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  مقـدمــة

  
  المقــدمة

  
 ما يسمى بالمعسكرين، الغربي  عرف العالم بعد نهاية الحربين العالميتين ظهور

تي متناقضي التوجهات ابقيادة الواليات المتحدة األمريكية، و الشرقي بقيادة اإلتحاد السوفي
أ مشترك و هو محاولة ضم اكبر السياسية و المبادئ االقتصادية و في المقابل عرفا مبد

  .عدد من الدول العتناق المذهب
  

الجزائر كدولة مستقلة حديثا تأثرت بالدعوى االشتراكية، حيث تبنت مباشرة بعد 
  .استقاللها المذهب االشتراكي بتأميم مختلف القطاعات و احتكارها

طني، عرف هذا قطاع التجارة الخارجية باعتباره أحد الركائز األساسية لالقتصاد الو
القطاع احتكارا على أساس النظام االقتصادي المخطط و المسير إداريا، حيث عمدت 

بلس سنة االحكومة الجزائرية على تأميم تجارتها الخارجية مستندة في ذلك على ميثاق طر
 الذي أعطى األولوية لتأميم الفروع الرئيسية للتجارة الخارجية و التجارة المحلية، 1962

 الذي أكد بدوره على مبدأ تحكم الدولة في التجارة 1964ميثاق الجزائر سنة و كذا 
  « ONACO » أنشأ الديوان الوطني للتجارة الخارجية  1963الخارجية، و بنهاية سنة 

حيث تم إسناد وظيفة تموين السوق إليه خاصة إلى مواد االستهالك و عليه فرضت الدولة 
  .ة بصفة عامة في الصادرات و الوارداترقابة عامة على التجارة الخارجي

  
و احتكار الدولة لتجارتها الخارجية لجأت إلى استعمال تدابير و إجراءات مختلفة 
لتتمكن من تحقيق االحتكار التام و من بين هذه التدابير إنشاء التجمعات المهنية للمشتريات 

«1 GPA » تتكون هذه  و 10/08/1964 المؤرخ بـ 223-64  بموجب المرسوم رقم
. مواللمستوردين الخواص، مؤسسات رؤوس األاألخيرة من عدة أعضاء منها الدولة، ا

إال أن هذا التعايش لم يدم طويال لتباعد و اختالف المصالح التي تنشط كل جزء، و خالل 
 تم تنظيم و توسيع عملية منح سلطة احتكار االستيراد إلى الغالبية 1971 و 1970

  .ت العمومية ذات الطابع الدوليالعظمى من المؤسسا
  

تدبير آخر أخذ في هذا المجال هو الرخص اإلجمالية لالستيراد المنصوص عليها 
 المتعلق برخص االستيراد، 30/01/1974 المؤرخ في 12- 74بموجب المرسوم رقم 

حيث عرفت هذه األخيرة على أنها ملف تقديري يعطى على شكل قرار وزاري في إطار 
  .ام لالستيراد للمؤسسات العمومية بدال من إذن االستيراد، الذي كان معمول بهالبرنامج الع

 
دائما و في إطار التدابير و اإلجراءات الرامية الحتكار الدولة للتجارة الخارجية أصدر 

 الذي تم من خالل أحكامه إسناد االحتكار 11/02/1978 الصادر بتاريخ 02- 78قانون 
  من خالل هذا القانون و في إطار النظام الوطني . إلداريينإلى األعوان االقتصاديين ا

  
  
  

                                                 
1 GPA : Les groupements professionnelles d’achats. 
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  مقـدمــة

  
للتخطيط تسعى الجهود إلى كسب إجراءات ممارسة من طرف الدولة للتجارة الخارجية، 

  و على  و المنع البات لجميع أشكال التدخالت من طرف الخواص في هذا الموضوع،
 لم يحرم 19/07/1988 المؤرخ في 29-88من القانون السابق الذكر قانون  عكسال

المؤسسات الخاصة المشاركة مع المؤسسات العمومية في تنظيم التجارة الخارجية، و بعد 
 المتضمن إلغاء جميع 18/10/1988 المؤرخ في 201-88ذلك جاء المرسوم رقم 

أي األحكام التنظيمية التي تخول للمؤسسات االشتراكية ذات الطابع االقتصادي اإلنفراد ب
نشاط اقتصادي، و احتكار تسويق المنتوجات و الخدمات، و آخر مرسوم ارتبط بفترة 

 الذي جاء ليضبط كيفيات تحديد 15/01/1989 المؤرخ في 01-89االحتكار هو مرسوم 
  .دفاتر الشروط المتعلقة بامتيازات احتكار الدولة للتجارة الخارجية

  
ها فاشلة، حيث كان لها نتائج و آثار ما يمكن قوله عن هذه السياسة االحتكارية أن

 1986وخيمة على اإلقتصاد الوطني، و تزامنت هذه الوضعية مع األزمة اإلقتصادية لعام 
 دوالر 29،11سعار البترول، حيث انخفض من أالناتجة بصفة عامة عن انخفاض 

و في .  دوالر للبرميل9 ليصل إلى 1986 دوالر سنة 14،88 إلى 1985للبرميل سنة 
، مما %24 مليار دوالر زيادة قدرها 4,42ذه الحقبة ارتفع حجم المديونية الخارجية بـ ه

و قد .  مليار دوالر أمريكي26,6 إلى 1986أدى إلى بلوغ حجم المديونية مع نهاية سنة 
  . من نفس السنة%18نجم عن هذه الخيرة زيادة نسبة التضخم الذي وصل إلى 

  
ثرت بدورها على القدرة الشرائية للمواطن خاصة مع تزايد إن جملة هذه النتائج السلبية أ

، كما %60أسعار المواد االستهالكية بالخصوص المنتوجات الغذائية التي ارتفعت إلى 
، تضاف إلى ذلك الصعوبات الهيكلية في عدة %22عرف معدل البطالة هو اآلخر زيادة 

  .لمستمرة اتجاه الخارجقطاعات، و انخفاض إيرادات الصادرات و أخيرا التبعية ا
  

ارجية ـاء المديونية الخـزان المدفوعات و تزايد أعبـز في ميـن استمرار العجإ
ها أن تخلق حجة تدخل المنظمات الدولية يمكنو التأخر االجتماعي و االقتصادي ظروف  

 F.M.Iدولي ـفي الشؤون الداخلية للبالد، و بالفعل لجأت الجزائر إلى موارد الصندوق ال
 ذلك من أجل تسوية مشكل االختالل في ميزان مدفوعاتها، و ذلك بفرض شروط و

عبارة عن هي عادة الجدولة إعادة الجدولة، و عملية إمجحفة التي تتصور عادة في عملية 
برنامج تسوية مصادق عليه من طرف صندوق النقد الدولي، و هذه العملية تتخط أشكال 

ر، لكنها تتمحور عموما حول تحرير التجارة الخارجية عديدة و يختلف تطبيقها من بلد آلخ
من أكبر عدد ممكن من القيود الذي يؤدي بدوره إلى فتح السوق الوطني على التفتح 

  .اإلقتصادي
  

  أمام هذه الوضعية و مواجهة لها، وتحت ضغط العولمة اإلقتصادية اتخذت السلطات
صالحات إقتصادية جديدة شاملة، العمومية إجراءات ضرورية عاجلة تجلت في القيام بإ

  مسطرة بذلك إصالح هيكلي فعمدت إلى تحرير التجارة الخارجية، حيث أن بوادر السياسة
   13/02/1991 المؤرخ في 37-91بدأت فعليا بصدور المرسوم التنفيذي رقم 
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  مقـدمــة

  
ام ـطاع العالمتعلق بتحديد شروط التدخل في عمليات التجارة الخارجية دون تمييز بين الق

 أول قانون مالية نص على تحرير 41 في مادته 1990و الخاص، و كان قانون المالية 
  .التجارة الخارجية رغم أنها كانت محاولة مقيدة

 لتجعل عملية 12/04/1994 المؤرخة في 13فقد أصدرت التعليمة الحكومية رقم 
 في الصادرة 20قم استيراد البضائع مسموح بها دون قيد إداري و تلتها تعليمة ر

 التي تحدد الشروط المالية لعملية االستيراد من طرف البنك المركزي مع 12/04/1994
إقرار سهولة التمتع بالعملة الصعبة لكل األعوان االقتصاديين الحائزين على السجل 

  .التجاري
  

 الموقعة مع صندوق النقد الدولي STANDBYو قد تأكدت هذه السياسة باتفاقية 
 و الذي من خالله تم االتفاق على برنامج التصحيح الهيكلي و إنعاش 1994ريل في أف

االقتصاد الوطني حيث كانت من بين الشروط المعروضة من الصندوق إلتمام اتفاق إعادة 
  ".تحرير التجارة الخارجية"الهيكلة 

  
و بالفعل دخلت الجزائر مرحلة اإلصالحات االقتصادية مع بداية التسعينات من 

لباب الواسع لتوجه مسار اقتصادها من المخطط و مسير إداريا إلى اقتصاد متفتح لمبادئ ا
  .العولمة

  
إن تحرير التجارة الخارجية و الدخول إلى اقتصاد أكثر تفتحا ال يمكن أن يكون 
بالبقاء في حيز االنعزال، و عليه سعت الجزائر جاهدة إلى محاولة اإلنظمام إلى المنظمة 

ة، ـ و ذلك من أجل التكيف مع شروط و ضوابط السوق الدوليO.M.Cتجارة العالمية لل
" الجات"و كان أول طلب للجزائر لإلنظمام في االتفاقية العامة للتعريفة الجمركية 

"GATT " إال أن هذا الطلب قوبل بالرفض بسبب عدم وجود سياسة 1987في أفريل سنة 
، 1986د الجزائر بعد أزمة البترول سنة اقتصادية واضحة، و التذبذب الذي شهده اقتصا

 و في 2005 إلى 1995 سنوات، المحددة من 10و قد قدرت الفترة االنتقالية للتجارة بـ 
 دخلت السلطات وعليههذه المرحلة أعيد تقديم طلب الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة 
 توشك إلى قبول طلب المعنية في مرحلة المفاوضات المكثفة مع أعضاء المنظمة، و قد

  . مةائر لإلنظمام إلى هذه المنظالجز
  

و في نفس السياق أبدت الجزائر نيتها في االندماج مع الشراكة األورو متوسطية        
  . االندماج سعي على2000/ 19/12فاق بين الطرفين في تحيث تم اإل

     
ة ليس بصدقة تقدم وبطبيعة الحال االندماج في المنظمات الدولية و العالمي      

للجزائروال بالمر المجاني بل يكون بتضحيات جسيمة و التي تكون عادة ثقيلة على 
  .االقتصاد الوطني

من القطاعات المتأثرة و المؤثرة على االقتصاد الوطني قطاع الجماركّ، كونه 
ي يعتبر أحد الوسائل االقتصادية، و بصفته الهيكل التنظيمي الذي يمثل حجر الزاوية ف

  . عملية التجارة الخارجية من خالل مراقبتها و تنظيمها
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  مقـدمــة

  
عرفت المنظومة الجمركية هي األخرى جملة من اإلصالحات القاعدية و الهيكليـة       

  . في أطار اإلصالحات العامة االقتصادية الرامية إلى سياسة اقتصادية أكثر تفتحا
  

يرة التحـوالت االقتـصادية،     كأول إجراء قاعدي قامت به الجمارك من اجل مسا        
 المـؤرخ فـي     07-79بدون شك هو التخلي عن بعض أحكام قـانون الجمـارك رقـم              

 كون هذا القانون لم يعد له فائدة في فترة التفتح االقتصادي خاصـة و أن                21/07/1999
أحكامه مواتية للفترة االشتراكية التي لم يعد لها مكان في السياسة االقتـصادية الراهنـة،               

لى ذلك أن معظم أحكام هذا القانون مستنبطة أو مأخوذة مباشـرة مـن القـوانين                ضف إ 
  . لم يعد يناسب اإلصالح الذي تعرفه المرافق العامة07-79الفرنسية، كما أن قانون 

  
 المـؤرخ فـي     07-79و على هذه النتائج قام المشرع بتعـديل أحكـام قـانون             

، الذي جـاء حتمـا ليـساير        1998  أوت 22 المؤرخ في    10-98 بقانون   21/07/1979
  .مرحلة التحوالت االقتصادية

  
إن االنتقال من نظام اقتصادي مقيد إلى نظام آخر ذات طبيعة ليبراليـة و قواعـد                
أكثر تفتحا و تحررا ال يرتكز بطبيعة الحال على نفس التنظيمات و الميكانيزمات لنـشاط               

 جهـودا   لجمارك الجزائرية ، عليه عرفت ا   مرفق عمومي ذا مكانة هامة كمرفق الجمارك      
  . للتكيف مع الوضع االقتصادي الحالي

  
تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الدور الفعال للجمارك كـأداة مـن أدوات االقتـصاد                 

الوطني في تجسيد سياسة التحوالت االقتصادية الرامية إلى التخلي عن عقليـة االقتـصاد              
اد أكثر تفتحا تحكمه مبادئ الجـودة    ـصاد الوطني إلى اقتص   ـالمخطط قصد الدخول لالقت   
ن الدور الرئيسي للجمارك هو حماية االقتصاد الوطني بـصفة          أو المقاييس العالمية علما     

  .عامة و المنتوج الوطني بصفة خاصة
  

إن شعورنا بأهمية موضوع تكيف الجمارك مع سياسة التفتح االقتـصادي فـي ظـروف               
ي جعلتنا نختار هذا الموضوع من جهة و من         تتجاوب مع تحديات العولمة من األسباب الت      

خرى رغبتنا في معرفة آليات مساهمة المنظومة الجمركية في تحـضير اإلقتـصاد             أجهة  
  .الوطني للدخول في النظام اإلقتصادي العالمي الجديد

  
و نحن بصدد إعداد هذه الدراسة واجهتنا مجموعة من الصعوبات التي تعيق تطـور                   

  :البحث و هي
ج موضوع إصالحات المنظومة الجمركيـة      ـة المراجع و خاصة الدراسات التي تعال       قل -

و إن وجدت فكان ذلك في جهات متباعدة عن بعضها البعض مما صعب لنا مهمة جمـع                 
  .المراجع
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  مقـدمــة

  
 الدراسات المعالجة لهذا الموضوع عالجته في الفترة السابقة لإلصالحات أي في ظـل              -

 .07-79القديم قانون الجمارك 
 صعوبة الحصول على المعلومات و اإلحصائيات المتعلقة بموضوع الجمارك ال سـيما             -

  .ليعلى مستوى المداخ
 صعوبة االتصال مع مصالح الجمارك، فأيام االستقبال هي األحد و الثالثاء ثم أن هذين               -

  .اليومين غير مخصصين للباحثين فقط
  .مام بجميع عناصر الموضوع في إطار معينو كذلك وجدنا صعوبة في محاولة اإلل-
  

طبيعة الموضوع جعلتنا نستعمل عدة أساليب في معالجة البحث، و عليه اتبعنا المنهج                  
التاريخي في معرفة تطور التعريفة الجمركية مع مختلف المحطات اإلقتصادية التي مرت            

  .المدونة التعريفية الجمركيةبها البالد و كذلك بالنسبة للتطرق للمحة التاريخية عن تطور 
  .كذلك لجأنا للطريقة الوصفية في معرفة هياكل ادارة الجمارك و مصالحها -
طبيعة الموضوع ألزمتنا بإ تباع أسلوب تطبيقي يعتمد على اإلحصائيات لمعرفـة             -

 .......تطور الصادرات و الواردات و كذا المردودية الجبائية
 .تحليلية و استنتاجيةكما حاولنا إلمام الموضوع بمعالجة  -

  
و عليه يمكننا معالجة موضوع الحال تحت عنوان تكيف الجمارك الجزائرية مـع             

ما هو موقع الجمارك الجزائريـة      سياسة التفتح االقتصادي بإشكالية يمكن تقديمها كما يلي         
من خالل سياسة اإلصالحات اإلقتصادية؟ و إلى أي مدى تمكنت هـذه المنظومـة مـن                

الت اإلقتصادية، علما أن للجمارك دور في حماية اإلقتصاد الوطني بدرجـة            مواكبة التحو 
  كبيرة؟

  : تتفرع عن هذه اإلشكالية التساؤالت التالية
على أي مستوى تجسدت اإلصالحات التي قامت بها المنظومة الجمركية من أجل             -

  التكيف مع النظام االقتصادي الجديد؟ 
 ية في ظل العولمة؟ما هو واقع و مستقبل التعريفة الجمرك -
 ما هي آليات تدعيم سياسة اإلصالحات من اجل تكيف أكثر مع التفتح االقتصادي؟ -
 ما هي حدود سياسة التسهيالت الجمركية، و هل هي مطلقة؟ -

  
و لمحاولة اإللمام بعناصر الموضوع من خالل اإلشكالية الـسابقة إرتأينـا تقـسيم                    

  :الدراسة إلى فصلين
ت عنوان اإلصالحات اإلدارية و الجبائيـة التـي عرفتهـا المنظومـة             تح: الفصل األول 

  .الجمركية في ظل سياسة التحوالت االقتصادية
  :و عالجنا هذا الفصل في مبحثين

  . اإلصالحات على المستوى اإلداري:1المبحث
  .اإلصالحات على المستوى الجبائي:2المبحث

  
  
  
  



 6 

  مقـدمــة

  
ات المعتمدة لتدعيم سياسة تكيف الجمارك مـع سياسـة          بعنوان الميكانيزم : الفصل الثاني 

  .التفتح االقتصادي و حدود هذه السياسة
التسهيالت الجمركية ضرورة من ضروريات سياسة تكيف الجمارك مع التفتح          : 1المبحث

  اإلقتصادي
اسة التسهيالت الجمركية بصفة خاصة     ـدود سي ـالرقابة الجمركية كحد من ح    : 2المبحث

  .تصادي بصفة عامةو التفتح االق
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  اإلصالحات اإلدارية و الجبائية الجمرآية في ظل سياسة التحوالت اإلقتصادية  : I  الفصل
 

  اإلصالحات اإلدارية و الجبائية الجمركية في ظل سياسة التحوالت  : I  الفصل
  اإلقتصادية           

 في آن واحد، و كونها إدارة الجمارك بصفتها إدارة تنظيمية و جبائية و إقتصادية     
الوسيلة الفعالة في تطبيق السياسة اإلقتصادية المتبناة من طرف السلطات العمومية، 
الرامية إلى توجيه مسار اإلقتصاد من السياسة اإلحتكارية إلى سياسة تستجيب لمتطلبات 

، قامت إدارة الجمارك بتسطير برنامج )إقتصاد السوق(النظام اإلقتصادي الجديد 
حات يهدف إلى القيام ببعض التعديالت رغبتا في التكيف مع التوجهات و التحوالت إصال

 .اإلقتصادية
 

ما يمكن قوله عن هذه اإلصالحات المتبناة من طرف المنظومة الجمركية أنها      
  .أصبحبت ضرورية، بغرض تناسب هذه المنظومة مع الوضع االقتصادي الحالي

  :ويينو تجسدت هذه اإلصالحات على مست
   ). Iمبحث  (  اإلصالحات على المستوى اإلداري - 1
  ).I I  مبحث( اإلصالحات على المستوى الجبائي - 2
 

  اإلصالحات على المستوى اإلداري : Iالمبحث 
األصل أن إدارة الجمارك هيئة من الهيئات الحكومية التابعة لوزارة المالية، حيث      

 من جهة و تموين الخزينة العمومية من جهة أخرى، يرتكز عليها لحماية اإلقتصاد الوطني
لكن تبين من جراء سياسة تحرير التجارة الخارجية و التفتح اإلقتصادي عدم تكيف تنظيم 
المؤسسة الجمركية و وسائلها و آلليات تسييرها و مؤهلتها و مناهج عملها مع الوضع 

  .اإلقتصادي الجديد
  

اد برنامج إصالح و عصرنة من قبل إطارات و على أساس هذا التشخيص تم إعد     
من الجمارك و ساعدهم في ذلك خبراء جزائريين مستقلين تم تنفيذ هذا البرنامج إبتداءا 

 بعد إعتماده من قبل مجلس وزاري مشترك ترأسه رئيس الحكومة 1994من جانفي 
  .11993  نوفمبر 22بتاريخ 

ليست تفضيلية بل أصبحت ضرورة  أن سياسة اإلصالحات اإلدارية ،و ما يمكن قوله
  .قصوى و عدم نهجها يجعل الجمارك عائقا لتسلسل اإلصالحات

  
وير ـانت موضوع تطبيق تعلقت عموما في تطـاإلصالحات اإلدارية التي ك
و عصرنة وسائل عملها، ورد اإلعتبار ) 1مطلب(الهيكل التنظيمي إلدارة الجمارك 

 الجمركية إضافة إلى تغيير دور الجمارك للمؤسسة و مصداقيتها و تمتين أخالقيات
  ).2مطلب(الكالسيكي 

 

                                                 
  ).من غر ترقيم(2000 برنامج إصالح و عصرنة  الجمارك الجزائرية، المديرية العامة للجمارك، أآتوبر - 1
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  اإلصالحات اإلدارية و الجبائية الجمرآية في ظل سياسة التحوالت اإلقتصادية  : I  الفصل
 

تطور إدارة الجمارك وعالقتها مع الهيئات الداخلية و تكيف مهامها مع  :1المطلب
  :المحيط الدولي الجديد

ي ساهمت في تطوير ادارة الجمارك، تطوير الهيكل التنظيمي من اإلصالحات الت
  .، حيث أنه أساس قيام المنظومة الجمركية و وسيلة تنشيطها)1فرع (إلدارة الجمارك

لم تقتصر ادارة الجمارك على تطوير الهيكل التنظيمي لها فحسب، بل توسع إلى تطوير 
 و اصالحها وفقا ألحكام عالقة الجمارك مع محيطها الداخلي من هيئات و وزارات

  . )2فرع (المنظمات و اإلتفاقيات الجمركية العالمية
  

  تطور الهيكل التنظيمي إلدارة الجمارك :1الفرع 
   تنظيم إدارة الجمارك :1الفقرة 

لقد مر مسار تنظيم إدارة الجمارك بعدة محطات، معظمها تعكس ضل السياسة 
  . طرف الحكومة الجزائريةاإلقتصادية و السياسية العامة المنتهجة من

و لعل أخر تنظيم الذي وصلت إليه إدارة الجمارك ما هو إال صورة من المجهودات 
المقدمة من طرف المنظومة الجمركية في سبيل تكييف إدارة الجمارك مع سياسة التوجيه 

  .اإلقتصادي الجديد، الساعي إلى إرضاء المتعاملين االقتصادين أجانب كانوا أم وطنين
  
  : من) 2بند ( يتكون هيكل إدارة الجمارك      

  . تنظيم مركزي - 1
  . تنظيم جهوي - 2

  )1بند(و يترأس االدارة العام للجمارك المدير العام للجمارك 
 

  المدير العام للجمارك: 1البند
يترأس الهيكل العام إلدارة الجمارك، المدير العام للجمارك الذي يعين بمرسوم 

حاليا يترأس المديرية العامة للجمارك السيد سيدعلي لبيب . ةتنفيذي يقترحه وزير المالي
دارة العامة للجمارك و عليه يعتبر المدير العام للجمارك المسؤول االول عن طريق اإل

  :يترتب عليه مهام أساسية قاعدية يتحملها في ما يلي
  .توجيه المنظومة الجمركية مع السياسية االقتصادية العامة للبالد-أ
عتبار الجمارك أحد إ إدارة الجمارك لتدعيم السياسية االقتصادية العامة بتحضير-ب

  .األدوات اإلقتصادية في يد السياسية االقتصادية
  .تسيير و توجيه المديرية العامة للجمارك -ج
  .الربط و التنسيق بين مختلف المصالح و الهياكل الجمركية-د
  

الذكر خولت مهام جديدة للمدير العام للجمارك باإلضافة إلى المهام القاعدية السابقة      
 ربيع 29 المؤرخ في 10-98 ذلك بموجب أحكام قانون الجمارك ولم تعهد له من قبل 

  : و من بينها ما يلي1998-08-22 الموافق 1419الثاني 
  
  
  

  اإلصالحات اإلدارية و الجبائية الجمرآية في ظل سياسة التحوالت اإلقتصادية : I  الفصل
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تحديد شكل التصريح و البيانات التي يجب أن يتضمنها التصريح المفصل وفق  - 1

 1. من قانون الجمارك82أحكام نص المادة 
تحديد الحاالت التي يجوز فيها تعويض التصريح المفصل بتصريح شفوي أو  - 2

  .2مبسط
  . 2تحديد شروط و كيفيات جمركة البضائع بواسطة نظام اإلعالم األلي - 3
 شكل الفحص و شروط التي يرخص بموجبها أخذ عينات للفحص عمال  تحديد- 4

  .3 من قانون الجمارك84باحكام نص المادة  
تحديد شكل رخص التنقل و شروط تسليمها و استعمالها عمال بأحكام نص المادة  - 5

  . 4 من قانون الجمارك223
المرخص بها تحديد كيفيات منح نظام إعادة التموين باإلعفاء و قائمة السلع  - 6

  .5للإلستفادة من هذا النظام
 89تحديد شروط إلغاء التصريحات الجمركية المفصلة وفقا ألحكام نص المادة  - 7

  .6مكرر من قانون الجمارك
تحديد شروط فتح وتسيير و إغالق و كذا مصاريف التسيير للمستودعات  - 8

  .7الخاصة
الواجب إعادة تصديرها على شروط المتعلقة بالقبول المؤقت للبضائع التحديد  - 9

  .8حالها
تحديد كيفيات و تسيير المخازن و مساحات اإليداع المؤقتة و تكاليف المستغل  -10
ا يتعلق بالتموين و الصيانة و تصليح المنشات الضرورية لتنفيذ الخدمة و كذا مفي

  .9الشروط التي يمارس فيها المراقبة الجمركية
  

 الذكر التطرق إلى بعض المهامات الجديدة المسندة حاولنا في النقاط السابقة     
من . 1998-08-22 المؤرخ في 10-89لمدير العام للجمارك بموجب أحكام قانون ل

- 07- 21 المؤرخ في 07- 79 و قانون 10- 89خاللها درسنا المقارنة بين قانون 
ع كل المهام المذكورة أعاله، ونحن نرجعن  07-79 تبين لنا أن سكوت قانون 1975

  :هذا السكوت السباب التالية
 محاولة من  يعتبر أول07-79 خاصة و ان قانون عدم نضج القانون الجمركي-أ

  .  في الميدان الجمركيالمشرع الجزائري بعد االستقالل
 أداة اقتصادية خاصة ا عدم تحكم المشرع الجزئري في المادة الجمركية باعتباره-ب

  . الخاصة و الخارجيةالتجارية الت دمع تطور الذي بدات تعرفه المب
  اإلصالحات اإلدارية و الجبائية الجمرآية في ظل سياسة التحوالت اإلقتصادية  : I  الفصل

                                                 
ان يتضمنها و آذلك الوثائق ، يحدد شكل التصريح و البيانات التي يجب 1999 فيفري 03، الموافق لـ1419 شوال 17 مؤرخ في 12 مقرر رقم - 1

  .الملحقة به
  .، يحدد الحاالت التي يجوز تعريف التصريح المفصل بالتصريح المبسط1999 فيفري 03، الموافق لـ1419 شوال 17  مؤرخ في 2 مقرر رقم - 2
  .ع بواسطة نظام اإلعالم األلي، يحدد شروط و آيفايت جمرآة البضائ1999 فيفري 03، الموافق لـ1419 شوال 17مؤرخ في  9 مقرر رقم  - 2
  .  من قانون الجمارك84، يحدد آيفية تطبيق المادة 1999 فيفري 03، الموافق لـ1419 شوال 17 مؤرخ في 18 مقرر رقم - 3
  . من قانون الجمارك223، يحدد آيفيات تطبيق المادة 1999 فيفري 03، الموافق لـ1419 شوال 17 مؤرخ في 17 مقرر رقم - 4
  .، الذي يحدد آيفيات منح نظام إعادة التموين باإلعفاء1999 فيفري 03، الموافق لـ1419 شوال 17مؤرخ في  15 رقم  مقرر- 5
  .، يحدد آيفيات شروط إلغاء التصريحات الجمرآية 1999 فيفري 03، الموافق لـ1419 شوال 17 مؤرخ في 8 مقرر رقم - 6
  . ، يحدد شروط فتح و تسيير و إغاالق المستودعات الخاصة1999 فيفري 03لـ، الموافق 1419 شوال 17مؤرخ في  6 مقرر رقم - 7
  . من قانون الجمارك180، الذي يحدد شروط تطبيق المادة 1999 فيفري 03، الموافق لـ1419 شوال 17مؤرخ في  4 مقرر رقم - 8
  . من قانون الجمارك67بيق المادة ، يحدد آيفيات تط1999 فيفري 03، الموافق لـ1419 شوال 17 مؤرخ في 3 مقرر رقم - 9
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  .     تحكم القطاعات و اإلدارات المركزية في معضم األمور-ج

  
باإلضافة إلى المهام القاعدي للمدير العام للجمارك و المهام الجديدة السابقة هناك      

   بعد أن كانت 10-98مهام اخرى أسندت للمدير العام للجمارك بموجب قانون ا لجمارك 
  .071-79من إختصاص وزير المالية بموجب احكام قانون 

  
  .  الهيكل التنظيمي إلدرة الجمارك2/البند
  :يمكن التطرق للهيكل التنظيمي إلدارة الجمارك في النقطتين التاليتين     

  . المركزيالهيكل التنظيمي - 1
  .  الهيكل التنظيمي الجهوي- 2
  

  . الهيكل التنظيمي على المستوى المركزي: أوال
اإلدارة المركزية هي عبارة عن مديريات مختصة في مجال معين على رأس كل      

تحت وصاية المدير العام للجمارك، يتمحور عمل المديريات حول توجيهات . مديرية مدير
بالتعاون مع المصالح الوزارية المعنية االخرى، كما تشارك في السياسة العامة للحكومة 

االتفاقيات الدولية و تقوم بتسيير المستخدمين لضمان التطبيق الصحيح لتشريع و التنظيم 
  . الجمركي

  
أول ظهور لتنظيم مركزي إلدارة الجمارك بعد أن كانت مصلحة من مصالح وزارة      
 الذي بموجبه أنشأت 1964-09-04المؤرخ في  279-64 رقم  كان بمرسومالمالية

 .المديرية  الوطنية للجمارك حيث قسمت إلى أربع مديريات فرعية منها
  .المديرية المنازعات و الجبائية-
  .المديرية الفرعية لألنظمة االقتصادية و مراقبة التجارة الخارجية و الصرف-
  .المديرية الفرعية لتوسيع و االحصائيات-
  .الفرعية لتنظيم المصالحالمديرية -
  

 فأعاد هيكلة المديرية العامة 237-82 صدر المرسوم الرئاسي 1982و في سنة      
  .للجمارك العامة إلى خمس مديرات فرعية أساسية

  .المديرية المركزية لالنظمة الجمركية و الجبائية -
  .زعات الجمركيةا المديرية المركزية للتنظيم و المن-
  .سات و التخطيطامديرية الدر -
  .مدرية الموظفين والتكوين -
  .مديرية تسيير اإلعتمادات و الوسائل  -
  
  

 
 
 

  اإلصالحات اإلدارية و الجبائية الجمرآية في ظل سياسة التحوالت اإلقتصادية  : I  الفصل

                                                 
  .و ذلك في الفقرة الثانية من المطلب الثاني) الوزارة(سيتم التطرق لهذه المهام الحقا بمناسبة الكالم عن تخفيف العبئ الهيئة الوصية - 1
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و مع بداية اإلصالحات اإلقتصادية في بداية التسعينات و لكي تتماشى الجمارك مع      
ات الجديدة أعيد النظر في مسألة تقسيم المديريات المركزية و ذلك بموجب أحكام المعطي

  :حيث كان ينقسم كما يلي. 1990-10- 20 المؤرخ في 324- 90المرسوم التنفيذي رقم 
  .مديرية االنظمة الجمركية االقتصادية  -  
  .مديرية المنزعات و مكافحة التهريب  -  
  .و اإلعالم األليمديرية التشريع و اإلحصائيات  -  
  . مديرية الموظفين و الوسائل -  

  
لمديرية العامة للجمارك نصت عليه أحكام المرسوم التنفيذي      ثم جاء تنظيم جديد 

 المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية للمديرية 1993-12-27 المؤرخ في 93-329
  :، و جاء تنظيم المديرية عمال بأحكام هذا المرسوم كما يليللجمارك

  مديرية التشريعات و التنظيم و التقنيات الجمركية/ 1
  مديرية المنازاعات/ 2
  مديرية مكافحة الغش و الجباية/ 3
  مديرية الموارد البشرية/ 4
  مديرية الوسائل اإلمدادية و المالية/ 5
  مديرية القيمة و الجباية/ 6
  

 251 – 95ذي رقم      آخر تنظيم عرفته المديرية هو الذي جاء به المرسوم التنفي
 و عليه أصبحت المديرية العامة للجمارك تتكون من 1995 أوت 26المؤرخ في 

  :1المديريات التالية
  
تقوم هذه المديرية بتشريع : مديرية التشريعات والتنظيمات والتقنيات الجمركية - 1

رعية القوانين وتطبيقها والسهر على مراقبة المبادالت الخارجية وتنظيم المديريات الف
  :التالية

  .المديرية الفرعية لمراقبة التنظيم والتشريع -
 .المديرية الفرعية لمراقبة التجارة والمبادالت -
 . والتقنيات الجمركيةةالمديرية الفرعية لمراقبة األنظم -
  
تتمثل مهمة هذه المديرية في تطبيق القوانين وترك مهمة القرار : مديرية المنازعات - 2

م ضوم بتسيير ملفات المنازعات بين الجمارك والمتعاملين معها وتللمحكمة حيث تق
  :المديريات الفرعية التالية

المديرية الفرعية للدراسات القانونية للمنازعات وتنظم مكتب الدراسات القانونية  -
وتوحيد قواعد اإلجراءات والمالحقات مكتب دراسات أحكام القضاء و تطور المنازعات 

  .تنظيم المنازعاتومكتب التشريع و
 

-12-27 المؤرخ في 329-93 المعدل و المتمم ألحكام المرسوم التنفيذي 1995 أوت 26 المؤرخ في 251-95 المرسوم االتنفيذي رقم -1
   المديرية العامة للجمارك11 المتضمن تنظيم 1993

  
  قتصادية اإلصالحات اإلدارية و الجبائية الجمرآية في ظل سياسة التحوالت اإل : I  الفصل



 12 

 
 تنظم مكتب التسوية اإلدارية، مكتب الملحقات :المديرية الفرعية لقضايا المنازعات -

 .القضائية ومكتب الدراسات اإلحصائية
  
تتمثل مهمة هذه المديرية في مكافحة التهريب والغش : مديرية مكافحة الغش والتهريب- 3

   :م المديريات التاليةتضمهربين و والتجارة الغير المشروعة ومراقبة الوثائق الخاصة بال
  . المديرية الفرعية لمراقبة الوثائق -
  . المديرية الفرعية لمنازعات االسترجاع -
 .المديرية الفرعية لالستطالع والتحريات -
 . المديرية الفرعية لحضور التبادل الدولي والتعاون بين المصالح -
  
ه المديرية في تحصيل وتحديد الحقوق  تتمثل مهمة هذ: اية والقيمةجب مديرية ال– 4

م تضوالرسوم وتطبيق قوانين التعريفية وتحديد تقرير حول السعر الموحد في السوق و
   :المديريات التالية

  .   المديرية الفرعية للقيمة لدى الجمارك-
   . المديرية الفرعية للجباية والتعريفة الجمركية-
 
 في تسيير وإستخدام الموارد  تتمثل المديريةمهمة هذه:  مديرية الموارد البشرية- 5

  : التاليةالبشرية وتضم هذه المديريات الفرعية
  . المديرية الفرعية لتسيير الكفاءات-
  . المديرية الفرعية للمستخدمين-
  . المديرية الفرعية للفرق-
 
مارك تقوم هذه المديرية بمراقبة نفقات أعوان الج: مديرية الوسائل والموارد المالية- 6

م هذه المديرية المديريات الفرعية تضوتزويد مصالحهم بمكافحة الوسائل اإلمدادية و
  :التالية

  . المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة-
  . المديرية الفرعية للصفقات واإلنجازات-
  . المديرية الفرعية للوسائل العامة-
  
ألمن واإلطمئنان داخل نفوس تتمثل مهمتها في توفير ا:   مديرية الوقاية واألمن- 7

المواطنين والمصالح الجمركية وتوفير األمن للمدير العام للجمارك وسالمة أمن الموظفين 
  :والمتعاملين معها وكذا منح رخص الدخول للمتربص وتتضمن المديريات الفرعية التالية

  . المديرية الفرعية لألمن والممتلكات-
  .ين واألشخاص المديرية الفرعية ألمن المستخدم-
   
وهي حديثة التكوين تكمن مهمتها في مراقبة :  مديرية مراقبة الجمارك للمحروقات -8

  :م المديريات الفرعية التاليةضحركة المحروقات ومتابعتها وت
  . المديرية الفرعية للتنظيم الجمركي للمحروقات-

   التحوالت اإلقتصادية اإلصالحات اإلدارية و الجبائية الجمرآية في ظل سياسة : I  الفصل
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  . المديرية الفرعية لمراقبة ومتابعة حركة المحروقات-

                                                                                                       
أعوان الجمارك عن لقد أنشأت عدة مدارس وطنية لتكوين وإعداد :  مديرية التكوين- 9

طريق تخصيص أوقات للدروس النظرية والتطبيقية لتمكينهم من اإلنخراط الكامل في 
  :الوظيفة الجمركية وتتمثل هذه المدارس في

  . المدرسة الوطنية بوهران-
   المدرسة الوطنية بورقلة -
     المدرسة الوطنية بباتنة-
   المدرسة الوطنية بعنابة –
  :لمديريات الفرعية التاليةم مديرية التكوين اضوت
  .المديرية الفرعية للتحسين والتأطير-
 .المديرية الفرعية للتكوين واإلعداد-
  

  ).المصالح الخارجية إلدارة الجمارك(1 التنظيم الهيكلي الجهوي:ثانيا
  .  في النقاط التاليةالمصالح الخارجية إلدارة الجماركيمكن مناولة تنظيم      

  .هويةالمديريات الج - 1  
  .مفتشية األقسام  - 2  
  .المفتشيات الرئاسية للغرف - 3  
  .مكاتب الجمارك - 4  
   المصلحة الجهوية لمكافحة الغش-5      

  
  Les Directions Régionalesالمديريات الجهوية * 

المديريات الجهوية هي السلطة التي تمثل إدارة الجمارك على مستوى التراب      
 بقرار من الوزير المكلف بالماليةيتوالها مدير جهوي يعين الوطني، و كل مديرية 

  .باقتراح من المدير العام للجمارك
  

  المديريات الجهوية
 المؤرخ 331-93 من المرسوم التنفيذي 04     لقد أوكلت بموجب أحكام نص المادة 

 مهمة عملية مساعدة المدير الجهوي إلى مديران جهويان مساعدان  1993-12-27في 
 الذي أوكلها لرؤساء المكاتب، هذا يدل على 76-91ى عكس أحكام المرسوم التنفيذي عل

تطور إدارة الجمارك على مستوى تنظيمها البشري، كما أنه منح للمديرين الجهوين 
المساعدين مساعدة في مهامهم من طرف رؤساء المكاتب و ذلك في إطار تطوير إدارة 

  .الجمارك
 المتعلق بتنظيم 1993-12- 27 المؤرخ في 311-93     خصصت أحكام المرسوم 

  :المصالح الخارجية إلدارة الجمارك و عملها إختصاصات مبنية و موضحة لكل من
  المدير الجهوي-
 

  اإلصالحات اإلدارية و الجبائية الجمرآية في ظل سياسة التحوالت اإلقتصادية : I  الفصل
                                                 

ارجية الدارة الجمارك وعملها يتعلق بالمصالح الخ1991 مارس 16 الموافق ل 1411 شعبان 29 المؤرخ 76 – 91 المرسوم التنفيذي رقم     1  
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   المدير الجهوي المساعد-
   رؤساء المكاتب-
  

  .و هذا يضمن حسن السير و عدم اإلعتداء على إختصاص اآلخر
  

  :     تتولى المديرية الجهوية تحت سلطة المدير الجهوي المهام التالية
   تنشط المصالح الجمركية الموجودة في عدة واليات-
   تراقب عمل المصالح التي تضمها و تنسقها-
ات المديرية العـامة للجمـارك  تسـهر على تطبيق القـوانين و التنظيمات و توجيه-

  .و تعليمتها تطبيق أمثل
  . تضمن دعم المصالح بالوسائل المادية و البشرية-
  

  :     يقوم المدير الجهوي زيادة على ما سبق ذكره ما يأتي
   يمثل المديرية العامة للجمارك في دائرة إختصاصه-
  . يقوم بتسيير إعتمادات الموكلة إليه بصفته آمرا ثانويا-
  

توزعت المديرية العامة للجمارك على المستوى المركزي إلى إثنى عشر مديريات      
  .1و مفتشيات جهوية وهي

  
, هوية بغرب الجزائر مقر مفتشيات للألقسام في كل من ميناء الجزائرجالمديرية ال/ 1

  تيبازة , البليدة
ابة ،الطارق، سكيكدة، المديرية الجهوية بعنابة مقر مفتشيات للألقسام في كل من عن/ 2

  .سوق أهراس
المديرية الجهوية ببشار مقر مفتشيات للألقسام في كل من سطيف، بيجاية، قسنطينة، /  3

  .باتنة
 مفتشيات للألقسام في كل من مطار هواري بومدين، لجزائرالمديرية الجهوية شرق ا/ 4

  .بومرداس،تيزي وزو
  .لألقسام كل من تمنراست، عين قزام المديرية الجهوية بتمنراست مقر مفتشياتها /5
راس ،أم البواقي ـالمديرية الجهوية بتبسة مقر مفتشياتها لألقسام كل من تبسة سوق اه/ 6

  .و الوادي
  .المديرية الجهوية بوهران مقر مفتشياتها لالقسام في كل من وهران، أرزيو و مستغانم/7
ل من تلمسان و مغنية، سيدي بلعباس، المديرة الجهوية بتلمسان مقر مفتشياتها لألقسام م/8

  .عين تموشنت
المديرية الجهوية بورقلة مقر مفتشياتها لألقسام في كل من ورقلة، حاسي مسعود، /9

  غرداية و عين أمناس 
  .المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة/ 11

  تصاديةاإلصالحات اإلدارية و الجبائية الجمرآية في ظل سياسة التحوالت اإلق : I  الفصل

                                                 
 الذي يحدد موقع ميريات الجهوية و مفتشية األقسام الجمارك و آذا 1991 أآتوبر 20 الموافق لـ1412 ربيع الثاني 22القرار المؤرخ في - 1

  .إختصصاتها اإلقليمية



 15 

 
  .المديرية الجهوية للجمارك ميناء الجزائر /12

  .  مفتشية أقسام الجمارك -أ  
  .مفتشية اقسام الجمارك لالنظمة الخاصة -ب  

  
  مفتشية األقسام *

يساعد المدير الجهوي على مستوى الوالية رؤساء مفتشيات األقسام، هذه المفتشيات      
  .رئيس المفتشية تسير كل مفتشية من تقع تحت السلطة المباشرة لمدير الجهوي

  
     يضطلع رئيس مفتشية القسم بصالحيات عامة في ميدان الجمركي و ذلك في حدود 

  :إختصاصه اإلقليمية و يتكفل على الخصوص بالمهام التالية
 يدير مصالح العمليات التجارية المنظمة في مكاتب جمركية و مصلحة المراقبة المنظمة -

  .يسة حسب الفرقفي مفتشيات رئ
  . يبلغ تعليمات الجمارك إلى المصالح التابعة له و يسهر على تنفيذها-
  . السهر على تطبيق التعليمات و التوجيهات الصادرة عن المديرية الجهوية-
  
  مكاتب الجمارك *

 يحدد إنشاء مكاتب و مكاتب الجمارك هي احد المصالح المكونة للمديرية الجهوية،     
ارك و كذا إختصاصتها و تاريخ فتحها بمقرر من المدير العام للجمارك و ذلك الجم مراكز

 بتلقي التصريحات في  من قانون الجمـارك، تقوم المكاتب32عمال بأحكام نص المادة 
ارك و التحقيق في صحة التوضيحات و التصريحات الجمركية و كذا ـز الجمـمراك

 االقتصادية الجمركية في حدود صالحياته و استقبال المواطنين و تنظيم مختلف العمليات
مكاتب الجمارك مصنفة على شكل مكاتب ذات أهلية التصرف الكاملة أو ذات إختصاص 

  محدود و كذا على شكل قابضات من الدرجة االولى أو الثانية أو الثالثة
  
  المفتشيات الرئيسة للفرق*

الجمركية التي   Des Brigadesارة من الفرق ـالمفتشيات الرئيسة للفرق هي عب     
 تنسيقها  ويمارس النشاط الجمركي تحت سلطة مفتش رئيسي للفرق يتولى تنشيط عملها،

سائل كما تتمتع هذه الفرق بصالحية عامة في مجال لوو تنفيذ الخدمة لالستعمال الحسن ل
  .المراقبة و البحث و الدعم

  
  مصلحة مكافحة الغش الجمركي* 

- 12-27 المؤرخ في 331-93صلحة بموجب المرسوم التنفيذي      إستحدثت هذه الم
 1991 مارس 16 المـؤرخ في 76- 91 المعـدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 1993

و المتعلق بتنظيم المصالح الخارجية إلدارة الجمارك، تم إنشاء هذه المصلحة في إطار 
  . اإلصالحاتسياسة تطوير هيكل إدارة الجمارك و جعله في مستوى مسايرة

  
  

  
  

  اإلصالحات اإلدارية و الجبائية الجمرآية في ظل سياسة التحوالت اإلقتصادية : I  الفصل
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  :     يترأس هذه المصلحة رئيس و تتمثل مهامه في ما يلي

  يتولى السلطة السلمية على مستوى مصلحة مكافحة الغش -
 .لجمركي و يقمعهايبحث عن المخالفات الجمركية و الجنح المرتبطة بالتنظيم ا -
 يجمع معلومات التي تهم النشاط الجمركي -
 يجري تحقيقات جمركية و يقوم بمراقبة الوثائق على مستوى التخليص الجمركي -
 .ينسق عمل فرق الكالب المختصة في الكشف عن المخدرات -
  

إن استحـداث هذه المصلحة جاء في الفترة المناسبة خاصـة مع تطور ظاهرة الغش 
  .الجمركيو التهريب 

  
يتضح من خالل ماسبق أن هيكل تنظيم إدارة الجمارك شهد تطور خاصة على      

 ال يكفي من اجل ه العامة للجمارك، إال أنه و لألسف هيكل اإلدارة و حديةمستوى المدير
  .أداء الخدمة أداء الخدمة المنتظرة من اإلدارة

    
  .التنظسم الهيكلي الجهوي / 2

  لوطني الجديدالتنظيم ا: 2الفقرة 
بادالت التجارية وإرتقاء مستوى المتعاملين اإلقتصاديين بات من منظرا لتطور ال     

  :الصعب على إدارة الجمارك أنها تقوم بعملها لذا أنشأت ثالثة مراكز وطنية وهي
  ).1بند (المركز الوطني لإلعالم اآللي والتوثيق -
  ).2بند( المركز الوطني لإلتصاالت الجمركية -
  ).3بند(المركز الوطني لإلعالم اآللي واإلحصائيات-
  

    1CNID المركز الوطني لإلعالم اآللي والتوثيق1بند 
 رجب 13 المؤرخ في 393- 39مرسوم تنفيذي رقم  هذا المركز بموجب أنشأ    

 ويتمتع هذا المركز بإستقاللية مالية وهو تحت 1993 – 12 – 28 الموافق ل 1414
لعام للجمارك ويسير من طرف رئيس المركز الذي يعين من طرف مسؤولية المدير ا

  :الوزير المكلف بالمالية بمساعدة
  .مهمتها معالجة األرشيف: المديرية الفرعية للتوثيق واألرشيف -
 .ا تحديد وتدعيم اإلعالم والتوثيقمهمته: المديرية الفرعية للدراسات والتسيير -
  

 :يتمثل مهام هذا المركز في     
  .دفع شبكة المعلومات الجمركيةجمع و •
 .جمع والمحافظة على الوثائق •
 .توحيد معايير استغالل المطبوعات والوثائق اإلدارية •
 .يدة رسمية للجماركراقامة ج •

  
  اإلصالحات اإلدارية و الجبائية الجمرآية في ظل سياسة التحوالت اإلقتصادية  : I  الفصل

                                                 
1 Cnid @ douane. gou. dz 



 17 

 
 .ها صلة مع نشاطهااقامة مؤتمرات، ملتقيات، أيام دراسية ل •

  
  .1CNTDالمركز الوطني لإلتصاالت الجمركية: 2بند

 01/06/1991 المؤرخ في 1991-91       أنشأ بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
و يعمل هذا المركز تحت وصاية المدير العام للجمارك ويسير من طرف مدير المركز 

  :بمساعدة
  .التخطيطيةالمديرية الفرعية للدراسات التقنية و -
  .المديرية الفرعية للصيانة والرقابة -

  
  :و من أهم مهام هذا المركز     

 السهر على احترام تطبيق القوانين واإلجراءات األمنية لشبكات ومراكز األجهزة -
  .بالمديرية العامة للجمارك

ة  اعداد برامج التجهيز لنشاطات اإلتصال والتعريف بسياسة اإلتصال الخاصة بالمديري-
  .العامة للجمارك

  . تسيير استغالل قنوات اإلستغالل-
  

  2CNIS المركز الوطني لإلعالم األلي واإلحصائيات :3بند 
تأسس المركز الوطني لإلعالم األلي واإلحصائيات التابع للمديرية العامة للجمارك      

، وقد تم تدشين المركز في 1993-12-27 المؤرخ في 334-93بموجب المرسوم رقم 
  .أول مدير للمركز" موسوني عبد اهللا" حيث اطلق عليه اسم 25-11-1995
  

  : ومن أهم مهامه     
  .استغالل شبكة ايصال المعطيات وتسييرها •
 .ادارة قواعد المعطيات وتسييرها •
صيانة أجهزة اإلعالم األلي الموضوعة تحت تصرف االدارة التي يتوفر عليها  •

 .المركز
 . المتصلة بمهامه ومراقبتهاجمع كافة تقارير النشاطات •
 .اعداد اإلحصائيات  التعريفية المتصلة بالتجارة الخارجية •
 .ايصال المعلومات اإلحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية •

  

                                                 
1 Cntd @ douane. gou. dz 

  3 ص 1998للجمارك المرآز الوطني لإلعالم األلي و اإلحصائيات   نظام إعالمي للتسير اآللي  2
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    يف مهامها مع االتفاقيات الهيئات الداخلية و تكمع  الجمارك تطور عالقة :2الفرع 
  الجمركية  و المنظمات

       في اطار سياسة تحرير التجارة الخارجية بات من الضروري على كل القطاعات 
 أن تسعى لسياسة تهدف إلى خلق عالقات متبادلة مع قطاعات أو هيئات معينة داخليا

ون بين مختلف اهم ذلك حتما في ترقية القطاعات من خالل التعاـ ويس)1فقرة (
 و خاصة مع دوليـمع المحيط ال حتى إلى التعاون والتـأقلم اعات وقد يصلـالقط

  . )2فقرة (اإلتفـاقيات و المنظمات الجمركية 
  

  )الهيئات الداخلية(عالقة الجمارك بالمحيط الداخلي : 1الفقرة 
الذي تقوم ا الدور الفعال همن خالل مختلف المهام المسندة إلدارة الجمارك يتجلى ل  

به هذه اإلدارة في حماية اإلقتصاد الوطني بصفة عامة وترقية التجارة الخارجية بصفة 
خاصة مع العلم أن تحقيق هذه المهام مستحيل عن ادارة الجمارك لوحدها القيام به بمعزل 

  .عن القطاعات األخرى وانما يكون بتبادل العالقات مع مختلف القطاعات
  

  :ة الجمارك مع الهيئات التالية في الشكل التاليويمكن لنا اظهار عالق
  

  نوعية العالقات مع الجمارك  الهيئاترقم
  وزارة المالية  01

  
إيصال النصوص القانونية المتعلقة بمختلف المصالح 

  .والتوجيهات و القواعد المالية
  .إرسال التقريرات والمراسالت وتبادل المعلومات

غ ونشر المعلومات الجمركية في صالح الجزائريين إبال  وزارة الشؤون الخارجية  02
  .القاطنين بالخارج

  متابعة النزاعات وتسويتها  وزارة العدل  03
  التعاون عند الحدود وتبادل المعلومات  وزارة الداخلية  04
تقديم المعلومات المختلفة الخاصة بالنظام الجمركي   وزارة النقل  05

  المستعمل
  ت والتأشيراتمراجعة الملفا  البنوك  06
 رـتقديم معلومات احصائيات فيما يخص عمليتي التصدي  وزارة التجارة  07

  .و اإلستراد
تبادل المعلومات ذات طابع احصائي وطلب اخضاع   الهيئات الدولية و السفارات  08

  .الملفات لرخص التصدير واإلستراد
  .وية ملفات الجمركةتوجيهات، تقديم الرخص ايداع وتس  المتعاملين اإلقتصاديين  09
  
  

  .تكيف مهام إدارة الجمارك مع االتفاقيات و المنظمات الجمركية-2الفقرة 
 التجارة الخارجية كان ال بد على ادارة الجمارك عملية   باعتبار الجمارك مصلحة تنظيم 
 والجمارك بصفة  عامة التجارة العالمية بصفةالمنظماإلحتكاك مع المحيط الخارجي 

  .خاصة
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 الجمارك الجزائرية بمجهودات من أجل تكييف مهامها مع العالم و لقد قامت     
  :الخارجي المتحكم في المادة الجمركية و ذلك من خالل

  )1بند  (OMDمارك إصالح المنظومة الجمركية تبعا للمنظمة العالمية للج -
   )2بند  (KYOTOإصالح المنظومة الجمركية تبعا إلتفاقية كيوطو -

  
   OMDإصالح المنظومة الجمركية تبعا للمنظمة العالمية للجمارك  -1بند
يعد مجلس التعاون الجمركي الحامل إلسم المنظمة العالمية للجمارك حاليا، منظمة      

مسائل الجمركية على المستوى العالمي والمؤسس دولية ما بين الحكومات المكلفة بال
 دولة عضو إال أنه أصبح حاليا منظمة 17، وقد جمعت الجلسة األولى 1953.01.26في

  . اتفاقية دولية17 عضو يشرف على تسيير 161دولية تضم 
  1:ويعمل مجلس التعاون الجمركي على تحقيق األهداف التالية

  .ول العالميإنجاز تشريعات جمركية تتجاوب والتح -
تنظيم برامج تكوينية وملتقيات لحساب موظفي القطاع الجمركي بهدف رفع  -

 .مستواهم العلمي والثقافي
 . ويضمن توزيع المعلومات الجمركيةءتقديم مساعدات تقنية لدول األعضا -
يقوم مجلس التعاون الجمركي على إعداد إتفاقيات دولية تنظم مسألة تصنيف  -

 . الجمارك  البضائع والقيمة لدى
 
 :ومن أهم اإلتفاقيات الجمركية المتعددة األطراف     

 .خاصة بتبسيط إجراءات التجارة الخارجية:   KYOTOإتفاقية كيوتو
 إلى اإلتفاقية 1966-12-19لقد إنظمت الجزائر في : في إطار مجلس التعاون الجمركي

ة في أشغال المتعلقة بإنشاء مجلس التعاون الجمركي وهي حريصة وبصفة منتظم
  .المجلس

-12-19إنظمت الجزائر إلى إتفاقية تصنيفة المجلس في : في ميدان تصنيفة البضائع
 والتي دخلت حيز التنفيذ 1985-06-10 كما وقعت على إتفاقية النظام المنسق في 1966

  . 1992-01-01في 
وقامت  1977-06-09أنظمت الجزائر إلى إتفاقية نيروبي  : في ميدان مكافحة التهريب

 مالحق 4بتضمين أحكامها وكذا منظومتها الجمركية تبعا لهذه اإلتفاقية، كما تبنت الجزائر 
  .  ملحق موجودة في أحكام هذه اإلتفاقية 11من بين 

  : في ميدان القيمة لدى الجمارك
 بتنسيق 1976- 02-22 المؤرخ في 14- 76قامت الجزائر ومن خالل المرسوم رقم 

  .مة يمفهوم بروكسل للققيمتها الجمركية وفق 
 من قانون الجمارك، لكن ينبغي اإلشارة إلى ان 16و احتضنت هذه القيمة المادة 

  2.الكثير من الدول تراجعت عن مفهوم بروكسل للقيمة
  

                                                 
 عنان رضوان، األنظمة الجمرآية اإلقتصادية في ظل إقتصاد السوق، مذآرة تدخل ضمن متطلبات لنيل شهادة ليسلنس تطبيقي فرع محاسبة و  1

  .63  ص2002 آلية العلوم اإلقتصادية و التسيير خروبة  سنة  جباية
  .ع الثاني من المطلب الثاني، الفصل الثانيأنظر الفر- 2
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  1 :يات التقنية األخرى التي صادقت عليها الجزائروفيما يخص باقي اإلتفاق     
   .1963-06-08اإلتفاقية الجمركية المتعلقة بالبضائع الخاصة بالمعارض  -
  .1971-06-07اإلتفاقية الجمركية المتعلقة بالعبور الدولي للبضائع في  -
 . 1972-12-02اإلتفاقية الجمركية الخاصة بالحاويات في  -
   .  1991 -05-17 المؤقت في اإلتفاقية الجديدة للقبول -

عها وتنظيمها على ضوء قرارات يهذا يؤكد على الجزائر ضرورة تغيير تشركل 
  .وإتفاقيات المنظمة

  
    KYOTOإصالح المنظومة الجمركية تبعا إلتفاقية كيوطو – 2بند

ك  من قبل المنظمة العالمية للجمار1974اليابانية سنة " كيوطو" الدولية إتفاقيةتم توقيع 
  .لتسهيل اإلجراءات واألنظمة الجمركية

  
ونحن نعلم أن التجارة الدولية شهدت تطور كبير في مختلف المجاالت كنقل البضائع      

 تطور التجارة الخارجية مرهون بإرضاء المتعاملين بالدرجة األولى وفي ،وجمركتها
ألنظمة  هي بمثابة أساس وقواعد اKYOTO أن معاهدة OMD أقر مؤتمر1999جوان 

  .  الجمركية كما أنها جملة من التسهيالت الجمركية
  

وفي ظل اإلصالحات اإلقتصادية وأمام الحتميات الدولية، إقتنعت الجمارك      
   .KYOTOالجزائرية بضرورة تكييف نظامها ومبادئ إتفاقية 

 .تومن أهم اإلصالحات التي قامت بها الجزائر وفق مبادئ اإلتفاقية هي تقديم تسهيال
  :في المجاالت التاليةكانت 

  . إعتماد األنظمة الجمركية اإلقتصادية -
إعتماد نظام اإلعالم اآللي كأولوية حتمية ويظهر ذلك من خالل إنشاء المركز  -

 .  SIGADالوطني لإلعالم اآللي و اإلحصائيات مع تبني نظام النتاج
  

  تطور مهام إدارة الجمارك وعصرنة مختلف وسائلها: 2المطلب
جدت ادارة الجمارك في مواجهة التوجهات اإلقتصادية الجديدة، منذ مطلع و  

ارجية، ـارة الخـالتسعينات و باعتبار تواجدها في طليعة المؤسسات المشرفة على التج
  .و بحكم تواجدها على الحدود كان عليها السهر على تطوير مهام ادارة الجمارك

  
  تطور مهام إدارة الجمارك: 1فرع 
تطوير مهام إدارة الجمارك يكون بالتخلي عن دورها الكالسيكي المتمثل في ان      

تحصيل الحقوق و الرسوم الجمركية و ذلك بجعل مهامها يسعى إلى تجسيد ما يصبو إليه 
انفتاح اإلقتصاد الوطني و ال يكون هذا إال بمشاركة ادارة الجمارك المتعاملين 

  .اإلقتصاديين على تخطي جميع العراقيل
  

                                                 
 عماري هشام األنظمة الجمرآية في ظل تحديات التحوالت اإلقتصادية الراهنة آلية العلوم اإلقتصادية والتسيير خروبة ملحقة دالي ابراهيم   سنة  1

  50    ص 200-2003
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صالحات على مستوى إارعت ادارة الجمارك بتبني ـلى هذا المسعى سإو للوصول      
ات عصرية تمكن تقليل ـالتسيير اإلداري لإلدارات العمومية، و ذلك باعتماد آلي

، كما أنها حافظت على المهام الموكلة ة في الخدمة العموميةاليف و ضمان الفعاليـالتك
  .)1فقرة (لها 

  
     و في إطار اإلصالحات التي عرفتها مهام الجمارك تم تخفيف العبء على الهيئة 

  ).2فقرة (الوصية 
  ).3فقرة ( كما عرفت الجمارك قفزة من أجل إرتقاء إلى متعامل إقتصادي 

  
  ارك مهام إدارة الجم : 1الفقرة

تضمن قانون الجمارك مجموعة من المهام الموكلة إلدارة الجمارك،  تتمثل المهام   
األساسية المنصوص عليها عموما في ضمان تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية بمناسبة 
عملية إستيراد البضائع أو تصديرها، والسهر على حسن تطبيق الشكليات اإلدارية التي 

ارجية فضال عن المساهمة في حماية اإلقتصاد واإلنتاج تسبق عمليات التجارة الخ
الوطنيين، باإلضافة إلى المساهمة مع اإلدارات األخرى المعنية في تنفيذ القوانين 

     1والتنظيمات المتعلقة بتحويل وسائل الدفع، وكذا الحفاظ على الصحة العمومية
  :يمكن تبيان مهام إدارة الجمارك من خاللو

  )1بند  (ةالمهمة الجبائي -
 )2بند (المهمة اإلقتصادية  -
  )3بند (مهام أخرى  -

  
  المهمة الجبائية:1بند 

امة، ـبي بدرجة هيارك مصلحة تحصيل ضرـم كانت إدارة الجمـمنذ عهد قدي  
و مازالت حتى اليوم تمتاز بالطابع الجبائي إال ان هذا المهام تالشى على مكان عليه 

  .ى رأسها توسع و تطور المبدالت التجارية نظرا لعدة اعتبارات عل عهدعهدا بعد
تلعب المداخيل المتحصل عليها من طرف إدارة الجمارك من تحصيل الرسوم الجمركية 

  . دور كبير في تموين الخزينة العمومية
  

كما ينبغي اإلشارة إال ان إدارة الجمارك لم تحصر مهمتها الجبائية في تحصيل      
سوم جمركية و إنما توسعت لتشمل إرادتها الغير الجبائية إرادتها الجمركية من حقوق و ر

  :1و يمكنها ذلك من خالل
ائع المحجوزة أو المتخلي عنها و التي ـزاد العلني للبضـادة تحريك المبيعات بالمـإع-

 1996ة ـ دج في سن193.818.276: اليةـالغ التـها الحصول على المبـتم من خالل
   .1998دج في سنة 406.799.619و 1997دج في سنة 713.956.151و 
  

  

                                                 
  ) .من غير تريقيم ( 2000مارك أآتوبر برنامج إصالح و عصرنة الجمارك الجزائيرية، المديرية العامة للج- 1
  . آما اننا لم نتمكن من الحصول على بيانات مالية دقيقة للسنوات األخيرة-
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الح المؤسسات ـاتج عن المبيعات بالتراضي لصـا سبق المبلغ النـلى مإو يضاف      
   .1992دج سنة 422.264.866و الهيئات العمومية و الذي يصل إلى مبلغ 

  
ة على ـاتجة عن تطبيق العقوبات الماليـ الغير الجبائية النترادااإلتحصيل      

الح إدارة ـرارات العدالة المتخذة لصـمرتكبي المخالفات بفضل متابعة أحسن لتنفيذ ق
الجمارك و اللجوء إلى المصالحة الجمركية كوسيلة سريعة لتسوية  المنزعات الجمركية 

 1999 و 1998في سنة : صيل المبالغ التاليةحيث سمحت هذه األخيرة بتح
 أي ما يعادل في 1999دج لسنة 439.799.785، و 1998دج في سنة 90.691.642

  .دج 530.491.427المجموع 
  

 ضرائب  -  جمارك( ار الفرق المشتركةـيات المراقبة الالحقة في إطـتدعيم عمل     
 1998ة ـدج سن1.131.980.415: اليةـغ التـاصي مبالـو التي سمحت بتق) تجارة –
   1999دج سنة 1.339.000.000و 
  

  1المهمة اإلقتصادية : 2بند 
تنظيم التجارة الخارجية على  تعمل  في إطار مهامها اإلقتصاديةإدارة الجمارك  

فهي تعمل على تطوير التبادالت التجارية وتعمل على مكافحة ) اإلستيراد والتصدير(
ان حراسة الحدود اإلقليمية ونشاط الموانئ والمطارات التهريب عبر الحدود وذلك بضم

الفات والقوانين والتنظيمات المكلفة ـفي الميدان الجمركي ولها سلطة البحث في المخ
أنها، كما  تقوم بإعداد إحصائيات التجارة الخارجية لمعرفة وضعية الميزان التجاري و 

المنتوج الوطني بصفة خاصة و خاصة تعمل على حماية االقتصاد الوطني بصفة عامة و 
 حالة إدخال منتوج اجنبي إلى مثل  antidumbingذلك بفرض اجراءات ردعية مثل 

      2.السوق الوطني بأثمان تقل عن ثمن المنتوج الوطني
  

  :مهام أخرى: 3بند 
     من خالل أحكام القوانين و التنظيمات الجمركية يمكننا تلخيص مهامات مختلفة 

اركإلدارة الجم  
  .إحترام التشريعات والقوانين المنظمة لعالقات المالية والسهر على تطبيقها -
 .مراقبة التحركات المادية لرؤوس األموال -
 .نقلين عبر الحدودتمراقبة هوية األشخاص الم -
 . مراقبة الصرف -
ع و التغليف ـراد و نوعية البضائـة النوعية من حيث مراقبة عملية اإلستيـمراقب -

 .تها لشروطها و فحص المتنوج قبل نزوله للسوق الوطنية و مدى مطابق
  
  

                                                 
1 -Djbara A.C organisation et mission de la douane, institut national de la  magistrature, 13éme promotion 1ere 

année,2002-2003. 
 الجمرآي في ظل التحوالت اإلقتصادية رسالة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم اإلقتصادية فرع تخطيط  بن فايز محمد، نظام 2

  ..55 ص 2000إقتصادي معهد العلوم اإلقتصادية و التسييرسنة 
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حماية التراث الوطني و ذلك عن طريق حماية التراث الثقافي و الفني و المحافظة  -
 .على االثار الوطنية

ورات ـول المنشـالمية بمنع دخـظة على العقيدة اإلسافـاية المجتمع بالمحـحم -
 . و األشرطة التي تسيئ إلى ديننا الحنيف إلى جانب المحافظة على أخالق األفراد

  
  )الوزارة(تخفيف العبء على الهيئةاالوصية : 2الفقرة 
إن إلغاء االحتكار والدخول إلى سياسة تحررية وعلى وجه الخصوص التحرير   

 وبدون تحضير المؤسسات فرض إعادة بداية التسعيناتة الخارجية في المباغت للتجار
تعريف مهام ودور الجمارك ضمن االقتصاد الوطني وإعادة النظر في مناهج تسييرها 

  . وسيرها وفق للمناخ الجديد
  

 جاء 1988 اوت 22 المؤرخ في 10-98في هذا السياق فإن قانون الجمارك      
جزء هام  من المهام المتعلقة بتسيير الجمارك، وإسناده إلى ليخفف على الهيئة الوصية 

المديرية العامة للجمارك وهذا كان نتيجة حتمية لتكاثر عمليات التبادل التجاري خاصة 
باعتماد سياسة التفتح والتحرر لذلك كان من األجدر أن تقوم مديرية العامة للجمارك تحت 

بحا للوقت و من أجل تكريس مبدا تقريب إشراف المدير العام للجمارك بعدة مهام ر
  .اإلدارة من المواطن

  
وسنحاول تبيين الحاالت التي أصبحت من اختصاص المديرية العامة للجمارك بدال      

  .عن الوزارة
  

  من قانون الجمارك) 19المادة (الترسيم النوعي : 1الحالة 
 من قبل إدارة  كانت البضائع والتي تخضع للضريبة محل تحقيق07- 79 قانون -

  الجمارك ضمن شروط يحددها وزير المالية 
   فالشروط أصبحت محددة من طرف المدير العام للجمارك 10- 98 قانون -
  

  قانون الجمارك) 20مادة (المحضورات  / IIالفصل  : 2الحالة 
 أو التصدير وكذا ديجوز تنظيم أو توقيف بعض البضائع من االستيرا : 07-79قانون  -

   وزير المالية–لكمية أو التعريفة من اختصاص مسألة ا
   وزير الخارجية-                                        

أصبح تحقيق في هذه المسائل وكذا شروط العامة لتطبيق هذه المادة  : 10- 98قانون  -
  .من اختصاص التنظيم

  
  )32المادة (إنشاء مكاتب الجمارك :  3الحالة 

  حية إنشاء مكاتب الجمارك وغلقها لوزير المالية صال07- 79 قانون -
   صالحية إنشاء مكاتب الجمارك وغلقها لمدير العام للجمارك10- 98 قانون -
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ماكن الممارسة العادية إمكانية فتح المكاتب خارج أوقات العمل وخارج أ : 4الحالة 
  .  من قانون الجمارك34المادة 

   كيفية تطبيق المادة يحددها وزير المالية07- 79  قانون-
   كيفية تطبيق المادة يحددها المدير العام للجمارك10- 98 قانون -
  

  ) 166المادة (المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية  : 5الحالة 
حت نظام المصنع الخاضع للمراقبة يتم وقف عند دخول البضائع ت: 07- 79 قانون -

  الحقوق والرسوم
   ويمكن تكون استثناءات عن هذه القاعدة وتحدد هذه االستثناءات عن طريق القانون-
  االستثناء أصبح عن طريق التنظيم: 10- 98 قانون -
  

  .187إعادة تموين باإلعفاء المادة  : 6الحالة 
  ى قرار من وزير المالية يمنح هذا النظام بمقتض07- 79 قانون -
   يمنح هذا النظام بمقتضى المدير العام للجمارك10- 98 قانون -
  

  195التصدير المؤقت المادة  : 7الحالة 
   قانون الجمارك وزير المالية193 يحدد كيفية تطبيق المادة 07- 79قانون  -
 مارك قانون الجمارك المدير العام للج193 يحدد كيفية تطبيق المادة 10- 98قانون  -
 الذي 1999 فيفري سنة 03 الموافق ل 1419 شوال عام 17 مؤرخ في 13مقرر رقم (

  ). من قانون الجمارك195 و 193يحدد كيفية تطبيق المادة 
  

على ما ويستفاد من هذه الحاالت أنه أصبحت تتصف ببعض الليونة اإلجراءات   
من المواطن ومن أجل  قبل وهذا طبعا يتوافق مع سياسة تقريب اإلدارة كانت عليه من

أن قوانين التنظيم سهلة التغيير باإلضافة إلى أن كما السرعة في اإلجراءات خاصة 
  .وزارة المالية ليست وصية على إدارة الجمارك فقط

  
إلى انه و في حقيقة األمر مسألة تقريب اإلدارة من المواطن مازالت نسبية و الكثير      

  . قيدات اإلدارية خاصة على مستوى الملفات اإلداريةمن المتعملين مازلوا يشكون التع
   

  .إرتقاء مؤسسة الجمارك إلى متعامل إقتصادي: 3فقرة
أول ما يمكن القيام به من اجل إرتقاء مؤسسة الجمارك إلى متعامل إقتصادي، هو      

ان تكون األرضية مناسبة لذلك و طبعا يكون هذا بتوجيه التجارة الخارجية نحو السياق 
   .1الغربي و كذلك اإلدارة التامة بالتخلي عن جو و عقلية النظام السابق

  
  

                                                 
1 Mohamed BACHA, analyse de la transition à l’economie de marché à la lumiére de la dynamique des 
sysetames, thése pour obtenir le diplôme de doctorat d’état faculté des sciences economiques et sciences de 
gestion université d’alger 2001, p326. 
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، حيث يعتبر قانون 1995ة نظهرت أولى عالمات بروز نظام تجاري جديد س     
ه إلغاء إجراءات النظام القديم التي كانت تتمثل في  أول خطوة بإتجا1995المالية لسنة 

وميزانية العملة الصعبة، التي عوضت بمخطط تمويل ) PGI(البرنامج الشامل لإلستيراد 
  .خارجي تحت إشراف البنوك مباشرة

 المؤرخ 37-91إال أن بوادر تحرير التجارة الخارجية بدأت فعليا بإصدار مرسوم رقم 
لق بتحديد شروط التدخل في عمليات التجارة الخارجية دون  المتع1991 فيفري13في 

  .  الخاص وتمييز بين المتعاملين من القطاع العام
  

 الموقعة من صندوق النقد  Stand Byتأكدت هذه السياسة بعد إتفاقية ستاند باي    
 والذي تم من خاللها اإلتفاق على برنامج التصحيح الهيكلي 1994الدولي في أفريل 

اش اإلقتصاد الوطني حيث كانت من الشروط المعروضة من الصندوق إلتمام إتفاق وإنع
  .إعادة هيكلة تحرير التجارة الخارجية

  
إن التفتح على الخارج من خالل تحرير التجارة الخارجية والتي تعتبر أحد أساسيات       

وتصدير  مؤسسة مقاولة إستيراد 7000 عن لإقتصاد السوق تمخض عنه إنشاء ما اليق
، األمر الذي رفع من حجم المبادالت التجارية مع الخارج وسمح بإعادة 1997بحلول 

   1.صياغة خريطة المتعاملين مع الجزائر
     

وفي هذا إطار سعت مؤسسة الجمارك إلى محاولة اإلرتقاء إلى شريك أو متعامل      
  .إقتصادي إستجابة لمتطلبات اإلنتقال إلى نظام إقتصادي جديد

  
حيث أن تأشيرة االنتقال إلى  نظام اقتصادي بالدرجة االولى هي رضا المتعاملين      

  .ة أمام هذا الوضعتدارة الجمارك الجزائرية لم تبقى صامااألقتصاديين، 
  

إن نيل رضا المتعاملين االقتصاديين هي مسألة تقنية من جانب كبير حيث تعتمد      
ما هي : قيود و السؤال الذي يطرح في هذا المجال هوعلى إزالة العوائق و الحواجز و ال

  .؟ المتعاملين االقتصاديينامامالقيود التي يمكن أن تقع كحاجز 
  

ات التجارية للدولة ما تتخذ باستخدامها الدوات فنية هي القيود الجمركية ـإن السياس     
ذي يعد من عمد و تكون هذه القيود في مجموعها ما يعرف بالنظام الجمركي للدولة، ال

هذه السياسات، و هي اإلجراءات الخاصة التي تتخذها السلطة العامة في الدولة من 
  . 2قوانين و لوائح و منشورات خاصة

  
  
  

  
                                                 
1 - OUATAH RABAH, l’evolution recente du commerce exterieur et sa place dans la perspective de l’économie 
du marché, ministere du commerce juin 95page 22 . 

  .25دآتور خالف عبد الجبار خالف، القيود الجمرآية و تطور التجارة الخارجية للدول االخذة في النمو، دار الفكر العربي، ص - 2



 27 

  اإلصالحات اإلدارية و الجبائية الجمرآية في ظل سياسة التحوالت اإلقتصادية  : I  الفصل
 

وطني و الحفاظ على ـماية المنتوج البإعتبار ان القيود الجمركية أداة فعالة لح     
استقرار الحالة الداخلية و التحكم في تيارات التبادل التجاري وضعت سياسات القيود 

  . التعريفية و الغير التعريفية كمبدأ لحماية االقتصاد الوطني بالدرجة االولى
  

   القيود التعريفية :أوال
 من 6جمركية و حسب أحكام نص الفقرة تمثل القيود التعريفية الحقوق و الرسوم ال     

جميع الحقوق و الرسوم و األتاوى أو مخلف الضرائب "بأنها . من قانون الجمارك5المادة 
  ". من طرف إدارة الجماركةاالخرى المحصل

  .و يمكن التعريف بين نوعين أساسيين من الرسوم الجمركية، الرسم القيمي و النوعي
  
   TAXE ADVALOREM:الرسم القيمي- 1

 كنسبة في قيمة السلعة و الخدمة الخاصة له، فهو يتحدد كدالة في  هذا الرسميفرض     
  . في قيمة السلعة%12كأن يفرض رسم جمركي قدره . تلك السلعة أو الخدمة

  
  TAXE SPECIFIQUE :الرسم النوعي-2

او يفرض مبلغ معين على كل وحدة من وحدات السلع التي تكون بالوزن أو الحجم      
  .العدد
مر حتما  األ هذالقد تراجع استعمال الرسم النوعي في الوقت الحالي و نحن نرجع     

  .لتنوع السلع و الخدمات و تعقد انواعها
  

  . القيود الجمركية الغير التعريفية:ثانيا
تتمثل هذه اإلجراءات في أساليب كمية و اخرى سعرية  و أخرى تتعلق بالقيود      

  .اإلدارية
  
  :القيود الكمية -1

يقصد بهذا النوع تلك التدابير التي تضعها الدولة بهدف تحديد الكميات المصدرة أو      
المستوردة من السلع المختلفة و هي تعد كاستثناء لقاعدة عدم استعمال القيود الكمية في 

  .التجارة الدولية
  :و من اساليب القيد الكمي ما يلي     

  
  : الحظر-أ

 هو منع سلعة معينة من الدخول إلى 1 فقرة 21ب مفهوم نص المادة إن الحظر حس  
  .دولة أو خروجها باية صفة كانت

  
و تعتبر البضاعة المستوردة او المعدة للتصدير محظورة إذا تعين خالل عملية      

  .1الفحص ما يأتي
  

                                                 
  . من قانون الجمارك 22 من المادة 2الفقرة - 1



 28 

  إلقتصادية اإلصالحات اإلدارية و الجبائية الجمرآية في ظل سياسة التحوالت ا : I  الفصل
 

  .إذ لم تكن مصحوبة بسند أو ترخيص أو شهادة غير قابلة للتطبيق -
  .إذ لم تتم اإلجراءات  الخاصة بصفة قانونية -
  

نوي ـاالي هو إجراء ثـارة إلى أن هذا النوع من القيد في الوقت الحـو تجدر اإلش     
  .و استثنائي

ية  مع الخارج و كذلك اعتماد سياسة و نحن نرجع هذا األمر إال توسع المبدالت التجار
  .التجارة الخارجية التي تمثل أساس زوال القيود

  
ائع التي تحمل البيانات مكتوبة على ض عموما هي الب- عند اإلستراد–ومحل الحظر      

المنتوجات نفسها أو على األغلفة و الصناديق أو األحزمة أو األظرفة أو األشرطة أو 
اعة  االتية من الخارج هي ذات منشأ ضها ان توحي بأن البشأن الملصقات التي من

  .1جزائري
  .ائع الجزائرية أو األجنبية المزيفةض الب–عند االستراد –كما تحضر من جهة أخرى 

  
  :نظام الحصص ب 

نظام الحصص هو نظام تحل بواسطته الدولة الكميات أو القيم التي تسمح باسترادها      
  .ينة على انه يحضر استراد كل مازاد عن ذلك من السلع، خالل فترة مع

  
  : و تتخذ صور نظام الحصص في صورتين تاليتين     

قد تكون الحصة المطلوب تحديدها على أساس قيمي، بمعنى أن تحدد القيمة الكلية - 1
للمنتوجات المسمح استرادها، فإذا نفذت هذه القيمة أصبح محظورا استراد هذه 

  .2المنتوجات
د تحدد الحصة على أساس كمي فتحدد أحجام اإلستراد بالوحدة و هذا النوع  كما ق- 2

يحمي مباشرة اإلنتاج المحلي، بينما ال يحدد مقدما قدر العموالت االجنبية التي ستتحملها 
الدولة في سبيل استيرادها من الخارج، فضال عن انه يتيح مجاال إلرتفاع األسعار في 

  .الداخل
  

  : 3ئع التي يمكن ان تكون محل نظام الحصص ما يليمن شروط البضا     
أنه إذا تبين ان إستيراد منتوج بكميات متزايدة بصفة مطلقة بمقارنتها مع اإلنتاج -

  .الوطني
إذا كانت السلع المستوردة تهدد بإلحاق ضرر خطير بفرع من اإلنتاج الوطني -

  . أو منافسة لها مباشرةةلمنتوجات مشابه
  

  
  
  
  

                                                 
  . من قانون الجمارك22المادة - 1
  .44ف عبد الجابر خالف ، مرجع سابق ص  الدآتور خال- 2
  . من قاون الجمارك20 من المادة 2الفقرة - 3
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  :أساليب السعرية/ 2
 فيما يخص تحقيق المنافسة العادلة لحكومات GATTالجات جاءت احكام اتفاقية      

  .الدول باتخاذ إجراءات مضادة للسلع التي تغرق أسواقها
  

  إلغراق و اإلعانات التي أفرزتها جولة طوكيواو من بين اهم إجراءات المضادة      
« TOKYO Round »  لمثل هذه السياسات ان تطبق ضح للدولة التي تتعراسمال هي 

    « Droits et taxes antidumping »رسوما أو حقوقا مضادة لإلغراق 
  
  . القيود اإلدارية/ 3

ا السلطات العامة في يعد من قبيل القيود الجمركية اإلجراءات اإلدارية التي تضعه  
الدولة مستهدفة بذلك التأثير على المبدالت الخارجية استيرادا أو تصديرا و ذلك بالتشديد 
في وضع التشريعات و كذا في تطبيقاتها و بكل اختصار يمكن أن نصل إلى كلمة الداء 

  .  اإلداري و هي البيروقراطية
  

  :و من أهم إجراءات التعقيد     
ات في تطبيق التعريفة الجمركية بتداخل فئتها ـادرة من السلطـات الصتعقيد اإلجراء* 

  .و تشابك إجراءاتها و تنوع بنودها
  .سائلها و أسعارهاوتعدد طرق تقدير الرسوم المفروضة على السلع و المنتوجات و * 
  .  اشتراط تقديم عالمات المنشأ أو شهادتها و الوضع*
نقل البضائع و تجهيز السفن لتفريغ و كذلك فرض تكاليف مرتفعة على التخزين و *

  .بالنسبة للدخول و الخروج من الموانئ
منع اإلستيراد بحجة المحافظة على الصحة العامة و عدم تناسب هذا الحضر مع *

  اإلجراءات المتخذة في هذا الخصوص 
  
  .القيود الفنية/ 4

تتخذ صور التعقيدات في و قد . على غرار القيود اإلدارية توجد قيود فنية تقنية     
 في اإلطار العام لحماية التي يمكن أن تكوناإلجراءات التفتيش، مراقبة النوعية و الجودة 

  .المستهلك
لقد تعرضنا من خالل ما سبق بإجاز إلى القيود بإختالف نوعيها سواء التعريفية او      

 هذه لدين و من خالغير التعريفية التي يمكن أن تحول أمام وجه المتعاملين اإلقتصا
  :الحواجز و القيود يمكن ان ينتج من جراء استعمالها ما يلي

  
  .بالنسبة للقيود التعريفية: أوال

ال يمكن ألحد ان ينكر اهمية الحقوق و الرسوم الجمركية في تموين الخزينة      
  .العمومية فهي تشكل نسبة معتبرة من مداخيل الدولة

  
نسب عالية للرسوم   -زنة    ـريفية غير مت  ـاسة تع ـتعمال سي راط في اس  ـإال أن اإلف       

   أن يؤدي ذلك إلى استنفار المتعاملين ي فإنه من البديه  أو ال تتغيرو الحقوق الجمركية
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داخلية و بالتالي ضياع فرص لالقتصاد االقتصاديين خاصة االجانب من السوق ال
  .الوطني

  
  .بالنسبة للقيود الغير التعريفية: ثانيا
ادي ـاء الدعم المـاسة القيود الغير التعريفية  هو إعطـإن أساس االستناد إلى سي     

  .و المعنوي للمنتوجات الوطنية و ذلك بعدم تعريضها للمنافسة مع المنتوجات األجنبية
ئية بالدرجة األولى القتصاد الوطني خاصة في مرحلة فتح األبواب فهي سياسة حما
  .لألسواق الخارجية

  
لكنه من جهة اخرى فاستعمال هذه القيود الغير التعريفية سيؤدي إلى عدة نتائج      

  :سلبية منها
ة يجعل المنتجون المحليون في مركز احتكاري التعريفيإن استعمال هذه القيود الغير *

  .خدمة معينة و بالتالي قد ينجم عنه التعسف في مجال احتكارهملسلعة أو 
إن تقنية و إجراءات استعمال القيود الغير التعريفية غير موحدة و غير مظبوطة بقواعد *

حسابية أو غيرها، و هي نابعة من إرادة الدولة و ذلك بفرض حماية على منتوجها 
و خاصة نسبة وضع هذه القيود التعريفية المحلي و بالتالي ستختلف حتما طريقة أو تقنية 

  .مع الدول مما يؤدي إلى التمييز في المعاملة بين هذه الدول
 يؤدي إلى رفع األثمان  الذياللجوء إلى القيود الغير التعريفية ال سيما نظام الحصص*

في الداخل بالمقارنة مع األثمان السائدة في األسواق الخارجية فإن في ذلك خنق لمزايا 
  .لمنافسة بين المنتجين المحليين و األجانبا

  .  خاصة األجانب من الدخول لألسواق الوطنية نإبعاد المتعاملين االقتصاديي*
  

تعريفية هي الو الخالصة التي نصل لها من خالل عرضنا للقيود التعريفية و الغير      
ك بما يحققه من أن في استعمال هذه القيود ينجم عنه هدف مالي و خاصة اقتصادي و ذل

  .حماية للمنتوج المحلي خاصة إذا كان فتي
  

إال أن استعمال هذه السياسة قد تصبح سالح ضد اإلقتصاد الوطني رغم المساعي      
المبذولة في إطار حماية المنتوج المحلي، كما أن استعمال لهذه القيود و خاصة الغير 

ألجانب و بالتالي نفورهم عن أرضية إرهاق المتعاملين االقتصاديين اتقوم بتعريفية و 
و األكثر من ذلك أن في هذه القيود إعاقة . المعامالت التجارية بين الداخل و الخارج

  . العولمة التجارية واالقتصاديةملمرحلة التحرير أما
  

      إن إدارة الجمارك و هي تسعى لتتكيف مع النظام االقتصادي الحر الذي يضع 
ادي ضمن أولوياته و بصفتها المعنية و القائمة بهذا التكييف بات رضا المتعامل االقتص

من الواجب عليها التخلي عن العقلية القديمة القائمة على وضع القيود و الحواجز و من 
  . في إطار إرضاء المتعامل1جهة اخرى تقديم اكبر عدد من التسهيالت

  
  

                                                 
  .  من الفصل الثاني المتعلق بالتسهيالت الجمرآية1أنظر إلى المبحث- 1
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  ي ظل سياسة التحوالت اإلقتصادية اإلصالحات اإلدارية و الجبائية الجمرآية ف : I  الفصل
 

إن إرتقاء مؤسسة الجمارك إلى متعامل اقتصادي ال يكون إال بإرضاء المتعامل      
االقتصادي  و عدم التمييز بين المتعاملين األجانب فيما بينهم أم فيما بينهم و بين المتعامل 

  . الوطني
  

 من قانون 76جسد هذا بالمادة  القديمة ويتذهنيتهاو عليه تحررت الجمارك من      
 من قانون الجمارك المذكورة أعاله لتسمح باإلستفادة 67 وكذلك المادة 1995المالية لسنة 

من إنشاء مساحات التخليص الجمركي ومستودعات مؤقتة إلى كل المتعاملين 
  .اإلقتصاديين

  
ليات التجارية و يتمحض عن هذا األمر مبدأ هام وهو حياد إدارة الجمارك في العم     

    1دون التمييز بين القطاع العام والقطاع الخاص وطني أم أجنبي خاصة بعد التنظيم الجديد
  

  عصرنة وسائل إدارة الجمارك: 2 الفرع
ولكون إدارة الجمارك وسيلة أساسية في تطبيق مسعى السياسة التحررية وجدت أمام      

تجاه التكيف مع الوضع الجديد و كان حتمية ملزمة عليها وهي أخد تدابير عاجلة في إ
  :، و تجسد ذلك من خاللذلك بعصرنة وسائلها

  )1فقرة  (إدخال نظام المعلوماتية ضمن اوالويات برنامج العصرنة -
 )2فقرة (تطوير سياسة تسيير الموارد البشرية  -
  )3فقرة (تحسين ظروف العمل و المعيشة من أولويات تحديث إدارة الجمارك  -

  
  خال نظام المعلوماتية ضمن اوالويات برنامج العصرنة دإ: 1الفقرة

     إن إدخال نظام اإلعالم اآللي في تسيير إدارة الجمارك ال يمكن اإلستغناء عنه 
  .خاصة مع فكرة التعامالت اإلقتصادية األجنبية

  
شهدت إدارة الجمارك نقصا فادحا في مجال تعداد اإلعالم اآللي كأحد التقنيات      
ير اإلدارات، وكذا في مجال التكوين المتعلق بهذا الميدان وقد نتج يتسلية المستحدثة األساس

عن هذه الوضعية إستعصاء الحصول على معلومات إحصائية دقيقة عن سير عمليات 
  .التجارة الخارجية

  
وأخذا بعين اإلعتبار هذه الوضعية ووعيا من إدارة الجمارك بعدم إمكانية المواصلة      
 تجهيز إدارة الجمارك بمجموعة من معدات اإلعالم 1982فس الوتيرة تم سنة على ن

 إال أن هذه الخطوة لم تستفد BURROUGHS Modèle   B 5900اآللي من نوع 
منها كل المصالح التابعة إلدارة الجمارك وإنما بقيت مقتصرة على مطار هواري بومدين 

 .وميناء الجزائر
قصور المجال  ي القائم آنذاك عدة نقائص في مقدمتهاوقد ميز النظام اإلعالم     

   اإلقليمي لهذا النظام
  

                                                 
  12،  ص 1996-1995 شاهدي  توفيق إجراءات الجمرآة مذآرة نهاية الدراسة فرع إدارة الجمارك المدرسة الوطنية لإلدارة  1
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  اإلصالحات اإلدارية و الجبائية الجمرآية في ظل سياسة التحوالت اإلقتصادية  : I  الفصل
 

 نقص العناصر المادية الضرورية للسير اليومي لنظام اإلعالم اآللي كالكهرباء والتهوية -
 ة البشرية المختصة في مجال اإلعالم اآلليعدم إستقرار التشكيل -
محدودية العمليات التي يتدخل فيها النظام اإلعالمي والمتمثلة في بيان الحمولة  -

 والتصريح المفصل الجمركي
عدم توفر ملفات التحليل واإلستغالل التي تسمح بضمان متابعة المبرمجات  -
)Logiciels(1      
  

لجمارك عن متابعة األوضاع في الوقت الذي كانت أصبح من الواضح عجز إدارة ا     
  .فيه التبادالت والتعامالت اإلقتصادية تتضاعف

  
     و أمام هذه الوضعية قامت إدارة الجمارك بإعتماد نظام اإلعالم و التسيير اآللي 

و لعل هذا يعود بالفائدة في خدمة إدارة ) 2بند (بأهم وسائله ) 1بند  (SIGADللجمارك 
  ).3بند  (الجمارك

  
      SIGAD(2ناتاج (نظام اإلعالم والتسيير اآللي للجمارك : 1بند

  : هو نظام لإلعالم والتسيير اآللي للجمارك الغاية منهSIGADتاج االن  
  .التحكم في عملية الجمركة عبر مختلف مراحلها -
 المراقبة الصارمة لتطبيق التنظيمات و اإلجراءات المعتمدة من طرف إدارة الجمارك -

 .بالنسبة لكافة التراب الوطني
 .التوفر الدائم على اإلحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية في الوقت المناسب -
  

و تجدر اٌإلشارة ان الناتاج من أجل تحقيق الفعلي ألهدافه هو موصول بعشرة مواقع      
وقع موزعة عبر التراب الوطني باإلضافة إلى الم) Site décentralisé(ال مركزية 

  .المركزي المتمثل في المركز الوطني لإلعالم و اإلحصائيات
    

  :تاج على أربعة أجهزة فرعية و هياو يشمل الن     
  
يتضمن كافة التنظيمات و اٌجراءات الجبائية باإلضافة إلى تصنيف : جهاز تعريفي -

  .المواد
يان بالحمولة ب(يخص عمليات التجارة الخارجية منذ بدايتها : جهاز لجمركة السلع -

  .إلى نهايتها) تيراد و التصريح بالنسبة للتصديرسبالنسبة لإل
و يخص تلك المنازعات التي يمكن أن تظهر خالل عمليات : جهاز للمنازعات -

  .التصدير و اإلستيراد
يتضمن كافة األدوات الضرورية لمعالجة المعلومات المتوفرة : جهاز احصائي -

  .بخصوص جهاز الجمركة
  

                                                 
  .9 ، ص 2003-2002مذآرة نهاية الدراسة، المدرسة الوطنية لإلدارة ) واقع و تسيير( بلحايد زهية، النظام اإلعالمي للتسيير االلي للجمارك  1
  .5 ص 1998 نظام إعالمي للتسيير اآللي للجمارك، المرآز الوطني إلعالم اآللي و اإلحصائيات  2
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  اإلصالحات اإلدارية و الجبائية الجمرآية في ظل سياسة التحوالت اإلقتصادية  : I  الفصل
 

  1وسائل الناتاج: 2بند 
لقد اضطر اعتماد مثل هذا النظام ادارة الجمارك إلى توفير ما يلزم من امكانيات       

 في توظيف عدد هام من اإلطارات 1994مادية و بشرية، و قد شرعت اإلدارة منذ 
  . المتخصصين في مجال اإلعالم اآللي و اإلحصائياتةجامعيال

  :و هكذا أصبح تعداد العاملين في هذا النظام كما يلي
  . إطار35 -
  . عامل التحكم33 -
  . عامل تنفيذ24 -

       
فقد تحصلت إدارة الجمارك من شركة أجنبية على : أما في يخص الوسائل المادية     

 ماليين دوالر 03بلغت قيمتها أزيد من ) من الجيل الرابع(اتها أجهزة لإلعالم اآللي بملحق
  . ألف دوالر أمريكي75ثم اتبعت هذه العملية ببرنامج تكوين قيمتها . أمريكي

  .و العروض من قبل الخبراء ما زالت مطروحة لتحسين في الشبكة
  

  : و تتمثل الوسائل المادية فيما يلي     
  .غتين العربية والفرنسية باللTERMINAUX بند عامل 48 -
   .PC حاسوب 44 -
  .IMPRIMANTES   آلة طابعة   51 -
  .SERVEURS  موزعات أجهزة تزويد بالمعطيات 47 -
  

  :أضف إلى ذلك مجموعة من األجهزة الخاصة بشبكة اتصال المعطيات و هي     
 .MODEMS مودام 10 -
 .MULTIPLEXEURS أجهزة اإلرسال 05 -
  .UB NETWORKUل المعطيات  مجمعات ايصا06 -
  

  :باإلضافة إلى هذه الوسائل، المركز مجهز بعدد من المرافق و هي كالتالي     
  

يعمل ليل نهار بدون انقطاع و تتمثل مهمته في دعم كافة الوقائع : مركز الحسابات - 1
اإلحصائية و استفائها بحسب المستجدات و كذا تحقيق جميع المتطلبات التي 

 .م اآللييقتضيها اإلعال
  

يتم في هذه القاعة تصميم و تطبيقات اإلعالم اآللي : قاعة لتطوير العمل الجمركي - 2
و تنميتها حيث تستجيب للمتطلبات التي يقتضيها نظام اإلعالم اآللي و التسيير 

 في اللغة الفرنسية و المشار SIGADاآللي للجمارك المعروف بالحروف األولى 
 .في اللغة العربية" ناتاج"إليه باألحرف األولى 

  

                                                 
  .6 المرجع السابق ص  1
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  اإلصالحات اإلدارية و الجبائية الجمرآية في ظل سياسة التحوالت اإلقتصادية  : I  الفصل
 

و هي مجهزة باحدث وسائل اإلعالم اآللي المعتمدة في تلقين : قاعة التدريب - 3
المستعملين من وكالء العبور و وكالء اإليداع و المتعاملين اإلقتصاديين و إعالم 

المشار إليه " ناتاج" كيفية إستعمال نظام اإلعالم اآللي والتسيير اآللي الجمارك
 .أعاله

 
الغاية منها تزويد المستعملين من إدارات : قاعة لإلطالع على الوثائق اإلحصائية - 4

و مؤسسات عمومية، باحثين و متعاملين إقتصاديين بكل ماهو بحاجة إليه من 
 .ارة الخارجيةالمعلومات اإلحصائية التي تتعلق بالتج

  
و هو مجهز بكل الوسائل الالزمة لتصليح تعطالت مختلف : مخبر الصيانة - 5

األجهزة باإلضافة إلى إجراء إختبارات تقنية على أجهزة اإلعالم اآللي المتحصل 
 .عليها حديثا

 
أنشأت هذه القاعة في سياق تحسين ظروف العمل بالنسبة للعاملين : قاعة اإلطالع - 6

 .فرة على كل الوسائل الالزمة لذلكبالمركز و هي متو
  

  : الهيكل التنظيمي لشبكة الناتاج 
 أكتوبر فإن التنظيم اإلداري للمركز الوطني 24للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في طبقا      

  :لإلعالم اآللي و اإلحصائيات الممثل في الشكل اآلتي
 قامت الجمارك الجزائرية بوضع نظام CNISعلى إثر إنجازات مركز اإلعالم اآللي و اإلحصائيات 

  تعمل، إذ يعتبر هذا األخير و بكل جوانبه وسيلة ثمينة للعصرية و" ناتاج"إعالمي و سير آلي المدعو 
  . في العملياتاإلسراع و الشفافيةعلى 
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  اإلصالحات اإلدارية و الجبائية الجمرآية في ظل سياسة التحوالت اإلقتصادية  : I  الفصل
 

  1 الناتاج في خدمة إدارة الجمارك  أهمية وسائل: 3بند 
  :الدور الذي تقوم به وسائل الناتاج في خدمة إدارة الجمارككار نال يمكن إ     
يسمح هذا النظام بجعل كافة عمليات الحساب و البحث الوثائقي المتصلة بمراقبة  -

التصريحات الجمركية تتم بصورة آلية و لقد أصبح استعمال مثل هذا الجهاز ممكنا 
احية كافة الحقوق و بفضل وجود تعريفة آللية تتضمن هذه التعريفة الهامة من ن

  الرسوم و من ناحية أخرى جميع النصوص القانونية المتصلة بالتجارة الدولية
إن جهاز النتاج قادر على التحكم في تدفق المعلومات و تنظيمه بكل فعالية و ذلك  -

 بفضل توفر جهاز معلوماتي قوي يمتاز بقدرة كبيرة على معالجة المعلومات 
ت كاملة تجعل المهتم باألمر على بينة كاملة من أمره الحصول مباشرة على معلوما -

 .بخصوص تطبيق القوانين السارية المفعول
 .تسهيل عملية تحرير مختلف التصريحات الجمركية -
 .تمكين مستعمل النظام من اإلطالع على تفاصيل التعريفة ان هو أراد ذلك -
تطابق التام بين تشكيل عامل اطمئنان حيال عمل الجهاز الجمركي ما دام يفرض ال -

 .حسابات مصالح الجمارك و التصريحات المدلى بها من طرف المصحح الجزائري
ربح الوقت بالنسبة للمتعامل حيث تسمح به آلية اإلجراءات المعتمدة اذ تقلصت المدة  -

 48الفاصلة بين قبول التصريح من طرف ادارة الجمارك و رفعها من صاحبها بـ 
 .ساعة

 :الح الجمركية و ذلك من خالل ما يليالسير العقالني لمص -
عمال المتصلة بمراقبة التصريحات إلى تلك النشاطات المشتبه فيها نظرا توجيه األ •

  .لما تنطوي عليه من امكانيات أكبر فيما يخص حدوث عمليات التزوير
اعتماد محاسبة ألية يجنب العاملين في هذا المجال عند القيام على سجالت  •

 .للحسابات
 التكرارية المملة بالنسبة ألعوان الجمارك ال سيما تلك  العملياتفل التام بتلك التك-

 .المتعلقة باستالم التصريحات الجمركية
  

  تطوير سياسة تسيير الموارد البشرية-2فقرة 
انطالقا من المبدأ الذي ينص على أن فعالية أي تنظيم ال جدوى لها إال باعتبار كفاءات      

بتنفيذه و تحسبا ألهمية تغيير الذهنيات و تطور السلوكات أدت استراتيجية الرجال المكلفون 
  .اصالح و عصرنة الجمارك إلى التركيز على تطوير الموارد البشرية و التكوين

  
 ظاهرة خاصة و مقلقة على مستوى 1993لقد بينت التشخيصات التي تمت في      

 و خاصة التأطير الجامعي، و بمستوى تأهيل  تتميز بقلة التأطير الموارد البشرية التي كانت
  .ال يتماشى و مهام المؤسسة الجمركية ضمن إقتصاد السوق

  
  
  
  
 

                                                 
  .6 ص  المرجع السابق1
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 من 1,5 ال تحتوي إال على 1993في سنة %  3,5إن نسبة التأطير التي كانت تساوي      
  .1خريجي الجامعة

  
و ضمن هذه الحالة تكتسي األعمال المشروع فيها من أجل تحسين الوضع صيغة      

إستعجالية و تهدف إلى وضع أسس تطوير مستقر للتنظيم يسمح للجمارك بالتحكم في 
  .لمهنيةا لسياسةمستقبلها بواسطة إعادة اإلعتبار

  
    سياسة التأطيرثتحدي : 1بند 

ات تأطير أعوان الجمارك كانت مجمدة منذ فترة طويلة و مراجعة أحكام إن عملي     
 وكذا تنفيذ أحكام قانونية أساسية أخرى سمحت للجمارك 1994القانون األساسي الخاص 

 إطار من كل 600 إلى يومنا هذا و ذلك بتوظيف أكثر من 1994بتدعيم تأطيرها ما بين 
 مكونين بالمدرسة الوطنية 167 تحتوي على أصناف متخرجي الجامعات و المدارس العليا

  . بالمعهد الجزائري التونسي لإلقتصاد الجمركي و الجبائي62لإلدارة و 
  

يكون التأطير بواسطة تدعيم الجهاز المدرسي المنحصر لحد اآلن في المدرسة الوحيدة      
ستين بورقلة و مدر( مجهزة بوسائل التعليم الضرورية 1994بعنابة، بفتح ثالثة مدارس منذ 

 بتكوين أساسي لصالح 2000 و يوليو 1994، و تمكنت هذه المدارس ما بين )مدرسة بباتنة
أي ما يعادل في ) أعوان مراقبة( عون تنفيذ 2439و ) ضباط فرق(هل ؤ عون م595

 تم إنطالق تكوين مفتشي فحص البضائع بنسبة 1999 عون و إبتداءا من 3133المجموع 
  .2 عنصر لكل سنة100

  3:     تتمثل مهمة المدرسة الوطنية للجمرك في
تكوين المؤطرين و المنفذين من الموظفين في مختلف المواد الجمركية و كذا تحسين أدائهم 

  :و تجديد معلوماتهم و بهذه الصفة تكفل بما يلي
  تشارك في إعداد برامج التكوين و تحسين األداء و تجديد المعلومات و تكييفها -
 .ظيم اإلمتحانات و المسابقات المهنية قصد التوظيفتشارك في تن -
 .تتولى تحضير اإلمتحانات و المسابقات المهنية للجمارك -
 .تعد جميع الدعامات البيداغوجية و الوثائقية الضرورية لنشاطها -
    تقوم بجميع أعمال التعاون الدولي المرتبطة بنشاطها في إطار التشريع و التنظيم   - 

  .ما    المعمول به
  

و لقد تم تخصيص مدرسة عنابة في التكوين األساسي و إعادة رسكلة اإلطارات      
  الجامعية و هذا  ما يستدعي مراجعة كيفيات التكوين الحالية للمفتشين الرئسين و العمدين 

  
  
  

                                                 
  . برنامج إصالح و عصرنة الجمارك، المرجع السابق  1
   المرجع السابق   2
 المؤرخ 01-65 يعدل و يتمم المرسوم رقم 1993-12-27 الموافق لـ 1414 رجب عام 13 المؤرخ في 336-93من المرسوم التنفيذي رقم : 2 المادة3

  .ضمن إحداث المدرسة الوطنية للجمارك و المت1965 يناير سنة 6 الموافق لـ 1384 رمضان عام 03في 
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تتكفل بتكوينهم لحد االن االمدرسة الوطنية لإلدارة و المعهد الجزائرى التونسى التى 

  .لإلقتصاد الجمركى و الجبائى
  

   1برنامج التكوين الجمركي أولوية عصرنة إدارة الجمارك: 2بند 
اص يعتبر العمود ـام و الجمركي منه بوجه خـمما ال ريب فيه أن التكوين بوجه ع     

ارك، تسعى هذه األخيرة إلى تجسيده فعال و ـعصرنة و تحديث إدارة الجمالفقري لبرنامج 
  .ميدانيا في أرض الواقع في اآلونة األخيرة

  
ال الجمارك بمختلف ـهيل رجأركي تتجسد في أقلمة و تـإن أهمية التكوين الجم     
دارة الحالية  للتولي المهام و المسؤوليات الجديدة الملقاة على كاهن هذه اإلم و وظائفهمرتبه

و االستيرتيجية بمصالحها و مركزية و المحلية مع رفع كافة التحديات التي أضحت 
  تواجهها ال سيما في ظل التحوالت االقتصادية الكبيرة 

  
تأهيل رجال الجمارك في القيام بمهامهم في مرحلة  و انطالقا من أهمية التكوين في    

ال التكوين الجمركي، ـيدة محكمة ال سيما في مجالتحرير االقتصادي فقد أعدة منهجية جد
املين ـدوات فكرية، أيام دراسية مع المتعـاح على الغير كعقد نـمنهجية قوامها االنفت

الء و المصرحين لدى الجمارك، مع مؤسسات الموانئ و ـاالقتصاديين، مع الوك
ة لالرشيف الوطني، المطارات، التعاون و التكامل بين الهيئات الوطنية كالمديرية العام

كالمديرية العامة للمتحف الوطني للمجاهد و المديرية العامة للحماية المدنية و خاصة مع 
  .2الدرك الوطني

 
    3تأكيد مبدأ  اخالقيات الجمركية: 3بند

تتعلق الخطة المتبعة من قبل المديرية العامة للجمارك في هذا المجال بوضع بعض      
شانها تأسيس اخلقيات جمركية مبنية على ا ساس تصريح اروشا التدابير الميدانية من 

   1993الخالص باخلقيات الجمركية المعتمد من قبل المنضمة العالمية للجمارك فى يوليو
  

  :وتتعلق التدابير الرئيسية المتخذة فى هذا الحال بمايلى     
  وضع نضام التكوين المهنى و التقنى الألساس و المتواصل   -
تادية اليمين امام المحاكم و تسجيليه و يحتوى على تعهد عون الجمارك إلزامية  -

 بممارسة التزاملت المهنية فى كل الظروف
 الزامية احترام كرامت األشخاص اثناء القيام بالوظيفة -
 ادخال درس خاص باألخالقيات المهنية ضمن البرامج البيداغوجية لمدارس الجمارك -
  
  

  
                                                 
1 -article de moussa boudchen directeure du centre national de la formaion en douane revue de douane rrvue 
bimistrielle edité par la DGD, serieN°52004 page 74. 

ين،  إلتقى المدير العام للجمارك سيدعلي لبيب و السيد الالواء القائدة العام للدرك في ميدان التعاون بين الجمارك و الدرك الوطني في مجال التكو- 2
 في جلسة عمل بمقر قيادة المرآز الوطني للدرك في التدريب على الدرجات النارية الكائن ببينام من معالجة 2004-07-21الوني أحمد بوسطيلة يوم 

  ).من المصدر السابق( ين نقاط حول التعاون في مجال التكوين بين الهيئات
  .   برنامج إصالح و عصرنة الجمارك ، المرجع السابق 3
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  من اوالويات تحديث إدارة الجمارك تحسين ظروف العمل والمعيشة -3فقرة 
ديرية العامة للجمارك فى مجال تحسين شروط العمل ممن اهم التدابير المتخذة من ال      

  :والمعيشية هي
الغير (العائلية الجديدة و هياكل ايواء لألعوان العزب بناء و تجهيز األحياء السكنية  -

  ).المتزوج
ين الجزائر، تن الجهويتيالمديري(بناء و تجهيز مقرات للمصالح الخارجية الجديدة  -

 .)قسنطينة على وجه الخصوص
 .تعميم اإلعالم اآللي ضمن المصالح الخارجية -
 .اعادة تجديد حظيرة السيارات و توسيعها -
محلل + جهاز أشعة سكانر للبضائع . سائل العصرية للمراقبةالحصول على الو -

 .صور و جهاز تطلع على ذريات المخدرات و المتفجرات
  

     إالّ أن هذه السيـاسة ليست بسهلة التطبيق بين عشية و ضحاها فبالرغم من 
ا، المجهودات المبذولة في إطار تحسين ظروف المعيشة إالّ أنها تبقى بعيدة عن تحقيق هدفه

 .خاصة و أن أزمة السكن أصبحت قضية الجميع
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  الجبائي على المستوى اإلصالحات IIالمبحث 

ستيراد من جهة إل عمليتي التصدير و اتعتبر إدارة الجمارك الوسيلة الوحيدة في تنظيم     
و من جهة أخرى تقوم بتحصيل الموارد الجبائية، حيث قدرت نسبة تحصيل الموارد 

 من مداخيل الخزينة، وعليه اعتبرت و لمدة طويلة أن الحقوق %25الجبائية الجمركية بـ 
  .و الرسوم الجمركية تعتبران من أنجع وسائل زيادة اإليرادات المالية

  
ئية مع إنتهاج سياسة التفتح اإلقتصادي كان على إدارة الجمارك القيام بإصالحات جبا     

 1992تجسد هذا األمر بإصالح في التعريفة الجمركية تالئم متطلبات النظام الجديد، 
 1992بإنضمام الجزائر إلى إتفاقية النظام المنسق من جهة، كما أن اإلصالح الجبائي لسنة 

ن المرونة و الشفافية على التجارة الخارجية و إدخال تغيير في بعض فضل  إدخال نوع م
  . بنود قانون الجمارك

  
     و فيما يلي نتعرض الهم مجاالت اإلصالح التي عرفتها المنظومة الجمركية على 

  :المستوى الجبائي تكيفا مع سياسية اإلصالحات االقتصادية
  ).1مطلب(جباية التجارة الخارجية 

  ).2مطلب (الجمركيةالتعريفة 
  

 جباية التجارة الخارجية : 1المطلب
عزل دور الجمارك في تنظيم التجارة الخارجية عن سلسلة اإلصالحات التي  ال يمكن     

  .عرفتها المنظومة الجمركية بصفة خاصة و االقتصاد الوطني بصفة عامة 
 التي عرفتها جباية عرفت جباية التجارة الخارجية نوع من المرونة من جراء اإلصالحات

كما انه استفادت الصادرات كمبدأ عام , 1992الواردات و ذلك بموجب اإلصالح الجبائي 
  .من الرسم على القيمة المضافة 

 و عليه استفادت رغبة في تحقيق سياسة إقتصادية أكثر تفتحااال كل هذه اإلصالحات ماهي 
  .)1فرع ( جباية الواردات -: من هذه اإلصالحات كل من

  )2فرع ( جباية الصادرات -                             
  

  جباية الواردات: 1فرع 
إن المشرع الجزائري أبقى على التعريفة الجمركية في مجال الواردات و طور فيها      

كونها تلعب دورا جد مميز في المبادالت التجارية و كذلك في المحافظة على المنتوج 
ك أدلى المشرع الرسم على القيمة المضافة كنظام جديد كونه يجسد  ذل إلىالوطني و إضافة

  : غايتين  
حيادية الجباية والشفافية  و كونه يتوافق اليوم مع ضروريات اإلقتصاد المتطور خصوصا 

   .1مع اإلصالحات الي تنتهجها بالدنا في السنوات األخيرة
  

                                                 
1 Mohamed Abdou Bouderbala,  La reforme fiscale en algerie these pour doctorat en droit universite de paris page 
156. 
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 إعتماد الرسم على القيمة المضافة : 1فقرة 
     إن الرسم على القيمة المضافة يعتبر ضريبة واسعة التطبيق حيث تعمم تأسيس هذا 
الرسم عبر مختف الدول المتطورة، و عليه تم إعتماد هذا الرسم من قبل الجزائر و ذلك 

، أهم دوافع هذا الرسم هو وضع 1991من قانون المالية سنة 65بموجب أحكام المادة 
  .  ضرائب سهلة الفهم و التحصيل باإلضافة إلى السعي لجلب المستثمرين االجانب

 
  ماهية السم على القيمة المضافة: 1بند 

ضريبة غير <<تجتمع تعريفات الرسم على القيمة المضافة على التعريف التالي      
الك تجمع من طرف المؤسسة الى الخزينة العمومية ليتحملها المستهلك مباشرة على االسته

وجاء هذا الرسم ليخلف النظام القديم المتعلق بالرسم على رقم األعمال الذي >> النهائي 
  و الرسم الوحيدة TUGPS1يشمل الرسم الوحيد اإلجمالي على تأدية الخدمات

ائب غير المباشرة و الرسم ذات بمعنى تعويض الضر.  عند اإلنتاجTUGP2اإلجمالي
  . 3اإلجراءات المعقدة بضريبة بسيطة هي الرسم على القيمة المضافة

  
لغاء و إزالة كل العيوب التي كانت معروفة في إلإن الرسم على القيمة المضافة جاء      

   :4  لما يحمله من خصائصTUGP وTUGPSنظام  
  .ت أخرى من بينها تأدية الخدمات توسيع مجال تطبيق هذا الرسم ليشمل عمليا- 1
 . les déductions تطبيق نظام اإلسترجاع و الحسم- 2
  . تطبيق عدد النسب- 3
  . تخفيض عدد اإلعفاءات- 4
  . تطبيق نظام الشراء دون دفع الرسم- 5
 

  ديد الوعاء الضريبي و مختلف المعدالتتح : 2بند 
  :الحدث المنشأ للضريبة -أوال 

الحدث المنشأ  من  قانون الرسم على القيمة المضافة فإن 14دة      عمال بأحكام الما
  . للضريبة يكون بمناسبة الفعل أو المناسبة التي يتولد عنها نشوء الضريبة لفائدة الخزينة

  :يتكون الحدث المنشئ للرسم على القيمة المضافة من
  . بالنسبة للمبيعات من التسليم القانوني أو المادي للبضاعة-أ
  .نسبة لألشغال العقارية من قبض الثمن كليا أو جزئيا بال-ب
  . بالنسبة للتسليمات للذات من المنقوالت المعنوية و من األشغال العقارية-ج
 و المدين بهذا الرسم هو المصرح  بالنسبة للواردات من إدخال البضاعة عند الجمارك-د

  .لدى الجمارك
  
  

  

                                                 
1 TUGPS: TAXE UNIQUE GLOBALE SUR LES PRESTATION DES SERVICES.  
2 -TUGP : TAXE UNIQUE GLOBALE A LA  PRODUTION.  

  .25 ص 1988مرابط آريم  جباية التجارة الخارجية أطروحة لنيل شهادة الدراسات العليا المعهد الوطني للمالية سابقا  3
4 -Said Benaissa , fiscalité, produits domaniaux, parafiscalité, novelle édition 2001 avec mise ajour annuelle, page 
09.  
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 و المدين بهذا  للضريبة من تقديمها للجماركالخاضعةدارت من المنتوجات اصل بالنسبة ل-ه

  .الرسم هو المصرح لدى الجمارك
 و فيما يتعلـق بالحفالت و األلعـاب اـزئيا أو كليـات بقبض الثمن جـ بالنسبة للخدم-و

أنواعها، يمكن أن يتكون الحدث المنشئ للرسم إن تعذر القبض من و التسليات بمختلف 
  .تسليم التذكرة

  
  :تأسيس الرسم: ثانيا

يشمل رقم األعمال الخاضع  من الرسم على القيمة لمضافة فإنه 15     عمال بأحكام المادة 
 فيه كل المصاريف و الحقوق و الرسوم للضريبة ثمن البضائع و األشغال أو الخدمات بما

:بإستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاتها و يتكون من  
  
   : بالنسبة لعمليات البيع-1

من مبلغ المبيعات و تدخل في مبلغ البيع حقوق اإلستهآلك المفروضة على البضاعة،      
  كما يمكن أن تخصم من المبلغ الخاضع للرسم على القيمة المضافة

م على القيمة المضافة و ذلك حينما تتوفر و يمكن أن تخصم من المبلغ الخاضع للرس
  .لزبون

   التخفيضات واإلسقاطات و اإلنقاصات الممنوحة و حسوم القبض-
   حقوق الطابع  الجبائية-
   المبلغ المودع باألمانة على التغليفات التي يجب إلى البائع-
 الخا ضعة  المدفوعات المترتبة عن النقل  الذي قام به المدين نفسه لتسليم  البضائع-

  .للرسم
  
  :بالنسبة للتسليمات للذات-2

األموال المنقولة من ثمن البيع بالجملة للمنتوجات المماثلة أو من ثمن التكلفة يضاف      
  .إليه ربح عادي للمنتوج المصنع

  .األموال العقارية من ثمن تكلفة اإلنجاز
  
   :ألجنبيةالمبرمة مع الشركات ا العقارية و  األشغالفيما يخص صفقات-3
   المبالغ المدفوعة بالعملة الوطنية -

المبالغ المسددة بالعملة األجنبية و المحمولة إلى الدينار الجزائري بقيمة الصرف السارية 
  .عند تاريخ التوقيع على العقد أو الملحق الذي تستحق بموجبه هذه المبالغ

  
  :1عند االستيراد-4

ارك بما فيها الحقوق ـ المحددة لدى الجمةالقيماضع للضربية من ـيتكون األساس الخ     
  .و الرسوم بإستثناء  الرسم على القيمة المضافة

  
  
  

                                                 
   مت قانون الرسم على القيمة المضافة19:  المادة 1
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  :1بالنسبة لتصد ير-5
للرسم من قيمة البضائع يتكون األساس الخاضع للضريبة بالنسبة للمنتوجات الخاضعة      

  .عدد التصدير بمافيه الحقوق و الرسوم بإستثناء الرسم على القيمة المضافة
  
 من قانون الرسم على القيمة 15 بالنسبة لألعمال التي لم يحدد وعاؤها في المادة -6

المضافة فإنه يتكون من المبلغ اإلجمالي لألجر المتقاضي أو اإليرادات المحصلة بأي صفة 
  .ت بمناسبة إنجاز العمليات الخاضعة للرسمكان
  

  :معدالت الرسم على القيمة المضافة: ثالثا
 بالنسبة للرسم الوحيد اإلجمالي  على 8 معدل، 18يتضمن نظام الرسوم على األرقام      

 بالنسبة للرسم الوحيد اإلجمالي و في إطار اإلصالحات الجبائية مع 10تأدية الخدمة و 
 ثم إلى  معدال4 إلى 18 القيمة المضافة تم تقليص هذه المعدالت من إخال الرسم على

  . %17 و 7معدلين 
  

  :مزايا  الرسم على القيمة المضافة: 3بند 
 1991إن قانون الرسم على القيمة المضافة كما تم تقد يمه ضمن قانون المالية لسنة      

  .يتمحور حول ثالثة محاور رئيسية
  

  :2بيقتوسيع مجال التط :أوال
سيخضع بصفة إلزامية للرسم على القيمة المضافة، باإلضافة إلى المدينين الذين      

المنتجون، مقاولو (يخضعون حاليا لمجال تطبيق الرسم الوحيد اإلجمالي عند اإلنتاج 
و الرسم الوحيد اإلجمالي على ) إلخ... األعمال المستوردون، مسلمو البضاعة ألنفسهم 

فإن الرسم على القيمة المضافة ينصب ) ؤدوا  الخدمات، النقل العروضم(تأدية الخدمات 
على جزء من القطاع توزيع تجارة الجملة و تجارة التجزئة الحديثة التي عرفها 

، و يستثنى من هذه القاعدة األعمال الحرة و القطاع   بالمساحات الكبرىTVAقانون
  3:ن نرجع هذه االستثناء إلىالزراعي و النشطات البنكية و التامينات و يمكن ا

في (إن العدد الهائل للخاضعين و توزيعهم الكبير على التراب الوطني من شأنه أن يخلق - 1
كما , تكاليف تسييرية هامة مقارنة مع ما يتم جنيه من ضريبة)حالة إخضاعه للضريبة 

كبير في هذا يتطلب تجنيد عدد هام من االعوان في الوقت الذي تعاني فيه اإلدارة من نقص 
  .الشأن 

 الصعوبة الموضوعية بالنسبة لالعوان اإلقتصاديون المعنيين من أجل الوفاء - 2
  .TVA  ) (باإلجراءات القانونية و التنظيمية المدرجة بسبب اإلخضاع لهذا الرسم 

    
  

  
                                                 

   مت قانون الرسم على القيمة المضافة 20:  المادة 1
2 Mohamed Abdou Bouderbala, opcit page 116. 

تطلبات الحصول على درجة الماجيستير في العلوم رساالة مقدمة ضمنة م, اإلدخار و التنمية مع التطرق إلى حالة الجزائر, الجباية, عمر حوري  - 3
   .126 ص 2001-2000آلية علوم اإلقتصادية و علوم التسيير خروبة   اإلقتصادية
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وفضال على ذلك فإن مجال الرسم على القيمة المضافة سيجد نفسه أكثر إتساع بسب      
  .تحديد عدد اإلعفاءات التي تطرح في الوقت الحالي 

  
  :توسيع عملية الخصم/ 2

يستند مبدأ الرسم على القيمة المضافة على اإلمكانية الممنوحة للخاضعين للضريبة      
 العناصر التي يتشكل منها ثمن التكلفة من مبلغ الرسم المستحق بخصم مبلغ الرسم الذي أثقل

  .عليهم بسبب تحقيقهم لعمليات الخاضعة للضريبة
  

     و بمقارنته مع نظام الرسم الوحيد اإلجمالي على اإلنتاج فإن الخصم يسمح بخصم الرسم 
  . 1ين كان مستثنيينالذي أثقل باإلضافة إلى القطاع المنتج القطاعين التجاري و اإلداري اللذ

  
     و من جهة اخرى فإن نظام الرسم على القيمة المضافة يسمح أيضا بخصم الرسم 
المتعلق بالعمليات الخاصة بتأدية الخدمات المرتبطة بالنشاط الخاضع للرسم في حين لم قابال 

  . 2للخصم
  

م الفاتورة لتي ام بأية خصم للرسم من دون تقديـو يجدر التوضيح أنه ال يسمح القي     
افة الذي تم دفعه و هذا ما سيؤدي إلى تفادي الغش و ـ،غ الرسم على القيمة المضـتبين مبل

  .التهرب الجبائي
  

  :التقليل في عدد المعدالت أو النسب: ثالثا
إن نظام الرسم على القيمة المضافة أتى  ليقلص عدد المعدالت المعمول بها النظام      

 معدال، ليتم تقليص إلى معدلين فقط 18 معدالت بعدما كانت 03السابق والتي أصبحت 
 تم تحديديها عن طريق دارسة المعاينة ودراسة التأثيرات المختلفة التي يحدثها %7 و 17%

  .هذا الرسم على أسعار المواد و ا لخدمات و حجم اإليرادات
  

من للرسم بينما في تطبق هذه المعدالت الثالثة على أساس رقم األعمال غير المتض     
 معدل على أساس رقم األعمال المتضمن الرسم و بدلك 18النظام السابق كانت تطبق تلك 

  .تترتب عن تبني نظام الرسم على القيمة المضافة تخفيض العبئ الضريبي
  

وفي األخير نقول أن هذا اإلصالح الجبائي الذي يمس الضرائب غير المباشرة قد تم      
إلى األهداف اقتصادية المتوخاة أكثر منه من الموارد اإلضافية لتمويل تصوره  بالنظر 

  .الميزانية
واإلصالح أصبح ضروري من جهة نظرا للمزايا الكبيرة التي يقدمها لالقتصاد في 

  . فهو يستجيب لألهداف و التعهدات في برنامج الحكومةىأخر,  جميع مجاالته ومن جهة
  

  

                                                 
 1995شكري يمينة ، تطور اإلصالحات الجبائية في الجزائر بين التعديل و اإلصالح، مذآرة لنيل الدراسات العليا في المالية فرع الضرئب، القليعة - 1

 .107ص 
2 - Ainouche (MC) l’éssensiel de la fiscalité Algerienne 1993, édition hiwarcom page 90. 
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  .ا و خارجيا داخلينو عليه تتمحور هذه المزايا على صعيدي
  

  :فعلى الصعيد الداخلي تهدف هذه المزايا إلى
 تبسيط الجباية غير المباشرة، عن طريق إلغاء بعض الرسوم و خاصة منها الرسم الوحيد -

الرسم الوحيد على تأدية الخدمات بحيث تصبح هذه الجباية بمقتضى إلجمالي عند اإلنتاج و 
  .ذلك في متناول الكثير و أكثر سهولة

  .  دفع النمو اإلقتصادي إلى درجة ينخفض معها مبلغ االستثمارات ملموسا-
 إتخاذ موقف الحياد و الشفافية عن طريق خصم الرسم المدرج ضمن العناصر المساهمة -

    .بةيو تأدية الخاصمة للضرفي إنتاج المواد 
  

  : أما على الصعيد الخارجي
 الخارجية وذلك ق تنمية و تقوية المنافسة التي تخوضها المؤسسات الجزائرية في األسوا-

عن طريق إلغاء العبئ الجبائي التي تتحمله المنتوجات الوطنية عند خروجها من أرض 
  .الوطن و خاصة عن الخدمات المصدرة

جزائر هذا الرسم يفتح مجال إلمكانيات العمل المغاربي و ذلك عن طريق  إن إعتماد ال-
خلق تناسق بين الضرائب غير المباشرة و الدول المغاربية و قد يمتد هذا األثر حتى مع 

  . في أغلب دول أوروباTVAالدول األوربية خاصة بعد أن شهدت رقعة إستعمال 
  

  1 الرسم القمة المضافة لالستيراد : 2الفقرة 
إن السلع المستوردة تخضع للرسم على القيمة المضافة عند دخولها حدود الوطن بنفس      

الشروط و النسبة التي تخضع لها السلع الوطنية و الفائدة من هذه المعلومات تمكن في 
ضمان مساواة في تحمل العبئ الجبائي بين السلع الوطنية و السلع المستوردة حسب المادة 

لتي تنص على أن عملية االستيراد ا 1992لرسم على القيمة المضافة لسنة  من قانون ا01
  .هي عملية تخضع للرسم على القيمة المضافة وجوبا

  
القيمة المضافة بمثابة احترام لقاعدة دولية مهمة  على يعد إخضاع الواردات للرسم     

 التي la regle de compensation aux frontiersتعرف بقاعدة المقاصة على الحدود
  2.أوجبتها المنظمات

رائب ـضالافة و إلى ـيقصد بالمقاصة أن الواردات تخضع للرسم على القيمة المض
خرى، و في نفس الوقت تعتبر  الصادرات معفية من الرسم على القيمة األحقوق الو 

  3.المضافة و من غيره من الضرائب و الحقوق و هذا لتجنب ازدواجية فرض الضريبة
  

  :قاعدة الدول المستوردة : 1بند 
عند المبادالت التجارية يوجد مبدأ عام ينص على أنه عند دخول الواردات إلى حدود      

  م و من هذه الضرائب نجد الرسم على القيمة والدول المستوردة تخضع للضرائب و الرس
  

                                                 
1 Guide de la TVA 2000. 

  . من قانون الرسم على القيمة المضافة1 المادة  2
 شهادة الدراسات العليا المعهذ الوطني للمالية سابقا  مساعدية نجود، التجارة الخارجية و سياستها الجبائية في ظل التحوالت اإلقتصادية، مذآرة لنيل 3

  .162 ص 1998القليعة 
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المضافة ألن هذا األخير يكون على اإلتفاق لشراء السلع من الخارج و عليه تكون حصة 
  1.سم على القيمة المضافة لفائدة الدول المستوردةرال
  

  :الخصائص األساسية للرسم على القيمة المضافة عند االستيراد : 2بند 
ائع المستوردة ـ و المنتوجات و البضإن الرسم على القيمة المضافة يطبق على المواد     

 من 01و المقدمة أمام إدارة الجمارك التي في صدد الدخول الى السوق المحلية  وفق للمادة 
 التي تنص على أن عملية االستيراد هي 1992قانون الرسم على القيمة المضافة لسنة 

  .عملية تخضع للرسم على القيمة المضافة وجوبا
  

اري أو الصفقة و ـاع مضرب بغض النظر عن العقد التجـيراد هو قطإن قطاع االست     
 ألغراض شخصية أو مهنية، إذ أن المشرع دال حتى طبيعة المستورد سواء كان اإل سترا
وأبعادها اإلقتصادية و ليس الشخص " اإلستراد"الجزائري ينظر في العملية في حد ذاتها 

  : المحقق لها هذا األخير يمكن أن يكون 
  .شخص معنوي أو شخص طبيعي- 1
  . شركة تجارية أو شركة مدنية- 2
  . تاجر أو غير تاجر- 3
  

م ـارك بما فيها الرسـددة لدى الجمـافة المحـيتكون وعاء الرسم على القيمة المض     
   2.و الحقوق و األخرى بإستثناء الرسم على القيمة المضافة

  
  قواعد الوعاء الضريبي : أوال

لقانونية التي بمقتضاها تصبح القاعدة االرسم على القيمة المضافة هو  : 3الحدث منشأ-1
 من قانون الرسم على 14من المادة ) د(معنية خاضعة للرسم و بمقتض الفقرة العملية ال

 عند تاريخ إدخال البضاعة منالقيمة المضافة  يكون الحدث المنشئ بالنسبة للواردات 
  .م هو المصرح لدى الجماركالجمارك الوطنية و المدين بهذا الرس

  
  : األساس الخاضع للرسم القيمة المضافة عند االستيراد-2

إن األساس الخاضع للرسم يعرف برقم األعمال خارج الرسم يتكون هذا األساس من 
قيمة السلعة عند الحدود الجمركية مضافة إليها جمع الضرائب و الرسوم و النفقات التي 

خير ذاته، أي أن هدا األ عدا الرسم على القيمة المضافة في حديمكن دفعها على  السلعة ما
  4.هو أخر رسم يدفعه المستورد

  
  
  
  

  
                                                 

  .26 مرابط آريم جباية التجارة الخارجية، المرجع السابق ص  1
   من قانون الرسم على القيمة المضافة19 المادة  2

3 Guide de la TVA 2000. 
 .ضافة من قانون الرسم على القيمة الم14من المادة ) د( الفقرة  4
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  تحصيل الرسم على القيمة المضافة عند االستيراد: ثانيا
ة عند االستيراد كما تحصل الرسم و الحقوق يحصل الرسم على القيمة المضاف

  1الجمركية
اء جميع فو إدارة الجمارك هي المكلفة بتحصيله، فالسلع ال تعتبر الحاجز حتى يتم إستي

و الذي يدفع نقدا أو مقابل ) TVAرسم على القيمة المضافة(الحقوق و الرسم بما فيها 
  .ضمان

  
أن ـند االستيراد يجعله يختلف في هذا الشافة عـإن تحصيل الرسم على القيمة المض     

ابه يتدعم ـ وهذا التشيةال  في الداخل لكونه يشبه كثيرا حقوق الجمركـعن رقم األعم
الجتها و ـواردات يتم معـازعات فأي منازعة تتعلق برقم على الـخصوص في مجال المن

  2.الفصل فيها كما هو األمر في المنزعات الجمركية
  

 على القيمة المضافة المستحقة على الواردات قابل لألسترجاع من الرسم يكون الرسم     
 بنفس الشروط المعمول بها بالنسبة للرسم على القيمة المضافة 3المفروض على المبيعات  

 المستفدين من إمتياز الشراء مع إالعفاء من الرسم على القيمة صفي الدخل، أما األشخا
بيت ذلك إلدارة الجمارك مصادق عليها من طرف إدارة المضافة فعليهم تقديم شهدات تث

  4. والبد أن تتضمن البيانات المنصوص عليها قانونابالضرائ
  

  توفير منافسة عادلة: ثالثا
إن حيادية الرسم على القيمة المضافة في ضبط المبادالت التجارية مع الخارج يسمح      

ة و السلع األجنبية، فيتحمل كال األخيرين بضمان منافسة متكافئة و منظمة بين السلع المحلي
  ) من نفس الشروط( نفس العبئ الجبائي فيصبح المنتج المحلي و المستورد متساويين 

  
إن هذه المنافسة تتجسد أكثر من خالل العمل بمبدأ المعاملة الجبائية بالمثل بين السلع      

 بهذه القاعدة الدولية و ذلك في مجال الجزائر من الدول السابقة باألخذ, المستوردة و المحلية
الرسم على القيمة المضافة فكل األحكام التشريعية و التنظيمية الخاصة بالرسم على القيمة 

  .المضافة تطبق على المواد المستوردة بالمثل مع المواد المحلية في جميع اإلمتيازات
   5.خر اإلمتيازاتإلى آ...  مثال من حيث معدل الرسم أو قائمة المواد المعفية 

  

  2003-1994 تطور الوردات من فترة 3فقرة 
  
  

 سنوات
 

1994  
 

1995  
 

1996  
 

1997  
 

1998  
 

1999  
 

2000  
 

2001  
 

2002 
  

 
2003 

  
المداخيل 
  ديناربمليون 

 
9365  

 
10761  

 
9098 

  

 
8687  

 
9403  

 
9164  

 
9201  

 
9940 

  

 
12009 

  

 
12250 

  

CNIS 
                                                 

  . من قانون الرسم على القيمة المضافة1 المادة  1
  .196  ص 1998 حراق مصباح، التجارة الخارجية و سياستها الجبائية في التحوالا اإلقتصادية معهد علوم االقتصادية علوم التسيير جامعة الجزائر  2
  . من قانون الرسم على القيمة المضافة29 المادة  3
  .انون الرسم على القيمة المضافة من ق49-42 المواد  4
  .30 مرابط آريم المرجع السابق ص  5
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  الجبائية الجمرآية في ظل سياسة التحوالت اإلقتصادية اإلصالحات اإلدارية و  : I  الفصل
 

  2003 إلى 1994إن هذا الجدول يبين تطور الوردات منذ سنة 
 

  
  
  

       
  
  
  
  
  
  
  

  
     من خالل المنحنى المبين يتضح أن الـواردات لم تشهد تقهقه و قد عرفت مؤخرا 

قوق و الرسـوم الجمركية و تطورا و هذا يكون بدون شك إلى سيـاسة ترشيد معدالت الح
كذلك من خالل سياسة تحرير التجارة الخارجية الرامية إلى إزالة العوائق و الحواجز 

  .الجمركية و كذلك إلى اإلصالحات التي عرفتها التعريفية الجمركية الحالية
  
  االستثناءات الواردة من فرض الرسم على القيمة المضافة : 4قرة ف

 كذلك بعض االستثناءات عن المبدأ العام الذي يقضي بفرض إن الواردات تعرف     
  :الرسم على القيمة المضافة  على الواردات و ذلك في الحاالت التالية

  )1بند (السلع المعفية من الرسم على القيمة المضافة  -
 )2بند (البضائع الموضوعة تحت أحد األنظمة الجمركية الموقفة للحقوق  -
  )3بند (لوية اإلقتصادية البضائع الخاصة ذات األو -

  
  السلع المعفية من الرسم على القيمة المضافة : 1بند 

إن المنتوجات األجنبية المستوردة خاضعة للرسم على القيمة المضافة حسب نفس      
و المعدالت المطابقة في الداخل  معفاة كذلك من إستيرادها من الخضوع إلى الرسم  القواعد

فى من الرسم على القيمة المضافة المنتوجات المعفى بيعها في تع"على القيمة المضافة 
، إن المنتوجات "الداخل من الرسم المذكور، وذلك وفق لنفس الشروط و بنفس التحفظات

  : لما يلي1المعفية تستجيب
حق ( تدعيم مبدأ المعاملة بالمثل بين المنتوجات الوطنية و المنتوجات األجنبية المستوردة -

  )الحسم مثال
 و جود نظام جمركي خاص موقف للحقوق و الرسوم ما في ذلك الرسم ألجل اعتبارات -

  2).سفن المالحة(إقتصادية 
  

                                                 
  . من قانون الرسم على القيمة المضافة12-11-10 المواد  1
  .6 ص 2003 عامري أحمد جباية التجارة الخارجية مذآرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الدراسات العليا المدرسة الوطنية للضراب القليعة  2

المداخيل

السنوات
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  البضائع الموضوعة تحت أحد األنظمة الجمركية الموقفة للحقوق  : 2بند 
تعفى أيضا من الرسم على "  من قانون الرسم على القيمة المضافة 11تنص المادة      

و : البضائع الموضوعة تحت احد األنظمة الجمركية التالية : القيمة المضافة عند إستيرادها 
القبول المؤقت و العبور و اإليداع و هذا دون اإلخالل باألحكام الخاصة التي نص عليها 

  1. منه178لمجال، القانون الجمارك ال سيما المادة القانون في هذا ا
  
   المستوعات الجمركية / 1

 المستوعات الجمركية بأنها الوضع 1998 من قانون الجمارك 129عرفت المادة      
الجمركي الذي يمكن تخزين البضائع تحت المراقبة الجمركية في محالت المعتمدة من قبل 

 تلحقوق و الرسم و الحكر و غيرها من اإلجراءاإدارة الجمارك و ذلك مع توقيف ا
  .الجبائية

  
  العموميالمستودع  -1

يعرف المستودع العمومي على أنه نظام اقتصادي جمركي يخضع لرقابة دائمة من      
قبل في المستودع العمومي كل البضائع بجميع أنوعها بإستثناء تطرف المصالح الجمركية، 

عالوة على البضائع ،  من قانون الجمارك- 150-131-130البضائع المذكورة في المواد 
  :المستوردة يجوز أن تقبل

  البضائع التي وضعت في نظام القبول المؤقت ريثما يحدد نظامها إلعادة تصديرها فيما -
  .بعد، أو يعين لها نظام جمركي آخر

تكون   البضائع التي تستحق بحكم تصديرها رد حقوق و رسوم االستيراد شريطة أن -
  .البضائع معدة لتصدير فعال فيما بعد

 البضائع اآلتية من المستودعات الجمركية األخرى ما لم تنتهي مهلة المكوث القانونية في -
  .المستودعات

  
 المقبولة في نظام المستودع العمومي من توقيف الضرائب و الرسم ع تستفيد كل البضائ-

  .مستودعوإجراءات الحضر و ذلك طيلة مدة مكوثها بال
  
   المستودع الخاص -2

  من قانون الجمارك،3 من خالل أحكام نص المادة يمكن أن يمنح المستودع الخاص     
لكل شخص طبيعي أو معنوي الستعماله الشخصي من أجل إيداع البضائع المرتبطة بنشاطه 

  . و ذلك في انتظار إلحاقها بنظام جمركي أخر مخص به
  

ضوعة في المستودع الخاص من تعليق الحقوق ويمكن أن يدعى تستفيد البضائع المو     
هذا المستودع مستودعا خصوصيا عند ما يوجه إلى تخزين بضائع يستلزم حفضها في 

  .منشات خاصة
  
  
  

                                                 
  .IIالمبحث األول من الفصل  أنظر إلى  1
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   المستودع الصناعي-3
المستودع الصناعي محال خاضعا لمراقبة إدارة الجمارك حيث يرخص يعتبر      

م التي و الرسو مع  وقف الحقوق هاالمؤسسات مابتهيئة البضائع المعدة لإلنتاج قصد تصدير
  1.تخضع لها هذه البضائع

  
تستفيد من نظام المستودع الصناعي المؤسسات المصدرة التي تستورد كميات هائلة      

  .كذا المؤسسات التي لها طاقة حقيقية تسمح لها باختراق السوق الخارجيمن البضائع و 
  

و بهذه الطريقة يعتبر هذا النظام الوسيلة الوحيدة لتشجيع اإلستثمار يجب أن تكون      
  2.السلع الموجهة لإلستهالك الداخلي خالصة من الحقوق و الرسوم

  
  . اإلدخال المؤقت: ثانيا

قت اإلجراء الجمركي الذي يمكن بموجبه إدخال بعض البضائع،      يقصد باإلدخال المؤ
بما فيها وسائل النقل في منطقة جغرافية، و تعفى إعفاء مشروط من دفع رسوم وضرائب 
االستيراد المفروضة عليها و بدون تطبيق قيود أو حظر االستيراد ذات الطبيعة االقتصادية، 

بغرض معين بشرط إعادة تصديرها )  النقلبما فيها وسائل(إذ انه تستورد تلك البضائع
خالل فترة معينة و بدون ان يطرا عليها أي تعديل، عدا االستهالك العادي الناتج عن 

  3.االستهالك
  

  . من قانون الجمارك174     و اشارت إلى أحكام هذا النظام المادة 
  

  :نظام العبور: ثالثا
ور هو الوضع الجمركي الذي توضع فيه العب"  من قانون الجمارك 125تعرف المادة      

  .البضائع المنقولة من مكتب جمركي إلى مكتب آخر برا و جوا
  

اص بالتجارة الخارجية طيلة عملية ـيوقف تطبيق التعريفة الجمركية و التنظيم الخ     
ع الرسوم ـرى دون دفـام الجمركي الوطني من نقطة إلى أخـتنقل في النظالور و ـالعب

  4.بما فيها الرسم على القيمة المضافةو الحقوق 
  

  :نظام اإليداع: رابعا
النظام الجمركي الذي يتم فيه خزن البضائع في المحالت " يقصد باإليداع الجمركي      

تعينها إدارة الجمارك في مدة محددة تتصرف إدارة الجمارك بعد انتهائها في هذه البضائع 
  .  "5ن الشروط المحددة قانونامض

                                                 
  . من قانون الجمارك160 المادة  1
  .200 حراق مصباح التجارة الخارجية المرجع السابق ص  2
 يتمضن المصادقة على االتفاقية المتعلقة باإلدخال المؤقت 1998 جانفي 12 مؤرخ في 03-98مرسوم رئاسي رقم ( من الفصل األول 1المادة - 3

  1990 جوان 26تاريخ المبرمة في اسطنبول ب
  . من قانون الجمارك126 المادة  4
  . من قانون الجمارك203 المادة  5
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  :1البضائع الخاصة ذات األولوية اإلقتصادية -3بند 
 من الرسم على القيمة المضافة وذلك العتبارات و ةنذكر بعض السلع المستوردة المعفي     

  .أولويات إقتصادية
ة ـفن للمالحـام و المصنعة المعدة الستخدامها في بناء السـواد و المنتوجات الخـ الم-

  .و الطائرات المخصصة لمؤسسة الوطنية
سفن الحربية و شباك الصيد البحري ال سفن المالحة المقيدة في التعريفة الجمركية و -

المعدة لصناعات الصيد البحري و الطائرات المخصصة لمؤسسات الوطنية للخطوط الجوية 
  .الجزائرية

  .  الطائرات و المحركات و المعدات و قطع غيار العتاد الوقود و الشحوم المعدة للطائرات-
  . و إصالحها و تحويلها في الخارجة السفن و الطائرات الجزائري ترميم-
  

   جبــايـة الصــادرات-2فرع
لى إن مبدأ أحادية الضريبة يجعل من الدول أمام حتمية إعفاء الصادرات من الرسم ع     

القيمة المضافة وذلك تفاديا للوقوع في حالة اإلزدواج الضريبي الذي أصبح منبوذ من 
  .3األنظمة الجبائية الحديثة

  
و المسعى الحقيقي من إعفاء الصادرات من الرسم على القيمة المضافة هو مسعى      

و جعلها إقتصادي بالدرجة األولى حيث أن هذه السياسة تقوم بتشجيع الصناعات المحلية 
  تدخل حلبة التجارة العالمية

  :     و معالجة لهذا الفرع نتعرض من خالل
  )1فقرة (من الرسم على القيمة المضافة) كمبدأ عام(  إعفاء الصادرات -

  )2فقرة (شرط  االستفادة الصادرات من اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة  -
 )3رة فق(طرق و كيفيات تطبيق اإلعفاء على الصادرات  -
 )4فقرة  (2003 و 1994تطور الصادرات في الفترة ما بين  -
  )5فقرة (مزايا إعفاء الصادرة من الرسم على القيمة المضافة  -

   
   من الرسم على القيمة المضافة) كمبدأ عام(إعفاء الصادرات  -1الفقرة 
الحدود إن الرسم على القيمة المضافة ال يفرض إال على العمليات التي تقام داخل      

الوطنية إستنادا لمبدأ إقليمية الضريبة مهما كانت نوعية المؤسسة سواء كانت وطنية أو 
أجنبية و العكس صحيح حيث يطبق الرسم على القيمة المضافة على العمليات التي تنتج في 
  2.الخارج فهي ال تخضع للرسم إال من طرف البلد الذي يتم فيه استهالك البضاعة المصدرة

  
  
  
  

  

                                                 
1  Code des impots, artiqule 11 de la taxe sur la valeur ajouté Berti édition année 2001-2002-page 411. 
2 Galaville (p) la TVA impot moderne, Paris 1987 page 19. 
3 ZAKARA . M drois  et taxes à importation  edition  du sahel 1996 page 7     
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  كيف يمكننا التمييز بين العمليات الموجهة للتصدير وغيرها من العمليات؟ -1بند 
  : وجهة للتصدير وغيرها من العمليات من خالل ما يلييمكننا التمييز بين العمليات الم     
  مكان الصنعمن حيث : أوال

 من قانون الرسم على القيمة المضافة 7إن العمليات التي تمت في الجزائر حسب المادة 
  :هي

  .عندما تنجز وفقا لشروط تسليم البضاعة في الجزائر فيما يخص البيع -
عندما تكون الخدمة المؤداة أو الحق المتنازل أو الشيء المؤجر و الدراسات المنجزة  -

 .ا تعلق األمر بعمليات أخرىذقد استعملت بالجزائر إ
   
  من خالل عناصر التسليم: ثانيا 
  تعد معفية من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص الصادرات      

   عمليات البيع و الصنع تتعلق بالبضائع المصدرة-
 عمليات البيع و الصنع التي تحمل صفة السلع من أصل محلي و الموجهة إلى محالت -

ي تلك األنظمة الجمركية الموقفة للحقوق كنظام التصدير المؤقت، نظام تحت الجمركة أ
  1.اإلعفاء بالتموين

  
و بالمقابل إذا تتعدى عملية ) التصدير(عفاء هو أن هذه السلع موجهة لتسليم اإلفأساس      

 فإنها تعد عملية تصدير فتخضع - حتى إن كانت مؤسسة أجنبية-البيع الحدود الوطنية 
  2. القيمة المضافةللرسم على

  
   الرسم القيمة المضافةعن دفعاستثناءات اإلعفاء من التصدير  : 2بند 

تراث الوطني الذي له أهمية متعددة الزوايا تعود لصالح العام الحماية      قد يكون أساسه 
ذات ذمة معنوية و مالية، إذ أن األشياء األثرية تخضع للقوانين و الشروط التي وضعت 

  3.ملية التصديرلتسيير ع
  

كما أن العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة و دائما بنفس النسب و في نفس      
 من قانون الرسم 3 فقرة 13الشروط الخاضعة لها بداخل اإلقليم الوطني و قد حددتها المادة 

  :على القيمة المضافة بما يلي
  .تات و الكتب القديمةعمليات التصدير الخاصة بالتحف النادرة، المنحو -
  . عمليات تصدير اللوحات الفنية و الرسومات المائية و البطاقات البريدية-
المبيعات التي تتم بغرض التصدير و المتعلقة باألحجار الكريمة الخام أو المعادن النفيسة،  -

  .الحلي و المجوهرات و المصوغات
  
  
  

  
  

                                                 
  .  من قانون الرسم على القيمة المضافة13 المادة  1
  .175 مساعدية نجود المرجع السابق ص  2
  . المتعلق بمنع تصدير المواد التي لها عالقة أثرية13/06/1969 المؤرخ في 82-69 المرسوم رقم  3
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حين تستثنى اللوحات الفنية الزيتية و المائية و المنحوتات األصلية الصادرة عن      في 
 عام باإلضافة إلى الثروات الفنية الموجهة 20فنانين على قيد الحياة أو ماتوا منذ أقل من 

  .كرألحكام السالفة الذ الفنية من افللمتاح
االستثناءات الواردة على القاعدة العامة و هي إعفاء الصادرات من بمناسبة الكالم عن      

خضع لبعض ت لبعض المنتوجات التي زالرسم على القيمة المضافة، علينا اإلشارة بإيجا
  : رخصة من اإلدارة المعنية  الحصول علىالقيود اإلدارية المتمثلة عادة في

  .الموصالتو   فتطلب الرخصة من وزارة البريد االتاالتص أجهزة  البث اإلذاعي و -
  . المطبوعات الدورية و األجنبية  فتطلب  ترخيص مسبق على المجلس األعلى لإلعالم-
  . المواد المتفجرة اإلدارة المعنية في تقديم الرخص هي وزارة الدفاع-

بد ستراد و الفهذه القيود اإلدارية ليست معنية بالتصدير فحسب بل تخص أيضا حاالت اإل
  .إلخ... في ذلك مصلحة و طنية ثقافية إقتصادية

  
   سم على القيمة المضافةرصادرات من اإلعفاء من الرط االستفادة الش: 2الفقرة 
لقد أعتبر إمتياز إعفاء الصادرات من الرسم على القيمة المضافة كضرورة حتمية من      

اد للدخول إلى إقتصاد السوق الذي ال اجل خلق جو مشجع للمنتوجات الوطنية و اإلستعد
  بضرورة يكونزمتياييس الدولية و الجودة، و هذا اإل المنتوجات الغير المحترمة للمقايقبل

  .على حساب ميزانية الدولة
  

 من 07لذلك و ضعت شروط من أجل االستفادة من هذا اإلعفاء و قد حددتها المادة      
  .قانون الرسم على القيمة المضافة

  
  :و من بين هذه الشروط     

على البائع أو الصانع أو المنتج تقييد اإلرساليات في المحاسبة حسب ترتيبها الزمني و  -
كذلك تاريخ تسجيل الطرود و عددها و عالمتها وأرقامها و نوع األشياء و البضائع و 

   .اقيمتها واتجاهه
ل محلها وكذلك تاريخ تسجيل تقيد تاريخ التسجيل في المحاسبة أو في السجل الذي يح -

  .الطرود و عددها و عالمتها وأرقامها و نوع األشياء و البضائع و قيمتها و اتجاهها
و كذلك عالمات الطرود وأرقامها في تذكرة النقل أو ورقة البيع بالجملة التي ترافق  -

بتقدير  و تتقيد مع لقب المرسل على التصريح الجمركي من قبل الشخص المكلف ةاإلرسالي
  .البضائع لتصدير

، فمن الضروري إجراء تحقيقات عند تأن ال يكون التصدير مخالف للقوانين و التنظيما -
ائق ـ الذين يطلبون تقديم الوثبرائـارك و الضـخروج البضائع من قبل أعوان الجم

حن ـدات الشـالت النقل سنـالت كوصـ المفيدة في السجتاـة إلثبات المعلومـالالزم
  .مبياالت و الحساباتو الك

 أما فيما يخص اإلرساليات عن طريق البريد فيمكن لمصلحة الجمارك أو الضرائب -
  .التحقق من محتوى الظروف وذلك بحضور المعني أو من ينوبه
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   تطبيق اإلعفاء على الصادراتتاطرق و كيفي: 3الفقرة 
نظرا ألهمية اإلجراءات التي وضعت من اجل تشجيع الصادرات فقد يستعملها بعض      

  المصدرين بطريقة غير قانونية أين يستفدون من التهرب الجبائي عند التصدير بذلك
  وضعت إجراءات تضبط عملية اإلستفادة من الرسوم عند التصدير و هي إن يشرط على

مصدر أن يمرر السلعة الموجهة لتصدير بمكتب موجود لمصلحة الجمارك أين يتم التحقق ال
 تعد كدليل إثبات لدى مصالح ةمن البيع دون دفع الرسوم و يتم من خالله تحرير و وثيق
  .الضرائب زيادة على الشروط السابقة الذكر في الفقرة السابقة

  
   :الطرقهذه و من أهم      

  ).1بند (ى القيمة المضافة تعويض الرسم عل-
  ).2بند (الشراء مع اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة -
  

  تعويض الرسم القيمة المضافة -1بند 
للمصدرين الحق في إستيرداد الرسم على القيمة المضافة التي خضعت لها 
مشترياتهم، لكن بشرط أن ال يتعدى قيمة الرسم على الصادرات و لكن تحدث بعض 

االت التي ال تستطيع المؤسسات المصدرة أن تسترد هذا الرسم، المدفوع على الح
 في عمليات التصدير لذلك فإن القيمة تجا كامال نظرا لضعف رقم األعمال النالمشتريات

   1.المتبقية تشكل دين لصالح المصدر يقوم تسديده بنفس العملية السابقة
   

  : لرسم على القيمة المضافة مايلي ي عن موضوع اينلنا الدكتور باليوضح      
أما لذين يليان إنجاز صفقة، في الشهرين العلى القيمة المضافة يأتي ويض الرسم عأن ت

 على الرسم ضويعالتعادة بعد تسعين يوم هذا ما يجعل المصدر يتلقى تسديد الممون فيأتي 
  .قبل أن يدفعه إلى الممون

  
اد ـائل التي تسهل عملية تحرير اإلقتصـأهم الوسو للعلم أن هذه الطريقة تعتبر من      

دير ـاد المخطط حيث تسهل على المصدرين القيام بالتصـاسة اإلقتصـو خروجه من سي
  :و يتجلى ذلك في 

  .ويض سهولة إجراءات التع-
 استفادة خزينة المصدر كونه يتلقى تعويض على الرسم قبل أن يدفعه المصدر إلى -

  .ييمن الدكتور بالنالممون كما تم توضيحه 
  

   الشراء مع اإلعفاء من الرسوم– 2بند 
     يعتبر نظام الشراء باإلعفاء أحد مميزات نظام الرسم على القيمة المضافة الذي يخص 
المواد التي تصدرها المؤسسة أو تعيد تصديرها على حالتها األولية، كما يطبق ذلك على 

  .2ة للتصديرتلك المواد المخصصة إلنتاج السلع الموجه
  

  
  

                                                 
1 -GALAVIELLE (P) la TVA impot modarne, paris 1987, page 32-40  

  . من قانون المالية42 المادة - 2
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 يوجه طلب الشراء باإلعفاء إلى المدير الجهوي للضرائب المختص إقليميا من طرف     
   من 43 شرط أن تتحقق فيهم شروط معينة و التي أشارت إليها المادة  باألمرنالمعنيي

رورة إثبات ـفي إعتماد محاسبة منتظمة و كذا ضقانون الرسم على القيمة المضافة، تتثمل 
  :1و ضع الضرائب و الرسوم المستحقة عليهم و على الخصوص مايلي

  
 تقديم البائع أو المستفيد إلى مصلحة الجمارك شهادة مؤشرة من مصلحة الضرائب -

  :جب أن تبين الشهادة مايلي دفع الضريبة في منح اإلعفاء يبتتضمن التزام 
  . تعريف دقيق لصاحب الرخصة-
في للمؤسسة و إشارة إلى رقمي اإلعتماد و رخصة الشراء  رقم التسجيل الميكروغرا-

  .باإلعفاء
 بإعفاء من الرسم على القيمة ترات الغاية التي تخصص لها المنتوجات أو السلع المش-

  .المضافة
اء المحمولة في الشهدات من دون الرسم على القيمة  قيمة شراء المنتوجات أو األشي-

  .المضافة
  

  :2003 و 1994ات في الفترة ما بين ر تطور الصاد– 4الفقرة 
  

  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  السنوات

المداخيل 
  ديناربمليون 

8340  10220  13375  13889  10213  12522  19575  19132  18825  25615  

  

CNIS 
 إلى غاية 1994إن هذا الجدول يبين لنا التطور الذي شهدته الصادرات ابتداءا من سنة 

2003   
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  . من قانون قانون الرسم على القيمة المضافة48 و 47 المواد - 1
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 1997     من خـالل المنحنى البياني، ما يمكن مالحظته هو تذبذب الصـادرات ما بين 
 و قد يكون تبرير هذا األمر بضعف المنتوج الوطني أو إنخفاض قيمة البترول، 1999و 

للعلم أن مشاركة البترول في تطوير الصادرات يلعب دور كبير و هذا راجع إلى نسبة التي 
  .من نسبة الصادرات% 92تحتلها المحروقات في الصادرات و التي تمثل نسبة 

  
 يمكن اإلستهانة بها من بداية األلفية الجديدة نرجع هذا      لقد شهدت الصادرات قفزة ال

األمر إلى إرتفاع أسعار البترول و إلى سياسة تدعيم اإلنتاج الوطني و لو كان ذلك بكمية 
  .ضئيلة خاصة مع إعفاء الصادرات من دفع الرسم على القيمة المضافة

  
  ةمزايا إعفاء الصادرة من الرسم على القيمة المضاف – 5فقرة 
  :المصلحة الشخصية للمصدر: 1بند 

إن هم المصدر الوحيد هو الدخول بمنتوجه إلى إقتصاد السوق و جعله يتصدر      
 هالمنتوجات العالمية  لكن هذا ليس باألمر الهين، و عليه يجب على المصدر أن يقدم بمنتوج

مساندة و عاة  الجودة و المقاييس الدولية و على دولة اعلى أحسن صورة و ذلك بمر
  .مراحل اإلجراءات اإلدارية أو الجبائيةدر عن طريق تشجيعه في مختلف مساعدة المص

  
افة ـادرات من الرسم على القيمة  المضـدعم في إعفاء الصـالفعل يتجسد هذا البو      

و بذلك يصل المصدر إلى تحقيق أهدفه و هي الوصول بمنتوجه إلى السوق العالمي بقوة 
بالرفاهية المالية و اإلقتصادية و االجتماعية عليه و على عائلة و بذلك قد أين يعود ذلك 

  . الخسارة و  اإلفالسايتفادو
  

  :المصلحة العامة :2بند 
إن الفرد عندما يعمل لمصلحته الشخصية فأنه يخدم غالبا المجتمع " يقول آدم سميث     

لحة العامة يحقق في الوقت أكثر من  عندما يخدم لصالح العام و هو يسعى لتحقيق المص
  ". فيه المصلح بشكل مستمرنذاته المصلحة العامة وفق لنظام طبيعي تتواز

  
فإذا أدخلت مجموع من السلع و الخدمات على السوق العالمية ووجدت رواج في      

  السوق بهذا يعود بالمصلحة أو المنفع العام للمجتمع فكيف ذلك؟ 
دولة في تشغيل يد العاملة البطالة و بطبيعة الحال كلما يكون ذاك بمساعدة المصدريين ال

  .نقصت البطالة خففت المشاكل بصفة واضحة
  

  و هي األساسية: المصلحة الوطنية :  3بند 
   ترقية الصادرات:أوال

إن قطاع الصادرات يعتبر ال محال عماد اإلقتصاد الوطني و قد وصل به األمر أنه      
  .ى دولة عن أخرأصبح معيار يبين مدى تقدم
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ية ـات و عقود دولـوطنية جاهدة إلبرام إتفقيـات الـو في هذا المجال تسعى السلط
زائر و هو مجموع دول ـاد األوربي كونه قريبا جغرافيا من الجـخاصة مع اإلتح

، و ذلك لمحاولة التعريف بالمنتوج ية و تجارية و خاصة مع إتحاده مؤخرااعـصن
  .الوطني

  
 %95تحتل صادرات البترول صدارة الصادرات إذ تشمل المحروقات و حدها نسبة      

  . مليار دوالر كل سنة12 الى 10من مجموع الصادرات و التي تقدر مداخلها حوالي 
 تعتبر هذه النسبة فقيرة ال %5ج المحروقات هي ارـحسابيا نصل إلى نسب الصادرات خ

اء مبدأ تحفيز ـادرت الدولة بارسـاس بـوارد الخزينة العمومية و على هذا األسـتغني م
 إالّ أنه و في حقيقة األمر و رغم المجهودات و تشجيع الصادرات خارج المحروقات

اقع لم يظهر لنا نتيجة المبذولة من أجل تشجيع الصادرات خارج المحروقات، إالّ أن الو
  .واضحة لهذه المجهودات

  
  التعريف بالمنتوج الوطني دوليا:ثانيا
 بإعتماد الرسم على القيمة المضافة 1992بعد اإلصالح الجبائي الذي عرفته الجزائر      

ستعرف المبادالت التجارية حركة، خاصة مع إعفاء الصادرات من دفع الرسم على القيمة 
ذلك تحرير المصدرين من دفع الرسم على القيمة المضافة، و حتما مع المضافة، سيؤدي 

سياسة تشجيع الصادرات خارج المحروقات سيعرف المنتوج الوطني آفاق في مجال 
األسواق الخارجية، لكن هذا المسعى ال يتحقق من مبادرة أو جهة واحدة، فعلى المنتجين 

  .مقاييس الدولية المتعلقة باإلنتاجالتحكم في سياسة جودة المنتوج إتباع في ذلك ال
  

  التعريفة الجمركية -2المطلب 
     التعريفة الجمركية هي مجموع الحقوق و الرسوم الجمركية المطبقة في بلد ما خالل 
فترة زمينية، عند عبورها الحدود السياسية للدولة دخوال و خروجا و هي من أقدم 

  .1الضرائب التي فرضت في الدولة الحديثة
 

 تعريف التعريفة 1 مكرر 6 مكرر و 6     كما يمكننا من خالل احكام نص المادة 
الجمركية على انها عبارة عن قائمة أو جدول خاص بالرسوم الجمركية التي تفضرها الدولة 

  .على مختلف السلع المستوردة أو المصدرة
  

ق الجمركية      حيث تخضع البضائع المصدرة و خاصة المستودرة حسب الحالة للحقو
الخاصة بعمليتي التصدير و االستيراد و المسجلة في التعريفة الجمركية و يكون ذلك عند 

  .تاريخ تسجيل التصريح المفصل
  
  
  

 

                                                 
1 -FERAROMAVIE HENRY, dynamique du commerce international, nouveau protectionnisme en libre échange, 
EYROLLES,1992, page 42. 
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  1:جمركية و هييمكن التمييز بين عدة أنواع من التعريفات ال     
 :التعريفة الذاتية  - أ

ان كل دولة حديثة تتميز بوضع تعريفة جمركية خاصة بها، و بذلك يمكن لها تعديلها      
في أي وقت ممكن دون الرجوع إلى أراء الدول األخرى فتأمر بها الدولة بما لديها من 

   .سيادة على اقليمها

  
 : التعريفة االتفاقية  - أ

 التفاق تجاري معقود ثنائيا أو مشتركا دوليا بالنسبة للواردات  تضعها الدولة وفقا     
األجنبية فال يجوز إلغائها أو تعديلها دون األطراف المتعاقدة أو بانتهاء األجل المحدد ينتج 

  :عن هذا النوع الثاني من التعريفات
  
 يؤدي إلى استقرار نسب مختلف  الذياالستقرار في تطبيق التعريفة التعاقدية -

 .رائب و الرسوم الجمركية خالل فترة االتفاقالض
 .المعاملة بالمثل -
  :التعريفة التفاضلية -ج

تطبقها الدولة على السلع لدول معينة رغبة في تنشيطها التعامل التجاري بينها فهي      
  .تشمل على رسوم مختلفة و غالبا ما ينتج عن ذلك ميالد اإلتحاد الجمركي الجهوي

  :يةالتعريفة اإلضاف -د
هي عبارة عن تعريفة خاصة، تصدر و تطبق في الحاالت غير العادية تدهور قيمة      

  .فهي تسمح للدولة بالتحرك بسرعة. العملة، وجود حالة اإلغراق، إعانات للتصدير
  

     التعريفة الجمركية على غرار اإلصالحات التي عرفتها المنظومة الجمركية عرفت 
  :ننا معالجتها من خالل ما يليإصالحات هي األخرى، و يمك

  ).1فرع (ماهية التعريفة الجمركية و تطبيقاتها
  ).2فرع(أسس التعريفة الجمركية الجديدة و أفاقها في ظل العولمة 

  
  ماهية التعريفة الجمركية   : 1فرع 

     لقد عرفت التعريفة الجمركية عدت تغيرات من خالل المراحل التي عرفتها التجارة 
، عالجنا هذا التطور من خـالل لمحة تاريخية حول نشـأة التعريفة الجمركية الخارجية

) 3فقرة (و تطبيقها ) 2فقرة (، كما أننا حـاولنا تبيان مكونات التعريفة الجمركية )1فقرة (
  )4فقرة (و إستثنائتها 

  
  

  
  
  

  
 
 

                                                 
  .63 ص 1994  زايد مراد الحماية الجمرآية في الجزائر رسالة ماجستير فرع التسيير آلية العلوم اإلقتصادية و التسيير خروبة الجزائر  1
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  لمحة تاريخية حول نشأة التعريفة الجمركية : 1فقرة 
لقد عرفت التعريفة الجمركية عدة تغيرات حسب االحوال االقتصادية سنتعرض لهذا      

  :التطور في ما يلي
  
  :1963التعريفة الجمركية لسنة - 1  

  صنفت 1963أول تعريفة جمركية أصدرتها السلطات العمومية في أكتوبر      
المنتوجات حسب طبيعتها و مصدرها الجغرافي و بالتالي خضوعها لمعدالت ضريبة 
متباينة والحد األعلى لهذه التعريفة كان يفرض على كافة واردات السلع من الدول التي لم 

 droit(تقم باتفاق مع الجزائر و قد تصل الى ثالثة اضعاف ضريبة الحق العام 
commun (1. فهو ذلك الحد الذي تخضع له البضائع الواردة من فرنسااما الحد األدنى  

  

  :2 أنواع03 إلى 1963أما تصنيف المنتوجات حسب طبيعتها فقد صنفتها تعريفة      
   .%1سلع التجهيز و المواد األولية تخضع لمعدل تعريفة منخفض -     
 .%5 الى % 2المنتوجات النصف المصنعة تخضع لمعدالت متوسطة -     
  .%20  الى %15المنتوجات التامة الصنع تخضع لمعدالت أعلى نسبيا و هي -     
  

و ما يالحظ أنه في هذه الفترة حاولت الجزائر بكل معنوياتها تشجيع اإلستثمار      
الصناعي و ذلك بفرض ضريبة تقريبا منعدمة على المواد األولية و معدالت ضعيفة 

  .اإلقتصاد الوطنيب ض سياسة أولية لنهوو كانت هذه. لمنتوجات النصف مصنعة
  
  :1968 سنةالتعريفة الجمركية ل -2

ؤرخ في فيفري ـ الم35-68 بموجب أحكام االمر 1963لقد تم تعديل تعريفة سنة         
، حيث تمحضى من خالله إنشاء تعريفة جديدة التي قامت بتعديل نسب الحقوق و 1968

  .غاء الرسوم المخصصة لصالح فرنساالرسوم الجمركية عند اإلستراد و بإل
  

  1:و عليه تم تعديل ترتيب السلع تبعا للمنطقة الجغرافية و نميز بين ثالثة أنواع     

دة ، و هي تطبق على السلع المستور″ Tarif préférentiel ″تعريفة جمركية إمتيازية -
  . بما فيها فرنسامن أروبا

 و الذي يعني الدول التي تمنح الجزائر ″Tarif du droit commun ″تعريفة الحق العام-
  .شرط الدولة األولى بالرعاية

  .تعريفة عامة لباقي الدول-
   

  
  
  
  

                                                 
  .45 عماري هشام ، المرجع السابق ص  1

2 -BOUZIDI M’HAMSADJI NACHIDA ,le monopole de l’état sur le commerce exterieur Algerien (1974-1984) 
OPU, 1988 page 118 
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 االستهالك و ائمة على التمييز بين سلعـو تجدر اإلشارة إلى أن هذه التعريفة كانت ق     
سلع التجهيز، فاألولى تخضع لرسوم جمركية مرتفعة مقارنة بالثانية التي تطبق عيها رسوم 

  .منخفضة
و نحن نرجع تمييز بين سلع االستهالك و سلع التجهيز بتفضيل السلع التجهيزية إلى إرادة 

اء بالمنتوج الدولة الفتية القائمة على تشجيع سياسية التصنيع التي كان ينتظر منها ارتق
  .الوطني لدرجة معينة و هو في بداية تاريخه

  
  .1973 تعريفة سنة -3

جاءت هذه التعريفة بعد حركة التأمينات التي شهدتها مختلف القطاعات اإلقتصادية في      
  .بداية التسعينات

  
 المتضمن قانون المالية لسنة 1968 المؤرخ في أكتوبر 68-72و قد جاء األمر رقم      

 ليعدل الضرائب و الرسوم الجمركية، كما عمل من خالل أحكامه على إلغاء تصنيف 1973
  .البضائع حسب المنطقة الجغرافية

  
     لقد حاولت هذه التعريفة الجمركية لهذا التعديل الحد من المعاملة االستثنائية التي 

التي تعطي تخص بها المجموعة اإلقتصادية، إذ أقدمت على وضع تعريفة خاصة بالدول 
معاملة " الجزائر جملة من الحوافز و اإلعفاءات و المعامالت الخاصة إنطالقا من شرط 

  .1"الدول األكثر رعاية
      

 تشمل على تعريفة خاصة التي تمنح 1973     باإلضافة إلى ما سبق أصبحت تعريفة 
 سيما دول مقابل امتيازات متبادلة تنشا عن المبدالت الخاصة مع بلد أو مجموعة ال

  .2المغرب العربي
  

 بتأسيسها لستة معدالت لضريبة الجمركية باإلضافة إلى 1973كما جاءت تعريفة       
 الذي استفادت منه المؤسسات الوطنية  و على رأسها ةإجراء اإلعفاء من الضريب

  .سونطراك
  

  : و أهم معدالت هذه المرحلة هي     
ق بالسلع و المنتوجات الضرورية كسلع يتعل% 3المعدل المنخفض الخاص بنسبة -

  .التجهيز
  .يمس السلع التي تدخل في عملية اإلنتاج المحلي% 10المعدل المنخفض بـ-
  %.25المعدل العادي الذي يفرض على السلع بمقدار -
  %.40 المعدل المرتفع المقدر بـ-
  %.   70المعدل المرتفع الخاص المقدر بـ-

  
                                                 

 تانية حمشاوي، التعريفة الجمرآية في ظل النظام المنسق بين النظري و التطبيقي، رسالة نيل شهادة المجاستير معهد الحقوق و العلوم اإلدارية 1 1
2000-2005  

2 H BENAISSAD, la reforme economique en Algerie OPU Alger 1992,page 55 
  .90زايد مراد، الحماية الجمرآية في الجزائر المرجع السابق ص - 3
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  %.100 المعدل العالي المقدر بـ -
 و الجدير بالذكر أن أعلى معدل تعريفي لهذه الفترة كان مخصص لسلع الكمالية و هذا ما 

  .يفسر ندرة السلع االستهالكية األجنبية كالجبن و القهوة و الشكوال في هذه الفترة
  
  .1986يفة سنة تعر/ 4

 سنة إلى غاية أزمة النفط 13 أكثر من 1973استمر العمل بالتعريفة الصادرة عام    
 التي عرفت فيها أسعار البترول تراجع خطير، و سجلت أدنى مستوياتها 1986الثانية لعام 

و عليه كان على الدول النفطية ان تلجا إلى مصادر تمويل أخرى، و من هنا لجأت 
 المتضمن قانون المالية 25/06/1986 المؤرخ في 06-86جب قانون الجزائر بمو

  .1973 إلى تعديل تعريفة 1986التكميلي لسنة 
  

 معدل بعد أن كانت ستة 19شهدت هذه المرحلة ارتفاع المعدالت المعمول بها إلى      
% 100، %90، %80، %70، من أعلى معدالت هذه الفترة نجد 1973معدالت سنة 

110% ،120%.  
     

و ما الحظناه في هذه الفترة من خالل مسعى الدولة الجزائرية إلى موارد مالية غير      
نفطية من خالل رفع المعدالت التعريفية أنها سياسة فاشلة، حيث أنها كانت سبب إلعاقة 
عدة مراحل سياسة تشجيع التصنيع و دليل ذلك روتينية المصانع الوطنية و بعدها كل البعد 

  .جديد أو اإلبداععن الت
  

  .1992تعريفة سنة 
، لم يستطيع تحقيق األهداف 1986إن هيكل الضرائب و الرسوم الجمركية لتعريفة      

ريب، تشويه هالمرجوة، بل اكثر من ذلك نتج عنه تكاليف أخرى غير مباشرة كأعمال الت
ا من وعليه بات جلي. تخصيص الموارد اإلنتاجية و الفروق عن النشاطات التصدير

 1986الضرائب و الرسوم الجمركية مرتفعة المعدالت و متباينة األسعار التي ميزت فترة 
هي جزء من المشكلة المتعلقة بتوفير الظروف المواتية لتحسين القدرة التنافسية للمنتوجات 

  .1الوطنية
  

عريفية اسة تـاولة االبتعاد الوضع السلبي الناتج عن اعتماد سيـو عليه و في إطار مح    
  ، عرفت التعريفة الجمركية إصالحا 1986مرتفعة المعدالت المعتمدة منذ بداية 

 المتعلق 1991-12- 18 المؤرخ في 25- 91عميقا و ذلك بموجب أحكام قانون رقم 
  .1992بقانون المالية سنة 

  
  
  
  
  

                                                 
 طويل أسيا، دور الجمارك في حماية اإلقتصاد الوطني في ظل التغيرات الدولية الراهنة، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستير فرع - 1

  . 111ص 2002التخطيط ، جامعة الجزائر 



 62 

 دية اإلصالحات اإلدارية و الجبائية الجمرآية في ظل سياسة التحوالت اإلقتصا : I  الفصل

  
اقية الدولية حول النظام المنـسق      ـاس ما جاء في االتف    ـرتكز هذا اإلصالح على أس         إ

 و التي دخلـت     1983-06-14ل في   ـوقع عليها ببروكس  ـائع الم ـلتعيين و ترميز البض   
 1991-04-27ؤرخ في   ـ الم 09-91انون  ــوجب ق ـذ بم ـيز تنفي ـزائر ح ــفي الج 

  .1991-07-20 المؤرخ في 241-91م الرئاسي و المصادق بموجب أحكام المرسو
  

إن النظام المنسق يوصي بتنظيم المعدالت الضريبية و تطبيق تصنيف موحد للبضائع      
الخاضعة لضرائب و الرسوم الجمركية، حيث انها لم تبقى سوى عدد قليل من المعدالت 

  .1)الرسوم المضادة لإلغراق( الخاصة بالرسم التعويضي
  

 المتوازي لفترة تحرير التجارة الخارجية 1992جب اإلصالح التعريفي لسنة و بمو     
وبداية التفتح االقتصادي، أصبحت التعريفة الجمركية محددة بسبعة نسب تتراوح ما بين 

  .إلى جانب اإلعفاء% 60، %40، %25، %15، %7، %3: النسب التالية
  

وق الجمركية فقد ـة في مجال الحق من االمتيازات الممنوحةأما في مجال االستفاد     
 ادة من اإلعفاءات الجمركيةـاء كل صور االستفـ على إلغ1992نص قانون المالية لسنة

ة العلمية ـائع الموجهة لألنشطـ إلى انه استثنى من هذا الحكم البض-ارةـ و تجدر اإلش-
  .و التربوية و االجتماعية

  

  1996تعريفة سنة 
االتفاقيات مع المؤسسات المالية الدولية التي تزامنت مع بداية في إطار المشاورات و      

 و يتعلق 1992 ببعض التعديالت لتعريفة 1996التفتح االقتصادي جاء قانون المالية لسنة 
التعديل بنسب الضرائب الجمركية المفروضة، إذ أصبح هيكل التعريفة يشمل المعدالت 

  %.50، و أخيرا %40، %35، %15، %7، %3:التالية
  

ير في عدد المعدالت، إال يمن خالل مقارنة لتعداد نسب المعدالت نالحظ أنه لم يتم تغ     
، %60بدل من % 50أنه تم التعديل على مستوى النسبة العالية حيث غيرت و أصبحت 

  %.25بـ %35كما استبدلت نسبت 
  

ازات ـبعض االمتي منه على 139ادة ـسيما الم ال1996الية لسنة ـانون  المـأبقى ق     
  : الممنوحة لبعض الهيئات و المؤسسات الوطنية مثل) اإلعفاءات (و الجمركية القليلة

  
ن الوطني ـالح المديرية العامة لألمـاع الوطني، و لصـائع المستوردة لصالح الدفـالبض

  .1998إلخ فقط إلى غاية ...و الحماية الوطنية، وقطاع الموصالت و لقطاع الجمارك 
  
  

  
  
  

                                                 
 .38 ،ص1997الجمارك في تحرير التجارة الخارجية، رسالة ماجيستير معهد العلوم اإلقتصادية الجزائر عبد العالي بورويس، دور - 1
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   1998تعريفة 
و ذلك بموجب أحكام نص المادة % 3بـ% 5لقد شهدت هذه النسبة استبدال معدل      

، و بقاء نسب األخرى على 1998 المتضمن قانون المالية لسنة 02-97 من قانون 50
  .حالها

  
 أنه لم يتغير كما سبق ذكره 1998ما يمكن مالحظته من خالل الهيكل التعريفي لسنة      

بأسلوب أخر، شهدت هذه الفترة نوع من االستقرار التعريفي ، و نحن نرجع هذا االستقرار 
  :  لهذه السنة، ربما يكون ذلك للسببين التاليين1996إلى مالئمة الهيكل التعريفي لسنة 

  .لزمنية بين التعديلين األخرين و المحدد بسنتينقصر المسافة ا-أ
 استقرار الوضع  السياسي و االقتصادي بين الفترتين، إذ لم تستجد أحداث اقتصادية او -ب

سياسية و التي من شأنها التأثير على الوضع االقتصادي بصفة عامة، و على التعريفة 
  .الجمركية بصفة خاصة

  
  ).إلى يومنا هذا2000من (يدة التعريفة الجمركية لأللفية الجد

، إذ 1999عشية األلفية الجديدة طرا تغير طفيف على مستوى النسب التعريفية لسنة      
  .1%45، %25، %15، %5، %0:لتصبح النسب كاألتي% 7و %3ألغيت النسبتين 

عوض % 5بمعدل و ما يمكن مالحظته من خالل هذه النسب انه أعيد من جديد العمل 
 و عدم تمكينها من إفادة الخزينة % 3 ضآلة نسبة  هذا التعديل إلى، و ونرجع3%

  . العمومية
  

 ال 2000و في سبيل تشجيع الصناعات المحلية تم من خالل أحكام قانون المالية لسنة      
 منه تشجيع المنتوجات الموجهة للتركيب الصناعي و المنتوجات المسماة 59سيما المادة 

% 15 و عليه تخضع األولى بنسبة خاصمشرع امتياز جبائي  ، أعطى لها الCKD2بـ 
  %.5من الرسم الجمركي و الثانية بـ

  
 عرفت التعريفة الجمركية تعديال أخر، حيث أصبح الهيكل 2002و مع مطلع سنة      

  .4إلى جانب اإلعفاء% 30، %15، %5: 3التعريفي كاألتي
 للمشرع في تبني سياسة التفتح االقتصادي إن هذا التعديل األخير يترجم لنا النية الحقيقية

، و كذلك من خالل تعداد النسب التي أصبح % 30بـ  أعلى نسبة ضخاصة باإلنخفا
  .بثالثة نسب

  
  
  

  
  
  

                                                 
  .1999 المتضمن قانون المالية 1998-12- 1 الموافق لـ 1419 رمضان 13 الصادر بـ13-98قانون رقم - 1

2 - CKD collection dites knock down . 
   .1992 المتضمن قانون المالية 2001ت أو20 المؤرخ في 02-01 االمر رقم - 3
  . سيتم التطرق لهذه النسب بالتفصيل في الفرع الثاني من هذا المطلب- 4
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تاريخي الذي عاشته التعريفة الجمركية من من خالل ما سبق، لقد تطرقنا إلى تطور ال     
خالل عبورها من مرحلة احتكار الدولة للتجارة الخارجية إلى مرحلة تحرير التجارة 

  .الخارجية
  

و الهدف األساسي من هذه الدراسة هو تبيان تطور التعريفة الجمركية مع األوضاع      
طات االقتصادية، و دليلنا هو تعداد  لقد واكبت التعريفة مختلف المح- و بالفعل-االقتصادية

النسب الجمركية الذي أصبح أربع معدالت في مرحلة التحرير بعد أن مر بسبع معدالت و 
بعد ان وصلت % 30كذلك تسع عشر معدل، و األهم من ذلك هو أن النسبة العالية باتت 

  %.120إلى 
  

آلونة األخيرة ليس باألمر إن هذا التطور الذي شهدته التعريفة الجمركية خاصة في ا     
، وإنما هي إرادة المشرع في االنتقال في سياسة اقتصادية أكثر تفتحا و هذه يالعشوائ

اإلرادة أملتها بعض االتفاقيات و المعاهدات الدولية الداعية لتحرير الكامل للتجارة 
  . 1الخارجية

    
  مكونات التعريفة الجمركية -2فقرة

 من قانون الجمارك على ما 6ركية بموجب أحكام نص المادة        تشمل التعريفة الجم
  :يلي
  ) .1بند (المدونة -
  ).2بند (نسب الحقوق و الرسوم الجمركية المطبقة على البنود الفرعية -
  

  : المدونة:1بند 
هي عبارة عن قائمة جمركية تظهر مختلف أصناف السلع و تمكن من مراقبة      

  و الجزائر طبقت تعريفة بروكسل الموضوعة . لم الخارجيالمبادالت التجارية مع العا
 الذي نص على سلعة واحدة تحت بند معين هذا ما أدى مع التنمية االقتصادية 1950عام 

و خاصة التنمية الصناعية إلى ارتفاع القائمة، فاتضح أنه من األحسن أن تدون على حسب 
  .نوعيتها

  
عجز خاصة مع دخول السوق المنتوجات جديدة  لكن أظهرت هذه المدونة ككل بعض ال     

متعددة حيث أصبحت البضاعة تعين بعدة طرق حسب كل بلد مما أدى بمجلس التعاون 
 إلى إنشاء لجنة تدعى لجنة النظام المنسق التي 1983-04-14الجمركي ببروكسل في 

  2.جاءت بتعيين موحد للبضائع
  
  
  

  

                                                 
  . أنظر إلى الفقرة الثانية من الفرع الثاني من هذا المطلب- 1
 51 ص 1998المعهد المالي للقليعة سابقا، محمودي آمال الجمرآة و السياسة الجبائية للتجارة الخارجية في ظل أقتصاد السوق، مذآرة تخرج من -  2
.  
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  :تحديد مختلف الضرائب و الرسوم الجمركية :2بند 

إن التعريفة الجمركية تشمل مختلف الضرائب و الرسوم المطبقة على البنود      
  .1الفرعية

  
: من قانون الجمارك الحقوق و الرسوم الجمركية بـ) و(  فقرة5لقد عرفت المادة      

لحقوق الجمركية و جميع الحقوق و الرسوم و األتاوى أو مختلف الضرائب األخرى ا"
المحصلة من طرف إدارة الجمارك باستثناء األتاوى و الضرائب التي يحدد مبلغها حسب 

  ".التكلفة التقريبية للخدمات المؤدات
  

  :     في ما يليزو يمكن اإلشارة إلى العائدات الجمركية بإيجا     
  
   :الحقوق الجمركية- */1

لقد تناولنا في العنصر السابق المراحل التي عرفتها الحقوق الجمركية، بتطورها مع        
  .مختلف المحطات االقتصادية

  
  :الرسوم الجمركية -*/ 2

  :تحتل الرسوم الجمركية مكانة هامة في العائدات الجمركية و تتمثل فيما يلي    
  :رسوم جمركية إضافية-1      

هي تلك الرسوم التي تطبقها الدولة على المواد المستوردة من البلدان التي تستعمل أسلوب  
  :اإلغراق و يمكنها أن تتصور فيما يلي

             les surtaxes de sauvegardeالرسوم اإلضافية للحماية  -
   les surtaxes de rétrotion ou de représailleالرسوم اإلضافية لالنتقام  -
   les surtaxes de Provence م اإلضافية للمصدرالرسو -
  
  taxe sur la valeur ajoutéeالرسم على القيمة المضافة - 2
  
  la taxe spécifique additionnelle الرسم النوعي اإلضافي - 3

       
  

   الرسوم الجمركية األخرى - 4
  
   taxe intérieur de consommation:  الرسم الداخلي على االستهالك-أ

 من قانون الرسم على رقم األعمال و يطبق هذا 25تأسس هذا الرسم بموجب المادة 
  .إلخ...الرسم على المواد المضرة بالصحة كالجعة، السجائر، الكبريت 

  
  

  
  

                                                 
  . من قانون الجمارك6المادة - 1



 66 
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   taxe à l’abattage:الرسم على الذبح -ب

اهزة و ـوم المجمدة و المثلجة و الجـردات من اللحاوـم على الـيطبق هذا الرس     
رر من قانون الرسم على رقم ك م28المالحة، و قد أنشئ هذا الرسم بموجب المادة 

  .األعمال
  
    taxe forfaitaire: الرسم الجزافي-ج

 و التي 1984لقانون المالية  المتضمن 21-84 من قانون 156نصت عليه المادة      
، 1991 من قانون المالية لسنة 101، و المادة 1989 من قانون المالية 62عدلت بالمادة 

 من قانون المالية لسنة 117 و اخيرا المادة 1993 لقانون المالية لسنة 101والمادة 
1995.  

  
 droit spécifique الكهربائية و األجهزة المستقبلة تالحق الخاص على البطاريا-د

sur les pilles, appareils récepteurs et télévision, antennes, appareils 
de démodulation ou de cryptage .      

  . من قانون الضرائب الغير المباشرة485أنشأ هذا الرسم بموجب المادة 
  

   droit de circulation sur les alcoolsالحق على تنقل الكحول-هـ
المرور يطبق على الخمور و الكحول بما فيها المواد المتضمنة للكحول و ذلك حق      

  .1992 من قانون المالية لسنة 92عمال بأحكام نص المادة 
  
     les droits de garantie حقوق الضمان -ي

 من قانون الضرائب الغير المباشرة فإن كل من 340عمال بأحكام نص المادة      
بالتين تخضع لحقوق الضمان المحددة بالهكتوغرام و يساوي حسب الذهب و الفضة و ال

  : بـ2003 من قانون المالية لسنة 50نص المادة 
  .دج للهكتوغرام40.000:  البالتين-
  . دج للهكتوغرام16.000:  الذهب-
  .دج للهكتوغرام500:  الفضة-
ت و الهيئات األجنبية ابعة للسفراـو يعفى من هذه الحقوق األشياء الثمينة و البالتين الت 

ادن ـار الخاص بالمسافرين و كذلك المعـرات من الذهب و البالتين لإلشهـو المجوه
  .و الفضة المملوكة من طرف األشخاص و التي ال يتعدى وزنها واحد هكتوغرام
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  redevances douanières: اإلتاوات الجمركية*/ 3
  : تشمل اإلتاوات الجمركية على ما يلي     

  
  redevance douanière la %   ○4 اإلتاوات الجمركية - 1

تحصل أتاوى أربعة باأللف على كل من العمليات التي تكون محل تصريح      
 من قانون 16ا حددت في المادة للجمارك و تأسس هذه اإلتاوة على قيمة البضائع كم

  .الجمارك
  

لي للحقوق و ـاء الكـائع المستفيدة من اإلعفـاوة كل من البضـتعفى من هذه اإلت     
الرسوم الجمركية و البضائع المقبولة تحت نضام جمركي اقتصادي مستفيد من وقف كل 

  .1دج10.000الحقوق و الرسوم و البضائع التي ال يفوق قيمتها 
  

   redevance pour formalité  la: % 2وة اإلجراءات إتا- 2
، و تحصل هذه 1985 من قانون المالية لسنة 156 هذه اإلتاوة بموجب المادة تأنشأ     

 لصالح الخزينة العامة على عمليات الجمركة، جاءت هذه % 2اإلتاوة المحددة بنسبة 
بشرية في مجال التصريح اإلتاوة كتعويض على الخدمات المقدمة من وسائل مادية و 

  .المفصل
  .تحسب هذه اإلتاوة على أساس القيمة لدى الجمارك

  
 المؤرخ في 253-85و في إطار اإلعفاءات من هذه اإلتاوة جاء المرسوم رقم      

  :، ليحدد قائمة عمليات المستثناة من مجال تطبيق هذه اإلتاوات و منها1985أكتوبر 22
  .  أو لصالح وزارة الدفاع الوطنياستيراد البضائع من طرف -   
اج إلى تصريح   ـرود التي تحتـ البضائع المستوردة بواسطة العلب البريدية و الط-   

ارك و المعفاة ـانون الجمـ من ق213ادة ـاء المذكور في المـار اإلعفـمفصل  في إط
  .من الحقوق و الرسوم في إطار تغيير اإلقامة

  
   redevance sur le changement de résidence إلقامة   اإلتاوة على تغيير محل ا- 3

 المعدل 1983الية لسنة ـانون المـ من ق178ادة ـاوة بموجب المـ هذه اإلتتتأسس     
دج 1000 و هي محددة بـ1985 من قانون المالية لسنة 162و المتمم بمقتضى المادة 

  .محل تصريح لدى الجمارك تحصل هذه اإلتاوة في إطار تغيير محل اإلقامة التي تكون 
  
   redevance sur l’utilisation de l’infrastructureإتاوة استعمال هياكل الطرقات - 4

 1981 من قانون المالية لسنة 103ادة ـتأسست هذه اإلتاوة بموجب األحكام نص الم     
  .1990 من قانون المالية لسنة 39و التي تم تعديلها بموجب المادة 

  
  

                                                 
  ، يحدد قائمة العمليات الغير الخاضعة التاوة1999 اوت 10الموافق ل1420 ربيع الثاني عام 28، المؤرخ في 187- 99مرسوم تنفيذي رقم - 1
 4.  %○    
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  تطبيق قانون التعريفة:  3فقرة
  .يمكن لنا معالجة تطبيق قانون التعريفة من حيث المكان و الزمان

  
  سريان قانون التعريف من حيث المكان: بند1

بيق القانون الوطني داخل التراب إن حق الدولة في السيادة على إقليمها يفرض تط     
  الوطني على األفعال و الوقائع التي تحدث داخل إقليم دولة، كما يطبق على كل األشخاص 

مبدأ إقليمية  « الموجودين فيه سواء كانون وطنيين أو أجانب، و هذا ما يطلق عليه إسم 
  .Principe de la territorialité  » 1القوانين

  
ع القوانين و ـارك فإن جميـ من قانون الجم2ادة ـام نص المـ بأحكو عليه و عمال     

  .األنظمة الجمركية تطبق تطبيقا موحدا على كامل اإلقليم الوطني
  
   سريان قانون التعريف من حيث الزمان : 2بند
  .»يطبق قانون التعريفة على البضائع المستوردة أو المصدرة عند تاريخ تسجيل البضائع«  
  

 2 مكرر فقرة 6 من النص السابق و المنصوص عليه بموجب أحكام نص المادة يفهم     
من قانون الجمارك أنه بمجرد تسجيل البضائع تصبح خاضعة للحقوق و الرسوم الجمركية، 

 من قانون الجمارك، في إطار 7إال أنه يستثنى من هذه القاعدة و بموجب أحكام نص المادة 
 شريطة أن ، عند صدور تشريع أو تنظيم جمركيان جديدان للبضائعاألفضليةالوضع األكثر 

تكون هذه البضائع ثبتت وجهتها المباشرة لإلقليم الجمركي قبل نشر هذه القوانين و ان ال 
  .تكون موضوعة تحت نظام المستودع أو رهن اإليداع من قبل

  
 عليها بموجب إن إدارة الجمارك ملزمة بالتطبيق الفوري للتدابير الجمركية المنصوص     

  .2االتفاقيات و المعاهدات الدولية بمجرد التوقيع عليها من طرف السلطات الجزائرية المعنية
  

  :اإلستثناءات الخاصة بقانون التعريفة: 4فقرة 
هو مصلحة اإلقتصاد الوطني ) قانون التعريفة(إن أساس استثناء عن القاعدة العامة 

  :ن التاليتينو سنتطرق لهذه اإلستثناءات في النقطتي
  )1بند (اإلجراءات التحفيزية  -
  )2بند (اإلجراءات اردعية  -

  
  
  

  
  
  
  

                                                 
   .15،ص 1996، نظرية القانون ديوان المطبوعات الجماعية المدخل للعلوم القانونية) زواوي ( محمدي فريدة. د- 1

   من قانون الجمارك08 المادة  2 
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  اإلجراءات التحفيزية: 1 بند
لممنوحة تتلخص اإلجراءات التحفيزية في بعض اإلمتيازات الجبائية و التعريفية ا     

  . لبعض العمليات وذلك لغرض تشجيع اإلنتاج  الوطني
  : الوطنية لتطوير اإلستثمارة الجمركية الممنوحة في إطار الوكالت اإلمتيازا–أوال

اإلستثمار أصبح من أولويات سياسة اإلصالحات اإلقتصادية و تدعيما لهذ المبدأ      
  سته عدة تسهيالت لترقية اإلستثماركر

  
 الذي تطابق معظم 2003-08-20 المؤرخ في 03- 01األمر  من 09 المادة وحسب     

 المتعلق بتطوير اإلستثمار، يستفيد المستثمر خالل 12-93أحكامه مع المرسوم التشريعي 
مرحلة اإلنجاز في إطار قرار منح االمتياز الصادر عن الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار 

مركية بالنسبة للتجهيزات المستوردة التي تدخل في من تطبيق معدل منخفض للحقوق الج
 باإلضافة إلى اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة %5إنجاز المشروع و المقدر ب 

  .بالنسبة للسلع و الخدمات التي تدخل مباشرة في تنفيذ اإلستثمار
  

ص خنائية تذكور أعاله فقد حدد امتيازات جمركية استثم من األمر ال10أما المادة      
 ستوجب مساهمة خاصة من قبل الدولة و ذلك بتطبيق المعدل المنخفض للحقتالمناطق التي 

 على أن تدخل ة بالنسبة للسلع  و الخدمات مستوردة أو المقتناة في السوق الداخلي،الجمركي
  . ة للرسم على القيمة المضافةالخاضععمليات الهاته األخيرة في إنجاز 

  
  ت الجمركية الممنوحة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب اإلمتيازا:ثانيا

ركيزة األساسية للمجتمع استغالل لهذه الطاقة الشابة جاء المرسوم      كون الشاب ال
 دعم ليؤكد على  المتعلق بدعم تشغيل الشباب 02.07.1996 المؤرخ في 234-96الرئاسي 

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي أوكلت تشغيل الشباب و في هذا اإلطار تم إنشاء 
  .لها مهام دعم تقديم الشباب

  
في هذا المجال منحت امتيازات جمركية يستفيد منها الشباب أصحاب المشاريع تتمثل      

  . فيما يخص الحقوق الجمركية للتجهيزات%5في تطبيق معدل منخفض 
  

ل تخص الصناعة التركيبية و نماذج التصنيع و أهم اإلمتيازات الممنوحة في هذا المجا     
  .و كذا مجال الصناعة الصيدالنية

  
   االمتيازات الممنوحة ألنشطة التجميع و التركيب-1

سعيا لتدعيم أنشطة اإلنتاج من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية و نماذج      
   المحدد 2000-04- 02  المؤرخ في 2000- 47التصنيع صدر المرسوم التنفيذي 

  
  
  
  
  
  



 70 
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 من 58 و 51للنشاطات اإلنتاجية الموجهة للصناعات التركيبية و نماذج التجميع للمادتين 
  .2000قانون المالية لسنة 

يع إلى معدالت منخفضة تتراوح بين و في هذا المجال أخضعت أنشطة التركيب و التجم
  . من الحقوق الجمركية%25 و 05%

  
  اإلمتيازات الممنوحة للصناعة الصيدالنية -2

تشجيع للصناعة الصيدالنية للحد من التبعية الصيدالنية للخارج و كون االستيراد 
  ة، اعات المحلية لألدويـالصن اسة ترقيةـليس بالحل المرجو منه تقديم الحل انتهجت سي

اعدات و تسهيالت ـاج الصيدالني و يكون هذا بتقديم مسـو لتشجيع المستثمرين على اإلنت
 و ذلك بإعفاء المنتوجات الكيماوية و العضوية 2001 من قانون 39و أساس ذلك المادة 

  .الموجهة لصناعة األدوية من الحقوق والرسوم الجمركية
  

  جبائية الجمركيةالمجاالت األخرى المستفادة من اإلمتيازات ال
هناك عدة نشاطات أو مجاالت إستفادت من إمتيازات جبائية إلعتبارات فنية وثقافية و      

إجتماعية، و بعض الفئات اإلجتماعية التي تستفيد من اإلمتيازات و ذلك إلعتبارات انسانية 
  :و اخالقية و سنحاول تلخيصها فيما يلي

  
  اإلعفاء المرتبط بتنقل األشخاص -1
 مكرر من قانون الجمارك فإنه تستفاد من اإلعفاء من 199 باحكام نص المادة عمال     

  :الحقوق و الرسوم الجمركية عند الدخول اإلقليم الجمركي كل من 
  . من هذا القانون05 اإلشياء و األمتعة الشخصية المذكورة في المادة -
تحدد .(الشخصي أو العائلي البضائع التي يقدمها المسافرون و المخصصة إلستعمالهم -

  ).قيمتها بقوانين المالية
  

 من قانون الجمارك فانه يجوز للمواطنين المسجلين لدى 202 أحكام المادة  بموجب     
 سنوات دون انقطاع 03وماسية و القنصلية الذين يثبتون اقامة بالخارج لمدة لالهيئات الدب

  :اء عند عودتهم النهائيةعند تاريخ تغيير اإلقامة أن يستفيدوا من اإلعف
  .األمتعة و األشياء التي تشكل أثاثهم المنزلي -
عندما ال تفوق قيمة البضائع بما فيها السيارة مبلغ مليون و خمس مائة ألف دينار  -

بالنسبة للعمال المتدربين في الخارج و الطلبة و بالنسبة للمواطنين األخرين ال يفوق 
 .مبلغ بضائعهم مليوني دينار جزائري

يراد العتاد تاستفادة األشخاص في حالة عودتهم من تحويل نشاط او احداثه فان اس -
للتجهيزات المخصصة لذلك النشاط و أن يقوموا بالتخليص الجمركي باإلعفاء من 

 1.%5اجراءات التجارة الخارجية و دفع حقوق و الرسوم الجمركية بمعدل 
 

  
  
  

                                                 
  .  يتعلق باستيراد أشياء و أمتعة في إطارتغيير اإلقامة10/08/1999 الموافق ل 1420 ربيع الثاني 28 مؤرخ في 188- 99 مرسوم تنفيذي رقم  1
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  الجمرآية في ظل سياسة التحوالت اإلقتصادية اإلصالحات اإلدارية و الجبائية : I  الفصل
  

  اإلعفاءات الجمركية ذات الطابع اإلنساني -2
  

تستفيد البضائع المتضمنة في ارساليات الموجهة للهيئات و الجمعيات التضامنية أو      
 17 المؤرخ في 31 – 90ذات الطابع اإلنساني المعتمدة في الجزائر بواسطة القانون 

 و المتعلق بالجمعيات من اعفاء في 1990 ديسمبر 04 الموافق 1411ى عام جمادى األول
  2. من قانون الجمارك213الحقوق و الرسوم الجمركية عمال باحكام نص المادة 

  
 من قاون المالية 108اما بالنسبة لجمعيات المعاقين في هذا األمر فانه بموجب المادة      
باإلعفاء من    منح حق اإلستيراد ي 1994الية لسنة  من قانون الم13 و المادة 1986لسنة 

  .الحقوق و الرسوم على سيارات لفائدة جمعيات المعاقين
  

 الذي يعفي األجهزة و الوسائل 1963 جوان 08 المؤرخ في 200-63كذلك القانون      
  .المهنية و البيداغوجية المستوردة لفائدة الجمعية الوطنية للمكفوفين

 من قانون المالية لسنة 04 المعدلة بموجب المادة رقم 1975قانون المالية  من 59المادة و
 التي تعفي من الحقوق و الرسوم الجمركية على استيراد السيارات المهنية خصيصا 2000
  .للمعاقين

  
و أيضا بالنسبة لمعطوبي الحرب و أبناء الشهداء يتمتعون بحق إستيراد سيارات جديدة      

باإلعفاء من الحقوق و الرسوم الجمركية و ذلك بموجب )  سنوات03ن أقل م(أو قديمة 
  .            2000 من قانون المالية لسنة 65المادة 

  
  :اإلعفاءات الجمركية ذات الطابع الثقافي و العلمي/ 3

ت التشريعات اإلستفادة من اإلمتيازات الجمركية ذمجال العلمي و الثقافي أخ      قصد دعم 
  .يراد إذ تستفيد من اإلعفاء من الحقوق و الرسوم الجمركيةعند اإلست

المستشفيات .  معهد باستورةيمث العلا الكائنات الحية المقتناة لفائدة األجهزة المكلفة بأبح-
 من قانون 55 و المادة 1978 من قانون عالمية لسنة 74الجامعية عمال بأحكام نص المادة 

  .1989المادة 
  

  .ياق فإن الحاالت التالية مستفيدة من اإلعفاءاتو دائما في نفس الس
  .3 التجهيزات و الوسائل الموجهة للصالونات و المعارض الدولية-

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 الذي يحدد آيفيات اإلعفاء من الرسوم الجمرآية و الرسم 22/11/1994 الموافق ل 1415دى الثانية  جما18 القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2

  .على القيمة المضافة و آذا قائمة الجمعيات و المؤسسات الخيرية ذات الطابع اإلنساني التي يمكن أن تنتفع بهذا اإلعفاء
  . 1999 من قانون المالية 63 المادة  3



 72 

 اإلصالحات اإلدارية و الجبائية الجمرآية في ظل سياسة التحوالت اإلقتصادية  : I  الفصل
  

  .1 الكتب المستوردة في إطار تنظيم المعرض الدولي للكتاب-
  .1998 من قانون المالية لسنة 71وذلك بموجب المادة . واردات لسينماتك الجزائر -
  

 المؤرخ 22-03 من قانون رقم 28     و آخر إمتياز في هذا المجال نصت عليه المادة 
تعفى من الحقوق و الرسوم الجمركية  " 2004 المتضمن لقانون المالية 2003-12-28في 

 تلك الخاصة بالتكوين المهني و الفني و التدريب و المجالت الكتب المدرسية و الجامعية و
العلمية و التقنية و المتخصصة و القواميس و الموسوعات و كذا األلبومات أو الكتب 
الحاملة للرسوم و األلبومات المعدة للرسم أو التلوين الخاصة باألطفال و األقراص 

  . المستوردةالمضغوطة الموجهة أساسا إلى التعليم و التربية و
 % 5     تخضع الكتب و المؤلفات األخرى الموجهة للجمهور العريض للمعدل النخفض 

  ".من الحقوق الجمركية 
  
  اإلعفاءات الجبائية لصالح الدولة/ 4

  : الحاالت التالية  إمتيازات     إلعتبارات أمنية و إدارية سيادية منحت
المستوردة من طرف وزارة الدفاع  تؤسس إعفاء التجهيزات، المعدات و الوسائل -

  . منه64 ال سيما المادة 1992 المالية التكميلي لسنة بموجب قانون
دفع  تؤسس اإلعفاء من 2000 من قانون المالية لسنة 90 بموجب أحكام نص المادة -

لتجهيزات الخاصة المستوردة من طرف المديرية العامة لألمن الحقوق الجمركية ا
  .مدنية، الجمارك، الحرس البلديالوطني، الحماية ال

 قانون المالية لسنة 95  بالمادةتممة المعدلة و الم1987 من قانون المالية 109 المادة -
 المؤسسة لإلعفاء البضائع و السيارات المستوردة لحساب المؤسسات و الجماعات 1997
  .اإلقليمية

  
ة الجمركية االقتصادية عالوة على ما سبق يمكن إضافة المنطقة الحرة و األنظم     

  .2كاستثناء من دفع الحقوق و الرسوم جمركية
   
  :اإلجراءات الردعية: 2بند

وضوعة من أجل التدابير ـيبقى دائما مبدأحماية اإلقتصاد الوطني سيد كل القواعد الم     
و اإلجراءات الجمركية و من أهم السياسات الردعية مكافحة اإلغراق 

ANTIDUMPING الدعم و مكافحة.  
  

فاإلغراق يشكل خطر على المنتوج الوطني بصفة خاصة و على المنتوج الوطني      
بصفة عامة، و حسب اإلقتصاديون يكون اإلغراق بادخال منتوج اجنبي إلى السوق الوطني 

  .بأثمان تقل عن ثمن المنتوج الوطني
  

  
  

                                                 
  ل من الفصل الثاني أنظر المبحث األو1
  .2001 من قانون المالية 25 المادة  2
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 فهو كل منتوج يكون قد استفاد في بلد المصدر une subventionأما موضوع الدعم      
  .1او المنشأ من منحة مباشرة أو غير مباشرة عند اإلنتاج أو التحويل أو التصدير أو النقل

  
ون الجمارك  من قان1 مكرر 8و لمكافحة اإلغراق و الدعم المشرع و بموجب المادة      

أجاز وضع حق ضد اإلغراق أو حق تعويضي عند اإلستيراد على كل منتوج كان موضوع 
  . إغراق أو دعم عند اإلستيراد في البلد المنشأ

  
  .أسس التعريفة الجمركية الجديدة و افاقها في ظل العولمة: 2فرع 

على مستوى      تعتبر التعريفة الجمركية أدات تحكم في االقتصاد الوطني و خاصة 
التجارة الخارجية، كما سبق و أن رأينا أن التعريفة الجمركية عرفت تطور ملحوظ خاصة 
في مرحلة اإلننتقال من اإلقتصاد المخطط إلى المتحرر، لهذا األمر ستعرف التعريفة 

كما أنه يرتقب إصالحات على مستوى التعريفة الجمركية ) 1فقرة (الجمركية أسس جديدة 
  ).2فقرة (ة في ظل العولم

  
  أسس التعريفة الجمركية الجديدة: 1فقرة 
 التي عرفتها الجزائر مؤخرا تم إدخال تعديالت  االقتصاديةهدف اإلصالحاتل اتجسيد     
 يهدف بالدرجة النظام التعريفي الجديد، حيث أن مبتغى  على مستوى التعريفة الجمريةهامة

مجموعة دت هذه األخيرة عن طريق تجس تقديم جملة من التسهيالت حيث األولى إلى
  :مايلي بالدرجة األولى تعديالت قصدت 

  .)1بند  ( الهيكلة العامة للنسب التعريفية– 1
  .)2بند  ( نظام اإلعفاء الجمركي– 2
  .)3بند  (مكان الرسم التعويضي TSA ي إعتماد الرسم النوعي اإلضاف– 3
 . )4بند ( DAP إعتماد الحق اإلضافي المؤقتة- 4
  
  الهيكلة العامة للنسب التعريفية : 1 دبن

في إطار برنامج إصالح التعريفة الجمركية تم التأكيد على ضرورة وضع قواعد سهلة      
  .و بسيطة، بقدر ما يفيد إزالة ما يمكن من العراقيل المشلة للتطلعات االقتصادية

ابقا، ـ كما تبين سادة هيكلة النسب الجمركية من جديدـلى إعإفعمدت الحكومة الجزائرية 
شعار هذه السياسة إزالة . و ذلك تجاوبا مع سياسة التفتح اإلقتصادي التي اعتنقتها الجزائر

  .الحواجز من اجل إرضاء أكثر للمتعامل اإلقتصادي
  :و التعديل التعريفي األخير الذي عرفته الجزائر تمثل في النسب التالية     
      %0:  اإلعفاء -
 %5:  المنخفضة -
 %15:  الوسيطة-
  %30:  المرفوعة -

  
  

                                                 
  . من قانون الجمارك2 مكرر الفقرة 8 المادة  1
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 على السلع ذات الميزة الخاصة مثل منتوجات %0بحيث تطبق  : فالنسبة لإلعفاء * 
  .قل الجوي و وسائل النأو تلك الموجهة إلى جمعيات إنسانية كالقمح إستراتجية

 بحيث تخضع على أساسها المواد األولية الموجهة %5وهي : النسبة المنخفضة* 
  .إلستحداث القيم المضافة و اإلنتاج إلى التعريفة الجمركية

 و تخضع على أساسها المواد النصف %15والتي تقدر ب : النسبة الوسيطة* 
  .المصنعة

ة لإلستهالك و المنتوجات التامة  و هي تخص المواد الموجه%30: النسبة المرتفعة* 
  .الصنع

  
     و يمكننا توضيح هذه النسب في الجدول األتي المتعرض لها من خالل نسب هذه 

  .التعريفة من مجموع التعريفة الجمركية و كذا عدد البنود الفرعية في كل نسبة
   

نسب التعريفة 
  الجمركية

0%  5%  15%  30%  

  2486  2600  1415  104  عدد البنود الفرعية
نسبة هذه التعريفة 
 من مجموع التعريفة

  الجمركية

1%  56%  26%  17%  

CNIS  
       
يمكن لنا من خالل هذه النسب التعريفية الجديدة القول أنها نسب وضعت من طرف      

 للمـواد االولية، الهدف %5المشرع بصفة مدروسة حيث انه خصص نسبة منخفضة 
 الفعلي لسياسة تشجيع القطاع الصـناعي و تطوير من خـالل هذه النسبة هو التطبيق

  .المنتوج الوطني بصفة خاصة
  

 2001و ذلك بموجب قانون المالية لسنة  % 30     و بالمقابل حدد السقف النهائي بـ
،وخصصت % 45بدال من النسبة العالية التي سبقت هذا التعديل و التي كانت مقدرة بـ

تهالك و المنتوجات التـامة الصنع، و كأنه من خالل هذه النسبة للمـواد الموجهة لالس
هذه النسب يحاول المشرع إفادة الخزينة العمومية من خالل المنتوجات أو السلع التي ال 
تفيد االقتصاد الوطني من جهة و تاثيرها السلبي على االقتصاد الوطني من خالل 

  .منافستها للمنتوج الوطني
  

 التي تخص %15ين النسبة المتوسطة و المقدرة بـ      كما انه تتوسط هذين الحد
 .المواد النصف المصنعة و هذا دائما لتشجيع و تص نيع الوطني
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يفية من و يمكن لنا من خالل الشكل االتي توضيح النسب الخاصة لكل نسبة تعر
  .خالل مجموع البنود التعريفية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     و تجدر اإلشارة إلى أن هذه النسب ليست بالمستقرة و لعلها ستشهد إنخفاض أكثر و 
ما هذا إلى إستجابتا لصرخة اإلصالحات االقتصادية التي ستكون حتما على حساب 

  .الخزينة العمومية
   
  اء الجمركينظام اإلعف:   2بند

 من قانون الجمارك فإن إدارة الجمارك ملزمة بتطبيق 08عمال بأحكام نص المادة      
اإلعفاءات التي تنص عليها اإلتفاقيات و المعهدات الدولية التي تبرمها الجزائر، باإلضافة 

  .إلى التدابير التي تنص عليها قوانين المالية كل سنة
 المتبع في السنوات ماقبل التسعينات فإن أول ميزة و بتفحص نظام اإلعفاءات الجمركية

 هي إتساع مجال اإلعفاء الجمركي، هذه الخاصية جعلت النظام الجمركي المطبق هتميز
  1.آنذاك محل نقد كبير

  
حيث كان اإلعفاء ينصب بصورة آساسية على الشركة الوطنية سونطراك و بعض      

دها و الداخلة في نشاطها رستوتوجات التي المؤسسات الوطنية األخرى على جميع المنت
 أو تخضعها إلى حقوق جمركية 2بموجب قوانين و تشريعات تجدد سنة تلوى األخرى

  3.رمزية
  

  
  
  

                                                 
  .121 حراق مصباح المرجع السابق ص  1
   .1977 المتظمن لقانون المالية لسنة 1976 ديسمبر 29 المؤرخ في 11-76 األمر رقم  2
  .1979المتظمن لقانون المالية  1987 ديسمبر 31 المؤرخ في 13-78 قانون رقم  3

 الفيمة المنخفضة 
5%  

 %30  القيمة المرتفعة

  %15  القيمة البسيطة

اإلعفاء

%17

%65
%26

%01
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حات ذه المرة جاءت اإلصالإن نظام اإلعفاءات هو األخر عرف إصالحات لكن ه     
ا ما يعكس دور الذي تلعبه الدولة في حماية اإلقتصاد لتقلص من مساحة اإلعفاءات وهذ

  .الوطني ألن كثرة اإلعفاءات سيؤدي حتما إلى إختالل في ميزان المدفوعات
  

 يظهر لنا أن عدد اإلعفاءات 1992 من قانون المالية  لسنة 137فمن خالل المادة      
   . إعفاء تتمثل أساسا في15ية قد تم تخفيضه إلى الجمرك

  . إعفاءات4 إعفاءات لصالح ميدان البحث العلي   -
  . إعفاءات10 إعفاءات لصالح القطاع اإلجتماعي   -
  . إعفاء1 إعفاءات لصالح بنك الجزائر        -
  

 الذي 2001يلي لة التفكيك التعريفي لم تطرح بجدية إلى مع قانون المالية التكمأإن مس     
تقوم على ثالثة النسب عالوة التي  2002أنشأ تعريفة جمركية جديدة ابتداء من أول جانفي 

  : على اإلعفاء و قد أتخذ هذا اإلجراء بسبب 
  درجة من حيث تصنيعهاة متنافرة لمواد مصنعة في نفس ال تحديد نسب تعريفي- 1
 بحيث أصبحت بعض المنتوجات ، البنود الفرعية غياب االنسجام في تسعيرة مختلف- 2

  .طبقة على مدخالتهامالتامة الصنع تساوي أو تقل عن التعريفة ال
 تفشي ظاهرة الغش و التصريح المزيف، نظرا لنسب الحقوق و الرسوم الجمركية - 3

  .المرتفعة
يساعد المتعاملين االقتصاديين على حصر  الذي ال األمر  عدم استقرار التعريفة- 4  

.ستقبليةتوقعاتهم الم  
  .ي ضرورة إرساء قاعدة تعريفية جديدة قبل الشروع في المفوضات مع اإلتحاد األوروب- 5
  

    .TC3 مكان الرسم التعريفي  TSA 2إعتماد الرسم النوعي اإلضافي: 3 بند 
لقد عرفت الجزائر في إطار اإلصالحات اإلقتصادية، ظهور إصالح، يتجسد في      

 من قانون 99 وكان ذلك بموجب أحكام نص المادة TSA 1يتأسيس الرسم النوعي اإلضاف
أنشأت : " ، بحيث تنص هذه المادة على مايلي TC  مكان الرسم التعويضي1994المالية 

لفائدة ميزانية الدولة رسم نوعي إضافي يطبق على المنتوجات، وهذا حسب قائمة المعدالت 
  "سطة نص تنظيمياو المبالغ ستحدد بو

  
 اإلضافي مكان الرسم التعريفي لم يكن عشوائيا و ال  يد الرسم النوعإن اعتما     

 فيها التحرر من القيود اختياريا، بل ما هو إال رغبة سياسة التحوالت االقتصادية بما
  .المختلفة

  
  

  
  

                                                 
2 -TSA :taxe  spécifique additionnelle.  
3 -TC : taxe compensatoire.  

 .1994 المتظمن لقانون المالية لسنة 29/12/1993 المؤرخ في 18-93 مرسوم تشريعي  1
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 التعريفي لم يكن قادر على مواكبة اإلجراءات الهادفة الى تحرير التجارة إن الرسم     
 من 98الخارجية إذ بات من الضروري إلغاء  الرسم التعويضي وكان ذلك بوسطة المادة 

  .1997قانون المالية 
  

 أنه من خالل أحكامه  كانت TCومن أهم اإلنتقادات الموجهة إلى الرسم التعريفي       
 يكانت تخضع للرسم التعويض) 1992قبل اإلصالح الجبائي (وجات المستوردة بعض المنت

المحلي و المعدالت المطبقة على المنتوج المستورد تكون في بعض األحيان أكبر من 
   .1المعدالت المطبقة على المنتوج المحلي المماثل

  
  :  بما يليTCزياد على ذلك إنتقد هذا الرسم      

  م تدعيم المنتوجات الوطنية خاصة على مستوى األسعار الذي إثبات عدم قدرة نظا-
  .كان يمول حتى عائدات الرسم التعريفي الذي كان يحصل من طرف إدارة الجمارك

  .عدم القدرة على مواكبة اإلجراءات الهادفة إلى تحرير التجارة الخارجية-
إلنضمام إلى  أنه ال يتجاوب مع مسعى الجزائر إلى الدخول في إقتصاد السوق وا-

  المنظمات
  

 تأسيس الرسم النوعي اإلضافي مكان الرسم التعويضي ليزيل الوضع المنتقد      جاء
 ، و من أهم مميزات الرسم النوعي اإلضافي ما  TC الناتج عن اعتماد الرسم التعويضي

  : ييل
 يجب الرسم النوعي اإلضافي من قيمة الصفقة مباشرة تضاف إليها جميع النفقات -
  .لخاصة بالنقل و التأمينا

 إن المنتوجات المستوردة تخضع للرسم النوعي اإلضافي عكس الضرائب والرسوم -
  2.المختلفة األخرى، وال ينضم إلى وعائها الضريبي ألنه رسم خاص

  تعفى المواد المصدرة من الرسم النوعي اإلضافي -
  

د كل من اقتنى سيارة في هذه و في إطار اإلعفاءات من الرسم النوعي اإلضافي يستفي     
  : الحاالت 

   معطوبي حرب التحرير-
   أبناء الشهداء المعوقين حركيا-
  3.رضوا إلى قطع ألحد األطرف السفليةتعاألشخاص المصابين بعاهة مستديمة كأن -
  

  : DAPاعتماد الحق اإلضافي المؤقت : 4بند 
  12-01من قانون رقم  24تأسس الحق اإلضافي المؤقت بموجب أحكام المادة      

 المتضمن قانون 2001 جويلية 19هـ الموافق لـ 1422 ربيع الثاني 27المؤرخ في 
  .2001المالية 

  

                                                 
 .122 حراق مصباح المرجع السابق ص  1
  .25 عامري أحمد المرجع السابق ص  2
  .1996 من قانون المالية لسنة 111 المعدل بموجب المادة 1994 المتظمن قانون المالية لسنة 18-93التشريعي رقم  المرسوم  3
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ون يخضع الحق انـ من نفس الق24الثة من نص المادة ـو بموجب أحكام الفقرة الث     
ركي، و ـوق الجمركية، فهو ذو أثر مكافئ للحق الجمـاإلضافي لنفس قواعد التسوية للحق

  :ينجم عن كون للحق اإلضافي أثر مكافئ للحق الجمركي ما يلي
  

  . إن وعائه يقوم على أساس القيمة لدى الجمارك مثله مثل وعاء الحق الجمركي- 1
الرسوم الداخلية التي يدخل فيها الحق الجمركي  يدخل الحق اإلضافي في وعاء جميع - 2
  .)الرسم الداخلي على االستهالك و الرسم على القيمة المضافة(
ال يخضع لنفس قواعد اإلعفاء التي يخضع إليها الحق الجمركي، فاإلعفاء يجب ان - 3

يصدر بصفة صريحة من أحكام نص القانون، الشيء الذي لم تنص عليه أحكام المادة 
  .1ة بالحق اإلضافي الخاصالمؤسس

  
تحدد  منتوج للحق اإلضافي المؤقت 111 وقد تم إخضاع قائمة من المنتوجات ب     
 21/07/1979 المؤرخ في 07-79 من قانون الجمارك 16 طبقا للمادة %60 ب ةنسب

 سنويا %12المعدل و المتمم و المتضمن قانون الجمارك حيث تخفض هذه النسب إلى 
  .2002-01-01إبتداءا من 

  
كما أن هذه النسبة تخفض بنسبة % 60إن نسبة الحق اإلضافي المؤقت حددت بـ     

  .2002 جانفي 01سنويا ابتداء من % 12
  

ال ـرع استثنى بعض المنتوجات من دفع هذا الحق  و في هذا المجـإال ان المش     
 21.02.10.00: التاليةائر ذات البنود التعريفية ـال الخمـلى سبيل المثـيمكنا ان نذكر ع

 من قانون 208 ، و ذلك بموجب أحكام نفس المادة 21.02.30.00 و 21.02.20.00و 
  .2002المالية لسنة 

  
إال أن هذا االستثناء اتخذ كإجراء تحفظي جدا و بصفة ضيقة و ما يفيد ذلك قلة هذه      

  .المبادرة التي تفيد إلغاء دفع هذا الحق في بعض المنتوجات
  

 الحق اإلضافي ى بقائمة المنتوجات الضيقة غير الخاضعة إل ذلكو يمكننا تدعيم     
  .2003 من قانون المالية 101المؤقت النصوص عليها بموجب احكام المادة 

  : و هذا ما تبينه البنود الفرعية التالية
  

  بيان المنتوجات  البنود
   غير مهيئة للبيع بالتجزئة  --  54.01.10.10
   مجوفة من حديد الصلبت مواسير و أنابيب و جنابا--  73.03.00.00
   غيرها ---   33.21.11.19
   غيرها---   84.08.20.90

     
  

                                                 
مساعدية نجود، التجارة الخارجية و سياسيتها الجبائية في ظل التحوالت االقتصادية الجديدة، مذآرة لنيل شهادة دراسات العليا في المالية القليعة سنة - 1

  .108، ص 1998
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ذا المشرع الجزائري بصفة محتشمة جعل بعض المنتوجات موضوع تعليق دفع ه     
 من 04الحق، لكن حدد هذا اإلجراء بمدة معينة و هذا ما أفاد به مضمون نص المادة 

الواسع موضوع  ستهالك ا الذي جعل من المنتوجات الزراعية ذات2002قانون المالية 
  .تعليق دفع الحق اإلضافي المؤقت

  
هذا الحق الهدف من خالل هذه اإلجراءات التي تفيد تعليق بعض المنتوجات من دفع      

او إفادة بعض األخرى بعدم دفع هذا الحق هو سند لالقتصاد الوطني، حيث ان المسعى من 
  .1هذه السياسة هو ضبط السوق الوطني

  
ن هذه اإلجراءات الوقائية ما هي إال تدابير تحفظية عو بالمقابل ما يمكن قوله      

 أن الحق اإلضافي المؤقت مرهونة بزمن معين، إذ يترقب زوالها في جميع األحوال علما
  .  سنويا إلى غاية زوالها فعليا% 12تشهد نسبته انخفاض بنسبة 

  
  خصائص و مميزات التعريفة الجمركية الحالية : 4 بند 
  :    تتميز التعريفة الجمركية الحديثة بعدة مميزات نذكر منها    
  . تبني النظام المنسق-
 التي تهدف إلى و ضع قواعد سهلة و بسيطة تمكن  المميزات التقنية للتعريفة الجمركية و-

 .بي بصفة دقيقة و عمليةيرضمن تحديد الوعاء ال
 .ة المردودي-
  

  التعريفة الجمركية في ظل النظام المنسق : أوال
  ةيلمحة تاريخية عن تطور المدونة التعريف : 1

الحقوق لقد أثار ترتيب البضائع أهمية كبيرة، حيث كان الغرض منه استالم      
وم، فقد كان ترتيب البضائع في أول األمر جد بسيط إال أنه مع التطور اإلجتماعي ـوالرس

  .و اإلقتصادي عرف النظام التجاري تطور في السلع و أنواعها
  

و حيث كان المتعاملين و الممارسين للتجارة الدولية يواجهون مصاعب عديدة من      
دول كما إزداد حجم التبادالت التجارية لهذا أصبح جراء الفروقات الموجودة في جداول ال

  . ن هذه البضائع حسب نوعيتهاومن الضروري أن تد
   

 أعيد النظر في هذه القائمة 1973 و في سنة 1931دار قائمة موحدة في سنة ـتم إص     
 اإال أن لألسف أصبحت غير كافية نظرليتم مراجعتها من جديد لتسمى بقائمة جنيف، 

 كلفت IIبعد الحرب العالمية  تعريفات الدول المعنية بالقائمة،  المجودة في مختلفللفروقات
اد الجمركي على تحرير أو إعداد جديد ـ  لإلتحgroupe d’étudeمجموعة دراسات 

  ، NDB ابع دولي، فتم إعداد مشروع القائمة آنذاك بقائمة بروكسلـلمدونة ذات ط
  
  
  

                                                 
  205-204، ص 2003الوعاء و التعريفة، الطبعة األولى محينة إلى مارس . سعيد بن عيسى الجباية، شبه الجباية الجمارك، أمالك الدولة- 1
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مة المذكورة في عام ئو لتجنب أي خلط مع المنظمة  المسؤولة لهذا الجهاز منحت للقا
  NCCD.1 تسمية جديدة و هي قائمة التعاون الجمركي 1974

  
  بندا ذات أربع ألرقام1083 كفهرس للبضائع متضمنة NCDإعتبرت هذه القائمة      

  2. قسم21 وموزعين  بدورهم إلى CHAPITRES فصل 99مجمعين في 
  

ارة ـو لكن مع التطور السريع الذي شهدته مختلف القطاعات و خاصة متطلبات التج     
 في الصناعة و دخول سوق المبادالت ةو بإدخال اإلعالم األلي و مختلف التقنيات الحديث

صبح سارية المفعول، إستجابتا هذه التطورات  هذه المدونة لم ت،لمنتوجات جديدة متعددةا
 من أجل تحضير قائمة أخرى (CCD)كلفت لجنة تابعة لمجلس التعاون الجمركي

مستوحات من اتفاقية النظام المنسق لبيان و ترميز البضائع و أطلقت على هذه اللجنة إسم 
   .4(SH) 3النظام المنسق

  
  خصائص مدونة النظام المنسق : 2

 5020لنظام المنسق ليست بالمدونة البسيطة، كونها تشمل على ما يقارب مدونة ا     
بضاعة مدرجة ضمن بنود فرعية، كما ان هذا العدد قابل لإلرتفاع مع تطور البضائع 

  .بأنواعها
نه من الضروري ان تتميز هذه المدونة بخصائص، هذه األخيرة تجعل من  مدونة إلذا ف

  : النظام المنسق
  .ة و متكاملة مدونة متنوع-أ
  .  مدونة مهيكلة-ب
  
  مدونة متنوعة و متكاملة -أ

 البضائع دون أن تترك فجوات التي قد ف أنها تقوم بتصنيةالمعروف عن هذه المدون     
  .تكون وسيلة غش أو موضوع تهريب جمركي

  
  (leur nature)فهذه المدونة صنفت البضائع على حسب طبيعتها     

 leur) أو من خالل إستعمالها أو تجاهها(matière constitutive)أو تكوينها
destination ou leur affectations)حيث أنها شملت جل البضائع بإختالف أنواعها ،.  

  :و على سبيل المثال نذكر ما يلي
  و منتوجات )حيوانية أو نباتية(المتضمن للشحوم، دهون الزيوت: بالنسبة للقسم الثالث -

  .حيواني أو نباتيمركبة و شموع من أصل 
فأساس تصنيف السلع في هذا القسم هو طبيعة هذه السلع المتمثلة في الصفة الدهنية 

  .باختالف مصدرها سواء كان حيواني أم نباتي
  

                                                 
1 - NCCD : Nomenclature du conseil de coopération douanière. 
2 Jean claude Renoue, que sais-je ? la douane, 1er édition 1989 page 15.  

 . 11 ص 95-94،عناصر تأسيس الحقوق و الرسوم الجمرآية المدرسة الوطنية إلدارة ص   ، محمد قول3  
4 -SH systéme harmonisé.  
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  .لمواد النسيجية و مصنوعات هذه الموادالممثل ل: بالنسبة للقسم الحادي عشر -
تصنيف هذه السلع في هذه الحالة يعتمد على أساس تكوين هذه المادة كالخيط أو الحرير أو 

  .الصوف
وغرافية ـات و الفوتـزة البصريـم أدوات و أجهـمثل هذا القسـي: القسم الثامن عشر -
  .اإلذاعي و التلفزيون جيلسينما و القياس و الفحص و الطب و أدوات و أجهزة التس و

  .أساس أخر معتمد لتصنيف هذه السلع في هذا القسم هو ميدان استعمالها أو اتجاهها
 

 التعريفية تتمحور في 1المدونةفي  إن مجموع السلع و المنتوجات موضوع تصنيف     
 08وهي مقسمة الى .  وضعية تعريفية للمنتوج6018مجموعات االستعمال التي تتضمن 

  عاتمجمو
   

  %النسبة   عدد الوضعيات  المنتوجات  المجموعات
  10،7  656  مواد غذائية   01
  1،4  88  مواد طاقوية و شحمية   02
  8،4  514  منتوجات خام  03
  32،5  1988  منتوجات نصف مصنعة  04
  0،85  52  سلع تجهيزية فالحية  05
  18،5  1113  سلع تجهيزية صناعية  06
  27،6  1690  سلع استهالكية   07
  0،11  0070  ذهب  08

  
CNIS 

  
  مدونة مهيكلة -ب

  .إن هيكلة مدونة النظام المنسق تلعب دور كبير في تحديد موقع السلع     
و يتشكل الهيكل المنظم لمدونة النظام المنسق من خالل شموله على أقسام      

Sections و كل واحدة منها تحتوي على فصول ،Chapitres و الفصل بدوره يتفرع ،
و Sous positions، البند أيضا هو األخر قد يتكون من البند الفرعي Positions ه بنودمن

  ).أنظر إلى الشكل(  Ligne intermediaresسطر وسطي 
  

  : يمكننا التطرق إلى عناصر هيكلة المدونة من خالل سياسة األرقام التالية    
   .21عدد األقسام -
  .97 عدد الفصول -
  .1241عدد البنود -
  .6081دد البنود الفرعية ع

  
  
  

                                                 
  . أنظر إلى الجزء المخصص للمالحق- 1
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و في هذه المناسبة ال يفوتنا ذكر أن كل بند تعريفي متكون من أربعة أرقام، على      
  " 11.01"سبيل المثال نأخذ البند التالي 

  
واد النسجية ـام و هي المـوقع السلعة من األقسـاني يمثالن مـالرقمين األول و الث     

 أما بالنسبة – 11 إن هذا النوع من السلع مصنف في القسم - و مصنوعات هذه المواد
على سبيل المثال السابق فهو الموقع الذي يحتله البند " 01"للزوج الثاني من األرقام 

  .التعريفي من الفصل
  

وجد زوج ثالث من األرقام يهدف إلى تعريف بوضعية أو و في بعض الحاالت ي     
 المتفرع من البند، و في هذه الوضعية قد يكون - إن صح التعبير-عنوان البند التعريفي
، فهذا يعني أن هذا البند ليس موضوع تفرع، إال انه في بعض "00"الزوج الثالث كاألتي 

  .Autre » 1 »األحيان نجد عبارة 

                                                 
  . نظام المنسق او السلع الجديدة أو الحديثة تعني أن هذا البند أو البند الفرعي محل استقبال السلع الغري المصنفة في مدونة ال« Autre » عبارة - 1



 83 
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  :1يمكن لنا توضيح هيكل المدونة في الشكل األتي

  
  تعريفـة النظــام المنسـق

  
  
  
  

  21                        قسم 8                               قسم 1القسم 
  جلود فراء و مصنوعات هذه المواد                      جلود و 

                       لوازم سفر حقائب يدوية و اوعية مماثلة لها 
  
  
  

                           14.01     41.02    41.03           
  

  البند التعريفي                  البند التعريفي 
                                  

                                 
                                    41.04.10.10  

  
  

    41.04.10.90البند الفرعي  السطر الوسطي      
  
  هدف النظام المنسق: 3

الجزائر على غرار العالم الثالث معنية بما تستلزم العولمة من إصالحات اقتصادية و      
  .سق كوسيلة أولية ضمن هذه اإلصالحاتعليه اعتمدت النظام المن

إن اعتماد الدولة على النظام المنسق ليس باألمر العفوي أو العشوائي و إنما هو راجع لما 
يقدمه هذا النظام من أهمية تعود على المنظومة الجمركية بصفة خاصة و على االقتصاد 

  .الوطني بصفة عامة
  

  :نسق على مستويينو عليه سنحاول معالجة أهمية نظام الم     
  . على المستوى الداخلي-أ
  . على المستوى الخارجي-ب

                                                 
1 -SIGAG, systéme d’information et de géstion automatitisée des douanes, bilan et pérspectives DGD, 1998 , page 87-
88. 

فصل  فصل  فصل  فصل  فصل  فصل  فصل 
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  : على المستوى الداخلي-أ

  :يمكن إجمال أهمية النظام المنسق على المستوى الداخلي فيما يلي      
  .على ترتيب السلعتسهيل التعرف -
  . توحيد تطبيق المعدالت و نسب الجبائية من طرف جميع مصالح الخارجية للجمارك-
  .تعميم تطبيق فكرة التنظيم الجمركي على جميع المستويات-
 تقديم المعلومات الكاملة و المتناسقة بصفة و منظمة ومستمرة لجميع مستعملي مدونة  -

   ...).ةين، وكالء، أعوان جمارك ، طلبمتعاملين اقتصادي(النظام المنسق 
  . تخفيف االعباء اليومية لمستعملي النظام المنسق-
  
  . على المستوى الخارجي-ب

  : يمكن أن تظهر لنا أهمية النظام المنسق على المستوى الخارجي في ما يلي     
سة تقديم المعطيات األولية للمتعامل االقتصادي األجنبي و هذا يدخل في إطار سيا-

  . التسهيالت الجمركية
  .تشجيع عمليات التجارة الدولية-
  . لتنظيم الجمركي الجزائري في هذا المجالةإعطاء صورة حسن-
  

   المميزات التقنية: ثانيا
واعد فنية ـريفة جمركية متطورة يجب أن يكون مؤسس على قـاد على تعـإن اعتم     

الية ـلشمولية كما يجب أن تجمع بين الفعة و اـو تقنية، تتميز بالبساطة و الوضوح، الدق
ع يجب أن يكون مستمد من الواقع و المنطق، ـاالقتصادية و الفنية، و أساس تصنيفها للسل

  .1و ذلك حسب الحاجة االقتصادية و االجتماعية، ال سيما مستوى االجتماعي بصفة عامة
  

تعرف إليها من خالل شمولها التعريفة الجمركية الحالية تتميز بمميزات تقنية يمكن ال     
  :  على ما يلي

بنود المدونة و بنوده الفرعية، الخاصة بالنظام المنسق لتعيين و ترميز البضائع قصد ال-
  تصنيف البضائع في تعريفات جمركية

  .و كذا البنود الفرعية المعدة حسب المقاييس المعددة في هذه المدونة
   2.ية نسب الحقوق المطبقة على البنود الفرع-

إن الحقوق المطبقة هي الحقوق التي يتم تأسيسها على أساس قيمة البضائع و التي تسمى  
  3. توجد أحكام قانونية مخالفةلملرسم القيمي ماا
  

وقد حددت المعدالت المطبقة على المنتوجات أو السلع المستوردة أو المصدرة حسب      
  : مقاييس التاليةي في تحديدها العالحاجة إليها و أهميتها إذ رو

ادة ما تطبق تعريفة مرتفعة على عحسب طبيعة الحاجة بوصفها كمالية أو ضرورية و . 
  .الحجات الكمالية

  

                                                 
1 -SCHMILNET DUCRQ , organisation du commerce extrieur à l’heure du marché commun édition 1963page 84. 

  . من قانون الجمارك6 المادة  2
  . من قانون الجمارك2 مكرر فقرة 6 المادة  3



 85 

 اإلصالحات اإلدارية و الجبائية الجمرآية في ظل سياسة التحوالت اإلقتصادية  : I  الفصل
  

  على حسب تأثيرها على المدخول الوطني. 
له لإلستعمال فمثال تعريفة منخفضة على السلع و المواد ه جعلى حسب الغرض المو. 

الموجهة لتشجيع الصناعات المحلية و على هذا األساس و بموجب أحكام قانون المالية 
 منه، تم إدخال إجراءات بالغة األهمية في مجال تشجيع 99 ال سيما المادة 2000لسنة 

تياز جبائي إذ يخضع هذا  إمشرعالمإذ أعطى لها . جهة لتركيب الصناعيالمنتوجات المو
 من الرسم الجمركي وخاصة المنتوجات المسماة بكومبلتي نوكد دوان %15 األخير لنسبة

  . حتى تشجع الصناعات المحلية في هذا المجال%5حيث تخضع لنسبة 
 

  المردودية الجبائية: ثالثا
يات المنتظرة من في اطار برنامج اعدة اإلعتبار للمرفق العام أعيد ترتيب فكرة األولو

  .المرفق العام
  

الجانب اإلقتصادي أصبح يحتل الصدارة و ذلك عن طريق تحقيق الزيادة في      
و لقد عززت فكرة . المردودية، حيث أن هذه الخيرة ال تنفصل عن فكرة المؤسسة

  .1المردودية استجابة للضروريات اإلقتصادية
  

ة تغطية حاجيات اإلستثمار و اإلستهالك التي الرغبة في زيادة المردودية تبررها فكر     
و قد تجسدت بصفة قانونية هذه . ال يمكن تقليصها، و تخصيص فائض لمديونية البالد

  . 21988التوصيات ذات الطابع التقني اإلقتصادي في القانون التوجيهي لسنة 
  

 و ذلك عن مرفق الجمارك  كونه وسيلة جبائية تساهم في تمويل الخزينة العمومية     
طريق الضرائب و الرسوم الجمركية، و في اطار المرفق العام الجديد بادرت الجمارك 

  .تحقيق المردودية الجبائيةإلى الجزائرية 
  : سنبين ذلك من خالل مداخيل الجمارك لبعض السنوات المتتالية

  
  وزارة المالية: المصدر

  2003 إلى سنة 1993تطور ميزانية مداخيل الجمارك الجزائرية من سنة 
  
  

  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  السنوات

المداخيل 
  اإلجمالية

  
53826  

  
84669  

  
132666  

  
135695  

  
132087  

  
139847  

  
151402  

  
161381  

  
182122  

  
230242  

  
261069  

  بالمليون دينار جزائري: وحدة 
  

  
  
  

                                                 
  .106 و 99 ص 1995محمد أمين بوسماح، المرفق العام في الجزائر، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية  1
  .107محمد أمين بوسماح، المرجع السابق ص  2
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من خالل المعطيات المقدمة و من خالل المنحى المبين لتطور المردودية الجبائية،      
 و ذلك 1995يتضح أنه فعليا شهدت المردودية الجبائية تطورا ملحوظا خاصة بعد سنة 

 و إلى سياسة ترشيد في معدالت  1992راجع بالدرجة األولى إلى اإلصالح الجبائي سنة 
  .الحقوق و الرسوم الجمركية التي من شأنها تمنع المتعاملين من التهرب الجمركي

  
  .مستقبل التعريفة الجمركية في ظل العولمة: 2فقرة 
لقد تناولنا سابقا أن التعريفة الجمركية الحالية لم تعد تلك السابقة، كما أنها ستشهد حتما      

  .بالتغيرات مستق
  :و لبد لهذا التغيير معنى أو منـاسبة و سنعالجه فيما يلي

  ).1بند(التعريفة الجمركية المنظمة العالمية لتجارة 
  ).2بند (الجمارك الجزائرية و الشراكة األورو متوسطية 

  
  .العالمية لتجارة التعريفة الجمركية المنظمة :1بند

 التي تأسست بمؤتمر GATT1اتجتداد للإن المنظمة العالمية لتجارة ما هي إال إم     
الم وذلك ـاب العـبإشتراك واسع من مختلف أقط. 1947/ 08/ 30في ) بكوبا( هافانا 

الت و ـادي  في جميع المجـلدان ذو التوجهات اإلقتصـارية للبـات التجـتسوية الخالفل
لسببين رئيسيين و باألخص على مستوى التجارة العالمية، إال أن هذه اإلتفاقية باءت بالفشل 

الي و الشرقي ـقتصادية بين المعسكر الغربي الرأسمهما إختالف التوجهات و المبادئ اال
رزت نظام عالمي فاإلشتراكي ومن جهة أخرى التغيرات على الخريطة الجيوسياسية التي أ

  . إقتصاد السوق)جديد(
  

  
  
  
  
  

                                                 
1 GATT : l’accord général sur les tarifs et commerce.  
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 و 12ارة و ميالدها ما بين ـالمية لتجـع بظهور المنظمة العـ دفGATTفشل منظمة     
باألرغواي وبدء  . 1993-12-15 عقدها في    في ندوة مـراكش التي تم     1994 أفريل   15

  .11995انفي ـعمل المنظمة رسميا في ج
  

 و المؤسـساتية     القانونية ارة على أنها هي البنية    ـالمية لتج ـالمنظمة الع      يمكن تعريف   
نظام التجاري المتعدد الجوانب، هذه المنظمة تجسد الواجبات األساسية التي تحدد كيف أن             لل

ـ         قالحكومات تسيطر و تطبق قوانينها و        ا ضواعدها الداخلية فيما يخص التجـارة، هـي أي
ريق نموذج جماعي من النقاشات     ـاإلطار الذي يطور العالقة التجارية مابين الدول عن ط        

  2.و القرارات
  
  أهداف ومبادئ المنظمة العالمية لتجارة -1

  :من أهداف المنظمة
 إدارة و تنفيذ كل سلسلة إتفاقيات التجارة المتعددة األطراف التي تكون مجتمعة في - 1

  .هيكل المنظمة
  .ل المنازعات التجارية الدوليةلح السعي - 2
  .تجارية الدوليةضات الو تشجيع المف- 3
 اإلشراف على سياسات التجارة الوطنية و التعاون مع المؤسسات الدولية األخرى التي - 4

  .3تشارك في صيغة السياسة اإلقتصادية العالمية
   

 التجارة الخارجية لبلدان و خاصة النامية ريال أن الهدف األساسي للمنظمة هو تحرإ     
  .ركيةمن كل القيود الجمركية و غير الجم

  
  : من مبادئ المنظمة

رامها ـد التي يجب إحتـات و التعليمات و القواعـتتمثل مبادئ المنظمة في التوجه     
  : وهي4و مراعتها من أجل توفير المناخ الالزم للوصول إلى جملة من األهداف

ة في السيادة بين الدول األعضاء و من  مظاهره النص على أن لكل دولة وا مبدأ المسا- 1
  .صوتا واحدا

  . مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول- 2
  . مبدأ حل المنازعات الدولية بطرق سلمية- 3
  . مبدأ عدم إستخدام القوى أو التهديد في العالقات التجارية الدولية- 4
  

كما أن المنظمة العالمية للتجارة قامت إلرساء و ترسيخ اإللتزام بعدد من المبادء      
  .األساسية

  
                                                 

         1979 جارو آمال، تحرير التجارة الخارجية، مذآرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الدراسات العليا في المالية المعهد الوطني للمالية القليعة   1
  . بتصرف100-99     ص 

  .10 ص 1996 سبتمبر  -302فة الجمرآية العدد  مجلة الجمارك المصرية، مبادئ المنظمة للتجارة العالمية، اإلتفاقية العامة للتعري 2
  .650  عبد الفتاح مراد، موسوعة مصطلحات الجات العالمية للتجارة  دار الكتب و الوثائق المصرية ص  3
شهادة ماجستير رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل " مخلوفي عبد السالم، نتائج جولة األرجواي و انعكاساتها العامة على اقتصاديات الدول النامية  4

  .58 ص 2001فرع تحليل اقتصادي جامعة العلوم االقتصادية دفعة 



 88 

 اإلصالحات اإلدارية و الجبائية الجمرآية في ظل سياسة التحوالت اإلقتصادية  : I  الفصل
  

  :المسـاواةمبدأ  
 ال تقدم أية ميزة تفضيلية في تعاملها اء بانعضاالي يقتضي بأن تلتزم كل الدول ذو ال     

نظمة تحقيقا مع دول اخرى، يمنح نفس المعاملة التفضيلية لجميع الدول األعضاء في الم
  إطار زايا المتبادلة في لمبدأ عدم التميز في المعامالت التجارية الثنائية و يستثنى من ذلك الم

  
 الجمركية و مناطق التجارة الحرة، باإلضافة إلى المعامالت التفضيلية الممنوحة حاداتاإلت

  .األفضليات المعممةنامية بموجب نظام الدول للمن الدول المتقدمة 
  

  :المعاملة بالمثلمبدأ 
يقصد به أن يتم تقديم تنازالت بصورة متبادلة بين الدول األعضاء فيما يتعلق      

  .بتخفيض الرسوم أو إلغائها و يستثنى من ذلك ما تقرر للدول الٌل نمو من التسهيالت
  

  :مبدأ الشفافية
ة ـظمع القوانين و انـات واضحة ودقيقة عن جميـر معلومـد به وجوب نشـيقص     

  .1و اللوائح الوطنية ذات الصلة المندرجة تحت منطلق التجارة العالمية
     

  :تخفيض الرسم الجمركيةمبدأ 
  .     إن إعتماد على موارد الرسوم الجمركية ال يتوافق مع مبادئ المنظمة

  
 :مبدأ منع اإلغراق

سة بيع سلع لك بإعتماد سياذ يعتبر اإلغراق سالح خطير على اإلقتصاد الوطني و     
أجنبية في سوق محلية بسعر أقل من السعر الحقيقي لهذه السلعة لهذا األمر سمحت 
المنظمـة بالتصدي لهذه الظاهرة بفرض رسوم جمركية التي تسمح بتعادل السعر 

  .الخارجي و الداخلي
  
  :إشكالية إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية لتجارة-2

ارة ـحول فكرة ضرورة اإلنضمام إلى المنظمة العالمية للتجلقد تجادل فقهاء العصر      
  .و ضرورة تكيف مؤسسات الداخلية مع المبادئ

  
فهناك من رأى أن اإلنضمام إلى المنظمة هي ضرورة حتمية مصدرها الظروف 

  .د الدوليقاإلقتصادية و خاصة الدول النامية الخاضعة لشروط صندوق الن
ختيار اإلنضمام إلى المنظمة العالمية لتجارة هو من و على عكسهم هناك من يرى أن ا

الدولة المنظمة بكل حرية، فالدكتور الهادي خالي في هذا الشأن يرى أن إفرار اإلنضمام 
  .2بعد أمر متوقعا و متطبقا و ذلك نتيجة التوجه الجديد الذي يعرفه اإلقتصاد الجزائري

  
  
  

                                                 
 و منظمة التجارة العالمية، ، أآاديمية السادات، مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفني مصر طبعة 94محمد عبد العزيز، التجارة العالمية بين الجات .  د 1

  .58 ص 2001األولى 
  .138دار الهومة ص " اشفة لصندوق النقد الدوليالمرأة الك"  الهادي الخالدي  2
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 الجمرآية في ظل سياسة التحوالت اإلقتصادية اإلصالحات اإلدارية و الجبائية  : I  الفصل
  

م إلى المنظمة العـالمية لتجـارة      إن أهم األهداف التي إهتمت بها الجزائر في اإلنضما             
في هذا السياق قدمت الجزائر طلـب       ذلك لتكيف مع شروط و ضوابط السوق الدولي و          و  

دول األقل نموا، فإنهـا كانـت       من ال إنضمامها إلى المنظمة العالمية لتجارة و هي تعد أكثر        
  ذلك شكلت لمجبرة على تقديم تنازالت تتماشى مع نموها الفردي و إحتياجتها التجارية 

لجنة وطنية تشمل عدة وزارات يرئسها وزيرالتجارة والممثلين في فريق عمل مخـصص             
  .1لهذا الغرض إضافة إلى دورها في القيام ألعمال تحضيرية لإلنضمام

  
 1987طلب للجزائر في اإلتفاقية العامة للتعريفة الجمركية الجات في أفريل ن أول اك     

ة و ـادية واضحـاسة إقتصـدم وجود سيـوذلك راجع لع. إال أن هذا الطلب رفض أنذاك
، و تواصلت بعده الجهود من 1986التذبذب الذي شهده إقتصاد الجزائر بعد أزمة البترول 

خرا تكثييف التي جاءت بمجموعة من اإلصالحات أجل قبول طلب االنظمام و عرفت مؤ
  .القاعدية من أجل تدعييم طلب القبول و هي مستمرة لحد األن

  
  :تكييف و تنسيق القيمة لدى الجمارك

     لقد سبق و ان اشارنا إلى ان الجزائر قامت بتنسيق قيمتها الجمركية وفق مفهوم 
  .1976-02-22لمؤرخ في  ا14- 76بروكسل للقيمة و ذلك بموجب المرسوم رقم 

  
 من قانون 16     لقد وجهت عدة إنتقادات لتعريف بروكسل للقيمة الذي احتضنته المادة 

الجمارك، إذ تنصب أهم اإلنتقادات على الطبيعة النظـرية للتعريفة و فضـال عن هذا 
سبق تتعلق هذه المآخذ على فكرة تعريف بروكسل للقيمة و ال يسمح للمستودر بالتحديد الم

و بصفة دقيقة للقيمة لدى الجمارك التي تحسب على أساسها الحقوق و الرسوم، و في نفس 
الوقت يوجه اإلنتقاد للسلطات الجمركية على التطبيق التعسفي للقواعد المبهمة الواردة في 

  .2القانون و هذا برفعها للسعر المفوتر بدون حق 
  

 تقييم يعكس حقيقة األسعار و كان ذلك من      و من هذا المنطلق بدأ التفكير في إيجاد
 تحت 1979 إلى 1973خالل المفوضات المتعددة األطراف التي أجريت في طوكيو من 

، و عليه خرجت هذه المفوضات بمفهوم جديد للقيمة الجمركية  GATTرعاية اتفاقيات 
  .المختلف عن تعريف بروكسل

  
إلمكان على السعـر الحقيقي للبضـائع      إن القيمة لدى الجمارك يجب ان تركز قدر ا

و يسمى هذا السعر بالقيمة التعاملية، أي السعر المدفوع حقيقة على البضائع المباعة قصد 
عمالت، نفقات، ( التصدير في اتجاه بلد مستورد، بعد تعديل هذه القيمة وفق بعض العناصر

  . 3)إلخ...سمسرة، سعر التغليف
  

  
 

                                                 
  70 ص 1998  مرابط آريم زايمي مولود جباية التجارة الخارجية مذآرة لنيل شهادة الدراسات العليا في المالية، المعهد الوطني للمالية سنة  1
 1992، مجلة الجمارك عدد خاص مارس1991 مارس-07-06عدالة المنعقد في /و حليمة مصطفى، الثقيمة لدى الجمارك، الملتقى جمارك - 2
  .21ص

  .20وحليمة مسطفى ،المرجع السابق، ص - 3
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 هو GATT  من اتفاقية7    األساس الذي يقوم عليه االتفاق المتعلق بتطبيق المادة 
ضرورة وجود نظام عادل و محايد و واحد للتقييم البضائع، يرفض استخدام القيمة 

  .الوهمية
  

عالمية للتجارة يفرض إلغاء العمل بالقيمة اإلداريـة،      إن نية إنظمام الجزائر للمنظة ال
و بالمقابل األخذ بالقيمة التعاقدية، و عليه حتى يقبل إنظمام الجزائر عليها تجسيد أحكام 

  GATT  من اتفاقية07المادة 
  

  :التخفيض التدريجي للحقوق و الرسوم الجمركية
ها ـاجع لعدة أسباب على رأسدة تغيرات و ذلك رعلقد عرفت التعريفة الجمركية      

ارة و ـالمية للتجـزائر إلى المنظمة العـتبني سياسة تحرير التجارة و محاولة إنضمام الج
  . بموجب اإلتفاق مع صندوق النقد الدولي

  
     لقد سبق و أن رأينا التعريفة الجمركية لم تكن تعريفة مستقرة، بل عرفت عدت 

 اإلقتصاد المخطط إلى المحرر، حيث عرفت أعلى تغيرات خاصة في مرحلة اإلنتقال من
لتصل  % 45 ثم إلى 1992سنة  % 60 إلى 1973سنة  % 120معدالت إنخفاض فمن 

، كما أن تعداد المعدالت عرف هو اآلخر إنخفاض حيث أصبح ثالث معدالت  %30إلى 
لى مع اإلعفاء بعد أن مر بتسع عشر معدل و سبع معدالت، كما أنه يترقب تخفيضات ع

مستوى معدالت التعريفية الحقا، و ذلك في إطار شروط قبول اإلنضمام إلى المنظمة 
  .العالمية للتجارة

  
 إلى نقص الموارد الجبائية  حتماة الجمركية تؤديفهذه التخفيضات المستمرة للتعري     

 للدول مما يؤدي إلى عجز في الميزان التجاري و كذلك منافسة حادة للمنتوجات الناشئة
  .ؤدي زوال بعضهاي قد  مماالمحلية

  
 بعض القواعد GATTو أمام هذا الوضع الخطير خاصة على البلدان النامية أصدرت     

 و التي تجبر من خاللها كل الدول األعضاء إتباعها حتى تتمكن التي تخص سلم الجمارك
ساسية التي  األ القواعدالتجارة الدولية من تحقيق التطور المرجو منها، بحيث أن هذه

، إزالة كل عوائق السلم الجمركي عند المبادلة التجارية الدوليةأصدرتها الجات تتمثل في 
جراء إ إلزالة هذه العوائق يتطلب مع منح إجراءات خاصة لصالح البلدان في طريق النمو

سنوات و ذلك 3اوز ـاسي و المتمثل في تقويم معدالت الحقوق الجمركية لمدة التتجـأس
ال المتوسط مابين ـديدها في المجـوي لحقوق الجمركة، و تحـ الحضر السنبتخفيض

ات بين اللجنة ـات و عليه يجب تسطير مفاوضـ قابلة للمفوض% 20 و 15%
ية ضمان حماية غص السلم الجمركي و ذلك بـ فيما يخ« OMC »زائرية و أعضاء ـالج

  .1متكافئة باإلقتصاد الوطني
  
 

                                                 
61-60 طويل أسيا المرجع السابق ص 1  
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     إال أنه و في حقيقة األمر ال يجب اإلعتماد على مبادئ المنظمة في حماية اإلقتصاد 
الوطني فحسب و نحن نرجع هذا األمر إلى أهداف و مصالح الدول الكبرى المنظمة و 

اولة بكل السياسات االداخلية تسطر برامج المتحكمة في المنظمة علينا قبل كل شيء مح
تهدف إلى تحسين المنتوج الوطني بشتى الطرق و كذا تحسيس المشتري الجزائري بما قد 
ينجم عن عدم اإلهتمام بالمنتوج الوطني و إتباع السلع األجنبية من خطورة على اإلقتصاد 
  .         الوطني في الفترات الالحقة

  
  :ظمة العالمية للتجارة على الجماركأثر اإلنضمام إلى المن

باإلضافة إلى التأثير في  التعريفة الجمركية من جراء مسألة إنضمام الجزائر إلى 
المنظمة العالمية للتجارة، ستتأثر المنظومة الجمركية حتما بهذا اإلنضمام، و عليه و بهذه 

نضمام على الجمارك المناسبة لم نجد مانع في ذكر بعض األثار التي قد تنجم عن هذا اإل
  .بصفة عامة

  
  :األثار اإلجابية

  : من األثار اإلجابية نذكر     
  . تجعل الجمارك طرف مساندا في إتخاذ القرار على مستوى التجارة الخارجية- 1
وال ـرؤوس األمـى بصبح يعنارة و يـالمية للتجـارك مع المنظمة العـ تنسيق الجم- 2

  .الخ....تخفيض الرسوم، المساوات"  التسهيالت و المستثمرين وذلك كما تقدمه من
  . تمنح إدارة الجمارك الوسيلة الدولية لإلتصال بإدخال نظام المعلوماتية- 3
 سماح لجمارك بالدفاع عن مصالحها و مصالح الدولة في ظل قواعد المنظمة العالمية - 4

  .لتجارة
  .عضاء تشجيع اللقاءات العلمية في مجال الجمارك بين مختلف األ- 5
 إستفادة إدارة الجمارك من مبادئ التقييم الجديدة للسلع و البضائع عوضا نظم تقييم - 6

على أسس تقييمية العشوائية و هناك إيجابيات أخرى تنجر عن هذا اإلنظمام مثل تسهيالت 
السماح بفتح األسواق . اإلقراض اإلمتيازي المقدمة من طرف المؤسسات المالية الدولية

لمنتوجات الوطنية، خلق جو من المنافسة يفرض على الدولة أن تطور من األجنبية ل
  .1إقتصادها

  
  :األثار السلبية

  : من أهم  السلبيات التي تنجم عن إنضمام الجزائر على النظام الجمركي    
 اإلنظمام يعني الخضوع التام إلى القوانين العالمية للتجارة الدولية بما يخدم مصالح - 1

  . ى، بما في ذلك خضوع قوانين المنظومة الجمركية الداخليةالدول الكبر
ختلف الدوائر الجمركية بسبب  سيكون له نتائج جد سلبية على مGATT تطبيق مبادئ - 2

  . GATT  من07يض المستمر في الحقوق الجمركي خاصة المادة التخف
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 إن اإلزالة النسبية، و الواسعة للحواجز الجمركية، يؤدي إلى إنتقال كبير لإلستثمارات - 3

، مما  مع السلع الوطنيةلع الواردة لإلقليمسليخلق منـافسة شديدة األجنبية إلى الداخل، مما 
نية زواله مستقبال وق المحلية و إمكاـزائري في السـيؤثر سلبا على وضعية المنتوج الج

  .و بالتالي اإلستعانة المطلقة على مداخيل الجبائية البترولية
 اإلنخفاض في حصيلة الضرائب الجمركية، سوف يؤدي حتما إلى إنخفاض اإليرادات - 4

  المالية التي تغطي مختلف النفقات الحكومية و التي تمول كل من عجز ميزان المدفوعات 
 سوف يؤدي إلى إنخفاض  OMCن دخول الجزائر إلىو الخزينة العمومية بحيث ا

  .بنسبة معتبرةالمدخول الجبائي 
 تكليف إدارة الجمارك مصاريف جد ضخمة عن طريق تنفيذ مطالب المنظمة العالمية - 5

  .لتجارة
  
  الجمارك الجزائرية و الشراكة األورو متوسطية -2 بند

 المصالح المشتركة بين طرفين أو الشراكة هي إتفاق بين دولتين او أكثر على أساس     
أطراف و تكون هذه الشراكة قائمة على أساس الرضا المتبادل لألطراف حول مختلف عدة 

راكة ـاعدي، قدم الدكتور هناء عبيد مفهوم للشـو على هذا المفهوم الق. بنود الشراكة
مال و الجنوب القة بين الشـاألورو متوسطية على أنها مفهوم جديد للتنمية تتحول فيه الع

  .1من عالقة منح إلى عالقة شراكة
  

لف الميادين ربما هذا راجع روبية تعتبر من القوى العالمية في مختوإن القوة األ     
و مرحلة الثورات هعها اإلستراتيجي و إختالف الثقافات و العامل األساسي لهذا التفوق لموق

  .القرن الماضي  أوروبا في مقتبلالصناعية األوروبية التي شهدتها
  

 بل وإمتدت ،وأمام هذا الوضع أصبحت الحركة التجارية نشيطة على المجال الداخلي     
 في هذه الحركة كونها تمثل جزءا من يبحتى على الصعيد الخارجي و لشمال إفريقيا نص

 بدأ التفكير 1990تاريخ أوروبا وجزء من البحر األبيض المتوسط، و فعال إبتداء من سنة 
مستوى لجنة بروكسل حول تطوير طرق التعاون مع دول الجنوب حيث تم اإلتفاق على 

على خلق منطقة تبادل الحر بين شمال البحر المتوسط و جنوبه و في هذا اإلطار تم 
 و قد تأخر 2001 مصر 1996 و المغرب 1996تونس كاإلتفاق مع عدة دول إفريقيا 
  .الخ....ا راجع لألسباب الالأمنية وم وهذ2000-12-19اإلتفاق مع الجزائر حتى في 

   
إن إنشاء منطقة حرة بين اإلتحاد األوروبي و بلدان منطقة جنوب البحر األبيض      

  .نةي أن تتمتع بشروط عامة معدول ضفة البحر األبيض المتوسطالمتوسط فرضت على 
سعر  أمام الواردات وتخفيض الجز إستقرار اإلقتصاد الكلي، تقتضي إزالة الحو- 1

  .الصرف الحقيقي المتوازن للبلد
  
  
  
  

                                                 
  . 20-19، ص 2002سياسية و اإلستراتيجية هناء عبيد، اإلتحاد األوربي و الشرق األوسط، الواقع و احتماالت المستقبل، مصر مرآز الدراسات ال. د 1
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  . الضرائب التجاريةلى التقليل من اإلعتماد ع- 2
يؤدي وجود دين خارجي ضخم عند بدء تحرير التجارة إلى تعقيد التصحيح الكلي، كما  - 3

 إحتماالت جذب المستثمرين، و يرجع هذا إلى أن خدمة الدين المرتفعة تفرض قد يقلل من
  .عبئا ثقيال على ميزان المدفوعات و بالتالي المستثمرين

 . درجة معتبرة من اإلنفتاح في شتى الميادين- 4
 

ولقاءات تم اإلتفاق األوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين  بعد مضي عدة مفاوضات
  : عة األوروبية ودول األعضاء فيها أي الجزائر والمجمو

  مملكة بلجيكا  -
 جمهورية ألمانيا اإلتحادية  -
 الجمهورية اليونانية  -
 مملكة إسبانيا -
 الجمهورية الفرنسية  -
 وإيرلندا -
 الجمهورية اإليطالية  -
 الدوقية الكبرى للكسمبورغ -
 مملكة األراضي المنخفضة -
 جمهورية النمسا  -
 الجمهورية البرتغالية  -
     فنلنداجمهورية -
 مملكة السويد -
 .والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا -
  

 يتضمن التصديق على 2005 أفريل 27 المؤرخ في 159- 05المرسوم الرئاسي رقم 
اإلتفاق األوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجزائر والمجموعة األوروبية المشار 

  .أعاله 
  

   من القانون المشار إليه أعاله01مايلي حسب المادة تتمثل أهداف هذا اإلتفاق في
توفير إطار مناسب للحوار السياسي بين الطرفين يسمح بتعزيز عالقاتهما وتعاونهما في  -

  .كل الميادين التي يريانها مالئمة
توسيع التبادالت وضمان تنمية العالقات اإلقتصادية واإلجتماعية المتوازنة بين الطرفين  -

  لتحرير التدريجي للمبادالت الخاصة بالسلع والخدمات ورؤوس األموال وتحديد شروط ا
  

  
  

                                           
  
   المتضمن الموافقة على اإلتفاق 2005 أفريل سنة 26 الموافق لـ 1426 ربيع األول عام 17 المؤرخ في 05-05 قانون رقم – 1

  اآة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة والمجموعة األوروبية والدول       األوروبي المتوسطي لتأسيس شر
   .  2002 أفريل سنة 22األعضاء فيها من جهة أخرى الموقع بفالونسيا يوم 
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غاربي بتشجيع التبادالت والتعاون داخل المجموعة المغاربية وبين تشجيع اإلندماج الم -

 .هذه األخيرة والمجموعات األوروبية والدول األعضاء فيها
 .ترقية التعاون في ميادين اإلقتصاد واإلجتماع والثقافة والمالية -
  

  : أبواب 9 مواد مقسمة إلى 110يحتوي اإلتفاق على دباجة و 
  الحوار السياسي  -
 الحر للسلع التنقل  -
 تجارة الخدمات  -
 المدفوعات ورؤوس األموال والمنافسة وأحكام إقتصادية أخرى  -
 التعاون اإلقتصادي -
 التعاون اإلجتماعي والثقافي  -
 التعاون المالي -
 التعاون في ميدان العدالة والشؤون الداخلية  -
 .األحكام المؤسساتية العامة والختامية  -
  

 بروتوكوالت عمال بأحكام 07 مالحق 06 اإلتفاق على باإلضافة إلى هذه األحكام يتضمن
,  سنة كأقصى حد12اإلتفاق يتم إنشاء منطقة للتبادل الحر خالل فترة إنتقالية تمتد إلى 

إعتبارا من تاريخ دخول هذا اإلتفاق حيز التنفيذ طبقا ألحكام اإلتفاقية العامة للتعريفات 
تفاقيات المتعددة األطراف حول تجارة السلع  وغيرها من اإل1994الجمركية والتجارة لسنة 

  .الملحقة باإلتفاق المؤسس للمنظمة العالمية للتجارة 
  

      .   20051وتجدر اإلشارة إلى أن دخول اإلتفاق حيز التنفيذ بدء من الفاتح سبتمبر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

1 Entrée en vigueur de l’accord d’association avec la communauté européenne, centre national de 
l’information et de la documentation 2005  
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  :عالقة الجمارك الجزائرية باإلتفاق 
  

شراكة بين الجزائر الجمارك الجزائرية معنية بأحكام اإلتفاق األوروبي المتوسطي لتأسيس 
والمجموعة األوروبية ودول االعضاء فيها ويتجسد هذا األمر من خالل أحكام اإلتفاق 

 1وخاصة في الباب الثاني المتعلق بالتنقل الحر للسلع 
 

لقد جاءت األحكام المتعلقة بالتنقل الحر للسلع بعدة أحكام جديدة وذلك في إطار التحوالت 
ب هذه التحوالت السيما مع اإلتفاق األوروبي المتوسطي اإلقتصادية ولما نحن في قل

سنحاول  التطرق إلى األحكام الجديدة التي جاء بها هذا اإلتفاق في سبيل تكييف الجمارك 
  مع األوضاع اإلقتصادية الجديدة فماهو الجديد ؟ 

  
  :ل وسنحاول معالجة هذه المبادئ أو األحكام الجديدة المنصوص عليها في اإلتفاق من خال

    Les préférences tarifaires التفضيالت التعريفية                               – 1
                   Le système des contingents                       نظام الحصص– 2
 Les règles d’origine                                                  قواعد المنشأ– 3

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 يتضمن التصديق على اإلتفاق األوروبي المتوسطي 2005 أفريل 27 الموافق لـ 1426 ربيع األول 18 مؤرخ في 159 – 05 مرسوم رئاسي رقم – 1
 فيها من جهة أخرى الموقع بفالونسيا والمجموعة االوروبية والدول األعضاء, لتأسيس الشراآة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة

   والوثيقة النهائية المرفقة به  07 إلى 01 والبروتوآوالت من رقم 6 إلى 1 وآذا مالحقه من 2002 أفريل سنة 22يوم 
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 érences tarifaires Les préfالتفضيالت التعريفية 

 
  1يمكننا معالجة هذا المحور حسب أحكام اإلتفاق 

   المنتوجات الصناعية -:   من خالل 
   المنتوجات الزراعية -              

  
  : المنتجات الصناعية   
  

تسري أحكام اإلتفاق على المنتجات التي يكون منشأها المجموعة والجزائر والتابعة للفصول 
 من المدونة المشتركة والتعريفة الجزائرية عدا المنتجات المشار إليها في 97 إلى 25من 

  2 1الملحق 
  : المنتجات الصناعية الجزائرية المصدرة للمجموعة - 1    

  
 في 159 - 05 من المرسوم 08تستورد المنتجات ذات المنشأ الجزائري حسب المادة 
  .ألثر المماثل المجموعة معفاة من الحقوق الجمركية والرسوم ذات ا

  :  المنتجات الصناعية التي يكون منشأها المجموعة المصدرة للجزائر – 2   
  

  : اإللغاء الكلي للحقوق الجمركية والرسوم المماثلة ) أ      
  

تقوم الجزائر بإلغاء الحقوق الجمركية ذات األثر المماثل المطبقة على المنتجات التي يكون 
  3 3اد في الجزائر والتي ترد قائمتها في الملحقمنشأها المجموعة عند إستير

اإللغاء التدريجي للحقوق الجمركية والرسوم المماثلة إبتداءا من السنة الثالثة من )      ب
  :اإلتفاق 

  
يتم تدريجيا إلغاء الحقوق الجمركية والرسوم ذات األثر المماثل المطبقة على المنتجات التي 

 4 3يرادها في الجزائر والتي ترد قائمتها في الملحق رقم يكون منشأها المجموعة عند إست
  .  من المرسوم2 فقرة 9حسب الرزنامة المشار إليها بموجب أحكام نص المادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   2005 أفريل 27 المؤرخ في 159-05 مرسوم رئاسي رقم  1
  )الجزء المخصص بالمالحق (31 الجريدة الرسمية رقم 28 ص 1أنظر إلى الملحق   2
  )الجزء المخصص بالمالحق (31 من الجريدة الرسمية رقم 35  إلى 29 ص  2أنظر إلى الملحق   3
  )الجزء المخصص بالمالحق (31 من الجريدة الرسمية رقم 39  إلى 36 ص  3أنظر إلى الملحق   4
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  بعد مضي سنتين من دخول هذا اإلتفاق حيز التنفيذ يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى  -

   من الحق القاعدي% 80
مضي ثالث سنوات من دخول هذا اإلتفاق حيز التنفيذ يتم تخفيض كل حق وكل رسم  بعد -

   من الحق القاعدي% 70إلى 
تخفيض كل حق وكل رسم مضي أربع سنوات من دخول هذا اإلتفاق حيز التنفيذ يتم  بعد -

   من الحق القاعدي% 60إلى 
مضي خمس سنوات من دخول هذا اإلتفاق حيز التنفيذ يتم تخفيض كل حق وكل  بعد -

   من الحق القاعدي% 40رسم إلى 
مضي ست سنوات من دخول هذا اإلتفاق حيز التنفيذ يتم تخفيض كل حق وكل رسم  بعد -

   من الحق القاعدي% 20إلى 
سبع سنوات من دخول هذا اإلتفاق حيز التنفيذ يتم تخفيض كل حق وكل رسم مضي  بعد -

   من الحق القاعدي ثم إلغاء الحقوق المتبقية% 5إلى 
  
اإللغاء التدريجي للحقوق الجمركية والرسوم ذات األثر المماثل المطبقة على المنتجات ) ج

ون منشأها المجموعة عند  التي يك3 و 2األخرى غير تلك التي ترد قائمتها في الملحقين 
  :إستيرادها في الجزائر حسب الرزنامة التلية 

  
مضي سنتين من دخول هذا اإلتفاق حيز التنفيذ يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى  بعد -

   من الحق القاعدي% 90
مضي ثالث سنوات من دخول هذا اإلتفاق حيز التنفيذ يتم تخفيض كل حق وكل رسم  بعد -

  ق القاعدي من الح% 80إلى 
مضي أربع سنوات من دخول هذا اإلتفاق حيز التنفيذ يتم تخفيض كل حق وكل رسم  بعد -

   من الحق القاعدي% 70إلى 
مضي خمس سنوات من دخول هذا اإلتفاق حيز التنفيذ يتم تخفيض كل حق وكل  بعد -

   من الحق القاعدي% 60رسم إلى 
التنفيذ يتم تخفيض كل حق وكل رسم مضي ست سنوات من دخول هذا اإلتفاق حيز  بعد -

   من الحق القاعدي% 50إلى 
مضي سبع سنوات من دخول هذا اإلتفاق حيز التنفيذ يتم تخفيض كل حق وكل رسم  بعد -

   من الحق القاعدي% 40إلى 
مضي ثمان سنوات من دخول هذا اإلتفاق حيز التنفيذ يتم تخفيض كل حق وكل رسم  بعد -

  عدي من الحق القا% 30إلى 
مضي تسع سنوات من دخول هذا اإلتفاق حيز التنفيذ يتم تخفيض كل حق وكل رسم  بعد -

   من الحق القاعدي% 20إلى 
مضي عشر سنوات من دخول هذا اإلتفاق حيز التنفيذ يتم تخفيض كل حق وكل رسم  بعد -

   من الحق القاعدي% 10إلى 
نفيذ يتم تخفيض كل حق وكل مضي إحدى عشر سنة من دخول هذا اإلتفاق حيز الت بعد -

   من الحق القاعدي% 5رسم إلى 
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مضي إثنتي عشر سنة من دخول هذا اإلتفاق حيز التنفيذ يتم إلغاء كل الحقوق  بعد -

  المتبقية
  

  :المنتجات الزراعية 
  

 اإلتفاق المتعلقة بالمنتجات الزراعية التي يكون منشأها المجموعة والجزائر تسري أحكام
 من المدونة المشتركة والتعريفة الجمركية الجزائرية وكذا 24 إلى 01التابعة للفصول من 

  1 1من المنتجات التي تم عدها في الملحق 
  

 بطريقة 159 – 05 من المرسوم رقم 13تعتمد المجموعة والجزائر كال بأحكام المادة 
تدريجية إلى تحرير أكبر لتبادالتهما المشتركة فيما يخص المنتجات الزراعية ومنتجات 

  .الصيد البحري والمنتجات الزراعية المحولة التي تحظى باهتمام الطرفين
  
  : المنتجات ذات المنشأ الجزائري المستوردة من المجموعة – 1
  
  : المنتجات الزراعية –) أ

البروتوكول المتعلق بالنظام المطبق على إستيراد المجموعة للمنتجات عمال بأحكام 
  2:الزراعية التي منشأها الجزائر فتستورد المنتجات حسب الشروط التالية 

تلغى الحقوق الجمركية عند استيراد أو تخفض حسب المنتجات بالنسب المشار إليها في 
خصوصها التعريفة الجمركية المشتركة أما بالنسبة لبعض المنتجات التي تنص ب" أ"العمود 

على تطبيق حق جمركي قيمي وحق جمركي خاص ال تطبق نسبة التخفيض المشار إليها 
  . إال على الحق الجمركي القيمي" أ"في العمود 

  
بالنسبة لبعض المنتجات تلغى الحقوق الجمركية في حدود الحصص التعريفية المشار إليها 

لمنتجات وبالنسبة للكميات المستوردة التي تفوق الحصص بخصوص هذه ا" ب"في العمود 
  . تطبق الحقوق الجمركية بأكملها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1
 

 30 المؤرخة في 31 المجموعة للمنتجات الزراعية التي منشأها الجزائر جريدة الرسمية   المتعلق بالنظام المطبق على استيراد1بروتوكول رقم 
   2005أفريل 

   83 إلى 57إلى الجدول صفحة نفس المرجع أنظر   2
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بالنسبة لمنتجات أخرى معفاة من الحقوق الجمركية تحدد حصص مرجعية يتم اإلشارة  -

  " ج"إليها في المجموعة 
  

نه بالنسبة لخمور العنب الطازج التي  من البروتوكول وكاستثناء فا4عمال بنص المادة * 
منشأها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي تحمل عالمة خمور ذات تسمية 

 من 2أصلية مراقبة مرفوقة بشهادة تشير إلى المنشأ طبقا للنموذج الوارد في الملحق 
    v12 1 و  v11البروتوكول أو الوثيقة 

  
  : منتجات الصيد البحري -) ب

تستفيد منتجات الصيد البحري التي يكون منشأها الجزائر عند استيرادها في المجموعة من 
 المتعلق بالنظام المطبق على استيراد المجموعة 3األحكام الواردة في البروتوكول رقم 

  2لمنتجات الصيد البحري ذات المنشا الجزائري 
  
  : المنتجات الزراعية المحولة –) ج
  

 المتعلق بالمبادالت التجارية الخاصة 5 من البروتوكول رقم 1لمادة عمال بأحكام نص ا
بالمنتجات الزراعية بين الجزائر والمجموعة األوروبية فانه تخضع واردات ذات المنشأ 
الجزائري عند استيرادها للخقوق الجمركية وللرسوم ذات االثر المماثل المذكورة في 

   3.  من هذا البروتوكول1الملحق 
  
  :لمنتجات المصدرة من المجموعة نحو الجزائر ا/  2

   : المنتجات الزراعية –)    أ
تخضع المنتجات الزراعية التي منشأها المجموعة عند استيرادها في الجزائر لألحكام 

    4 2الخاصة بالبروتوكول رقم 
 من البروتوكول خاصة بالتعريفة الخاصة بكل نوع من السلع حيث ال يجب في) أ( الخانة -

  .أي حال تجاوز هذه التعريفة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   30/04/2005 المؤرخة 31 من الجريدة الرسمية 68 إلى 64  ص 1 الملحق 1انظر إلى بروتوكول  1
   30/04/2005 المؤرخة 31 من الجريدة الرسمية 74 ص 3 أنظر إلى بروتوكول 2
   30/04/2005 المؤرخة 31سمية  من الجريدة الر94 على 79 ص 5 من البروتوكول 1 أنظر إلى الملحق 3
    30/04/2005 المؤرخة 31 من الجريدة الرسمية 73 إلى ص70 ص 2 أنظر إلى البروتوكول رقم 4
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 اإلصالحات اإلدارية و الجبائية الجمرآية في ظل سياسة التحوالت اإلقتصادية  : I  الفصل
  
  خاصة بنسبة تخفيض الحقوق الجمركية حسب نوع السلع) ب(الخانة  -
  
  : منتجات الصيد البحري –) ب
  

 المتعلق بالنظام المطبق على 4تخضع هذه المنتجات لألحكام المتعلقة بالبروتوكول رقم 
  . استيراد الجزائر لمنتجات الصيد البحري التي منشأها المجموعة

  
 % 5 فنسبة الحق التعريفية هي 0301.99.10فمثال البالعيط ذات الرمز التعريفي 

   4 وذلك حسب الخانة رقم % 100فالتخفيض يكون 
  
   : المنتجات الزراعية المحولة –) ج
  

تخضع واردات الجزائر من المنتجات الزراعية المحولة التي منشأها المجموعة عند استيراد 
   من البروتوكول2للحقوق الجمركية وللرسوم ذات األثر المماثل المذكورة في الملحق 

  5 رقم 
  

  :ن من االمتيازات وهذا الملحق يتضمن قائمتي
    1االمتيازات الفورية  : 1القائمة 
   2 من االتفاق 15امتيازات مؤجلة عمال بأحكام نص المادة  : 2القائمة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   102- 95 الخاصة باالمتيازات الفورية ص 5 للبروتوكول رقم 2 من الملحق 1 أنظر إلى القائمة 1
  109 -102 الخاصة باالمتيازات مؤجلة ص 5 للبروتوكول رقم 2  من الملحق2 أنظر إلى القائمة 2
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 اإلصالحات اإلدارية و الجبائية الجمرآية في ظل سياسة التحوالت اإلقتصادية  : I  الفصل
  

   Le système des contingents نظام الحصص        
  

ق التفضيلية في نظام الحصص هو نظام بموجبه يتم تحديد كمية السلع التي تستفيد من الحقو
المجال التعريفي من خالل عملية التجارة الخارجية بين الجزائر والمجموعة والمشار إليها 

  .أو المحددة بموجب االتفاق مع المجموعة األوروبية والجزائر
  

 لكن في حدود % 100كأن يستفيد نوع من السلع بتخفيض في الحقوق الجمركية بنسبة 
سلع التي تخرج عن الكمية المحددة بموجب االتفاق ال  طن وعليه أي كمية من ال150

  .فيطبق عليها الحقوق عاديا من غير أي إمتياز, تستفيد من التفضيل التعريفي
  

  و السؤال الذي يطرح من المستفيد من هذه االمتيازات ؟ 
  

ن من المقرر أن من يستفيد من هذه االمتيازات التعريفية هو أول من يتعامل مع هذا النوع م
  premier arrivé, premier servie» 1»السلع التي أن تنتهي هذه الكمية على أساس مبدأ 

 جزء من هذه الكمية فيمكن للمتعامل الذي يأتي بعده يمكنه أن – األول –فإذا أخذ المتعامل 
  .يستفيد من االمتيازات في الجزء الباقي من الكمية المحددة

  
   المتعلق بالنظام المطبق على استيراد الجزائر للمنتجات 2ولنأخذ امثلة من البروتوكول رقم 
  :الزراعية التي منشأها المجموعة 

 فالحقوق 01021000نزوية أصلية ذات التعريفي , الحيوانات الحية من فصيلة البقر * 1
  . طن50 لكن في حدود % 100 فتخفيض الحقوق يكون % 5الجمركية المطبقة عليها 

 % 30 الحق الجمركي المطبق عليها هو 08021200لرمز لوز دون قشر ذات ا * 2
  .  طن100 لكن في حدود % 20وتخفيض يكون بنسبة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

1 Entrée en vigueur de l’accord d’association avec la communauté européenne, centre national de l’information 
 et de la documentation 2005 
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 اإلصالحات اإلدارية و الجبائية الجمرآية في ظل سياسة التحوالت اإلقتصادية :  I  الفصل

 
 

  ) المتعلق باللوز المقشر2حول المثال  (:مثال تطبيقي 
  
   طن 50كمية اللوز التي استوردها من المجموعة اتجاه السوق الجزائرية بـ ) أ(متعامل  -
  طن 30كمية اللوز التي استوردها هي ) ب(متعامل  -
  طن 45كمية اللوز التي استوردها هي ) ج(عامل مت -

  : إذن 
   % 20 إلى % 30يستفيدان من االمتياز التعريفي أي تخفيض نسبة ) ب(و) أ(المتعامل  -
  طن 20 طن فالكمية المتبقية هي 20- = 100 – ) 30 + 50(> ) ==ج(المتعامل  -

 25عن الكمية الباقية  طن أما 20يستفيد من االمتيازات في حدود ) ج(وعليه المتعامل 
   % 30فيطبق عليها الحقوق الجمركية المقررة في التعريفة الجمركية األصلية وهي 

  
تكمن أهمية هذا النظام في كونه يسمح للكثير من المتعاملين من التخلص من الحقوق 
الجمركية أو بعضها وذلك باستفادتها من االمتيازات المتمثلة في التخفيضات في الحدود 

  .قررةالم
  

  : وبالمقابل يمكنني أن أعيب على هذا النظام بمايلي 
  يميز بين المتعاملين على أساس من يأتي األول  -
في حالة استيراد متعامل لكل الكمية المحددة في االتفاق قد ينتج عنه احتكاره لهذا النوع  -

 .سوقمن السلع والتحكم في قيمة بيعه مما يجعله المسيطر او المتحكم الوحيد في ال
في حالة احتكار المستورد األول لهذا النوع من السلع سيؤدي إلى نفور المتعاملين  -

 اآلخرين
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 اإلصالحات اإلدارية و الجبائية الجمرآية في ظل سياسة التحوالت اإلقتصادية  : I  الفصل
  
  

   Les règles d’origineقواعد المنشأ     
  

ائري أو من المجموعة األوروبية تستفيد من االمتيازات فقط السلع ذات المنشأ الجز
   1الممنوحة بموجب االتفاق وذلك بتخفيض في نسبة التعريفة بالنسبة المحددة 

  
ومن أجل استفادة المنتجات التي منشأها المجموعة من أحكام االتفاق عند استيرادها في 

ها في المجموعة عمال بأحكام الجزائر وكذا المنتجات التي منشأها الجزائر عند استيراد
المنتجات المنشئية وأساليب "  المتعلق بتفسير مفهوم 6 من البروتوكول رقم 17المادة 

  :بتقديم " التعاون اإلداري
        2 3  التي يرد نموذجها في الملحق رقم (EUR1) 1 تقديم شهادة تنقل السلع أرو-

يعده المصدر " على أساس فاتورة بتصريح  " (EUR1)يمكن تعويض شهادة تنقل السلع 
على أساس فاتورة أو وصل تسليم أو وثيقة تجارية أخرى تعطي وصفا مفصال لمنتجات 

  المعنية بما فيه الكفاية 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 circulaire N°DGD/CAB/D100 au 2005 à pour objet : l’entrée en vigueur de l’accord euro méditerranée établissant 
une association entre la République Algérienne Démocratique d’une part et la communauté européenne et ses états 
membres   

   202 وطلب شهادة التنقل أور ص 1 المتعلق بشهادة تنقل السلع أور 3 الملحق 6 أنظر إلى بروتوكول 2
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 الجبائية الجمرآية في ظل سياسة التحوالت اإلقتصادية اإلصالحات اإلدارية و  : I  الفصل
  

  
    

   :Iخالصة الفصل 
       

  
بالرغم من أن إدارة الجمارك حافظت على دورها السابق المتمثل في رقابة الحدود و      

 تجسيداتحصيل الحقوق و الرسوم الجمركية، إال أن هذه المهمة عرفت بعض التنازالت 
  .سياسة التحوالت اإلقتصاديةة مواكبلدور الجمارك في 

  
ارك و اإلقتصادي و ـدور الجديد الذي تلعبه إدارة الجمـو تجسدت هذه اإلرادة في ال     

  .أكد هذا الدور اإلصالحات التي قامت بها مؤخرا إدارة الجمارك
  

ادية و البشرية و ـائل المـاز إداري عصري مدعم بأحدث الوسـمن جهة أعدت جه     
، ومن جهة أخرى عرفت تغيرات تدريجية للمعدالت )SIGADشبكة (ية التكنولوج

الموجودة في التعريفة الجمركية، كما عملت على إلغاء بعض الرسوم مأخرا كإلغاء الرسم 
الذي تم إلغاؤه بموجب قانون ) TSA( و تعويضه بالرسم النوعي اإلضافي TCالتعويضي 

، عالوة على ذلك تطبيق DAPفي المؤقت  كما تم إنشاء الحق اإلضا2001المالية لسنة 
  .، و تبني الجزائر للنظام المنسق على جباية التجارة الخارجية1992إصالح التعريفي 

  
     إال ان اإلصالحات وحدها ال يمكنها القيام بدور رئيسي في التكيف الجمارك مع سياسة 

  .التفتح االقتصادي
  

  .  ملة من التسهيالت من اجل تكيف أسرع     لقد دعمت الجمارك سياسة اإلصالحات بج
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الميكانزمات المعتمدة لتدعيم سياسة : الثانيالفصل 
   سياسة التفتح اإلقتصادياإلصالحات الجمركية تكيفا مع

  و حـدودها
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  سياسة التفتح اإلقتصادي و حدودها الميكانزمات المعتمدة لتدعيم سياسة تكييف الجمارك مع : IIالفصل 
 

  فتح اإلقتصادي الميكانزمات المعتمدة لتدعيم سياسة تكييف الجمارك مع الت : IIالفصل 
  حدودها و               

من خالل اإلصالحات التي عرفها الجهاز اإلداري و عصرنت وسائله، و سياسة      
ترشيد معدالت الحقوق و الرسوم الجمركية تولد عنه دور إقتصادي للجمارك الذي يقوم 

 اإلقتصاديين على أساس إزالة الحواجز الجمركية و توفير األرضية المناسبة للمتعاملين
تجسيدا لهذه السياسة و في إطار عولمة التبادالت التجارية فإن إدارة الجمارك اعتمدت على 

  .ميكانيزمات لتدعيم سياسة تكييف الجمارك مع سياسة التفتح اإلقتصادي
ن المنظومة الجمركية تجندت بكل الوسائل من اجل حماية اإلقتصاد الوطني أمام سياسة إ

  .يالتفتح االقتصاد
  

  :     و في ما يلي سنعالج هذا الجزء من البحث من خالل
 تكيف الجمارك مع تفتح التسهيالت الجمركية ضرورة من ضرويات سياسة

  ).1مبحث (االقتصادي
  

     الرقابة الجمركية كحد من حدود سياسة التسهيالت الجمركية بصفة خاصة و التفتح 
  ).1مبحث (االقتصادي بصفة عامة

  
سهيالت الجمركية ضرورة من ضرويات سياسة تكيف الجمارك مع تفتح الت :Iمبحث

  االقتصادي 
رض فدخول إلى إقتصاد السوق يالإن إعتماد سياسة تحرير قطاع التجارة الخارجية و      

مارك تكييف مختلف التشريعات الجمركية و جعل مضمونها جبالضرورة على مؤسسة ال
 المعدة من طرف المنظمات العالمية، باإلضافة إلى أكثر شمولية ليتوافق  مع اإلتفاقيات

إعادة النظر في مسألة كيفيات وطرق تشجيع المبادالت الخارجية لتحقيق الهدف األساسي 
 رغبة المتعاملين االقتصاديين إرضاء و جلبمن سياسة تشجيع التجارة الخارجية و هو 

هم ديناميكية حركة التجارة بدون تمييز وذلك يكون بتقديم التسهيالت الجمركية تضمن ل
  .وليةدال

   :ما يليحولنا تلخيص هذه التسهيالت في      
 واالثار الناجمة عنها اإلقتصادية الجمركية ةإطاراألنظم في  التسهيالت الجمركية- /1
  ) 1مطلب(
  )2مطلب(و األثار الناجمة عنها اإلجراءات الجمركية المقدمة بمناسبة التسهيالت - /2
  

 اإلقتصادية و األثار الناجمة الجمركية تسهيالت الجمركية في إطار األنظمةال : 1مطلب 
  :عنها
إن سياسة تكييف الجمارك مع سياسة اقتصادية أكثر تفتحا، يعتمد على اإلهتمام      

بالمتعاملين اإلقتصاديين، محليين ام اجانب و يكون هذا حتما بإزالة أكبر عدد ممكن من 
  .ا بتبني تسهيالت مختلفةالحدود و العوائق و أيض

التسهيالت الجمركية الممنوحة بموجب األنظمة الجمركية اإلقتصادية تلعب دور كبير في 
و سينجم حتما عن هذه األنظمة آثار ) 1فرع (سياسة تكيف الجمارك مع التفتح اإلقتصادي 

  .)2فرع (
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  اسة التفتح اإلقتصادي و حدودهاسي الميكانزمات المعتمدة لتدعيم سياسة تكييف الجمارك مع : IIالفصل 
 

  :اإلطار العام لتسهيالت الجمركية الممنوحة بموجب األنظمة الجمركية الإلقتصادية -1فرع 
تعرف األنظمة الجمركية بأنها كافة الميكانيزمات الموضوعة من طرف المشرع في      

اعة محل منظمات عالمية هدفها وضع البضوقانون الجمارك بموجب اتفاقيات دولية 
تحقيق  االستيراد و التصديرفي وضيعة قانونية تسمح بخلق فترة قانونية مؤقتة من شأنها

، كما ار الدور اإلقتصادي المسند إليهاأغراض إقتصادية تهدف إليها إدارة الجمارك بإعتب
 عن طريق ةيمكن أن تعرف على أنها أنظمة موجهة لتشجيع بعض القطاعات اإلقتصادي

إلمداد كتعليق الحقوق و الرسوم الجمركية منح ا متغيرة حسب النشاط وضع ميكانزمات
  12. التنافسية في األسواق العالميةاللمؤسسات لتدعيم و وضعيته

  
   مكرر من قانون الجمارك115وجاء تعريف األنظمة الجمركية كذلك بموجب المادة      

  : كمايلي10- 98 
  

  :يلي تشمل األنظمة الجمركية اإلقتصادية ما     
  .  العبور-
   . المستودع الجمركي-
  . القبول المؤقت -
  .عفاءباإل إعادة التموين –
  . المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية -
  . التصدير المؤقت-

ائع و تحويلها و استعمالها أو تنقلها ـتمكن األنظمة الجمركية اإلقتصادية من تخزين البض
 ىرـالك  و كذا كل الحقوق و الرسوم األخـتهوم الداخلية لالسـبتوقيف الحقوق و الرس

  .و التدبير الحظر ذات الطابع اإلقتصادي الخاضعة لها
  

     و نظـرا ألهمية األنظمـة الجمركية في تدعيم سيـاسة تحرير التجـارة الخـارجية 
و خاصة في تكييف الجمارك الجزائرية مع سياسة التفتح اإلقتصادي قامت الجزائر  

  .2لى مختلف اإلتفاقيات الدولية من أجل تبسيط و تنسيق األنظمة الجمركيةبالمصادقة ع

  : هذه اإلتفاقياتو من مبادئ     
 إزالة التباين بين األنظمة الجمركية و ممارسات األطراف التي يمكن أن تعيق التجارة -

  .الدولية
 تنسيق األنظمة و  تلبية إحتياجات التجارة الدولية و الجمارك في مجال تسهيل و تبسيط و-

  .الممارسات الجمركية
  

  
                                                 
12 Claude Berr et Henri Tremeau, le droit douanier  économica  Paris 1997 page 257. 

 يتضمن المصادقة على اإلتفاقية المتعلقة باإلدخال 1998 يناير سنة 12 الموافق لـ 1918 رمضان عام 19 مؤرخ في 03-98مرسوم رئاسي رقم  2 
.1990 يونيو 26لمبرمة في إسطنبول بتاريخ المؤقت ا  

 المتضمن المصادقة على اإلتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط و تنسيق 1976 مارس 25 الموافق لـ 1396 ربيع األول 24 المؤرخ في 26-76 األمر رقم -
.1973 ماي 18األنظمة الجمرآية و آذلك ملحقتها هـ ثالثا، هـ رابعا، هـ خامسا، المعتمد بكيوتو   

 باإلتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط و 1 يتضمن قبول الملحق هـ 1988 ماي سنة 16 الموافق 1408 رمضان عام 29 مؤرخ في 97-88مرسوم رقم 
. و المتعلقة بالعبور الجمرآي1973 ماي سنة 18تنسيق األنظمة الجمرآية المعدة بكيوتو في   

 يتضمن التصديق بتحفظ على بروتوآول تعديل اإلتفاقية الدولية لتبسيط و تنسيق 2000ن سنة  رمضا27 مؤرخ في 447-2000 مرسوم رئاسي رقم -
. 1999 يونيو سنة 26المحرر ببروآسل يوم ) 1973 ماي 18آيوتو (األنظمة الجمرآية   
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  سياسة التفتح اإلقتصادي و حدودها الميكانزمات المعتمدة لتدعيم سياسة تكييف الجمارك مع : IIالفصل 
 

  . ضمان إعداد قواعد مالئمة للرقابة الجمركية-
ناهج  تمكين الجمارك من اإلستجابة للتغيرات الرئيسية التي طرأت على التجارة و في الم-

  .و التقنيات اإلدارية
  

  .يمكن جمع مختلف األنظمة الجمركية في ثالثة أصناف التالية و ذلك حسب دورها     
   ).1فقرة ( األنظمة الجمركية الصناعية- 1
   ).2فقرة( األنظمة الجمركية التجارية- 2
   ).3فقرة( )التنقل( أنظمة العبور- 3
    ).4فقرة( ة يعرف بالمنطقة اإلقتصادية الحرو هناك ما- 4
  

  األنظمة الجمركية الصناعية -1فقرة
تهدف األنظمة الجمركية الصناعية إلى اإلستجابة لمتطلبات المؤسسات و هذا عبر كل      

من نظام التحسين اإليجابي و التحسين السلبي نظام إعادة التموين باإلعفاء و نظام المستودع 
  .الصناعي

  
عم الطاقة اإلنتاجية و التنافسية للمؤسسات بواسطة كل هذه األنظمة و ضعت بهدف د     

التحفيزات الجبائية و القانونية التي تمنحها للمتعاملين االقتصاديين الذين يسعون إلى تحقيق 
  .سياسة تصديرية ناجحة

  
  : من خالل ما يليتعرض الى أهم األنظمة الجمركية الصناعيةنوس     

  )1بند (Le perfectionnement actif :نظام القبول المؤقت للتحسين اإليجابي -
 )2بند (Le perfectionnement passifنظام التصدير المؤقت للتحسين السلبي  -
 )3بند  (Réapprovisionnement en franchiseنظام إعادة التموين باإلعفاء  -
  )4بند  ( l'emtrepot industriel المستودع الصناعي  -
  

    ifactLe perfectionnement: اإليجابي نظام القبول المؤقت للتحسين:1بند 
نظام الذي يسمح باستيراد البضائع "يعرف نظام القبول المؤقت للتحسين اإليجابي بأنه      

األجنبية مع تعليق الحقوق و الرسم الجمركية و كل مقاييس السياسية التجارية حيث تكون 
نقضاء األجل المعين لها هذه البضائع محل تحويل أو تكملة صنع ليعاد تصديرها بعد إ

  13 ."خارج اإلقلم الجمركي الوطني
  

و مع أن نظام التحسين اإليجابي لم يرد بهذا االسم في قانون الجمارك الجزائري إآل      
 فهي تحدد أحكام المنظمة 184، 183، 182أن أحكام نظام القبول المؤقت من خالل المواد 

  .لهذا النظام و خصائصه
 
  
  

                                                 
13 Abdelkrim Laib, les regions economiques douaniers publication ENA 1997 page 24. 



 109 

  
  سياسة التفتح اإلقتصادي و حدودها لميكانزمات المعتمدة لتدعيم سياسة تكييف الجمارك معا : IIالفصل 

 
  1 من هذا النظامالبضائع المستفادة: أوال

  البضائع 
البضائع المقبولة تحت هذا النظام هي تلك الموجهة لإلدماج في المنتوجات المعوضة و      

 من المقر في ما 3عرضها حسب المادة تلك التي تستعمل في سياق عمليات الصنع و سن
  :يلي
  
  : البضائع المدمجة في المنتوجات المعوضة و تخص/ 1
  .المواد االولية -
  .المنتوجات نصف المصنعة-
  مكونات أخرى -
  
  : البضائع المستعملة في سياق عمليات الصنع/ 2

  :و تخص ال سيما
  : منتوجات مساعدة لإلنتاج - أ

  :جات المساعدة للصنعيمكن أن تضم المنتو     
  .محفزات التفاعالت الكيميائية أو معاجلتها أو مهمالتها -
البضائع الالزمة إلنشاء وسط فيزيائي أو كيميائي ضروري لتحقيق بعض عمليات -

  .التحسين
صقة، بضائع ضرورية لحماية البضائع المخصصة لالستيراد خالل التحسين كالشرائط الال-

  . بالستيكية و أقالمالورق، المساحيق
مستحضرات موجهة لمعالجة البضائع كالمنظفات، نازعات البقع، المواد المطهرة، المواد -

  .عالشاحذة، الملمعات و منتجات التضيي
يرخص بوضع هذه المنتوجات تحت نظام تحسين الصنع بشرط أن تبرر ببطاقة تقنية تثبت 

  .ة ممكنةاستعماالها في عملية الصنع و أن تبقى المراقبة الجمركي
  :   معدات اإلنتاج-ب

ات ـاج المنتوجـال حصرا قصد إنتـتقبل المعدات و األدوات الموجهة لإلستعم
ي للحقوق و ـع الوقف الكلـام القبول المؤقت مـدير تحت نظـالمعوضة المخصصة للتص

  .الرسوم
  

   إجراءات الحصول على النظام: ثانيا
فق نموذج منه بالملحق، لدى مفتشية أقسام يخضع منح النظام إليداع طلب مسبق، ير     

الجمارك التي يتبعها إقليما مكتب جمارك استيراد البضائع، يدعم الطلب ببطاقة تقنية لصنع 
المنتوج المعوض كما يكون الطلب متضمنا للبيانات متضمنة وصف البضائع و بعد إيداع 

ن تتعرض لعمليات التحسين التصريح يتعين على المتعاملين نقل البضائع إلى المحاالت أي
  .2يااليجاب

  
  

  . من قانون الجمارك182 يحدد آيفيات تطبيق المادة 1999 فيفري 3 الموافق لـ 1419 شوال عام 17 مؤرخ في 16 مقرر رقم 1
  .لتحسن الصنع و التعلق بالقواعد التنظيمية الخاصة بنظام القبول المؤقت 25/02/1995 الصادر بتاريخ CAB/DGD132/25 المنشور رقم 2
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ت اآلجال مع األخذ بعين يحدد رئيس مفتشية األقسام الذي يمنح رخصة القبول المؤق     
  .14 المدة الالزمة للقيام بعمليات التصديراالعتبار

  
      سير النظام: ثالثا

يخضع تعيين نظام القبول المؤقت للتحسين االيجابي إلى تحرير اكتتاب تحرير مفصل      
  :يتضمن التوقيع على سند اإلعفاء بكفالة يحددها قابض الجمارك و يتضمن

  .كل البيانات المتضمنة وصف البضائع-
 أو بإيداعها التوقيع على تعهد مكفول بإعادة تصدير البضاعة المقبولة أو المنتوج المعوض-

ضمن نظام مستودعات أو أي نظام آخر مرخص به عند انقضاء األجل الممنوح في قرار 
  . الترخيص

يوقع التصريح باسم الشخص الذي يستخدم البضائع المستوردة أو لصالحه، من طرف -
التي تضمن ) التعهدات العامة المكفولة(الضمانات المالية مع وكيل معتمد يودع التصريح 

  .م االلتزامات المرتبطة بنظام القبول المؤقتاحترا
يتعين على المتعاملين نقل البضائع إلى المحالت أين تتعرض لعملية التحسين اإليجابي -

  .المصرح بها في الترخيص
  

  تصفية النظام: رابعا
نظام التحسين اإليجابي في األصل مبين على تعويض مطابق بين المنتوجات المعوضة      

المستوردة، و من ثم يجب على البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت او و البضائع 
البضائع الناتجة عن تحويلها أو تصنيعها أو معالجتها باإلضافة أن يعاد تصديرها الحقا أو 

  .15تدخل في المناطق الحرة قصد إعادة تصديرها الحقا
  

  : اإليجابي عن طريق ما يأتيترخص إدارة الجمارك بتسوية حسابات القبول للتحسين     
 عرض المنتوجات المعوضة و الوسيطة لإلستهالك مقابل دفع الحقوق و الرسوم الخاصة -

  .بالبضائع المستوردة عند تسجيل التصريحات بالقبول المؤقت
  .   إتالف المواد المعوضة أو البسيطة أو المواد المستوردة تحت نظام القبول المؤقت-
ضائع المستوردة أو إيداعها في المستودع على حالتها قصد التحويل او  إعادة تصدير الب-

  .التصنيع أو المعالجة اإلضافية من اجل إعادة تصديرها الحقا
  

في حالة إعادة تصدير البضائع المدرجة في إطار التحسين اإليجابي تقوم مصالح      
إلى البطاقات التقنية االستناد بالجمارك بعملية فحص و تفتيش المنتوجات التعويضية 

للتصنيع قصد تسوية الحسابات و تصفية السندات و يتم بذلك إلغاء التعهدات المكتتبة بعد 
هذه العملية من (اإلطالع على شهادة اإلبراء التي تقدمها المصلحة المكلفة بتصفية السندات 

  ).اختصاص المكتب الذي منح اختصاص الحصول على النظام
  
  

                                                 
 

  
  ن قانون االمشار إليه سـابق  م5المادة - 1
   من قانون الجمرك185 المادة 2
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و بعد ذلك تقوم المؤسسة بتحرير تصريح مفصل بتصدير المنتوجات المعوضة      
أو تصريح خاص بإعادة تصدير البضائع المستوردة في إطار القبول ) D06نموذج (

  .(D08)المؤقت 
   

  لتحسين اإليجابيتطور نظام ا: خامسا
  .     و يمكن لنا من خالل الجدول التالي معرفة تطور طلبات الحصول على هذا النظام

  
  الطن /الوزن  دج/القيمة  عد التصريحات   السنوات

2000  8  2084992459  104052663  
2001  12  2233841600  106630666  
2002  14  4945591990  190262099  
2003  10  4499092532  199195143  
2004  13  4412626300  156713313  

CNIS  
 

ما يمكن استنتاجه من خالل سياسة األرقام المقدمة من طرف الجدول المشار إليه      
أعاله هو ضعف عدد التصريحات المقدمة من طرف المتعاملين االقتصاديين لالستفادة من 

 لعدد يتطور ايجاب إال انه يشهد هذا النظام ،هذا النظام، لكن بالرغم من هذا الضعف
التصريحات المقدمة من أجل االستفادة منه، حتى لو كان بطيء بطء سياسة التصنيع 

  .الوطني، و في حقيقة االمر هذا هو سبب نقص االستفادة من هذا النظام
  

  Le perfectionnement passifين السلبي س نظام التصدير المؤقت للتح:2بند 
ارية واسعة و متطورة أكثر من أي وقت مضى و أساس يعرف العالم حاليا حركة تج     

  .هذه الحركة هو وجود المنتوج أو مادة الصنع و المبلغ الخالص للمنتوج
حركة التجارية الواسعة مع سياسية تحرير التجارة الخارجية للكثير من الدول التولد عن 

  .منافسة قوية يتحمل صعابها مختلف المتعاملين سواء وطنيين أو أجانب
  

من أجل المحافظة على استمرارية مكانة المنتوج تعرف مختلف الدول سواء متطورة      
  .ل بعض عمليات التصنيع إلى دولة أخرىويأو أجنبية إلى تح

  
 إلى Délocalisationفالدولة األجنبية تستفيد من تحويل بعض أو كل عمليات الصنع      

 لكي -1986و كان ذلك ابتداءا من سنة - دول أخرى عادة ما تتجه نحو الدول المتأخرة 
  .1تتفادى دفع المبالغ و الرسوم المرتفعة في وطنها

أما بالنسبة لبعض الدول المتأخرة كالجزائر هي األخرى قامت بمجهودات قصد تحسين 
  .تمثل هذا األمر في نظام التصدير المؤقت السلبي يصنع المنتوجات المحلية و 

  
1Catherine TEULE MARTIN la douane, instrument de stratigie internationale économica page 65. 
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يندرج نظام التحسين السلبي ضمن نظام التصدير المؤقت و ذلك بموجب أحكام نص      
من قانون الجمارك فهو النظام الجمركي الذي يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع  193المادة 
دون تطبيق تدابير الحضر ذي الطابع االقتصادي وهذا  إلعادة استيرادها لهدف معين المعدة

  ."بعد تعرضها للتحويل أو التصنيع أو التصليح
  

  .امهذا النظإستخالص حالتين لو من حاالت التعريف السابق يمكن      
  :  التصدير المؤقت قصد التحويل أو التصنيع-1

 إخضاعها لعمليات التحويل أو  قصد مؤقتاهاو هو موجه للمنتوجات التي يتم تصدير     
  .التصنيع في الخارج

  : التصدير المؤقت وسائل اإلنتاج و المعدات قصد تصليحها-2
  .اج المعدات في الخارجمؤسسات بصيانة و تصليح وسائل اإلنتلليسمح هذا النظام      

  
  16البضائع المقبولة و مدة مكوثها في هذا النظام: أوال

يمنح نظام التصدير المؤقت قصد تحسين الصنع إلى كل أنواع البضائع شريطة أن      
نقل في اإلقليم الجمركي و يحدد أجل التصدير المؤقت حسب تتكون هذه البضائع حرة ال

  .با بالنظر إلى طبيعة التصديرجل الذي يعتبره الطالب مناساأل
  

 من المقرر بتقديم طلب من المستفيد مع 07 بموجب هذه المادة  األجل هذا     يمكن تمديد
اب ذلك إلى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختصة إقليميا  إلى أن هذا األمر لم بشرح أس

يها من إجراءات و هذا مدة هذه العملية و ما يلليشر إليه قانون الجمارك بالرغم من تطرقه 
  . المدة تمديد نية المشرع المحتشمة فييفسرقد  ما 

  
  سير النظام: ثانيا
 من المقرر السابق الذكر يمنح الترخيص بالتصدير 5بموجب أحكام نص المادة      

المؤقت قصد تحسين الصنع من قبل رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا بطلب 
 يحرر الطلب من قبل الطالب في نسختين على مستند ، مؤقتامن الشخص الذي يصدر

  :موافق ألحد النماذج الموجودة لدى إدارة الجمارك مرفقا بما يلي
  .نسخة العقد المعتمد لدى البنك -
 و النوعية و الكمية و طبيعة المنتجات المحصل عليها في ةلوحة فنية تبين نسبة المردودي -

 مع تحديد ادا ما ن اقتضى األمر النسب المئوية للنفاياتاو نهاية التصنيع، و التحويل، 
  . قيمة تجاريةكانت هده النفايات تكتسب

  
و بعد فحص الطلب و الوثائق يمنح رئيس المفتشية ترخيص بالتصدير المؤقت      

  .بالتحسين السلبي مع مهلة لذلك
لتصدير المؤقت لتحسين تقوم المصلحة المكلفة بالتفتيش بفحص البضائع و السلع الموجهة ل

  .السلبي و ذلك بعد تسجيل التصريح المؤقت
  

                                                 
   195- 193 يحدد آيفيات تطبيق المادتين 1999 فيفري 3 الموافق 1419 شوال 17 المؤرخ في 13مقرر رقم - 16
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  تصفية النظام: ثالثا

مبدئيا يعاد استيراد البضائع و السلع المستفادة من نظام التحسين السلبي قبل األجل      
  .17المرخص به أو بحلوله

البضائع التي تم استيرادها من الخارج بعد التصليح يجب أن : في حالة إعادة االستيراد
مدة ح بالتصدير المؤقت بفاتورة معتـيرفق التصريح بالوضع لالستهالك بنسخة من التصري

ع الغيار و مبلغ اليد العاملة و كذا مصاريف التغليف و ـخاصة بالتصليح تبين قيمة قط
  .النقل و التأمين

تتوقف تسوية التصدير المؤقت بالتصدير النهائي من : في حالة التصدير النهائي من الخارج
  .الخارج على اكتتاب تصريح لدى الجمارك يرفق بفاتورة معتمدة لدى بنك الجزائر

عد تصفية النظام بتصريح الوضع لالستهالك أو بتصريح التصدير النهائي تقوم المصلحة ب
التي عاينت تسوية النظام بالتحرير الفوري لسند إبراء التعهدات و يسلم رفع  اليد عن 

  .الضمان
  

 تطور نظام التحسين السلبي: رابعا
  

  الطن/الوزن  دج/القيمة  عد التصريحات   السنوات
2000  6  790261006  292282  
2001  10  79582260  1101757  
2002  8  177542434  4002278  
2003  5  271263888  5801349  
2004  4  859271264  600626  

  
CNIS 

  
إن هذا الجدول يبن لنا من خالل أرقامه عدد التصريحات و قيمة البضائع و وزنها      

  .بالنسبة لالستفادة من نظام التحسين السلبي
  

لنظر لعدد بااسة األرقام المقدمة في هذا الجدول ما يمكن قوله و خاصة حسب سي     
كان عن ما  مازال بعيد ين السلبي و اإليجابيالتصريحات فإن االستفادة من النظام التحس

  .ينبغي أن يكون
  .فستة أو ثمانية تصريحات في سنة كاملة عدد منخفض جدا

  
  :  مجموعة من األسباب و هيو نحن نرجع هذا النقص في التصريحات إلى     

  .جهل المتعاملين لألنظمة الجمركية الصناعية  -
  .ضعف المستوى الصناعي أو القاعدة الصناعية في السنوات الغير البعيدة -
  .احتكار الدولة للصناعة في النظام االقتصادي السابق  -

  

                                                 
17 -CLAUD Berr et Henri tremeau- opcit p 359. 
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 Réapprovisionnement en franchise  نظام إعادة التموين باإلعفاء :3بند 
يعمل هذا النظام على التوفير للمؤسسات االقتصادية إمكانية االستجابة للطلبات      

أمام المستعجلة و غير المبرمجة، و بالتالي ضمان وظيفة التموين التي تشكل عائق كبير 
  .المؤسسة الوطنية، لكون معظمها تستعمل مواد أجنبية في عمليات اإلنتاج

إن نظام إعادة التموين باإلعفاء يسمح للمؤسسات االستفادة بعدة امتيازات يمكننا التعرف 
  .عليها من خالل التطرق إلحكام هذا النظام

  
  :  تعريف نظام إعادة التموين باإلعفاء: أوال

التموين باإلعفاء النظام الجمركي الذي يستورد باإلعفاء من الحقوق يقصد بإعادة      
والرسوم عند االستيراد بضائع متجانسة من حيث نوعيتها و جودتها و خصائصها التقنية 
مع البضائع التي أخذت في السوق الداخلية و استعملت للحصول على منتوجات سبق 

  .18تصديرها بشكل نهائي
  

  . ظاممجال تطبيق الن: ثانيا
انون الجمارك المنتجين ـ من ق188ام عمال بأحكام نص المادة ـيستفاد من هذا النظ     

  .المقيمين في اإلقليم الجمركيوالمصدرين و المالكين للمواد المصدرة 
و عليه ينطبق هذا على األشخاص الطبيعيين أو المعنويين الجزائريين أو األجانب المقيمين 

  .بالجزائر بصفة قانونية
  

يمنح نظام إعادة التموين باإلعفاء للسلع ذات المنشأ الخارجي المبين أدناه التي : البضائع
  : المبينة أدناه19استوردت تعويضا للمتنجات وضعت مسبقا لالستهالك

  .مواد أولية -
  .منتجات نصف مكونة -
عليها أجزاء و قطع غيار مكافئة التي تم إدماجها في المنتجات المصدرة دون أن يطرأ  -

  .تحويل
يمكن أن تتمثل البضائع كالمجمالت و المحفزات أو مهمالت التفاعل الكيميائي و التي  -

تستعمل للحصول على المتنجات الموجهة للتصدير و التي تختفي كليا أو جزئيا خالل 
ة ستهلاستعمالها دون أن تكون محتواة فعال في المنتجات الموجهة للتصدير بالبضائع الم

  .لى تلك المنتجاتللحصول ع
  

  إجراءات منح النظام : ثالثا
  . من المقرر السابق الذكر4يتم منح النظام عمال بأحكام نص المادة      

بعد تقديم طلب من المعني باألمر المحرر على نموذج معين و الذي يودع لدى مفتشية 
  .ادرير االستيرتباألقسام المختصة إقليميا بعد عملية التصدير يرفق الطلب ب

  
  
  
  

                                                 
  .  من قانون الجمارك186المادة - 18
  .  من قانون الجمارك187، يحدد آيفيات تطبيق المادة 1999 فيفري 03الموافق لـ 1419 شوال 17 المؤرخ يف 15  من المقرر رقم2المادة - 19
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بعد فحص الطلب يمنح قرار الترخيص بالنظام من طرف رئيس مصلحة  الجمارك 

  .بالوالية
  ال سيما الكميات المرخص بها،،تحدد الرخصة الممنوحة من قبل مصلحة الجمارك     

كيفيات المراقبة التقنية للتكافؤ و تحديد األجل التنفيذي الذي ال يمكن أن يتعدى ستة أشهر 
  .ابتدءا من تاريخ التصدير 

  
  .20 تقديم المستفيد طلب مبررا لذلكديمدد هذا األجل بصفة استثنائية إلى سنة  عن

  
  سير النظام: رابعا

  مة الجمركية األخرى     إن سير نظام التموين باإلعفاء يختلف عن األنظ
إن تصدير المنتوجات المعوضة يكون بإكتتاب تصريح :  تصدير المنتوجات المعوضة-

بالتصدير مرفوق بنسخة من رخصة منح النظام و عند كل عملية تصدير يجب على 
المستفيد أن يكون لديه رخصة القيام بعملية تصدير يقدمه إلى مصالح الجمارك المختصة 

  .إقليميا
هاته المواد تكون موضوع تصريح : د المواد المدمجة في المنتوجات المعوضة إسترا-

إستيراد فيقدم عند مكتب الجمارك المختص مع إحتوائه على وثيقة رسمية لرخصة منح 
نظام التموين باإلعفاء و كذا البطاقة التقنية و نسخة من التصريح للمنتوجات المعوضة 

  .السابقة تصديرها
  

  نظامتصفية ال: خامسا
     قبل عملية التصفية تتم عملية مراقبة تكافؤ السلع عن طريق أي وسيلة تقدر مصلحة 
الجمارك فعاليتها، ال سيما ألخذ عينات، تحليل المنتوج مخبريا، طلب بطـاقة تقنية للصنع 

  . من المقرر7و دراسة الكتابات أو المحاسبة المادية و ذلك عمال بأحكام نص المادة 
  

صفية عملية اإلستيراد تكون بتصفية عادية للحقوق و الرسوم إلسترجاع مبلغ      إن ت
  .الحقوق و الرسوم المسددة سابقا

  
     في حـالة كون المبلغ المصفى مساوي أو اقل من مبلغ مسدد يكون اإلستيراد في هذه 

  .الحالة مقبول بإعفاء من الحقوق و الرسوم الجمركية
أكبر من المبلغ المسدد يتم تحصيل الفرق و يكون ذلك بسبب أما إذا كان المبلغ المصفى 
  .تخليص الحقوق و الرسوم

  
  المستودع الصناعي: 4بند 

يعتبر " من قانون الجمارك كما يلي160يعرف المستودع الصناعي حسب المادة 
محال خاضعا لمراقبة إدارة الجمارك حيث يرخص المؤسسات ما بتهيئة البضائع المعدة 

  ."د التصدير مع وقف الحقوق و الرسوم التي تخضع لها هذه البضائعلإلنتاج قص
  
  

                                                 
  . السابق الذآر1992 02- 03 الصادر في 15 من مقرر رقم 5المادة - 20
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   21 إجراءات االستفادة من النظام و شروط: أوال
روط يقوم بها المستفيد لالستفادة من نظام المستودع الصناعي هناك مجموعة من الش

  .من هذا النظام و أخرى تقوم بها إدارة الجمارك
  

  : يستفيد من هذا النظام كل من     
  .المؤسسات المصدرة التي تستورد بصفة دائمة كميات كبير من البضائع-
  .المؤسسات التي لها قدرات حقيقية للتصدير و المنافسة في السوق الدولية-

ة من هذا النظام أن تضع تحت تصرف إدارة الجمارك تنظيم على المؤسسات المستفيد
  .محاسبي يمكن إدارة الجمارك بالمتابعة الوثائقية و مراقبة تحركات البضائع 

  
إن البضائع التي يمكن أن تهيأ ضمن نظام المستودع الصناعي و المنتجات المصنوعة      

 التعويض هي اي يتم بمقتضاهواد و الشروط التـالمقبولة للتعويض الكمي كحسابات الم
 و ذلك عمال 22ام القبول المؤقتـات و الشروط المعتبر في نظـنفس البضائع و المنتوج

  . قانون الجمارك 161بأحكام المادة 
  

تمنح رخصة االستفادة من النظام بواسطة قرار من المدير العام للجمارك بعد إيداع      
ذ رأي الوزارة المختصة تقنيا و كذا رأي طلب من طرف المؤسسة المستفيدة و بعد اخ

بعد الحصول على موافقة الوزارة . مصالح الجمارك التي تتواجد بها وحدة التصنيع
  .المختصة

  
تحدد بمقتضى هذا " دير العام للجمارك الموافقة على منح النظام بمقرر وميصدر ال     

و النسبة المئوية .  مدة صالحيتهالمقرر كميات البضائع التي يمكن قبولها في هذا النظام، و
 و المنتجات التي يمكن أن تعرض اللمتنجات  المعوضة التي يعاد تصديرها إلزامي

  23."لالستهالك و التزامات المودع و الكيفيات الخاصة بالمراقبة 
يقدم الطلب المقدم من طرف المؤسسة للمديرية العامة للجمارك مرفقة بالسجل التجاري 

  .مكن النظام القانوني للمؤسسةن أاللمؤسسة و 
تقوم المديرية العامة للجمارك بإرسال نسختين من الطلب للوزارة المعنية و كذلك لتنسيق 
فيما بينهما لتحديد النسبة المئوية للبضائع التي تصدر و ذلك حسب األهمية االقتصادية 

  .للعملية
  

يا لمكان تواجد وحدة التصنيع، بعدها تقوم المصالح الجمركية للوالية المختصة إقليم     
  :بإرسال معلومات عن المؤسسة المستفيدة خاصة ما يتعلق بـ

  .الضمانات المالية و الوضعية الجبائية-  
  .التنظيم المحاسبية و محاسبة المؤسسة مع رقابة جمركية على الوثائق-  

  
  

                                                 
21 Circulaire N°25/92 DGD/CAB/D100du 26 fifier 1992.fixant les modolités d’application du regime de l’entrépot 
industriel.  

   من قانون الجمارك 179- 174أنظر إلى المواد المتعلقة بالقبول المؤقت من المادة - 22
  . من قانون الجمارك162 المادة - 23
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  .24 مدى صالحية أماكن التخزين-
  

  25سير النظام: ثانيا
إن نظام المستودع الصناعي مرتبطا في سيره و رقبته بالمكتب الجمركي المختص 

  .إقليميا
  

و لالنطالق في العمليات التي يسمح بها النظام ال بد من استكمال كل اإلجراءات و      
فرضها التشريع و التنظيم المعمول به، فيجب على المستفيد من النظام الشكليات التي ي

 و ذلك لمدة سنة كاملة يضمن من ةاكتتاب ضمان بكفالة لدى بنك أو مؤسسة مالية معتمد
 جميع عمليات االستيراد و كذا احترام الحقوق و الرسوم الجمركية التي تغطيخاللها كل 

النظام شحن البضائع المستوردة إلى أماكن التخزين كل القوانين و التنظيمات المتعلقة ب
المخصصة لذلك فإن المستودع الصناعي و فيما يتعلق بمدة مكوث البضائع في أماكن 
التخزين فهي محددة بسنة واحدة يمكن تجديد هذه المدة بطلب مسبب من طرف المؤسسة 

  .المستفيدة
  

  تصفية النظام: ثالثا
 إلىالمنتوجات التعويضية إما إلى التصدير أو بعد انتهاء مهلة النظام توجه 

  .االستهالك النهائي
 المستفيدة اتجاه إدارة تتلقى جميع التزاما: في حالة تصدير المنتوجات التعويضية     

  .الجمارك
 من المتنوجات التعويضية تالكميا: في حالة المنتوجات التعويضية قيد االستهالك     

ن معنية بتسجيل تصريح للوضع قيد االستهالك في السوق والغير معنية بالتصدير تكو
  .الداخلي

  
  : الجمركية التجاريةاألنظمة : 2فقرة 

متطلبات الجديدة للتجارة الدولية قامت إدارة الجمارك بتكييف مضمون التشريع ل   تلبية ل
الجمركي حيث نجد أن مختلف التشريعات الجمركية قد تطورت بصفة تدريجية أمام ضغط 

مؤسسات التجارية وفي هذا اإلطار أعدت مجموعة من األنظمة التجارية تعمل على ال
جبائية و .تشجيع و تسهيل عمليات التصدير للمؤسسات الوطنية من خالل منحها إلمتيازات

العالقة التجارية بين الدول و من بين مكانية إبرام عقود شركة و تعزيز مالية باإلضافة إلى إ
  : من هذه األنظمة نجد كل

  .)1بند  ( نظام المستودعات- /1
  .)2بند  ( نظام المعارض و التظاهرات- /2
  .)3بند  ( نظام القبول المؤقت- /3
  
  
  

                                                 
24 -Manuel des régimes économique douanier page 41. 
25 Circulaire N°25/92 DGD/CAB/D100du 26 fifier 1992. 
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  : نظام المستودعات: 1بند
يمكن من تخزين البضائع "ذلك النظام الجمركي الذي "أنه بيعرف نظام المستودع الجمركي 

 من طرف إدارة الجمارك و ذلك مع وقف ةتحت المراقبة الجمركية في المحالت المتعدد
  ".26الحقوق و الرسوم و تدابير الحظر ذات الطابع اإلقتصادي

  :و من أصناف المستودعات مايلي      
  . المستودع العمومي/1
  . المستودع الخاص/2
  ).يندرج ضمن إطار األنظمة اإلقتصادية الجمركية الصناعية( المستودع الصناعي /3
  

  المستودع العمومي: أوال
 من قانون الجمارك 139يعرف المستودع العمومي حسب أحكام نص المادة      

بالمستودع الذي يفتح لجميع المستغلين إليداع مختلف أنواع البضائع عدا االستثناءات التي 
 من قانون الجمارك و المتمثلة في البضائع المقيدة أو المحظورة على 116ت المادة جاء

أساس اعتبارات متعلقة باألخالق و النظام العام أو النظام العمومي أو النظافة أو الصحة 
العموميين، أو على اعتبارات بيطرية أو متعلقة بأمراض النباتات، أو خاصة بحماية 

صنيع و حقوق المؤلفين و حقوق إعادة الطبع مهما كانت كمياتها أو البراءات و عمليات الت
  . بلد منشئها أو بلد مصدرها أو بلد اتجاهها

  
غير انه يدعى المستودع العمومي مستودعا خصوصيا عندما يكون معد لتخزين      

البضائع التي يتطلب حفظها تجهيزات خاصة أو تلك التي يشكل وجودها خطرا أو التي قد 
  .سد نوعية البضائع األخرى في المستودع العموميتف

  
  شروط منح النظام/ 1

، يتمثل و معنوي مقيم في اإلقليم الجمركييستفيد من هذا النظام كل شخص طبيعي أ
نشاطه الرئيسي أو الثانوي في تقديم الخدمات في ميدان تخزين البضائع و نقلها و 

  .27تداولها
  

 139ي المستودع العمومي و ذلك عمال بأحكام نص المادة يمكن قبول البضائع اآلتية ف     
  :مكرر

  .  البضائع المستوردة عند خروجها من المخازن أو مساحات اإليداع المؤقت-  
  .الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصاديالبضائع -  
 البضائع المعدة للتصدير قصد استرداد الحقوق و الرسوم و االمتيازات المترتبة عن-  

  .إذا اقتضى األمر ذلكتصدريها 
  
  
  

  

                                                 
  . من قانون الجمارك129 المادة  26
  .  من قانون الجمارك140 المادة - 27
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 من قانون الجمارك فإنه ال يمكن ان تمكث 133و 132عمال بأحكام نص المادتين      
 المحددة يجب على الملتزم البضائع في المستودع خالل مهلة سنة واحدة و قبل انتهاء المهلة

تعيين نظام جمركي أخر للبضائع شريطة استيفاء الشروط و الكيفيات المطبقة على النظام 
  .المعين

غير انه يمكن تمديد مهلة مكوث البضائع في المستودع من طرف إدارة الجمارك شريطة 
  . الظروف ذلكران تكون البضائع في حالة جيدة و أن تبر

  
   28النظام و سيرهإجراءات منح / 2

يرسل ملف طلب اعتماد المستودع العمومي المتضمن الوثائق المبينة أدناه إلى رئيس 
  : تمثل هذه الوثائق فيمفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا

  .مخطط محالت المستودع  - 1
 .نسخة من عقد الملكية أو عقد اإليجار - 2
 .مصالح الحماية المدنيةشهادة تطابق جهاز األمن و الوقاية من الحريق تعدها  - 3
 .التزام بدفع مصاريف صيانة المحالت و التكاليف - 4
في حالة ما إذا كان مستودع مخصصا أيضا لتخزين المنتوجات الخطيرة يتم  - 5

 .االعتماد بنسخة من قرار الوالي
  

 من المقرر بإيداع 6يقترن قبول البضائع داخل المستودع العمومي حسب نص المادة      
مصحوب بالتزام مكفول لدى المكتب الذي يتبعه المستودع، كما يتضمن هذا تصريح مفصل 

  .االلتزام إعادة تقديم البضائع و تعيين النظام الجمركي قبل انتهاء اآلجال الممنوحة
  

تسجل البضائع المتواجدة في المخزن العمومي في تصريح متضمن اكتتاب االلتزام      
م و على المستغل أن يقدم اكتتاب تسليم عام سنوي المكفول من قبل المستفيد من النظا

  .مكفول من قبل بنك الجزائر
  

يجب أن يهيئ المستودع العمومي الستقبال البضائع وفقا لشروط العمليات االقتصادية      
  .منها المراقبة الجمركية و كذا أمن البضائع

  :كما يمكن غلق المستودع العمومي في الحاالت التالية
  .المستغل و الذي يقوم بإعالم إدارة الجمارك بذلكبتنازل -  
  . شهر متتالية12 لفي حالة ما إذا لم تتم أي عملية تخزين في خال-  
  في حالة غلق المستودع العمومي ال يعفى المستغل من التزاماته إال في حالة ما -  
  .إذا قام بتسوية  حساباته مع إدارة الجمارك  

  
  
  
  
  

                                                 
  من قانون الجمارك 141، يحدد آيفيات تطبيق المادة 1999 فيفري 03 الموافق ل1419 شوال 17 المؤرخ في 5مقرر رقم - 28
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  تصفية المستودع العمومي / 3

: البضائع يمكن لهذه األخيرة أن تأخذ االتجاهات التالية) تخزين( بانتهاء مدة إقامة      
  .إعادة التصدير، توجه لالستهالك، وضعها تحت نظام جمركي أخر

يجب أن يعطي للبضائع الموضوعة في :  المهلة المحددة المرخص بهاءو قبل انتها
المستودع نظام جمركي أخر شريطة احترام الشروط و اإلجراءات المطبقة على النظام 
عندما ال يتم ذلك يوجه إلى المودع إعذار بسحب بضائعه ليعين نظام جمركي و إذا ظل هذا 

ة الجمارك ببيع بضائع ضمن نفس الشروط التي  يوم تقوم إدار45اإلعذار بدون مفعول مدة 
  .29تحكم بيع البضائع رهن اإليداع

  
  تطور إستعمال نظام المستودع العمومي/ 4

  :     سنتعرض لتطور استعمال نظام المستودع العمومي من خالل الجدولين التاليين
  

   DE CLARATION MANUELتصريحات يدوية     
  

   طنالوزن   دج القيمة  عد التصريحات   السنوات
2000  943  10549674621  201096649  
2001  99  407515835  7003465  
2002  155  2466561605  43446055  
2003  111  797774564  8049820  
2004  123  624380534  7577234  

CNIS 
   DE CLARATION AUTOMATIQUEتصريحات األوتوماتكية     

  
   طنالوزن   دجالقيمة  عد التصريحات   السنوات

2000  10  11931727705  76051614  
2001  8  17594317668  88465743  
2002  8  15498225661  75217677  
2003  7  13664180923  26008582  
2004  10  31119977823  94163368  

  
CNIS 

من خالل الجدولين السابقين، يبين لنا عدد التصريحات باختالف نوعيها سواء كانت 
  .ة، و كذا قيمة البضائع ووزنهاتصريحات يدوية أو أوتوماتكي

و ما يالحظ من خاللهما أن التصريحات اليدوية لطلب االستفادة من المستودع العمومي 
و هذا راجع حتما لعدم تمكن المتعاملين االقتصاديين  أكثر من التصريحات األوتوماتكية،

  . خاصة الوطنيين من شبكة اإلعالم اآللي
  

                                                 
  . من قانون الجمارك 149المادة - 29
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 تصريح و هو 943كما نالحظ أن في عام ألفين وصل عدد التصريحات اليدوية إلى      
لم نجد –يعكس كثرة الطلبات على هذا النظام، إال انه شهد إنخفاظ ملحوظ في السنة الموالية 

ه يشهد مستوى طلبات تصريحات المستودع العمومي تطورا  إال أن-تفسير لهذا اإلنخفاظ
  .نسبيا مؤخرا

  
إن استعمال المستودع العمومي كنظام جمركي تجاري يشهد تطورا كما سبق ذكره      

  .نسبة إلى األنظمة الجمركية الصناعية
  

  المستودع الخاص: ثانيا
الشخصي و بالمقابل المستودع الخاص هو مستودع محجوز من قبل مودع الستعماله      

  .30عليه ضمان حسن تسييره
إن المشرع لم يعطي لهذا المستودع تعريف خاص به في قانون الجمارك لكن تطرق إلى 

 من قانون الجمارك، و من خاللها يفهم أن 159 إلى 154أحكام هذا النظام من خالل المواد 
و معنوي نظام المستودع الخاص هو مستودع يستعمل من طرف كل شخص طبيعي أ

استعماال شخصيا، من أجل إيداع بضائع المرتبطة بنشاطه و ذلك في انتظار إلحاقها بنظام 
  . من قانون الجمارك154جمركي أخر مرخص به و ذلك حسب نص المادة 

  
   31شروط و إجراءات منح النظام/ 1

خاص هناك مجموعة من الشروط و الللحصول على ترخيص لفتح المستودع      
  : على الطالب القيام بهااإلجراءات

  
يقدم طلب الترخيص لدى رئيس مفتشية القسم المختص إقليميا مرفق بملف االعتماد      

  :المتضمن الوثائق التالية
  . مخطط محالت المستودع- 1  
  . نسخة من عقد الملكية أو عقد اإليجار- 2  
  .يةالحريق تعهدها مصالح الحماية المدنمن  شهادة تطابق جهاز األمن - 3  
  . قرار الوالي المتضمن تصريح إيداع البضائع الخطيرة في المستودع- 4  
  . نسخة من السجل التجاري- 5  

و بعد مراجعة الوثائق يتخذ رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا مقرر اعتماد 
  .المستودع 

  
هده قابض ستغالل باكتتاب تعهد عام مكفول أو مضمون يتعاليقترن وضع المستودع ل     

  .الجمارك المختص إقليميا
  :يجب أن يتضمن هذا التعهد التزام المستغل بما يأتي

تم   دفع الحقوق و الرسوم و كذا الغرامات المحتملة االستحقاق على المخالفات التي  -
  .معاينتها 

  
                                                 
30 -ARLETTE COMBES le bourg, les opérations douaniers édition ESKA PAGE 115. 

  . من قانون الجمارك156 يحدد آيفيات تطبيق المادة 1999 فيفري 03، موافق لـ1419 شوال 17 المؤرخ في 6 مقرر رقم - 31
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نون الجمـارك و اـ من ق34ادة ـارسة المذكورة في المـع مصاريف الممـااللتزام بدف -
  الناجمة عن تدخل مصالح الجمارك 

  
 من المقرر 2أما بالنسبة للبضائع المقبولة في هذا النظام فإنه حسب أحكام نص المادة      

  .السائلة و ء المحروقات الغازية فإنه تقبل جميع البضائع باستثناسابقاالمشار إليه 
يقترن قبول البضائع في المستودع الخاص بوضع تصريح مفصل مرفق بااللتزام مغطي 

  .بتعاهد عام المشار إليه سابقا لدى المكتب الذي يتبع إليه المستودع
  

إلقامة المستودع الخاص باإلضافة إلى ما سبق أخصه المشرع عمال بأحكام المقرر      
  :لذكر بتوفر ما يليالسابق ا
  .محاالت اإليداع- 1  
و مالحق مهيأة بتجهيزات و تركيبات خاصة إليداع ) مفرقة ( محاالت مقسمة - 2  
  .المنتوجات القابلة لإلتالف أو التي يمكنها إتالف البضائع األخرى  
  . مساحات فارغة ومغلقة اإليداع البضائع الثقيلة- 3  

تمكين الرقابة الجمركية حيث تخضع البضائع إن هذه الشروط األخيرة وضعت من اجل 
  .إلجراءات الفحص و اإلحصاء من قبل إدارة الجمارك كلما اقتضت الضرورة لذلك

  
  32تصفية النظام/ 2

يمكننا تصفية نظام مستودع الخاص في حالتين حالة الخروج من المستودع و حالة      
تودع اكتتاب تصريح بتعيين نظام إغالقه، ففي الحالة األولى يجب على المستفيد من المس

جمركي مرخص به، أما في الحالة الثانية و هي غلق المستودع فالمستغل ال يتحرر من 
  .التزاماته اتجاه إدارة الجمارك إال بعد ان يصفي حسابات المستودع

  
  تطور إستعمال المستودع الخاص/ 3

  :لنظام     من خالل الجدولين التاليين سنبين تطور إستعمال هذا ا
  

   DE CLARATION MANUELتصريحات يدوية     
  

  الوزن  القيمة  عد التصريحات   السنوات
2000  698  19043179238  43200381457  
2001  563  6845140513  73584042  
2002  696  12058853610  235479981  
2003  657  21064153500  989700109  
2004  850  16290458124  112216231  

CNIS 
  
  

                                                 
  . السابق الذآر1999- 02-03 المؤرخ في 6 من المقرر رقم 09-07المادة - 32
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   DE CLARATION AUTOMATIQUEتصريحات األوتوماتكية     ال
  

  الوزن  القيمة  عد التصريحات   السنوات
2000  11  341828806998  366189504  
2001  11  42258672311  400423658  
2002  11  5126327442  446697291  
2003  11  73675478247  846133743  
2004  12  104505 E 11+  1047870754  

  
CNIS 

  
إن الجدولين السابقين يتعارضان للتصريحات المقدمة من طرف المتعاملين لالستفادة      

  .من المستودع الخاص
توماتكية، الجدول االول يحتوي على تصريحات يدوية و الثاني يحتوي على تصريحات أو

نفس المالحظة تستوقفنا في هذا المجال و هي قلة الطلبات أو التصريحات الغير اليدوية، و 
 لعدم تحكم المتعاملين في اإلعالم اآللي كونه وسيلة ضرورية ال يمكن ،هذا ما يثير األسف

  .جهلها
  

ة من إن المستودع الخاص يشهد نوع من الحركية إنطالقا من عدد الطلبات المقدم     
 850 إلى 2004ام ـالمتعاملين لالستفادة من النظام، فقد وصلت عدد التصريحات في ع

، و 2004ح في السنوات التي سبق سنة ـ تصري600و 500تصريح بعد ان مرت ما بين 
وزنها ارتفاعا حسب ما هو مقدم في  و في نفس الوقت شهدت قيمة البضائع و السلع

  ).المستودع الخاص(النظام الجدول و هذا ما يعكس تطور هذا 
  

   المؤقت للمعدات الموجهة إلنجاز األشغال و الخدماتالقبول: 2البند 
 من قانون الجمارك فإن نظام 178من خالل االحكام القبول المؤقت ال سيما المادة      

القبول المؤقت للمعدات هو النظام الذي يسمح بقبول التجهيزات و البضائع على التراب 
مع التعليق الجزئي للحقوق و الرسوم الخاصة بالمعدات المقبولة مؤقتا الستعمالها الوطني 

  .إلنتاج و تنفيذ األشغال
  

 المعدات أو ضو الهدف من هذا النظام هو تمكين الدولة من االستيراد المؤقت لبع     
قيام بمختلف األجهزة الكبيرة أو ذات التقنية المتطورة الغير المتواجدة او المتوفرة لديها لل

  .األشغال في وطنها
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  :33شروط منح النظام و إجراءاته/ 1
يستفيد من هذا النظام كل من المؤسسات المقيمة خارج اإلقليم الجمركي و المكلفة 

ديم خدمات في إطار العقود المبرمة مع الشركاء الوطنيين و الشركات بإنجاز أشغال أو تق
  .المختلطة و الهيئات األجنبية المقيمة على التراب الوطني

  :عموما تقبل كل البضائع و األجهزة، أما فيما يخص المعدات المقصاة من هذا النظام فهي
  .المعدات و الوسائل التي يبدي وجودها مخاطر-  
  .دج 10.000ي تقل قيمتها عن البضائع الت-  

  
ترخيص القبول المؤقت لدى المدير يتعين على المستفيد من هذا النظام تقديم طلب      

  .الجهوي أو رئيس مفتشية األقسام للجمارك من مكان إدخال المعدات
و يكون هذا الطلب في أربع نسخ لكل صنف تعريفي للمعدات كما يحتوي الطلب على المدة 

  :ن المستفيد، يرفق الطلب إلزاميا بما يليالمطلوبة م
  .نسخة طبق األصل للعقد المبرم و المصادق عليه -  
  .شهادة يقدمها صاحب المشروع تعرف بنوع االشغال و الخدمات و مدتها -  

  
بعد فحص الطلب و الملف المرفق له يقوم المدير الجهوي أو رئيس مفتشية أقسام الجمارك 

نسبة الخاصة بتعليق الحقوق و الرسوم التي تكون مناسبة مع مدة بمنح الترخيص بتحديد ال
 الشريك األجنبي طلب قبول للمتعاقدع المقاول من الباطن ودالقبول المؤقت، و في حالة ما ي
  : المؤقت تطالب المصلحة بـ

  .عقد المقاولة من الباطن-  
ال أو تقديم شهادة لصاحب المشروع يرخص فيها المقاول من الباطن إنجاز األشغ-  
  .خدمات في إطار العقد األصلي  

  
   34سير النظام و مراقبته/ 2

بعد إيداع الطلب و الحصول على الترخيص يتشكل التصريح المحرر لتعيين نظام      
 من قانون 119- 177ومضمون وجوبا طبقا للمادتين " سند"القبول المؤقت من التصريح 

مكتب الجمارك الذي منح رخصة القبول الجمارك، و يجب إيداع هذا التصريح لدى 
  .المؤقت

  
بعد تسجيل التصريح و فحص المعدات و تشخيصها و تصفية نسبة الحقوق و الرسوم      

المستحقة مباشرة ترسل نسخة من التصريح إلى رئيس مفتشية أقسام للجمارك بمكان تأسيس 
  .ر النظامالورشة قصد مراقبة استعمال هذه المعدات أثناء إقامتها في إطا

  :35خالل مدة اإلقامة على المستورد  االلتزام بما يلي
  .تقديم المعدات على حالتها في مكان استعمالها بطلب من إدارة الجمارك-  

  
  

                                                 
  .23ص 1995العامة للجمارك الجديد في الجمارك، المرآز الوطني لإلعالم و التوثيق، المديرية - 33

34 -Gide sur la législation et la réglementation douaniere centre natinal de l’information et de la documentation, 
dfirection de la legislation et reglementation page 72-74. 

  . 29رجع السابق ص الجديد في الجمارك، المرآز الوطني لالعالم و التوثيق، الم- 35
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ها مجانا أو بمقابل بدون ترخيص مسبق من إدارة عدم التنازل عن المعدات ومنح -  
  .الجمارك  
  .استعمال المعدات لعملية واحدة فقط -  

  
عند انتهاء المدة المحددة لبقاء المعدات، يمكن إلدارة الجمارك تمديد المهلة الممنوحة      

ن  م177بناء على طلب المستفيد و ألسباب تراها مقبولة و ذلك عمال بأحكام نص المادة 
  .قانون الجمارك

  
  .36تصفية النظام 

 في ظل نظام القبول المؤقت تبعد إنتهاء المدة المحددة لبقاء المعدات و التجهيزا
للمعدات إنجاز األشغال ينبغي إعادة تصديرها و تصفية سندات القبول المؤقت و كذا رفع 

  .اليد بكفالة و هذا في الحالة األولى
  

 عرض المعدات لإلستهالك و هذا بنسبة إلى ماجاء في نص  أما الحالة الثانية و هي      
 مارس 30 المؤرخة في 93/و.م.و/235 من قانون الجمارك و التعليمة رقم 180المادة 
 للوزير 1993-02- 14 المؤرخة في 93/و.م.و/1098و المتممة بالتعليمة رقم 1993

  الهيئات المعينة باقتناء المنتدب للميزانية تنظم إجراء جديد يسمح لبعض المتعاملين أو 
الوسائل المادية المقبولة مؤقتا بمقابل أو مجانا عند انتهاء األشغال و الخدمات على أن 
تحترم الشروط الخاصة بالممنوعات و في هذا الصدد يدفع المستودع الرسوم و الحقوق أو 

  37.بعض منها وذلك حسب الحالة
  

   نظام المعارض و التظاهرات:3يند 
ن  ببعيد عرفت حركة التجارة الخارجية رواجا و تطورا ملحوظا، ال يمكعهد ليس     منذ 

  .سياسات إزالة القيود و الحواجز بمختلف أنواعهاإنكار الدور الذي لعبته في ذلك مختلف 
  

لقد وضع المشرع الجزائري على غرار دول العالم المتقدمة تجاريا و اقتصاديا نظام      
كات التجارية و التعريف بها، كما تعمل المؤسسات الجزائرية على يساهم في استقبال الحر

  .ترويج منتوجاتها في األسواق العالمية و ذلك في إيطار تحسين المنتوج الوطني
  

رض المشاركة في بغيقصد بنظام المعارض النظام الذي يسمح باستيراد البضائع      
الرسوم بإستثناء تلك المحضورة أو المعرض أو تظاهرة تجارية مقبولة مع وقف الحقوق و 
  .38السلع اآلتية من البلدان المطبق عليها الحظر االقتصادي

  
  
  
  

                                                 
  .30-29الجديد في الجمارك، المرآز الوطني لالعالم و التوثيق، المرجع السابق ص  - 36
   .30-29 الجديد في الجمارك المرجع السابق ص  37

38 Manuel des régimes économique douanier opcit page 87. 
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  :39شروط منح النظام و إجراءاته/ 1

المشاركة بت المؤسسات األجنبية التي ترغب رض و تظاهرااتستفيد من نظام المع     
  .بمنتوجاتها في المعارض و التظاهرات التجارية

  . أما بالنسبة للبضائع فتقبل تلك الموجهة بهدف المشاركة في المعارض
 الكهربائية الخاصة بأجنحة ت و كذا مواد اإلنشاء و الديكور بما في ذلك التجهيزا-

  .المعارض المخصصة لألجانب
  .سائل المستعملة في اإلشهار مثل التسجيالت السمعية أفالم فديو الو-
 العتاد الخاص بتسجيل أشرطة وثائقية، تربوية، علمية بغرض إستعمالها في الملتقيات -

 .المحاضرات أو المؤتمرات الدولية
 لدى مكتب الجمارك و لالستفادة من هذا النظام يقوم المعني باألمر بإداع تصريح مبسط

  . لذلكالمؤهل
  

عند وصول البضائع من الخارج إما عن طريق ميناء الجزائر، أو المطار تحول بطلب      
 يتم فحصها من طرف أعوان الجمارك المتوجدين في نمن المستورد إلى مكان المعرض أي

مع اصطحاب وثيقة تصريح التي تعتبر  كوثيقة مرفقة لقائمة ) الجزائر مستودع(مكتب 
مية وطبيعة و قيمة و  وزن السلع المسجلة، ليرخص بموجبها تفريغ السلع المتضمنة لك

  .البضائع و نقلها للتأكد من مطابقة البضائع للتصريح
  
     :مدة اإلقامة/ 2
تحدد مدة اإلقامة من طرف وزارتي التجارة و المالية حيث أن خالل بقاء هذه البضائع      

  .ير الذي حدد حدلها من قبلفي الجزائر مؤقت ال تمكن إستعمالها ألي غرض غ
  

بة بفال يمكن ان تكون هذه البضائع موضوع بيان أو إيجار أو استعارة إال برخصة مس     
، الصادر 1999-11-26من طرف وزارة التجارة و هذا حسب أحكام المقرر المؤرخ في 

اركة ن المديرية العامة للجمارك الذي ينص في مادته األولى على أنه يرخص للدول المشع
في الدورة الثانية و الثالثين لمعرض الجزائر الدولي، بيع السلع المعروضة للمتعاملين 

  دوالر أمكريكي100.000االقتصاديين او للجمهور في حدود مبلغ 
  
  : 40التصفية/ 3

 يوم يعاد تصدير البضائع إلى البلدان 90و عند إنتهاء مهلة العرض المقدرة بـ     
لالستهالك و هذا بقرار وزارة التجارة و المالية مع دفع الحقوق و األصلية أو يتم وضعها 

  .الرسوم على كل نوع من أنواع البضاعة
اما فيما يخص البضائع التي لم يعد تصديرها و لم تتعرض لعملية التخليص الجمركي يمكن 

  .بعدا وضعها في المستودع العمومي لكي يعاد تصديرها فيم
  

                                                 
39 - circulaire N° 26 DGD/ CAB D 133 du Fevier /2000 portant sur l’application de régimes des foires et 
éxposition. 
40 - circulaire N° 26 DGD/ CAB D 133 du Fevier /2000. 
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   : من معاهدة اسطنبول5البضائع المعفية من الرسوم الجمركية حسب المادة 
  
 العينات الصغيرة الممثلة للبضائع المعرضة المتضمنة العينات من األغذية و المشروبات -

  .إلشهارالموجهة للتوزيع المجاني في إطار ا
 البضائع الموجهة لإلستعمال بغرض األآلت أو أجهزة التي تستهلك أو تتلف عند -

  .العرض
 المنتوجات المنخفضة القيمة المستعملة لتصنيع و تهيئة و التزيين ألجنحة العارضين -

  إلخ... الملونةقكالدهن و األورا
ار ـمواد الموجهة لإلشهئحات اإلشهارية اليوميات و كل  الالت الالـات المجـ المطبوع-

  .و التوزيع المجاني
 ىأما فيما يخص البضائع المتمثلة في المشروبات الكحولية و التبغ و كل البضائع األخر

  .الخاضعة لرسوم داخلية فهي غير معينة باألمر
  

  :)التنقل(أنظمة العبور  -3فقرة
 و تنسيق األنظمة      يقصد بالعبور الجمركي حسب اإلتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط

 و المتعلقة بالعبور الجمركي النظام 1973 ماي سنة 18الجمركية المعدة بكيوتو في 
الجمركي الذي توضع تحته البضائع المنقولة من مكتب جمارك إلى مكتب جمارك آخر 
تحت رقابة الجمارك و نظرا ألهمية أحكام العبور أخذت الجزائر بأحكام العبور المنصوص 

  .1ب اإلتفاقية الدولية السابقة الذكرعليها بموج
     

مرور البضائع عبر إقليم الدولة دون أن تكون وجهتها النهائية هو  العبور الجمركي   فإن
  Transitتإليه فمن لم تكن وجهة البضائع إلى الدولة المارة بها فإنها تتمتع بأحكام الترانزي

2.  
  

لنظام  الجمركي الذي يسمح للمتعاملين هو اTransit douanierو العبور الجمركي      
بتوجيه البضائع من مكتب جمركي و هو مكتب االنطالق إلى مكتب الوصول وذلك بإلغاء 

كما أن نظام العبور . الرسوم و الحقوق الجمركية و المعايير المرتبطة بالتجارة الخارجية
  3.ستودعية في التصدير و التحويالت المايستعمل في حالة اإلستيراد أكثر منه

  
 أعطى تعريف لهذا النظام كمايلي 125كما أن قانون الجمارك الجزائري و في مادته       

العبور هو النظام الجمركي الذي توضع فيه البضائع تحت المراقبة الجمركية المنقولة من " 
مكتب إلى مكتب جمركي آخر برا أوجوا مع وقف الحقوق و الرسوم وتدابير الخطر ذات 

  . اإلقتصاديالطابع
  
  

                                                 
 باإلتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط و 1 يتضمن قبول الملحق هـ 1988 ماي 16 الموافق لـ 1408 رمضان عام 29 مؤرخ في 97-88 مرسوم رقم 1

. المتعلقة بالعبور1973 ماي 18ية المعدة بكيوتو في تنسيق األنظمة الجمرآ  
2 Catherine Teul Martin OPCIT page 40. 
3 DGD Manuel des régimes douanier économique page 30-31. 
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  : أنوع العبور
  :وطنيو هناك نوعين من العبور هما دولي 

  :Transit national العبور الوطني -1
عهما تحت رقابة هذا النوع من العبور يسمح لكل من المصدر و المستورد بنقل بضائ

ان المقصود من التراب الوطني أين تتم جمركة هذه ـجمركية من نقطة الحدود إلى مك
أمين النقل ـراءات من الجمركة التـيام باإلجـائدة العبور، في القـالبضائع و هنا تكمن ف

  .و التخزين
  :و هناك ثالث أنوع للعبور الوطني

  
  : عبور مباشر/ أ

بلد أجنبي الى بلد أجنبي آخر مرورا بالتراب الوطني وهذا النوع هو نقل البضاعة من      
  :ال يخضع لإلجراءات الجمركية العادية وستبين هذا الشكل التالي

  

  
  

Manuel des régimes économiques douaniers 1995, cnid page 31. 
 

  لحقوق يتم نقل البضائع مع تعليق الرسوم و ا:مالحظة
  
  عبور وطني خارجي/ ب

  :و هو بدوره ينقسم إلى
   : دعند اإلستيرا-

يتعلق بالتكتالت التي تكون خاضعة للجمارك و الخاصة بالبضائع اآلتية أو القادمة      
 أي من مكتب حدودي إلى مكتب همباشرة من بلد خارجي بين نقطة الدخول و نقطة اإل تجا

  .داخلي
  
  
  

 
 تونس المغرب

 مكتب عند الحدود المغاربية 
 مكتب الوصول

 
مكتب الجمارك عند 

 الحدود
مكتب "التونسية 

"االنطالق  

 عبر رعبور مباش
 اإلقليم الوطني

 
باستعمال نفس 
 مستند العبور
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  :و يمكن توضيحه حسب الشكل األتي

  إقليم الجمركي وطني
  

   
Manuel des régimes économiques douaniers 1995, cnid page 31. 
 

  : عند التصدير-
ئع تحت مراقبة إدارة الجمارك مباشرة نحو بلد أجنبي انطالق من يقصد به نقل البضا     

مكتب الجمارك الداخلي إلى مكتب الجمارك الخارجي عند الحدود للخروج من اإلقليم 
  الجمركي

  .وهذا شكل يوضح العملية
  
  
  
  
  
  
  

 
 
Manuel des régimes économiques douaniers 1995, cnid page 32. 

  
 :42وليالعبور الد/ 2

 1924  سنة « BERNE »لقد ظهر العبور الدولي في أول األمر حسب إتفاقية  برن      
 14عن طريق السكك الحديدية ليظهر بعدها الدولي البري حسب إتفاقية جينيف الموقعة في 

 بلد حيث تنص على العبور الدولي البري هو عبور البضائع 40 من طرف 1975مارس 
وهذا بين الدول المنظمة إلتفاقية جنيف حيث يتم هذا .  عدة حدود عبرابين الدول بمروره

 مع  وضع كفالة خاصة 43TIRالعبور باستعمال مستند وحيد يرافق السلع و يسمى كراس  
تضمنها جمعيات معتمدة من طرف الجمارك، و لقد دخلت حيز التنفيذ في الجزائر بتاريخ 

  .مدة من طرف الجمارك لكن لم تطبق لعدم وجود جمعيات معت18-8-1989
  
  

                                                 
42  Catherine Teul Martin  opcit page 42. 
 

من طرف جهاز معتمد و يحتوي على التصريح بالبضائع المنقولة   هو مستند خاص يسمح بتنقل السلع بين البلدان حيث يسلم TIRآراس    43 
  .   هو صالح إلستعمال رحلة واحدة فقطTIRآراس    . باإلضافة إلى اإلشارة إلى اإللتزامات المكتتبة من طرف الناقل و الكفالة

 .حري متضمن القانون الب1976 أآتوبر 23 مؤرخ في 80-76 من األمر رقم 400-394أنظر إلى المواد 
TIR : Transport internationale par route. 

 

 نقطة الدخول بلد أجنبي
 مكتب عند الحدود

 نقطة الوصول
 مكتب داخلي

بضائع

 إقليم جمرآي

 مكتب داخلي أو مكتب
 جمرآي لإلطالق

 مكتب الخروج
 مكتب الحدود

 
 بلد أجنبي
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  : العبور اإلقليمي/ 3
 يعمل على الغاء الحدود و إقامة عالقات مباشرة من 1969هو نظام تأسس عام 

و أضاء في مجموعة إقتصادية مكاتب الجمارك إذ يسمح بتنقل البضائع بين دول األع
  تجارية معنية وهذا تطبيق المعهدات المبرمة بين دول أعضاء المجموعة

        
   مراحل نظام العبور الدولي

  :تمر البضاعة في نظام العبور بمرحلتين     
   :مرحلة الشحن و اإلرسال-أ

 إشعار المشتري عند القيام بعملية شحن البضاعة من مكان اإلطالق يجب على المورد     
. قيمة البضاعة التاريخ. ة كاسم الباخرتبعملية اإلرسال و هذا اإلشعار يحتوي على بيانا

  .الوزن و وثيقة اإلرسال. عدد الطرود عدد الفواتير
   :مرحلة و صول البضاعة -ب

 بعد عملية النقل للبضائع تقوم المؤسسات الناقلة بتصريحات الحمولة و قد يختلف 
  . النقل البحرية أو البري أو الجويةبتنوع وسائل

  
  : 44إجراءات سير النظام

 تصريح يحتوي على التزام مكفول يسمى هذا ابيخضع نظام العبور إلى اكتت
  .التصريح بالتصريح المبسط و يطبق على تنقل البضائع

  :تسمح السلطات الجمركية بنقل البضائع تحت نظام العبور الجمركي عند إقليمها
  )عبور مباشر( مكتب دخول إلى مكتب خروج  من-        

  ).عبور نحو الداخل (مكتب دخول  إلى مكتب داخلي   من -   
  ).عبور نحو الخارج(مكتب داخلي نحو مكتب الخروج -  
  ).عبور داخلي(آخرمكتب داخلي نحو المكتب الداخلي -  

  
ريح المبسط من باب تبسيط لسير النظم الجمركية فإن العبور الجمركي خاضع للتص     

 تتضمن بصفة مفصلة كل ما يتعلق بالبضائع نوعها،  وثيقةللعبور كما هو عبارة عن
حيث يلتزم المستفيد من خاللها بضمان السلع إلى مكتب الوصول في ظل . عددها، ورقمها

  .شروط مكتب االنطالق
  

  :تعد وثيقة التصريح المبسط في أربعة نسخ     
  .ظ لدى مكتب الجمارك االنطالقتحف" االنطالق" النسخة األولى
  .صالح للرفع تحفظ لدى الفرقة التجارية التي شهدت عملية رفع البضاعة" النسخة الثانية
توجه إلى مكتب الجمارك الوصول لكي تسمح لهذا األخير مراقبة " الوصول" النسخة الثالثة

  .العملية و تصفيتها
  . توجه إلى مكتب اإلصدار" رجوع" النسخة الرابعة

  
  
  

                                                 
44 Circulaire N° 48 DGD/ CAB D 120 du 29 aout relative à la procéaure simplifiée de transit des marchandises.   
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  :تصفية العبور الجمركي
     ال تتخذ إدارة الجمارك عند تصفية عملية عبور جمركي أي شرط ما عدا تقديم 

مل تحديدها لهذا البضائع و التصريح الخاص بها لدى مكتب الوصول و في اآلجال المحت
الغرض، و عليه ال بد أن ال يطرأ أي تغيير للبضائع أو إستعمال و أن األختام الجمركية أو 

  .1عالمات التعريف تبقى سليمة
  

بعد عرض مختلف األنظمة الجمركية يمكننا أخذ نظام من هذه األنظمة لتبيان     * 
و لقد أشارت إلى هذه التسهيالت التسهيالت المقدمة بموجب إعتماده و هو العبور الجمركي 

 ماي 18اإلتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط و تنسيق األنظمة الجمركية المعدة بكيوتو في 
  : و من أهمها1 و المتعلقة بالعبور الجمركي1973

ال تخضع البضائع المنقولة تحت نظام العبور الجمركي لدفع الحقوق و الرسوم عند  -
ريطة إحترام  الشروط المحددة من طرف السلطات اإلستيراد أو عند التصدير ش

  .الجمركية
يسمح بإجـراءات العبـور خـارج ساعات فتح المكـاتب و خارجـها في الحـاالت  -

 .و األسباب التي تراها إدارة الجمارك مقبولة بعد تقديم طلب من المعني باألمر
عبور جمركي فإن عندما يتطلب ضمان لتغطية تنفيذ إلتزامات ناتجة عن عدة عمليات  -

 .إدارة الجمارك يمكنها أن تقبل ضمان عام
البد أن يحدد مبلغ الضمان إلى أدنى حد ممكن تبعا لحقوق و رسوم اإلستيراد أو  -

 .الصادرات الممكن إستحقاقها
تمنح األولوية للعمليات الجمركية التي تتعلق بالحيوانات الحية، البضائع القابـلة للتلف و  -

 التي لها طابع إستعجالي التي تكون تحت مظام العبور الجمركي و اإلرساالت األخرى
 .التي تتطلب إجباريا نقل سريعا

  
     و الخالصة التي يمكن إستنتاجها بعد عرضنا إلجراءات الحصول على األنظمة 
الجمركية و تصفيتها أنها ليست باإلجراءات الصعبة و إنما هي إجراءات عادية تتطلب 

اءات الروتينية، التي لم نرى فيها تعقيدات، باإلضافة إلى ذلك أن إجراءات الوثائق و اإلجر
اإلستفادة من األنظمة عرفت نوع من التحفيف كنظام إعادة التموين باإلعفاء، فبعد أن كان 

- 79 من قانون 187يمنح هذا النظام بمقتضى قرار من وزير المالية و ذلك بموجب المادة 
 في مادته 10- 98ير العام للجمارك في ظل قانون الجمارك  أصبح يمنح من طرف المد07

187.  
   الحرة اإلقتصاديةالمنطقة :4فقرة 

     تعني المنطقة الحرة جزء من إقليم طرف متعاقد حيث يتم فيه إعتبار عموما أن 
  .2البضائع المدخلة كأنها خارج اإلقليم الجمركي فيما يتعلق برسوم و حقوق عند اإلستيراد

  
 يتضمن التصديق بتحفظ على 2000 ديسمبر سنة 23 الموافق لـ 1921 رمضان عام27 مؤرخ قي 447-2000رئاسي رقم مرسوم  2

 1999 يونيو سنة  26 المحرر ببروآسل يوم 1973 ماي سنة 18بروتوآول تعديل اإلتفاقية الدولية لتبسيط األنظمة الجمرآية لكيوتو 
  )ملخق خاص د الفصل الثاني المناطق الحرة(

3 
  

  
                                                 

  1 انظر الي الجرء المخصص للمالحق  



 132 

  سياسة التفتح اإلقتصادي و حدودها الميكانزمات المعتمدة لتدعيم سياسة تكييف الجمارك مع : IIالفصل 
 

را ـ من طرف إنجليت1813و كان أول إستعمال لهذ المفهوم بإنشاء منطقة سنغافورة      
م  في العال -  المنطقة الحرة-  و بدأ إنتشار هذه المناطق1842و منطقة هونغ كونغ سنة 

 من 93مع بداية الستينات في العالم، و الجزائر لم تعرف المصطلح إال بموجب المادة 
 من قانون الجمارك و في هذا اإلطار صدر 01 المعدلة للمادة 1993قانون المالية لسنة 
 المتعلق بالمناطق الحرة، المعدل 1994 أكتوبر 17 المؤرخ في 320- 94المرسوم التنفيذي 
  1995.45 ديسمبر 23 المؤرخ في 439- 95بموجب المرسوم 

 أشارت إلى ذلك 07-79 على عكس القانون 10-98 من قانون الجمارك 02المادة      
  في الفقرة الثانية منها

 هذه المناطق للتشريع عغير أنه يمكن إنشاء مناطق حرة في اإلقليم الجمركي على أال تخض"
 ."لتي تحدد بموجب القانونو التنظيم الساريين كليا أو جزئيا، حسب الشروط ا

  
  ":بالرة"مشروع المنطقة الحرة 

لقد جاء مشروع المنطقة الحرة الصناعية للتصدير بجيجل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 لبجيجل لتكون أو" بالرة" و قد تم إختيار المنطقة 1997 أفريل 05 المؤرخ في 97/106

  .عتبارات منهاإلمنطقة حرة صناعية بالجزائر  
  .الموقع الجغرافي -
  .  متر و مطار فرحات عباس1850 توفرها على كل من ميناء جن جن بعمق -
 كلم عن مقر والية جيجل كمل تبلغ 50 كلم و 2 ال يزيد بعدها عن مقر بلدية ميلة ب -

  . هكتار512مساحتها 
  .27 و 43 قربها من الطريقين الوطنيين رقم -

  . لمشروع لحد األنإال أنه و لألسف لم تظهر حياة لهذا ا
  

  :التحفيزات الجمركية المقدمة في إطار المنطقة الحرة
  :     و أهم تحفيزات المنطقة الحرة

 أصلها، ، كميتها، حرية تنقل البضائع ودخولها إلى المنطقة الحرة منها كانت طبيعتها-
 التي  البضائع التي تمثل خطر على الصحة و األمن العموميين و كذلكءمصدرها، بإستثنا

 و األثرية و حتى ةتكون موضوع استثناء البضائع التي يمكن أن تتلف المعالم التاريخي
  .الثقافية

تخفيف من إجراءات الدخول لدى المنطقة الحرة، التصريح البسيطة يمكن أن توفي  -
بالغرض أو إظهار وثيقة تجارية أو إدارية تحمل أن بيانات حول السلع الدخول إلى المنطقة 

  .ةالحر
  . مدة اإلقامة ال يوجد حدود زمنية تفرض على السلع في المنطقة الحرة-
 اإلستثمار بحرية داخل منطقة العبور الجمركي اإلعفاء من دفع الحقوق و الرسوم -

  .الجمركية على الواردات من السلع و المواد  األولية
  
  
  
  

                                                 
45- DGD La douane au service de l’economie 1993/1997 page 100. 
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  . إلغاء الكفالة الضامنة للحقوق و الرسوم الجمركية-
  . تنشيط اإلجراءات و مراقبة البضائع-
 تولي إدارة الجمارك مهمة الحراسة و الحافظة على البضائع و المنشات القائمة داخل -

  .المنطقة مما يخلق جوا من الراحة و الطمأنينة
 على السلع تكون من طرف أعوان الجمارك من أجل التأكد أن البضائع سليمة  الرقابة-

  .حتى ال تؤثر على البضائع األخرى
  

  :اإلقتصاديةناجمة عن اعتماد األنظمة الجمركية  اآلثار ال-2الفرع 
نظمة اإلقتصادية الجمركية إلى خلق الظروف، من األسعت إدارة الجمارك من خالل      

  كة التجارة و ترقيتها عن طريق تحفيز المؤسسات على المستوى الجمركيأجل تشجيع الحر
  .لكن هذه التحفيزات جعلت من الجمارك تتنازل عن بعض مهامها

  :     و سنعالج آثار هذه األنظمة من خالل ما يلي
  )1فقرة ( اآلثار الناجمة عن األنظمة الجمركية الصناعية -
  )2فقرة (ية التجارية  اآلثار الناجمة عن األنظمة الجمرك-
  )3فقرة ( اآلثار الناجمة عن أنظمة العبور -
  )4فقرة ( اآلثار الناجمة عن المنطقة اإلقتصادية الحرة -
  

   اآلثار الناجمة عن األنظمة الجمركية الصناعية-1الفقرة 
   :ر لما تقدمه من تسهيالت من دون شك ان في استعمال األنظمة الجمركية اثا

  م التحسين اإليجابي أثر نظا-1بند 
تطوير األنشطة الصناعية الموجهة نحو التصدير مما يشجع المؤسسات الصناعية على  -

  .عرض منتوجاتها على المستوى الخارجي لمواجهة المنتوجات العالمية
ترقية المنتوجات المحلية و جعلها تنافس المنتوجات األجنبية الموجودة في السوق  -

 .الوطنية
لرسوم الجمركية على هذا المستوى يتمكن المتعامل من إستيراد المواد بتعليق الحقوق و ا -

 .األولية التي تساعده في تطوير اإلستشمار األمر الذي يؤدي إلى خلق مناصب عمل
تمكين المتعامل من إستيراد المواد األولية و تخزينها في المستودعات ليتم إخراجها في  -

 -حالة إرتفاع األسعار-الوقت المناسب
 .تساب خبرة صناعية من خالل اإلحتكاك مع الشركات األجنبيةإك -
 

  : أثر نظام التحسين السلبي-2بند 
 تشجيع عملية التصدير و قد يكون ذلك بإبرام عقود شراكة أو صفقات تجارية بين -

  .المؤسسات الوطنية و األجنبية
  . ديناميكية التجارة الخارجية-
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   أثر القبول المؤقت للمعدات الموجهة إلنجاز األشغال و الخدمات-3بند 
إمكانية إستيراد المعدات و التجهيزات الثقيلة و المكلفة التي ال تملكها الجزائر مما يؤدي  -

  .إلى تطوير المشاريع الجزائرية
 . ة إنجاز المشاريع الجزائرية بواسطة هذه المعدات و التجهيزاتسرعة مد -
 .تفادي مصاريف شراء المعدات و التجهيزات إذا كانت باهظة الثمن -
 .تطوير و تحسين المنتوج أو المشروع الجزائري -

  
   األثار الناجمة عن اعتماد األنظمة الجمركية اإلقتصادية التجارية-2الفقرة 

  تودع الجمركي نظام المس أثر-1بند 
يعتبر المستودع الجمركي بشكله العام و الخاص عامل فعال لضمان التسيير األحسن      

  :للمؤسسة إذ يظهر من خالل
تخفيف العبىء على خزينة المستعملين و يكون هذا بتعليق أو عدم دفع الحقوق و  -

  .الرسوم إال عند خروج البضائع من المستودع
 .التخزين على المتعاملباإلضافة إلى تفادي مصاريف  -
انخفاض األسعار أو (كما يساعد نظام المستودعات المتعامل باختيار الوقت الذي يناسبه  -

 ).قيمة العملة من أجل عقد صفقة تجارية في وقت معين
تلعب المستودعات دورا هاما في حالة وجود تظاهرات تجارية مثل المعارض حيث  -

دة منها و في حالة إذا كانت مدة إعادة التصدير قد يمكن للعارض األجنبي يمكن له االستفا
إنتهت و كان العارض يريد المشاركة في تظاهرات أخرى التي تقام في نفس العام فهذا 

 .النظام يساعده على إبقاء البضائع في الجزائر
إذ يساهم هذا النظام في تقديم معلومات إحصائية حول : المستودعات أداة إحصائية -

 .جيةالتجارة الخار
 

  : نظام المعارض و التظاهرات أثر– 2بند 
يؤدي نظام المعارض و التظاهرات بصفة عامة إلى ترويج التبادالت من أجل تسهيل      

   ينتج عنه و تعزيز العالقات التجارية و التعاون بين المؤسسات
اء فرصة إحتكاك العارضين الجزائريين بالعارضين األجنبيين مما يؤدي إلى تبادل األد -

  و الخبرات
تأثير على المؤسسات من خالل منح النظام للمؤسسات الوسائل التي تسمح لها  -

بمضاعفة القيمة التجارية للسلع الوطنية أو السلع المستوردة المدمجة في المنتوجات 
الجزائرية عن طريق تحسين النوعية وذلك بعد إخضاعها لعملية التحسين في الخارج 

لتي ال تملكها إلعتبارات معينة كنقص التحكم في التكنولوجيات باللجوء إلى التقنيات ا
 .المتقدمة

إستفادة المؤسسة المستفيدة من نظام من التقسيم العالمي للعمل و ذلك من خالل إرسالها  -
لبضاعتها إلى الخارج إلخضاعها لعملية التصنيع أو التحويل، حيث تجد كل مؤسسة نفسها 

ها بها إداريا و بالتالي تصبح المؤسسات العالمية في جزء من مؤسسة أخرى ال عالقة ل
 .قطاع معين كمصنع واحد
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التعريف بسلع أو المنتوجات أو المواد الوطنية عالميا بمناسبة إرسالها إلى الخارج  -

 .للتصنيع أو التحويلإلخضاعها 
 

  : أثر النظام إعادة التموين باإلعفاء-3بند 
إن نظام إعادة التموين باإلعفاء يسمح للمؤسسات بإستيراد البضائع مع إعفائها من      

عتبر هذا يالحقوق و الرسوم الجمركية قصد وضعها لإلستهالك في السوق الداخلية و 
األسواق الدولية  فسية للمنتوجات الوطنية على مستوىالنظام نموذج فعال لترقية القدرة التنا

  .و ذلك من خالل التخفيض من أعباء و تكاليف اإلنتاج و أعباء التمويل
ريعة و ـانية التلبية السـوطنية بإمكـسات الـام للمؤسـح ميكانيزمات هذا النظـكما تسم

  .اإليجابية لطلبات غير المبرمجة للبضائع المصدرة
  
  مستودع الصناعيأثر ال -4ند ب
 يعتبر هذا النظام تركيبا بين مستودعات التخزين التي تخزن فيها السلع دون أي تحويل -

  .و نظام القبول المؤقت الذي يفترض إعادة التصدير اإلجمالي للمنتوجات التعويضية
 يسمح هذا النظام بإستيراد المواد األولية و المنتوجات النصف مصنعة ضمن عملية -

بإعفاء تام من الحقوق و الرسوم الجمركية ليعاد تصديرها إلى الخارج في شكل اإلنتاج 
  .منتوجات تعويضية

  . التعريف بالمنتوجات الوطنية عالميا بعد تصديرها-
  . ترقية المنتوجات الوطنية بأقل تكلفة-
  عدم بقاء البضائع في الميناء أو المطار لمدة كبيرة خاصة في حالة إحتياج المؤسسة أو-

  .المتعامل لهذه المعامالت
  . هذا النظام يساهم في تحقيق السرعة في المعامالت التجارية-
  . الحفاظ على البضائع و عدم إتالفها-
 تكوين صورة وصمعة حسنة للمتعامل و ذلك إحترامه لمواعيده حيث بنظام العبور ال -

  .ينجم عنه التأخر
  

  ر اآلثار الناجمة عن أنظمة العبو-3الفقرة 
العبور هو النظام الجمركي الذي توضع فيه البضائع تحت المراقبة الجمركية المنقولة   

 الحقوق أو الرسوم و تدابير الحظر  وقفمن مكتب إلى مكتب جمركي آخر برا و جوا مع
  .46ذات الطابع اإلقتصادي

  .من أهم إيجابيات هذا النظام -
 .ضائعربح الوقت و ذلك من خالل إزالة العراقيل لنقل الب -
  . إزالة الحدود بين البلدان-
  . تشجيع و تقوية العالقات اإلقتصادية و التجارية بين مختلف البلدان-
  .سرعة في المبادالت التجارية تحقيق مبدأ ال-
  
  
  

  
                                                 

  . من قانون الجمارك125 المادة  46
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 العالم، و يتوقف إستمرار ذلك على جودة عبورمنتوجات في مختلف  التعريف بال-
  .المنتوجات و إحترامها للمقاييس الدولية

  . تطوير حركة التجارة الدولية-
 خلق جو التنافس بين مختلف البضائع بإختالف مصدرها مما يخلق عقلية تحسين -

  .المنتوجات
  
ية أنها تعتبر العامل األساسي المحرك نستنتج من خالل إيجابيات األنظمة اإلقتصاد     

للتجارة الخارجية و تطوير المنتوجات الوطنية و تختلف ايجابيات من نظام آلخر و ذلك 
  .قائم على اختصاص كل نظام بمهام معين

أما بالنسبة للمساوئ فإنها عموما تتحملها إدارة الجمارك لوحدها و ذلك بتفويت عليها 
  . بشكل كبير في إيرادات الدولةكية التي تساهمفرص الحقوق و الرسوم الجمر

  .كما أنها بهذه األنظمة تكون قد تنازلت عن مختلف مهامها
  
   الحرة االقتصادية الناجمة عن المنطقة اآلثار-4لفقرة ا

  .توفير فرص عمل و تخفيف عمل و التخفيف من حدة البطالة -
 ..)..مهارات، تقنيات حديثة، طرق التسويق(نقل التكنولوجيات  -
 .جلب العملة الصعبة -
 .توسيع القاعدة الصناعية و رفع مستوى قوة اإلنتاج المستخدمة -
 .إنخفاض األسعار المحلية نتيجة للمنافسة التي ستقام بين المنتوجات الوطنية و األجنبية -
 .تنشيط قطاع الخدمات من مواصالت، تأمين، بنوك و سياحة -
 .تحسين المستوى السياسي -

  
  :ثار السلبيةأما بالنسبة لآل

  .ل الجبائيةيانخفاض فادح في المداخ -
 .إتاحة فرص التهريب -
 .خطر تلوث البيئة بسبب وضع كميات الحطام و النفايات بالتراب الجمركي الوطني -
 .غياب التنظيم القانوني الذي يحمي العمال الذين حتما سيتقاضون أجور منخفضة -
ها على مواجهة المنافسة األجنبية مما يهددها هشاشة القاعدة اإلنتاجية الوطنية و عدم قدرت  -

 .بالزوال
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   و اآلثار الناجمة عنها اإلجراءات الجمركيةالمقدمة بمناسبة التسهيالت : 2المطلب 
قانون الجمركي هو أن كل البضائع المستوردة أو المصدرة إن المبدأ العام في ال

يجب أن تخضع لمجموعة من اإلجراءات الجمركية ألجل دخولها إلى اإلقليم الجمركي أو 
  .إرسالها نحو الخارج

  
إن أي متعامل ملزم باحترام هذا المبدأ و القيام باإلجراءات القانونية الالزمة لذلك، كما      

،  من جهة أخرى ملزمة بحسن تسير اإلجراءات اإلدارية و عدم عرقلتهاأن إدارة الجمارك
  :و عليه تكون التسهيالت عموما في

  )1فرع (اجراءات التخليص الجمركي   -
  )2فرع (إجراءات الجمركة  -

  
  التسهيالت في إطار إجراءات الجمركية :1فرع 
 و بهدف التكيف مع دائما في إطار التسهيالت المقدمة من طرف المنظومة الجمركية     

التوجهات االقتصادية الجديدة للبالد سطرت الجمارك جملة من التسهيالت على مستوى 
  .اإلجراءات الجمركية علما أن هذه األخيرة تعتبر من أهم وسائل تطبيق التجارة الخارجية

  :و سنتطرق إلى موضوع التسهيالت في إطار اإلجراءات الجمركية من خالل
   الجمركيإجراءات التخليص

 الجمارك وفق القانون تأتي عملية مبعد القيام بعمليتي إحضار و تقديم البضائع أما     
  .التخليص الجمركي

يقصد بإجراء التخليص الجمركي إنجاز اإلجراءات الجمركية الالزمة للسماح بوضع 
  .البضاعة لالستهالك المحلي أو التصدير أو أن توضع تحت نضام جمركي أخر

  :يلي سنتعرض إلجراء التخليص الجمركي عبر المراحل التاليةو في ما 
  

  إيداع التصريح المفصل للبضائع -1 فقرة
إن التصريح المفصل هو وثيقة رسمية محررة من طرف المصرح يبين من خاللها      

  .النظام الجمركي الواجب تحديده للبضاعة
  

 فان كل البضائع المستوردة أو  من قانون الجمارك75علما بان أحكام نص المادة  و     
المصدرة يجب أن تكون موضوع تصريح مفصل لدى مكاتب الجمارك سواء أكانت 

  .خاضعة للحقوق و الرسوم أم ال
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 التصريح المفصل عملية ملزمة على المدنيين و عليهم إرفاق و يفهم من هذا أن إجراء     
هذا التصريح بالوثائق و عليه يكون التصريح مكتوب إذ به يتم تقديم المعلومات الضرورية 

  للتعريف على البضائع من أجل تصفية الحقوق و الرسوم المستحقة ويستثنى من هذا المبدأ 
 بالبضائع التي بحوزتهم و المخصصة  من طرف المسافرين الخاص47التصريح المقدم
  .لإلنتقال الشخصي

  48: و تتمثل هذه المعلومات في بعض العناصر و هي
  . لقب المصرح و عنوانه و لقب المرسل إليه و عنوانه و لقب المرسل و عنوانه-
  . رمز النظام الجمركي المعين للبضائع-
  . رقم األوراق-
  . العدد اإلجمالي للمواد المصرح بها-
  . نوع العملية-
  . طريقة التمويل-
  . شروط التسليم-
  . عناصر القيمة-
  . رمز البلد المنشأ-

 رمز بلد الشراء أو البيع و بلد المصدر أو المقصد األول -
 .العالقات التي تربط المشتري و البائع -
 .عنوان البنك -
 .العدد اإلجمالي للطرود المصرح بها و وزنها اإلجمالي -

 ).الطريقة و التعريف(لة العبور النقل الداخلي في حا -
  

 من المقرر السابق 4و يتم إيداع التصريح المفصل في خمسة نسخ حسب المادة      
  .الذكر

  ".نسخة الجمارك" النسخة األولى المسماة -
  ".نسخة المصرح" النسخة الثانية المسماة -
  ".نسخة البنك" النسخة الثالثة المسماة -
  ".نسخة اإلحصائيات " النسخة الرابعة المسماة-
  ".نسخة الرجوع" النسخة الخامسة المسماة -
 يوما من تاريخ تسجيل الوثيقة التي تم 21ما يجب إيداع التصريح في مدة ال تتجاوز ك

  .بموجبها تفريغ البضائع
  

 و تكيفا مع 1988و إستجابة إلصالحات اإلقتصادية التي تبنتها السلطات العمومية منذ      
نتقال إلى اإلقتصاد الحر ، وتحت طائلة التسهيالت و في هذا المجال عرفت متطلبات اإل

  إدارة الجمارك عدة تغيرات في مجال التسهيالت المرتبطة بإجراءات مبسطة للتخليص 
  
  
  

                                                 
   . قانون الجمارك1 فقرة 198 المادة 47

   .03/02/1990 من المقرر المؤرخ في 5 المادة  48
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  49:تعرض عليها فيما يليالجمركي و سن
  
  التصريح المبسط -1

اب تصريح مبسط عوضا للتصريح تتيمكن للعمليات الجمركية التالية أن تستفيد من إك     
  .المفصل

اإلستيراد المؤقت لألشياء و األمتعة الشخصية المحققة من طرف المواطنين غير  -
 من 167 وفقا ألحكام نص المادة تة في الجزائرقالمقيمين أو األجانب القادمين لإلقامة المؤ

  .قانون الجمارك
استيراد السيارات من قبل السفارات و المصالح الدبلوماسية و القنصلية و األعضاء  -

 .األجانب لبعض الهيئات الدولية المقيمة في الجزائر أو الممثلة فيها
قليم التصديرات المؤقتة المحققة من طرف المسافرين الذين سيقيمون مؤقتا خارج اإل -

 .الجمركي و المتعلقة باألشياء المعدة خصيصا إلستعمالهم الشخصي
 .مؤقت للبضائع الموجهة إلعادة التصدير على حاالتهاالالقبول  -
 .العبور حسب اإلجراء المبسط -
 .اإلستيراد المؤقت للسيارات البرية ذات اإلستعمال التجاري -
 
   التصريح المؤقت -2

 غير كامل يدعي التصريح المؤقت ألسباب تراها يمكن للمصرح اكتتاب تصريح     
عندما ال تتوفر فيه المعلومات الضرورية لتحرير التصريح المفصل أو ال . المصالح مقبولة

  .يتسنى له تقديم الوثائق المطلوبة على الفور
  

 إلستكمال التصريح الحقا أو تقديم D48ويجب أن يحتوي التصريح المؤقت تعهدت      
  .اقصة في األجال المحددةالوثائق الن

  .و تشكل التصريحات التكميلية التي من شأنها أن تتم التصريحات المؤقتة وثيقة وحيدة
  

   المفصلفحص و مراقبة التصريح: 2 فقرة
بعد تسجيل التصريح المفصل يقوم أعوان الجمارك بعملية الفحص و تكون محصورة      

  .على الوثائق و البضائع
  
  ح  فحص التصري: 1بند

إن عملية مراقبة التصريح هي مراقبة شكلية يقوم بها أعوان الجمارك للتأكد من أن      
كل المعلومات و البيانات الضرورية الواجب تزويدها موجودة في التصريح كمراقبة اسم و 
عنوان كل من المرسل و المرسل إليه، توقيع المصرح، تعريف البضاعة، صحة النظام 

  .المصرح به
  
  

                                                 
  . والمتعلق بإجراءات الجمرآة10/09/1999 المديرية العامة للجمارك المؤرخ في 132م / الديوان /  م ع ج 67 منشور رقم  49
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و من جهة أخرى التأكد من كل الوثائق التي يجب تقديمها دعما للتصريح المفصل      
مرفقة بهذا األخير و في نفس الوقت التأكد من قانونية هذه الوثائق و هنا يتم مراقبة شهادة 

لمنشأ و وثائق نقل البضائع التي يمكن أن تساعد أعوان الجمارك في معرفة القيمة ا
 NOTE DE DETAIL DE LA(المصرح بها و كشف مفصل عن القيمة 

VALEUR ( التي يشير فيها المصرح الى الوزن، النوع التعريفي و القيمة و كذلك كل
  .وثيقة ضرورية مرفقة بالتصريح

  
راقبة التصريح المفصل و قبوله شكال لموافقته للقانون يتم بعد عملية فحص و م     

حسب النظام الجمركي المحدد للبضاعة و يتم تحديد ) 102نموذج (تسجيله في سجل خاص 
  .رقم له

  
و تعتبر عملية تسجيل التصريح المفصل بمثابة وثيقة أو عقد رسمي يحدد مسؤولية      

  50.المصرح اتجاه مصالح الجمارك
ثبت ألعوان الجمارك أن المعلومات المقدمة ليست صحيحة ترفض مع اإلشارة أما إذا أ

  .كتابيا إلى سبب الرفض
  
   البضاعةتفتيش:  2بند

يقوم أعوان الجمارك بفحص كل البضائع المصرح بها أو جزء منها إذا بدا لهم ذلك مفيدا 
  . من قانون الجمارك92حسب ما جاء به محتوى الفقرة األولى من المادة 

و من خالل التمعن في نص السابق يستنتج أن عملية تفتيش البضاعة عملية ليست إجبارية 
  ".إذا بدا لهم ذلك مفيدا"و يتبين لنا من خالل الجملة التالية 

و بإعتماد الطابع اإلختياري لعملية تفتيش البضائع تكون إدارة الجمارك بخطوة كبيرة 
 حتى ال تقف عملية تفتيش البضاعة عائقا أمام  اإلجراءات الجمركيةتتسهيالالجسدت فكرة 

  .المتعاملين اإلقتصاديين
  

ي أن إدارة الجمارك تنازلت عن هذه اإلجراءات إذ ألعوان الجمارك السلطة عنلكن هذا ال ي
  .التقديرية في القيام بعملية تفتيش البضاعة

  
مؤقت إال أنه و رغبتا  أو مساحة اإليداع الةو األصل أنه يتم مراقبة البضائع المخزن     

في تسهيل اإلجراءات الجمركية يجوز فحص البضائع في محالت المعني باألمر و يكون 
  51.هذا بعد طلب من المصرح

و بالنسبة لعملية الفحص تكون بحضور المصرح أو ممثله و في حالة عدم حضوره تبلغه 
  52.إدارة الجمارك برسالة موصى عليها تشعر فيها بالقيام بالعملة

  
  
  

                                                 
  .لجمارك من قانون ا307 و 39 المادة  50
   . من قانون الجمارك94 المادة  51
  . من قانون الجمارك95 المادة  52
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ابة التقرير ـو بعد عملية التفتيش تحرر شهادة التفتيش و التي يجب أن تكون بمث     

الوافي و الشامل للفحص و نتائجه و يشار إلى عملية الفحص بطريقة ملخصة لكن بوضوح 
  .و دقة

و في حالة اعتراض المصرح نتيجة التفتيش يمكنه رفض ما ورد في تقرير أعوان 
  53.الجمارك و عليه أن رفع طعنا أمام اللجنة الوطنية للطعن

  
   تصفية الحقوق و الرسوم و أدائها:3 فقرة
 من قانون الجمارك فإنه بعد انتهاء عملية فحص 98 إنه و بموجب أحكام نص المادة      
  .ائع تصبح الحقوق و الرسوم واجبة األداء مع إمكانية رفع اليد عن البضائعالبض

أدية الحقوق و ـائع إال بعد تـابق يتبين لنا أنه ال ترفع اليد عن البضـمن مفهوم النص الس
الرسوم الجمركية و يمكن أن يكون الدفع إما نقدا أو بأية وسيلة دفع أخرى ذات قوة إبرائية 

وان الجمارك تقديم إيصال عن ع الحقوق و الرسوم الجمركية يتعين على أو عند تقديم مبلغ
  .ذلك

  
  تصفية الحقوق و الرسوم الجمركية: 1بند 

تصفى الحقوق و الرسوم الجمركية على أساس النسب و التعريفات المعمول بها عند تاريخ 
الت ، هذا عن األصل العام و يستثنى عن هذا األصل الحا54تسجيل التصريح المفصل

  :التالية
  :55حالة تخفيض النسب بعد إيداع التصريح/ 1

يمكن للمصرح اإلستفادة من النسب الجديدة في حالة تخفيض نسبة الحقوق والرسوم     
الجمركية ذلك بطلب كتابي يقدمه إلى المصالح المعنية قبل تحصيل الحقوق و الرسوم أي 

  .لبضاعةقبل تحصيل الحقوق و الرسوم أي قبل رفع اليد عن ا
  :الشرط اإلنتقالي /2

خروجا عن القاعدة العامة التي تنص على أن تصفى الحقوق و الرسوم حسب تاريخ      
  حيان اإلستفادة من الوضع الجمركي السابق األكثر مالئمة التسجيل يسمح في بعض األ

  
ي بشرط أن يثبت إرسالها مباشرة في إتجاه اإلقليم الجمركي قبل نشر النص الجديد ف

  .الجريدة الرسمية
  

  تحصيل الحقوق و الرسوم الجمركية:  2بند 
كما سبق اإلشارة سابقا أن المبدأ العام في تحصيل الحقوق و الرسوم الجمركية قبل   

رفع البضائع إال أنه و تجسيدا لتسهيل اإلجراءات الجمركية و بهدف السماح للمستوردين 
 Crédit(جراءات إعتماد الحقوق و الرسوم الذين يعانون صعوبات مالية اإلستفادة من إ

des droit et taxes ( و إعتمادات رفع البضائع)Crédit d’enlèvement ( و اإلعتماد
  ).Crédit administratif(اإلداري 

                                                 
  . من قانون الجمارك98 المادة  53
  .1 من قانون الجمارك فقرة 103 المادة  54
  .2 من قانون الجمارك فقرة 103 المادة  55
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  :لهذه الحاالت بإيجاز في الحاالت التاليةو سنتعرض      
  إعتماد الرسوم و الحقوق الجمركية /1

يتم دفع الحقوق و الرسوم المستحقة في هذه الحالة على أساس إيداع سندات مضمونة      
من طرف مؤسسة مالية وطنية لمدة أربعة أشهر عندما ال يتجاوز المبلغ الواجب دفعه عند 

  . دج5000كل كشف 
  

و يترتب عن هذه اإلستفادة من اجراء اعتماد الحقوق و الرسوم دفع فائدة على الدين      
 و اذا لم تدفع السندات في اجالها وجب على المكتتبين أن يدفعوا فائدة % 1/3المحدد بـ 

  56.عن التاخير تحسب ابتداء من اليوم الموالي ليوم اإلستحقاق الى غاية يوم التحصيل
  57ائعاعتماد رفع البض/ 2

يمكن قابض الجمارك أن يرخص برفع البضائع قبل تصفية الحقوق و الرسوم مقابل 
  :اكتساب المدين إلذعان سنوي يكفل اعتماد الرفع و يتضمن اإللتزام بما يأتي

  . ة الرفعص يوم ابتداء من تاريخ تسليم رخ15تسديد الحقوق و الرسوم في اجل  -
 .)1000/ 1(تسديد حسم قدره واحد في األلف  -
في حالة عدم التسديد في األجال المقررة، تدفع فائدة عن التأخير كما هي محددة في  -

 . من هذا القانون108المادة 
  اإلعتماد اإلداري /3

 فهو مخصص لإلدارات العمومية و الهيآت العموميمة و الجماعات اإلقليمية أو     
  58.مومية ذات الطابع اإلداريالمؤسسات العمومية و الجماعات اإلقليمية  أو المؤسسات الع

آت المذكورة أعاله يمكنها ـ من قانون الجمارك فان الهي110و علما باألحكام نص المادة 
ارك لرفع البضائع التي استوردتها قبل دفع الحقوق ـاإلستفادة من ترخيص من ادارة الجم

  .و الرسوم الجمركية
  

  األثار الناجمة عن تصفية الحقوق والرسوم: 3بند 
 الحقوق و الرسوم تصبح واجبة األداء نهائيا بالنسبة للبضائع المصرح بها بمجرد ان -

 .انتهاء الفحص و عليه يمكن منح رفع اليد عن البضائع
 مكرر من قانون 106يمكن للمدين اذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة  -

 .الجمارك أن يطلب استرداد الحقوق و الرسوم الجمركية
  59:الحاالت التاليةو تكون في 

  . عندما تدفع الحقوق و الرسوم الجمركية خطأ-
  . في حالة اذا كانت البضائع غير مطابقة لشروط العقد-
  . في حالة تضرر البضائع عند استيرادها أو عند تصديرها-
  
  
  

                                                 
  . من قانون الجمارك108 المادة  56
   من قانون الجمارك 109 المادة  57
  .  من قانون الجمارك110 يحدد آيفيات تطبيق المادة 03/02/1999 الموافق ل 1419 شوال 17 مؤرخ في 19مقرر ررقم  1 المادة  58
  . من المقرر السابق 2 المادة  59
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  رفع البضائع: 4 فقرة
ء عملية تصفية الحقوق ـا من قانون الجمارك أنه بعد انته09حسب أحكام نص المادة     

و من ، و الرسوم المستحقة و قيام المصرح بدفعها يتولى هذا األخير باجراء رفع البضائع
الية لرفع و يوم الم15خالل هذه المادة يصبح المصرح برفع بضائعه مباشرة و في أجل 

  60.اليد
  

و في حالة عدم رفع البضائع في األجال المحددة تحمل البضاعة الى مخازن اإليداع و      
 من قانون الجمارك التي تنص على أن البضائع المصرح بها 205هو ما تؤكده المادة 

جل القانوني بالتفصيل و التي لم يحضر المصرح بها أو التي لم ترفع بعد الفحص في األ
  .ضع تلقائيا قيد نظام اإليداع الجمركيتو
  

 من قانون الجمارك 209و بالنسبة لمدة مكوث البضائع في اإليداع فقد حددت المادة      
المدة القصوى لبقاء البضائع في مخازن اإليداع بأربعة أشهر من تاريخ تسجيلها في الدفتر 

  .الخاص في اإليداع
 في البضائع بعد انتهاء المدة المحددة لها للبقاء و لكون ادارة الجمارك لها سلطة التصرف

في مخازن اإليداع فتقوم ببيع البضاعة الموضوعة رهن اإليداع عن طريق المزاد 
  61.العلني

  
 من 210 من المادة  2كما أنه يجوز بيع البضائع القابلة للتلف و ذلك حسب الفقرة      

  . الصحةقانون الجمارك و كذا البضائع التي تشكل خطر على
و يستثنى من البيع في المزاد العلني البضائع التي هي خاصة باإلدارة و المؤسسات 
العمومية ذات الطابع اإلداري و هنا تشعر ادارة الجمارك الوزير المكلف بالوصية على 
الهيئة المستوردة باسلوب أخر، ان ادارة الجمارك ال يمكنها القيام باجراءات بيع البضائع 

رهن اإليداع بالنسبة للبضائع الخاصة بالقطاع العام و هذا ما ينتج عنه تمييز الموضوعة 
بين القطاع العام و الخاص و في الحقيقة هذا التمييز يؤثر على المتعاملين اإلقتصاديين و 

  .كذا على اإلقتصاد بصفة عامة و عليه التمييز يؤثر على عملية تسيير اإلجراءات
  

هم مراحل التخليص الجمركي من إيداع التصريح المفصل إلى لقد تطرقنا بإجاز أل     
  :رفع اليد، و ما يمكن استخالصه ما سبق أن هذه اإلجراءات تتميز بما يلي

  .بالترتيب و التنسيق بين مختلف مراحل اإلجراءات - 1
 .إجراءات مكملة و متممة لبعضها - 2
 .لة عدم وجود التناقض في اإلجراءات مما يفيد فهمها و تداركها بسهو - 3
بعد هذه اإلجراءات عن التعقيد مما يجعل المتعاملين يسعون لهذه اإلجراءات و عدم  - 4

 . التهرب منها
  
  

                                                 
  . من قانون الجمارك109 من المادة 2 الفقرة  60
   . 16/08/1999 جمادى األول الموافق ل 04 المؤرخ في 196-99 مرسوم تنفيذي رقم  61
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     إجراءات الجمركة: 2الفرع 
 01 الجمركية التي تطرقنا إليها في الفقرة وزيادة على التسهيالت في اإلجراءات  

يص الجمركي عرفت إدارة الجمارك تنازل عن بعض الشروط في خلالخاصة بإجراءات الت
جزء من الطرق و اإلجراءات الجمركية تنازال عن رغبات المتعاملين االقتصاديين خاصة 

 الجمارك كما و أن اقتصاد السوق يفرض السرعة في المعامالت االقتصادية خاصة و أن
 بات له دور اقتصادي أكثر من أي وقت مضى و سنتعرض لبعض اسبق و أن تطرقنا اليه

  :التسهيالت في النقاط التالية
  

  التصريح المسبق: 1فقرة
هو خاص بالحاالت التي تكون فيها السلع معرضة للتلف أو تكون خطيرة فالمرسل   

اصيل ناقصة و ـها و لو بتفـ وصول أيام قبل08أصبح له من الممكن أن يصرح ببضاعته 
 و هذا اإلجراء يساهم في معالجة ملف الجمركة قبل وصول 1995-01- 01ذلك منذ 

  62.بضائع الى المكان أو المستودع المقصودال
  

هر انه يقبل التصريح المسبق عن وصول البضاعة و بذلك يكون ظفالتسهيل هنا ي     
ساعده على التفرغ لإلجراء الثاني و هو إحضار المتعامل قد عالج اجراء قبل األخر مما ي

  .بضائع سريعة التلف أو تكون خطيرةالالبضائع خاصة اذا كانت هذه 
 عندما يتعذر على المتعامل ا التصريح يقبل حتى و لو كان ناقصأنكذلك يتجلى التسهيل في 

 فضل الحصول على بعض المعلومات دون أن ننسى دور شبكة اإلعالم األلي لما لها من
  .في تسهيل هذه العمليات

  
  "التصريح المؤقت"التصريحات غير الكاملة  :2فقرة

ارك يجوز للمصرح حسب الشروط ـانون الجمـ من ق86 بأحكام نص المادة العم  
عندما ال تتوفر لدى : و الكيفيات التي تحددها إدارة الجمارك و ألسباب تراها مقبولة

رورية لتحرير التصريح المفصل أو ال يتسنى له كل المعلومات الض) المصرح(المتعامل 
تقديم الوثائق المطلوبة لدعم التصريح على الفور أن يودع تصريحا غير كامال يدعى 

بعد أن يتعهد بتقديم الوثائق الناقصة أو إستكمال هذا التصريح في " التصريح المؤقت"
  .اآلجال المحددة من طرف إدارة الجمارك

  
هو أن التسهيالت : اجه من خالل مضمون النص المشار إليه أعالهو ما يمكن إستنت     

خصت عدة إجراءات و على رأسها قبول التصريح المؤقت أي غير كامل المعلومات لكن 
هذه التسهيالت لم تخص المعلومات الناقصة فحسب بل عمدت على أن تقبل حتى 

ن الوثائق لها قوة إدارية و  نعلم أاالتصريحات الغير المرفوقة ببعض الوثائق خاصة و أنن
إثباتية و ال يمكن اإلستغناء عنها و بالرغم من هذا إال أن إدارة الجمارك تنازلت عن هذا 

  .المرفقة للتصريح" وجود كل الوثائق"الشرط و هو 
  

                                                 
62  Ait Belkacem Fadila la réforme du code de douane Algérien mémoire de 3éme cycle spécialisé en finance 
publique, instutut de l’économie douaniers et fiscalité, kolea 1997-1999 page 39. 
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ؤقت ـ التصريح المبيقطترجمها التسهيالت هو أن شروط و كيفيات تة أخرى تنقط     
ة التصرف في الشروط و ـتحددها إدارة الجمارك و الجدير بالذكر أن اإلدارة لها سلط

 حسب كل حالة عكس التشريع الذي يكون مخصص لجميع - تقديم التصريح–الكيفيات 
للمدة القانونية التي تحددها اإلدارة إلستكمال نفس األمر يتجلى بالنسبة : الحاالت على حدة

  .التصريح
  

  إلغاء التصريحات :3فقرة
  .يمكن للحاالت التالية أن تكون موضوع إلغاء التصريحات     

  .بسالبضائع التي تكون مصرح بها تحت نظام جمركي غير منا -
 .بضائع مدونة في بيان جمركة لم تنزل -
 .البضائع غير مطابقة للطلب -
 . الضائعة نهائيا بعد حادث أو في حالة القوة القاهرة المثبتة قانوناالبضائع -
 .البضائع المصرح بها أنها غير صالحة لإلستهالك -
 .البضائع في المزاد العلني -

  :بين حاالت اإللغاء الخاصة بالتصدير و اإلستيراد و هيت من قانون الجمارك 89و المادة 
 تم التصريح بها بالتفصيل خطأ أنه لم يعد التصريح إذا أثبت أن البضائع:  عند اإلستيراد- 1

  .ما يبرره نظرا لظروف خاصة
  .    إذا أثبت أن البضائع لم تغادر اإلقليم الجمركي:  عند التصدير- 2

  . إذا أثبت أنه لم يستفد من إمتيازات مرتبطة بالتصدير
ظر فيه و لكن يمكن  يصبح نهائي غير قابل للن التصريحو هذا يعني أنه ال يعني بعد تسجيل

إلغاء التصريح في الحاالت السابقة الذكر مما يجعل المتعامل اإلقتصادي حر في تكييف 
  .تصريحات ملفه على حسب حالة بضاعته

  
  :ينتج عن إلغاء التصريح ما يلي     

 إعادة الوثائق المرفقة لتصريح المصرح بعد إلغاء البيانات المدونة عليها، من طرف -
  .اركمصالح الجم

  .لتصريح) مصرح(لمصرح نموذج ل إعادة -
  .للتصريح) بنك( إستعادة مصالح الجمارك نموذج -
  63".ملغى" يجب أن يحفظ التصريح الملف مع كل النماذج حامال عبارة -
  

و تجدر اإلشارة أن إلغاء التصريح يكون من طرف المفتش الرئيسي للعمليات التجارية بعد 
مثبتة، هذا ما يبين بساطة اإلجراءات و هي عبارة طلب مرفق طلب مبرر مرفق بالوثائق ال

  .بوثائق معينة فقط
  
  
  
  

                                                 
  . مكرر من قانون الجمارك89 يحدد آيفيات تطبيق المادة 03/02/1999 المواقف ل 1419 شوال 17 المؤرخ في 8 من المقرر رقم 4 المادة  63
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  رخصة الفحص :4فقرة
ى المصرح  من قانون الجمارك أنه عندما ال تتوفر لد84من خالل أحكام نص المادة      

جميع المعلومات الالزمة إلعداد التصريح الجمركي، يرخص له أن يفحص البضائع قبل 
التصريح بها و يأخذ عينات منها، و في هذه الحالة يجب قبل الشروع في أي فتح للطرود، 

  ".رخصة الفحص"طالع يسمى تقديم تصريح لإل
  

تحتوي على معلومات " حصرخصة الف"تتجلى التسهيالت في هذه الحالة في  كون      
  64:بسيطة ليست معقدة و هي

 لقب و طبيعة الشركة و عنوان المصرح لدى الجمارك و رقم اإلعتماد بالنسبة للوكالء -
  .لدى الجمارك

  . المكان و التاريخ و التوقيع الخطي-
  . مرجع السجل أو البيان الموجز-
  . مكان مكون البضائع-
  . و عالمتها و أرقامها عدد الطرود المذكورة في الطلب-
  . التعيين التجاري للبضائع-
  . تعيين مكتب جمركي-

و بصفة عامة تظهر التسهيالت في كون هذه المادة المنظمة لرخصة الفحص تجعل شروط 
ل ـ للجمارك مما يسمح له بالتصرف في شك65وشكل الرخصة من إختصاص المدير العام
  .و شروط الرخصة بكل حرية حسب الحاالت

 
  فحص البضائع في مقر المتعامل اإلقتصادي :5ةفقر

 المخزن أو  فيكونتالقاعدة العامة في عملية الفحص و التفتيش الخاص بالبضاعة        
  .مساحة اإليداع المؤقت أي المكان العادي لفحص البضائع
 من قانون الجمارك من خالل 94و اإلستثناء في هذه القاعدة أظهرته لنا أحكام نص المادة 

يجوز إلدارة الجمارك بناءا على طلب من المصرح و ألسباب مقبولة أن "الفقرة الثانية 
، و يعتبر هذا اإلجراء من "ترخص بتفتيش البضائع المصرح بها في محالت المعني باألمر

أحدث التشريعات المعدة لتشجيع الحركة التجارية للمتعاملين اإلقتصاديين ال سيما و أن 
  .ا أبوابها للمتعاملين اإلقتصاديينالجزائر فتحت مؤخر

  
 مصالح اإلدارة و خاصة يقربو الهدف من هذا اإلجراء هو أنه هو بالدرجة األولى      

 هذه العملية وهي التفتيش في مقر  فائدةكما أن. أعوان التفتيش إلى المتعامل اإلقتصادي
  66.المتعامل اإلقتصادي هو تفادي ضياع السلع أو تلفها

  
  
  
  

                                                 
  . من قانون الجمارك84 يحدد آيفيات تطبيق المادة 03/02/1999 الموافق ل 1419 شوال 17 المؤرخ في 18 من مقرر رقم 2 المادة  64
  . من قانون الجمارك84 من المادة 3 الفقرة  65

66 La douane au service de l’economie DGD 1993 – 1997 page 81. 
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و بما أن نقل البضائع إلى أماكن الفحص و تداولها على نفقة المصرح و تحت      
مسؤولية فبإعطائه فرصة إختيار تفتيش البضائع في مقر تعامله فهذا األمر يساعده في 

 يوفر له نفقة نقل البضاعة كما انه يحرص على سالمة بضاعته عملية التفتيش و الذي
شخصيا مما يعطي له فرص أكثر للحرص على سالمة سلعته و كذلك لتجنب خطر الغش 

  .و التزوير في البضائع بعد فتح الطرود
  

  التسهيالت المعتمدة بواسطة المسار األخضر :6فقرة
ات الخاصة بالتسهيالت اإلجرائية يعتبر هذا اإلجراء من أحدث و أهم التشريع     

الجمركية حيث يسمح للمتعامل اإلقتصادي بالرفع المباشر للبضائع بعد إيداع التصريح 
) الرقابة الوثائقية(ابة السابقة على التصريح ـالمفصل لدى الجمارك، حيث ان مرحلة الرق

لمحاسبة الفعلية و الفحص المادي للبضائع تعوض بالرقابة البعدية المرتكزة أساسا على ا
  .للمؤسسة المستفيدة من المسار األخضر

  
في هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أن المسار األخضر كإجراء تسهيلي تناولته اتفاقية      

KYOTO المتضمنة تبسيط و تنسيق األنظمة الجمركية، التي تم مراجعتها من طرف 
ت عليها الجزائر في ديسمبر  و وقع1999 في جوان OMD(67(المنظمة العالمية للجمارك 

 في FMI كما أقر بهذا السيد أحمد ديب مستشار وزير المالية بصندوق النقد الولي 2000
  68.تقرير مفصل حول الجمارك الجزائية

و قد وضع هذا اإلجراء خصيصا للمتعاملين اإلقتصاديين سواء منتجين، مستثمرين، أو 
مثلة في السمعة الجيدة و الضمانات المالية مصنعون بشرط أن تتوفر فيهم شروط معينة المت

  .و أن يكونوا محل ثقة) مركز مالي معتبر(
  

باإلضافة إلى الشروط القاعدية السابقة الذكر على المستفيد من هذا اإلجراء أن تتوفر      
  :فيه شروط معينة و سنعالجها في النقاط التالية

  :إمتالك المتعامل اإلعتماد و الرفض/ 1
 مكرر تبين لنا أساس هذا الشرط و يمكن قابض الجمارك أن 109ام نص المادة أحك     

يرخص برفع البضائع حسب تدرج الفحوص و قبل تصفية الحقوق و الرسوم المستحقة، و 
تسديدها مقابل إكتتاب المدين إلذعان سنوي يكفل إعتماد الرفع و يتضمن اإللتزام بتسديد 

  ..." يوم من تاريخ تسليم رخصة الرفع15 الحقوق و الرسوم الجمركية في أجل
  :مسك محاسبة فعلية شفافة و دورية/ 2

كذلك هذا من أهم الشروط ألن بإجراء المسار األخضر توضع الجمارك في عدة      
 Gestionمخاطر فلهذا صنف هذا اإلجراء ضمن تقنية عصرية و هي تسيير المخاطر 

des risquesى تك تفرض شرط النظام في المحاسبة ح و لتفادي هذه المخاطر الجمار
  .يتبين لنا المتعامل الذي يكون موضوع الثقة أم ال

من جهة أخرى تأخذ إدارة الجمارك بعين اإلعتبار معايير خاصة من أجل إخضاع البضائع 
  :لتقنية المسار األخضر و من بينها

                                                 
  .15 بوشارب أحمد إشكالية تسهيالت و المرقبة في الجمارك مذآرة تربص سنة الثالثة المدرسة الوطنية لإلدراة حيدرة ص  67

68 Revue des douane serie N° 52004  année  2000 page 38-39. 
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  .المقاييس الخاصة بالممنوعات و اإلعفاءات -
 ).البضائع ذات الرسوم المرتفعة(الجباية  -
 .درجة حسابية للغش -
 ).المنشأ(البلد األصلي للبضاعة  -
 .مصدر البضائع -

و الجدير بالذكر أن المؤسسات التي يتم قبولها ضمن إجراء المسار األخضر فإنها تدرج 
 على مستوى المركز SIGADفي إطار النظام اإلعالمي للتسيير اآللي للجمارك مباشرة 

  ).CNIS(الوطني لإلعالم اآللي و اإلحصائيات 
  

حيث يعالج النظام اإلعالمي على المستوى الوطني كل التصريحات محل المسار      
اآللي األخضر فبمجرد إعداد التصريح من طرف المصرح فإن النظام اإلعالمي للتسيير 

  ..déclaration admise en circuit vertيوجه الملف إلى المسار األخضر بعبارة 
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  ارنة المسارين العادي و األخضرقمخطط يبين م
  
  
األخضرالمسار  المسار العادي    

مصلحة المسار  (اإليداع اإليداع
 )األخضر

 التسجيل

توزيع التصريحات 
إمكانية التوجيه  حسب الحصص

إلى المسار 
العادي

 المراقبة الوثائقية

اإلبقاء في المسار  الفحص المادي للبضاعة
 األخضر

)إعادة التصفية(المراجعة   

 تحصيل الحقوق و الرسوم

BAE إصدار رخصة الرفع    

رفع 
 اليضاعة

توجيهها 
إلى 

 المؤسسة

 الرقابة الالحقة األرشيف



 150 

  الميكانزمات المعتمدة لتدعيم سياسة تكييف الجمارك مع التفتح اإلقتصادي و حدودها : IIالفصل 
 

  ة في إطار اإلجراءات الجمركيةحاألثار الناجمة عن التسهيالت الممنو :7فقرة 
     تلعب التسهيالت الممنوحة بموجب اإلجراءات الجمركية فائدة كبيرة تعود على 

  :إلقتصادي بصفة خاصة و من أهمهاالمتعامل  ا
  اإلقتصاد الزمني - 1

د و في المدة يتقوم حركة التجارة الخارجية على أساس الزمن من إحترام المواع     
ا يكون هذا على أساس  السرعة في المبادالت أو العمليات التجارية و لعل عالزمنية و طب

و الصمعة التجارية . ن اإلقتصاديينلعنصرالزمن دور فعال في الحفاظ على صمعة المتعاملي
  .الحسنة تعتبر أهم مبدأ نجاح المتعامل اإلقتصادي

  
ة في إيطار التسهيالت الجمركية دور فعال في الحفاظ على حولعل لتسهيالت الممنو     

قيمة عنصر الزمن في الحركة التجارية و يتجسد هذا كما سبق ذكره في قبول إدارة 
ر الكاملة إذا تقوم الحصول على مايلزم لتكوين ملف التصريح و الجمارك التصريحات الغي

 رأى و كذلك في عدم إجبارية الرقابة على السلع إال إذا. كذالك التصريح المبسط للعبور
  .سى دور الفعال لعملية الرقابة في مقر المتعاملالعون ذلك إجباري و دون أن نن

  
  اإلقتصاد اإلجرائي -2

لجمارك مؤخرا في سبيل تحرير التجارية الخارجية عدة تسهيالت لقد عرفت إدارة ا     
  :لك فيذعلى مستوى اإلجراءات و قد يظهر لنا في 

                     .  قبول التصريحات المسبقة-
  . قبول التصريحات غير الكاملة-
  . قبول التصريحات المبسطة للعبور-

  :ذه التسهيالت في عدة ميادين منهاو تظهر فائدة ه
  . إكتساب ثقة المتعاملين اإلقتصاديين-
  . تفادي خسارة البضائع أو إتالفها بسبب تعفد اإلجراءات-
 تشجيع اإلستثمار وذلك بالتسهيل على المتعامل اإلقتصادي و التذليل من العقوبات -

  .اإلدارية
  . تقريب إدارة الجمارك من المتعامل و المواطن-
  .-م العبور نظا-  تسهيل عملية عبور البضائع-
  . التذليل من الصعوبات و اإلزدحام على مستوى المكاتب الجمركية-
  
  :اإلقتصاد المالي -3
و يظهر لنا ذلك في إمكانية اإلستفادة من تخفيف في نسب الحقوق و الرسوم الجمركية      

  .بعد إيداع التصريح و ذلك بطلب من المعني
ة في بعض الحاالت المنصوص عليها في  إمكانية إستيراد الحقوق و الرسوم الجمركي-

  . من قانون الجمارك106المادة 
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  :أما عن األثار السلبية
في  في إطار تسهيل اإلجراءات الجمركية و ذلك - إدارة الجمارك- لقد قدمت الكثير     

و ذلك سبيل إرضاء المتعاملين اإلقتصاديين  لكن كان هذا على حساب إدارة الجمارك 
  .عض مهامتها النظامية و الرقابية من أجل إرضاء المتعاملبتنازل إدارة  الجمارك عن ب

  . التنازالت سيفتح حتما باب أمام المهربين و محترفي الغش الجمركيههذو ب
متعاملين خاصة األجانب سيؤدي بالضرورة إلى منافسة كبيرة وفتح أبواب التسهيالت أمام ال

  .أ  فشيأ شيالضياعقر و هبين المنتوج الوطني  الناشئ مما قد يؤدي إلى التق
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اسة التسهيالت الجمركية بصفة خاصة ـسيالرقابة الجمركية كحد من حدود   /2 بحثالم
  :و التفتح اإلقتصادي بصفة عامة

  
إلى اإلطار العام للتسهيالت الجمركية وخاصة تنازل الجمارك  بعد ما تطرقنا     

ل نيل رضا المتعاملين اإلقتصاديين و خاصة بعد يالجزائرية عن بعض مهامها وذلك في سب
راكة األورومتوسطية ـارة و الشـمة العالمية لتجع الجمارك أمام المنظـماتطرق إلى موق

ثر السياسة اإلقتصادية حتما أ ستت بعد يومو ماينتج عنه من تنازالت في دور الجمارك يوم
 بالضرورة الخروج من باب عنيلكن الدخول من باب إقتصاد السوق ال ي. ةيهذه الوضعمن 

  .حماية اإلقتصاد الوطني
  

لدان العالم ليس فقط الحفاض على اإلنتاج الوطني بل كذلك  الجمارك في كل ب دورإن     
ا يكون هذا عو طب.... حماية االقتصاد بشكل عام منه الصحة العمومية و األمن العمومي 

  . بها الجمارك ضد التهريب و الغش الجمركي تقومبعمليات الرقابة التي
  

 حسب األحوال إلى الرقابة  و قد تصل)1مطلب  (ةي تكون إدار قدبة الجمركيةاو الرق     
  .)2مطلب  (القضائية

  
   الرقابة اإلدارية :1لمطلب ا

بالتدابير " الرقابة الجمركية بـ) هـ( فقرة 5عرف التشريع الجمركي في نص المادة      
القانونية و التنظيمية التي تتخذها إدارة الجمارك للتأكد من صحة التصريح المفصل وثائق 

  ".بضائع للبيانات الواردة في التصريح و الوثائقاإلثبات و مطابقة ال
 ما يمكن قوله عن هذا التعريف أنه تعريف ضيق بالمقارنة مع الرقابة الجمركية باختالف 

  .أوانها و حالتها، اقتصر التعريف على ذكر آليات الرقابة الجمركية
  

إلختصاصات التي تتمتع تعتبر الرقابة اإلدارية أحد األساليب الفنية، و اإلمتيازات و ا     
و . بها السلطات اإلدارية بهدف تحقيق المصلحة اإلجتماعية و اإلقتصادية و السياسية

  .تختلف الرقابة باختالف مناسباتها و أوانها
 السلطات اإلدارية القيام بها قبل اإلجراء أو مناسبة قيام هاهناك الرقابة المسبقة التي تباشرف

نوع من الرقابة كونها رقابة وقائية، تستهدف ضبط المخالفة قبل الفعل و تكمن أهمية هذا ال
  .)1فرع  (أوانها

  
أما الرقابة الالحقة فهي كامتياز تمارسه اإلدارة لدرء اإلجراء أو الفعل المخالف      

و على عكس الرقابة السابقة فالرقابة . للقانون و مكافحته بالوسائل المخولة لها قانونا
  .     )2فرع  (عية لما لها من وسائل مادية و قانونية تحقق بها غايتهاالالحقة تعتبر رد
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  .)بمناسبة إجراءات التخليص الجمركي( الرقابة السابقة  -1فرع
صريح هي مراقبة شكلية حيث تقتصر على رقابة البيانات إن عملية مراقبة الت     

الضرورية الواجب تقديمها في التصريح المقدم من طرف المتعامل كمراقبة اسم و عنوان 
 و من جهة ،كل من المرسل و المرسل إليه و تعريف البضاعة إلى غير ذلك من البيانات

  .ل و المضمونة مع التصريح من حيث الشكفقأخرى يتم فحص الوثائق المر
  

 ا من قانون الجمارك فانه ال يتم تسجيل التصريح إال إذ87و عمال بأحكام  نص المادة      
 من صحة تاعتبرته إدارة الجمارك موافقا للقانون من حيث الشكل و بالمقابل إذا تأكد

يتم قبول التصريح ف التصريح و صحة الوثائق المرفقة مع التصريح فيالمعلومات المقدمة 
  .و تسجيله فى سجل خاص حسب النظام الجمركى المحدد للبضاعة

  
اذن المراقبة القبلية هى مراقبة شكلية محضة للوثائق المقدمة و البيانات الموجودة فى      

كد ـأام اذ بتسجيل التصريح و بعد التـالتصريح  و يترتب على هذه العملية اثر قانونى ه
لمقدم من المتعامل عقدا حقيقيا ينتج عنه مسؤولية و المراقبة الشكلية يصبح التصريح ا

المصرح على التصريحات المقدمة كما انه يمثل بالنسبة  الدارة الجمارك سند قانونى 
تستعمله من اجل تحصيل الحقوق و الرسوم المستحقة كما ان هذه العملية االخيرة  تفيد 

  .ة ايضا رقابة مادية لعناصر تاسيس الحقوق و الرسوم الجمركي
  

  الرقابة على الوثائق: 1الفقرة 
  .و سنحاول بالمناسبة تبيان بعض الوثائق التى تكون محل لمراقبة شكلية      

  :الفاتورة التجارية و الوثائق المرتبطة بالقيمة -1
يتعين على مفتش الجمارك أن يقوم بفحص دقيق للمبالغ الواردة في الفاتورة و مقارنته      

في التصريح المفصل وكذا أسعار البضائع التي تمت جمركتها من قبل، مع ما تم تسجيله 
  .كما يقوم بمراقبة البيانات األساسية للفاتورة

  :شهادة المنشأ -2
تعتبر وثيقة اساسية خاصة فى المبادالت التفضيلية فاصدار وثيقة مطابقة لقواعد المنشا      

مصالح الجمارك اال اذا كان هناك المطبقة فى بلد التصدير ال يمكن ان تقبل من طرف 
و بصفة عامة . اتفاق بين الطرفين حول الشروط المحددة مسبقا لقبول الوثائق المثبة للمنشا

  :يجب أن تتوفر على الشروط التالية
 أن تكون منجزة من طرف جهة يكون مخوال لها االختصاص لذلك من طرف الدولة -

  .المصدرة
  .الخ...  عن السلعة كالوزن و نوع السلعة أن تتضمن المعلومات الضرورية-
 أن تشهد هذه الوثيقة دون إبهام أن تلك السلعة منشاة فعال في ذلك البلد، و بصفة عامة -

  .فان هذه الوثائق تتمثل في شهادة المنشأ
  

  
  
  
  
  



 154 

  الميكانزمات المعتمدة لتدعيم سياسة تكييف الجمارك مع التفتح اإلقتصادي و حدودها : IIالفصل 
 

 ليبين عدة انواع من الشهادات مثل 1993 المؤرخ فى افريل 87و قد جاء المقرر رقم      
و ) جنيف( وذج ـشهادة المنشأ عادية تستعمل فى مختلف العالقات التجارية و تسمى نم

   69.ت تجارية و تعريفية ثنائيةاقياشهادة منشا محددة بعدة اتف
  
ن االمتيازات المقدمة الوكالة الوطنية لتطوير الوثائق المقدمة في إطار االستفادة م -3

  :االستثمار
 االمر متوقف 2003 اوت 20 المؤرخ فى 03-01للحصول على امتيازات فى اطار االمر 

على ايداع التصريح المفصل للوضع لالستهالك مرفق بنسخة اصلية لقرار االستفادة من 
. نة باالمتياز و شهادة االعفاءزيادة على قائمة البضائع المعي... امتيازات الوكالة 

)ATTESTATION D’ACHAT EN FRANCHISE ( لالستفادة من االعفاء
  .بالنسبة للرسم على القيمة المضافة

  
امام هذه االمتيازات يقوم اعوان الجمارك بالقيام بفحص الوثائق المرفقة مع التصريح      

من التصريح المفصل للمديرية و كذا المعلومات الخاصة بالتصريح كما يتم ارسال نسخة 
مديرية القيمة و الجباية و كذا مديرية الجهوية المؤهلة اقليميا بحسب ( العامة للجمارك 

مكان انجاز االستثمار لفرض تمكين مصالح المراقبة من الراقبة االحقة للبضئع المستفيدة 
  70.من االمتياز

  
ت المقدمة من الوكالة الوطنية الوثائق المقدمة فى اطار االستفادة من االمتيازا -4

  : لتشغيل الشباب
 المتعلق بدعم 02/07/1996 المؤرخ فى 234-96بناءا على ما جاء فى المرسوم الرئاسى 

تشغيل الشباب الذى ينص على دعم تشغيل الشباب الذى يهدف الى تشجيع خلق نشاط 
الطار قدمت عدة انتاجى للسلع و الخدمات من طرف الشباب اصحاب المشاريع و فى هذا ا

امتيازات من اهمها االعفاء من الرسم على القيمة المضافة لشراء التجهيزات التى تدخل فى 
تنفيذ االستثمار اذن على الشباب المعنى بهذا اإلمتياز تقديم الوثائق الالزمة لالدارة لالستفادة 

 القيمة من االمتيازات الممنوحة من طرف الوكالة و شهادة االعفاء من الرسم على
  .المضافة

  
  ): SKD CKD(الوثائق  المقدمة في إطار اإلستفادة من اإلمتيازات الممنوحة في إطار  -5

 المتعلق بجمركة نماذج التجميع 2001 مارس21المؤرخ في  14بناءا على القرار رقم      
 مشروط بتقديم قرار من ضمن CKD SKDفإن اإلستفادة من اإلمتيازات في إطار نظام 

عند الجمركة و الجدير بالذكر أن الرقابة تخص هذه . أي التقني لمصالح وزارة الصناعةالر
  .الوثائق التي تبين اإلستفادة من اإلمتيازات الممنوحة في هذا اإلطار

  
  
  

  

                                                 
  .23 ص 2003ص،  المدرسة الوطنية لإلدارة حيدرة  بن إيدير توفيق، الرقابة الجمرآية على امتيازات الجبائية، مذآرة ترب 69

70 Circulaire n 25 /DGD/CAB/D 420.1999. 
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  : منوحة في إطار األنظمة الجمركية اإلقتصادية اإلمتيازات الم-6
إلستفادة من اإلمتيازات الممنوحة بموجب األنظمة الجمركية اإلقتصادية هناك      ل

 على رأسها تقديم تصريح إلى مفتشين األقسام المختصة 71إجراءات يقوم بها المتعامل
نظام الجمركي المعين و ع البضائع تحت الضإقليميا مع إرفاق الطلب بالوثائق المبررة لو

  .بالمقابل تكون الرقابة على هذه الوثائق و على صحة المعلومات المقدمة في التصريح
  

  الرقابة المادية لعناصر تأسيس الحقوق و الرسوم الجمركية: 2الفقرة 
     باعتبار إدارة الجمارك إدارة مالية تساعد على إنعاش ميزانية الدولة إضافة إلى الدور 

  .صادي الذي تلعبه اإلقت
  فهي حريصة على رقابة بصفة عامة و الرقابة المادية لعناصر 

و تشمل الرقابة المادية للعناصر تاسيس الحقوق و الرسوم الجمركية للوعاء الجمركي الذي 
  .ما يثبت منشأ و القيمة و التعريفة: يتكون من

  
  :إثبات البضاعة  /1
لفات و التسجيالت وكذا عدد الطرود، طبيعتها، و تقتصر الرقابة هنا على فحص الم     

أرقامها و الجدير بالذكر أن هذه المرحلة تأخذ بعين اإلعتبار ألهميتها إذ تساعد . المركات
  .في تحديد المنشأ الصحيح للبضائع و كذا مصدرها

  
    :االعتراف بالبضاعة / 2

 من خالل التعليق الذي وتتم هذه العملية من خالل مراقبة المنشأ و المصدر وذلك     
يمكن أن يحمل معلومات حول المنشأ و المصدر كما تتم عملية رقابة النوع التعريفي 

اضعة للفحص ـللبضائع كما يمكن ألعوان الجمارك إقتطاع عينات من مختلف الطرود الخ
و فيما يخص المنتوجات الكيمياوية فإن كشف اإلرسال المبعوث به إلى المخبر التحليلي، 

لتمكين . ب أن يؤشر بالنوع التعريفي المصرح به وكذلك  النوع التعريفي المشترك بهبج
  .72المختص من المراقبة الفعلية

  
   :مراقبة قيمة البضاعة / 3

إنها عملية تتطلب تقنيات كبيرة وتكون أغلبية بمقاربة قيمة البضائع مع المنتوجات      
  .مماثلة المستوردة في القارات القريبة

تحرير شهادة تفوق بشهادة التفتيش ب عون الجمارك موقاإلنتهاء من عملية التفتيش يبعد 
  .مختصر يصف عملية الرقابة) compte rendue(تتضمن عرض حالة

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . أنظر إلى المطلب الخاص ياألنظمة الجمرآية  71
  .19 ص 1995 شريط آمال، مراقبة التصريح المفصل للبضائع ،مذآرة تربص ،المدرسة الوطنية لإلدارة  72
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  رقابة السلع : 3فقرة 
ن مبادئ اإلجراءات الجمركية  إحضار كل بضاعة مستوردة أو أعيد استيرادها أو م     

  .73المعدة للتصدير أو إلعادة التصدير أمام مكاتب الجمارك قصد إخضاعها للرقابة
  
  :رقابة السلع باختالف مصادر نقلها -1بند

  : هييمكننا مناولة المراقبة الجمركية على السلع من خالل طبيعة وسائل النقل و 
  .النقل البحري-
  .النقل البري-
  .النقل الجوي-
  

  رقابة السلع المنقولة بحرا: أوال
تعتبر السفينة خاضعة للرقابة الجمركية فور وصولها اإلقليم الجمركي، و سندنا في ذلك هو 
الواجب المفروض على ربان السفينة بمجرد الدخول إلى المنطقة البحرية فعليه تقديم بيان 

  .الحمولة
  

 من قانون الجمارك فإنه يجب على ربان السفينة أو 57بموجب أحكام نص المادة      
ممثله القانوني أن يقدم لمكتب الجمارك خالل األربع و العشرون ساعة من وصول السفينة 

  :74إلى الميناء
  .التصريح بالحمولة المعدة للتفريغ في اإلقليم الجمركي-
  .لبضائع التي هي في حوزة الطاقمن السفينة و التصريح باوتصريح بمؤ-
  .كل الوثائق األخرى التي قد تطالب بها إدارة الجمارك من أجل تنفيذ مهمتها-

و تظهر لنا أهمية هذا اإلجراء أي إلزامية تقديم بيان الحمولة أو الوثائق السابقة بالذكر حتى 
  .في كون السفينة فارغة 

  
التجارية لتسجيله على سجل خاص و يتضمن يسلم بيان الحمولة إلى مصالح الغرفة      

هذا السجل معاينة البضاعة على رصيف الميناء و مطبقتها للمعلومات و األوصاف الواردة 
  .في بيان الحمولة

  
   :الطبيعة القانونية لعقد النقل البحري/ 1
يعتبر عقد النقل البحري وثيقة مساعدة على القيام بالمراقبة الجمركية كونه يحتوي  - 1

  . مختلف المعلومات و البيانات الخاصة بالحمولةعلى
يعتبر هذا العقد بمثابة دليل على استالم البضاعة : عقد النقل البحري كوثيقة نقل - 2

 .المدونة من الناقل الذي يتحمل مسؤولية نقلها عبر اإلقليم البحري
 هذه  و75عقد النقل البحري كسند لملكية يتميز عقد النقل البحري بكونه سند للملكية - 3

 .الميزة يختص بها النقل البحري فقط و ال تعني النقل الجوي و البري
  
  

                                                 
  .  من قانون الجمارك51المادة - 73
  .  ساعة من طرف ربان السفينة آل أيام الجمعة و أيام األعياد24يستثنى من قاعدة تقديم بيان الحمولة في مدة - 74
  . من القانون البحري 749المادة - 75
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   :مراقبة البضائع بواسطة السكانير/ 2
ك لسهولة نقلها و في وقت عادة ما تكون البضائع ذات الكمية الكبير في حاويات و ذل

  .قياسي مع تجنب مختلف المخاطر
بعد مراقبة الشكلية للوثائق و قبل الخروج من الميناء يقوم العون الجمركي المكلف 

سا لتسلط عليها أشعة              / كلم7،2بالمراقبة إعطاء الضوء األخضر لمرور العربة بسرعة 
(X) صورة واحدة، و هذا يسمح باكتشاف ما هو غريب  و عليه يتحصل على عدة لقطات ل

  .عن السلع
  

 - ما قد يفيد الشك مثال اكتشاف أسلحة نارية مع األثاث المنزلية، و في هذه الحالة     و
 الشك، فيتم إحالة األمر إلى ضر يحرر العون الجمركي مح–على سبيل المثال السابق 

 32 من القرار رقم 08 و هذا حسب المادة الفرقة المتنقلة للقيام بعمليات الفحص المضاد
  .2001-12-15المؤرخ في 

 يقوم العون الجمركي بإعطاء -  ما يفيد خلو السلع من الشك و الغرابة–أما في حالة العكس 
  .ترخيص بتمكين العربة من مغادرة الميناء

  
  :76ينحصر مجال مراقبة السلع بالسكانير في ما يلي     

ي الحاويات و بالتالي تستثنى البضائع الغير قابلة للوضع في البضائع التي تستورد ف-
  .الحاويات مثل الخشب و الحديد

الحاويات التي تحتوي على البضائع الموجهة للتصنيع أو االستغالل إذا دعت الضرورة -
  .األمنية لذلك

دية و غير ديكما تراقب الحاويات الموجهة للتصدير و التي تحتوي نفايات  مواد ح-
  .ديةحدي
  

عمليات الجمركية حيث تتم بدون إخراج السلع من ال في ايلعب جهاز السكانير دور هام     
 إلى 30الحاوية، كم أنه يمكن مراقبة عدة حاويات في ظرف زماني قياسي الذي يمتد من 

  . ثانية للحاوية60
  

ضائع المحظورة إال أن هذا الجهاز يفتقد للقدرات التحليلية و عدم تمكنه من معرفة الب     
أو المغشوشة إذا لم يكن لها شكل أو هيكل مادي، مثل المخذرات إذا كانت معلبة في علب 

لهذا األمر ال يمكن . القهوة و موضوعة مع علب القهوة، فال يمكن للسكانير التعرف عليها
 .ي بواسطة األعوان المؤهلين لذلكاالستغناء عن الفحص الماد

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .14، ص 1995 دحالل  بوبكر، مراقبة البضائع بواسطة السكانير، مذآرة تربص، المدرسة الوطنية لإلدارة - 76
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  رقابة السلع المنقولة برا: ثانيا
حيث يجب إحضار البضائع " ال يحق المرور عبر الحدود البرية إال بالنقاط الشرعية"      

دخولها إلتباع المستوردة عبر الحدود البرية فورا إلى أقرب مكتب للجمارك من مكان 
 أما في حالة وجود مكتب الجمارك ، المباشر الذي يعين بقرار من الواليرالطريقة االقص

" ورقة الطريق" التصريح الموجز  يقدمفي مكان دخول البضائع، السائق في هذه الحالة
  .77ون الجماركعللتأشير عليها من طرف 

  :78تشمل ورقة الطريق ما يلي     
  وجهة البضائع -أ
  : المعلومات الضرورية التي تمكن من التعرف عليها مثل -ب

  .  نوع الطرود-   
  .عدد الطرود-   
  .أرقامها -   

  طبيعة البضائع -ج
  .أماكن شحنها-د

 السلع و التحقق من صحة البيانات، و  جمركةبعد إحضار وثيقة السابقة الذكر تتم إجراءات
مقصد و يكون ذلك باستكمال إجراءات عليه يتعين على المسؤول عن البضاعة أن يحدد لها 

  .التخليص الجمركي فورا
  

 رقابة السلع المنقولة جوا: ثالثا
  :نتناول الرقابة على السلع المنقولة جوا من خالل النقاط التالية المرتبة ترتبا زمنيا     

   :الهبوط في المطار/ 1
 تهبط في غير المطارات التي يمنع منعا باتا للمراكب الجوية التي تقوم برحلة دولية ان     

، توجد فيها مكاتب جمركية إال في حالة الضرورة و بعد اإلذن من مصالح الطياران المدني
 من 62الهدف من خالل قاعدة السابقة الذكر و المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 

طة المركبة قانون الجمارك هو التحكم في عملية رقابة الوثائق و خاصة السلع المنقولة بواس
  .الجوية

  
 و هي إلزامية 79و من اجل التحكم في الرقابة الجمركية، حددت أسس في  هذا المجال     

  :و تتمثل في ما يلي
  . إلزامية تقديم بيان البضائع من خالل قائد المركبة الجمركية ألعوان الجمارك-أ
 أسباب قاهرة، أو  منع تفريغ البضائع أو إلغائها أثناء الرحلة إلى في حالة وجود-ب

برخص خاصة من السلطات المختصة بالنسبة لبعض العمليات التي قد تتمثل في عمليات 
  .اإلغاثة بصفة عامة

  
  

                                                 
  .الجمارك من قانون 60المادة - 77
  . من قانون الجمارك 61المادة - 78
  .  من قانون الجمارك64المادة - 79
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  :مراقبة نقل البضائع/ 2

حيث يتم ،  بعد تقديم بيان البضائع من طرف قائد المركبة الجويةتتم مراقبة البضائع     
  LTAتقديم بيان البضائع إلى العون الجمركي في ثالث نسخ مرفقة برسالة النقل الجوي 

80.  
طريق المرسوم رقم \ عن 1965- 1964لقد بدأت الجزائر العمل بهذه الرسالة سنة      

  .1965 أكتوبر 25 المؤرخ في 267- 65  و األمر رقم1964 المؤرخ في مارس 64-74
  

و تتمثل أهمية رسالة النقل الجوي في عملية الرقابة الجمركية، في كونها تعتبر      
كشهادة ملكية للمرسل إليه أثناء عمليات التخليص الجمركي، و هذا يرتب عليه مسؤولية 

ما في حالة رفض أ، البضائع  في حالة وجود ما يخالف القانون بعد عملية فحص البضائع
المرسل إليه استالم البضائع محل مخالفة القانون و تسجل هذه البضاعة بعد أن يتم حجزها 

  .للمجهول
  
  .  مراقبة نشاط تموين الطائرات/ 3

 من قانون 217 و 216نة الطائرات من خالل أحكام نص المادة ويمكن تعريف مؤ     
ا الطائرات من الخارج أو تزود بها قبل نة التي تأتي بهواألغذية ، المؤ: الجمارك بـ

إقالعها للخارج بكمية متناسبة مع احتياجات الضرورية للمسافرين و كذلك المحروقات و 
  .النفط و الزيوت المخصص لطائرات

  
نة من دفع الحقوق و الرسوم الجمركية إال أنه أخصها بالرقابة وأعفى المشرع هذه المؤ     

 1992 مارس 03  المؤرخ في 96-92لمرسوم التنفيذي الجمركية و ذلك من خالل ا
  .81المتعلق بنشاط تموين السفن و الطائرات

  
  .لقد تناولنا سابقا رقابة السلع باختالف وسيلة نقلها سواء كانت بحرية، جوية أو برية     

في و بالمناسبة ال يفوتنا ذكر أن وسيلة النقل بحد ذاتها هي محل للمراقبة الجمركية و سندنا 
  .  االختصاص اإلقليمي لكل فرقةة من قانون الجمارك، بمراعا41ذلك أحكام نص المادة 

  
  : االستثناءات الخاصة بعملية رقابة السلع-2بند 

اهرة الغش ـع مهما كان نوعها خاصة مع تطور ظـو رقابة جميع السلهالمبدأ العام      
انية أستثني من عملية رقابة ـإال انه العتبارات شخصية أو إنس، و التهريب الجمركي

  .ع المظاريف البريدية و الحقيبة الدبلوماسيةـالسل
  
  

  
  

                                                 
80 -LTA, lettre du transport aérier. 

 1955 سبتمبر 28 المعدلة ببرتوآول الهاي في 1929 اآتوبر 2 على عقد نقد الذي نصت عليه معاهدة وارسو الدولية في  تمثل هذه الرسالة دليل
 المتعلق بنشاط تموين السفن و الطائرات و المطبقة من خالل القرار الوزاري المشترك و 1992 مارس 3 المؤرخ في 96-92ذي   المرسوم التنفي- 81

  .1993 ديسمبر 05الصادر في 
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  :المظاريف البريدية/ 1
 ت و االتصاال فإن سرية المرسالت1969 من الدستور 39عمال بأحكام نص المادة 

  .الخاصة بكل أشكالها مضمونة
  

 أخضع بعض 49قانون الجمارك في المادة " الخاص يقيد العام" و بالرجوع إلى قاعدة      
  :82المظاريف للمراقبة الجمركية، إال أن هذا االستثناء مقيد بتوفر شروط منها

رة عند االستيراد  أن تكون المظاريف تحتوي أو يبدوا أنها تحتوي على بضائع المحظو- 1
  .أو التصدير

 احتواء المظاريف على سلع خاضعة للحقوق و الرسوم المحصلة من طرف إدارة - 2
  .الجمارك

  . كما أن رقابة المظاريف تكون بمراعاة أحكام قانون البريد و الموصالت- 3
 حضور أعوان البريد والموصالت عملية الرقابة التي تتم في قاعة الفرز و المخصص - 4
  .لكلذ
  .  ال يجوز في أي حال من األحوال المساس بسرية المراسالت- 5
  
  :الحقيبة الدبلوماسية/ 2

 على امتياز الحقيبة الدبلوماسية بعدم 1961 أفريل 18 من معاهدة فينا 27تنص المادة 
 « La valise diplomatique ne doit être ni ouverte, ni retenu  »المراقبة أو الفتح 

 انضمت الجزائر إلى هذه 1964مارس 04 المؤرخ في 84-64ام المرسوم بموجب أحك 
المعاهدة مما يؤدي دخول أحكامها حيز التنفيذ في الجزائر، و عليه تستفيد الحقيبة 

  .الدبلوماسية الداخلة للجزائر من امتياز عدم الرقابة أو الفتح
  .هذا االمتياز يدخل في إطار عملية تبادل احترام بين الدول

  
  حق تفتيش األشخاص: 4قرةف

يمكن أعوان الجمارك في إطار الفحص و المراقبة الجمركية، تفتيش البضائع و وسائل 
  .2مع مراعاة االختصاص اإلقليمي لكل فرقةو األشخاص النقل 

في إطار ممارسة حق تفتيش األشخاص و عند وجود معالم حقيقية يفترض من خاللها أن 
 للكشف الطبي هاد مخدرة داخل جسمه يمكن إخضاعالشخص العابر للحدود يحمل مو

بواسطة العون الجمركي، لكن هذه العملية مقيدة بتوفر رضا الشخص و في حالة رفضه 
   .يطلب ترخيص من طرف أعوان الجمارك إلى رئيس المحكمة المختص إقليميا

  
  
  
  
  

                                                 
  . من قانون الجمارك49انظر إلى المادة - 82

   من قانون الجمارك41 المادة 2 
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  الرقابة الالحقة كضرورة حتمية لمكافحة الغش و التهريب الجمركي: 2 عفر

لم يعرف المشرع الجزائري الغش أو التهريب الجمركي لكن من خالل فحوى أحكام      
  : من قانون الجمارك يقصد بالتهريب ما يأتي324نص المادة 

  
  .ارج مكاتب الجماركإستيراد البضائع أو تصديرها خ -
 مكرر 225، 225، 223، 222، 221، 64، 62، 60، 51، 25خرق أحكام المواد  -

 .  من هذا القانون226و 
 .تفريغ و شحن البضائع غشا -
 .اإلنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور -
 

  بين مفهوم التهريب و مفهوم الغش الجمركيالفرق: 1فقرة
لجمركي ظاهرة خطيرة على جميع المستويات، حيث أنها إن ظاهرة الغش و التهريب ا

تطورت في اآلونة األخيرة موازاة مع تضاعف المبدالت التجارية و تطور أنواع و أعداد 
فأصبح يستعمل عدة طرق احتيالية للتنصل من الحقوق و الرسوم الجمركية أو على ، السلع

  .موال بطريقة غير شرعيةاألقل التقليل منها، كما قد يهدف إلى تهريب رؤوس األ
  

عن طريق التزوير في  la fraude douanière عموما يكون الغش الجمركي 
المعلومات و الوثائق المرفقة للتصريح المفصل للبضائع المقدم من طرف المتعامل حيث 

 داخل -المثال الشائع–تكون غير مطابقة مع السلع، كإحضار سلع محظورة   كالمخدرات 
  .الخ...  أو الشكوالطة أكياس من البن

فحص كل ب من قانون الجمارك ألعوان الرقابة 92لهذا األمر أجاز مضمون نص المادة 
فرقابة السلع تكون في أي وقت ، البضائع المصرح بها أو جزء منها إذا بدا لهم ذلك مفيدا

 اليد عن ألن نص المادة السابقة سكت عن المدة التي يجب فيها رقابة السلع، إال ان يتم رفع
  .السلع

  
 و تقنياته كإخفاء ختالف أشكالهبإla Contrebande أما عن التهريب الجمركي      

البضائع في أماكن غير مخصصة أصال إلحتواء هذه البضائع أو إدخال تجاويف و في 
 عامل واحد و  في تشتركها إال أنأماكن فارغة اعدة خصيصا إلحتواء البضائع و إخفائها،

البضائع أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك و تتحقق هذه العملية بمخالفة هو استيراد 
 من قانون الجمارك التي تلزم المتعامل اإلقتصادي باحضار كل 31أحكام نص المادة 

بضاعة مستوردة أو أعيد استيرادها أو المعدة للتصدير أو إلعادة التصدير أمام مكتب 
لقيام بالتصريح حول البضاعة الذي تؤسس الجمارك و الهدف من ذلك هو التهرب من ا

الحقوق و الرسوم الجمركية على أساسه أو عبور بسلع محضورة أو خطيرة على اإلقتصاد 
و ذلك بخلقهم ) جماعة الطراباندو(هور ما يسمى الوطني و تطورت هذه الظاهرة بظ

  أل و ماتهم اإلقتصادية ـلمجموعة من شركات التصدير و اإلستيراد و بعد إشباع رغب
  .خزائنهم المالية بمبالغ مالية تفوق ماليير الدينارات
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  .ربا من دفع الرسوم الجمركية و كذا محاولة لتفادي أي رقابة كانتهتحل هذه الشركات ت
  

   التهريب تطور أشكال: 2فقرة
قصد بشكل التهريب الحالة التي يكون عليها و كل حالة تتميز بمميزات خاصة بها      ي

  .83كالهدف، التنظيم و يمكن أن نميز حالتين أو شكلين للتهريب
    La contrebande de filtration:  التهريب التسربي- 1

را، و لنوع معين ـواسطة التسريب، و التسريب يكون دائما سـو يقصد به التهريب ب
 من التهريب يطبق عادة من طرف سكان  النوعو بكميات قليلة هذا معنى التسريب، و هذا

الحدود، و بهدف تموين أنفسهم ببعض البضائع و المواد ذات االستهالك الواسع، و يكون 
هذا التسرب بكميات قليلة، و لكن الخطر الذي يمكن أن ينتج من هذا النوع من التهريب هو 

  .نه يصبح خطيرا في حالة توسيع نشاطه و تحوله إلى تهريب مواد أشد بغرض المتاجرةأ
  

  La contrebande professionnelle :  التهريب الحرفي- 2
و هذا النوع من التهريب هو الذي يستعمله المهربون كحرفة لكسب الرزق و جلب       

  : إلى ثالثة أصنافخطير، و يمكن تصنيفهاألموال و بالتالي هذا النوع هو 
  
  le Contrebande spéciale:  التهريب الخاص-أ

 ،كل منطقة لها تقريبا شكل خاص من التهريب يميزها، و يعتبر تهريب خاص بهذه المنطقة
و هذا النوع من التهريب يطبق من طرف أفراد اختصاصيين في تهريب نوع معين من 

  .البضائع يهدف المتاجرة و تحقيق الربح
  
  La contrebande organisée: هريب المنظم الت-ب

رفيين و ـرف مهربين حـارس من طـد خطر ألنه يمـشأهذا النوع من التهريب هو 
محتالين متدربين ينشطون على كل اإلقليم، بل حتى بين الدول و يخصصون لذلك أمواال 

أصحاب باهظة لتمويل  عمليات التهريب، و شبكات المهربين و الممولون يكونون دائما 
رؤوس األموال، وأرباب األعمال و أحيانا حتى كبار المسؤولين، حيث يمولون ماديا و 
معنويا شبكات المهربين التي تنشط تحت منظمين متخصصين في ابتكار التقنيات و إعطاء 
األوامر، و ما أوالئك الذين يقومون  بالعمليات المادية للتهريب إلى منفذين فقط و ال ينالون 

و هذا النوع من . باح إلى القليل،  أما الجزء األوفر فيذهب لرؤساء المهربينمن األر
  .التهريب الخطير في العالم

  
   La contrebande internationale : التهريب الدولي-ج

هذا النوع األخير يمارس في الغالب من طرف شبكات تنشط في الخفاء و لها فروع      
و . استها، هناك مسيرين لهذه الشبكة، ممولين و منفذينـفي دول مختلفة، تنشط و تطبق سي

  عادة هذا النوع من الشبكات نجدها تنشط في تهريب المخدرات، فنجد المخدرات تنتج 
  
  

                                                 
ية و الدولية لمحاربته لردعه مذآرة لنيل شهادة مفتش رئيسي للجمارك، المدرسة الوطنية خلفاوي مبروك، التهريب و الطرق و الوسائل الوطن- 83

  .1995-1994لإلدارة حيدرة سنة 
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ا ـرب عبر شبكات إلى أوربا و أمريكـا الجنوبية و تهـيبالهند و باكستان و أسيا و إفريق
  .إلخ...  جزء منها مع الطريق و استراليا لكي تعالج هناك نهائيا و تستهلك

   
ن ظاهرة التهريب الجمركي وسيلة للربح السريع الوفير لصاحبها و لكن يكون هذا      إ

لعامة من اإلستفادة من على حساب اإلقتصاد الوطني حيث يفوت الفرصة على الخزينة ا
  .نسبة الحقوق و الرسوم الجمركية 

  
دون ان ننسى اآلثار الوخيمة على اإلقتاصد الوطني و ذلك بجعل السلع الوطنية امام      

وطني هو في  مرحلة فتية ـصراع شديد مع السلع األجنبية المهربة خاصة و أن اإلنتاج ال
الخطورة ، ت الوطنية أو الخاصة الجزائريةو هذا ما يؤدي إلى ظاهرة اإلفالس للمؤسسا

تتمادى حتى على الصعيد اإلجتماعي حيث تصبح المواد  و السلع المحظورة في متناول 
  ).كالمخدرات و األسلحة و المتفجرات(المجتمع بصفة عادية 

  
و على ضوء ما سبق ذكره فإنه يمكن التفريق بين الغش و التهريب الجمركي بمكان      

لع وقت اكتشاف المخالفة فالغش الجمركي يكون في المكاتب الجمركية أما وجود الس
ريب فيكون خارج المكاتب الجمركية، كما يمكننا القول ان التهريب جزء ال يتجزأ من الته

  .الغش الجمركي و إن كان الغش أوسع من التهريب بكثير
  

   التهريب الجمركي   الغش ووسائل مكافحة ظاهرة: 3فقرة 
 للحد من الظاهرة السلبية للغش و  التهريب الجمركي حدد المشرع الجزائري بعض و     

  :الميكانيزمات لرقابة الالحقة
  .)1بند  ( منها الدور اإلستيراتيجي الذي تتواله مديرية مكافحة الغش-
  ). 2بند (التعاون الدولي في محاولة و ردع التهريب -
  
  :مركيتطور عمل مديرية مكافحة الغش الج -1بند

نظرا لخطورة ظاهرة الغش و التهريب الجمركي عمدت ادارة الجمارك على تخصيص 
  .مديرية خاصة للمكافحة هذه الظاهرة أو محاولة التقليل منها أو الحد منها

  .و تتكون هذه المديرية المركزية لمكافحة الغش من مديريات فرعية
  

  :مكلفة بـ  و هي SDCDالمديرية الفرعية للرقابة الوثائقية * 
 بحث و معاينة الجرائم الجمركية الالحقة للجمركة، من خالل الرقابة الشكلية و الضمنية -

  .و التصاريح المستفيدة من اإلمتيازات الجبائية
  . الرقابة الالحقة على الوثائق-
  .تلك التي تمنح اإلمتياز الجبائي أو اإلعفاء دراسة و تحليل الوثائق التجارية بما فيها -
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  : مكلفة بما يلي:SDIالمديرية الفرعية لإلستطالع و للتحري * 
 التحري و التحقيق وفق برنامج مضبوط عن صحة التصاريح و القرارات المانحة -

  .لإلمتياز الجبائي معفى
  . و معاينة المخالفات الجمركية المسجلة بحث-
   . جمع و استغالل معلومات حول تيارات الغش-
  

  )S.S.I.M.A.D.S.(المديرية الفرعية لحظور التبادل الدولي و التعاون بين المصالح * 
اوالت ـتقوم بمتابعة اإلتفاقيات الدولية السيما الثنائية منها بغرض بحث و ردع مح     

دل المعلومات بين المؤسسات الجمركية و األجنبية و حتى ما بين المصالح الغش و كذا تبا
  .لغرض تحقيق األهداف و تكريس مضمون اإلتفاقيات المبرمة

  
  : المديرية الفرعية لمكافحة المخدرات* 

و هذه المديرية مجهزة بجماعات متخصصة لتربية الكالب المختصة بالبحث عن      
  .المخدرات المختلف أنواعها

و من جهة أخرى هناك المصالح الجهوية لمكافحة الغش التي أحدثت بموجب المرسوم 
 مارس 16 المؤرخ في 67-91 المعدل للمرسوم 1993-12-27 المؤرخ في 93-331

 المتضمن تنظيم و سير المصالح الخارجية إلدارة الجمارك و هي مؤهلة لممارسة 1991
  :ل الرقابة الالحقة في محالت المعني من خال

 القيام بالتحقيق و الرقابة الوثائقية و كذا محاسبة المؤسسات المستفيدة من اإلمتيازات -
  .الجبائية

  . بحث و ردع المخالفات الجمركية المعنية-
  . جمع معلومات تخص النشاط الجمركي ، لغرض تكوين شبكة معلوماتية خاصة-
جان المحلية للتنسيق  التعاون مع المصالح األخرى لردع الغش على مستوى الل-
  .)تجارة-جمارك-ضرائب(
  

م إبرام إتفاق بين المدير العام للجمارك تو بمناسبة الكالم عن الفرق المختلطة للرقابة      
السابق السيد شايب شريف براهيم مع نظيره المدير العام للضرائب السابق السيد سيد أحمد 

مجال الجمارك و آخرين في ديب حول إنشاء فرق خاصة متكونة من متخصصين في 
-97في نفس السياق تم تأسيس فرق مختصة للرقابة بموجب المرسوم التنفيذي . الضرائب

   بين الضرائب و الجمارك و التجارة1997 جويلية 27 المؤرخ في 290
  

ونظرا لتطور ظاهرة الغش التجاري و توسعها أصبح لها بعد عالمي بحيث أصبحت      
   .طار شبكات دولية، و هذا ما يستدعي تعاونا دوليا لمحاربتهاتأخذ شكل منظمة في إ
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  التعاون الدولي في محاربة و ردع التهريب :2بند
إنما هي مسألة العالم بكامله نظرا      إن ظاهرة التهريب ليست بالمسألة الوطنية فحسب و 

لخطورتها السلبية، لذلك عملت مختلف الدول على التصدي لهذه الظاهرة من خالل اتفاقيات 
  .و معهادات دولية

  
  :القرارات و التوصيات التي أصدرها مجلس التعاون الجمركي لدرع التهريب -1

 قرارات و توصيات عديدة لجمركي،في مجال محاربة التهريب أصدر مجلس التعاون ا     
رارات و ـرج بها في دوراته المختلفة، يمكننا ذكرها في النقاط التالية المتعلقة بالقخـ

  :التوصيات
  

  :القرارات - أ
  :القرارات التي أصدرها مجلس التعاون الجمركي في محاربة التهريب هما قراران     

ون الجمركي في هذا القرار  دعى المجلس التعا1967 جوان 07 الصادر في :القرار االول
سلطات الدول إلى ضرورة خلق تعاون فعال يهدف إلى محاربة المخدرات و المواد الشبيهة 

  .بها كما يخص بالذكر التعاون اإلداري إلدارات الجمركية في هذا المجال
 مفاد هذا القرار هو حث سلطات الدول إلى 1976 جوان 16الصادر في : القرار الثاني
عاون في محاربة تهريب الوسائل و األدوات الفنية، و كل األشياء التي لها قيمة تطوير الت

تعاون مع المنظمات الدولية األخرى ال بأثرية كما نص هذا القرار على ضرورة وجو
  .كالينسكو في هذا المجال

  
  :التوصيات-ب

نة أصدر مجلس التعاون الدولي عدة توصيات في مجال محاربة الغش و التهريب ففي س
 أصدر توصية تتعلق بالتعاون اإلداري المتبادل، يرتكز على االتصال المباشر بين 1953
ام مركزي للمعلومات ـدر توصية أخرى تبنت نظـ أص1954ح البحث، في سنة ـمصال

 1967وان ـ ج08خ ـدرت بتاريـاألولى ص: تينيرـو كملت هذه التوصية بوصيتين أخ
  .1975ماي 22و الثانية في 

  :  على ذلك هناك عدة توصيات أخرى و هيو عالوة
  .  تتعلق بالتبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بتجارة المخدرات1975 توصيات -
  . مفادها محاربة الغش الجمركي انطالقا من المقبوض عليهم1983 توصية -
  . تتضمن وضع تطبيقا لعمليات ربط التعاون في محاربة الغش و التهريب1985توصية -
  
  .- اتفاقية نيروبي–االتفاقيات المتعددة األطراف -2

 تتعلق هذه االتفاقية بالتعاون اإلداري المتبادل بين الدول قصد تدارك المخالفات 
  ).كينيا( بنيروبي1977 جوان 9الجمركية و البحث عنها و قمعها التي تم إعدادها في 

 افريل 19 المؤرخ في 88-86انضمت الجزائر إلى هذه االتفاقية بموجب المرسوم رقم 
1988.  
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لقد أولت هذه االتفاقية أهمية كبيرة لهذه الظاهرة السلبية حيث جاء في ديباجتها ما يلي      
 و الجبائية ح اإلقتصادية، االجتماعيةإن مخالفات التشريع الجمركي تضر بالمصال"....

لفات الجمركية تكون أكثر امكافحة المخ... عة للتجارةومصالح المشرللدول الخاصة و كذا 
فعالية بفضل تعاون اإلدارات الجمركية التي تشكل أحد أهداف اإلتفاقية الدولية المتضمنة 

  ...".إنشاء مجلس التعاون الجمركي
  

  .ة التهريب و الغش حسب هذه اإلتفاقية بطريقتينو تتشكل صورة مكافح     
 إما تكون بالتدخل من أعضاء اإلتفاقية مباشرة و تلقائية لمساعدة الدولة التي تكون ضحية -

  .تفاقم التهريب الجمركي
 أو تكون بواسطة طلب مقدم من طرف دولة التي هي عضو في اإلتفاقية إلى أعضاء -

  .و تقارير حول الوضعاإلتفاقية مقدمة في طلب شروحات 
  
  . التعاون الثنائي وسيلة لمحاربة التهريب-3

التعاون و المساعدة الجمركية في عصرنا الحديث ما هي إال تجسيدا إلقتناع الدولة 
  :و تتمثل أهمية هذا النوع في هذه اإلتفاقيات في، بضرورة مكافحة خطر التهريب الجمركي

  .شأن المخالفة الجمركية بين الطرفين سهولة تبادل الخبرات و الدرايات في -
  : سهولة اإلتصال و اإلتفاق كون اإلتفاق ذا طرفين فقط و من بين أهم هذه اإلتفاقيات-
  

  :09/01/1981اإلتفاقية بين الجزائر و تونس المؤرخة في 
تسعى هذه ، - و زجرها–و المتعلقة بتبادل المساعدة اإلدارية قدر إستدراك المخالفات      
فاقية إلى محاولة تطوير التقنيات المتعلقة، خاصة كون الجزائر تقع بجوار تونس، و اإلت

جاءت هذه اإلتفاقية في إطار قواعد معاهدة اإلخوة و حسن الجوار و التعاون المؤرخة في 
   .1970 جانفي 06
  

   :1986اإلتفاق الخاص بالتعاون اإلداري المتبادل بين الجزائر و إيطاليا 
 مضمون هذا 1986 أفريل 15ع اإلتفاق بين الدولتين بمدينة الجزائر في تم توقي     

  .اإلتفاق المتبادل تدارك المخالفات و البحث عنها و قمعها
  

  .و كذلك إتفقت الجزائر مع البلدان التالية في نفس المجال     
  .1970 إسبانيا -
  .1981 المالي -
  .1985 فرنسا -
  .1986 ايطاليا في -
  .1989ليبيا -
   1991 موريطانيا -
  1991 المغرب -
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على مستوى إال أنه و في حقيقة األمر ال يوجد ما يعكس تطبيق مضمون االتفاقيات ال سيما 

و هذا على حسب ضننا ( دات إال على ورق ه تصبح هذه المعاهيلالتعاون بين الدول و ع
  ).أشد من ظاهرة التهريب بحد ذاتها

  
من خالل دراستنا للرقابة اإلدارية بنوعيها السابقة و الالحقة تمكنا من استخالص    *  

بعض خصائص الرقابة اإلدارية الجمركية التي تميزها عن الرقابة اإلدارية لإلدارات 
  :االخرى و من أهمها

 تقوم على أساس تقدير العون  شخصيةهي رقابة تقديرية: ابة اإلدارية الجمركية الرق- 1
 من قانون 92الجمركي لقيام عملية رقابة البضائع، و أساس ذلك أحكام نص المادة 

بعد تسجيل التصريح المفصل يقوم أعوان الجمارك بفحص كل البضائع أو جزء " الجمارك 
  ".إذا بدا لهم ذلك ضروريمنها 

قابة البضائع ليست إجبارية عن كل وحدة و إنما يجوز للعون الجمركي مراقبة عينة  ر- 2
  .منها و ليس كلها عمال بأحكام النص السابق

رقابة شكلية تقوم على رقابة التصريح و الوثائق المرفقة :  رقابة اإلدارية الجمركية- 3
  .معه

يقوم العون الجمركي بمراقبة حيث من خاللها :  رقابة اإلدارية الجمركية رقابة مادية- 4
  .البضائع و فحصها حسب نوعها و حجمها و وسيلة نقلها

  . كما أنها رقابة متطورة بتطور السلع و تطور عمليات التهريب- 5
 الرقابة اإلدارية الجمركية ليست مرهونة بمكان معين إذ يجوز إلدارة الجمارك بناء - 6

ص بتفتيش البضائع المصرح بها في على طلب من المصرح و ألسباب مقبولة أن ترخ
  .محاالت المعني باألمر

  . ال يوجد ما يفيد زمن الرقابة اإلدارية الجمركية- 7
  .  المراقبة اإلدارية الجمركية تعتمد على المهارة و الحنكة و اليقظة- 8
  : امتياز العون الجمركي على خالف  األعوان اإلداريين اآلخرين بما يلي- 9
  .السالححق حمل  -       

  .حق ارتداء بدلة خاصة بالعون الجمركي -       
  .حق الحصول يد العون من الهيئات المدنية و العسكرية -      

  .الحق في توقيف المخالفين  للتشريع و التنظيم الجمركي -      
  .حق تفتيش المنازل -      
  .حق تفتيش األشخاص -      
  . حق تفتيش المظاريف البريدية -      
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  . الرقابة القضائية : المطلب الثاني

   ينتج عن بعض حاالت الرقابة الجمركية اإلدارية باختالف أنواعها و أوانها ما يثبت قيام 
  .المخالفة الجمركية

ري اللجوء لجهاز أردع من الجهاز اإلداري لما له من اختصاصات و عليه من الضرو
، إالّ أنه يستثنى من هذه )1فرع  (إلصدار أحكام و عقوبات جزائية و هو جهاز العدالة

  .)2فرع (القاعدة القضايا التي تتم فيها المصالحة الجمركية 
  

  ختصاصات القضائية في فض النزعات الجمركية اإل: 1فرع 
 الجمارك قانون خاص فعال و يتطرق إلى  كل ما يفيد الجمارك في البحث على قانون     

محاربة المخالفات الجمركية المتنوعة التي تؤدي إلى إصدار غرامات و رسومات او أي 
  .84مبلغ اخر ال يرتكز وجوبا على المخالفة

  
ة و ما يفيد خصوصية قانون الجمارك و خاصة على مستوى المنازعات الجمركي     

تخصيص فصل كامل في المنازعات الجمركية عالجها المشرع في تسعة أقسام تبدا من 
  . من قانون الجمارك342 مكرر إلى المادة 240المادة 

  
 يفيد المنازعات الجمركية  قدو ال بد من امتياز قانون الجمارك بهذه الخاصية     

  .ة لقانون اإلجراءات الجزائيةبخصائص تتميز بها، لكن تبقى دائما في إطار القواعد العام
  :و ستنعرض للمنازعات الجمركية عن طريق ما يلي

  )1فقرة (.ة المدنيالدعوى-
  )2فقرة ( .ةيعموم الالدعوى-
  )3فقرة ( .الدعوى الجبائية-

  
   الدعوى المدنية :1  فقرة -

 ان إن اختصاص القاضي المدني هو البت في القضايا المدنية التي تهم األشخاص، إال     
قانون الجمارك يضيف للقاضي المدني صالحيات البت في قضايا مدنية تخص إدارة 

  .الجمارك
  

 من قانون اإلجراءات 07و من خالل ما سبق ذكره يستثنى من تطبيق نص المادة      
المدنية المنازعات التي تكون الجمارك طرفا فيها، و ربما يرجع هذا األمر لثقل إجراءات 

قانون اإلجراءات المدنية على القضايا الجمركية التي تحتاج إلى إجراءات  من 07المادة 
  .سريعة

  
  
  
  

                                                 
 بمقر المحكمة العليا 1991 مارس 07-06عدالة بتاريخ /بن شاوش آمال، اختصاص القاضي المدني، في القضايا الجمرآية، ملتقى جمارك- 84

  . 1992د خاص مارس بالجزائر، مجلة الجمارك عد
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  حاالت مباشرة الدعوى الجمركية أمام القاضي المدني : 1بند
 من قانون الجمارك فإن القضاء المدني مختص في البت 273 عمال بأحكام نص المادة     

  :في القضايا التالية
  .االعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق و الرسوم- 
    . االعتراضات المتعلقة باسترداد الرسوم- 
  . معارضات اإلكراه- 
  .  القضايا الجمركية األخرى التي ال تدخل في اختصاص القضاء الجزائي- 

  
المادة المعالجة للحاالت التي يختص بها القاضي المدني أنها مادة عن كن قوله ما يم     

تمتاز بنوع من الغموض كما أنها تركت المجال مفتوح للقضايا الجمركية ذات االختصاص 
  .المدني وجعلتها في جميع القضايا التي ال تدخل في اختصاص القاضي الجزائي

مادة و ذلك بعرض الحاالت التي تعود لالختصاص فكان من األجدر توضيح و تدقيق هذه ال
  .المدني و على سبيل الحصر

  
ا من خالل أحكام المواد المتعلقة بالمنازعات الجمركية التي تعود نولاو ح

  :  و عالجناها في النقاط التالية التطرق اليهاختصاص المدنيلإل
نهائي تؤهل إدارة في حالة وفاة مرتكب المخالفة الجمركية و قبل صدور الحكم ال- 1

الجمارك لتباشر ضد التركة دعوة اإلصدار الهيئة القضائية التي تبت في القضائية المدنية 
  ). من قانون الجمارك261المادة (حكا بحجز األشياء الخاضعة لهذه العقوبة 

 في حالة عدم تمكن من حجز األشياء المتعلقة بالتركة، هناك دعوى إصدار حكم بدفع - 2
ل قيمة األشياء و يحسب وفقا للسعر المعمول به في السوق الداخلية في تاريخ مبلغ يعاد

  ). من قانون الجمارك261المادة (ارتكاب الغش
 يمكن لقابض الجمارك أن يصدر أمر باإلكراه قصد تحصيل الحقوق و الرسوم و - 3

 أصبح الغرامات و المبالغ األخرى المستحق إلدارة الجمارك، بمجرد إثبات ان مبلغ ما
مستحقا إثر عملية ناتجة عن تطبيق التشريع و التنظيم المكلفة بتطبيقهما إدارة 

  ).  من قانون الجمارك262المادة (الجمارك
 من السند الذي يثبت الدين أو نسخة من الوثيقة التي ةاشترط المشرع في هذه الحالة نسخ

  .85تبرر دعوة إدارة الجمارك
 من الجهة القضائية التي تبت القضايا المدنية بواسطة  يجوز إلدارة الجمارك أن تطلب- 4

  .86عريضة، المصادرة العينية في لألشياء المحجوزة على مجهولين
و تفسيرنا لذلك هو سرعة اإلجراءات في تمكين إدارة الجمارك من حجز األشياء، باإلضافة 

  .إلى كون المتهم في هذه الحالة مجهول
طة عريضة، المصادرة العينية لألشياء المحجوزة على  كما يمكن إدارة الجمارك بواس- 5

 من قانون 288المادة (األفراد لم يكونوا محل المتابعة نظرا لقلة قيمة البضائع محل الغش 
  ).الجمارك

  

                                                 
  . من قانون الجمارك263المادة - 85
  .  من قانون الجمارك288المادة- 86
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 من قانون الجمارك، المحاضر عندما تكون مثبتة إلى 257 المادة عمال بأحكام نص- 6

غاية أن يطعن فيها بالتزوير، تقوم مقام سند للحصول على رخصة اتخاذ جميع اإلجراءات 
التحفظية المناسبة إزاء األشخاص المسؤولين جزائيا أو مدنيا قصد ضمان مختلف الديون 

  .الجمركية الناتجة عن هذه المحاضر
 المختصة بالنظر في هذا المجال بما فيه طلبات إثبات الصحة و رفع اليد أو تخفيض فالجهة

ضمان المحتجزات، هي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية لمكان تحرير 
  .المحضر

 في القضايا اإلستعجالية يمكن للجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية عمال بأحكام - 7
 من قانون الجمارك و بناء على طلب من إدارة  الجمارك أن ترخص 290نص المادة 

  .بالحجز التحفظي لألشياء المنقولة للمخلفين
  :87إلدارة الجمارك الحق في طلب من القاضي المدني رخصة بيع ما يلي- 8
  .وسائل النقل المحجوزة بعد رفض كفالة المحضر-
  .فالبضائع المحجوزة التي ال يمكن حفظها و إال تتل-
  .البضائع التي تتطلب ظروف خاصة للحفظ-
  .الحيوانات المحجوزة حية-
 في الحاالت اإلستعجالية يمكن الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية و بناء على - 9

المادة (طلب من إدارة الجمارك أن ترخص بالحجز التحفظي لألشياء المنقولة للمخالفين 
  ). من قانون الجمارك291

لقاضي المدني هو المختص في طلبات إثبات الصحة أو رفع اليد عن الحجز التحفظي ا-10
  ).3 من قانون الجمارك الفقرة 291المادة (

األمور المسببة لبعض األضرار المرتكبة من طرف أعوان الجمارك لألشخاص في -11
دني التي  من القانون الم124حالة تفتيش المنزل بدون سبب، و تأسيس ذلك هو نص المادة 

كل عمل أي كان يرتكبه المرء و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في " تقرر أن 
  " حدوثه بالتعويض

ما يمكن مالحظته من خالل هذه الحاالت التي تعطي صالحيات البت في القضايا الجمركية 
  : للقاضي المدني أنها

  أشيرات خصصت بعض القضايا للبت من طرف رئيس المحكمة فيما يخص الت-
لبسيطة أو وامر المصادرة العينية لألشياء المحجوزة على مجهول، و كذلك بالنسبة ا

  .للحصول على رخصة البيع لبعض الوسائل و البضائع 
كما أن للقاضي المدني نصيب في البت في القضايا الجمركية عندما يتعلق األمر -

ة لألشياء المحجوزة على بالموضوع أو في حالة طلبات التعويض أو المصادرة العيني
  .المجهول

  
إن قواعد المنازعات الجمركية ليست واضحة بشأن توكيل مهام البت في القضايا      

الجمركية في المحكمة المدنية، فمرة توكل لرئيس المحكمة كقاضي االستعجال و مرة 
  .للقاضي للبت في الموضوع و ذلك حسب طبيعة القضية

                                                 
  .  من قانون الجمارك300المادة - 87
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ما سبق أن اختصاص رئيس المحكمة داخل االختصاص المدني و لكن حسب تفسيرنا ميفهم 

هذا ليس بالخلط من المشرع في توضيح مهام القاضي المدني مع القاضي االستعجالي 
  ).رئيس المحكمة(
  

ا و ـالل نفس المادة التي خصصت للقضايـرك هذا األمر و ذلك من خإن المشرع تدا     
تنظر الجهة القضائية المختصة في البت "المسائل الجمركية التي يبت فيها القضاء المدني 

ا ـوم أو استردادهـات المتعلقة بدفع الحقوق و الرسـايا المدنية، في االعتراضـفي القض
ا الجمركية األخرى التي ال تدخل في اختصاص و غيرها من قضايو معارضات اإلكراه 

  " .القضاء الجزائي 
  

لقد ضم المشرع القضايا التي تدخل في اختصاص رئيس المحكمة إلى القضايا التي      
هما تشتركان في اختالفهما عن القضاء نتدخل في اختصاص القاضي المدني على أساس أ

  . ري و العقابيجالجزائي الذي يمتاز بالطابع الز
  

  قواعد االختصاص : 2بند 
  :88 هيالمدنيالمحكمة المختصة في البت في القضايا الجمركية على المستوى 

بالنسبة للدعاوي التي تنشأ عن المخالفات تمت معيناتها بمحضر الحجز فإن   المحكمة -
المختصة هي تلك التي تقع في دائر اختصاصها مكتب الجمارك  األقرب إلى معاينة 

  .المخالفة
و عندما يتعلق األمر بالدعاوي الناتجة عن المخالفات تمت معيناتها في محضر المعاينة، -

فإن المحكمة المختصة هي المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك األقرب 
  .إلى مكان المعاينة

أما فيما يخص معارضات اإلكراه فإن المحكمة المختصة هي التي يقع في اختصاصها -
  . تب الذي أصدر اإلكراهالمك

  . تطبق قواعد االختصاص القانون العام السارية على الدعاوي األخرى-
  

  قواعد اإلجراءات : بند 
 إدارة وكانتبعد إيداع عريضة مكتوبة من طرف المدعي كان شخص متضرر ا     

مع الجمارك تقيد الدعوى المرفوعة إلى المحكمة حاال في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها 
  بيان 

 من قانون 12أسماء األطراف و رقم القضية و تاريخ الجلسة، ذلك عمال بأحكام نص المادة 
و بعد دراسة القضية من طرف القاضي المدني يصدر حكم حسب ، اإلجراءات المدنية

  .طبيعة القضية و حسب الطلبات المقدمة من طرف المدعى
  

 أيام من 10ن في هذه األحكام ضمن مهلة و في حالة صدور األحكام غيابيا يتم الطع     
  . من قانون اإلجراءات المدنية98تبليغ الحكم الغيابي و ذلك عمال بنص المادة 

  
                                                 

  .  من قانون الجمارك274المادة -  88
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بالقضية يستأنف الحكم أمام و في حالة عدم رضا أحد األطراف بالحكم الصادر      
المجلس القضائي، و الذي يجب أن يرفع في مدة شهر واحد و تسري هذه المهلة ابتداء من 

  .تاريخ تبليغ الحكم
  

مجلس القضائي المتعلقة بالقضايا الجمركية  ذات الإن القرارات الصادرة عن      
لك في إطار قواعد قانون االختصاص المدني قابلة للطعن فيها أمام المحكمة العليا و ذ

  .اإلجراءات المدنية
  

  طرق تنفيذ األحكام و القرارات القضائية :4بند
  : من قانون الجمارك فإنه293عمال بأحكام نص المادة      

يتم تنفيذ األحكام و القرارات الصادرة في الدعاوي الجمركية بكل الطرق القانونية، كما انه 
  .ة لصالح إدارة الجمارك من طرفها تحصل العقوبات المالية المستحق

يمكن كذلك تنفيذ األحكام و القرارات المتضمنة حكم باإلدانة و المصادرة عن المخالفة 
الجمركية، باإلكراه البدني طبقا ألحكام قانون اإلجراءات الجزائية و الجدير بالذكر أنه ال 

  .يمكن توقيع أنوع اإلكراه بأية معارضة كانت
  

األحكام تنفذ رغم المعارضة و االستئناف كحالة الترخيص بالبيع، و هناك هناك بعض      
 مكتب الجمارك، عمال بأحكام بأوامر ال تطبق إال بعد مضي مدة شهر من التعليق على با

  . من قانون الجمارك301نص المادة 
  

و من خالل أحكام قانون الجمارك و نظرا لخصوصياته فإنه ال تسديد بمقتضى حكم      
رفع ضده استئناف أو معارضة أو نقض، فتتوقف إجراءات التنفيذ في القضايا الجمركية 

  ".طعن بالنقض ال يقف التنفيذ"على عكس القضايا األخرى فإنه تخضع لقاعدة القانون العام 
  

  أحكام تقادم الدعوى الجمركية أمام القضاء المدني: 5 بند
حقوق و الرسوم في ظرف أربع سنوات تسقط بالتقادم دعوى الجمارك بتحصيل ال     

غير أن هذا التقادم يحصل بعد خمسة ، ابتداءا من يوم وجوب أداء هذه الحقوق و الرسوم
عشرة سنة عندما تكون إدارة الجمارك قد جهلت وجود الحادث المنشئ لحقها من جراء 

  .89تصرف تدليسي
  

رداد بعد مضي أربع سنوات نفس األمر بالنسبة لألشخاص الذين يقدمون طلبات االست     
  :90نأضد إدارة الجمارك بش

  .الحقوق و الرسوم ابتداء من تاريخ دفعها  - 1
 .البضائع ابتداء من تاريخ تسليمها  - 2
 .المصاريف المترتبة على حراسة البضائع ابتداء من تاريخ انقضاء المهلة  - 3
 

                                                 
  .  من قانون الجمارك268 المادة - 89
  .  من قانون الجمارك269المادة  - 90
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تحدد مدة التقادم المتعلقة بدعاوي التحصيل و استرجاع ما دفع و كذا الدعاوي      

 قانون 271المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذا الفرع عمال بأحكام نص المادة 
  :الجمارك

  . اعترافات بصحة الدعوى - 1
 .اإلكراه مبلغ   - 2
 .طلب مرفو ع على القضاء  - 3
 . حكم عقابي - 4
  

  الدعوى العمومية: 2فقرة
نه تحرك الدعوى العمومية بواسطة فإبناءا على القواعد األساسية لإلجراءات الجزائية،      

  .النيابة العامة مباشرة بإبالغ وكيل الجمهورية المختص إقليميا
لمحكمة و عليه يقصد بتحريك الدعوى العمومية بداية السير فيها أو تسييرها و تقديمها ل

  .1الجزائية للفصل فيها ليتم إصدار حكم فيها على أساس المخالفة المرتكبة
  

إن مسألة قمع الجريمة الجمركية ال تخرج عن المبدأ العام و تطبق عليها إجراءات      
 من قانون الجمارك مسألة قمع الجرائم 259قواعد اإلجراءات الجزائية، تناولت المادة 

  : ئم الجمركيةلقمع الجرا"الجمركية 
  ..."تمارس النيابة العامة الدعوة العمومية لتطبيق العقوبات -  

قبل تحريك الدعوى العمومية يتم إبالغ النيابة بواسطة محاضر تثبت وقائع الجرائم 
  : الجمركية بعد معاينتها أو متابعتها و سنتناول في هذا المجال

  )1بند (.ات الجمركيةاألعوان المكلفون بمعاينة و متابعة المخالف -  
   ).2بند(إثبات معاينة المخالفات الجمركيةوسائل  -  
  ).3بند (  إبالغ النيابة بالمخالفة الجمركية -  
  

  األعوان المكلفون بمعاينة و متابعة المخالفات الجمركية:1بند 
 من قانون 241أردنا معالجة هذه النقطة من خالل مقارنة احكام نص المادة 

  ) .10-98قانون (و بعد التعديل ) 07- 79قانون ( التعديل الجمارك قبل
  

   07- 79 من قانون 241المادة 
 من قانون 14يمكن لعون الجمارك و لكل عون من األعوان المعينين بأحكام المادة " 

  ".اإلجراءات الجزائية أن بإثبات المخالفات للقوانين و األنظمة الجمركية و ضبطها 
  :تص بمعاينة المخالفة الجمركية كل منحسب نص المادة فإنه يخ

  .العون الجمركي -  
  . من قانون اإلجراءات الجزائية14األعوان المعينين بأحكام نص المادة  -  

  

  

  

  

  

  .18 و 17 ص 1992 بغدادي، اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر موالي ملياني 1
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    10- 98 من قانون 241المادة 
يمكن أعوان الجمارك و ضباط الشرطة القضائية و أعوانها المنصوص عليهم في "      

راس قانون اإلجراءات الجزائية، وأعوان مصلحة الضرائب و أعوان المصلحة الوطنية لح
ار و الجودة ـالشواطئ و كذا األعوان المكلفين بالتحريات اإلقتصادية و المنافسة في األسع

  "و قمع الغش ان يقوم بمعاينة المخالفات الجمركية و ضبطها
  

معاينة المخالفة  المشرع وسع من دائرة المعنيين بمن خالل النص المعدل نستنتج أن     
اط الشرطة القضائية و أعوان ـرع خول صراحة ضبالل أن المشـالجمركية و ذلك من خ

مصلحة الضرائب و أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ و كذا األعوان المكلفين 
  .بالتحريات االقتصادية و المنافسة في األسعار و الجودة و قمع الغش

األعوان باإلضافة إلى أن النص األول خول صالحية المعاينة باإلضافة إلى العون الجمركي 
 من قانون اإلجراءات الجزائية، أما نص الثاني فخول 14المعنيين بإحكام نص المادة 

 أعوان الضبط القضائيصالحية المعاينة إلى ضباط الشرطة القضائية و أضاف إليهم 
  . من قانون اإلجراءات الجزائية15المنصوص عليهم في المادة 

  
اهرة الغش و ـام المشرع الجمركي بظـتم يعكس مدى إه241ص المادة ـإن تعديل ن     

التهريب الجمركي و بذلك يكون قد حاول تكييف نصوص الرقابة مع تطور ظاهرة التهريب 
  .و الغش الجمركي 

  
  وسائل إثبات معاينة المخالفات الجمركية: 2بند

 في المحاضر التي يحررونها ةلقد نظم المشرع وسائل إثبات المخلفات المتمثل
 من قانون الجمارك و هي محضر الحجز و 241نصوص عليهم في نص المادة األعوان الم

  . المعاينة
  
  . محضر الحجز - 1

 242 لقد خصص المشرع لمحضر الحجز مساحة من قانون الجمارك، من المادة 
إن المشرع من خالل المواد المخصصة لمحضر الحجز لم يعطي تعريف له، بل ، 251إلى 

  :91 منهاجب أن يتضمنها محضر الحجزيي اكتفى بوضع البيانات الت
  .تاريخ، ساعة و مكان الحجز -  
  .سبب الحجز -  
  .التصريح بالحجز للمخالف -  
  .ألقاب و أسماء و صفات و عناوين الحاجزين -  
  . وصف البضائع المحجوزة و طبيعة الوثائق المحجوزة-  
  .مكان تحرير المحضر و ساعة ختمه -  
  . لقب و اسم وصفة حارس البضائع المحجوزة و عند االقتضاء -  
  

  
  

                                                 
  . من قانون الجمارك245المادة - 91
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 على المحرر لمحضر الحجز أن يقرأه 247كما ان المشرع اوجب من خالل نص المادة 
  . ه و أن يسلمه نسخة منهعلى المخالف أو المخالفين و أن يدعه على توقيع

  
  محضر المعاينة  -2

إن معاينة المخالفات الجمركية التي تتم بواسطة أعوان الجمارك يجب ان تكون 
 و المنصوص 92أوجب المشرع بعض البيانات في محضر المعاينة، موضوع محضر معاينة

  : من قانون الجمارك و هي252عليها في المادة 
  .اسمائهم و صفاتهم و إقامتهم اإلداريةألقاب األعوان المحررين و -  
  .تاريخ ومكان التحريات التي تم القيام بها -  
  .طبيعة المعاينات التي تمت-  
  .الحجز المحتمل للوثائق مع وصفها-  
  .األحكام التشريعية أو التنظيمية التي تم خرقها-  

م عمليات و عالوة على ذلك يجب أن يبين في المحضر أن األشخاص الذين أجريت عنده
المراقبة و التحري قد اطلعوا بتاريخ و مكان تحرير هذا المحضر و أنه قد تلي و عرض 

  .عليهم لتوقيع
  

يختلف محضر المعاينة عن محضر الحجز في األشخاص المؤهلين لتحرير المحضر،      
 من قانون الجمارك 252إن األشخاص المؤهلين لتحرير محضر المعاينة حددته نص المادة 

 من قانون 14عوان الجمارك دون اإلشارة لألعوان المنصوص عليها في نص المادة بأ
  .اإلجراءات الجزائية على عكس محضر الحجز

  
من خالل دراستنا للنصوص المتعلقة بأحكام الحجز أحسسنا بعض التناقض بين نص      

الجمركية  و نص  من قانون الجمارك الواقعة في قسم األحكام العامة للمنازعات 241المادة 
 من قانون الجمارك الواقعة في محضر المعاينة، ألن نص المادة األول أشرك 252المادة 

نه أقصى االشرطة القضائية مع أعوان الجمارك في تحرير المحاضر، أما النص الثاني ف
  .ضباط الشرطة القضائية من هذه المهام

محاضر الجمركية تعتبر الوسيلة و السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو هل أن ال
  الوحيد إلثبات المخالفة ؟

   
 من قانون الجمارك 258أن المشرع أجاب على هذا التساؤل من أحكام نص المادة      

  فضال عن معاينة التي تتم بواسطة المحاضر يمكن إثبات المخالفات "التي تنص على ما يلي 
ن لم يتم أي حجز و أن البضائع التي تم احتى والجمركية و متابعتها بجميع الطرق القانونية 

  .التصريح بها لم تكن محال آلية مالحظة خالل عملية الفحص
اضر التي تثبت ـادات و المحـات و الشهـيمكن أن تستعمل كذلك بصفة صحيحة المعلوم

  ".و غيرها من الوقائع األخرى التي تسلمها أو تضعها البلدان األجنبية كوسائل إثبات
  
  

                                                 
  .  من قانون الجمارك258ادة الم- 92
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  : إن أهمية أحكام هذه المادة تتضح من خالل ما يلي     

  .لم تجعل من المحاضر الوسيلة الوحيدة إلثبات المخالفة -  
  .نية إلثبات المخالفةإمكانية استعمال أو االستناد إلى جميع الطرق القانو -  
إباحة استعمال المعلومات و الشهادات و المحاضر التي تسلمها أو تضعها البلدان  -  

  .األجنبية  
إال أن هذا النص يسوده بعض اإلبهام و ذلك من خالل عدم إعطاء المشرع معنى واضح و 

 الطرق فكان من االفضل توضيح هذا الغموض  بحصر" جميع الطرق القانونية " مفسر لـ
  .القانونية المعينة إلثبات المخالفة

و بعد تطرقنا لوسائل إثبات المخالفة يحضرنا التساؤل حول مصير أدوات إثبات الجريمة 
  .؟الجمركية التي عادة ما تتصور في المحاضر

  
  إبالغ النيابة بالمخالفة الجمركية:3بند 

لوكيل الجمهورية فيتخذ بشأنها بعد إثبات المخالفة الجمركية ترسل المحاضر المحررة      
 من قانون اإلجراءات الجمركية و ذلك حسب وقائع 36القرار المالئم عمال بأحكام المادة 

  :93القضية و وصفها القانوني و عليه يكون مصير الملف كاألتي
  
   :حفظ الملف- 1

لمجتمع و شرها بواسطة النيابة التي تمثل ااالدعوى العمومية حق للمجتمع يحركها و يب     
  :مع هذا فأن القانون يسمح للوكيل الجمهورية حفظ الملف في الحاالت التالية

  
  : العناصر المكونة للجريمة غير متوفرة-أ

إن أركان الجريمة في القانون العام هي الركن المادي، الشرعي و المعنوي، ويشترط      
  .لقيام الجريمة توافر األركان الثالثة مجتمعة

 في ما يتعلق ها عن جريمة القانون العام خاصة الجمركية تختلف في تكوينإن الجريمة 
  .بالركن المعنوي الذي ال يعتبر من أركان الجريمة الجمركية

  
  :الوقائع غير قابلة للمتابعة ألسباب تمس الدعوى العمومية نفسها-ب
      سنتين و عليه في الجنح يكون التقادم بمرور ثالث سنوات أما في المخالفة ب: التقادم -  

  .تطبق أحكام التقادم في القانون العام على الجريمة الجمركية
  .وفاة المتهم المرتكب للجريمة الجمركية -  
  .صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه -  
  .العفو الشامل -  
  ذا لم في حالة إلغاء القانون الجزائي تسقط الدعوى العمومية إ: إلغاء القانون الجزائي -  

  .   تحرك و في حالة تحريكها تتوقف           
  إذا كانت الوقائع ال تقبل أي تكييف جزائي يحفظ : الوقائع ال تقبل أي تكييف جزائي -  

  .    وكيل الجمهورية المحضر           

                                                 
أحسن بوسقيعة، موقف القاضي من المحاضر الجمرآية، الفكر القانوني محلة دورية تصدر عن إتحاد الحقوقيين الجزائريين، العدد الرابع نوفمبر - 93
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  .انعدام األدلة -  
  
   : األمر بمواصلة التحقيق االبتدائي -2

بمواصلة التحريات التي قامت بها يمكن لوكيل الجمهورية ان يأمر الشرطة القضائية      
دارة الجمارك و يمكنه كذلك أن يأمر هذه اإلدارة بمواصلة التحقيق الذي قامت به الشرطة إ

  .القضائية األخرى
  
  :لمحضر على قاضي التحقيقإحالة ا -3

يمكن لوكيل الجمهورية ان يحيل المحضر على قاضي التحقيق و يطلب منه فتح      
  .التحقيق ضد شخص معين أو ضد مجهول

   
  :  إحالة المحضر على المحكمة -4

إذا رأي وكيل الجمهورية أن القضية جاهزة و انها وضحة يمكن له ان يحيلها مباشرة      
  . سواء عن طريق تلبس بالجنحة أو عن طريق إجراءا اإلستدعاء المباشرةكماعلى المح

  
تحرك الدعوى العمومية في القضايا الجمركية،  فتنحصر في الجنح دون المخالفات و      

نحن نرجع ذلك إلى كون المخالفات الجمركية أرادها المشرع أن تكون معاقبة بعقوبة مالية 
  .فقط على عكس الجنحة الجمركية

  
  درجات المخلفات و الجنح الجمركية:4بند 

و في مايلي نبين تقسيم الذي جاء به المشرع للجريمة الجمركية سواء كانت مخالفة او      
  .جنحة
  المخالفات الجمركية : أوال
  :الدرجة األولى -

دارة الجمارك تطبيقها عندما إو هي كل مخالفة ألحكام القوانين و األنظمة التي تتولى      
  .ال يعاقب هذا القانون على هذه المخالفة بصرامة أكبر

 المخالفات د من قانون الجمارك على سبيل الحصر الحاالت التي تفي319و قد حددت المادة 
  :من الدرجة األولى

  .كل سهو أو عدم صحة البيانات تتضمنها التصريحات الجمركية * 
ك كل مخالفة ألحكام المتخذة في  و كذل229 و 61، 57، 53كل مخالفة ألحكام المواد * 

  .تطبيق مواد هذا القانون
  .كل تصريح مزور في تعيين المرسل إليه الحقيق أو المرسل الحقيقي * 
  . أشهر03عدم تنفيذ التزام مكتتب، عندما ال يتجاوز التأخير المعاين مدة * 
مجال العبور دون عدم احترام المسالك و األوقات المحددة و كذا المحاوالت المعاينة في * 

مبرر مشروع و التي يكون هدفها أو نتيجتها تتشوية وسائل الترصيص او األمن أو التفرق 
  .عنها و جعلها غير صالحة

  .  من هذا القانون48 و 43كل مخالفة ألحكام المادتين * 
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بغرامة قدرها ) ع.ق(و تكون العقوبة في هذاه الحالة فضال عن العقوبات الجزائية 
  . دج 5000،00

  
  :الدرجة الثانية -

تعتبر كل مخالفة ألحكام القوانين و األنظمة التي تتولى ادارة الجمارك تطبيقها عندما      
قوق و الرسوم أو التغاضي عنها يكون الهدف منها أو نتيجتها هو التملص من تحصيل الح

عندما ال يعاقب عليها بصرامة أكبر و في هذه الحالة تكون العقوبة بغرامة تساوي ضعف 
  .مبلغ الحقوق و الرسوم

  : المخالفات من الدرجة هي كل األفعال األتية320و على حسب نص المادة 
ريحات الموجزة كل نقص غير مبرر في الطرود أو نقص في بيانات الشحن و في التص* 

  .و كل اختالف في نوعية البضائع المقيدة في بيان الشحن او في التصريحات الموجزة
  .عدم الوفاء باإللتزامات المكتتبة مكليا أو جزئيا* 
  .كل تصريح مزور للبضائع من حيث النوع أو القيمة أو المنشأ* 
  .لعبور خالل نقلها عمليات استبدال التي تطرأ على البضائع الموضوعة تحت نظام ا* 

  
  : الدرجة الثالثة -

رسم مرتفع و عندما ال ـائع المحضورة أو الخاضعة لـهي كل مخالفة تتعلق بالبض     
  :يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكبر و األفعال المعنية بهذا التعريف هي

يقة  عدة رزم أو طرود مغلقة كوحدة في التصريحات الموجزة مهما كانت طرمتقدي* 
  .جمعها

ر ـاريف المرسلة إلى آخصـة الجمركية البريدية للمـالفات المعاينة عند المراقبـالمخ* 
  .و المجردة من الطابع التجاري

  .التصريحات المزورة من طرف المسافرين* 
 من قانون الجمارك و يعاقب على هذه األفعال بمصادرة البضائع 22مخالفة أحكام المادو * 

  94.المتنازع فيها 
  

  : الدرجة الرابعة -
هي كل المخالفات التي تتعلق ببضائع غير محظورة و غير خاضعة لرسم مرتفع      

  .مرتكبة بواسطة فواتير و شهادات او وثائق أخرى مزورة
  :و األفعال المقصودة هنا هي 

  . التحريفات المزورة من حيث النوع او القيمة أو المنشأ-
  .يين المرسل إليه الحقيقي التحريفات المزورة في في تع-
 و يعاقب على هذه المخالفات بمصادرة البضائع محل الغش أو بدفع قيمتها المحسوبة -

  95. دج5000 و ما يليها من قانون العقوبات بغرامة مالية قدرها 16وفق المادة 
  
  

  

                                                 
  . من قانون الجمارك321 المادة  94
  . من قانون الجمارك322 المادة  95
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  : الدرجة الخامسة -
 من قانون الجمارك أعد المخالفة من الدرجة الخامسة كل أعمال التهريب 323المادة      

  .التي تتعلق بالبضائع الغير خاضعة لرسوم مرتفعة
و عليه يعاقب على هذه المخالفات بمصادرة البضائع محل الغش و بغرامة مالية قدرها 

  . دج10.000،00
  
  الجنح الجمركية: انيا ث

 درجات 04على غرار  المخالفات فان التشريع الجمركي قسم الجنح الجمركية إلى      
  :هي كاالتي

  
  : 96الدرجة األولى -

تعد الجنح من الدرجة األولى كل مخالفات للقوانين و األنظمة التي تتولى ادارة      
ضعة لرسم مرتفع يضبط في مكاتب الجمارك تطبيقها عندما تتعلق ببضائع محضورة أو خا
  .أو مراكز الجمارك أثناء عمليات الفحص و المراقبة

 :و يعاقب على هذه الحاالت بـ     
 .مصادرة البضائع محل الغش و البضائع التي تخفي الغش -
 .غرامة مالية تساوي قيمة البضائع المصادرة -
 . أشهر06و الحبس من شهرين الى  -
 

  : 97الدرجة الثانية -
كل أعمال التهريب التي تتعلق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع تعد جنحة من      

  :الدرجة الثانية و يعاقب على هذه المخالفات بما يأتي
  .مصادرة البضائع محل الغش التي تخفي الغش -
 .غرامة مالية تساوي ضعف قيمة البضائع المصادرة -
 . أشهر12 أشهر الى 06الحبس من  -
 

  : 98الدرجة الثالثة
تعد جنحة من الدرجة الثالثة كل أعمال التهريب التي تتعلق ببضائع محظورة أو      

 أفراد فأكثر سواء حملوا 03خاضعة لرسم مرتفع و التي ترتكبها مجموعة متكونة من 
  .كلهم البضائع محل الغش أم ال

  :يعاقب على هذه المخالفات بما يأتي
 .ي تخفي الغشمصادرة البضائع محل الغش و البضائع الت -
 . مرات قيمة البضائع المصادرة03غرامة مالية تساوي  -
 .الحبس من عام إلى عامين -
 

 
                                                 

  .الجمارك من قانون 325 المادة  96
  . من قانون الجمارك326 المادة  97
  . من قانون الجمارك327 المادة  98
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  : 99الدرجة الرابعة -
ضعة لرسم مرتفع و التي كل أعمال التهريب التي تتعلق ببضائع محضورة أو خا     

ترتكب باستعمال سالح ناري أو حيوانات أو مركبة جوية أو سيارة أو سفينة تقل حمولتها 
  . طن اجمالي500 طن صافية أو عن 100عن 

  :هذه الحاالت قرر المشرع الجمركي العقوبات التاليةلو معاقبة 
  . مصادرة البضائع محل الغش و وسائل النقل-
  .وي أربع مرات القيمة المدمجة للبضائع المصادرة و وسائل النقل غرامة مالية تسا-
  . شهر60 شهر الى 24 الحبس من -
  
 التهريب و  ظاهرةىبحرصه عليتميز قانون الجمارك من حيث الوصف الجزائي      

ذا كانت هذه البضاعة من ا بحسب طبيعة البضاعة محل الجريمة فاالعقوبات  المقررة له
حضورة عند الدخول أو الخروج أو الخاضعة لرسم مرتفع عند الدخول صنف البضائع الم

  . من قانون الجمارك328 – 325يوصف فعل التهريب جنحة و يطبق عليه العقوبات 
و في الحالة العكسية أي اذا كانت البضاعة محل الجريمة ليست من البضائع المحضورة 

م المرتفع يوصف فعل التهريب عند اإلستيراد و التصدير و ال من تلك الخاضعة للرس
  . من قانون الجمارك321-319مخالفة و يطبق عليها أحكام نص المادة 

  . الدعوى العمومية تحرك في الجنح الجمركية دون المخالفاتالقد راينا سابق
  و السؤال الذي يطرح في هذا المجال هو ماهو مصير المخالفات الجمركية؟

  
مارس الدعوة العمومية لتطبيق قانون العقوبات و من جهة و أخيرا نقول أن النيابة ت     

أخرى تمارس ادارة الجمارك الدعوى الجبائية لتطبيق الجزاءات الجبائية و يجوز للنيابة 
  . بالتبعية للدعوى العمومية الجبائيةالعامة أن تمارس الدعوى

  
  .الدعوى الجبائية: 3فقرة 
 االقتصادي الوطني المشرع الجمركي أخصها  الجمركية على المخالفةنظرا لخطورة      

بنوع من االهتمام حيث أضاف إلى الدعوى العمومية الدعوى المالية و المسماة بالدعوى 
  .الجبائية

  
  : من قانون الجمارك في هذا الخصوص على ما يلي259لقد نصت احكام نص المادة      

  :"قمع الجرائم الجمركيةل"
  .وى العمومية لتطبيق العقوباتتمارس النيابة العامة الدع  - 1
 و يجوز لنيابة العامة تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائية لتطبيق الجزاءات الجبائية  - 2

 ". أن تمارس الدعوى الجبائية بالتبعية للدعوى العمومية
من خالل أحكام النص يمكن لنا استخالص فكرة إنفصال الدعوى الجبائية عن الدعوى 

  . يعطي للدعوى الجبائية طابع خاصالعمومية و هذا ما
  

  
  

                                                 
  . من قانون الجمارك328 المادة  99
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و لقد فرض هذا األنفصال مجموعة من اإلعتبارات االقتصادية و الجبائية، هذه      
و هو امكانية ممارسة نشاطها األخيرة جعلت من المشرع يعطي ادارة الجمارك امتياز 

  .الجبائي بصفة خاصة و أساسية 
  

و من أحكام النص السابق نجد ان إدارة الجمارك هي صاحبة االختصاص في ممارسة      
الدعوى الجبائية إذ تمثل أمام القضاء في الدعاوي التي تكون طرفا فيها من قبل أعوانها و 

ؤالء االعوان ملزمين بتقديم تفويض خاص خاصة من قبل قابض الجمارك دون أن يكون ه
  .100بذلك

  
  خصوصية الدعوى الجبائية: 1بند 

     تتميز الدعوى الجبائية عن الدعوى العمومية و عن الدعـوى المدنية و يمكن 
تـوضيح ذلك من خالل بعض أحكام الدعوى الجبـائية بمقارنتها مع أحكـام الدعوى 

  :101المدنية و العمومية
ائية منفصلة عن الدعوى العمومية و ذلك من خالل أن إدارة الجمارك هي  الدعوى الجب-

  .صاحبة االختصاص الدعوى الجبائية و النيابة هي صاحبة إختصاص الدعوى العمومية
  . عقوبات الدعوى الجبائية هي عقوبات مالية-
  . الدعوى المالية تبقى قائمة بين حالتي إنتقاء وجه الدعوى أو الحكم بالبراءة-
 إدارة الجمارك تباشر دعواها و دونما الحاجة إلى التمسك، أو لتبرير الضرر المالي الذي -

ينتج للخزينة العامة من جراء المخالفة المالي الذي ينتج عن للخزينة العامة من جراء 
  .المخالفة في إثبات الضرر، و أساس الدعوى المالية

ارك الحق في رفع االستئنافات ضد أوامر  الدعوى المالية ليست دعوى مدنية فإدارة الجم-
 من قانون 277قاضي التحقيق المتعلقة بالحبس االحتياطي إذ لم يحترم أحكان المادة 

 من قانون اإلجراءات 173الجمارك و في نفس األجال المحددة للنيابة، في حين ان المادة 
  .الجزائية ال تجيز للطرف المدني مثل هذا االستئناف

 يمكنها أيضا أن ترفع طعنا بالنقض ضد قرار صادر عن غرفة اإلتهام مؤيدة  و بالتبعية-
ألمر قاضي التحقيق الرامي إلنتفاء وجه الدعوى العمومية حتى و لو النيابة لم ترفع طعنا 
في حين أن المادة تشترط لجواز الطعن بالنقض للطرف المدني أن يكون ثمة طعن من 

  .جانب النيابة العامة
دعوى المالية أمام الجهات الجزائية باستثناء الحالتين المنصوص عليها في  تباشر ال-

  .من قانون الجمارك288- 261المادتين 
 تختلف الدعوى المالية في الدعوى المدنية في أسباب و شروط إنقضاء الدعوى إال أن -

 فيها تقارب مع الدعوى العمومية في مدة التقادم و تبتعد عنها من حيث شروط سريان
 . التقادم
  
  

  
  

                                                 
  . من قانون الجمارك280المادة - 100
   16عدالة مرجع سابق ص /بوسقيعة أحسن المتابعة في المادة الجمرآية ملتقى جمارك - 101
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تهدف الدعوى الجبائية إلى استصدار عقوبات مالية تتمثل في الغرامات و المصادرة 

  .المنصوص عليها في قانون الجمارك
  الغرامة و المصادرة كعقوبة مالية: 2بند

 في كونها وسيلة في يد ادارة الجمارك بصفتها  تتمثل اهمية العقوبات المالية الجمركة     
ادارة جبائية لحصول على قيمة مالية من طرف الجناة لسبب ارتكابهم األفعال المضرة 

  .باالقتصاد الوطني
   .الغرامة المالية -والأ

صف الغرامة بالتعويض  عن و10-98لقد تخلى المشرع بتعديل قانون الجمارك      
  .المدني

  
 تهدف استصدار حكم امن األنسب إعطاء وصف مالي للغرامة الجمركية ذلك ألنه    

ينص على غرامة مالية و عليه هناك من عرفها بالجزاء المالي الذي يوقع على المتهم 
  .بالتهريب الجمركي

     
القاضي  الستصدارها في حكم بإعتبار الغرامة عقوبة مالية تطلبها إدارة الجمارك من    

انونية ال يجوز إنتهاكها، فما هي حاالت الحكم بالغرامة؟ و ـفإن مقدارها محدد بنصوص ق
  .ما هو مقدارها؟ 

  
  :حاالت الحكم بالغرامة المالية

  .معظم الجرائم الجمركية تعاقب بالغرامة المالية سواء كانت مخالفة أو جنحة     
خصص للدعوى العمومية وأن عرضنا تقسيم أو تصنيف الذي لقد سبق لنا في المجال الم

جاء به المشرع للمخالفات الجمركية، لكن ال وجود مانع في إعادة عرضها بإجاز من أجل 
  .تبين مقدار الغرامة في كل درجة من المخالفات

  : مخالفة الدرجة االولى
قانون 319لمادة ا( دج 5000لقد حدد المشرع مقدار غرامة مخالفة الدرجة األولى بـ

  ).الجمارك
  : مخالفة الدرجة الثانية 
غ الحقوق ـة بغرامة تساوي ضعف مبلـالفات المصنفة في هذه الدرجـاقب على المخـيع

  ). من قانون الجمارك 320(و الرسوم المتلمص منها أو المتغاضي عنها
  : مخالفة الدرجة الثالثة

لفات من عقوبة الغرامة إال أنه جعل  لقد أعفى المشرع الجمركي هذه الدرجة من المخا
  . من قانون الجمارك321المصادرة عقوبة لهذه الدرجة عمال بأحكام نص المادة 

  : مخالفة الدرجة الرابعة
مصادرة البضائع في حال الغش لمقدار غرامة المخالفات المصنفة في هذه الدرجة باإلضافة 

  . من قانون الجمارك و ما يليها16أو دفع قيمتها المحسوبة وفقا الحكام نص المادة 
  : مخالفة الدرجة الخامسة

دج و بمصادرة البضائع محل 10.000 يعاقب على مخالفات هذه الدرجة بغرامة قيمتها 
  .الغش
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   ركية المعاقب عليها بالغرامة و مقدارهاحاالت الجنح الجم: ثانيا
ركية ـ الجم الجنحةالف طبيعةـ الجمركية بإختةة  في الجنحـوبة الغرامـتختلف عق     

  . 102و خطورتها، أي بإختالف الوصف القانوني للجريمة
  :جنحة الدرجة األولى

  .إن غرامة جنحة الدرجة األولى تساوي قيمة البضائع المصادرة
  :الثانيةجنحة الدرجة  

  .جعل المشرع قيمة غرامة هذه الدرجة بضعف قيمة البضائع و المصادرة
  :جنحة الدرجة الثالثة

  .ثالث مرات قيمة البضائع المصادرة هي قيمة غرامة جنح الدرجة الثالثة
  :جنحة الدرجة الرابعة

ضائع غرامة هذا النوع من الجنح هو غرامة مالية و تساوي أربع مرات القيمة المدمجة للب
  .المصادرة وسائل النقل

  
إن المشرع أراد أن تكون قيمة الغرامة في الجنح محددة بقيمة البضائع المصادرة، و      

هذا ما يجعلنا نقول استنادا للمواد المخصصة للجنح انها تشمل على عقوبة المصادرة التي 
  .يتم على اساس قيمتها تحديد قيمة الغرامة

  .الثاني من العقوبات الماليةو في ما يلي سنتعرف لنوع 
  
  المصادرة الجمركية: 3بند

يتم النطق بالمصادرة في ، المصادرة عقوبة جبائية تطلب إدارة الجمارك بتطبيقها     
الجريمة الجمركية ضد محل الجريمة و ليس ضد المخالف مهما كانت اليد التي تحوز 

  .103البضاعة حتى و لو كانت البضاعة من دون مالك
 تهدف المصادرة من جهة إلى القضاء على البضائع المحظورة بصفة مطلقة و من و عليه

جهة أخرى تهدف إلى تجريد المخالف ليس فقط من بضائع الغش و لكن ايضا وسيلة النقل 
  .المستعملة و من جميع األشياء التي ساعدت على إخفاء محل الغش

  
  :مضمون المصادرة -أوال

  .اختالف طبيعة الجريمة الجمركيةيختلف مضمون المصادرة ب     
  

  : المصادرة في المخالفات الجمركية-ثانيا
 المصادرة  جعلتإذا كانت الجريمة مخالفة تصادر البضائع المتنازع عليها فقط، لقد     

المادة ( كعقوبة مالية للمخالفات الدرجة الثالثة فقط باعتبارها معفية من الغرامة المالية
  ).من قانون الجمارك321

  
  
  

                                                 
 المعدل و المتمم بقانون الجمارك، دار 10-98ي ضوء الفقه و اجنهاد القضاء و الجديد و احكام قانون بوسقيعة أحسن المنازاعات الجمرآية ف. د- 102

  .274، ص 1998الحكمة للتوزيع و النشر 
 ، مجلة الجمارك1991 مارس 7و 6عدالة الذي انعقد في فترة مابي /صالح الهادي ، الموصفات القانونية للغرمات و المصدرات، ملتقى جمارك - 103

  .1992عدد خاص مارس 
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  : المصادرة في الجنح الجمركية-ثالثا
ن المصادرة تتضمن البضائع محل الغش و وسائل النقل إإذا كانت الجريمة جنحة ف     

فة بينة في تغطية الغش إال انه استبعدت المستعملة و األشياء األخرى التي استعملت بص
 في 1986 مكرر لقانون المالية لسنة 326مصادرة وسائل النقل بموجب أحكام نص المادة 

  :الحاالت التالية
دج و كانت 10.000إذا كانت قيمة البضائع المتنازع عليها في السوق الداخلية ال تتجاوز -

  .الوقائع ال تشكل فعال من افعال التهريب
  .ذا كانت وسيلة النقل سفينة المستعملة سفينة أو طائرة إ-
 في حالة التفريغ أو الشحن غشا داخل الموانئ أو المطارات المفتوحة للنشاط الدولي، -

  .غير ان وسائل النقل التي استعملت في رفع أشياء محل الغش تصادر في الحالة
  
  :تقادم الدعوى الجبائية:4بند

 أحكام تقادم الدعوى الجبائية في قانون الجمارك، لكن  المشرع صراحة علىينصلم 
 من قانون الجمارك أن قواعد تقادم الدعوى الجبائية 266يفهم من خالل أحكام نص المادة 

  .هي نفس قواعد تقادم الدعوى العمومية
تسقط بالتقادم دعوى قمع الجنح :"  من خالل ما يلي266و تأسيسنا في ذلك هو نص المادة 

  ..."الجمركية
 من قانون الجمارك التي نصت على 259و هي نفس العبارات المستعملة في نص المادة 

  "لقمع الجرائم الجمركية" الدعوى الجبائية و الدعوى العمومية
  .تمارس النيابة الدعوى العمومية -    
  ..."  تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائية-    

  
 المخالفات الجمركية و كإستثناء عن مبدأ  الجمركية كإجراء تسويةالمصالحة: 2فرع 

  الرقابة القضائية
يقصد بالمصالحة اإلدارية للمخالفة الجمركية اإلجراء المعد من قبل التشريع الوطني      

الذي يتم بموجبه تخويل الجمارك تسوية المخالفات الجمركية، كما يعني أيضا االتفاقية التي 
حيتها ضمن صالحياتها عن مالحقة المخالفة بموجبها تتخلى الجمارك في حدود صال

  .الجمركية شريطة أن يلتزم الشخص أو األشخاص المتورطين بشروط معينة
  

حيث أن 10-98إن المصالحة الجمركية مصطلح جديد جاء بتعديل قانون الجمارك      
  من قانون اإلجراءات6 نص على التسوية اإلدارية التي تناسب نص المادة 07- 79قانون 

ال يجوز بأي " الجزائية و هي المادة التي تنص بصريح العبارة في فقرتها األخيرة على أنه
و عليه كان من المستحيل أن ينص قانون " وجه من الوجوه أن تنقضي الدعوى بالمصالحة

  .الجمارك على إجراء محظور قانونا لذلك استعمل المشرع كلمة التسوية اإلدارية 
  

 1986 مارس 4 المؤرخ بـ 05-86 بموجب قانون 6 نص المادة أما بعد التعديل     
يجوز أن تنقضي الدعوى " الذي من شأنه أجاز انقضاء الدعوى العمومية بالمصالحة

  ".يجيزها صراحةالعمومية بالمصالحة إذا كان القانون 
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جاز قانون الجمارك صراحة المصالحة في المادة الجمركية و ذلك بموجب احكام نص ألقد 

 من قانون الجمارك بعد ان نص في النفس النص على القاعدة العامة في 2  فقرة265المادة 
إجراءات متابعة المخالفات و هي إحالة مرتكب المخالفة الجمركية على الجهة القضائية 

  .لمختصة قصد محاكمتهم، و هذا ما يعطي للمصالحة طابع استثنائيا
  

  شروط المصالحة الجمركية: 1فقرة 
مادام إجراء المصالحة الجمركية إجراء استثنائي لحل النزعات تتمتع به إدارة      

  :الجمارك، فالبد من توافر الشروط من اجل قيام المصالحة، و نعرضها في ما يلي
  

  : طلب المصالحة
على تقديم طلب من   من قانون الجمارك بصريح العبارة2 فقرة 265لقد نصت المادة      

  .المخالف يبدي فيه رغبته في التسوية اإلدارية
و بما انه لم يتم توضيح شكل أو نوع  الطلب فإنه يمكن أن يكون طلب كتابي أو شفوي، 

  .لكن عادة  إجراءات المصالحة جعلته غالبا كتابيا
  

  : البضاعةطبيعة 
لقد منع المشرع صراحة المصالحة في المخالفات المتعلقة بالبضائع المحظورة عند      

  . من قانون الجمارك21 من المادة 1االستيراد أو التصدير حسب مفهوم الفقرة 
تعد " فإنه 3  فقرة265و بالرجوع لنص المادة المشار إليه بموجب أحكام نص المادة 

  ".بضائع التي منع استيرادها أو تصديرها بأية صفة مطلقةالبضائع محظورة كل ال
  .أحكام النص السابق أحكام عامة ينقصها التفسير و التوضيح

لكننا نظن ان المشرع عمد على هذه الصياغة، لكي ال يحصل البضائع المحظورة في 
مصالحة حاالت معينة، مما يجعل بعض المخالفات المتعلقة بالبضائع المحظورة تستفيد من ال

  .نظرا لعدم ذكر هذه الحالة في الحاالت المقدمة على سبيل الحصر
و رغبة المشرع في عدم حصر البضائع المحظورة تطرجم توخيه للحذر أما التطور الذي 

  .تعرفه السلع و المواد التي قد تلحق أضرارا باالقتصاد الوطني
  

 تستفيد من المصالحة لكون يمكننا على سبيل المثال تقديم بعض الحاالت التي ال     
 265 في المادة 07-79البضاعة المحظورة و التي نص عليها المشرع في قانون الجمارك 

  :و هي الحاالت األكثر شيوعا) قبل التعديل(
  
  :المخذرات -أ

إن مكافحة المخدرات مسألة عالمية و ليست وطنية فحسب، نظرا ألثارها السلبية      
  .االقتصاد بصفة عامة و اإلنسان بصفة خاصةالخطيرة التي تعود على 

 نظرا 105، كما أحاطها بنوع من االهتمام104لقد قنن المشرع هذه الظاهرة  بعدة قوانين
  .لخطورتها الالمتناهية

                                                 
  .32عدالة مرجع السابق ص /أنظر إلى ما جاء به السيد سيدهم مختار، تهريب المخذرات في قانون الجمارك، ملتقى جمارك- 104
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رائم الجمركية التي يكون محلها بضاعة المخذرات من نطاق استبعد المشرع الج     
المصالحة لما تنطوي عليه من خطورة مما يجعلها تصنف ضمن البضائع المحظورة بشكل 
مطلق، و ليس هذا إال تعبيرا عن أحد مظاهر الموقف العام للمشرع الجزائري المتميز 

   .106ها بوجه خاصبتشدده إزاء مسألة المخذرات بموجه عام و المتاجرين في
  
  :األسلحة الحربية -ب

مما ال شك فيه ان المخالفات المتعلقة باألسلحة الحربية تستبعد من نطاق المصالحة 
  .كونها مسألة تعني األمن الوطني و السيادة الوطنية

  .107 و لخطورة هذه األسلحة استبعدت من نطاق المصالحة بصفة مطلقة
  

  مصالحة مع األشخاص المتابعين بسبب ارتكابهم السلطات المؤهلة إلجراء ال :2فقرة 
  . 108للمخالفات الجمركية       
إجراء المصالحة الجمركية إجراء تختص به إدارة الجمارك و لقد جاء قرار المؤرخ      
 ليحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين إلجراء المصالحة مع 1999 جوان 22في 

  : بهم للمخالفات الجمركية و هماألشخاص المتابعين لسبب ارتكا
  . المدير العام للجمارك1-  
  . المديرين الجهويين للجمارك2-  
  . رؤساء المفتشيات أقسام الجمارك3-  
  . رؤساء المفتشيات الرئيسية4-  
  . رؤساء المراكز5-  

و السؤال الذي يطرح في هذا المجال هو ما هي القضايا التي تختص بها كل األشخاص 
   .؟هم اعالهالمشار إلي

  
  قضايا من اختصاص المدير العام للجمارك: أوال

 من المقرر المشار إليه أعاله القضايا التي يدخل في اختصاص 3لقد حددت المادة      
المدير العام للجمارك من اجل المصالحة و هي سواء بأخذ رأي اللجنة الوطنية للمصالحة 

  .قبل و بعد صدور حكم نهائيأو من دونها، 
  :دون أخذ رأي اللجنة الوطنية للمصالحة -1   

في جميع المخالفات الجمركية المرتكبة من قادة السفن أو الطائرات أو المسافرين عندما 
دج او 500.000يكون مبلغ الحقوق و الرسوم المتلمص منها أو المتغاضي عنها يقل عن 

  .يساويه
  
  
  

                                                                                                                                                            
  . فيفري يتعلق بحاية الصحة و ترقيتها16 المؤرخ في 05-85قانون رقم - 105

  .ة النباتية  يتعلق بحماية الصح1987 اوت 01 المؤرخ في 17-87 قانون رقم -  
-1997عبد المجيد زعالني، خصوصيات قانون العقوبات الجمرآي، رسالة لنيل شهادة دآتورة دولة في القانون معهد الحقوق و العلوم االدارية - 106

  .440، ص 1998
  .443-442عبد المجيد زعالني المرجع السابق، ص - 107
، يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين إلجراء المصالحة مع 1999ن  جوا22 الموافق ل1420 ربيع االول عام 08قرار مؤرخ في - 108

  . األشخاص المتابعين بسبب المخلفات الجمرآية
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   :بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية -2  

 في جميع المخالفات الجمركية المرتكبة من كل األشخاص األخرين عندما يكون مبلغ 
  .دج1.000.000الحقوق و الرسوم المتلمص عنها أو المتغاضي عنها يفوق 

  
  لجهويينايا من اختصاص المدرين اقض: ثانيا
  : من المقرر السابق الذكر و هي4لقد نصت هذه القضايا المادة      

   :دون أخذ رأي اللجنة المحلية للمصالحة - 1
في جميع المخالفات الجمركية المرتكبة من قادة السفن أو الطائرات أو المسافرين أو عندما 

دج أو 500.000عن يكون مبلغ الحقوق و الرسوم المتلمص منها أو المتغاضي عنها يقل 
  .يساويه

  .بعد أخذ رأي اللجنة المحلية للمصالحة - 2
في جميع المخلفات الجمركية عندما يكون مبلغ الحقوق  الرسوم المتلمص منها أو 

دج أو يقل عنه باستثناء المادة 1.000.000دج و يساوي 500.000المتغاضي منها يفوق 
  .  من قانون الجمارك328

  .هذه الحاالت قبل و بعد صدور الحكم النهائي و تكون المصالحة في 
  

  .قضايا من اختصاص رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك: ثالثا
 من المقرر حددت القضايا التي تكون من اختصاص رؤساء مفتشيات أقسام 5المادة      

   .قبل حكم نهائيالجمارك إلجراء المصالحة 
حقوق و الرسوم الجمركية المتلمص منها و هي جميع المخالفات الجمركية متى كان مبلغ ال

  .دج أو يقل عنها500.000دج او يساوي 200.000أو المتغاضي عنها يفوق 
  

  قضايا من اختصاص رؤساء المفتشيات الرئيسة: رابعا
 و تتمثل في جميع قبل صدور حكم نهائي من المقرر 6و هي محددة بموجب المادة 

ق و الرسوم الجمركية المتلمص منها و المتغاضي المخالفات الجمركية متى كان مبلغ الحقو
  .دج أو يقل عنه200.000دج و يساوي100.000عنها يفوق 

  
  قضايا من اختصاص رؤساء المراكز : خامسا
 رؤساء المراكز إجراء المصالحة قبل صدور الحكم النهائي من المقرر 7مكنت المادة      

الحقوق و الرسوم الجمركية المتلمص منها في جميع المخالفات الجمركية عندما يكون مبلغ 
  . دج أو يساوي100.000و المتغاضي عنها يقل عن 
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  :من خالل ما سبق يمكن استخالص ما يلي
ء المصالحة مع األشخاص المتابعين لسبب النص المحدد لألشخاص المؤهلين إلجرا - 1

 . من قانون الجمارك2 فقرة 265ارتكابهم المخالفة جاء ليكمل و يفسر نص المادة 
 : زمن المصالحة في بعض الحاالت و هي - 2
  .اختصاص المدير العام للجمارك -  
  .المديرين الجهويين -  

  .ئيغير محددة بزمن إذ يمكن أن تكون قبل أو بعد صدور حكم نها
  : و الحاالت األخرى من المصالحة التي تدخل في اختصاص كل من

 .رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك -  
  .رؤساء المفتشيات الرئيسية -  
  .رؤساء المراكز-

  .فهي محددة بمدة زمنية و هي قبل صدور الحكم النهائي
  

من جهة لقيمة و نحن نرجع هذا االختالف في زمن المصالحة حسب الحاالت السابقة      
مبلغ الحقوق و الرسوم الجمركية المتلمص عنها ففي الحاالت الثالث التي منعت المصالحة 

 من المقرر فهي قيمة غير مرتفع 7، 6، 5بعد صدور حكم نهائي و ذلك بموجب المواد 
بالمقارنة مع قيمة المبلغ و الرسوم المتلمص عنها داخل في اختصاص المدير العام 

  .مديرين الجهويينللجمارك و ال
  

 من المقرر فال تجوز 7، 5،6فإذا صدر حكم نهائي في الحاالت السابقة الذكر المواد      
 سابقا على االختصاص القضائي تفيها المصالحة لعدم تكرار و تعقيد اإلجراءات كونها مر

قانون  (10-98 قانون 07- 79و صدر فيها حكم نهائي من جهة أخرى، على عكس قانون 
ائي، شريطة أن ال يترتب على ـالحة بعد صدور الحكم النهـ، أجاز إجراء المص)ماركالج

ات الجزائية ـرية و الغرامـالبة للحـالة أثر على العقوبات السـذه الحـالمصالحة في ه
  .و المصاريف األخرى

    
قضايا المصالحة التي تدخل في اختصاص المدير العام للجمارك و المديرين الجهويين  - 3
لمقسمة إلى قسمين على أساس األخذ برأي اللجنة الوطنية للمصالحة أو لجان المحلية ا

  .للمصالحة أو عدم األخذ برأيها
  أما حاالت قضايا المصالحة التي تدخل في اختصاص      

 .رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك -  
  .رؤساء المفتشيات الرئيسية -  
 .رؤساء المراكز -  

  .بالرأي لجان المصلحة بما يكون هذا السبب السابق الذكرفأعطيت من األخذ 
  ؟ لجان المصالحة هي مالوحو بمناسبة الكالم عن لجان المصالحة يحضرنا تساؤل 
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  لجان المصالحة : 3فقرة 
ل لجان المصالحة بدارسة طلبات المصالحة المقدمة من األشخاص المتابعين بسبب فكتت     

  .مخالفة التشريع الجمركي و إعطاء رأيها فيها
  

  : يوجد نوعين من لجان المصالحة     
  . اللجنة الوطنية للمصالحة في مقر المديرية العامة للجمارك -  
  .اللجنة المحلية في مقر كل مديرية جهوية -  
  

  :  من المرسوم3تتشكل اللجنة الوطنية للمصالحة حسب نص المادة 
  .المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا -  
  .مدير المنازعات، عضوا -  
  .مدير التشريع و التنظيم و التقنيات الجمركية، عضوا -  
  .مدير القيمة و الجباية عضوا -  
  .مدير مكافحة الغش عضوا -  
  .عي للمنازعات مقرراالمدير الفر -  

    
  : من المرسوم من4تتشكل اللجان المحلية للمصالحة حسب نص المادة 

  .المدير الجهوي للجمارك، رئيسا -  
  .المدير الجهوي للشؤون التقنية، عضوا -  
  . رئيس مفتشية األقسام المختص إقليما، عضوا-  
  .رئيس المكتب الجهوي لمكافحة الغش، عضوا -  
  .مكتب الجهوي للمنازعات مقراررئيس ال -  
  

تعد مصلحة الجمارك التي عاينت المخالفة ملف المنازعة و ترسله مرفقا حسب الحالة      
ان ـإلى السلطة السلمية المؤهلة للتصالح، إلحالته على اللجنة و عليه تحرر مداوالت اللج

ف المعني، اضرين، ليلحق مستخرج من المحضر بملـفي محضر يوقعه كل االعضاء الح
و بعدها يقرر المسؤولون  المؤهلون إلجراء المصالحة على أساس أراء اللجان، ما يجب 

  .تخصيصه لطلبات المصالحة
  

يمكن إنكار دور المصالحة الجمركية في حل       و في األخير ما يمكن قوله  أنه  ال
و بذلك نكون قد المنازعات الجمركية كونها وسيلة إدارية تسعى لحل النزاعات الجمركية 

  .تفادينا طول اإلجراءات و تعقيدها أمام المحاكم
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  IIخالصة الفصل 

  
عامل      سمحت لنا الدراسة من خالل التعرف على أهم االدوات الفنية المقدمة للمت

االقتصادي عن طريق الجمارك، تحت إطار التسهيالت الجمركية و إزالة الحدود و العوائق 
الجمركية، تمثلت في األنظمة الجمركية االقتصادية التي اصبحت تلعب دور فعال في خدمة 
المتعامل اإلقتصادي خاصة بعد ان عرفت تعديالت في فترة اإلصالحات حيث فتح مجال 

طاع الخاص و العام على عكس ما كانت عليه قبل االصالحات، إذ كانت االنتفاع بها للق
حكرا على القطاع العام و ايضا بالنسبة إلجراءات الحصول على االنظمة فبعد ان كانت 
معظمها من اختصاص الوزير أو المدير العام للجمارك عرفت هذه االصالحات الالمركزية 

  .على النظام و لو كانت المركزية نسبيةعلى مستوى الجهة المقدم لها طلب الحصول 
  

     و من جهة أخرى عرف إجراءات الجمركة بعض التسهيالت التي من شأنها تخفيف 
عملية الجمركة و عدم إعاقتها كجعل رقابة السلع في عملية التخليص الجمركي مرهونة 

  . بتقدير العون الجمركي و ليست إجبارية
  

الجمركية للمتعامل الغير المعتاد على هذه التسهيالت يبقي      إال إن  تقديم التسهيالت 
نتيجة هذه المبدرات نسبية، و هناك و من خالل مبادرة الجمارك في تقديم التسهيالت، من 
ينتهز هذه الفرصة ليختار الوسيلة السريعة و الغير المشروعة عن طريق التهريب و الغش 

  .الجمركي
  

ل على اإلقتصاد الوطني فإنها استعدت من خالل تطوير      الجمارك بصفتها الحصن االو
  .وسائلها التقنية و الفنية لعملية الرقابة الجمركية

  .إن الدخول من باب التفتح اإلقتصادي ال يعني الخروج من باب حماية اإلقتصاد الوطني
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  :الخـاتمــة
  

دولية كالصندوق النقد الدولي و البنك الدولي ال ينبغي إنكار دور المؤسسات ال     
إلخ، في توجيه االقتصاد الوطني من ...لإلنشـاء و التعمير و المنظمة العالمية للتجارة

  . االقتصاد المخطط إلى  المتفتح
  

و كان ذلك بعدة إصالحات و تحوالت اقتصادية، الجزائر بكل قناعة استعدت لهذه      
تا في اإلنظمام إلى عالم التفتح مدركتا أن النظام االقتصادي التحوالت االقتصادية رغب

  .السابق لم يعد مناسبا لألوضاع السياسية األخيرة
  

ت السياسة االقتصادية بمختلف الوسائل القانونية من أجل تحقيق اقتصاد دو عليه تجن     
طني من أكثر تفتحا، من أهم القطاعات التي كان لها الفضل في تحرير االقتصاد الو
  .العقليات السابقة، قطاع الجمارك الذي أثبت قدرته على التحكم في االقتصاد الوطني

من أجل تكيف الجمارك مع سياسة التفتح االقتصادي سطرت المنظومة الجمركية جملة من 
اإلصالحات رغبة في مواكبة التحوالت االقتصادية، باعتبارها من أهم الوسائل و األدوات 

  .أثرة على االقتصاد الوطنيالمؤثرة و الم
  

يمكن لنا إجمال هذه اإلصالحات و على ضوء دراستنا في اإلصالحات اإلدارية التي      
قامت بها المنظومة الجمركية و التي تجسدت في أول األمر بمحاولة التخفيف على الهيئة 

المدير الوصية على الجمارك، و إسناد بعض المهام التي كانت من اختصاص الوزير إلى 
  .العام للجمارك، بغية تقريب إدارة الجمارك من المواطن

 و الهيئات اإلدارية بجهاز إداري عصري مدعم بأحدث  مرافقكذلك تجهزت مختلف
 المتحكمة في الشبكة المعلوماتية  SIGADلي مشكلة شبكة الوسائل التكنولوجيا لإلعالم اآل

  .بكل أبعادها
  

إلصالحات اإلدارية التي عرفتها المنظومة الجمركية الدور ال يفوتنا ذكر و في إطار ا     
الجديد التي أصبحت تلعبه الجمارك إلى جانب وظيفتها الجبائية و الحمائية، الدور 
االقتصادي الجديد و ذلك من خالل محاولة ارتقائها إلى شريك اقتصادي باإلضافة إلى 

لية التفتيش التي بات لها دور بعض التنازالت التي عرفتها الجمارك عن أدوارها، كعم
  .اختياري متوقف على تقدير العون الجمركي

 على اإلصالحات اإلدارية التي قامت بها الجمارك من اجل مواكبة التحوالت ةعالو
االقتصادية، قامت من جهة أخرى بإصالحات جبائية و المتطرق إليها في دراستنا تمثلت 

 على نظام التجارة الخارجية مما أفادها بنوع 1992 في إدخال اإلصالح الجبائي ربقدر كبي
 إصالحات ةمن الشفافية و الوضوح كما انه من جهة أخرى قامت المنظومة الجمركية بعد

على التعريفة الجمركية فعرفت تطورا كبير عبر تاريخ المحطات االقتصادية فعرفت تطورا 
  ، %30، %15،%5سبكبيرا تمثل في تعداد نسب التعريفة الذي وصل إلى ثالثة ن
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ل أعلى ـع عشر معدل أين وصـافة إلى اإلعفاء الجمركي بعد أن كان سبع و تسـإض

هم إصالح في هذا المجال هو تبني النظام المنسق لتصنيف و ترميز أ و % 120معدل بـ
  .البضائع

   
بل قامت بتدعيمها المنظومة الجمركية لم تكتفي باإلصالحات اإلدارية و الجبائية فقط      

بميكانيزمات تمثلت في التسهيالت الجمركية بمختلف أنواعها، التسهيالت المقدمة في إطار 
األنظمة الجمركية االقتصادية و تسهيالت المقدمة بمناسبة إجراءات الجمركة كقبول 
التصريحات الغير الكاملة و المسبقة و كذا التفتيش في محل المتعامل و المسار 

  .إلخ...األخضر
  

تصادي غرضها أو مة الجمركية للتكيف مع سياسة التفتح االقوإن مجهودات المنظ     
  .ولى هو إرضاء المتعاملين االقتصاديين كانوا أجانب أم محليينهدفها بالدرجة األ

أمام هذا الوضع المتمثل في تقديم التسهيالت بمختلف أنواعها و كذا اإلصالحات التي 
  .مركية باختالف مجاالتها سيفتح مجال أكثر تفتحا للمتعامل االقتصاديعرفتها المنظومة الج

إن فتح األبواب و إزالة الحدود و العوائق الجمركية و بتقديم تسهيالت جمركية، قد يفتح 
باب للتهريب و الغش الجمركي مضرا بذلك االقتصاد الوطني بصفة عامة و المنتوج 

  . خاصةةالوطني بصف
  

سكت عن هذه الظاهرة و إنما تجندت بمختلف الوسائل من أجل رقابة الجمارك لم ت     
  .جمركية أكثر فعالة باختالف أجهزتها، رقابة إدارية و قضائية

 إن استلزم األمر إن المشرع أخص قانون العقوبات الجمركي بنوع من الخصوصية التي 
و كذلك بصفة مستقلة تمطكن الجمارك من القيام بمهامها الوقائية و العالجية بأحسن وجه 

كعملية المصالحة الجمركية التي تختص بها إدارة الجمارك و تمتاز بها عن اإلدارات 
  .األخرى

النتيجة التي نصل إليها من خالل دراستنا هي انه بالفعل قامت المنظومة الجمركية بعدة 
 أن مجهودات من اجل التكيف مع سياسة التفتح االقتصادي، ال يمكن إنكارها خاصة و

الجائر تعتبر دولة حديثة الخروج  من العهد االشتراكي و كذلك تخبطها في بعض المشاكل 
االجتماعية و االقتصادية و بالمقابل لم تتخلى الجمارك عن دورها الرئيسي و المتمثل في 

  .حماية االقتصاد الوطني
  

بتقديم  و خاصـة إن مسعى الجمارك الجزائرية للتكيف مع التفتح االقتصادي     
 عرف تطورا لكن تبقى هذه السياسة محدودة بالرقابة الجمركية التسهيالت و إزالة الحدود،

  .التي تهدف إلى حماية المنتوج و االقتصاد الوطني
  

ن نقول عنها أنها أمن خالل دراستنا يمكننا الخروج باالستنتاجات التالية التي يمكن      
امة، بالرغم من المجهودات المبذولة في إطار معيقة لسير المنظومة الجمركية بصفة ع

تكيف الجمارك االقتصادي التي ال يمكن أن ننكر فعاليتها في تحرير التجارة الخارجية من 
  .جهة أخرى
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  الخـاتمــة

  
  .غموض بعض أحكام قانون الجمارك - 1
 . بالرغم من أهميتها SIGADعدم استعمال الشبكة المعلوماتية و المتمثلة في  - 2
   ت االستفادة من األنظمة الجمركية االقتصادية بالرغم  من أهميتها المتمثلة في قلة طلبا - 3

 .اإلعفاء من الحقوق و الرسوم الجمركية و غيرها     
 .اكتظاظ ميناء الجزائر بالسلع و األجهزة - 4
 .عدم تأهل التركيبة البشرية المشكلة إلدارة الجمارك لمسايرة التحوالت االقتصادية - 5
 
ابة الجمركية على مستوى ـئل الحديثة المستعملة في عملية الرقاـص الوسـنق - 6

 .اء و المطارات خاصة أمام تطور ظاهرة الغش و التهريب الجمركي المستمرـالمين
لم يتم تشغيل أحكام المعاهدات و االتفاقيات سواء ثنائية كانت أم جماعية لمكافحة  - 7

 .التهريب و الغش الجمركي
 .وان و مصالح و الجمارك فيما بينهمتصال بين أعاإلنقص وسائل  - 8
العالم أصبح قرية صغيرة بفضل وسائل االتصاالت السريعة، إدارة الجمارك تبقى بعيدة  - 9

  .عن هذه القاعدة الدولية العصرية
  

 الميدانية و خاصة لما توصلنا له من استنتاجات التي او على ضوء دراستنا و انتقاالتن     
لنظام الجمركي ارتأينا تقديم بعض التوصيات التي تتمثل في ما تعتبر كنقاط سلبية على ا

  :يلي
 إعادة النظر في التشريع الجمركي و بعث فيه نوع من الحيوية و الحركة لكي تتالءم - 1

  .أحكامه أكثر مع التحوالت االقتصادية األخيرة خاصة مع مطلع األلفية
ن اجل إعطاء روح اقتصادي للعون  تشجيع و تكثيف اللقاءات و المبادرات التكوينية م- 2

  .الجمركي حتى يتسنى له تنشيط إدارة الجمارك مع متطلبات الوضع الحالي
 تعميم و إجبار استعمال اإلعالم اآللي و وسائل االتصال الحديثة سواء من طرف العون - 3

الجمركي أو المتعامل االقتصادي حتى نرفع من المستوى و نحاول تقليد العالم المتقدم 
  . تكنولوجيا و تقنيا

  . تحسين ظروف معيشة األعوان الجمركيين- 4
 تشجيع األعوان على القيام بمهامهم على أحسن وجه و االبتعاد عن مجال المساومات و - 5

  .إلخ...الرشوى
  .جهزةكي ال يصبح كمستودع للبضائع و األ إعطاء حركة و ديناميكية لميناء الجزائر ل- 6
و تقليص تكاليف الصنع و تحسين أالوطني بأية صفة كتخفيض  تشجيع سياسة التصنيع - 7

  .جودة المنتوجات و خدمات ما بعد البيع
 تحسيس المتعاملين االقتصاديين بأهمية األنظمة الجمركية االقتصادية و محاسنه خاصة - 8

  : على مستوى تعليق أو اإلعفاء من الرسوم الجمركية، و يمكن أن يكون ذلك بواسطة
ريق ـادية كان يكون ذلك عن طـظمة الجمركية االقتصـ المستمر باألنالتعريف * 

ار و أي وسيلة أخرى كعقد إلتقاءات و ندوات مع إدارة الجمارك و المتعامل ـاإلشه
  .االقتصادي

  التخفيف المستمر في إجراءات الحصول على األنظمة الجمركية االقتصادية * 
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  الخـاتمــة

  
عاون مع المؤسسات األجنبية المستعملة لألنظمة الجمركية ترقية جو الشراكة و الت * 

  . االقتصادية حتى نستفيد من تجاربهم  
اديين ـاملين اقتصـإن هذه التوصيات و االقتراحات يبقى تحقيقها مرهون بإيمان المتع     

و حتى أعوان الجمارك بمرحلة االنتقال إلى االقتصاد الحر خاصة و ان في هذه المرحلة 
 مرحلة االقتصاد المحتكر و مرحلة االقتصاد المحرر، و هذا يعكس بطء سرعة عيشنا

  .التأقلم مع الوضع االقتصادي الجديد
  

أو ) الجمارك(و في األخير نقول أن مسألة التكيف مع النظام الجديد ليست مسألة إدارة      
  ن سياسة اقتصادية  و ذلك باالستعداد لالنتقال ملمجتمع ككل اقضيةالحكومة فقط و إنما هي 

إلى أخرى، و ال يكون هذا إال باإليمان بالتحوالت االقتصادية و االستعداد لها، و هذا ليس 
  .باألمر المستحيل 

  
 تبقى الجمارك موضوع خصب ينتظر منه الكثير في السنوات القليلة المقبلة أمام  

ظمة العالمية للتجارة، التحديات الكبيرة التي تنتظرها خاصة في حالة اإلنظمام إلى المن
فإلى أي مدى يمكن للجمارك الجزائرية أن تحقق معادلة التوازن بين تنمية اإلقتصاد 
الوطني في إطار مبادئ و أسس جزائرية و بين مساعي و مطالب المنظمة العالمية 

  .للتجارة ؟
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  المراجع باللغة العربية
لكاشفة لصندوق النقد الدولي دار الهومة، الجزائر أفريل  الهادي خالدي، المرأة ا.  د– 1

1998    
  ). 2003( بن عيسى سعيد، الجباية، شبه الجباية، الجمارك، أمالك الدولة، الطبعة األولى- 2
-98 بوسقيعة أحسن المنازعات في ظل الفقه و إجتهاد القضاء و الجديد و أحكام قانون - 3

  1989رك دار الحكمة للتوزيع و النشر المعدل و المتمم بقانون الجما10
 محمد أمين بوسماح أستاذ بجامعة الجزائر، المرفق العام في الجزائر ديوان المطبوعات - 4

  .1995الجامعية سنة 
خالف عبد الجابر خالف، القيود الجمركية و تطور التجارة الخارجية للدول اآلخذة .  د- 5

  .في النمو، دار الفكر العربي، القاهرة
 و منظمة التجارة العالمية، 1994التجارة العالمية بين جارت "سمير محمد عبد العزيز  - 6

  .2001أكاديمية السادة، مصر مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفني مصر الطبعة األولى 
هناء عبيد االتحاد االروبي الشرق األوسط، واقع و احتماالت المستقل، مصر، مركز . د- 7

  .2002تراتيجية الدراسات السياسية و اإلس
المدخل العلوم القانونية، نظرية القانون ديوان المطبوعات ) زواوي( محمدي فريدة.  د- 8

   .1996الجامعية 
 موالي ملياني بغدادي، االجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية - 9

  .1992للكتاب 
10- ZIKARA M  drois et taxes à l'importation  edition sahel 

  : الدكتورةرسالة
عبد المجيد زعالني، خصوصيات قانون العقوبات الجمركية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه -

  .1998- 1997دولة في القانون معهد الحقوق  و العلوم اإلدارية جامعة الجزائر 
  :المذكرات الماجيستير و األطروحات 

ير  رسالة ماجستير معهد العلوم زايد مراد، الحماية الجمركية في الجزائر، فرع تسي •
  .1994 سنة –االقتصادية  جامعة الجزائر 

بن فايز محمد، النظام الجمركي في ظل التحوالت اإلقتصادية حالة الجزائر، رسالة  •
ضمن لنيل شهادة الماجستير، معهد العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير فرع التخطيط 

 .2000-1999لسنة 
لخارجية وسياستها الجبائية في ظل التحوالت اإلقتصادية، حراق مصباح، التجارة ا •

 .معهد العلوم اإلقتصادية جامعة الجزائر
مرابط كريم، زايمي مولود، جباية التجارة الخارجية، مذكرة لنيل شهادة الدراسات  •

 .1998العليا في المالية، المعهد الوطني للمالية سابق القليعة  سنة 
ارجية و سياستها في ظل التحوالت اإلقتصادية الجديدة مساعدية نجود، التجارة الخ •

 .1998مذكرة لنيل شهادة الدراسات العليا،المعهد الوطني المالية سابقا 
بوسماحة حياة، اإلصالحات الجمركية في الجزائر مذكرة لنيل شهادة الدراسات  •

هران سنة الجامعية المطبقة، كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية و التسيير جامعة و
2002. 
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عامري أحمد جباية التجارة الخارجية، حالة الجزائر مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة  •
 .2003-1998الدراسات العليا في الجباية، المدرسة الوطنية للضرائب القليعة 

عمر حوري الجباية اإلدخار و التنمية مع التطرق إلى حالة الجزائر، رسالة مقدمة  •
ول على درجة الماجستير في العلوم اإلقتصادية فرع التحليل ضمن متطلبات الحص

 .2001-2000اإلقتصادي جامعة الجزائر 
طويل اسيا، دور الجمارك في حماية اإلقتصاد الوطني في ظل التغيرات الدولية  •

الراهنة، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستير، فرع تخطيط جامعة 
 .2002الجزائر، 

د العالي، دور الجمارك في تحرير التجارة الخارجية، رسالة ماجيستير بورويس عب •
  .1997معهد العلوم االقتصادية، الجزائر، 

تانية  حمشاوي، التعريفة الجمركية في ظل النظام المنسق بين النظري و التطبيقي،  •
رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير، معهد الحقوق و العلوم اإلدارية، بن عكنون 

2000 -2001. 
 العامة على اقتصاديات امخلوفي عبد السالم، نتائج جولة األرجواي، و انعكاساته •

الدول النامية، رسالة مقدمة ضمن متطلبات لنيل شهادة الماجيستير فرع تحليل 
 .2001اقتصادي، جامعة الجزائر 

نيل مباركي ياسمين، حتدق فهيمة، التعريفة الجمركية في ظل النظام المنسق مذكرة ل •
شهادة ليسانس في اإلقتصاد الدولي، معهد العلوم اإلقتصادية و التسيير، ملحقة دالي 

 .2003-2002ابراهيم 
بن عروس خليدة، جداني ليلة، بواسطية سلوى، الجباية الجمركية و آثارها على  •

التجارة الخارجية مذكرة لنيل شهادة ليسانس تطبيقي فرع محاسبة و جباية  كلية 
 .2003- 2002تصادية و علوم التسيير العلوم اإلق

بلحايد زاهية، نظام اإلعالمي للتسيير األلي، واقع و تسيير، مذكرة، المدرسة الوطنية  •
  .2003-2002لإلدارة حيدرة 

شاهدي توفيق، إجراءات الجمركة، مذكرة تربص المدرسة الوطنية اإلدارة حيدرة  •
1995. 

ت التحوالت االقتصادية الراهنة، عماري هشام، األنظمة الجمركية في ظل تحديا •
حالة الجمارك مذكرة مقدمة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الليسانس في علوم 

التسيير فرع مالية ملحقة دالي ابراهيم كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير جامعة 
 . 2003-2002الجزائر  

سوق، مذكرة تدخل عنان رضوان األنظمة الجمركية االقتصادية في ظل اقتصاد ال •
ضمن متطلبات لنيل شهادة الليسانس التطبيقي ، فرع محاسبة و جباية، كلية العلوم 

 .2002االقتصادية و التسيير جامعة الجزائر 
محمد قول،  عناصر تأسيس الحقوق و الرسوم الجمركية، مذكرة تربص المدرسة  •

 .1995- 1994الوطنية لإلدارة حيدرة 
لتسهيالت و المراقبة في الجمارك، مذكرة تربص السنة بوشارب أحمد، اشكاليات ا •

 .2003الثالثة، المدرسة الوطنية لإلدارة حيدرة 
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خلفاوي مبروك، التهريب و الطرق و الوسائل الوطنية و الدولية لمحاربته و ردعه،  •
- 1994مذكرة لنيل شهادة مفتش رئيسي للجمارك، المدرسة الوطنية لإلدارة حيدرة  

1995. 
بكر، مراقبة البضائع بواسطة السكانير، مذكرة تربص، المدرسة الوطنية دحالل بو •

 .1995لإلدارة حيدرة 
شريط كمال، مراقبة التصريح المفصل للبضائع، مذكرة التربص المدرسة الوطنية  •

 .1995لإلدارة 
  :النصوص القانونية

 1996دستور  •
 :األوامـــر

 .1977من لقانون المالية ، المتض1976 ديسمبر 29 المؤرخ في 11-76أمر رقم  •
 يتضمن تأسيس التعريفة الجمركية 2001أوت 20 المؤرخ في 02-01أمر رقم  •

 .الجديدة
 . أكتوبر المتضمن القانون البحري23 المؤرخ في 80-76أمر رقم  •
 مارس 25 الموافق لـ 1396 ربيع األول 24 المؤرخ في 26-76األمر رقم  •

الدولية الخاصة بتبسيط و تنسيق األنظمة  المتضمن المصادقة على اإلتفاقية 1976
 ماي 18الجمركية و كذلك ملحقتها هـ ثالثا، هـ رابعا، هـ خامسا، المعتمد بكيوتو 

1973. 
 
 

 :القوانيـــن
، 1979جويلية 21، الموافق ل 1399 شعبان 27 المؤرخ في 07-79قانون رقم  •

 .المتضمن أحكام قانون الجمارك
، 1979جويلية 21، الموافق ل 1399 شعبان 27 المؤرخ في 07-79قانون رقم  •

 الموافق 1419 ربيع الثاني 29 المؤرخ في 10-98المعدل و المتمم بموجب القانون 
 ).  قانون الجمارك (1998 أوت 22ل

 .1977 المتضمن لقانون المالية 1996 ديسمبر 31 المؤرخ في 13- 87قانون  •
 .ق بحماية الصحة و ترقيتها ، المتعل1985 فيفري 16 المؤرخ في 05- 85قانون  •
 .قانون االجراءات الجزائية •
 قانون االجراءات المدنية  •
  القيمة المضافةعلىقانون الرسم  •
- 04- 26 الموافق لـ 1426 ربيع األول عام 17 المؤرخ في 05 – 05قانون رقم  •

 المتضمن الموافقة على اإلتفاق األوروبي لتأسيس الشراكة بين الجمهورية 05
الديمقراطية الشعبية من جهة والمجموعة األوروبية ودول األعضاء من الجزائرية 

    2002- 04-22جهة والموقع بفالونسيا يوم 
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 :المراسيـــم
، المتضمن 2000 ديسمبر 23 المؤرخ في 447-2000مرسوم رئاسي رقم  •

التصديق بتحفظ على برتوكول تعديل اتفاقية الدولية لتبسيط و تنسيق األنظمة 
  .1999 يونيو 26 المحرر ببروكسل 1973 ماي 18 كيوتو  ةالجمركي

 يتضمن 2000 رمضان سنة 27 مؤرخ في 447-2000مرسوم رئاسي رقم  •
التصديق بتحفظ على بروتوكول تعديل اإلتفاقية الدولية لتبسيط و تنسيق األنظمة 

 .1999 يونيو سنة 26المحرر ببروكسل يوم ) 1973 ماي 18كيوتو (الجمركية 
 12 الموافق لـ 1918 رمضان عام 19 مؤرخ في 03- 98 رئاسي رقم مرسوم  •

المبرمة ت  يتضمن المصادقة على اإلتفاقية المتعلقة باإلدخال المؤق1998يناير سنة 
 .1990 يونيو 26في إسطنبول بتاريخ 

، المتضمن المصادقة على 1998 جانفي12 المؤرخ في 03- 98مرسوم رئاسي رقم  •
 .1998 جوان26دخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ االتفاقية المتعلقة باإل

 ماي سنة 16 الموافق 1408 رمضان عام 29 مؤرخ في 97- 88 مرسوم رقم  •
 باإلتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط و تنسيق 1 يتضمن قبول الملحق هـ 1988

 و المتعلقة بالعبور 1973 ماي سنة 18األنظمة الجمركية المعدة بكيوتو في 
 .ركيالجم

 المتضمن لقانون 1993 ديسمبر 29 المؤرخ في 18-93 مرسوم تشريعي رقم  •
 .1994المالية 

 .المتعلق بتطوير االستثمار 1993 أكتوبر 05 المؤرخ في 12- 93مرسوم تشريعي  •
 المتعلق بنشاط تموين 1992 مارس 03 المؤرخ في 96-92مرسوم تنفيذي رقم  •

 05ار الوزاري المشترك الصادر في السفن و الطائرات والمطبق من خالل القر
 .1993ديسمبر 

 يتعلق بتسيير اللجنة 2000 أفريل 22 المؤرخ في 85-2000 مرسوم تنفيذي  •
 .الوطنية للطعن

 يحدد كيفيات بيع 1999 اوت 16 المؤرخ في 1996-99مرسوم تنفيذي رقم  •
 .البضائع الموضوعة رهن اإليداع

 المتضمن إنشاء الوكالة 1996 جوان 08 المؤرخ في 96- 296مرسوم تنفيذي رقم   •
 .الوطنية لعدم تشغيل الشباب

 المتعلق باستيراد األشياء و 1999أوت 10 المؤرخ في 188-99مرسوم تنفيذي رقم  •
 .األمتعة في إطار تغيير اإلقامة

، يحدد قائمة العماليات الغير 1999 أوت 10 المؤرخ في 1987- 99مرسوم تنفيذي  •
 .األلفالخاضعة إلتاوة أربعة ب

 المتضمن تنظيم 1991 مارس 16 المؤرخ في 176-91مرسوم تنفيذي رقم  •
 .المصالح الخارجية إلدارة الجمارك

 المتضمن تنظيم 1993 ديسمبر 27 المؤرخ في 334-93مرسوم تنفيذي رقم  •
 .المدرية العامة للجمارك

 27 الموافق لـ 1426 ربيع األول عام 18 مؤرخ في 159- 05مرسوم رئاسي رقم  •
 يتضمن التصديق على اإلتفاق األوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة 2005أفريل 
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بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة والمجموعة األوروبية ودول 
 وكذا مالحقة 2002 أفريل 22األعضاء فيها من جهة أخرى الموقع بفالونسيا يوم 

  والوثيقة النهائية المرفقة به07 إلى 01 والبروتوكوالت من 06 إلى 01من 
  
  

 :القرارات و التعليمات الوزارية
 الذي يحدد 1991أكتوبر 30 الموافق ل1412 ربيع الثاني 22القرار المؤرخ في  •

 . اإلقليميةاموقع المديريات الجهوية و مفتشيات أقسام الجمارك و كذا اختصاصاته
الذي يحدد كيفيات اإلعفاء ، 1994 نوفمبر 22القرار الوزاري المشترك مؤرخ في  •

من الرسوم الجمركية و الرسم على القيمة المضافة و كذا قائمة الجمعيات و 
 .المؤسسات الخيرية ذات الطابع اإلنساني  التي يمكن أن تنتفع بهذه اإلعفاء

، المتضمن إجراء ممارسة حق 1989 سبتمبر 2تعليمة وزارية مشتركة مؤرخة في  •
 .الوطني من طرف أعوان الجماركطلب يد المساعدة األمن 

، المتضمن إجراء ممارسة 1986نوفمبر 16 تعليمة وزارية مشتركة مؤرخة في  •
 .حق طلب يد المساعدة الدرك الوطني من طرف أعوان الجمارك

 :مقررات  المدير العام للجمارك
، يحدد شكل التصريح و البيانات التي 1993 فيفري 3 المؤرخ في 12مقرر رقم   •

 . يتضمنها و كذا الوثائق الملحقة بهيجب ان
، يحدد الحاالت التي يجوز فيها تعويض 1999 فيفري 3 المؤرخ في 02مقرر رقم  •

 .التصريح المفصل بالتصريح المبسط
، المحدد لشروط و كيفية جمركة البضائع 1999 فيفري 3 المؤرخ في 09مقرر رقم  •

 .بواسطة نظام اإلعالم األلي
 من 84، يحدد كيفيات تطبيق المادة 1999 فيفري 03مؤرخ في -18مقرر رقم  •

 .قانون الجمارك
 من 232، يحدد كيفيات تطبيق المادة 1999 فيفري 03مؤرخ في -17مقرر رقم  •

 .قانون الجمارك
 من 180، يحدد كيفيات تطبيق المادة 1999 فيفري 03مؤرخ في -04مقرر رقم  •

 .قانون الجمارك
 من 67، يحدد كيفيات تطبيق المادة 1999 فيفري 03مؤرخ في -03مقرر رقم  •

 .قانون الجمارك
 من 182، يحدد كيفيات تطبيق المادة 1999 فيفري 03مؤرخ في -16مقرر رقم  •

 .قانون الجمارك
، يحدد شروط فتح و تسيير و إغالق 1999 فيفري 03مؤرخ في -06مقرر رقم  •

 .المستودعات الخاصة 
 شروط إلغاء التصريحات ، يحدد1999 فيفري 3 المؤرخ في 08مقرر رقم  •

 .الجمركية
-193 يحدد كيفيات تطبيق المادتين 1999 فيفري 03 المؤرخ في 13مقرر رقم  •

  من قانون الجمارك 199
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 من 187، يحدد كيفيات تطبيق المادة 1999 فيفري 03مؤرخ في -15مقرر رقم  •
 .قانون الجمارك

 من 119المادة ، يحدد كيفيات تطبيق 1999 فيفري 03مؤرخ في -11مقرر رقم  •
 .قانون الجمارك

 من 110، يحدد كيفيات تطبيق المادة 1999 فيفري 03مؤرخ في -19مقرر رقم  •
 .قانون الجمارك

 مكرر  89، يحدد كيفيات تطبيق المادة 1999 فيفري 03مؤرخ في -08مقرر رقم  •
 .من قانون الجمارك

 من 84ة ، يحدد كيفيات تطبيق الماد1999 فيفري 03مؤرخ في -18مقرر رقم  •
 .قانون الجمارك

 :المناشير
، المتعلق 1999 سبتمبر 10، الصادر في 132/ الديوان/ م ع ج/67منشور رقم  •

 .بإجراءات الجمركة
، المتعلق 1995 فيفري 25، الصادر بتاريخ 132/الديوان /م ع ج  /25منشور رقم  •

 . الخاصة بنظام القبول المؤقتةبالقواعد التنظيمي
 :مجالت و دوريات

نامج إصالح و عصرنة الجمارك الجزائرية، المديرية العامة للجمارك، أكتوبر بر •
2000. 

الجديد في الجمارك المركز الوطني لإلعالم و التوثيق، المديرية العامة للجمارك  •
1995. 

 .1992 الموافق لـ مارس 1412مجلة الجمارك عدد خاص المؤرخ في شعبان  •
اتحاد الحقوقيين الجزائريين، العدد الرابع الفكر القانوني، مجلة دورية تصدر عن  •

1987. 
مجلة الجمارك المصرية، مبادئ المنظمة للتجارة العالمية و االتفاقية العامة للتعريفة  •

 .  1996 سبتمبر 302الجمركية عدد 
  

  :المراجع باللغة الفرنسية
  

1-Aniouche (MC) l’essentiel de la fiscalité Algérienne édition 
hiwarcom, 1993 
2- Arlette combes le bourg, des opérations douaniers édition ESKA 
1996  
3- BENISSA Said, Fiscalité, Produit, Domaniaux, Parafiscalité, 
Nouvelle édition 2003 avec mise à jour actuelle. 
4 - BENISSAD  Hocine, Algérie restriction et réformes économiques 
1979-1993 OPU 1994. 
5-Bouzidi m’hamsadji Nachida le monopole de l’état sur le commerce 
extérieur Algérie (1974-1984) Alger OPU 1988.   
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6- Cathrine Teule Martin, la douane instrument de stratégie 
international, édition économica paris 1995. 
7- Claud Berr et Henri, le droit douanier économica Paris 1997. 
8- FERARO MARUE Henry, dynamique du commerce international, 
nouveau protectionnisme en libre échange, EYROLLES 1992 
9-GALAVIELLE (P) la TVA impot moderne, paris,1987. 
10-Jean Claud Renoue, Que sais-je ? la douane première édition PUF 
Juillet 1989. 
11-SC HMIDEIN et DUUCRO, organisation du commerce extérieur à 
l’heure du marché commun édition 1963. 
 
12- Circulaire NDGD/CAB/D 100 /2005 à comme objet : l’entrée en 
vigueur de l’accord euro méditerranéen établissant une association entre 
la république démocratique d’une part et la communauté européenne et 
ses états membres 
13- Entrée en vigueur de l’accord d’association avec la communauté 
européenne, centre national de l’information et de la documentation  
2005 
 
Thèses : 
- Mohamed Abdou Bouderbala, la réforme fiscale en Algérie, thèse 
pour le doctorat en droit soutenue publiquement à l’université de paris 
PANTHEON SORBONNE le 30 juin 2000. 
- Mohamed Bacha,  analyse de la transition à l’économie de marché à la 
lumière de la dynamique des systèmes, thèse pour obtenir le diplôme de 
doctorat d’état, faculté des sciences économiques et sciences  de 
gestion, université d’Alger 2001.  
- Belkacem Fadila, la réforme du code des douanes Algérien, Mémoire 
de 3ème cycle spécialisé en finance publique, institut d’économie 
douanière et fiscalité 1997- 1999. 
 
Autres :  

1- Guide sur la législation et la réglementation douanière centre 
national de l’information et de la documentation DGD. 

2- Manuel des régimes économiques douaniers CNID 1993.  
3-Revue des douanes, revue bimestrielle édition par la direction 
générale des douanes, série N°5 2004. 
4-SIGAD, système d’information et de gestion automatisée des 
douanes, bilan et perspectives 1998. 
5-les douanes au service de l’économie direction générale des 
douanes 1993-1997. 
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6- Djbara A.C organisation et mission de la douane, institut national 
de la magistrature, 13éme promotion 1ére année 2002-2003 
7- OUATAH RABAH, l’évolution récente du commerce extérieur et 
sa place dans la perspective de l’économie du marché, ministère du 
commerce juin 1995. 
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  التسهيالت الجمركية المقدمة بمناسبة اإلجراءات الجمركية: المطلب الثاني
  . و اآلثار الناجمة عنها               

  .إجراءات التخليص الجمركي :1فرع 
   ايداع التصريح المفصل للبضائع:1ة فقر       
  فحص ومراقبة التصريح المفصل :2فقرة        
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                                                             رفع البضائع :4فقرة        
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  ".التصريح المؤقت" التصريحات الغير كاملة :2فقرة 
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  . رخص الفحص:4فقرة 
  . فحص البضائع في مقر المتعامل اإلقتصادي:5فقرة 
  .التسهيالت المعتمدة بواسطة المسار األخضر: 6فقرة 
ة اإلجراءات  اآلثار الناجمة عن التسهيالت الجمركية المقدمة بمناسب:7فقرة 
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  .الرقابة الجمركية كحد لسياسة التفتح اإلقتصادي: المبحث الثاني
  

  .الرقابة اإلدارية: المطلب األول
  ).بمناسبة اجراءات التخليص الجمركي( الرقابة السابقة :1فرع 

  . الرقابة على الوثائق:1فقرة 
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  شروط المصالحة الجمركية: 1فقرة        
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  سلطات المؤهلة إلجراء المصالحة مع األشخاص المتابعين : 2  فقرة      
                  بسبب إرتكابهم المخالفات الجمركية
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