارجية�تمثل�تحديا�كب��ا�،�حيث�أصبح�من�الضروري��غ���السياسة�ال

ع���ج�از��عمل�ع���تحر�ر�وتنظيم�العالقات�التجار�ة��باالعتمادالعاملية����مجال�التجارة�وذلك�

ع���مجموعة��باالعتمادالعامة�للتجارة�والتعر�فة�ا��مركية�،���تفاقيةالدولية�والذي�ان�ثق�عن�

  .من��دوات�وال�يا�ل�املنظمة�لضمان�س��ورة�التبادالت�التجار�ة�ب�ن�مختلف�الدول�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



  التجارة الخارجیة وعالقتھا بالمنظمة العالمیة للتجارة: الفصل األول 

  :مدخل�نظري�للتجارة�ا��ارجية�: املبحث��ول 

�عد�التبادل�التجاري�ب�ن�الدول�حقيقة�،�ال�يتصور�العالم�من�غ���ا�اليوم�فال�يمكن�لدولة�ما�  

عن�بقية�العالم�سواء��انت�متقدمة�أو�نامية�،�ولذلك�ونظرا�أل�مية�التبادل�أن��ستقل�باقتصاد�ا�

  :التجاري�ا��ار���،�فقد�تم�تقسيم��ذا�املبحث�إ��

  مف�وم�وأ�مية�التجارة�ا��ارجية�: املطلب��ول�

  سوف�ن�ناول�����ذا�املطلب�مف�وم�التجارة�ا��ارجية�وأ�مي��ا�

  ة�مف�وم�التجارة�ا��ارجي: الفرع��ول�

  :�ناك�عدة��عار�ف�للتجارة�ا��ارجية�م��ا�ما�ي���

 ملنظورةا�� كال�من�الصادرات�والواردات�املنظورة�وغ� 

 املعامالت�التجار�ة�الدولية����صور�ا�الثالثة�املتمثلة����انتقال�السلع�و�فراد�ورؤوس��موال�

� �ح�ومات �أو�ب�ن �مختلفة �سياسية �وحدات ��� �بقيمون �أفراد �ب�ن �اقتصادية�ت�شأ ومنظمات

   1تقطن�وحدات�سياسية�مختلفة

 وغ���ا�مكن�عناصر��نتاج�املختلفة�ب�ن�عدة�� �التبادل�التجاري����السلع�وا��دامات عملية�

 2.دول�،���دف�تحقيق�منافع�متبادلة�ألطراف�التبادل

�ال �التبادل �عمليات �مختلف �عن �عبارة �ا��ارجية �التجارة �أن ��ست�تج �السابقة �التعار�ف تجاري�من

ا��ار���سواء����صور�سلع�أو�أفراد�أو�رؤوس�أموال�ب�ن�أفراد�يقكنون�وحدات�سياسية�مختلفة���دف�

  :إشباع�أك���حاجات�ممكنة�،�وتت�ون�التجارة�ا��ارجية�من�عنصر�ن�أساسي�ن��ما�

  .3الصادرات�والواردات�بصورت��ما�املنظورة�وغ���املنظورة�

  .أ�مية�التجارة�ا��ارجية��:الفرع�الثا�ي�

  :�عد�التجارة�ا��ارجية�من�القطاعات�ا��يو�ة����أي�مجتمع�ملا�ل�ا�من�أ�مية�تتمثل�فيما�ي���  

�عن�- ��نتاج �فائض �لتصر�ف �منفذا �اعتبار�ا �ع�� �ز�ادة �البعض ��عض�ما �مع �واملجتمعات �الدول ر�ط

  .حاجة�السوق�املحلية�

                                                           
 .36ص . 1993. الطبعة الثالثة . مصر . الدار المصریة . التجارة الخارجیة بین التنظیر والتطویر .حسامي عفیفي حاتم  1
 .12، ص  2000رشاد العصار وآخرون ، التجارة الخارجیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ، الطبعة األولى ،  2
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  التجارة الخارجیة وعالقتھا بالمنظمة العالمیة للتجارة: الفصل األول 

�الد- �قدرة �ع�� �جو�ر�ا �مؤشرا ��ذا�اعتبار�ا �إلرتباط �وذلك �الدو�� �السود ��� �والتنافسية ��نتاجية ول

�وقدر��ا� �ف��ا �الدخول �ومستو�ات �التصدير�، �ع�� �الدولة �وقدرة �املتاحة ��نتاجية املؤشر�باإلم�انيات

� �ع�� �ع�����ست��ادكذلك �أثره �من �لھ �وما ��جن�ية �العمالت �من �الدولة �رصيد �ع�� ��لھ �ذلك وا�عكس

   .1امل��ان�التجاري 

  .تحقيق�امل�اسب�ع���أساس�ا��صول�ع���سلع�ت�لف��ا�أقل�مما�لو�تم�إنتاج�ا�محليا�-

  .التجارة�الدولية�تؤدي�إ���ز�ادة�الدخل�القومي�اعتمادا�ع���التخصيص�والتقسيم�الدو���للعمل-

التنمية�املت�نة�و�عز�ز�عملية���قتصادياتنقل�التكنولوجيات�واملعلومات��ساسية�ال���تفيد����بناء�-

  .الشاملة�

  .تحقيق�التوازن����السود�الداخلية�ن�يجة�التوازن�ب�ن�كميات�العرض�والطلب�-

  .باألذواق�وتحقيق��افة�املتطلبات�والرغبات�وإشباع�ا��اجات���رتقاء-

  .إقامة�العالقات�الودية�وعالقات�الصداقة�مع�الدول��خرى�املتعامل�مع�ا�-

-� ��س�� �ال�� �السياسية �بمثابة�العوملة �العالم �تجعل �أن �تحاول �وال�� �وتقص���املسافات �ا��دود إلزالة

  .قر�ة�جديدة

  .�طراف�املتداخلة����التجارة�ا��ارجية�والوثائق�املستعملة: املطلب�الثا�ي�

تتمثل�عمليات�التجارة�ا��ارجية����انتقال�مختلف�السلع�وا��دامات�ب�ن�الدول�،�حيث�تمر�  

� �مباشرة �بصفة �أطراف �وذات��عدة �قانونية �البضاعة �انتقال �عملية �ت�ون �ح�� ،� �غ���مباشرة أو

  .مصداقية�،�يجب�أن�ترفق�بالوثائق�الالزمة

  �طراف�املتداخلة����التجارة�ا��ارجية�: الفرع��ول�

  :�ناك�أطراف�مباشرة�وأخرى�غ���مباشرة�و���كما�ي���

  :�طراف�املباشرة����التجارة�ا��ارجية�: أوال�
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�و�الذي�يقوم��شراء�أو�إنتاج�البضاعة�لبيع�ا����ا��ارج��غض�النظر�عن�نوعية�البضاعة��:املصدر�.1

ال���يتعامل���ا�،�وقد�ي�ون�املصدرون�أفراد�مستقل�ن�أو�قد�يظ�رون�ع���ش�ل�شر�ات�،�كما�قد�ت�ون�

  .الدولة����املصدرة�وذلك�عندما�ت�لف�إحدى�مؤسسا��ا���ذا�العمل�

�و�الذي�يقوم�بمشروعة����أسواق��عيدة�،�و�ش��ي�البضاعة�ال�يقصد�إعادة�تصدير�ا��:املستورد.2

��ستورد� �و�الذي �املؤقت �التاجر�واملستورد �عن �ف�و�يختلف �ول�ذا ،� �الداخلية ��سواق ��� �لبيع�ا بل

  .بقصد�التصدير�

اد�و�ل��م�بدفع�ا�عند�يقصد�بالبنوك�التجار�ة�،�تلك�البنوك�ال���تقبل�ودا�ع��فر �:البنوك�التجار�ة�.3

الطلب�و���املوعد�املتفق�عليھ�،�وال���تمنح�قروض�قص��ة��جل�و�ب�قروض�ال���تقل�مد��ا�عن�ستة�

  ) .بنوك�الودا�ع(أش�ر�و�طلق�عل��ا�أحيانا�

� ��� ��امة �بوظيفة �تقوم �التجار�ة �ب�ن���قتصادفالبنوك �أي �واملس�ثمر�ن �املدخر�ن �ب�ن �وسيلة �ف�� ،

� �و��ن �وتحول�املقرض�ن ،� �وتنمي��ا �إل�شا��ا �الالزمة �باألموال �املشروعات �تمو�ل �إذ �وطل��ا �النقود عرض

��قتصاداملدخرات�إ���رأس�مال�منتج��شيط�ف�ساعد�بذلك�ع���تطو�ر�التجارة�والصناعة�وت�شيط�

���تزو�د��و���نقدية�والثانية�تمو�لية�،�تتمثل�الوظيفة�النقدية�: القومي�،�و���تقوم�بوظيفت�ن��امت�ن�

� �واملعنو��ن(���اص �) الطبيعي�ن �تداول�ا �وتنظيم �القروض��ابتدءابالنقود �منح �إ�� �الودا�ع �قبول من

�للبنوك����تزو�د�املشروعات�باألموال�الالزمة�،�ف��� �التمو�لية �تتمثل�الوظيفة �حيث من��ذه�الودا�ع

  .��1ذا�الصدد�تمثل�دور�الوسيط�ب�ن�املدخر�واملس�ثمر�

بنوك�ن�يجة�ز�ادة�املعامالت�التجار�ة���دف�خدمة�التجارة�ا��ارجية�،�عن�طر�ق�إصدار�لقد�أ�شأت�ال

الضمانات�ال���يتطل��ا�العمالء�،�وال����ش��ط�ا�املصدرون�با��ارج�قبل���ن�بضا�ع�م�وكذلك��سدد�

حقوق�املصدر�ن��جانب�عن�طر�ق�خصم�من�حسابات�فروع�أو�مراس���البنك�با��ارج�،�وذلك�مقابل�

داد�املستورد�املح���بقيمة�ما�استورده�إ���البنك�بالعملة�املحلية�والعكس�يحدث����حالة�تصدير�س

  .سلعة�محلية�إ���ا��ارج�

  2و��: �طراف�الغ���مباشرة����التجارة�ا��ارجية�: ثانيا�

���عمليات�التجارة�ا��ارجية�،�وتظ�ر�أ�مي��ا�أك������تأث���ا��كب��اعب�عملية�النقل�دورا�ال�تل: النقل�- 1

م�انيات�املادية�واملالية�الكب��ة�،�و�ون�املؤسسات�ال�تتوفر�ع���� �لت�لف��انظرا�سعر�البيع�ال��ا�ي��ع��
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الضرور�ة�لتنظيم�عمليات�النقل�الدو���،�فإ��ا�تو�ل�امل�مة����أغلب��حيان�ملؤسسات�نقل�خاصة�،�

  . يبقى�عل��ا�سوى�اختيار�وسيلة�النقل�املناسبة�مع�طبيعة�البضاعة�املنقولة�وال�

  :�ناك�عدة�وسائل�لعملية�النقل�نذكر�من�بي��ا�

�ا��وي  1.1 �الصغ���،�:  النقل �و��م �معت��ة �قيمة �وذات ،� ��ك���أ�مية �البضا�ع �نقل �عن عبارة

  .إضافة�إ���الطرود�والرسائل

 �ع�برا�عن�طر�ق�السيارات�والشاحنات�عبارة�عن�نقل�البضا:  النقل�ال��ي  1.2

 .يمثل�ا���م��ك���للعمليات�الدولية�،�لتوج��ا�نحو�القارات��خرى�:  النقل�البحري  1.3

�الدولية�لنقل�البضا�ع���تفاقيةتنظم��ذه�الوسيلة�عن�طر�ق�:  النقل�ع���السكك�ا��ديدية 1.4

 .كك�ا��ديدة�وال���تحكم�العالقة�ب�ن�املرسل�واملرسل�إليھ�وتنظم�طرق�الس

 �لغ��5إ����2ال�يمكن�أن�ت�ون�ا��مولة�املرسلة�تزن�أك���من�: ال��يد� 1.5

 ...)الرمل�،�ا�����( �ستعمل�بال�سبة�للمواد�ا��د�ثقيلة�:  النقل�ع���ال��ر 1.6

 

  :ل�ذا�يجب�مراعاة�عدة�معاي���عند�اختيار�وسيلة�النقل�تتمثل����ما�ي���

�يجب:  الت�لفة- �النقل �اختيار�وسيلة �خدما��م��قبل �الناقل�ن ��عرض �حيث ،� �النقل �ت�لفة مراعاة

�ا��ام� ��جما�� �بالوزن �يتعلق �بھ �ال�سي���املعمول ،� �البضاعة ���م �ووزن �نوعية �حسب وأسعار�م

  .للبضاعة�بما�ف��ا�التغليف

�النقل- �وسيلة �تؤثر�ع���:  سرعة �السرعة �ألن �اختيار�الوسيلة �عند �النقل �وسيلة �سرعة �مراعاة يجب

  .سبة�للنقل�إلتمام�السلعة����الوقت�املحددالوقت�بال�

تضاف�ت�لفة�التغليف�إ���ت�لفة�النقل�ع���العموم�وتجد�التغليف����النقل�البحري�أك���: التغليف�-

  .ت�لفة�بال�سبة�للنقل�ا��وي�بأر�عة�أضعاف

  :تأم�ن�النقل�-

ال�بد�من�تأم�ن��ذه��خ��ة،وقسط��بالنظر�إ���الظروف��منية�وك��ة�املخاطر����نقل�السلع�والبضا�ع�،�

  .التأم�ن����النقل�ا��وي�أقل�منھ����الوسائل��خرى�

���النقل�البحري�نجد�مصار�ف�التخز�ن�أك���مقارنة�بالنقل�ا��وي�،�ألنھ�يتطلب�:  مصار�ف�التخز�ن-

  .مسافات�تخز�ن�كب��ة�

  .وسيلة�النقل�املستعملة�مع�طبيعة�السلع�والبضا�ع�امل��ونة�ومالئمةمدى�تناسب�: املناسبة�-
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  .مدى�قدرة�وسيلة�النقل�املعنية�ع���نقل�ا��مولة�من�البضا�ع�والسلع�:الكفاية�-

نظرا�ل��امة�عمليات�التجارة�ا��ارجية�،��ستحيل�تحمل�أخطار�نقل�البضاعة�من�طرف��:التأم�ن�- 2

التأم�ن�بتحمل��خطار�ال���يحتما�وقوع�ا�،�إذ�التأم�ن��و��املستورد�أو�املصدر�،�وعليھ�تتكفل�شركة

��ع�د� �ع�� �التأم�ن �قسط �دفع �مقابل �لھ �و�و�املؤمن ،� �الطرف�ن �أحد �عل��ا �يتحصل �بمقتضا�ا عملية

 .كتا�ي�لصا��ھ

�والسكك� �والبحر�ة �وا��و�ة �ال��ية �ع���الطرق �البضا�ع �ل�ا �تتعرض �لألخطار�ال�� �ضمان �عت���التأم�ن

،�كما��غطي�أيضا��ضرار�وا��سائر�املادية�الالحقة�للبضا�ع�أثناء�نقل�ا�و����عض��حيان��ا��ديدية

  :1أثناء�عملية�ال��ن�والتوز�ع�،وتمر�عملية�التأم�ن�بمراحل����

�الوثائق- �ع�� �الفاتورة�:ا��صول �أن �حيث �البضا�ع �ع�� �التأم�ن ��عملية �للقيام �خطوة �أول �عت��

  .يان�إلبرام�عقد�التأم�ن�ع���البضاعة����الشركة�التأم�نالتجار�ة��و�سند�النقل��اف

�التأم�ن- �عقد �منم�:إبرام �التأم�ن �القسط �دفع �مقابل �كتابيا �البضاعة �ع�� �التأم�ن �الشركة �و��ع�د

�ل�ا� �يتعرض �ألخطار�ال�� �حماية �العقد،و�و�بمثابة ��� �عل��ا �املتفق �الشروط �ع�� �لھ،وفقا �املؤمن طرف

  .املؤمن�لھ

�العبو - 3 �النقل:ر رجل �لعمليات �وساطة �أساس �أنھ �ع�� �بالعبور �سلسلة�,�عت���القائم �عمق ��� يتدخل

،و�مكن�أن�ي�ون�وكيل�معتمد�لدى�ا��مارك�م�لف�بخدمات�التأم�ن�ملختلف�الشاحن�ن،أو�ناقل��املنتج

فيعت���بذلك�متع�د�عمليات�ال��انز�ت�.ومراقب�بحري،ف�و�يؤمن�عملية�العبور�كم�ندس�أو�مقاول�للنقل

كيال�لقاء�أجرة�و�عمل���ساب�مو�لھ�باستالم�البضا�ع�من�الناقل�البحري�و�إتمام�املعامالت�ا��مركية�و 

�طر�ق� �آخر�عن �ناقل �بواسطة �مجددا �البضا�ع �نقل �ع�� ��مر�بالتعاقد �لزم �التأم�ن،وإذ �عقود و�إجراء

�القانو  �امل�ام ��ذه �املع�ن،ومختلف �امل�ان �إ�� �البحر�أو�ال���أو�ا��و�إليصال�ا �يمكن �رجل��أننية ي�ون

  :2العبور��ل�من

  .وكيل�بالعمولة-.        وكيل�معتمد�لدى�ا��مارك–.        وكيل�النقل-

وكيل�النقل�تاجر�يقوم�بمقابل�سعر�جزا���بنقل�ما�من�نقطة�ل�سلم�ا�إ���نقطة�أخرى� :وكيل�النقل.1.3

ال��اية�ل�ل�عمليات�املتتالية�بالوسائل�تحت�مسؤوليتھ�ال�املة،و�بادر�ب�نظيم�و�تحقيق�من�البداية�إ���

  .ال���يرا�ا�مالئمة،و�ذا�لنقل�البضا�ع�و�تحمل��خطار�املتعرض�ل�ا
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الوكيل�بالنقل��و���ص�مادي�أو�معنوي�يل��م�تحت�مسؤوليتھ�و�باسمھ�ا��اص�بنقل�بضاعة�لفائدة�

  .1ز�ونھ،و�ذا����إطار�اح��ام�الشروط����القانون�التجاري�

�معتم.2.3 �ا��ماركوكيل �لدى �إدارة� :د �من �باعتماد ��شاطھ �يزاول �معنوي �أو �طبي�� ���ص �و

�للقيام� �معينة �وثائق �مقابل �مع�ن �ز�ون �و�التصدير�لفائدة ��ست��اد �بإجراءات �يقوم ا��مارك،حيث

�عملية�وضع�البضا�ع�تحت�مراقبة�ا��مارك�و�مختلف�امل�ام�لوضع�ضمان�أمام�إدارة�ا��مارك�لصا���

  .السمسار�البحري 

�بأنھ �الوكيل �ا��مركية�:"�عرف �الغ���باإلجراءات ���ساب �يقوم �الذي �املعنوي �أو �الطبي�� ال��ص

�ل�شاط� �أو��انت�تكملة �رئ�سية �ممارسة �امل�مة ��ذه �مارس �سواء �بالبضا�ع �املفصل �بالتصر�ح املتعلقة

�مدا �من �علمية �معرفة �شمولھ �ا��مارك �لدى �املعتمد �الوكيل ��� ��ش��ط �العموم �وع�� ،� رس�رئ����

  "مختلفة،إضافة�إ���التجر�ة�ميدانية�ع���مستوى�التجارة�الدولية�و�املالحة�البحر�ة

يتمثل�عملھ����التوز�ع،ال��ن،و�تفر�غ�السلع�،و��و�غ���مسؤول��عن�نقل�بضاعة� :وكيل�بالعمولة.3.3

و�يمكن���ما�بوسيلة�أخرى�و�من�ا���ة�القانونية�ال�يحاسب�إال�عن�أخطائھ�الفعلية�التطبيقية����عملھ

�ظ�ر� �ع�� �لوضع�ا �عاتقھ �ع�� �البضا�ع �باستقبال �يقوم �امليناء،إذ ��� �بالعبور �كم�لف �أيضا �ي�ون أن

  السفينة�أو��سليم�ا�أل��ا��ا��عد�عملية�التفر�غ

  :و�ناك�ثالثة�أنواع�للعبور�نذكر�م��ا

�خار :العبور�الدو��- �ومكتب �العبور�نجد�مكتب�ن�ل��مارك،مكتب�داخ�� �النوع�من ��ذا ��،حيث������

حالة��ست��اد�يتم�انتقال�البضاعة�من�مكتب�جمر�ي�إ���آخر،و�ذا�بوسائل�نقل�متعددة�سواء��انت�

  .جو�ة�أو�بحر�ة�كمرور�البضا�ع�من�املغرب�إ���تو�س�وت�ون�ا��زائر�كنقطة�عبور 

تحاد�املغرب�إ:"�ذا�النوع�من�العبور�ي�ون�ب�ن�التكتالت��قتصادية�أو�التجار�ة�مثل:العبور��قلي��-

  و�ذا�النوع�من�العبور��سمح�بمرور�السلع�" ) MEE(و�املجموعة��قتصادية��ور�ية) UMA(العر�ي

�الوط��- �ال��اب�:العبور �داخل �آخر �ا��مر�ي �مكتب �إ�� �جمر�ي �مكتب �من �البضاعة �انتقال �و

  إ��...ن،نقلالوط��،تحت�رقابة�أعوان�ا��مارك�و�أداء�مختلف��جراءات�الالزمة�من�جمركة،تخز�

  الوثائق�املستعملة����التجارة�ا��ارجية:الفرع�الثا�ي
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تتمثل����مختلف�أنواع�الفوات���املنصوص�عل��ا�من�طرف�بنك�ا��زائر،وفقا�:وثائق�إثبات�السعر-أوال

  :1وال���تتضمن�14/08/1991الصادر�����12-91من�القانون�7للمادة�

  .�شارة�إ���أطراف�العقد-

  .ال���يل����ال��ل�التجاري عنوان�و�رقم�-

  .للمنتجالبلد��ص����-

  .طبيعة�لبضاعة�أو�ا��دمة�املقدمة-

  .الكمية،السعر�الوحدوي��جما��-

  .          قيمة�الفاتورة-

  .تار�خ�تحر�ر�الفاتورة�و�تار�خ�ال�سليم-

  .شروط�البيع�و�ال�سليم-

  .تار�خ�و�طرق�ال�سديد-

  :التاليةونم���ب�ن�مختلف�الفوات���

 facture Commerciale:الفاتورة�التجار�ة.1

�إلثبات� �فقط �الدو��،ل�س �التبادل �عمليات ��� ��ك���أ�مية �املحاس�ية �الوثيقة �التجار�ة �عت���الفاتورة

  .الديون�و�إنما�للسماح�للمصا���ا��مركية�بمراقبة�البيانات�املتعلقة�بالبضا�ع�امل��ونة

�بالب �الفاتورة ��ذه �ترفق �أن �املصدر�بتحر�ر�يجب �يقوم �كما �ال��ن �آجال �يب�ن �املعنية،حيث ضاعة

السعر�الوحدوي�املتفق�عليھ�للبضاعة�و�وج���ا،إضافة�إ���وجوب�مطابق��ا�مع�با���املس�ندات�و�خاصة�

�حيث �من �النوا�� ��افة �من �ال��ن �و�: بوليصة �لكمي��ا ��عتماد،البضاعة �املستورد،قيمة اسم

 .مواصفا��ا
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 facture Pro Forma:الش�لية�الفاتورة- 2

�مستعملة �مبدئية �فاتورة �الش�لية �طرف� �عت���الفاتورة �من �تحرر �ا��ارجية،إذ �التجارة �عمليات ��

  .املصدر�لصا���املستورد،و�ذا�قبل��تفاق�ال��ا�ي�ع���الصفقة�التجار�ة

�بالبضاعة �خاصة �معلومات �ع�� �الفاتورة ��ذه ��جما��،ثمن�:تحتوي املبلغ

��دار�ة�الوحدة،ال ��جراءات �عليھ ��س�ل �إذ �املستورد �لصا�� �عموما �البيع،ف�� وزن،الكمية،شروط

مثل�ا��صول�ع���تأش��ة��ست��اد�،كما��عت���جزءا�من�مس�ندات��عتماد�املس�ندي����حالة�اختياره�

  .�وسيلة�دفع

 Facture Consulaire:الفاتورة�القنصلية- 3

�املص �بلد ��� �املوجودة �املستورد �للبيانات�بلد �رس�� �طا�ع ��و�إعطاء �الرئ���� ��دف�ا �التأش��ة در،�ذه

  .مصدر�البضاعة�و�قيم��ا:املذ�ورة�ف��ا�مثل

 Facture Douanière:الفاتورة�ا��مركية- 4

�مص��ة� �طرف �من �عل��ا �املنصوص ��جراءات �املصدر�حسب �طرف �من �و�مؤقتة �محررة �فاتورة ��

  .ا��مارك،إذ�يصرح���ا�لدى�ا��مارك�فقط

إن�عملية�نقل�البضاعة�ذات�أ�مية�كب��ة،و�قد�ت�ون�عن�طر�ق�ال���أو�ا��و�أو�البحر�:وثائق�النقل- ياثان

�النقل� �شر�ات �بھ �تقوم �ما �و�غالبا �و�توفر�الوسائل �و�أسعار�النقل �البضاعة �طبيعة �حسب و��ذا

  :الكب��ة،و�يمكن�عرض��عض�وثائق�النقل�فيما�ي��

  Lettra de Transport Aérien(LTA):1وثيقة�النقل�ا��وي - 1

�النقل� �شر�ات �طرف �من �ا��و،وتحرر �طر�ق �عن �أرسلت �قد �البضاعة �أن �يث�ت �استالم �وصل ��

���عقد�قانو�ي�تو���ف��ا�وضع��ل��طراف�غ���قابل�للتفاوض�LTAا��وي،وتحت�مسؤولية�املصدر

�زرق�تحتوي�أل��ا�مقررة�ل��ص�مس��،ف����عطي�حق�امللكية�للمرسل�إليھ�إال�ال���ة�الثالثة�ذات�

  .ع���ختم�و�إمضاء�شركة�النقل�ا��وي 

  :2 وثائق�النقل�البحري .2
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�ال��ن* �:  سند ��س�� �الوثيقة �ال��ن"�ذه �لكن�" سند �للبضا�ع �الفع�� �لإلرسال ���ة �ل�ست أل��ا

  .حضور�ا�فقط�من�أجل�التعليمات�املتعلقة�بالنقل�

�والبضا� ��طراف ��و�ة �إثبات �ال��ن �سند �بواسطة �الناقل �ا��مولة�يقوم �وأجرة ،� �نقل�ا �واجب ع

��الك�البضاعة�أو�تلف�ا�أو�ذكر�إعفاء�الناقل�من� �التعو�ضات،�مثال��س�ب الواجب�دفع�ا�وذكر�مبلغ

�عض��ضرار،�فالوثيقة�إذا����وسيلة�إثبات�،�حيث�ال��امات�الناقل�تبدأ�من�وقت��سليم�البضاعة�

  .���ن��سليم�ا

  :ال��ن�ع���ش�ل��يمكن�ان�يصدر�سند:  أش�ال�سند�ال��ن*

�عطي�حق�ملكية�البضاعة��امل�السند�،�لكن�خطر�الضا�ع�أو�السرقة�يجعل�:  سند�ال��ن�ال�امل-

  .�ستعمال�ذا�الش�ل�قليل�

  .يب�ن�عليھ�اسم�املرسل�إليھ�و�و�الوحيد�الذي�لھ�القدرة�ع���حيازة�البضاعة�:  سند�ال��ن�املسمى-

ف�و��سمح�بانتقال�ملكية�) بنك��صدار(املستورد�او�لبنكھ���و�صادر�ألمر :  سند�ال��ن�الغ���مسمى-

  .البضاعة�عن�طر�ق�التظ���

  :وثائق�النقل�ال��ي .3

�ا��ديدية/أ �السكك �طر�ق �عن �من�:  النقل �أرسلت �قد �البضاعة �بأن �يث�ت ��سيط �إرسال �و�وصل

��رقام� �وتفرق�ا ،� �اللون �نفس �ذات ���� �ستة �ع�� �تحرر �و�� ،� �ا��ديدية �السكك �طر�ق �عن ا��ارج

� ��حمر�، �باللون �عل��ا ��أمااملوجودة �رقم ��04ال���ة �عبارة �ع�� �النقل�"تحتوي �لرسالة �أصلية ���ة

رسال�الذي�ال�بد�أن�يؤشر�عليھ�بطا�ع�محطة��قالع�،��ذا�السند�تمثل��ذه�الوثيقة�مس�ند�� " ال��ي 

  .محرر�إلزاميا�ل��ص�مس���،�أي�ال�يمكن����أي�حال�من��حوال�تداول�عن�طر�ق�التظ����

�الدو��/ب �ال��يدي �النقل �مس�ند���تفاقية:  رسالة �ع�� �ال���تنص �طر�ق �عن �البضاعة �لنقل الدولية

�ال� �النقل �رسالة ��س�� �وك��ة�خاص �لتنوع �راجع �و�ذا ،� �مختلفة �تصدر�بأش�ال �وال�� ،� �الدو�� �ي

�بالسكك� �النقل � �ورسالة �ا��وي �النقل �لرسالة �العامة �ا��صوصيات �تمتلك �ف�� ،� �النقل مؤسسات

� �تحت �البضا�ع �إرسال �إم�انية �للبنك ��عطي ��اسم�اا��ديدية �ألجل �وذلك �ع�����حتفاظ، بالرقابة

�� �الطر�قة ��ذه �فإن ،� ����البضاعة �التخز�ن �صعو�ات �إ�� �راجع �وذلك �ال��ي �النقل ��� عت���صعبة

  .مؤسسات�النقل�
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�و�وصل�إرسال�البضا�ع�عن�طر�ق�ال��يد�واملواصالت�أو�عن�طر�ق�شركة�ال��يد�:  الوصول�ال��يدية/جـ

السر�ع�،�و�و�محررا�إجبار�ا�ل��ص�مس���و�ستطيع�البنك�أن�يرسل�البضاعة�تحت�إسمھ�،�و�شمل�

  .املرسل�إليھ�،�وزن�الطرد�،�عنوان�املرسل�إليھ�ومعلومات�أخرى��اسم: عدة�معلومات�م��ا���ذا�الوصل

  الوثائق��دار�ة��: ثالثا�

  : 1ش�ادة�امل�شأ.1

� ��عمليات �املعنية �السلطات �طرف �من �ف��ا���ست��ادتحرر �يث�ت �حيث �التجار�ة ��الغرفة والتصدير�،

  :لد�أ�شأت��ذه��خ��ة�،�و�جب�أن�ت�ون�السلع�والبضا�ع�،�أي����أي�ب) م�شأ(مصدر�

  محررة�من�طرف�املنتج�أو�املصدر�-

  أن�يذكر���ا�اسم�وعنوان�املصنع�املنتج�للبضاعة�وم�ش��ا�-

  أن�ي�ون�مو���عل��ا�م�شأ�ا��امات�الداخلة����إنتاج�البضاعة-

   Certificat Sanitaire:ش�ادة�ال��ة�والنوعية�.2

املصا����دار�ة�امل�لفة�با��انب�الص���للبضاعة�،�حيث�أنھ��أو ���وثيقة�إدار�ة�تصدر�ا�السلطات�

� �للمواد �املنتج�ن �جميع �ع�� �ع�����س��الكيةملزم �الصالحية �و��اية ��نتاج �تار�خ �بتحديد �يقوموا أن

� �ا��ار�� �امل�أو الغالف �ع�� �البضا�ع �ع�� �الرقابة ��س�ل �ل�ي �و�ذا ،� �ل�ا �وذلك�الداخ�� �الوط��، ستوى

  .لضمان���ة�املس��لك�وعدم�تصدير�بضاعة�فاسدة

ش�ادة�ال��ة�للسماح��عبور�البضاعة�إ����أو ���حالة�التصدير�تقوم�مص��ة��ا��مارك�بطلب�وثيقة�

وتحللھ�،��ذا�الفحص�تقوم�بھ��املنتجا��ارج�،�نفس�ال���ء����حالة�است��اد�ا�،�تأخذ�عينة�من��ذا�

  .راقبة�املتواجدة����بلد�املستورد�او�املصدرمص��ة�التحليل�وامل

  :خاصة�بالبضاعة��معلوماتتحتوي�ش�ادة�ال��ة�ع���

  طبيعة�ونوعية�البضاعة�-

  يوم�وصول�البضاعة�-

  وسيلة�النقل�-
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  رقم�ا��او�ات�-

  اسم�املستورد�واملصدر�-

�و - �ال��ة �إصدار�ش�ادة �تار�خ �من �ابتداء ،� �صالحي��ا �ومدة �املواد �تلك �عن �وتكمن�تصر�ح ،� النوعية

إليھ����وق��ا�املحدد�،���س��الكيةأ�مية�الش�ادة�ال��ية����أ��ا�تح���املس��لك�بضمان�وصول�السلع�

  .وقبل�ان��اء�صالحي��ا�حيت�ال�ي�ون��ناك�ضرر�عليھ�،�و���ضرورة�عند�عبور�السلع�من�بلد�إ���آخر

  :ش�ادة�املطابقة�.3

ل�ا�البضاعة�فاملستورد�عندما�يقوم�بطلب�تخضع��اي�س�ال�����وثيقة�إدار�ة�تحتوي�مجموعة�من�املق

البضاعة�يجب�أن�يتأكد�من�أ��ا����نفس�ا�،�وتطابق�نفس�املواصفات�املطلو�ة،�من�حيث��أو السلعة�

الكمية�والنوعية�وتحرر��ذه�الش�ادة�من�طرف�أج�زة�الرقابة�املخصصة�لذلك�وتحتوي�ع���املعلومات�

  :خاصة�بالبضاعة�م��ا�

  ) .صاحب�البضاعة(املصدر�وعنوانھ��اسم–كمية�البضاعة�–نوع�البضاعة�–البضاعة� اسم-

  .املمنوعة�داخل�ال��اب�الوط����أو تظ�ر�أ�مي��ا����أ��ا�تمنع��سرب�املواد�امل�ر�ة�

  الوثائق�ا��مركية�: را�عا�

  :التصر�ح�ا��مر�ي�.1

جمركية�،�إذ�أن�أ�م�ال��ام�للمستورد�تخضع��ل�بضاعة�تدخل�ال��اب�الوط���أو�تخرج�منھ�إ���عملية�

�ا��اصة� �املعلومات ��ل ��خ���بضم �و�ذا ،� �ا��مر�ي �بالتصر�ح ��عرف �وثيقة �وتقديم أو�املصدر�إعداد

  .بالبضاعة�

�ف��ا� �يب�ن ،� �القانون �أح�ام ��� �عل��ا �املنصوص �لألش�ال �وفقا �محررة ��و�وثيقة �ا��مر�ي �التصر�ح إذا

  .ا��قوق�والرسوم�بالح�سااملصرح�العناصر�املطلو�ة�

�و�و�ورقة� ،� �ورسميا �حقيقيا �عقدا �يصبح �فإنھ �ا��مارك �طرف �من �التصر�ح �و���يل �قبول بمجرد

� �أقصا�ا �مدة ��� �ا��مارك �مص��ة �لدى �تودع �املصرح��21إثبات �يحتفظ ،� ���� �أر�ع ��� �وتحرر يوما

�أما ،� �املحاسبة �مدير�ة �نيابة �لدى �الثالثة ،� �البنك �لدى �تودع �الثانية ،� �لدى��بواحدة �الرا�عة ال���ة

 .مص��ة�ا��مارك
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  : ATAدف���.2

�و�عبارة�عن�وثائق�جمركية�دولية��سمح�بالتصدير�املؤقت�للمنتجات�املحلية�دون�التعرض�لإلجراءات�

  .املؤقتة

  :يقصد�بھ��ATAالرمز�

    Admission Temporaire: بالفر�سية�-

      Temporaire Admission:باإلنجل��ية�-

  القبول�املؤقت��:بالعر�ية�-

متوفرة�لدى�املؤسسات�ال���تحصل�عليھ�من�طرف�الغرفة�التجار�ة�و�الصناعية�ال���تب�ت��ATAدف���

���تفاقية ��� �امل��مة �الدولية �بروكسل �اتفاقية ،� ��06/12/1961: الدولية ��� �اسطنبول : واتفاقية

  .،�وذلك�ل�س�يل��جراءات�والعمليات�ا��مركية��26/06/1990

  :�سمح�بالقبول�املؤقت�كما�ي����ATAدفاتر�

  عينات�تجار�ة�-

  منتجات�موج�ة�للمعارض�والتظا�رات�التجار�ة�-

� �املواد �يخص �فيما �باستعمالھ ���س��الكيةال��سمح �للتحو�ل �املوج�ة �و�سمح��أو واملنتجة ،� التصليح

  :باستعمالھ�ملدة�سنة�فقط�،�و���ما�يخص�الفائدة�ال���يقدم�ا�و���

  يف�للمصدر�ن�بإلغاء�الرسوم�ع���القيمة�املضافة�تخفيض�الت�ال-

  غ���ملزمة�بتقديم�ضمانات�ل��مارك��ATAالبلدان�املتب�ية�لدف���-

��جراءات�- ���ميع �واحدة �وثيقة �باستعمال �واملستوردين �للمصدر�ن �و�سمح ،� �ا��دود �عبور �س�ل

  .ا��مركية�الالزمة�

رج��ستطيعون�القيام�باإلجراءات�ا��مركية�،�وذلك�فإن�رجال��عمال�الالجئ�ن�ل��ا�ATAبواسطة�دف���

واحدة�ملدة�سنة�،�وكذلك�الرجوع�� ATAبت�اليف�محددة�من�قبل�التنقل�إ���أك���من�بلد�بواسطة�دف���

  .بدون�أي�ش�ل��باملنتجإ���البلد��ص���
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  وثائق�التأم�ن�: خامسا

�لألخطا �املعرضة �للبضا�ع �البحري ،� �ا��وي ،� �ال��ي �بالنقل �طر�ق�تتعلق �عن �ا��ماية ��ستوجب ر�ال��

  :التأم�ن�،�ولتجنب��ذه��خطار�فإنھ��ستعمل�الوثائق�التالية

    Police D’assurance:بوليصة�التأم�ن�.1

�حقوق� �وكذا �الطرف�ن �ب�ن �عل��ا �املتفق �العامة �الشروط �يب�ن ،� �لھ �واملؤمن �املؤمن �ب�ن �محرر �عقد ��

وواجبات��ل�م��ما�،�و�جب�أن�ت�ون�مؤرخة�بنفس�تار�خ�سند�النقل�،�إذا�بوليصة�التأم�ن�تتمثل����

�أ�ميةلنقل�ول�ا�املس�ندات�ال���تؤمن�ع���البضاعة�املرسلة�ضد�املخاطر�ال���قد�تنجم�أثناء�عملية�ا

  .كب��ة�بال�سبة�للبنك�ألن�البضاعة��عد�بمثابة�ضمان����حالة�تخلف�املستورد�عن�دفع�قيم��ا

   Avenant:املالحق�.2

��سميات� �تتضمن �التعديالت �ألن �التأم�ن �بوليصة �نصوص ��� ��عديالت �إجراء �عند �تحرر �وثيقة ��

  .  D’avenant délégation" م��ق�التوكيل: "مستفيدين�جدد�وتد���

  تقنيات�الدفع�و�خطار����التجارة�ا��ارجية�: املطلب�الثالث�

�عت���عملية�اختيار�وسيلة�الدفع����التجارة�ا��ارجية�أساسا�م�ما����نجاح�الصفقات�التجار�ة�  

،�ول�ل�م��ا�مم��اتھ�ا��اصة�من�حيث�السرعة�،�الضمان�الت�لفة�والقبول�التجاري�،�إذ�يتم��تفاق�

ملستورد�واملصدر�ع���نوع�وسيلة�الدفع�الواجب�اختيار�ا����عملية��سديد�مبلغ�الصفقة�،�ب�ن��ل�من�ا

لكن�رغم�جميع�ا���ود�املبذولة�إلنجاح�الصفقات�الدولية�إال�أ��ا�ال�تخلو�من��خطار�ال���تتعرض�ل�ا�

  .      1عديدة�،�من�أ�م�ا�البعد�ا��غرا���العتباراتوذلك�

  تقنيات�الدفع�الدولية�: الفرع��ول�

يولد�نوعا��أنتتعرض�التجارة�ا��ارجية�ملشا�ل�مختلفة�أ�م�ا�البعد�ا��غرا���،�الذي�يمكن�  

املستورد�عند�شرائھ��أن،�كما���ستحقاقمن�عدم�الثقة�،�باإلضافة�إ���صعو�ة�اختيار�وتحديد�م�ان�

سوف�تصلھ�مطابقة�للمواصفات�املتفق�عل��ا����العقد�،�واملصدر��أ��البضاعة�ما�يرغب����التأكد�من�

يصلھ�مبلغ�ا����املوعد�املحدد�فينجم�عن��أنو�ذا�عند�إرسال�البضاعة�دون��أخطار أيضا�معرض�إ���

�،� �الت�اليف �وقلة �والسرعة ��مانة �ع�� �املب�نة �ال�سديد �تقنيات �استعمال �إ�� �املتعامل�ن ���وء ذلك

  . أملس�نديوالتحصيل��أملس�ندي �عتماد���ل�من�وتتمثل��ذه�الثقة��
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   أملس�ندي �عتماد: أوال�

  : أملس�ندي �عتماد�عر�ف�.1

  � �وسعة �باألمن �تتم�� �ال�� �الدفع �وسائل �أبرز �إحدى �املس�ندية ��عتمادات  �ن�شار�عت��

  .���التجارة�ا��ارجية��و�ستعمال

�و��ع�د�كتا�ي�صادر�من��أملس�ندي �عتماد:"���كما�ي�أملس�ندي �عتمادوعليھ�يمكن��عر�ف�  

قبول�كمبياالت�م��و�ة�عليھ��أو ع���طلب�املستورد�لصا���املصدر�،�يتع�د�فيھ�البنك�بدفع��ابنك�بناء

اتفاق�بن�ي�من�اجل�: يمكن��عر�فھ�أيضا�ع���انھ�.  باالعتمادعند�تقديم�ا�مستوفاة�للشروط�الواردة�

�شروط� �تحت �الدفع ��ع���ضمان �كما ،� �املعنية �لألطراف �والتأم�ن �الدولية �التجار�ة �الصفقات �سديد

  . 1القرض�املتفق�عل��ا�ب�ن�املستورد�واملصدر�والبنوك�الوسيطة

  :�ستخلص�ما�ي����أنمن��ذين�التعر�ف�ن�يمكن�

   .و�اتفاق�بن�ي�ل�سو�ة�املعامالت�التجار�ة�الدولية��أملس�ندي �عتماد-

  .�عتمادضمان�بالدفع�عند�اح��ام�بنود�وشروط�-

  .�و�طر�قة�دفع���عتمد�أساسا�ع���الوثائق�و�ل�س�ع���البضاعة-

  .�و�ضمان��طراف�املعنية-

  :تتطلب�عدة�أطراف�و����أملس�نديأطراف��عتماد�.2

  .)املستورد(طالب�فتح��عتماد��-

  ).املصدر(املستفيد��-

  ).بنك�املستورد(البنك�فاتح��عتماد��-

  ).املصدر(البنك�مبلغ��عتماد��-

  :2أملس�نديأنواع��عتماد�.3

  :تنقسم��عتمادات�املس�ندية�حسب�قوة��ل��ام�إ��
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  .اعتماد�مس�ندي�قابل�لإللغاء�-

  .اعتماد�مس�ندي�غ���قابل�لإللغاء�-

  .و�غ���قابل�لإللغاء�اعتماد�مس�ندي�معزز �-

  :القابل�لإللغاء�أملس�ندي�عتماد��-/أ

) املستورد(يظ�ر��ذا�النوع�من��عتماد�عندما�تقوم�بنك�املستورد�بفتح�اعتماد�مس�ندي�لصا���ز�ونھ�

القابل�لإللغاء�ال��أملس�ندي،وعليھ�فإن��عتماد������ءو�إعالم�املصدر�بذلك،ولكن�دون�أن�يل��م�أمامھ�

  .ا��افيا�ل�سو�ة�ديون�املستورد�اتجاه�املصدر،ومن�املمكن�أن�يل������أية���ظة�عد�ضمان

  .و�ذه�السلبيات�تجعل�من��ذا�النوع�من��عتمادات�املس�ندية�نادرة��ستعمال

  :غ���القابل�لإللغاء�أملس�ندي�عتماد�/ ب

غ���القابل�لإللغاء�أو�القط����و��لية�ال���بموج��ا�يتع�د�بنك�املستورد�ب�سو�ة��أملس�ندي�عتماد�

ديون��ذا��خ���اتجاه�املصدر،و�و�غ���قابل�لإللغاء�ألن�بنك�املستورد�ال�يمكن�أن�ي��اجع�عن��ع�ده�

  .بال�سديد�ما�لم�يتحصل�ع���موافقة��ل��طراف

  :و�املؤكدغ���القابل�لإللغاء��أملس�ندي�عتماد�/ج

�و�ذلك�النوع�من��عتمادات�املس�ندية�الذي�يتطلب��ع�د�بنك�املستورد�فقط،بل�يتطلب��ع�د�بنك�

و�نظرا�ل�ون��ذا�النوع�من��. املصدر�ع���ش�ل�تأكيد�قبول��سو�ة�الدين�النا����عن�تصدير�البضاعة

  .�ستعمال�عتمادات�يقدم�ضمانات�قو�ة�ف�و��عت���من��ب�ن��ليات�الشا�عة�

  .   وسائل�الدفع�الدولية�و�املحلية:الفرع�الثا�ي

��ستعمال،نظرا� �و�شا�عة �التداول �س�لة �عديدة،و��� �أش�اال �و�املحلية �الدولية �الدفع �وسائل تأخذ

  :1ل�ساط��ا،ونذكر�من�بي��ا�ما�ي��

�نقدا.أوال �تحو�ل:الدفع �لصعو�ة �بك��ة �النامية �الدول ��� �الدفع،�ستخدم �طرق �أ�سط عمال��ا،أما����

  .بال�سبة�ل��زائر�فال��ستعمل��ذه�الوسيلة�للتعامالت�ا��ارجية�
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و��و�من�ب�ن�وسائل�الدفع��ك���ان�شار�إ���جانب�النقود�الورقية،و��و�عبارة�عن�وثيقة�:"الشيك.ثانيا

يھ�أمر�بالدفع�الفوري�للمستفيد�للمبلغ�املحرر�عليھ،و�قد�ي�ون�املستفيد���صا�معروفا�و�مكتو�ا�عل

  .اسمھ����الشيك،وقد�ي�ون�غ���معروف�إذا��ان�الشيك�محررا���املھ

ول�ذا�فالشيك��و�عبارة�عن�سند�ألمر�دون�أجل،و�و��شبھ�الكمبيالة�باعتباره�يتضمن�عملية�ب�ن�ثالثة�

  ".أ��اص�الساحب�أو�صاحب�ا��ساب�و�امل��وب�عليھ�الذي�ي�ون�عادة�البنك�و�املستفيد

�امل��وب�الكمبيا:الكمبيالة.ثالثا �آخر��س�� ���ص �إ�� �بأمر�الساحب �محررة �تجار�ة �ورقة �و��� لة

  .عليھ�لفائدة���ص�ثالث�يد���املستفيد�بدفع�مبلغ�مع�ن�بتار�خ�مع�ن

وعليھ�تتضمن�الكمبيالة�ثالثة�أ��اص�و�����عض��حيان�ي�ون�الساحب��و�نفسھ�املستفيد،حيث����

  "���ادفعوا�لنف:"�ذه�ا��الة�تحمل�الكمبيالة�عبارة

���) البا�ع(بدفع�مبلغ�مع�ن�للمستفيد�)املش��ي (�و�سند�محرر�يل��م�بمقتضاه�املدين�:السند��مر.را�عا

  .تار�خ�محدد�و�و�قابل�للتظ����التداول 

���عبارة�عن�شبكة�اتصال�دولية�خاصة�ب�ن�البنوك�املختلفة�و�: التحو�ل�بواسطة�السو�فت.خامسا

ة�الر�ط�ب�ن�البنوك�املش��كة�و�سرعة�التنفيذ�و�قلة�الت�اليف،و�قد��عمل�باإلعالم����،و�تتم����س�ول

بلد،و�س�ب�ظ�ور�ا�يبقى��15بنك�من��239،و�ت�ونت�بفضل�03/05/1973:تم�استعمال�ا�ألول�مرة���

  .���إطار�ضيق

  .أخطار�التجارة�ا��ارجية:الفرع�الثالث

�تأ �تضمن �ال�� �الوسائل �ا��ارجية،و�عدد �التجارة �تطور �من �ع���بالرغم �الدولية �التجار�ة �املبادالت دية

  .أحسن�وجھ،نجد��ناك�عدة�مخاطر�مختلفة�قد�تنجم�عن�عمليات��ست��اد�و�التصدير

  :و�مكن�تقسيم��ذه�املخاطر�ع���أساس�ثالث�مراحل�أساسية����عملية�البيع�الدو��

  .الطلبية-

  .�رسال-

  .مرحلة�-
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� �الطلبية �ب�ن �املخاطر�ما ��� �التحكم �يمكن �سيطرة�عموما �تحت �زالت �ما �البضاعة و��رسال،�ون

�املصدر�إ��� �من �البضاعة �مسؤولية �ت�تقل �أين �السيطرة ��ذه �من �تخرج �إرسال�ا ��عد املصدر،ولكن

  .املستورد،�ذا��خ���الذي�تحمل�أي�خطر�يأ�ي�فيما��عد�إال�إذا�نص�العقد�التجاري�ع���غ���ذلك

  :أخطار�قبل��ستالم.أوال

�املصدر� �اتفاق �التمو�ل،كيفية�مجرد �طر�قة �بنوده �يب�ن �تجاري ��عقد ��تفاق ��ذا �يتوج و�املستورد

����ذه�املرحلة�جل�املخاطر�ت�ون�ع���عاتق�املصدر��ون�البضاعة�ال�تزال�, إ���...�ستالم،شروط�الدفع

  .تحت�مسؤوليتھ

  :    يمكن�تمي���نوع�ن�من��خطار:أخطار�ب�ن�الطلبية�و��رسال.1

  .�قتصادي�أو�خطر�ارتفاع�الت�اليفا��طر��-

  )خطر��نتاج(خطر�الصنع-

  :متعلق�بالتطورات�ا��اصلة�ع���املستوى��قتصادي�الداخ���مثال:ا��طر��قتصادي/أ

�املواد� �ت�لفة �أو �العمال �ألعباء �املرتقب �غ�� ��رتفاع �ن�يجة �املصدر �للبلد �الداخلية ��سعار ارتفاع

يتحمل�املصدر�ا��سارة����حالة�ما�إذا�تضمن��العقد�,السلع�املوج�ة�للتصدير�ساسية�الالزمة�إلنتاج�

  "Prix termes et non révisables"صيغة��سعار�غ���الرجعية�

�املدة� ��� � �سعر�الت�لفة �ارتفاع �يحدثھ �الذي �ا��طر� ��� �ا��طر��قتصادي �ت��يص ��ستطيع ��نا ومن

��رس �و �السعر�للز�ون �اق��اح �ب�ن �ما �,الاملمتدة �حدة �من �التقليل �ا��طر�باستخدام��ستطيع �ذا

  :سيلت�نو 

-� �فقرة �وضع �بداللة�) بند(إما �سعر�البيع �بذلك �السعر�فيحدد �مراجعة �ع�� �ينص �التجاري �العقد ��

موضوع�الصفقة،و��ذا�يحول�القسم�من�ا��طر�أو��لھ�إ���عاتق��املنتجالتغي������الت�اليف�الناتجة�عن�

  .ند����العقد�الذي�ال�يخدم�مص��تھاملستورد�إذا�قبل�ذلك�الب

ي�تج��ذا�ا��طر�خالل�ف��ة�التص�يع�أي�ما�ب�ن�تلقي�املصدر�للطلبية�و�):خطر�الصنع(خطر��نتاج�/ب

�إعداد� �من �تمنعھ �أو�تقنية �مالية �ألسباب �يتوقف �املصدر�الذي �طرف �من �غما �تنفيذ�ا،و�ذا وقت

لية�أو�تقنية�تمنعھ�من��إعداد�الطلبية،�و�إما�الطلبية،وإما�من�طرف�املستورد�الذي�يتوقف�ألسباب�ما

  :و�مكن�أن�يتخذه�ثالثة�أش�ال,من�طرف�املستورد��بف��ھ�للعقد�التجاري�خالل��اتھ�الف��ة
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  .طبي��–.       سيا���–.      خطر�تجاري -

�: خطر�تجاري * �املدين �مقدرة �عدم �حالة ��� ����) املستورد(يحدث �و��ذا �التعاقدية �واجباتھ ب�نفيذ

  :لت�نا��ا

  .ترجع�إ���نقص�املوارد�املالية�للمدين�ل�سديد�ما�عليھ�للمصدر: ا��الة��و���-

�الثانية- �أو�الرفض�:ا��الة �التنفيذ �عدم �مشا�ل �عن �تنجم �ال�� �للمدين �التعسفية �للتصرفات ترجع

  .1بتصر�ح�عن�الدوافع�ا��قيقية�لعدم�إتمام�الصفقة�العقد

�حا:ا��طر�السيا���* �ا��طر��� ��ذا �و�يحدث �املستورد �لبلد �و�قتصادي ��ستقرار�السيا��� �عدم لة

� �و�أجن�ية،ثورات �أ�لية �حروب �قيام �املصا���.إ��..انقالبيةكذا �البيع �عملية �مست �إذا �ما �حالة أو���

  .الداخلية�للدولة�املستقلة

  .الناتجة�عن�عمل���سان�و�الناتجة�عن�ال�وارث�طبيعية:يمكن�عموما�إ���نوع�ن:خطر�طبي��*

  :أخطار�ما�ب�ن��رسال�و��ستالم.2

  :ز�ادة�ع���املخاطر�التجار�ة�و�السياسية�السابقة�الذكر،�ناك�ثالث�مخاطر�خاصة���ذه�املرحلة

�أو�:ا��سائر�ا��اصة/أ �ل�ا �وقع �حادث �إجراء �من �الصفقة �موضوع �للبضاعة �أو�ك�� �جز�ي �ضياع ��

�تنقل�ا �ال�� �النقل �أو�الض.لوسيلة �للسرقة �بضاعة �تتعرض �أو��نكسارقد �بالبلل أما�.إ��...ياع،�تالف

�نحراف�عن�السكة�بال�سبة�إ���القطار،والعطب�:حوادث�وسائل�النقل�فتختلف�حسب�نوع�الوسيلة

  .بال�سبة�إ���للطائرة

�من�:ا��سائر�املش��كة/ب �السفينة �إلنقاذ �البضاعة ��ل �أو �جزء �كتلف �البحري �بالنقل �خاصة ��

���سب��ا��ذه�ا��سائر�تتحمل�ا��طراف�املستفيدة�من�البضاعة�املنقذة�الغرق،الت�اليف��ضافية�ال�

  .وذلك�حسب�حصة��ل�طرف

�سياسية�:ا��سائر�املتم��ة/ج �أحداث �عن �الناتجة �التعاقدية ��ل��امات �تنفيذ ��مر�باستحالة يتعلق

  .قا�رة�أعاقت�س���العملية

  :أخطار��عد��ستالم.ثانيا

  :ملصدر�إ���عاتق�املستورد،تندرج��ذه�املراحل�ثالث�أنواع�نا�ت�تقل�املخاطر�من�عاتق�ا
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  :ا��طر�املتعلق�باملس��لك.1

�إ��� �الوسائط �عن �غ���مباشرة �أو �مباشرة �بطر�قة �املستورد،توزع �طرف �من �البضاعة �استالم �عد

طبي���أو�(املس��لك�ال��ا�ي،الذي�يمثل�املستعمل�ل�ذه�السلع،القاعدة�العامة�تنص�ع���أن��ل���ص�

تضرر��عد�استعمالھ�لسلعة�معينة،يمكنھ�أن�يبحث�عن�املسؤول�ع��ا،إما�الصا�ع�أو�البا�ع�ل�ا�) نوي مع

ومطالبتھ�بالتعو�ض،وع���املسؤول�أن�يخضع��ل��كم�املطبق�عليھ�ب�سديد�مبلغ�أو�اس�بدال�البضاعة�

�ملن �و�املستورد �يصدره �اختيار�املصدر�ملا �وجب �ل�ذا ��ش�ال �من �ش�ل �بأي �معھ��أو�التعو�ض يتعامل

  .ح���ال�يضطر�لدفع�ت�اليف��م����غ���ع��ا

  :خطر�الصرف.2

�سعر�صرف�� �ع�� �تقع �ال�� �التغ��ات �جراء �من �تحدث �أن �ممكن �ا��سارة �عن �ناجم �خطر�الصرف إن

للعمالت�بال�سبة�للعملة��جن�ية�املرجعية�للبنك،حيث�أن��ذا��خ���لھ�حقوق�أو�عليھ��ديون�محررة�

ذا��طار�يجب�التمي���ب�ن�الوضعية�ال�لية�لسعر�الصرف�و�الذي��ع���ع��ا�بالفرق���ذه�العمالت،����

ب�ن�ا��قوق�للعمالت��جن�ية�و�الديون�بالعمالت�أجن�ية�أو�ما��س���بالرصيد�الصا���و�وضعية�سعر�

  .1الصرف�تمثل�تجديد�ا��قوق�الديون�لعملة�أجن�ية

�امل �الفرق ��� �يتحدد �خطر�الصرف �أن ��ستخلص �إبرام�ومنھ �عند �عليھ �السعر�املتفق �ب�ن �ما وجود

الصفقة�و�السعر�الذي�يصبح��عد�التنفيذ،حيث�أن��ذا�السعر�محدد��عملة�صعبة�تخضع�ملتغ��ات�

  :السوق�ال���تؤثر�عليھ،ول�ذا�يقع�خطر�ع���الطرف�ن�بال�سبة

  .للمستورد����حالة�ز�ادة�معدل�الصرف-

  .للمصدر����حالة�نقصان�معدل�الصرف-

  :جنب�خطر�الصرف��عدة�وسائل�م��ايمكن�ت

  .وسائل�حماية�كأن�ي�ون�السعر����فاتورة�املؤقتة�وغ���محددة�وغ���مث�ت-

  .متغ���إ���غاية�موعد��ستالم�أو�يتم�الدفع�تدر�جيا-

  :خطر�القرض�أو�عدم�الدفع.3
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� �الطلبية �تنفيذ �للسعر��عد �أو�ال��ائية �ا��زئية �ال�سو�ة �أو�(�و�عدم �البضا�ع �الصفقة�إرسال تنفيذ

  :1و�عود�لعدة�أسباب�قد�ت�ون )املتعاقد�عل��ا

�داخلية/أ �غياب�:أسباب �لألعمال،�س�ب �ا��يدة �املتا�عة ��عدم �البا�ع �ال��اون �باملصدر�ن،حيث خاصة

  .إ��...العقد�التجاري�أو�فاتورة�غ���وا��ة

ة�إلكمال�التحو�ل�أو�ا��الة�املالية�للمستورد�أو�لبلده�كعدم�توفر�العملة�الصعب:أسباب�ا��ارجية/ب

  .رفض�الدفع��س�ب�النوايا�الس�ئة�للمستورد

�عت���الدفع�أخر�مرحلة����السلسلة�التجار�ة،إذ�لم�يتم�فإنھ�سيخل�بالذمة�املالية�للمصدر،ل�ذا�حسب�

�حوا�� �أن �نجد �القرض �ع�� �املؤمن�ن �����4/1رأي ��ل��ام �عدم �إ�� ��عود �تصفي��ا �تمت �ال�� املؤسسات

  .أو�عدة�ز�ائنالدفع�للز�ون�

�أعمال� �رقم �تحليل �م��ا �و�ال�� �جوان��ا �مختلف �من �العملية �يحلل �املصدر�أن �ا��طر�ع�� ��ذا لتجنب

  الز�ائن،

  .ترك���البيع�ع���عدد�قليل�من�الز�ائن�أو�ع���منطقة�جغرافية�محددة-

  :ال���تو���بخطر�عدم�الدفع�و�ال���يمكن�أن�نذكر�م��ا,خصائص�املستورد-

  .مع�الز�ون�بالعودة�إ����عامالتھ�السابقة�يمكن�أن�يقارن�تصرفات�ز�ونھ�و�يحكم�عليھ�قدم�العالقات*

  .حالتھ�مالية����السوق�و�عما�إذا��ان�يحقق�أر�اح�أو�خسائر*

  .�ل�الوضعية����بلد�املستورد�حسنة�أم��ماك�تقلبات:بلده�و�موقعھ*

�املستعملة* �والتقنية �الدفع �و�التقني:وسيلة �الوسائل ���ا �إل��ا،حيث�يقصد �تطرقنا �و�أن �سبق �ال�� ات

��ختيار� �حسن �إن �حيث ���ا � �املحيطة �و�بالظروف �الصفقة �موضوع �بالنظر�إ�� �تختار��عناية �أن يجب

  .يمكن�أن�يقلل�أو�يل���خطر�عدم�الدفع

�التجاري�امل��م�ب�ن�املصدر�و�املستورد،و�أي�تاجر�:طول�آجال�الدفع* إن�موعد�الدفع�محدد����العقد

  .ارتفاع����شدة�ا��طر�إذ�أن��ناك�عالقة�طردية�ب�ن�شدة�ا��طر�و�آجال�الدفع�يؤدي�إ��
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  ) �دوات�–�نواع��–��داف�–التعر�ف�( سياسة�التجارة�ا��ارجية�: املطلب�الرا�ع�

  �عر�ف�سياسة�التجارة�ا��ارجية�: الفرع��ول�

جراءات�ال���تتخذ�ا�الدولة�يقصد�بالسياسة�التجار�ة����مجال�العالقات�الدولية�،�مجموع��   

�الذي� �الرئ���� �وال�دف ،� �معينة �أ�داف �تحقيق �بقصد ��خرى �الدول �مع �التبادلية �عالقا��ا �نطاق ��

القومي�إ���أق����حد�ممكن�وقد�ترمي�إ���تحقيق�أ�داف�أخرى���قتصادترمي�إليھ�عادة��و�تنمية�

يت�سعر�الصرف�وإقرار�التوازن����م��ان�الذا�ي�،�تث���كتفاءفرعية�مثل�تحقيق�التوظيف�ال�امل�،�

�لتحقيق� �إال�وسيلة �ل�ست �التجار�ة �السياسة �فإن �الواقع �و�� ،� ���داف �من �ذلك �إ�� �وما املدفوعات

�وال�تتعارض� ��عضا ��عض�ا ��عزز �ح�� �الوسائل �ل�ذه �ت�سيق �إجراء �من �ال�بد �لذلك ���داف ��ذه مثل

  . 1بي��ا�

  ا��ارجية��أ�داف�سياسة�التجارة: الفرع�الثا�ي�

� ���داف �من �مجموعة �تحقيق �ع�� �ا��ارجية �التجارة �سياسة �و�جتماعية �قتصادية�عمل

  .و�س��اتيجية�

  :تتمثل������قتصادية��داف�: أوال�

  . وأنواع�از�ادة�موارد�ا��ز�نة�العامة�للدولة�واستخدام�ا����تمو�ل�النفقات�العامة�ل�افة�أش�ال�ا�-

  حماية�الصناعة�املحلية�من�املنافسة��جن�ية�-

الوط���من�خطر��غراق�الذي�يمثل�التمي���السعري����مجال�التجارة�ا��ارجية�أي���قتصادحماية�-

  .البيع��سعر�أقل�من�ت�اليف��نتاج�

�املالئمة- �توف���الظروف �يجب �ح�ن �الدولة ��� �الع�د �حديثة �الصناعة �أي �الناشئة �الصناعة �حماية

  .واملساندة�ل�ا�

-� ���قتصادحماية �نطاق �خارج �تحدث �ال�� �ا��ارجية �التقلبات �من �كحاالت���قتصادالوط�� الوط��

  .والت��م���نكماش

   :تتمثل�����جتماعيةال�داف�: ثانيا�
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كمصا���الزراعي�ن�أو�املنتج�ن�لسلع�معينة��عت���ضرور�ة�أو���جتماعيةحماية�مصا����عض�الفئات�-

  .ة����الدولة�أساسي

  .إعادة�توز�ع�الدخل�القومي�ب�ن�الفئات�والطبقات�املختلفة�-

  

   :��داف��س��اتيجية�تتمثل���: ثالثا�

   .والغذائية�والعسكر�ة��قتصاديةاملحافظة�ع����من����الدولة�من�الناحية�-

  .العمل�ع���توف���ا��د��د�ى�من��نتاج�من�مصادر�الطاقة��الب��ول�مثال-

  أنواع�سياسة�التجارة�ا��ارجية�: الفرع�الثالث�

  :تتم�دراسة�سياسة�حماية�التجارة�ا��ارجية����:  سياسة�حماية�التجارة�ا��ارجية–أوال�

  :�عرف�سياسة�حماية�التجارة�ا��ارجية�ع���أ��ا�:  �عر�ف�سياسة�حماية�التجارة�ا��ارجية.1

ت�واتخاذ��جراءات�املنفذة�ل�ا�بقصد�حماية�سلع�ا�تب���الدولة�ع���مجموعة�من�القوان�ن�وال�شر�عا-

  .أو�سوق�ا�املحلية�ضد�املنافسة��جن�ية�

-� �الدول �مع �التجارة �حر�ة �بتقييد �ا���ومة �ع����بإتباعقيام �جمركية �رسوم �كفرض ��ساليب �عض

�ا��ماي �من �يوفر�نوعا �مما �معينة �زمنية �ف��ة �خالل �الواردات ���صة �أق��� �حد �وضع �أو� ة�الواردات

  .  1لأل�شطة�املحلية�من�منافسة�املنتجات��جن�ية�

  :أدوات�سياسة�ا��ماية�للتجارة�ا��ارجية�.2

  :�عتمد�الدول�املنت��ة�لسياسة�ا��ماية�التجار�ة�ع����دوات�التالية�

  :يظ�ر�تأث����ذا�النوع�من��دوات�ع���أسعار�الصادرات�والواردات�وا�م�ا�: �دوات�السعر�ة�*

 ضر�بة�تفرض�ع���السلع�ال����ع���ا��دود�سواء��انت�"�عرف�ع����أ��ا�: ��مركية�الرسوم�ا

 ".صادرات�أو�واردات

 و���ال���تفرض����ش�ل�مبلغ�ثابت�ع����ل�واحدة�من�السلعة�ع���أساس�: الرسوم�النوعية�

 ) إ��...وزن�،���م�(ا��صائص�املادية�
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 � �القيمية �ق: الرسوم �من �معينة �ب�سبة �تفرض �ال�� �و�� �صادرات ��انت �سواء �السلعة �أو يمة

 .واردات�و���عادة�ما�ت�ون��سبة�مئو�ة�

 تت�ون��ذه��خ��ة��ل�من�الرسوم�ا��مركية�النوعية�والقيمية: الرسوم�املركبة�.  

 عرف�نظام��عانات�ع���أنھ��افة�املزايا�وال�س�يالت�واملنح�النقدية�ال����عطي�: نظام��عانات��

و�س���الدولة�. ون����وضع�تنافس�أفضل�سواء����السوق�الداخلية�او�ا��ارجية�للمنتج�الوط���ل�ي�ي�

�من� �املحلي�ن �واملصدر�ن �املنتج�ن �بتمك�ن �وذلك �ا��ارجية ��سواق �كسب �إ�� �النظام ��ذا �خالل من

 .ا��صول�ع���إعانات�مقابل�بيع�منتجا��م����ا��ارج�و�أثمان�ال�تحقق�ل�م�الر�ح�

 بيع�السلعة�املنتجة�محليا�����سواق�ا��ارجية�بثمن�يقل�عن�نفقة��يتمثل���: نظام��غراق�

إنتاج�ا�أو�يقل�عن�أثمان�السلع�املماثلة�أو�البديلة����تلك��سواق�أو�يقل�عن�الثمن�الذي�تباع�بھ����

 .السوق�الداخلية�

  1)ا��ظر(،�املنع���ست��ادتنحصر�أ�م�ا����نظام�ا��صص�،�تراخيص�: �دوات�الكمية�*

 يدور��ذا�النظام�حول�قيام�ا���ومة�بتحديد�حد�أق����للواردات�من�سلعة�: نظام�ا��صص�

 ).مبالغ(ي��وق) كمية(ة�معينة�ع���أساس�عي���معينة�خالل�ف��ة�زمني

 و��ون�" قيام�الدولة�بمنع�التعامل�مع��سواق�الدولية�"�عرف�ا��ظر�ع���أنھ�) : املنع(ا��ظر�

 :�ل��ما�،�و�أخذ�أحد�الش�ل�ن�التالي�ن�أو الواردات��أو ع���الصادرات�

-� ��أن�و�: حظر�ك�� �سياسة �اعتماد�ا �أي ،� �ا��ارج �و��ن �بي��ا �تجاري �تبادل ��ل �الدولة ��كتفاءتمنع

  .2الذا�ي�،�بمع���ع�ش�ا�منعزلة�عن�العالم�ا��ار���

ل�و�ال�سبة�لبعض��و�قيام�الدولة�بمنع�التعامل�مع��سواق�الدولية�بال�سبة�لبعض�الدو : حظر�جز�ي�-

  .السلع�

 عادة�ما�ي�ون�تطبيق�نظام�ا��صص�م��و�ا�بما��عرف�بنظام�تراخيص�:  �ست��ادتراخيص�

���ست��اد �ع�� �ا��صول �إال��عد �السلع ��عض �باست��اد �السماح �عدم ��� �يتمثل �من�) إذن(الذي سابق

 .ا���ة��دار�ة�املختصة�بذلك�

   تتمثل���: �دوات�التجار�ة�*

�التجار�ةاملعا�- �الدبلوماسية�:  دات �أج�ز��ا �خالل �من �الدول �من �غ���ا �مع �الدولة ��عقده �اتفاق ��

�غرض�تنظيم�العالقات�التجار�ة�فيما�بي��ا�تنظيما�عاما��شمل�جانب�املسائل�التجار�ة�و�قتصادية�،�

�ل �باملثل �واملعاملة �املساواة �مثل �عامة �مبادئ �ع�� �تقوم �أو�إداري �سيا��� �طا�ع �ذات ��و���أمور لدولة

  .بالرعاية�أي�منح�الدولة�أفضل�معاملة�يمكن�أن��عط��ا�الدولة��خرى�لطرف�ثالث�
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��شمل�:  التجار�ة��تفاقات- �حيث �تفضلھ �بأ��ا �ت�سم �كما ،� �املعا�دة �عن �ا��ل �قص��ة �اتفاقات ��

�إجرا�ي� �طا�ع �ذات �فح��� �نحو�متبادل �ع�� �املمنوحة �واملزايا �تبادل�ا �وكيفية �املتبادلة �السلع قوائم

  .وتنفيذي����إطار�املعا�دات�ال���تضع�املبادئ�العامة�

التجار�ة�وقد�ت�ون�منفصلة�ع��ا�،�تنطوي�ع���تنظيم��باالتفاقياتت�ون�عادة�م��ة�: اتفاقيات�الدفع�-

املالية�ب�ن�الدولت�ن�مثل�تحديد�عملة�التعامل�،�تحديد�العمليات��و�ل��اماتلكيفية��سو�ة�ا��قوق�

  .إ��...الداخلية����التبادل

  :تتم�دراسة�حر�ة�التجارة�ا��ارجية����: سياسة�حر�ة�التجارة�ا��ارجية: ثانيا�

�سياسة- 1 �ا��ارجية��عر�ف �التجارة �:  حر�ة �التجارة �حر�ة �سياسة �ت�بع�ا��بأ��ا�عرف �ال�� السياسة

�التجارة�ب�ن�الدول�من�خالل�التعر�فات�ا��مركية�وا��صص� �ال�تتدخل��� الدول�و�ا���ومات�عندما

  .والوسائل��خرى�

فروضة�ع���تدفق�القيود�امل�أو من��نا��ست�تج�أن�سياسة�ا��ر�ة�ت��كز�ع���ضرورة�إزالة��ل�العقبات�

  .السلع�ع���ا��دود�سواء�صادرات�أو�واردات�

�ا��ارجية- 2 �التجارة �حر�ة �سياسة �سياسة�:  أدوات �اعتماد �إ�� �تتحول �اليوم �العالم �دول �معظم ألن

التجار�ة��س����اتي�تفاقمعظم��أنا��ر�ة�التجار�ة�سواء��ان�ذلك����مجال�السلع�وا��دمات�نجد�

�وا �القيود �جميع �إزالة �إ�� �تمنع �أن �شأ��ا �من �وا��واجز�ال�� �ع���الدول�) توقف(لعوائق �التجارة حركة

  :و�التا���فاألدوات�املستخدمة�����ذا�التحول�تنحصر�أساسا����

  :  1 أش�اال�عدة�م��ا��قتصادييأخذ�الت�امل�:  �قتصاديالت�امل�*

 � �ا��رة �التجارة �والقيود��:منطقة �ا��مركية �الرسوم ��افة �إلغاء �ع�� �الدول �مجموعة �و�تفاق

 .الكمية�املفروضة�ع���التبادل�فيما�بي��ا�مع�احتفاظ��ل�دولة�بقيوده�الكمية�مع�الدول�غ����عضاء�

 يقصد�باإلتحاد�ا��مر�ي�معا�دة�دولية�تجمع�بمقتضا�ا�الدول��طراف�: ا��مركية���تحادات

 :املختلفة����إقليم�جمر�ي�واحد�حيث��أقاليم�ا�ا��مركية

  توحيد�التعر�فة�ا��مركية�ا��اصة�باإلتحاد����مواج�ة�ا��ارج�-

�عمل�الدول��عضاء�����تحاد�ا��مر�ي�ع���ت�سيق�سياسا��ا�التجار�ة�قبل�ا��ارج�بصفة�خاصة�من�-

  .التجار�ة��و�تفاقاتحيث�عقد�املعا�دات�
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 و�تنظيم�يتعدى�تحر�ر�املبادالت�التجار�ة�إ���تحر�ر�حركة����اص�:  �قتصادية �تحادات�

� ��ي�ل �إقامة �بفرض �وذلك �املشروعات �وإ�شاء ��موال �ش����اقتصاديورؤوس �توحيد �مص��ه مت�امل

 .واملالية،�حيث�تحقق����املستقبل�وحدة�اقتصادية�تضم�ش����قاليم��تصاديةق�السياسات�

 لدول��عضاء����حالة�السوق�املش��كة�ع���إزالة�القيود�املفروضة�تتفق�ا: السوق�املش��كة�

���
ّ
ع���حر�ة�التجارة�بي��ا�مع�وضع��عر�فة�موحدة����مواج�ة�الدول��خرى�غ����عضاء�،�باإلضافة�إ

�السوق� �أمثل��ا �ومن �املال �ورأس ،� ��العمل �بي��ا �عناصر��نتاج �تحر�ات �ع�� �املفروضة �القيود إلغاء

 .1958املش��كة�ال���تأسست�عام��ور�ية�

ال�دف��سا����من�إ�شاء�منظمة�التجارة�العاملية��و�الس���:  التخفيض�املتوا���للرسوم�ا��مركية*

�التخفيض� �مبدأ �تطبيق �خالل �من �الدولية �التجارة �حر�ة ��دفھ ��طراف �متعدد �تجاري �نظام إلقامة

عضاء����املنظمة�الدخول����اتفاقيات�للمعاملة�املتوا���للرسوم�ا��مركية�أي�يجب�ع���جميع�الدول�� 

�خفض� �معدل �و�ختلف �ا��مركية �كب���للتعر�فات �تخفيض �لتحقيق �متبادلة �مزايا �ع�� �تنطوي حيث

  .الرسوم�من�سلعة�إ���أخرى�

أي��عو�م�سعر�الصرف�ب��ك�قيمة�العملة�الوطنية�تتحدد�تلقائيا�:  تحديد�التعامل����الصرف��جن��*

بتفاعل�قوى�العرض�والطلب����السوق��جن���ملنع�أي�دولة�من�احت�ار�التعامل�������سوق�الصرف�

  .النقد��جن���
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  ما�ية�ا��ــــــــات�: املبحث�الثا�ي�

    � �عرف�ا �ال�� �والصعو�ات �املشا�ل �أدت �ا��رب���قتصادلقد �مع �حد��ا �زادت �وال�� العال��

العال���ك�ل�وتمثلت�أ�م��ذه���قتصادالعاملية�الثانية�إ���ضعف��سبة�نمو�التجارة�العاملية�و�التا���

�عن� �البحث �وجب �لذلك �التجار�ة �املبادالت �وجھ ��� �تقف ��انت �ال�� �والعراقيل �ا��واجز� ��� املشا�ل

عبة�،�حيث�تكررت�املحاوالت�إل�شاء�منظمة��س�ر�ع���أساليب�وطرق�ل��روج�من��ذه�الوضعية�الص

تنظيم�املبادالت�العامة�التجار�ة�،�وجاء�ميالد��ذه��خ��ة�كحل�ل�ذه�املشا�ل�وت�س���املعامالت�التجار�ة�

  .واملبادالت�

  �شأة�ا��ــــــات�و�مف�وم�ا�: املطلب��ول�

ددة��طراف�تتضمن�حقوقا�وواجبات�متبادلة�العامة�للتعر�فات�والتجارة����اتفاقيات�متع��تفاقية  

  .ب�ن�الدول��عضاء�

  .1ا��ات�ال�شأة�و�التطور :الفرع��ول 

� ��نجل��ية �للعبارة �الشا�ع ��ختصار ��� ��ع���GATT)(ا��ات �ال�� �للتعر�فات�" و �العامة �تفاقية

بادالت�التجار�ة�ب�ن�الدول�و�من�ا��انب��قتصادي����معا�دة�الدولية�تنظم�امل," ا��مركية�و�التجارة

و�من�منطلق�أن�التجارة�الدولية����محرك�النمو��قتصادي�أ�شأت�الغات�للس�ر�ع���. ال���تنضم�إل��ا

  .تحر�ر�التجارة�الدولية�من�القيود�التعر�فية�و�غ���التعر�فية�ح����سمح�ل�ا�املسا�مة����عملية�تنمية

�وودز�  �بروتن �اتفاقات �توقيع ��Bretton Woods)(�ان �الدو��- 1944عام � �النقد �لصندوق �أسست   ال��

)FMI (عمار��� �و�إعادة �للتنمية �الدو�� �الدو��(و�البنك �للتصدي�) أو�البنك �ا��ماعية ��رادة �عن �عب��ا

و��ان�ال�بد�من�إصالح�التجارة�الدولية�. �قتصاديللنتائج�السلبية�ل��رب�العاملية�الثانية�ع���املستوى�

�خرى�من�ا��رب�ع���بناء��ي�لة�تحكم�ا�قواعد�و�اتفاقات�تل��م���ا�الدول�املن�سبة�و�ال���عانت����

و�أدت�اجتماعات�عدة�ب�ن�عامي�,املتفقة�ع���إطالق�ا��ركة�التجار�ة����ما�بي��ا�بواسطة�التبادل�ا��ر

��1947و1946 �اتفاق �توقيع �" (الغات"إ�� �و�عش) 1947أكتو�ر��30جنيف �ثالث �عليھ �وافقت رون�الذي

� من�التجارة�الدولية،و��دف��تفاق�إ���إلغاء�إجراءات�ا��ماية�ال����%80دولة��انت��ستأثر�يوم�ا�ب

سادة�غداة�ا��رب�و�العودة�إ���التبادل�ا��ر�و��ل�ما����ع�املنافسة��قتصادية�املشروعة��و����يع�

حكيم�ب�ن�أألعضاء����حال�وجود�املفاوضات�ب�ن�الدول�املوقعة�ومراقبة�تطبيق��تفاقات�التجار�ة�و�الت
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� �تطورت �تأس�س�ا �منذ �املركز�" الغات"خالفات �و�غدت �دولي�ن �بخ��اء �محاطة �دائمة ��ي�لة �ل�ا و�بات

  .املفاوضات�التجار�ة�متعددتا�ا���سيات

كما��عتقد�البعض�ولك��ا�اتفاق��سمح�ل�ل�" معا�دة�تبادل�ا��ر"و�ال�بد�من��شارة�إ���أن�الغات�ل�ست

�عضو  �إعاقة��دولة �شأ��ا �من �ال�� ��حادية �ا��مائية �لإلجراءات �تتصدى �قواعد �وضع ��� باملسا�مة

  .التجارة�الدولية،�كما�حصل����ثالث�نات�من�القرن�املا���

��طراف،م�متھ�"الغات" �متعدد �تنظيم �الواقع ��� �ا��ر،لك��ا �التبادل �خدمة ��� �ك��ى �آلت �ل�ست إذا

  .ية���يع�التحر�ر�املتوازن�للتجارة�الدول

بجنيف�و�اختتمت�����افانا،�انت���دف��1946ي�ب���التذك���أن�املفاوضات�ال���انطلقت�سنة�

و�اشتمل�امليثاق�"ميثاق�تجارة�دولية"ميثاق��افانا"إ���إ�شاء�منظمة�تجار�ة�دولية�و��ذا�ما�نص�عليھ�

�سل �تنظم �ال�� � �الدولية �للتجارة �التفاقية �للتوصل �و��سس �القواعد �من �مجموعة ����ع�� �الدولة وك

  .املبادالت�التجار�ة�بما�يحقق�العدالة�فيما�بي��ا�باإلضافة�إ���إ�شاء�منظمة�التجارة�الدولية

رأت�إدارة��مر�كية�أن�ميثاق��افانا�ال�يل����افة�مصا���ا�لذا���بت�موافق��ا�املبدئية�عليھ�

�مر��ي�اتجاه�ميثاق�ثم�ات���موقف�) التصديق(و�جمدت�عرضھ�ع���ال�ونجرس��مر��ي�للمصادقة

  .حيث�رفضت��دارة��مر�كية�رسميا�املصادقة�عليھ�و�ثم�فقد�تم�امليثاق����م�ده�1950سنة�

�وج�ت� �الدولية �التجارة �منظمة �إل�شاء �املفاوضات �فيھ �تدور ��انت �الذي �الوقت �نفس ��

�23شارك�فيھ�ممثلو��و�قد�1947الواليات�املتحدة��مر�كية�الدولة�إ���عقد�مؤتمر�دو������جنيف�سنة�

��انت� �ال�� �الواردات �ع�� �الكمية �القيود �و�تخفيض �ا��مركية �الرسوم �تخفيض �ع�� �للتفاوض دولة

�و�التجارة� �ا��مركية �للتعر�فات �العامة ��تفاقية �بتوقيع �املفاوضات �و��للت �الدولية، �التجارة �ع��ض

)AGREEMENT on tariffs and trade General  (���201و�أصبحت�سار�ة�املفعول�منذ� 1947أكتو�ر���

  .1947يناير�

�و�أن�ت�ون�مجرد�تنظيم�دو����GATTتجدر��شارة��إ���أنھ��عد�أن��ان�الغرض�من�اتفاقية�

�و�رفض� �امليثاق ��ذا �ع�� �املصادقة ��ع���إجراءات ��عد �فإنھ �النور، �إ�� ��افانا �ميثاق �يخرج �ح�� مؤقت

�ا� �و�السيما �عليھ �املصادقة ��مر�كية �د�سم����دارة ��� �الدولية �ا��ارة �منظمة �بإ�شاء �ا��اص �زء

،�فقد�أصبحت�ا��ات�اتفاقية�دائمة�لتنظيم�التجارة�الدولية�ثم�تطورت�لتأخذ�مقومات�املنظمة�1950

  .الدولية����ال�سعينات
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   1مف�وم�ا��ات:الفرع�الثا�ي

���عبارة�عن�معا�دة�دولية��ا��ات�����حرف��و���من��سمية��تفاقية�العامة�للتعر�فات�و�التجارة،و 

  .ال�دف�م��ا��تنظيم�عملية�املبادالت�التجار�ة�ب�ن�الدول�املوقعة�عل��ا

�املزايا� �لتبادل � ��طراف �متعددة �الدولية �اتفاقية ��� �اعتبار�ا��ات �يمكن ��قتصادي �املنظور �من أما

�القيو  �من �الدولية �التجارة �تحر�ر �عن �الناتجة ��عضاء �الدول �ب�ن �التفضيلية �التعر�فية القيود�(د

  .و�الغ���التعر�فية) ا��مركة

محاولة�الدول��عضاء�العودة�إ���سياسات�ا��ر�ة�التجار�ة�الدولية�من�منطلق�:و��عرف�أيضا�ع���أنھ

  .أن�التجارة�الدولية����محرك�النمو

  مبادئ�ا��ات�و�أ�دافھ:املطلب�الثا�ي

�ذا�لم�يمنع��أنث�ا��انب�الشك���وال�قانو�ي�إال�رغم�أن��ذه��تفاقية�ل�ست�منظمة�عاملية�ال�من�حي

�تطبيق�ا ��س�ر�ع�� �ال�� �املبادئ �من �مطبوعة �وجود �تحول��باإلضافة, من ���داف �من �مجموعة إ��

  .تحقيق�ا

  :2مبادئ�ا��ات:الفرع��ول 

  :ل��ات�مجموعة�من���داف�يمكن�ت��يص�ا��التا��

�املعاملة* �التمي����� �عدم ���ا:مبدأ �أ�و�قصد �يتم�ن �ال�� �املزايا ��افة �ع�� �تحصل �ا��ات ��� �دولة �ل

��عضاء �ب�ن �عل��ا �أش�ال�,�تفاق �من �ش�ل �إطار�أي ��� �دولت�ن �ب�ن �تمنح �ال�� �املزايا �تلك باست�ناء

  .الت�امل��قتصادي

و�ذلك�لفض�ال��اعات�التجار�ة��):�ستعداد�ل��ضوع����املفاوضات(�ل��ام�بالتخ���عن�ا��ماية�*

  .الدولية

  .�افة�القيود�ع���التجارة،سواء��انت�جمركية�او�غ���جمركية�إزالة*

  ا��ات��أ�داف:الفرع�الثا�ي

  :تحاول�ا��ات�تحقيق�ا�و������داف�ناك�مجموعة�من�
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�ا* �إزالة �خالل �من �العاملية �التجارة �تحر�ر �حول �البداية �منذ �ل��ات �الرئ���� �ال�دف ��واجز�تركز

التعر�فية�و�غ���التعر�فية�و�التفاوض�من�أجل�التخفيض����الرسوم�ا��مركية�و�إلغاء�أخرى�من�أجل�

  .���يع�التجارة�العاملية

العمل�ع���رفع�مستو�ات�املع�شة����الدول��عضاء�من�خالل�عدم�التمي�����ب�ن�الدول��عضاء����*

� �من ��نتاج �و�ز�ادة �التجارة �مجال ��� �و�التخصص�املعاملة �املتاحة �للموارد ��مثل ��ستعمال خالل

  الكفء

  .لثلث�املوارد�و�بالتا���الوصول�إ���مستوى�التوظيف�ال�امل

الس���إ���تحقيق�ز�ادة�تصاعدية�تامة����قيمة�الدخل�القومي�و�بالتا���الدخل�الفردي�ا��قيقي�ع���*

  .مستوى�الدول��عضاء

�و�* �دوليا ��موال �رؤوس �حركة ��ستد������يع �بما �و�الغ���مباشرة �املباشرة ��س�ثمارات �ز�ادة بالتا��

  .ز�ادة�العائد��س�ثماري�بما�يخدم�مصا���الدول��عضاء

  .ان��اج�املفاوضات�التجار�ة��وسيلة���ل�املشكالت�املتعلقة�بالتجارة�الدولية�ب�ن��طراف�املتعاقدة*

  .رة�الدوليةضمان�مناخ�دو���مالئم�للمنافسة�و�لتوسيع�التجا*

  جوالت�ووظائف�ا��ات:املطلب�الثالث

� �سنة � �انطلقت �ال�� �املفاوضات �التذك���أن ��افانا،�انت��1946ي�ب�� ��� �و�اختتمت بجنيف

و�ذلك�من�خالل�مجموعة�من�ا��والت�و�املفاوضات�و�س�تطرق�,��دف�إ���إ�شاء�منظمة�تجار�ة�دولية

  .1ا��ات�ظائفو شرح��إ�� باإلضافة, ل�ا�من�خالل�تحليل��ل�جولة

  جوالت�التفاوض:�ول الفرع�

�ا��مركية� �ل��قوق �التدر�جية �التخفيضات �حول �ثنا�ي �اتفاق �و�ل �ثنائية، �املفاوضات ��انت �البداية ��

�مبدأ �بموجب �الدول �بقية �ع�� �تلقائيا �بالرعاية"�عمم ��و�� �أصبحت�"الدولة �الست�نات �من �ابتداء لكن

  .يدا�و�لك��ا�باتت�أك���فاعليةاملفاوضات�متعددة��طراف،فازدادت��عق

  :2ومنذ�إ�شا��ا�ح���اليوم�عرفت�الغات�ثمانية�جوالت
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  .1947عام�.جولة�جنيف��سو�سرا- 1

  .1949جولة�آ�����بفر�سا�عام�- 2

  .1951جولة�تور�اي�بإنجل��ا�عام�- 3

  .1956-1952جولة�جنيف��سو�سرا�عام�- 4

  .1961-1960جولة�ديلون��سو�سرا�ب�ن�عام�ن�- 5

  .1967- 1964كيندي��سو�سرا�خالل�ف��ة�جولة�- 6

  .1979-1973جولة�طوكيو�خالل�ف��ة�- 7

  .1993-1986جولة�أوروغواي�خالل�ف��ة�- 8

  :جولة�جنيف��سو�سرا- 1

� �عام �ا��ولة �تلك �عقدت ��1947وقد �مجاال�32بحضور ��انت �ال�� �الدولية �التجارة �قيمة �و�لغت دولة

� �� 10للتحر�ر�حوا�� �املوضوع �����مليار�دوالر�و��ان �تخفيضات �إجراء �حول �يدور �ا��ولة �تلك ��� سا���

و�يالحظ��%32 و�متوسط�خفض�التعر�فة�% 63التعر�فات�ا��مركية�و�قد�وصل�خفض�التعر�فات�إ���

  .أن��ذه�ا��ولة��عت���ا��ولة��ساسية�ال���ان��ت�إ���التوصل�لإلطار�العام�لالتفاقية

  :جولة�آ�����بفر�سا- 2

دولة�13و�اش��ك�ف��ا��1949ضات��عقد����إطار��تفاقية�و�قد�عقدت�عام�و����عت���أول�جولة�مفاو 

  .فقط�و�قد�واصل�ف��ا�الدول��عضاء�العمليات�ا��اصة�بتخفيض�التعر�فات�ا��مركية

  :جولة�تور�اي�بإنجل��ا- 3

دولة��عد�أن�ازدادت�درجة�الو����38و�قد�ضمت��1951وقد�عقدت�تلك�ا��ولة����تركيا�و�إنجل��ا�عام�

  .و�الرغبة����تحر�ر�التجارة�الدولية

  جولة�جنيف��سو�سرا- 4

��1956إ����1952وقد�استغرقت�الف��ة�من� �ف��ا �و��انت���26و�عقدت�بجنيف��سو�سرا�و�اش��ك دولة

� �التحر�ر�تبلغ �شمل�ا �ال�� �الدولية �التجارة ��غي����2.5قيمة ��س�ب ��س�يا �متواضع مليار�دوالر�و��و�رقم
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يات�املتحدة��مر�كية����املفاوضات�ف�انت��ستغل�حق�ا�ال�امل����التفو�ض�و�التفو�ض�املمنوح�للوال 

مليون�دوالر����ح�ن�أ��ا�تحصل�ع���امتيازات�تقدر��90تمنح�امتيازات�ع���الواردات�بقيمة�تقدر�بحوا���

  .مليون�دوالر�400بحوا���

  :جولة�ديلون�بجنيف��سو�سرا- 5

البحث����إحداث�املز�د�من�التبادل�و�التخفيضات�ا��مركية��عت����ذه�ا��ولة�ا��امسة�ال���ا�سمت�ب

و�سميت�ع���شرف�نائب�وز�ر��1961-60دولة�وعقدت�خالل�الف��ة��26ب�ن�الدولة�املشاركة�ال���بلغت�

�الذي�اق��ح�ا�عقاد�ا��ولة�و�قد�نتج�ع��ا�تخفيض� بند�من��4400ا��ارجية��مر�كية�دوجالس�ديلون

مليار�دوالر،�وانطوت��4.9قد�بلغت�قيمة�التجارة�الدولية�املحررة�ف��ا�حوا����بنود�التعر�فة�ا��مركية،و 

�قيام� �ا��ولة �تلك �ش�دت �حيث �ا��مركية �التعر�فات �مجال ��� ��ورو�ي ��تحاد �أك���مع �ت�سيق ع��

  .1992ا��ماعة��ورو�ية��قتصادية�ال���تحولت�إ����تحاد��ورو�ي�بداية�من�عام�

  :1يف��سو�سراجولة�كيندي�بجن- 6

وقد�عقدت��ذه�ا��ولة�بجنيف��سو�سرا�لك��ا�ت�سب�إ���الرئ�س��مر��ي�الراحل�جون�كيندي�الذي�

�%75دولة�تمثل��62و�اش��ك�ف��ا��1967-1964و�عقدت�خالل�الف��ة�من��1962يناير��25إل��ا�����د��

مليار�دوالر،و��ان�موضوع�ا��40من�التجارة�العاملية،و�بلغت�قيمة�التجارة�الدولية�محل�التحر�ر�حوا���

�ال�ونجرس� �أن �ا��ولة �تلك ��� �املفاوضات �دعم �لإلغراق،و�قد �املضادة �ا��مركية �التعر�فات �سا���

ذا�القانون�يخول�للرئ�س�و�.  �Trade Expansionمر��ي�وافق����تلك�الف��ة�ع���قانون�توسيع�التجارة�

�تخفيض� ��� �ا��ق �أيضا �ومنحھ �التجارة �نطاق �لتوسيع �تجار�ة �مفاوضات �يجري �أن ��� �ا��ق �مر��ي

  .1987يونيھ��30خالل�ف��ة�خمس�سنوات�ت�ت�������% 50التعر�فة�ا��مركية�ب�سبة�

خفيض�ع���أساس�تحقيق�ت�1964تبدأ�املفاوضات����عام��أنع�����تفاق����ذا��طار�تم�

  .2عن�املعدالت�ا��مركية�السائدة�ح���تار�خ�بدء�املفاوضات��%50جمر�ي�عام�ب�سبة�

ولقد�برزت�ا��الفات�����ذه�ا��ولة�ب�ن�الواليات�املتحدة��مر�كية�وا��ماعة��ور�ية�خاصة����مجال�

املراحل��السلع�الزراعية�و���ا��الفات�ال���لم�تحسم�خالل�جولة�كيندي�أو�طوكيو�بل�واستمرت�ح��

  .�خ��ة�من�مفاوضات�جولة�أوروجواي�
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�و�و� ��غراق �مل�افحة �اتفاق �عن �كيندي �جولة �أسفرت �أخرى �ناحية �جولة���تفاقمن ��� �تطور الذي

� �بھ �تضمينھ�و�قصد �ال�����عتمادطوكيو�وتم �الكمية �ع�� �كأداة�ول�س �ا��مركية �التعر�فة �ع�� فقط

� �كحصص �ي���ست��ادتفتقر�للشفافية �الصناعات�و�ذلك �حماية �عل��ا �يتحتم �ال�� �الدول �ع�� ب��

عالج�ال��ز����م��ان�املدفوعات�أن�ت��أ�لسياسة��سعار�من�خالل�التعر�فة�ا��مركية�مع��آو الوطنية�

عن�القيود�الكمية�،�والفلسفة�من�وراء�ذلك��و�أنھ����ظل�قيود��سعار��س�ل�تحديد���م���بتعاد

  .منتج�املح���ا��ماية�أو�الدعم�املمنوح�لل

  وظائف�ا��ـــــات�: الفرع�الثا�ي�

  :يمكن�حصر�وظائف�الغات����ثالثة�وظائف�رئ�سية�

-� �والقواعد�و�جراءات�ال���تضع�ا املختلفة�ال���تنطوي�عل��ا��اتي�تفاق�شراف�ع���تنفيذ�املبادئ

  .ا��ات�وال���تتعلق�ب�نظيم�التجارة�الدولية�ب�ن��طراف�املتعاقدة����الغات�

�لتحر�ر�التجارة�- �أع�� �إحراز�مستو�ات �أجل �من ��طراف �املتعددة �التجار�ة �املفاوضات �جوالت تنظيم

الدولية�تحديدا�ب�ن�الدول�أك���شفافية�وأك���قابلية���قتصاديةالعاملية�،�ومن�أجل�جعل�العالقات�

  .للت�بؤ�ومن�ثم�أقل�إثارة�للمنازعات�

العمل�ع���الفصل����املنازعات�ال���تثور�ب�ن�الدول����مجا�التجارة�الدولية�من�خالل�البحث�والنظر�-

  .تعاقدة����القضايا�ال���يرفع�ا�طرف�متعاقد����ا��ات�ضد�طرف�آخر�من��طراف��خرى�امل

  إيجابيات�وسلبيات�ا��ـــــات�: املطلب�الرا�ع�

لعبت�ا��ات�دورا�م�ما����تطو�ر�التجارة�ا��ارجية�ملا�ل�ا�من�إيجابيات�ساعدت�ع���ذلك�،�ولكن��ذا�

  :   1ال�يمنع�وجود��عض�السلبيات�وسنحاول�ذلك��ل�م��ما�فيما�ي���

  إيجابيات�ا��ــــات�: الفرع��ول�

  : 2ما�ي��و�مكن�حصر�ا�في

�التبادل�- ���م �ز�ادة �خالل �من �النامية �الدول �ع�� �الصناعية �الدول �اقتصاديات �أثر�انتعاش ا�ع�اس

  .الدو���

  .ز�ادة�إم�انية�ارتفاع�صادرات�الدول�النامية�-
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  .انتعاش��عض�قطاعات��نتاج����الدول�النامية�وخاصة����ال�شاط�الزرا���والصنا���-

  .���الدول�النامية�من�خالل�تصاعد�املنافسة�الدولية�ز�ادة�الكفاءة�و�نتاجية-

  سلبيات�ا��ات�: الفرع�الثا�ي�

  تتمثل����النقاط�التالية�

-� �أسعار�الواردات��التدر����لغاء �من �س��يد �املتقدمة �الدول ��� �الزراعي�ن �للمنتج�ن �املقدم للدعم

  .الغذائية�مما�يؤثر�ع����م��ان�املدفوعات�مما�يؤدي�إ���الت��م�

-� �ملنافسة �تصدير�ا �صعو�ة �ن�يجة �النامية �الدول ��� �البطالة �ا��ودة��املنتجاتز�ادة �ذات املستوردة

  .العاملية�والت�لفة��قل�من�السلع�والصناعات�املحلية�

  .ز�ادة�الضرائب�مما�قد�يز�د�من�ت�اليف��نتاج��أو انخفاض�الرسوم�ا��مركية�يؤدي�إ�����ز�-
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   .ما�ية�املنظمة�العاملية�للتجارة�وأج�ز��ا: املبحث�الثالث�

���ماد��ا��و���والثانية�ع���)  1994جات�(نصت�الوثيقة�ا��تامية�ملفاوضات�جولة�أورجواي�  

�ب�ن� �فيما �التجار�ة �لس���العالقات �املش��ك ��طار�املؤس��� �لت�ون �العاملية �التجارة �منظمة إ�شاء

  .وات�القانونية�املق��نة���ا�و�د�اتيباالتفاقأعضا��ا����املسائل�

   1املطلب��ول�ك��شأة�املنظمة�العاملية�للتجارة�و�عر�ف�ا

�القواعد�   �توف���إطار�من �كيفية ��� �تمثلت �مش�لة �الثانية �العاملية �ا��رب �عقب �الدول واج�ت

� �إ�شاء �ع�� �عملت �لذا �معان��ا �بأوسع �العاملية �للمنافسة �ا��مركية���تفاقيةونظام �للتعر�فة العامة

أصبحت�حقيقية���تفاقياتأن��ذه� ،�غ�����تماماتوالتجارة�باعتبار�ا�املن���الرئ�����ملعا��ة��ذه�

� �والص�ن �والفي�نام �املبكر�لروسيا �القبول �طر�ق �أن���نضمامعن ��عد �للتجارة �العاملية �املنظمة إ��

  .أصبحت�سياس��ا�التجار�ة�أك���إنتاجا

  التحول�من�ا��ــــات�إ���املنظمة�العاملية�للتجارة�: ول�الفرع�� 

  � �الـ �ا��قيقة ��OMC�� �اتفاقية ��� �قانونيا �تخلق�باملع���املعطى �"لم �"  Viennaفينا ��تفاقإ��

� �لسنة �اتفاقية�1948العام �قبلت �ال�� �الدول �أن �حيث ،OMCستواصل��� �ا��ات �من ��عد �تخرج ولم

�CEEو��USAة�املختلفة�،�لكن�ما�لوحظ�أن�كث���من�الدول�خاصة�تطبيق�فئت�ن�من�القواعد�القانوني

  .        2و�ذه�النظرة�س�س���نحو�التعميم) GATT )1948لن�تطبق�أح�ام�الـ��أ��اأعلنت�

  � �جانفي �من �الفاتح ��� �للتجارة �العاملية �املنظمة �تأسست ��ورغواي��1995لقد �جوالت عقب

� ��� �مراكش ��� �ا��تامية �الوثيقة �ع�� ��15والتوقيع �املنظمة��1994أفر�ل �دول �وزراء �أعلن �حيث ،

  .العامة�للتعر�فات�ا��مركية�والتجارة�موافق��م�ع���تأس�س�ا���تفاقية

دولة�عضوة����املنظمة��76ال���سمحت�بتصر�ح�مراكش�،�أصبحت��ية�تفاقإثر�التوقيع�ع���  

  .دولة��132وصل�أعدد�أعضاء�ا�إ����1998دولة�أخرى�،�و���سنة��50ثم�انضمت�إل��ا�

  �شأة�املنظمة�العاملية�للتجارة�: الفرع�الثا�ي�
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  � �با����تفاقية�انت �تمتع�ا �لعدم �وذلك ،� �التطبيق �صعبة �والتجارة �للتعر�فة صانة�العامة

الدبلوماسية�لتحر�ر�التجارة�،�حيث�لم�تتمكن�من�بلوغ�أ�داف�ا�واملتمثلة�أساسا�����سو�ة�املنازعات�،�

  . 1والعمل�ع���التخفيض�التدر����ل��قوق�ا��مركية

العامة�للتعر�فة�والتجارة�تتما�����لالتفاقية�ذا�الواقع�أوجب�التفك������إيجاد�منظمة�بديلة�  

كن�يجة�من�نتائج�جولة��وروغواي�،�تم�عقد�". املنظمة�العاملية�للتجارة"ت�بـ�والظروف�السائدة�،�سمي

  .أفر�ل�����15) املغرب(مؤتمر�وزاري����مدينة�مراكش�

نتج�عن�العقد�ال��ا�ي�تأس�س�منظمة�التجارة�العاملية�،�وال���سوف��عمل�ع����س�يل�وضع�  

� �تنفيذ �حسن ��س�ر�ع�� ��طر ��تفاقياتإدارة �القوان�ن�املتعددة �وضع �مؤتمرات �مراقبة �وكذا ،� اف

�لد��ا� �ال�� �ا���ومات �ب�ن �وما ،� �إل��ا �املنظمة �الدولية �التجار�ة �وللعالقات �للمنظمة �املس��ة والقواعد

�بال��صية� �تحظى ��خ��ة ��ذه �أن �علما ،� �للتجار�ة �العاملية �املنظمة �بم�ام �مرتبطة �وم�ام وظائف

�لية�القانونية�الالزمة�ملباشرة�عمل�ا�،�وكذا�تلزم��ل�دولة�عضو�القانونية�،�ف�ل�عضو�م��ا�يمنح�ا�� 

  .منح�امتيازات�وحصانات�لضمان�استقاللية�ممارس��م�لوظائف�م�املتصلة�باملنظمة

  � �النظام �معالم �مقومات �استكمال �الك��ى �املتقدمة �الدول �ضمنت الدو��،���قتصاديلقد

�إ�شاء�املنظمة�العاملية�للتجارة�،�و  �وذلك�خالل ا��لقة�املفقودة�إلقامة�الثالوث�امل�ون��اكتملت�ذلك

  :من�صندوق�النقد�الدو���والبنك�العال���و�املنظمة�العاملية�للتجارة�وذلك�ما�يب�نھ�الش�ل�املوا��

 الدو���ا��ديد��قتصاديثالوث�النظام�:  01ش�ل�رقم�

    FMI                                                                                

  صندوق�النقد�الدو��              

  معا��ة��ختالالت����مواز�ن�املدفوعات       

 

                            النظام�العاملي�ا��ديد                 

BIRD                                                                                                      OMC           

  البنك�العاملي�لإل�شاء�والتعم����������                                     منظمة�التجارة�العاملية��������������������������������                                        

                                 تقديم�قروض�لتنمية�قص��ة�متوسطة�وطو�لة��جل����                               التجارة�ا��ارجية�العاملية�وتنظيم�ا�����������������������������
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العاملية�،�مركز��سكندر�ة�للكتاب�،��سكندر�ة�عبد�العز�ز�محمد�،�الغات�والتجارة�: املصدر�         

  82،�ص��1996

� �الثالث �: الفرع �للتجارة �العاملية �املنظمة  �OMC  « l’organisation Mondial duعر�ف

Commerce » 

���النظام�الدو���الوحيد�الذي�ي�شغل�بالقواعد�ال���تدير�التجارة�ب�ن�البلديان،����قلب��ذا�النظام�*

ال���تتفاوض�عل��ا�البلدان��قوى�عامليا����التجارة�،��ذه�الوثائق�تمثل�القواعد��OMC نجد�اتفاقيات

القانونية��ساسية�للتجارة�الدولية،�والعقود�ال���ع���أساس�ا�س�ب���الدول�سياسا��ا�التجار�ة�داخل�

ين����ممارسة�ا��دود�املتفق�عل��ا�،���دف�مساعدة�املنتج�ن�للسلع�وا��دمات�،�املصدر�ن�واملستورد

  .�1شاطا��م

��تفاقياتمنظمة�ذات�صفة�قانونية�مستقلة�،�تمثل��طار�التنظي���واملؤس����الذي�يحتوي��افة�*

العال���ع�����قتصاديال���أسفرت�ع��ا�مفاوضات�جولة��وروغواي�،�و�عمل�ضمن�منظومة�النظام�

  .إدارة�وإقامة�دعائم�النظام�التجاري�الدو���وتقو�تھ����مجال�التجارة�

  .مؤسسة�دولية�مستقلة�من�الناحيت�ن�املالية�و�دار�ة�غ���خاضعة�ملنظمة�املم�املتحدة�*

  .منظمة�دولية��ع���ب�نظيم�التجارة�ب�ن�الدول��عضاء�و�ش�ل�منتدى�للمفاوضات�متعددة��طراف*

  � �التعار�ف�يت���لنا�أن�الـ منظمة�دولية�كغ���ا�من�املنظمات�الدولية��OMCمن�خالل��ذه

تتخذ�القرارات�بمشاركة��ل��عضاء�� OMCففي�الـ��BMو� �FMIخرى�،�لك��ا�تختلف�عن�منظم���الـ�

  .من�وزراء�أو�مسئول�ن�عادة�ما�تصدر�القرارات�باتفاق��راء�

    .العاملية�للتجارة�وأ�داف�ا�م�ام�املنظمة: املطلب�الثا�ي�

  � ���OMCس�� �الواقع ��ستلزم�ا ���مية �بالغة �أ�داف �العصر���قتصاديلتحقيق ��� السائد

  .ا��ديث�،�باإلضافة�إ���مجموعة�من�امل�ام�تقوم�لتحقيق��ذه��خ��ة�

  م�ام�املنظمة�العاملية�للتجارة�: الفرع��ول�

  :2املوقع�����ذا�الشأن�فإن�م�ام�املنظمة�����التا���تفاق�وفقا�لنتائج��ورغواي�وال���تضم��ا�
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التجار�ة�متعددة��طراف�،�ال���تنظم�العالقات�التجار�ة�ب�ن�الدول��اتي�تفاق�شراف�ع���تنفيذ�- 1

  .املن�ثقة�عن�جولة��وروغواي��تفاقيات�عضاء�،�و�س�يل�تنفيذ�وإدارة�

  .التجارة�الدولية�متعددة��طرافمتا�عة�املفاوضات�الدولية�لتحر�ر�- 2

فض�املنازعات�الدولية�فيما�يتعلق�باملعامالت�التجار�ة�و�سو���ا�وفق��سس�ال���حدد��ا�اتفاقيات�- 3

  ".الغات"

  .عليھ����مؤتمر�مراكش���تفاقمتا�عة�السياسات�التجار�ة�الدولية�ومدى�ا���ام�ا�مع�ما�تم�- 4

5 - �� �الدولية �املنظمات �مع �والتعم���التعاون �لإل�شاء �الدو�� �والبنك �الدو�� �النقد �كصندوق خرى

والتوازن����عملية�صنع�السياسات������اموالو�االت�التا�عة�ل�ما���دف�تحقيق�أك���قدر�ممكن�من�

  .الدولية���قتصادية

   .أ�داف�املنظمة�العاملية�للتجارة:  الفرع�الثا�ي�

��و�   �للمنظمة �الرئ���� �ال�دف �أن �القول ��طار��س���يمكن ��ذا �و�� �العاملية تحر�ر�التجارة

  :1منظمة�التجارة�العاملية�ع���تحقيق���داف�التالية�

  .���تخصيص�املوارد���قتصاديةخلق�وضع�تناف����عال������التجارة�الدولية��عتمد�ع���الكفاءة�- 1

  .النمو�للدخل�ا��قيقي�وذلك�بتعظيم�الدخل�العال���ورفع�مستو�ات�املع�شة�ز�ادة�معدالت- 2

3 -� �العاملية �والتجارة ��نتاج ��� �إطار��و�ستخدامالز�ادة ��� �العاملية �للموارد �ال�امل �والتوظيف �مثل

  .التنمية�املستدامة�

  املية�توسيع�إ�شاء�أنماط�جديدة�لتقسيم�العمل�الدو���وز�ادة�نطاق�التجارة�الع- 4

  .و�س�ثمارللتنمية�املستدامة�والز�ادة������م�التجارة��واملالئمةتوف���الب�ئة�العاملية�املناسبة�- 5

العال���ا��ديد�من�خالل�مشارك��ا����التجارة���قتصاديإشراك�الدوال�النامية�وإدماج�ا����النظام�- 6

  .الدولية�

  .�وروغواي��التفاقيةوقواعد�وفقا�ز�ادة�التبادل�التجاري�الدو���وتنظيمھ�ع���أسس�- 7
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  .أج�زة�املنظمة�العاملية�للتجارة�وشروط��نضمام: املطلب�الثالث�

إن�ال�ي�ل�التنظي���ملنظمة�التجارة�العاملية��عكس�امل�ام�و��داف�ال���أ�شأت�من�أجل�ا�،�  

  .مما�يو���لنا�طر�ق�وشروط��نضمام�ل�ا

  نظمة�العاملية�للتجارة�ال�ي�ل�التنظي���للم: الفرع��ول�

�عام�   �ومجلس �وزاري �مؤتمر �من �يت�ون �ج�از �للتجارة �العاملية �املنظمة ��شاط �ع�� �شرف

  . 1ومجالس�متخصصة�و��ان�وسكرتار�ة

  :املؤتمر�الوزاري�–أوال�

��ل�   �مرة �املؤتمر�الوزاري �وز�ر�و�جتمع �بمستوى ��عضاء �الدول �جميع �عن �ممثل�ن �من يتألف

س�ت�ن�ع����قل�و�و�أع���سلطة����املنظمة�و�شرف�ع���تنفيذ�م�ام�ا�واتخاذ��جراءات�والقرارات�

  .الدولية�املتعددة��طراف���تفاقيات����زمة�ل�سي���جميع�

  :املجلس�العام�- ثانيا

لف�من�ممثل�ن�عن�جميع�الدول��عضاء�،�و�جتمع��سع�مرات����السنة�ع����قل�و�لما�يتأ  

�ب�ن� �تفصل �ال�� �الف��ات ��� �الوزاري �املؤتمر �بم�ام �العام �املجلس �و�قوم �ذلك �إ�� �ا��اجة دعت

�و�و�ا���از� ،� ��عضاء �للدول �التجار�ة �السياسة �ومتا�عة �بمراجعة �املجلس ��ذا �و�قوم ،� اجتماعاتھ

  .التجار�ة�للدول��عضاء�وشروط�تنفيذ�ا��باالتفاقياتيقوم�ب�سو�ة�املنازعات�املرتبطة��الذي

  :املجالس�املتخصصة�- ثالثا

  ���عبارة�عن�ثالثة�مجالس�يتخصص��ل�م��ا����م�مة�محددة�  

 مجلس�لشؤون�التجارة�الدولية����السلع�  - أ

 مجلس�لشؤون�التجارة�الدولية����ا��دمات�  - ب

 مللكية�الفكر�ة�مجلس�لشؤون�حماية�ا  - ت

�عمل��ذه�املجالس�تحت�إشراف�املجلس�العام�وتقوم�ب�افة�امل�ام�ال���تحدد�ا��تفاقيات�ا��اصة�

ع���،�وت�ون�عضو�ة��ذه�املجالس�مفتوحة���ميع�
ّ

ب�ل�مجلس�وكذلك�امل�ام�ال���يحدد�ا�املجلس��

  .�عضاء�ال���ترغب�باملشاركة���ا�
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  :ال��ان�الفرعية�-را�عا

  :ملؤتمر�الوزاري�إ�شاء�عدد�من�ال��ان�الفرعية�و���قرر�ا  

�النامية�- �الدول �لصا�� �التجارة �اتفاقية �أح�ام �لتطبيق �دور�ة �بدراسة �وتقوم ،� �والتنمية �التجارة ��نة

  .ملتا�ع��ا�

  ��نة��قيود�م��ان�املدفوعات�-

  ��نة�امل��انية�واملالية�و�دارة�-

��تفاقياتخاصة�ال���تم�التوقيع�عل��ا�و ��تفاقيات��ا�ل�ا�تقوم��ذه�ال��ان�ب�افة�امل�مات�ال���حدد

متعددة��طراف�،�كما�تقوم�ب�افة�امل�مات��ضافية�ال����ع�د�إل��ا���ا�املجلس�العام،�وقد�أقر�املؤتمر�

الوزاري�إم�انية�إ�شاء���ان�فرعية�أخرى��لما�دعت�ا��اجة�لذلك�،�وت�ون�عضو�ة�ال��ان�الفرعية�

  .مفتوحة�ل�ل�من�يرغب�من�الدول��عضاء

  :السكرتار�ة�-خامسا

املوظف�ن����املنظمة�إضافة�إ���املج���العام�الذي��عينھ�املؤتمر�الوزاري�و�حدد�تتضمن�جميع�  

يام�م�بواجبا��م�أي�قاملوظف�ن�أن�يقبلوا����معرض��أو لھ�سلطاتھ�وصالحياتھ�،�وال�يجوز�للمدير�العام�

 .�عليمات�من�أي�ح�ومة�أو�ج�ة�خارج�املنظمة
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  ملنظمة�التجارة�العامليةال�ي�ل�التنظيمي�:  02ش�ل�رقم�

  

  

    

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

بن�مو����كمال�،�من�ا��ات�إ���املنظمة�العاملية�للتجارة�،�مذكرة�ماجست���،�مع�د�العلوم�: املصدر�

  .107،�ص��1996،�جامعة�ا��زائر�،�أفر�ل���قتصادية
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   .إ���املنظمة�العاملية�للتجارة��نضمامشروط�: الفرع�الثا�ي�

عل��ا�ب�ن�الدولة�و��ن�املنظمة�ن���تفاقبالشروط�ال���يتم��94إ���اتفاقية�الغات���نضماميحق�ألي�دولة�  

� ���نضمامو�ع�� �الك�� �القبول �للتجارة �العاملية �املنظمة �الشمولية(إ�� �) مبدأ التجار�ة���تفاقياتبجميع

لعضو�ة�بأغلبية�ثل����عضاء�كما�يحق�ألي�عضو�وال��وتو�والت�واملالحق�،�و�خذ�املؤتمر�الوزاري�قرار�قبول�ا

�����ابو�تم���تفاقياتمن�أح�ام�جميع������ابأن�ي���ب�من�املنظمة�العاملية�للتجارة،�و�ذا��ع���

� �طلب �ع�� �ينص �كتابيا �إخطارا �املنظمة �مدير�عام �تلقي �تار�خ �أش�ر�من �ستة �م��� للدولة������اب�عد

  .العضو�

� ��عد �و���نضماملم �إلجراءات �خاضعا �أصبح �بل �السابق ��� ��ان �كما �س�ال �للتجارة �العاملية �املنظمة إ��

  :1إتباع�ا�و����تفاقيةإ����باالنضماممفاوضات�طو�لة�يجب�ع���أي�دولة�ترغب�

وسياس��ا����مجال�التجارة�ا��ارجية�وسياست�الدعم�املمنوح�للمنتج�ن���قتصاديةدراسة�عن�أوضاع�البلد�*

  .ر�ن�أو�املصد

  والتصدير�املعمول���ا���ست��اد أنظمة�نظمة�ا��مركية�أو�*

   .جداول�التعر�فة�ا��مركية�للسلع�وا��دمات*

تقوم��مانة�العامة�للمنظمة�بإعالم�الدول��عضاء����املنظمة�وال���ل�ا�عالقات�تجار�ة�مع�الدول�الطالبة�-

� �إشراف �وتحت �ثنا�ي ��ش�ل �مشاورات �عقد ���دف �عمل�العضو�ة �فر�ق �املنظمة �مجلس �و�ش�ل ،� املنظمة

  .2والتجار�ة�ل�ذه�الدولة���قتصاديةم�متھ�دراستھ�وتحليل�السياسات�

  .ع���مسار�ن��ول�املشاورات�الثنائية�والثا�ي�متعدد��طراف��نضمامتجري�مفاوضات�-

�و - �إ���مجلس�املنظمة �و�قدم�تقر�را �املسار�ن �العمل�نتائج�مفاوضات �تخذ�املجلس�الوزاري�قرار�يجمع�فر�ق

  .قبول�أو�عدم�قبول�العضو�

-� �طلب �حصل �ع�����نضمامإذا �يوقع �أن �للعضو�ة �الطالبة �الدولة �ملمثل �يمكن ��صوات �ثل�� �موافقة ع��

� �.  �نضمامبروتو�ول ���نضماميصبح ��عد �تصديق��30نافذا �ذلك ��عد �و�تم �التوقيع، �تار�خ �من يوما

  .   ستور�ة����الدولة�طالبة�العضو�ةال��وتو�ول�من�السلطات�الد
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و�طلب�عادة�من�الدول�طالبة��نضمام�إعادة�النظر����السياسات��قتصادية�و��نمائية�لتنفق�مع�أح�ام�

املنظمة�كذلك�إعادة��النظر�����ي�لة�املؤسسات�املصرفية�و�النقدية�و�اعتماد�نظام�ا��ودة�زو�املواصفات�

و�تحس�ن�املناخ��س�ثماري�تطو�ر�الب�ية��نتاجية�دعم��و����يع�القطاع�.�نتاج�العاملية�و�الرقابة����عملية

  .ا��اص�و�تحر�ر��قتصاد�الوط���من�قيود��س�ثمار

  ايجابيات�و�سلبيات�املنظمة�العاملية�للتجارة��:املطلب�الرا�ع

ال�تخلو�من��أ��اكما���عضاءدول�تخدم�مصا���ال,�يجابيات�أو للمنظمة�العاملية�للتجارة�مجموعة�من�املزايا�

  .الدول �أ�دافالسلبيات�ال����عيق�مسار�تحقيق�

  إيجابيات�املنظمة�العاملية�للتجارة:�ول الفرع�

  .املنظمة��سا�م����ترقية�السلم- 1

  .ا��الفات��عا���بطر�قة�بناءة- 2

  .القواعد�تجعل�ا��ياة�س�لة�ل�ل�واحد- 3

  .ا��ياةتحر�ر�املبادالت�يحقق�ت�اليف�- 4

  .توسع��شكيلية�املنتجات�و�النوعيات�املق��حة- 5

  .التجارة�تز�د��من�الدخل- 6

  .التجارة�تنعش�النمو��قتصادي- 7

  .املبادئ��ساسية�للمنظمة�تز�د�من�الفعالية- 8

  املنظمة��ساعد�ا���ومات����تب���تصميم�م��ن�للسياسات�التجار�ة- 9

  .دالت�التجار�ة�عطي�أك���تأكيد�و�أك���شفافية�للتبا-10

  سلبيات�املنظمة�العاملية�للتجارة:الفرع�الثا�ي

  .املنظمة�تم���ع���ا���ومات�السياسات�الواجب�إتباع�ا- 1

  .املنظمة�تطالب�بالتبادل�ا��ر�م�ما��ان�الثمن- 2

  .املنظمة�ال�ت�شغل�إال�باملصا���التجار�ة�ال���تتصدر�التنمية- 3



  التجارة الخارجیة وعالقتھا بالمنظمة العالمیة للتجارة: الفصل األول 

  .املصا���التجار�ة�فوق�حماية�املحيط- 4

  .املصا���التجار�ة�فوق�املصا����منية�و�ال��ة- 5

  .املنظمة�تحطم�مناصب�الشغل�و��عمق�الفجوة�ب�ن�الدول�الفق��ة�و�الغنية- 6

  .البلدان�الصغ��ة�ل�سوا�أقو�اء����املنظمة- 7

  .املنظمة�عبارة�عن�مجموعة�من�الضغوطات�القو�ة- 8

  .يود�الالنضمام�إ���املنظمةالبلدان�الضعيفة�تواجھ�ق.املنظمة��غ���ديمقراطية�- 9

  

  :�ول خاتمة�الفصل�

لقد�وضعت�املنظمة�العاملية�للتجارة�و�من�قبل�ا��تفاقية�العامة�للتجارة�و�التعر�فة�ا��مركية�أسس�

و�دعائم�النظام�ا��ديد�للتجارة�العاملية�حيث�اس��دفت�تحر�ر�ا�من�القيود�املفروضة�غل��ا�و�ت�شيط�التبادل�

عضاء�ضمن�إطار�املنافسة�و�توسيع�التجارة�الدولية�و��ذا�من�خالل�مبدأ�عدم�التمي���فضال�التجاري�ب�ن�� 

�الدول� �ب�ن �تثور �قد �ال�� � �التجار�ة �و�ا��الفات �املنازعات �لفض �بأداة �الدولية �التجار�ة �السوق �تزو�د عن

ل،�من�خالل�السياسات��عضاء�،باإلضافة�ت�س���العالقات�و�التقليل�من�املخاطر�ال���قد�تنجم�عند�التباد

  .ال���يمكن�اتخاذه�إذا�حدث�ذلك��جراءاتاملعمول���ا�

        

  

  

 

  

  

 

   



  تقدیم عام لألنظمة االقتصادیة الجمركیة:  الفصل الثاني

 

  مقدمة�الفصل�

  ا��مركية���قتصاديةما�ية��نظمة�: املبحث��ول�

  ا��مركية���قتصاديةمف�وم�وأسس��نظمة�: �ول�املطلب�

  ا��مركية���قتصاديةمم��ات��نظمة�: املطلب�الثا�ي�

  ا��مركية���قتصاديةآليات��نظمة�: املطلب�الثالث�

  -كيوطو–ا��مركية���قتصاديةا��اصة�باألنظمة���تفاقية: املبحث�الثا�ي�

  .�ي�ل�ا�التنظي��مبادئ��تفاقية�و�:�ول املطلب�

  .أح�ام�اتركيبة��تفاقية�و�:املطلب�الثا�ي

  .�عضاءخاصة�بالدول��أح�ام:املطلب�الثالث

  .�قتصادية�ا��مركية��نظمةتص�يف�:املبحث�الثالث

  .ا��مركية��قتصادية�الصناعية��نظمة:�ول املطلب�

  .ا��مركية��قتصادية�التجار�ة��نظمة:املطلب�الثا�ي

  .ا��مركية��قتصادية�ا��اصة�بالعبور ��نظمة:املطلب�الثالث

  .خاتمة�الفصل

 

 

 

 

  



  تقدیم عام لألنظمة االقتصادیة الجمركیة:  الفصل الثاني

  

  :مقدمة�الفصل

مع�التوجھ��قتصادي�ا��ديد�املتم���بافتتاح�أك���ع���التبادل�ا��ار���و�ا���اب�           

�و�التع �و�املراقبة �بالتوجيھ �املباشر�واكتفا��ا ��قتصادي �ال�شاط �من �للدولة ديل�تدر���

��س�ثمارات،وجدت� �و�جلب �الصادرات ����يع �السليمة،و�التا�� �املنافسة �تطبيق قصد

ا��مارك�نفس�ا�ملزمة�بتكثيف�دور�ا�الذي��ان�جبائيا��محضا�ح���تتمكن�من�لعب�دور�

�التكيف� ��ذا ��� �العناصر�الضرور�ة �التحوالت،و�من ��ذه ��� �للمسا�مة �أ�م اقتصادي

�جمركية �و�مي�ان��مات �آليات �باألنظمة��وضع �تد�� �املتعامل�ن �لفائدة �املشرع �طرف من

ا��مركية��قتصادية��و�لقد�عرف�مف�وم��نظمة�ا��مركية��قتصادية�تطورا�تار�خيا�

�و� �الرسوم �دفع ��عليق �إ�� ���دف ��انت �ال�� �التعليقية ��نظمة �الحقة �مرحلة ��عد ف��

  إجراءات�ا��ضر�للبضا�ع�املستوردة

ة�با��ماية�التعر�فية�لإلقليم�ا��مر�ي�و�بالتا����ان�ل�ا�دور�جبا�ي،أما�و��انت�مرتبط          

منظمة�ا��مركية��قتصادية�فقد�ظ�رت�حديثا�و����إضافة�إ���مزايا�ا�ا��بائية�توفر�

للمتعامل�ن�شروط�مناسبة�ملواج�ة�املنافسة��جن�ية�و�التصدير�لألسواق�العاملية�و��ذا�

  .ا��مركية��جالو�بالتقليل�من�مصار�ف��نتاج�

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  تقدیم عام لألنظمة االقتصادیة الجمركیة:  الفصل الثاني

  

   .ما�ية��نظمة�ا��مركية��قتصادية:املبحث��ول 

مع�توسع�و�تطور�التجارة�ا��ارجية�و�العالقات�الدولية،أصبح�من�الضروري�وجود�طرق�و�

�صارمة،ولذلك� ��انت �ا��مركية �ال�شر�عات �ألن �التعامل �حركة �ل�س�يل �تنظم�ا قواعد

� �طرق �إليجاد �الضرورة �ا��ارجيةسعت �التجارة �عملية �ل�سي���و��س�يل وسميت�,جديدة

�ذه��خ��ة�باألنظمة�ا��مركية��قتصادية�و�ال���جاءت�بقواعد�و�أسس�جديدة��س���ا�

  .قوان�ن�و�مراسيم�من�السلطات

  مف�وم�و�أسس��نظمة�ا��مركية��قتصادية:املطلب��ول 

  �عر�ف��نظمة�ا��مركية��قتصادية:الفرع��ول 

�ا��مر�ي�                 �قانون ��� �املشرع �طرف �من �املوضوعة �املي�ان��مات ��افة ���ا يقصد

� �العاملية،�دف�ا �املنظمات �مع �دولية �اتفاقيات �أو��وضعبموجب ��ست��اد �محل البضا�ع

التصدير����الوضعية�قانونية��سمح�بخلق�ف��ة�قانونية�مؤقتة�من�شأ��ا�تحقيق�أغراض�

  :�1نظمة�ما�ي���اقتصادية�و��شمل��ذه

  .العبور -

  .املستودع�ا��مر�ي-

  .القبول�املؤقت-

  .إعادة�التمو�ن�باإلعفاء-

  .املصنع�ا��اضع�للمراقبة�ا��مركية-

  .التصدير�املؤقت-

من�تخز�ن�البضا�ع�و�تحو�ل�ا�و�استعمال�ا�أو�تنقل�ا�بتوقيف�ا��قوق�"تمكن��ذه��نظمة�

�لالس��الك،و  �الداخلية �والرسوم �تداب����ا��مركية ��خرى،و �الرسوم �و �ا��قوق كذلك

  ".ا��ظر�ذات�الطا�ع��قتصادي�ا��اضع�ل�ا
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  تقدیم عام لألنظمة االقتصادیة الجمركیة:  الفصل الثاني

  .أسس��نظمة�ا��مركية��قتصادية:الفرع�الثا�ي

إن�تحليل�مدى�مالئمة�إ�شاء��نظمة��قتصادية��سند�إ���م��ر�ذو��عد�اقتصادي�من�

  .1ج�ة�و�إ���م��رات�ذات��عد�قانو�ي�من�ج�ة�أخرى 

  :امل��رات�ذات�البعد��قتصادي-أوال

�و�عن� �و�اقتصادية �تار�خية �ممارسة �من �تولدت �ال�� ��قتصادية �ا��مركية ��نظمة إن

�العامة� �املدير�ة �ت�ي��ا �ال�� ��ساسية �التداب����قتصادية �ضمن �طوكيو�تصنف اتفاقية

�ا��مارك �قانون �و�كرس�ا �,ل��مارك �إيديولوجية �ظل �تحت �ال�يزال �و�و�ذا التيار�ا��ما�ي

��ش��ا�ي �نظرا�,الن�� �ال�سمية ���ذه �املعروفة �و ��قتصادية �ا��مركية ��نظمة إن

��عث� �بمحاولة �املرتبطة �مشا�ل�م �و �با�شغاال��م �التكفل �و ��قتصادي�ن لالمتيازات

�السوق� �مستوى � �ع�� �سواء � �التنافسية �قدر��ا �و��عبئة �ملؤسسا��م �فعالة ديناميكية

�أو�ا�� �و�الداخ�� �املحرقات �قطاع �خارج � �ا��ارجية �صادرا��ا �ترقية �ع�� �و�العمل ار��

��ذه� �فعالية �فإن �و�لذلك �وت�شيط�ا �ا��ارجية �التجارة �عملية ��س�يل �و�بذلك تنو�ع�ا

�نظمة�ترتبط�أساسا�بمدى�حركية�ومحتوى�السياسة��قتصادية�إلدارة�ا��مارك��عد�

ءم�مع��ذا��تجاه�واملس���ا��ديد�و�ذلك�إعادة�تكييف�و�تنظيم�أ�داف�ا�و�م�ام�ا�لتتال

  .أن��غطي�امل�مة�ا��بائية�ملدة�طو�لة

  :حماية��قتصاد�الوط��- 1

�و�إ��� ��شأ��ا �استعمال�ا�منذ ��� ��س�يا ��قتصادية�جمودا ��نظمة�ا��مركية �عرفت لقد

�سيطر� ���ا،بحيث �العمل � �حديثة ��قتصادية �املؤسسات ��غض �نجد �حيث �قر�ب وقت

ع�قيد��س��الك�ملدة�طو�لة�ن�يجة�تكر�س�الدولة�لسياسة�اقتصادية�مب�ية�نظام�الوض

ع���احت�ار�الدولة�للتجارة�ا��ارجية��مر�الذي�ي�تج�عنھ�عدم�تحكم�املتعامل�ن����تقنية�

�معينة �قطاعات �ع�� �مقصورا ���ا �العمل ��ان �ال�� ��نظمة �و�(�ذه �احت�اري قطاع

�العمومي �القطاع �) مؤسسات �املس�� �ال�يك����ذا ��صالح �إعادة �إطار�برنامج ��� � يندرج

والتحر�ر�التدر����للواردات�قبل�املرور�نحو�تحر�ر�شامل�و�حقيقي�للتجارة�ا��ارجية�و����

�قدرا��ا� �و��عبئة �الوطنية �املؤسسات ���يئة �ع�� �ا���ومية �السلطات ��عمل انتظار�ذلك
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  تقدیم عام لألنظمة االقتصادیة الجمركیة:  الفصل الثاني

� �إرساء �قصد �التنافسية �قدرا��ا �التقنية،و�عز�ز �و �ع���املالية �املب�� �السوق اقتصاد

  .                          املنافسة�و�حر�ة��سعار

  :ترقية�التجارة�ا��ارجية- 2

�ترقية� ��و ��قتصادية �ا��مركية ��نظمة �تأس�س �وراء �من �املتبقي �الثا�ي �ال�دف إن

�و�تنمية� �الداخل ��� ��قتصادي �ال�شاط �قاعدة �و�توز�ع �ا��ارج �مع �التجار�ة املبادالت

م�174/100رات�املؤسسة�الصناعية�الوطنية�ع���التصدير�و��و�ما�جاء�ذكره��امل�شور قد

حيث�أثار����سياق�عرض��سباب�بأن�ال�دف�) 08العدد�رقم�( 03/03/1992املؤرخ����

�إ��� �الوصول �و �الوطنية �املنتجات �ترقية ��و ��قتصادية �ا��مركية ��نظمة �وضع من

�ب��� �املرتبطة ��قتصادية �نطاق���داف �خارج �الصناعية �الصادرات �ترقية �و يع

�التجارة� �تنمية ��عرقل �ال�� �املتطلبات �و �املشا�ل �حصر �أخرى �ج�ة �ومن املحروقات

�بمشا�ل� �والتكفل ��قتصادي�ن ��عوان �ا�شغاالت �قرب �عن �التعرف �و ا��ارجية

�الت��يح� �إطار�برامج ��� �السيما �املكرسة ��قتصادية �إطار��صالحات ��� املؤسسات

�ال���ا �و�متيازات �ال�س�يالت �بمحتوى �أساسا �مرتبطة ��نظمة ��ذا �و�فعاليات ل�يك��

  .تقدم�ا�للمتعامل�ن��قتصادي�ن

  :امل��رات�ذات�البعد�القانو�ي�- ثانيا

�إلقتحام�������� �التنافسية �قدر��ا �وترقية �التصدير �ع�� �الوطنية �املؤسسات �تحف�� إن

�ال�س�يال  �بإحدى �مرتبط �ا��ارجية �ا��مركية��سواق ��نظمة ��عرض�ا �ال�� �ا��مركية ت

واملشروطة�با��اجة�إ����عديد�وتنو�ع��جراءات�وذلك�لت��ك�أمام�املؤسسات���قتصادية

النظام��ك���تالءما�مع��شاط�ا�و�عيدا�عن��ل��عقيد�أو�جمود�من�شانھ��الختيار �امشا�

رك�ملزمة�ع���إعادة���يئة�للمؤسسة�،�وملا��انت�إدارة�ا��ما��قتصاديعرقلة�ال�شاط�

� �ا��مر�ي �ال�شر�ع �أح�ام ��� �املطلو�ة �املرونة �و�عث �تنو�ع��و�ستجابةأ�داف�ا ملتطلبات

�ذه�ا���ام�ورفع�القيود�والعراقيل�بمختلف�أش�ال�ا�،�وسن�ناول�تحليل�التداب���املتخذة�

  . ����ذا��طار

 

 

 



  تقدیم عام لألنظمة االقتصادیة الجمركیة:  الفصل الثاني

  

   .�قتصاديةمم��ات��نظمة�ا��مركية�: املطلب�الثا�ي�

� �ا��مركية �من���قتصاديةلألنظمة �غ���ا �عن �تم���ا �ال�� �ا��صائص �من مجموعة

  : �1نظمة��خرى�،�وسن�ناول�ذلك����النقاط�التالية�

  اعتبار�البضاعة�خارج��قليم�-أوال

ما��و�إال�تصور�إداري�فقط�،�حيث�أن�البضا�ع�املصدرة�أو�املستوردة�ت�ون�تحت�������

خارج��قليم�ا��مر�ي�حيث��وكأ��اي�موقف�ل��قوق�والرسوم�ا��مركية��عت���نظام�جمر�

  .يمكن�أن�تبقى�امللكية�لألجن���رغم�وجوده�����قليم�ا��مر�ي

  �عليق�ا��قوق�والرسوم�ا��مركية�–ثانيا�

����� �ا��مركية ��نظمة �بجميع �خاص ��جراء �وال�����قتصادية�ذا �املستوردة للسلع

بدور�ا�ت�ون�تحت�الرقابة�ا��مركية�ملدة�زمنية�معينة��غية�إعطاء�وج�ة���ائية�ل�ا�إما�

���ستعمالالتصدير�أو� �حال��ا �ع�� �الوطن �اليد��أو داخل �أو�تكملة �تحو�ل �عل��ا يطرأ

�للمؤسسة� �ا��افز�يمنح ��ذا ،� �ا��مركية �والرسوم �ا��قوق �برفع ��سري �و�ذا العاملة

�،�أف �صادرا��ا �ب��قية �أخرى �تجار�ة �ألغراض �استعمال�ا �ألجل �مالية �توف���مدخرات ضلية

  .من�أجل�تخفيف�العبء�املا���ع���ا��ز�نة�

  الكفالة�: ثالثا

�مع�ن����� �جمر�ي �نظام �تحت �املوضوعة �او�املصدرة �املستوردة �البضا�ع ��ل �ع�� �ستلزم

�ا��ز�نة� �اتجاه �كضمان �ا��مارك �لقابض �بال�سبة ��ش�ل �كفالة �إيداع �صاحبھ ع��

  .العمومية�،��ذه�الكفالة�لضمان�مبلغ�ا��قوق�والرسوم�ا��مركية�

   .�قتصاديةآليات��نظمة�ا��مركية�: املطلب�الثالث�

����� ��نظمة �عمل �آليات �ا��قتصاديةإن ��سلسل�تت��مركية ��حيان �أغلب ��� طلب

� �املتعامل �من ��ل �القيام ��� ��ش��ك ،� �العمليات �من �ملجموعة وإدارة���قتصاديمنطقي

  :   1ا��مارك�،�و�صفة�عامة�يمكن�إجمال��ذه�العمليات����املراحل�التالية
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   La demande de l’opérateur– �قتصاديطلب�املتعامل�: الفرع��ول�

�و�الطا�ع��تفا���مما��ع���أن�وضع���قتصاديةإن�أ�م�ما�يم����نظمة�ا��مركية�����

� �املتعامل �ب�ن �اتفاق �ع�� �إال�بناء �ال�يتم �مع�ن �جمر�ي �نظام �تحت ��قتصاديالبضاعة

  .وإدارة�ا��مارك�

���� �طلب�املتعامل�،�و�جب�ع����تفاق�ذا �ذا�الطلب�أن�يتضمن�جميع��يتم�بناء�ع��

املعلومات�الالزمة�إلعطاء�التصر�ح�من�طرف�إدارة�ا��مارك�،�باإلضافة�إ���ت�يان�ال�دف�

من�وراء�طلب�نظام�جمر�ي�مع�ن�بال�سبة�للبعض�م��ا�،�وغالبا�ما�تتمثل��ذه�املعلومات�

،� �للبضاعة �املفصل �التصر�ح �تقديم �عند �تتوفر �ان �يجب �ال�� �العامة �املعطيات ���

  .و��شاطھ�التجاري�او�الصنا�����قتصاديباإلضافة�إ���معلومات�متعلقة�باملتعامل�

  ترخيص�إدارة�ا��مارك�:الفرع�الثا�ي�

بالنظر�إ���الطا�ع�ا��اص�والوضعية��متياز�ة�ال���تمنح�ا�النظم�ا��مركية�للبضاعة�،���

مكن�إصدار��ذا�ال��خيص�م��ا�ال�تتم�إال��عد�قبول�إدارة�ا��مارك�،�وال�ي��ستفادةفإن�

���ا� �املفعول �السار�ة �والتنظيمات �القانون ��� �املب�نة �الشروط �تحقق �من �التأكد إال��عد

وا��اصة�ب�ل�نظام�جمر�ي�،�كما�يجب�أن�يب�ن��ذا�التصر�ح��طار�القانو�ي�العام�ل�ذا�

� �عملھ �وآليات �شروط �وكذا ،� ��–النظام �املعنية �البضاعة �–نوع �العملية مدة�–طبيعة

  . ستغالل� 

تجدر��شارة�إ���أن�إدارة�ا��مارك�تتمتع�بالسلطة�التقدير�ة�ال�املة��بخصوص�إصدار���

� �الرفض �أ�ان �سواء �قرار�ا �تب�� �و�� ،� �املتعامل �لطلب �أو�رفض�ا �ع����أو قبول�ا القبول

� �إ�� �باإلضافة �املتعامل �طرف �من �املقدم �امللف �دراسة �معاي�����عتمادأساس �عدة ع��

��الت �أخرى �مدى ،� �املتعامل �مع �السابقة �ال�شاط��مالئمةعامالت �مع �املطلو�ة العملية

  . ا��...ع���العموم���قتصادي

إن��ذا�ال��خيص�يمكن�أن�يتعرض�لإللغاء�أو�التعديل�،�و�ذا����حالة�ما�إذا�الحظت���

� �إبرام �عند �عليھ �املفروضة �بال��اماتھ �أخل �قد �املتعامل �أن �ا��مارك ب�ن���تفاقإدارة

  .الطرف�ن�
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���� �لضمان �بتقديمھ �كذلك �مر�ون �املتعامل �طلب �ا��مارك �إدارة �قبول �أن - كفالة–كما

  .تضمن�ال��امھ�بواجباتھ�

   .�قتصاديالوضع�تحت�النظام�ا��مر�ي�: الفرع�الثالث

��� �يجب �الذي �التع�د �تقديم �رأس�ا �وع�� ،� �الالزمة �الشروط �جميع �تحقق ي�ون��أن�عد

القيام�بإيداع�ود�عة�ذات�قيمة�لدى�إدارة�ا��مارك�،�و�عد��أو ا�،�مكفول�من�طرف�بنك�م

  .من�النظام�املختار��ستفادةالتحصل�ع���التصر�ح�،�يمكن�للمتعامل�أن��شرع����

يتم�ذلك�بوضع�البضا�ع�تحت�النظام�ا��مر�ي�املختار،�أما�بال�سبة�ملدة�العملية�فت�ون���

�ا��م �إدارة �تمنحھ �الذي �التصر�ح ��� �الالزمة�مب�نة �املدة �مع �ت�ناسب �املدة ��ذه ،� ارك

املرجوة�من�وراء�اختيار�نظام�جمر�ي�مع�ن�وكذا�مع�ا��دود���قتصاديةبالقيام�بالعملية�

  .املنصوص�عل��ا����قانون�ا��مارك�

�ذا�ا��ل�يمكن�أن�يتم�تمديده�بناء�ع���طلب�املتعامل�،�و�عود�الفصل��خ�������ذا���

�ا��مار  �إلدارة �عدمھ�املوضوع �من ��جل �تمديد �وتقرر �الوضعية �تقيم �أن �يمك��ا �ال�� ك

� �ب�شاطاتھ �املتعامل �قيام �مدة �إلدارة���قتصاديةوطوال �يمكن �جمر�ي �نظام �ظل تحت

�ترا�ا� �ال�� �الضرور�ة �املراقبة �إجراءات �بجميع �إنذار�، �سابق �و�دون ،� �تقوم �أن ا��مارك

  .املفروضة�عليھ��مناسبة�للتأكد�من�عدم�إخالل�املتعامل�بال��اماتھ

   �1قتصاديتصفية�الناظم�ا��مر�ي�: الفرع�الرا�ع�

نظام�جمر�ي�مع�ن�،�و����سمح��الستغاللإن�عملية�جمركة�البضا�ع����ال���تضع�آلية���

� �،���متيازاتبرفع �ج�ة �من �مع�ن �جمر�ي �نظام �استغالل �رخصة �منح �بمناسبة املمنوحة

��ل��اماتومن�ج�ة�أخرى�،��سمح�برفع�اليد�عن�الكفالة�املقدمة�سابقا�وكذا�عن�جميع�

�جديدة� �قانونية �وضعية �بمنح �التصفية �عملية �وتتحقق �املتعامل �ع�� �املفروضة �خرى

�ا ��ذه �ع��ا، �ا��مر�ي �النظام �رفع ��عد �إعادة�للبضا�ع �عملية �ت�ون �ان �يمكن لوضعية

التصدير�أو�اختيار�نظام�جمر�ي�آخر�بحيث�يمكن�ان�ي�ون�طلب�رخصة�استغالل�نظام�

  .جمر�ي�مع�ن��و����نفس�الوقت�تصفية�لنظام�جمر�ي�سابق
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  -كيوطو-�قتصاديةا��اصة�باألنظمة�ا��مركية���تفاقية: املبحث�الثا�ي�

��� ��ذه �ت�س��تفاقية�عمل �ع�� �ف��ا �بما �ا��مركية �تطو�ر��نظمة وغ�����قتصاديةيق

) كيوطو( �تفاقيةاملتواجدة�ب�ن�الدول�وتمت��ذه���ختالفاتوأتت��س�ب���قتصادية

وال���تم�إ�شاؤ�ا�تحت�رعاية�مجلس�التعاون�ا��مر�ي�،��18/05/1973بتار�خ�" اليابان"���

يتمثل����تباين��نظمة�ا��مركية��قية�تفاو�ناك�أسباب�ودوافع�أخرى�أدت�إلبرام��ذه�

���قتصادية ��ذه �أ�داف �ب�ن �ومكن ،� �بي��ا �املبادالت �أعاق �مما �الدول ��تفاقيةملختلف

  .���يع�املبادالت�والتعاون�الدو��

   1مبادئ�اتفاقية�كيوطو�و�ي�ل�ا�التنظيمي: املطلب��ول�

���� �ي�����تفاقيات أ�م�عت���كيوطو�من �وفيما �التجار�ة، �ل�سي���املعامالت ���ا املعمول

  .تقديم�للمبادئ�ال���قامت�عل��ا�باإلضافة�إ����ي�ل�ا�التنظي���

  كيوطو–مبادئ�اتفاقية�: الفرع��ول�

���� �اتفاقية�1999يونيو����26 �ل��مارك �العلمية �لألنظمة�" كيوطو"اعت���مجلس كقاعدة

� ���قتصاديةا��مركية �للقرن �والفعالة �من��21ا��ديثة ��عتبار�عدد ��ع�ن �أخذت وقد

�ورغبة� �ا��مركية �املراقبة �إطار ��� �قواعد �استعمال �تقنيات �تطبيق �بي��ا �من �مور

�ب�ن� �ومن ،� �ومفيدة �متبادلة �روابط �ضمن �ا��مارك �مع �التعاون ��� �ا��واص املشارك�ن

  : 2كيوطو�نذكر�أساسا�التفاقيةاملبادئ�ا��ديثة�امل�سرة�

 و�التا���� �ا��مركية �و�جراءات �املمارسات �تحديث �استمرار�ة �إ�� ���دف �برامج تنفيذ

 .�عز�ز�ورفع�الكفاءة�والفعالية�

 تطبيق��جراءات�ا��مركية�بطر�قة�ثابتة�وشفافة� 

 و�نظمة�� �بالقوان�ن �يتعلق �فيما �الالزمة �املعلومات �ب�لفة �املعنية ��طراف تزو�د

 .ار�ة�،��جراءات�واملمارسات�ا��مركية�والتوج��ات��د
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 التدقيق�� �إ�� �املس�ندة �الرقابية �و�جراءات �املخاطر �إدارة �مثل �أساليب إقرار

 .�مثل�لتكنولوجيا�املعلومات��و�ستخدام

 التعاون�حيث�ما�ي�ون�مالئما�مع�السلطة�املحلية��خرى�و�دارات�ا��مركية��خرى�

 .واملجتمعات�التجار�ة�

 قتصاديةلدولة�ذات�العالقة�باألنظمة�ا��مركية�تطبيق�معاير�ا� . 

  -كيوطو– التفاقيةال�ي�ل�التنظيمي�: الفرع�الثا�ي�

  :1ما�ي����لالتفاقيةيضم�ال�ي�ل�التنظي�����

  : Conseil de Coopération Douanière (CCD)مجلس�التعاون�ا��مر�ي�: أوال

وال���صودق�" بوركسل"إن�مجلس�التعاون�ا��مر�ي��و��يئة�مؤسسة�عن�طر�ق�اتفاقية�

� ��� ��15/12/1950: عل��ا ��� �التطبيق �ح�� �اجتماع��04/11/1962ودخلت �أول و�ان

� ��� �����26/01/1953للمجلس �املتعاقدة ��طراف �بإعالم �للمجلس �السكرت���العام و�قوم

) �تفاقية���املتعاقدة����غ(���املجلس��الدول�العضو وال�يئات��خرى�املوقعة�و ��تفاقية

  :والسكرت���العام�لألمم�املتحدة��اآل�ي

  .�تفاقية�مضاء�واملصادقة�و�ضافات�املدمجة���� -

 .ومالمح�ا���تفاقيةالتار�خ�املحدد�لبداية�تطبيق� -

 .التعديالت�املوافق�عل��ا�من�طرف�املجلس�وتار�خ�العمل���ا� -

��سي���وتطو�ر��أما �الس�ر�ع�� ��� �ف�و�يت��ص �الدور �يخص �أيضا���تفاقيةفيما و�قرر

  .إدماج�مالحق�جديدة

  :ال��نة�التقنية�الدائمة����املجلس�: ثانيا�

  :�ذه�ال��نة�تمارس��شاط�ا�تحت�سلطة�املجلس�وحسب��عليماتھ�وتقوم�بما�ي���

  .�تفاقية���تحض���مالحق�جديدة�وتق��ح�ا�ع���املجلس��غرض�إدماج�ا� -

 .أو�مالحق��عد�ضرور�ة�ع���املجلس�لالتفاقيةاق��اح�مشار�ع��عديلية� -

   .وأح�ام�ا��تفاقيةتركيبة�: املطلب�الثا�ي�

  مجموعة�من�املالحق�،�باإلضافة�إ���أح�ام�تنظم�ا��لالتفاقية
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  :1 �تفاقيةتركيبة�: الفرع��ول�

 م��ق�عام�ومالحق�خاصة��،��تفاقيةمن�جسم���تفاقيةتتألف� 

 ش�ل�رئ�������تفاقيةيت�ون�امل��ق�العام�و�ل�م��ق�من�املالحق�ا��اصة�����ذه��

 :من�فصول�تقسم�امل��ق�وتحتوي�ع���

  .�عار�ف�-أ

  قواعد�و�عض�ا�الواردة����امل��ق�العام����قواعد�انتقالية�-ب

 ل�م��ق�خاص�أيضا�يحتوي�ع���ممارسات�مو������ا��. 

 فقھ�توج��ات�،�حيث�أن�نصوص��ذه�التوج��ات�ل�ست�ملزمة�لألطراف��ل�م��ق�يرا

 .املتعاقدة�

 � �مصط��ات �من �ل�ل �وج��ة ��عر�فات �بإعطاء �،�"تقوم �خاص �م��ق ،� �عام م��ق

 "توج��ات

-� �"مصط�� �عام �ع���) : annexe générale" (م��ق �املطبقة ��ح�ام �من �مجموعة �ع��

  . �تفاقية�افة��نظمة�و�جراءات�ا��مركية�املشار�إل��ا�����ذه�

�ع���مجموعة�من��ح�ام�املطبقة�ع���) : annexe spécifique" (م��ق�خاص"مصط���-

  . ة�تفاقيواحد�أو�أك���من��نظمة�ا��مركية�و�جراءات�ا��مركية�املشار�إل��ا����

�ع���مجموعة�الشروحات�ا��اصة�بأح�ام�امل��ق�العام�): directive" (توج��ات"مصط���-

،�واملالحق�ا��اصة�والفصول�ال���تنظم�ا�وال����عض�ا�من�أساليب�العمل�املمكنة�وال���

واملمارسات�املو������ا�،�و�ش�ل���نتقاليةيجب�إتباع�ا�عند�تطبيق�القواعد�،�والقواعد�

  .2ارسات�املث���و�مثلة�املو������ا�ا��اصة�ب�س�يالت�أك��خاص�وصف�املم

   .�تفاقيةأح�ام�: الفرع�الثا�ي�

�ع����� �تنص �ال�� �ال�شر�عية �أح�ام�ا �بفضل �الدولية �املبادالت �كيوطو �اتفاقية �س�ل

والذي��سمح�بمنح�أق����حد���قتصادية��مركية�ا�لألنظمةالتطبيق�الس�ل�والفعال�ى

  :3من�ال�س�يالت�للبضا�ع�واملسافر�ن�ل�ذا�ال�دف�فإن�إدارة�ا��مارك�ملزمة�باستعمال
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 تطبيق�وتحس�ن�تقنيات�املراقبة�ا��مركية� -

 املكثف�لتقنيات��عالم�������ستعمال -

 روح�املشاركة�ب�ن�ا��مارك�واملؤسسات� -

� �العناصر��س��اتيجية �ا��مركية�كيوط�التفاقيةأما ��دارات ��ل �بتطبيق�ا ���تم و�وال��

  : ا��ديثة���

  .املكثف�لنظام�املعلوماتية��ستعمال -

 .تطبيق�تقنيات��سي����خطار� -

  . استعمال�املعلومات�املتوفرة�قبل�وصل�البضا�ع���دف�تطبيق�برامج�انتقالية�

  

  أح�ام�خاصة�بالدول��عضاء�: املطلب�الثالث�

�ناك�أح�ام�أخرى�خاصة�بالدول��عضاء�فقط�و���كما��السابقة��ح�ام� باإلضافة�إ���

  :ي���

تقوم�ب���يع�عملية��س�يل�وت�سيق��نظمة�ا��مركية�ل�ذا���تفاقية�ل�دولة�عضو����"

� �عل��ا �تنص �ال�� �الشروط �مطابقة �يتم �فإنھ �واملعامالت���تفاقيةالغرض �القواعد مع

،�إال�أنھ�من�املمكن�ل�ل�دولة�عضو��باالتفاقية��اصة�املو����عل��ا�وال����ش�ل�املالحق�ا

  . 1"و�ذا�ضمن��ل�املقاي�س�املمكنة��تفاقيةمنح��س�يالت�م�مة�مع�تلك�ال���تمنح�ا�

"� ��� �عضو �دولة �قواعده���تفاقية�ل ��افة �بقبول �ملزمة �امل��ق �ع�� �تم��� وال��

�فإ��ا� �امل��ق �قواعد ��عض �قبول �ع�� �قدر��ا �عدم �حالة �و�� �ن �عل��ا �املو��� واملعامالت

� �ف��ا �تب�ن �تحفظات �امل��ق���ختالفاتتحرر ��� �املوجودة �وتلك �قواني��ا ��� املوجودة

�ل�تحفظا��ا�أو�جزء�م��ا�وذلك�وترسل�ا�إ���السكرت���العام�للمجلس�كما�يمك��ا�أن�تلفى�

  ".بإعالمھ�بتار�خ��لغاء

� �بمراجعة �الدول ��ذه �تقوم �واملعامالت�) فحص(كما �القواعد �سنوات �ثالث ��ل مدة

  .املوجودة����امل��ق�
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�طراف�املتعاقدة�وال����ش�ل�إتحادا�جمركيا�أو�اقتصاديا�بإم�ا��ا�إعالم�السكرت���العام�-

�مل �تطبيق�ا �حالة ��� �للمجلس �من ������تفاقية��ق �تباين �وجود �واحد ��عت���إقليم بأ��ا

�بالقواعد� �خاص �تحفظا �تحرر �فإ��ا �الوط�� �و�شر�ع�ا �امل��ق ��� �املوجودة �حداث

  .واملعامالت�املنصوص�عل��ا

��ذه�- �تفس���أو�تطبيق �حول �املتعاقدة ��طراف �أو�أك���من �طرف�ن �ب�ن �ي�شأ �نزاع أي

��سو���تفاقية �تتم �أن �إ�� ���زت�، �وإن �املباشر�بي��ما �التفاوض �طر�ق �عن �أمكن �بما ة

�ذه�املفاوضات�يجب�إحال��ا�ل��نة��دار�ة�ال���بدور�ا�س�نظر����ال��اع�وتق��ح�توصيات�

�ال��نة��دار�ة� ل�سو�تھ�،�يجوز�لألطراف�املتعاقدة�املتنازعة�أن�تقبل�مسبقا�بتوصيات

  . 1واعتبار�ا�ملزمة�ل�ا

�عضو - �دولة �ألي �طرفا��يجوز �تصبح �بأن �املختصة �أو�و�ال��ا �املتحدة ��مم ��� باملجلس

  : �تفاقيةمتعاقدا�ل�ذه�

   .بالتوقيع�عل��ا�دون�التحفظ�ع���التصديق�- 1

   .بإيداع�وثيقة�التصديق��عد�التوقيع�عل��ا�تم�يدا�للتصديق- 2

  .إل��ا��باالنضمام- 3
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   .ا��مركية��قتصاديةتص�يف��نظمة�: املبحث�الثالث�

      � �أن ��ة�نظمبما �ال�شاطات���قتصاديةا��مركية �مختلف �ل���يع �أساسا موج�ة

�استجابة���قتصادية �مختلفة �أنواع �ثالث �إ�� �صنفت �قد �فإ��ا �والتجار�ة ،� الصناعية

الصناعية�،���قتصاديةتتمثل�����نظمة�ا��مركية���قتصادي�ناملتعامل�ن��ال�شغاالت

  ).العبور (ذا�أنظمة�التنقل�والتجار�ة�وك

  

   .ا��مركية�الصناعية��قتصادية�نظمة�: املطلب��ول�

ا��مركية�الصناعية�إ���تحس�ن�وترقية�صادرات�املؤسسات���قتصادية�س����نظمة��

�املنتجات� �ع�� � �والرسوم �ا��قوق ��عليق ��� �تتمثل �جديدة �صبغة �بإدخال الوطنية

املستوردة�للتص�يع�من�أجل�تحس�ن�الوضعية�التنافسية�للبضا�ع�املصدرة�نحو�السوق�

�وتتمثل��ذه��نظمة����نظ ام�التحس�ن��يجا�ي�الدولية�و�ذا�بتخفيض�ت�لفة��نتاج،

  .والتحس�ن�السل���،�نظام�إعادة�التمو�ن�باإلعفاء�واملستودع�الصنا��

  نظام�القبول�املؤقت�للتحس�ن��يجا�ي�: الفرع��ول�

��:�عر�فھ-أوال �بأنھ ��يجا�ي �للتحس�ن �املؤقت �القبول �نظام ��سمح�"�عرف �الذي النظام

�و  �ا��قوق ��عليق �مع ��جن�ية �البضا�ع ��ذه�باست��اد �ت�ون �حيث �ا��مركية، الرسوم

� ��عد �تصدير�ا �ليعاد �عاملة �يد �أو�إضافة �صنع �أو�تكملة �تحو�ل �محل �انقضاءالبضا�ع

 ."1ا��ل�املع�ن�ل�ا�خارج��قليم�ا��مر�ي�الوط��

�النظام�مقصور�ع����عوان�املستوردون�الذين�يقومون�بأنفس�م��و�ستفادة    من��ذا

�املستور  �البضا�ع �تص�يع �يتو�� �مفتوح �انھ �كما �����الستقبالدة �تدمج �ال�� البضا�ع

املواد��ولية،�املنتجات�النصف�مصنعة�،�مركبات�" املنتجات�التعو�ضية�املعدة�للتصدير

  ."أخرى�،�مركبات�ذات�فعل�كيميا�ي�

� �من�:  إجراءات�منح�س���النظام–ثانيا �ا��صول�عليھ �و�تم �إجباري إن�طلب�ال��خيص

عمليات�التحس�ن�،�يتم�إيداع��ذا�الطلب�لدى�املدير�ة�ا���و�ة�مكتب�ا��مارك�أين�تتم�

                                                           
1 Abdelkarim larbi , les régimes économiques douaniers (publication) KENA K 1998 ,p23 



  تقدیم عام لألنظمة االقتصادیة الجمركیة:  الفصل الثاني

ل��مارك�أو�لدى�مف�شية�أقسام�ا��مارك�املختصة�إقليميا�و�دعم��ذا�الطلب�بالوثائق�

  : التالية�

 ���ة�من�عقد�التصدير�أو�أي�وثيقة�تحل�محل�التصدير� -

 بطاقة�تقنية�لصناعة�املنتج�التعو����� -

ؤقت�للتحس�ن��يجا�ي�إ���تح��ي�واكتتاب�تصر�ح�مفصل�يخضع�نظام��عي�ن�القبول�امل

  :يتضمن�التوقيع�ع���سند��عفاء�بكفالة�يحدد�ا�قابض�ا��مارك�و�تضمن

 �ل�البيانات�املتضمنة�وصف�البضا�ع� -

التوقيع�ع����ع�د�مكفول�بإعادة�تصدير�املواد�أو�إيداع�ا����مستودع�ضمن��جال� -

�املقدرة�ع���املخالفات�وتحم��ل��اماتاملحددة�إلستفاء� �الوفاء��أو ل�العقو�ات عدم

 . 1بالتع�دات�املكتو�ة

 يودع�التصر�ح�لدى�مكتب�ا��مارك�الذي�منح�ال��خيص� -

- � �املتعامل�ن �ع�� �لعمليات���قتصادي�نيتع�ن �نتعرض �أين �املحالت �إ�� �البضا�ع نقل

 .التحس�ن��يجا�ي�املصرح���ا����ال��خيص�

�النظام�-ثالثا �:  تصفية �املادة �لنص ��185طبقا �فإنھ �ا��مارك �قانون �ع���"من يجب

�أو� �تحو�ل�ا �عن �الناتجة �البضا�ع �أو �املؤقت �القبول �نظام �تحت �املستوردة البضا�ع

بموجب�ال��خيص�الذي���قتضاءتص�يع�ا�أو�إجراء�معا��ة�إضافية�عل��ا�املقدرة�عند�

  .منح��ذا�النظام�ا��مر�ي�قبل�انقضاء��جال�املحددة

  نظام�التصدير�املؤقت�للتحس�ن�السل���: لفرع�الثا�ي�ا

يندرج�نظام�التصدير�املؤقت�للتحس�ن�السل���ضمن�نظام�التصدير�املؤقت��:�عر�فھ�-أوال

� �املادة �نص �حسب ��193و�ذا �ي�� �كما ��عرفھ �الذي �ا��مارك �قانون �و�النظام�:"2من

است��اد�ا�ل�دف�مع�ن�����ا��مر�ي�الذي��سمح�بالتصدير�املؤقت�للبضا�ع�املعدة�إلعادة

�أو و�ذا��عد��عرض�ا�لتحو�ل���قتصاديأجل�محدد�دون�تطبيق�تداب���ا��طر�ذو�الطا�ع�

  ".تص�يع����إطار�تحس�ن�الصنع

                                                           
1 Ministère de Finance , circulaire n°25DGD 25/02/1995 portant sur l’application de régime 

d’admissions temporaire pour perfectionnement actif.                                                                               
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من��ذا�النظام�مقصور�ع������اص�الطبيعي�ن�واملعنو��ن�القائم�ن�داخل���ستفادة

،� �حرفية �تجار�ة �صناعية ��شاطات �يمارسون �والذين �أنواع��الوطن ��ل �إ�� �يمنح كما

  .1البضا�ع�شر�طة�أن�ي�ون�حر�ة�التنقل�����قليم�ا��مر�ي

من��ذا�النظام���ستفادةيتطلب�ا��صول�ع���رخصة�:  إجراءات�منح�وس���النظام- ثانيا

�الالزمة�من����ة�من�عقد�املعا��ة��ضافية� إيداع�طلب�مسبق�م��ق�بجميع�الوثائق

�بن �لدى �الوفاء �موطن �ب�ن�و�عي�ن �مع �موطنة �تجار�ة �فاتورة �خالل �من �معتمد �وسيط ك

املقابل�املا���ل��دمة�املؤداة�بالعملة�الصعبة�،�،�وتقدم��ذه�الوثائق�إ���رئ�س�مف�شية�

�يمنح� �والوثائق �الطليات �فحص �التصدير�و�عد �مكتب �إقليميا �لھ �التا�ع �ا��مارك أقسام

�م �السل�� �للتحس�ن �بالتصدير�املؤقت �ال��خيص �املتعامل�املف�شية �تكفي �م�لة �ترسيم ع

  .إلستفاء�الغرض�من�العملية�

�التصدير���� �تصر�ح �اكتتاب �ع�� �السل�� �للتحس�ن �التصدير�املؤقت �نظام ��عي�ن يتوقف

�بھ� ��سمح �جمر�ي �املصدر�بتعي�ن�نظام �بموجب �بكفالة�يل��م ��ع�د �ع�� �والتوقيع املؤقت

ال�املحددة،�و�عفى�املؤسسة�من�ال�شر�ع�املعمول�بھ�للبضا�ع�املصدرة�قبل�انقضاء��ج

ع����لالستعمالالكفالة����حالة�ما�إذا��انت�البضا�ع�أو�املعدات�املصدرة�مؤقتا�موج�ة�

� �دون ��عد��أنحال�ا ،� �القيمة �فائض �ع��ا �ي�تج �إضافية �أو�معا��ة �تص�يع �محل ت�ون

�البضا�ع� �بفحص �بالتفت�ش �امل�لفة �املص��ة �تقوم �املؤقت �التصدير �تصر�ح ���يل

سلع�مرفقة�بمذكرة�تفصيلية�واملتضمنة�ل�ل�املعلومات�الضرور�ة�للتعر�ف�ع���السلع�وال

  .قبل�و�عد�إعادة�است��اد�ا�

�النظام-ثالثا �للتحس�ن�:  تصفية �مؤقتا �املقدرة �والسلع �البضا�ع �است��اد ��عاد مبدئيا

السل���قبل�انقضاء��جل�املرخص�بھ�حيث�يجب�ع���املؤسسة�املستفيدة�من�النظام�

�ن�يجة�� �املك�سبة �املضافة �القيمة �ع�� �املستحقة �ا��مركية �والرسوم �ا��قوق سديد

�وذلك� �للمعدات �التجار�ة �القيمة ��� �تز�د �ال�� �والصيانة �أو�التصليح �التحس�ن عمليات

إ���الفوات���التجار�ة�ال���تتضمن�املقابل�املا���ل��دمة�املأداة�أو�لعملية�املعا��ة��باالس�ناد

وضع��ذه�املنتجات�املعوضة����املناطق�ا��رة�تحت�نظام�املستودعات��ضافية�و�مكن�

أو�العبور�الدو���أما�فيما�يخص�املنتجات�ال���لم�يتم�است��اد�ا��عد�ان��اء�مدة��قامة�

  .�عت���بضا�ع�مصدرة���ائيا�
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و����خ���و��عد�اس�يفاء�جميع��ل��امات�و�معاينة�البضا�ع�و�تحصيل�ا��قوق�و�الرسوم�

املستحقة�تقوم�مص��ة�ا��مارك�بتصفية�السندات�املكفولة�و�إلغاء��ل��امات�املوقعة�

  .ثم�رفع�اليد�عن�الكفالة�و�بذلك�تتم�التصفية�ال��ائية�للنظام

  نظام�املستودع�الصنا���: الفرع�الثالث

ة�ع���أنھ��عت���محال�خاصا�ملراقب"قانون�ا��مارك�ا��زائري �160تنص�املادة� :�عر�فھ-أوال

قصد�التصدير��لإلنتاجإدارة�ا��مارك�حيث�يرخص�ملؤسسات�ما�ب��يئة�البضا�ع�املعدة�

مع�وقف�ا��قوق�و�الرسوم�ال���تخضع�ل�ا��ذه�البضا�ع�و��ستفيد�من��ذا�النظام��ل�

�و� �البضا�ع �من �كب��ة �كميات �منتظمة �بصفة �تصدر �ال�� �و �املصدرة �املؤسسات من

�و�إم�انيات �قدرات �ل�ا �ال�� ��سواق��املؤسسات �باخ��اق �ل�م �للتصدير��سمح حقيقية

ا��ارجية،أما�البضا�ع�ال���يمكن���يئ��ا�ضمن�نظام�املستودع�الصنا�������ل�البضا�ع�

�ا��ارجية �التجارة �إجراءات �و �ا��مركية �الرسوم �و �للضرائب املواد�"ا��اضعة

  ".�ولية،املنتجات�نصف�مصنعة،مركبات�أخرى 

إن�التصر�ح�بتطبيق��ذا�النظام�يمنح�من�طرف�املدير�:ظامإجراءات�منح�و�س���الن- ثانيا

العام�ل��مرك�و��ذا��عد�إيداع�املستفيد�لدى�مكتب�ا��مارك�و�يحلل�و�درس�من�طرف�

  .الوز�ر

طلب�املؤسسة�يحرر�بخمس�����يوجھ�إ���املدير�ة�العامة�ل��مارك�مرفقة�بصورة�من�

ير�ة�العامة�ل��مارك�بصورت�ن�ال��ل�التجاري�و����ة�من�قانون�املؤسسة،ترسل�املد

�التصدير�و�الغرض� �إعادة ��سب �امللف �دراسة ��� �و�ترا�� �الوز�ر�املع�� �إ�� �الطلب من

  .�قتصادي�للعملية

  :تقوم�مص��ة�ا��مارك�لوالية��قليم�بجلب�تقو�م�إ���املؤسسة�مركزة�ع��

  .الضمانات�املالية�و�ا��بائية�للمؤسسة-

  .ملراقبة�ا��مركية�للوثائقا���ام�املخطط�املحاس���و�ا-

  .املطابقة�و�أمن�مستودعات�التخز�ن-
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�املدير�العام�- �يحدد �ا��مارك �مص��ة �و �الوز�ر�املع�� �من ��شعار�بالقبول �تلقي �عد

من�قانون�ا��مارك�ا��زائري�مع��خذ��ع�ن��162ل��مارك�شروط�التصر�ح�طبقا�للمادة�

  �عتبار�الفروع�و��شاط�املؤسسة

  .ق�و�الرسوم�ال����غطي�مجموعة�عمليات��ست��ادضمان�ا��قو -

  .اح��ام��جراءات�القانونية�للنظام-

  نظام�إعادة�التمو�ن�باإلعفاء:الفرع�الرا�ع

�:�عر�فھ-أوال �املادة �حسب �بھ �ا��مر�ي�186يقصد �النظام �ذلك �بأنھ �ا��مارك �قانون من

�مت �بضا�ع �است��اد �عند �و�الرسوم �ا��قوق �من �باإلعفاء ��سمح �حيث�الذي �من جا�سة

�و� �الداخلية �السوق �من �أخذت �ال�� �البضا�ع �مع �التقنية �و�خصائص�ا �و�جود��ا نوعي��ا

  .استعملت�ل��صول�ع���منتجات�سبق�تصدير�ا��ش�ل���ا�ي

�للمقيم �املصدرة �للمواد �و�املالك�ن �و�املصدر�ن �املنتجون �النظام ��ذا �من �����و�ستفيد ن

� ��عمليات �يقومون �الذين �ا��مر�ي �املستوردة�قليم �البضا�ع �ع�� �يمنح��1التحو�ل كما

�مسبقا� �وضعت �ملنتجات ��عو�ضا �استوردت �ال�� �ا��ار�� �امل�شأ �ذات �البضا�ع النظام

�تم�"لالس��الك املواد��ولية،منتجات�نصف�مصنعة،أجزاء�قطع�غيار�مت�افئة�لتلك�ال��

  ".إ��....إدماج�ا����املنتجات�املصدرة�دون�أن�يطرأ�عل��ا�أي�تحو�ل

�و�س���النظام- ثانيا �منح �:إجراءات �التمو�ن �إعادة �نظام �منح �طلب��باإلعفاءيتعلق بإيداع

لدى�مف�شية��قسام�املختصة�إقليميا�محررة�من�طرف�العون��قتصادي�و�يقدم�قبل�

تحقيق�عملية�التصدير�و��عد�فحص�الطلب�من�طرف�رئ�س�مص��ة�ا��مارك�يتحصل�

  :فاء�يحدد�الت�افؤ�و�تتمثل���الطالب�ع���رخصة�إعادة�التمو�ن�بإع

  .طلب�بطاقة�تقنية�للصنع�و�دراسة�الكتابات�أو�املحاسبة�املادية*

�جل�التنفيذي�الذي�ال�يتعدى�ستة�أش�ر�إبتداءا�من�تار�خ�التصدير�لكن�يمكن�تمديده�*

  .ع���سنة�و��ذا��عد�تقديم�املستفيد�طلب�م��را�أسباب�التمديد

�باال * �التصر�ح �يحتوي �أن �الوثيقة�و�البد �و�كذا �امل��قة �التجار�ة �الوثائق �جميع ست��اد

�بالتأكد�من� �ل�س�يل�التصفية�ال���تتم��عد�املراقبة�و�ذلك الرسمية�ملنح�النظام�و�ذلك

                                                           
 .، من قانون الجمارك 188المادة  1



  تقدیم عام لألنظمة االقتصادیة الجمركیة:  الفصل الثاني

�حيث� �من �املصدرة �املواد �إلنتاج �استعملت �ال�� �لتلك �املستوردة �املوارد �مطابقة مدى

  ".النوع،الكمية،ا��صائص�التقنية"

  .نظمة�ا��مركية��قتصادية�التجار�ة� :املطلب�الثا�ي�

بأ��ا�أنظمة�موج�ة��Droit Douanier ���1كتا��ما� Henri tremeauو� �J-.Claud Berreعرف

� ��قتصادية ���شطة ��عض �و�التصدير(ل���يع �آليات�) �ست��اد �استعمال �طر�ق عن

�املع���تتغ�� )مي�انزمات( �ال�شاط �الرسوم�(حسب �و �الضرائب �من �إعفاء �أو وقف

و�ال�يمكن�معرفة�) إ��.. ا��مركية،منح�مسبق�للمزايا�ا��بائية�و�املالية�املتعلقة�بالتصدير

مردود�ا�ال��ا�ي�إال�إذا��انت�البضاعة�تتوافر�ع����عض��ل��امات�تتغ���حسب��نظمة�

  .كذلك

  :2تخذ�عادة�إحدى��ش�ال�الثالثةإن�مثل��ذه��عفاءات�ا��مركية�ت

�عفاء�من�إجراءات�رقابة�التجارة�ا��ارجية�و�الصرف،ملا�تنص�عليھ��شر�عات�التجارة�- 1

  .ا��ارجية،أو�النصوص�املتعلقة�بالعالقات�املالية�مع�ا��ارج�أو�أح�ام�قانون�ا��مارك

أنواع�ا�طبقا��إعفاء�ك���أو�جز�ي�من��عض�الضرائب�و�الرسوم�ا��مركية�ع���اختالف- 2

لألح�ام�الواردة����قانون�ا��مارك�ا��زائري،�أو�قانون�املالية�ا��اري���ا��العمل�أو�أح�ام�

  .�تفاقيات�و�املعا�دات�الدولية�ال���تل��م���ا�ا��زائر

�ع���- 3 �أو�بناءا �الدولية �أو�املعا�دات ��تفاقية �ع�� �بناء �ا��مر�ي �الضمان �من �عفاء

  .�زائر�ةالنصوص�ال�شر�عية�ا�

وضمن�مختلف�أش�ال��نظمة�ا��مركية��قتصادية�التجار�ة�نم���ثالث�أنواع�م��ا�ال���

  :تتجاوب�بصفة�خاصة�و�مباشرة�مع�أ�داف�ذات�طبيعة�تجار�ة�و���

  نظام�املستودع�ا��مر�ي: الفرع��ول�

��: أوال��عر�فھ �املاد �نصت ��129لقد �أن �ع�� �ا��مارك �قانون ��و�"من �ا��مر�ي املستودع

النظام�ا��مر�ي�الذي�يمكن�من�تخز�ن�البضا�ع�،�تحت�املراقبة�ا��مركية�،����املحالت�
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املعتمدة�من�طرف�إدارة�ا��مارك�،�وذلك�مع�وقف�ا��قوق�والرسوم�وتداب���ا��طر�ذات�

  ."�قتصاديالطا�ع�

  :ن�املستودعات�ا��مركية�و���توجد�ثالث�أصناف�م

 املستودع�العمومي� -

 املستودع�ا��اص� -

 )الصناعية���قتصاديةيصنف�ضمن��نظمة�ا��مركية�(املستودع�الصنا��� -

  :إجراءات�منح�وس���النظام�- ثانيا

*� ���ستفادةشروط � :1ا��مر�ي�اع�س�يدمن �نظام �من �البضا�ع ��ستفيد ��س�يداعل�ي

  :ا��مر�ي�يجب�أال�ت�ون�

  بضاعة�محظورة�حظرا�مطلقا�����قليم�ا��مر�ي�- 1

�ال��ية�- 2 �أو�بالوقاية �العمومي �واملن �العام �بالنظام �باإلخالل �تمس �ال�� �البضا�ع من

  .العمومية

3 -� �ال��اءات �حماية �تحكم �ال�� �للقواعد �املخالفة �البضا�ع � Protection des Brevetsمن

  .الصنع�وحقوق�املؤلف�وال����و�حماية�بيانات�امل�شأ�وعالمات�الصنع�وحقوق 

*� �املستودعات �نظام �تنفيذ �إذا�: بدء �يمك��ا ،� �السابقة �الشروط �البضاعة ��� �توفرت إذا

���ستفادة �املفصل���س�يداعمن �التصر�ح �غطاء �تحت �املستودع ��� �بوضع�ا و�رخص

،�وعند��لالس��الكة�ا��اص���ذا�النظام�كما�لو��ان�التصر�ح�خاص�بالبضا�ع�املخصص

  :التصر�ح�بالدخول�يتوفر�ع����أنوضع�ا�باملستودع�يجب�التأكد�من�

  التحديد�املدقق�مل�ان�اس�يداع�البضا�ع��-

توقيع�ال��ام�مضمون�من�قبل�مؤسسة�مالية�وطنية�بإعادة�تصدير�البضا�ع�عند�ان��اء��-

  .م�لة�م�و��ا�أو�جعل�ا����أي�نظام�جمر�ي�آخر�

تتم�عملية��رسال�للبضا�ع�من�مستودع�إ���مستودع�آخر�أو�إ���مكتب�: ع��غي���املستود*

� �للمؤسسات �القانون �و�رخص �بكفالة �إعفاء �سند �بواسطة القيام���ش��اكيةجمر�ي

                                                           
1 Circulaire n° 157/DGD/CAB/D13 du 25/11/2006. 
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�إزاحة�أعباء� �و�و�امتياز�يمكن�املؤسسات�من �عمليات��رسال�تحت�رخصة�نقل�عادية

  .مالية�يمكن�أن�تتحمل�ا�

تمديد��جال�القصوى�مل�وث�البضا�ع�املستودعة�بمقرر�من���ناء�ستكما�يمكن�بصفة�

  .إدارة�ا��مارك�،�إذا�تم�ت��ير�الظروف�ع���شرط�بقا��ا����حالة�جيدة

�عد�م�و��ا�����لالس��الك���حالة�عرض�البضا�ع�: تصفية�الضرائب�والرسوم�ا��مركية�*

�سا �ا��مركية �والرسوم �الضرائب �لنفس �ستخضع �فإ��ا ،� �تار�خ�املستودع ��� �املفعول ر�ة

  . باالس��الك���يل�التصر�ح�املفصل�املتعلق�

من�النقائص�ت�ون�الضرائب��لالس��الكو���حالة�تصفية�البضا�ع�املستودعة�واملعروضة�

أما����حالة�لتلك�النقائص���حتما��والرسوم�املطبقة�السار�ة�املفعول�عند�تار�خ�الثبوت�

  .تار�خ�التصر�ح��خ���با��روج�من�املستودع�العكس�فتخضع�للضرائب�والرسوم�عند�

�أو� �املفصل �التصر�ح ����يل �تار�خ �عند �البضا�ع �قيمة ��� �اعتبار�ا �الواجب �القيمة إن

  .عند�التار�خ��خ���با��روج�من�املستودع�

  :يمكن�ت��يص�أنواع�املستودع�ا��مر�ي����: أنواع�النظام��–ثالثا�

  : املستودع�العمومي��-أوال

من�قانون�ا��مارك�بأنھ�يفتح�املستودع�العمومي���ميع��1391حسب�املادة�: �عر�فھ�- 1

� �املادة ��� �املست�ناة �تلك �عدا �البضا�ع �أنواع �مختلف �إليداع من��130و��116املستعمل�ن

قانون�ا��مارك�غ���أنھ�يد���املستودع�العمومي�مستودعا�خصوصيا�عندما�ي�ون�معدا�

  : لتخز�ن�البضا�ع�التالية

البضا�ع�ال����ش�ل�وجود�ا����املستودع�العمومي�خطرا�أو�ال���من�شا��ا�أن�تفسد� -

 .نوعية�البضا�ع��خرى 

 البضا�ع�ال���يتطلب�حفظ�ا�تج���ات�خاصة� -

  :�جراءات�املتعلقة�باملستودع�العمومي�- 2

  :البضا�ع�املقبولة�����ذا�النظام�-أ
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 ساحات��يداع�املؤقت�البضا�ع�املستوردة�عند�خروج�ا�من�املخازن�أو�م -

 البضا�ع�املوضوعة�تحت�نظام�جمر�ي�اقتصادي� -

- � �والرسوم �ا��قوق �است��اد �للتصدير�قصد �املعدة �عن��و�متيازاتالبضا�ع امل��تبة

 .تصدير�ا�إذا�اقت�����مر�ذلك�

�-ب �النظام ��� �املقبولة �البضا�ع �م�وث ��سنة�: أجل �امل�وث �مدة �ا��مارك �قانون حدد

يد�ا�بطلب�من�املستفيد�من�طرف�إدارة�ا��مارك�و�ذا�لضرورة�طارئة�واحدة�و�مكن�تمد

  .وان�ت�ون�البضاعة����حالة�جيدة�

�-جـ �العمومي �وتج����املستودع �يحدد�ا�: إقامة �قرارات �بمقت��� �العمومي �املستودع ي�شأ

�و�غر� �املقيم�ن �املعنو��ن �و �الطبيعي�ن ����اص �لفائدة �وتفتح �ل��مارك املدير�العام

�مناسبة�املقيم� �شروط �ع�� �العمومي �املستودع �و�توفر�املستودع �ا��مر�ي ��قليم ��� ن

�الوقاية� �بمعدات �يج�ز�املستودع �البضا�ع �وامن �ا��مركية �والرقابة �التجار�ة للعمليات

)� �ووسائل �والسرقة، �محضر�...) �تصالا��ر�ق ��� �وال��كيبات �التج���ات ��ذه و���ل

  .حات�خاصة�بالبضاعة�القابلة�للتلفتدونھ��مصا���ا��مارك�كما�تخصص�مسا

�-د �العمومي �املستودع �الغش�: مراقبة �ملنع �ا��مركية ��دارة �طرف �من �املراقبة ت�ون

  .والتالعب

�-�ـ �النظام ��� �القبول �ملقاي�س��الستعمال: إجراءات �ا��ضوع �يجب �العمومي املستودع

  :اقتصادية�وإدار�ة�،�و�جب�إيداع�ملف�طلب�لدى�إدارة�ا��مارك�يتضمن�

 مخطط�محالت�املستودع� -

 ���ة�من�عقد�امللكية�أو�عقد��يجار� -

 ش�ادة�تطابق�ج�از�املن�من�ا��ر�ق��عد�ا�مصا���ا��ماية�املدنية�ة -

�إليجار�م� - ال��ام�بدفع�مصار�ف�صيانة�املحالت�والت�اليف�وكذا�املصار�ف�املحتملة

�يتم� ،� �ا��ط��ة �املنتجات �لتخز�ن �أيضا �مخصص �املستودع ��ارن �إذا �ما �حالة ففي

�و�رفق���عتمادملف� ب���ة�من�قرار�الوا���و��دف�قبول�البضا�ع�داخل�املستودع

� �بال��ام �م��وب �مفصل �تصر�ح �بإيداع �صاحب�الطلب �يتحصل �و�عد�ا مكفول

 ع���رخصة��سلم�ا�لھ�إدارة�ا��مارك�تحدد�شروط��سي���استعمال�النظام��متياز 

يتم�التنازل�عن�البضا�ع�املوجودة����املستودع�: القواعد�العامة�لضياع�وتلف�البضا�ع�-و

�،� �ا��مر�ي �التخليص �من �املودعة �البضاعة �و�ستفيد ،� �املتنازل �يحرره �تصر�ح بواسطة

�للرسوم�كم �ال�تخضع �املستودع ��� �إقام��ا �مدة �خال�ل �أو�التالفة �املفقودة �البضا�ع �أن ا
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���قوق� �تخضع �التلف �عن �الناجمة �والنفايات �البقايا �غ���أن ،� �والعقو�ات ا��مركية

ورسوم�ضرائب�،�أما�إذا��انت�فاسدة�فإنھ�يجب�التصر�ح���ا�قبل�خروج�ا�من�املستودع�

  .ات�للضرائب�والرسوم�،�و�نا�تخضع�البقايا�والنفاي

�-ي �النظام �: تصفية �املستودع���ن��اء�عد ��غلق �ا��سابات ��ل �و�سو�ة �تصفية من

  .العمومي�و�تحرر�املشغل�من�ال��اماتھ�اتجاه�إدارة�ا��مارك

�العمومي-لـ �بتوقيف�: آثار�املستودع �تقوم �العمومي �املستودع ��� �املوجودة �البضاعة �ل

  .ر�وغ���ا�من��جراءات�ا��بائية�أو�ا��مركية�الضرائب�والرسوم�وإجراءات�ا��ض

  :املستودع�ا��اص�- ثانيا

��: �عر�فھ- 1 �املادة ��154تنص �انھ �ع�� �ا��مارك �قانون �املستودع�"من �يمنح �أن يمكن

�البضا�ع� �إيداع �أجل �من �ال����� �الستعمالھ �أو�معنوي �طبي�� ���ص ��ل ا��اص

  ".املرتبطة�ب�شاطھ�و�ذلك����انتظار�إ��اق�ا�بنظام�جمر�ي�آخر�مرخص�بھ

�بضا� �تخز�ن �إ�� �يوجھ �عندما �خصوصيا �مستودعا �ا��اص �املستودع ��ستلزم�يد�� ع

  .1حفظ�ا�م�شآت�خاصة

  :�جراءات�ا��اصة�باملستودع�ا��اص*

  .��يئة�املستودع�و�إقامتھ-أ

  .إجراءات�القبول����النظام-ب

  .مدة�إقامة�البضا�ع����املستودع-ج

  .تصفية�حسابات�املستودع-د

  :الفائدة��قتصادية�من�نظام�املستودعات-را�عا

  :نقاط�التاليةتتمثل�أ�مية��س�يداع�ا��مر�ي����ال

  .�عليق�ا��قوق�و�الرسوم�ا��مركية*
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التمو�ل�بأقل�ت�لفة��ستطيع�املؤسسة�أن�تحصل�عليھ�بفضل�إم�انيا��ا�و�بكمية�كب��ة�*

  .���الوقت�املناسب�أو����السوق�ا��ارجية

إن�التخز�ن����املستودعات�ا��مركية��سمح�للمتعامل�ن��قتصادي�ن�أن�يحصلوا�ع���*

� �من �حسب�حاجا��م �تدر�جيا ��قتصادي �لل�شاط �ضرور�ة �و �دائمة �بصفة البضا�ع

  .�حتياج

  .إن�العمليات�الضرور�ة�لتحس�ن�حفظ�البضا�ع�و�عرض�ا�مسموحا�ل�ا�داخل�املستودع*

تحقيق�املعارض�الدولية�و�التجار�ة�فبفضل�وجود��ذه�البضا�ع����املستودعات�يمكننا�*

ارض�تمكن�التجار��جانب�بالتمو�ن����ظروف�من�تنظيم�ملتقيات�دولية�و�تجار�ة�و�مع

  .أحسن

  نظام�القبول�املؤقت:الفرع�الثا�ي

�:�عر�فھ-أوال �املادة ��174تنص �ع�� �ا��مارك �قانون �النظام�:"من �املؤقت �بالقبول يقصد

�و� �مع�ن �لغرض �املستوردة �البضا�ع �ا��مر�ي ��قليم ��� �تقبل �بأن ��سمح �الذي ا��مر�ي

�خال �التصدير �إلعادة �تطبيق�املعدة �الرسوم،دون �و �ا��قوق �وقف �مع �معينة �مدة ل

  :املحظورات�ذات�الطا�ع��قتصادي

  .إما�ع���حال��ا�دون�أن�تطرأ�عل��ا��غي��ات-أ

�إطار�القبول�-ب ��� �أو�تصليح �إضافية �أو�معا��ة �أو�تص�يع �لتحو�ل ��عرض�ا ��عد و�إما

  .1املؤقت�من�أجل�تحس�ن�الصنع

  :انللقبول�املؤقت�نوع:أنواعھ- ثانيا

  :القبول�املؤقت�مع�إعادة�التصدير�ع���حال�ا- 1

�دون� �حال��ا �التصدير�ع�� �إعادة �مع �املؤقت �القبول �نظام �تحت �تقبل �ال�� �البضاعة إن

  :2رخصة�مسبقة�و�توقيف�ك���ل��قوق�و�الرسوم�و���
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  تقدیم عام لألنظمة االقتصادیة الجمركیة:  الفصل الثاني

�عملية� عالبضا�امل��،�ادالعت* �إطار ��� املستوردة

�إطار� ��� � �املستوردة �البضا�ع �من �وغ���ا �نتاج،ا��او�ات،�لواح،التغليفات،العينات

  .عملية�تجار�ة�قصد��ختبارات،أو��ستعراضات

�،العتاد�* �ر�اضية �ألغراض �املستورد �العتاد ،� �البيداغوجية �املواد �و �العلمية املعدات

  .ا��اص�بالدعاية�السياحية،السيارات�التجار�ة�ال��ية

�النظامشر -أ �منح �: وط �الطالب �يقوم �النظام ��ذا �من �م�سط��باكتتابلالستفادة تصر�ح

  .مرفق�بال��ام�التصدير�أو�تقديم�وثيقة�دولية�تحل�محل�التصر�ح

�النظام-ب �حسب�:آجال �تختلف ��� �بل �النظام ��ذا �آجال �ا��زائري �القانون �يحدد لم

  .     املستفيدالعملية�املراد�إجراؤ�ا،كما�يمكن�تمديد��ذه�املدة�بطلب�من�

  :تتم�التصفية�بان��اء��جال�املمنوحة�ت�ون����ثالث�حاالت:تصفية�النظام-ج

  .إعادة�التصدير-

 .     الوضع�قيد��س��الك-

  .التخ���لصا���ا��ز�نة-

  :1نظام�القبول�املؤقت�للمعدات*

�املباشر�لسياسة��نظرا �و�دعمھ ��قتصادي �املستوى �ع�� �سواء �يلعبھ �الذي �العام للدور

�و� ��نتاجية �قدرا��ا �لتحس�ن �املؤسسات ��شاط �مستوى �أو�ع�� �ا��ارجية �التجارة ترقية

  .الرفع�من�قدرا��ا�املتنافسة

�املؤقت� �القبول �نظام �من �لالستفادة �املتعامل�ن �طرف �من �املتبعة ��جراءات �تكمن و

  .عدات�و�كذا�كيفية�س���النظامللم

  :�جراءات�ال���يتع�ن�ع���املتعامل��قتصادي�إتباع�ا�لالستفادة�من�النظام- 1

قبل�التطرق�إ����جراءات�املتعبة�لالستفادة�من�نظام�القبول�املؤقت�للمعدات�يتوجب�

�ا �ضمن �املرفوضة �و��خرى �املقبولة �املعدات �معرفة ��قتصادي�ن �املتعامل�ن لنظام�ع��

  .قبل�تقديم�م�لطلب��ستفادة�من�نظام�جمر�ي�مع�ن
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  تقدیم عام لألنظمة االقتصادیة الجمركیة:  الفصل الثاني

  :املعدات�املقبولة*

لقد�وردت�املعدات�املقبول����جدول�خاص�و�املرفق�ب�سب�التعليق�السنوي�ل��قوق�و�

�املدير�ن� �من �باق��اح ��حتياجات �حسب �امل��ق ��ذا �إعداد �يتم �حيث �املوافقة، الرسوم

  .ا���و��ن

  :نظاماملعدات�املقصاة����ال*

يتعلق��مر�باملعدات�ال���تبدي�مخاطرة�أو�ل�ست�ممثلة�أو�ال�ي�س���التعرف�عل��ا�أو����

  .قابلة�للتلف�السلع�عند�استعمال�ا

  :إن�أ�م��جراءات�ال���يتع�ن�ع���املتعامل�ن��قتصادي�ن�إتباع�ا���

صول�املعدات�يتع�ن�ع���املستوردين�إيداع�طل��م�مسبقا�دون�انتظار�و : تقديم�الطلبات-

سواء��انت�قد�وصلت�أو�لم�تصل�إ���ال��اب�الوط���وذلك�نظرا�للمدة�ال���تتطل��ا�مراقبة�

يجب�إيداع�طلبات�ترخيص�القبول�املؤقت�لدى�املدير�ة�ا���و�ة�.طلبات�القبول�املؤقت

��ذه� �و�ت�ون �املعدات �دخول �م�ان �من �ا��مارك ��قسام �مف�شية �أو�رئ�س ل��مارك

  :ع����،و�يجب�أن�ت�ون�الطلبات�مرفقة�إلزاميا�بما�ي��الطلبات����أر�

  .���ة�طبق��صل�للعقد�و�املصادق�عليھ*

  ش�ادة�لصاحب�املشروع�تو���مراجع�العقد�و�كذا�نوع��شغال�وا��دمات�و�مد��ا*

�التصر�حات- �منح�: �سليم �ل��مارك ��قسام �مف�شية �رئ�س �أو �ا���وي �املدير يتو��

�،� �مناسبة �ت�ون �ال�� �والرسوم �ا��قوق �بتعليق �ا��اصة �ال�سبة �بتحديد ال��خيصات

� �تار�خ �من �إبتداءا �املفعول �سار�ة �الطلبات��اكتتابفتصبح �دراسة ��عد �وذلك السند

  .وامللفات�املرسلة�إل��ا�

  : �قامة�تحت�نظام�القبول�املؤقتتمديد�ف��ة�* 

� �املؤ�ل �ا��مارك �مكتب �لدى �طلب �تحر�ر�أو�إيداع �املستورد �ع�� من��لالستفادةيتع�ن

  :تمديد�النظام�،�ع���أن�يدعم�بالوثائق�التالية�

�أو�* �لألشغال�وا��دمات �ا��ديدة �واملدة �العقد �مراجع �املشروع�تتضمن �لصاحب ش�ادة

  .إ���العقد��ص�������ة�طبق��صل�للم��ق�املضاف



  تقدیم عام لألنظمة االقتصادیة الجمركیة:  الفصل الثاني

  :نظام��سي���القبول�املؤقت�للمعدات�- 2

  : النظام�اكتتاب*

لتعي�ن�نظام�القبول�املؤقت�من�تصر�ح�سند��عفاء�بكفالة�،�و�تم���كتتابي�ش�ل������

إيداع��ذا�التصر�ح�لدى�مكتب�ا��مارك�الذي�منح�رخصة�القبول�املؤقت��ول�و�تغي���

رد�للمعدات�أو�باسم�املستعمل�عندما�ي�ون��ذان��خ��ان�اكتتاب�السند�باسم�املستو 

قد�أبرما�عقد�كراء�أو�قرض�إيجار�محرر�قانونيا�،�و�تم�تقديم�اكتتاب�السند�إ���املص��ة�

  :ومن�أ�م�الوثائق�ال���ترفق�بالسند����

 ���ة�أصلية�ل��خيص�القبول�املؤقت� -

 الوثائق�املطلو�ة����إطار�التصر�ح�املفصل� -

��سبة�تباشر� �وتصفية ،� �و���يص�ا �املعدات �بفحص ،� �التصر�ح ����يل ��عد املص��ة

�سبة�ا��قوق�و�الرسوم�مباشرة�وترسل����ة�من�التصر�ح�إ���رئ�س�مف�شية��قسام�

ل��مارك�بم�ان�تأس�س�الورشة�أو�م�ان�إنجاز�ا��دمات�قصد�استعمال�املعدات�أثناء�

  .إقام��ا����إطار�القبول�املؤقت

*� �نظام �تصفية �للمعدات �املؤقت �يتم�: القبول �للمعدات �املؤقت �القبول �مدة �ان��اء قبل

 :�1عي�ن�نظام�جمر�ي�،�كما�يمكن�للمعدات�أن�تخضع�ل��االت�التالية�

  :إعادة�التصدير�للمعدات�-أ

�،�إعادة�تصدير�املعدات�بموجب��جراءات� �مكتب�الدخول يجوز�للم�اتب�املختلفة�عن

  :التالية�

�مف�ش� - �بيانات �ظ�ر�ا �ع�� �تدون �وال�� �املؤقت �القبول �تصر�حات �من ����ة إرسال

�إتمام� ��عد ،� �ا��روج �عند �ا��مارك �مكتب �إ�� �إداري �بختم �موسوعة ،� الفحص

 .التصفية�للمنازعات�ال���تتم�مالحظ��ا�

يجب�أن�ترسل�����من�تصر�حات�إعادة�التصدير�إ���مف�شية��قسام�ال����س��� -

وذل��عد�إتمام�إعادة�التصدير�وقصد�تصفية�سندات�" suivi des acquits"السندات�

 . القبول�املؤقت�

  : 1 لالس��الكعرض�املعدات�-ب
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  تقدیم عام لألنظمة االقتصادیة الجمركیة:  الفصل الثاني

من�قانون�ا��مارك�ينظم�إجراءات��180الوارد����املادة��لالس��الكعالوة�ع���العرض����

�أو�ال�يئات�املعينة�باقتناء�الوسائل�املا ��سمح�لبعض�املتعامل�ن �وال�� �املقبولة�جدية دية

�ا��اصة� �الشروط �تح��م �ان �ع�� �وا��دمات ��شغال �ان��اء �عند �أو�مجانا �بمقابل مؤقتا

  .باملمنوعات�

  : التنازل�بمقابل�-جـ

����� ��القتناء�ش��ط ��موال �تحو�ل �مع �بمقابل ��أو املعدات �تحو�ل�ا يتحصل��أندون

��ل��امقبل�أن�يتم��ع���رخصة�مسبقة�من�إدارة�ا��مارك�املؤ�لة��قتصادياملتعامل�

  :الذي�يقدمھ�املس��لك�إ����لالس��الكإزاء�مستورد�املعدات�و�خضع�العرض�

 ع���أسباب�القيمة�املصرح���ا���ستحقاق�سديد�ا��قوق�والرسوم�املستحقة�أو����

 .�عتمادعند�دخول�املعدات�مضاف�إل��ا�فائدة�

 بحي� �التنازل �وثمن �امللكية �تحو�ل �تتضمن �فاتورة ��خ���تقديم ��ذا �تحو�ل �يمكن ث

 . �قتضاءعند�

  :التخليص�ا��مر�ي�للمعدات����حالة�حطام�-د

كما����وذلك��عد��الستعمال�اتقبل�املعدات�املخر�ة�أو�املحطمة���ائيا�إثر�حادث�طارئ����

�تقدير�خب��� �أساس �ع�� �جبائية �قاعدة �مقام �ستقوم �ال�� �القيمة �تحديد �و�عد معاين��ا

  .الفحص�العادي��معتمد�و�عد�عمليات

� �املعدات �إتالف �حالة ��� �ا��مر�ي �التخليص �يرفض �عن��أو كما �ناجم �لھ �تتعرض حر�ق

�عن� �النظر �بصرف �إلزامية �إ�� �املعدات �تصدير �إعادة �وتبقى �مث�تة �متعمدة أعمال

�����العقو�ات �ال�� �ا��الة ��� �البضا�ع �تقديم ��عد �وا��اصة �ا��مارك �قانون ��� الواردة

  .عل��ا�

  :املعدات�الصا��ة��التخ���عن-و

�بدون��� �ا��ز�نة �ا��ز�نة �لصا�� �م��ا �مؤقتا �املقبولة �املعدات �صاحب �يتخ�� �أن يجوز

�تبحث� �أن �يجب �كما �املؤ�ل �ا��مارك �قابض �تصرف �تحت �توضع �أن �ع�� �عل��ا �نفاق

�وإ��� �املعدات �حالة �بالنظر�إ�� �مناسبا �التنازل ��ان �إذا �فيما �قبول�ا �منح �قبل املص��ة

  ).البيع����املزاد�العل���(الذي�توجھ�إليھ���ستعمال
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  تقدیم عام لألنظمة االقتصادیة الجمركیة:  الفصل الثاني

  :القبول�املؤقت�لتحس�ن�الصنع�- ثانيا

��ستورد���� �بأن �ا��مر�ي �باإلقليم �املستقرة �للمؤسسات �الصنع �تحس�ن �نظام �سمح

�أو�الصنع� �أو�التحو�ل �التص�يع �إ�� �خضعت �أن �التصدير��عد �إلعادة �املوج�ة البضا�ع

�الطا�ع� �ذات �املحظورات �تطبيق �دون �والرسوم �ا��قوق �وقف �مع �املؤقت �ضا��

�مؤسس1 �قتصادي ��ل �النظام ��ذا �من �و�ستفيد �البضا�ع�، �بنفس�ا ��ستخدم ة

املستوردة�و���حالة�القيام��عمليات�التحس�ن�من�طرف���ص�آخر�فإن�املستفيد�من�

  . �ل��اماتالنظام��و�ال��ص�الذي�قام�باكتتاب�

  :البضا�ع�املقبولة����النظام�-أ

  :تقبل�تحت��ذا�النظام�من�أجل�تحس�ن�الصنع�

 � �وتخص �املعوضة �املنتجات ��� �املدمجة �نصف�(البضا�ع �منتجات ،� ��ولية املواد

 ).مصنعة�،�م�ونات�أخرى 

 ع���� �ا��صول ��س�ل �ال�� �البضا�ع �صنع �عمليات �سياق ��� �املستعملة البضا�ع

��ذه� �وتضمن ��ليا �أو �جزئيا �استعمال�ا �يختفي �وال�� �تصدير�ا �وإعادة منتجات

ة�محفزات�او�م��الت�أو�موقفات�التفاعالت�الكيميائية�،�محفزات�موج�(املنتجات�

�الزمة� �بضا�ع ،� �وغ���ا �البقع �نازعات �املط�رة، �واملواد ��املنظفات �البضا�ع ملعا��ة

ألشياء�وسط�ف��يا�ي�أو�كيميا�ي�ضروري�لتحقيق��عض�عمليات�التحس�ن�،�بضا�ع�

��و  ضرور�ة ��عو�ضية �منتجات �إنتاج �أجل �من ��نتاج �النظام�..) أج�زة �مدة وتختلف

 .من�حيث�النوع�

  :شروط�منح�النظام�-ب

تقديم�طلب�مسبق�لدى�مف�شية�ا��مارك�مرفق�ببطاقة�تقنية�لصنع�املنتج�و�تحصل���

�البضاعة� �س�ستخدم �ال��ص �باسم �املؤقت �القبول �تصر�ح �واكتتاب �الرخصة ع��

  .املستوردة�

  :لنظام�القبول�املؤقت���قتصاديةالفائدة��-ثالثا

  :�سمح�نظام�القبول�املؤقت�بما�ي���

 ق����ألداة�إنتاج�ا���ستعمال� 
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  تقدیم عام لألنظمة االقتصادیة الجمركیة:  الفصل الثاني

 ت�ون��ذه��م�انيات�الطر�قة�املث���لديناميكية�ال�سيج�الصنا���ال�ام� 

 ع���القواعد�الدولية�املتعامل�ن�عود�.  

 ل�ا�آثار�ع����شاطات���ست��ادست�ون�أيضا�لتنمية�ال�شاطات����إطار�التحس�ن�عند�

 .���املطلب�املوا���العبور�ال���س�تطرق�إل��ا�أنظمةأخرى�مرتبطة���ا�و���

   1نظام�التصدير�املؤقت: الفرع�الثالث

�املادة��: أوال��عر�فھ ��193حسب النظام�) بالتصدير�املؤقت(يقصد�:"من�قانون�ا��مارك

ا��مر�ي�الذي��سمح�بالتصدير�املؤقت�للبضا�ع�املعدة�إلعادة�است��اد�ا�ل�دف�مع�ن����

  . �قتصاديآجال�محددة�،�دون�تطبيق�تداب���ا��ظر�ذات�الطا�ع�

�باست�ن-أ ،� ��غي�� �أي �عل��ا �يطرأ �أن �دون ،� �حال�ا �ع�� �ن�يجة�إما �العادي �النقص اء

  .استعمال�ا�

  ) .تحسن�الصنع(إما��عد��عرض�ا�لتحو�ل�أو�تص�يع�أو�تصليح�،����إطار�-ب

�ستفيد��ل����اص�املعنو��ن�و�الطبيعي�ن�،�و�منح�إ����ل�: من�النظام��ستفادة- ثانيا

  :2أنواع�البضا�ع�شر�طة�أن�ت�ون�ل�ذه�البضا�ع

 حر�ة�التنقل�����قليم�ا��مر�ي  

 مب�نة�ح���ضمن�املنتجات�املضافة� 

يتقدم�طالب�النظام�بتقديم�طلب�يحدد�������ت�ن�:  إجراءات�قبول�ومنح�النظام-ثالثا

�بالتصدير�املؤقت� �ترخيص �ع�� �و�تحصل �إقليميا �املختص ،� �ا��مارك �أقسام �رئ�س إ��

  :3قصد�التحس�ن�و�رفق�بـ

 ة�العقد�املعتمد�لدى�ا��مارك���� 

� �النظا–را�عا �التصدير�و�طلب�:  مآجال �طبيعة �بالنظر�إ�� ��جال �ا��مارك �قانون يحدد

�أقسام� �مف�شية �رئ�س �طرف �من �معينة �مدة �إ�� ��جل ��ذا �تمديد �و�مكن �املستفيد من

  .ا��مارك�املختص�إقليميا
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تتم��سو�تھ�عند�ان��اء��جال�املحددة�و�ذلك�فإن�البضا�ع�تم�:  تصفية�النظام-خامسا

  :1تصدير�ا�مؤقتا��عاد�است��اد�ا�أو�تصدير�ا�بصفة���ائية�إ���ا��ارج�وتم���ب�ن�حالت�ن

داخل��قليم�ا��مر�ي�طبقا�للشروط��لالس��الكتوجھ�البضا�ع�:  �ست��ادا��الة��و����

  :التالية�

�-أ �إعادة �تمت �ال�� �بالوضع��است��اد�االبضا�ع �التصر�ح �يرفق �وف��ا ،� �التصليح �عد

  :2بـ�لالس��الك

 ة�من�التصر�ح�بالتصدير�املؤقت����. 

 وكذا�� �العاملة �اليد �ومبلغ �الغيار �قيمة �تب�ن �بالتصليح �خاصة �معتمدة فاتورة

 .املصار�ف

 لالس��الكع�املنتجات�املضافة�ال���يجب�أن�ت�ون�موضوع�التصر�ح�بالوض . 

�عن�-ب �الناتجة �للبضا�ع �املضافة �القيمة �ع�� �تح�سب �فغ��ا �والرسوم �ا��قوق أما

  .التحو�ل�أو�التصليح��أو التص�يع�

�التصدير �الثانية �ا��مارك�:  ا��الة �لدى �تصر�ح �اكتتاب �بواسطة �النظام � ��سو�ة تتم

�مراق �إجراءات �و�إتمام �ا��زائر �بنك �لدى �معتمدة �بفاتورة �مرفق �التجارة�للتصدير بة

ا��ارجية�ملا�ت�ون��ذه�منصوص�عل��ا�ضمن�ال�شر�ع�ا��اري�املعمول�بھ�،�و�عد�تصفية�

النظام�تقوم�املص��ة�ال���عاي�ت�تصفية�النظام�بالتحر�ر�الفوري�لسند�إلبرام�التع�دات�

  .املكت�بة�و�سلم�رفع�اليد�عن�الضمان

  ) العبور (أنظمة�التنقل�: املطلب�الثا�ي�

  �عر�ف�العبور��:الفرع��ول�

��� �املادة ��1253تنص �أن �ع�� �ا��مارك �قانون �من �الذي�"، �ا��مر�ي ��و�النظام العبور

جوا��أو توضع�فيھ�البضا�ع�تحت�املراقبة�ا��مركية�،�املنقولة�من�مكتب�جمر�ي�آخر�برا�

  "�قتصاديمع�وقف�ا��قوق�والرسوم�وتداب���ا��ظر�ذات�الطا�ع�
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من��ذا��ولالستفادةبمقرر�من�املدير�العام�ل��مارك�،�تحدد�كيفيات�تطبيق��ذه�املادة�

بتقديم�تصر�ح�مفصل�بالعبور�مرفق�بتع�د�يل��م�من���قتصاديالنظام�يقوم�املتعامل�

خاللھ�بتقديم�البضا�ع�بصفة�سليمة�،�كما�يجب�أن��ع���البضاعة��قليم�ا��مر�ي����

ت�سلطا�أو الدرك��أو وسائل�نقل�م�يأة�،�كما�يل��م�ب�بليغ�السائق�أعوان�ا��مارك�أو��من�

�إ�� �أدى �حادث �وقوع �فور �و�التا�الدولة �البضا�ع ��شو�ھ �عل��ا �التعرف �ا��اتم��أو �� نزع

  .ا��مر�ي�و�ذا���دف�معاينة�الوقا�ع�

  .وتتم�تصفية�نظام�العبور�بتفر�غ�البضا�ع����املخازن�ومساحات��يداع�املؤقت�

  :الفرع�الثا�ي��أنواع�العبور�

  :يمكن�أن�نم���عدة�أنواع�للعبور�نذكر�م��ا�

�-أوال �الوط�� �وطن�):العادي(العبور �ل�شر�عات ��عمليات�خاضع �ا��اص �النظام �و�ذا ية

  :العبور�ا��اصلة�داخل��قليم�ا��مر�ي�و�نقسم�إ���

يتعلق�بالسلع�املنقولة�بوثيقة�العبور�و�صفة�مباشرة�من�بلد�إ���بلد�آخر�: عبور�مباشر�- 1

  .مرورا�باإلقليم�ا��مر�ي�الوط��

كتب�داخ���عن�عملية�عبور�داخلية�وتتم�بنقل�البضا�ع�من�مكتب�إ���م: عبور�داخ���- 2

  .طر�ق�تصر�ح�عبور�داخ���

  : نم���فيھ�حالت�ن�: العبور�الوط���ا��ار���- 3

أي�نقل�البضا�ع�من�البلد��جن���مرورا�باإلقليم��ا��مر�ي�الوط���أي�:  �ست��ادعند�-أ

  .عبور�البضا�ع�من�مكتب�ا��دود�إ���مكتب�داخ��

ت�تقل�السلع�بطر�قة�مباشرة�إ���بلد�أجن���انطالقا�من�مكتب�جمر�ي��:عند�التصدير�-ب

  .داخ���إ���مكتب�خار���عند�ا��دود�و�كذا

�الدو��- ثانيا �مكتب�:  العبور �من �مختلف�ن �بلدين �ب�ن �السلع ��عبور �النظام ��ذا �سمح

� �خار�� �مكتب �إ�� �التصدير(داخ�� �) حالة �داخ�� �مكتب �إ�� �خار�� �مكتب حالة�(ومن

  :و��ون�التصر�ح�مزود�باملعلومات�التالية�) �اد�ست�

 نطالقورقم�مكتب��اسم�.  



  تقدیم عام لألنظمة االقتصادیة الجمركیة:  الفصل الثاني

 عالمات�وأرقام�وعدد�ونوع�الطرد�أو�الوحدات� 

 �،وعنوان�ال��ص�املوقع�ع���بيان�ا��مولة�اسمقيمة�البضا�ع�.  

 �،املرسل�واملرسل�إليھ�اسموصف�البضا�ع�.  

 م�شأ�البضا�ع�ومصدر�ا� 

 الوزن�الك���والصا���للبضا�ع�ورقم�البيان�امل�سلسل�وتار�خھ� 

 عر�ف�وحدات�النقل�وجمل�املالحظات�املتعلقة�بأقسام�ا��مارك�وتار�خ�وضع�ا�� 

 املباشر��س��الك�سبة�ومبلغ�الضرائب�والرسوم����حالة�وضع�البضاعة�تحت�نظام� 

 الرقم��حصا�ي����التعر�فة�ا��مركية� 

ح�املقدم�إ���سلطة�ا��مارك�وثيقة�قانونية�بال�سبة�للمراقبة�ا��مركية��عت����ذا�التصر�

� �مكتب �قبل �من ������نطالقاملفروضة �كذلك ،� �العبور �أثناء �جمر�ي �مكتب ��ل �وعند ،

�ال��� �الضرور�ة �واملعلومات �البيانات ��ل �ع�� �يحتوي �أن �يجب �وعليھ ،� �الوصول مكتب

� ���اية �ح�� �البداية �من ��رسال �بمراقبة ��سمح �مكتب ��� �وخاصة ��نطالقالعبور

  .والوصول 

1 -� �البضا�ع �مكتب�: مراقبة �فإن ،� �الدو�� �العبور �نظام �تحت �التصر�ح ����يل �عد

�أجل���نطالق �من �املستخدمة �النقل �وسائل �وكذا �املصرحة �البضا�ع �بتفت�ش يقوم

  .مطابق��ا�ملا�ورد����التصر�ح�املسبق�من�حيث�طبيعة�وكمية�السلعة�ونوع�ا�

يل��م�املصرح�بدفع�كفالة�للقابض�الرئ�����ل��مارك�قبل�الشروع�): الكفالة(مان�الض- 2

القانو�ي�يمثل�الوسيلة�الفعالة�ل��مارك�لضمان�اح��ام���ل��ام���عملية�العبور�،�و�ذا�

�ملجوع���ل��امات �الفعلية �التغطية �وكذا �ا��مر�ي �للنطاق �العبور �عملية �خالل املتبعة

�والرسوم�،���� املباشر�،�إذ�يتحتم�ع����لالس��الكحالة�ما�إذا�وج�ت�البضا�ع�الضرائب

القابض�الرئ�����أن�يطبق�أع���ال�سب�املوجودة����التعر�فة�ا��مركية�املطبقة����مثل�

  .املباشر�لالس��الك�ذه�البضا�ع����حالة�ما�إذا�وج�ت�

3 -� �النقل �مدة �املستعمل: تحديد �التقنيات �من �البضا�ع �نقل �مدة �لتفادي��عت���تحديد ة

  .مخاطر�ال��ر�ب�وتحديد�ف��ة�العبور�

  :العبور��قليمي�-ثالثا

��� �سنة �النظام ��ذا �تأس�س �ا��مركية��1969تم �الصعو�ات �أو�إزالة �تحقيق ���دف و�ذا

�إلغاء� �ع�� ��عمل �نظام �يخلق �و�ذا ،� �املقاطعات �ب�ن �املبادالت �ل�ا �خاضعة ��انت ال��
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ا��مارك�داخل�املقاطعة�،�ف�و�النظام�الذي�ا��دود�وإقامة�عالقات�مباشرة�ب�ن�م�اتب�

�سمح�ب�نقل�البضا�ع�ب�ن�الدول��عضاء����مجموعة�اقتصادية�أو�تجار�ة�معينة�و�ذا�

  .للمعا�دات�امل��مة�ب�ن�الدول��عضاء����املجموعة

  : 1إجراءات�س���نظام�العبور : الفرع�الثالث�

�و ��� �املنقولة �البضا�ع �يخص �ا��مر�ي �العبور �نظام �والرسوم�إن �الضرائب �من املعفاة

� �مكتب �من �جمركية �مراقبة �تحت �واملوضوعة �،���نطالقا��مركية �الوصول �مكتب إ��

��ل� �لتفادي �العملية ��ذه � �س��ورة �متا�عة �خالل �من �ل��مارك ��سا��� �ال�دف و�تمثل

  .مخاطر�ال��ر�ب��ش���أنواعھ

  :تمر�إجراءات�العبور�بثالث�مراحل����

 نطالقاملرحلة��و���خاصة�بمكتب��.  

 املرحلة�الثانية�أثناء�الطر�ق� 

 املرحلة�الثالثة�خاصة�بمكتب�الوصول� 

��نطالقتخضع�البضا�ع�عند�تقديم�ا�إ���مكتب�: �2نطالق�جراءات�عند�مكتب�-أوال

� �دولية �اتفاقية �أو�بنود �ا��زائري �ا��مارك �قانون �إما �يحدد�ا �ضرور�ة �إجراءات ،�لعدة

  :تباشر��ذه��جراءات�عند�عملية�التصر�ح�بالبضاعة�إ���غاية�رفع�اليد�عن�الكفالة

�: التصر�ح- 1 �ينوب�عنھ�(يقوم�املصرح و�و�ال��ص�الذي�يوقع�ع���بيان�العبور�أو�من

و�حتوي�ع���البيانات���نطالقبتقديم�بيان�العبور�إ���سلطة�ا��مارك����مكتب�) قانونيا

  : التالية

 .ترقيم�وسيلة�النقل� -

 .نوعية�الطر�ق� -

 .املسافة�املقدرة� -

 .وقوع�حوادث�طارئة��كحوادث�الطر�ق�مثال� -
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�خطر�س���البضاعة� �تحديد �شأ��ا �من �البضا�ع �نقل �لعملية �القصوى �املدة �تحديد إن

��ذا� �مستخدمي �جميع �لدى �ومعروف �ومؤمن �كث���التداول �يتم���ب�ونھ �حيث ،� الرس��

  .أنھ�يوجد�خاللھ�م�اتب�جمركيةالطر�ق�وال���ء�امل�م�

2 -� �: إقرار�بالدفع �مكتب �يقوم �البضا�ع���نطالقعندما �بفحص �املتعلقة ��جراءات ب�ل

  :ووسائل�النقل�املستعملة�تمنح�ا��مارك�

- � �مكتب ��� �ب���ة �وتحتفظ �واملصرح �واملوقع �املقدم �التصر�ح �من ��نطالق���ة

 .كفالة�وتدفع�للمصرحوكذا�تقوم�بتحر�ر�ش�ادة�اع��اف�بدفع�مبلغ�ال

�أجل� - �من �الرسمية �الوثائق ��ذه �يقدم �أن �الوصول �مكتب �عند �املصرح �ع�� يجب

�النظام� ��� �املحددة �الشروط �تنفيذ �عند �الضمان �مبلغ �واس��داد �املراقبة عملية

 .املعمول�بھ�

�-أ �العبور �أثناء �املتبعة �الطر�ق(�جراءات �العبو ) : أثناء �لعملية �ا��مركية ر��عت���املتا�عة

� �مكتب �من �أجل���نطالقانطالقا �من �و�ذا �العملية ���ذه �ا��اصة ��جراءات �أ�م من

  .تفادي�مخاطر�ال��ر�ب�وال��و�ر

� �دخول �مكتب ��ل ��� �ا��مارك �إدارة �إ�� �تقدم �ا��مر�ي(وعليھ ��قليم وحدات�) داخل

�توفر�الشروط� �من �ا��مارك �فتتأكد ،� �العبور �و�يان �ا��مولة �بيان �مع �املحملة النقل

�ا��مر�ي�ا �النظام �إلح�ام �وفقا �وذلك �والبضا�ع �النقل �ووحدة �العبور �بيان ��� ملطلو�ة

  .للعبور�الدو��

� �بتظ��� �ا��مارك �الرقابة�) توقيع(تل��م �ألغراض �منھ �ب���ة �وتحتفظ �البيان ���

�جمر�ي� �مكتب �إ�� �التقديم �تأخ����� ��ناك �ي�ون �أن ��حيان ��عض ��� �يمكن ا��مركية،

حادث����الطر�ق�أو�انفتاح��قفال�املوضوعة�من�طرف�ا��مارك��أثناء�ناتج�عن�حدوث

  .مما�ي��تب�ع���املصرح�بأخبار����أقرب��جال�السلطات�ا��مركية�

2 -� �الوصول �مكتب ��� �ا��مركية �تقدم�: �جراءات �الوصول �مكتب �إ�� �البضاعة �تصل ملا

� ��ر�طة �وعل��ا �املحملة �النقل �) les scellement(وحدات �حالة�و�ختام ��� ا��مركية

� �ا��مركية �السلطة �إ�� �بالبضا�ع �املتعلق �العبور �بيان �مع ��دارة�1سليمة �فتقوم ،

�رقابة�ترى�أ��ا�ضرور�ة�لتتأكد�مما�إذا��ان�املصرح� ا��مركية����مكتب�الوصول�إ���أي

� �جميع �تالعب����وحدة�النقل�وسالمة��ال��اماتھالناقل�قد�و�� وتتحقق�من�عدم�حدوث
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�وا ��خ��ة��ر�طة �الوج�ة �املصرح �يقرر �املطاف ���اية �و�� �التعر�ف �وعالمات ��تام

للبضاعة�العابرة�،��ل�تخرج�من��قليم�ا��مر�ي�أو��س��لك�مباشرة����الداخل�أو�توضع�

  .���املستودعات�مؤقتا�ح���يأ�ي�موعد�إعادة�تصدير�ا

�بإش �يقوم �العبور �عملية �ص��ورة �سالمة �من �الوصول �مكتب �يتأكد عار�مكتب��عدما

بوصول�البضاعة�ووسائل�النقل����حالة�عادية�مما�ي�تج�عند�رفع�يد�القابض���نطالق

  .     الرئ�����ع���مبلغ�الكفالة�لصا����املصرح�

أما����حالة�حدوث�مخالفات�ألح�ام�العبور�،�فسلطة�ا��مارك�تتخذ��جراءات�الالزمة�

  ).��ز�الكفالة�لصا���ا��ز�نة�بصفة���ائية(

مكن�القول�أن�نظام�العبور�الدو���للبضا�ع�لھ�أح�ام�وتقنيات�جمركية�خاصة�بھ�،�ي����

�وخاصة� �املختص�ن �ا��مركي�ن ��عوان �طرف �من �ومستمرة �منتظمة �طر�قة �تطبق ملا

� �الرئ���� �أجل�(القابض �من �النقل �ووسائل �للبضا�ع �الفعلية �القيمة �تحديد �يخص فيما

  ).تحديد�بدقة�مبلغ�الكفالة�أو�الضمان

�من� �و�ج�زة �و�دوات �باملعدات �ا��مارك �إدارة �تزو�د �مدى �ع�� �متوقف ��لھ ��ذا لكن

  .أجل�متا�عة�العبور�سواء��ان�ذلك�من�قر�ب�أو��عيد�

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  تقدیم عام لألنظمة االقتصادیة الجمركیة:  الفصل الثاني

  :خاتمة�الفصل�الثا�ي��

����� �ا��مركية ��نظمة �نوا�� �بمختلف �و�ملام �التطرق �القول���قتصادية�عد �يمكننا ،

�من� ،� �ل�ا ��سا��� �املحرك �أصبحت �كما ،� �ا��ارجية �للتجارة �سر�عة �حركة �أعطت أ��ا

امل��مة�مع�الدول�،�حيث�سا�مت����تطو�ر��شاط��و�تفاقياتخالل�القواعد�والقوان�ن�،�

�أعطت� �كما ،� �الدولية ��سواق ��� �منتجا��ا �وضع ��� �املؤسسات التصدير�و�عز�ز�إم�انية

��ن �والرسوم��ذه �ل��قوق �الفوري �الدفع �عدم ��س�ب �مالية �مزايا �للمؤسسات ظمة

��نتاج� �ضغط �مع �تتالءم �بأن �للمؤسسات ��سمح �حيث �تجار�ة �مزايا �إ�� باإلضافة

� ��نظمة ���دف �حيث ،� �وال�سو�ق �إ�����قتصاديةوالتخز�ن ��و�� �بالدرجة ا��مركية

� �أ��قتصادترقية ��� �يزال �املشوار�ال �ألن ،� �محفوف�الوط�� �الر�� �نحو �والطر�ق ولھ

  .بالصعاب�والعراقيل

   

    

    

      

 

 

  

 

 

 

 

 



 األنظمة االقتصادیة الجمركیة ومدى مساھمتھا في تطویر التجارة الخارجیة :الفصل الثالث 
  - حالة الجزائر -

 

  مقدمة�الفصل�

  تحر�ر�التجارة�ا��ارجية����ا��زائر����ظل�املنظمة�العاملية�للتجارة��:املبحث��ول�

  تنظيم�وتطو�ر�التجارة�ا��ارجية����ا��زائر: املطلب��ول�

  ا��زائر�إ���املنظمة�العاملية�للتجارة��انضمامشروط�: املطلب�الثا�ي�

  تطور�عالقة�ا��زائر�باملنظمة�العاملية�للتجارة: املطلب�الثالث�

  .  ا��مركية����تطو�ر�التجارة�ا��ارجية��قتصاديةدور��نظمة�: الثا�ي��املبحث

  الصناعية����تطو�ر�التجارة�ا��ارجية���قتصاديةدور��نظمة�ا��مركية�: املطلب��ول 

  التجار�ة����تطو�ر�التجارة�ا��ارجية���قتصاديةدور��نظمة�ا��مركية�: املطلب�الثا�ي

  .دور�أنظمة�العبور����تطو�ر�التجارة�ا��ارجية�:املطلب�الثالث

�الثالث �ا��مركية���نضمامآثار�:املبحث ��نظمة �ع�� �للتجارة �العاملية �املنظمة إ��

  �قتصادية

  التخفيض�التدر����ل��قوق�والرسوم�ا��مركية�: املطلب��ول 

�الثا�ي �:املطلب �مشروع �وسلبيات �ال��نضمامإيجابيات �ع�� ا��مر�ي���قتصادينظام

  ا��زائري�

��نضماما��مر�ي��عد���قتصادي�فاق�والتطورات�املستقبلية�للنظام�: املطلب�الثالث

  إ���املنظمة�العاملية�للتجارة

  .خاتمة�الفصل

 

 

  



 األنظمة االقتصادیة الجمركیة ومدى مساھمتھا في تطویر التجارة الخارجیة :الفصل الثالث 
  - حالة الجزائر -

  

  :مقدمة�الفصل

لقد�ش�د�العالم����أواخر�القرن�العشر�ن��غ��ات�شاملة�،�وا��زائر�ل�ست�بمنأى�عن�����

�أصبحت� �ال�� �ا��ارجية �تحر�ر�التجارة �شملت �مظا�ر�التجديد �فأو�� �التطورات، �اتھ

�و�شاطات� �ت�ناسب �أنظمة �بوضع �ا��زائري �املشرع �قام �ول�ذا ،� �الدولة �أمام تحديا

��قتصاد�ي��سا�م����تطو�ر��ذه�ال�شاطات�وتنمية�املؤسسات�الصناعية�والتجار�ة�،�

الوط���و�التا���التجارة�ا��ارجية�ال����عت���ال�دف��سا����ال���نادت�بھ�املنظمة�العاملية�

��قتصاديةللتجارة�،�وعليھ�سوف�نرى�تحر�ر�التجارة�ا��ارجية����ا��زائر�ودور��نظمة�

  .�نضمام�ثار�امل��تبة�وراء�عملية��ا��مركية����تطو�ر�التجارة�ا��ارجية�وكذا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 األنظمة االقتصادیة الجمركیة ومدى مساھمتھا في تطویر التجارة الخارجیة :الفصل الثالث 
  - حالة الجزائر -

  

  .تحر�ر�التجارة�ا��ارجية����ا��زائر�وعالق��ا�باملنظمة�العاملية�للتجارة�:املبحث��ول 

���" دعھ��عمل،�دعھ�يمر"�س�ر�املنظمة�العاملية�للتجارة�ع���تحقيق�شعار�آدم�سميث�����

�امل�السوق�العاملية��وحدة�واحدة�،�فا��زائر�كغ���ا�من�دول�العالم�عملت�ع���تحر�ر�

� �لل��وض ���ر��ساس �فاعتبار�ا �ا��ارجية �شرح��باالقتصادالتجارة �وسأحاول الوط��

  .�ذا�التطور�ومدى�مسا�مة�املنظمة�العاملية�للتجارة�فيھ�ذلك�من�خالل�دراسة�واقع

  تنظيم�وتطور�التجارة�ا��ارجية����ا��زائر: املطلب��ول�

���� ��عد �ما �مرحلة ���ستقاللعرفت �املبادالت��القتصادتبعية �أغلب �ألن ،� استعماري

رحلة�التجار�ة����ذلك�الوقت��انت�تتم�مع�السلطات�الفر�سية�،�و�ذا�ما�جعل�تلك�امل

� �والتبعية �من���قتصاديةتتم���بالسيطرة �ل��روج ،� �فر�سا �ل��زائر�اتجاه �ال�املة شبھ

� �ضمان �إ�� ���دف �ح�ومية �ا��زائر�سياسة �انت��ت ،� ��زمة �ال�بد���ستقرار �ذه ف�ان

إن�: عل��ا�أن�توجھ�ا�تماما��ا�إ���دراسة�مشكالت�التجارة�ا��ارجية�واملتمثلة����ما�ي���

ئر�لم�تتغ���اتجاه�فر�سا�،�فقد�تمت�بنفس�الكيفية�ال����انت�عل��ا�سابقا�صادرات�ا��زا

بمع���قيام�مبادالت�ب�ن�ا��زائر�وفر�سا�،�دون�قيود�جمركية�،���ستعمار�ةإبان�الف��ة�

كما�أن�الب��ول�لم�يكن�لھ�أية�م�انة����املعا�دات�التجار�ة،�بما�أن��مر�يتعلق�باقتصاد�

  . 1متيازباال تتمتع�فيھ�فر�سا�

�الكب������ أدركت�ا��زائر�أنھ�عن�طر�ق�التجارة�ا��ارجية�يمكن�ل�ا�ا��صول�ع���ا��زء

� �ال��امج �لتنفيذ ��ستغل �ال�� �املالية �املوارد �وا��دمات���س�ثمار�ةمن �السلع واست��اد

� �التنمية �ملعملية �مع�. الضرور�ة �تتما��� �محكمة �اقتصادية �سياسة �برسم ��ذا ي�ون

�من���وضاع�والضغوط �رأت�الدولة�أنھ �التبادالت�، ،�ومن�أجل�ضمان�حسن�س����ذه

�حسن�والضروري�أن�تتو����سي����ذا�القطاع�من�خالل�فرض�احت�ار�عليھ�،�ألن�احت�ار�

الدولة�للتجارة�ا��ارجية��ش�ل�مكسب�ثم�ن�لدعم��شاط�ا����ميدان�املبادالت�ا��ارجية�

  .ج���ا�حسب�ما�تمليھ�املص��ة�الوطنية�و ،�وت
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 األنظمة االقتصادیة الجمركیة ومدى مساھمتھا في تطویر التجارة الخارجیة :الفصل الثالث 
  - حالة الجزائر -

� �من �بداية �ا��ارجية �التجارة �مر�تنظيم �مراحل���ستقالللقد ��عدة ��ذا �يومنا �غاية إ��

� �خالل �من �الدول �مختلف �ب�ن �التبادالت �مجال ��� ،� �لتحر�ر���تفاقياتوتطورات امل��مة

  .1التجارة�ا��ارجية�،�بحيث�أدى�إ������يع�الصادرات�

  :يمكن��شارة�ل�ا����ا��دول�التا���ح���يمكن�معرفة�حصيلة�التجارة�ا��ارجية�فإنھ

إحصائيات�التجارة�ا��ارجية�ل��زائر�خالل�ا��مسة�أش�ر��و���من�:  01جدول�رقم�

  2012-2011سن���

  2012أش�ر��5  2011أش�ر��5  
التطور�بالدوالر�

    �مر��ي
دينار���

  جزائري 
  دوالر�أمر��ي  دينار���جزائري   دوالر�أمر��ي

  8.75-  118275  1369318  20028  1453904  الواردات�

  9.04  22450  2505687  30677  2227145  الصادرات�

امل��ان�

  التجاري 
773241  10649  1136369  15175  42.50  

�سبة�

  التغطية�
153  183    

  

��03:أخبار�ا��مارك�دور�ة�تصدر�عن�املدير�ة�العامة�ل��مارك�ا��زائر�ة��ل�ش�ر�ن�رقم�: املصدر�

  2012ماي�،�جوان�

� ��رقام��لخالمن �خالل �من �تتطور �ا��زائر ��� �ا��ارجية �التجارة �أن �ي�ب�ن ا��دول

� �لسنة �أش�ر��و�� �ا��مسة �خالل �تراجعت �الواردات �أن �فنجد ،� �عل��ا �2012واملحصل

  .2011مقارنة�باألش�ر��خ��ة�لسنة��%8.75ب�سبة�

� % 9.04بة�ب�س�2012أما�بال�سبة�للصادرات�فقد�تطورت����ا��مس�أش�ر��و���لسنة�

  .2011مقارنتھ�با��مس�أش�ر��خ��ة�لسنة�

 

  

                                                           
 .2012، ماي ، جوان ،  03، رقم  أخبار الجمارك ، دوریة تصدر عن المدیریة العامة للجمارك الجزائریة كل شھرین 1



 األنظمة االقتصادیة الجمركیة ومدى مساھمتھا في تطویر التجارة الخارجیة :الفصل الثالث 
  - حالة الجزائر -

  شروط�انضمام�ا��زائر�إ���املنظمة�العاملية�للتجارة�: املطلب�الثا�ي�

�معينة���� �شروط �تحقيق ��ستوجب ،� �للتجارة �العاملية �املنظمة ��� �العضو�ة �اك�ساب إن

م��ا�أساسا�،�رفع��ا��واجز�ا��مركية�وتحر�ر�التجارة�ا��ارجية�،�وع���الدول�الراغبة����

ح����و�قتصاديةتقديم�مذكرة�إ����يئة�املنظمة��عرض�ف��ا�سياس��ا�التجار�ة���نضمام

يمكن�. ئ�املنظمة�و�ذا�ما�قامت�بھ�ا��زائر�كغ���ا�من�دول�العالم�ال�ت�ناقض�مع�مباد

إ���املنظمة�العاملية�للتجارة����ثالثة�نقاط�أساسية���نضمامإيجاز�شروط�أو�متطلبات�

  :1و��

1 -� �جولة �اتفاقيات �السلع��ألوروغوايقبول ��� �التجارة �تحكم �ال�� �و�� ،� �واحدة كحزمة

�ا��وانب�التجار�ة���ق ،� �،�أي�جميع�وا��دمات �امللكية�الفكر�ة املتعددة���تفاقياتوق

  .�طراف

2 -� ��ال��اماتتقديم �السلع ��� �التجارة �مجال ��� �(محددة �ا��مر�ي �ت�ون�) التث�يت �أن ع��

  .�سب�التث�يت�ا��مر�ي�مقبولة�من�با����طراف��خرى�ألعضاء�املنظمة�

���تفاق- 3 �وال��ل��اماتع�� �ا��دمات �مجال ��� �قطاعات�املحددة �بفتح �تق��� ��

�ير���� �بما �الوطنية �واملعاملة ��سواق �إ�� �النفاذ ��شروط �الفرعية �والقطاعات ا��دمات

  .�طراف��خرى�ألعضاء�املنظمة�

  للمنظمة�العاملية�للتجارة���نضمامآثار�: املطلب�الثالث�

� �وسلبيات �إيجابيات �يتحمل �للتجارة �العاملية �ا��زائر�للمنظمة �انضمام �ل�ا�إن وس�تطرق

  :كما�ي���

  ع���القطاع�الصنا�����نضماما�ع�اسات�: الفرع��ول�

  �ثار��يجابية�:  أوال

 للتجارة�� �العاملية �إطار�املنظمة ��� �ا��مركية �والرسوم �الضرائب �تخفيض �عملية إن

املنتجات�املوج�ة�ل�شغيل��است��ادوإلغا��ا�التدر����سيؤدي�إ���التقليل�من�فاتورة�

�لة��نتاجية�وال���تحتل�مرتبة�معت��ة�����ي�ل�الواردات�،�و�و��مر�الذي�سيجعل�

 .املنتجات�الوطنية�أك���تنافسية�����سواق��جن�ية�
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 األنظمة االقتصادیة الجمركیة ومدى مساھمتھا في تطویر التجارة الخارجیة :الفصل الثالث 
  - حالة الجزائر -

 � �يحفز�املس�ثمر�ن��انضمامإن �أن �شانھ �من �للتجارة �العاملية �املنظمة ا��زائر�إ��

داخل�ونقل�التكنولوجيا�ال����عت���أحد�عوامل�رفع�مستوى�بال��س�ثمار �جانب�ع���

���تنمية�التصدير�و�و���س�ثماراتالوط���،�كما�س�سا�م��ذه���قتصادتنافسية�

�استقبالما��ستد���تنفيذ�سياسات�اقتصادية�مالئمة�كفيلة�ب�نظيم�وتوف���شروط�

 .   �1ذه�التدفقات�

 املحروقا� �قطاع �خارج �كب���للصادرات �املؤسسات�تنو�ع �وفعالية �كفاءة �وتحس�ن ت

 .�نتاجية����ظل�املنافسة

 س�ولة�إيجاد�منافذ�ل�سو�ق�املنتجات�،�تجعل�املؤسسات���تم�أك���بز�ادة�وتحس�ن�

 .ا��ودة�والسعر

 جن�ية��س�ثماراتتوف���ب�ئة�اقتصادية�مستقرة���لب��. 

 نتاجية،�التنظيمية���س�ثمار�ةبحيث��شمل�املعاي�����قتصاديةتحس�ن�الكفاءة���،

 .و��دار�ة�وإخضاع�ا�ملعاي����داء�املتم���

 بامل��ة�التنافسية�للمنتجات�الوطنية�ع���مستوى�السوق�الوطنية�والدولية����تمام

 .،�ملواج�ة�املنافسة�ا��ادة

 الشاملة���قتصاديةز�ادة�فعالية�دور�القطاع�ا��اص����برامج�وسياسات�التنمية�. 

 من�التطور�التكنولو���من�خالل�عملية�الشراكة��دة�ستفا. 

 قتصاديةخوصصة�املؤسسات����إطار�ا��ر�ة��.  

  :كما�أن�تحر�ر�التجارة�ا��ارجية�لھ�آثار�إيجابية�عديدة�أخرى�م��ا�

 تحس�ن�كفاءة�وفعالية�املؤسسات��نتاجية����ظل�جو��سوده�املنافسة� 

 عالية�و�أقل�ت�اليف�توفر�السلع�الصناعية�ال���تتمتع�بجودة� 

 جن���يؤدي�إ���تطو�ر�ا���از��نتا���وخلق�مجاالت�إنتاجية�جديدة���س�ثمار ز�ادة��

 .مما�يؤدي�إ���توف���فرص�عمل�و�التا���تخفيض�معدالت�البطالة�

  :�ثار�السلبية- ثانيا

�كب�� �� ��سبة �تحتل �ال�� �ا��ام �املواد �ع�� �ترتكز �بأ��ا �ا��زائر�ة �الصناعة �من�تمتاز ة

من�إجما���الصادرات�،�وتبقى��%98الصادرات�،�حيث�تمثل�الصادرات�الب��ولية�لوحد�ا�

من�الصادرات�خارج�قطاع�املحروقات�،�ل�ست�ل�ا�القدرة�ع���الصمود����وجھ��%�2سبة�

  :املنافسة��جن�ية�لألسباب�التالية
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 األنظمة االقتصادیة الجمركیة ومدى مساھمتھا في تطویر التجارة الخارجیة :الفصل الثالث 
  - حالة الجزائر -

 ت�اليف��نتاج�ارتفاع.  

 ضعف�التكنولوجيا�املستخدمة.  

 است��اد�قطع�الغيار�من�ا��ارجع��اعتماد�ا��.  

 عدم�توفر�محاسبة�تحليلية����املؤسسات��نتاجية�وال����سمح�بمعرفة�س�ب�ارتفاع�

 ت�اليف��نتاج�

 حل�الكث���من�املؤسسات�ال���ال�تقوى�ع���املنافسة� 

  : 1باإلضافة�إ���ما�سبق�،��ناك�آثار�سلبية�أخرى�و��

 مجاالت�� ��� �خاصة ،� �الـأجن�ية �املنافسة �مواج�ة ��� �الوطنية �املؤسسات ضعف

 .و�س�ثمارال�سي���،�ال�سو�ق�

 اعتماد�القطاع�الصنا���ع���قطاع�املحروقات�كمورد�أسا����يحتل��سبة�عالية�من�

 .صادرات�ا��زائر�

 نضمام��،� �التجار�ة �القيود �إلغاء �إ�����ع�� �السلع �دخول �أمام �املجال �فتح و�التا��

السوق�الوطنية�،�مما��ش�ل�خطر�ع���الصناعات�الناشئة�ال����ش�و�من�ضعف����

�للسلع� �مقاوم��ا ��سبة �من �يقلل �مما ،� ��نتاج �ت�اليف �وارتفاع �والنوعية ا��ودة

 .�جن�ية�

  �� �املنتجات �مقاومة ��جن�يةضعف ،� ��نتاجية �املؤسسات �غلق ��ع�� �ي�تج�، و�التا��

 .عنھ�ز�ادة����مستوى�البطالة�

إن�الصناعة�ا��زائر�ة����صناعة�وليدة�ال�شأة�،�و�التا���س�تضرر�إذا�لم�يكن��ناك�

� �ذلك �ع�� �تتعود �لم �وأ��ا �خاصة ،� �الدولية �املنافسة �من �حماي��ا �يضمن �وأ��ااتفاق

� �دور �ي��ز �مما ،� �ال�املة �باملنافسة �ل�ا ��سمح �ال�� ��ليات �ا��ماية�تمتلك وأ�مية

�عد�تنفيذ�ال��نامج�الوط���) ���إطار�ما��سمح�بھ�املنظمة(الظرفية�لصناع��ا�الناشئة�

� �الصنا�� �القطاع �وا��اص(لتأ�يل �القطاع�) العام ��ي�لة �نجد �عناصره �ب�ن �ومن ،

�ترقية� ،� �العمومية �املؤسسات �بخوصصة ��سراع ،� �وا��اص �العام الصنا��

 و�قتصادية�والعمل�ع���تكييف�املحيط�ال�شر����املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسط

�املالية��و�جتما�� �املؤسسات �فعالية �تحس�ن �تطو�ر�آليات �ومتطلبات �يتوافق بما

  .و�دار�ة�
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 األنظمة االقتصادیة الجمركیة ومدى مساھمتھا في تطویر التجارة الخارجیة :الفصل الثالث 
  - حالة الجزائر -

باإلضافة�إ���برنامج�التأ�يل�،�ال�بد�أن��ستفيد�ا��زائر�من�عمليات�الشراكة�مع�����

� �عدد �استقطاب �من �تمكنت �فإذا ،� ��جن�ية �خارج�املؤسسات �املس�ثمر�ن كب���من

�وال��� �ا��مركية ��يرادات �مجال ��� �خسرتھ �ما ��عو�ض �فيمك��ا ،� �املحروقات قطاع

  .�انت�تجن��ا�من�قبل

   .ع���القطاع�الزرا����نضماما�ع�اسات�: الفرع�الثا�ي�

  :�ناك�آثار�إيجابية�وأخرى�سلبية�عل��القطاع�الزرا���و������

  :�ثار��يجابية��- أوال

 يمكن�ل��زائر�تقو�ة�الكفاءة�التنافسية�للمنتجات�الزراعية�املوج�ة�للتصدير�،�وذلك�

واملحددة��عشر�سنوات،�والذي�يحتم�ع���ا��زائر��عديل���نتقاليةباستغالل�الف��ة�

من�أجل�التوافق�مع�نتائج�دورة��وروغواي�،�وإدخال��عديالت���قتصاديةسياس��ا�

ية�عن�طر�ق��س�يل�استخدام�التكنولوجية�وتطو�ر�آليات��ي�لية�ع���ب�ي��ا��نتاج

التمو�ل�وترشيد�استخدام�املوارد�املتاحة�،���دف�تخفيض�ت�اليف��نتاج�وتحس�ن�

 .1ا��ودة�،�مما��ساعد�ا�ع���املنافسة�وز�ادة�دخل�املزارع�ن

 �،حيث�إن��سو�ة�املنازعات�ب�ن�الدول�،�سي��تب�عل��ا�حماية�أك���للشر�اء�التجار��ن�

�غ���شرعية� �تجار�ة �ملمارسات ��عرض�ا �حالة ��� ،� �املنظمة ��� ��عضاء �للدول يمكن

�اإلغراق����السلع�الزراعية�ال��وء�إ���ج�از��سو�ة�ا��الفات�التجار�ة�،�كما�يمكن�

� �بدون���ستمرار ل�ا �الناشئة �الغذائية �وصناع��ا �زراع��ا ��� �م�مة �جوانب �دعم ��

 .    2قامية�من�جانب�الدول��عضاء��خرى التعرض�إلجراءات�وتداب���انت

 مجال�دعم��نتاج�ودعم���تفاقالقصوى�من��افة�املزايا�ال���ي�يح�ا���ستفادة���

 .التصدير�لز�ادة�فرص�وصول�الصادرات�الزراعية�إ����سواق�ا��ارجية�

 املوج�ة�إ���القطاع���س�ثماراتإ���املنظمة�،�من�شأنھ�يرفع�مستوى���نضمامإن�

 .الزرا���والذي�من�شأنھ�يخفض�الفاتورة�الغذائية

  :�ثار�السلبية- ثانيا

 ش��ط�املنظمة�ع���الدول��عضاء�إلغاء�القيود�غ���ا��مركية�ع���وارد��ا�الزراعية��

سنوات��10واس�بدال�ا�بالضرائب�ا��مركية�،�و�لزام�بتخفيض�ا�تدر�جيا�ع���مدى�

� �عقد �تار�خ ��تفاقية�من �ب�سبة��%2,4بمعدل �الدعم �تخفيض �إ�� �إضافة ،� سنو�ا

�من��13,3% �الزراعة �قطاع �ي�ون �فسوف �ول�ذا ،� �عشر�سنوات �أقصا�ا �مدة خالل
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 األنظمة االقتصادیة الجمركیة ومدى مساھمتھا في تطویر التجارة الخارجیة :الفصل الثالث 
  - حالة الجزائر -

� �ب�تائج �تأثرا �لن���تفاقيةأك���القطاعات �و�ذا ،� �إطار�املنظمة ��� �امل��مة الزراعية

 .نافسة�ا��ارجية�سمح�ل��زائر�بضمان�حماية��افية�للمنتجات�الزراعية�من�امل

 � ،� �للزراعة �العاملية �املنظمة �صرحت �العاملية��إنلقد ��سواق ��� أسعار�ا��بوب

املنظمة�،�و�رجع�ذلك���تفاقية�عد�س�ت�ن�من�تطبيق��%60إ����%40ارتفعت�ما�ب�ن�

إ���إلغاء�الدعم�الزرا���وإلغاء�دعم�الصادرات�وتحر�ر�التجارة�����سواق�العاملية�،�

ك��ناك�ارتفاع�مرتقب�لسعر��ل�من�ا��ليب�،�الق�وة�وال��وم�،�حيث�إضافة�إ���ذل

� �ع�� ��لية �شبھ �ا��زائر�ب�سبة �ا��ضر���ست��اد�عتمد �يخص �فيما ،� �ا��ارج من

ا��افة�وا��ليب�ومشتقاتھ�وكذا�القمح�والسكر�وال��وم�ا��مراء،�و�التا���من�املر���

�بم �الزرا�� �الدعم �لتخفيض ��ثار�املباشرة �ت�ون �ارتفاع�أن ��� �ا��ات �اتفاقية وجب

� �من �املز�د �إ�� �تؤدي �وال�� �الزراعية �التجاري���ختاللأسعار�الصادرات �امل��ان ��

 . 1وم��ان�املدفوعات

إن�أول�خطوة�يجب�ع����ا��زائر�اتخاذ�ا�����ذا�امليدان�،����العمل�ع���تنمية�وترقية�

�� �الالزمة �باإلم�انيات �بإمداده �سواء ،� �الزرا�� �والبذور�القطاع �املتطورة �و�الت الطاقة

و�سمدة�وتوف���إم�انيات�الري�املختلفة�من�السدود�واملياه�ا��وفية�أو�تحليل�ا�باإلضافة�

�وتقديم� ،� �استغاللھ �العقار�وطر�قة �بملكية �املتعلقة ��دار�ة �املشا�ل ��عض ��سو�ة إ��

  .ةجميع��رشادات�العلمية�ال����عمل�ع���استغالل��را����املزروع

   :ع���قطاع�ا��دمات��نضماما�ع�اسات�–الفرع�الثالث�

  :�ثار��يجابية�- أوال

 شأن�القطاعات���ل��امات���قطاع�ا��دمات�،�الفرصة����حق�تحديد���تفاقي�يح��

ا��دمية�ال���تقبل�أن��عمل�ف��ا�املوردون��جانب�وال���ال��ش�ل�خطرا�ع���تجارة�

 .ا��دمات�ا��زائر�ة�،�بل��ش�ل�عامال�مساعدا�لت�شيط��ذه�التجارة

 املتصلة�� �مراكز�املعلومات �إ�� �الوصول ،� �ا��دمات �مجال ��� �املنظمة �اتفاقية ت�يح

ا��ديدة�ع�����تفاقياتال���فتح��ا���تصاالتت�بأ�شطة�وتجارة�ا��دمات�،�وقنوا

 .ال���ستقيم�ا�الدول��عضاء��تصاالتمراكز�وأج�زة�

 ذا��� ��� �مؤ�لة �فنية �و�روز�خ��ات �العام �احت�ار�القطاع �من �ا��دمات تحر�ر�قطاع

 .املجال

  :�ثار�السلبية- ثانيا
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 األنظمة االقتصادیة الجمركیة ومدى مساھمتھا في تطویر التجارة الخارجیة :الفصل الثالث 
  - حالة الجزائر -

 جودة�ا��دمات��عا�ي�قطاع�ا��دمات����ا��زائر�من�عدة�نقائص�من�بي��ا�ضعف�

 املقدمة�

 اقتحام�� �غ���قادر�ع�� �يجعلھ �الذي �ال���ء ،� �ا��دمات �تحر�ر�قطاع تأخ���عملية

 املنافسة��جن�ية�

إن�اتفاقية�املنظمة�رغم�ما�تتضمنھ�من�إيجابيات�وسلبيات�مثل�ا�مثل�أي�اتفاقية�،��ع���

،�أما�الدول�ال���ال��بدا�ة�أن�الدول�ال���تنضم�إل��ا�سوف��ستفيد�من�املزايا�الواردة���ا

  .تنضم�إل��ا�فلن�تتمتع�بتلك�املزايا

  .���تطو�ر�التجارة�ا��ارجية��قتصاديةدور��نظمة�ا��مركية�: املبحث�الثا�ي�

الوط���إ���الر����باالقتصادمن��الت�ال���تدفع���قتصادية�عت����نظمة�ا��مركية����

�خاصة� �بصفة �ا��ارجية �التجارة �ترقية ��� �نظام ��ل �دور �املبحث ��ذا ��� �سنو�� لذا

  .ال���يمنح�ا��ل�نظام��قتصاديةالوط���بصفة�عامة�،�ونفسر�املزايا��و�قتصاد

� ��ول �: املطلب �ا��مركية ��نظمة �التجارة���قتصاديةدور �تطو�ر ��� الصناعية

  ا��ارجية�

�امل��� �الصناعية�إن �املؤسسات �و�شاطات �ت�ناسب �أنظمة �بوضع �قام �ا��زائري شرع

� �وتنمية �ال�شاطات �تطو�ر��ذه ��� ��سا�م ��ي ،� �والتجارة���قتصادوالتجار�ة الوط��

   1ا��ارجية

  دور�نظام�التحس�ن��يجا�ي�: الفرع��ول�

�يجا�ي�،��بفضل�التغي��ات�ال���عرف�ا�ال�شر�ع�ا��مر�ي�مؤخرا�فيما�يخص�التحس�ن���

�التجارة� �مجال ��� �املطبقة �واملي�ان��مات �الشروط �و�س�يل �تحقيق ��� �تأث��ه �يمكن الذي

يمتل�ون�اليوم�وسيلة�فعالة��سمح�ل�م�بتحس�ن���قتصادي�نا��ارجية�،�فإن�املتعامل�ن�

�واملنتجات� ��ولية �املواد �است��اد �إ�� �ال��وء �طر�ق �التصدير�عن �ميدان ��� تنافس�م

�مصن �التجارة�النصف �إجراءات �من �و�عفاء �ا��مركية �والرسوم �ا��قوق �و�وقف عة

  .ا��ارجية�

����ع��� �مما �التصدير �نحو �املوج�ة �الصناعية ���شطة �بتطو�ر ��سمح �النظام �ذا

�املنتجات� �ملواج�ة �املح�� �املستوى �ع�� �منتجا��ا �عرض �ع�� �الصناعية املؤسسات
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 األنظمة االقتصادیة الجمركیة ومدى مساھمتھا في تطویر التجارة الخارجیة :الفصل الثالث 
  - حالة الجزائر -

�ا��ار�� �املستوى �وع�� ،� �ا��ارج �من ��املستوردة �ومواد �منتجات منافسة��بأسعار بتقديم

�والذي� �ت�لفة �أقل ��نتاج �است��اد �أثناء �ا��اصة �الت�اليف �تخفيض �طر�ق �عن وذلك

  .�ساعد�ع���تصدير�خارج�املحروقات�

كما�أن��عليق�ا��قوق�والرسوم�ا��مركية��سمح�للصناعي�ن�ا��زائر��ن�الذين��عملون���

�است��اد�ا�ثم� �للمواد��ولية�ذات��صل��جن���عن�طر�ق ���ميدان�التصدير�بالتمو�ن

  .تكملة�صنع��أو إعادة�تصدير�ا�ع���ش�ل�منتجات��عد��عر�ض�ا�لعملية�تحو�ل�

ال���ء��و�س�ثمار ���املؤسسات�و���يع�ا�ع���التوسع�كما��سا�م��ذا�النظام����تحف��

�مثل�لليد�العاملة�الوطنية�،�إذ��فاالستغاللالذي�يؤدي�إ���خلق�مناصب�شغل�و�التا���

��نتاج� �ت�اليف �تخفيض ��� �ترغب �ال�� ��جن�ية �املؤسسات �طرف �من ��ستعمل �ما كث��ا

  .خفاض�العملةباستغالل�اليد�العاملة�ا��زائر�ة�الغ���م�لفة�وذلك�ان

ال���يمنح�ا�نظام�التحس�ن��يجا�ي�،�سماحھ�باست��اد�املواد��ولية���متيازاتمن�ب�ن���

ونصف�مصنعة�وتخز���ا����مستودعات�إلخراج�ا����الوقت�املناسب�،�أي�عند�انخفاض�

صف��سعار�����سواق�كما�يب�نھ�املنح���البيا�ي���ي�والذي�يب�ن�تطور�است��اد�املواد�ن

�ال�سيج� �بناء ��� ��يجا�ي �التحس�ن �نظام �يفسر�دور �ما �و�ذا ��ولية �واملواد مصنعة

  .الصنا���و�ذا�ن�يجة�ال�س�يالت�ال���يقدم�ا�النظام�

��نتاجية���� �الطاقة �مع �م���مة �مواد �باست��اد ��سمح ��يجا�ي �التحس�ن �نظام �أن كما

�للم �املعرقلة ��دار�ة ��جراءات �عن ��عيدا �أغلب�للمؤسسات ��� �ت�ون �قد �وال�� ؤسسة

  .�حيان�م�لفة�للوقت�الطو�ل�الذي�تطلبھ

��� �املتعامل�ن �النظام ��ذا �لإلنتاج���قتصادي�نيجعل �الدولية ��نماط �مع يتأقلمون

لم��سبق�ل�ا���حت�ار وتقنيات�التجارة�ا��ارجية�،�خاصة�أن�املؤسسات�ا��زائر�ة����ع�د�

�و� �التصدير�، �مجال ��� ��عاملت �العاملية�وان �التقنيات �عن ��عيدة ��ن �يجعل�ا �ما ذا

  .للتجارة�العاملية�

كة�مع�املؤسسات��جن�ية�و�التا���رامن��عقود�الش�باالستفادةكما��سمح��ذا�النظام����

  .التحكم����التقنيات�واك�ساب�خ��ة�أك������مجال�الصناعة



 األنظمة االقتصادیة الجمركیة ومدى مساھمتھا في تطویر التجارة الخارجیة :الفصل الثالث 
  - حالة الجزائر -

كما�يظ�ر�دور�النظام�كذلك�من�خالل�تثم�ن�خلق�قيمة�مضافة�داخل��قليم�الوط������

� �أو�إصالح �أو�تحو�ل �بتص�يع �السماح �خالل �من �الوط�� �الدخل �لز�ادة �وذلك �املنتجات،

  .املستوردة�

كما�يمكن��ذا�النظام����ز�ادة�كفاءة�املؤسسات�وقدرا��ا�التنافسية�وكذلك�التحس�ن���

  .ا�و�التا���الز�ادة�من�الصادرات�من�مرد�ودي��

�و�و����يع��� �أال �وأسا��� �رئ���� ��دف �وذا ،� �ج�� ��يجا�ي �التحس�ن �نظام �دور إن

التصدير����بلد�ما�،�و�ما�أن��ذه�البضا�ع�تدخل��قليم�ا��مر�ي�وتخرج�منھ�والرسوم�

��� �أك���واردة �تنافسية �قدرة �املنتج ��ذا �إعطاء �إم�انية �فإن ،� �معلقة �سواق��ا��مركية

  .العاملية�

�ا��زائر�أين��� �مثل �بلد ��� �خاصة ،� �كب��ة �تبقى �النظام ��ذا �ودور �أ�مية �فإن ��ذا رغم

املنتج�الوحيد�الذي�يصدر��و�املحروقات�فإذا�أردنا����يع�الصادرات�خارج�املحروقات�

�بھ� �جاء �الذي ��جراء ��طار��ان ��ذا �و�� ��نظمة �من �النوع ��ذا �تدعيم �سوى �علينا ما

نظام�تحس�ن�املصنع�من�إيداع�كفالة��104،�أي�أعفى����مادتھ��1997نون�املالية�لسنة�قا

لكن�رغم��م�انيات�وال���يالت�ال���يقدم�ا��ذا�النظام�إال�أنھ�ل�س�مستغال�بما�فيھ�

للفائدة�ال���قد���قتصادي�نالكفاية�من�طرف�املؤسسات�الوطنية�ر�ما����ل�املتعامل�ن�

  .اء�استغالل��ذا�النظام��عود�عل��م�منة�ور 

    1.دور�نظام�التصدير�املؤقت�للتحس�ن�السل��: الفرع�الثا�ي�

��،� �عراقيل �ا��زائر�عدة �ا��ارج��تواجھ �مع �التجار�ة �للمبادالت �الس���ا��سن �عرقل

�مصا��� �غياب �ن�يجة �ا��ارجية �التجارة ��� �املتخصصة �املعلومات �نقص ��� واملتمثلة

� �وضعف �املتخصصة �التجار�ة ��طارات �كفاءة �لعدم �وكذا مع���تصاالتالتصدير

  ::املتعامل�ن����الداخل�وا��ارج�خاصة�إذا��علق��مر�بـ

  .تعلقة�بالبا�ع�ناملعلومات�امل -

  .املعلومات�املتعلقة�باألسعار�املطبقة�����سواق�الدولية -

 .املعلومات�املتعلقة�بأج�زة�البنوك�والتأم�ن� -
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 األنظمة االقتصادیة الجمركیة ومدى مساھمتھا في تطویر التجارة الخارجیة :الفصل الثالث 
  - حالة الجزائر -

�ورداءة� �الوطنية �للمؤسسات �التنافسية �القدرة �ضعف ��� �سا�مت �العوامل ��ذه �ل

�ا� ��سواق ��� ��جن�� ��نتاج �مواج�ة �عل��ا �الصعب �من �جعل �مما �ارجية�إنتاج�ا

وللتصدي�ل�ذه�املشا�ل�قامت�إدارة�ا��مارك�بتقديم��س�يالت�عن�طر�ق�نظام�التحس�ن�

�ثم� �ا��ارج �إ�� �للبضا�ع �التصدير�املؤقت �إم�انية �للمؤسسات �يمنح �و�و�نظام ،� السل��

�ترقية� ��� �النظام �و�ظ�ر�أثر��ذا �وتحو�ل �تصايح �لعملية ��عرض�ا ��عد �است��اد�ا إعادة

�با �ا��ارجية �ال���التجارة �الوسائل ��خ��ة �ل�ذه �منحھ �خالل �من �املؤسسات لتأث���ع��

���� �املدمجة �املستوردة �أو�السلع �الوطنية �للسلع �التجار�ة �القيمة �بمضاعفة �ل�ا �سمح

املنتجات�ا��زائر�ة�عن�طر�ق�تحس�ن�النوعية�وذلك��عد�إخضاع�ا�لعملية�التحس�ن����

� �تمتلك�ا �ال �ال�� �التقنيات �إ�� �بال��وء �ا��ارج �����الرتفاعنظرا �التحكم �أو�نقص ت�لف��ا

�من� �املؤسسات ��ستفيد �النظام ��ذا �بفضل �أو�املحتكرة �املحمية �املتقدمة تكنولوجي��ا

�ا��ارج� �إ�� �بضاع��ا �إرسال �خالل �من �وذلك �للعمل �العال�� �بالتقسيم �املرتبطة املزايا

�إطار�إس��ات ��� �الصنع �أو�تكملة �أو�التحو�ل �التص�يع �لعملية �املرتبطة�إلخضاع�ا جي��ا

�إدار�ا� �ل�ا �ال�عالقة �أخرى �مؤسسة �من �جزء �نفس�ا �مؤسسة ��ل �تجد �حيث بالتصدير�،

فتتخصص�املؤسسة����جزء�من�صناعة�معينة�،�والذي�يجعل�ا�أك���كفاءة�وأك���فعالية�

���� �العاملية �املؤسسات �تصبح �و�التا�� �خدما��ا �لطلب �ت��أ ��خرى �املؤسسات �جعل مما

واحد،��ل�مؤسسة�تؤدي�جزء�مع�ن�من��نتاج�،�وللدخول�����ذه�قطاع�مع�ن�كمصنع�

الشبكة�العاملية�يتطلب�توفر�املعاي���العاملية����املنتج�ا��زائري�املتمثلة����السعر�وا��ودة�

،�التغليف�والتعليب�،��ذه�املعاي���ال����عت���أساسية�للمنافسة�����سواق�الدولية�و���

  .تجات�الوطنية�ا��ا�زة�ع���املستوى�الوط���ش�ل�حاجز�أمام�تصدير�املن

إذ�يجب�أن�ترتكز�ع����ذه�العناصر�الواجب�توفر�ا����املنتج�القابل�للتصدير��التغليف���

والتعليب�مثال�،�ألنھ��عت���مشكال�خاصة�إذا��علق��مر�بالتصدير�وذلك�للتقنيات�العاملية�

�ال �املؤسسات �تفتقده �و�و�ما �التكنولوجيا �تتطلب ��ذه�ال�� �است��اد �إ�� �ت��أ �ال�� وطنية

�نظام� �إ�� �ال��وء �يتم �و�التا�� �تكنولوجيا ��غليف�ا ��ستوجب �سلع ��ناك �أن �إال املواد

  .التحس�ن�السل���

��� �نقص �ع�� �امل��تبة �الت�اليف �ع�� �أيضا �النظام ��ذا �املواد���س�ثمار �عمل و���يع

�املصد �البضا�ع �ت�ون �أن �املسؤول�ن �اش��اط ��� ��ذا �من�الوطنية �النظام �إطار��ذا ��� رة

  .أصل�وط���



 األنظمة االقتصادیة الجمركیة ومدى مساھمتھا في تطویر التجارة الخارجیة :الفصل الثالث 
  - حالة الجزائر -

   .1دور�نظام�املستودع�الصنا��: الفرع�الثالث�

���� �للمتعامل�ن �تفتح �عامة �بصفة �ا��مركية ��نظمة �إذ���قتصادي�نإن �ـ �واسعة آفاق

�من� �تمنحھ �ملا �ذلك �التصدير�، �نحو �املوج�ة �التجار�ة ��س��اتيجية ��عزز باستعمال�ا

�عامل� �أ�م �باعتبار�ا ��نتاجية ��نظمة ����ع �ال�� �تلك �خاصة �للمؤسسات امتيازات

��عمل� �الذي �الصنا�� �املستودع �نظام ��طار�يندرج ��ذا �و�� �وتوسع�ا �املؤسسات لتطور

��س �تقديم ����ع�� ��ولو�ة �ذات �ال�شاطات �قطاعات �لصا�� �وجبائية �مالية �يالت

املؤسسات�القادرة�ع���الصمود�����سواق�ا��ارجية�أما�املنافسة��أو املؤسسات�املصدرة�

  .�جن�ية�

�عملية����� �ضمن �مصنعة �النصف �واملنتجات ��ولية �املواد �باست��اد �النظام ��ذا �سمح

�ورس �حقوق �من �تام �بإعفاء �ش�ل��نتاج ��� �ا��ارج � �إ�� �تصدير�ا �ليعاد �جمركية وم

�لل��وض� �س�يل �أحسن �الصنا�� �املستودع �نظام ،� ��عت�� �كما ��عو�ضية منتجات

باملؤسسات�الوطنية�،�علما�أن�ا��زائر�قد�انت��ت�خالل�السبعينات�مخطط�تنمية�يقوم�

ملشا�ل�ع���الصناعات�املصنعة�،�املعتمد�ع����يا�ل�صناعية�قاعدية���مة�،�غ���أن�ا

� �إ�� �أدت �املؤسسات �واج���ا �ما��انخفاضال�� �و�ذا �منتجا��ا �ورداءة ��نتاجية قدر��ا

�الصنا����ا�عكس �املستودع ��سمح �و�التا�� �التصدير�نحو�ا��ارج �ع�� �قدر��ا �ع�� سلبا

ب��قية�املنتج�الوط���ع���املستوى�املح���ملنافسة�املواد�املستوردة�من�ا��ارج�مما�يؤدي�

  .تج�الوط���محل�املنتج��جن���بإحالل�املن

�النمو��ا��زائر�غ���قادر�ع���املنافسة�للمنتجات��جن�ية��ان�ال�بد�عليھ� فبلد����طر�ق

�يقوم� �ال�� �التصدير�للمواد �إعادة �العاجز�وعملية �الصنا�� �ال�شاط �ب�ن �حل �إيجاد من

  .بتحو�ل�ا�

عة�غ���خاضعة�ل��قوق�يتمثل��ذا�ا��ل����است��اد�مواد�أولية�ومنتجات�نصف�مصن���

�منتج� �ش�ل �ع�� �تصدير�ا �وإعادة ،� �الصنا�� �ال�شاط ��� �إلدماج�ا �ا��مركية والرسوم

�ترقية� ��� ��اما �دورا �يلعب �الذي �الصنا�� �املستودع �طر�ق �عن �مضافة �بقيمة ��ا�ي

الصادرات�بفضل�املزايا�ا��بائية�ال���يمنح�ا�كما��عمل�ع���تحس�ن�نوعية�املنتج�و�التا���

� �املنتج�ترقية �بإحالل �يؤدي �ما �ا��ارج �من �املستوردة �املواد �ملنافسة �املح�� �املستوى ع��

الوط���محل�املنتج��جن���حيث�أن��س�يل�دخول�املنتجات��جن�ية�عن�طر�ق�التصدير�
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 األنظمة االقتصادیة الجمركیة ومدى مساھمتھا في تطویر التجارة الخارجیة :الفصل الثالث 
  - حالة الجزائر -

�ا��زائر�مع� ��� �املنتجة �للمواد ��دماج �نمو�معدل �من ����ع ،� �والرسوم �ل��قوق بتعليق

  .تلك��تية�من�ا��ارج�

رغم�التحف��ات�ال���يقدم�ا�املستودع�الصنا���إال�أنھ�لم��ستغل���د��ن�من�طرف��� 

�الك��ى� �الوطنية �املؤسسات �أن �علما �التحو�ل ��عملية �تقوم �ال�� �الوطنية املؤسسات

ومؤسسة�صناعة��دو�ة�صيدال�خاصة�أن��ذا��-ENIE–كمؤسسة��ج�زة�الك�روم��لية�

  .كب��ا�خالل�السنوات��خ��ة��انتعاشاعرف���س�ثمار النوع�من�

�ا��بائية��� �التقنية �طر�ق �عن �الصادرات ����يع ��� �النظام �ل�ذا ��و�� �امل�مة �تبقى كما

  .  املستعملة�وال���من�شأ��ا����يع�املنافسة�ملنتجا��ا�الوطنية�����سواق�ا��ارجية

�للز��� �مظ�ر�تجاري �أحسن ��� �بإظ�ار�بضا�ع�م �للمودع�ن �النظام ��ذا �قصد��سمح ائن

بيع�ا�،�وذلك�من�خالل�عمليات�املعا��ة�ال����سمح���ا�القانون�ع���البضا�ع�املودعة�،�

�ا��قوق� �وقف �مع �املستوردة �البضا�ع �تخز�ن �من �املتعامل ��ستفيد �الوقت �نفس ففي

� �عند �ا��مركية �البضا�ع���ست��ادوالرسوم �ع�� �الضرور�ة �املعا��ة �ب�ل �القيام وكذلك

  .    1املستودع�طيلة�مدة�م�و��ا���

����� �ا��مر�ي �النظام ��ذا ��سمح ���قتصاديكما �من �عام�����ستفادةللمصدر�ن من

�إم�انية� �خالل �من �وذلك �الدولية �التجارة ��� �م�م�ن �عنصر�ن �و�ما �والت�اليف الزمن

�البضا�ع� �م�وث �تفادي �و�التا�� ،� �املستودع �مستوى �ع�� �ا��مركية �املراقبة ممارسة

  .املوج�ة

  دور�نظام�إعادة�التمو�ن�باإلعفاء: �ع�الفرع�الرا

�من���� �إعفاء�ا �مع �البضا�ع �باست��اد �للمؤسسات ��سمح �بإعفاء �التمو�ن �إعادة �نظام إن

� �وضع�ا �قصد ،� �ا��مركية �والرسوم �تقرر��لالس��الكا��قوق �ولكنھ �الداخلية �السوق ��

���� �نقص ��س�ب �قبل �من �بتصدير�ا �القيام �سبق �قد �منتجات �تص�يع ��� �إدماج�ا إعادة

�موافقة� �البضا�ع ��ذه ��انت �إذا ��جراء ��ذا �و�تم �عاجلة �تور�د �أو�ل��وز�طلبية املخزون

  .   2ومتجا�سة�مع�املنتجات�املصدرة
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 األنظمة االقتصادیة الجمركیة ومدى مساھمتھا في تطویر التجارة الخارجیة :الفصل الثالث 
  - حالة الجزائر -

درة�التنافسية�للمنتجات�الوطنية�ع���مستوى��عت����ذا�النظام�نموذج�فعال�ل��قية�الق��

�التمو�ل� �وأعباء ��نتاج �وت�اليف �أعباء �من �التخفيض �خالل �من �وذلك �الدولية �سواق

�لعملية� �تمو�ل �وجود �عدم ��و �املجال ��ذا ��� �املؤسسة ��ع��ض �الذي �العائق غ���أن

ملخاطر�،�إذ�التصدير�الذي��سمح�ب�س�يل�العمليات��و���للتصدير�،�عن�طر�ق�تقليل�ا

انھ�ال�يوجد��ناك�تمو�ل�يتعلق��شراء�املواد��ولية�ا��اصة�بالتصدير�باإلضافة�إ���تلك�

العقبات�املتمثلة����نقص�املعلومات�حول�شروط�املفاوضات�و�طء�العالقات�البنكية�ألن�

��نتاجية� �تقديم �من �يمكنھ �وفعال �مرن �بن�ي �ج�از �إ�� �يحتاج �الصادرات تمو�ل

  .ا�يخص�تمو�ل�عمليات�شراء�للمواد�الولية�للمؤسسات�فيم

�الشراء���� �لعملية �السابقة ��جراءات �إ�� �راجعة �التمو�ل �مشا�ل �فإن �ذلك �إ�� باإلضافة

�ا��زائر�ة� �املواد �أن �و�سعار�خاصة �املواد �نوعية ،� �ال�سليم �مواعيد �اح��ام �عدم و��

ما�يؤدي�إ���تذبذب�عملية��ت�ون�أسعار�ا�مرتفعة�مقارنة�بأسعار�نظ����ا��جن�ية�،�و�ذا

  .�نتاج�مما�يجعل�املؤسسات��نتاجية�املصدرة�ال�تح��م�العقود�امل��مة�مع�شر�ا��ا�

�سمح�مي�ان��مات��ذا�النظام�للمؤسسات�الوطنية�بإم�انية�التلبية�السر�عة�و�يجابية���

� �و�ذا �التصدير �لبضا�ع �م��مجة �غ�� �ل�لالستعماللطلبات �التص�يع ��� بضا�ع�املباشر

مع��سديد�ا��قوق�والرسوم�ا��مركية�،�غ���أنھ��لالس��الكمستوردة�ومجمركة�للوضع�

يتجنب��ر�اق�البضا�ع�املصدرة�بمبلغ�ا��قوق�والرسوم�املسددة�لضمان�تنافسية��ذه�

  .�خ��ة����السوق�ا��ارجية�خاصة�فيما�يتعلق�بال�لفة

� �للمتعامل�ن �النظام ��سمح ���قتصادي�نكما ����بالوفاء �ز�ائ��م �طلب �تلبية �أي بال��اما��م

�باست��اد� ،� �الحقا �و�القيام �صنع�م �من �الوطنية �بتصدير�املنتجات �و�ذا �املحددة �جال

�التص�يع� �وحدات �وكفاءة �ر�حية �مردودية �بتحس�ن ��سمح �كذلك ،� �املطابقة البضا�ع

نتاج�الصغ��ة�وطنيا�من�خالل����يع�مؤسسات�التصدير�الك��ى�ع���اس��الك�مواد�� 

املصنعة�محليا�،�و�ذا�بضمان�إعادة�تمو�ن�املؤسسات�عند�التصدير�القب���بنفس�املواد�

� �عند ��ألبعدي �ست��اداملس��لكة �ا��مر�ي �و�الرسوم �ا��قوق �دفع �من يقوم�. و�اإلعفاء

النظام�بتفادي�استعمال�حلقات�إنتاج�مختلفة�،��و����ستعمل�بضا�ع�وطنية�و�خرى�

  .وعة�تحت�الرقابة�ا��مركية�بضا�ع�أجن�ية�موض

  



 األنظمة االقتصادیة الجمركیة ومدى مساھمتھا في تطویر التجارة الخارجیة :الفصل الثالث 
  - حالة الجزائر -

� �الثا�ي �: املطلب ��نظمة �التجارة���قتصاديةدور �تطو�ر ��� �التجار�ة ا��مركية

  ا��ارجية�

بما�أن�ا��طوات��و���لتحر�ر�التجارة�ا��ارجية�ال�يمكن�أن�تتم�بمعزل�من�ا��مارك���

التجار�ة�م��ا��ا��مركية�وخصوصا��قتصاديةفإن��ذه��خ��ة�تحاول�عن�طر�ق��نظمة�

عندما�يتعلق��مر�بال�شاطات�التجار�ة،�ضمان�الس���ا��سن�للمبادالت�التجار�ة�وذلك�

  .عن�طر�ق�التأث���عل��ا�سواء�بصفة�مباشرة�أو�غ���مباشرة�

  ) ا��اص�والعمومي(دور�نظام�املستودع�الصنا���:الفرع��ول�

��� �للمتطلبات �ل���قتصاديةنظرا �ا��االت ��عض ��� �املتعامل�ن�فإنھ �صا�� �من س

�ل�م���قتصادي�ن �فاألفضل �املستوردة �لبضا�ع�م �مباشرة �بصفة ���ائية �وج�ة �عي�ن

  .1ال��وء�إ���نظام�املستودعات�بنوعية�ا��اص�والعمومي

�يؤثر�بصفة� �ال �أو�ا��اص �العمومي ��مر�باملستودع ��علق �سواء �املستودعات �نظام إن

� �بل �ا��ارجية �املبادالت �ع�� �يقدم�ا�مباشرة �ال�� �املزايا �خالل �من �غ���مباشرة بطر�قة

للمؤسسات�ال����س���للرفع�من�قدر��ا��نتاجية�والتنافسية���دف�التصدير�وال����س���

  .أيضا�إ���تمو�ن�نفس�ا�باملواد�املستوردة�ال���تتطل��ا�لتلبية�حاجات�إنتاج�ا�

ة�إذ�يظ�ر�ذلك�من��ش�ل�نظام�املستودع�عامل�فعال�لضمان�ال�سي���ا��سن�للمؤسس

  :خالل�املزايا�ال���يقدم�ا�واملتمثلة����

تخفيف�العبء�ع���خز�نة�املستعمل�ن�أي�املحافظة�ع���السيولة�النقدية�و�ظ�ر�ذلك���

من�خالل�جانبھ�التعليقي�أي�عدم�دفع�ا��قوق�والرسوم�ا��مركية�ما�دامت�البضا�ع����

ضا�ع�منھ�،�إذ��ستفيد�املؤسسة�مع�املستودع�ألن�الدفع��ش��ط�فقط����حالة�خروج�الب

�حيث� ،� �النظام �أجل �حسب �استعمال�ا �تر�د �وقت �أي ��� �تصرف�ا �تحت �املخزونات بقاء

�ستطيع�إخراج�جزء�مع�ن�من�البضا�ع�م���تحتاج�وتدفع�ا��قوق�والرسوم�امل��تبة�عل��ا�

�وحسب� �الدفع �ع�� �طاق��ا �حسب �معينة �ف��ات ��� �أخرى �كميات �إخراج �عملية �تل��ا ثم

�توفر�الوثائق� �عند �تمنح �قد �إضافية �آجال �من ��ستفيد �كما �للبضا�ع �استعمال�ا حاجات

الضرور�ة�ألي�عملية�است��اد�بتقديم��س�يالت�فيما�يخص��جراءات��دار�ة�ول�ا�ا��ر�ة�

  .التامة����اختيار�نوع�النظام�
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  - حالة الجزائر -

ز�ن�إضافة�إ���ذلك�يجنب�نظام�املستودع�للمؤسسات�ا��اصة�من�تفادي�مصار�ف�التخ

  .وذلك�باعتماد�ا�ع���قدرا��ا����التخز�ن

�املخزون���� �تقطع �عمليات �عن �تنجم �قد �ال�� �القيود �من �املؤسسة �املستودع يجنب

�يؤمن� �املستودع �طر�ق �عن �املتعامل �فإن �لذلك ،� �حاج��ا �حسب �البضا�ع �ع�� ل��صول

�ا �ن�يجة ��سعار�و�ذا �و�غ��ات �املخزون �انقطاع �عن �املخاطر�الناتجة �ضد لفرصة�نفسھ

  . ال���ي�يح�ا�تخز�ن�املواد�تماشيا�مع�قدر��ا��نتاجية�بالتمو�ن�الدوري�للمؤسسة�

���� �مخزونات ��شكيل �تتطلب �الك��ى �للتكتالت �ا��ديثة �التوز�ع �مسالك �فغن باإلضافة

  .مواعيد��سليم�الطلبيات��الح��اممستودعات�ع���العالم�

�تظا��� �وجود �حالة ��� ��اما �دورا �املستودعات �وعليھ�تلعب �املعارض �مثل �تجار�ة �رات

م��ا�ففي���ستفادةالعارض�ن��جانب�املسا�م�ن�����ذا�النوع�من�التظا�رات�يمكن�ل�م�

���� �املشاركة �يودون ��جانب �و�ان �ان��ت �التصدير�قد �إعادة �مدة ��انت �إذا �ما حالة

� �يفضلون �فإ��م �السنة �نفس ��� �تقام �سوف �جديدة ������حتفاظتظا�رات بالبضا�ع

  .  1ا��زائر�ألن�إعادة�تصدير�ا�ثم�است��اد�ا�مرة�أخرى�يؤدي�إ���ظ�ور�ت�اليف�با�ظة

�تقديم����� ��� ��سا�م �ا��مركية �املستودعات �إ�شاء �ألن �إحصائية �أداة املستودعات

معلومات�إحصائية�حول�التجارة�ا��ارجية�،�إذ��سمح�املستودعات�إلدارة�ا��مارك�من�

�دقيق �معلومات �ع�� �عمل�ا �بجرد�تأس�س �القيام �املستعمل �ع�� �تفرض �عندما �أل��ا ة

ف�ذا�ين���إجراء�محاس���لتحديد���م�البضا�ع�)  Sommier(البضا�ع�ع���وثيقة�معينة�

�دخول� �أن �كما ،� �وم�شأ�ا �البضا�ع �طبيعة �وكذلك �معينة �مؤسسة �طرف �من املودعة

  .املودعالبضا�ع�وخروج�ا�يجب�أن�يظ�ر�بصورة�وا��ة����املحاسبة�ال���يقوم���ا�

التمو�ل�بأقل�ت�لفة��ستطيع�املؤسسة�أن�تحصل�عل��ا�بفضل�إم�انيا��ا�و�كمية�كب��ة����

  .الوقت�املناسب�أو����السوق�ا��ارجية�

������ �الشراء �املستوردين �بإم�ان �ل�ذا �التجار�ة �للعمليات �الصفقات ��س�ل �املستودع إن

��س ��� �املوجودة �البضا�ع �من �كب��ة �لكمية �املناسب ����الوقت �وتخز���ا �ا��ارجية واق

املستودعات�دون�أن�يدفع�عل��ا�ا��قوق�والرسوم�ا��مركية�،�و�يع�ا����الوقت�املناسب�

  .�عد�القيام�باإلجراءات�الضرور�ة�والالزمة�
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  - حالة الجزائر -

يضمن��ذا�النظام�للمؤسسات�الوطنية�التوفر�الدائم�واملستمر�للمواد��ولية�واملنتجات�

ا�،�و�ذلك�س�تفادى�مش�ل�الندرة�الذي�قد�تتعرض�لھ�الوسيطة�ال���تحتاج�ا�����شاط�

    .�سواق�الوطنية�والدولية�

،�فم���) العرض�والطلب(تمك�ن�املؤسسة�من�اعتماد�نظام�إنتا���حسب�قوان�ن�السوق�

يرتفع�الطلب�ع���منتجات��ذه�املؤسسة�ت��أ��ذه��خ��ة�إ���استعمال�املواد��ولية�أو�

ة�ع���مستوى�مستودع�ا�ن�وم���ينخفض�الطلب�تبقى�املواد�املنتجات�الوسيطة�املوجود

  .�ولية�مخزنة�ع���مستوى�املستودع�

�بفضل� �وذلك �للمس��لك�ن �جذابة �مظا�ر ��� �سلع�ا �تقديم �إم�انية �املؤسسات منح

  ...).�غي����غلفة�،�إزاحة�الغبار(العمليات�املرخص���ا�داخل�املستودع�

قق�من�خالل�منح�املؤسسات�إم�انية�تخز�ن�سلع�ا����تتح��قتصاديةفعالية�العملية���

�مظ�ر�ا� �من �والتحس�ن �التلف �من �البضا�ع �حفظ �ع�� ��ساعد �وم�يأة �الئقة أماكن

���� �العاملية ��سواق �إ�� �والوصول �والت�اليف �الوقت �بر�ح �ل�ا ��سمح �ما �و�ذا ،� التجاري

  .وقت�قيا����

ملستودعات�ا��مركية،�يظ�ر�ذلك�عند�خروج�البضا�ع�من�ا��قتصاديةترشيد�العملية���

�التصر�ح� ����يل �تار�خ �عند ���ا �املعمول �والرسوم �ا��قوق �معدالت �تطبيق �خالل من

� �للعرض �دخول��لالس��الكاملفصل �أثناء �املفصل �التصر�ح �عند �املطبقة �تلك �ول�س ،

ال���قد�تمنح���متيازاتمن��باالستفادةالبضا�ع�إ���املستودعات�،�مما��سمح�للمؤسسة�

  .1ف��ة�دخول�البضا�ع�وخروج�ا�ب�ن

��� �إ�� �أدى �املحروقات �دون �الصادرات �قطاع �تدعيم ��� �التفك�� لألنظمة���عتبار إن

،�إذ��سا�م�املستودعات�ا��مركية�بصفة�خاصة�بتمو�ن�السوق���قتصاديةا��مركية�

� �املتعامل �يحتاج�ا �ال�� ��ولية �باملواد �جميع���قتصاديالداخلية �و�� �الت�اليف و�أقل

�وتحقيق� ��جن�ية �للسلع �منافسة �بأسعار�منخفضة �سلع �إنتاج �إ�� �يؤدي �مما ،� �وقات

  .من��عفاءات��باالستفادةفائض�����نتاج�الذي�يوجھ�إ���السوق�ا��ارجية�

إن�تفعيل�وتطو�ر��شاط�املؤسسة�لھ�ا�ع�اسات�إيجابية�ع���مختلف�القطاعات��خرى�

  :�عمل�ع���ت�شيط�ا�ونذكر�مثال�،�حيث�
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  - حالة الجزائر -

 ).إ��... تأم�ن�النقل�،�التأم�ن�من�ا��وادث،�التأم�ن�ع���البضا�ع�،�(قطاع�التأمينات� -

 قطاع�اليد�العاملة� -

 تخفيف�الضغط�ع���املوا�ئ�وتخفيف�املصار�ف�ع���السفن�الراسية� -

ات�ال���يقوم�رغم��ل��م�انيات�ال���يقدماه�نظام�املستودعات����س�يل��س�يل�العملي

��ش�ل� �مو��ا �كب���رغم ��ش�ل �ال��عمل �إال�أ��ا �ا��ارجية �التجارة �ميدان ��� �املتعامل�ن ��ا

  .عنصرا�م�ما�ملواج�ة�الصعو�ات�ال���قد��ع��ض�خز�نة�املؤسسة�

�املستودعات� �إ�� �البضا�ع �بدخول �املتعلقة �التصر�حات �حصيلة �يب�ن �التا�� ا��دول

  . �سطيف�و�نظمة�املختارة�ل�ا�عند�ا��روجا��اصة�بمف�شية�أقسام�ا��مارك�

� �:  02جدول �لسنوات �املستودعات �بنظام �ا��اصة �2010—2008- 2009التصر�حات

  ملف�شية�أقسام�ا��مارك��سطيف

  رمز�التصر�ح
عدد�ا��او�ات�

  2008لسنة�

عدد�ا��او�ات�

  2009لسنة�

عدد�ا��او�ات�

  2010لسنة�

D11  526  428  320 

D03  400  320  251  

D25  02  08  09  

D18  124  100  60  

  

مف�شية�أقسام�ا��مارك��سطيف�،�إحصائيات�دخول�ا��او�ات�: املصدر�

  2010للمستودعات�

�املستودعات��� �إ�� �للدخول �املفصلة �التصر�حات �عدد �أن �نالحظ �ا��دول �خالل من

���تناقض�مستمر�من�سنة�ألخرى�،�و�ذا��D11التا�عة�ملف�شية�أقسام�ا��مارك��سطيف�

�طر�قة� �إ�� �املستفيدين �أغلب �اتجاه �وكذلك ،� �املستودعات �من �مجموعة �لغلق راجع

  .ا��مركة��نية����م�اتب�أخرى�كسكيكدة�،�قسنطينة�،�وذلك�لس�ولة��جراءات�

جھ�أما�بال�سبة�لألنظمة�ا��مركية�ال���تأخذ�ا�البضا�ع�عند�خروج�ا�من�املستودعات�تو 

� ��D03 �س��الكلغرض �املؤقت �القبول �نظام �إ�� �التصدير��D18ثم �إعادة �نظام وكذلك

D25 .  



 األنظمة االقتصادیة الجمركیة ومدى مساھمتھا في تطویر التجارة الخارجیة :الفصل الثالث 
  - حالة الجزائر -

   .دور�نظام�القبول�املؤقت����ترقية�التجارة�ا��ارجية: الفرع�الثا�ي�

�ألنھ��� �ا��زائر ��� �ا��ارجية �التجارة �ترقية ��� ��اما �دورا �املؤقت �القبول �نظام يلعب

،� �حاالت �عدة �القواعد���ستعمل �ع�� �و�عمل �للمعارض، �املوجھ �والعتاد �البضا�ع مثل

� �عن �إطار�التحس�ن ��� �ال�شاطات �تنمية �ع�� �و�قوم ،� �و�ستعمال �ست��ادالدولية

  .�ق����ألدوات��نتاج�

�و�ذه��خ��ة�راجعة�لأل�مية�ال���يمتلك�ا� لذا�يمتاز�نظام�القبول�املؤقت�بم�انة�كب��ة�،

� �نظرا ��ساتھال�ع�االنظام �املستوى �ع�� �التجارة���قتصادي�يجابية �وع�� ،� عموما

  :ا��ارجية�بصفة�خاصة�،�فالنظام�يلعب�أدوارا�،�نذكر�م��ا�

- � �عملية �أو���ست��ادتنظيم �الك�� �بالتعليق �املتم��ة ��جن�ية �السلع �لبعض املؤقت

 .ا��ز�ي�ل��قوق�والرسوم�ا��مركية�

�ترقية - �ألجل ،� �الوطنية �الصناعة �التام�����يع �باإلعفاء �املحروقات �خارج الصادرات

 .من�إجراءات�مراقبة�التجارة�ا��ارجية�

�السماح� - �خالل �من �وخدماتيا �اقتصاديا �العمومية �املرافق �استمرار�ة �حسن ضمان

 .بالقبول�املؤقت�للمعدات�املوج�ة�إلنجاز��شغال�أو�القيام�بخدمات�

- � �املتعام��س�ثماراتجلب �بتمك�ن �ال�شغيل �وز�ادة �من �املحلي�ن ��حت�اكل�ن

�و�تمك�ن� �الت�اليف �ونوعية�بأقل باألسواق��جن�ية�،�ألجل�است��اد�سلع�ذات�جودة

�السوق� �تمنح�ا �ال�� �الفرص �ونوعية �كمية �ع�� �التعر�ف �من ��جانب املتعامل�ن

 .الداخلية�

الوط���وضمان�مرونتھ�ب�س�يل�حركية��عض�السلع�املتم��ة�بك��ة���قتصادت�شيط� -

 .���املوا�ئ��كتظاظو�الطا�ع�غ���املباشر�تجار�ا�،�و�تخفيف�)  ATAدف���(تنقل�ال

- � �معطيات �استغالل �حسن �من �املستوردين �السلع���حت�اكتمك�ن بمتعام���عار���

 �� �السلع ��عض �التصدير�بوضع �عدم �باست�ناء �ش�ل��لالس��الكجن�ية �ع�� الداخ��

 )  ATAدف���(إجراء�الوضع����امل�ان�

 .و�ذا�بضمان�عملية�املرور�بوثيقة�واحدة��ست��ادز�ادة��ر�اح�وقلة�ت�اليف�عملية� -

أ�م�مظ�ر�اقتصادي��ساعد����ترقية��ذا�النظام��و�توسيع�الطاقات��نتاجية�للدولة�،�

�خالل� �من ��نتاج �عمليات ��س�يل �بواسطة �جديدة �مضافة �قيمة �خلق ��� �ز�ادة أي

ن�ية����إنجاز�م�شآت�ومبا�ي�ضرور�ة�لس���عملية��نتاج�استعمال��دوات�و�الت��ج

�ا��مركية� �والرسوم �ا��قوق �دفع �من �ا��ز�ي ��عفاء �طر�ق �عن �العملية ��ذه وتتحقق

وكذلك�استغالل�إ�شاء�تمديد��ذا�النظام�وما��ساعد�كذلك����تحقيق��ذه�الفائدة��و�



 األنظمة االقتصادیة الجمركیة ومدى مساھمتھا في تطویر التجارة الخارجیة :الفصل الثالث 
  - حالة الجزائر -

� �إعادة �عقود �إبرام �التناز ��ستعمالإم�انية �إم�انية �واملعدات�كذلك ��الت ��ذه �عن ل

  .لصا���متعامل�ن�اقتصادي�ن�وطني�ن�

�و�س�ثمار�ةكما��سا�م�نظام�القبول�املؤقت����تجديد�الطاقات�و�م�انيات��نتاجية���

والتنازل�و�تحقق��ذا��لالس��الكللدولة�و�تحقق�ذلك�عن�طر�ق��س�يل�إجراءات�العرض�

�است��  �طر�ق �عن ��نتاجية �للطاقة �مؤقتة�التجديد �بصفة �عالية �تكنولوجيات اد

  .م��ا��و�ستفادة

كما��سا�م�نظام�القبول�املؤقت����تنظيم�حركة�السلع�وكذلك�إدخال�مرونة�أك���ع�����

�ذه�ا��ركة�و�تجسد��ذا�خاصة�عن�طر�ق��جراء�امل�سط�وكذلك�إجراءات�التقليص�

�ا�� �وإجراءات �ا��ارجية �بالتجارة �املتعلقة �الرقابة �ش�ليات �الطا�ع�من �ذات طر

  .�قتصادي

ل�ذا�النظام�خاصة�فيما�يتعلق�بحركة�ا��او�ات�و�غلفة���قتصاديةكما�أن���مية���

  .كب��ة�جدا�أل��ا��س�ل�من�تكثيف�املبادالت�التجار�ة�و�س�يل�ا�

�من� �تمكن �ال�� �استغالل�وسائل�التجر�ب�والعينات�التجار�ة �من �النظام �يمكن��ذا كما

  .احت�اك�املصدر�ن��جانب�مباشرة�بالسوق�املحلية�

  :دور�نظام�القبول�املؤقت�للمعدات����تطو�ر�التجارة�ا��ارجية�*

���بالدنا���عت���نظام�القبول�املؤقت�للمعدات�أ�م�نظام�،�حيث�أن�النظام�متداول�بك��ة��

،�حيث��ستجيب���س�ثمارات���مجال���قتصادي لالنفتاحخاصة�السنوات��خ��ة�نظرا�

�للمتعامل�ن� ��سمح �حيث �التجار�ة �الصناعية �املؤسسات �متطلبات �إ�� �النظام �ذا

��العتبارات �من �متعددة �ا��قوق���ستقبالاقتصادية ��عليق �مع �ا��مر�ي ��قليم ع��

  .زة�إلعادة�تصدير�ا��عد�ان��اء�مدة�إقام��ا�ع���حال��ا�والرسوم�للمعدات�و�ج�

�ال��� �وال�� �وامل�لفة �الثقيلة �والتج���ات �املعدات ��ستورد �النظام ��ذا �بفضل �أنھ حيث

� �إلنجاز�املشار�ع �ف��ة �بصفة �ع�����قتصادية�عمل �للنقل �والعمليات ��شغال وتنفيذ

  .املستوى�الداخ���



 األنظمة االقتصادیة الجمركیة ومدى مساھمتھا في تطویر التجارة الخارجیة :الفصل الثالث 
  - حالة الجزائر -

�ا�� �فإن �البا�ظة �لت�لف��ا �أك���نظرا �مردودية �توفر�ل�ا �الطر�قة ��ذه �ألن �تؤجر�ا ملؤسسة

مدة�(خالل�ف��ة��شغال�ألن�ا��قوق�والرسوم�تحدد�جزئيا�ع���أساس�املدة�املستعملة�

  ) .��تالك�التق��

�ال��� ��جن�ية �املؤسسات �منافسة ،� �الوطنية �للمؤسسات �يمكن �النظام ��ذا بفضل

  . 1ركية�ستعمل�معدات�تخضع�ل��قوق�والرسوم�ا��م

كما�يؤدي��ذا�النظام�إ���امتصاص�اليد�العاملة�واملسا�مة����ت�شيط�قطاع�النقل�،���

���� �والتنقل ��نتاج ،� ��شغال �عملية ��س�يل �بواسطة �املضافة �القيمة �خلق �ز�ادة تثم�ن

املواصالت�الداخلية�و�ذا�يمنح�إم�انية�إبرام�عقود�استعمال�العتاد�أو�إعادة�استعمالھ�

  .عقود�التنازل�و�ا��يازة�أو 

  دور�نظام�التصدير�املؤقت����تطو�ر�التجارة�ا��ارجية�: الفرع�الثالث

���� ��� �أ�مية �لھ �التصدير�املؤقت �نظام �التجارة���قتصادإن �ترقية ��� ��سا�م �أنھ بحيث

�متطورة� �تكنولوجيات �عل��ا �وإدخال �بتطو�ر�ا �واملعدات ��ج�زة �صنع �بتحس�ن ا��ارجية

  .2الوط����قتصاد���رفع��نتاج�و�التا���تنمية�مما��سا�م�

��� �ملتعاملينا ��سمح �التصدير�املؤقت �نظام �والذي��باالحت�اك �قتصادي�نإن ��جانب مع

  .يؤدي�إ���التعرف�ع���التكنولوجيا�ا��ديدة�واست��اد�ا�

وى�يفتح�املجال�لتطو�ر�الصناعة�الوطنية�بحيث�يجعل�ا�ت�تج�بضا�ع�تنافسية�ع���املست

  .الداخ���وا��ار���

  . ���3تطو�ر�التجارة�ا��ارجية) العبور (دور�أنظمة�التنقل�: املطلب�الثالث�

عن�التبادل�فسرعة�تنقل�السلع�داخل���قتصاديةل�س�من�املمكن�حاليا�عزل�ا��ياة���

�معاي���النمو� �من ��عت���معيارا �أن �يمكن �البلد ��ل��قتصاديوخارج �فغن �الصدد �ل�ذا ،

�� �محاولة ��ع�ن �تأخذ �أن �يجب �الدول �ب�ن �تطو�ر�املبادالت �إ�� �تنقل���عتبار �دف عملية

السلع�ألن�شرط�تحقق�التبادل��ستلزم�تنقل�السلع�ب�ن�الدول�و�التا���فإن��ذه�ا��ركة�

� �حر�ات �ب�ن �والوقت �ا���ود �ت�سيق �وجود���نطالقتتطلب �ان �إذ �والوصول والبحث

                                                           
 .29مزیلي نوال ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
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 .24، ص  2006الجزائر، 
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 األنظمة االقتصادیة الجمركیة ومدى مساھمتھا في تطویر التجارة الخارجیة :الفصل الثالث 
  - حالة الجزائر -

الت�تميل�نحو�ا��مود�لذلك��ان�ال�بد�من�البحث�نقائص�����ذه�العملية�يجعل�من�املباد

�س���ا� �وتضمن �السلع �نقل �أك�����ر�ات �سرعة �تحقيق ��� ��سا�م �ووسائل �طرق وإيجاد

�املبادالت� �تطور �تدعيم ��عت���أداة �الذي �العبور �نظام �الوسائل ��ذه �ب�ن �ومن بفعالية

�ا��ق ��عليق �من �البضا�ع ��س�� ��سمح �إنھ ،� �والدولية �الوطنية �والرسوم�التجار�ة وق

�إطار�اتفاقيات� ��� �الدول �أو�ب�ن �الوط�� ��قليم �داخل �املناطق �مختلف �ب�ن ،� ا��مركية

�آلخر� �بلد �من �تنقل�ا �و�س�يل �البضا�ع �كحركة �التقليدية �العراقيل �من �يحد �مما دولية

�ومصار�ف��لالمتيازات �للوقت �ور�ح ��نتاج �لت�لفة �تخفيض �من �التنقل ��ذا �ي�تج�ا ال��

  .التوز�ع

  دور�أنظمة�العبور�الوط���ع���التجارة�ا��ارجية�: الفرع��ول�

  :بالتا���يظ�ر�دور�العبور�الوط���من�خالل�النقاط�التالية�

 ذا�النظام�بدوره�يمنح�م�لة�للمستغل�خاصة�إذا��علق��مر�بدفع�ا��قوق�والرسوم��

 .ا��مركية�

 طو�ل� �ملدة �امليناء ��� �البضا�ع �بقاء ��عدم ��سمح �النظام �عملية��ذا �لطول �نظرا ة

�باملواد� �تمو�ن �إ�� �تحتاج ��نتاجية �املؤسسة ��انت �إذا �خاصة �ا��مر�ي التخليص

�ولية�أو�املنتجات�نصف�املصنعة�،�فطول��جراءات�قد�يؤدي�إ�����ز�التمو�ن�او�

�ع��� �سل�� ��ش�ل ��عود �و�ذا �للفساد �قابلة ��خ��ة ��ذه ��انت �إذا �السلع إتالف

 .���يع�ا�ع���التصدير�إلضافة�إ���ز�ادة�الت�اليف�مردودية�املؤسسة�وعدم

  دور�نظام�العبور�الدو���ع���التجارة�ا��ارجية: الفرع�الثا�ي�

��� �العالقات �تقو�ة �ع�� �الدو�� �العبور �نظام �مختلف���قتصادية�عمل �ب�ن والتجار�ة

�البلدا �ب�ن �ا��دود �وجود �عدم �ع�� ��عمل �حيث �ا��ارجية �التجارة �ميدان ��� ن�البلدان

وعدم��عرض�السلع�عند�ا��دود�إ���مراقبة�جمركية�حيث�أن�وجود��ذه��خ��ة��عرقل�

وصول�البضا�ع�غ���أنھ�إذا��ان��ل�منتج�يخضع�ل��قوق�والرسوم�ا��مركية��ل�ما�دخل�

�يوفر� �النظام ��ذا �فإن �ومنھ �جدا �مرتفع �سي�ون �املنتجات �سعر�بيع �فإن �أجن�� �بلد إ��

�وا��قو  �الرسوم �إلغاء �البلدان�إم�انية �حدود �املنتج �ف��ا �يدخل �مرة ��ل ��� �ا��مركية ق

  .�خرى�قبل�بلوغ�وج�تھ�ال��ائية�



 األنظمة االقتصادیة الجمركیة ومدى مساھمتھا في تطویر التجارة الخارجیة :الفصل الثالث 
  - حالة الجزائر -

كما��ساعد��ذا�النظام�الكث���من�الشر�ات����تطو�ر��شاطا��ا�ومن�بي��ا�شر�ات�النقل���

ل��طوط�ا��و�ة�،�ال��ية�باإلضافة�إ���السكك�ا��ديدية�وشر�ات�التأم�ن�و�ذا�ما�يؤدي�

  .إ���ارتفاع�املدخالت�من�العملة�الصعبة�وخلق�مناصب�شغل�جديدة

ا��مركية�ومدى�مسا�م��ا����تطو�ر���قتصادية�عد�التطرق�إ���مختلف�أنواع��نظمة���

التجارة�ا��ارجية����ا��زائر�،�يمكن�أخذ�عينة�كإحصاء�لبعض��نظمة�املتعامل���ا����

  :املدير�ة�ا���و�ة�ل��مارك��عنابة�وذلك�من�خالل�ا��دول�التا���

ا��مركية�للمدير�ة���قتصاديةعدد�املستفيدين�من�مختلف��نظمة�:  03جدول�

  .2012و�����2011و�ة�ل��مارك��عنابة�لسن���ا

نظام�القبول�

املؤقت�من�

أجل�

  املعارض

نظام�

التصدير�

  السل��

نظام�القبول�

املؤقت�

  للمعدات�

نظام�العبور�

DSTR  

نظام�التمو�ن�

  باإلعفاء

���������

  ع.ج.ج.م.م

  

  نوع�النظام��

2012  2011  2012  2011  2012  2011  2012  2011  2012  2011  

  

02  /  04  /  105  89  08  06  10  09  

مف�شية�

أقسام�

  ا��مارك�عنابة

/  01  /  01  07  /  08  07  /  /  

مف�شية�

أقسام�

ا��مارك�

 الطارف

/  / / / / / 02  04  /  /  

مف�شية�

أقسام�

ا��مارك�سوق�

 ا�راس

Source : direction régionale des douanes a Annaba , bilan des régimes 

douaniers économiques a Annaba 2011-2012. 

       



 األنظمة االقتصادیة الجمركیة ومدى مساھمتھا في تطویر التجارة الخارجیة :الفصل الثالث 
  - حالة الجزائر -

 

� �الثالث �ا��مركية���نضمامآثار�: املبحث ��نظمة �ع�� �للتجارة �العاملية �املنظمة إ��

   �قتصادية

وسوف���قتصاديةللمنظمة�العاملية�للتجارة�آثار�أجان�ية�سلبية�ع����نظمة�ا��مركية���

  . ن�ناول�ا�����ذا�املبحث�باإلضافة�إ���التصورات�املستقبلية�ل�ذا��خ���

  1ع����النظام�ا��مر�ي�ا��زائري ��نضمامإيجابيات�مشروع�: املطلب��ول�

�8من�مرحلة�انتقالية�تقدر�بـ���ستفادةحول��عانات�املالية��ستطيع���تفاق���إطار� -

 .لإلعانات�املالية�املقدمة�عند�التصديرسنوات�و�ذا�بالن�يجة�املدرجة�

 من�التعاون�التق���الذي�يمنح�إ���الدول�النامية���ستفادة -

 من�نظام��عالم�����العال�����ستفادة -

- � �م��ا �التجار�ة �مبادال��ا �الك�����ست��ادتحر�ر �التقيد �عن �والتخ�� والتصدير

 .للصادرات�والواردات�ال����عمل���ا�سابقا�

 :من��عفاءات�ا��اصة�للدول�النامية�وال���تمس�القطاعات�التالية���ستفادة -

 سنوات��10قطاع�الفالحة�حيث�تصل�مدة��عفاء�إ���  - أ

 تداب���ال��ة�ال�شر�ة�والنباتية�ال���تمس�السلع�املستوردة�  - ب

�  - ت ���س�ثماراتإجراءات �إ�� �تصل �ال�� �املدفوعات �م��ان �وأح�ام �بالتجارة �5املتصلة

 .سنوات�وذلك�بطلب�من�البلد�املع���7ت�،�و�مكن�أن�تتعدى�إ���سنوا

�عمليات� - ��س�يل �و�التا�� �ا��مركية �و�الرسوم �ا��قوق �وعدد �معدالت ��� تخفيض

 . 2ا��مركية�وتقييم�البضا�ع

  التخفيض�التدر����ل��قوق�والرسوم�ا��مركية�*

  :ا��قوق�ا��مركية����ا��زائر�إ���التعديالت�التالية�لقد�خضعت�معدالت

- � ���تفاقبموجب �الدو�� �النقد �صندوق �وتحر�ر��FMIمع �ال�ي�لية �إطار��صالحات ��

�% 60،�و��1994قبل�سنة��%120التجارة�ا��ارجية�حيث�انخفضت�بأع����سبة�من�

� ��1995سنة ��أما، ��1996سنة �إ�� ��%45و��%50وصلت �قانون ( 1997سنة �حسب

و���مر��ة�لتخفيضات�جديدة�����2000سنة��%45،�و�قيت�) م1997املالية�لسنة�

 ".OMC"إ�����نضمامحالة�
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 األنظمة االقتصادیة الجمركیة ومدى مساھمتھا في تطویر التجارة الخارجیة :الفصل الثالث 
  - حالة الجزائر -

املستمر����معدل�ا��قوق�والرسوم�ا��مركية�لھ�آثار�سلبية�فمن�ج�ة���نخفاضإن� -

�ا��ماية� �معدل �تخفيض �أخرى �ج�ة �ومن ،� �للدولة �ا��بائية �ا��صيلة �من سيقل

 .الفع���لإلنتاج�الوط��

ا��صول�ع����جراءات�املتعلقة�بال�س�يالت�الفردية�املقدمة�من�طرف�املؤسسات� -

  FMI –BM: املالية�مثال�

 جعل�إدارة�ا��مارك�طرفا�مسا�ما����اتخاذ�القرارات�ع���مستوى�التجارة�ا��ارجية� -

 منح�إدارة�ا��مارك�بوضع�إجراءات�مراقبة�فعالة�وسر�عة�للتجارة�الدولية� -

ة�ا��مارك�التقييم�السليم�واملنطقي�للقيمة�بدال�من�الرجوع�إ���قيم�يقوم�ع���إدار  -

�قطاع� �وانتعاش ��نتاجية �الكفاءة �وز�ادة �التجار�ة �املبادالت ��� �التطور �أي و�مية

 �نتاج�

ك���دقة�لوعاء�الرسوم�وا��قوق�ا��مركية -
ّ

  .التحديد��

  .���النظام�ا��مر�ي�بتطبيق�أحدث�ال�شر�عات�القانونية����إطار�اقتصاد�حر�تالءم -

 .��مختلف��سواق�املمكنةالبحث�املعمق�والشامل�لتدقيق�ع�����يع�عملية -

 .،��ستفيد�من�ف��ة��عفاء��تفاقيةمن�إجراءات���ستفادة -

  ائري�ع���النظام�ا��مر�ي�ا��ز ��نضمامسلبيات�مشروع�: املطلب�الثا�ي�

�      ع���النظام�ا��مر�ي"  OMC"من�أ�م�السلبيات�ال���نجمت�عن�انضمام�ا��زائر�إ���

  :1ما�ي��

 �ع���ا��ضوع�إ���القوان�ن�العاملية�للتجارة�الدولية���نضمام -

�تتوفر�ف��ا،� - �التجار�ة �الشروط ��ل �ألن �املصدرة �للدول �دولية �ا��زائر�سوق تصبح

واملتعلقة�باملوقع�ا��غرا����و��ا��عد�قلب�إفر�قيا�و�وابة�للقارة��ور�ية�وكذا��س�ب�

�ا��زائر�يتم���بصفة� ��� �املواطن �ألن �خاصة �التصدير�، �ورسوم �حقوق انخفاض

 . املس��لك�واسع�الذواق�ومتعدد�النفقات

- � �مبادئ ��س�ب�" GATT"تطبيق �ا��مركية �العوائد �ع�� �سلبية �نتائج �لھ سي�ون

 التخفيض����ا��قوق�ا��مركية�

���متيازات - �وذلك �ا��با�ي �املخطط �ع�� �تأثر�سلبا �عن��ال�عدامالتعر�فية ال�سب

�التبادالت� �تطو�ر �طر�ق �عن �تخفض �ا��سارة �و�ذه ،� �العمومية �ا��ز�نة حقوق

 .ملس�ثمر�ن��جانب�والضرائبا��ارجية�كمثال�لذلك�ا

�تؤدي� - �سوف �ا��زائري ��قليم �إ�� �الواردة �السلع ��ش�ل�ا �سوف �ال�� �الكب��ة املنافسة

�وتبقى� ���ائيا �التص�يع �عملية �زوال �نقل �لم �إن �تدر�جيا �التال��� �إ�� �ا��زائري باملنتج
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 األنظمة االقتصادیة الجمركیة ومدى مساھمتھا في تطویر التجارة الخارجیة :الفصل الثالث 
  - حالة الجزائر -

��وة� �من �يز�د �سوف �الذي �ا��زائر�ال���ء �تتم�����ا �ال�� �الوحيدة �الصادرات املحروقات

�فال� ،� �الداخلية �ا��اجيات �لتلبية �املحروقات �عائدات ��ل �ع�� ��عتمد �أل��ا �خاصة �زمة

م�ان�لبلد�ضعيف�اقتصاديا�أما�التطورات�التكنولوجية�ا��ادثة�وإذا�واصلت�ا��زائر����

� ���نحطاط�ذا �نصل �ع���سوف �ال��ا�ي �ا��كم �ال�يمكننا ،� �عقباه �ال�تحمد �ما �إ�� حتما

 .أل��ا���د�اليوم�لم�تنضم���ائيا�إ���املائدة�املنظمة�" OMC"نتائج�انضمام�ا��زائر�إ���

�املناطق� - �وإ�شاء �ا��مركية �الرسوم ��� �انخفاض ��س�ب �املدفوعات �امل��ان �ال��ز��� ز�ادة

 .ا��رة�

�املالية��نخفاض - ��يرادات �وإلغاء���� �تخفيض �جراء �من �ا���ومية �النفقات لتغطية

 .ا��واجز�ا��مركية�

 من�املداخيل�ا��بائية��% 25انخفاض�املدخول�ا��با�ي�ألن�الضرائب�ا��مركية�تمثل� -

  احت�ار�السوق�الداخ���من�طرف�املؤسسات��جن�ية� -

  1.�نضمام�فاق�والتصورات�املستقبلية�للنظام�ا��مر�ي��عد�: املطلب�الثالث�

  :سوف��ستفيد�النظام�ا��مر�ي�من�عدة�امتيازات�و�س�يالت�تجار�ة�وفيما�ي���أ�م�ا����

�من���ستفادة - �وا��د �املنافسة �وتحر�ر ��موال �ورؤوس �التج���ات �است��اد من

  .�حت�ار�ة �تجا�ات

�ب����تحر�ر�التجارة�ا��ارجية��ليا�بإلغاء�القيود�ا��مركية�والكمية�رغم�أن��ذا�ي�س -

وجود���ز����م��ان�املدفوعات�وامل��ان�التجاري�بانخفاض�إيرادات�الدولة�إال�أن��ذا�

 سنة��20إ����15التخفيض�ال�ي�ون�دفعة�واحدة�،�بل�ع���مراحل�حيث�ي��اوح�ب�ن�

�املتقدمة� - �الدول �من �ال��ام �ع�� �النامية �كسائر�الدول �ا��زائر�تحصلت �أن �جانب إ��

و������5،�بإلغاء�حصص�التصدير�خالل�ف��ة�ت��اوح�ب�ن�بالس���نحو�التحر�ر�التدر 

سنوات�،��مر�الذي�ي�بع�ل�ا�إم�انية�أك������النفاذ�ألسواق�الدول�الصناعية�ومن��10

 .ثم�ز�ادة�صادرا��ا

مراكش�سوف��عزز�العالقات��ورومتوسطية�وال���ت�تظر�ا��زائر�م��ا��اتفاقيةكما�أن��

�بإ�شاء� �العر�ي �املغرب �إتحاد �دول �با�� �مع �والتعاون �الفكرة �تنفيذ �صعو�ة الكث���رغم

 :ع���مستو��ن���ستفادةمنظمة�التبادل�ا��ر��ورومتوسطية�وت�ون��ذه�
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 األنظمة االقتصادیة الجمركیة ومدى مساھمتھا في تطویر التجارة الخارجیة :الفصل الثالث 
  - حالة الجزائر -

  : �قتصاديع���املستوى�-أوال

��سبة��تخفيض�� �تخفيض �و�التا�� �ا��واجز�الغ����عر�فية �وإلغاء �ا��مركية التعر�فات

�التخفيض�باحتقار�ا�لألسواق� ال�امش�التفضي���إذ�أن�ا��زائر�سوف��ستفيد�من��ذا

  .�ور�ية�رغم�أن��ذا�الذي�ي�ون��ثر�الفوري

  :ع���املستوى�املؤسسا�ي�–ثانيا�

�و �� �كب��ا �عائدا �لھ �ي�ون �سوف ��نتاج �للمنافسة�إن �حقيقة �تخضع �سوف صادرا��ا

الدولية�عكس�ما��انت�تقوم�ا��زائر�بھ�من�خالل�دعم�ا�للمنتجات�ال���ال�تمتاز�بنوعية�

  .جيدة

  FMIتحقيق�السياسة�النقدية�الدقيقة�بتعامل�ا�املكثف�مع� -

 .متا�عة��صالحات�املتعلقة�باملؤسسات�العمومية�،�وخوصصة��غ���ا -

- � �املا�� �القطاع �إثر�اخ��اق�تجديد �ع�� �عل��ا �املحصل �النتائج �تحس�ن ���دف والبن�ي

 �سواق�ا��ارجية

 التخفيض�امل�م������ز�امل��انية� -

���إطار�تأس�س�منظمة�التبادل�ا��ر�ب�ن��تحاد��ور�ي�ودول�املغرب�العر�ي�،��ستفيد�

  :ا��زائر�من�

 تمو�ل�الدراسات�املتعلقة�بتطو�ر�الفروع��نتاجية� -

�ع� - �ل��نامج�ا��صول �التق�� �الدعم �غالف �من �بال�شاطات �للقيام �الرخص �

  .ا��وصصة

 ترت�ب�ال��امج�املؤدية�للقطاع�ا��اص -

� �خالل �من �تحقيق�ا �ا��زائر�إ�� ��س�� �ال�� �و�فاق �ا��صائص ��ذه إ����انضمام�ا�ل

"OMC "� ��ذا �ي�ون �الوضع���نضمامبحيث �بتحس�ن �وذلك �اقتصادية �تكتالت �عدة إ��

  :  تطبيق��جراءات�التالية���عتبار ذ��ع�ن�الواقع�و�خ

  .باالس�ثمارفيما�يتعلق���قتصاديةتحس�ن�قدرا��ا� -

  .الس���ب�ل�الطرق�إ���جلب�رؤوس��موال�ا��اصة -

  .إجراء�الشراكة�مع�املعني�ن��جانب -



 األنظمة االقتصادیة الجمركیة ومدى مساھمتھا في تطویر التجارة الخارجیة :الفصل الثالث 
  - حالة الجزائر -

�ودخول� بالتا���يجب�ع���ا��زائر�فتح�املجال�لإلنتاج�الوط���ل��روج�من�تبعية�الب��ول

  .سواق�ا��ارجية�،�مما�يؤدي���ا�إ���الدخول�إ���املنظمة�العاملية�للتجارة� 

  :خاتمة�الفصل�الثالث

���ترقية�التجارة�ا��ارجية�،�تظ�ر�لنا���مية��حدامن�خالل�دراسة�دور��ل�نظام�ع�����

�و���يع���قتصادية �والصناعة �التجارة �لتنمية �أساسيا �عامال �باعتبار�ا ��نظمة ل�ذه

�العاملية���س�ثمارات �املنظمة �جسد��ا �ال�� ��يجابيات �خالل �من �والوطنية �جن�ية

ع�ا�،�وقد�نص�ع����ذه��نظمة�يللتجارة�،�حيث��س���كذلك�لت�شيط�الصادرات�و���

�تحقق�ا� �ال�� �التجار�ة �العمليات ��س�يل ��� �املتمثل ،� �م��ا �ال�دف �وحدد �ا��مارك قانون

ق�منح�ا�امتيازات�جبائية�ومالية����الوقت�الذي�أصبح�فيھ�املؤسسات��نتاجية�عن�طر�

  .نمو�الصادرات��دفا�أوليا����برنامج�عمل�املؤسسة�بذا��ا

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 



 األنظمة االقتصادیة الجمركیة ومدى مساھمتھا في تطویر التجارة الخارجیة :الفصل الثالث 
  - حالة الجزائر -

  

 :خاتمة�عامة�

             ��� �نقول �عامة �ك����ازدياد أنكحوصلة �مع �التبادل �عالقة �وامتداد �السلع حركة

�ا �وأنواع�ا �ا��اجيات �واختالف �املشار�ع �وحاالت���م �والطرق �املنا�� �وجود �إ�� ستد��

ال���تختص�بتطبيق�القوى���قتصاديةمختلفة�،�و����ذا��طار��عمل��نظمة�ا��مركية�

�أو� �ا��مر�ي �بالعبور �املتعلقة �أو�تلك �أو�املصدرة �املستوردة �سواء �السلع �ع�� ا��مركية

�وتنظيم� �الصادرات �وترقية �توجيھ �أجل �من ��نظمة ��ذه �أ�شأت �ل�ل ،� �املؤقتة �نظمة

�ا��مارك� �لدى �تخز���ا �والوطنية ��جن�ية �للمنتجات ��سمح �مما ،� �ا��ارجية التاجرة

�تحو�ل�املواد��ولية�ل��ارج�وإعادة�است��اد�ا�واستخدام�املعدات��جن�ية�ع���ال��اب�و 

�غاية� �إ�� �جمركة �دون �الوط�� �ال��اب �إ�� �ا��مر�ي �املكتب �من �بالدخول �و�سمح الوط��

تلعب���قتصاديةنقطة�محددة�أو�إقامتھ�مؤقتا�،�فاليوم�وعن�طر�ق��نظمة�ا��مركية�

  .من�أجل��شاطات��ل�القطاعات�دورا�اقتصاديا��اما�

���� �ا��مركية �لألنظمة �دراس�نا �خالل �ا��ارجية���قتصاديةمن �التجارة �ترقية ��� ودور�ا

  :ا�ي��متوصلنا�إ���مجموعة�من�النتائج�نذكر�ا�

�ثمار�ا� - ��عطي �بدأت �وترقي��ا �دائر��ا �وتوسع �الصادرات ����يع ��� �ا��مارك مسا�مة

�يزال����بدايتھ�و�تطلب�الكث���من�ا���د�والتف�م�رغم�أن�املشوار�����ذا�امليدان�ال 

�كبديل� �الك��ى ��مال �نجاح�ا �ع�� �دولتنا ��علق �ال�� �العملية ��ذه �إل�عاد العميق

� �للواقع �السلبية �بالتأث��ات �املتم��ة �املرحلة ��ذه ��� �خاصة ��قتصاديللمحروقات

 .الدو���ا��ا���ع���اقتصادنا�

�ت - �لعا��مارك �املستوى �ع�� �ا��با�ي�ب �القانون �تطبيق ��� �املتمثل �الدور الدو��

�ومراقبة� �ا��ارج �مع �املالية �والعالقات �ا��ارجية �بالتجارة �املرتبط �ا��مر�ي وال�شر�ع

 .ا��دود�والعمليات�البحر�ة�

 �عمل�ع���تنظيم�وتنمية�املبادالت�التجار�ة�الدولية���قتصادية�نظمة�ا��مركية� -

�و�ذا�إن��ش�ال��سا����الذي�يط رح�ع���املستوى�الوط���يتعلق�ببعث�قطاع��نتاج

�توف���املحيط� �وكذا ،� �ل�ا �داخلية ��ي�لية �إصالحات �بإجراء �وذلك ،� �إطار�املؤسسات ��

  :ال���رأينا�ا�مالئمة��ق��احاتاملساعد�ملمارسة��شاط�ا�،�و����ذا�املجال�نق��ح��عض�



 األنظمة االقتصادیة الجمركیة ومدى مساھمتھا في تطویر التجارة الخارجیة :الفصل الثالث 
  - حالة الجزائر -

�تطو�ر�و��ي - �خالل �من �وذلك �ا��مركية ��نظمة �وتخفيف�ترقية �استعمال�ا �قاعدة ئة

��عالم� �أنظمة �استعمال �و�عميم �ا��مركية ��جراءات �و�س�يل ،� �ا��مركية الكفالة

 .����وتمديد�ا����إطار�س����ذه��نظمة�

��نظمة� - �إطار�استعمال ��� ��جن�ية �املؤسسات �مع �والتعاون �الشراكة �صيغ ترقية

 . �قتصاديةا��مركية�

�وتحس�ن�ا��دمات��دار�ة�والقضاء�ع����تطو�ر�ا���از��نتا�� - و�طارات�القانونية

 .الب��وقراطية�لس����نظمة�ا��مركية�ع���أحسن�حال�

�ا��مركية� - �التقنيات �مجال ��� �املف�ش�ن �وكذا �لألعوان �ا��مر�ي �الت�و�ن تحس�ن

 .ا��ديدة�وإقامة�دورات�ت�و��ية�وملتقيات����دول�متطورة�كأور�ا

�الب�التعر�ف - �املزايا �ا��مركية ��نظمة �توفر�ا �ال�� للمتعامل�ن���قتصاديةعديدة

 . �قتصادي�ن
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  م��ص�املذكرة

شارف�: سمم�يدي���������������� : اللقب�   

سليمان: اللقب�كردودة����������������سم�  

 السنة�الثانية�ماس���مالية�وتجارة�دولية�

دور��نظمة�ا��مركية����ترقية�التجارة�ا��ارجية: موضوع�مذكرة�التخرج�  

 بطاقة�ت��يصية

إن�تطور�التجارة�ا��ارجية�وازدياد�حركة�السلع�وك�����م��س�ثمارات�الوطنية�و�جن�ية���������������

وأ�شطة�التصدير�و�ست��اد�و���ظل�املنافسة�الدولية�أصبحت�التجارة�الدولية�تمثل�تحديا�كب��ا�

دم�ا�ال����سمح�بجلب�وأصبحت��عتمد�ع���مدى�تطور�النظام�ا��مر�ي�والتحف��ات�وال�س�يالت�ال���يق

.�س�ثمارات�ا��ارجية�وتطو�ر��س�ثمارات�املحلية  

لقد�تطرقنا�����ذا�البحث�إ���إبراز�امل�ام��ساسية�إلدارة�ا��مارك�وكذا�التعر�ف�باإلم�انات�و�متيازات�

جراءا��ا�ال���تمنح�ا��نظمة�ا��مركية����تنمية�التجارة�والصناعة�و���يع��س�ثمارات�وكذا�ت�سيط�إ

.وأح�ام�ا���دف�ترقية��شاط�ا����ظل�املنافسة�الدولية  

يتمثل�النظام�ا��مر�ي�����جراءات�ا��مركية�ال���تخضع�ل�ا�البضا�ع�املوجودة�تحت�مراقبة�����������������

ا��مارك�و�ال�دف�من�تأس�س��نظمة�ا��مركية��قتصادية��و�ترقية�املبادالت�التجار�ة�مع�ا��ارج�

ية�قدرات�املؤسسات�الصناعية�ع���التصدير�و�ذا�من�خالل��متيازات�املمنوحة�و�ذا��غية�ترقية�وتنم

لقد�أعطت�حركة�سر�عة�للتجارة�ا��ارجية�كما�أصبحت�, قدرا��ا�التنافسية�القتحام��سواق�ا��ارجية

سا�مت����تطو�ر��املحرك��سا����ل�ا�من�خالل�القواعد�والقوان�ن�و�تفاقيات�امل��مة�مع�الدول�حيث

�شاط�التصدير�و�عز�ز�ام�انايات�املؤسسات����وضع�منتجا��ا�����سواق�الدولية�كما�أعطت��ذه�

�نظمة�للمؤسسات�مزايا�مالية��س�ب�عدم�الدفع�الفوري�ل��قوق�والرسوم�ا��مركية�باالظافة�إ���مزايا�

.وال�سو�ق�تجار�ة�حيث��سمح�للمؤسسات�بأن�تتالءم�مع�ضغط��نتاج�والتخز�ن  

لقد�قام�املشرع�ا��زائري�بوضع�أنظمة�ت�ناسب�و�شاط�املؤسسات�التجار�ة��ي��سا�م�������������������

.                                               تطو�ر��ذه�ال�شاطات�وتنمية��قتصاد�الوط���و�التا���تطو�ر�التجارة�ا��ارجية

طة�الصناعية�املوج�ة�نحو�التصدير�مما����ع�املؤسسات�الصناعية��ذه��نظمة��سمح�بتطو�ر���ش�

وع���املستوى�ا��ار���, ع���عرض�منتجا��ا�ع���املستوى�املح���ملواج�ة�املنتجات�املستوردة�من�ا��ارج



  

بتقديم�منتجات�ومواد�بأسعار�منافسة�وذلك�عن�طر�ق�تخفيظ�الت�اليف�ا��اصة�أثناء�است��اد�املواد�

صف�مصنعة�دون�فرض�رسوم�وحقوق�جمركية�أو�تخفيض�ا�مما�يجعل��نتاج�أقل�ت�لفة��ولية�والن

.                                                                                                                 والذي��ساعد�ع���التصدير�بأسعار�تنافسية

�مية��قتصادية�ل�ذه��نظمة�باعتبار�ا�عامال�أساسيا�لتنمية�من�خالل��ذه�الدراسة�تظ�ر�لنا�� 

حيث��س���كذلك�لت�شيط�الصادرات�, التجارة�والصناعة�و���يع��س�ثمارات��جن�ية�والوطنية

املتمثل�����س�يل�العمليات�, وقد�نص�ع����ذه��نظمة�قانون�ا��مارك�وحدد�ال�دف�م��ا, و���يع�ا

املؤسسات��نتاجية�عن�طر�ق�منح�ا�امتيازات�جبائية�ومالية����الوقت�الذي�التجار�ة�ال���تحقق�ا�

.أصبح�فيھ�نمو�الصادرات��دفا�أوليا����برنامج�عمل�املؤسسة�بذا��ا  

 

Summary card 

              The development of foreign trade, the increase in the movement of 

goods, the large volume of national and foreign investments, export and import 

activities, and in light of international competition, international trade has 

become a great challenge and has become dependent on the extent of the 

development of the customs system and the incentives and facilities it provides 

that allow attracting foreign investments and developing local investments. 

In this research we have dealt with highlighting the basic tasks of the Customs 

Administration, as well as defining the capabilities and privileges granted by 

customs regulations in developing trade and industry and encouraging 

investments, as well as simplifying its procedures and provisions in order to 

promote its activities in light of international competition. 

                The customs system is represented in the customs procedures to which 

the goods that are under customs control are subjected, and the goal of 

establishing customs economic systems is to promote trade exchanges with 

abroad and develop the capabilities of industrial enterprises to export and this is 

through the concessions granted and this is in order to upgrade their 

competitive capabilities to penetrate foreign markets. Fast foreign trade has also 



  

become the main engine for it through the rules, laws and agreements 

concluded with countries, as it contributed to developing export activity and 

enhancing the capabilities of institutions in placing their products in 

international markets. These regulations also gave institutions financial 

advantages due to not prompt payment of rights and customs duties in addition 

to commercial advantages. Allows enterprises to adapt to production, storage 

and marketing pressure. 

              The Algerian legislator has put in place regulations commensurate 

with the activity of commercial enterprises in order to contribute to the 

development of these activities and the development of the national 

economy and thus the development of foreign trade. These systems allow 

the development of export-oriented industrial activities, which encourages 

industrial enterprises to display their products at the local level to meet the 

products imported from abroad, and at the external level to provide products 

and materials at competitive prices by reducing the private costs during the 

import of raw materials and half manufactured without imposing duties and 

customs rights Or reducing them, which makes production less expensive 

and helps export at competitive prices. Through this study, the economic 

importance of these systems is shown to us as a fundamental factor for the 

development of trade and industry and the encouragement of foreign and 

national investments, as it also seeks to stimulate and encourage exports. 

The customs law stipulated these regulations and defined their goal, which is 

to facilitate the commercial operations achieved by productive institutions 

through Granting them tax and financial concessions at a time when the 

growth of exports has become a primary goal in the institution's work 

program itself  


