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 إلاهداء

 وأحملنا بالعافيت. بالخقىي الحمد هلل الري أعاهنا بالعلم وشيننا بالحلم وأذكسها 

 اجقدم بإهداء عملي املخىاضع الى:

الى زقت هرا الصمان وعطفه  وإلاحسانوعلمخني قىاعد الخىاضع  وإلاًمانت في خاطسي بروز الحب التي اًقظ

 وبسكاجه الى هىز عيني وزوح قلبي في هرا الىجىد أمي العصيصة 

 * بىمعصة فخيحت*

ل والسضا بالقليل الى أبي الفاضل أطال هللا في عمسه  الى من علمني أن الحياة خىف من الجليل والعمل بالخنًز

 *جاللي الحاج*

 العلم جدحي أطال هللا في عمسها.كما أهدي عملي الى من أهازث في قلبي حب 

 *بلقندوز خيرة*

 الى كل إلاخىة وألاخىاث وأفساد العائلت كبيرا وصغيرا .

 الى كل ألاصدقاء وكل من قدم ًد املساعدة عن قسيب وبعيد

 



 الخاثمة 

للد واهذ الجصائس في السنىاث ألاخيرة أهه لن جيىن جنمُت اكخصادًت بدون اللجىء الى سُاسُت جمسهُت 

محىمت هرا ما جعلها جىلى اهخمام أهبر للنظام الجمسوي،وجحاول أن جيلفه مع مخؼلباث ألاوطاع الساهنت 

دًدة واملخمثلت في دخىل الجصائس بخجهيزه بالىسائل الخلنُت الحدًثت حتى ًيىن مؤهال السخلبال السُاساث الج

في اكخصاد السىق الن هرا الاخير ٌعؼي املعنى الحلُلي للمنظمت الجمسهُت التى هي ملُدة باشدهاز الخجازة 

 والصناعُت.

ت التي ًمس بها الاكخصاد الجصائسي واملؤسست الجمسهُت والتي أحدثتها جملت من الاسباب  إن الخغيراث الجرٍز

والخازجُت املخمثلت في إزساء كىاعد اكخصاد السىق واشدًاد دوز املؤسست الجمسهُت في  والعىامل الداخلُت

الحُاة الاكخصادًت وحعاظم مهامها في عملُاث البناء وحماًت الاكخصاد الىػني وخىض منافست السىق من 

لت فيل هره الخغيراث الجصء الىبير منها م ت واملادًت وججسبتها الؼٍى ىول الى ادازة الجمازن خالل مىازدها البضٍس

ت جخصف بالىثرة  للعب الدوز املنىغ بها ههُيل فعال ومؤثس السُما أن املعامالث والخبادل الاكخصادًت والخجاٍز

 والسسعت في اكخصاد أكل ما ًلال عنه اكخصاد الىكذ والسسعت.

ت لم جبلغ الهدف املنضىد،زغم ما جلىد به الجمازن من  وظائف هامت في إن النظم الجمسهُت الجصائٍس

الاكخصاد،إذ أن الخحىالث الاكخصادًت والخدهىز الري ٌعِضه الاكخصاد الجصائسي أثس وبصفت مباصسة على 

 ػبُعت النظام الجمسوي من حُث:

 اسالُب الدسُير  -

 املىازد والسسائل -

 الخلنُاث املسخعملت حتى جيىن فعالت أهثر . -

 النتائج :



الفصىل املضيلت للدزاست وصلذ بعد الخحلُل والنلاش الى اسخخالص  وهىرا ومما سُم دزاست من خالل 

 النخائج الىالُت:

 أ/اجخاذ إلاجساءاث مضددة منها حضدًد عملُاث املساكبت وادخال جلنُاث جدًدة في اللؼاع الجمسوي.

حعمُم صبىت الجمسهُت عن بعد عملُت التي للُذ بعع املعازطت من ػسف املخعاملين الاكخصادًت  ب/

س الخجازة الخازجُت  ت مما ًدساًس عملُت جحٍس س مسخىي اللؼاع ألن سُعسف حسهت جدًدة مىاٍش بخصىص جؼٍى

 التي سخيىن أما وطع جدًد ًجعل عىملت الخجازة الدولُت.

 جؼبُم حعدًالن جدًدة مثل زفع العدًد من السسىم جاهب إدازة الجمازن .ج/ 

ت والىمُت املمثلت د/  على الخصىص في اللُىد الجمسهُت وهظام الحصص والسكابت جؼبُم اسالُب الدسعيًر

ت الخجازة،في خظم الاصالحاث الاكخصادًت الضاملت والخىجه  الصازمت على الجهاش املصسفي،ومسوزها الى حٍس

 الاكخصادي الجدًد.

 الاقتراحات:

على ادازة الجمازن  ان الاكخصاد الدولي ٌضهد جؼىزاث مخلدمت وحجم املبادالث الدولُت ًصداد ًىما بعد فما

 إال البحث عن اجساءاث جمسهُت جدًدة ملىاجهت هره املبادالث التي ًلخظيها الُىم العام عن ػٍسم 

الاسخعاهت باألهظمت الجمسهُت ألاجنبُت ذاث الخبرة الىاسعت أو باألخسي الاسخفادة من السُاساث املخبعت  أ/:

ف وجحدًد الاصالحاث والخحدًداث ألاساسُت لإلدازة من ػسف الاهظمت الدولُت للجمازن،التي حعمل على ح عٍس

 الجمسهُت ووطع املخؼؼاث الخاصت بدنفُرها .

ع الاهخاجُت املخىسؼت والصغيرة على  ب/: حشجُع جنفُر الاسدثمازاث املنخج و ومساعدة وحسهُل املضاَز

 الاهدضاز والخىسع.



املنخجين املحلين بظمه جدٍزجُت ومنخظمت ًمىن الخفىير في اهدضاز أسىاق داخلُت ًؼبعها الخنافس بين ج/: 

ت لم جىن هدُجت عللُت الكخصاد املىجه الري ًسي في املؤسست  اللىل في الاخير أن الادازة الجمسهُت الجصائٍس

 أنها هُئت اجخماعُت كبل أن جيىن هُئت اكخصادًت وهرا ًدنافى مع النظام الاكخصادي اللُبرالي.
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 ملدمت:

جلٗب اجمرتعن صوعا عثِؿُت في ؤًت صولت بدىم جرىكٗهت ٖىض خضوص ول صولت  لظلً  فهي حٗخبر ؤصاة  -

ت لخىُٓم اإلالتصالث الضولُت وهٓغا لإلَخرتم الىلير الظي جدٓى به ولهٗىبت هثرة مٗتمحاث الخجتعة  حؿٍى

الضولُت فةهه مً الًغوعي مٗغفت ؤَم زهتثو اإلااؾؿت اجمرغهُت التي حؿرذ لهت بتلخدىم في ول 

ت ؾىاء ٖىض الضزىٌ ؤو اجخغوج.  الٗرلُتث الخجتٍع

م الضولي،وجلٗب ص - وعا هليرا في جىرُت هرت ؤن اجمرتعن جرثل بخضي اللىي الغثِؿُت اإلايىهت إلادُِ الدؿٍى

لهت إلايزاهُت الضولت.  ؤلاكخهتص الىَني ًٖ ٍَغم جرٍى

ًدخىي َظا الفهل ٖرىمُتث خىٌ اإلااؾؿت اجمرغهُت التي جضوع مجرلهت خىٌ َلُٗت ومغاخل واإلاهتم  -

والضوع الظي جلٗله ماؾؿت اجمرغهُت وهظلً الخُغق بلى ٖحاكت اإلااؾؿت اجمرغهُت م٘ اإلااؾؿتث 

 ألازغي.

 ل َظا الفهل ٖلى اإلالتخث الختلُت:وكض بقخر -

 :متَُت اإلااؾؿت اجمرغهُت.اإلابحث ألاول 

 :مهتم اإلااؾؿت اجمرغهُت وٖحاكتهت م٘ اإلااؾؿتث ألازغي.اإلابحث الثاني 

 :صوع اإلااؾؿت اجمرغهُت.اإلابحث الثالث 
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 ألاول:ماهيت اإلاؤسست الجمسكيتاإلابحث 

 اإلاطلب الاول:طبيعت اإلاؤسست الجمسكيت

الغكتبت اجمرغهُت ْتَغة كضًرت جغجلِ بيكإة اإلاجخرٗتث اإلاىٓرت فهي لِؿذ مً ملخىغاث الٗهغ اجخضًث 

 ٌ وبهرت ٖغفتهت الضوٌ حرُٗت وجمإث بليهت في مسخلف الٗهىع،فتإلاهٍغىن اللضمتء  ولِـ خىغا ٖلى بٌٗ الضو

لى مهغ .هرت ؤن بحاص الغافضًً لم جىً مهرل جهضوا لٓتَغة
ٌ
ت لكغائهت للرىيٕى وكض ؾٗذ حؿغب اإلاىخجتث ب

ب الٗلُض ٖبر اجخضوص.  صومت  بلى ميتفدت تهٍغ

ؤمت في ؤلاؾحام فسخغث الًغاثب مً ؤحل خرتًت الخجتعة وجإمين الخىاػن فيهت ووتهذ بتؾم الٗكغ،وبهدكغث 

 كتٖضة الخٗكير في نفىف اإلاؿلرين وبؾخرغث َُلت ؤًتم صولتهم والهضف مً هٓتم الخٗكير َى حر٘ اإلاىاعص

ظا مت  التي حغُي هفلتتهت اإلاٗخرضة هرت ؤهه وتن ؾتعي اإلافٗىٌ ٖلى الخجتع الظًً وتهى ًرغون ٖبر صًتع ؤلاؾحام  َو

 ًُلم ٖلُه الُىم بؾم الًغاثب اجمرغهُت.

لُت وبؾلتهُت وبحاص الفغؽ والهىض ْهغ هٕى  - وبٗض بحؿتٕ عكٗت الضولت ؤلاؾحامُت بٗض الفخىختث في بفٍغ

 ت ًفغى ٖلى الؿفً ؾىاء وتن ُٖيُت ؤو هلضا برلضاع ٖكغ مت خرلخه.حضًض مً الًغاثب فر

وتهذ الضولت ؤلاؾحامُت جفغى الًغاثب اجمرغهُت ٖلى الؿل٘ التي وتهذ جرغ ٖبر حلل الُتعق،ووتهذ  -

ى ٍَغم التي حٗني  فت بؾلتهُت وؤَلم ٖلى مت ًضفٗىهه بؾم مكخم مً بؾم اإلاضًىت َو جضف٘ في مضًىت ٍَغ

فت اجمرغ  هُت التي حؿخىفي اللًتج٘ ؾىاء ٖىض صزىلهت ؤو ٖىض زغوحهت بال ؤهه في ٖهغهتَظا حغير الهضف الخٍٗغ

رت بين الضوٌ.  1مً الغكتبت اجمرغهُت مً غغى متلي بلى بٖخلتعاث ؤزغي جخٗلم برغهَؼ

 

 

 

 

 

 

                                                                 
غان،ؾىت -.مظهغة ماؾؿت حرغهُت في ْل بكخهتص الؿىق للُتللين زلُفت ؤخرض وبً عمرُت ٖلض اللتصع1 ألاؾختط مدرض فىػي حتمٗت َو

2003/2004.  
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 . اإلاطلب الثاني :مساحل جطوز اإلاؤسست الجمسكيت

برغاكلت مدضوصة للخجتعة اجختعحُت وبعجىؼ الىٓتم اجمرغووي ٖلى بْهتع هٓتم  بمختػث(:1963/1962)/الفترة1

بتلخىاػي م٘ ؤلاوٗتف  1979بلى 1962اجخهو ومغاكلت الخلتصالث ؤًً جٓهغ حىاهله ؤهثر كُرت مً ؾىت 

والخسُُِ ؤلاكخهتصي ألن اإلادُِ ؤلاكخهتصي وتن ًريز بغُتب الهىتٖت والهُتول اجمرغهُت والخإَُل 

 ووي وؤَم ؤخضار َظٍ الفترة.اجمرغ 

  (%3:حكىُل عؾم زتم ماكذ ٖلى الىاعصاث)1963فبراًس 

  ؤوٌ مدتولت مىثفت إلاغاكلت الخجتعة فؿتعث ٖلى ههج هٓتم اجخهو الظي ٌكتٍر الخدضًض 1963ماي:

 اإلاؿلم لىرُتث اللًتٖت اإلاؿخىعة وججضع ؤلاقتعة بلى ؤهه ؤُٖض الٗرل به في بَتع ٖلض الكغاهت.

 :اإلانتظسة من هره السياست فيما ًلي ألاهداف -

 الخىحُه اجمضًض لخُتع الىاعصاث في الٗرل ٖلى بميتهُت الخهضًغ اجمهىي. - ؤ

 جدضًض الىاعصاث اإلاهىفت ًٖ ٍَغم اجمىصة الٗتلُت.  - ب

 اإلاىخىحتث. وحٗضًل ميزانخرتًت اإلاىخىحتث الىَىُت   - ث

  بُت برفهىمهت اجختم. جُلُم:1963أكتوبس ت للؿُتؾت الًٍغ فت حرغهُت اجمؼاثٍغ  ؤوٌ حٍٗغ

  ل ألامىاٌ هدى اجختعج :1964أفسيل حكىُل مغاكلت ٖلى اإلالتصالث بال ؤنهت وتهذ مغهت لىنهت لم جرىذ جدٍى

ل خيىمي هرت  بتإلاىاػهت م٘ بحغاءاث اإلاغاكلت اجخيىمُت جإؾؿذ ججرٗتث مىٓرت لهُتول زتنت م٘ جدٍى

 ًٖ هلتثو َظا الىٓتم.جم الىكف 

 َظٍ الفترة لضيهت ؤخضار منهت:(:1978/1980/الفترة)2

ت لليكتَتث اإلاؿيرة مً َغف الكغوتث الىَىُت ،ؤي مً  - غ الخجتعة اجختعحُت وزلم كىة بخخيتٍع جٍُى

 َغف الضولت وخضَت.

 الخعمُل في مؿخىي اليكتٍ ؤلاكخهتصي جلٗت إلنضاع مسُُتث الخىرُت اإلادلُت الىَىُت. -

  جريزث َظٍ الفترة ب:(:1980/1990الفترة)/3

ت بدُث َغؤث في ؤوازغ الثرتهِىتث) - (جدىالث الؿُتؾت 1988ٖضم حضوي جضزل الضولت وبخخيتَع

جرتقُت م٘ الىٓتم اإلاتلي ؤلاكخهتصي اجمضًض مً الًغوعي ؤن جرـ َظٍ الخدىالث ؤولى الىاحهتث 

 الضولُت بال وهي اجمرتعن.
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 (:1994/الفترة)4

ؤًً جدغع ؤلاكخهتص بتليتمل م٘ بٌٗ  1994بضؤث ؤلانحاختث اجمرغهُت ألاولى ببخضاءا مً

ؤًً ْهغث بىاصع هٓتم بكخهتصي حضًض في اجمؼاثغ بٗلض الكغاهت 2001ؤلاؾخثىتءاث بلى غتًت ؾىت

ألاعوبُت والظي ؤزو بٓحالت ٖلى ؤلاكخهتص الىَني واإلالتصالث الضولُت وبتلختلي وٖلى اإلااؾؿت 

 هُت.اجمرغ 

 (إلى ًومنا هرا:2005/الفترة)5

في،ؾرُذ ؤحل صوع  جريز الخضزل اجمرغووي بردضوصًت جضزله،وهظا بخفىًُ اجمرغووي الخٍٗغ

ته تث لم ٌٗض اجختٌ ًخٗلم،ولىً اإلايكإ بتلىٓغ اجمرتعن في صوع الفتٖل بلى الضوع اإلاغاكب وبخغُير الَغ

 1عوبي.بلى ؤلالتزامتث التي كُٗتهت اجمؼاثغ م٘ ؤلاجدتص ألا 

 َُيلت وهٓتم اإلااؾؿت اجمرغهُت.اإلاطلب الثاني:

  /جنظيم نشاط إدازة الجمازك:1

بن جىُٓم بصاعة اجمرتعن مىضعج في كىاٖض كتهىهُت واضخت والتي جلين ؤَم ألامىع التي جضزل في َظا 

ٓهلغ  جىُٓره مً زحاٌ وي٘  ؤلاَتع منهت مجتٌ وكتٍ بصاعة اجمرتعن فٗرل َظٍ ألازيرة مىٓم ٍو

مجتٌ مدضص له مً َغف اإلاكٕغ واإلاؿمى بتإلكلُم اجمرغوي واإلاخرثل في مجتٌ جضزل ؤلاصاعة مً خُث 

 اإلايتن فلِ.

 ٖغفه اللتهىن في متصجه ألاولى ٖلى ؤؾتؽ ؤهه مىُلت مخيىهت مً ول الترار:ؤلاكليم الجمسكي:1-1

مُل(بدغي خُث خضص طلً برلخض ى 12ُت اإلالضع ب:)الىَني،اإلاٗترف به ؾُتؾُت برت فُه اإلاُتٍ ؤلاكلُر

 واإلاىُلت اإلادتًضة والفًتء اجمىي الظي ٌٗلىَت.1963ؤهخىبغ 12اإلاغؾىم اإلااعر في 

وهظلً ًُلم كتهىن اجمرتعن بهفت مىخضة ٖلى ول ؤلاكلُم اجمرغهُت ويرً هفـ ألاويتٕ م٘ ول 

تهىهُت لىً َىتن بٌٗ ؤلاؾخثىتءاث ألاشختم وألامىاٌ اإلاخىك٘ في مسخلف اإلاىتَم اإلايىهت له ك

ت واإلاىتَم اجخغة بتليؿلت للترار الىَني وؤلاكلُم اللدغي  وتللىاٖض اجختنت وبتإلاحاخت اللدٍغ

هجض الكٗتٕ اجمرغوي  واإلاخرثلُتث الضًللىمتؾُت واإلاؿخىصٖتث اجمرغهُت بلى حتهب ؤلاكلُم اجمرغووي

دضص كتهىهُت وحُٗى له ووٗخني به اإلاىُلت اإلادتًضة اجخضوصًت وٖرله حغُي ر َلُٗت اإلاىُلت ٍو

 2زهتثو مُٗىت.

 

 

 

                                                                 
،بلخير فىػي.2004/2005.مظهغة جسغج قهتصة الضعاؾت  اجمتمُٗت الخُلُلُت اإلااؾؿت اجمرغهُت واك٘ وآفت ق جدذ بقغاف الُتللت ؤمُىت ،ؾىت 1  

ـ لليكغ والخىػَ٘،ؾىت -مىلىص صًضان  ّ.م 2012"كتهىن اجمرتعن"صاع بللِ .35،ص. 2  
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 :عصسنت إدازة الجمازك:1-2

مً ؤحل جإكلم مُُٗتث الؿتخت الضولُت كتمذ اإلااؾؿت اجمرغهُت بىي٘ بؾتراجُجُت َتصفت 

 لٗهغهت اللُتٕ وطلً بؾدىتصا بلى اإلالتصت:

 ؤلاصاعة اجمرغهُت.ججؿُم وجىُٓم الىفتءاث واإلاىاعص اإلاؿتَرت ملتقغة في ٖهغهت  -

 ؤلاؾغإ في صوعان اإلاٗلىمت في بُٖتء فٗتلُت ؤهبر إلجستط اللغاع بإكل ٖضص مً اإلاخضزلين. -

ت في بَتع الىفتءاث والهحاخُتث اإلالترخت. - ض مً اإلاؿاولُت اإلاضًٍغتث اجمهٍى  بُٖتء اإلاٍؼ

مؿخىي مفدكُتث بٖتصة جدضًض الخلؿُم ؤلاصاعي لخإمين حغُُت حُضة لليكتٍ ؤلاكخهتصي زتنت ٖلى  -

 ألاكؿتم.

 ججىب ؤلاصاعاث الىُْفُت مً ؤي جضزل ًىمي لليكتَتث الٗلرُت . -

 جدضًض مىٓىعَت فُرت ًسو مفهىم الخسُُِ الخىحُه واإلاغاكلت. -

 جسهُو ليل َُيل ٖرلي وُْفي ؤَضاف الىجتٖت والىختثج. -

  :إستعمال ؤلاعالم آلالي:1-3

حكيل مجتالث صٖم ؤؾتؾُت للمرتعن خُث ؤن ؤلاٖحام آلالي هدخرُت ملخت له ؤصواع  بن اإلاٗلىمت وؤلاجهتٌ

 ؤؾتؾُت جخرثل فُرت ًلي:

 مىذ بخهتثُتث صكُلت. -

 جىُٓم اللىاهين بهفت ملتقغة في الىكذ اجخلُلي وفي وتفت اإلايتجب. -

 ٌٗخبر هةحغاء ًُلم في وتفت ؤلاكلُم الىَني. -

 مغاكلت اإلاؿتفٍغً واللًتج٘ وبٖضاص جىػَ٘ صلُل اإلاؿتفغ خُث ًخم طلً بؾخثىتثُت ولِـ بهفت زتنت. -

وفي َظا ؤلاَتع ولخٗرُم بؾخٗرتٌ ؤلاٖحام آلالي كتمذ بصاعة اجمرتعن بةجستط مجرىٖت مً ؤلاحغاءاث اإلاخرثلت 

 في:

 1بوكتء هٓتم ؤلاٖحام آلالي للمرتعن. -

حام آلاليَظا الىٓتم يهخم بجر٘ اإلاٗ مً بضاًت صزىٌ  ُُتث اجمرغهُت ٖلى مؿخىي اإلاىتَم اإلاؼوصة بتإٖل

اللًتٖت بلى ؤلاكلُم اجمرغوي ختى عفٗهت مً َغف ؤصختبهت،ومً ؤحل الؿير اجخؿً لهظا الىٓتم كتمذ 

يُت ٖلى مؿخىي اإلاغهؼ الىَني لإلٖحام آلالي وؤلاخهتء.  بصاعة اجمرتعن بةٖضاص صوعاث جيٍى

ٌؿرذ للمرتعن بتللُتم بضوعَت ألاؾتس ي في اإلادُِ ؤلاكخهتصي اجمضًض في مغاكلت ؤنل بن َظا الىٓتم 

 اللًتٖت وهىُٖتهت .

                                                                 
.45،ص.ٍ،م 2008ؾىت ، .ؤؾتمت ؤخرض قختث"كتهىن اجمرتعن"صاع الىخب اللتهىهُت،مهغ 1  
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هٓغا لخُىع بكخهتص الؿىق وْهىع الخىخحاث ؤلاكخهتصًت واإلاخُللتث التي جفغى َظٍ ألازيرة :التكوين:1-4

تصة ٖلى آلافتق التي حؿعى بليهت الىخضة اجمرغهُت اإلاغتعبُت وتن ال   بض مً جىُُف مؿخسضميهت.ٍػ

ً فغى ٖلى بصاعة اجمرتعن ؤن حؿعى  زلم بغامج بؾتراجُجُت ٖتحلت وكتمذ تصة وبظلً حبن َظا الخيٍى

ت اجمرتعن بخدضًضؤَضاف جرثلذ في الىلتٍ الختلُت:   1مضًٍغ

- . ً ت خىٌ مهتم الخيٍى  وي٘ اللضعاث الفىٍغ

 الخلىُت .وي٘ بغامج التهُئت هخلتصٌ ًخًرً ول اإلاىاعص  -

ً في اجختعج لغحتٌ اجمرتعن الظًً ًخرخٗىن برؿخىي ٖتلي. -  بُٖتء مىذ مً ؤحل الخيٍى

 جىرُت عوح اإلالتصعة واإلاؿاولُت لضي اجمرغوي وجىيُذ واحلتجه. -

ت اجخضًثت  ؾٗذ بصاعة اجمرتعن بلى وي٘ بغامج لخدلُم ميكأث واجخهىٌ ٖلى ججهيزاث الًغوٍع

ين الىَني والضولي.وطلً لخرىين حرُ٘ مهتجخهت م  ً جدؿين فٗتلُتهت ٖلى اإلاؿخٍى

ت  ت الٗتنرت غغب،مضًٍغ ت التي هي مضًٍغ ت مً مضًٍغتث اجمهٍى ت اجمرتعن اجمؼاثٍغ جخيىن مضًٍغ

ت  ت ٖىتبتوجبؿت،وعكلت،ومضًٍغ ت ؾُُف ،مضًٍغ غان ومضًٍغ ت َو الٗتنرت الكغق،مضًٍغ

ت بكتع.  جلرؿتن،ومضًٍغ

 ت اجمرتعن بىَغان م وٖغفذ ٖضة بنحاختث ختى  sous directionىظ الؿلُٗىتث بتؾمجإؾؿذ اإلاضًٍغ

 ؤنلدذ في الثرتهِىتث جىلؿم بلى مفدكُتث الغثِؿُت الختلُت:

غان. -  مفدكُت َو

 مفدكُت مؿخغتهم. -

 مفدكُت ؤعػٍى. -

غان زتعجي(. -  مفدكُت الؿتهُت)َو

غان ،وٖلُه حٗض ؤَم مخضزلين في  التربهُت وكض وتهذ الفترة غان التي جل٘ ٖلى واحهت مُىتء َو َو

 اإلاُُٗتث التي جل٘ فُه.

 وجىلؿم اإلافدكُت بلى ٖضة مهتجح وهي:

ت. -  اإلافدكُت الٗتمت للٗرلُتث الخجتٍع

- .ً  اإلافدكُت الغثِؿُت للرؿتفٍغ

 اإلافدكُت الؿىض بتلىفتلت. -

تث. - غان للرىتٖػ  كتبًت َو

ت. -  مهلخت اإلاىاعص البكٍغ

                                                                 
.11،م2004/2005.مظهغة"صوع اجمرتعن في الخىرُت ؤلاكخهتصًت"ؤٖرتٌ صولُت،ؾىت2  
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 اإلافدكُت الغثِؿُت للفغق. -

 1كتبًت اإلاستػن. -

 /هيكلت اإلاؤسست الجمسكيت.2

 أوال:الهيكل ألاصلي.

الخلؿُم الٗتم لإلصاعة الٗتمت للمرتعن وكض قهض  1993في صٌؿربر  93/329للض خضص اإلاغؾىم عكم 

 َظا ألازير جفؿيرا.

ت الٗتمت للمرتعن 1995وخؿب كتهىن اإلاتلُت   2هرتًلي:جهلذ َُتول اإلاضًٍغ

ت الٗتمت للمرتعن 1-1اجمضوٌ عكم )  ( : َُيل اإلاضًٍغ

 ٘ ت الدكَغ مضًٍغ

اللتهىن والخلىُتث 

 اجمرغوهُت

ت  مضًٍغ

تث  اإلاىتٖػ

ت الىؾتثل  مضًٍغ

 ؤلامضاصًت

ت  مضًٍغ

اللُرت 

 اجملتثُت

ت  مضًٍغ

اإلاىاعص 

ت  البكٍغ

ت الىؾتثل  مضًٍغ

 ؤلامضاصًت واإلاتلُت

 ٘ مفدكُت الدكَغ

 والخىُٓم

مفدكُت 

تث  اإلاىتٖػ

مفدكُت مغاكلت 

الىْتثف 

 واإلاؿدىضاث

مفدكُت 

لللُرت في 

 اجمرتعن

مفدكُت 

 لألفغاص

مفدكُت للريزاهُت 

 واإلادتؾلت

مفدكُت إلاغاكلت 

الخجتعة اجختعحُت 

 والفغق 

مفدكُت 

للضعاؾتث 

تث  واإلاىتٖػ

الضعاؾتث 

 اللتهىهُت

مفدكُت 

للخدٍغتث ميتفدت 

 اإلاهغبين

مفدكُت 

اجملتثُت 

فت  والخٍٗغ

مفدكُت 

ً  الخيٍى

ألاؾىاق  مفدكُت

 والخدلُلتث

مفدكُت للىٓتم 

 والخلىُتث

 اجمرغهُت

مفدكُت 

تث  اإلاىتٖػ

 والخدهُل

مفدكُت للخٗتون 

الضولي اإلاخلتصٌ 

الضازلي  والخٗتون 

 للخضمتث

مفدكُت 

 للردغوكتث

مفدكُت 

 الفغق 

مفدكُت الىؾتثل 

 الٗتمت

ش  93/329اإلاغؾىم الخىفُظي عكم اإلاصدز :  ت  12/1993/ 27الهتصع بختٍع اإلاخًرً جىُٓم الاصاعة اإلاغهٍؼ

ت الٗتمت للمرتعن ،اإلاٗضٌ واإلاخرم ج . ع . ج ج الٗضص  ش  36للرضًٍغ  20،م 08/10/2008بختٍع

 

 

                                                                 
ٌ صولُت ،ؾىت1 .12.13،م2004/2005.مظهغة"صوعاجمرتعن في الخىرُت ؤلاكخهتصًت"ؤٖرت  
2
 22،مرجع سبق ذكره ،ص  39/923التنفيذي رقم المرسوم   
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 ثانيا:الهيكلت الحدًثت        

ت الٗتمت للمرتعن حٗضًحاكخهتصًت اجمضًضة لللحاص ويٗذ م٘ الخغيراث الا         في كتهىن اإلاتلُت  حضًضا اإلاضًٍغ

 وؤيتفذ زحازت مضًٍغتث َم ٖلى الخىالي:1995لؿىت 

 نفصلت عن مدًسيت الليمت والجباًت.أ.مدًسيت مساكبت اإلاحسوكاث ا      

 ب.مدًسيت الوكاًت وألامن وهي مدًسيت حدًدة.     

 نفصلت عن مدًسيت اإلاوازد البشسيت.مدًسيت التكوين وؤلاطازاث الكفء اج.     

ت الٗتمت للمرتعن خؿب كتهىن اإلاتلُت جًم مضًٍغتث 1995وبتلختلي جهلذ َُتول اإلاضًٍغ

 مضًٍغتث.7ٖىى

٘ والخىُٓم والخلىُتث اجمرغهُت . - ت الدكَغ  مضًٍغ

تث. - ت اإلاىتٖػ  مضًٍغ

ت ميتفدت الغل. -  مضًٍغ

ت. - ت اإلاىاعص البكٍغ  مضًٍغ

ت الىؾتثل ؤلامضاصًت . -  مضًٍغ

ت اللُرت اجملتثُت. -  مضًٍغ

ت الىكتًت وألامً. -  مضًٍغ

ت اإلاغاكلت اجمرغهُت للردغوكتث. -  مضًٍغ

- .ً ت الخيٍى  مضًٍغ

ت للمؼاثغ بلى 2002جم آزغ حغُير في ؾىت ت اجمهٍى مضًٍغتث  3برلخًتٍ بهلؿرذ اإلاضًٍغ

ظا بٗض ججرُضَت في ؾىت   .2001غغب،قغق،اجمؼاثغمُىتء ،َو

  ثالثا:اإلادًسيت اإلاسكزيت

ٗتث بلى حتهب الخىحيهتث والخٗلُرتث الهتصعة جر ثل اإلااؾؿت الىَىُت خُث حؿهغ ٖلى جُلُم الدكَغ

ت الٗتمت ولهت  وجىُٓرهت في %40صوع هلير في اإلاجتٌ ؤلاكخهتصي خُث جرىٌ ميزاهُت الضولت بًٖ اإلاضًٍغ

ت والثتوي ميلف بتلكاون  ىبثم وحىص مضًغ حىَغي هتثلين فتألوٌ ميلف بتلكاون ؤلاصاٍع الخلىُت ٍو

 ٖنهت عئؾتء ميتجب الىُْفت اإلايلفت وتآلحي:

 ا.ملتصالث الىزتثم.
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تث.  ب.اإلاىتٖػ

 ج.مدتعبت الغل.

 ص.كىاٖض الًغاثب.

 ٌ.حؿُير اإلاؿخسضمين.

ت جخفٕغ ٖنهت ميتجب وهي:  الكاون ؤلاصاٍع

ت.مىخب الىؾتثل الٗتمت،مىخب اإلادتؾلت واإلايزاهُت،مىخب اإلاؿخسضمين والىؾتثل   الدؿُيًر

 ؤمت الكاون الخلىُت فخخيىن مً:

تث،  مىخب الخىرُت اجمرغهُت وؤلانحاختث.مىخب الخىُٓم ،اإلاىتٖػ

 زابعا:اإلاصالح ذاث الطابع الوطني اإلاتخصصت.

 جخرثل اإلاهتجح طاث الُتب٘ الىَني اإلاخسههت في مت ًلي:

 بضوعٍ ًخرثل في:CNISاإلاغهؼ الىَني لإلٖحام وؤلاخهتء -1

فت والخجتعة اجختعحُت. -  بٖضاص ؤلاخهتثُتث اإلاخٗللت بتلخٍٗغ

 حؿُير مدتهم لكليتث ؤلاعؾتٌ اجخيىمُت. -

 نُتهت ؤحهؼة ؤلاٖحام آلالي. -

ت مً ؤحل :CNIDاإلاغهؼ الىَني لإلٖحام والخىزُم -2  زم بوكتَئ

 حر٘ اإلاٗلىمتث اجمرغهُت مً ؤحل ؤلاؾخغحاٌ اجخؿً بٗض جدلُلهت. -

ت. جىخُض وجيؿلم قيل الىزتثم -  ؤلاصاٍع

٘ اجمر الٗرل ٖلى جبؿُِ -  غوي.الدكَغ

 جىُٓم ملخلُتث وؤًتم صعاؾُت. -

ً اجمرغوي -3  . CNFDاإلاغهؼ الىَني للخيٍى

- .ً  بصزتٌ مهرت الخىُْف في هُتق ؤنهت مغجلُت بعجلتَت وزُلت بتلخيٍى

ً اجمرغوي. -  حغُيرحؿرُت اإلاغهؼ الىَني في الخىُْف والخيٍى

ً اإلاخىانل.زلم مضًٍغتث حضًضة مهخرت  -  1بتلخيٍى

 

 

 

                                                                 
ً بلخير"صوع 1 ت"عؾتلت متحؿخير .خؿ .21،م1991/1992مٗهض الٗلىم ؤلاكخهتصًت،حتمٗت اجمؼاثغ، اجمرتعن في جغكُت اإلالتصالث الخجتٍع  
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 اإلابحث الثاني:مهام إدازة الجمازك وعالكتها باإلدازاث ألاخسى.

  اإلاطلب الاول:مهام إدازة الجمازك.

 إلاٗغفت مهتم بصاعة اجمرتعن هلمإ بلى َغح الؿااٌ الختلي:َل بصاعة اجمرتعن بصاعة حلتثُت ؤم بكخهتصًت؟

 بنهت في ألاؾتؽ حلتثُت. -

هٓغا للخغيراث التي ٖغفتهت اللُتٖتث ؤلاكخهتصًت واجملتثُت ؤنلذ إلصاعة اجمرتعن صوع بكخهتصي -

ٖىامل حضًضة مغجلُت بخُىع اإلادُِ التي جيخمي  وحلتجي،هرت ؤنهت بهدؿبذ مهتم ؤزغي بٓهىع 

 فُرت ًلي: بلُه،جخرثل مهتم بصاعة اجمرتعن

  مهام إكتصادًت: -1

 الوطني: حماًت الدولت لإلكتصاد -

ت ٖلى اإلادُِ ؤلاكخهتصي الظي وِٗل فُه وتن البض ٖلى بصاعة اجمرتعن  مً زحاٌ اإلالتصالث اجمضًضة وجإزيَر

بتلخسلي ٖلى صوعَت الخللُضي واإلاخرثل في اجخرتًت ملتقغة لإلكخهتص الىَني وجُلُم ملتًِـ ؤهثر فٗتلُت 

ٖىإلات اإلالتصالث الضولُت بكيل هلير ًٖ ٍَغم كىاٖ  ضحرغهُت مثل:إلاؿتًغة 

ت اإلاىٓرت الٗتإلاُت للخجتعة. - فت اجمرغهُت والتي جهضَع  كىاٖض الخٍٗغ

 كىاٖض ٖلى اللُرت لضي اجمرتعن  واإلادضصة مً َغف اإلاىٓرت الٗتإلاُت للخجتعة. -

مً كتهىن اجمرتعن جخرثل في اإلاغاكلت في حرُ٘ ؤلاحغاءاث اللتهىهُت اإلاخسظة لًرتن 05وخؿب اإلاتصة 

ت التي جخىفلمغاٖتة اللىاهين   بصاعة اجمرتعن بخُلُلهت. وألاهٓرت الؿتٍع

 مساكبت اإلابادالث وإعداد ؤلاحصائياث للتجازة الخازحيت: -

حٗخبر بصاعة اجمرتعن ؤلاصاعة ألاؾتؾُت إلاغاكلت الخجتعة اجختعحُت مً زحا بٖضاص ؤلاخهتثُتث جخغهت 

تمت جخٗلم بت لخجتعة اجختعحُت لخرىين الضولت اللًتج٘ الهتصعة والىاعصة وجلضم مُُٗتث ؤؾتؾُت َو

٘ اجختم بظلً واجختم  مً جدل٘ َظٍ اجخغهت لخجىب ختالث ألاػمت ؤلاكخهتصًت الضولُت والدكَغ

ُٗت والخىُٓرُت اإلاُللت مً ؤلاصاعة اجمرغهُت  بتلٗحاكتث اإلاتلُت م٘ اجختعج وجخجلى ألاخيتم الدكَغ

 والتي جخٗلم ب:

 ستػن برت في طلً مً عئوؽ ألامىاٌ ووؾتثل الضف٘.صزىٌ وزغوج مضة وحىص اللًتج٘ صازل اإلا -

 جدهُل ويرتن وحؿضًض اجخلىق والغؾىم. -

غ والخىفُظ والىلض. -  عكتبت بحغاءاث الخدٍغ

ب ؤو الخجتعة الغير اإلاكغوٖت. -  الخضابير اجختنت بتلتهٍغ
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 جنفير السياست ؤلاكتصادًت للحكومت: -

ت بن اإلااؾؿت اجمرغهُت حؿتَم في جىفُظ الؿُتؾت  ؤلاكخهتصًت للخيىمت وطلً في ٖضة ػواًت منهت ػاٍو

٘ اجمرغوي خُث جدضص ؤلاَتع اللتهىوي للٗرل اجمرغوي  اجمرتعن التي جرثل اللتٖضة ألاؾتؾُت لدكَغ

فهي جرىذ للخيىمت الؿلُتث ألاؾتؾُت للخهىٌ ٖلى ؤخؿً الىختثج في مُضان الخجتعة اجختعحُت مً 

 .زحاٌ حسخير حرُ٘ الىؾتثل لخُلُلهت

 اإلاساكبت الجمسكيت بسا وحوا وبحسا: -

هخضبير ؤمني وكتجي جدفٓي جلٗب الضعاؾت واإلاغاكلت اجمرغهُت صوعا َتمت في َظٍ الؿلؿلت مً وؾتثل 

مً كتهىن 05ٖلُه اإلاتصةالىكتثُت مً اجمغاثم اجمرغهُت ،ومً زم فةنهت جضزل في بَتع مت ههذ 

ُ٘ ؤلاحغاءاث اللتهىهُت اإلاخسظة لًرتن مغاٖتة اجمرتعن في فلغتهت"ومً ؤن اإلاغاكلت جخرثل في حر

ت التي جيلف بصاعة اجمرتعن بخُلُلهت".  اللىاهين وألاهٓرت اإلاؿتٍو

بتإليتفت بلى مغاهؼ اجخغاؾت اإلالتمت ٖلى اجخضوص وبتلىُتق اجمرغوي زهىنت فةن ألامتهً اإلاسههت 

 لٗرلُتث الخسلُو اجمرغوي.

ق اجخغاؾت في َظٍ اإلاىتَم بتإلاغاكلت لُحا ونهتعا وجدل٘ خغهت اإلاىتَم الىاكٗت جدذ اإلاغاكلت جيلف فغ 

 1اللًتج٘ وألاشختم وؤن جُتلب بتلىزتثم اإلاثبخت.

 اإلاهام الجبائيت:

ت. ف اللُىص اجمرغهُت لِـ َضفت بدض طاجه،وبهرت اإلاهم ؤن وٗغف ؤزَغ  بن حٍٗغ

،وٖلى ؤن الىكىف ٖلى َظٍ آلازتع حرُٗهت ؤمغ ًسُئه اجخهغ  ٖىض جُلُلهت ٖلى الؿلٗت ؤزىتءالخلتصٌ

ف  فهت حٍٗغ لخٗضص اللُىص اجمرغهُت التي جفغيهت الضوٌ اإلاخلضمت ٖلى واعصاتهت وجىىٖهت،وؾىدتوٌ حٍٗغ

 ًللل ؤلايتفت وفم مت ًلي:

جازغ  في نىع مسخلفت مً قإنهت ؤنهي جلً ؤلاحغاءاث التي جخسظَت الؿلُت الٗتمت الليود الجمسكيت: -

في حمم ؤو ؾٗغ ول مً نتصعاتهت وواعصاتهت ؤو في جىػَٗهت اجمغغافي وؤن جفغى في فترة مُٗىت لخدلُم 

 غغيتمُٗىت بظاجه ؤو غغيت آزغ.

فةطا وتهذ في نىعة كىاهين ؤو مغاؾُم بلىاهين فلض حغي الٗرل ٖلى مصدز الليود الجمسكيت: -

ٌ الؿلُت الخىفُظًت في بنضاعاتهت ختى بتليؿ فت منهت الغؾىم التي حٗض مً الخٍٗى لت ألهىإ الخٍٗغ

ٗت. بُت ووتن ًيلػي اإلاىافلت اإلاؿللت للؿلُت الدكَغ ٗتث الًٍغ  كلُل الدكَغ

ت َظا الى٘ مً  خلتعاث ؤزههت اإلادتفٓت ٖلى ؾٍغ ٌ كض بؾخلغ في غتللُت الضوٌ إٖل بال ؤن َظا الخٍٗى

٘،هرت ؤهه آصاة َلٗهللؿلُت الخىفُظًت في مىاحهت ال ٗت ٖىض جللب ألاخىاٌ الدكَغ تث الؿَغ ًغوٍع

                                                                 
1.ّ ت الللىتهُت ،ص. .22،م 2010.ؾتإلاتن ٖرغ"اجمرتعن بين الىٓغي والخُلُم"الضاع اإلاهٍغ  
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ٗؼػ طلً ؤن الؿلُتث الخىفُظًت في الضوٌ كض ؤنلذ لضيهت ؤحهؼة فىُت ٖتلُت اإلاؿخىي  اإلاتلُت،َو

حؿتٖضَت ٖلى جدرل مؿاولُت بنضاٍع َظا وكض جيىن اللُىص اجمرغهُت في نىعة ميكىعاث ؤو 

ظٍ وؾتثل غتللت في بن ضاع هثير مً ؤهىاٖهت وجدضر وفم حٗلُرتث نتصعة مً الؿلُت الخىفُظًت َو

 اإلاؿتثل اإلاغاص مىاحهتهت.

ت للضولت جيكإ وجخُىع أنواع الليود الجمسكيت: حٗض اللُىص اجمرغهُت هإصواث فىُت للؿُتؾت الخجتٍع

 وفلت ألغغاى هثيرة هرت جدىٕى وفم الهضف الظي حٗرل ٖلى مؿتهضجه.

فُت هي جلً ؤلاحغاءاث التي جخسظَت الؿلُت الٗرىمُت بهضف  بنأوال/الليود التعسيفيت: اللُىص الخٍٗغ

غغى مٗين بظاجه وواعصاتهت زحاٌ فترة ػمىُت لخدلُم ؤو الخىػَ٘ اجمغغافي لهتصعاتهت  دمماجالخإزيرفي 

ؤوؤغغاى ؤزغي ،وٖلى الٗرىم ًيىن الهضف ألاَم مً فغى اللُىص حرغهُت جدلُم ؤخض الفغيين 

كخهتصي ،ؤي اجخرتجي جخرتًت الهىتٖتث الىَىُت وكض ًيىن جدلُم الهضف ؤلاكخهتصي ،اإلاتلي ؤو ؤلا

فُت فهي كتثرت ؤو حضوٌ  مسخلِ م٘ الهضف اإلاتلي في اإلاؿتثل اإلاتلُت اإلاٗتنغة ، ؤمت اللُىص الخٍٗغ

لت اجمرغهُت  للًغاثب اجمرغهُت اإلاؿخىعصة في فترة مدضصة ، جلين في حتهب منهت مٗضٌ الًٍغ

 رت اإلاًتفت ؤو ،وفي اجمتهب ألازغ مٗضٌ الغؾىم ٖلى اللُاإلاُُم

 . 1الغؾىم ألازغي 

فُت الىرُت ؤو الىٓتم اجخهو واللُىص ثانيا/الليود الغير التعسيفيت: خفٕغ مىه اللُىص غير الخٍٗغ ٍو

ت. فُت ؤلاصاٍع فُت وؤزيٌر اللُىص غير الخٍٗغ  غير الخٍٗغ

جفغى َظٍ اللُىص بكيل ملتقغ ٖلى الؿل٘ الحصص:/الليود غيرالتعسيفيت الكميت أو نظام 1

 في ول اللحاص بٗض ألاػمىت الٗتإلاُت.واللًتج٘ ٖىض جدغههت الضولي ،وكض ؤنلذ جُلُلهت ٖتمت

وهي ؤلاحغاءاث التي جلىم بهت الؿلُتث الىلضًت في الضوٌ /الليود غير التعسيفيت النلدًت :2

للؿل٘ و اإلاىخجتث ًضون ؤن حٗضص َظٍ الؿل٘ ؤو  بخىػَ٘ مت لضيهت في ٖرحاث ؤحىبُت ٖىض اؾتراصَت

خىػة الضولت مً هلض ؤحىبي وبرٗنى آزغ بزًتٕ وتفت اإلاضفىٖتث اجختعحُت اإلاىخجتث مت في 

 للىاٖض وقغوٍ مدضصة مً هتخُت هرُت الٗرحاث ألاحىبُت اإلاؿرىح بهت وهىٖهت .

ت ٌٗض مً كلل اللُ/الليود غير التعسيفيت أو ؤلاحساءاث ؤلادازيت:3 ىص اجمرغهُت ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

التي جًٗهت الؿلُتث الٗتمت مً اللحاص مكهضفت بظلً الختزير ٖلى اإلالتصالث اجختعحُت الٗتمت في 

رىً بهظٍ  ت .الضوٌ اؾخيراص وجهضًغا ٍو   ؤلاحغاءاث ونىٌ الضولت بلى جدلُم ؾُتؾتهت الخجتٍع

هضة جُلُم ألاهىإ الازغي مً اللُىص وبظلً جىٕى َظٍ ؤلاحغاءاث وحٗضص وغتللت مت جخٗلم برؿت

فُت.  اجمرغهُت والغير حٍٗغ

                                                                 
غ الخجتعة اجختعحُت للضٌو ألا 1 .21م 2008،زغي في الىرى "صاع الفىغ الٗغبي .زحاف ٖلض اجمتبغ زحاف "اللُىص اجمرغهُت وجٍُى  
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 طسيلت جصفيت وجحصيل الحلوق والسسوم الجمسكيت: ـ

جيلفت بصاعة اجمرتعن ٖىض ؤلاؾخيراص والخهضًغ بخدهُل اجخلىق والغؾىم اجمرغهُت برىحب 

٘ اجمتعي و الٗرل به جخؿتب ىتا الدكَغ و اإلااؾؿتث والهُئتث الٗرىمُت ومً بين اجخلىق  جخٍؼ

ت اجمرتعن هي :  والغؾىم التي جهضَع

 .الغؾم اجمغغافي *

  .الغؾىم الضازلُت*

  .خلىق اإلاحاخت*

 .ألاٖرتٌ  عكم ٖلىغؾىم ال*

 1.اجخلىق والغؾىم ألازغي *

 كيفيت جصفيت وجحصيل الحلوق الجمسكيت:

الغؾىم واجخلىق اجمرغهُت ٖلى ؤؾتؽ ٖىتنغ ًضلى بهت  جهفى/جصفيت الحلوق والسسوم الجمسكيت:1

ذ  اإلاهغح بال في ختلت مٗتًىت ؤو مٗتهؿت ؤو غير مُتبلت للفدو ؤو مثحا وتن ًلغع اإلافدل كلىٌ الخهٍغ

ؿمى طلً بتإلاُتبلت ،ؤمت بطا جم الللىٌ بٗض بحغاء الفدو ًٖ ٍَغم الُٗىت فةن  بضون فدو الىٓتثغ َو

غي وفم لهظٍ الُٗىت وحؿغي ٖلى مجرىٖت اللًتج٘ ٖلى ؤؾتؽ الٗىتنغ التي جهفُت اجخلىق والغؾىم جج

ؤصي بهت الفدو اجمؼجي فةطا جم الفدو بهفت ولُت وٖثر ٖلى بٌٗ اللًتٖت غير اإلاُتبلت للٗىتنغ التي 

ٗتص اجخؿتب وفم للخلىق والغؾىم  ؤصلى بهت فةن الخهفُت جخم بهفت ٖتصًت بتليؿلت لللًتج٘ اإلاُتبلت َو

ت حرغهُت الؿتع  ٍت بتليؿلت لللًتٖت التي ال جيىن مُتبلت للٗىتنغ اإلاضلى بهت ولىً بةٖخلتع طلً مىتٖػ

 بٗغى نتخبهت بلى غغامت حرغهُت وجسً٘ جهفُت اجخلىق والغؾىم اجمرغهُت بلى ملضؤًً ؤؾتؾين:

مً كتهىن اجمرتعن التي جىو ٖلى ؤن"اجخلىق والغؾىم جهلذ 106مؿخيلِ مً زحاٌ اإلاتصة - ؤ

 ل بهفت نهتثُت برجغص ؤلاهتهتء مً ٖرلُت الفدو والخفخِل".للخدهُ

مً كتهىن اجمرتعن خُث ؤهه"جاهض ؤن ؤلاطن بتلغف٘ ال ًخم مً َغف بصاعة 109فهى مؿخيلِ مً اإلاتصة

    الخسلُو ؤوالًرتن بتلغؾىم اجمرغهُت".اجمرتعن بال بٗض 

مً ٖرلُت الفدو فةن اجخلىق والغؾىم اإلاهفتة ًجب  برجغص ؤلاهتهتء/جحصيل السسوم الجمسكيت:2

ش  ؤن جدهل وطلً كلل الغف٘ لللًتج٘ جُلُلت إلالضؤ الخدهُل الفىعي للخلىق والغؾىم هختٍع

ذ اإلافهل  الفدو ؤو الخهفُت ال ًازغان ٖلى اليؿلت اإلاُللت التي جٓل وؿلت ًىم الدسمُل الخهٍغ

فىعي للخلىق فةن َىتن بٌٗ اجختالث التي حؿرذ وتن اإلالضؤ َى الخدهُل ال ومً حهت ؤزغي بطا

                                                                 
1.H.Ben ssad ;économie de Développement de L’algérie 2éd ;opu ;1982. 
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فيهت للرؿخىعص مً عف٘ بًتٖخه صون صف٘ اإلاللغ اإلاؿخدم بهفت فىعٍت حؿهُحا وجدفيزا للٌٗ 

 1 اللُتٖتث. 

 /اإلاهام اللانونيت :3

بهتلتهٍغب مؿإلت جخٗلم بضزىٌ ؤو زغوج اللًتج٘ مً ؤلاكلُم اجمرغوي بؿلىن مكافحت التهسيب: -

ف غير جلً  التي خضصَت اللتهىن ؤو بةؾخٗرتٌ ؤؾتلُب ًلهض بهت ببٗتص ؤلاهدلتٍ اجمرغوي بٗضم ٍَغ

ب  ذ بهت ؤو بزفتئهت بطا عحٗىت بلى كتهىن اجمرتعن اجمؼاثغي فةهىت هغي ؤن ول ٖرلُتث التهٍغ الخهٍغ

لهض مً كتهىن اجمرتعن"اؾخيراص 327بتلتهٍغب خؿب اإلاتصة  لللًتج٘ جإزظ ونف اجمىذ ،ٍو

ب فُرت ًلي:اللًتج٘ وجهض ت زتعج اإلايتجب اجمرغهُت"ومً َىت ًرىً خهغ التهٍغ  ًَغ

ُت ؤو الىٓتمُت اإلاخٗللت  ول جهضًغ ؤو اؾخيراص ًدضر زتعج اإلايتجب وول زغق للخضابيرالكٖغ

 بتجخُتػة وهلل اللًتج٘ وكض ًيىن الاؾخيراص بتلتهٍغب عغم اإلاغوع ؤمتم اإلايتجب مً اجختالث الختلُت:

 اإلايتجب. اإلاغوع بتللىة ٖىض 

 .اإلاغوع ٖىضمت جيىن اإلايتجب مغللت 

 .اإلاغوع بتإلايتجب ولىً بتؾخٗرتٌ الىؾتثل اإلاسخبئت 

ب هظهغ منهت: ىت ٖضة ؤوحه للتهٍغ  َو

ب اإلادؿلؿل. -  التهٍغ

ب اإلاىٓم. -  التهٍغ

ب الفٗلي. -  التهٍغ

ب بدىم اللتهىن(. - ب اجخىمي)التهٍغ  2التهٍغ

 /اإلاهام التلنيت:4

جدهغ اللًتج٘ وجلضم بلى ؤكغب هي اإلاغخلت ألاولى خُث ة الجمازك:/إحضاز البضائع أمام إداز 1

مىخب للمرتعن ؾىاء وتن الىلل بغي ؤو حىي ؤًً جهضع اإلاهلخت اجمرغهُت ٖليهت خم حؿرذ 

ذ اإلافهل لضي بصاعة اجمرتعن ،وٖلُه ًجب جلضًم  للرهضع ؤو اإلاؿخىعص مً بهدؿتب الخهٍغ

الىزتثم التي جثبذ صزىٌ ؤو زغوج َظٍ اللًتٖت مً وبلى التراب الىَني ،ووٗني بىزتثم ول وزُلت 

ذ  زتنت بتللًتٖت وجيىن هخظهغة هلل مثحا وبرجغص جلضًم الىزتثم فؿىف جيىن له كىة جهٍغ

سً٘ لهت عثِـ اللتزغة وكتثض الُتثغة اللظان ال  ماكذ ٖتم وجيىن بظلً جدذ عكتبت اجمرتعن ،ٍو

ظا ههذ ٖلُه  ًرىنهرت الخىكف في هلتٍ غي زتيٗت للغكتبت اجمرغهُت صون بطن مؿلم َو

                                                                 
1.H.Benissad.op.cit ;p8. 

حام واليكغ والخىػَ٘،ؾىت2 .24،م1999.م.بىصَتن"كتهىن اجمرتعن"اإلالىت لإٖل  
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مىخب مً كتهىن اجمرتعن"ًجب بخًتع ول بًتٖت مؿخىعصة ؤو بٖتصة الخهضًغ ؤمتم 51اإلاتصة

 اجمرتعن اإلاسخو كهض بزًتٖهت للرغاكلت اجمرغهُت".

 جخرثل في ٖرلُخين:البضاعت جحت السكابت الجمسكيت: /وضع2

ذ الٗتم لللًتٖت. - ؤ  حسمُل الخهٍغ

ٖىان اجمرتعن - ب  1. الدسمُل مً َغف ؤ

                                                                 
 22م بودهان ،قانون الجمارك ،مرجع سبق ذكره ،ص 
1
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.                                      :              

 دار  الجمارك بالتنسيق مع م ت   ا دارا  و   هذا ا  ار قام  بابرام  تفاقي  

  نا ي  مع م سسا    ر  .

ت وم و ار  المالي  ب  تبارها الس    الو ي  بو ع النس  /                   :1

المت     بال  وق والرسوم الجمركي  وت ديد الب ا ع ال ا    لر    التن   كما 

ي دد الن اق الجمرك  و  ا ل رار و ار  المالي  و     رار ذلك يمكن ذكر ال ال  

المت     بالب ا ع المت سس  وال اب   ل ت ري  الت  يتم ت ديد قا مت ا ب رار و اري 

 م ترك.

ت وم  دار  الجمارك بت  ي  الرسوم     قيم  الم ا   /             :2

TVA  ل ال   دار  ال را   ن را لموق  ا ا ستراتيج      ال دود وهذا ل ماي

  وق ال  ين  ال مومي  كما ي  ق  دار  الجمارك     م  وما  من  دار  

 ال را   ت ص و  ي  المت ام ين ا قت اديين  تجاه   ين  الدول .

    م ي  الجمرك  بالنسب  ل ب ا ع من النو  ا ست  ك  /                   :3

الت  ل ا   ادا  م ت   بمراقب  نو يت ا،وجودت ا،تفر  م     الجمارك     

مستوردين   ادا  ت ب   ي ا م اب ت ا ل م ايي  الم مو  ب ا وذلك تفادها ل  رار 

 الناتج  الت  ت ر ب    المست  ك.

و   هذا ال  ن تم  برام بين الجمارك والم ال  الم ت    قام   تفاقي  مسب   

  تيار المراك  ال دودي  الت  تسم  من     بالت دير وا ستيراد و بور 

 ال يوانا  والمنتوجا  من      يوان  و    نبات .

  نا   م ي  الجمركي  تر ق الب ا ع الت  تنتم   ل  /                 :4

المجمو   ال يواني  )ال  وم،ال  ي  وم ت ات (ب  اد   بي  ت درها الم ال  

 البي ري  التاب   لو ار  ال    المتواجد  بالمرك  الجمرك .

تكمن ال  ق     الت اون الذي ي د   ل  التباد  /                   :5

الم  وما  المت     بالمرور ال ير ال ر   ل س ع ال  ا ي )ا  يا  ذا  ال ابع 

 ال  ا  ،الترا (.
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 خاجمت 

ؾردذ َظٍ الضعاؾت بكإن َظا الفهل بةُٖتء اَم الهُتول الخىٓرُت للمهتػ ؤلاصاعي للمرتعن                

الاؾخلحاٌ،ختى الانحاختث اجمضًضة وطلً بتصزتع هٓتم مٗلىمتحي ًًرً الخيؿُم بين الهُئتث اإلاىسفًت مىظ 

واإلاؿاولُت في ٖرلُت الخهضًغ والاؾخيراص مثحا :اإلافدكُت الٗتمت للمرتعن وفغوٖهت ٖلى مؿخىي اإلاغهؼي 

ت حٗرل بتلخيؿُم م٘ مسخلف واجمهىي وطلً لدؿُير وكتٍ الاصاعي حرتعن:فلهظا هحاخٔ ؤن اإلااؾؿت اجمرغهُ

الاصاعاث وطلً بةعام اجفتكُت زىتثُت م٘ ماؾؿتث ؤزغي،وهظلً خرتًت الاكخهتص الىَني زتنت في الؿىىاث 

 ألازيرة هحاخٔ ؤن هحاخٔ ؤن اجمؼاثغ كتمذ بىي٘ هٓتم حضًض ًخرتش ى م٘ َُتول اجمرغهت.
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 مقدمت  

تعتبر الجزالاررنابرر الررل السرررة السطررقانلامررحافنترررالسرفرتاكلررلاحقررت لاة ءعررلا رريالست ررر قلاس رررق ا ةسرر ا ر رررل ا

مررحالسعاترقلاصتتغررق لال قسلر اهاررسااسارق ا لق رر ااةسقررا ءعررلا ارقالسؾررنة لالسترهاءنؽررتراقالستتلر للاالستررهاكررحل

حجق تررر ابتةت ررر احررررتتاهارررسالسترررراتجداابررراالسرورررقنالجزر رررراة ررررهلا ررررىتسهقااقرررق السضرررنل   اءفررررقا رررحا رررقاحرررنثا  رررردا

 ل  قة الستها نحكااتجياقااوقناصتتغق لالجزر ر؟اةبقا حاآءق الجزالاناب اىا السضن  ال ت ق س ا؟

صعررررررقاكقلاصتتغرررررق   ا ؤن رررررقات ررررررسال ت طررررر الجزفن لرررررر اة رررررهس اسجتعررررررر الا فرررررقا اطرررررجكالسؾررررررت ات رررررسا

ةبرققر الستق رق لالجةررنلاomcلجزفن لر امرحا ريالحةرق السضرنل  الجزالانتر ااةة ةكلر ااة رهس امرحا ريالاؾرفقنالارسا

 ةاةة ةابتت قل ار

امحا هلال   ل  ءكياا ههال  قة اةلستطقؤاللا رعقجزهق
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 حث ألاول :الاصالحاث الاقخصاديت و أثرها على املؤسست الجمركيت  املب -

 تنءلال ل لالجزفق كاترلاتعر الاةلعاكقلالتتغق   ابراقا.

 املطلب ألاول :اقخصاد السوق  -

 بةهتنالتتغق السطت ا: (1

ف لعترأا برقامررحاابر السغرعاالحذرقعاتعنترحابتكررراالتتغرق السطرت اكلرلا اررأامرحالسرت.ن. احعتبر التتغرق اكررنا جرت ن 

ءننطررقاءهررتات رررق لاترر احققسلرررالتتغرررق   اةلسرةسرر ا ررحالسترررهاحررت كداءياررق ا برررقامررحالسطررتتراة  قالرررقا    رراالتتغرررق  قا

 كت اتضقة للال تفقتل اةبرأالتتغق السطت ا تا:

اوررقنال تفررقاحاةلتتغررق لاحعتفرررا  ق ررقات ررساترررتلال السطررت اةعسرر القسترراتجداةلستكلررحالاكطرر اصررركيا -

اهعلا ق السعكس.بفك اباا ههال  سقتلال اةهعلا قالاكطر ا  ؾقاحصةل هق

 بكتاقلالتتغق السطت ا: (2

  حا  بع اترقعنا فك ا  احكت ا ت نالتتغق السطت :

 ةءنل اةل طساجكت . -

 ل ضق ياا ةال رتجت ا. -

   تل ال رتجقلاص ساا ل ا. -

 (1)  تل اتتلبياصاتق . -

صاتقرررق اهاررساصتتغررق السطررت اسرراسا بررنلا لرررقاحطرررتت اابنلكررياح ررت الجزالاررناهاررسالتتغررق السطررت :ه ا (3

 حتءل اصنةـاةت سالجزالانا ياحتفك ااب السرىت اهاساصتتغق السطت ابنة الفقا  ح:

ح نتررررنالستجرررررق لالج ق  لررررر : حا  رررردابتصرررررنالتتغرررررق لا فكررررررقابررررر ابعنءررررر اتلفرررر السغرررررق  للاةلسرررررتل  للا .أ 

سجفهرقناة ق رل السترها قجراا ارقاةكفرقا  السعررقسدااةكقسترقاحاهتقرق اعرت لاةل رة اتر التتغرق السرتف هااوررنل

حضرهراتتلرر للاةحقج ررقلا لق ررل اةلتتغررق   اة  الجزالاررنا ررا ابرررأاة ررااتجياررقالحذررقعال ررنل للا ر رررلا

 ست نتناحجق تاقاىقع امحالسة  لاصاتققسل الستهانعاضهقا.

(ا01/1988ات احت لرأال ت طررقلا برراا هرت اتررقا1988لرر لالرتل  احةررتتاةاح رن الستجررق لاالج ق  لر اسنزالاررنا رر ا

برراالتقرق اة فلرر اسجققرقصالج ررقظاا1990مرحا ة الناررقبإلاسحعراكقلاصتتغررق   اسكررأا ررياب ررة لا ةمررحا رر ا

 (2)تتؼالسقققصالسعقنالسهلالكتكنالستجق لابرهاص تقا ابنغدا هلالقيا

 

  

 

                                                                 
ً .د.ط.صأحمد زكً ٌدوي ،معجم المصطلحات   (1)   .787االقتصادٌة ،دار النشر دار الكتاب المصري ،دار الكتاب اللبنان

mohamed hacine bnssad.ecinome internatiale.opu.1983p22
(2)
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 لسهلاتفراهاسالست ن السك حاسجتجق لا.باا هت ابن تناحرةلهلاسضهناءلةنلاا1991لست ن ا االقالاساغق  ا

 ىت الجزالانامحابةتؽقلاباال روف االسعق ل اسجتجق لاسجتعنتحالغة ا جل اة لاف اا1994ةمحا ر ا

الستجق ت اةلستهاتعكسالستؽااص   لحلجحاسجتقت السغرقاحاةلستجر راءنةتهقاءق روف السعق ل ا سطلق ساق

omc-Gattاتطعساهاسالزلس السعن ا لتليالجزفن ل اةغحالجزفن ل اسؾفق احجق لاكنلاحت لاهاسال تقنل ا قلقق

 ة ءق ل اصتتغق لالسرةاحاءإاأا رتلج اسجفةقةؽقلالسطقلق السه ناحداحذةلؿاكطقساجةقت الجزفق ك.

 :اص نل للال تذهلاست نتنالستجق لالج ق  ل ا:1ا-  -

  ل اب السقلت اةحتعجرا ههاص نل للالجتلاااسقراحدالحذقعاص نل للابذتجة استشزلااةح نتنالستجق لالج ق

اتعقيا ءعقاتتتقاسجتجق لااه ن:  تر رلابطلالسقققصالسعقناءف اصت  لكقلالستهاصاناق

 لسطفقحاسجفرتت الستف هالفتل ه ال رتت اة ربهامحالفق ال رقءط . -

 يالسط  ل ال رتت قلالتقق اكنت السكقبج اسجفتعقبجل اصتتغق  ل االتترق السعفالالسرق  ل.ب اا  -

ابنلا ىنث. القنتق اكطر اإلتق لاحغر ن ق  لست قل اةل تعفقسهق

 لجةرلااب الكتكق السعفج اة ربل ااةحتءل  قالقساط  اسجفطتت    . -

اة ق ل اسجتقجلياب احاؤل الستض دا - حفتتيالسطت السرلى حالسققادات سا  قساص عق الق رتت قل

 ل نلءراسجفنكج اصاتققسل .

الجزتت ابثاا - برتاتطهلالاسجفغر ا  اءياقا ذػاحتقااتادامحاالج ق  اءقرالحذهلاصن  الج قـت

ب احكجة السرقياترربقا ذتػاا%50ب ق  لاكطر اكللالت  كلابرتاحذةلؾقلاحغيالاساكتلاحا

احتدالتل ق السرقيا ةبنالقستغر ناا تالءنتقلقاة  ا يا هلالسعتؼاب رة اسكتاأابعودالسغق  لل

 (1)لاةلس  نل.لجزت 
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 ب(اح نتناة عق ا:

احغنءهدا اىا  اصتتغق  ل  ال تعقبجل  ا  ن  السهل ااوقن اةؽا ات  اح  ل اصتتغق    اصعاكقل ه 

الاكط القسقنل للال فكر استعلل ال تل  اة باال عجتبقلاب السطت ا ارفاحق لرا اةىه اةكقستقاح لفرتت هد

ةلسهلاتر ا2/89 اتقات اص عق الجةقلقل اسجفرتت قلااةتجلأا ع تااوقناة عق السرلى حاببطكابعراعرة 

الؽقء اهاساا06/95لقسققات ا  لسهلاكن اص عق اناقالق

 هتق لالسرونامحالسقن اصتتغق   الج قع التطلل ال رتت قلاةحتزيعهقا. -

 حاضلكالسقر لاصاتق ل اب ا  يالستقت اصتتغق لا. -

  اللالستجق ت .ؽ كالسعفجلقلالستجق ت ال قجق اسجف قءو ات ساحتلز السطت اةصةقءل اسجف ق -

ال رقءط ا:سكيا ذن اصتتغق الستف هاب اكفت  افت ا يا ههالسطرتللا جاا  احكت اءهرقكابرقتض ا ) 

 تار اة ت ال ت طقلالسعفتبل اةكقستقاحا  غفهقات سالاتق اةلج نة اب الساةل .

السع ات س اىقع  اةل ت طقلالسعفتبل  اتقب  الستف ه اصتتغق  استشزلا الجةي ا ح فياص تفنل ت اءق رقءط 

اة عنه.  ةحقتتنااتتل ال رتت 

  (احرولدالسطت ال قسل :

ه الجةر لات السترولدا ت ابقسل القجزالاناكر لالل السعهراةبقاحعكساكرلؤ احجق يالستقس ل السعومىامحا

ةء  لا ة قـال عقبالالجزالانت ات النضق ااوقنالس ت ع امحالجزالاناءفتقج قلالجةلقلاصتتغق   الجةر ث ا

الجزالانا عجلالجةق  ابنة اهاسا ؤةسا بتل ا  ف ا تداحجفلعهقات افنحاة هدا لست تاللالستهابنلا اق

 ةلسطررللا لىيالسطت ال قسل اة حالت ع ا.

 ه/اءتتاصتتغق اسن سال ق اة ربه:

  رلفالستقسل ا:حرتلفهقا نلكياصاتقق اهاساصتتغق السطت الستف هاسن سال ق اص ربهاسجتعت اهاساة 

ا فت ا - ال طتثفناة ربه اءإ  السترفل  ابضق يا استفتتي الج ق جح اصت  لؼ اا ت الستت أ اب  لستقجلي

 ل ضنةصالستف هاىقع اهعلا ق اسهس الس جرابتل ا ةسل اةتراتقبج اةءل ل.

القنتق اغل ا قءل ا. -  اقيالستكرتست لق

 ىجرابرقعاالسضتيابفقاحطفتاسجتقجليالسؾتكاص تفقاحا. -

اةهافقا - السقنءل  اب  اةة قاااةلجزطقاناءقكاسكي ا الستفرل  ال تضفنت  الل  ال رقءط  ا تاب  ىجر

اةبتل ا احرقتػالل  ا ب   اة هل ال جكل  اةت س اص تفقاح.ةصتتغق ل السترولد ات س التاؤل  ق ا طا

 ل قنةك امحالسطت السعق ل الل اف لع السترفل الستهاح تق اهاسالؽقء اب الج ق  .

 اكقلال ت طقلالسعفتبل ا:ة/الع -
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اب الستطلل السهلتيامحا الاافقـاحاطل  أابذتجة الر ل ا هل اص تقا اهاسا تبرق ابره بنلال ت طقلالجزالانت 

ا  اب  ال فترل ال نكج ا65-63ل نكج  امح السهلكج  اهتق ل اتفجل  اهاس الستطعلالقل امح القستطلل اصص  ل ي ابنة ل )

 (1)1988هاسابنكج ال تقاسهفقاة هلابرهاتقنا(هاسا  اةعجلا87-80ل فترلاب ا 
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 :ااملطلب الثاني :الاصالحاث الخاصت باملؤسست الجمركيت -

 1لناقبإلاصعاحاة  داب قة هاة  رلءأ: (1

 : بنكج اصاقا 

تعرالفثقل اء ػا قبياسجفت ط الجزفن ل اةحداح ر راب اىاسهقااققـاؽعحال ت ط اةحقر نالسغعتكقلا

اسربإلابضنةصالسعغنا اةات تس امحاب لكالجزفق كاةب افنفالسطجققلالسعفتبل ا.  لستهاالالراب احجقةز ق

 لسعقب اسحعاكقلالستفرل .لستهاحتءنالسرتدالسطلقس هاةل قاحاةهؽقء اهاسالتت ق ا هلال ضنةصاؽف السطلق  ا

 :بنكج الستذقلكاةلستش لػا 

ات اصفق للالجزفن ل اةص تةق لاب الاتقق تاداة غ سادا السرق ف  السش غلقل الست جلي ات س   الال نكج 

ا ة قايا السترولد إلاتان امح ال تفثج  اةلسعغنا  اصعاح امح اة فل  ال جقاللاة ث ا اح ر ر ا  ي اب  ةعس 

السعفيا لسعاتقلالج ق  ل ا ةمحا ههال نكج ا قالال ضق   الستقرل اسن ب ل اب اىق  ال ق   ا صنة  ـالجةلقل 

 ص ل لاش ه ابهدا  احدا  قس هاجزر الستش لػاجزر الستش لػا  ث ا ت .

 :بنكج الستق لر 

 ا ةاتغل لامحا ههال نكج احداةؽااتلر ا =ب السب لبإلال قن لاةبنلت ساقات سابرلا تل ا قالابتت ق افتتج

ال قسل (ا ال ق    لست قاي السبضنت  لست قاي ا لست قاي است قلقهق السضنةـالسازب  احتءل ا فلا اىا  اب  ل رث

 ة هلابقا ق است قلرا  رلفالسب اقبإلال طقن.

 :بنكج الستقللدا 

اهاجقزا عنء اءعقسل اةابن ة   الناقبإلاصعاحا اب  اح قلقأ احد ابق احقللد ا تد ال نكج  ا هه ةلسعغنت اىا 

احوهنات سا السته الستقت لل ابتقبع  ابا الس علر ال رث االاحوهناهالات س السب اقبإل اسههل السةغجل  الستاؤل لل ةسك 

 .ل طتتثااتتل الج ربقلاةلسطجتكاةاص ل لاءهههال نكج اتطفتالإتق لاحصةلت

ب ا  ياؽفق ا  ب ا قاتراتن اةترا ق ا هلالسب اقبإلا لبلقا فج اب اة رلفااه ن قامحالسعرغناال ذقققل

 ل تلاح.

 /ااحكللحال ت ط الجزفن ل اباابتقج قلالستؽاالجزر رامحالس ا :2-1 -

تثفق اه ا يابقاتنءتأالجزالاناب احقت للات سا بليال ثق الكتكق السرة ات سالستجق لالج ق  ل اةتشةلااص 

ا ءاال ت ط الجزفن ل اهاساصعاحابتنؼالستاتجداةح قلرا ة  قالكيا-ةف -بضتىا اتلتأا ىقظ   ربه(

اةتطلل  قابضكيا ؾف اصعاحالسعقناص ل لالجزفق ك.  ءعقسل اءتداتعر ياتتلالراق

                                                                 
1
ً ظل اقتصاد السوق مذكرة ماجس    55ص6006تٌر .جامعة وهران النظام الجمركً ف
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سطلق  اءف السرقكل الجز قال ا جاات ساص ل لالجزفق كا  احت أالسطجققلالسعفتبل اكتىاالاحكت ال

لستعنتةل ابتؽتتل القنتق ا  قال اب ؾ ا ةات افنترالسغرء الياح   اات ساح جلياصتتغق لا

 ةلسترءققلالسطجعل السلاتطفتالتتشزلااص تثفق اةحنتل ال ترت الستف ه.

 /احاتجدالجزفق كاباال عقلقلال  لكالسرةاحالجزر ر:2-2 -

بقاحعنفالقسعت  اةتجلأاءت نتنال  ق اللاةلتااالابةنابرأاةاات ساصتتغق السعقسمهالسلتناا تالحجقهاةلكرا ث

ال لفقامحا يا لق  ااصاربق قلالجزهتت اهع اءقالاربق اىلق االالر ياترأا تثالسسافاطاةلستقهقنا بقا

اسجفض هامحا هلالسر باب اىا ا:.  لقساط  اسنزالاناءههالسلتناحن دا ةاساىقتلتاق

 تعفيات ساىجرابرقق اكنلاسجت ق  . ةالالسضنل  اةة ةكل الستها -

 .اOMCلسعق ل اسجتجق لاصاؾفقناهاسال روف ا -

ةست قلرا هل السههءل احجعاال ت ط الجزفن ل ا ة لا قبقاهاساكرا  ل اة فقاترا  راة  اع ناقا  ا هها

السققاتال اةلستقرل اةلسترولفل اةلسهل كجل اة هلاصعاكقلابطلا تلاااترلرلا ت ط الجزفن ل الفقاءياق

 1: اتقن اهسلأاءلفقا  ح
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   دالستعر الالجزفن ل ا (2

امحااققـالستقسل :ا1998:لسققاتال اةلستقرل ا:سقرا ق لا  دالستعر الاسطر اا2-1  ةتفك احن لغهق

جزعيا ههال تل احتاتجدابااحفجلأاب ق ئالستجق لاابق لااةعس ا83بق لاةترسلابقا قق با52كهءلاكتلساا

 لسرةسل اة  دابقاحداتعر جأامحال تل ا:

 ب اتقات الجزفق كاا7حرولداةؽاالجزفق كال ق لا -

لستغنتتال ط راةيع هالأا  ابتعقبيا قتنالتغنتتال ط رات ياةعت الس ؾقت اةعس ا ك قاسجتتلا -

 ب اتقات الجزفق كا.ا76لاةكقستقاحااقػالستكقسلحاة هلابقا ق امحابق 

اب ا  دالستطهلالالستها ق ا اقاتقات ال قسل ا - ت ت احغنت قلا ةاللقاقلاغل احقب احعرا هلاص نل 

 .89-86محابتل هاا1998سطر ا

 ءاالس ؾقت ات يا ءاالجةقت اةلسن تناسةنؼاتطهليالستعقبياؤداىجرااوقناسرءاالجةقت ا -

 فنترابقا  حا:اةلسن تنابعرا ءاالس ؾقت اةتاتداعس ات 

 ا تاهع ا نىػاتقلؿالجزفق كالغةتأال  ق االسعقناةكقستقاحاءت لابطتةسل ا لسقنؼالسققاتني:

لسش غل اةل قسل اس عؿال طتت    اعةلافقباالج قظا كت احعنءهداحفقنال عنء اةيعنءت ا

ػالجةقت اةاهبكقالقتادابق   اتق لابقاتطفتا ههالستطهلالا تعقبجل اتفتبلل ا قإل  ل للاحن ل

 لسن تناهالابعرااةؽااحاصل لابت رلاىرب ا.

 ال ق لا ب اتقات الجزفق كاةلستهالفقتؾق قاحطفتاإل ل لاا83-10تنؼالسرءا:ا ههالجةقس احرػاتجياق

 صهناةعس ا قا تعرثاا4ل ق لالجزفق كالق ت اهس زلنابؾفت اب افنفابت ط ابقسل اةفرل ا رلا

  . (5000.00ب جغالستذجلػاكطر ا الفا 

 تنؼاص ل لا: فك اإل ل لالجزفق كا  اتطفتالنءااةاتطنتتالس ؾقباال طتت  لااب افنفا

بت طقلاتقب ات ياح غليالجةقت اةلسن تناح لاح ةظاةلس زلنال طتت  التطتت اةؽعلتأال قسل ا

اؤاثا  قناةمحا ههالجةقس االاحرىيابطتةسل ال  ق ا  (1)محابرلا تغق ق

لسش غل ا فقا  ابعؿال ت طقلالسعفتبل االا ةنؼاتجياقا ءاالسةتلاراتقاتال اسك امحا ههالجةقس اابقا

تنءلاتررا ءاابطت ققاتاقاحقتناه ل لالجزفق كالقإلعرل ا ررالست غليا اقءهاب الجةطقبالجزق لا

 سجفطتت  اءغراح غليابطت ققتاق.

 حبطلكاه نل للاتفجل الجزفن  اتطتعفيالكث ل. -

 تل ل ال تكن اس ؾقت اعللاتلف اؽعلة اإلا  -

 ب اتقات الجزفق ك.ا70ص تل ل ا ةاحغر نال تتلاست قايالسرقيالسب   ا ة هلابقا ق امحال ق لا -

تعتب امحاةاوف اصتتغق   اتطفتاسج ؾقت الاىهاعة ابعلر ا تلت ال طتت تقل لسق ت ال تتلا -

ةلسن تنالجزفن ل ا ةب ا لنزالست قاحالستهاتاتدا اقالستغر نال تتل(اةكقستقاحاحا ليا ءاالجةقت ا

 ةاوف ابقا  ح:

                                                                 
تارٌخ اإلطالع  W.W.W.NCI.DZ  .  76من 6009ماي 76من االنترنٌت إلى األحد  640رسالة األطلس العدد    (1)
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لستذات ا: ههالست لة اىقع امحااوقنال طتت تقلال للاحطهيات سال طتت  ا ءاالجةقت ا .أ 

 ةلسن تنالجزفن ل االاستر  ابااؽفق اترناحجحالؾقتتأ.

ا ههالست لة اتطتعفياىقع السق ت ال تتلاةلستغر نال تتل .ب   محال طتت صالسغرقاح االست نت :

اةحا ليا ءاالجةقت اةلسن تن.  ل للا ؾف اه ىق اتعر الات سالؾقت اؤداهتق لاحغر ن ق

ص تعفق اا:حكت امحات ت ابتتلا ل للاتعجرالجةقت اةلسن تنالجزفن ل امحاكل ال   ل الس ؾقباا .ج 

امحانضقـابعل اؤداهتق لاحغر ن قا.   تغرال تعفقسهق

لا تدااقيالس ؾقت اتب اهتجلدابعل اهاسابكق اآىناكللاتعج الجةقت السرقيا: ذػالسع ت ال ل .د 

 ةلسن تنالجزفن ل ا.

 ص داةل رلالج قع القإلتقب اااتتلل  -

تعر ياءلفقا ذػال رقزتقلالجزفن ل ا كهفابةهتناص   ل اةلستغر نا ة احغنتتاةتعتتؿا -

 لغنتتاىقفئ.

 ل ىق ابةهتنال غقجة ابعرالست كدالسراقبي. -

 1ءلفقا ذػال رقزتقلال تعجق القسقلف اسرثالجزفق كالناق  اتقلؿ.اتعر ي -

 2إلاعاكقلالسترولفل اةلسهلكجل ا:اا2-2 -

 رجدات الىتلق اءتتالسطت اسجفرقتض السرةسل ات السترفل اصتتغق   القنتل اباسزف امحاهفق اب ق اللا

غنا اه ل لالجزفق كالسهلا نبياهاسالتؽاابذقكاتا1993بضنةت اةلبتلقزت اةسهلاتقبلاه ل لالجزفق كا ر ا

 حرولداةتغنا ا لق جهقات سالسر تالستقاح.

 ت سال طتتثاص ل لال ن ات : .  

ا. ا فقاحداحق الراه نل للا ىنثاب اللراق  حداهتق لاحقللداحتلز السهلق ياةل هقنال ت ج اهسياق

اةل قسل ات ال تل  السبضنت الستها ع تاسهقابر  - نت اءنتل اىقع اسهقاةسجتكت اءغياتطل السجت طتكل 

حجفاال هقنال نح ق القألاوف اصتتغق   اةلستضنيعل امحابر نت اةلكرلاب ا  يا بإلااص تفقبقلا

 لسققاتال اصتتغق   ا.

 لسةغيالل ا لئقلال رقزتقلاة لئقلاب ق ك الستط -

ىجرابر نتقلا ر رلاتاتدا:لسقلف الستعنتةل ا لجز ق  ا لسترولداتطلل السكةق للا لستكتت ال  نةتقلا -

ل نلت  السرلىجل ا ةلستهاتنءلالرة  قاتتل للاةعس اب اىا النضق اة قاحا ر رلالقسةتضل اةعس ا

 ةلسهلاه تدالرا:ا1995/بق س/06لفت اال ن تنا

 بنلت  اتطلل ال تل  السبضنت ا. (  

 بنلت  ال رلىليا ل تل  (. ( ب

الستقرل . ( ل  بنلت  ابرثاحق لرابذتجحال غقجحاساضقفقتاق

 ىجرابنل ااةفرل اسحكغق اةلستتؤلراةصتاناة ىنثاسححغقاللالجزفن ل اة  فهقا حا: ( ث

                                                                 
70مرجع سبق ذكره ص 640رسالة األطلس العدد  
1
  

2
ً ،اصالحات جمركٌة وأثرها على المبادالت التجارٌة رسالة ماجستٌر معهد العلوم االقتصادٌة .الجزائر .   6000/6004بورٌس عبد العال
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ا ةتقتنالإترل اا93-344:حداهنضقؤهاح لال ن تنالسترةلهلا تداcnisل ن االستف هاسحتاناةاصكغقالقل

ال تعجق القستعنتحاةلستجق لالج ق  ل اةلستطلل ال  كداسض كقلاص  ق الجزفن ل اةعلقا ا  هالاصكغ قالقل

 صتاناآلااح.

ا:  ب ا  يا:ا27/12/1993:احدالنضقؤهامحاcnidل ن االستف هاسحتاناةلستتؤلر

 حتكلراةحاطلراصكيالستؤقاراص ل ت ا -

ا.ا فااال عجتبقل -  لجزفن ل اب ا  يال تتاسهق

 لسعفيات ساحبطلكاصكيالستضنياالجزفن ي. -

 هتق لالسرئ لالسن فل اسنزفق كاة تئداهى ق ت ا ىنثاحتعجرالفذتجحالساضقفقلالجزفن ل ا. -

 حرولدابجتقلقلاة  دا  ل ل ا. -

 .اهنضق ااوقناصتاناةلستطلل اآلااحاسنزفق ك.2

اباابعقلقلالجةقسل اةسقراحداهنضق ال ن االستف هاهنضق اةه ىق السروقناآلااحاؽنة لابنة  اسنزفق كاستاتجفهق

 اوقنا فن  ات ابعرالسهلال تةق ابرأاابجفتت ا  ل لاب ال تعقبجل ابرادااcnisسحتاناةاصكغق ا

الجزتت الجزالانت ا -   air algerieلج قـت

 mdnةزل لالسرءقصالستف ها -

 dgsnل ر نت السعقب اسألب االستف ها -

 sntf  الستفرل اسجرقيالقسط الجةر رلالسضن  -

  sonatach تاقافنلكا -

 ل ت ط الج قع ا. -

السعفجل الجزفن ل ا.اsigadة رقكال ؾقااوقناصتاناآلااحاةلستطلل اسنزفق كا  ةلسهلاياتدالقإل نل لل

 لستقللدامحالجزفق ك. -

 بنلت  الساضقـامحابجق ال  نتقلا. -

 تطلل ال رلىلي. -

ا اةاصتاناةلسهلايارفاهاساحاةترااص ل لالجزفن ل القستؤقار إلاتاناةصحغق ا تعجرالق ن االستف هاسجتؤقار

االحغق ا  1لستهاتطق دامحاحقتتنا لق ساق
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 :صعاكقلالستطلل   ا:2-3

اناآلااحاةا قبعحاب اكفج اساطقنسامحاصتا337ب ا  ياتغنا اءعجل ا ق االالراب ال قق اؤدال تتا ا

ةهتق لااLiedfبةتطابتذن اب اا38بةتطا ااس هابتذن اب ال ر   الستفرل اسح ل لا ةا68إلاكغق اة

 ل   لحلجل ااسعغنا ال تل  السبضنت احن اات سابقا  حا:

 ل بق اة قاياصتاناآلااحاةتطلل ال ت ةل ا 

 لس  لات افنتق استقللدالسقر للاةةؽاا يابرافقامحابكق ال رق اا. 

 تضتليالسقر للالسةكنت امحابهقنالستكتت ا 

 .ةؽاالنلبإلاسسالئ ا تا قلالجزفق كا يال تل  الستقرل الستها اكظاءياقاعزال 

 حكتت ابةتضل امحابلرل اةل نل ع اسروقناGadاsiلقإلؽقء اهاساحكتت ابتذغغل امحاب ق ك الستطاا

 ةل رقزتقلاةل  نةتقلاةلستتؤلراةة صلةقلالقإلؽقء اهاسالسجت الجةل ا.

 لناقبإلاتعجلمهاب النة طياا23حكتت امحالج ق  ا رقكاOMISمحاحقرلقلالجزفن  اب قق اصفق للاا

ا.  محاه ل لالجزفق كاست طل ا  لئاق

 ل ت ةل اءلفقا تعجرالقسطكق اةلسرقيالسنتق  السصةل اةل قعداأل ياحقتتناةح طل ا نةفالجةلقلا

 عس الحذهلاص نل للالستقسل ا:

 حاةترال نل اال عاةس ا ةالج قع الجفلااة قايالجةلقلال عقتس األتتل الجزفق كا. -

ا. -  ح قلرابضق ياا كرل اىقع القجزفق ك

ال نلت  القنتق احؾف ال نلت  السرلىجل اةالستهاحتقجااصىتلق اةبثياسح  - فق للاالستهال تققتساق

  لق يالستطلل اةح ط ااتتل اة ل الج ربقلالج قع الفغقجحالجزفق كا.

ح طل ا نةفالسعفياةعس الف ق ك اكيابعؿال ضق يالستهاتعلراتفيال غقجحالجزفن ل ا -

اة ق ل اةح قلراةب ا  (1) اة قايال ق   اةصكتلق قل
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 املبحث الثاني :حعديالث الجمركيت في ظل اجفاق الشراكت الجزائريت ألاوروبيت  -

ا.محا يالحةق السضنل  الجزالانت اةة ةكل ا اااا  تنءلال ت ط الجزفن ياترلاتعر الابراق

 املطلب ألاول :ملحت عن اجفاق الشراكت  -

ق اصنل  ابعرابةتؽقلاةحدالقسةعياباا بؿاإلاح ق ال تق بيابااصح ق اةة ةبيالحةا1932/1994محا ر ا

اترلالجزالانا قالاحنكلا قغرا  السروقنابق رامحالقل السرة االا تا ناباابعقلقلا حتنسا ل تنب...بق

   احداحتتلاا ة الحةق امحالنة طياا19/19/2001لجزالاناةكقللامحا جطج اب ال ةقةؽقلاهاساغق  ا

ػاتج ىاترلالرت امحابجفجهقابضق ا اسج رت امحاصحةقتلقلال فقؤج اةلسهلا را2002ةلستتتلاالسراقبيامحا ءنتيا

اءلفقا  حا:  لل الح ق السرة اةىنثا ق تنباةلستتنساةلستها فك احن لغغهق

 .ح نتنالستجق لالج ق  ل ات افنترالسقؾق ات ساتلت ابهفقا قالاف لعساق 

  ة ةكل ا.لستذةلؿالستر تححاسنةقت اةلسن تنالجزفن ل ات سال رتجقلاة 

 كنت الج ربقلا 

 ا    ا12لنضق ابرقق اكنلامحابرلا تغق ق

 .لسقؾق ات سااوقنالجةغػاةلستعنتة ا 

لقإلؽقء اهاسابقا  راع نهالىتغلالجزالانالبرت ا ىنثااغلات ساكقت اإلانطق اةلسعرلس اةبكقء  ا

بجلت ا ة ةاا100ل ذر للاةلستعقة ال ض  كامحالسعر راب ال جقاللا فرتاصح ق اسنزالانابطقترللاتر  قا

تتغق االستف هاة  داب ا  يالسقلقنالجفج اب اصعاكقلاحذػال اضآلالسققتر  األ يالسرغتظالقإل

ب نكاسههلاةىل ا حابغنة الجزفق كا  هلاةتراصفياصحةق الرت احفسا هلالسقققصاةاال لفقالستعنء ا

 (1)لجةقت اةلسن تناعس ابقاحطمىالقستةكل الجزفن يا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

.4،ص6008أحمد بوسقٌعة "قانون الجمارك فً ضوء الممارسات القضائٌة دار الجامعٌة للنشر ،اإلسكندرٌة ،  
(1)

  



في ظل سياست الاصالحاملؤسست البجمروكيت              الفصل الثالث                                               

 

 
49 

 :ااملطلب الثاني :أهم الاصالحاث التي جضمنها اجفاق الشراكت -

 لستةكل الجزفن يا:ا 

إلاستق السةت لا ةالستذةلؿالستر تجحاسجؾنلاااةلسن تنالجزفن ل ا ت سال رتجقلالستها كت ا قغرالأا

امحالجزالان اف راالحةق السضنل  ات سابرثاء  لازبرل احقر اب ا18باضت قال جفتت اةة ةكل اتررال تل ل  ق

  ر ا هلترل لاب احق تخا ىت اصحةق اكلزالسترةله.

ض ىاصحةق ا اتداىةؿالسن تنالجزفن ل اسجفتل اةةسل السرغحابغرع ااباا لا بقنالجزالاناءقكاةكفقت

 رتللاا3ة2لبكقال اة ت ا هج اهتةق القسروناهاساةكت السة  لالج قع الق غق ت اةلستها فك ا  اح  لةحالل ا

   ل ا ة هلالستذةلؿاحطقترال ت طقلالجزتلانت الستهاحنح كالغت لا قبج القسطت اةة ةكل اباابجق اص 

هعا فك ا  ا تؤنات سال ت طقلال رتج اةهبكقال احذةلؿا  عق اتر رلاب ال تل السراقال ابااهتق لالسرونامحا

ابققلياعس اءإ الستةكل الجزفن يا ةهستق السن تنا لت لاهاساتسزلياىطقانات سال تل ل اا(1)لسروقنالجز قبي

ال للال تةق لاب ااةه ا قالا رقكاهبكقال استسزليالستذةلؿا تل اتر رلات س غنل ابقاسزيابت نل

 (2)(اDAPحذةلؾقلالجةراإلاؽقمحال تتلا 

لفع ىاآىنا اتداح نتنا قبياسجتجق لالج ق  ل اة هلاس ا كت القسق االل اسلج اة ةق قاةهافقاتب ابنلكيا

 .2001بر ة ل اةءققاالحةقتل النة طيا

 .ا%15ةا%30هاساا%45حذةلؿانطااكقت الجزفق كاب ا -

قلف اص رل ت اةتعتتؾهقالن دا ر رالجةراصؽقمحابتتل(السهلاءنؼات سال تل اةةسل اهستق الس -

اةت سابرثاىفساا(3)2001 ر اا%60ةل تل السرغحابغرع اتلف ا ل للا تداحذةلؾأا رتتق

 .%12 رتللالاط  ا

 لسقؾق ات سااوقنالجةغػاة اتداهستق احقناسكيالجةقت اةلسن تن. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

ً للقٌود الجمركٌة   ً إلغاء الفوري أو التدرٌج ٌقصد بالتفكٌك الجمرك (1)  
(2)

الجرٌدة  6007جوٌلٌة  79المؤرخ فً  06-07بقانون المالٌة التكمٌلً رقم  64لقد تم  إنشاء هذا الحق اإلضافً المؤقت بموجب المادة   

 (8ص6007 07/ 67المؤرخة فً  08الرسمٌة رق 

  
(3)

جانفً  7ز التطبٌق ابتداء من المتضمن تأسٌس تعرٌفة جمركٌة جدٌدة تارٌخ دخولها حٌ 6007أوت  60المؤرخ فً  06-07األمر رقم   

 08/6007/.60المؤرخة فً  47)الجرٌدة الرسمٌة عدد 6006



في ظل سياست الاصالحاملؤسست البجمروكيت              الفصل الثالث                                               

 

 
50 

 :آثار الشراكت على الاقخصاد الوطني:املطلب الثالث  -

 آلاؤق اإلا جقلل ا: (1

ىتعغ ال ت طقلالستفرل ابفقا ت لاهاسا ءاال رقءط اةكقستقاحالست طل امحاحتتل ال رتتة الستف ها -

. 

 حا ليالساطلإلالسغرقاحالستف ها. -

 هتق لا لكج السروقنالس ركيا. -

 ءتتاةلتلبا بقناص تثفق اة ربهال  قصن. -

  لاب ال طقترلالستقرل اةل قسل اةة ةكل .ص تةق -

 آلاؤق السطج ل ا: (2

حذةلؿالسرتدات سالسغق  للاةة ةكل ا ت لاهاسا ءااب اتلف ابتل  قاةةسل ال طتت  لابثيا -

 لجة تب.

 حةقتدالس ققس . -

 ح تتيا ت الجزالاناهاسا ت ال ساا ي. -

 لسقؾق ات ساعرقت ال  جل ا. -

الستل اتق  لا -  ت سال رقءط ا.ىجرال ت طقل

 (1)اقػالسرتدات ساىاتر السرةس األ الستعنتة الجزفن ل اتعرا  ب ابت  ابقاحاسهقا. -

 حزائريت  –املطلب الرابع :عقد الشراكت ألاوروبيت  -

  أوال :جقديم اجفاقيت الشراكت :

حدالستتتلاالسضنل  القألكنفاةةاسا تناا05/12/2001بعراناق  ال ةقةؽقلالل الجزالاناةصح ق اةة ةبيا تنا

ا ة كهلا  يا هلاا22/04/2002لب ة طياةلستتتلاالسن مهاتجلأا تناا19/12/2001 الإ  قالق لةقستنطلق

لان ب ياإلاحةق االل السرة ا تؾق اصحةق اب يالحةق الستقة الل ال جفتت اصتتغق   اةة ةكل اةلجزا 

 (1).26/04/1976ل جفتت اةة ةكل اسجة داةلجةر ر لجزالانا

هعا ة السعاتقلالسن فل الستها كقلاصح ق اةة ةبيالقجزالاناحج الستهاحداح ر ر قاؽف الحةق الستعقة ا

  رة اء  حأا حابطقترلاة تدا  قالاب ا  رلفا هلالحةق اغل الا1976 ءنتياا26 ر التق تخاا27ل ب نابرها

ه نل للالسترفل اصتتغق   اةص تفقتل امحالس ا اةتل حااقنحالسطتل الستقاحا قعلالسضنل  ابااصح ق ا

 ةة ةبيا؟

                                                                 
 
(1)

  http :WWW..DOUANE.gov.dz  
 

(1)
ٌتضمن التصدٌق على االتفاق 6005أفرٌل 67الموافق -759-05المتعلقة بالمرسوم الرئاسً رقم  6005لسنة  07الجرٌدة الرسمٌة ،العدد   

ً لت أسٌس شراكة بٌن الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌموقراطٌة الشعبٌة من جهة والمحوعة األوروبٌة من الدول  األعضاء فٌها من األوروبً المتوسط

 جهة آخرى .
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حعب اصح ق اةة ةبيالسضنت الستجق لاةة اسنزالانا بفقا عجأا  تيابتتاا قناؽف السطقك اصتتغق   ا

كللاكر ثاكغ اإلاح ق اةة ةبيامحالستتزياالجزتنلمحاسجف ق اللالستجق ت اسنزالانامحاةلستجق ت الجزالانت ا 

 (2)ب الستل  للاا%62لرراا2004 ر ا

كللاحتفثيامحالسغق  للالقسر   اةةاسامحال  نةتقلالستهالةؾجهقاكققلالجزالاناءقاؾقامحال لزل ا

لجزالانت ا لارفقالستل  للاحفثياح عل الجزالاناألة ةكقالستجق ل  هلابقلل ابرثاح عل ا ة ةكقاسجفتل السققتتت ا

 محال تل الستهلال اةلستجهلزاةغل ها.

 ثانيا :البنود ألاساسيت الجفاقيت الشراكت  -

الستطع ال جقاللالستقسل ا:ااا7بنةققلاةاا6 لتلبا ا9ح تتلالحةقتل السضنل  ات سا  لنةحت تاللاتتقياةلتلب

 ةة (.لجةتل االسطلقس ها لس قبا -

ا -  لسترقيالجةناسجطجاا لس قبالسثقني(

 حجق لالج ربقلا لس قبالسثقسلا( -

 ل رءتتقلاة ؤةساةبتل اةل رقءط اة ككقنالتتغق   ا ىنثا لس قبالسنلباا. -

 لستعقة اصتتغق لا لس قبالج قبس( -

 لستعقة اص تفقاحاةلسثققمحا لس قبالسطق س( -

 لستعقة ال قاحا لس قبالسطقبا( -

 امحابلرل السعرلس اةلسضتة السرلىجل ا لس قبالسثقب (لستعقة ا -

 ةككقنال ت ط السعقب اةلج تقبل ا لس قبالستق ا( -

اسجفتؽتصال قنةحا فثيامحالس قبالسثقنيا ءلفقا ذػالجزقااالسهلايافرقاب الحةقتل السضنل  امحا  ل ترق

ق  الجةناةعس امحاء  لالاتققسل ا ةاساةل تعجرال نت احرقيالسطجا لسهلا رػات سالتقب القستر تإلابرقق اسجت 

 (.2005 بتفب 1تر  قا ؤ اتضنا ر ات ساة ث اللترل اب احق تخا ىت اصحةق اكلزاالستق لرا 

اب الستعقة ال ض  كالل الجزالاناةصح ق اةة ةبيابعرالحةق ا ه الحةق السضنل  السهلا فثيالجزليالسثقني

بجقاللا لسطلق ل ا إلاتتغق   اةص تفقتل ا(ةمحابقربساقاا ل تققصا  احضفيا ي1976لستعقة اسعقنا

برقق اسجت ق  الجةنات ساتكساصحةق اةة السهلالتتغناءقكابرتابعؿاصبتلقزللا ةالستةؾلالا

 سجفرتجقلالجزالانت اا تالسطت اةة ةبي.

عس اايالالالجزتال اادالسهلاءرجقحاصحةق القساط  اسنزالانا حع هاص تعرل ا تل ه اصاةتقحاصتتغق لاة 

 (1) تفلزالقسر   اةةاسالق رقءط الستقب ا

 

 

 

 

                                                                 
(2)

 les conséquen ces budgetaures du démantememt tarifaire accord d ,association algerie-union européenne 
diection générale des dinanes 2004 

 .008د.ط.د.تص–بٌروت –الدار الجامعٌة –زٌنب عوض هللا االقتصاد الدولً   (1)
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املبحث الثالث :الخعديالث الجمركيت في ظل الانضمام  إلى منظمت العامليت للخجارة ومنظمت  -

 الخجارة الحرة وألاورومخوسطيت 

الجزالانت  السضنل   ا ؤرق  ابعؿالستعر ال الجزفن ل  ال ت طقل اتنءل ابق اابعر تنءلاةة ةكل 

 ةةة ةابتت قل ا.اOMCاوفقناهاسا هس اتعر الا ىنثا ؤرق اإلا 

 املطلب ألاول :أهم الخعديالث الجمركيت : -

:ه ال نلت  الجزفن ل اتعتب اب ا  دالست قاياة  ث  قاءعقسل ااالخعديالث الخاصت باملراقبت الجمركيت -1

اةسجت غلياةبثياسنةقت اةلسن تنالستهاحفتيا كرال تل  السهقب اسن اتر ا الستف ه اصتتغق  جةفق  

الج ق  ل ا الستجق ل ا اح نتن السؾنة ل اب  ا ع ت السطت  التتغق  اهاس الجزالان ا ةكقالاتقق  لسعقب 

ل الجزفن ياةسهس ااءإ الجزفق كاحرتثاهتقق اةءؾجل اسجفنلت  االس علرلاةلستذةلحاب اةفالالسنتق

 سعرقعنالسن تناةكقستقاحالىتلق ا هلالسرتصاب السنتقل ا تتتحات سالسعر راب اص تفقبقلا  فهقا:

 لستقت السطنيااسجف ق اللالسرةسل ا. -

 حقت اة قايالسرقيابفقا  ثاهاساكق  احرىيالجزفق كا. -

 جزفق كالج ق  ل ا.حقت اؤرقبياباال -

ال نلت  ا اب  السرتص ا كتطاا هل اةكتى اةحرولمه اح جل ح اتفي اهالابعر احرىي ا   ا جا اال الس علرل ءق نلت  

 لسةعقسل ا جاال غقنال تعقبجل ات سابط ا ءقحناالسةقحت للاةلجةطقلقلاإل تةق لاب الستطهلالال نلت  ا.

احج السققاف الستهاحؾفراقالسرةس ا:لستعنتة ااالخعديالث الخاصت بالخعريفت  الجمركيت -2 لجزفن ل ا حا

اترراص تل ل ا السؾنلاااةلسن تنال ق ق اتجياق اةح ر اسهق السطجااةبتلعةقتاق ا ي اىاسهق ء  حااب 

 ة حاحتكت ابفقا  حا:

 ل رةا الستعنتة ا: حاتقاف ا فن ل احجفاا يالسطجاالستهاتضكياب تتثالستجق لالج ق  ل ا. .أ 

الجز .ب  اءق  ا عنال رتت السؾنلاااةلسن تن اب  الاقاتق الجزفن ل  الستعنتة  امح اح ر ر ق ا:ةتتد فن ل 

 .ا1ة ربهاةل رتت ال   حاتغراحق لرالجةفق  اة ءاابطتتثابرقءط ال رتت ال   ح

ل تقنا بقامحاا8ل تقنالر اب اا10 تؾف اا تدالستعنتة الجزفن ل ا: حات ق لات ا باالس ؾقت السهل .ج 

اسجطجاا الجزفنة ل  الستعنء  انط   ا   اااكظ الجزفنة ل  القستعنتة  الج قع  الستعر ال ا ذػ بق

اح  لةحابقلل ا ا قالاا2016 ر اا%60لاسا%ا10لجزر رلاسجطجاال طتت  ل  محاا%20لاساا%15بعرابق

الجزالا امح الجزفنة ل  ال تعفجلالستعنتة  اةسقر ا  الستف هاةحفتتيال قض ه التتغق  اجةفق   نا ت لج 

القسققباالجز قبي اسك اباالرل  الست ت اا تاصتتغق السطت ا ق اس راب ا  ا ل لزلال اةكقستقاحاحفلز ق

اترلاتعر الا ال ىجلاتجياق الجز قبياسههل الجزفنة ل ات سافقبعهق استعنتة  اصتتغق ل تتجاالسققبا

ابااف اباالسروقن ا6126صتتغق لالجزر راكللالاتقجلا ههالستعنء اب ااةلعاكقلا ارفا جهق

اا16000ةؽعلى اتعنءل الاساتنلل ا حرر  اؽف السطلق  اا%260ةؽعل اتعنتةل اللالال رلاحقر الرر

 .ا2ل رتإلالستف هاالسعقب اسنةكتب ال تعجق الترتيااا

                                                                 
w .w.w .youm 7.com.  

1
  

.60، ص 60004مذكرة ماجستر ، الحماٌة الجمروكٌة فً الجزائر ، جامعة وهران ، 
2
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 .ااملطلب الثاني :الخعديالث الخاصت بالقيمت لدى الجمارك 

اب جغالسقلف ا حاترغنا ب اترقعنالسعفيالستهاحعتفراتجياقا ياإلا ل لا فن ل اتغنت اةا ت ر اب اىاسهق

لسؾنلاااةلسن تنات سالسطجاال طتت  لاىقع امحالسقلف الستها غنحا اقال طتت  اا ةال غر اءلت راب ا

اةتق الجةقت اةالسن تنالجزفن ل  ابتؽتصالسقلف اساسابطلكا فقا ؾف الس عؿاءقرا هنا بضااأاىاسهق

 اققشاةبةتؽقلا ارفالستعت اهاساكياة لكاةتق  ا.

ءنؼالسن تناةلجةقت الجزفن ل ا:تطق دالسقلف اسرثالجزفق كالقر ا  ل امحاءنؼالسن تنا -

الجزفن ل ات سالسطجاال طتت  لا هس السضا القساط  اسنةقت الجزفن ل الجز قال اةص أالجز قال 

 ت سالسن تنات ساتلف ال ؾقفاةحاىها ههالسعفجل اصكجل اب السن دا:

  /السن دالسقمها: ةنؼات سا  قسانط  ابئتت اب السقلف السطجعل ا.

ا1900ب/لسن دالسرتاحا:لسهلا ةنؼات سا  قساب جغابعل ات سالستكرلاب ا ة احزدال,اغل  قات يا ر ا

اب السن تنا تاأا تلءراص   بكقالقلاةلست قايال تتءنلاستق لرالسنتقل ا.ل تذرلنالسرتصالسثقني

 /الستطتت ال قسل ا:ح ل ا ة السقلف امحالستطلل الجةط اسجفنلت  ال  ق اللا تداعس الاقاتقاب السقلف ا

ا ةابغر ت القستغنتتالقلف احذتجحات ا ل تتءنلاسرثابكتاالجزفق كاهعاالا  راسجفتعقبجل ابطتت    ا قاتل

ح تتيالسعفالاا تالج ق  ا ةالسعكسالغة اغل اتقاتال انطتاتإلا  اتلف الجزفن ل احج ال تتءنلاتغرا

تطقترالست قق ال عتفر  اب ات يال غقجحال ذغغ ا  السقلف الجزفن ل اة هس امحاتطتت ال قسل ا

 لستجق ت ا.

ص نل للالجزر رلاستقللدالس ؾقت ا:ا رءقامحابتل ه ال ضق يال تعر لاسجقلدالستهاتعنتيالستجق لالج ق  ل ا

صنتلاه ل لالجزفق كامحالحذقعاه نل للاةحقرلقلا ر رلاستقللدالؾقباال طتت    اةعس اتلرلات ساحقت للا

عنتة الجزفن ل السهلا  راع نهاكللا  ال  ق اللا سههلاحداحا  هالستقللدالج قظالقالحةقتل السعقب اسجت

 1حرةلههاحعتب ا  قلق اصاؾفقنال نحقااسنزالاناهاسابروف السعق ل ا

است ؾل ا رة السقلق لا فطقترلاالحذقعالسقنل للاة تش لػا نلت  ا سجتجق لالسهلاحعتب اتقباا  ق لق

 اب ق   اكقلقل اة اهلالسطباا جاال عقبالالستجق ت اةتتقجاالس زلنالسرىت امحالستجق لالج ق  ل ابط

بتل ه ال ضق يالستهاتراحرجدات احق لرا هلال ذقكاال لفقامحابنكج اصاتققسل اغ سالتتغق السطت ا

ةص تعرل اسااؾفقناهاسابروف السعق ل اسجتجق لاة اهلاءإ اه ل لالجزفق كاةؽعلاهكرثاةةستتقلامحا

ااسجعغنا اة هلالسب اقبإلاحعتفرات   ساب ر ا  اان غهفقاءلفقا  حا:لنلبجهق

 لست نتنالسةت لاسج ؾقباامحالفق الستطهلالالستجق ت ابااؽفق اكقت الج اتر ا .أ 

 ل نلت  الس علرلاسعرقعنابضكج السقلف اسرثالجزفق ك. .ب 

 :بنلكيالسكضحات الس ؾقت ا:تضفيات سا  بع ابنلكيا 

 /اء ػالس لق اةل طتررللال نةق الأ.1

 لسكفلقلال غنحاتراقا./الستبلاب السقنة اة 2

 /السكضحالق ع ىالسصةلتاةحرولداصهق لال عق ر ا.3

                                                                 
46،ص 6070من أبحاث المنظمة العالمٌة للتجارة ،مذكرة ماجستٌر جامعة الجزائر، 
1
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 1/ال عق اللابعرال عق ر ا4

 املطلب الثالث :أثر منطقت الخبادل الحر على الادارة الجمارك : -

الفقتض ىال ق لالسطق لاب الحةقتل السضنل  ا برقق اسجت ق   احر تجلق اةة ةبي الجزالاناصح ق  اب  ا ي احاضا

 ر ات سا  ث التت ق لاب احق تخا ىت ا هلاصحةق اكبزالسترةلهاف ققاألككقناا1لجةنا اىا ابنكج احفتراهاسا

اسطر ا اةلستجق ل اسجتعنتةقلالجزفن ل  السعقب  اب اصحةقتلقلال تعر لاةفنلفاكت اا1994صحةقتل  ا ةغل  ق

 ق لا.حجق لالسطجاال نةق القالحةق ال ت ساسجفروف السعق ل اسجتج

اسجتةكل الستعنتةياء عرا ا لىتلق ال   لحلجل  اةة ةبي الجزالاناةصح ق  الل  ال ب ن ا  ر االاا12 كنسالسعقر

 جاا  احكت ا   ابات ا ةا  دا فن ياعللابةعت ابتلزلات سابرتجقلالستهابغر  قاصح ق اةة ةبياتارفا

لالسازناسجغرقتقلالستفرل ا لجةفق  السكقءل ا ههاص   لحلجل اةل تفثج امحالستةكل الستعنتةياهاساهتقق الستت

الستتلالسكقمحاسجطققلالسعفتبل ا ابرت ا ىنث ا ة ه  ا ه  اب  الج ق  ل  ال رقءط  الستكلحابا اتطتقلا كتى

 ستعتتؿالسرقػامحاتلف اب قعليال رلىلياالجزفن ل السرقحج ات الستةكل االسةت لا ةالستر تححا.

 .الحرأوال :إحراءاث إقامت منطقت الخبادل ا

 2ب ا  ياحرفل ابرقق الست ق  الجةن احداهترل ابجفتت اب ال نل للاة حا

 إلاستق الستر تححاسنةتل االستعنتةل اةغل الستعنتةل ال تعجق الف ق اللال رتجقلالسغرقتل ا. -1

السا لتل اةحجق لال روفقلاحر تجلقا. -2  ح نتناحجق لال رتجقل

ال  -3 ا ذػاتتلتر اءلفق السترللل ال ااف  ال جكل السةكنت اةل جكل السغرقتل اة لق  اح  ه اةكفق   اضا

 ل رقءط ا.

 بتقبع اةحرفل ا لق قلاصتتغق الجةنا -4

استقتتنالسقققصا -5 اةةستت  التقق  ابا اةص تفقتل  اةح ر لالس القلاصتتغق    اتطتت  ات س صترلن

 لج قظا.

ا. -6  تشزلاااقيالستكرتستجح

 أهداف إنشاء منطقت الخبادل الحر ثانيا :

 ه النضق ابرقق اسجت ق  الجةنا  اتإلاترأالغة اتقب ابقا  حا:

 حق لرا لق  احجق ت ابةتتك اةكنلاب ات يا ياةتؾق ال رقق ا. -

 هستق السؾنلاااةلسن تنالجزفن ل اة هلالجةتل اات سالستجق لالج ق  ل ا -

الل السرة اءلفقا ذػ - ل  ق اللالستجق ت ا تل احج ا تداص تل ل ابراقا ةالستهاابراالستفللزاةلستةنت ابق

اةاتطمىا ههالسققترلا"لقسرةس اةةاسالقسنتق  ا"   تدالستغر ناهسياق

اباال عق ل السرةسل اءلفقا ذػالجزت لاةلسرتتل اهؽقء اهاسا - حققلرالسطجااةلج ربقلالستها تداب ق سساق

 ائ الك  لنالسقتلترالسصةل اة هلاتتلتراكفق  الس 

 ثالثا :محاسن ومساوئ منطقت الخبادل الحر :

                                                                 
.77المرجع السابق "من ابحاث المنظمة العالمٌة للتجارة صنفس   1

  

74-70ص-ص-7995نوفمبر 68و67متوسطً ببرشلونة –البٌان الذي تم اقراره خالل المؤتمر األورو  
2
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    حااهنضق ابرقق اسجت ق  الجةنابطقةئاةب ق  ا:

 /اب ق  ابرقق الست ق  الجةنا:1

 بعقجز الاذةقؼاحكتت ا  سابق ا. -

 حذةلؿالسعا ات سابلزل ال رءتتقلا -

 ح طل اةحاضلكاكن  الست ق  الستجق ل. -

 تتجاات سابضكج اءقاؿالسعفج ا. -

  ربال طتثفنت اة قاااةلج تلظ -

 /ابطقةئابرقق الست ق  الجةنا:2

 ل حةق ا ق نلالسسانتاالجزفن ياسجطجاال ت ت لا لىيال رقق اا تاإلاتجلدالست  ها. -

 لتتفق الجزالانات سالستذقلكاةحق لرا لق  ال   لحلجل ال ت ا. -

ال رقق الجةنلا ذقتلا بقناصاةتقحا. -  ح قلرا  رلءهقالقتت ق  ق

 حن لزات سانضقفقلامحابرقق ابفقاحطهيالقلف اسجاضقفقلا قساطلإلا..لجخ. -

 ل حةقصا ق نلالسهزنلاا تال رقق الجةنل. -

 حجتثال  لكالسرقحإلات السغرقتقلال جتؤ اسج ائ ا. -

برقتض ابرتت قلال رقفرالجةنلال  جل القأل تل الج ق  ل ا -
 ا(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
(1)

 Meptoul imphications dadhésion à la zone de libre échange ,éconamie.n155de23décembre 2001au 
1janver 2002. 
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 خالصت 

ا الستتل لل ا ي اب ل لات سالستذ حات سا لق  الجةفق  ا غد الجزالاناة رلااةطهق ا اق ابنل السته صتتغق   

 ة ق االالراسهقاب اصحجقهاهاساح نتناصتتغق اةلستجق لالج ق  ل ا ة هلا ق ا بنلاكتفلقالإ ىق ابجفتت اب ا

 لستعر الاةاصعاكقلاات سال جقاللاصتتغق   ا.

السقر لات سالست كداةلستاتجداباال  لكاصتتغق لالجزلرلاىقع ابعراةتجلأاءإ اإل ل لالجزفق كا ساساسهق

اهاسالستةكل الستر جحاسنةقت اةلسن تنالجزفن ل ا لبؾق اتقراصنل  اباالح ق اةة ةبيالسهلايارفالرة ه

اا ت  الجزالانابتت ه  اة   اىقع  اسجتجق ل السعق ل  ال روف  اتعنؽهق السضنةـالسته ا ىنث ا ه  اةب  ا ه  اب 

 صاربق امحا ههال روف اا.
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 :مقدمت 

وعدددلتجاىةددددارجتج قارعادددمت هايددددات ايددداتطاااتدددداتيددددختىدددلنتجا هايددددانتم ىؿدددا  مت  ددددز تىاا طددد متا ددددلطىتجا اياددددمت

 طجالطىتجملى ليمتيلىتضاجء.

جاىةارجتج قارعادمتيدعتيؿدزتجاىةدارتلنتلدرتجا دزنتجاطدا عتيػدز تطوعى دملتطضدا متجمل اضد متاملزؿداىتيلدىتجملشتدلتتىلأن

 يختجاعم متجا فطامتطوعى ملتلذاوتيؿلرت اجتا لطام.

 ؿددددـتم ىؿدددددا  انتجانبضددددداناانتأىاجىددددداتي فؿددددد متملعا لدددددمتجاىةدددددارجتج قارعادددددم تطادددددذاوتلدددددرتجا دددددزنتجا دددددايخت

إنتجاىةدددارجتج قارعادددمتأؾدددد  ت ؤؿدددـتاتددداتجمللافدددانتيطدددى  متملددداتاتددداتيدددختأ ماددددمتيػدددز أياتلدددرتيؿدددزتج زدددل  ت ددد

 ل لملج تطلذاوتاتات طرتتيتاتلرتإ جرجتج لمارك.

طي ادددحت ىىدددا ت ددددذجتجافؿدددلتيلدددىتيفتددددادتجاىةدددارجتج قارعادددمتط طرتجاددددذاته ع دددحتج لمددداركتلددددرتجاىةدددارجتج قارعاددددمت

تط لتجغىملت ذجتجافؿلتيلىتجمل اا تجاىا  اامت.طجاعب متىانهما

 جمل ى ت طى:يا امتجاىةارجتج قارعامت. 

 .تج لماركتلرتجاىةارجتج قارعامتطجاعب متىانهمات  جمل ى تجا اني: طر

 تجا اعممتيختجنكمادتجلىت  . omcجمل ى تجا اا ت:منعهاضان
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 .تاملبحث ألاول :ماهيت التجارة الخارحيت -

  يختىلنتجا هايانتم ىؿا  متطاتاتأ مامتل لملج.وعلتجاىةارجتج قارعامت هايات اياتطاااتا

 املطلب ألاول :مفهوم التجارة الخارحيت    -

ا ددلتوعددل نتيفددا ااتادداىتجاىةددارجتج قارعاددمتمتأنت  دداكتيفتددادتغددايلتططجتددلت م ددلتلددرت جملعددايبنتجاىةارتدددمت

اضدددامتيؤى فددددمتأطتىددددلنتجالطاادددمتلددددرتؾدددار اتجادددد بٌتجملىم  ددددمتلدددرتجنى دددداىتجاطددد عتط  ددددزج ت  امددددانتلدددرتطاددددلجنتضا

ا ددلتأ  تجاىهددارتجاىددارت رتإلددىتجنػدداءتجالطاددمتت1اهايدانتطي ممددانتج ىؿددا  مته هددختطاددلجنتضااضددامتيؤى فدمت 

جا ايامتىىلط  اتجاطااضامتطاذجتيعلتي دلأتج ىادارتج زدلط تجاطااضدامتا لطادمتيلدىت رعدمتل لدملجتيدختأ مادمتجافتدات

 2جاىةارجتجالطاامت.ن اعمت

 أهميت التجارة الخارحيت  املطلب الثاني : -

وعددلتجاىةددارجتج قارعادددمتيددختجا هايددانتج زااتدددمتلددرتجاتيةىمددعتيدددختجملةىمعددانتضدداجءتمدددانت اددوتيى ددلياتأطتنايدددا ت

 ااىةددارجتج قارعاددمتهددزووتجالطاددمتطجملةىمعددانتيددعت عكددتاتجادد علتإلددىتأ هدداتوطددايلتلددرتهاضدداعتجا ددلرجتجاىاضددا امت

 يختنزتقت ى تأضاجقتعل لجتي ىةانتجالطاامت.

ىإقدددا متإلدددىت ادددوتهدددتويتأ مادددمتجاىةددددارجتج قارعادددمتيدددخت دددبىتجيى ار ددداتيلغددددزجتعا زتددداتلدددرت دددلرتجادددلطىتمنىاعاددددمت

طجاى ا طددامتلدددرتجاطددداقتجاددلطلرتطتمندددختا ىةدددارجتجالطاادددمتأنته عدد ت طرتاملقدددزطعتيدددخت جاددزجتجاف دددز تط اؾدددمتي دددلت

ع بد تعل ددلت  عد ت طرتلددرتوشدلاعتجاؿدا رجنت ا ددى تيدخت ادوتج زؿدداىتيلدىتيهاضدد تعل دلجتلدرتؾددارترأضدماىتأ

ستددددا جتمضدددددي مارجنتج لل ددددلجتلدددددرتى دددداءتجملؿدددددانعتطإنػددددداءتجا  اددددمت ضاضدددددامتطتددددل اتإلدددددىتستددددا جتجاىهددددداتختجازأضدددددمالرت

 .(3)طجانهافتىااى مامتم ىؿا  مت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 8.ص 0212-1االسكندرٌة .ط –مؤسسة رؤٌة للطباعة والنشر والتوزٌع –اقتصادٌات التجارة الخارجٌة -محمد أحمد السرٌنً  

2
–عمان األردن –مصطفى سلٌمان "التجارة الخارجٌة "دار المسٌرة للنشر والتوزٌع –علٌان الشرٌف –حسام داود -رشاد العصار  

 .11-10ص0222الطبعة األولى 
(3)

–دار المسٌرة للنشرو التوزٌع والطباعة –الهزاٌمة وعبد هللا صوفات ،اقتصادٌات التجارة الخارجٌة -حسام داود أبو خضٌر  
 .11ص0220األردن .
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 .املطلب الثالث :أسباب قيام التجارة الخارحيت  -

 ات:  اكتيلجتتأض ابتا اادتجاىةارجتج قارعامتنذلزتينه

يدلدتجضدىهايمتجالطاددمتهى ادقتملىفدداءتجادذجويتيددختمدلتجاطد عتط اددوت طد تيلددسجنتجاه اعادمتطينيطدد مت (1

 طبطب تج ىبفتظزطفتمنىاعتاهلتض عمت

جاىؤؿدـتجاددلطلرت:اادد تأنتمدلت طاددمتهىؤؿددـتلدرتجه دداعتجاطدد عتجااد تهىمىددعتلددرتجنىاعتداتىملددسجتيمددات شتددلت (2

طوااىددددالرتي اهدددداتجضدددي لجاتات طدددد عتأ دددز تيددددختجنىدددداعتيدددختجنىاعتدددداتططعدددا ت دددداالتاددددل،هاتلدددرت ددددذ تجاطددد عمت 

ت  (1)  ز تطهرتهىمىعته وتجالطىتىلطر اتىملسجتلرتإنىاعتا

 ج ىبفتجملااىتط  طجقتال تجاػعابتيختاا ترغ تهاتىا زؿاىتيلىتض عتجمل ىةمتلرتجالطىت  ز ت (3

ط ادوتههدلفتر دعتجملطددىا تجاطديرتإلدىتستدا جتجادل لتجاددان  تيلدىتجادل لتجملىى دقتيدختجاىةددارجتج قارعادمت (4

ت طهى قتجاز اجتم ىؿا  مت.  جملعيػمتيى اا

 ضد ابتمضداملجهاةامتطجاطااضدامتجملىم  دمتلدرتهى ادقتجا  ددا تجاطااالد  تيدخت دبىتجا دلرجتجا طدبامتضدد عمت (5

 (2)جمل ىةمتطجملىاعزتههاتياملاا.

 املبحث الثاني :دور الجمارك في التجارة الخارحيت والعالقت بينهما : -

 ه ع تإ جرجتج لماركت طرتيتاتلرتجاىةارجتج قارعامت طهزه وتىمةمايمتيختجاع اؾزتجا هايامتجملؤى همت.

 .املطلب ألاول :دور الجمارك في التجارة الخارحيت -

يلددددىتجا كددددابعتجملطددددىار جت طنتم ىمددددادتلدددرتجا لج ددددمتج ىمددددًتج لمدددداركتىىىؿددددالتج ز دددداقتطجازضددددادتج لمزلاددددمت

ىةدانتلدرتجاطداقتج قارعادمتطاندختيدعتجاىااعددانتجاى مادمتا ىؿدا  متجااد تهفدزفتاىمادمتطعدا تطضدداالت ىامل ادمتجمل

جاىماتددلتاتضدددىلملج تت مضدددي مارت تطمضدددتهبكت ددلتأ نتإلدددىتتإيدددا جتجا مدددزتلددرتجملتدددادتجملام دددمت  جرجتج لمددداركتااددد ت

دددددت  اتجمل دددداتهد د د دددددملجت جاتددددددلفتينهد ددددددباانتل لد دددددذتأنتسط نتىإؾد دددددمتتي د د ددددديؼتهىدددددداذنتيما د ددددددانتوعد ددددددانتيددددددعتجملىه  د لضطد

دددددمت دددددلتجاىةدددددارجتج قارعاد دددداتإ جرجتج لمددددداركتلدددددرتظد د دددددادتجااددددد ته عجهد دددددمتتطيدددددختأ ددددداتجملتد مؾدددددهباانتم ىؿدددددا  متج لارتد

يطددا متهاتلددرتهماتددلتج قشت دددمتجاعايددمتاادد توعى ددملتجازضدددادتطج ز دداقتيؿددلرجت ايدداتاىماتدددلتج قشت ددمتتجاعايددمت  ددد ت

طوامل اىدلتوطدىعملت دذ تت%32-ت%22يلسجنادمتجالطادمتىمىاضدوتوػدهلتجملدار ت طىت دارعتجملىزط دانتإ توطدا اتلدرت

تىي ماتهى قتجمللسجنامتجرهفاياتلرتج زج جن.  جملاجر تلرتإنػاءتجملػاريعتم ىؿا  متطمعىمايامتجاا تهىىاعتجااها

  طرتجملاجر تج لمزلامتلرته مااتجاىةارجتج قارعامت:توعى ملتج جرجتج لماركت ائمتتيمايامتوعىملتي اهاتلرت -

يدددختجمللسجنادددمتجاعايددمتا لطادددمت  ددد تتىدددذاوتتوػدددهلتت%32-ت%22طجملااادددمتوطددا اتى طددد متوطددالملتتضااضدددتهاتج ل ااادددمتت

جاعمدددا تجاف دددزاتات ىؿدددا تجادددان  ت عدددلت هددداذتجملىزط ددددانتإذتأنت دددذ تجا طددد متجنؤفكدددًته زت ددداتط اؾدددمت عددددلت

ي اددارت طذرتلددرتضددد متت8اعمايادددمته ددلرتىدددتجهفدداقتجاػددزجلمتىددلنتج لشجاددزتطاهىدددا ت طرطبددي تاادد تج قطدداازتج قشت ددمتج

                                                                 
(1)

 .11-12ص-0228الطبعة األولى –عمان األردن –"التجارة الخارجٌة "مكتبة المجتمع العربً للنشر والتوزٌع –نداء محمد الصوص   
(2)

ً اقتصادٌات التجارة الخارجٌة ،مؤسسة رؤٌة للطباعة والنشر مصر،     .8.ص0228محمد أحمد السرٌت
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ي اددارت طذرتي ىدددًتتيلددىتغدددهلت8أطتدددلت جنتجملؿددلرتأنتت2214ط دداتهددارتتتجاىا ادددعتيلددىتمهفدداقتطلدددرتضدد متت2225

 جيىااسجنتع ااامتتطعمزلامتجضىفا جتينهاتيعماتجالطىت طرطوامت.

 ي اارت طذر.19ضاملهفعتإلىتت2222طضىملت ااممت ذ تج قطاازتإلىتغا مت

ادذجت دإنتم ىؿدا تجاددان  تضداعزفت دشجنتيعى دملجت تددذ تجملعهادانتهكدمنهات دزجرتؾددا رتيدختمهىدا ت طرطبديتاادد ت

 .2214-2225أنحتجىىلجءتيختض مت

مدددلتجملددداج ت جنتتجمل ػدددتتضددد اجنت عدددل اتضددديىاتهفنادددوتتج زددداجعشتج لمزلادددمت ػدددهلتهدددلرت رتيلدددىتت12طيلددىتيدددل ت

  طرطبي.

طوػددددلملتنفددددظتأر ددددادتإلددددىتأنتؾددددا رجنتج لشجاددددزت ددددارعتجملىزط ددددانتنىدددداتجاددددلطىت طرطواددددمتهم  ددددًتأضاضدددداتلددددرتجملدددداج تت

 ا اتمتطجمل ةمام.جاه

ي ادددارتت19.5ي ادددارت طذرتي اىدددلتطر جنت دددلرنتتبت12.3طي ادددحتى قدددًت امدددمتجاؿدددا رجنت دددارعتجملىزط دددانتيدددات امدددمت

 (1) طذر.

 يداجتجاػدزماءت طرطوادلنتإلدىتجاىفداطفتيةدل جتتجملزجععدمت عدلتجاىدلجىلملتت ذجتجااقعت  دعتجاطد هانتج لشجازتدمتجلدى

جملىؿددد متىددددتنزجفتجاى ددددا ىت أات عم اددددانتجاىةددددارجتج قارعاددددمتىددددلنتج لشجاددددزتطاهىددددا تت طرطبددددي تطقددددمانتندددداذتيددددخت

 جاىاجسنتىلنتج لان لنت.

 املطلب الثاني :العالقت بين الجمارك والتجارة الخارحيت. -

هدزه وتجاىةدارجتج قارعادمتىمةمايدمتيددختجاع اؾدزتجا هايادمتجملؤى فدمتضداجءتىهزت ددمتي اغدزجتأطتغلدملتي اغدزجتاادد ت

يعى دددملتجا مددددادتج ل ددددابيتأ ججتاؿدددداقمتىمفتددددادتجاىةددددارجتج قارعاددددمت  ا قددددا متإلددددىت طر  جملعددددلىتطجملدددد ماتا  ػددددامت

ؿدا اتلدرتغدد حتجاىةدارات ااد تأنت هددانتجاىةداراتيمايدات إندحت  عدد ت طرجت ايداتلدرتهاعادحتطوعددل لتجا ػدامتم ى

جا مددادتج لمزمددديتيىفددشجتا ىةدددارجتج قارعادددمت لمددات ى دددقتجا مددادتج لمزمددديتيدددلجت اددلتع ااادددمتتإقددا امتإلدددىتيددداجر ت

جالطاددددمتطج لمايددددانتجملى اددددم تط ددددذجتاا مدددداتوعددددزفترضددددادتعمزلاددددمتيلددددىتجادددداجر جنتجالطااددددمتا ىةددددارجتج قارعادددددمت

 لرتجاعب متىلنتجاىةارجتج قارعامتطجا مادتج لمزمي.نطىؤ ـتي ؿزتختأضاضلنتطوااىالرت منخت

 .تا ىةارجتج قارعامت  جالطرتجاىاعا  

 (1)جالطرتجاىماتلرتىشتا جتجملاجر تجملااامتجا اهةمتيختيم اانتجاىةارجتج قارعام 

 

 

 

 

                                                                 
 
1
 http :w.w.w.jalaan.com  

(1)
  http :w.w.w.jalaan.com 
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 املبحث الثالث :الانعكاساث الناحمت عن الانضمام على نظام الجمركي : -

ضددعىملتإ جرجتج لمددداركتيلدددىتجملددا جتجاطدددا عمتيدددختجهفا ادددمتتomcجاعاملادددمتتا ىةدددارجت ىانكددمادتج لشجادددزتإلدددىتجمل ممددمت

cmatt4اى ااتجاط عتطجا كابعتجملطىار جت طنطى ى تي لتهه اقت ذ تجهفا امتج زج جنتىت لتيختت%. 

  .omcطلذاوت  اكتمٍارتتم ز تجاا ت لتهتٍزتتيلىتج جرجتج لماركتلرتتااامتجنكمادتإلىت 

 ألاول :اًجابياث مشروع الانضمام على النظام الجمركي  الجزائري:املطلب  -

يطدددم تاتدددداتج زؿددداىتيلددددىتج ز دددداقتطمااسجيدددانتجاادددد تهىنددداتتجاددددلطىتجمل ممددددمت  دددز تطوااىددددالرتهى اددددقت -

 جملطاطججتلرتقلتجااملجدتجمل ا ئتجاا تعاءنتههاتجمل مممت.

جمل ممددمتىاملىا مددمتيلدىتجاى اددلتجانردد تا دداجر جنتمضدىفا جتيددخت اهددادتمهفا ادانتجملم ااددمتجلددىتى دلجنت -

  ت.Libération progessireطجاؿا رجنت بىتجملزا متمنى ااامتط ذجتتىىىزتزتتتجمل ىاعت 

ضدد اجنتط ددذجتت8لدرتجنددارتمهفدداقتادداىتايانددانتجملاااددمتوطددىهاعتمضدىفا جتيددختيزا ددمتجنى اااددمته ددلرتب -

  ليمتي لتجاىؿل ز.ىاا ياةمتجمللرعمتاتيبنانتجملااامتجمل

 مضىفا جتيختجاىعاطنتجاى   تجاذات م  تإلىتجالطىتجا ايام. -

  .Traiford sydamiaمضىفا جتيختجا مادتايبدتآلالرتجاعاار ت  -

هىزتدددزتي ا ذ هددداتجاىةارتدددمتينهددداتمضدددىلملج تطتجاىؿددددل زتتطجاىؤلدددرتيدددختجاى ادددلتجانرددد تا ؿدددا رجنتطجادددداجر جنت -

 جاا توعملتههاتضاى ا.

 ىفا جتيختميفاءجنتج قاؾمتا لطىتجا ايامتطجاا تهمظتجا هايانتجاىااامت:مض -

  هاذتجافبامتد .أ 

 هلجىلملتجاصزمتجابػزتمتطجا  اهامتجاا تهمظتجاط عتجملطىار ج .ب 

ضدد اجنت طتمندددختجنت5إعددزجءجنتمضددي مارجنتجملىؿدد متىااىةددارجتطأاهددادتيلدددسجنتجملددل ايانتجاادد تهؿددلتجلددىت .ج 

 يختجا  لتجملع   .تض اجنتط اوتىه  ت7هىعل تجلىت

هؤفددالتلدددرتجملعددلذنتطيدددل تج ز دداقتطجازضدددادتج لمزلادددمتطوااىددالرتوطدددتالتيم اددانتج لمزلادددمتطه اددداات -

 ت جا كابع

 ج زؿاىتيلىتمعزجءجنتجملىع  متىاايطتابنتجافز  متجمل ليمتتيختنزفتجمللضطانتجملااامت. -

 جاىةارجتج قارعامت.تععلتا جرجتج لماركتنز اتيطا ماتلرتجهؤا تجا زجرجنتيلىتيطىا   -

يد  تج جرجتج لمدداركتجاى اددااتجاطدد ااتطجمل ه دديتا  امددمتىددلذتيددختجازعدداذتتإلددىت ددااتط ماددمتأاتجاىهددارتلددرت -

 1جمل ا ذنتجاىةارتمتطستا جتجانفاءجتمنىاعامتطجنىعاعت هاذتمنىاعت

                                                                 
1

-0222ط.سنة –الجزائر –مفوقات االنضمام وآفاقه دار.الخلدونٌة للنشر والتوزٌع –منظمة التجارة العالمٌة –سلٌم سعداوي  

 00-01ص.ص
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 املطلب الثاني :سلبياث مشروع الانضمام على نظام الجمركي الجزائري : -

تجاا تنةمًتيختجنكمادتج لشجازتإلىت يختأ ات  1 يلىتنمادتج لمزميتيات لرت:omcض  اان

 منكمادتيع  تج قكاذتجلىتجا اجنلنتجاعاملامتا ىاعزجتجالطاامت.ت

ىدددداملا عتتهؿددد  تج لشجاددددزتضددداقت طااددددمتا دددلطىتجملؿددددلرجت نتمددددلتجاػدددزطمتجاىةارتددددمتهىدددا زت اها طجملىع  ددددم -

دددداتوعددددلت  ددددد تإ زت ادددداتطواجىدددددمتا  ددددارجت طرطوادددددمتطلددددذجت طدددددب تجنؤفددددافتا ددددداقتطرضدددددادت ج لقزجلددددرتما هد

 جاىؿل ز تط اؾمت نتجملاجنختج لشجازت ىملستىؿفمتجملطته وتطجضعت  طجقتطيىعل تجا ف انت.

 ددداقت تضددداهانتادددحتنىددداا تضددد  امتيلدددىتجاعاجادددلتج لمزلادددمت طددد تجاىؤفدددالتلدددرتج زgattهه ادددقتي دددا ئت  -

  ت.Gattيخت7ج لمزلامتط اؾمتجضىعماىتجملا جت

ميىادددداسجنتجاىعزتفاددددمتهددددتهزتضددددد  اتيلددددىتيؤهددددوتج ل دددددابيتط اددددوتذنعددددلجدتجا طددددد تيددددختا دددداقتجا زنادددددمت -

جاعمايادددم تط ددددذ تج قطدددداازتهددد ؤفلتيددددختنزتددددقتههددداتزتجاى ددددا ذنتج قارعاددددمتلم ددداىتاددددذاوتجملى ملددددمل خت

  عان تطجاكزجا ت.

جمل ا ػدمتجان لدملجتجاادد تضدافتوػده تاتجاطدد عتجاداجرءجتإلدىتم  ددااتج لشجادزاتضدافتهددل اتىداملى اعتج لشجاددزات -

سطجىتيم ادددمتجاىكدداعت هاااددداتطه  دد تجملىزط دددانتجاؿددا رجنتجاااادددلجتجااددد تإلددىتهبيددد  تهددلرتةااتإنتاددداتن ددلت

لددددىتمددددلتياادددددلجنتهىملددددستههدددداتج لشجاددددزتجافدددد  ءتجاددددذاتضددددافت شتددددلتيدددددخت دددداجت سيددددمت اؾددددمت  هدددداتوعىمددددلتي

جملىزط ددانتاى  اددمتج زاعاددانتجالج  اددم ت ددبتيهددانتا  ددلتقددعااتج ىؿددا  اتأيددادتجاىهددارجنتجاىن اااعاددات

ج زا ٍددمتطإ جتطجؾددد ًتج لشجاددزتلدددرت ددذجتمنىهدددامتضدددافتهؿددلتاىمددداتإلددىتيددداتذتهىمددلتي  دددا  تذت من  دددات

تيلىتنىاا تجنكمادتج لشجازتإلىت  ت زلتجااادتاomcج زناتجانهابي تجملاالجتجمل مممت.   ها  اته كات هاااا

 ستا جتجاعلشتلرتيلسجنتجملل ايانت طب تجنؤفافتلرتجازضادتج لمزلامتطجنػاءتجمل انقتج ززجت. -

 منؤفافتلرتم زج جنتجملااامتاىقهامتجا ف انتج زهايامتيختعزجءتهؤفالتطإاقاءتج لاجىزتج لمزلامتد -

 يختجمللج التج ل ااامت.ت%25 لت اىتج ل ابيت نتجاكزجا تج لمزلامتهمجنؤفافتجملل -

 2.جاىهارتجاطاقتجالج لرتيختنزفتجمللضطانت ع بامت -

 

 

 

 

 

                                                                 
1
ً ظل االنفتاح االقتصادي مذكرة ماستر فً العلو االقتصادٌة جامعة مستغانم .   -0210حباء سناء خٌرة ،الحقوق الجمركٌة ف

 12ص0211

 

11السابق .ص حباء سناء خٌرة ،نفس المرجع  2
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 املطلب الثالث:ألافاق والتصوراث املستقبليت للنظام الجمركي بعد الانضمام : -

 1ضافتيطىفالتجا مادتج لمزميتيختيلجتجيىااسجنتطوطتابنتهةارتمتط اماتاالتأ متات:

 ا زيا متي اها.تهه اقتي لأتجالطامت طى  -

 مضىفا جتيختهه اقتجا مادتجاذاتيعاتجاى مامانت. -

 مضىفا جتيختجضىلملج تجاىةتلسجنتطرؤطصت ياجىتطهىزتزتجمل ا ػمتطج زلتيختمهةا انتماىهارتمت. -

ج لمزلادمتطتجانماددمترغداتأنت دذجت يطدب تلددرتطعدا ت لدشتلددرتتهىزتدزتجاىةدارجتج قارعادمتم ادداتىااقداءتجا اتدا  -

يلدددسجنتجملدددل ايانتطجمللددددسجنتجاىةددداراتىانؤفددددافتج دددزج جنتجالطاددددمتإذتأنت دددذجتجاىؤفددددالتذت هدددانت  عددددمت

غلدىتعاند تأنتج لشجاددزتهىؿد ًتلطداازتجالطاددمتضد متت22إلددىتت15لتااد ت ادملجطبتىدلنتطجادلجتىدلتيلدىتيزجادد

ى ليددمتىاملطدديىتنىدمتهىزتددزتجاىددلرت ر تىإاقدداءتاؿددـتجاىؿددل زت ددبىتجا ايادمتيلددىتجااددسجدتيددختجاددلطىتجمل

ضد اجنت  يددزتجادذات ي ددعتاتداتإيهانادمتأل ددملتلدرتجا فدا ت ضدداجقتجادلطىتجاؿدد ايامتت12ط5 ادملجتهادملجطبتيدداتىدلنت

ت.  طيختهاتستا جتؾا رج ها

جان لدددملتترغدددداتلمددداتأنتجهفا ادددمتيدددزجلؼتضدددافتوعدددشستجاعب دددانت طرطتيىاضددددهمتجااددد ته ىمدددزتج لشجادددزتينهدددات -

ؾددعاومته فادددذتجافندددزجتطجاىعددداطنتتيدددعتىددداغرتجادددلطىتمهىدددا تجملقددداربيتىإنػددداءتي ممدددمتجاى دددا ىتج زدددزت طرطت

 يىاضهمتطههانت ذ تمضىفا جتيلىتيطىاتخت:

 ألاوال ":على مستوى الاقتصادي :

د د ايؼتجاىفكدددالرتإ تهؤفددالتجاىعزتفدددانتج لمزلادددمتطتجاقددداءتج زدداجعشتجاقلدددملتجاىعزتفادددمتطوااىدددالرتهؤفددالتنطددد متجاتد

تاألضاجقتأطرطواترغاتأنت ذجتجاذات هانت ٍزتجافارا  أنتج لشجازتضاقتوطىفالتيخت ذجتجاىؤفالتىااى ار ا

ت :يلىتيطىا تجمللضطاوي:  ٍاناا

إنتانىدداعتضدددافت هدددانتادددحتياادددلتل لدددملتطؾدددا رتضدددافتهؤددلذتا ا دددمتا م ا طدددمتجالطاادددمتيندددظتيددداتماندددًته دددادت

  ىةانتجاا تذتهمىاستى ايامتعالج.ج لشجازتمتيخت بىت يمتاتا م

تتجملن اتيعت -  .fmiهى قتجاطااضمتجا  ل متجال ا متىىعاي تا

 يىا عمتمؾهباانتجملىع  متىامللضطانتجاعمايامت طج قؿاؾمتوقلمل ا. -

تجملىؿلتي اهاتيلىتجٍزتج املجقت ضاجقتج قارعامت. -  هةل لتجا هاذتجملالرتطجا  هيتههلفتهىطلنتتجا ىاا 

 تاتلرت لشتجمللسجنامت.جاىؤفالتجمل -

 طلرتإنارتهتضيظتي ه متجاى ا ىتج ززولنتمهىا ت طرطبيتطتجالطىتجملقزبتجاعزبيت وطىفالتج لشجازتيخت:

تجملىع  متىىهاتزتجافزطذتمنىاعامت. -  هماتلتجالرجضان

 ج زؿاىتيلىتر ـتا  اادتىاا ػانانتيختغبفتجالياتجاى   تا ملناي تج قاؾؿمت. -

 ملل  متا  اذتج قاؽ.هزهي تجا ملجي تج -
                                                                 

22،ص 02/20/1222أٌوب بالل ،اإلتفاقٌة العامة للتعرفة والتجارة ،المجلة العربٌة للعلوم ،العدد  
1
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ىىاددد ت هدددانت دددذجتmocطدددقتج لشجادددزاتهى ا تددداتيدددخت دددبىتجنكدددمايتاتغلدددىتمددلت دددذ تج قؿدددااـتط  ددداقتجااددد تو

منكددمادتجلدددىتيددلجتهندددىبنتج ىؿددا  متط ادددوتىااىىطدددلنتجااقددعتجااج دددعتط  ددذت عدددلنتميى ددارتهه ادددقتمعدددزجءجنت

 جاىااامت:

 ىاذضي مارت.هىطلنت لرج هاتم ىؿا  مت امات ىع قت -

 جاطيرتىهلتجاهزقتإلىتع  ترؤطصت ياجىتج قاؾمت طرطوامت. -

 جعزجءتجاػزجلمتيعتجملع لنت عان ت. -
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 خالصت.

 بؾدددمت دددذجتجملددداعشتطجاػدددايلت ددداتأنتجاىةدددارجتج قارعاددددمتوعدددلت هايدددات ايددداتطاااتددداتىدددلنتجا هايدددانتم ىؿددددا  مت

 ددلرجتجادددلطىتمنىاعاددمتطجاى ا طددامتلدددرتجاطدداقتجادددلطلرتطنبادد تأنتج جرجتج لمددداركتآلا ددز تلمدداتوعى دددملتيلغددزجت لدددرت

ه عدددد ت طرجتل لددددملجتلددددرتظددددلتجاىةددددارجتج قارعاددددمتط اددددوتلدددددرتيطددددا متهاتلددددرتهماتددددلتج قشت ددددمتجاعايددددمتطلددددذاوتجنعددددداعت

ا زتددمتم ىؿدا تجادان   تط دذجتذت ىى دقتإذتيدختنزتدقتهدا لملتعدداتعل دلتا ىةدارجتج قارعادمتلدرتج  داىتوعدل بنتع

ي اهدداتهم دددلتلدددرتهىزتز ددداتيدددختجا اددا تجملفزطقدددمتي اهددداتى ددداجتجا دددانانتطلددذاوتآلاٍدددارتم ةاىادددمتطجاطددد  امتذنكدددمادت

 ج لشجازتا م مممتجاعاملامتا ىةارجتيلىتج لمارك.
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 أكظام الجمازن ملدًىت مظخغاهم املبحث ألاول : ملحت جازيخيت عً مفدشيه 

ُت للجماع٥ بمؿخٛاهم في "  ت الٟٖغ بدُث ٧اهذ آهظا٥ جابٗت مً الىاخُت  1975/  01/  01ؤوكإث اإلاضٍع

ت الٗامت للجماع٥  ت ) حؿحر الٗمل ، الخجهحزاث (الخ٣ىُت بلى اإلاضٍع للمجلـ الىالئي ،  ، ؤما م الىاخُت ؤلاصاٍع

ل الضوع 1984/ 11/ 31واؾخمغث ٖلى َظا الخىُٓم بلى ٚاًت  ُت للىالًت صون جدٍى ت الٟٖغ م خى٫ اؾم اإلاضٍع

ت الٗمت اؾخمغث ٨َظا بلى ٚاًت  الظي ٧اهذ جلٗبه م٘ ب٣اء الدؿُحر ؤلاصاعي الخ٣ني مً نالخُاث اإلاضٍع

ىَغان ، وٖلُه بن مٟدكُت ألا٢ؿام للجماع٥ م خُث جم بوكاء مٟدكُه ألا٢ؿام للجماع٥ ب 16/03/1991

ت   للجماع٥ ، ازخهانها ؤلا٢لُمي ، ٌكمل بما والًت ؤو  ت الجهٍى جابٗت ل٩ل اإلاُاصًً خُث ؤنها جابٗت للمضًٍغ

    1حؼء منها ٌؿحر مً َٝغ عئِـ اإلاٟكُت. 

 املؼلب ألاول : معلىماث حىل وشاغ مفدشيت وأَم الىثائم املظخعملت 

 : معلى 
ً
 : ماث حىل وشاغ املفدشيتأوال

ٞهي بظل٪  حٗخبر بصاعة الجماع٥ مً ؤَم الهُئاث الح٩ىمُت الخابٗت لىػاعة اإلاالُت التي جغج٨ؼ ٖليها الضولت ،

ب والٛل والخهضي لها ؤي م٩لٟت بخل٣ي  الهُئت اإلاى٧ل بليها خماًت الا٢خهاصًت وم٩اٞدت ٧ل ألاق٩ا٫ التهٍغ

 الح٣ى١ ٖلى البًائ٘ التي حٗخبر الحضوص واإلاُاعاث و اإلاىاوي باإلياٞت بلى جدهُل الح٣ى١ والغؾىم الجمغ٦ُت

ٗاث التي جىٓم اإلابضالث الضولُت ٦ما حؿهغ بصاعة الجماع٥ ب٩امل ؤًٖائها ٖلى جُب٤ُ . ال٣ىاهحن واخترام الدكَغ

وعئوؽ ألامىا٫ التي جضزل الحضوص الجمغ٦ُت ؾىاء بغا ، حىا ، بدغا ، ٦ما  الا٢خهاصًت وجدغ٧اث ألاشخام

ىت الٗمىمُت ومحزاهُت الضولُت 30مً اإلاائت بلى  25ؤنها حؿاَم بيؿبت  ليها للخٍؼ  . مً اإلاائت في جمٍى

ت  جدذ مؿاولُت بصاعة اإلاالُت زم ؤُٖض جىٓميها ٖلى بزغ  1994الجماع٥ في الٟاجذ مً ؾبخمبر جإؾِـ مضٍع

ش 1988/ 71اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  مً ؤحل  07/07/1988زم حُٛحر جىُٓمها  10/1971/ 13م الهاصع بخاٍع

 2جد٤ُ٣ جهاٖض ا٢خهاصي للبالص

 

 

 

 

الىٓغ في جىُٓم الجماع٥ مً خُث اله٩ُل واليكاٍ والٛغى مً طل٪ َى الخد٨ُم في  1990وفي ؾىت 

ت الخاعحُت مً خُث الهاصعاث والىاعصاث بىاؾُت ٢ىاٖض ٢اهىهُت واضحت جبحن ؤَم  م٩ُاهحزماث الخجاٍع

 ألامىع التى جضزل في َظا ؤلاَاع منها مجا٫ هٓام الجماع٥ ومجا٫ ٖلمها.

 ازة الجمازن فيما ًلي : ًمثل وشاغ إد

                                                 
 . www.douane .org.dzالجمازن ، ـ   1

ت مؿخٛاهم ،وزائ٤ صازلُت، مٟدكُت   .2017ا٢ؿام الجماع٥ لىاًل - 2  
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  : ًسو محزاهُت الخجاعة الخاعحُت ل٩ل ما ًخٗل٤ بٗملُاث الاؾخحراص والخهضًغ.وشاغ الاكخصادي 

  :جدهل الح٣ى١ والغؾىم الجمغ٦ُت وشاغ حبائي 

  : مثل ) جؼبيم بعع اللىاهين ومساطيم إلادازة ألاخسيDCP  وػاعة الخجاعة ٢ىاهحن جٟغيها الاصاعاث

 ها بصاعة الجماع٥ ( ألازغي وجُب٣

 أَم الىثائم املظخعملت مً ػسف مفدشيت : ثاهيـــــــــا :

الم آلالي ومً بٗض ٣ًىم ٖىن حماع٥  جصسيح حمسوي : (1 حسجُل ٩ًىن مً َٝغ اإلاهغح الجمغ٧ي باإٖل

ش ،  ذ ، جاٍع ضون ُٞه : ع٢م الخهٍغ اإلا٩ل٠ باإلاهلحت بدسجُل ٧ل الخهٍغداث الجمغ٦ُت في سجل زام ٍو

 اإلاؿخىعصاإلاهضع ، اؾم اإلاهغح ، هٕى الٗملُت ، هٕى الؿل٘ ، ٢ُمت الجمغ٦ُت ، وػن البًاٖت.

ذ  : 14Dجصسيح زكم  (2 ٌٗني َلب ُٖىت ؤو مٗاًىت الؿل٘ ، ٣ًىم ٖىن الجماع٥  D14حسجُل َلباث جهٍغ

، في حسجُل زام ممط ى مً َٝغ عئِـ اإلاٟدكُت الغئِؿُت ٌسجال الدؿلؿلي ،   D14بدسجُل َلب 

  (1ـــ1) اهظس امللحلت زكم ُان الحمىلت ، اؾم اإلاهغح واإلاؿخىعص ، هىُٖت البًاٖت ، هىُٖت الُلب ب

ذ ٌٗني التزام ؤو حٗهض بخ٣ضًم وزائ٤ ها٢هت ٖىض حمغ٦ُت بٌٗ الؿل٘ ؤو :  D84جصسيح زكم  (3 جهٍغ

ذ ًخ٣ضم به مهغح الجماع٥ ؤما عئِـ  ظا الخهٍغ ه بلى ٢ابٌ مٟدكُت ألا٢ؿام لإلمًاء ٣ًضمالبًاٖت َو

% مً مبلٜ الغؾىم الجمغ٦ُت ٣ًضم بلى نىضو١ لدؿضًض ال٨ٟالت زم ًخ٣ضم بلى 10الجماع٥ لُضٞ٘ ٦ٟالت 

 مٟدكُت الغئؿُت للٟغوٕ لدسجُل زام ٌسجل ما ًلي : 

ش ، اؾم اإلاخٗهضة ذ ، جاٍع   (2ـ 1) اهظس امللحلت زكم  الغ٢م الدؿلؿلي ، ع٢م الخهٍغ

 

4) D.S.T.R : جصسيح مبظؽ العبىز 

ٖباعة ًٖ عزهت جمىدها بصاعة الجماع٥ ممثلت بمٟدكُت ألا٢ؿام لهالح اإلااؾؿاث حؿمذ بمىحبها بى٣ل 

ذ مبؿِ    Declaration simplifiee de trqnsiteالبًائ٘ مً اإلاُىاء بلى اإلاؿخىصٖاث اإلاغزو ًٖ ٍَغ٤ جهٍغ

ذ اإلابؿِ للٗبىع ًٖ ٍَغ٤ ؤلاٖالم آلالي وب ٗض حسجلُه واؾخسغاحه ٣ًىم ٣ًىم مهغح الجماع٥ بدسجُل جهٍغ

 : 
ً
ذ في سجل ؤوال  ٖىن الجماع٥ اإلا٩ل٠ باإلاهلحت بدسجُل َظا الخهٍغ

  ِذ اإلابؿ  D.S.T.Rع٢م الخهٍغ

  اؾم اإلاؿخىعص 

  ت  ع٢م وهىُٖت الحاٍو

  ع٢م وؾُلت الى٣ل 

  هىُٖت الؿلٗت 

 الخصفيت : 
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ت  ٣ًىم بلى عئِـ اإلاٟدكُت D.S.T.Rبٗض حسجُل  للخهُٟت وؤعبٗت وسخ بٗض  I.P.O.Cالغئِؿُت للٗملُاث الخجاٍع

ت إلجمام الٗملُت . ذ بلى عئِـ الٟغ٢ت الخجاٍع  الخهُٟت ٣ًىم با ًضإ َظا الخهٍغ

5) T.P.D : طىد العبىز لدي الجمازن 

اإلاخٗل٣ت بإمخٗت الؿُاعة مً ؤحل اؾخسغاج ؾىض الٗبىع لضي في مُىاء الضزى٫ ٣ًضم ناخب ٧ل الىزائ٤ 

 الجماع٥ ، ٣ًضم ؾىض الٗبىع في بَاع : 

 ــــ اؾخحراص مغ٦بت 

ً في بَاع زام بجىاػ الؿٟغ ٖبىع ما٢ذ   ـــ قهاصاث اإلاهاحٍغ

 ( 4ـ 1) اهظس امللحلت زكم في بَاع ؾُاحي ؤحىبي ؤو مهاحغ مضة نالخُت ؾىض الٗبىع هي قهغ 

 

 زخصت الحظاب املفخىح:   (6

اث بالخغوصج مً اإلاُىاء إلاضة   leؤقهغ  03هي ٖباعة ًٖ عزهت جمىدها بصاعة الجماع٥ حؿمذ بمىحبها للحاٍو

compte ouvert   ( 5ـ 1) اهظس امللحلت زكم 

٘ بصاعة الجماع٥ مسالٟت حمغ٦ُت م٘ صٞ٘ ٚغامت ج٣ضع ب مالحظت :   صج 1500في خالت ججاوػ َظٍ اإلاضة جٞغ

ت اهٓغ ملح٣ت ع٢م  وز٣ُت ًم٨ً بزغاج بها .1  1ـ  5ـ 1خاٍو

ت اهٓغ ملح٣ت ع٢م  بصزا٫وز٣ُت ًم٨ً  .2  2ـ  5ـ 1بها خاٍو

 املظخىدعاث املؤكخت : فسكت ميافحت الغش والتهسيب :  (7

ب والٛل وطل٪ زال٫ الاؾخُإل ٖلى  وهي ٞغ٢ت جماعؽ وكاَها في الخهضي بلى ٧ل ؤهىإ وؤؾالُب التهٍغ

ت والٟدو البٗضي  ت ٖلى ازخالٝ ؤهىٖها.الىزائ٤ الخجاٍع  للبًائ٘ واإلاغا٢بت اإلاالخ٣ت لليكاَاث الخجاٍع

 السجالث املظخعملت في الفسق : (8

 السجالث صاث ؤَمُت الخانت التي ال ًم٨ً ٖنها والتي جماعؾها مسخل٠ الٟغ١ وجخمثل َظٍ السجالث في :

 : َى سجل ًدخىي ٖلى ألازار والٗخاص اإلاىيٕى جدذ جهٝغ الٟغ١  سجل الجسد 

 ٖىان إلبضاء مالخٓاتهم ؤزىاء جإصًت مهامهم . ل اليد الجازيت : سج ى سجل اإلاضاولت بحن ألا  َو

  : ى سجل ج٣ُض ُٞه ؤهىإ ألاؾلحت والضزحرة بحن ؤٞغاص الٟغ٢ت سجل ألاطلحت و الدخيرة  َو

 سجل طاعاث العمل : (9

ٖىان  ًُت ، الاؾخثىائُت ، الخانت ( بحن ألا  وجىٟض ُٞه الُٗل ) الخٍٗى
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 أهىاع الحىاحص : (10

ىٖت ٖلى ؤٖمضة خضًضًت ، م٨خىبت بماصة مًِئت و٦ظا بقاعة للؿائ٣حن  ٖلى وحىص )الٞخت جمهل الجماع٥ ( مٞغ

ظا مً جمهُض الٍُغ٤ وجىحض لىخت ؤزغي  ظا مً الجهخحن للٍُغ٤ َو ت َو خاحؼ لُخم٨ىىا مً ج٣لُل الؿٖغ

ى٢ىٝ الخام للٗغبت بلى حاهب طل٪ َىا٥ )مىحرة ( ٦ظل٪ جدمغ بقاعة "٠٢" خُث ٌؿخىحب ٖلى الؿائ٤ ال

 3ٖىض الجهخحن.ؤٖمضة مىحرة جىي٘ ؤمام اللىخاث 

ت   ؤوال : الحىاحؼ الثابخت : وهي خىاحؼ ٖاصة ما ج٩ىن في الُغ٢اث اإلاٗبضة ) َغ١ وَىُت ، و الئُت ، بلضًت ؤو زاهٍى

 اع بليها ؾاب٣ا مً خُث الغئٍت وٞيها ًخٗحن ٖلى ٢ائض الؼمغة ؤو عئِـ الٟغ٢ت ؤن ًلتزم بالخٗلُماث اإلاك

اإلا٩ان اإلاغاص ب٢امت الحاحؼ ُٞه والحاحؼ الثابذ ًخ٩ىن مً بقاعة للى٢ىٝ ، وي٘ ٖىهحن  ازخُاع ــ اإلاى٢٘ ـــ غي 

٩ىهان مدًغان بدُث ًم٨ً لهما وفي ؤي لحٓت ٢ُ٘ الٍُغ٤  الؿُاعة  ؤمامبالٗخاص في اإلا٩ان ال٤ًُ للٗبىع ٍو

 اإلاكبىَت .

متر للخٗٝغ ٖلى الؿُاعة ومً َظا ٖلُه جدضًض مى٢٘ الؿُاعة  550ــ وي٘ ٖىن ؤو ٖىهحن آزٍغً بدىالي 

ٖىان اإلاىحهحن ٖلى بٗض ؤن  اإلاكبىَت  ٞةطا ونلذ الؿُاعة بلى بضاًت الحاحؼ زم خاولذ الغحٕى ًم٨ً لأل

لخضزل اإلاٟاجئ َم الظًً بلى وؾِ خاحؼ ز٠ اإلا٩لٟحن بالٗملُاث اًخضزلىا ٞةن ونلذ الؿُاعة اإلاكبىَت 

ٖىان اإلاىحضًً زل٠ الحاحؼ َم  ٣ًىمىن بخى٢ُٟهم ؤما بطا حٗمضث الؿُاعة اإلاكبىَت في زغ١ الحاحؼ ٞاأل

 الظًً ًخىلىن مهمت جى٠ُ٢ الؿُاعة َام حضا ًجب ؤن ًدخىي ألامغ باإلاهمت ٖلى اإلاٗلىماث الخالُت :

ٖىان اإلا٩لٟحن باإلاهمت  .1  اؾم ول٣ب ألا

ش مٛ .2  اصعة اإلاغ٦ؼ ؾاٖت وجاٍع

ش الغحٕى بلى اإلاغ٦ؼ  .3  ؾاٖت وجاٍع

 اإلا٩ان اإلادضص لًبِ ب٢امت الحاحؼ .4

 نٟت الغئِـ الظي ؤُٖى ألامغ باإلاهمت  .5

 اإلاؿل٪ اإلاخسظ ٖىض الظَاب وؤلاًاب  .6

 

 

 

                                                 
ت مظخغاهم ، وثائم ذاخليت ،   3  2017ـ  مفدشيت أكظام الجمازن لىاًل
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  ج٣ضًم اله٩ُل الخىُٓمي إلاٟدكُت ؤ٢ؿام الجماع٥ لىالًت مؿخٛاهماملؼلب الثاوي : 
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2017ؤ٢ؿام الجماع٥ بمؿخٛاهم  اإلاهضع: مٟدكُت  

  املؼلب الثالث:شسح مخخلف مصالح املفدشيت:

ؤ٢ؿام الجماع٥ بمؿخٛاهم اله٩ُل الخىُٓمي إلاٟدكُت  

 رئيس املفتشية  

  مكتب الجمارك  

  اإلاٟدكُت الغئؿُت للٟغوٕ  

 وؾائل حؿُحر اليكاَاث  الوسائل اإلدارية   

 الجمغ٦ُت اإلاخٗل٣ت 

 بالخجازة الخازحيت 
 

 املالحة 

ل 
 اإلدارية  

 

  ال  ا   اإلدارية  

 مصلحة السيارات  
   سند العبور  

 مٟدكُت الغئِؿُت إلاغا٢بت 

ت   الٗملُاث الخجاٍع
 الفحص  

  جهُٟت الح٣ى١ والغؾىم  

   القباضة  

 القابض  

اث    ٢ابًت اإلاىاٖػ

 مهلحت اإلاخابٗت ال٣ًائُت  

 

 

 

اث   م٨خب اإلاجٖز

  مكتب شؤون التقنية  

 م٨خب اإلاىْٟحن 

 والكاون الٗامت 

 مكتب العتاد 

  م٨خب اإلاؿخسضمحن  

 مخهٝغ مالي ٞغعي  

 مصلحة اإلشارة    

 مصلحة األمانة العامة   

الؿىضاث  مهلحت 

 وألاهٓمت الٗمىمُت
 الخاصة 

 مفوض مايل   

 احملاسبة   

 متصرف مالي فرعي  

 متصرف مالي فرعي  

 مخصسف مالي فسعي  

 فسكت  ألامً  

 مخصسف مالي فسعي  

 متصرف مالي فرعي  

 متصرف مالي فرعي  

 مخصسف مالي فسعي  

 متصرف مالي فرعي  

 اإلاؿخىصٖاث

لى٣ل  اإلاٟدكُت الغئؿُت

ً  اإلاؿاٍٞغ

ً  ٞغ٢ت ٞدو اإلاؿاٍٞغ
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 جىظيم املفدشيت السئيظيت ألكظام مظخغاهم:-أ

 مهام زئيع مفدشيت ألاكظام: - أ

ت ؤو ال٣ًائُت و٦ظل٪ ؤمام اإلاىٓماث  -  ًمثل بصاعة الجماع٥ ٖلى اإلاؿخىي الؿلُاث اإلاضًىت ؤو الٗؿ٨ٍغ

 ب٢لُمُت.و الجمُٗاث اإلاىحىصة في 

٘ البًائ٘ و٢بل وي٘ الىزائ٤ في ألاعق٠ُ. - ت بٗض ٞع  مغا٢بت الىزائ٤ اإلاخٗل٣ت بالٗملُاث الخجاٍع

 ٢ُام  باإلاهلحت الجمغ٦ُت التي مً ازخهانه . -

ت الجمهىعٍت. -  اعؾا٫ ملٟاث مىيٕى الًُٗ الى٣و الى اإلاضًٍغ

اث مضي صحتها في الك٩ل واإلاًمىن وا -  إلاهاص١ ٖليها.مغا٢بت اإلالٟاث اإلاىاٖػ

اث،عئِـ ال٣ًاًا الخ٣ىُت وعئِـ الكاون الٗامت  ٣ىم بمؿاٖضة اإلادكُت زالر هىاب:عئِـ ٢ؿم اإلاىاٖػ ٍو

ت.  واإلاىاعص البكٍغ

 املصالح الادازدًت املفدشيت: (1

اث  ت الجماع٥ ؾىاء ُٞما ًسو اإلاىاٖػ ت التي جمـ باإلصاٍع جخمثل في اإلا٩اجب اإلا٩لٟت بمخابٗت الكاون الاصاٍع

 ئمت،الكاون الخ٣ىُت ،مهلحت اإلاؿخسضمحن والكاون الٗامت ،خُث صوعَا في :ال٣ا

٘ الجمغ٧ي وؤلاحغاءاث الجمغ٦ُت -  .4الخإ٦ض مً ٢ُام اإلاهالح بخُب٤ُ الدكَغ

٩اث اإلاىخٟٗت مً ألاهٓمت الا٢خهاصًت الجمغ٦ُت. -  الحغم ٖلى مغا٢بت ومخابٗت اإلااؾؿاث والكٍغ

 الخٗلُماث والخىحيهاث الخضٍعجُت.الخإ٦ض مً اليكغ بحن اإلاهالح ٧ل  -

 الحغم ٖلى اإلاغا٢بت الك٩لُت واإلاىيىُٖت لُلب مىذ الىٓام الا٢خهاصي لجمغ٧ي. -

غ الكهغي ًٖ وكاَاث ٢ؿمه الى عئِـ اإلاٟدكُت. -  اٖضاص الخ٣ٍغ

 

 

 مهلحت الجزاٖاث :-ؤ

اث ال٣ابًت  وعئِـ مٟخِكُت - ٞهى اإلاؿاو٫  حٗخبر َظٍ اإلاهلحت بمثابت َمؼة ونل بحن ال٣ؿم اإلاىاٖػ

اإلاابكغ ًٖ ٧ل ال٣ًاًا طاث الُاب٘ الظي ج٩ىن ٞيها الجماع٥ َٝغ مضوي ومتهم َٝغ ازغ صون ان ًخضزل في 

تها ومهمخه جغج٨ؼ ٖلى اإلاٗلىماث ٣ِٞ خُث ج٩ىن ٖلى ٖلم ب٩ل اإلالٟاث وويُٗتها لالٖالم ًٖ ٧ل  حؿٍى

رجِب والًبِ الٗمل ختى حؿهُل اإلاخابٗت ٖلى الجهاث اإلاٗىُت لغئِـ اإلاٟخِكُت واإلاضًغ الجمهىعي ٞٗلُه الت

 اإلاضًغ إلاداعبت الٛل و التزوٍغ و٦ظا مغا٢بت جىػَ٘ اإلاهام خُث ج٨مً ُٞما ًلي 

اث اإلاسجلت مً َٝغ ال٣ابًُحن اإلاخابٗحن ق٨ال ومًمىها  -  الؿهغ ٖلى ٢اهىهُت ملٟاث اإلاىاٖػ

                                                 

.7102هفتشية أقسام الجوارك لوالية هستغانن ،وثائق داخلية،- 4  
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ٍ ألازحرة مىحىص في ؤلا٢لُم الظي ًماعؽ يمان جمثُل ؤلاصاعة لضي اإلادا٦م الابدُضائُت اطا لم ٩ًىن لهظ -

 ُٞه ال٣ابٌ اإلاٗنى 

تها ًٖ ٍَغ٤ الهالحت  - اث التي جمذ حؿٍى  الٟهل في اإلالٟاث اإلاىاٖػ

 الؿهغ م٘ ٢ابٌ الجماع٥ ٖلى اٖضاص وجىًُم البُ٘ باإلاؼاص الٗلني الٗمىمي للبًائ٘  -

ت واعؾالها الى الؿلُت الؿلمُت  -  اٖضاص خهُلت قهٍغ

الضائمت ٖلى وكاَاث الجزاُٖت والؿهغ الؾُما ٖلى مضي اخترام بحغاءاث اؾخئىاٝ  مماعؾت الغ٢ابت -

 والسحب الخبلُٜ وجىُٟظ ال٣غاعاث ال٣ًائُت.

اث ٖلى الىدى الخالي: -  جخم مخابٗت اإلاسالٟاث الجمغ٦ُت مً َٝغ مهلحت اإلاىاٖػ

ب  ملُىن ؾىدُم ؤما2اؾخضٖاء اإلاسالٟاث )في خالت ما اطا ٧اهذ اإلاسالٟت جٟى١ - - اطا ٧اهذ خالت التهٍغ

 ُٞدى٫ الى ال٣ًاء صون اؾخضٖاء(

ه الى الؿلُت - - ت ؤي ٖغى اإلاهالحت ٖلى مسالٟت ًٖ ٍَغ٤ َلب م٣ُم مً َٞغ ت ؤلاصاٍع ال٣ُام بالدؿٍى

 اإلاسخهت.

 ُٞدى٫ الجزإ وجهبذ وُْٟتها وهي جبلُٜ الح٨م الظي ه٣ُذ به اإلاد٨مت للمٗني ًٖ ٍَغ٤ مدًغ جبلُٜ. -

الح٨م خُث اوحضث الجماع٥ مازغا زلُت تهم ؤؾاؾا بالخبلُٜ والخىُٟظ وحؿمى بسلُت  زم ج٣ىم بدىُٟظ -

 الخىُٟظ.

اث اإلاسجل ٖىظ ال٣ابٌ الغئِس ي - - الحغم ٖلى الض٢ت في الك٩ل ومًمىن اإلال٠ الخام بالىاٖػ

 للجماع٥.

ت ؤلاصاعة النه- - اث اإلاؿاواة ًٖ ٍَغ٤ الدؿٍى  ئِـ اإلاهلحتاًت التي مً ازخهام ع الٟهل في مل٠ اإلاىاٖػ

ت الجمهىعٍت للجماع٥ وجمثُل بصاعة الجماع٥ ٖىضما ٩ًىن م٣غا مٟدكُت في - - الحغم ٖلى الخٗلُماث اإلاضًٍغ

 اإلالٟاث ٖىض ال٣ًاء.

اث مىيٕى الاؾخئىاٝ ؤو الًُٗ .- - ت الجمهىعٍت باألمغ الظي ًسو ملٟاث اإلاىاٖػ  بٖالن اإلاضًٍغ

اث وجُب٤ُ الاخ٩ام ال٣ًائُت.الحغم ٖلى اإلاغا٢بت اإلاؿخمغة لٟٗلُان - -  اإلاىاٖػ

غ الكهغي ًٖ وكاَاث ٢ؿمه بلى عئِـ مٟدكُت.- -  اٖضاص بخ٣ٍغ

 ب.مصلحت الشؤون الخلىيت: -

اث اإلاٟدكُت بدُث جخمثل مهمخه  - ت و٢ؿم اإلاىاٖػ ٌٗخبر َظا ال٣ؿم َمؼة ونل بحن ٢ؿم الٗملُاث الخجاٍع

 في:

ض الىاعص والهاصع ل- - جمُ٘ مهالح اإلا٩اجب والٟغ١ اإلاخىاحضة ٖلى مؿخىي تهخم َظٍ اإلاهلحت بخىػَ٘ البًر

 مٟدكُت ؤ٢ؿام الجماع٥.

 الؿهغ ٖلى جىخُض ٖمل اإلاهلحت بخُب٤ُ ال٣ىاهحن والخىُٓم الجمغ٧ي.- -

٘ الجمغ٧ي واإلاٗمى٫ به بمٗنى َى اإلاؿاو٫ ًٖ مخابٗت الكاون الخ٣ىُت ٖل - - مغا٢بت مضي جُب٤ُ الدكَغ

 مؿخىي اإلاٟدكُت.

ً جغزُو مىذ الاؾخٟا- - وال٣بى٫ اإلاا٢خحن والحؿاباث  وؤلاٖٟاءصة باالهٓمت اإلاٗل٣ت الؾُما ٚٗاصة الخمٍى

اث الخهضع اإلاا٢ذ والٗبىع الضازلي.  اإلاٟخىخت للحاٍو
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 وبعؾا٫مغا٢بت مُاب٣ت قغوٍ اخضار والٟخذ اإلاساػن واإلاؿاخاث الاٌٗاص اإلاا٢ذ واإلاؿخىصٕ الجمغ٧ي - -

 ملٟاث الُلباث بلى الؿلُت الؿلمُت.

 وكغ الخىحيهاث والخٗلُماث الهاصعة مً الؿلُت الؿلمُت ًٖ اإلاهالح. يمان- -

الضعاؾت والاؾخجاباث لُلباث َٗىن الٟٗى اإلا٣ضمت في مجا٫ وكاَه مً َٝغ الؿلُت الؿلمُت الى - -

ت الجمهىعٍت.  اإلاضًٍغ

ت لليكاَاث واعؾالها بلى الؿلُت الؿلمُت.- -  اٖضاص خهُلت قهٍغ

 (TPDالخهغح بالٗبىع لضي الجماع٥)- -

 مصلحت املظخخدمين والشؤون العامت:-ج

 وجخ٩ىن َظٍ اإلاهلحت بضوعٍ مً م٩اجب زالر حٗمل باؾخمغاع واعجباٍ وهي:

 وجخمثل مهمخه في ٧ل ماَى مخٗل٤ باإلاؿخسضم مً خُث: مىخب املظخخدمين:-1

ت اإلاىيىُٖت جدذ جهٝغ اإلادكُت.-  يمان حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

 اإلالٟاث اإلاؿخسضمت )ال٣ٗىبت،اإلا٩اٞاث ....( الًبُلُىمي-

 الخٗبحر ًٖ الاخخُاحاث )ال٣ٗىبت،اإلا٩اٞداث ....(-

ت.- ت الجهٍى ت لليكاَاث واعؾالها بلى اإلاضًٍغ  اٖضاص خهُلت قهٍغ

 صعاؾت ملٟاث اإلاجلـ الخإصًبي.-

 وجمثل مهمخه في:مىخب العخاد:-2

 خًحرة الؿُلغاث للمٟدكُت و٦ظا اخُائها.-

 ؿُحر اإلاىاعص اإلاىيىُٖت جدذ جهٝغ عئِـ مٟدكُت.يمان ح-

 ًبحن خاحاث اإلاهلحت مً وؾائل ماصًت )٢ُ٘ ُٚاع،بجًزً،ؾل٘(-

 حُٗحن الؿائ٣حن.-

 ججهحز اإلا٩اجب مثل الىزائ٤ واللىاػم.-

اث الخُٟٟت لؿض خاحُاث اإلاٟدكُتمخصسف مالي فسعي:-3 ى مؿخسضم بغجبت يابِ ٞغ٢ت م٩لٟت باإلاكتًر  َو

٣ؿم خؿب الٟهى٫ الاؾتهال٦ُت ت ٍو اث بهٟت بصاٍع خم جدضًض َبُٗت و٢ُمت اإلاكتًر  lesوبك٩ل مىٓم ؤًًا ٍو

chabitres) ت بىَغان اإلا٣ضم مً َٝغ ت الحهٍى ا مً َٝغ اإلاضًٍغ    regisseur regional doran   اإلادضصة ؾىٍى

 مصلحت إلاشازة :-د
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ًىحض بها ا إلاىنالث الؿل٨ُت )الهاج٠( والألؾل٨ُت)حهاػ الغاصًى( ٣ًىم حٗخبر ال٣لب الىابٌ في ؤلاصاعاث،خُث 

ت وحٗخمض ٖلى عمىػ ؾٍغى ؤي مكٟغة.  الٗىن في َظٍ اإلاهلحت بؿخٗما٫ واعؾا٫ البر٢ُاث في بٌٗ ألاخُان ؾٍغ

ٖىض ونى٫ البر٢ُت ٣ًىم الٗىن اإلا٩ل٠ بمغا٢بت الخى٢ُ٘)في خالت اصا ما ٧اهذ ٚحر مى٢ٗت جغح٘ الى اإلاضًغ ؤو مً 

ظا للخٗضًلخُ  ث ؤجذ َو

ش وجى٢ُذ ونى٫ اإلاٗلىماث ؤو الاعؾا٫.  ومغا٢بت ان ٧اهذ مٗلىماث مكُبت ؤو ٚحر زاْئت في جاٍع

الزغ  fax ج٩ىن ٖملُت اعؾا٫ البر٢ُاث ًٖ ٍَغ٤ هٓام الاٖالم الالي،واطا ما٧ان مُٗل ٞاهه جخم ًٖ   ٍَغ٤

 خالت َاجُٟت 

ٍَغ٤ الهاج٠ ٣ُٞىم الٗىن اإلا٩ل٠ بمٟدكُت الجماع٥ ب٨خابت  البر٢ُاث ًٖ ٖملُت اعؾا٫ اطا ما٧اهذمالحظت:

ظا بٗض ؾماٖها وج٩ىن ٚحر واضحت ؤي بىاؾُت الغمىػ خُث الًٟهمها ؤخض ازغ ٚحر الٗىن اإلا٩ل٠  بغ٢ُت َو

 ومً ٣ًىم بالخدضر(

اطا ما٧اهذ البر٢ُت مؿخعجلت ٞخىي٘ في ٚالٝ مٛلى١ ه٨خب ٖليها - confidenttiel ىي٘ الُاب٘ ؤلاصاعي ٍو

 وحُٗى الى اإلاضًغمباقغة صون ؾىاٍ.

 السجالث املظخعملت:1-د

 سجل الاعؾا٫ .-

 سجل الىنى٫.-

غ الُىمي باإلاهام.-  سجل الىنى٫ سجل الخ٣ٍغ

 سجل الىاعصاث .-

 سجل الهاصعاث.-

إزظ مباقغة الى اإلاضًغ سجل الدؿلُم-  .ٍو

 َــ:مصلحت ألاماهت العامت:

ت الٗامت للجماع٥ ومسخل٠ اإلاهالح  ت لىَغان واإلاضًٍغ ت الجهٍى ج٣ىم باؾخ٣با٫ الغؾائل الاجُت مً اإلاضًٍغ

 الخاعحُت بدسجُلها ٖبر:

 سجل الىاعصاث-

 سجل الهاصعاث-

ت ال٣ُاصة  م٘ صعاؾتها مً َٝغ اإلاضًغة بُٖاء الغؤي اإلاىاؾب وجىُٟظ ألاوامغ اإلاُٗاة مً َٝغ ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

 لح املىفرة لإلحساءاث الجمسهيت:املصا -2
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هي ؤو٫ زلُت في ٖملُت حمغ٦ت مسخل٠ البًائ٘ لهظٍ اإلاهلحت جدذ جهٝغ اإلاٟدل الغئِس ي،لٟغوٕ ومٗه 

 مجمىٖت مً الازغون ٣ًىمىن بٗضة مهام.

يمان ٢بى٫ الخهٍغداث اإلاىحؼة واإلاٟهلت واإلا٣ضمت مً َٝغ و٦ُل الجماع٥ خُث ٣ًىم بملء بُان -

الاٖالم الالي وطل٪ بمؿخىي ٢اٖت العجؼ ًبحن ُٞه حمُ٘ البًائ٘ التي ًدملها ٖلى متن الحمىلت بىٓام 

ت بُان مان الؿُٟىت،٢ائم الُا٢م، بُان ألاؾلحت،بُان اإلاىاعص اإلاسضعة  ٣ت بالىزائ٤ الًغوٍع الؿُٟىت مٞغ

غاى َبُت ٦ما تهخم اإلاهلحت بًمان وي٘ البًائ٘ اإلاؿخىعصة واإلاهضعة خؿب ا لخىُٓم اإلاؿخٗملت أٚل

ً في مساػن ومؿاخاث ؤلاًضإ اإلاا٢ذ خُث  الجمغ٧ي، وال٣ُام باخهاء جل٪ التي جيخهي ؤحلها ال٣اهىهُت للخسٍؼ

ت وبلى ال٣ابٌ.  ج٣ىم باٖضاص ٦كىٝ ؤلاًضإ واعؾالها للٟغ٢ت الخجاٍع

ذ الخ٨مُلُت وختى ٖىض حُٛحر مل٨ُت بًاٖت ما خُث ًىي٘ َلب حُٛحر الحمى   لت.اؾخ٣با٫ َلباث الخهاٍع

اث اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلاهغح.-  اؾخ٣با٫ َلباث ٞخذ الحؿاب باإلاٟخىح للحاٍو

ت واعؾالها الى الؿلُت الؿلمُت.-  اٖضاص خهُلت اليكاَاث الكهٍغ

ٖىان اإلاهلحت جدذ ؾلُت اإلاٟدل الغئِس ى ٖضة سجالث منها:  ومً زال٫ مماعؾتهم لهظٍ ٌؿخٗمل ؤ

 Registre de navigationسجل خغ٦ت البىازغ

ذ اإلاٟهلت بىٓام الاٖالم الالي.سج-  ل الخهاٍع

ت في خالت حُٗل حهاػ الاٖالم الالي.- ذ الُضٍو  سجل حسجُل الخهاٍع

ج٣ىم باؾخهضاع عزهت مغوع الؿُاعاث الخانت باإلاٛتربحن وألاحاهب الضازلُت لألعى الىًَ  و٧الت زانت

 َٝغ اإلاٗني:ض  اإلاضة بىاءا ٖلى َلب مبرع مً اقهغ والخ٨ٟل بخمضً 3وطل٪ إلاضة  TRDبهٟت ما٢خت

 DSTRالخهٍغداث اإلابؿُت للٗبىع  لسج-

سجل جهُٟت الٗبىع.-  

اؾخحراص  01الحمىلت ع٢م  حسجل بُاهاث:كظم املالحت-1  

اث . - اث وَلباث عحٕى الحاٍو  حسجل َلباث الحؿاب اإلاٟخىح للحاٍو

حسجُل َلباث ؤزُاء بُان الحمىلت. -  

: كظم طىد العبىز -2  

 حسجُل جهٍغداث مبؿُت للٗبىع  -

حسجُل َلباث ؾىض الٗبىع وجهُٟت ٦ؿىض الٗبىع . -  

كظم مصلح الظيازاث:-3  
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جدهُل خ٣ى١ الغؾىم اإلاؿخد٣ت مً الؿُاعاث.-  

حمغ٦ت الؿُاعاث وجهُٟت الح٣ى١ والغؾىم.-  

املفدشيت السئيظيت ملساكبت العملياث الخجازيت:-4  

ذ اإلاٟهل جدذ الؿلُت اإلاباقغة للمٟدل الغئِس ي،إلاغا٢بت الٗملُاث هي زني واَم مهلحت ًمغ        بها الخهٍغ

ت بمؿاٖضة مٟدص ي الخهُٟت جى٧ل اليهم اإلاهام الخالُت:  الخجاٍع

الخإ٦ض مً مُاب٣ت البًائ٘ م٘ الىزائ٤ اإلا٣ضمت. -  

الخإ٦ض مً صحت ٖضص الُغص ؤو وخضاث البًائ٘. -  

ذ مغا٢بت قاملت جخًمً  - اإلاغا٢بت الك٩لُت )م٘ الىزائ٤ خؿب الىٓام(مغا٢بت الخهٍغ  

 .)مغا٢بت مً خُث اإلاًمىن )م٘ هىُٖت البًائ٘،ال٣ُمت،اإلايكإ -

 اخض الٗالماث اإلاسجلت ٖلى الُغوص ووخضاث البًائ٘.-

ت ؤلاصاعة اإلاٗىُت مً َٝغ مٟدل - اإلاغا٢بت اإلادخملت للبًائ٘ هدى مؿاخاث الخٟخِل اإلاغزهت مً َٞغ

 الٟدو 

ىاث مً البًائ٘ ٖىض الا٢خهاص للخإ٦ض مً ٖىانغ الغؾىم ؤو الٛغى جدلُلها مً َٝغ مهالح اخض الُٗ-

 D41اإلاغا٢بت اإلاسخهت )ًٖ ٍَغ٤

ذ اإلاٟهل-  ٝع مٟدل الخهُٟت  ٍ مً حؿلُم عزو صٞ٘ باليؿبت للخهٍغداث اإلاًمىهت بٗض جهُٟت الخهٍغ

 َٝغ ال٣ابٌحؿلُم الغزو باليؿبت للخهٍغداث الٟىعٍت بخ٣ضًم ونل مٗض مً -

ذ والىزائ٤ اإلالح٣ت م٘ البًائ٘ التي لم جضٞ٘ بٗض وبٖضاص مدًغ - ال٣ُام بالٟدو اإلاًاص لضي مُاب٣ت الخهٍغ

 الٟدو اإلاًاص

ٗها ٖىضما ج٩ىن الٗملُت اإلا٣ضعة مً َٝغ مهلحت - الحًىع بلى ٖملُت الٟدو اإلاًاص للبًائ٘ ٢بل ٞع

 م٩اٞدت الٛل .

٣ت الحا١ الٗىانغ اإلااؾؿت للجزإ ا- إلاسجل بالخهُذ واعؾالها بلى ال٣ابٌ للمخابٗت ؤو الخدهُل مٞغ

 باإلاهلحت ؤو بمدًغ الحجؼ.

ت - احغاء ٚغاماث الخانت بالبًائ٘ التي جضزل جدذ هٓام الٗبىع واؾخ٣با٫ حمُ٘ اإلاغاؾالث مً َٝغ اإلاضًٍغ

 الٗامت وج٣ؿُمها ٖلى الجهاث اإلاٗىُت.

ذ بالخٗهض - وطل٪ ٖىض ه٣و اخض الىزائ٤ ألانلُت في مل٠ الجمغ٦ُت اؾخ٣با٫ مٟدل الخهُٟت للخهاٍع

D48مً ٢ُمت الح٣ى١ والغؾىم جىصٕ لضي ال٣ابٌ م٣ابل الىنل. 10م٣ابل ٦ٟالت 
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 :أ:مىخب إلاًداع والدسجيل

جخجلى مهامه في حسجُل اإلالٟاث في مل٠ زام ًدمل اإلاٗلىماث الخالُت:ع٢م حسجُل الؿلٗت،نىٟها،ٖضصَا 

ؤي ٧ل اإلاٗلىماث الخاي جسو البًاٖاث ٦ظل٪ وي٘ ًالىزائ٤ بٗض الاهتهاء مً ٖملُت الدسجُل في ٢مُو 

ت البض مً حسجُلها وفي زام ًدمل اؾم ول٣ب اإلاهضع ؤو اإلاىعص او الكغ٦ت....و٧ل َظٍ اإلاٗلىماث للمٗاًى

٣ىم باالمًاء ووي٘ َاب٘ زام. ذ ٍو  اإلاهمت الثاهُت مً الخهٍغ

 ولألقاعة ٞةن بٌٗ ألاهٓمت الجمغ٦ُت حٛحر صلُلها في حهاػ ؤلاٖالم ألالي:

- D03 1000ؤنبذ في حهاػ. 

-D11  3301ؤنبذ في حهاػ. 

- D231004ؤنبذ في حهاػ. 

 : مىخب الخصفيت -ب

٣ًىم بهظٍ الٗملُت زمؿت مٟدكحن للخهُٟت ، و جخمثل مهامهم في مغا٢بت الىزائ٤ و مضي جُاب٣ها م٘ ٢اهىن 

 ل٨مبُىجغ. ىن طل٪ ًٖ ٍَغ٤ حهاػا٩صة م٘ اإلاٗلىماث اإلاهغح بها ،و ًالجماع٥ وم٣اعهت اإلاٗلىماث اإلاىحى 

 : مىخب املساحعت -ج

ٚل ؤو التزوٍغ  ؤو ازخالٞهمً صحتها ، وٖضم وحىص ه٣اٍ ٣ًىم اإلاٟدل بمغاحٗت اإلاٗلىماث الؿاب٣ت و ًخإ٦ض 

ٖليها للخإ٦ض مً صحتها ،زم ًغؾلها َظٍ الىزائ٤ ٦مل٠ بلى م٨خب اإلاداؾبت زم بلى الهىضو١  زم ٣ًىم بالخإقحر

 بمهلحت ال٣بًت إل٦ما٫ الترجِباث ال٣اهىهُت 

 السجالث املظخعملت : 1ج_

ذ اإلاٟهلت.  _سجل حسجُل الخهاٍع

 ُم الخام بالٟغ١._سجل الدؿل

 (.la remise_سجل الىاعص ) اإلاغاؾالث 

 _سجل الدؿلُِ الخام بال٣بايت )الخهٍغداث اإلاىٟهلت بٗض الخهُٟت و الخهٍغداث اإلالٛاة(.

 أ_مصلحت اللباطت :

مً ٖضص م٩اجب ٌٗمل باهخٓام جدذ  ،ٞةن مهلحت ال٣ابًت جخ٨م للمخٟكُتمً خُث الخىُٓم اله٨ُلي 

اث ومهلحت اإلاخابٗت ال٣ًائُت :  جهٝغ ال٣ابٌ و جخ٩ىن ٢ابًت الجماع٥ مً م٨خب ال٣ابٌ و٢ابًت اإلاىاٖػ

 ::املظخىدعاث 1 –أ 
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الؿهغ ٖلى الخٌٟ الحؿً للبًائ٘ ٚحر الجمغ٦ُت و التي جضٞ٘ في آلاحا٫ ال٣اهىهُت و مخابٗت ويٗها ٖلى 

 الخهٝغ ٞيها. ؤلاًضإ الثاوي يمان

ىت بٖضاص اإلاداؾبت اإلااصًت و يمان الخهٝغ ٞيها.  البًائ٘ اإلاهاصعة و اإلاحجىػة ؤو اإلاسخل٠ ٖنها لٟائضة الخٍؼ

ىت ًٖ ٍَغ٤ بُ٘ البًائ٘ ال٣ابلت للخل٠ ؤو التي في خالت خٟٔ ش يء  الؿهغ ٖلى خماًت خ٣ى١ الخٍؼ

 :مصلحت الظىداث وألاهظمت الجمسهيت الخاصت:2-أ

اإلاهلحت بإزظ يماهاث ٖلى اإلاهغخحن في خالت ه٣و وز٣ُت صزى٫ ٖخاص الكغ٧اث بضون ج٣ىم َظٍ 

 حمغ٦ُت،وحؿخٗمل َظٍ اإلاهلحت ٖضة ؤهٓمت منها:

D18 :  َى الاؾخحراص اإلاا٢ذ اإلاسهو بالؿل٘ التي جضزل جدذ هٓام ال٣بى٫ اإلاا٢ذ للماؾؿاث الاحىبُت التي

٩اث اإلاؿثمغة  ت باجٟا٢ُاث مبرمت بُنهما اي ٢بى٫ ما٢ذ للٗخاص،وبةم٩ان الكٍغ حٗمل لهالح اإلااؾؿاث الجؼائٍغ

ت اإلاخٗا٢ضة مٗها، بٗض َظٍ الازحرة للح٣ ٩اث الجؼائٍغ  ى١ والغؾىم الجمغ٦ُت.جغ٥ ٖخاصَا للكٍغ

D15 ى الىٓام الظي ًىي٘ ُٞه البًائ٘ جدذ اإلاغا٢بت الجمغ٦ُت واإلاى٣ىلت مً م٨خب :َى الٗبىع الجمغ٧ي َو

 حمغ٦ُت آزغ،م٘ و٢ذ الغؾىم الجمغ٦ُت.

D08:  اصة جهضًغ الؿل٘ جدذ هٓام ال٣بى٫ اإلاا٢ذ،م٘ اخترام اإلاضة اإلادضصة وبطا زال٠ ٖلُه ٚغامت مالُت إٖل

 زم ًسغج ؾلٗخه.

D08  (soumission)  ٖىض ه٣و ؤي وز٣ُت في اإلال٠ ٖىض الجمغ٦ت ج٣ام  : la soumission   و هي نالحت إلاضة

اث ، وجٟغى ٚالبا ٚغامت مالُت.ًىما، وفي خالت ججاوػ َظا اإلاضة ًضزل اإلال٠ الى مه 30  لحت اإلاىاٖػ

 وز٣ُت َلب ال٣بى٫ اإلاا٢ذ للٗخاص -

 اإلاؿخىصٕ الٗمىمي -

 حؿؿحر ؾىضاث ؤلاٖٟاء حسجل ؤلاًضإ  -

 حؿُحر الٟغوى وخ٣ى١ مً ؤعق٠ُ وزائ٤ الٟهل وال٣ًاًا اإلاهالح ٞيها في بَاع ازخهام ال٣ابٌ. -

 مصلحت املحاطبت:: 3-أ -

 ١ والغؾىم الجمغ٦ُت ومىذ ونالث بظل٪.اإلاٗلىماث وحُُٛت الح٣ى جدهل  -

 حؿلُم عزهت الضٞ٘ للخهٍغداث الٟىعٍت. -

 جغ٢ُم وجى٢ُ٘ سجالث اإلاداؾبت اإلاسههت للمهالح -

حؿُحر ؾىضاث الاٖٟاء ب٨ٟالت وسجالث الاًضإ الا اطا ٧اهذ مى٧لت الى اإلاٟدكُت الغئؿُت ومٟدكُت  -

 مسخهت 

 يبِ مداؾبى  -

 والضٞاجغ واإلاسجالث والاجهاالث.يبِ مداؾبى ماصًت للىْائ٠  -

ىت.  -  حؿحر الحؿاباث الخٍؼ
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 اٖخماصاث الضٞ٘ واٖخماصاث الح٣ى١. -

 : املفىض املالي)املفىض بالظلؼت( 4 -أ

ٟىى ال٣ابٌ ؤزىاء ُٚابه ًٖ اإلاٟدكُت ؤو جى٣له بمهمت ؤ٦بر  ٌٗخبر طا٦غة ال٣ابٌ ٞهى ٌٗمل باالؾخمغاع ٍو

 ال٣ابٌ وؤصاء مهمخه بىاؾُت َمؼة ونل اإلا٩اجب ال٣ابًت . ؤَمُت و جدخاج بخىاحضٍ لُدل م٩ان

 كابظت املىاشعاث: –ب 

 جهُٟت وجدمُل الح٣ى١ والغؾىم:

ت د٣اث ٖلى اإلاؿاٞضًً بةعؾا٫ الحىنالخهٝغ في البًائ٘ م٘ يمان ؾالمتها وج٣ؿُم اإلاؿخ - لت الكهٍغ

 لليكاَاث الى عئِـ اإلاٟدكُت.

ا ؤو ٢ًاًا . - ظا بٗض الٟهل في ال٣ًُت ؾىاء بصاٍع اث َو  الخ٨ٟل بمؿخد٣اث الٛغاماث الىاججت ًٖ اإلاىاٖػ

 مصلحت املخابعت اللظائيت: –ج 

اث وبعؾا٫ البُاهاث اإلاىحؼة والبُاهاث الخالهت لغئِـ مخٟكُت ألا٢ؿام  - يب سجل َام لكاون الجٖز

ت.واإلاضًغ الجهىي و٦ظا ؤلاصاعة اإلاغ للجماع٥   ٦ٍؼ

اث بٗض حسجُلها وال٣ُام بالخصحُداث اإلاهمت. -  ٞدو مضي ٢اهىهُت بحغاءاث اإلاىاٖػ

 اإلاهاص٢ت ٖلى اإلا٣غعاث الهالحت -

ىت ؤمام مدا٦م الضعحت ألاولى. -  يمان  امثُل ؤلاصاعة والضٞإ ًٖ خ٣ى١ الخٍؼ

٣ت بأع  اث اإلاُٗىت وبعؾالها مٞغ ائه ومالخٓاجه الى عئِـ مٟدكُت الاؾخئىاٝ في ألاحل ال٣اهىوي إلالٟاث اإلاىاٖػ

 ألا٢ؿام لخمثُل ما َى ازخهام مدا٦م الضعحت الثاهُت.

 الؿهغ  ٖلى سحب اليسخ الخىُٟظًت ألخ٩ام الهاصعة. -

 جدهُل الٛغاماث الهاصعة ًٖ اإلاهلحت اإلاىا٤ٞ ٖليها. -

 بٖضاص حضاو٫ مىخىح للٛغاماث ومهاصعاث اإلاؿخُٟضًً. -

اث ٖل -  ى مؿخىي ال٣ابًت.بٖضاص بخهائُاث وكاٍ اإلاىاٖػ

 جىظيم املصالح على مظخىي ميىاء مظخغاهم: -

الٟغ١ الحمغ٦ُت الخلُت ألاؾاؾُت والٗىهغ ال٣اٖضي لخىُٟظ مهام بصاعة الجماع٥ وجسخل٠ حؿمُت الٟغ١ حٗخبر 

 بازخالٝ اليكاٍ التي جؼاوله.

 ت بالسكابت ألاجيت للبظائع:لفيالفسق امل -1

ت ال٣لب الىابٌ لجمُ٘ اإلاىاوئ واإلا٩اجب الجمغ٦ُت ٖلى مؿىي التراب الىَني ٖامت،و  حٗخبر الٟغ٢ت الخجاٍع

ا في ٞغى الغؾىم والح٣ى١  ًخجؿض صوعَا مُضاهُا في مغا٢بت وجٟخِل البًائ٘ ٖىض الاؾخحراص والخهضًغ واصاٍع

ت منها ما َى زام بالبىازغ الجمغ٦ُت اإلاؿخد٣ت ٖلى البًائ٘ جى٣ل الى اإلاُىاء ٖبر بىازغ لكغ٧ اث ُٖىن بدٍغ

الىَىُت ومهامها َى زام بالبىازغ الاحىبُت و٧ل قغ٦ت مً قغ٧اث اإلاظ٧ىعة ؾا٣ًا ًمثلها شخو او 

ى الاَم في الٗملُت الجمغ٦ُت ًخم ج٣ضًم cargo manifesteمجمىٖت مً الاشخام في بُان الحمىلت ) (  َو
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ٞةن  ثىاء ؤًام الُٗل وألاُٖاص وبط حٗل٤ الامغ بمىاص اؾتهال٦ُت ٞةنؾاٖت ًةؾخ 24َظٍ الىز٣ُت في ؤحل ؤ٢هاٍ 

ٖىان مغا٢بت الجىصة والىىُٖت هدى البازغة لضٞ٘  ٣ت ؤ ٖىان الجماع٥ ٞع البازغة ٢بل بعؾالها ًخىحه اليها ؤ

ُٖىاث مً البًاٖت اإلادمىلت وؤزظَا الى مسبر إلاٗاًىت مضي حىصتها ونالخُتها لالؾتهال٥ ٞةن ٧اهذ َظٍ 

ًها و٣ٞا لإلحغاءاث الؿاب٣ت وجب٣ى َظٍ الىدُجت م٘ ا لبًاٖت مُاب٣ت لىدُجت الخدالُل اإلا٣ضمت ٞةهه ًخم جٍٟى

ت ؤما بطا ٧ان ٨ٖـ طل٪ ؤي بًاٖت ٚحر نالحت  بُان الحمىلت وباقي الىزائ٤ ألازغي في مهلحت الٟغ٢ت الخجاٍع

ت مصحىبا  لالؾتهال٥ ٞاهه ال ٌؿمذ للبازغة باعؾى في اإلاُىاء بَال٢ا وجغؾ ل بغ٢ُت الى مىاوئ الجؼائٍغ

ٜ البًاٖت  وٍىحض بمىاء مؿخٛاهم  باإلاٗلىماث ال٩اُٞت ًٖ َظٍ البازغة خمىلتها ٢هض مىٗها مً الغؾى وجَٟغ

ت ٧ل مسؼن جدذ جهٝغ يابِ ٞغ٢ت وج٣ٟل بمٟخاخحن  ٖضة مساػن للبًائ٘ حكٝغ ٖليهم الٟغ٢ت الخجاٍع

ٖىان الجماع٥ وألازغ لضي  ىا٥ مؿخىصٖاث للكغ٧اث الىَىُت ٌٗمل  E.B.M ماؾؿت اإلاُىاء ؤخضَما لضي ؤ َو

ٖىان الجماع٥ بهٟت صائمت ومهمخه جخمثل في اإلاغا٢بت وبخهاء الؿل٘ الضازلُت و الخاعحُت مً اإلاؿخىصٕ.  بها ؤ

 :مهام الفسكت الخجازيت 

ٜ  لهظٍ الٟغ٢ت  ٖىان جدذ جهٝغ عئِـ الٟغ٢ت  ومهمخه مغا٢بت ٖملُت الصحً والخَٟغ جخ٩ىن مً ٖضة ؤ

ٖىان.  إلاسخل٠ الؿل٘ وج٣ؿُم َظٍ الٗملُت ٖلى حمُ٘ ألا

 مهمت أعىان الجمازن: -1

ٜ باإلاُاب٣ت م٘ اإلاىحؼ للحمىلت ٢بل الدسجُل.-  الخ٨ٟل بٗملُت الٗض وؤلاخهاء ًٖ الخَٟغ

ال٣ُام بالٗض وؤلاخهاء ٖىض الضزى٫ وزغوج البًائ٘ مً والى اإلاساػن ومؿاخاث ؤلاًضإ  اإلاى٢ذ  والخ٨ٟل  -

ًىم والاخخٟاّ باإلاٟاجُذ خُث جخىٞغ بصاعة اإلاُىاء ٖاصا اإلاٟاجُذ ؤزغي بطا ال ًم٨ً  ٞخذ َظٍ  21بها زال٫ مضة 

 اإلاساػن الا بدًىع ٦الَما.

ذ اإلاًٟل م٘ ب  -     ُان الحمىلت.مُاب٣ت الخهٍغ

وطل٪ ًٖ ٍَغ٤ اؾخٗما٫ و   M archandise Homogdeneحسجُل ؤوػان البًائ٘ الخاعحُت مً اإلاُىاء -

 حسجُل ؾىضاث الخغوج اإلا٣ضمت مً َٝغ ماؾؿت اإلاُىاء ومُاب٣تها م٘ الىػن ال٨لي للبًاٖت.

ى   - اث وٖضصَا".الحغم ٖلى مغا٢بت البًائ٘ م٘ اإلاىانٟاث اإلاهغح بها "ؤع٢ام الُغوص َو  الحلٍى

ذ اإلاًٟل م٘ البًائ٘   - ضة ؤ٦ثر مُاب٣ت الخهٍغ  اهجاػ ٦كىٝ الازخالٝ بٗض مٗاًىت ؤي ه٣هان  ؤو ؤي ٍػ

 و اعؾالها الى مٟدل الخهُٟت وحسجُله في سجل ٦كىٝ الازخالٝ.

اث وج٣ضًمه لل٣ابٌ م٩ىن مً ) ٦ك٠ ازخالٝ،وع٢ت الخسلُو   - ،بُان بٖضاص ل٠ ) ؾىض الضٞ٘( او اإلاىاٖػ

 اإلاىحؼ(

ل البًائ٘ التي ال جخجاوػ مضة  - ش حسجُل بُان الحمىلت بلى ؤلاًضإ )مضة  21الخ٨ٟل بخدٍى  4ًىما مً جاٍع

ت بةٖاصة مُاب٣ت ومغا٢بت البًاٖت مدل  ؤقهغ ( خُث ٣ًىم الٗىن اإلا٩ل٠ بالُضإ الخاب٘ للٟغ٢ت الخجاٍع

ؤما بطا حاء انُداب   Bulletin de mise depotًضإ  ؤلاًضإ زم حسجُلها م٘ الباهاث الخانت بها في سجل ؤلا 

٣ت ٢اهىهُت الٗىن بخهُٟتها وحؿلُمها لهاخبها والؿماح بسغوحها ألما البًاٖت  ٗها ب٨ٍغ َظٍ البًاٖت لٞغ

 التي لم ًإحي ؤصحابها زال٫ َظٍ اإلاضة ُٞخم اؾخضٖائهم لخهُٟتها واجبإ في اإلاؼاص الٗلني.

 السجالث املظخعملت: -ب

سجل ؤوامغ اإلاهام ) ٣ًؿم ٖلى ػمغة الٗاملت وؾاٖاث  الٗامت وؾاٖاث الٗامت الخانت ب٩ل ػمغة وؤما٦ً  -

 الٗمل و حسجُل ألاٖاون الظًً َم في ُٖل (
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ت ) َى مؿىصة  سجل ؤوامغ اإلاهام خُث ؤن ٩ًىن لهظا ألازحرة ه٠ُٓ وٚحر مكُب - -  àسجل الُض الجاٍع

غ الخانت باألخضار التي و٢ًٗ زال٫ الٗمل ًملاٍ عئِـ سجل الخ٣اًغ اإلاهام ًدخىي ٖلى حمُ - - ٘ الخ٣اٍع

ئكغ ٖلُه.سجل بُاهاث اإلادمىلت. مط ي ٍو  الؼمغة الٗاملت ٍو

 سجل بُاهاث ااإلادلىمت  -

 سجل البًائ٘ )الضزى٫ ؤو الخغوج مً اإلاسؼن( -

ض الىاعص - -  سجل البًر

ض الهاصع - -  سجل البًر

 سجل بُاهاث الازخالٝ - -

 الٗمل. سجل جى٣ُِ ؾالٖاث - -

 :: ألاهظمت املخىاحدة على مظخىي َرٍ الفسكت 2 –ب  -

D1   ذ بالضزى٫  :  جهٍغ

D2 ذ بالخغوج  : جهٍغ

D 1000 زام باالؾتهال٥ : 

D6 زام بالخهضًغ : 

D7 زام بخهضًغ  الخمغ : 

D8 ‘ : اصة الخهضًغ 

D11  ٕزام باإلاؿخىص: 

D15  الٗبىع : 

D44 .٘الُٗىاث، الحبىب، بًائ : 

D66 :  ل الؿًٟ بالى١  جمٍى

TPD :  ؤقهغ. 3في خالت ٖضم حمغ٦ت الؿُاعة مً َٝغ اإلاؿخىعص التي ٢ضم له َظٍ الىز٣ُت وهي نالحت  إلاضة 

٨مً جمضًض َظٍ الٟترة مغجحن في الؿىت وفي خالت اإلاسالٟت ٌٗغى ناخبها ل٣ٗىبت ج٣ضع ب  صج ٦ما  5000ٍو

 هو ٖلُه ال٣اهىن.

LE bn a enlev erm  :  َى وز٣ُت زانت بدمل الؿل٘ صازل اإلاهالح ٣ًىم الٗىن اإلا٩ل٠ باإلاغا٢بت واإلاغاحٗت 

 و باإلا٣اعهت بحن بُان الحمىلت.

اصة او ه٣هان وؿخٗمل وز٣ُت جصحُده اما في خالت وحىص اوٗضام جُاب٤  في خالت  وحىص اوٗضام جُاب٤ ٍػ

اصة   ٍػ

بُان الحمىلت خمل   D1ان مُاب٣ت للخصحُذ او ه٣هان حؿخٗمل وز٣ُت جصحُدُت اما في خا٫ ما اطا ٧

 الؿل٘.

 الفسق البحسيت :

ت مهمت هٓغا للمهام اإلاؿىت اليها اط ه٣ىم بمهمت عئِؿُت وهي  ٖلى ٚغاع  حمُ٘ الٟغ١ ألازغي حٗخبر الٟغ٢ت البدٍغ

٣ت  ٖىان الٗامل ٞع مغا٢بت وجٟخِل البىازغ ٞٗىض ٢ضوم ؤي بازغة ًدًغ عئِـ َظٍ الٟغ٢ت ؤو هائب ٖىه مً ألا

ت والى٦ُل اإلاٗخمض للؿُٟىت احخ ٖىان الكَغ ماُٖا ًىمي،ًضعؾىن ُٞه الىيُٗت ؤًٖائه مً ٢ُاصة اإلاىاء وؤ

ش اؾخ٣بالها في مىاء ومضة م٩ىنها ُٞه وع٢م الغن٠ُ ،و٢ذ  اللذ ٌؿىن جإزظَا الؿُٟىت ٖىض صزىلها وجاٍع
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٣ت الُبِب  ت، بٗض الاحخمإ وبٗض َبٍى ٞغ٢ت الصحت ٞع ٖىان الٟغ٢ت البدٍغ الخٟخِل الظي ٣ًىم ب٘ ؤ

ت ُٞهٗض والخإ٦ُض مً ؾالمت الؿُٟىت  و هؼو٫  الٗلم ان ٛغ الخام بٟغ٢ت الصحت ًبضؤ ٖمل الٟغ٢ت البدٍغ

ٖىاهه ب٣ُاصة الٟغ٢ت خامال مٗه مدٟٓت زانت بٗملُت جٟخِل جدخىي ٖلى زُِ الت جغنُو التي جدخىي  ا

ت و بٌٗ ؤصواث التي ٌؿخٗلىنها في ٖملُت اإلاغا٢بت والخٟخِل بخىحُه  ٖلى زخم ُٞه ع٢ما لخام بالٟغ٢ت البدٍغ

مط ي ٖليها ًُلب ) عئِـ الٟغ٢ت الى   fich deم٨خب عبان الؿُٟىت خُث ٣ًضم له ٢ؿُمت ًملاَا  َظا ألازحر ٍو

renzignement: سجل ٞيها  ( بُا٢ت الاؾخٗالماث َو

 البُان الٗلم للحمىلت ) حمُ٘ الؿإ والبًائ٘ اإلاىحىصة ٖلى متن الؿٟؿُت( – 1

 بُان مئىهت البازغة ) البًائ٘ الخانت بالؿُٟىت وَا٢مها(-2

ش وم٩ان اإلاُالص، الجيؿُت(  3-  ٢ائمت َا٢م البازغة ) اؾم ول٣ب الٗىن، الغجبت، جاٍع

ذ بالٗملت الهٗبت ) الخانت  باألٞغاص الُا٢م(-4  جهٍغ

ى زام بالؿُٟىت( -5 ذ بما في الهىضو١ اإلاسؼن َو  الخهٍغ

 بُان ٖام باإلاىاص اإلاضزغة -6

 بُان ٖالم للؿالح والظزحرة -7

 لخابٗت للُا٢م٢ائمت ألاقُاء ا -8

٦ما َظٍ الىزائ٤ اإلاظ٧ىعة ج٣ضم لغئِـ ٖىض نٗىصٍ مباقغة الى البازغة خُث ج٩ىن ممًُت مً َٝغ الغبان 

 و بحن الىزائ٤ ألازغي التي ًلؼم عبان البازغة بخ٣ضمها هي:

 دفتر الباخسة: –ؤ 

سجل ُٞه عبان البازغة ٦ال اإلاٗلىماث الخانت بالبازغة و٧ل ش ئ و٢٘ له ؤزىاء ع  خلخه مً اإلاُىاء الظي ا٢ل٘ َو

 مىه ختى ونىله الى اإلاىاء واإلاسلٟاث اإلاغج٨بت.

 وثيلت الجيظيت للباخسة: –ب 

ت حيس ي الؿُٟىت واؾم مال٨ها.  وهي وز٣ُت َامت إلاٗٞغ

 شهادة اللياض: – ج

 َى٫ وٖغى وٖم٤ البازغة خمىلتها.

 ًإزظ عئِـ الٟغ٢ت الىزائ٤ والتي لها ؤَمُت في ٖمل الٟغ٢ت خُث ٌكٕغ الخٟخِل واإلاغا٢بت والخ٨ض مً الصحت 

ش الهالخُت الخانت بمان  اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت الُه وطل٪ باإلاُاب٣ت م٘ َظٍ الىزائ٤ والحغم ٖلى مغا٢بت جىاٍع

ت اإلاؿخٗملت مً َٝغ الُا٢م،ٞةطا ٧ان َىا٥ ه٣ه اصة ؤو اي مسالٟت ؤزغي بٗلم بها الؿُٟىت وألاصٍو ان او ٍػ

عبان الُٟىت لُصحح البُان، مً حهت ؤزغي ًسى٫ ال٣اهىن لهظٍ الٟغ٢ت خ٤ الخٟخِل ٧ل اإلاسؼن التي جىحض 

ت.  بها الؿل٘  بطا ٧اهذ مُاب٣ت م٘ البُان ؤو ال و٦ظل٪ َى الحا٫ باليؿبت للمساػن ال٨دى٫ واإلاكغوباث الٛاٍػ

ت خُث ًٓهغ بٗض الاهدباٍ مً ٖملُت  ٖىان الٟغ١ البدٍغ ى مهم حضا باليؿبت الا الخٟخِل ًخم حكمُش اإلاساػن َو

 في الخخم ع٢م الٟغ٢ت وال ًم٨ً ألازغ ٞخده.

ٜ للبًائ٘ مً البازغة ؤو ًُى٫ عؾىمها جًغا  لٗضم خهىله ٖلى  ختى بٌٗ ألاخُان جُى٫ مضة الخَٟغ

 اإلاىا٣ٞت بالغؾىم ٞخيخهي اإلااوهت ٖىضَم.

٫ ًُلب عبان البازغة مً الى٦ُل اإلاٗخمض للؿُٟىت ؤن بؼوصَم  باإلااوهت ال٩اُٞت و اإلاؿخلؼماث في َظا الحا

ٟخذ اإلاسؼن ٞحزوصَم بما ًدخاحىن  ٣ت ٖىن او ٖىهحن ٍو ألازغي ُٞبٗث َظا الازحر الى عئِـ الٟغ٢ت ُٞإحي ٞع



ت صعاؾت خالت مٟدكُت ؤ٢ؿام الجماع٥ لىالًت مؿخٛاهم                 : الٟهل الغاب٘ مؿاعي الجماع٥ الحؼائٍغ  

 

 

74 

ت اطا ٧اهذ اإلائىه كم٘ مغة ازغي مً َٝغ ٖىن الٟغ٢ت البدٍغ ٗاص ٚل٤ الباب َو ت اإلاُلىبت ٚحر مىحىصة َو

ى الظي ٌكتري  ت للُٗىب َو صازل البازغة ًٞٗ ٍَغ٤ َلب م٣ضم مً َٝغ الغبان الت و٧ل الكغ٦ت البدٍغ

َظٍ اإلادخجُاث م٘ ط٦غ )الىػن، الٗض،وزائ٤ الصحت، اطا حٗل٤ ألامغ باللحىم وألاؾما٥ ( و٢بل خمل َظٍ 

هىلها ٖلى مىا٣ٞت باالغؾىم ٞخيخهي اإلااوهت اإلاجىصة اإلاىاص الى البازغة حسجل اإلااوهت عؾىمها هٓغا لٗضم خ

 ٖىضَم.

ت ال٩اُٞت واإلاؿخلؼماث   في َظا اإلاجا٫ ًُلب عبان البازغة مً الى٦ُل اإلاخٗمض للؿُٟىت بطا ًؼوصَم باإلائٍى

ٗاص ٚل٤ الباب و  ٟخذ اإلاسؼن ٞحزوصَم بما ًدخاحىن َو ٣ت ٖىن او ٖىهحن ٍو ألازغي الى عئِـ  الٟغ٢ت ُٞاحي ٞع

ى الظي ٌكتري َظٍ اإلادخجاث م٘ ط٦غ ٌك ت لُٗىن َو م٘ مغة ؤزغي مً َٝغ الغبان ؤلت و٧ل الكغ٦ت البدٍغ

)الىػن ،الٗضص،وزائ٤ الصحُت، اطا حٗل٤ باللحىم وألاؾما٥( و٢بل خمل َظٍ اإلاىاص الى البازغة حسجل اإلااوهت  

ت والثالث ًب٣ى لض  ي الغبان ٌٗاص ٖضصَا زال٫ نٗىبتها.اإلاكتراة م٘ ٦مُتها او وػنها في سجل الٟغ٢ت البدٍغ

 : مالحظت

ت ٌؿخدؿً ؤن ًضزل م٘ الٗىن الًابِ  ٖىان الٟغ٢ت البدٍغ ت البدغي الخٟخِل ؤ ٖىض صزى٫ الى ؤي ٚٞغ

حن. ت جٟاصًا للمكا٧ل التي جدضر م٘ بٌٗ الٗما٫ البدٍغ  البدغي للبازغة وناخب الٛٞغ

 سجالث الفسكت البحسيت: - أ

ت ٖاصة َىا٥ سجالث ٖىض حم٘  ا اصة منها مىحىصة في مهلحت صون ؤزغي ٟٞي مهلحت الٟغ١ البدٍغ إلاهالح ٍػ

 َىا٥ سجالث جدذ جهٝغ عئِـ الٟغ٢ت.

 Registre du visite a bord  des naviesسجالث جفخيش البىاخس  – 1

َظا السجل ًدص ى ُٞه ٖضص البىازغ التي صزلذ في ٧ل قهغ مً اإلاٗلىماث ال٩اُٞت لظل٪ وهي :اؾم 

ش والؿاٖت الىنى٫،ؤًام الغؾى،اؾم  البازغة: الجيؿُت ،الىىُٖت،م٩ان ٢ضومها ،الاججاٍ ،الُا٢م،الخاٍع

 وعجبت اإلاؿاو٫ ، اإلاسالٟت ، البًاٖت اإلاحجىع.

 Le registre des mouvement des navires سجل حمسهيت البىاخس  -2

ى زام بضزى٫ وزغوج البىازغ مً والي اإلاىاء، ٌسجل ُٞه ٖىض الضزى٫: ع٢م  ألامغ بالضزى٫،اؾم َو

البازغة،الىػن بالًُٗ ، الاججاٍ ، َبُٗت الٗمىلت، ؾاٖت الخغوص، الُغوص ٖىض زغوحها ، خُث ًم٨ً 

ت  5بٖاصة جٟخِل الؿُٟىت لضي زغوحها و٦با٣ٞي ألازغ ال َىا٥ سجل الُض الجاٍع

غ اإلاهام. -            ـ سجل ج٣اٍع

 ـ سجل اوامغ اإلاهام هٟـ الاؾخٗما٫.         

ت. - اث في ؤو٫ خالت وحىص ؤي مدالٟت الٟغ٢ت البدٍغ ً مل٠ اإلاىاٖػ ت ج٩ٍى  ًم٨ً للٟغ٢ت البدٍغ

 مغا٢بت مسخل٠ وزائ٤ البىازغ الغاؾُت. -ـ

 وي٘ جإقحرة ٖلى بُان الحمىلت وؤزظ وسخت مىه. -ـ

                                                 
ت مؿخٛاهم، وزائ٤ صازلُت، - .2017مٟدكُت ؤ٢ؿام الجماع٥ لىاًل 5  
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 ل٣ُام بخٟخِل البىازغ ٖىض الضزى٫ والخغوج مً اإلاُاٍ الا٢لُمُت. ا  -ـ

 ور ؤي مغى مٗضي ؤزىاء الابداع.الخإ٦ض مً ٖضم خض  -ـ

ل الؿًٟ. -ـ   مغا٢بت ٖملُت جمٍى

 مغا٢بت اإلاغاس ي واإلاؿُداث اإلاائُت.  -ـ

 صعاؾت خغ٦ت البىازغ واإلاغ٦باث الازغي.  -ـ

ت وفي اإلاُاٍ الا٢لُمُت.  -ـ ٜ واإلاؿاٞت ٚحر ال٣اهىهُت ٖلى الحضوص البدٍغ  الخىبُه بٗملُاث الخَٟغ

ٛها.ال٣ُام بٗملُاث وي٘ الاز ـ  خام للبًائ٘ التي ال ًجب جَٟغ

 

 فسكت الفحص:  -ب 

 حٗمل جدذ عئاؾت الٟغ٢ت بغجبت يابِ ٞغ٢ت مٗه ٖىهحن ع٢ابت م٩لٟت بما ًلي: 

اث.  ـ ٞدو وجٟخِل البًائ٘ ٖلى مؿخىي اإلاُىاء ؾىاء بىػنها اما بضازل الهىضو١ او الحاٍو

اث   او الهىضو١ او ؾُاعة بخٟخِكها بض٢ت.ـ عئِـ الٟغ٢ت َى الظي ٩ًل٠ ٖىن الغ٢ابت بٟدو الحاٍو

 : أهىاع الفحص: 1ب ـ 

ظا ج٩ىن مٗلبت. ذ اإلاىحىص في ال٣ائمت َو  ـ حٗضاص البًاٖت وطل٪ ًٖ ٍَغ٤ الخإ٦ض مً ٖضصَا خؿب الخهٍغ

ت ٞى١  ـ وؤخُاها ج٩ىن بىػن البًاٖت ٣ُٞىم الٗىن اإلا٩ل٠ بمغا٢بت الكاخىت ٞغاٚت وػنها وبٗضَا جىي٘ الحاٍو

ظٍ بخظ٦غة بُان الٗمىلت الكاخىت  وجخم بةٖاصة وػنها مغة ازغي للحهى٫ ٖلى الىػن الح٣ُ٣ي لبًاٖت َو

ذ اإلاىحىص بدُاػتها   اإلاغزهت ٖلى خؿب الخهٍغ

ذ الجمغ٧ي  ً ٧ل اإلاهُلحاث اإلاٗمى٫ بها خؿب الخهٍغ ـ وٖىض الاهتهاء مً الٗملُت ٣ًىم الٗىن اإلا٩ل٠ بالخضٍو

٣ىم بدسجُلها  في سجل الخام با  لخهٍغداث زم اعحاٖها للمٟدل اإلا٩ل٠ بها.ٍو

 : ــــ ب  ـ وجدذ الؿلُت اإلاباقغة لغئِـ الٟغ٢ت، يابِ ٞغ٢ت وهي م٩لٟت اًًا

 ـ ال٣ُام بالٟدو اإلااصي للبًائ٘ اإلاؿخىعصة واإلاهضعة.

 ـ اُٖاء ٢بى٫ ٞدو البًائ٘ إلاٟدل الٟدو.

ذ بها ًٖ ٘ اإلاسالٟاث الىا٢ٗت ٖلى ٧اٞت البًائ٘ والخهٍغ ذ اإلاٟهل بٗض  ـ ٞع ً طل٪ زل٠ الخهٍغ ٍَغ٤ جضٍو

 اإلاُاب٣ت م٘ البًائ٘ وج٣ضًمه إلاٟدل الخهُٟت. 

 :فسكت الظياجير:  2بـ ـ
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جخىاحض َظٍ الٟغ٢ت الٟىُت ٖلى مؿخىي اإلاُاعاث اإلاىاوئ الضازلُت والضولُت وٍىحض َىا٥ هىٖان مً حهاػ 

 الؿ٩اجحر الثابذ والجهاػ اإلاخى٣ل. 

ذ والؿل٘ ج٣ىم الٟغ٢ت بمؿاٖضة َ ظا الجهاػ با٦دكاٝ البًائ٘ اإلاٛكىقت وإلاهغبت وجل٪ اإلاسالٟت للخهٍغ

ٖىان الٟغ٢ت بخهُٟت الخهٍغداث اإلاٟهلت ومُاب٣تها م٘ الىزائ٤ زم باؾخٗما٫ حهاػ  اإلادًىعة اط ٣ًىم اخض ا

ت ما بطا ناصٞه ٣ًىم بمغا٢بت البًائ٘ اإلااعة ٖبٍر اط ًخإ٦ض مً صحت البُاهاث اإلاهغح بها في الىزائ٤ وفي خال

 مجغص 

اث ؤو الكاخىت ؤو الؿُاعة بدًىع اإلاهغح ؤو ناخب البًاٖت بٗض الاهتهاء ًاقغ زاٝ  ق٪ ًم٨ىه ٞخذ الحاٍو

غ اإلاهام م٘ الاقاعة إلاجغباتها وؤؾماء الاشخام الحايٍغً  الخغوج وحسجُل حمُ٘ الٗملُاث في سجل الخ٣اٍع

ش وؾاٖت الٗملُت.  وجاٍع

ذ اإلاٟهل ـ الٟاجىعةـ ؾىض الصحىـ  اث في الجهاػ اإلاالي ٖلى ما ًلي: ) الخهٍغ ًجب ان ٩ًىن اإلا٩ل٠ لٗبىع الحاٍو

اث اولي إلاسالٟاث  ً مل٠ مىاٖػ ونل صٞ٘ السجل الخجاعي( وباإلياٞت للخٟخِل ج٣ىم َظٍ الٟغ٢ت بخ٩ٍى

ت للٗملُاث اإلاىجؼة.  مُٗىت ووي٘ خهُلت قهٍغ

 اجيرم(:: سجالث الفسكت ) الظي3 - ب

غ اإلاهام -  سجل ج٣اٍع

ت - -  الُض الجاٍع

 سجل ؤوامغ اإلاهام - -

اث - -  سجل زام بالحاٍو

ظا عاح٘ الى حُٗل حهاػ الؿ٩اجحر بىَغان  مالحظت - ٣ت الؿ٩اجحر مخىاحضة بمُىاء مؿخٛاهم َو : لم حٗض ٞع

ت لىَغان و  َضا ألؾباب ٞاٖاعث مٟخِكُت ا٢ؿام الجماع٥ لىالًت مؿخٛاهم َضا ألازحر الى مٟخِكُت الجهٍى

غان وؾترح٘  مٟخِكُت مؿخٛاهم  مهىُت و٢ض ٌٗىص ٖلم َظٍ الٟغ٢ت بٗض ان انلح حهاػ الؿ٩اجحر لىالًت َو

 الجهاػ

 .الفسق امليلفت بالسكابت املظخمسة للبظائع : 2 -

 أ : فسكت الحساطت العامت  -2 -

- ٣ ٖىان  7ت مؿاٖضًً وًخىاحض م٣غ ٞغ٢ت الحغاؾت الٗام ب٣لب مُىاء مؿخٛاهم ًترؤؾها يابِ الٟغ٢ت ٞع ؤ

ًىحض  13 7ٌٗملىن للحغاؾت مؿخٛاهم مغ٦ؼ الكامل ومغ٦ؼ الجىىب جبٗا لىٓام الؼمؼة  م٘ الٗلم اهه 

مغ٦ٍؼً اؾاؾحن لضعاؾت اإلاُىاء مغ٦ؼ الجىىب ٦ما ٢ض جخىاحض َظٍ الٟغ٢ت في اإلاىا٤َ الحؿاؾت للمُىاء 

 الجىىبي . وهي ألاعنٟت مساػن الحجؼ حهاػ الؿ٩اجحر خغاؾت لُلت اإلاضزل

 :مهام فسكت الحساطت ب  -2

 مغا٢بت الى٣اٍ ال٩اجبت صازل هُا١ اإلاىاوئ اإلاُاعاث اإلاغا٦ؼ الحضوص والؿاخاث ؤلاًضإ اإلاا٢ذ  -

 بخهاء البًائ٘ والُغوص ٖىض زغوحها مً اإلاساػن واإلاؿاخاث ؤلاًضإ اإلاا٢ذ  -

 مغا٢بت البًائ٘ ووؾائل الى٣ل ٖىض زغوحها مً اإلاىاوئ واإلاُاعاث ومؿاخاث ؤلاًضإ اإلاا٢ذ  -

 جٟخِل ألاشخام ووؾائل ه٣لهم ٖىض الضزى٫ والخغوج مً ؤلا٢لُم الجمغ٧ي  -

 يمان مغا٢بت البًائ٘ وويٗها في اإلاسؼن او اإلاؿخىصٕ الٗمىمي او الخام  -
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 الجمغ٦ت مً َٝغ م٨خب الجماع٥ الضازلي  -

 :بسجالث فسكت الحساطت العامت ج  -2

 سجل الامغ باإلاهمت  -

غ اإلاهام  -  سجل ج٣اٍع

ت  -  الُض الجاٍع

 سجل الاحاػاث  -

اث  -  سجل اإلاىاٖػ

 سجل الظزحرة وألاؾلحت -

ض الهاصع  -  سجل البًر

ض الىاعص سجل ؾاٖاث الٗمل  -  سجل البًر

 د فسكت الامً -2

ا باإلاضزل الغئِس ي لأل٢ؿام بمؿخٛاهم ًترا - ٖىن ٌٗملىن  15ؾها يابِ ٞغ٢ت جدذ وناًتها ًخىاحض م٣َغ

ٖىان 13 -7خؿب هٓام الؼمغة ) ( ولإلقاعة ان ٞغ٢ت ألامً ٧اهذ جابٗت لٟغ٢ت الحغاؾت الٗامت هٓغا ل٣لت الا

نها الحضًث اليكاة مً مً حهت ؤزغي الا ،اهه ولدكضًض الحماًت و الغ٢ابت والؿُُغة ٖلى  مً حهت و ج٩ٍى

ا الظي ًضًغ ُٞه قاونها الىي٘ اؾخ٣غث َظٍ الٟغ٢ت م  غ٦َؼ

 ٌ  :مهام فسكت الخفخيش -2

 يمان امً ألاشخام إلاىْٟحن واإلاغا٣ٞحن في هُا١ بصاعة الجماع٥  -

ت الخابٗت إلصاعة الجماع٥.  -  يمان امً ؤمال٥ اإلاى٣ىلت وال٣ٗاٍع

 :مًالا سجالث فسكت و  -3

 سجل ٞغ٢ت الامً   -

غ باإلاهمت  -  سجل الخ٣ٍغ

ت  -  سجل الُض الجاٍع

ض الهاصع والىعص  -  سجل البًر

 سجل الضزحرة وألاؾلحت  -

 : املىخللت الفسكت د -4

ا ًخىاحض  اإلاخى٣لت ان وكاٍ الٟغ٢ت ٖىن ،  12تراؾها ع٢ُب ومٗه ً ،باإلاٟخِكت الغئِؿُت ا٢ؿام مؿخٛاهم م٣َغ

لُت  جضَىع  ٧ان ي٤ُ هدُجت في  يكاَها جماعؾ 1998الٓغوٝ والى٣و ال٨بحر في الٗخاص و٢ض اؾخٗاصث في حٍى

ت   . اؾخٗمالها ٖاصة الؼي اإلاضوي و ؾٍغ

 :مهام الفسكت املخىللت-       

غ منها. -  جدلُل جُاعاث الٛل،واٖضاص ج٣اٍع

 جى٠ُْ وجيكُِ قب٨ت اإلاٗلىماث . -

 يمان ٖملُاث الٟدو زاعج هُا١ اإلاىاوئ واإلاُاعاث . -

 مغا٢بت خغ٦ت البًائ٘ صازل اإلاجا٫ الجمغ٧ي. -
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ت إلا٩اٞدت الٛل. -  بٖضاص زُِ م٩اٞدت للٛل بالخيؿ٤ُ م٘ ٞغ٢ت ؤزغي واإلاهلحت الجهٍى

مغا٢بت جدغ٧اث ألاشخام والؿل٘ في اإلاىا٤َ اإلاداصًت مباقغة للمىاوئ واإلاُاعاث واإلاساػن واإلاؿاخاث  -

 بالجمغ٦ُت واإلاؿخىصٖاث اإلاا٢خت .

ب.-  وي٘ خىاحؼ في الُغ٢اث إلا٩اٞدت الٛل والتهٍغ

 الث الٛل التي اٞلخذ لٟغ٢ت الحغاؾت.٦ك٠ مداو -

 سجالث الفسكت املخجىلت:

ض والىاعص. -  سجل البًر

ض الهاصع. -  سجل البًر

 سجل ج٣ؿُِ ؾاٖاث الٗمل. -

 سجل الامغ باإلاهمت. -

غ مهام الٗمل. -  سجل ج٣ٍغ

 مصلحت الفحص املظافسيً: -2

ً ؤزىاء ٖملُت الضزى٫ والخغوج مً   وبلى التراب الىَني.جًمً َظٍ اإلاهلحت اإلاؿاٍٞغ

 :مهام فسكت فحص املظافسيً

 ال٣ىاهحن وعٞ٘ اإلاسالٟاث بن وحضثج٣ىم َظٍ الٟغ٢ت بخُب٤ُ ألاهٓمت و 

 املبحث الثاوي:إلاحساءاث الجمسهيت:

 املؼلب ألاول:إحساءاث الاطخيراد :

 /الاحظاز إلى مىخب الجمازن:1

ذ  ا ؤمام م٨خب الجماع٥ اإلاسخو ب٢لُمُا وطل٪ ٢هض الخهٍغ جخمثل َظٍ اإلاغخلت في جىحُه البًاٖت وبخًاَع

 بها وصٞٗه ٧ل ما ًترجب ٖنها مً خ٣ى١ وعؾىم حمغ٦ُت.

  Le transporteurمً ٣ًىم بها

 ومً ج٩ىن بما بىاؾُت الؿًٟ )الى٣ل البدغي(

 ٪ الحضًضًت.الٗغباث واإلا٨باث في خالت الى٣ل ًٖ ٍَغ٤ الؿ٨-

 ال٣ُاعاث في خالت الى٣ل ًٖ ٍَغ٤ الؿ٨٪ الحضًضًت .-

 الُائغاث في خالت الى٣ل الجىي.-

 ٖلى مؿخىي مٟدكُت ؤ٢ؿام الجماع٥ بمؿخٛاهم ًخم  ه٣ل البًائ٘ بىاؾُت الؿًٟ.-

 :ج٣ىم بمغا٢بت وجٟخِل الؿُٟىت.أ( الفسكت البحسيت

 :مساكبت

 اإلااوهت.-

 َا٢م الؿُٟىت.-

 .ألاؾلحت -

 الٗملت.-

 :ب:الفسكت الخجازيت
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٩ًىن صوعَا ؤزىاء ٖملُت بٞغاٙ البًائ٘ مً الؿُٟىت،ويٗها ٖلى مؿخىي الغن٠ُ خُث ٣ًىم ٖىن الٟغ٢ت 

ت بٗملُت الٗض ) اصة مؿخٗمال Ecoreالخجاٍع غ وز٣ُت الى٣و في خالت الى٣هان،ووز٣ُت الٍؼ  Le،وبخهائها وجدٍغ

manifeste  .الظي ًدغعٍ عبان الؿُٟىت 

 الخصسيح بالبظائع :-2

 الخصسيح املىحص: –أ 

ذ اإلاىحؼ ) غ الخهٍغ (٣ًىم بهظٍ الٗملُت الى٦ُل البدغي مؿخٗمال مىظ 1-2اهٓغ اإلالح٣ت ع٢م ((D1ًخمثل في جدٍغ

 .Le manifeste cargoالصحً ل٩ل بًاٖت و

ذ. 21خضصَا ال٣اهىن ٞترة  ب:الخصسيح املفصل :  ًىم لل٣ُام بٗملُت الخهٍغ

ذ اإلاًٟل  غ الخهٍغ  (2) ؤهٓغ اإلالح٣ت ع٢م  Declaration EN Detailsجخمثل في جدٍغ

ذ في هٓام    ٣ًSIGADىم َظا اإلاهغح الجمغ٧ي وطل٪ بدسجُل الخهٍغ

 * هاجاج*  " SIGADالخعسيف 

 Automatise des douanesَى هٓام لإلٖالم والدؿُحر ألالي للجماع٥

 مسخل٠ مغاخلها.الخد٨م في ٖملُت الجمغ٦ُت ٖبر  -

إلاغا٢بت الهاعمت لخُب٤ُ الخىُٓماث وؤلاحغاءاث اإلاٗخمضة مً َٝغ ؤلاصاعة الجمغ٦ُت في ٧اٞت ؤهداء التراب  ا-

ت الكٟاُٞت في جُب٤ُ َظٍ الخىُٓماث  الىَني،وتهضٝ َظٍ اإلاغا٢بت بلى يمان الٟٗالُت والض٢ت والؿٖغ

 وؤلاحغاءاث .

 الخاعحُت. جىٞحر الاخهائُاث اإلاخٗل٣ت بالخجاعة -

 الىثائم املسفلت بالخصسيح:-

 وزائ٤ ؤؾاؾُت .

 ( 3-2الٟاجىعة )اهٓغ اإلالح٣ت ع٢م  -

 (4-2ؾىض الصحً ) اهٓغ اإلالح٣ت ع٢م -

 السجل الخجاعي. -

بي. -  بُا٢ت الضٞ٘ الًٍغ

ت ؤو جخٗل٤  :وثائم أخسي  وهي وزائ٤ جخٗل٤ بىىُٖت مُٗىت مً البًائ٘ مثل:وز٣ُت اإلاغا٢بت الصحُت البٍُُغ

 وز٣ُت اإلايكإ ألاوعوبي في خالت البًائ٘ طاث ميكإ ألاوعوبي. EURIبىٓام حمغ٧ي مٗحن مثل 

 فحص البظائع :/ 3

ت  ومُاب٣تها بما َى مهغح ٣ًىم بها مٟدل الٟدو بمغا٢بت ٖىن الٟدو وجخمثل في اإلاغا٢بت الُٗيُت للبًاٖ

٘ مسالٟاث حمغ٦ُت ًدضصَا ٢اهىن الجماع٥. ذ ال٩اطبت ٣ًىم اإلاٟدل بٞغ  به في خالت الخهٍغ

 دفع الحلىق والسطىم الجمسهيت:/ 4

ذ ٣ًىم اإلاؿخىعص بضٞ٘ الغؾىم والح٣ى١  جخم ٖلى مؿخىي الهىضو١ بٗض ٖملُت اإلاغا٢بت والخهُٟت للخهاٍع

مىذ  ٘.الجمغ٦ُت اإلاترجبت ٍو  له ونل الضٞ٘ وؾىض الٞغ

ٗها وبزغاحها مً فع البظائع:/ -5 بٗض ٖملُت صٞ٘ الح٣ى١ والغؾىم الجمغ٦ُت ًهبذ مً خ٤ ناخبها ٞع

ت  ٘ اإلامىىح له وج٣ىم الٟغ٢ت الخجاٍع اإلاُىاء بٗض ٖملُت بزباث الضٞ٘ بىاؾُت الىنل وًٖ ٍَغ٤ ؾىض الٞغ

 D1ٖلى مؿخىي  Apurementبٗملُت الخإ٦ض و 
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 لثاوي : إحسءاث الخصدًس.املؼال ا

غ بصاعة الجماع٥ قهاصاث  ٖىض ٖملُت الخهضًغ ًجب بزًإ البًائ٘ إلحغاءاث الخسلُو الجمغ٧ي وجدٍغ

جخثبذ اإلايكإ الجؼائغي للمىخجاث اإلاهضعة،وحؿلم َظٍ الكهاصاث و٤ٞ ألاق٩ا٫ والكغوٍ اإلادضصة ب٣غاع مً 

ىال٪ وحهاث للخهضًغ.  اإلاضًغ الٗام للجماع٥،َو

 ل٘ اإلاهضعة نهائُا.الؿ -

 الؿل٘ اإلاىحهت لىٓام الخهضًغ اإلاا٢ذ. -

 ( الظلع املصدزة نهائيا:1

مً ؤحل زًىٖها إلحغاءاث الخلخُو الجمغ٧ي،ومٗٓم  ج٣ضم البًائ٘ اإلاىحهت للخهضًغ إلاهالح ةالجماع٥

ظا َبٗا مً ؤحل حصجُ٘ الخهضًغ،بال ،ٌ َىا٥  َظٍ البًائ٘ مُٟٗت مً الح٣ى١ والغؾىم الجمغ٦ُت،َو

 بٌٗ الؿل٘ التي جسً٘ للغؾىم والح٣ى١ الجمغ٦ُت مثل آلازاع.

 الظلع املىحهت لىظام الخصدًس املؤكذ:: ( 2

٣ًهض بالخهضًغ اإلاا٢ذ الىٓام الجمغ٧ي الظي  ٌؿمذ للخهضع اإلاا٢ذ للبًائ٘ ٢هض ؤصاء زضمت جهيُٗها ، 

لها وٖغيها في اإلاٗاعى ؤو الخٓاَغاث ، ولالؾخٟاصة مً هٓام الخهضًغ اإلاا٢ذ ٖلى َلب مؿب٤ لضي  جهلُدها، جدٍى

ل .بصاعة الجماع٥ ًبحن ُٞه هٕى الاؾخٗما٫ ؤوالخهيُ٘ ؤو الخهلُذ ؤو ا  لخدٍى

ذ مبؿِ للٗبىع( )ؤهٓغ  DSTRفي خالت ؤلاؾغإ في ؤلاحغاءاث الجمغ٦ُت بسهىم البًاٖت ٌؿخٗمل  مالحظت: )جهٍغ

ؿخسغج في 5-2اإلالح٣ت ع٢م ذ اإلاىحؼ ) 4( َو  ( Déclarationوسخ، ؤما في الحالت الٗاصًت ٌؿخٗمل الخهٍغ

 : دوز الجمازن في جىظيم الخجازة الخازحيت لثاملؼلب الثا

 : هيفيت جىىيً ملف حمسوي -

ت اإلاهضع ؤو مؿخىعص الؿل٘ واإلاٗلىماث ألازغي .  ًخ٩ىن اإلال٠ الجمغ٧ي مً ٖضة وزائ٤ جبحن ٍَى

 الخصسيح املفصل:  -1

ش اليسخ ، ألاولى وجب٣ى في اإلال٠ الجمغ٧ي، الثاهُت جغؾل بلى البى٪، الثالثت والغابٗت جغؾل لإلخهاء . ٩ىن بخاٍع  ٍو

 الجازيت:الفاجىزة  -2

ل الظي بضوعٍ ٢ض جدهل ٖليها مً البى٪ البائ٘.  هي ٖباعة ًٖ الؿلٗت وج٩ىن مىَىت مً َٝغ بى٪ الخمٍى

 بيان الشحً : -3

َى وز٣ُت جض٫ ٖلى ؤن البًائ٘ ٢ض جم شحنها ٞٗال، ومً زاللها ًم٨ً الخٗٝغ ٖلى مال٪ البًاٖت خُث حٗخبر قهاصة 

 مل٨ُت .

 شهادة الخىػين البىيي : -4

ت زانت باالؾخحراص، ٞالخىَحن باليؿبت للبى٪ َى التزام بالضٞ٘ في خالت  ًجب ٞىذ مل٠ جىَحن ٖىض ٧ل ٖملُت ججاٍع

الخٗامالث م٘ الخاعج، ٞٗلى الى٧الت ال٣ُام بٗملُت حم٘ اإلاٗلىماث والىزائ٤ التي جم٨ً مً ٞخذ مل٠ الخىَحن )ؤهٓغ 

 (2-3اإلالح٣ت ع٢م 
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ظٍ الىزائ٤ جخمثل في َلب الخىَ - حن، ع٢م خؿاب الؼبىن،ع٢م السجل الخجاعي،ع٢م ال٣غى اإلامىىح مً َٝغ َو

 اإلاهضع ؤو اإلاؿخىعص .

ا مً بى٪ مىاَىه وطل٪ بٗض ؤن  - ج٣ىم بصاعة الجماع٥ بُلب َظٍ الىز٣ُت مً اإلاؿخىعص، ٣ُٞىم َظا ألازحر بةخًاَع

ذ اإلاٟهل الخانت بالبى٪ التي ج ض٫ ٖلى اؾخالم البًاٖت والتي ج٣ىم بصاعة الجماع٥ باعؾا٫ وسخت مً الخهٍغ

ل عئوؽ ألامىا٫. ت ألانل، وفي آزغ َظٍ الٗملُت ٣ًىم البى٪ بخدٍى  ؤنبدذ حؼائٍغ

 ٣ٖض الخإمحن  -5

 السجل الخجاعي  -6

 البُا٢ت الجبائُت -7

 وز٣ُت اإلاالخٓت اإلاٟهلت : -8

ت إل٦ما٫ اإلال٠ الجمغ٦ُت ًضون ٖليها ٧ل اإلاالخٓاث واإلاٗلى  ظٍ الىز٣ُت يغوٍع ماث الخانت بالبًاٖت، ج٩الُٟها َو

ذ اإلاٟهل بال ؤنها جدخىي ٖلى هٟـ  وٚحر طل٪ مً اإلاٗلىماث اإلاهمت ٞهظٍ الىز٣ُت جسخل٠ في ق٩لها ًٖ الخهٍغ

ا بض٢ت. َغ ذ اإلاٟهل لهظا ًجب جدٍغ  اإلاٗلىماث اإلاىحىصة في الخهٍغ

 طىد الدظليم: -9

ٖىان الجماع٥ بالخإ٦ض مً صحت اإلاٗلىماث اإلاهغح بها في اإلال٠ زم ًُب٘  جدغع َظٍ الىز٣ُت مً َٝغ اإلاهغح،  ٣ًىم ؤ

ُب٘ زلٟها ٖباعة vu fau quaiزلٟه ٖباعة ) ( بطا ٧اهذ البًاٖت ٖلى الغن٠ُ ، ؤما بطا ٧اهذ في اإلاسؼن ًُٞ٘ ٖليها ٍو

(vu fau magazin)  ظا ت وقٟاُٞت  َو زم ًإزظ اإلاهغح اإلا٩ل٠ بلى م٨خب الجماع٥ خُث ؤنبدذ الخٗامالث ؤ٦ثر ؾٖغ

باصزا٫ ؤلاٖالم آلالي في مجا٫ الجماع٥ الظي ٣ًىم بٗمل مهلحت ال٣بى٫ والدسجُل و٦ظل٪ بدسجُل ٧ل اإلاٗلىماث 

ذ اإلاٟهل ، بٗض ج٣بل َظٍ آلالت للمل٠.  اإلاىحىصة في الخهٍغ

٧ي ونل إلاخابٗت الٟدو، ٣ًىم اإلاٟدل بمٗاًىت البًائ٘ في اإلا٩ان اإلاسهو واإلاهغح الجمغ٧ي ، ٌُٗي اإلاهغح الجمغ 

ُٗي للمهغح ؾىض الضٞ٘ الزغاج  ش، َو ٣ت الضٞ٘ والخاٍع ؤو ممثله ال٣اهىوي ؤو بٗض ال٣ُام بدؿاب الغؾىم وحُٗحن ٍَغ

 الؿحر في الٍُغ٤ بالبًاٖت مُمئن بًاٖخه م٘ وز٣ُت جم٨ىه مً 

 الاًجابياث والظلبياث التي ًمىً اطخخالصها مً دوز الجمازن:  ابع:س املؼلب ال

 أوال: الاًجابياث: 

الغؾىم الجمغ٧ي ٖليها وم٩اٞدت زغوج الؿل٘ والبًائ٘ و خغاؾت الحضوص واإلاغا٢بت وجىُٓم صزى٫ و  -ـ

ظا جد٤ُ٣ جُىع البالص.  ت ٚحر اإلاكغوٖت َو  اليكاَاث الخجاٍع

ب  -ـ  والٛل والخضلِـ والخهضي والىاعصاث.م٩اٞدت ٧ل الاق٩ا٫ التهٍغ

ىت الضولت. -ـ  جدهل الجبائي لٟائضة زٍؼ
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ُىاهاث التي في الٍُغ٤  -ـ ظا بدماًت ممخل٩اث الضولت اإلاخمثلت في الازاع والح خ٣ى١  الاه٣غاىخماًت الا٢خهاص َو

ا.  اإلاال٠ وٚحَر

ُت للبًائ٘ الاحىبُت.الحغاؽ ٖلى الخُب٤ُ الامثل للم٣اًِـ لحماًت اإلاىخج الىَني، مً اإلاىاٞ  ؿت ٚحر الكٖغ

 ثاهيا: الظلبياث:

م مً اإلاجهىصاث التي ًبظلها الجهاػ الجمغ٧ي،  ان  اهه لم ًبلٜ الاَضاٝ اإلاىحىصة مىه، وطل٪ بال ٖلى الٚغ

ه الا٢خهاص الىَني،الخدىالث الا٢خهاصًت التي ٌٗ ؤزغ بهٟت مباقغ ٖلى الىًاع ٝغ البلض والخضَىع الظي ٌٗٞغ

 الجمغ٧ي

٣ٞض ًٟغى  مداولت الجؼائغ الضزى٫ الى اإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة امغ ؾلبي ، بيؿبت لال٢خهاص الىَني، ان-

ظا ؾاع ٖلى ٧ل  ٖلى الجؼائغ جدٟٔ الح٣ى١ والغؾىم الجمغ٧ي ٖلى بٌٗ اإلاىخجاث ًخم بلٛائها نهائي َو

ض مً خضة اإلاىاٞؿت الاحىبُت ٖلى اإلاىخجاث و٢ض ًاصي الى ٖاإلاىخجاث مما ً زم  الٗاإلاُتضم الخ٣ُُض بم٣اًِـ ٍؼ

ظٍ الخدىالث جاصي الى جضَىع الا٢خهاص الىَني والاٖخماص ٖلى اإلاىخجاث الاحىبُت.   اٞالؽ الكغ٦ت الىَىُت َو

ب   - ان ال٣ُمت اإلاغجٟٗت في وؿبت الح٣ى١ والغؾىم الجمغ٧ي ٖلى اإلاىخجاث اإلاؿخىعصة ٢ض ًاصي الى التهٍغ

 اإلاخمثلت ُٞه. 

 أـ على الدولت: 

 . ظا بخ٣ه٣ٍغ وٖضم اؾخ٣غاٍع  ـ اإلاؿاؽ باال٢خهاص الىَني، َو

ظا ًٖ ٍَغ٤ الاؾخحراص. اصة الخطخم َو  ـ ٍػ

 ب ـ على الىػً: 

ظا بٛالء اإلاِٗكت.  ـ جضوي اإلاؿخىي اإلاِٗص ي َو

ظا لٟئت مً اإلاجخم٘ واإلاخمثلت في اإلاهغبحن. ٘ َو  ـ الغبذ الؿَغ

 ـ ٖضم الاؾخ٣غاع.

 ثالث:أَم الخعدًالث الجمسهيت الجيدة حاهب إدزان الجمازن:املبحث ال 

 :بٌٗ الخٛحراث وبنالخاث حاهب بصاعة الجماع٥ 2017ًخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  -

 .2017حغيراث بعد كاهىن املاليت  املؼلب ألاول:

ها اصاعة الجماع٥ في بَاع ٢اهىن اإلاالُت َىا٥ بٌٗ  ؤخ٩ام بىاء ٖلى ؤوامغ وههىم جُب٣ُُت وكٖغ

 6:اإلاخٗل٣ت باإلاىاعص وهي ٧الخالي

 /أحيام حمسهيت:جخظمً بعع املىاد وهي:1

                                                 

ت مؿخٛاهم  مٟدكُت  - .2017ؤ٢ؿام الجماع٥ لىاًل 6  
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 1979ًىلُى ؾىت  21اإلااعر في  07-79مً ال٣اهىن ع٢م  106:حٗض٫ وجىٓم ؤخ٩ام اإلااصة 78اإلااصة 

 واإلاخًمً ٢اهىن الجماع٥،اإلاٗض٫ واإلاتهم وجدغع ٦ما ًلي:

:بن الح٣ى١ والغؾىم التي جهٟي صٞٗت واخضة باليؿبت للبًائ٘ اإلاهغح بها جهبذ واحبت 106اإلااصة -

٘ الُض البًائ٘،وجخم صٞ٘ الح٣ى١ والغؾىم في  ألاصاء نهائُا بمجغص اهتهاء الٟدو وبم٩ان مىذ عزهت ٞع

ش جهُٟتها،باؾخثىاء  خالت الهُئاث الحا٫ ؤو ألاحل وطال٪ زال٫ زمؿت ؤًام ،ٖمل ابخضاء مً جاٍع

 مً َظا ال٣اهىن. 110اإلاىهىم ٖليها مً اإلااصة 

واإلاخًمً  2006صٌؿمبر ؾىت  26اإلااعر في  24-06مً ال٣اهىن ع٢م  64:حٗض٫ ؤخ٩ام اإلااصة 79اإلااصة 

 ،وجدغع ٦ما ًلي:٢2007اهىن اإلاالُت لؿىت 

 ؿُاعاث وآلالُاث.:ًمى٘ لٛغى ججاعي اؾخحراص ٢ُ٘ الُٛاع اإلاؿخٗملت وؤحغاء لىاخ٤ ال64اإلااصة 

٣ا إلاا َى مٗمى٫ به في اإلاجا٫ الجمغ٧ي .  ًخم الخ٨ٟل ب٩ل مسالٟت لهظا الخضبحر ٞو

 /أحيام مخعللت باألمالن الدولت:2

 جخظمً ما ًلي:

واإلاخًمً ٢اهىن  2015صٌؿمبر  30اإلااعر في  18-15مً ال٣اهىن  58:وٗض٫ وجخمم اإلااصة 80اإلااصة 

 ليو جدغع ٦ما 2016ًاإلاالُت لؿىت 

 .ٍحن الخىام ال٣ُام بةوكاء وتهُئت:ًم٨ً ألاشخام اإلاٗىى 58اإلااصة 

 وحؿُحر مىا٤َ وكاَاث ؤو مىا٤َ نىاُٖت ؤو مىا٤َ لىحؿدُت ٖلى ؤعى طاث َاب٘ ٞالحي:

 حك٨ُل مل٨ُتهم-

ؾىت م٘ مىذ جسًُٟاث ٖلى  33امخُاػ مىذ لهم بالتراض ي إلاضة  جابٗت لألمال٥ الخانت للضولت ٖلى ؤؾاؽ ز٤-

 مبلٜ الامخُاػ،جخٛحر خؿب اإلاىا٢٘ الجٛغافي للمكغوٕ:

 والًاث الشمال: -

95  زال٫ ٢ضعة اهجاػ  اإلاكغوٕ التي ٢ض جمخض مً ؾىت بلى زمؿت ؾىىاث % 

75 اًت اه٣ًاء مضة الامخُاػ  % زال٫ ٢ضعة الاؾخ٣ال٫ التي جمخض الى ٖع

 والًاث الهظاب العليا والجىىب: 

% مً مبلٜ بجاوة ؤمال٥ الضولت بٗض اه٣ًاء َظٍ اإلاضة 90بالضًىاع الغمؼي للمتر اإلاغب٘ زال٫ ٞترة ٖكغ ؾىىاث و

٘ اإلاخىاحضة في الىالًاث التي قهضث جىُٟظ بغهامج الجىىب والهًاب الٗلُا.  باليؿبت للمكاَع

 والًاث الجىىب الىبير: -

% مً مبلٜ بجاوة ؤمال٥ الضولت بٗض به٣ًاء َظٍ اإلاضة باليؿبت  95ؾىت و 15للمتر اإلاغب٘ زال٫ بالضًىاع الغمؼي 

٘ والخىُٓم اإلاخٗل٣حن باالؾدثماع  ت اإلاخىاحضة في والًاث ال٨بحر .صون اإلاؿاؽ بالدكَغ ٘ الاؾدثماٍع للمكاَع

ا لضٞتر الكغوٍ ًخم بٖضا ص َب٣ا للمسُِ الىَني لتهُئت والبِئت،ًسً٘ ؤوكاء َضٍ اإلاىا٤َ وتهُئتها وحؿُحَر

 ؤلا٢لُم:

 مً ٢بل الىػاعة اإلا٩لٟت باالؾدثماع ٖىضما ًخٗل٤ الامغ باألعاض ي جابٗت للخىام -

باالقترا٥ بحن الىػاعجحن اإلا٩لٟخحن باالؾدثماع اإلاالُت،ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ باألعاض ي جابٗت لألمال٥ الخانت  -

 للضولت.
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واإلاخًمً ٢اهىن  2007صٌؿمبر  30اإلااعر في  12-07مً ال٣اهىن ع٢م  57جخم ؤخ٩ام اإلااصة  :08اإلااصة  -

و 2011ًىلُى   18اإلااعر لؿىت  11-11مً ال٣اهىن ع٢م  22،اإلاٗضلت بمىحب اإلااصة  2008اإلاالُت لؿىت 

 2011مبر صٌؿ 28في  16-11مً ال٣اهىن ع٢م  58واإلااصة  2011اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت 

 وجدغع ٦ما ًإحي . 2012واإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت ؾىت 

 :حٗض ٚحر ٢ابلت للخىاػ٫ مً َٝغ اإلاؿخُٟضًً منها )بضون حُٛحر ( بؿبب الىٞاة .57اإلااصة 

البُ٘  ٚحر ؤهه ًم٨ً جسٌُٟ َظٍ اإلاضة بهٟت اؾخثىائُت الى ؾيخحن للمؿخُٟضًً مً الؿ٨ىاث في اَاع نُٟت

ت َب٣ا للخىُٓم اإلاٗمى٫ به. ٗىا مؿب٣ا ٧امل الثمً اإلاخب٣ي بٗض صٞ٘ ألاولٍى  باإلًجاع الظًً صٞ

 /أحيام مخخلفت:3

واإلاخًمً  2002صٌؿمبر ؾىت  24في  2009مً ٢اهىن اإلاالُت الخ٨ملي لؿىت  57: جل٣ى ؤخ٩ام اإلااصة 82املادة 

صٌؿمبر ؾىت  30اإلااعر في  08-13مً ال٣اهىن ع٢م  67اصة اإلاٗضلت بمىحب ؤخ٩ام اإلا ٢2003اهىن اإلاالُت لؿىت 

 وجدغع ٦ما ًإحي: 2014واإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  2013

بت ٖلى ؤعباح اإلااؾؿاث إلاضة : 83املادة بت ٖلى الضزل الاحمالي والًٍغ ؾىىاث ابخضاء مً  5همط ي مً الًٍغ

ؾىىاث ابخضاء مً ؤو٫ ًىاًغ  05جُل إلاضة ... )بضون حُٛحر( حٌٛ مً الح٣ى١ الدس 2014ؤو٫ ًىاًغ ؾىت 

 ،الٗملُاث اإلاخٗل٣ت بال٣ُم اإلاى٣ىلت اإلاسجلت في الدؿٗحرة الغؾمُت للبىعنت ؤو اإلاخضاولت في ؾى١ مىٓم.2014

الى ؾىىاث و التي جىضعج في اَاع ال٣غوى الىَىُت  ٦3ما حؿخُٟض مضازُل الؿىضاث اإلاالُت التي حؿخد٤ زال٫ 

بت ٖلى الضزل الهاصعة مً َٝغ الخؼ  بت ٖلى اعباح الكغ٧اث والًٍغ ٍىت الٗمىمُت مً اٖٟاء مً الًٍغ

 ؾىىاث . 5الاحمالي إلاضة 

دضص مبلٜ اإلاؿ٠٣ لهظٍ الاحٗاب ًٖ ٍَغ٤ 84املادة  : ٌؿ٠٣ مبلٜ احٗاب اإلاىز٣حن خؿب ال٣ٗىص اإلادغعة .ٍو

 الخىُٓم.

اًا ؤو ٖل :85ملادة ا اًا الضو٫ التي جُب٤ عؾىما للضزى٫ ًيكإ الغؾم للمٗاملت باإلاثل ًُب٤ ٖلى ٖع ى ؾُاعاث ٖع

ٟت اإلاُب٣ت ٖلى  ٣خُ٘ الغؾم و٤ٞ هٟـ الخٍٗغ حن .ٍو اًا الجؼائٍغ ؤو الخغوج مً ؤلا٢لُم ؤو ما ٌكابهها ٖلى ٖع

سهو هاجج َظا الغؾم للمحزاهُت الٗامت للضولت. حن،ٍو اًا الجؼائٍغ  ٖع

% اإلاىخجاث اإلاىحهت لإلهخاج الىَني للؼعابي 5ضع بـ :جسً٘ للمٗض٫ اإلاسٌٟ للح٣ى١ الجمغ٦ُت اإلا٣ 86املادة 

ُت . ٟت الجمغ٦ُت الٟٖغ  والخاب٘ للخٍٗغ

ٟت الجمغ٦ُت الخابٗت إلاٗضالث الح٣ى١ الجمغ٦ُت ومٗض٫  :87ملادة ا جسً٘ مىخجاث ألاإلاىُىم طاث الخٍٗغ

 % 19الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت َى 

 بٌٗ اإلاىاص: جخًمً/أحيام مخعللت بالسطىم على زكم إلاعمال :4

 مً ٢اهىن الغؾىم ٖلى الغ٢م ألاٖما٫ وجدغع ٦ما ًلي: 21حٗض٫ ؤخ٩ام اإلااصة  :26ملادة ا

 %.19باإلاٗض٫ الٗاصي  TVIًدهل الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت : 21املادة 

 مً ٢اهىن الغؾىم ٖلى ع٢م ألاٖما٫ ،وجدغع ٦ما ًلي. 23:حٗض٫ ؤخ٩ام اإلااصة 27املادة 

ُب٤ َظا اإلاٗض٫ ٖلى اإلاىخىحاث 9ٗض٫ اإلاسٌٟ للغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت ب :ًدضص اإلا23املادة  % ٍو

 واإلاىاعص وألاقٛا٫ والٗملُاث والخضماث .

 مً ٢اهىن الغؾىم ٖلى ع٢م ألاٖما٫ وجدغع ٦ما ًإحي: 25:حٗض٫ ؤخ٩ام اإلااصة 28املادة 
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ان اإلابيُت  25املادة  :ًاؾـ عؾم صازلي ٖلى الاؾتهال٥ ًخ٩ىن مً خهت زابخت ومٗضا وؿبي ًُب٤ ٖلى اإلاؿخٍى

 في الجضو٫ 

 ( .2- 1لك٩ل ع٢م )ا

ٟاث بُان اإلاىخىحاث  الخٍٗغ

 صج/َل 3971 الجٗت

ذ  اإلاٗض٫ اليؿبي )ٖلى ٢ُمت اإلاىخج( الحهت الثابخت )صج/٧لٜ( اإلاىخىحاث الخبُٛت وال٨بًر

   / السجائغ1

 %10 1،240 ؤ/الخبٜ ألاؾىص

 %10 1،760 ب/الخبٜ ألاق٣غ

 %10 2،470 / الؿُجاع2

 %10 )...بضون حُٛحر...( / جبٜ اليك٤ واإلا3ًٜ

 %10 )...بضون حُٛحر...( / جبٜ الخضزحن4



ت صعاؾت خالت مٟدكُت ؤ٢ؿام الجماع٥ لىالًت مؿخٛاهم                 : الٟهل الغاب٘ مؿاعي الجماع٥ الحؼائٍغ  

 

 

86 

ذ وال٣ضاخاث5   )...بضون حُٛحر...( / ال٨بًر

ض الجمهىعٍت الغؾمُت الٗضص   .30 ،م77اإلاهضع: الجٍغ

ىت مً جدهُل  ظا ما هالخٓه في  20ولخ٨محن الخٍؼ ٘ الغؾم الضازلي لالؾتهال٥،َو ملُاع صًىاع ايافي في جم ٞع

صًىاع ٧لٜ باليؿبت  1،760صًىاع لل٨ُلىٚغام الى  1،240الجضو٫ ،خُث ًيخ٣ل َظا الغؾم باليؿبت  للجؼء الثابذ

% 10ٗض٫ الدؿبي لهظا الغؾم صون حُٛحر بيؿبت صًىاع ٧لٜ باليؿبت للؿُجاع بِىما ًب٣ى اإلا 2،470للخبٜ ألاق٣غ 

 ل٩ل ٖلبت مً السجائغ.

بت الاؾتهال٥ اإلادلي ا٫  للؿل٘ ألازغي الٟازغة ٖلى ٚغاع اإلاغ٦باث لجمُ٘  %30ومً حهت ألازغي اعجٟٗذ يٍغ

ُىاهت ٦بحرة الؿلٗت جٟى١   ؾم. 3000، ؾم 2000الخًاَعـ وطاث ألاؾ

 :حاهب إدازة الجمازن  2017أَم إلاحساءاث كاهىن املاليت  املؼلب الثاوي:

اعة في الغؾىم وهي ٧األحي: 2017ًخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت   اإلاهاصٝ ٖلُه هىاب اإلاجلـ الكٗبي الىَني الٍؼ

اصة في الغؾىم والًغائب وخ٣ى١ طاث الُاب٘ الخٍٗغٌ بهٟت حؼئُت جضَىع مضازُل الجباًت الىُُٟت  /1 : ٍػ

بت خى٫  2016% م٣اعهت  بــ 30ي اإلاحزاهُت،التي ؾدىسٌٟ بــ مدؿىبت ف ٘ الًٍغ ٣ترح هو َظا ال٣اهىن ٞع ٍو

 % باليؿبت للمٗض٫ اإلاىسٌٟ.9% الى 7%  باليؿبت باإلاٗض٫ الٗاصي  19% الى 17ال٣ُمت اإلاًاٞت مً 

بت التي حؿاَم في جؼوٍض محزاهُت الضولت بــ   ٘ َظٍ الًٍغ ىت الٗمىمُت 20ــ %  والبالصًاث ب80وؾِؿمذ ٞع % لخٍؼ

بت ج٣ضع   ملُاع صًىاع خؿب ٖغى ألاؾباب اإلاغا٤ٞ لل٣اهىن. 110مً حجم ٢ُمت مًاٞت يٍغ

في مجا٫ ال٣ٗاعاث: ٣ًترح الىو بزًإ اإلاضازُل الثابخت مً بُ٘ مً َٝغ الخىام إلابنى مىجؼ ؤو ٚحر / : 2

بت ٖلى الضزل الٗام بمٗض٫ زابذ بــ  في خحن حُٗى مً َظا الٛغى ألاعباح الثابخت مً بُ٘ مبنى  %5مىجؼ لًٍغ

بت ٖلى الضزل الٗام ٣ًضع  10ممخل٪ إلاضة جٟى١  ؾىىاث ، وؾُسٌٟ اؾدئجاع اإلاىاػ٫ الٟغصًت الى مٗض٫ الًٍغ

حر اإلاؿا٦ً طاث % ٢ابل للخُب٤ُ ٖلى الخُب٤ُ ٖلى الضزل اإلاخإحي مً جإح7% في خحن ًب٣ى مٗض٫ 10بــ 

 إالاؾخٗما٫ الجم

ت ؤو اإلاهىُت و٦ظل٪ الخإزحر مؿ٨ً  1،5وؾخُب٤ وؿبت   % ٖلى اإلاضازُل اإلاخإصًت مً جإزحر اإلادالث الخجاٍع

بت.  للماؾؿاث،وجم الخإ٦ُض ٖلى ؤن اإلاؿخإحغ والاحؼ مخًامىحن في ٞ٘ َظٍ الًٍغ

٘ الغؾم ٖلى عزو ال٣ٗاعاث اإلاخٗل٣ت بغزو البىاء وق هاصاث ومً حهت ألازغي جًمً ٢اهىن اإلاالُت ٞع

 اإلاُاب٣ت .

اصة الًغائب ٖلى اإلاىخجاث الىُُٟت:3 اصة في الًغائب ٖلى  28في اإلااصة  2017جًمً ٢اهىن اإلاالُت  / ٍػ ٍػ

ً الٗاصي في ؾخيخ٣ل ا٫  % 11صج  /لتر) 32،47اإلاىخجاث الىُُٟت وبظل٪ ٞةن ألاؾٗاع البُ٘ بالخجؼئت للبجًز

ً اإلامخاػ ا14و ً بضون 12% و94صج/ لتر)35،49لى % م٣اعهت بالؿٗغ الحالي( والبجًز %( وُٞما ًسو البجًز

 %( خؿب مكغوٕ ال٣اهىن.85،7صج/لتر ) 20،23%( واإلااػوث الى 13% و08صج/لتر )35،08عنام الى 
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ت الظي ؾُُب٤ ٖلى اإلاىخجاث اإلاؿخىعصة  وٖالوة ٖلى طل٪ ٞان ال٣اهىن ًىو ٖلى ٞغم عؾم الٟٗالُت الُا٢ٍى

 ل ٖلى ال٨هغباء ؤو الٛاػ ؤو اإلاىخجاث البترولُت.ؤو اإلاىخجت مدلُا والتي حٗم 

ت الجممغو٦ُت بضؤ بالٟٗل جُب٣ُها مً ٢بل ؤحهؼة الجماع٥ ومً 4 / اعجٟإ في اؾٗاع الؿل٘: بن حٗضًالث التٞر

٘ الغؾىم  الجمغو٦ُت ٖلى ٖهائغ اإلاثلجاث مً  اصة الحهُلت الجمغو٦ُت، خُث جم ٞع اإلاخى٢٘ ؤن حؿاَم في ٍػ

٘ حماع٥ اللُبان مً  %60و %20ا ًتراوح بــ الى م %40% و 5 ،وسجضاث  %60الى  %40خالُا ، اًًا جم ٞع

ت اإلاهىىٖاث الجلضًت والُٗىع  %60الى  %30ومسبزاث وؤُُٚت ألاعيُاث مً  ٖىاص الث٣اب وألالٗاب الىاٍع وؤ

اع انُىاُٖت مً  %60الى  %40اإلاؿخدًغاث الخجمُل والحلى مً  ى٢اًت اإلاهىُت البؿت ال %60الى  % 10واَػ

 %20الى  %10مً 

اصة في ألاؾٗاع لً جمـ اإلاىاص الٛظائُت، ٣ِٞ،بل ؾدىٗض طل٪ الى الؿُاعاث  -5 اعجٟإ ؤؾٗاع الؿُاعاث: الٍؼ

ٞةطا وانلذ اعجٟاٖها ٞةن ال  وألاحهؼة الال٨تروهُت وال٨هغومجزلُت وطل٪ عاح٘ الى اعجٟإ اؾٗاع الهٝغ الضوالع ،

 مٟغ مً اعجٟإ اؾٗاع الؿُاعاث لخضهبي ٢ُمت الضهاع.

 

 خاجمت  

غي اإلاخىاي٘ َظا الظي ؤٖضجخه في ٞترة التربو والظي ٢مذ به الجماع٥ ومُىاء مؿخٛاهم إلاضة     مً زال٫ ج٣ٍغ

ا في4 ٧ل اإلاهالح واإلا٩اجب التي مغعها بها  ألقهغ اؾخسلو ؤن ؤلاصاعة الجماع٥ لها مهام ٖضة ؾب٤ لىا ؤن هظ٦َغ

٘ الجمغ٧ي ٖلى  والتي تهضٝ بالضعحت الاولى الى خماًت ؾُاصة الضولت والا٢خهاص الىَني بخُب٤ُ ال٣اهىن والدكَغ

 مؿخىي ٧امل التراب الىَني بما ُٞه اإلاُاٍ ؤلا٢لُمُت.

مً الًغوعي بل مً الالػم ٖلى ٞةن ٧اهذ الضولت حٗبر بمغخلت حٛحراث َامت في الؿُاؾت الا٢خهاصًت ؤنبذ 

بصعاجىا بن جخإ٢لم وبن حؿحر و٤ٞ َظا الىٓام الجضًض في ْل ؤلانالخاث الا٢خهاصًت الحالُت ٦ُٝغ صًىام٩ي و 

ٓهغ في ؾعي بصاعة الجماع٥ ٖلى حٗمُم اؾخٗما٫  ت ٍو ٞٗا٫ في بوٗاف الا٢خهاص الىَني اليكاَاث الخجاٍع

 الاٖالم في حمُ٘ َُا٧لها.

ٖىان  ت ٞاأل الجماع٥ مهمت نٗبت وز٣ُلت ج٣٘ ٖلى ٖاج٣هم جخُلب الخدلي بالهبر والجهىص الجباعة وؤلاصاعة ال٣ٍى

٘ َظا الخدضي ألهىا هىاحه ٖهاباث طاث ٣ٖى٫  وال٣ُٓت ال٩املت وألازال١ الىبُلت والخ٣ىُاث الحضًثت لٞغ

 مخُىعة م٘ الٗهغ في الخ٣ىُاث الٛل والتهٍغب مً الغؾىم والح٣ى١ الجمغ٦ُت

 

 

 

 

 



ت صعاؾت خالت مٟدكُت ؤ٢ؿام الجماع٥ لىالًت مؿخٛاهم                 : الٟهل الغاب٘ مؿاعي الجماع٥ الحؼائٍغ  
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لت الىظام الاشتراوي فهى هظام اكخصادي مىحع خاطع لظُؼس الدولت  اهخهجذ الجصائس مىر الاطخلالٌ وملدة ػٍى

ا حُث وان هرا الىظام هشا غير محىم،بسش ذلً في حدور العدًد مً ألاشماث أدث الى  خم الخخؼُؽ مسهٍص ٍو

 حدور العدًد مً املشاول.

جياد جلخصس فلؽ على املحسوكاث هما واهذ الدولت جحخىس العدًد مً اللؼاعاث فللد واهذ  الصادزاث 

الاكخصادًت،الص ئ الري أدي ئلى اللؼاع الخاص.مما دفع بالجصائس الى الخخلي جدٍزجُا عً هرا الىىع مً 

ًل ًخماش ى الاكخصاد املىحه خصىصا بعد انهُاز املعظىس الشُىعي ومىه انهُاز الىظام الاشتراوي،والخفىير في بد

ت اهخلاٌ  س الخجازة وحٍس واملخغيراث الاكخصادًت العاملُت،فثبدذ اكخصاد الظىق الري حعخمد فلظفخه على جحٍس

ت اهدظاب زؤوض ألامىاٌ ووطع حى جىافس ي بين املخعاملين  ألاشخاص وهرلً اهخلاٌ الظلع والخدماث وحٍس

 الاكخصادًين.  

عت خاصت في املُ دان الاكخصادي وهرا ًحىم الخؼىز والخلدم الخىىىلىجي وما للد عسف العالم ججىالث طَس

ت صغيرة مخداخلت املصالح وألاهداف  حمله معه مً مفهىم العىملت الاكخصادًت التي ججعل مً العالم كٍس

وذلً عً ػٍسم حشىُل الخىخالث واللاداث وئوشاء وأطىاق مشترهت وحشىُل مىظماث عاملُت ودولُت يهدف 

س الخجازة العا ملُت،حُث جخفع الحلىق والسطىم الجمسهُت جحذ مجاٌ ٌظمى الخبادٌ الحس ،الاجحاد جحٍس

 الجمسووي

أو الاهدماج الاكخصادي وواهذ الىدُجت ظهىز العدًد مً الخىخالث الدولُت وإلاكلُمُت واالجحاد  

 ألاوزبي،مجلع الخعاون الخلُجي وظهىز مىظمت الخجازة العاملُت. 

ي مىاحهت الاكخصاد الىػني حُث ًخم مً خاللها الخعامل مع باقي الدولت والدوز وألن املإطظت الجمسهُت ه  -

الري جلعبه في اطخمساز املىخىج الىػني حُث جمثل الحلىق والسطىم الجمسهُت مصدزا مالُا هاما ألي دولت 

ىت العامت،خازج املحسوكاث ئذا طاهمذ في ميزاهُت الد ولت خالٌ وهي حشيل في الجصائس املىزد ألاوٌ للخٍص

بما ٌعادٌ تهٍسب مً حظدًد الحلىق والسطىم الجمسهُت مهما اخخفذ صىزة  0991الى   0991طىىاث   

بشيل جٍصُف املىازد الدولت ًحخم عليها الخصدي له والللُل مىه بالؼسق اللاهىهُت املخاحت ولً ًأحي ذلً إلا 

 السطىم الجمسهُت الىاحبت.بسكابت حمسهُت صازمت في ظل هصىص كاهىهُت واضحت جحدد الحلىق و 

 ألاداء على ول هىع مً البظائع واملظلً الري ًخعين على حائصيها ومظخىزديها ومصدزيها طلىهُت.

وئذا وان الغسض املالي هى اللالب في أطباب غسض السكابت الجمسهُت على البظائع فلِع هى الظبب الىحُد 

منها على وحه الخصىص حماًت املىخجاث الىػىُت  ئذ هىان أطباب ذاث ػابع اكخصادي حظخىحب اليها هرهس 

وحرب زؤوض ألامىاٌ ألاحىبُت وحشجُع الاطدثمازاث واملحافظت على زسوة البالد واملحافظت على جىاشن امليزان 

الخجازي وميزان املدفىعاث ومً أحل ول هرا وبعد جىكُع اجفاق الشساهت مع الاجحاد ألاوزبي واملفاوطاث 

 ٌ ت حالُا حى  اهظمام الجصائس الى املىظمت العاملُت للخجازة. الجاٍز
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فيان البد مً ئدخاٌ ئصالحاث على هره املإطظت وعصسهتها وججددها حتى ًدظنى لهما مظاًسة ومىاهبت 

 املخؼلباث والتي جمليها الخجازة الدولُت .

 وبىاء على ما طبم ذهسه جؼسح الاشيالُت الخالُت:

 مظخىي املإطظت الجمسهُت؟  ما ػبُعت الخحىالث وإلاصالحُاث على

 ولخدعُم هره إلاشيالُت أزجأًىا ػسح الدظاؤالث الخالُت:

* ما مدي جأزير الاكخصاد الىػني بهره الاصالحاث والخعدًالث الطُما املخعللت بالشساهت مع الاجحاد الاوزبي 

 واهظمامها الى املىظمت العاملُت للخجازة

 خصاد؟* هُف ٌعمل هظام الجمازن في حماًت الاك

 * ما هى أفاق جحدًد الخجازة الخازحُت على الاكخصاد الىػني؟

 

 

 الفرضيات:

  ت جحدًدا ٌعخبر مشسوع إلاهظمام الى املىظمت العاملُت للخجازة ومىظمت الخجازة الحسة ألاوزو الجصائٍس

 لإلكخصاد الىػني.

 س الخجازة  ٌظعى الىظام الجمسوي الجدًد الى الخماش ي مع املعؼُاث الاكخصادًت الحالُت في ظل جحٍس

 الخازحُت.

  جىُُف ئدازة الجمازن مع الخجازة الخازحُت ًخؼلب اجخاذ احساءاث وحعدًالث كاهىهُت ملساكبت الىطع

 الاكخصادي الساهً.

 دوافع البحث: 

 .س اللؼاع الجمازن في الجصائس  وشأة واملت وجؼٍى

 .الخىظُم الهُىلي الجدًد إلدازة الجمازن 

 في جحلُم الخىاشهاث في الخجازة الخازحُت طىاء الخىاشهاث الداخلُت أو الخازحُت. أهمُت هظام الجمازن 

  احظاطىا بأهمُت املىطىع خاصت مع الخحىالث الاكخصادًت التي عسفتها الجصائس بصفت عامت وكؼاع

 الخجازة بصفت خاصت ،مشسوع الاهظمام الى املىظمت العاملُت للخجازة.

 أهمية الدراسة:

ػبُعت الخحىالث وإلاصالحاث على مظخىي املإطظت الجمسهُت ليي حظاهم في جسكُت وجؼىز محاولت ئبساش 

ت والصىاعُت بما ًخظمً الاهخساغ في الاكخصاد العالمي املخىحه هحى العىملت،بىشن  اليشاػاث الخجاٍز
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اكخصادي ًمىىىا مً جحلُم مصالحىا فُه،هما ًحاوٌ البحث ئحماال حظلُؽ الظىء على دوز الىظام 

ت الخازحُت وتهُئت محُؽ ما ًىاطب  الجمسوي في اطلاغ فلظفت اكخصاد الظىق على واكع املبادالث الخجاٍز

ت للجصائس.  لُلعب الىظام الجمسوي دوزه الاكخصادي بما ًحلم مصلحت املبادالث الخجاٍز

 منهجية البحث:

سا لؼبُعت املىطىع املعلد التي وكد اعخمدث في البحث على املىهج الخاٍزخي ،الىطعي واملىهج الاطخيخاجي هظ

 ًخؼلب جحلُال وصعىبت الحصىٌ على املعؼُاث،أًظا فُما ًخص 

 باقي أحصاء البحث لخؼىز املإطظت الجمسهُت في الجصائس والخىحه الجدًد لها، ئزجأًىا جلظُم بحثىا ئلى :

املبحث  مباحث،حُث جؼسكىا في 3عمىمُاث حىٌ املإطظت الجمسهُت ،وذلً خالٌ  الفصل ألاول:

ألاوٌ:ماهُت املإطظت الجمسهُت ،أما املبحث الثاوي:مهام املإطظت الجمسهُت وعالكتها باملإطظاث ألاخسي،أما 

 في املبحث الثالث فخؼسكذ الى دوز الري جلعبه املإطظت الجمسهُت.

 مباحث. 3املإطظت الجمسهُت والخجازة الخازحُت فلظمخه هرلً الى  أما الفصل الثاني:

 ماهُت الخجازة الخازحُت. ول:املبحث ألا 

 :جؼسكىا الى دوز الجمازن في الخجازة والعالكت بُنهمااملبحث الثاني

 :اوعياطاث مشسوع الاهظمام على الىظام الجمسوي الجصائسي.املبحث الثالث

 :مإطظت الجمسهُت في ظل طُاطُت الاصالح مً خالٌ مباحث:أما الفصل الثالث

 كخصادًت وئزسها على املإطظت الجمسهُت.:الاصالحُاث الااملبحث ألاول 

ت ألاوزوبُت.املبحث الثاني  :الخعدًالث الجمسهُت في ظل اجفاق الشساهت الجصائٍس

 :الخعدًالث الجمسهُت الجدًدة املبحث الثالث

 ومىظمت الخجازة الحسة،وألاوزومخىطؼُت.OMCفي ظل الاهظمام الى 

وألاخير الفصل السابع :فسهصها على الدزاطت  املُداهُت ملفدشُت أكظام الجمازن ملعسفت مظاعي الجمازن 

ت في حماًت الاكخصاد الىػني   الجصائٍس

وبرلً أعؼُذ ملحت جاٍزخُت حىٌ مفدشُت أكظام الجمازن لىالًت مظخغاهم في املبحث ألاوٌ و هرا 

ا املبحث الثالث عالجذ فُه بعع الخعدًالث التي ػسأث على ئدازة إلاحساءاث الجمسهُت في املبحث الثاوي أم

 الجمازن.
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قائمة المراجع   

الكتب-1  

باللغة العربية   

ب البضائع والخذابير الجمشهُت الىكائُت "الطبعت ألاولى ،داس الفىش لليشش و الخىصَع  ـ احمذ خلُفي "تهٍش

ت، سىت   .2014،إلاسىىذٍس

ف مصطفي سلُمان" الخجاسة الخاسجُت " الطبعت ألاولى ـ داس املِسشة  ـ اسشاد العصاسـ حسام داود ـ علُان الشٍش

ـ حسام داود اًمً ـأبى خضيرـاحمذ الهضاًمت وعبذ هللا صىفان 2009.9والخىصَع ، عمان ألاسدن سىت 

 .2002ـاكخصادًاث الخجاسة الخاسجُت ـ داس املسيرة لليشش و الخىصَع والطباعت ألاسدن سىت 

 .2008هىهُت ،مصش سىت ـ أسامت "احمذ شخاث" كاهىن الجماسن د.ط .داس الىخب اللا

 حمذ صوي ًذوي "معجم املصطلحاث الاكخصادًت" داس اليششـ داس الىخاب املصشي ـ داس الىخاب اللبىاوي .ـ 

ش الخجاسة الخاسجُت للذول داس الاخز في الىمى" داس الفىش  ـ خالف عبذ الجابش خالف "اللُىد الجمشهُت وجطٍى

 .2014العشبي ،سىت 

ت اللبىاًت ،ـ ساملان عمش الجماسن   .2010بين الىظشي والخطُُم  ،الطبعت ألاولى، داس املصٍش

 .1999ـ م بىد حمان" كاهىن الجماسن " د.ط .امللىت لالعالم واليشش والخىصَع سىت 

ت ـ  ني "اكخصادًاث الخجاسة الجاسجُت "مإسست سؤٍت للطباعت واليشش والخىصَع ـاإلسىىذٍس ـ محمذ احمذ السيًر

 .2012ىت الطبعت ألاولى، س

ـ هذاء محمذ الصىص "الخجاسة الخاسجُت " الطبعت ألاولى مىىُت املجخمع العشبي لليشش والخىصَع ـ عمان ـاألسدن 

 .2008سىت 



ت  احمذ بىسلُعت" كاهىن الجماسن في ضىء املماسساث اللضائُت " داس الجامعُت لليشش. إلاسىىذٍس

 .2008،سىت

يب عىض هللا "الاكخصاد الذولي ،الطبع ت اللبىاهُت سىتٍص  .2010ت ألاولى ، داس املصٍش

سلُم سعذاوي "مىظمت  الخجاسة العاملُت "معىكاث الاهضمام وافاكه داس الخلذوهُت ـلليشش والخىصَع ـ سىت 

2008. 

 .2012مىلىد دًذان "كاهىن الجماسن " د.ط. داس بلُلس لليشش والخىصَع سىت 

 : الاطاريح والرسائل العلمية

ت" ـ  سسالت ماجِسترـ معهذ  العلىم الاكخصادًت جامعت  حسً بلُخش ـ "دوس الجماسن في جشكُت املبادالث الخجاٍس

ت سىت   .1991/1992الجضائٍش

ش الخجاسة الخاسجُت "سسالت ماجِسِخيرـ معهذ العلىم الاكخصادًت  س عبذ العلي" دوس االجماسن في جحٍش بىسَو

ت   .1997الجضائٍش

شهُت في ظل الاهفخاح الاكخصادي ، مزهشة ماستر في العلىم الاكخصادًت جامعت حُاء سىاء خيرة الحلىق الجم

 .2012/2013مسخغاهم 

 .2006الىظام الجمشوي في ظل اكخصاد السىق، مزهشة ماجِستر جامعت وهشان  

مزهشة مإسست جمشهُت في ظل اكخصاد السىق للطالبت خلفُت احمذ وبً عجمُت عبذ اللادسـ  ألاسخار  

 .2003/2004ـ جامعت وهشان سىت  محمذ فىصي

ـ مزهشة الخخشج شهادة الذساست الجامعُت الخطبُلُت املإسست الجمشهُت واكع و افاق لطالبت امىُت ألاسخار 

 .2004/2005بلخير فىصي سىت 



ت ، سسالت ماجِستر  معهذ العلىم الاكخصادًت جامعت  مزهشة ، دوس الجماسن في جشكُت املبادالث الخجاٍس

ت   .1991/1992الاكخصادًت جامعت الجضائٍش

 .1996مً أبحاث املىظمت العاملُت للخجاسة  مزهشة ماجِستر جامعت الجضائش دفعت 

 املجاالت واملقاالت 

ت العذد اليشش الشس   w.w.w.doune.gor.dz 2010.سىت 47مُت للجماسن الجضائٍش

 w.w..w .hci 2009 مً الاجىين الى الاحذ ماي  مً 240سسالت الاطلس العذد

فه والخجاسة املجلت العشبُت للعلىم العذد جىان   أًىب بالل الاجفاكُت العامت للتًر

ل ًخضمً الخصذًم على الاجفاق ألاوسوبي املخىسطين لخاسِسً ششاهت بين  مشسىم سئاس ي سكم املىاق افٍش

ت الذًملشاطُت الشعبُت مً  جهت و املجمىعت ألاوسوبُت مً الذول ألاعضاء مً جهت ألاخشي  الجمهىسٍت الجضائٍش

ت العامت للجماسن  ت املذًٍش خ دٌسمبر املخضمً جىظُم إلاداسة املشهٍض املشسىم الخىفُزي سكم الصادسة بخاٍس

خ   املعذل واملخمم ج سج ح العذد بخاٍس

لُت مخُضمً الاسِىاد الحم ذة الشسمُت سكم  كاهىن املالُت الخىُملي سكم  املإسخ في جٍى إلاضافي املإكت الجٍش

 سىت 

خ دخىلها حيز الخىفُز ابخذاء مً  ذة جاٍس فه جمشهُت جٍش الامش سكم املإسخ في اوث املخضمً جأسِس حعٍش

ذة الشسمُت عذد املإسخت في   20/08/2001 الجٍش

 التقارير  

 .1995هىفمبر   28- 27البُان الزي جم ئكشاسه خالل املإجمش ألاوسو مخىسطي ًبرشلىهُت
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 كلمة الشكر

 وشكس هللا وأحمده حدا كثيرا مبازكا على هره الىعمت الطيبت والىافعت العلم والبصيرة.

ل والثىاء الخالص والتقدًس إلى ألاستاذ املؤطس " الري مدًد  بوزيان العجال"ٌشسفني أن أتقدم بالشكس الجٍص

 العىن واملساعدة إلهجاش هره املركسة بىصائحه واقتراحاته.

وكرا أتقدم بشكسي إلى مىظفي مفتشيت أقسام الجمازك لىالًت مستغاهم وبأخص زئيس مكتب املىظفين 

 .بن عودة بلعرج" والشؤون العامت " 

ب. ل الشكس لكل اللجىت املىاقشت والى كل من قدم لي ًد املساعدة من بعيد وقٍس  كما  أتقدم  بجٍص

 



 ملخص 

بعد دزاسخىا ملىضىع الؤسسة الجمسكية في ظل الححىيالت الاقحصادًة الدولية وجسليط الضىء عليها من 

بداًة وشاتها الى ًىمىا هرا  ومسوزا بكل الحيازات والحغيرات الاقحصادًة وجدت الجزائس هفسها مجبرة على 

ثحسيسالاقحصاد والحجازة الخازجية وذلك باء دخال الحخلي على سياسة الحماًة وكان البد لها من الاثجاه الى 

مجمىعة من الحعدًالت وإلاصالحات على ا ملجاالت الاقحصادًة ززغم كل هره إلاصالحات والحعدًالت الااهه 

ليس إلادازة الجمازك القدزة على الححكم والحالقلم مع املحيط الاقحيصادي الجدًد خاصة بعد امضاء 

 الاثحاد ألاوزوبي العالقة عقد الشساكة مع 

 .اقتصاد السوق  ،التجارة الخارجية،املؤسسة الجمركية   كلمات املفتاحية

: Résumé: 

    Aprés notre étude du sujet de l’institution douaniére en vertu des changemens économiques 

internationaux  ,les mettere en dés le début de sa création à nos jours ,à travers  tous les courants 

de changement économiques ,je trouve l’Algérie se contraint à renoncer à la politique de 

protection ,et a du etre une tendance  à la libéralisation de l ’économie et du commerce extérieu ,en 

entrant une série d ’amendements et réformes aux domaines économique ,et malgré toutes ces 

réformes et amendements  ,mais il n’est pas l ’administration des douanes la posibillité de controler 

et d’adapter au nouvel environnement économique ,en particulier apré l a signature de la 

relation  ,entre l’accorde de partenariat avec l’Union européenne. 

Mots- Clés: 

 Entreprise des douanes,le commerce extérieur ,l’économie de marché. 

 



 

 

 


