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    يــمركسة جخسج مقدمت ضمن متطلباث هيل شهادة ماستر أكاديم   

  الشعبت: علوم التسيير      التخصص: إمداد و هقل دولي  
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 :املؤطس جحت إشساف ألاستاذ                           :               إعداد الطالبطسف من مقدمت     

  محمـــــدأبلقــــاسم                                                             عسكـــسي عمــــاز            

 

 :  ألاساجرةاللجىت املكوهت من 

 عن الجامعت السجبت الاسم واللقب الصفت
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 ضـــــــــــــــالبي حامعت أ .محاضس أستاذ دـــــــــــس محمـــــــــــبوبك مىاقشا
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 خالــــــدة  تـــحكم

 

 

 

 

 

 ،هو الواجب إنماعرف ين ٌأالشيء الجوهري الوحيد األحرى ب إن" 

 ئشاطنه محيط بال إ عظيٌم،و  مقدسٌ  اإلنسانيكم هو الواجب 

 نه يلد و يربي جميع المخلوقات "إ

 

 " كونفوشٌوس "الفٌلسوؾ الصٌنً                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۞ ر هللاـاس ال يشكـر امنـن ال يشكــم ۞                      

ىلابمشكر اموافر  أ توجو        املمامقامئني عىل نرش رساةل ال فاضل ال ساتذة ا 

  و توس يع ملارف امطلبة،                                   

 ةـــاتو امقميــعىل توجهي  دــــأ محم بلقاســــماملرشف :  ال س تاذخص ابذلكر أ  و     

  املذكرة. هيف اجناز ىذامبني  ال ثرو مالحظاتو ادلقيقة اميت اكن ميا         
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  الفـــهــرس                                      

 املقدمــــــــــــــت

 : ماهـيت الاستثمـازل ألاول ـــالفص

دـــــــمهيج  

مفهىم الاستثمار :املبحث ألاول   

تعاريف الاستثمار: املطلب ألاول         

     التعزيف الفلهي لالستثمار الفسع ألاول:  

  تعزيف الاستثمار في اللضاء الدولي  الثاوي: عالفس  

  تعزيف الاستثمار في اللاهىن الدولي  :الفسع الثالث 

مفهىم الاستثمار في كاهىن الجشائز  :املطلب الثاوي        

      مفهىم الاستثمار في اللاهىن الداخلي  :الفسع ألاول      

  ستثمار في الاافاكتاا الثئائت مفهىم الا  :الفسع الثاوي     

أشيال الاستثمار وأدوااه  :املبحث الثاوي  

أشيال الاستثمار  :املطلب ألاول         

   الاستثمار املباشز والغير مباشز  :الفسع ألاول        

الاستثمار التجاري والصئاعي  الفسع الثاوي:         

الاستثمار التللتدي والحدًث  :الفسع الثالث         

أدواا الاستثمار  :املطلب الثاوي        

ألاوراق املالت  والعمالا ألاحئبت الفسع ألاول:          

   الاستثمار في املشزوعاا الاكتصادً   :الفسع الثاوي       

الاستثمار في العلاراا  :ثالثالفسع ال         

الاستثمار في السلع :لفسع السابعا         

مبادئ وأحهشة الاستثمار في الجشائز  املبحث الثالث :  

    املبادئ املطلب ألاول:      

    مبدأ املساواة  :الفسع ألاول        

مبدأ حزي  الاستثمار : الثاويالفسع          

مبدأ استلزار التشزيع :فسع الثالثال         

مبدأ حزي  التحىيل  الفسع السابع:         

مبدأ التحىتم الدولي لحل النزاعاا  :الفسع الخامس         



 

ألاحهشة امليلف  باالستثمار : املطلب الثاوي        

املجلس الىطني لالستثمار  الفسع ألاول:         

الىوال  الىطئت  لتطىيز الاستثمار :الفسع الثاوي         

الطعىن  لجئ  :الفسع الثالث         

   الشبان الىحتد   :الفسع السابع       

الاستثمار في الجشائزاملشاًا و اللتىد على  :املبحث السابع  

الاستثمار في الجشائز  مشاًا :املطلب ألاول         

ئت  والجمزهت  وإلاعفاءاا ألاخزي املشاًا الجبا :الفسع ألاول          

رة الاحتذابت  للاهىن الاستثمار اللد :الفسع الثاوي         

اللتىد على حزي  الاستثمار  :املطلب الثاوي        

    حم الشفاع  والشزاه   :الفسع ألاول        

إعادة استثمار الفىائد الثاوي:الفسع          

 خاجمت الفصل ألاول 

 الفصل الثاوي : ألاهظمت الجمسكيت الاقتصاديت

  دـــــــجمهي

انستم وابستط إلاحزاءاا الجمزهت   املبحث ألاول:  

ت  الاافاكت  الدولت  لتبستط وانستم ألاهظم  الجمزه: املطلب ألاول         

  3791تعزيف الاافاكتاا باألهظم  الجمزهت  هتىاى لسئ   :الفسع ألاول        

  377طبتم الاافاكت  املعدل  لسئ  مضمىن ومجال ا :الفسع الثاوي       

 مجال اطبتم الاافاكت  وإدارتها  الفسع الثالث:       

   اطبتم الاافاكت  من طزف املتعاكد   املطلب الثاوي:       

 كبىل ألاحيام وائفتذها  الفسع ألاول:             

 مصادك  الجشائز على الاافاكت   الفسع الثاوي:             

اطبتم التسهتالا الجمزهت  في إطار اافاكت  هتىاى  :املطلب الثالث        

 الفحص وإلافزاج عن البضاع  الفسع ألاول:             

 اىئىلىحتا املعلىماااملزاكب  الجمزهت  واستخدام  الفسع الثاوي:             

 املعلىماا واللزاراا الاستئئاف في املسائل الجمزهت   :الفسع الثالث             

 التسهتالا املتعلل  باألهظم  الجمزهت  :الفسع السابع             

 



 

 ألاهظم  الجمزهت  الاكتصادً  املىحه  لتخشين البضائع )هظام املستىدعاا( :املبحث الثاوي

املستىدع العمىمي : املطلب ألاول         

 تعزيف املستىدع العمىمي  الفسع ألاول:    

 فتح واستغالل املستىدع العمىمي  الفسع الثاوي:    

املستىدع الخاص  املطلب الثاوي:        

 مفهىم املستىدع الخاص  الفسع ألاول:       

 فتح واستغالل املستىدع الخاص  الفسع الثاوي:                            

   الامتتاساا املمئىح  لئظام التخشين  املطلب الثالث:      

ألاهظم  الجمزهت  الاكتصادً  املىحه  الستعمال البضائع  املبحث الثالث:  

اللبىل املؤكت للعتاد املىحه لالستعمال على حالته  املطلب ألاول:        

 تعزيف اللبىل املؤكت  :الفسع ألاول        

 شزوط الاستغالل  الفسع الثاوي:       

اللبىل املؤكت من أحل املعارض  :املطلب الثاوي        

 تعزيف الئظام  الفسع ألاول:       

 شزوط الاستغالل  :فسع الثاويال       

التصدًز املؤكت لالستعمال على الحال   :املطلب الثالث        

 مفهىم الئظام  ألاول:الفسع        

 شزوط الاستغالل  :الفسع الثاوي       

ATA اللبىل املؤكت بىاسط  دفتر املطلب السابع:         

 تعزيف الئظام  الفسع ألاول:       

 اللبىل  إحزاءاا الفسع الثاوي:       

   مشاًا ألاهظم  الجمزهت  املىحه  الستعمال البضائع املطلب الخامس:      

ألاهظم  الجمزهت  الاكتصادً  املىحه  لتحىيل البضائع السابع: املبحث  

اللبىل املؤكت لتحسين الصئع املطلب ألاول:        

 تعزيف الئظام  الفسع ألاول:       

 شزوط الاستغالل  :الفسع الثاوي       

    التصدًز املؤكت لتحسين الصئع  :املطلب الثاوي      

 تعزيف الئظام  :الفسع ألاول        

 شزوط الاستغالل :الفسع الثاوي       



  

عادة التمىين باإلعفاء إ املطلب الثالث:        

 تعزيف الئظام  الفسع ألاول:       

 شزوط الاستغالل  الفسع الثاوي:       

   املستىدع الصئاعي  املطلب السابع:      

 تعزيف  الفسع ألاول:       

 شزوط الاستغالل  :الفسع الثاوي       

مشاًا ألاهظم  املىحه  للتحىيل  :املطلب الخامس        

ألاهظم  الجمزهت  الاكتصادً  املىحه  لعبىر البضائع املبحث الخامس:  

العبىر الجمزوي الداخلي  املطلب ألاول:        

 تعزيف العبىر الداخلي  :الفسع ألاول        

  شزوط الاستغالل الفسع الثاوي:       

العبىر الدولي  املطلب الثاوي:        

 تعزيف العبىر الدولي :الفسع ألاول        

 هظام العبىر الدولي  استغالل :الفسع الثاوي       

 مشاًا هظام العبىر  املطلب الثالث:     

 خاجمت الفصل الثاوي 

 العامت خـــــاجـــمتال

 عـــــــت املساحـــــــقائم
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 مقــدمـــــة

 

ركة االقتصادٌة كوسٌلة من وسابل تدعٌم الح الجمركٌةاالستثمار فً األنظمة  إن       

ة لالقتصاد ـــدى الوسابل الحدٌثة خاصة بالنسبـــٌعد إح ،التجارٌة والصناعٌة والخدمٌة

ألنه رؼم وجود نصوص فً مراحل سابقة تسمح بممارسة هذا النشاط إال أنه  ،الجزابري

ل االقتصاد موجه لم ٌكن فٌه جدوى من اللجوء إلى ذلك، إال أنه بعد الدخو أنبالنظر إلى 

استؽالل  فً ، شرعت المؤسسات العمومٌة والخاصةفً اقتصاد السوق منذ التسعٌنات

ض أو ة المتاحة سواء فً إطار التبادل التجاري المحواستعمال األنظمة االقتصادٌة الجمركٌ

، أو فً صة بهاأو اعتماد سٌاسة التصدٌر بواسطة أنظمة خا القٌام بإنشاء مصانع منتجة

  .الموضوعة تحت الرقابة الجمركٌة إطار المعارض والصالونات

جعلها فإن األنظمة الجمركٌة ٌسهل فً الحركة المٌنابٌة وٌ ،ما سبقع وبؽض النظر     

 . التً تعرؾ تسارعا لم ٌسبق من قبلأكثر استقطابا للتجارة الدولٌة 

 تتمحور اإلشكالٌة فً السؤال التالً  :اإلشكالٌة

 ستثمار؟ركٌة فً تدعٌم اإلجمقتصادٌة الما هو دور األنظمة اإل -

 :  األسئلة الفرعٌة

     الفرعٌة:طرح مجموعة من التساؤالت  اإلشكالٌة ٌمكنعلى أساس هذه          

 ما هو مفهوم االستثمار وما هً أنواعه وأدواته ؟ -

 ؟للمستثمر ً التسهٌالت و االمتٌازات الممنوحةما ه -

   الموضوع:دوافع اختٌار 

 :الموضوع إلى االعتبارات التالٌة تعود األسباب التً دعتنا الختٌار ودراسة هذا        

باعتباره محركا لالقتصاد والتنمٌة أهمٌة االستثمار واالستثمار األجنبً خصوصا  -

  .الشاملة

تحفٌزات  االستثمار فً قطاع األنظمة االقتصادٌة الجمركٌة وما تقدمه من مزاٌا و -

 .لتشجٌع االستثمار عموما

 .فً األنظمة الجمركٌة االقتصادٌة التسهٌالت الممنوحة فً إطار االستثمار -
 

 بعمق اإلشكالٌة المطروحة.قلة الدارسات النظرٌة المٌدانٌة التً تناولت  -
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 :أهداف البحث

التعرؾ على األنظمة الجمركٌة االقتصادٌة المتبعة فً الجزابر وإظهار االمتٌازات  -

  .التً تعرضها للمتعاملٌن االقتصادٌٌن

إبراز المهام األساسٌة للجمارك من خالل تبسٌط اإلجراءات وترقٌة نشاطها فً ظل  -

  .المنافسة األجنبٌة

  .الممنوحة فً هذا االستثماراإلعفاءات  -

  .إثراء المكتبة بموضوع جدٌد -

 :المنهج المستخدم فً البحث

 تحلٌلٌا وذلك نهجااستخدمنا م البحث،تبعا لتعدد الجوانب المتعلقة بإشكالٌة هذا         

اعتماد البحث  كما تم ،ؾ الفقهٌة والقانونٌة والقضابٌةٌعند استعراضنا لمختلؾ التعار

، والدراسات المقدمة فً على المراجع المختلفة مثل الكتب األكادٌمً الذي ٌعتمد

    .الموضوع 
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 : ماهٌة االستثمارالفصل األول

 :تمهٌــد

، وهو ما انعكس على لالستثمارسمٌت باألشكال الجدٌدة  أنواع جدٌدة عرؾ االستثمار       

ونظرا للتباٌن فً إعطاء مفهوم مضبوط  ،فته التجارة واالقتصاد العالمٌٌنالتطور الذي عر

كل فإن كل من القضاء والقانون قد تناوال  ،ولً أو المحلًسواء على المستوى الد لالستثمار

ظهرت فً هذا  وقد ،حسب تفسٌره مفهوم االستثمار من الزاوٌة التً ٌراها ذات جدوى

 .ولٌة أملتها الظروؾ حسب كل حالةالشأن تفاسٌر وطنٌة ود

لتعدد المصادر المتمثلة فً التشرٌع الوطنً  ستثمارلالمفهوم موحد  و ٌرجع عدم وجود    

واالختالؾ فً الؽاٌة  ،والتشرٌع الدولً المتمثل فً المعاهدات الثنابٌة ومتعددة األطراؾ

كما ترجع  ،و بٌن الدول والمستثمرٌن األجانبواألهداؾ سواء بٌن الدول فٌما بٌنها أ

باهتمام  حض الصعوبة فً إٌجاد تعرٌؾ محدد إلى كون االستثمار مصطلح اقتصادي لم ٌ

من القانون الدولً العام ولقد تؽٌر محتواه مع تطور العالقات االقتصادٌة الدولٌة فانتقل 

وفً هذا الشأن سوؾ وم جدٌد ٌشمل كل أشكال االستثمار، مفهوم كالسٌكً ضٌق إلى مفه

 . االستثمارمفاهٌم  نتناول مختلؾ تعارٌؾ و

 مفهــــــــوم االستثمار األول:المبحث 
 

ٌعتبر تعرٌؾ االستثمار مسألة أساسٌة لتحدٌد مجال تطبٌق القانون الداخلً لدولة          

واالتفاقٌات الدولٌة الخاصة بحماٌة وتشجٌع  ،األجنبٌة األموالالمستقبلة لرؤوس 

ب إلٌه من تعرٌؾ االستثمار هذالفقه فٌما لك نقؾ على رأي ذل ،األجنبٌةاالستثمارات 

وم االستثمار فً القانون هجانب تحدٌد مف إلىا ذ، هالدولٌةا تعارٌؾ القوانٌن ذ، وكعموما

 حد كبٌر مفهوم االستثمار. إلىت حوض التًالثنابٌة  باالتفاقٌاتالجزابري خاصة فٌما ٌتعلق 

مشرع ال نفإن المالحظ أن قوانٌن االستثمار الجزابرٌة لٌس عمرها طوٌل وأل       

ارؾ علٌها فً الدول العرٌقة فً مفاهٌم المتعالقد حاول استدراك التأخر باعتماد  الجزابري

وذلك من خالل استصدار مجموعة قوانٌن تشجع على االستثمار بالرؼم من  ،رأسمالٌة ال

 .هتها خاصة فً المراحل األولىجبعض االنتقادات التً وا
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 االستثمار تعرٌف: األول المطلب     

الت استثمارٌة ااألموال الفابضة فً أدوات ومجتوظٌؾ نه على أٌعرؾ االستثمار              

متنوعة بهدؾ خلق إنتاج جدٌد أو توسٌع اإلنتاج الحالً وزٌادة تكوٌن رأس المال على 

والمجتمع لتحقٌق زٌادة فعلٌة فً الثروة االقتصادمستوى 
ؼٌر أن تطور الفقه والقانون  ،(1)

لالستثمار وهو ما سوؾ نتطرق له لتحدٌد مفهوم دقٌق  اآلراءتباٌن فً  إلىأدى  ٌنالدولٌ

 بالتفصٌل.

 : التعرٌف الفقهً األولفرع ال

 بالنسبة للبعض ٌعبر عن حقوق ملكٌة ،اختلؾ الفقهاء فً تحدٌد مفهوم االستثمار       

قهاء ، ؼٌر أن معظم الففهو عبارة عن تصرؾ اقتصادي خراآل، أما بالنسبة للبعض األجانب

المدة  ،رأس المال: شروط فً عملٌة االستثمار وهً ٌتفق على ضرورة توافر أربعة

نسبة لرأس المال ٌجب أن ٌكون نقدا أوعٌنا فً شكل براعة بالف ،الخطر و ،الهدؾ ،الزمنٌة

املة معٌار للتفرقة بٌن االستثمار والمع ًأما المدة الزمنٌة فه ،فة الفنٌةاالختراع والمعر

ال فإنها ٌجب أن ٌكون االستثمار لفترة زمنٌة معٌنة تكون متوسطة وطوٌلة وإ التجارٌة إذ

 .عبارة عن معاملة تجارٌة

والمعٌار الرابع هو  ،وبالنسبة للهدؾ ٌجب أن ٌكون االستثمار هادفا لتحقٌق الربح       

بعض المخاطر الناتجة عن االستثمار والخارجة عن ل محٌث أن المستثمر ٌتح ،الخطر

   .ة الدولة المستقبلة لرؤوس األموال وهذه المخاطر ال ٌمكن التنبؤ بها مسبقاإراد

وقد اعتمد بعض الفقهاء على احدي المعاٌٌر دون األخرى مثل ذلك التعرٌؾ القابم       

ال بهدؾ تحقٌق عابد أو فابض على الهدؾ ''االستثمار عملٌة من عملٌات استؽالل رأس الم

 معهد القانون الدولً. " وهو تعرٌؾ تبناه مالً

، ه االستثمار والتحلٌل االستثماريحسب الدكتور "درٌد كامل آل شبٌب" فً كتاب و       

لفترة زمنٌة محددة بهدؾ  األموالاالستثمار بأنه ''توظٌؾ قد عرؾ  "سفران" الفقٌه فان

التضخم لألموال ومخاطر الحصول على تدفقات نقدٌة مستقبلٌة تعوض عن القٌمة الحالٌة 

لمنح لرأس  التوظٌؾعلى أنه '''' ووفقا للمفهوم االقتصادي تم تعرٌؾ االستثمار والتدفقات

                                                           
.@900، األردن  ?8ص  االستثماري،الستثمار و التحلٌل ا ،د.درٌد كامل آل الشبٌب -  1   
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سلع أو خدمات تشبع  إنتاج إلىمن خالل توجٌه المدخرات نحو المستخدمات تؤدي  المال و

 تهقتصادٌة للمجتمع وزٌادة رفاهٌالحاجات اال
(1). 

بأنه تخصٌص " االستثمارقد عرؾ  "''بروناس األستاذ و حسب نفس المؤلؾ فان      

 .المواد من أجل تحقٌق العوابد المتوقع الحصول علٌها مستقبال خالل فترة زمنٌة طوٌلة''

ات اإلنتاجٌة ــوهناك من عرؾ االستثمار بأنه استخدام المدخرات فً تكوٌن الطاق      

ات اإلنتاجٌة القابمة ـــعلى الطاقات للحفاظ ــة إلنتاج السلع والخدمـــدة الالزمــالجدٌ

الباحث فً االستثمار الدولً أن االستثمار  "DUNNINGدنٌنق " ا وٌعتبرــوتوسٌعه

ٌعتبر صفقة كاملة تتضمن تنظٌم إنشاء المشروعات وتورٌد التكنولوجٌا " :ٌعرؾ كما ٌلً

 ."والخبرات التنظٌمٌة واإلدارٌة وتأهٌل الكوادر

ال  لالستثمار األربعةأن المعاٌٌر  إلًمعظم الفقهاء ذهبوا فً رأٌهم  نالخالصة أ و       

  .االستثمار ىص منها إلعطاء تعرٌؾ متكامل لمعنمنا

 تعرٌف االستثمار فً القضاء الدولً   الثانــً:فرع ال

قضٌة  المثال سبٌل ى، وعلالدولٌةالمحكمة من خالل األحكام الصادرة عن        

Barcelona Traction And Power Light  Compagny   فٌفري  05بتارٌخ 

حاولت المحكمة تحدٌد الدولة التً تتمتع بالصفة لحماٌة مصالح مستثمر بلجٌكً  ،1970

األخذ ، فأكدت على نشاطها فً إسبانٌاطبقا للقانون الكندي والتً تمارس  أنشأت ةفً شرك

الداخلً فً ؼٌاب األحكام الخاصة بالقانون الدولًبعٌن االعتبار قواعد القانون 
(2). 

لكن القوانٌن الداخلٌة عموما تحاول تقٌٌد مفهوم االستثمار لٌصبح مقتصرا على        

وهذا عكس االتفاقٌات الدولٌة التً تكرس توسٌع  ،المباشرالمفهوم الكالسٌكً لالستثمار 

مفهوم االستثمار وهذا من أجل توسٌع مجال تطبٌقها لتشمل كل أشكال االستثمار مهما كانت 

 طبٌعته.

 تعرٌف االستثمار فً القانون الدولً   :الفرع الثالث

 تعرٌؾوكذا ، الثنابٌة متعددة األطراؾ، الجهوٌة مختلؾ االتفاقٌاتهذا التعرٌؾ ٌشمل       

  .و األسباب المؤثرة فً ذلك المنظمات الدولٌة لالستثمار

                                                           
 .?8المرجع السابق ص  -  1

0;8ص   9089الجزائر  –االستثمارات األجنبٌة فً القانون الجزائري  –د عٌبوط محند و علً   -  2  
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      :لٌةاالتفاقٌات الدو -أ    

نجد اتفاقٌة  ،ات الدولٌة المتعددة األطراؾ المتخصصة فً االستثمارٌمن أهم االتفاق       

المنازعات الخاصة وٌة التً تم بموجبها إنشاء المركز الدولً لتس 1965واشنطن لعام 

ما فتح  ،ٌتم تحدٌد مفهوم دقٌق لالستثمار من خالل هذه االتفاقٌة لم ،(CTRDI) باالستثمار

، لذلك أصبح المركز مختصا بالنظر فً ستثمار الدولًلالالمجال أمام التطورات فً المٌدان 

والشرط الوحٌد ٌتمثل فً  ،كل الخالفات ذات الطبٌعة القانونٌة والتً لها عالقة باالستثمار

زالمرك ىى عرض النزاع المطروح علموافقة األطراؾ عل
(1). 

المتضمنة إنشاء الوكالة المتعددة األطراؾ  ،1985لعام اإلضافة إلى اتفاقٌة سٌول ب       

هذه  لدى لضمان االستثمارات، جاءت هذه األخٌرة بتعرٌؾ محدد لالستثمار ألن رأس المال

له عالقة  فالبد من أن ٌوجه لضمان عملٌة االستثمار ولٌس كل ما ٌتعلق أو ،الوكالة محدد

وهذه الهٌبة تمٌز بٌن االستثمار الصالح للضمان وؼٌر الصالح لذلك، ومنها ، باالستثمار

  .حقوق الملكٌة والقروض المتوسطة أو الطوٌلة األجل

على  ؾتفاقٌات الدولٌة ٌتوقاال من خاللمما سبق، ٌتضح أن تحدٌد تعرٌؾ االستثمار        

 مهام ومصلحة كل اتفاقٌة فً تحقٌق أؼراضها وأهدافها المنوطة بها.

  :تفاقٌات الجهوٌةاال -ب

العناصر التً لها قٌمة  االتفاقٌات الجهوٌة وضع تعارٌؾ واسعة وشاملة لكل تحاول       

حول ترقٌة وحماٌة االستثمارات  االتفاقٌةومن خالل التجارب القابمة مثل ، اقتصادٌة

جاءت بتعرٌؾ موسع ٌشمل كل أشكال  األخٌرةفإن هذه ، جمعٌة أمم أسٌا الجنوبٌة الشرقٌةل

وهذا على ؼرار االتفاقٌة ، تقلٌدٌة والحدٌثةال األشكالرأس المال مهما كانت طبٌعته وشملت 

المؤتمر  فً منظمة األعضاءحول ترقٌة وحماٌة وضمان االستشارات بٌن الدول 

اإلسالمً
(2). 

   :االتفاقٌات الثنائٌة -ج

تحاول تكرٌس  األخٌرةفإن هذه ،ؾ االستثمار فً االتفاقٌات الثنابٌة ٌبالنسبة لتعر       

، وتتبعها عادة تحدٌد شامل ألشكال االستثمار التً تؽطٌها االتفاقٌة لالستثمارواسع مفهوم 

                                                           
 . ;89المرحع السابق  ص   -  1

 .?89المرجع السابق، ص  -  2
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حقوق والمصالح مهما كانت وال  األمالك"عبارة  إلىفعلى سبٌل الذكر تشٌر هذه االتفاقٌات 

 .األخرىتحدٌد قابمة االستثمارات العٌنٌة  وهو عكس االتفاقٌات ل'' وهذا طبٌعتها

، تتضمن لتشرٌع الداخلً للدولة المستقبلةولتفادي التناقضات بٌن االتفاقٌة الثنابٌة وا      

، باعتباره لتشرٌع الداخلً للدولةحترام اإبعض االتفاقٌات عنصرا أخر ٌتمثل فً ضرورة 

تشرٌع الدولة المضٌفة  إلىشرطا أساسٌا لتطبٌق االتفاقٌة لكن بعض االتفاقٌات ال تحٌل 

إما أن ٌتضمن شرطا ٌنص على ضرورة  ،فً هذه الحالة ،عند تحدٌد معنى االستثمار

أن ٌتضمن شرطا ٌنص على ضرورة انجازها  او، الدولة المضٌفة طبقا لتشرٌع انجازها

ة لالتفاقٌة الجزابرٌة ، كما هو الشأن بالنسبرأس المالـطبقا لتشرٌع الدول المستوردة ل

.ق علٌها الدولة المضٌفةتطبق االتفاقٌة على االستثمارات التً تواف  أو ال، الفرنسٌة
(1)   

 الدولٌة:المنظمات  -د  

والمنظمة من  (FMIستثمار هً صندوق النقد الدولً )باالمن المنظمات المهتمة        

فصندوق النقد الدولً ٌنطلق فً تعرٌؾ ، (OCDEل التعاون والتنمٌة االقتصادٌة )أج

عنصر المساهمة الفعلٌة فً تسٌٌر المؤسسة باعتباره الهدؾ الربٌسً من  مناالستثمار 

تعرٌفها من الهدؾ من عملٌة  ( فانطلقت فOCDEًأما منظمة التعاون )، عملٌة االستثمار

االستثمار المتمثل فً ضرورة تحقٌق مصلحة مالٌة دابمة إلى جانب ممارسة تأثٌر حقٌقً 

على تسٌٌر الشركة
(2). 

االستثمارات لالستثمار بالصٌاؼة التالٌة '' صندوق النقد الدولً تعرٌؾد جاء قو       

المباشرة هً تلك المنجزة بهدؾ تحقٌق منفعة دابمة بواسطة مؤسسة تمارس نشاطها فً 

القرار الحقٌقً فً ، الهدؾ منه الحصول على سلطة االستثمار إقلٌماالقتصادي ؼٌر  اإلقلٌم

االستثمار المباشر هو ذلك المنجز انطالقا من بلد أجنبً بواسطة '''' وتسٌٌر المؤسسة

واقعة فً بلد )أ( أي بواسطة شراكة واقعة فً الخارج بهدؾ تحقٌق فابدة مالٌة مؤسسة 

 ."دابمة وتأثٌر حقٌقً فً التسٌٌر

 

                                                           
من االتفاقٌة الجزائرٌة الفرنسٌة فان عبارة االستثمار تشٌر إلى األموال كاألمالك و الحقوق باختالف  8/ف8تطبٌقا للمادة  -  8

أنواعها الى جانب كل عنصر من األصـــــــــول مهما كان نوعــــــــه و المرتبطة بنشاط اقتصادي و المتمثلة على سبٌل الخصوص 

. ;@@09/08/8الصادرة بتارٌخ  08ر ج ج عدد ال الحصر فٌما ٌلً ج   

   .  >:8، المرجع السابق ص  د عٌبوط محند و علً -2
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  يقانون الجزائرالمفهوم االستثمار فً  : الثانًب المطل 

ع شرمال ٌضعالمعدل والمتمم لم  01/03منذ االستقالل إلى ؼاٌة صدور األمر رقم:        

االتفاقٌات الثنابٌة التً تتناول تفاصٌل حول  لالستثمار، باستثناءتعرٌؾ محدد  الجزابري أي

عملٌة االستثمار من حٌث التعرٌؾ والمجال ومختلؾ البنود التعاقدٌة، ألجل ذلك ٌجب 

 :مفهومٌن التالٌٌنالالتطرق إلى 

 مفهوم االستثمار فً القانون الداخلً  :األول فرعال

فً  ستقالل ٌتضح أنها اتسمت بالتحفظالقوانٌن الصادرة منذ االالتصفح لمختلؾ        

  .تعرٌؾ االستثمار

شرع بتحدٌد مجال تطبٌق االستثمار وقصد ماكتفى فٌه ال 63/277 :فالقانون رقم       

  .بذلك االستثمار المباشر بشكل حصري

 واإلٌدٌولوجًالسٌاسً  الوضع وبحكم ،تعرٌؾ فلم ٌحدد أي 66/204 :أما األمر       

استبعاد رأس المال  ى، فإن المشرع الجزابري نص صراحة فً هذا القانون علآنذاك

القتصاد الوطنً والمخصصة لالخاص من مشارٌع االستثمارات فً القطاعات الحٌوٌة 

للدولة والهٌبات التابعة لها
(1). 

تعرٌؾ رؼم أنه كرس  فلم ٌأت بأي ،93/92رقم  ًأما بالنسبة للمرسوم التشرٌع       

ة حصص من رأس المال االستثمار المنجز بواسط ى، واقتصر علل االستثمار األجنبًمجا

الخدمات التً تتم دون رأس  واستبعد على سبٌل المثال االستثمار فً أو حصص عٌنٌة

موجهة لالستثمارات التً  فإنهاة الواردة  فٌه ٌبٌالجمركٌة والضر متٌازاتن االأكما  ،المال

تساهم فً تنمٌة االقتصاد الوطنً
(2). 

ثمار من خالل المعتد والمتمم واضحا فً تعرٌفه لالست 01/03بٌنما جاء األمر رقم        

أموال  قتناءا :ثمار فً مفهوم هذا األمر ما ٌأتً( كما ٌلً "ٌقصد باالست02المادة الثانٌة )

التأهٌل أو إعادة  إعادة تندرج فً إطار استحداث نشاطات جدٌدة أو توسٌع قدرات اإلنتاج أو

 " طات فً إطار خوصصة جزبٌة أو كلٌةعٌنٌة ،استعادة النشاالنقدٌة أو الالملكٌة المساهمات 

                                                           
8;8د .عٌبوط محند وعلً المرجع السابق ، ص  -9    

المتعلق بالنقد و القرض : ٌرخص للمقٌمٌن فً الجزائر بتحوٌل رؤوس  :900/?0/=9المؤرخ فً :  88/:0نص األمر   -8

  الخارج لضمان تحوٌل نشاطات فً الخارج مكملة لنشاطاتهم المتعلقة بإنتاج السلع و الخدمات فً الجزائر.األموال إلى 
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ٌتضح من هذا التعرٌؾ إرادة المشرع الجزابري فً توسٌع مجال النشاط لٌشمل كل        

، ؼٌر أنه اشترط القتصاد الوطنًلالقطاعات االقتصادٌة بما فً ذلك تلك التً تعتبر حٌوٌة 

 .القطاعاتهذه رخصة لالستثمار فً بعض  الحصول على

 مفهوم االستثمار فً االتفاقٌات الثنائٌة  : الثانًفرع ال

إن العبارات المستعملة فً االتفاقٌات الثنابٌة تعتبر هً أساس التعرٌؾ الممنوح        

تعرٌؾ لتفادي الؽموض ومنها مفهوم المواطنٌن، المن خالل ضبط العبارات ب لالستثمار

من خالل هذه العبارات تتضح ، و اإلقلٌموعابدات االستثمار  تثمر،المسمداخٌل ، الشركات

وسٌع مجال االستثمار لٌشمل مختلؾ قطاعات النشاط االقتصادي وبالتالً نٌة المشرع فً ت

 تشجٌع و حماٌة االستثمارات األجنبٌة. 

تشترط االتفاقٌات عادة وجود عالقة أو  االقتصادي،من أجل تحدٌد مجال النشاط و      

فً  ''االقتصاديٌة ''المرتبطة بالنشاط ربط مع نشاط اقتصادي وذلك باستعمال العبارات التال

 . ''نوعه أو ''كل قطاع نشاط اقتصادي أي قطاع اقتصادي مهما كان

دٌد مفهوم االستثمار ولكنها أضافت قابمة للعملٌات القانونٌة حولم تكتؾ االتفاقٌات بت       

سبٌل المثال ال م على ''شكال االستثمار قد تأن تحدٌد أالتً تعتبر استثمارات وأكدت ب

''الحصر
(1)

. 

 و أدواته ارــــاالستثم أشكالالمبحث الثـــــانً :   

، ظهرت أنواع جدٌدة من العالمً والتجارة الدولٌة عموما ادـور االقتصــرا لتطــنظ       

، وتسمح بالبحث عن فرص مع مختلؾ متطلبات السوق الحدٌثة االستثمارات التً تتماشً

 ارــ، وهذا بعدما عرؾ االستثماتـاعـالقطار إلً مختلؾ ـول االستثمـجدٌدة ومتنوعة لدخ

ونظرا لتعدد أشكال االستثمار سوؾ نتطرق بالتفصٌل إلى  ،الكالسٌكً مراحل زمنٌة طوٌلة

 .ىحدكل نوع على 

ها هً أساس هذا النشاط أهمٌة قصوى باعتبار كما تكتسً أدوات االستثمار       

والمخاطرة  خاللها على درجة األمان، ونظرا لتعددها وتنوعها سوؾ نكشؾ من االقتصادي

 .كل واحد ى جانب درجة السٌولة التً ٌحققهالكل أداة من أدوات االستثمار إل

                                                           
 .>@@80/8/=9،الصادر بتارٌخ  :9االتفاقٌة الجزائرٌة االسبانٌة ج ر ج ج ، عدد  - 1
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االقتصادي  دوره وسوؾ نخلص فً األخٌر إلى توضٌح أهمٌة كل استثمار مع       

ألن  الناتج الداخلً اإلجمالًواالجتماعً وما ٌحققه من فوابد للمجتمع وبالتالً فً 

، فٌنشر المعرفة العاملة الفنٌة وٌستمر لمدة أكبرٌحقق الٌد  نتاجاإلاالستثمار القابم على 

 .بكثٌر من األول فابدة  والثقافة اإلنتاجٌة وهذا عكس االستثمار القابم على التجارة فهو أقل

  أشكال االستثمارات : األولالمطلب 

، فهناك تقسٌم قابم على ستثماراتاالنتطرق إلى أنواع  المطلب سوؾفً هذا        

الستثمار المباشر والؽٌر وا االستثمار الصناعً والتجاري وكذا االستثمار التقلٌدي والحدٌث

 .   المباشر

 مباشر المباشر وغٌر الستثمار اال: األولالفرع 

هو ؼٌر مباشر من االستثمارات فً مسألة  ما و هو مباشرفٌما ٌكمن معٌار التمٌٌز        

وعلٌه فإذا كان الشخص المستثمر متحكما  ،فً الشركة Contrôle effectifالتحكم الفعلً 

فً الشركة من خالل المساهمة فً رأس مال الشركة فهو ٌعد مستثمرا مباشرا أما إذا لم 

 ؼٌر مباشر. استثمارفهو كذلك ٌكن 

باشر نجد ما ٌكون فً شكل قروض للدول لمساعدتها على ومن االستثمار الؽٌر م       

أو ،  ة لتؽطٌة العجز فً النقد األجنبًاقتناء السلع والخدمات أو على شكل تسهٌالت مصرفٌ

دون التحكم فً المشارٌع  الثابتةذات الفوابد  واألسهمعن طرٌق السندات  االكتتاب

االستثمارٌة
 investissement deالحوافظ(ٌدعى باستثمار الحافظات)أو  وهو ما (1)

portefeuilles  .  

بالتالً فإن االستثمار المباشر قابم على الحضور الدابم من خالل التأثٌر برأس المال و       

، بٌنما فإن االستثمار ؼٌر ارسة فعل التسٌٌر الحقٌقً للشركةوصناعة القرار من خالل مم

ر على  المشاركة عن بعد فً المشروع  دون المباشر فال ٌسمح بهذه المٌزة وٌكتفً المستثم

 تأثٌر أو تحكم فعلً فً إدارته.

 : االستثمار التجاري و الصناعً  الثانًالفرع 

هو ال ٌتمثل فً تحوٌل مركز اإلنتاج فٌعتمد االستثمار التجاري أساسا على التصدٌر        

إلى البلد المستقبل، أما الصناعً فٌعتمد على التموقع فً البلد المستقبل وهو بذلك  ٌزٌد من 
                                                           

 .?80قاهرة ، بدون سنة الطبع ،  ص عبد الواحد محمد الفار ، أحكام التعاون الدولً فً مجال التنمٌة االقتصادٌة ال -8    
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وعلٌه ٌمكن القول أن البالد المصدرة لرأس المال تفضل  ،البلد الطاقات اإلنتاجٌة لذلك

الصناعً فتفضله البالد تثمار االس، أما جاري ألنه ٌخدم موازٌن مدفوعاتهاالتاالستثمار 

  .نتاجٌةاإلتقبلة لكونه ٌزٌد من طاقاتها المس

 االستثمار التقلٌدي والحدٌث  :الثالثفرع ال

بحٌث  لالستثمار،شكال الحدٌثة تثمار بٌن األشكال التقلٌدٌة واألتمٌز دراسات االس       

ؼلب أل ةكاملالالتقلٌدٌة هو المسٌر بفضل حٌازته االستثمارات  ٌكون المستثمر األجنبً فً

 .لمستثمر المحلً هو صاحب األؼلبٌةالحدٌثة فا األشكالها أما فً المرأس 

ن ما ٌجمع بٌنها هو عامل مشترك ٌتمثل فً تقدٌم شركة أجنبٌة أمواال عٌنٌة أو ؼٌر إ       

أؼلب أو كامل رأس المال عٌنٌة لمشروع استثمار أو لشركة فً البلد المستقبل بٌنما 

 االجتماعً للمشروع فً ٌد المصالح المحلٌة.

وضع وسط بٌن التجارة بالمعنً الدقٌق فً  الجدٌدة لالستثمار األشكالتظهر        

واالستثمارات المباشرة التقلٌدٌة وهً طبعا متعددة نذكر منها
(1) : 

 ( l’entreprise conjointeع المشترك والشركة المشتركة )المشر :والأ

ل هذه الشركة عن مساهمة شرٌكٌن على األقل فً االستثمار وهً من األشكا تنشأ       

، أي ال ٌجب أن ٌكون أو أكثر من رأس المال  %50ن الطرؾ المحلً ٌمتلك أ الجدٌدة إذ

إلى أن من هذه الشركات ما ٌنشأ فً شكل عقد  اإلشارةتجدر ، أؼلبٌة رأس المال لألجنبً

 %50ٌدعى بالعقد ذي االنسحاب التدرٌجً ، فاالنطالقة تكون بامتالك األجنبً أكثر من 

 .أقلٌة فً الشركة أو ٌنسحب تماما ٌبقى له بعد ذلك نمن رأس المال على أ

 ( L’accord de licence) اإلجازةعقد  :ثانٌا  

الحصول على  إمكانٌةللطرؾ المحلً  األجنبًوهو الذي ٌمنح بموجبه المتعامل        

المعرفة مقابل ثمن معٌن ٌدفعه الطرؾ المحلً، سواء عن طرٌق مبلػ  أوالتكنولوجٌا 

 المال. رأسفً  األجنبًالمتعامل  بإشراك أوعن طرٌق نسبة فً المبٌعات  أوجزافً 

، فهو ٌحقق منافع ذات لمترتبة على استؽالل التكنولوجٌامزاٌا هذه العقود ا إلى إضافة       

 منها المساعدة فً سد الثؽرات و الفوارق من خالل استعمال ،للبالد الصناعٌة أهمٌة

                                                           
1 -Charles Oman ; les nouvelles formes d’investissement dans les P.V.D Paris O.C.D.E 8@?;, p.8<;.   
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 بما قد ٌتوصل إلٌه المرخص له من معارؾ جدٌدة لتكنولوجٌا المعنٌةا
(1)

مما ٌوفر الكثٌر ، 

 وٌر.الالزمة للتط األموالمن الوقت والجهد و خاصة 

ؼٌر  البعض،'' عند أن هذه العقود تحمل أٌضا تسمٌة "بٌع التكنولوجٌاتجدر اإلشارة        

 .أن البعض األخر ٌعتبر تلك الحقوق مقابل استعمال التكنولوجٌا ولٌس بٌعا لها

 (le franchisage)عقد استعمال العالمة التجارٌة  :ثالثا

أو المساعدة  اإلجازةٌمكن اعتبار عقد استعمال العالمة التجارٌة نوعا من عقود        

العالمة  إلى إضافةالتقنٌة، حٌث ٌحصل المرخص له فً هذا العقد على جملة من العناصر 

االمتٌاز بالبٌع محلٌا ومساعدة فً التسٌٌر مقابل مبلػ جزافً أو  أو حتكاراالك، رٌةالتجا

 .بعض قواعد الشركة المرخصة باحتراممع االلتزام  إتاوة

    عقود التسٌٌر رابعا:

البلدان النامٌة والعاجزة عن التسٌٌر الناجع للمشارٌع االقتصادٌة إلى إبرام عقود  أتلج       

للبلد النامً  كهتتربتسٌٌر المشروع أو  ه، والذي ٌتعهد من خاللاألجنبًتسٌٌر مع المتعامل 

بعد فترة  الشرٌك فً البلد المضٌؾ إلىتكوٌن العمال فً هذا المجال ونقل سلطة التسٌٌر  مع

 .محددة فً االتفاقٌة

، مما ٌعطً له ستقلٌنطلب مساعدة مستشارٌن م إلىالشرٌك المحلً  كما قد ٌلجأ       

التسهٌالت ، كما ٌستفٌد من وقدرتها التسوٌقٌة األجنبٌةمن سمعة الشركة  ستفادةاالأمكانٌة 

ومن أمثلة ذلك فً الجزابر تسٌٌر فندق  التً تعطً للشركة المسٌرة فً مجال التموٌن

، و تسٌٌر مطار الجزابر الدولً من من طرؾ شرٌك اسبانً LE MERIDIENالمؤتمرات 

  .طرؾ شرٌك فرنسً

 أدوات االستثمار   :لمطلب الثانًا

قبل المستثمرٌن لحٌازة أصل معٌن و أدوات ً تلك األدوات التً ٌتم استخدامها من ه         

مً ودرجة حسب أهمٌتها فً االقتصاد القو هااالستثمار كثٌرة جدا ولكن ٌمكن استعراض

 :كما ٌلً مبٌنة وهً، سهولتها وسهولة تداولها

 

                                                           
بدون دار   د. ٌوسف عبد الهادي خلٌل االكٌانً ، النظام القانونً لعقود نقل التكنولوجٌا فً مجال القانون الدولً الخاص،  -  1

 .@;،   ص@?@8النشر، 
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 األجنبٌةو العمالت  األوراق المالٌة :األولالفرع 

االستثمار المتاحة نظرا للمرونة التً تتمتع بها و تعد األوراق المالٌة من أبرز أدوات          

 المزاٌا التً تحملها وهً على عدة أنواع تختلؾ من حٌث العابد والمخاطر والحقوق ولها

، وفق النصوص والتعلٌمات القانونٌةالتً تحدد  ،سمٌة لألصلالعدٌد من القٌم فهناك القٌم اإل

فقط إذ مع مرور الوقت تشكل العدٌد من القٌم القٌمة  ا ال ٌعنً أنها تباع وتشتري بهذهوهذ

كما أن ، سمٌة وقٌمة اإلصدارقٌمة اإلالللورقة المالٌة كالقٌمة السوقٌة التً تزٌد أو تنقص عن 

 ،رباح أو الفوابد الدورٌة الجارٌةفقد ٌكون العابد جاري ٌتحقق من توزٌع األ ،عوابدها تتنوع

تفاع أو انخفاض سعر بٌع األصل مقارنة بكلفة رالكنتٌجة  تكونأو خسارة رأسمالٌة التً 

سٌولة نقدٌة لهذا  إلىالمالٌة بسهولة تحوٌلها  األوراق، و تتصؾ الشراء من قبل المستثمر

نقد  إلىالمالٌة  األوراقمقدار الزمن الالزم لتحوٌل  أيتتصؾ بانخفاض المخاطر التسوٌقٌة 

المالٌة هدفً الربحٌة و السٌولة  األوراقوٌحقق االستثمار فً  أخرىوقد تتعرض لمخاطر 

 .(1)نفس الوقتفً 

 بأنواعها األسهمملكٌة مثل  أدوات، منها نوعٌن إلىالمالٌة  األوراقتصنؾ          

الدٌن  أدوات، وتختلؾ بأنواعهادٌن مثل السندات  أدواتتسمى  وأخرىاالكتتاب( ) التعهداتو

 واألرباح اإلنتاجتتؽٌر عوابدها عادة بتؽٌر  فاألسهم، األمانمن حٌث طبٌعة الدخل و درجة 

 التً تحققها الشركة و لذلك تتمٌز بارتفاع درجة المخاطر مقارنة بالسندات.

و هذا االختالؾ  األسهماقل مخاطرة من  بأنهاالسندات فان دخلها ثابت و تتمٌز  أما         

 .أو تنوٌع محفظته االستثمارٌة المناسبة األداةٌوفر للمستثمر بدابل متعددة الختٌار 

إن المٌزة األساسٌة لألوراق المالٌة هً مرونة التعامل بها إضافة إلى أن طبٌعة          

، حٌث تتمٌز بالرقابة درجة عالٌة من التنظٌم والكفاءة األسواق التً تتعامل بها تكون على

ٌمكن تداول األوراق المالٌة و بهدؾ الحفاظ على حقوق المستثمر و سمعة السوق المالٌة، كما 

و أهم عٌوبها  ،المتاجرة بها و انجاز صفقات البٌع و الشراء من خالل الهاتؾ أو االنترنت

ارتفاع درجة المخاطر
(2). 

                                                           
.:>د. درٌد كامل أل شبٌب ، المرجع السابق ،  ص  - 1  
 .  :>المرجع السابق صد. درٌد كامل أل شبٌب ،  - 2
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حرة تتم فٌها مبادلة عمالت  أسواقالعمالت حالٌا مقابل بعضها فً  أسعاروتتجسد          

 األجنبًالصرؾ  أسعارون العرض والطلب تتحدد قان تأثٌرالدول مع بعضها البعض و بفعل 

استثمارٌة حساسة  أداة بأنهااستثمارٌة ٌجب العلم  كأدوات األجنبٌةو عند التعامل بالعمالت 

ارتفاع درجة  إلى أدىبعوامل متعددة منها االقتصادٌة و السٌاسٌة و ؼٌرها، وهذا  تتأثرجدا و 

من  أنواعثالث  إلى األجنبٌةوٌتعرض االستثمار فً العمالت  ،المخاطر للتعامل فٌها

 المخاطر:

 الفابدة الصرفٌة. أسعارمخاطر سعر الفابدة و الناجمة عن التؽٌٌر فً  - أ

 مخاطر السٌولة و هً تلك المخاطر الناجمة عن عدم توفر السٌولة عند مواعٌد التسدٌد.  - ب

هذه المخاطر بسبب عدم تسدٌد الطرؾ  تأتًمخاطر التسدٌد و  أومخاطر االبتمان   - ت

اإلفالسنتٌجة  األجنبٌةالمشارك فً عملٌة الشراء للعملة 
(1). 

 شروعات االقتصادٌة مالاالستثمار فً : الفرع الثانً

وهً أكثر أدوات االستثمار انتشارا وتتمثل فً المشارٌع الصناعٌة أو التجارٌة أو          

ومن  كالمبانً واآلالت والمعدات ووسابل النقل وؼٌرها.الزراعٌة وهً أصول حقٌقٌة 

مً أي إضافة قٌمة جدٌدة لالقتصاد القو ةممٌزاتها أنها تساهم فً إنتاج القٌمة المضاف

 .لالقتصاد

ه المشارٌع هو ارتفاع هامش األمان وانخفاض ذن خصابص االستثمار فً مثل همو         

المالٌة لبٌبة الشروع على الدراسات االقتصادٌة وشارٌع ة المخاطر العتماد هذه المجدر

أن العوابد تعتبر معقولة  انتاج وحجم الطلب كماإلجٌة و العوامل الداخلٌة وطبٌعة والخار

روع مقارنة بكلفة االستثمار ألنه قابم على أساس دراسات الجدوى االقتصادٌة والفنٌة للمش

 .ولكون فترة االستثمار طوٌلة

 أوخاصة فً المشارٌع الفردٌة هذه المشارٌع بنفسه و بإدارةالمستثمر ٌقوم  أن كما         

ارتفاع حجم الفابدة المتحققة للمجتمع من أٌضا ٌالحظ ، وفنٌةو إدارٌةٌستعٌن بخبرات 

تزٌد من الناتج المحلً  أيالسلع و الخدمات  إنتاج إلىتؤدي  ألنهااالستثمار فً هذه المشارٌع 
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القادرٌن على العمل و تساهم فً تنشٌط القطاعات  األفرادلوقت توظٌؾ فً نفس ا، واإلجمالً

التً تقدمها هذه المشارٌع. األخرىالخدمات  إلى إضافةاالقتصادٌة المساندة 
(1)  

وبالتالً فإن هذا النموذج ٌقدم خدمات اجتماعٌة على ؼرار تلك االقتصادٌة من حٌث          

وخلق مناصب العمل، واالتجاه نحو التصدٌر واكتساب الخبرات التً  اإلنتاجؼرس ثقافة 

 .المجتمع فً حركٌة اقتصادٌة شاملةواألسر مما ٌدخل  األفرادٌتداولها 

   اترافً العقاالستثمار  الثالث:الفرع 

 لالستثمار،حتاج إلى رأس مال كبٌر تو ،اهذا النوع من االستثمارات مربحٌعتبر          

ون العقارات متاحة ـك ،ار األخرىـالمرتبة الثانٌة من بٌن أدوات االستثمفً وٌأتً هذا النوع 

وٌشمل  إضافة إلً المزاٌا التً ٌتمتع بها االستثمار فً العقار للمستثمرٌن عـــل واسـبشك

سنة وهناك  20 و 10شراء المنازل وٌكون عادة الدفع باألجر لسنوات تتراوح بٌن  أٌضا

 رباح.ألراضً بهدؾ انتظار ارتفاع قٌمتها وبٌعها فً المستقبل والحصول علً األشراء ا

بعٌن االعتبار العموالت والرسوم  األخذفً هذا النوع من االستثمار ٌجب و         

البٌع بالسعر المطلوب من المستثمر الن  إمكانٌةعدم رابب المدفوعة من عملٌة الشراء والضو

، وقد تسمح الفرصة المالٌة باألوراقهذا النوع من االستثمار ٌتصؾ بانخفاض سٌولته مقارنة 

ستثمار فً بنابها مستقبال و هناك شكالن الا لالستثمار فً األرض من خالللمستثمر بتطوٌر ا

 من االستثمار فً العقار:

شقق  أومبانً  أو أراضًشراء  أيو نقصد به شراء العقار الحقٌقً  :االستثمار المباشر -1

 بنفسه. بإدارتهاٌقوم المستثمر مباشرة ومن قبل 

لبنك العقاري او ما ٌتم شراء سند عقاري صادر عن اهذا عند: واالستثمار ؼٌر المباشر -2

االستثمار فً  أوالشركات التً تتعامل بالعقارات  إلحدىالمشاركة فً محفظة مالٌة 

 .المنتجعات السٌاحٌة

، حٌث ٌتم حٌازة األمانمن خصابص االستثمار فً العقار انه ٌتسم بارتفاع درجة و         

الستثمار هذا ا أنٌتمتع بحرٌة التصرؾ الكاملة به، كما وٌسجل باسم المستثمر و األصل

ل على فوابد مرتفعة ٌمكن الحصو أخرى، ومن جهة ضرٌبٌة إعفاءاتٌستفٌد عادة من مزاٌا و
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تٌجة لعدم توفر السوق ، كما ٌتمتع سوق العقار بالمرونة نستثمار فً العقارنسبٌا نتٌجة اال

لم ٌتم  إذاالشراء خاصة ة وبارتفاع تكالٌؾ عملٌة البٌع و، وٌتمٌز بانخفاض السٌولالثانوي له

 الضرٌبٌة باإلعفاءات
(1). 

 االستثمار فً السلع  :الفرع الرابع

الستثمار المهمة نظرا لكونها تتمتع بمزاٌا اقتصادٌة خاصة اتعتبر السلع إحدى أدوات        

تجعل منها أداة استثمارٌة جٌدة، وخاصة مجموعة السلع التً تتعامل بها أسواق مخصصة 

، ، مثل سوق الذهب فً لندنتحدد أسعارها وترتب أصنافها داخل هذه األسواق ةومعروف

   .والقطن فً نٌوٌورك

ؼلب عقود التعامل بهذه السلع تتم بطرٌقة العقود المستقبلٌة التً هً عبارة عن عقد أو         

ذ ٌتعهد المنتج بموجب هذا العقد إبٌن الطرؾ األول الذي ٌنتج السلعة والطرؾ األخر الوكٌل 

ق ، وسعر متفتجة بتارٌخ مستقبلً وبكمٌة محددةللسمسار بتسلٌمه كمٌة معٌنة من السلعة المن

 علٌه مقابل الحصول على تؽطٌة أو عمولة تحدد نسبة معٌنة من مبلػ العقد.

هذه السلع  أسعار إلىبالنظر بدرجة عالٌة من المرونة والسٌولة و األدواتتتمتع هذه          

ً السلعة حتى وفر شروط معٌنة فتال تخضع للمساومة، كما ال بد من  فإنهامعلنة فً السوق ال

 :بها وهذه الشروط هًٌمكن التعامل 

 تكون السلعة متجانسة. أن 

 مثال حسب نوعٌتها أصناؾ أوالتصنٌؾ فً درجات لها قابلٌة الترتٌب و ،

، نفط عمان، نفط ، والنفط، نفط برنت، قطن باب ثانًأولالقطن باب  ٌصنؾ

 الخلٌج...

 رالحتكاالمشترٌن وال مجال البابعٌن و ٌتم التعامل بها من قبل عدد كبٌر من أن 

 التعامل بها من مجموعة من البابعٌن.

 ما عدا نصؾ المصنعة فٌ آوالخام  األولٌةرتها وٌكون التعامل بالسلعة فً ص

 الفضة.بعض السلع كسبابك الذهب و
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فٌها المتعاملٌن ل بٌوت السمسرة المتخصصة وبوٌتم التعامل بمثل هذه السلع من ق       

 على نوعٌن:

نفسها وعلى صلة بالسلع المنتجة فتقع ضمن مجال الذٌن ٌعملون فً المهنة   -1

 استثماراتهم.

خصصة محترفة بتجارة السلع بٌعا هم إما أفراد أو مؤسسات متالمضاربون و -2

بٌع ار شراء وـالمضاربة على أسعً األرباح وـذا هو جنـد من عملهم هـالقصو شراءاو

هذه السلع
(1). 

             كذا بة وارتفاع روح المضارالمخاطرة و، درجة ومن ممٌزات االستثمار فً السلع 

  نسبٌا. اقصٌر ٌكون األفق الزمنً

 االستثمار فً الجزائر و أجهزة مبادئ المبحث الثالث : 

طور التشرٌع والتنظٌم الذي عرفه االستثمار فً الجزابر ٌستخلص تن المتتبع لإ       

الذي عرفه التوجه االقتصادي واالجتماعً للبالد خاصة  ًبسهولة التؽٌٌر الكبٌر واإلٌجاب

 منذ التحول الدٌمقراطً الذي بدأ فً التسعٌنات.

المتعلق بتطوٌر االستثمار والذي جاء  01/03 األمرلذلك ظهرت القوانٌن وأخرها        

 .ه فً الدول الرأسمالٌة والمتطورةبمبادئ جوهرٌة كتلك المعمول ب

جانب ذلك اعتمد المشروع الجزابري خلق مؤسسات وهٌبات مكلفة باإلشراؾ  إلى       

مستوى  إلىهرم فً الدولة  ىلع، من أمار ألجل تدعٌمه وتنشٌطه وتسهٌلهعلً االستث

من خالل الشباك الموحد الذي ٌمثله عضو من كل قطاع  الالمركزي على مستوى الوالٌة

من المستثمر والسماح له بطرح انشؽاالته  دارةاإلبالعملٌة االستثمارٌة بهدؾ تقرٌب  ًمعن

  مشروعه. بتنفٌذالتً تسمح له  الالزمةوٌتلقى من جهة أخرى الشروح 

المبادئ المشار إلٌها تعد ضمانة ربٌسٌة للمستثمر سواء كان وطنٌا أو أجنبٌا  نألو       

فإن المشرع الجزابري أحاط بالموضوع من كل جوانبه معطٌا بذلك كل الفرص سواء 

لمستثمر وخلق الحركٌة الوحٌد لجلب ا السبٌل باعتبارهالالستثمار أو للضمانات 

 االقتصادٌة.

                                                           
 .?>المرجع السابق  ص د. درٌد كامل أل شبٌب ،  -  1



االستثمـار تدعيــمفي  األنظمــة الجمركيــة االقتصاديـــة دور  
 

19 
 

  : المبــادئاألولالمطلــب 

ه بتطوٌر تأربعة مبادئ أساسٌة تنطلق من قناع 04ٌنص المشرع الجزابري على        

 االستثمار والدفع به على ؼرار الدول المتطورة.

 اواةـــدأ المســمب :األولرع ــفال

جانب من الوطنٌٌن واأل مٌٌز فً المعاملة بٌن المستثمرٌنهذا المبدأ قابم على عدم الت       

بتطوٌر المتعلقة  01/03من المر  16، ولقد جاء ذلك فً المادة واالمتٌازاتحٌث الحقوق 

تم التأكد علً هذا المبدأ فً معظم االتفاقٌات الثنابٌة الخاصة  ا، كماالستثمار المعدل والمتمم

  .ابر مع عدة دولزبترقٌة وحماٌة االستثمارات التً أبرمتها الج

ن الطبٌعٌوكما ٌلً ''ٌعامل األشخاص  01/03من األمر  14وقد جاء نص المادة        

مثل ما ٌعامل به األشخاص الطبٌعٌٌن والمعنوٌٌن الجزابرٌٌن فً بجانب األ نووالمعنوٌ

 ...''  ارثممجال الحقوق والوجبات ذات الصلة باالست

حسب أهدافها  قتصادٌةالاطات اؼٌر أن بعض المحاوالت التً تهدؾ إلى توجٌه النش       

وأولوٌاتها فً التنمٌة وذلك من خالل إجراءات تمٌٌزٌة من أجل رقابة وتوجٌه نشاطات 

علً مبدأ المساواة بٌن المستثمرٌن  02فقرة  14كما أكدت المادة ، المستثمرٌن األجانب

ا األصلٌة مماألجانب مع مراعاة أحكام االتفاقٌات التً أبرمتها الدولة الجزابرٌة مع دولهم 

لمواطنً بعض الدول التً أبرمت معها اتفاقٌات ثنابٌة وذلك  ٌسمح للدولة منح امتٌازات

اللتزاماتها الدولٌة وتشمل هذه اإلجراءات التمٌٌزٌة مختلؾ مجاالت االقتصاد احتراما
(1). 

 مبدأ حرٌة االستثمار  :الفرع الثانً 

 20المؤرخ فً  01/03ن األمر إ، فباالستثمارنٌن السابقة المتعلقة على خالؾ القوا       

على  04ص فً مادته الرابعة ، نبتطوٌر االستثمار المعدل والمتممالمتعلق  2001ؼشت 

تنجز االستثمارات فً حرٌة تامة مع مراعاة التشرٌع والتنظٌمات المتعلقة بالنشطات  ''ماٌلً

 ."المقننة وحماٌة البٌبة 
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استثناء لصالح الدولة ٌسمح لها بإمكانٌة التدخل فً بعض  لم ٌرد فً هذا القانون       

وجود قطاعات مخصصة للدولة أو  ىنص علٌ، بل لم لقطاعات الحٌوٌة لالقتصاد الوطنًا

 فروعها.

وفسخ المجال  قتصادياالحقٌق انسحاب الدولة من المجال إن الهدؾ من ذلك هو ت       

شرطا أساسٌا لبناء  قواعد المنافسة باعتبارهلقطاع الخاص الوطنً واألجنبً فً إطار ل

 .اقتصاد السوق

ادٌة وسع المشرع ـة االقتصـدأ الحرٌـار وتجسٌد مبـل إزالة قٌود االستثمـوعن أج       

الجزابري قطاع النشاط االقتصادي لٌشمل إلً جانب نشاطات إنتاج السلع والخدمات 

 .المساهمة فً رأس مال

 خوصصةال نقدٌة أو عٌنٌة أو استعادة النشاطات فً إطارمؤسسة بمساهمة ال       
(1)

إال ، 

جاء ببعض القٌود على حرٌة االستثمار تتمثل فً  2009أن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة 

نظام الشراكة وحق الشفعة ونظام التصرٌح لدى الوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار 

(ANDI)  لالستثمارالمسبقة من قبل الوطنً والدراسة(CNI)   إلى جانب بعض القٌود

 المتعلقة بالصرؾ وحركة رؤوس األموال.

 تشرٌع المبدأ استقرار  :الثالثرع ــفال

والتنظٌمً الذي  خال تعدٌالت على اإلطار التشرٌعًاده أن الدولة تلتزم بعدم إدفوم       

، والهدؾ من باالستثماراتاء القوانٌن الخاصة أو إلؽ م االستثمارات المنجزة عند تعدٌلٌحك

ذلك هو تحقٌق االستقرار التشرٌعً الذي ٌسمح للمستثمر بالنشاط فً إطار الحقوق 

 واالمتٌازات المتفق علٌها والنظام التفصٌلً الذي ٌتمتع به. 

الجدٌدة على االستثمارات التً  ٌلزم الدولة بعدم تطبٌق القوانٌنإن التقٌد بهذا المبدأ        

  .ازها ،  وهو إحدى الدوافع التً تسمح بجذب رؤوس األموال األجنبٌةشرع فً انج

المتعلق بتطوٌر االستثمار  01/03من األمر  15لقد جاء تأكٌد هذا المبدأ فً المادة        

فً  تطرأال تطبق المراجعات أو اإللؽاءات التً قد  معدل والمتمم التً تنص علً ماٌلً:ال

 .طار هذا األمر إال أذا طلب المستثمر ذلك صراحةإالمنجزة فً المستقبل على االستثمارات 
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وهذا مفاده أن المستثمر ٌستطٌع االستفادة من األحكام التشرٌعٌة والتنظٌمٌة الجدٌدة        

ؼٌرهاالنقدي أو الجمركً أوأو  الضرٌبًذا كانت تتضمن امتٌازات إضافٌة فً المجال إ
(1). 

 مبدأ حرٌة التحوٌل  :الرابعرع ــفال

والهدؾ منه تشجٌع المستثمرٌن األجانب الذٌن ٌرٌدون حماٌة مصالحهم المالٌة من        

خالل حرٌة تحوٌل رأس المال والعابدات الناتجة عنه والمداخٌل الحقٌقٌة الصافٌة الناتجة 

ب اإلتالؾ كما ٌستفٌد من التعوٌض الناتج عن ضٌاع االستثمار بسب التصفٌة،عن التنازل أو 

  .الملكٌة أو نزع 

المعدل والمتمم بالتأكٌد على حق  01/03من األمر رقم  31لقد جاءت المادة        

االتفاقٌات الثنابٌة بذلك  هتمتاالتحوٌل دون تحدٌد مهلة قانونٌة لذلك ونظرا لهذا الفراغ فقد 

 واختلفت فً تحدٌد المدة القانونٌة للتحوٌل، التً عادة تتراوح بٌن شهرٌن وستة أشهر.

 عملٌةوتتم عملٌة التحوٌل فً إطار سعر التحوٌل الرسمً المطبق فً تارٌخ تنفٌذ        

  .التحوٌل االستثمار أو

المداخٌل مستثمر والعابدات الناتجة عنه وال وٌشمل هذا المبدأ بصفة عامة رأس المال       

          الحقٌقٌة الصافٌة الناتجة عن التنازل أو عملٌة تخرٌبٌة أو نزع الملكٌة من نفس الضمانات 

ولقد ورد هذا المبدأ فً معظم االتفاقٌات الثنابٌة التً أبرمتها الجزابر مع الدول التً تتعامل 

 لخلً تتضمن البعض من هذه االتفاقٌة تفاصٌل حومعها اقتصادٌا وبخالؾ القانون الدا

بلة للتحوٌلالموارد القا
(2). 

 النزاعات  لحلم الدولً ٌالتحكمبدأ : الخامسرع ــفال

 93/09تم العمل بهذا المبدأ كوسٌلة لتسوٌة المنازعات من خالل المرسوم التشرٌعً        

جوٌلٌة  08المؤرخ فً  66/154المعدل والمتمم رقم  1993أفرٌل  25المؤرخة فً 

المتعلق بتطوٌر  01/03أكد األمر  اكم ،المتضمن قانون اإلجراءات المدنٌة 1996

م الدولً كأسلوب لتسوٌة الخالفات بٌن المستثمر ٌاالستثمار المعدل والمتمم على التحك

                                                           
 .??-9?د .عٌبوط  محند ، المرجغ السابق ص  - 1

من االتفاقٌة الجزائرٌة االسبانٌة المتعلقة بالترقٌة و الحماٌة المتبادلة لالستثمارات على ما ٌلً : عبارة  :/ ف 8تنص م  -  2

عائدات االستثمار تدل على المبالغ الناتجة عن االستثمار منجز وفقا للتعرٌف الوارد فً الفقرة االولى من هذه المادة و ٌتضمن 

 .>@@8/;0/=9الصادرة :  :9ج ر ج ج عدد  الفوائد . اح الموزعة وعلى وجه الخصوص األرب
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تسوٌة المنازعات فً حال ت الثنابٌة بمسألة كما اهتمت االتفاقٌا، األجنبً والدولة الجزابرٌة

بحٌث ٌعرض النزاع على الهٌبة القضابٌة  سنة 06حل ودي خالل مدة  إلىصل عدم التو

ة مثل مركز تسوٌ ،مؤسساتًالخاص أو التحكٌم الم ٌأو التحك ،المختصة للطرؾ المتعاقد

وسٌلة واحدة هً تفاقٌات تنص على ا حٌن أن بعض فً ،المنازعات الخاصة باالستثمارات

   .(1)(CIRDIتحكٌم مركز تسوٌة المنازعات الخاصة باالستثمارات)
 

 

  اتاألجهزة المكلفة باالستثمار :المطلب الثانـً

مكلفة  والمتمم على إنشاء أجهزة جدٌدةالمعدل  01/03مر نصت أحكام األ         

ة ــالوكالة الوطنٌ ،(CNI) ستثمارلالستثمار وهً المجلس الوطنً االٌة على عمل باإلشراؾ

 والشباك الوحٌد.، ( (CRلجنة الطعن، ANDI)) ارــلتطوٌر االستثم

 (CNI ( المجلس الوطنً لالستثمار األول:الفرع 

الحكومة مكلؾ بالمسابل المتعلقة باالستثمارات ربٌس  ٌمارس مهامه تحت سلطة         

 .ستثماراالافقة على اتفاقٌات الموواإلستراتٌجٌة وسٌاسة دعمها 

اشرة فً للمستثمرٌن وٌساهم مب متٌازاتاٌتمتع المجلس بسلطة هامة فً مجال منح          

إستراتٌجٌة لتطوٌر االستثمار  قتراحاوٌتولى مهمة  ستثمارباالتنفٌذ التشرٌع الخاص 

كما ٌقدم اقتراحات  ،المزاٌا الممنوحة للمستثمرٌنالتدابٌر التحفٌزٌة لالستثمار و واقتراح

متعلقة بتنفٌذ التشرٌع للحكومة فً مجال تطوٌر االستثمار إلى جانب النظر فً كل المسابل ال

 .ستثمارباالالخاص 

  (ANDI)الوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار  الثانً:الفرع 

هً مؤسسة عمومٌة إدارٌة تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة واالستقالل المالً ٌدٌرها          

مجلس إدارة ٌرأسه مدٌر عام وٌضم مجلس اإلدارة ممثلً الوزارات المعنٌة بالقطاع 

تهتم بإعالم ومنح ، وأرباب العمل ،والصناعٌة ،الؽرفة التجارٌة ،بنك الجزابر ،قتصاديإلا

والمساهمة فً تسٌٌر العقار االقتصادي وتسٌٌر االمتٌازات إلى  ستثماراالالتسهٌالت وترقٌة 

جانب مهمة المتابعة
(2)

. 

                                                           
  .@? -??د عٌبوط محند واعلً ، المرجع السابق ، ص   -  1

2  - KPMG- guide investir en Algérie-2014-P 68.   



االستثمـار تدعيــمفي  األنظمــة الجمركيــة االقتصاديـــة دور  
 

23 
 

  (CR) نولجنة الطع :الفرع الثالث
 

 

مام لجنة الطعن أباإلضافة إلى الطعن القضابً ٌمكن للمستثمر اللجوء إلً الطعن          

ٌمارس هذا  ،استثماري بانجاز مشروع ةلبٌروقراطٌة الخاصالمتعلقة با األسباب إلحدى

وشهرٌن  ،اجــرار محل االحتجــػ بالقــداء من تارٌخ التبلٌــٌوما ابت 15الطعن خالل مدة 

 ،ة المعنٌةــأو الهٌب اإلدارةت ـة صمــلافً ح ،ارــداء من تارٌخ اإلخطــعلى األقل ابت

الطعن فً اجل شهر  فًتفضل اللجنة ، القرار المطعون فٌه ن إٌقاؾ أثارــترتب عن الطعٌ

 .إلدارة أو الهٌبة المعنٌة بالطعنبقرار له حجٌة أمام ا 01واحد 

ممثل عن  ،تتشكل اللجنة من الوزراء المعنٌٌن وهم الوزٌر المكلؾ بترقٌة االستثمار         

وزٌر الداخلٌة ممثل عن وزٌر العدل ممثلٌن عن وزٌر المالٌة وممثل عن الوزٌر المعنً 

  خاصة.ذات كفاءة  ٌةبخبراء أو أي شخص االستعانةباالستثمار موضوع الطعن كما ٌمكن 

 : الشباك الوحٌدرع الرابعـــالف

للسماح بتنفٌذ الالزمة  اإلجراءاتٌتعلق بهٌبة جد مهمة، تشرؾ على تكملة  إذ         

 المنوطتعتبر هٌبة المركزٌة حٌث ٌشرؾ على مستوى الوالٌة بالمهام مشروع االستثمار و

الوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار،  إطاراتالممثلٌن المحلٌٌن من  أعضابهبه، من خالل 

شؽل و ، الاإلقلٌم، تهٌبة الدولة، الجمارك، التعمٌر أمالكالسجل التجاري، الضرابب، 

 البلدٌة.

الخاص بالقطاع الذي ٌمثله، و بالدور المنوط به و الءؤوٌقوم كل عضو من ه         

ٌشرؾ مدٌر الشباك الموحد على مرافقة المستثمر و ٌتكفل بملفه المدروس من طرؾ 

 من نهاٌة دراسته ٌتأكدالشباك الموحد، و  أعضاء
(1)

. 

 االستثمار فً الجزائر على  قٌودالمزاٌا و ال :المبحث الرابع

، الذي حدد مفهوم االستثمار باعتباره المعدل والمتمم 01/03بصدور األمر رقم         

عادة إاقتناء أصول تندرج فً إطار استحداث نشاطات جدٌدة أو توسٌع قدرات اإلنتاج أو 

                                                           
 .@=المرجع السابق ص  -  1



االستثمـار تدعيــمفي  األنظمــة الجمركيــة االقتصاديـــة دور  
 

24 
 

فً رأس مال مؤسسة فً شكل مساهمات نقدٌة أو عٌنٌة  التأهٌل، أو إعادة الهٌكلة المساهمة

 واستعادة النشاطات فً إطار خوصصة جزبٌة أو كلٌة.

ما أ، خدماتالسلع والسواء فً إنتاج  ٌةفإنه جاء متوجها  لالستثمار الوطنٌة واألجنب        

ز هذا تمٌلنظامٌن نظام عام ونظام خاص وً خاضعة هفالواردة فٌه  اتناضموال االمتٌازات

وبصدور  ،القتصاد الوطنًل لممنوحة للمشارٌع التً لها أهمٌةالجبابٌة ا بالحوافز األمر

ود على ــٌرة قـــت هذه األخٌــفقد تضمن 2012و 2010و 2009الٌة لسنة ــقوانٌن الم

ً ـفً االقتصاد الوطن األجنبٌةارات ثمــادة من االستـتصب فً االستف ارــة االستثمــحرٌ

من طرؾ المجلس الوطنً  فعة والدراسة المسبقةشخالل الشراكة وحق الوذلك من 

 األموالوالقٌود المتعلقة بحركة رؤوس  لالستثمار
(1). 

 ستثمار فً الجزائر ممنوحة لالاٌا المزال: المطلب األول

سعٌا منها إلى ترسٌخ آلٌات اقتصاد السوق وخلؾ مناخ مالبم لالستثمار والمنافسة        

ابٌة بلتسهٌالت المالٌة واإلعفاءات الجرأت الجزابر ضرورة منح المزٌد من االحرة، 

 .للمستثمرٌن

 األخرىاإلعفاءات المزاٌا الجبائٌة والجمركٌة و :الفرع األول

ؼٌرها التً ٌرؼب المستثمر فً الحصول فٌما ٌتعلق بالمزاٌا الجبابٌة والجمركٌة و أما       

على إنشاء وكالة وطنٌة لتطوٌر  03-01( من اآلمر 6علٌها فقد نصت المادة السادسة )

، و أن االختصاصات المخولة لهذه الوكالة أي تحت وصاٌتهاالستثمار لدى ربٌس الحكومة 

من  ة االستثمار،متابعالتً كانت مخولة لوكالة ترقٌة ودعم و تكاد تكون نفس االختصاصات

 على أن التصرٌح باالستثمار ٌكون لدى الوكالة.خالل منح المزاٌا اإلضافٌة و

فان أي ٌلد اخذ بالمعنى المتعارؾ علٌه،  اإلعفاءاتأما فٌما ٌخص الحوافز الجبابٌة و       

ل ٌرؼب فً االستعانة بها لتموٌاجة إلى رؤوس األموال األجنبٌة وفً النمو عندما ٌكون بح

الجمركٌة إلى اعتماد التشرٌعات الجبابٌة والمالٌة و، فانه ٌمٌل لتنمٌة االقتصادٌة والصناعٌةا

 األكثر تحفٌزا واجتذابا لالستثمار األجنبً.

                                                           
المالحظ ان التطور فً القوانٌن االستثمار الجزائرٌة منذ االستقالل إلى ٌومنا هذا ٌتمٌز بنوع من التحفظ فً مسائل تحوٌل -2

 حركة رؤوس األموال إذ ٌشترط إعادة استثمار الفوائد الناتجة عن استثمار استفاد فً امتٌازات جبائٌة و أخرى غٌر جبائٌة.  
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الوطنٌٌن أو األجانب ضمن  أدرج األمر السابق الذكر المزاٌا الممنوحة للمستثمرٌن       

، فهو ٌستفٌد فً إطار 10و 9ك فً المادتٌن تثنابً وذلالنظام االسنظامٌن، النظام العام و

إعفاءات خاصة إذا قام باستثمارات تساهم فً تحقٌق التنمٌة النظام الخاص من مزاٌا و

من شانها المحافظة على البٌبة وحماٌة  االقتصادٌة للبالد عندما ٌستعمل تكنولوجٌات خاصة

 التنمٌة.المساعدة على تحقٌق الموارد الطبٌعٌة وادخار الطاقة و
 

حوافز الضرٌبٌة و شبه الضرٌبٌة زٌادة على الفالمادة التاسعة تنص على انه "       

الجمركٌة المنصوص علٌها فً القانون العام ٌمكن أن تستفٌد االستثمارات المقصودة فً و

 :التالٌةبالمزاٌا  2و  1المادتٌن 

 لتجهٌزات فٌما ٌخص ا تطبٌق النسبة المخفضة فً مجال الحقوق الجمركٌة

 .ستثماراالإنجاز التً تدخل مباشرة فً المستوردة و

  الخدمات التً تدخل القٌمة المضافة فٌما ٌخص السلع واإلعفاء من الضرٌبة على

 .ستثماراالإنجاز مباشرة فً 

  اإلعفاء من دفع رسم نقل الملكٌة بعوض فٌما ٌخص كل المقتنٌات العقارٌة التً تمت

 .فً إطار االستثمار المعنً

نه تستفٌد من مزاٌا خاصةأتنص على  10ن المادة فٌما ٌخص النظام االستثنابً فإو          
(1). 

 : االستثمارات التً تنجز فً المناطق التً تتطلب تنمٌتها مساهمة خاصة من الدولة.أوال

تستعمل سٌما عندما الخاصة بالنسبة لالقتصاد الوطنً، ال : االستثمارات ذات األهمٌةثانٌا       

لموارد الطبٌعٌة و تدخر الطاقة تكنولوجٌا خاصة من شانها أن تحافظ على البٌبة و تحمً ا

 تفضً إلى تنمٌة مستدامة.و

ا سواء عند بدء المشروع أو من نفس األمر جملة من المزاٌ 11وقد أضافت المادة                

 معاٌنة انطالق االستؽالل. أثناء

النزاعات التً تثور بٌن الدولة نه فٌما ٌخص تسوٌة أاإلشارة إلى تجدر             

فقد نص األمر األخٌر على إمكانٌة لجوء المستثمر األجنبً إلى هٌبات  المستثمر األجنبً و

لى تسوٌة التحكٌم الدولٌة فً حالة عدم التوصل عن طرٌق الجهات القضابٌة الجزابرٌة إ

                                                           
أتاح المشرع الجزائري للمستثمر األجنبً االستفادة من نظام خاص تفضٌلً إلى جانب النظام العام عندما تتوفر فٌه مجموعة  -  1

 عن سابقٌه.  :08/0شروط تتعلق بالشراكة مع شركات وظنٌة فً مناطق خاصة ، و هذا ما مٌز قانون االستثمار 
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جزابر قد أبرمت اتفاقٌة ً الداخلٌة إال إذا كانت السابل التقاضمرضٌة أي بعد استنفاذ و

 حماٌة االستثمارات تنص على خالؾ ذلك.لتشجٌع و

 : القدرة االجتذابٌة لقانون االستثمار الفرع الثانً

إن فقط ولٌست عوامل جبابٌة  ستثماربااللدوافع التً تحفز على القٌام إن العوامل و ا         

، فهناك المستثمر ٌسعى إلى تحقٌق اكبر قدر ممكن من الربحن ، ألكانت ضرورٌة والزمة

نه استقرار ، فاالستقرار السٌاسً الذي ٌسود أي بلد و الذي ٌنبثق ععوامل واعتبارات عدٌدة

إلى تمتع البلد ، بعبارة شاملة استقرار قانونً باإلضافة التشرٌعات المالٌة والجبابٌة والنقدٌة

نتابج التحلٌل لمتوقعة للمشروعات االستثمارٌة ودٌة ا، وعن المردوبسوق محلٌة واسعة

سهولة  ،ستثمرون قبل شروعهم فً االستثماراالقتصادي واالستراتٌجً الذي ٌقوم به الم

كة المواصالت السلكٌة والالسلكٌة، وفرة الموارد درجة التطور التقنً لشبالمواصالت و

، كذلك أهمٌة هٌاكله ها البلدتً ٌتمتع باإلمكانٌات البشرٌة المؤهلة الالطبٌعٌة والطاقوٌة و

جتماعً تقدمه االرتكازٌة ومرافق اإلسناد فٌه، درجة نموه االقتصادي، مستوى تطوره واإل

 الثقافً.و

 ستمرارا هذه العوامل و العناصر كلها تلعب أدوارا متفاوتة األهمٌة فً جلب و بقاء و       

لتحفٌزات الجبابٌة المتخذة لصالح االستثمار االستثمارات الخاصة السٌما األجنبٌة، إذن ا

فع المالٌة فقد لوحظ أن بعض البلدان تؽالً فً منح المنا ،األجنبً لٌست العامل الوحٌد

، إنما كافً لجلب الكثٌر من المستثمرٌن الجمركٌة اعتقادا منها أن ذلكوالمزاٌا الجبابٌة و

النظام القانونً لالستثمارات  راستقرا، هو الشًء األهم بالنسبة للمستثمر األجنبً

لمالبم الضمانات المؤسساتٌة المتمثلة فً المحٌط المؤسساتً المتطور والنظام المصرفً او

التً تدرجها القتصادٌة التً تتبناها البالد وبالتالً امرن والتوجهات السٌاسٌة الكبرى والو

العوابق التً تعرقل رفع ذلك بإدخال البالد فً اقتصاد السوق  وفً نصوص قانونٌة كفٌلة ب

التلقابً لقوانٌن السوقالعمل الحر و
(1)

. 

 14، حسب المادة 03-01بناءا على األمر رقم  من الضمانات القانونٌة الممنوحةو       

المعنوٌون األجانب بمثل ما ٌعامل به األشخاص "ٌعامل األشخاص الطبٌعٌون و منه

                                                           
، ص 9009، :9لق بتطوٌر االستثمار، مجلة المدرسة الوطنٌة لإلدارة العدد المتع :08/0، مضمون أحكام األمر مد ٌوسفًمح - 

;<1  
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، "والواجبات ذات الصلة باالستثمارلحقوق والمعنوٌون الجزابرٌون فً مجال ا الطبٌعٌون

المعنوٌون األجانب نفس لطبٌعٌون و" ٌعامل جمٌع األشخاص اوتضٌؾ الفقرة الثانٌة بأنه

 .المعاملة مع مراعاة أحكام االتفاقٌات التً أبرمتها الدولة الجزابرٌة مع دولهم األصلٌة"

قد ٌتعرض لها المستثمر األجنبً أما فٌما ٌتعلق بما ٌسمى المخاطر السٌاسٌة التً        

كل خالؾ  ٌخضعنص على "من نفس األمر السابق الذكر ت 17، فان المادة وحتى الوطنً

الدولة الجزابرٌة ٌكون بسبب المستثمر أو بسبب إجراء اتخذته بٌن المستثمر األجنبً و

ثنابٌة أو  الدولة الجزابرٌة ضده، للجهات القضابٌة المختصة، إال فً حالة وجود اتفاقٌات

متعددة األطراؾ أبرمتها الدولة الجزابرٌة تتعلق بالمصالحة أو التحكٌم أو فً حالة وجود 

تفاق بناءا على إاتفاق خاص ٌنص على بند تسوٌة أو بند ٌسمح للطرفٌن بالتوصل إلى 

 ".تحكٌم خاص

ل اقر مبدأ التحكٌم الدولً كوسٌلة فعالة فً حل النزاعات المحتم 03-01فاألمر 

المستثمرٌن األجانب بعدما ابدي فً الماضً تحفظا شدٌدا شوبها بٌن الدولة الجزابرٌة ون

 .(1)تجاهها

" ٌحتفظ بالحقوق التً اكتسبها من المرسوم السالؾ الذكر 29مادة وقد عززت ال

بالشروط التً منحت على ا سارٌة إلى ؼاٌة انتهاء المدة والمستثمرون فٌما ٌخص المزاٌ

ٌه مهام كثٌرة فً مٌدان عهدت إل (2)األخٌر مجلس وطنً لالستثمارهذا أساسها "، وقد انشأ 

، فمهامه تتلخص أساسا نتعاشهااو زدهارهاالخلق الظروؾ المالبمة ستثمارات وٌع اإلتشج

للمجلس من  هذه المهمة الموكلةإستراتٌجٌة تطوٌر االستثمار وتحدٌد أولوٌاته و قتراحافً 

، وهذا عوبات والعوابق التً تعترض سبٌلهإزالة الصا إدخال المزٌد من االستثمارات وشانه

من خالل البحث عن إزالة تداخل االختصاصات واختالط األدوار اللذان احدث تذبذبا 

ى المجلس ضرورة استحداث واضطرابا على مراكز اتخاذ القرار فً هذا المجال، وقد ٌر

بالتالً المساهمة فً ها تحقٌق تموٌل أفضل لالستثمار وهٌاكل مالٌة من شانمؤسسات و

فس األمر على أن تشكٌلة من ن 20كما تنص المادة  ،ع بصالحٌة ذلكتتطوٌره فهو ٌتم

 تنظٌمه وسٌره تحدد عن طرٌق التنظٌم.  المجلس و
                                                           
1 - Mohamed BEDJAOUI- L’évolution des conceptions est de la pratique algérienne en matière 
d’arbitrage international- CNC Alger Décembre 1992. 

 .9008/?90/0فً المؤرخ  :0-08من األمر رقم  @8المادة  - 2
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 القٌود على حرٌة االستثمار : المطلب الثانً 

 أهمٌةتمٌز قانون االستثمار عموما بالحوافز الجبابٌة الممنوحة للمشارٌع التً لها        

، 2012و  2010، 2009انه بصدور قوانٌن المالٌة لسنوات ، ؼٌر لالقتصاد الوطنً

 ؟ ظهرت بعض القٌود على حرٌة االستثمار، فما هً

  و الشراكة: حق الشفعة األولالفرع 

 األمرمن  04طٌر المادة أجاء ت 2010و 2009المالٌة لسنتً الل قوانٌن من خ       

تً ال ٌمكن و ال الخدمات أوالسلع  إلنتاجالموجهة  األجنبٌةن االستثمارات ، حٌث أ01/03

، من رأس المال % 51، حٌث تكون الحصة الوطنٌة تمثل الشراكة إطارفً  إالانجازها 

، كما جاء قانون مجموعة شركاء )مساهمٌن(همة الوطنٌة تجمع ، كما ٌقصد بالمسااإلجمالً

لكل األنشطة المتعلقة بالتجارة الخارجٌة  %49/51معمما لقاعدة  2014المالٌة لسنة 

خاضعة  والتً كانت الممارسة من طرؾ األشخاص الطبٌعٌٌن أو المعنوٌٌن األجانب

من رأس المال % 30 بــلشراكة المساهمة الوطنٌة 
(1)

. 

، فان الشراكة هً األخرى واجبة منذ صدور األمر ٌتعلق باألنشطة البنكٌةأما فٌما        

 أوت 26الصادر بتارٌخ  03/11 لألمرالمتمم المعدل و 2010أوت  26بتارٌخ  10/04

فً البنوك ال ٌمكن  األجنبٌةالقرض، وبموجب ذلك فان المساهمات المتعلق بالنقد و 2003

على  %51تكون المساهمة الوطنٌة المقٌمة تمثل الشراكة حٌث  إطارفً  إالالترخٌص بها 

 .(2)المال رأسفً  األقل

المتعلق  01/03 األمرمكرر من  04، فقد جاءت المادة فٌما ٌتعلق بالشفعة أما       

عمومٌة لمؤسسات التتوفر الدولة وكذا استثمار صرٌحة وبالشكل التالً "بتطوٌر اال

لفابدة  أو األجانب نزالت عن حصص المساهمٌااالقتصادٌة بحق الشفعة على كل التن

 ."األجانبالمساهمٌن 

المؤسسات  أوتحتفظ الدولة اٌلً "على م األمر( من نفس مكرر 04ونصت المادة )       

الحصص االجتماعٌة للشركة المعنٌة عن طرٌق  أو األسهمشراء  إعادةالعمومٌة بحق 

                                                           
1 – KPMG ; référence précédente ; PAGE 53 

 .  ;>المرجع السابق ص  -9
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على  األخٌرةالشراء فً هذه الحالة  إعادةٌحدد سعر ؼٌر المباشر، و أوالتنازل المباشر 

 .لشروط المحددة فً المادة السابقةالخبرة وفق نفس ا أساس

 أي، منه على هذا الحق 46نصت المادة  2010وفقا لقانون المالٌة التكمٌلً لسنة        

 مبدأهو استثناء على ٌع الجزابري فً مجال االستثمار وهً سابقة فً التشرحق الشفعة و

 التشرٌع الوارد فً قانون االستثمار الجزابري. قراراست

مؤسساتها  إلحدى أوالشراكة لصالح الدولة كل من حق الشفعة و أنوالمالحظ        

بالجزابر، و ظهور  األجنبٌةاالقتصادٌة جاء بعد التطور الملحوظ فً نسبة االستثمارات 

مل فً مجال ال المثال المتع، وعلى سبٌاألجانبالمنازعات مع الشركاء بعض الخالفات و

دون مراعاة  األجنبٌةالشركات  إلحدىزل االتن أراد، الذي Djezzyالهاتؾ النقال 

   القوانٌن التً تضبطه.خصوصٌة النشاط و

 : إعادة استثمار الفوائد الثانًفرع ال

لمستفٌدٌن من ا ، تم الزام المستثمرٌن2008لسنة من خالل أحكام قانون المالٌة       

الوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار أو إجراءات التدعٌم  امتٌازات االستثمار فً إطار

األخرى ''بإعادة االستثمار حصة االستفادة المتعلقة بالضرابب التً كان من الواجب دفعها 

 .اإلعفاء وجودلوال 

ابتداء  ، وتكون سارٌة المفعولسنوات 04االستثمار مقررة ألربع  ن إجبارٌة إعادةإ       

مستفٌدة من االمتٌازات وكل إخالل أو عدم تنفٌذ ذلك ٌنتج عنه   exerciceمن أخر سنة 

 . % 30ـ إعادة دفع قٌمة االمتٌازات الممنوحة وتطبٌق ؼرامة ب

جاء باستثناء خاص وهو إلزامٌة إعادة استثمار  2014ؼٌر أن قانون المالٌة        

المتٌازات المتعلقة باإلعفاء أو تخفٌضات الضرابب على أرباح الشركات والرسم على ا

 .(1)النشاط المهنً الممنوح خالل مرحلة االستؽالل فقط 

بإعفاء المستثمرٌن األجانب الشركاء مع شركات  2013بٌنما جاء قانون المالٌة لسنة        

تكون  ، عندماتعلقة باإلعفاءات والتخفٌضاتالم وطنٌة من إلزامٌة إعادة االستثمار الفوابد

 .لسلع والخدمات النهابٌة والمنتجةحسابها فً سعر ا االمتٌازات المترتبة قد تم

                                                           
 .=>المرجع السابق ص  -8
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من خالل إجراء إعادة استثمار الفوابد المرتبطة باالستثمار الذي استفاد من امتٌازات        

( gagnant gagnantرابح جبابٌة أو ضرٌبٌة فإن المشرع الجزابري استعمل منطقة )رابح

عبا االستثمار على أي أن االستفادة لمدة سنوات من مزاٌا مالٌة كبٌرة سوؾ ٌخفؾ 

، وبالمقابل تصبح الشركة ملزمة بإعادة استثمار تلك األموال )الفوابد( وفق الشركة بال شك

 .المنصوص علٌها فً قوانٌن المالٌةالشروط المذكورة أعاله و
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 األولخاتمة الفصل 

من خالل التطرق إلى مفهوم االستثمار بالمنظور الفقهً والقانونً واإلطاللة على ما        

االستثمار ، وحٌث تم التعرٌج على أشكال وأدوات ذلكذهب إلٌه المشرع الجزابري فً 

باإلضافة إلى معرفة التطور الذي عرفته الجزابري فً خلق  المعروفة إلى حد الٌوم،

سٌاسة من شأنها جذب االستثمار بكل الطرق   ؤسسات واعتماد مبادئ ألجل اعتمادم

ابٌة واإلعفاءات المتنوعة ب، وذلك من خالل المزاٌا الجعلى ؼرار الدول المتطورة المتاحة

 وكذا الضمانات القانونٌة.

سبق أن التطور الذي عرفته أشكال االستثمار وأدواته سوؾ ٌنعكس  ننا نخلص ممافإ       

على التطور االقتصادي خصوصا والتطور االجتماعً عموما من خالل خلق الثروة 

  .وتحوٌل التكنولوجٌا، وخلق مناصب الشؽل وتحرٌك التنمٌة على كل المستوٌات

تً تقدمها الدولة المضٌفة ؼٌر أن األكٌد فً األمر أنه كلما ضعفت الضمانات ال       

ن االستثمار األجنبً إوخلق القٌود ف ًلالستثمار من خالل المساس باالستقرار التشرٌع

  .ع على االستثمارجبالخصوص ال ٌمكن اجتذابه وإؼرابه وهذه إحدى العوابق التً ال تش

المكرسة  ناتاوبالنظر إلى قانون االستثمار الجزابري فإن اآللٌات المتاحة والضم       

الدولة فً حالة عندما تكون خاصة  بشكل ٌجعل االستثمار أكثر جاذبٌةالبد من مراجعتها 

 .راحة مالٌة كبٌرة

ومن األفاق الجدٌدة فً االستثمار والذي عرؾ تطورا ملحوظا فً السنوات األخٌرة        

مركٌة بفعل تطورات التجارة الخارجٌة هو انتشار االستثمار فً مجال األنظمة الج

، ولمعرفة هذه المؤسسات المكلفة بتسٌٌر الموانااالقتصادٌة لما لها من فوابد للمستثمر و

خص الفصل الموالً لهذا ناألنظمة وما تقدمه من إعفاءات ومزاٌا اقتصادٌة سوؾ 

المقدمة من طرؾ الدولة فً  على المجهودات باإلطالعالموضوع بنظرة اقتصادٌة تسمح 

 هذا المجال.
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 الثانً : األنظمة الجمركٌة االقتصادٌة الفصل

 :ــــــدتمهٌــــ
 

الرسوم لدفع الحقوق و مؤقتة موقفة أنظمةاالقتصادٌة الجمركٌة  األنظمةتعتبر         

االستعمال فً انجاز ، ،  النقلالتخزٌن أهداؾ مثلألنها تتعلق بتحقٌق وظابؾ و الجمركٌة

بب سالوظٌفة ٌزول  نتهاءابمجرد و، .....، التحوٌلمشارٌع، االستعمال من اجل العرض

 .به مسموح آخرجمركً  مبمنح البضابع نظا إنهاؤهاالستفادة من النظام و ٌجب 

تمكن من تخزٌن تعرؾ األنظمة الجمركٌة االقتصادٌة على أنها األنظمة التً         

الرسوم الجمركٌة وتدابٌر الحظر عمالها أو نقلها بتوقٌؾ الحقوق و، استتحوٌلها، البضابع

 .(1)ذات الطابع االقتصادي تحت الرقابة الجمركٌة

ضرورة الحصول على  ام جمركً على المتعامل االقتصاديولالستفادة من أي نظ        

المستفٌدة والنظام دد من خالله البضابع الجمارك ٌح إدارةترخٌص مسبق من طرؾ 

التزام  إٌداعتصرٌح مفصل و إٌداع، وكذا ضرورة مدة االستفادة أٌضاالمرؼوب فٌه و

 .(2)مكفول

من رفع للحظر االقتصادي  الجمركٌة االقتصادٌة لألنظمةالمزاٌا الممنوحة  إن       

هذا ما ، والرسوم ستسمح ال محالة بتشجٌع االستثمار فً هذا المجالوتوقٌؾ دفع الحقوق و

صة منذ تحرٌر التجارة الخارجٌة المعتبرة المسجلة فً اعتماد هذه األنظمة خا األرقامٌعكس 

 تبنً اقتصاد السوق.و

لقد كان لدخول الجزابر فً اقتصاد السوق فً بداٌة التسعٌنات انعكاس كبٌر على        

ما  إلىوصل ث حٌ ً الثقافة الجزابرٌة بشكل متسارعاالستثمار فم التجارة وتطور مفهو

 إطارتصدٌر فً ملٌار دوالر ك 80ما ٌفوق و ،ستٌرادكا ملٌار دوالر 60ٌفوق سنوٌا 

 .وخارج المحروقات المحروقات

لمساٌرة المستجدات الدولٌة للتمكن  اآللٌاتخلق بعض  ضرورة إلى أدىهذا التطور        

الجمركٌة االقتصادٌة التً ستلعب دورا  األنظمة، فكان من بٌنها من احتوابها وتسٌٌرها

                                                           
 مكرر من قانون الجمارك. >88المادة  -  1

 من قانون الجمارك. <88المادة  -  2
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اٌجابٌا فً رفع الخناق عن الموانا الجزابرٌة التً لم تعرؾ تطورا و توسعا فً مستوى 

  تطور التجارة الخارجٌة.

االقتصادٌة الجمركٌة تبدو جلٌة   األنظمةؼٌر المباشرة لالستثمار فً  اآلثاركما أن        

           علً التجارة الخارجٌة مثل البنوك  هرتسالمؤسسات التً  التً تعرفهامن خالل الدٌنامكٌة 

جانب التشؽٌل وكسب المهارات فً كل  إلى، هذا وشركات النقل البحرٌة والبرٌة والتأمٌن، 

    هذه المجاالت.

ذلك حسب وظٌفة كل واحدة بالتفصٌل والجمركٌة االقتصادٌة  األنظمةسٌتم تناول هذه        

 :ٌلً مزاٌا كل نظام على حدى كماأهمٌة و إبرازمنها، مع 

 .الجمركٌة الموجه لتخزٌن البضابع األنظمة           

 .الجمركٌة الموجه الستعمال البضابع األنظمة           

 .الجمركٌة الموجهة لتحوٌل البضابع األنظمة           

 .لعبور البضابع الجمركٌة الموجهة للنقل األنظمة           

بتبسٌط  المتعلقة KYOTO ى أهمٌة االتفاقٌة الدولٌة كٌوتووقبل ذلك سوؾ نقؾ عل       

، وكذا دورها فً توحٌد المناهج وتطوٌر اآللٌات المختلؾ الدول وتنسٌق األنظمة الجمركٌة

 ومنها الجزابر التً صادقت علٌها. المنخرطة

 نسٌق و تبسٌط اإلجراءات الجمركٌةت: المبحث األول

حت واضحة فً عدد من إن مبادرات تنسٌق و تبسٌط اإلجراءات الجمركٌة قد أصب       

تنسٌق األنظمة اتفاقٌة كٌوتو المتعلقة بتبسٌط وعلى وجه الخصوص ضمن االتفاقٌات و

، و لكن نظرا للتطورات التً حدثت فً مجال 1973ماي  18الجمركٌة التً تمت بتارٌخ 

 تطور ضخم للمبادالت التجارٌة تمتٌا حدٌثة والمً من إدخال تكنولوجاالقتصاد الع

1999مراجعتها و تعدٌلها فً سنة 
(1)

 األهداؾلتحقٌق مجموعة من  االتفاقٌةوجاءت هذه ، 

 األطراؾوالممارسات الجمركٌة لدى  اإلجراءاتتتعلق أساسا بالقضاء على االختالؾ بٌن 

متطلبات التجارة بالوفاء  إلى باإلضافة، بب فً عرقلة التجارة الخارجٌةتتس والتًالمتعاقدة 
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الجمركٌة وتمكٌن الجمارك من االستجابة  اإلجراءاتالدولٌة والجمارك لتسهٌل وتبسٌط 

 .الفنٌة والتجارٌة واإلدارٌة فً الوسابل والطرقالسرٌعة للمتؽٌرات الحاصلة 

القتصادٌٌن وذلك من خالل إن اتفاقٌة كٌوتو تهتم بمنح تسهٌالت جمركٌة للمتعاملٌن ا       

حور أساسا فً اإلجراءات الجمركٌة، والتعاون التجاري المخصصة لذلك والتً تتم المالحق

، هذا باإلضافة إلى استعمال وتعمٌم تكنولوجٌا للجمارك واالستبناؾ فً المادة الجمركٌة

مارسة المعلومات والتً تعتبر األساس فً تبسٌط وتنسٌق األنظمة الجمركٌة مع ضمان م

 رقابة جمركٌة فعالة.

  االتفاقٌة الدولٌة لتبسٌط و تنسٌق األنظمة الجمركٌة  :المطلب األول

، مراحل التً عرفتها اتفاقٌة كٌوتومن خالل هذا المطلب سوؾ نتطرق إلى ال       

تبسٌط وتنسٌق األنظمة  باعتبارها االتفاقٌة  الدولٌة األهم فً مجال وأهدافها ومجال تطبٌقها

  دون إهمال التسهٌالت الضرورٌة. تعلق بالرقابة الجمركٌة الفعالةٌ، خاصة ما الجمركٌة

  1793لسنة   (كٌوتوالخاصة باألنظمة الجمركٌة )تفاقٌة االتعرٌف  : األولالفرع 

 رؼٌقتصادٌة وبما فٌها االالجمركٌة  األنظمة تطوٌرتعمل هذه االتفاقٌة على تنسٌق و       

ٌوتو تمت هذه االتفاقٌة فً كالختالفات المتواجدة بٌن الدول وبسبب ا ظهرت قداالقتصادٌة و

حت رعاٌة ت إنشاؤها، و تم 1974، دخلت حٌز التنفٌذ سنة 1973.05.18بالٌابان بتارٌخ 

هذه االتفاقٌة تتمثل فً  إبرام إلى أدت أخرىدوافع و أسبابهناك مجلس التعاون الجمركً و

 المبادالت بٌنها. أعاقالجمركٌة االقتصادٌة لمختلؾ الدول مما  األنظمةتباٌن 

   :(1) تم إنشاء هذه االتفاقٌة قصد تحقٌق األهداؾ التالٌة و قد       

 ٌمكن  ممارسات األطراؾ المتعاقدة التًالتباٌن بٌن األنظمة الجمركٌة و إزالة

 المبادالت الدولٌة األخرى.أن تعٌق التجارة الدولٌة و

 تبسٌط وتنسٌق لبٌة احتٌاجات التجارة الدولٌة والجمارك فً مجال تسهٌل وت

 األنظمة والممارسات الجمركٌة.

  تمكٌن الجمارك من االستجابة قواعد مالبمة للرقابة الجمركٌة وضمان إعداد

 التقنٌات اإلدارٌة.التجارة والمناهج والتً طرأت فً للتؽٌرات الربٌسٌة 
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، اتفاقٌة كٌوتو المتعلقة بتبسٌط وتنسٌق األنظمة الجمركٌةانضمت الجزابر إلى وقد        

مت المصادقة على ، حٌث ت)1(25/03/1976المؤرخ فً  26-76م قعن طرٌق األمر ر

 (.5)( و4(، )3هذه االتفاقٌة وفٌه تم قبول المالحق )

قبلتها تم تطبٌقها عن طرٌق األحكام الحق التً صادقت علٌها الجزابر ون المإ       

  المتضمن قانون الجمارك.و 21/01/1979المؤرخ فً  79/07قم المتضمنة فً القانون ر

  ومن السلبٌات المحسوبة على هذه االتفاقٌة نالحظ ماٌلً:      

 و التبادل التجاري. إجراءات من شانها أن تعرقل التجارة الدولٌةوجود ممارسات و 

 .ضعؾ معاٌٌر الرقابة الجمركٌة 

 التجاري بٌن دول العالم.م مواءمة االتفاقٌة مع العولمة واالنفتاح االقتصادي وعد 

  1777جال تطبٌق االتفاقٌة المعدلة لسنة و ممضمون  :الفرع الثانً

 كٌوتو قامت المنظمة العالمٌة للجمارك بتعدٌل كلً التفاقٌة 1999 أي فً هذه السنة      

، هذه المراجعة تهدؾ إلى إعطاء اإلدارات الجمركٌة مجموعة من األسس 1973سنة 

ظمة الجمركٌة أكثر بساطة وكذلك رقابة جمركٌة أكثر الحدٌثة والموحدة تجعل من األن

تقها جعل األنظمة الجمركٌة أنظمة بالتالً فان االتفاقٌة المعدلة أخذت على عافعالٌة، و

 .قبلةالسنوات المقاعدٌة و تساهمٌة خالل 

كذلك تطور الضخم للمبادالت التجارٌة والنقل وإن ضرورة المراجعة أمالها ال       

، 1973ان سابدا فً ظل اتفاقٌة سنة التقنٌات اإلدارٌة الحدٌثة مقارنة مع المحٌط الذي ك

تنسٌق األنظمة ة لم تساهم بشكل كبٌر فً تبسٌط وٌوتو السابقمن جهة أخرى فان اتفاقٌة كو

 الجمركٌة فً العالم.

الواجبات ٌبة االبتدابٌة التفاقٌة كٌوتو وفً ضوء اإلطار التجاري الحدٌث، فان الترك       

انونٌة تبتعد عن المحدودة التً تفرضها على الطرؾ المتعاقد من اجل تطبٌق األحكام الق

اؾ التنسٌق باألنظمة الجمركٌة، حٌث نتج عنها مساهمة ضعٌفة لألطروأهداؾ التبسٌط 

ضمن هذه المساهمة أو العدد الضعٌؾ نجد هناك العدٌد منهم المتعاقدة فً مختلؾ المالحق و

 قد كون تحفظات على األحكام القانونٌة للمالحق التً تم قبولها من طرفهم.
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، عندما قام المجلس بتبنً النص 1999سنة ة االتفاقٌة فً جوان من لقد تمت مراجع       

 الذي ٌدخل التعدٌالت على االتفاقٌة السابقة.كول التعدٌل والمعدل و كذلك بروتو

، تم مراجعتها وتحٌٌنها كذلك أحكام مختلؾ مالحقهاالمواد الموجودة فً االتفاقٌة و إن       

اإلدارات سواء كانت جمركٌة أو متطلبات إٌجاد أنظمة حدٌثة تلبً حاجٌات وهذا من اجل و

 تجارٌة.

، حٌث ت جمركٌة للمتعاملٌن االقتصادٌٌنإن اتفاقٌة كٌوتو تخص أساسا منح تسهٌال       

 وبالنظر إلى الهٌكلة الجدٌدة نجدها تتكون من ملحق عام و عشرة مالحق خاصة.

ركة البضابع الممارسات فً مجال جمٌتكون من مجموعة من اإلجراءات و فالملحق العام   

 :من عشرة فصول تؽطً كل منٌتكون ، و والتً ٌشترك فٌها جمٌع األنظمة الجمركٌة

 اإلجراءات الجمركٌة األخرى.التخلٌص و 

 .التعاون التجاري للجمارك 

 .المعلومات التً ٌجب على الجمارك إتاحتها للمتعاملٌن االقتصادٌٌن 

 .االستبناؾ فً المادة الجمركٌة 

كذلك التجارة ال الذي ٌهم اإلدارات الجمركٌة وفان االتفاقٌة تؽطً المجبصفة عامة        

بٌن الجمارك والمصالح  اإلداريالتعاون متعلقة بالمراقبة الجمركٌة و أحكامحٌث نجد كذلك 

تعتبر المفتاح الحقٌقً للتبسٌط التً ك استعمال تكنولوجٌا المعلومات وكذل، والخارجٌة

 .هذا مع ضمان ممارسة رقابة مالبمةلجمركٌة وا األنظمةالتنسٌق فً مجال و

 :النقاط التالٌة تهدؾ اتفاقٌة كٌوتو إلى كماو       

  األطراؾالممارسات الجمركٌة لدى و اإلجراءاتالقضاء على االختالؾ بٌن 

 الذي من شانه عرقلة التجارة الدولٌة. المتعاقدة

 تبسٌط اإلجراءات الجمركٌة.وفاء بمتطلبات التجارة الدولٌة والجمارك لتسهٌل وال 

 .ضمان تطبٌق معاٌٌر الرقابة الجمركٌة المناسبة 

 للمتؽٌرات الحاصلة فً الوسابل والطرق الفنٌة  تمكٌن الجمارك من االستجابة

 اإلدارٌة.والتجارٌة و
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لكً تدرك األطراؾ المتعاقدة التبسٌط و التنسٌق ٌجب انجازه من خالل تطبٌق و       

 :(1)المبادئ التالٌة

  بالتالً استمرارٌة تحدٌث الممارسات واإلجراءات الجمركٌة وتنفٌذ برامج تهدؾ إلى

 رفع الكفاءة و الفعالٌة. 

 شفافة.جراءات الجمركٌة بطرٌقة ثابتة وتطبٌق اإل 

 الالزمة فٌما ٌتعلق بالقوانٌن واألنظمة  تزوٌد األطراؾ المعنٌة بكافة المعلومات

 الممارسات.واإلجراءات والجمركٌة، التوجٌهات اإلدارٌة 

  الرقابٌة المستندة إلى التدقٌق اإلجراءات حدٌثة مثل إدارة المخاطر و أسالٌبإقرار

تزوٌد األطراؾ المتأثرة بالعملٌات التً و دام األمثل لتكنولوجٌا المعلوماتاالستخو

 من السهل التوصل الٌها بخصوص المراجعة اإلدارٌة و القضابٌة.

 دارتهاتطبٌق االتفاقٌة و إمجال  :الفرع الثالث

ن ٌعمل على تشجٌع تبسٌط وتنسٌق أٌتعهد كل طرؾ متعاقد ب :(2)قــــــال التطبٌـــــمج /أ

ٌتعهد الطرؾ المعنً بان ٌلتزم وفقا إلحكام االتفاقٌة، بالقواعد  لهذااألنظمة الجمركٌة و

االتفاقٌة وعموما، فلٌس هناك الممارسات الموصى بها فً مالحق هذه والقواعد االنتقالٌة و

ما ٌمنع أي طرؾ متعاقد من تقدٌم تسهٌالت اكبر مما هو منصوص علٌه فً االتفاقٌة، 

 حٌث ٌوصً كل األطراؾ المتعاقدة بتقدٌم أقصى ما ٌستطٌع من التسهٌالت.

باإلضافة إلى ذلك فان أحكام هذه االتفاقٌة ال تمنع تطبٌق التشرٌعات الوطنٌة فٌما        

 للرقابة الجمركٌة.التقٌٌد بالنسبة للبضابع الخاضعة  أوٌتعلق بإجراءات المنع 

 :ةإدارة االتفاقٌــــــــ /ب

أٌة األحكام وارٌة لدراسة تنفٌذ هذه نه نصبت لجنة إدإٌخص إدارة االتفاقٌة، ف فٌما       

أٌة تعدٌالت مفتوحة علٌها، حٌث تكون ، وتطبٌقهااءات تلزم لضمان توحٌد تفسٌرها وإجر

 األطراؾ المتعاقدة أعضاء فً اللجنة اإلدارٌة.
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لها كذلك ٌجوز ة التجارة العالمٌة بصفة مراقب وتمنح اللجنة حضور عضو من منظم       

حكومٌة لحضور الجلسات بصفة مراقبٌن  ؼٌردعوة ممثلٌن عن منظمات دولٌة، حكومٌة و

 أٌضا.

 :اإلدارٌةمهام اللجنة  /ج

اتفاقٌة كٌوتو المتعلقة بتبسٌط إن أهم المهام الموكلة للجنة المكلفة بتسٌٌر وإدارة        

 تنسٌق األنظمة الجمركٌة هً :و

  تعدٌالت  االتفاقٌة،تعدٌالت فً صلب التقدٌم توصٌات إلى األطراؾ الموقعة حول

 .خال فصول جدٌدة إلى الملحق العامفً الملحق العام، إد

 أٌضا ٌجوز لها أن تقرر تعدٌالت فً الممارسات الموصى بها أو إدخال ممارسات و

 جدٌدة إلى المالحق الخاصة أو فصولها.

  تقوم بإعالم اللجنة التقنٌة الدابمةComité technique permanente) ) 

 بقراراتها.

  أعماللوضعها فً جدول  أخرىمطالب  أٌةكذلك قترحات وم أٌةتقوم باستقبال 

 .اإلدارٌةاللجنة 

نابب سنوٌا، حٌث تقوم بانتخاب ربٌس و األقلمرة على  اإلدارٌةتجتمع اللجنة        

المتعاقدة  األطراؾ إلى األعمالجداول الدعوات و بإرسالالعام  األمٌنٌقوم ، والربٌس

من  األقلعلى  أسابٌع( 06) هذا قبل ستةالتً تحضر بصفة مراقبة، و األطراؾ إلىكذلك و

، تقوم اللجنة ا بأؼلبٌة الثالثً، وقبل إن تختتم الجلسةتتخذ القرارات فٌهووقت االجتماع 

إرسال هذا التقرٌر إلى المجلس وإلى األطراؾ المتعاقدة  اإلدارٌة باعتماد تقرٌر حٌث ٌجري

 إلى المراقبٌن.و

ن تصوٌتا منفصال على كل ، وٌكوعاقد التصوٌت فً اللجنة اإلدارٌةلكل طرؾ متٌحق       

 أو على المسابل المتعلقة بتفسٌر أو، وكل فصل من فصول الملحق الخاص، ملحق خاص

، كما ٌحق لكل طرؾ متعاقد التصوٌت على تطبٌق أو تعدٌل صلب االتفاقٌة والملحق العام

 دٌدة فً الملحق الخاص.مسودات مالحق خاصة جدٌدة أو فصول ج
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 : (1)تركٌبة االتفاقٌة د/

ملحق عام ومالحق خاصة، وٌتكون الملحق العام  ،االتفاقٌةاالتفاقٌة من جسم  تتألؾ       

شكل ربٌسً من فصول تقسم الملحق كل ملحق من المالحق الخاصة فً هذه االتفاقٌة بو

 تحتوي على :و

 .تعارٌؾ 

 الملحق العام هً قواعد انتقالٌة.، وبعدها الواردة فً هاقواعد 

  ٌحتوي على ممارسات موصى بها أٌضاكل ملحق خاص. 

  حٌث أن نصوص هذه التوجٌهات لٌست ملزمة  توجٌهات،كل ملحق ٌرافقه

 لألطراؾ المتعاقدة.

 وهناك تعرٌفات خاصة: 

حكام المطبقة على كافة ٌعنً مجموعة من األ :(Annexe Généralملحق عام )

 اإلجراءات الجمركٌة المشار إلٌها فً هذه االتفاقٌة.األنظمة و

د أو ٌعنً مجموعة األحكام المطبقة على واح (:Annexe Spécifiqueملحق خاص )

 اإلجراءات الجمركٌة المشار إلٌها فً االتفاقٌة.أكثر من األنظمة الجمركٌة و

ٌعنً مجموعة الشروح الخاصة بأحكام الملحق العام،  :(Directivesات )ـوجٌهـت

العمل الممكنة التً تبٌن بعضا من أسالٌب الخاصة و الفصول التً تتضمنها و والمالحق

الممارسات الموصى بها ٌجب إتباعها عند تطبٌق القواعد والقواعد االنتقالٌة والتً و

 الخاصة بتسهٌالت اكبر. 

االتفاقٌة من طرف المتعاقدتطبٌق   :المطلب الثانً
(2)

  

تلتزم هذه األخٌرة بتنفٌذها  المتعاقدة،االتفاقٌة من طرؾ الدولة  ىبمجرد التصدٌق عل       

 النقاط:خالل المدة المحددة قانونٌا، ومن خالل هذا المطلب سوؾ نتطرق إلى هذه 
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    الفرع األول: قبول األحكام وتنفٌذها  

وكاالتها  أوالمتحدة  األممعضو فً  أوعضو بالمجلس، دولة تجدر اإلشارة إلى أي        

ح طرفا متعاقدا فً هذه ٌصب أنعضو فً المنظمة العالمٌة للتجارة ٌمكن  أي أوالمتخصصة 

وثٌقة التصدٌق بعد  إٌداع أوعلى التصدٌق،  تحفظبواسطة التوقٌع علٌها دون  إما، االتفاقٌة

 إلٌها.االنضمام  أوٌدا للتصدٌق التوقٌع علٌها تمه

من المالحق  أيتحدد  أن، فعلى الدول المتعاقدة االنضمام أوالتصدٌق  أوبعد التوقٌع        

، وبالتالً الدخول تلك التً تقدم علٌها تحفظات كذلكفصولها التً تقبل و أوالخاصة، 

 الحقٌقً لالتفاقٌة حٌز التنفٌذ.

اؾ ، فان كافة األطرفٌما ٌخص قبول األحكام والتحفظات التً من الممكن إثارتها       

، حٌث ظلت فصولها، وٌجوز لها أن تقبل واحدة أو أكثر من المتعاقدة تلزم بالملحق العام

 .30/01/1999بمقر المجلس إلى ؼاٌة هذه االتفاقٌة مفتوحة للتوقٌع 

من الفصول المتضمنة فً فصل معٌن  أواص كل طرؾ متعاقد ٌقبل بملحق خ       

ٌعتبر كذلك ملزم بكافة ، واألخٌر، ٌكون ملزما بكافة القواعد التً ٌتضمنها هذا االتفاقٌة

العام  األمٌنالملحق، ما لم ٌخطر  أوالممارسات الموصى بها المتضمنة فً ذلك الفصل 

، مع تبٌان هامن الممارسات الموصى ب أيتحفظات ٌقدمها بخصوص  بأٌة، للمجلس

ٌسحب  أن، وٌجوز له كذلك الواردة فً تشرٌعاتها الوطنٌة األحكاماالختالفات بٌن 

 .األوقاتوقت من  أيجزبٌا فً  أوالتحفظات التً قدمها كلٌا 

 أوالملحق العام  أحكامتطبٌقها من كل طرؾ متعاقد سواء كانت و األحكامٌتم تنفٌذ        

المدة الممنوحة فً هذا  أنالتً قبلت من طرفه، حٌث ، وفصولها أوالحق الخاصة مال

الفصول  أوثالث سنوات بعد دخول تلك المالحق  أي( شهرا، 36ثالثون )هً ستة و اإلطار

الواردة فً الملحق العام فان  نتقالٌةاالبالنسبة لتنفٌذ القواعد  أما، إلٌهحٌز التنفٌذ بالنسبة 

 ٌن شهرا للطرؾ المعنً.ست أو( سنوات 05المدة الممنوحة هً خمس )

 مصادقة الجزائر على هذه االتفاقٌة:  الثانًالفرع 

المؤرخ فً  2000/447صادقت الجزابر على االتفاقٌة بالمرسوم الرباسً رقم        

، فطبقا للمدة المنصوص علٌها فً االتفاقٌة فانه ٌتوجب على الجزابر 23/12/2000
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تطبٌق لٌه ٌتوجب تعدٌل قانون الجمارك وع، و2004من جانفً  ابتدءاتطبٌق القواعد 

تطبٌق  أن 13فً مادتها  أدرجتاتفاقٌة كٌوتو،  أن، حٌث نجد الجدٌدة المتضمنة األحكام

لتصدٌق علٌها، و إدخالها فً القوانٌن شهرا من تارٌخ ا 36ة ٌتم فً ظرؾ هذه االتفاقٌ

    (1)الداخلٌة  خاصة قانون الجمارك

 الجمركٌة فً إطار اتفاقٌة كٌوتو التسهٌالت: تطبٌق المطلب الثالث

 األنظمةتنسٌق ، المتعلقة بتبسٌط و1999جاءت اتفاقٌة كٌوتو المعدلة لسنة        

اإلدارٌة مجموعة من اإلجراءات القانونٌة وحٌث تجسدت هذه األخٌرة من خالل الجمركٌة، 

حٌث عن طرٌق ستٌكٌة التقلٌل من التكالٌؾ اللوجادفة إلى تسرٌع عملٌات الجمركة واله

المتعلق بجمٌع األنظمة  تركٌبة هذه األخٌرة المتمثلة فً األحكام المتضمنة فً الملحق العام

، استطاعت منح مجال الخاصة المتعلقة بكل نظام جمركً ، وكذلك أحكام المالحقالجمركٌة

 . (2)ٌتمٌز بالتنسٌق فً المعامالت فً مجال اإلجراءات الجمركٌة

 عن البضاعة اإلفراجالفحص و : األولالفرع 

فً هذا المجال تتمثل أساسا فً المدة الزمنٌة الالزمة لفحص البضاعة، التسهٌالت  إن       

 بأسرعٌكون  أنالفحص ٌجب  إجراء، وان على هذه األخٌرة أن تكون معقولة حٌث البد

التً تتمثل فً حضور المصرح عملٌة تفاقٌة بعض التسهٌالت و، كذلك تمنح االوقت ممكن

 الجمارك . إدارةالفحص، واخذ عٌنات من قبل 

فً  األولوٌةو  البضاعة،الالزمة لفحص  باألوقاتلقد تم تطبٌق القواعد المتعلقة        

، وهذا باستعمال جمٌع الطرق حضور المصرح ٌكون وجوبً أن، حٌث عملٌة الفحص

 المتعلقة باالستدعاء.

ٌق الجزابر على تعدٌل االتفاقٌة أصبحت الجمارك الجزابرٌة، فً إطار قانونً بتصد       

قبة المناسبة تتجاوب ، ترتكز على طرق للمرالق بتطبٌق إجراءات حدٌثة وفعالةمحدد ٌتع

الممارسات الجمركٌة المستعملة من العالٌة لتبسٌط وتنسٌق األنظمة والدرجة مع السرعة و

                                                           
كلٌة العلو م االقتصادٌة و علوم التسٌٌر جامعة ٌوسف  –حالة الجزائر –مراد زاٌد ، دور الجمارك فً ظل اقتصاد السوق    -  1

 ) أطروحة دكتوراه غٌر منشورة(. >900 8?:بن خدة ) الجزائر سابقا( فرع التسٌٌر ص

 .;?:-9?:مرجع سابق ص  -  2
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ٌقظة أمام الؽش فً المجال الفً مقابل ذلك ٌجب أن تبقى طرؾ العدٌد من الدول، لكن 

 بالتالً فعلٌها البحث عن التوازن بٌنهما.الموجود فً إطار اقتصاد السوق و الجمركً

إن تقدٌم أي تسهٌالت من طرؾ إدارة الجمارك مرهون بمدى قدرتها على أداء        

 رقابة فعالة". -تسهٌالت فة كاملة لذلك تتضح جلٌا جدلٌة "دورها بص

 المراقبة الجمركٌة واستخدام تكنولوجٌا المعلومات: الفرع الثانً

هً تقنٌة تقنٌات جدٌدة فً مجال المراقبة و 1999اتفاقٌة كٌوتو المعدلة لسنة  أدرجت       

ر القرار المؤرخ فً ، صد(Technique de Gestion des Risques)تسٌر المخاطر 

ٌتم ذلك عن ، واألخضرتطبٌق المسار الرقابة الجمركٌة وة نالمتضمن عقلو 13/02/2000

اعدها ، أكدت أٌضا االتفاقٌة فً كثٌر من قوللتسٌٌر للجمارك اآللً اإلعالمطرٌق نظام 

لك لوسابل التجارة ، وكذتعمال الواسع لتكنولوجٌا الحاسوب، االسوخاصة القواعد االنتقالٌة

وسابل التصدٌق االلكترونً(االلكترونٌة )
(1)

. 

 المعلومات و القرارات و االستئناف فً المسائل الجمركٌة :الفرع الثالث

، سواء مارك ألنواع مختلفة من المعلوماتإن التسهٌل فً هذا المجال هو إتاحة الج       

ترؾ به للمتعاملٌن االقتصادٌٌن كانت ذات طابع عام أو خاص، وكذلك حق االستبناؾ المع

االستبناؾ على مستوى ثالث الصادرة عنها، حٌث ٌتم  أصحاب العالقة فً القراراتو

، وبالتالً ، ثم السلطة القضابٌة(على مستوى اإلدارة نفسها، ثم لجنة إدارٌة مستقلة) درجات

 منحت اتفاقٌة كٌوتو إمكانٌة الحوار بٌن الجمارك و المتعامل االقتصادي.

 ٌالت المتعلقة باألنظمة الجمركٌةالتسه الفرع الرابع:

 تضمنت اتفاقٌة كٌوتو عدة تسهٌالت نذكر منها:       

 التسهٌالت المتعلقة بنظام المستودعات الجمركٌة: - أ

المتعلق بنظام التخزٌن أو ما ٌعرؾ و Dفً الملحق  تضمنت االتفاقٌة تسهٌالت نجدها      

بتسهٌل اقتصادي ، حٌث ٌسمح هذا النظام  بنظام المستودعات الجمركٌة بأشكالها

                                                           
 1 - Alione dione .le droit douanier à l’épreuve des réseaux informatique ( le défi du commerce 
électronique )ITCIS 2008-P-73. 
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للمتعاملٌن خاصة للشركات التً تستورد كمٌة كبٌرة من المواد من اجل نشاطها 

اإلنتاجً
(1)

. 

جاء بنوع من المستودعات الجمركٌة لم ٌتم والمالحظ هنا، أن المشرع الجزابري        

عبارة عن مزٌج من نظام هذا الخٌر  الصناعً،هو المستودع وذكرها فً االتفاقٌة المعدلة، 

 تحسٌن الصنع.التخزٌن و

قد خالفها قانون الجمارك وتو وهناك بعض األحكام المنصوص علٌها فً اتفاقٌة كٌ       

، منها بنقل الملكٌة حٌث أنها موجودة فً المستودعات الجمركٌة العمومٌةٌتعلق خاصة ما 

لمعدلة التً ال تمٌز بٌن هو عكس ما جاء فً االتفاقٌة ا، وتمنع فً المستودعات الخاصةو

، وكذلك أحكام تتعلق بإٌداع الكفالة الجمركٌة، حٌث أن االتفاقٌة ال تنص على كفالة النوعٌن

الجمارك ٌفرض إٌداع هذه  ، بٌنما قانونوضوعة تحت نظام المستودع الجمركًالبضابع الم

 ، أٌن تكون متضمنة فً الملؾ الخاص باعتماد تلك المخازن و األماكن.الكفالة

 :بنظام التصنٌعالتسهٌالت المتعلقة   - ب

كان التصنٌع هذا بنوعٌه، سواء و Fجاءت هذه التسهٌالت متضمنة فً الملحق         

، حٌث أن التسهٌالت المتضمنة فً هذا اإلطار هو Fالمتضمن فً الملحق داخلً و

، ؾ الحقوق و الرسوم عند االستٌرادإحضار بضابع محددة إلى اإلقلٌم الجمركً مع وق

المتعلق بنظام التصنٌع الخارجً، حٌث تتم التسهٌالت من  F2وهناك كذلك الملحق 

هذا مع معالجتها أو إصالحها فً الخارج وخالل إعادة استٌراد البضابع التً تم 

 اإلعفاء الكلً أو الجزبً من الحقوق والرسوم عند االستٌراد.

 

 الجمركٌة االقتصادٌة الموجهة لتخزٌن البضائع  األنظمة :لثانًا المبحث

 (ام المستودعات)نظ                                      

عرؾ قانون الجمارك نظام المستودعات على انه ذلك النظام الذي ٌمكن من تخزٌن       

الجمارك مع وقؾ  إدارةالت معتمدة من طرؾ حالبضابع تحت الرقابة الجمركٌة فً م

ديالحقوق و الرسوم و تدابٌر الحظر ذات الطابع االقتصا
(1). 

                                                           
متعاقد وتعتبر المنظمة العالمٌة للجمارك أن األطراف المتعاقدة فً إطار  ==- 9080تضم اتفاقٌة كٌوتو إلى غاٌة فٌفري  -8 

   بالمائة من قٌمة البضائع المتداولة فً التجارة الدولٌة .  0<االتفاقٌة ٌمثل على األقل 
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، ٌقصد بنظام المستودع Kyoto( التفاقٌة كٌوتو Dبمقتضى الملحق الخاص )و       

النظام الجمركً الذي ٌسمح بتخزٌن البضابع المستوردة تحت الرقابة الجمركٌة  - الجمركً

نفس الملحق بان  أشاركما  االستٌرادالرسوم عند مكان معٌن لذلك دون دفع الحقوق وفً 

 البضابع المخزنة ٌمكن ان تكون محل تنازل.

المواد و األولٌةفهذا النظام ٌقدم مجموعة من المزاٌا تسمح للمتعامل باستعمال المواد        

جانب ما  إلى، هذا لرسوماالجبابٌة كالدفع الجزبً للحقوق والتامة باالستفادة من التسهٌالت 

 ... ، النقل، الخدمات البحرٌةالمتعلقة بالبنوك والتامٌنللٌد العاملة ٌقدمه من خلق 

 ، سوؾ نتعرؾ على المستودع العمومً و المستودع الخاص.وللتعرؾ على هذا النظام    

 ( L’ENTREPOT PUBLIC ): المستودع العمومً األولالمطلب  

، باستثناء البضابع المصدرة أوكل البضابع المستوردة  إلىٌوجه هذا النظام        

 الجمركً. اإلقلٌمؼٌر مقٌم فً  أومستورد مقٌم  أو، وٌستفٌد منه كل مصدر المحظورة

   المستودع العمومً : تعرٌفاألولالفرع 

عندما تبرره ضرورات التجارة من طرؾ كل شخص المستودع العمومً  أٌنش       

الثانوي فً تقدٌم  أو، ٌتمثل نشاطه الربٌسً الجمركً اإلقلٌممعنوي مقٌم داخل  أوطبٌعً 

، وٌفتح لجمٌع المستوردٌن إلٌداع البضابع المستوردة  الخدمات فً مجال تخزٌن البضابع

 .آخرالبضابع التً كانت تحت نظام جمركً اقتصادي  أوتلك المعدة إلعادة التصدٌر  أو

   : فتح واستغالل المستودع العمومًالفرع الثانً

فً المحالت  إالالبضابع ال ٌمكن تخزٌنها  أنخالل التعرٌؾ السابق ٌتبٌن من        

 هفتحو إنشابهالتً توضح شروط النصوص  أنالجمارك، كما  إدارةالمعتمدة من طرؾ 

مرفق  إقلٌمٌاالمختص الجمارك  أقسامربٌس مفتسٌة  إلىطلب تقدٌم  أٌضاتتضمن  هواستؽالل

 بالوثابق التالٌة:

 اسم المستفٌد و عنوان المستودع. طلب خطً ٌذكر فٌه 

  األراضًمخطط المساحة و الموقع للمحالت و. 

                                                                                                                                                                                     
 من قانون الجمارك. @89المادة  -8
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  موثق تتجاوز مدته ثالث سنوات. اإلٌجارعقد  أونسخة من عقد الملكٌة 

 .نسخة من عقد التأسٌس بالنسبة لألشخاص المعنوٌٌن 

  والكوارث الطبٌعٌة من األخطارضد الحرابق السرقة  األمنشهادة تطابق جهاز  

 .إقلٌمٌاطرؾ مصالح الحماٌة المدنٌة المختصة 

  منتجات خطٌرة. إلٌداعكان المستودع موجه  إذانسخة من قرار الوالً فً حالة 

  القبلً من طرؾ والً الجزابر بالنسبة للمستودعات  اإلدارينسخة من الترخٌص

 والٌة الجزابر. إقلٌمداخل  إنشاؤهاالعمومٌة المراد 

الملؾ  أساسالمستودع العمومً على  المدٌر العام للجمارك بمقررٌعتمد السٌد        

المودع 
الجمارك و الموافق علٌه من طرؾ  أقسام، المدروس من طرؾ ربٌس مفتشٌة (1)

 .إقلٌمٌاالمدٌر الجهوي المختص 

ٌجب على مستؽل المستودع العمومً مسك سجل جرد البضابع المؤشر من طرؾ        

جل ضمان باكتتاب تعهد عام مكفول من ا إثرها، ٌقوم إقلٌمٌااٌض الجمارك المختص ق

 السجل التجاري. بإصداراحترام المستؽل لواجباته، والذي هو مرتبط 

   ( L’ENTREPOT PRIVE )اص ـــــودع الخـــ: المستالمطلب الثانً

ٌتمٌز نظام المستودع الخاص بكونه موجه لالستؽالل الشخصً و لٌس مفتوحا        

 لالستؽالل العام حٌث ٌستفٌد صاحبه من مزاٌا متعددة. 

 تعرٌف المستودع الخاص : األولرع ـــالف

معنوي  أولكل شخص طبٌعً ٌسمح قانون الجمارك بمنح اعتماد المستودع الخاص         

 إلحاقهاالبضابع المرتبطة بنشاطه وذلك فً انتظار  إلٌداعمن اجل استعماله الشخصً 

به مرخص آخربنظام جمركً 
(2). 

 

                                                           

الصادر عن المديرية  252من قانون الجمارك المتعمقة بالمستودع العمومي و المقرر رقم  141إلى المادة  131المادة  -1
 من قانون الجمارك المتعمقة بالمستودع العمومي. 141 يحدد كيفيات تطبيق  المادة 22/12/2001العامة لمجمارك بتاريخ 

 
2 - IDIR KSOURI les régimes douaniers/GAL/Alger /2008 P-249   
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   : فتح واستغالل المستودع الخاصًرع الثانـــــالف

الجمارك  إدارةالمستودع الخاص المعتمد من طرؾ  أنمن خالل التعرٌؾ ٌتبٌن         

بشرط استٌفاء الشروط القانونٌة  معنوي أومفتوح لكل شخص طبٌعً  أعوانهاوتحت رقابة 

الجمارك المختص  أقسامشٌة السٌد ربٌس مفت إلىالسارٌة المفعول، أي التقدم بداٌة بطلب 

 مرفق بالوثابق التالٌة: إقلٌمٌا

 التً سٌشؽلها  األمكنةعنوان د ٌتضمن اسم وعنوان صاحب الطلب وطلب اعتما

 لخاص وكذا مساحته.المستودع ا

 األراضًمخطط المساحة والموقع للمحالت و. 

  موثق تتجاوز مدته ثالث سنوات. اإلٌجارعقد  أونسخة من عقد الملكٌة 

 .نسخة من عقد التأسٌس بالنسبة لألشخاص المعنوٌٌن 

  والكوارث الطبٌعٌة من  األخطارضد الحرابق السرقة  األمنشهادة تطابق جهاز

 .إقلٌمٌاطرؾ مصالح الحماٌة المدنٌة المختصة 

  كان المستودع موجه  إذافً حالة عن السلطة المختصة نسخة من الترخٌص الصادر

 إلٌداع منتجات خطٌرة.

 .نسخة من السجل التجاري 

 .ًنسخة من بطاقة الترقٌم الجباب 

ٌتم تحرٌر محضر معاٌنة لموقع  أٌن، بالنسبة للمستودع العمومً اإلجراءاتنفس        

، حٌث ٌرفق االعتماد بتعهد عام مكفول ٌصبح بعدها الجمارك أعوانالمستودع من قبل 

 المستودع جاهز الستقبال البضابع المملوكة فقط للمستفٌد.

  لنظام التخزٌن : االمتٌازات الممنوحة الثالث المطلب

 العبورالمستودع الخاص بواسطة نظام  إلىبع تصرٌح مفصل ٌتم نقل البضا إٌداعبعد        

، ؼٌر انه فً حالة وجود مبرر والظروؾ (1) حٌث تحدد مدة مكوث البضاعة بسنة واحدة

الجمارك  أقسامسنة واحدة من طرؾ ربٌس مفتشٌة  إلىتبرر ذلك ٌمكن تمدٌد المدة 

 .إقلٌمٌاالمختص 

                                                           
المتعلق بالمستودع الخاص. :908/<0/;0من المقرر الصادر عن المدٌرٌة العامة للجمارك بتارٌخ  >8المادة  -  1  
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الجمارك لعملٌات المعالجة  أعوانتخضع البضابع المخزنة تحت رقابة  أنكما ٌمكن        

كان  إذا، لإلشارة فان عملٌات التنازل فً المستودع الخاص ممنوعة إال (1)المألوفة

ٌقع تعٌٌن نظام  قوق والرسوم بحٌثمن الح إعفاء أوالمشترون مستفٌدون من مزاٌا جبابٌة 

  .جمركً على عاتق المتنازل له

إن قبول البضابع فً المستودع العمومً مرتبط بإٌداع تصرٌح مفصل من طرؾ        

، شرط العمومً سنة واحدة قابلة للتجدٌدالمودع، حٌث أن مدة مكوث البضابع فً المستودع 

فً حالة جٌدة و الظروؾ تبرر ذلك، من طرؾ ربٌس مفتشٌة أقسام الجمارك  أن تكون

 المختص إقلٌمٌا لمدة سنة على األكثر.

بعد ترخٌص مسبق لخاصة ولحاجته امستؽل المستودع بناءا على طلبه وٌسمح أٌضا ل       

من طرؾ إدارة الجمارك إنشاء مساحات تحزٌن ؼٌر محددة داخل المستودع العمومً 

 معالجة خاصة.ضابع التً تتطلب تخزٌنا منفصال وللب

نها بعملٌات معالجة مألوفة تحت رقابة أعوااإلشارة  أن اإلدارة تسمح أٌضا وتجدر        

هذا من اجل تحسٌن مظهرها أو جودتها التجارٌة أو تكٌٌفها من اجل ، وللبضابع المخزنة

 .نازل داخل نظام المستودع العمومًالنقل باإلضافة الى أمكانٌة الت

ٌستفٌد المتعامل االقتصادي فً إطار هذا النظام من عدم دفع الحقوق والرسوم        

 البضاعة فً المستودع تحت الرقابة الجمركٌة مع احترام اآلجال المحددة لذلك .مادامت 

كما أن إجراءات الحظر االقتصادي ال ٌمكن تطبٌقها فً هذه الحاالت باعتبار السلعة        

    .و البضاعة وكأنها مازالت بالخارجأ

 لبضائعالجمركٌة االقتصادٌة الموجهة الستعمال ا األنظمة : الثالثالمبحث 

من اجل القبول المؤقت  سواءٌشمل هذا النظام كل البضابع المستوردة أو المصدر        

التصدٌر المؤقت  إلى باإلضافة، حالته أو القبول المؤقت للمعارض للعتاد الستعماله على

  .للعتاد الستعماله على حالته

لك النظام ذاقٌة كٌوتو ٌقصد بالقبول المؤقت االتف Gوبمقتضى الملحق الخاص        

الجمركً بالتوقٌؾ التام أو الجزابً لدفع  اإلقلٌم داخلالجمركً الذي ٌسمح باستقبال 

                                                           
 من نفس المقرر. <8المادة  - 1
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لبعض البضابع المستوردة ألجل توجهها إلعادة تصدٌرها  االستٌرادالحقوق والرسوم عند 

ما تعلق بنقص قٌمتها الناتجة عن  ءستثنابإللتعدٌل  إخضاعهالمدة محددة دون الحقا 

ستعمال ...اال
(1)

 

 على العموم نفس التعرٌؾ السابق لقانون الجمارك تعتمد 174فإن المادة  ولإلشارة       

أنه  من قانون الجمارك محددة لمفهوم التصدٌر المؤقت معتبرة أٌها 193كما جاءت المادة 

قتصادي لهدؾ معٌن ولمدة الخطر اإلمن اإلجراءات  ستفادةباالٌسمح ذلك النظام الذي 

 للتحسٌن أو العرض . سواءبعد الخضوع ستٌراد، وذلك عادة اإلإمحددة وتكون نهاٌتها 

لكل نظام لٌه المواد القانونٌة السالفة الذكر من مفاهٌم محددة إومن خالل ما تطرقت        

، فإن عدٌد المزاٌا المقدمة لهذا النوع من استعمال البضابع إلىٌهدؾ اقتصادي جمركً 

ستٌراتجٌة من خالل الوطنٌة اإلالمشارٌع  بإنجازاالستثمار تعد جد مهمة خاصة فٌما ٌتعلق 

   ن الدولة فً حاجة إلٌها.والمتخصصة فً مجاالت تك األجنبٌةدخول المؤسسات 

 عتاد الموجه لالستعمال على حالتهالقبول المؤقت لل األول:المطلب 

ٌهدؾ هذا النظام السماح لألجانب بإدخال معداتهم الخاصة بتنفٌذ المشارٌع المختلفة        

 شرٌطة إعادة تصدٌرها عند نهاٌة المدة المحددة وتخضع اإلجراءات إلى عدة شروط.

  النظام : تعرٌفاألولالفرع  

المؤسسات المختلطة التً تقتنً  أو (2)تقوم المؤسسات األجنبٌةبموجب هذا النظام        

باالستٌراد لفترة زمنٌة مؤقتة  LE CREDIT BAIL (3)عتادها فً إطار البٌع باإلٌجار 

بٌن الدولة الجزابرٌة ألشؽال العمومٌة المبرمة بٌنها والعتاد الالزم النجاز مختلؾ مشارٌع ا

 بمختلؾ قطاعاتها مع الوقؾ الجزبً للحقوق و الرسوم الجمركٌة.

وٌعرؾ نظام القبول المؤقت للعتاد الموجه لالستعمال على حالته حسب نص المادة        

 اإلقلٌم، هو ذلك النظام الجمركً الذي ٌسمح بأن تقبل فً من قانون الجمارك 174

                                                           
قة بالقبول المؤقت المبرم بمدٌنة التصدٌق على االتفاقٌة المتعل ?@@89/08/8بتارٌخ  :0/?@المرسوم الرئاسً تضمن  -8

وتناولت االتفاقٌة كل الجوانب المتعلقة بدخول البضائع وخروجها مؤقتا والتسهٌالت  0@@8جوان  =9فً  -تركٌا إسطنبول

 . الممنوحة فً هذا اإلطار 
الصادر عن المدٌرٌة العامة للجمارك بتارٌخ  <>8من قانون الجمارك و المنشور رقم  >?8إلى المادة  ;<8المادة  -  2

 المتعلق بالقبول المؤقت من اجل انجاز المشارٌع. =88/900/=9

 .المتعلق باإلٌجار =@@80/08/8الصادر بتارٌخ  @0-=@و األمر رقم  ;@@8من قانون المالٌة لسنة  <:8إلى  >:8من المادة  -  3
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، البضابع المستوردة لؽرض معٌن والمعدة إلعادة التصدٌر خالل مدة معٌنة مع الجمركً

الطابع االقتصادي ذو حضرالوقؾ الحقوق والرسوم ودون تطبٌق 
(1)

. 

االختفاء  أوقابلة لالستهالك  أو، دج 50.000ال تتجاوز قٌمتها  آالت أوفكل بضاعة        

االستهالكٌة....( ال ٌمكنها االستفادة من نظام القبول  والمواد المفكاتتنفٌذ المشروع ) أثناء

 .( Mise à la Consommation)ضعها تحت نظام االستهالك ٌجب و إنماالمؤقت و 

 : شروط استغاللهلثانًالفرع ا  

المدٌر االستفادة من هذا النظام تتم بعد الحصول على ترخٌص مسبق من طرؾ  إن       

، بناءا على ملؾ ٌتكون من طلب محرر وفق النموذج الرسمً المرفق العام للجمارك

شهادة مقدمة من طرؾ المتعلق بالمشروع وبالمنشور المبٌن أدناه مع نسخة من العقد 

وثٌقة  أيتطلب أن صاحب المشروع تثبت بان المستفٌد هو من سٌنجز المشروع، كما ٌمكن 

للمؤسسة، بعد الدراسة ٌصدر ربٌس  األساسًالجمارك كالقانون  إدارةمن طرؾ  أخرى

أربع نسخ اثنان منها للمستفٌد  الجمارك الترخٌص لكل وضعٌة تعرٌفٌة فً أقساممفتشٌة 

  مكتب متابعة السندات و األخٌرة لملؾ المستفٌد. أخرىو

تكون التمدٌد بطبٌعة الحال و إمكانٌةالترخٌص فً هذه الحالة ٌكون عادة لمدة سنة مع        

 .تالكهاالكانت مدة االنجاز اقل من سنة كما ٌتم تحدٌد نسبة  ذاإ ألشهر

ٌتم بعد وصول البضاعة تقدٌم تصرٌح مفصل لكل وضعٌة تعرٌفٌة مرفق بالتزام        

ٌتواجد فً  الأاعة فقط للمشروع المعٌن والبضمكفول من خالله ٌلتزم المستفٌد باستعمال 

 أوٌؤجره  أوٌعٌره  إالالتخزٌن( و أماكنمكان االنجاز و )المحددة للمشروع  األماكنؼٌر 

ي الفحص الذبعد فحص البضاعة من طرؾ مفتش  ،الجمارك إدارةمسبق من  بإذن إالٌنقله 

تتم عملٌة  هو نفسه موضوع الترخٌص المسبقالعتاد المستورد و المصرح به  أنمن  ٌتأكد

 .لٌدالتصفٌة ورفع ا

 

 

 

                                                           
1 -ELISABETH .NATAREL LE ROLE DE LA DOUANE DANS LES RELATION CO MMERCIALES 
INTERNATIONALES/ITCIS / ALGER -2007 P-46 . 
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 الممنوحة ٌتوجب على المستفٌد إما: اآلجالبعد انتهاء 

 .إعادة تصدٌر البضاعة 

 .وضعها لالستهالك مع توفر الشروط المتعلقة بكل بضاعة 

 زل عنها لفابدة الخزٌنة العمومٌةالتنا. 

  األسبابطلب تمدٌد الرخصة مع تقدٌم. 

  رخصة جدٌد باعتبار العتاد حول  حو بالتالً من آخرانجاز عقد  إلىتحوٌل العتاد

 قد جدٌد.عل

  (المستودعات)مثال  أخرنظام جمركً اقتصادي  إلىتحوٌل العتاد. 

 : القبول المؤقت من اجل المعارضالمطلب الثانً 

 النظام  : تعرٌفاألولالفرع 

اإلقلٌم الجمركً من اجل  داخلهو النظام الذي ٌمكن من استٌراد البضاعة مؤقتا          

 .(1)المشاركة فً مختلؾ المعارض الدولٌة مع وقؾ الحقوق و الرسوم الجمركٌة

 :ً ٌمكن قبولها تحت هذا النظام فًو تتمثل البضابع الت

 .البضابع التً تشكل موضوع العرض 

  التجهٌزات االلكترونٌة ...المستعملة فً البناء الدٌكور األجهزةكل ، 

لزابرٌن كالعٌنات والهداٌا فٌما ٌخص البضابع التً ستوزع مجانا على ا أما       

لك اثر تقدٌم طلب خطً مرفق بقابمة البضابع ذو (2)المطبوعات فتقبل باإلعفاء الجمركًو

من اجل الترخٌص من طرؾ ربٌس ،التً ستوزع مجانا و تلك  ،التً تشارك فً المعرض

 مفتشٌة أقسام الجمارك المختص إقلٌمٌا.

ٌتوجب على المستفٌد من هذا النظام تسجٌل كل البضابع التً بٌعت فً سجل من اجل        

تصرٌح بإعادة ، وٌتم دفع الحقوق والرسوم المستحقة والتصفٌة الحقا بالوضع لالستهالك

ً مكان مكتب الدخول ٌتم نقل فلإلشارة إذا كان مكان المعرض  التصدٌر للبضابع المتبقٌة.

 ق العبور شرٌطة إرفاق الترخٌص المسبق فً ملؾ التصرٌح.البضابع عن طرٌ

                                                           
 المتعلق بالقبول المؤقت من اجل المعارض. 9000/>0/@9الصادر عن المدٌرٌة العامة للجمارك بتارٌخ  =9المنشور رقم  -  1

 من قانون الجمارك. :98لمادة من ا -  2
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  الفرع الثانً: شروط استغالله

   ألجل استقبال البضابع عادة ما ٌتم تخصٌص معارض تحت الرقابة الجمركٌة       

تصدٌرها، وتتكفل مصالح الجمارك بالترخٌص  إعادةللعرض مؤقتا فً انتظار  الموجهة

للدخول وتعداد السلع وتحدٌد مكان عرضها بعد مباشرة اإلجراءات الجمركٌة المتعلقة 

بالمعارض
(1).

 

إال إذا نص قانون صرٌح  ءهدااإلوخالل مدة العرض ٌلتزم العارض بعدم البٌع أو        

المباشر  لالستهالكبذلك والذي عادة ترخص به وزارة التجارة حصرٌا لبعض المواد القابلة 

تزم العارض بإعادة تصدٌر البضاعة أو وضعها فً المستودع لوعند نهاٌة العرض ٌ

  .االستهالك أو إعادة التصدٌرب سواءمسموح به الركً مجالنظام التسوٌة العمومً ألجل 
 

 المؤقت من اجل المعارض تصدٌرالمطلب الثالث : ال

عقود  إطارٌمنح هذا النظام للمتعاملٌن الذٌن ٌنجزون بالخارج أشؽال أو خدمات فً        

 .مبرمة مع شركاء أجانب

 المؤقت من اجل المعارض تصدٌرال الفرع األول: تعرٌف

من  األجنبٌة األقالٌم إلىهو ذلك النظام الذي ٌمكن من تصدٌر البضابع الجزابرٌة        

المشاركة فً التظاهرات العلمٌة المشاركة فً المعارض،  مشارٌعالاجل انجاز 

 أنالثقافٌة...الخ، لمدة زمنٌة معٌنة مع وقؾ تدابٌر الحظر ذات الطابع االقتصادي دون و

عادي لتؽٌٌر عدا ذلك النقص المسجل فً القٌمة نتٌجة االستعمال ا أوتحوٌل  إلىتتعرض 

منحها نظام جمركً  أوالجمركً  اإلقلٌم إلىاستٌرادها من جدٌد  إعادة إلزامٌةللبضابع مع 

 .(2)آخر

الذي  معرفا له ''التصدٌر المؤقت هو النظام الجمركً 193وقد جاء نص المادة        

ٌسمح بالتصدٌر المؤقت للبضابع المعدة إلعادة استٌرادها لهدؾ معٌن فً أجل محدد دون 

 ."االقتصاديتطبٌق تدابٌر الخطر ذي الطابع 

                                                           
 0?8من قانون الجمارك على مختلف األحكام الواردة على القبول المؤقت وقد حددت المادة  8?8إلى المادة  ;<8نصت المادة  -8

قبول المؤقت البضائع التالٌة من نفس القانون أن ٌقبل من أجل إعادة التصدٌر على حالته تحت نظام ال   
الصادرة عن المدٌرٌة العامة للجمارك بتارٌخ  9=:من قانون الجمارك، و المنشور رقم  =@8إلى  :@8المواد من  -  2
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  الفرع الثانً: شروط استغالله  

تتم االستفادة من هذا النظام بالحصول على ترخٌص بعد تقدٌم طلب كتابً ٌبٌن فٌه        

للبضابع المصدرة كما ٌحدد المدة التً ستبقى فٌه البضابع فً الخارج، نوع االستعمال 

تعهد بإعادة مؤقت مرفق بااللتزام ؼٌر مكفول وٌودع تصرٌح مفصل بالتصرٌح ال

 االستٌراد.

إذا تضمنت ، والبضابع أو تصدٌرها بصفة نهابٌة ٌصفى هذا النظام بإعادة استٌراد       

أجنبٌة بسبب التصلٌح مثال ٌجب وضعها لالستهالك مع البضابع المعاد تصدٌرها بضابع 

تحصٌل الحقوق و الرسوم المترتبة على ذلك
(1)

. 

على الحالة ال ٌجب تشبٌهه أو خلطه مع  الستعمالهلإلشارة فإن التصدٌر المؤقت للعتاد       

 القادمة.لجه فً المباحث االذي سوؾ نعن وٌمفهوم التصدٌر المؤقت للبضابع ألجل التحس

   ATAالقبول المؤقت بدفتر : المطلب الرابع 

الدولٌة المخصصة للعبور الدولً للبضابع بحٌث الوثٌقة أي  ATAٌعتبر دفتر        

 .أن ال تشترط وسابل أخرى للجمركة هذه الوثٌقةبواسطة  ٌتوجب على الدولة المستوردة 

   ATAالقبول المؤقت بدفتر  : تعرٌفاألولالفرع 

رؾ هذا الدفتر على انه عٌ، (2)بناءا على اتفاقٌة اسطنبول المتعلقة بالقبول المؤقت         

مكان  ٌمكن استخدامه،اسطنبول ٌحوي ضمان صالح دولٌا ووثٌقة دولٌة بموجب اتفاقٌة 

 كضامن للحقوق والرسوم الجمركٌة، فً حالة االستٌراد،و الوثابق الجمركٌة المعروفة

 ضابع باستثناء وسابل النقل.لتؽطٌة القبول المؤقت للب

 عوض التصدٌر  أودفتر القبول ٌقبل من طرؾ مصالح الجمارك فً مكتب االستٌراد        

من قانون  82، وكما جاء فً المادة الرسوم الجمركٌةالتصرٌح الجمركً لضمان الحقوق و

الجمارك فإن البضابع الداخلة أو الخارجة تحت نظام وثٌقة دولٌة معفى من اإلجراءات 

 .SIGADأي بنظام  اآللٌةالجمركٌة 

 

                                                           
1- IDIR KSOURI ; référence précédente ; page 262. 

 .12/01/1110بتاريخ  10.03المصادق عميها باألمر الرئاسي رقم االتفاقٌة  -9
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 على: ٌحوي هذا الدفتر       

 Page De Couvertureصفحة تؽطٌة  -

 صفر لعملٌات التصدٌر المؤقت.أنسخة ذات لون  -

 بٌض لعملٌات االستٌراد المؤقت.أنسخة ذات لون  -

 .Transitزرق لعملٌات النقل أنسخة ذات لون  -

 Volets ; Au Nombre Pour Les Opérationsمتؽٌر للعملٌات المعٌنة. عدد -

Envisages. 

على مستوى وتمثل المؤسسة الضامنة،  CACIالصناعة ؼرفة التجارة و الجزابرفً        

  .Conseil Mondial des Carnets ATA أو  WATACحالٌا ٌوجد العالم 

القابمة األولى  بضاعة إلىٌمكن إضافة أي  ٌجب اإلشارة إلى انه عند تحرٌر هذا الدفتر ال

  فً القابمة اإلضافٌة المرفقة. أو لها المبٌنة فً صفحة التؽطٌة

 النظام:أهم البضابع الؽٌر معنٌة بهذا و من 

  لألشؽال العمومٌة.العتاد الموجه 

  التحوٌل. أوالبضابع التً تخضع للتصلٌح 

  استٌرادها. إعادةالمشكوك فً  أوالقابلة للتلؾ البضابع المستهلكة و 

  المهٌأةوسابل النقل باستثناء تلك. 

 .الطرود البرٌدٌة 

 .ي ال ٌتوفر على مدة صالحٌة كبٌرةالذ ٌمكن التمدٌد للدفتر انه ال إلى اإلشارةتجدر       

 إجراءات القبول  :الفرع الثانً

وهذا إجراء مبسط للتصدٌر  ATAٌجد مصدره فً االتفاقٌة الدولٌة  ATAإن دفتر        

المؤقت حٌث تهدؾ الى السماح لبعض البضابع المتداولة بشكل كبٌر والتً ال تكتسب طابعا 

البسٌط ًتجارٌا بالعبور الجمرك
(1)

. 

ات الظاهرة حظاهرة وأخرى خلفٌة تتعلق الصفمن صفحات  ATAوٌتكون دفتر      

، االستعمال الموجه للبضابع بٌنما تظهر بالهٌبة المصادقة على الوثٌقةبالمعلومات الخاصة 

                                                           
الشروط القانونٌة للقبول المؤقت للبضائع الواجب إعادة  @@@09/8/:0ن قانون الجمارك والمؤرخ فً م ??حددت المادة  -8 

 تصدٌرها على حالتها وفق اتفاقٌة إسطنبول. 
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 باإلضافة، هذا ATAالمتعلقة بتطبٌق دفتر ،الصفحات الخلفٌة كل تفاصٌل البضابع 

 لمالحظات السلطات الجمركٌة للبلد المصدر والبلد المستورد.

مكتب الجمارك مرفوقا بالدفتر والبضابع  إلىٌتوجب على صاحب الدفتر أن ٌتقدم و       

ألجل المراقبة للملؾ والبضاعة معا ، وبعد نهاٌته المراقبة تسمح لمصالح الجمارك 

والتً ترتبط بشرط  ATAمدة نهاٌة صالحٌة الدفتر بالتصدٌر المؤقت للبضابع بعد تحدٌد 

  .السلعة رادٌستاإعادة 

ولإلشارة فإن فً حالة نهاٌة صالحٌة الدفتر أي نهاٌة المدة القانونٌة الممنوحة للدفتر      

مع االلتزام  بعد دفع ؼرامة مالٌة إالفإن صاحبه ال ٌمكن له استعمال البضابع بعد ذلك 

 .بإعادة التصدٌر

 مركٌة الموجهة الستعمال البضائع : مزاٌا األنظمة الجالمطلب الخامس  

تقتنً العتاد المستعمل فً انجاز  أنٌسمح هذا النظام للمؤسسات الوطنٌة الجزابرٌة        

الستفادة من بالتالً اأن تستفٌد من ملكٌة العتاد ووالمشارٌع فً صٌؽة البٌع باإلٌجار 

 .التكنولوجٌا المتاحة

 إطار فً كما ٌسمح النظام للمؤسسات و الهٌبات العلمٌة عرض منتجاتهم فً الخارج        

 المعارض و الصالونات الدولٌة.

إن نظام القبول المؤقت الموجه إلنجاز المشارٌع ٌشارك بشكل فعال فً التنمٌة        

وجهة لتنفٌذ تعهداتهم االقتصادٌة من خالل السماح للمتعاملٌن األجانب بإدخال بضابعهم الم

       .مع الدولة

كانت بطرٌقة القبول  المنجزة فً العشرٌن سنة الماضٌة والمالحظ أن أهم المشارٌع       

المصانع  ،المطارات ،التً دخلت فً إنجاز الطرٌق السٌار، الترمواي كتلكالمؤقت للبضابع 

 .المختلفة، طرق السكك الحدٌدٌة

فً التعرٌؾ بالمنتوج الجزابري من خالل هاما كما أن التصدٌر المؤقت ٌلعب دورا        

وتجارٌة لصالح المتعامل برام عقود صناعٌة والصالونات التً تسمح كذلك بإارض المع

 .الجزابري
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 البضائع الجمركٌة االقتصادٌة الموجهة لتحوٌل  األنظمة :رابعالالمبحث 

هً األنظمة الجمركٌة التً تستفٌد منها البضابع التً ٌكون الهدؾ من استٌرادها أو        

أن تكون موضوع عملٌة تصنٌع أو تحوٌل أو المعالجة عن طرٌق إضافة الٌد  ،تصدٌرها

التموٌن مرتبط بالخارج أو ٌكون الجزابرٌة حٌث  تشجع تصدٌر المؤسساتهً و (1)العاملة

 ٌرتبط التصدٌر أحٌانا بالتصنٌع أو خلق مواد تامة الصنع بالخارج.

 إعادةوٌشمل هذا النظام كل من المستودع الصناعً و القبول المؤقت للتحسٌن و         

و التصدٌر المؤقت للتحسٌن و تحوٌل البضابع الموجهة لالستهالك باإلعفاءالتموٌن 
(2)

. 

منها ما هو ؼٌر هو مباشر و نظمة تقدم مزاٌا جمة منها ماعلى العموم فان هذه األو       

المتاحة من  خلق البدابلا تصب فً هدؾ واحد وهو التصنٌع و، خاصة وأن معظمهمباشر

  .ذلك إلىفً كل مرة تظهر الحاجة  خالل القٌمة المضافة

جبابٌة تشجع و إجرابٌةاالستثمار فً هذا المجال ٌسمح باالستفادة من امتٌازات  إن       

كلٌا أو  سواءها أحٌانا ٌفقالرسوم المدفوعة وتواع الحقوق ومن خالل استرج على ذلك

  جٌا .لووتحوٌل التكنو األجنبٌةجانب االستفادة من الخبرات  إلً، هذا جزبٌا

 

 Perfectionnement Actif) لتحسٌن الصنع) القبول المؤقت: المطلب األول

إعادة تصدٌرها  ألجلهذا النظام للمتعامل باستٌراد سلع ٌتم إخضاعها للتحسٌن  ٌسمح       

  .ةٌدمع مزاٌا عد

 النظام  : تعرٌفاألولالفرع  

هو ذلك النظام الذي ٌمكن المؤسسات المقٌمة داخل اإلقلٌم الجمركً من استٌراد        

مواد جزابرٌة  البضابع بصفة مؤقتة بؽرض القٌام بتحوٌلها أو تصنٌعها حٌث ٌمكن إضافة

اجل  آالت مساعدة فً اإلنتاج، أو إضافة عنصر الٌد العاملة منأو استعمال مواد و

من البضاعة األجنبٌة المستوردة وذلك بالوقؾ الحصول على منتج مصنع بصفة نهابٌة ٌتض

ال ٌمكن أن ٌوضع رط إعادة تصدٌر المنتج النهابً والرسوم المستحقة بشالكلً للحقوق و

                                                           
 من قانون الجمارك. ;?8إلى المادة  9?8من المادة  -  1

2 -   CLAUDE J. BERR –INTRODUCTION AU DROIT DOUANIER – ITCIS ALGER 2008-P.91   
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كسبٌل  األجنبًلالستهالك إال إذا تم فسخ العقد أو التخلً عن البضاعة من طرؾ المالك 

 .(1)اإلقلٌم فًتلؾ البضاعة  أولتسدٌد الدٌن مثال 

نهابٌة كالمواد منتجات الالبضابع المدمجة فً ال :البضابع المستفٌدة من النظام هً       

 .أخرى، المنتجات النصؾ المصنعة و مكونات األولٌة

البضابع  أوالمنتجات المساعدة لإلنتاج كالمحفزات الخاصة بالتفاعالت الكٌمٌابٌة        

 معدات اإلنتاج.و حضرات المستعملة لمعالجة البضابع، المستالضرورٌة لتؽلٌؾ البضابع

  شروط استغالله :الفرع الثانً

ا النظام ٌجب الحصول على تصرٌح مسبق من طرؾ ربٌس ذولالستفادة من ه       

هذا اثر طلب خطً عملٌة التصنٌع، و إقلٌمهالجمارك الذي سوؾ ٌتم فً  أقساممفتشٌة 

، ، تكلفة التصنٌع ٌوضح من خاللها مختلؾ مراحل عملٌة التصنٌعمرفوق ببطاقة تقنٌة 

نظام مع ذكر المواد الجزابرٌة هذا ال إطارالتً سٌتم استٌرادها فً  األجنبٌةمختلؾ المواد 

ٌتضمن  و، تكلفة الٌد العاملة ٌحدد ، كما اإلنتاجو تلك المساعدة لعملٌة إضافتها التً ستتم 

 الجمارك ضرورٌة. إدارةتراها  أخرىوثٌقة  أٌةالملؾ 

فً هذا تصدٌره و إعادةالتصنٌع للمنتج النهابً ٌجب أو بعد انتهاء عملٌة التحوٌل        

تصرٌح بالتصدٌر النهابً و األجنبٌةتصدٌر المواد  بإعادةتصرٌح مفصل  إٌداعاإلطار ٌتم 

مفصل لالستهالك  تؽطى بتصرٌحفإنها  نتج عن عملٌة التصنٌع بقاٌا إذااد المضافة وللمو

الكمٌات من كانت لها قٌمة وٌتم التأكد من القٌم و إذاالرسوم المستحقة مع دفع الحقوق و

   .لبطاقة التقنٌة الحقٌقٌة المرفقة بالتصرٌحاتخالل ا

  (Perfectionnement Passif )  الصنع : التصدٌر المؤقت لتحسٌنالمطلب الثانً    

هذا النظام ٌسمح للمتعامل بتصدٌر بضاعته لتصلٌحها بالخارج خاصة عندما ٌتعلق       

  األمر بانعدام التقنٌات الالزمة على المستوى المحلى.

 

 

                                                           
 المتعلق بالقبول المؤقت من اجل تحسٌن الصنع. >@@09/8/>9الصادر عن المدٌرٌة العامة للجمارك بتارٌخ  >9المنشور رقم  -  1
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 النظام  : تعرٌفاألولالفرع   

سون نشاط رالطبٌعٌٌن الذٌن ٌماالمعنوٌٌن و األشخاصهو ذلك النظام الذي ٌمكن        

من  أجنبً إقلٌم إلىحرفً من تصدٌر البضابع الجزابرٌة بصفة مؤقتة  أو، تجاري صناعً

ادي تصنٌع مع وقؾ تدابٌر الحظر ذات الطابع االقتص أوتكون موضوع تحوٌل  أناجل 

 .(1)الجزابر إلىاستٌراد المنتج النهابً  إعادةٌتم  أنشرٌطة 

 : شروط استغاللهالفرع الثانً

إن االستفادة من هذا النظام تتطلب الحصول على ترخٌص مسبق من إدارة الجمارك        

من خاللها مختلؾ من اجل التصدٌر المؤقت مرفق الطلب ببطاقة تقنٌة تقدٌرٌة ٌوضح 

التً ستتضمن د الجزابرٌة التً سٌتم تصدٌرها و، ومختلؾ المواالتصنٌع وتكلفتهامراحل 

  .النهابً المنتجفً 

المواد األجنبٌة التً سٌتم مساعدة على ذلك مع ذكر الكمٌات والثمن ووالبضابع ال       

كل وثٌقة أخرى و الشاملة تكلفةال، كما ٌذكر أٌضا ا و تلك المساعدة لعملٌة اإلنتاجإضافته

 ترى إدارة الجمارك أنها ضرورٌة. 

بعد فحص  ،تصرٌح مفصل بالتصدٌر المؤقت مرفق بالتزام ؼٌر مكفول إٌداعٌتم        

 بكفالة فً السجل. اإلعفاءالخارج و ٌسجل سند  إلىالبضابع تشحن 

 :منتج النهابً و ذلك بإٌداع تصرٌحاستٌراد ال بإعادةٌصفى هذا النظام     

 االستٌراد بالنسبة للبضابع الجزابرٌة المصدرة. إعادة 

 النسبة للبضابع األجنبٌة المضافةالوضع لالستهالك ب. 

  (Réapprovisionnement en franchisse) المطلب الثالث : إعادة التموٌن باإلعفاء   

 ستفادةباالنتاج اإلٌسمح هذا النظام للمتعامل االقتصادي خاصة ذلك المتخصصة فً       

 . ت بالوثابق قٌامه بعملٌة اإلنتاجمن عدم دفع الحقوق والرسوم إذا ما ثب

    

                                                           
 :@@09/8/:0الصادر عن المدٌرٌة العامة للجمارك بتارٌخ  :8من قانون الجمارك و المقرر رقم  =@8إلى  :@8من المادة  -  1

 المتعلق بالتصدٌر المؤقت من اجل تحسٌن الصنع.
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 النظام الفرع األول:  تعرٌف

فً إطار هذا النظام ٌمكن للمؤسسات المقٌمة على اإلقلٌم الجمركً الجزابري أن        

 إنتاجالمستعملة فً  األجنبٌةتستورد باإلعفاء من الحقوق و الرسوم الجمركٌة نفس البضابع 

تكون البضابع المستوردة مطابقة النوعٌة  أنسٌتم تصدٌرها شرط  أوم تصدٌرها تبضابع 

ٌكون هناك وثابق مثبتة  أنالبضابع المصدرة على  إنتاجفً الكمٌة للبضابع المستعملة و

من اجل المراقبة اآلنٌة والالحقة ال سٌما توافر سجالت محاسبٌةر ولعملٌة التصدٌ
 (1). 

 : شروط استغاللهالفرع الثانً  

لمنتجات وضعت  التً استوردت تعوٌضاٌمنح هذا النظام للسلع ذات المنشأ الخارجً        

قطع ؼٌار مكافبة لتلك ، أجزاء ومواد أولٌة، منتجات نصؾ مصنعةمسبقا لالستهالك )

المساعدة على اإلنتاج مصدرة دون أن ٌطرأ علٌها تحوٌل والمواد المدمجة فً المنتجات ال

 .(2)التً ال ٌمكن إتمام عملٌة التصنٌع بدونها(و

مكتب ولالستفادة من هذا النظام ٌجب الحصول على ترخٌص مسبق من طرؾ        

التصدٌر شرط تقدٌم الوثابق المثبتة لعملٌة التصدٌر زابد الوثابق التً تحدد الكمٌات 

بطاقة تقنٌة  إلى باإلضافةالبضابع المصدرة  إنتاجالمستعملة من البضابع األجنبٌة فً عملٌة 

 .أمكن إن اإلنتاجعٌنات من البضابع المستعملة فً للتصنٌع و

 :سوؾ ٌصدره و ٌحدد فٌه أوالنهابً  المنتجالمتعامل الذي ٌصدر  إلىٌقدم الترخٌص        

 طبٌعة البضاعة التً سوؾ الكمٌات، الوضعٌة التعرٌفٌة والخصابص التقنٌة و

 تورد.تس

أشهر قابلة للتجدٌد مرة  06عملٌة االستٌراد و الذي ٌكون عادة لمدة  إتمامجل من أ       

قبل منح الترخٌص ٌمكن ألعوان الجمارك التنقل إلى المؤسسة الراؼبة فً و واحدة.

 االستفادة من النظام و االطالع على الوثابق المحاسبٌة من اجل تحدٌد الكمٌات المناسبة.

 إعادة إطارٌرفق الترخٌص المسبق فً التصرٌح المفصل عند استٌراد البضابع فً      

المرخص لها من حٌث  مطابقة للبضابع أنهاالفحص  أثناء التأكدو ٌجب  باإلعفاءالتموٌن 

  النوع و الكمٌة و الخصابص التقنٌة.
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 : المستودع الصناعً لرابعالمطلب ا

تشارك فً  التًالجمركٌة االقتصادٌة  األنظمة إحدىٌعتبر المستودع الصناعً        

  .جبابٌةجمركٌة و الصناعً مع االستفادة بمزاٌا اإلنتاجالتنمٌة من خالل عملٌة التصنٌع و 

 النظام  : تعرٌفاألولالفرع  

المؤسسات المقٌمة( لمؤسسات التً تمارس نشاط صناعً )تستفٌد من هذا النظام ا       

البضابع النهابٌة التً تتخصص فٌها  إنتاجالمستعملة فً  األولٌةحٌث ٌمكنها استٌراد المواد 

حٌث ٌتم دفع  اإلنتاجوتستعملها فً عملٌة  الجمركٌة،المؤسسة مع وقؾ الحقوق و الرسوم 

الى  الجمركٌة عن البضابع المتضمنة فً المنتجات النهابٌة الموجهة الرسومالحقوق و

 .جهة للتصدٌر فستستفٌد من اإلعفاءأما المو ،(1)السوق الداخلٌة

 : شروط استغاللهالفرع الثانً

القبول ٌج بٌن المستودع الخاص وهو مز نظام المستودع الصناعً إنٌمكن القول          

 المؤقت من اجل تحسٌن الصنع حٌث ٌجب على المستفٌد تصدٌر جزء من المنتج النهابً.

فً خمس  المدٌرٌة العامة للجمارك بطلب إلىلالستفادة من هذا النظام ٌجب التقدم و       

لمستودع الوثابق التً ترفق عادة فً اعتماد ا إلى باإلضافة نسخ مرفق بالسجل التجاري

جل الترخٌص الوزارة المختصة من ا إلى، حٌث ٌحول المدٌر العام للجمارك الملؾ الخاص

 إقلٌمٌامكتب الجمارك المختص  إلى، بعد منح االعتماد ٌعود الملؾ و تحدٌد نسبة التصدٌر

 التعهد العام المكفول. إٌداعمن اجل 

ى لمدة سنة قابلة للتجدٌد تبقالمستودع الصناعً بتصرٌح مفصل و تدخل البضاعة إلى       

عون جمركً من اجل  أو تصنٌع وٌوجد دابما وبشكل مستمرتكون موضوع تحوٌل و

    التً تكون أكثر على الوثابق المحاسبٌة.والمراقبة 

عند خروج المنتج النهابً من المستودع ٌصفى النظام بتصرٌح بإعادة التصدٌر        

الجزابرٌة ع للبضابتصرٌح بالتصدٌر النهابً و متضمنة فً المنتج النهابًللبضابع ال

 .(2)تصرٌح لالستهالك بالنسبة للبضابع المباعة فً السوق الداخلٌة ٌوضعالمتضمنة فٌه و
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 كٌة االقتصادٌة الموجهة للتحوٌل : مزاٌا األنظمة الجمرالمطلب الخامس

األنظمة االقتصادٌة تقدم مزاٌا متعددة تشجع على االستثمار، فعلى ؼرار  األنظمةهذه        

ر ذي حظوالتوقٌؾ الكلً أو الجزبً لدفع الحقوق والرسوم ورفع ال اإلعفاءفإن  األخرى

 جمٌعا.فإنها تشترك فٌها  الطابع االقتصادي

 ، أي ماحٌث النوعتعد كبٌرة من  األنظمةالتً تقدمها هذه  االقتصادٌة دوابفالإال أن        

ٌتعلق بتحوٌل التكنولوجٌا والتصنٌع وتوفٌر التشؽٌل ودفع الحركة االجتماعٌة واالقتصادٌة 

، فهو ٌسمح لصاحبه التخزٌن والتحوٌل معافالمستودع الصناعً ٌؤدي وظٌفتٌن، موما ع

الطلب مستفٌدا من التسهٌالت الجمركٌة المتعلقة بالتدخٌل فً السوق الوطنٌة والدولٌة حسب 

  بالجمركة مرة واحدة طٌلة تواجد المواد األولوٌة بالمستورد الصناعً .

 البضائعاألنظمة الجمركٌة االقتصادٌة الموجهة لعبور  :لخامساالمبحث  

على المستوى  العبور الجمركً ٌستعمل فً االستٌراد كما ٌستعمل فً التصدٌر سواء       

أو الدولً وهو نظام جمركً ٌمكن من خالله وضع البضابع محل العبور تحت الوطنً 

 .االرقابة الجمركٌة بواسطة وسابل متعددة سوؾ نتناولها الحق

فاإلجراءات المتعلقة بهذه األنظمة تقتضً مجموعة من الضمانات التً تمكن من        

، حٌث ٌتم دفع كفاالت عند مكاتب االنطالق لٌتم وصول النهاٌة إلى مقصودها المحدد

 .المكتب الجمركً المستقبل ىثبوت تسلٌم البضابع لد حٌن استٌرادها فٌما  بعد أٌ

عملٌة العبور وما تقدمه من خدمات لتداول السلع همٌة اإلستراتجٌة لونظرا لأل       

، كل ذلك الٌد العاملةو، والبنوك تداخل المصالح األخرى كالتأمٌن من والخدمات وما ٌتبعها

.ت العالقة بالعبورفً كل القطاعات ذا حركٌة اقتصادٌةفً أعطاء ة ٌشارك مباشر
(1)

 

 العبور الجمركً الداخلً: األول المطلب

األدوات المهمة فً التجارة الدولٌة  ىحدإٌعتبر العبور بنوعٌة الوطنً والدولً        

 .وبالتالً فً الحركة االقتصادٌة وهو ٌقدم خدمات كبٌرة فً التنمٌة الشاملة
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 الفرع األول: تعرٌف النظام   

ٌعرؾ نظام العبور على انه النظام الجمركً الذي بموجبه ٌتم نقل البضابع تحت        

سواء  (1)الرقابة الجمركٌة من مكتب جمارك إلى مكتب جمركً آخر، داخل اإلقلٌم الجمركً

أو عن طرٌق الجو مع وقؾ الحقوق عن طرٌق البر شبكة الطرقات أو السكك الحدٌدٌة، 

 تدابٌر الحظر ذات الطابع االقتصادي.والرسوم الجمركٌة و

 :ـب تنقل البضابع داخل اإلقلٌم الجمركً أنٌمكن        

الجمركً عبر البحر تتم تحت نظام  اإلقلٌمداخل  أخرى إلىنقل البضابع من نقطة  -  

 التً تمت جمركتها. أوبالبضابع المنتجة محلٌا  األمرالمساحلة عندما ٌتعلق 

المبسط  اإلجراءعن طرٌق الجو ٌتم وفق  أونقل البضابع عن طرٌق السكك الحدٌدٌة  -  

 للعبور.

 :االستفادة من نظام العبور وهً لهاكما ان البضابع التالً ذكرها ال ٌمكن        

 (2)البضابع المقلدة. 

  ًجزابري. منشأذات  بأنهاالبضابع التً تحمل عالمات مزٌفة توح 

 العامة  اآلداب، ظام العامتخل بالن أووكل المواد التً تمس  األفالم، الكتب، المجالت

 السكٌنة العامة.و

  الوطنً. األمنا كل مادة تضر بالصحة العمومٌة وكذوكل مادة مخدرة والمخدرات 

كل وسٌلة نقل ٌمكن استعمالها فً نقل البضابع موضوع نظام العبور  أن اإلشارةتجدر       

أن ..( ٌجب  ، الصهارٌج، المقطورات، سٌارات مخصصة لنقل البضابع) شاحنات، حاوٌات

 على الشروط التالٌة: تتوفر

 الترصٌص( بسهولة و فعالٌة.الجمركٌة ) األختاموضع  إمكانٌة 

 للتخزٌن ؼٌر العادي  مهٌأمكان  أيجٌدا لنقل البضابع دون احتواء  مهٌأةتكون  أن

 للبضابع.

  الجمركٌة دون ترك اثر  األختامبضاعة بعد وضع  أيشحن  أو إفراغ إمكانٌةعدم

 .للترصٌص
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 الجمارك القٌام بعملٌة المراقبة. أعوانٌكون تخزٌن البضابع بطرٌقة تسهل على  أن 

 .ٌجب تحدٌد المعلومات التً تعرؾ وسابل النقل على التصرٌح المفصل 

  بترخٌص  إالشحن البضابع المستفٌدة من نظام العبور  إعادة أوال ٌتم استبدال وسٌلة النقل

 الجمارك. إدارةمن 

وثابق  أوالبضابع  أووسٌلة النقل  أوالترصٌص  إتالؾ إلى أدىفً حالة وقوع حادث        

 السلطات التالٌة: إحدى إعالمٌؾ البضاعة، ٌجب على الناقل رتع

 .ًالدرك الوطن 

 الوطنً. األمن أعوان 

 .ربٌس المجلس الشعبً البلدي 

 .ربٌس محطة القطار 

 : شروط االستفادةاألولالفرع 

الوكٌل المعتمد  أوالناقل  أوومن اجل االستفادة من نظام العبور ٌقوم مالك البضاعة       

ٌودع ملؾ مكتب الجمارك المعنً و أمامالبضاعة  بإحضارالجمارك  إدارةمن طرؾ 

كل على وثٌقة التصرٌح المفصل لنظام العبور تحتوي  أنٌجب و ،(1)التصرٌح المفصل

، كما ٌجب (2)الالزمة للتعرؾ على البضاعة وكذا وسابل النقلالمعلومات الضرورٌة و

وعادة تحدد الطرق ، البضاعة وكذا الطرٌق الذي سٌسلك إلٌهكتب الجمارك المتجهة تعٌٌن م

 عن طرٌق السٌد الوالً و ٌسمى بالطرٌق الشرعً.

على نسخة من السجل التجاري، نسخة من ٌحتوي ملؾ التصرٌح المفصل  أنٌجب        

رسالة  أوكان النقل بحري  إذابوصول البضاعة، سند الشحن  اإلشعارالبطاقة الجبابٌة، 

وثٌقة  اإلقامةالكفالة، بالنسبة لتؽٌٌر  إٌداعوثٌقة النقل البري، الفاتورة، سند  أوالنقل الجوي 

نسخة من رخصة ، معنٌة، وثابق تعرٌؾ وسابل النقلالجرد المفصل مقدمة من القنصلٌة ال

دفع لرخصة، وصل التنقل مقدمة من طرؾ مصالح الوالٌة لوسابل النقل الخاضعة لهذه ا

 ، شهادة المنشأ و التصرٌح بعناصر القٌمة.إتاوة استخدام شبكات الطرقات
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م منحه رقثابق المكونة لملؾ التصرٌح المفص، ٌقبل وٌتم تسجٌله وبعد مراقبة الو       

من ثم تحول التصرٌحات إلى المفتش المكلؾ بالفحص وفق التسلسل الزمنً للعملٌات و

 (.I.P.S.A.Cالربٌسٌة لتسٌٌر سندات اإلعفاء بكفالة ) على مستوى المفتشٌة

من اجل تحدٌد المسؤولٌة ٌعٌن السٌد ربٌس المفتشٌة مفتش فحص برتبة ضابط رقابة        

فً هذا اإلطار ٌكون تحت ٌده ختم وعلى األقل مهمته فحص التصرٌحات بنظام العبور 

 خاص بالعبور باإلضافة إلى ختمه الشخصً. 

 102تسجٌل التصرٌح بعدها فً سجل خاص بسندات اإلعفاء بكفالة ٌحمل الرقم  ٌتم       

 مرقم ومؤشر من طرؾ القابض.

بعد ذلك ٌقوم مفتش الفحص بفحص البضابع بعناٌة بعد التأكد من وسابل النقل وتولى        

  نفس العناٌة الالزمة عند وضع البضابع لالستهالك.

توضع تشحن البضابع على وسابل النقل و إتمام عملٌة الفحصوفً هذا اإلطار بعد        

أرقامها ٌجب أن ختام الجمركٌة على موضع إدخال وإخراج البضابع عددها نوعها واأل

 تكتب على وثٌقة التصرٌح المفصل.

القابض والذي ٌحدد  إلىٌحول الحقا ملؾ التصرٌح وخاصة بطاقة الفحص  بعدها       

 إٌداعالمصرح من اجل  إلىوهو وثٌقة تسلم  باإلٌداع أمروٌمنح  اإلٌداعمبلػ  آومبلػ الكفالة 

من   %10من  أكثرعلى مستوى مؤسسة بنكٌة فً حالة الكفالة البنكٌة ال تتجاوز قٌمتها 

فً حالة رؼبة المصرح فً إٌداع الكفالة فهو مبلػ الحقوق والرسوم الجمركٌة المستحقة و

 .المبلػ المحدد لدى القابض دفع الوثٌقة التً بموجبها ٌقوم ب

بعد إٌداع الكفالة أو مبلػ اإلٌداع ٌسلم القابض للمصرح الملتزم سند اإلٌداع من اجل        

إثبات حقه و ترفق الكفالة بالتزام كتابً ٌتعهد من خالله الملتزم بإٌصال البضابع فً اآلجال 

 و بأختام سلٌمة. (1)المحددة وبالتزام الطرٌق المحدد

نظام المصرح إلى المستفٌد من ل اإلجراءات تسلم نسختً الرجوع وبعد إنهاء ك       

على القابض إعالم  فً نفس الوقتالمرور وٌمكنه رفع بضاعته واالنطالق إلى وجهته و

 ، رقم سند التصرٌحمكاتب المرور عن طرٌق برقٌة تحتوي على رقم مكتب الوصول و
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، ساعة الطرٌق المحدد، مكتب الوصول وسابل النقل ، تعٌٌناإلعفاء بكفالة، طبٌعة البضاعة

  وتارٌخ االنطالق.

نسخة ) الوثابق المتعلقة بها، ٌسلم الناقل البضاعة وعند الوصول إلى الوجهة المحددة       

بطاقة الفحص( إلى مفتش الفحص المكلؾ ، وثابق تعرٌؾ وسابل النقل والرجوع

رٌق األخٌر احترام الطرٌق المحدد عن طبالتصرٌحات فً نظام العبور، حٌث ٌراقب 

ترام اآلجال المحددة على التصرٌح، ٌراقب سالمة ، احمراقبة تأشٌرات مكاتب المرور

، وسابل النقل و البضابع باالعتماد على المعلومات الواردة فً بطاقة الفحص الترصٌص

 " نسخة الرجوعما عاٌنه على التصرٌح المفصل "التصرٌح ثم ٌدون و

وبمجرد إنهاء إجراءات الفحص ٌمكن للمستفٌد من نظام العبور تصفٌته بوضع        

، بعد تصفٌة نظام العبور البضابع تحت نظام جمركً نهابً أو نظام جمركً اقتصادي آخر

التأكد من أداء كل االلتزامات المتعلقة به، ٌرسل القابض على مستوى مكتب الوصول و

ٌح المصفى إلى مكتب االنطالق عن طرٌق جدول نسخة الرجوع مرفقة بنسخة من التصر

ذلك من اجل ه فً نفس الٌوم عن طرٌق برقٌة، وبالوصول و ٌؤكد إرسال إشعارإرسال مع 

إثبات قٌام المستفٌد من نظام العبور بكل التزاماته ومن أن النظام قد تمت تصفٌته من اجل 

 تسلٌم شهادة رفع الٌد عن الكفالة. 

 أوؼٌر أن قانون الجمارك أكد إمكانٌة استبدال التصرٌح المفصل بتصرٌح شفهً        

ٌستخدم فً النقل البري تصرٌح المبسط للعبور وما ٌسمى ال أنشاو  ،(1)مبسط لبعض األنظمة

، الخاص( أو العمومًتحت نظام المستودع )عندما ٌكون العبور من اجل وضع البضابع 

ٌستخدم أٌضا قلٌم المدٌرٌة الجهوٌة للجمارك وواجدة فً نفس إنقلها إلى المناطق الحرة المت

 فً النقل عن طرٌق القطار والنقل الجوي.

 أوال: التصرٌح المبسط للعبور فً النقل البري 

جب استصدار ترخٌص مسبق من ٌجل االستفادة من اإلجراء المبسط للعبور أمن        

طرؾ ربٌس مفتشٌة أقسام الجمارك الذي ٌوجد فً إقلٌمه المستودع الذي ستدخل إلٌه 

                                                           
عن المدٌرٌة العامة للجمارك المتعلق  ?900/?0/@8الصادر بتارٌخ  ?;من قانون الجمارك، و المنشور رقم  9?المادة  -  1

 باإلجراء المبسط للعبور.
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عادة ما ٌؽطى هذا الترخٌص مجمل العملٌات على مدار البضابع)مكان وصول البضاعة( و

السنة بعد منح ترخٌص سنوي ٌحول إلى القابض من اجل تحدٌد مبلػ الكفالة التً ستؽطً 

 تعهد المكفول.ال

فً حالة ما إذا كانت البضابع موجهة إلى المستودعات ٌكتفً القابض بالضمان        

 .دع لتؽطٌة عملٌات العبور المبسطالمودع من اجل نظام المستو

، ٌتم إٌداع التصرٌح المبسط على مستوى مكتب دخول لالستفادة من هذا الجراء       

، نسخة الرجوع نسخة االنطالق، سند الرفع، نسخة مكتب الوصول ،أربع نسخالبضاعة فً 

نسخة من  ، نسخة من الفاتورة، نسخة من اعتماد المستودع،ٌرفق النسخ بوثابق كعقد النقلو

 نسخة من التعهد العام المكفول.فادة من اإلجراء المبسط للعبور والترخٌص المسبق لالست

طرؾ مرقم و مؤشر من  ٌات العبور المبسطٌسجل التصرٌح على سجل خاص بعمل       

 ٌراقب مرة كل شهر على األقل.ربٌس مفتشٌة أقسام الجمارك و

تحدد مدة الطرٌق من طرؾ ووسابل النقل ٌتم وضع الترصٌص و بعد فحص البضابع       

تعٌن األعوان والفرقة التجارٌة التً تفحص الترصٌص  إلىالقابض ثم تحول كل الوثابق 

ترسل نسخة مكتب للتصرٌح تارٌخ وساعة االنطالق و وٌدون على النسخ الثالثالمرافقٌن 

 الوصول مع العون المرافق للبضابع و ٌؤكد هذا اإلرسال فً نفس الٌوم ببرقٌة.

عدد ٌتم فحص الترصٌص ووسابل النقل و بمجرد وصول البضابع إلى المستودع       

ضابع ومن ثم تدون المعاٌنة على نسخة الطرود أو الحاوٌات ووزن البضابع دون فحص الب

إلى مكتب ترسل النسختٌن المستودع و إلىالرجوع وٌصفى نظام العبور بنظام الدخول 

 .االنطالق عن طرٌق جدول إرسال أو تسلم إلى عون المرافقة التابع لمكتب االنطالق

        ر القطاراإلجراء المبسط للعبور عب ثانٌا:

الشركة  (1)عند نقل البضابع عن طرٌق شبكة السكك الحدٌدٌةهو إجراء ٌستعمل        

هً الوحٌدة التً ٌمكنها االستفادة من هذا النظام ،  SNTFالوطنٌة للنقل بالسكك الحدٌدٌة

من خالل إٌداع تصرٌح مبسط مرفق بتعهد عام ؼٌر مكفول لدى مكتب الجمارك المتوفر 

                                                           
 عن المدٌرٌة العامة للجمارك المتعلق بعبور البضائع عبر سكك الحدٌد.  >@@09/8/>8الصادر بتارٌخ  90المنشور رقم  -  1
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أٌضا تسٌٌرها لمخازن البضابع المعدة  فٌها التً ٌشترطعلى مستوى محطة القطار و

 للعبور.

المكلفٌن بالتصرٌح لدى الجمارك على مستوى كل محطة  األشخاصٌحدد فً التعهد        

نموذج ، (1)بترصٌص سلٌمالمحددة و اآلجالالبضابع فً  بإٌصالكما تلتزم من خالله 

ٌجب و ،طرٌق المنشورن المعلومات الواجب توفرها فٌه محددا أٌضا عالتصرٌح المفصل و

، نسخة لتعهد العام المكفول فً ثالث نسختقدٌمه من طرؾ احد الموظفٌن المحددٌن فً ا

نسخة الوصول بحٌث ٌجب تحرٌر تصرٌح لكل قاطرة إال فً ، نسخة االنطالق والمصرح

ها جمٌعها ٌطٌؽ حالة ما تم نقل نفس النوع من البضابع فً أكثر من قاطرة فٌمكن أن

بعد ذلك ٌسجل وٌرفق التصرٌح بعقد النقل ونسخ من الفواتٌر وواحد  تصرٌح مبسط

طرؾ ربٌس مصلحة الجمارك  مؤشر ومرقم من AD-HOCالتصرٌح فً سجل 

 . إلزامٌة مرة كل شهر على األقلة بصفٌراقب بالمحطة، و

تعتبر االلتزامات بنظام العبور مستوفاة عند وصول البضابع بترصٌص سلٌم فً        

مخازن اإلٌداع بمجرد إٌداع البضابع فً مساحات و، أٌن ٌتم تصفٌة النظام المحددة جالاآل

م مكتب االنطالق بوصول البضابع وإرسال شهادة المعاٌنة وشهادة إفراغ المؤقت وٌتم إعال

ترسل إلى قابمة شهرٌة للتصرٌحات المبسطة وعداد ت، ومن اجل المراقبة ٌجب البضابع

 .المدٌرٌة العامة للجمارك

 : العبور الدولًالمطلب الثانً

، العبور الدولً عن أن العبور الدولً تنظمه مجموعة من االتفاقٌات الدولٌة وٌشمل       

وفً حاالت خاصة القوافل   TIFوالعبور الدولً بالسكك الحدٌدٌة ، TIRطرٌق البرٌد

  اإلنسانٌة. 

العبور الدولً   : تعرٌفاألولالفرع  
(2) 

خروج أو من مكتب  بور للسلع من مكتب دخول إلى مكتبعبورا دولٌا كل عٌشكل        

العبور الجمركً إن  ، أو من مكتب داخلً إلى مكتب خارجً، إلى مكتب داخلً لودخ

                                                           
 نفس المرجع. 8الملحق  -  1

2- CLAUDE J. BERR –INTRODUCTION AU DROIT DOUANIER – ITCIS ALGER 2008-P.99   
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المتعلقة بالعبور  1924لسنة  مثل اتفاقٌة بارن الدولً تسٌره مجموعة االتفاقٌات الدولٌة

الجمركٌة المتعلقة بالعبور  االتفاقٌةجانب  إلى .سطة السكك الحدٌدٌةدولً بواالجمركً ال

وكذا االتفاقٌة الجمركٌة الدولٌة للبضابع ، 1971جوان  07فٌنا بتارٌخ الدولً للبضابع 

واالتفاقٌة الجمركٌة المتعلقة بالقبول  1959جانفً  15بجنٌؾ بتارٌخ  TIRبواسطة دفتر 

 .1990جوان  26المؤقت بإسطنبول بتارٌخ 

 الدولً  الثانً : استغالل نظام العبورالفرع 

، لً بواسطة البرور الدولً وهً العبور الدوباستعمال الوسابل المتاحة لنظام العب        

 اإلنسانٌة، وكذا حاالت القوافل ور الدولً بواسطة السكك الحدٌدٌةالعب
(1)

ٌمكن االستفادة  ،

متعددة إلى اتفاقٌة ثنابٌة وتستدعً عملٌات العبور الدولً التوصل  حٌث من هذه األنظمة

من الالزمة األإقرار السلع للعبور، واستمارة  استمارةإتضع مثل هذه االتفاقٌات  األطراؾ

المطلوبة من كل إدارة، عالوة على متطلبات وإجراءات التؽلٌؾ للمحافظة على الحالة 

صفات الفنٌة لمعدات النقل لتكون مؤهلة اذلك المو ، بما فًللشحنة خالل العبور األصلٌة

نجاح اتفاقٌة العبور نظام للنقل بموجب العبور الجمركً ومن بٌن العوامل الربٌسٌة ل

 ، أي ما إذا كان الضمان ٌستوفً متطلبات الجمارك لتؽطٌة الرسوم المحتملةالضمان

 .واألحكام المقبولةمن الشروط  واألعمالمتطلبات قطاع النقل و

تفرض علٌها  التًلسلع اسٌما تهرٌب تً تزداد فٌها مخاطر التهرٌب والت الالافً الح       

، ٌنبؽً للجمارك أن تتجنب فرض ب جمركٌة عالٌة مثل منتجات التبػرسوم أو ضراب

، وتفتح الباب عملٌة النقل إبطاء إلىترتٌبات مرافقة جمركٌة إذ أنها مكلفة للؽاٌة وتؤدي 

تنظر فً استخدام نظم  أنعوضا عن ذلك ٌجب على الجمارك إما  ،الفاسدة ساتأمام الممار

، أو تحدٌد كافٌة على النقللمتابعة ورصد حدٌثة ملحقة بوحدات النقل تمكن من الرقابة ا

  .متطلبات ضمانات معٌنة لننقل السلع عالٌة الرسوم

تنسٌق البنٌة التحٌة المادٌة عند نقاط ٌجب على الدول المتجاورة  تقدم،ما  إلً إضافة       

المنفصلة لحركات المرور  وبخاصة فٌما ٌتعلق بالمساراتالمشتركة، المرور الحدودٌة 

من االتفاقٌة الدولٌة بشأن الرقابة  8من الملحق  6العابر، وفق ما نصت علٌه المادة 

                                                           
1 -  IDIR KSOURI ;  REFERENCE  PRECEDENTE ; P 292 
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متعددة األطراؾ اتفاقٌة من األمثلة الناجحة على مثل هذه االتفاقٌات و، الحدودٌة على السلع

 ى، عالوة علاتفاقٌة التجارة الحرة األوروبٌةالعبور المشتركة بٌن االتحاد األوروبً ودول 

بموجب بطاقة النقل البري الدولً و تنص على الترتٌبات  االتفاقٌة النقل البري الدولً

  .مشتركة لنقل السلع عبر أراضٌهاالمنٌة األ

الوطنً  أوٌمٌز العبور الداخلً  الذي الدولً بانعدام شرط الكفالةعبور ٌتمٌز الو       

االتفاقٌات التً تسٌر العبور الدولً فانه ٌطبعها عموما ما ٌسمى بالتسهٌالت  إلىبالنظر و

تستفٌد من نظام العبور  البضابع التًالجمركٌة التً ٌجب تحقٌقها عند ممارسة الرقابة على 

  .الدولً

ً بواسطة التً تعرفها الحدود الجزابرٌة فان العبور الدول ؾ التهرٌبونظرا لظرو       

ا التفاوض ذكاتفاقٌات مع االتحاد األوروبً و ا رؼم وجودذالطرٌق فقد تم توقٌفه وه

  .هو ما ٌتناقض مع قرار توقٌؾ العبور الدولًالمنظمة العالمٌة للتجارة و إلىلالنضمام 
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 خاتمة الفصل الثانً 

 األنظمةاالستثمار فً  بأهمٌة أكثرمن الضروري التعرٌؾ  ىرأ الفصل،فً ختام هدا        

 إعطاءبالتالً فً اما فً تطوٌر التجارة الخارجٌة واالقتصادٌة الجمركٌة التً تلعب دورا ه

  .بشكل عامٌة دفعة للتنم

الجمركٌة  األنظمةتطوٌر تسعى مصالح الجمارك على ترقٌة و اإلطارا ذفً هو       

على واالقتصادٌة خصوصا من خالل الشروط الموضوعٌة المتعلقة باالعتماد وما وعم

تحقٌق كل الشروط الجمركً وتنصٌب كامٌرات المراقبة و اآللًنظام التسٌٌر  إدخال رأسها

ا المٌدان لدى الدول المتطورة ذها مساٌرة التطورات الحاصلة فً هالتً من شان األمنٌة

للسلع و البضابع تحت الرقابة الجمركٌة خاصة تلك الموجهة  أفضلسٌٌر جل تأا من ذوه

 .و التصنٌع لإلنتاج

 األنظمة رأسهاعلى ة للتجارة الخارجٌة وكٌاالستثمار فً السلسلة اللوجستٌ إن       

االقتصادٌة الجمركٌة قد اظهر نتابج جد ممتازة انعكست بالخصوص على حسن تسٌٌر 

 .حدٌثهاالتً تعانً اكتظاظا بفعل ضعؾ الهٌاكل و قدمها و عدم ت الموانا

تسٌٌر  ، فإن مصالح الجمارك بمستؽانم تشرؾ علىرصال الحوعلى سبٌل المثال        

 األنظمة إلىباإلضافة ، هذا عشرة مستودعات، منها العمومٌة والخاصة 10أكثر من 

، وهذا مما ٌعكس كالقبول المؤقت والتصدٌر المؤقت ٌومٌا طبق التً تاالقتصادٌة األخرى 

جٌع رفع الخناق على المٌناء أو تش إطارفً  سواءالنشاط المستمر لمصالح الجمارك 

  .مدٌنة مستؽانم هالذي تشهد االستثمارات كمشروع الترمواي

 

 

 

 

 

 

 



االستثمـار تدعيــمفي  األنظمــة الجمركيــة االقتصاديـــة دور  
 

71 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



االستثمـار تدعيــمفي  األنظمــة الجمركيــة االقتصاديـــة دور  
 

72 
 

 ةــاتمــــــــــالخ

 بإمكانهالجزابر فً مختلؾ المجاالت هامة والتً قامت بها ا اإلصالحات إن       

المتتالٌة من خالل القوانٌن  المناسب لالستثمار الوطنً و األجنبً المساهمة فً توفٌر الجو

 بإمكانهي ذال األجنبًاب خاصة للطرؾ ذخلق مناخ ج ألجلالتعدٌالت التً مستها و

  .المشاركة فً التنمٌة بشكل فعال

المؤسساتٌة التً شرعت فٌها الجزابر التشرٌعٌة والتنظٌمٌة و اإلصالحات إن كما       

دالة والقطاع المالً العو اإلدارة إصالحما ٌتعلق منها ببرنامج الخوصصة وخاصة 

، سٌوفر الجو المناسب حلول لالقتصاد الموازي ومشكل العقار إٌجادجانب  إلى المصرفًو

لالستثمارات الضرورٌة للتنمٌة االقتصادٌة الن الجزابر تتوفر على عدة مزاٌا لجذب 

المادٌة  اإلمكاناتخاصة منها الموقع الجؽرافً و الثروات الطبٌعٌة و  األجنبٌةاالستثمارات 

 .و البشرٌة

لمنشات القاعدٌة فً مجال ا األخٌرةالتطور الملحوظ خالل السنوات العشر  إن       

الخدمات ٌعكس المجهودات المبذولة للدولة الجزابرٌة من اجل تدارك النقص والمصانع و

 .اإلرهابمرحلة  رأسهاعدة و على  أمورالكبٌر الذي تسببت فٌه 

ٌود هذا بالرؼم من وجود بعض القرسانة قانونٌة جذابة لالستثمار ونظرا لتوفر تو       

ك ٌصب فً خانة فوابد فان ذلالاستثمار ب إجبارٌةبالشراكة والشفعة والطفٌفة المتعلقة 

دقٌق لتفادي شكل متوازن وب األجنبًعلى الطرؾ التدرج فً االنفتاح المصلحة الوطنٌة و

  .نزالقات ؼٌر المنتظرةبعض اإل

مظاهر التطور الملحوظ فً السٌاسة االقتصادٌة  إحدىتعتبر التجارة الخارجٌة و       

النظر فً  إعادة إلىبالضرورة  أدىالذي خالل االنفتاح على اقتصاد السوق، و ٌة منالوطن

ٌرة التجارة معا لمساقطاع الجمارك و تطوٌر رأسهاالمتعلقة بذلك و على  األموركثٌر من 

 .التطورات الحاصلة فً العالم أهم

والمستودعات الجافة  الموانًو الموانًلذلك فان االستثمارات العدٌدة سواء فً قطاع        

، بعدما عرؾ ظهر وتطور بشكل متسارع األخرىاالقتصادٌة الجمركٌة  األنظمةذا ــكو

االنفتاح على العالم و على التجارة  إلىٌعود ذلك فً مرحلة ما قبل التسعٌنات، وركودا 
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قدمه ما ٌالجمركٌة االقتصادٌة و األنظمةارات فً قطاع ــــاالستثم إنلذلك ف الدولٌة عموما

ؾ بشكل فعال فً التنمٌة االقتصادٌة بمختلوجبابٌة وجمركٌة قد شارك و إجرابٌةمن مزاٌا 

داخل  أيعلى التنمٌة الشاملة  باإلٌجابالخدمٌة مما انعكس و ، الصناعٌةالتجارٌة قطاعاتها

 .العبور البنوك، شركات التامٌن،  الخدمات،  النقل و

، له حقوقه نتؤمة ـإلى ضمانات قانونٌتشرٌع مستقر وٌصبو إلى  األجنبًاالستثمار  إن      

ر الحاالت إال فً ـثأك ًـهذا باإلضافة إلى االمتٌازات الجمركٌة التً ال ٌمكن وجودها ف

                . ٌة فعالة تخدم المستثمر من جهة والمصلحة الوطنٌة من جهة أخرىأنظمة اقتصادٌة جمرك

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



االستثمـار تدعيــمفي  األنظمــة الجمركيــة االقتصاديـــة دور  
 

74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



االستثمـار تدعيــمفي  األنظمــة الجمركيــة االقتصاديـــة دور  
 

75 
 

 ــبــالكت

 الطبعة  -عمان –األردن  - االستثمار والتحلٌل االستثماري - د.درٌد كامل آل شٌب

9002 . 

 ً9009الجزابر  -االستثمارات األجنبٌة فً الجزابر  - د.عٌبوط محند واعل . 

 .القاهرة  –الدولً فً مجال التنمٌة االقتصادٌة  أحكام التعاون – عبد الواحد محمد الفارد

 بدون سنة الطبع –

 ًنقل التكنولوجٌا فً مجال  النظام القانونً لعقود – د ٌوسف عبد الهادي خلٌل األكٌان

 .0292القانون الدولً الخاص بدون دار نشر 

  كلٌة العلوم االقتصادٌة  –حالة الجزابر  –دور الجمارك فً اقتصاد السوق  –مراد زاٌد

 )أطروحة دكتوراه(. 9002ة  )الجزابر سابقا ( /جامعة ٌوسؾ بن خد –وعلوم التسٌٌر

 

 المراجع باللغة الفرنسٌة

 IDIR KSOURI ; Les Régimes Douaniers   Edition Grand 

Alger Livres ; Alger 2008. 

 MOSTAAPHA TRARI TANI, WILLAIM  PISSORT ET PATRICK  

SARENS DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL, 

CONFORME AUX CONVENTION INTERNATIONALES 

RATIFIER PAR L’AGARIE-EDITION BERTI, ALGER 2007. 

 MOHAMED BEDJAOUI- L’EVOLUTION DES CONCEPTIONS 

EST DE LA PRATIQUE ALGERIENNE EN MATIERE 

D’ARBITRAGE INTERNATIONAL- CNC ALGER DECEMBRE 

1992. 

 CLAUDE J.BERR INTRODUCTION AU DROIT DOUANIER 

ITCIS/ ALGER 2007. 



االستثمـار تدعيــمفي  األنظمــة الجمركيــة االقتصاديـــة دور  
 

76 
 

 ALIOUNE DIONE-  LE DROIT DOUANIER A L’EPREUVE DES 

RESEAUX INFORMATIQUES ITCIS ALGER 2008 . 

 ELISABETH-NATAREL, LE ROLE DE LA DOUANE DANS LES 

RELATIONS COMMERCIALES  INTERNATIONALE ITCIS / 

ALGER 2007.     

 CHARLES OMAN  LES NOUVELLE FORMES 

D’INVESTISSEMENT DANS LES PVD PARIS OCDE 8@?;.  

 KPMG, GUIDE INVESTIR EN ALGER ALGERIE 2014. 

 

 القوانٌن و االتفاقٌات الدولٌة 
 

  قانون الجمارك ومختلؾ المنشورات والمقررات الصادرة عن المدٌرٌة العامة

 للجمارك.

 0222تنسٌق األنظمة الجمركٌة و اتفاقٌة كٌوتو لتبسٌط. 

  0220إتفاقٌة اسطنبول للقبول المؤقت  . 

  المتعلقة بالنقل بسكك الحدٌدٌة. 0291اتفاقٌة برن عام 

  المتعلقة بنقل البضابع بدفتر  02/00/0222اتفاقٌة جنٌؾ بتارٌخTIR . 

  المتعلقة بدفتر  0230اتفاقٌة بروكسل دٌسمبرATA  . 

 

 

 

 

 

     

 

 

 


