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 .02سٕرة انبقزة آٌت قبنٕا سبحبَك ال عهى نُب إال يب عهًخُب إَك  أَج انعهٍى  انحكٍى"  :"
أٌ ٔفقُب إنى إحًبو ْذا انعًم أيب  ِ حعبنىانحًد هلل انذي ْـــداَب ٔ نٕالِ يب   كُب نُٓخــدي َحًد

 بعد:

عهى  يـــسبعدحُب  ٔإرشبدَب فً   انسبخً ٔسٍهتفأحٕجّ  ببنشكز  انجشٌم  إنى  اندكخٕرة  

اَجبس ْذا انعًم ،  كًب أحٕجّ  ببنشكز  إنى  جًٍع  األسبحذة  انذٌٍ   سٓزٔا   عهى  حكٌُُٕب   

طبقى  اإلداري خبصت عهى أٌ يُح نُب طٍهت   فخزة   دراسبث انًبسخز، ٔانشكز يٕصٕل نه

 . فزصت إحًبو ْذِ اندراسبث

ٔ فً االخٍز اشكز كم يٍ عبْدحٓى اخٕة ٔ سيالء فً جبيعت بسكزة ٔ نسُب 

َدعً بٓذا انعًم اَُب ٔصهُب انى حد انكًبل أ اسخحدثُب شٍئب جدٌدا ٔ نٓذا سُكٌٕ 

 فً صٕرة افضم .شبكزٌٍ نكم يٍ ٌقدو بًالحظبحّ فً سبٍم ححسٍُّ ٔ حقدًٌّ 

 

 شكزا نكى جًٍعب



 

 

 

،لك الحمد ربً على عظٌم فضلك وكثٌر عطائك  

  ،ا كان السٌر ٌبدأ بالخطوة فإن تعلم اللغة ٌبدأ بالحرف والكلمةذإ

قد حان وقت الحصاد،و سنوات، قبل رة زرعتذوألن الب  

الماستر،على غٌر العادة، شهادة  كان هذه المرة المحصوللكن   

:أن اهدي ثمرة هذا العمل المتواضعإال إنه ال ٌسعنً ف وبهذه المناسبة السعٌدة  

أمً الغالٌة فضاء المحبة وبحر الحنان، رٌحانة الدنٌا وبهجتهاإلى   

زالذي علمنً أن الحٌاة كفاح ونضال أبً العزٌإلى   حفظه هللا 

األعزاء إخوتًمن شاركونً ظلمة الرحم ونور الحٌاة  إلى  

و ابناءهم أخوالً وخالتًو الى    

  وعمتً الغالٌة و الى اعمامً

أصدقائً فً الجامعة :جمال مساعدٌة، عبد المالك هانً،  المعادلة التً ترسم منحنى حٌاتًإلى   

،شرٌف بن عبد هللا،  ، عروسً احمد ٌوسفعبد هللا قوٌصه  

 سلٌم بن سالم، احمد بن عقون،  دوافلٌة محمد الهادي

  األصدقاء كل ىوإل

من بعٌد أومن قرٌب  واألهل كل العائلة إلى  

تسوٌق وتجارة دولٌة و تدقٌق محاسبً 5102إلى طلبة دفعة الماستر   

  كل األحباب واألصحاب الذٌن رافقونً فً مشواري الدراسً إلً

همبتكل الذٌن عرفتهم وأحب إلى  

كل من حضر فً القلب وغاب عن اللسان إلى  

أهدي من كل قلبً ...  و إلٌكم  
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االقتصااا ال ا ااادل تلااائا  ا وراااااا الت اااالا ا ، ااا االط ا تو افاااا  الا لااااال  ا تااا  تفا ااائ   اإلنفتااا  إن 
غفاااا قااا اافن ا اااه ،سااا فا  مااادا ا ا ااا  ا ،ت اااالا ا ا ،ن فساااا ا  اااا  توباااا ،ااان  باااع ا ،تاااا  فن  ،تبااا ، فن  

الا ساااف   ، اا االن إ ااه انتئاا ر  اااو ة ااا  ، تالفااا  فااا لاااافا الد ااع ت ذفذاا    ااا   ا ساااف  ال ااد ع    فاا   
ا ااه ، اا نتئو التالاوااامو فاا  ا سااالو  فف ااد ااان ا تئااا  اا ااا ا ،  تاا  ا و،ا فااا ا اادل فئااا  ،اان  د اا  

،اا ط ا ،  ذااا ا ااه ا ، اا االط  الماادا  تذااافو ،ب ال،اا ط    اااا ااان ا اات، م ،اان ، ت اا  ا تن ف إ ااها ،تباا ، فن 
ا   ا ا  ةال اساتب، ا الئا او ،ارالا   فاا ن ماد  ا  ااو ا ، تالفاا ت ئاا  ااد ع ،ان  ادا ا تئافا   ا ار ا ،  تاا  

 ا و،ا فا.

ال ،اا  نب ااو فاا ن ا ،لااال ففاااع ا ااه  ااا ،اان فافااا ا ااا الا ةال ا  اااالر ا ااا ا  اااالا ةن ف  ااا ة،اا و  
 اا  المااادا اال تاااراو ااا ا  ،ااا  ف ااا  ااا    صاااا فاا  توااا ا  ا ،  ااالااط  ا ، ااااااط  ا سااا  ا  ةقااا  ، تااا  و،ا 

 ا سو اا .

ن   ما  ا تئاف  لئاط ف  ا سنالاط ا  فا  ت الاا   فاا    ن ا إ ه ا ل  م ا دفن ف، اسالن مد  ا 
ا لاا    ،ئااا  ا  ،اان ا اا  ساااف  ال  فااا   صااا فاا  الساا اا ،ئنااا ال اا  ن ا إ ااه   فبااا ا   اا ا  ا ،ئا ااا ال،اا  تاا

 ا سو اا الا ، اااط ال د ع ،  فل      ا تئاف  ا س  ا ا ه ا ،ن   اال ا.

فاايت  االا ا و،اا اع ا تاا  تت ،ااا ا ااي ئذاافد  اا  ن ا إ ااه ةنئاا  تلاا ا ا  اا ا  ا الا ا ااه ا  الا ااا  ال،اان مناا      
 السااا اا ا ، افاااا ففاا  مااادا ا ،وااا ا  ئااا  ،سااا ال فا   فاااا  فااا  إفوااا ا  ااااو ا،اااا الاساااتااتفوفا التاااالففا و، اااا ،ااان ا

الا  لافا  ،  ف ا مد  ا  الاما ةال ا  ا ،نئ  ا ه ا قا الما  تبت اا ال ففاا اقتصا افا تذاالو  ئا  إااا  ا و،ا اع 
   ، فا االقتص ا ا ال ن  ،ن  ا ،ن فسا  فا لاافا.

 اشكالية البحث:

 ،،  س و ف، ن  ا  الصف  ا االل   فا ا اافسفا  ئدا ا   ث ا ه ا ن ال ا ت   :     

 ب الجمركي عمى التجارة الخارجية؟يماهو اثر التهر 
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 :ال،ن  دا اإلل   فا ا اافسفا ف، نن   ا  ا تس  الط ا فاافا ا ت  فا
 ،  ا ،ذصالا    تو ا  ا   اوفا ؟ ،  ا ئا  ،ن ،ااق تئ  ؟ ال،  م  ةمو ا ،اا ا ا ت  ،اط  ئ  ؟ .1
 ا و،ا   ؟  تئاف  ،  مال االا ا و، اع ف  ،  ف ا ا .2
 ف ئا ا تئا  ا و،ا   ا ه ا تو ا  ا   اوفا ؟ ف   .3
 ، مال آئا ا تئاف  ا و،ا   ا ه ا تو ا  ا   اوفا ف  ا ورااا؟ .4

 فرضيات البحث:
 غاع ،ب  وا اإلل   فا ا ، اال ا الت ذفو ةماافئ   ن   ، ااافا  و، اا ،ان ا فا اف ط ن  صائ  فا  و، اا   

 ا نذ   ا ت  فا:
 اااا ،ااان ،ااق اااا ا توااا ا  ا   اوفاااا   ااا  تااات، ن ا اال اااا ،ااان ت ذفاااو ةمااااافئ  ا ،سااا ا  ،ئاااا ت ذفاااو  ال .1

 .ا تالارن ف  ،فران ا ،افالا ط
ت،تاااا ،ئااا و ا و،ااا اع ف اااد اااان  ت ساااف  ال تسااائفا  اإلوااااا اط ا و،ا فاااا  إ اااه ،  ف اااا ا تئافااا   .2

 ا و،ا  .
 .ا تئاف  ا و،ا   آفا تيئا س    ا ه ،س ا ا تو ا  ا   اوفا .3

  ::  نالاا ةس    إ تف ا ا ،ال الل ف  ، ف  مبررات اختيار الموضوع
 تب و ،ال الل ا   ث    ت صم.  .1
إف، ننا  ا ب،فاو  ،اا  ف، ان ةن ف ب اا  ق ا ل  ا و،اا اع  فا  االقتصاا ا  ا وراااال   صااا  إدا ،ا  ا،ااا  .2

ا وافا ا ادل فوا  ا ،س ال فن    ا  ا  ا بن فا ا   ففا  التذافو ا ااو ا ،ن س      ته ف ال ا االا 
 ةن ف ب     ،  مال س اا ف  ، ت   االا ا ب  و.

 ا ،س م،ا ف  إئاا  ا ، ت ا  ،ئا مدا ا ،ال الل ن اا  م،فت . .3
   ا و،ا   ا ه ا تو ا  ا   اوفا.فا ا  ا ف  ،بافا ،ا  تيئفا ا تئا  .4
 .ق ا  ا اااس ط  ا ن افا  ال ا ،فاانفا  .5

 :أهمية الموضوع
 : ف  تت،ئا ةم،فا ا   ث فف،  

 مت، و ا ب ،   االا ا و، اع  ف   ا ا تو ا  ا   اوفاف، ن  ئدا ا   ث ةن فس مو ف  رف ا  اإل 
   ات  ا  ،اوب  إ  فف  ف، ن اإلات، ا ا ف .

  ا و،ا   ة ا ا ،ال الا ط ا ئ ،ا ف  ا تو ا  ا   اوفا الا اال فا.فا تئا   
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 : أهداف الموضوع
  فن ا ماا  ا ت  نسبه إ ه ت ذفذئ  ،ن الاا  ا ذف و  ئدا ا   ث ند ا ةم،ئ : ،ن

 تو ا  ا   اوفا.،  ال ا  ا القال  ا ه ا ،ل  ا ال ا ت اف ط  ا ت  تالاو  ق  ل ا و، اع ف   ا ا  
  اه ،الاوئاا ت ااف ط ا ذاان ا الا ااا ،  ال اا  اااساا ،اا  إساتو  ا مادا  ا ذ ا ل  ا  ساا    ال قااتا  ا 

 ا بلافن   ال،  ف ،   ،ن ،ن فسا. ال 
   ال ا  ا تي فا  ا ه ا االا  ا ،تن ،   ئادا  ا ذ ا ل   ي اا  ا االاط ا س سافا    ات  و اان  باا فا  ،

 اإلقتص ا ا ال ن . 
   إئاااا  ا ، ت ااا    ااث وافااا قااا ف ااالن فاا  ،تناا الا  اا  ئفن آ ااافن فاا  ا ،سااتذ ا إلنواا ر اااساا ط ة ااا

 ، ، ا.
 ا و،ا   ا ه ا تو ا  ا   اوفا.فإ اار ةئا ا تئا  ،  ال ا   

 :   تحديد إطار الدراسة
 ااااا اإل ااا ا ا ، ااا ن  فاااا  افناااا ،ااان ، سسااااا داط  ااا     اااا،   الالفاااا  ساااا ا  المااا  : ،فتلااافا اقساااا و      

. ال   ا و،ا اا  ا ااه ا تواا ا  ا   اوفااافاا،اا مال ائااا ا تئا  فااث تن ال ااط إلاا   فا ا   ااث    - ساا ا  –و،اا اعا 
 . ن  ف  مدا ا و ن  ا ه اااسا    ا   ، سسا ، ا ا اااسااات،ا
 . 2115 – 2114ال  اا اإل  ا ا ر،ن   ب، فا ا   ث  دا ا فتا     

 : صعوبات البحث
 الاوئتن  صبال  ط اافا  ند ا ،نئ :

  ا و،ا  . فق ا ا ،ااو    ا  ت  ال ا ،د ااط   ف  ا ، ت ا  الا ا تئا   
 ا ص ا    ،ال الل   صا ا  افئا ،نئ . صبال ا و،  ا ،ااو  داط 
   صاابال ا تناا الا ماادا ا ،ال ااالل ال ت  ف اا   ب،ااو ا ،اا  ال ،نئواا   د ااع  ن ت ذفااو ماادا ا ئااا  فت  اا

 ،ن ةل    ث قاااط ال ،ئ ااط فنفا ال  فام .
 :منهج البحث

ن اااا    فبااا ا اااسااا الت، لااف  ،اا  ا ،ال ااالل  ت ذفااو ةماافاا   الا الصااالا إ ااه ا نتاا ا  ا ،اوااال  ،ناا   ف ناا  تااو     
االات، ا ف  مد  ا اااسا ا ه ا ،نئ  ا الصف  ا ت  ف   ا دل فذالو ا ه تو،ف  ا  ف ن ط الا ،ب ال، ط الا  ذا او 

اال تئا     إل ا فا إ اه ،انئ  اااساا ا    اا  ان ا ،ل  ا ،ال الل ا اااسا ال دا ت  ف ئ  التفسفام    القاال  ا اه
ا تئافاا  ا و،ا اا  فاا  ا ورااااا  التااو د ااع ،اان  اادا ا ،ذ   ااا  ا تاا  ق،ناا  فاا  ا واار  ا ت  فذاا  ا  اا م  الاقاا  
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اان ا تئافا  ا و،ا ا  فا  ا وراااا ال،اال تايئفا  ا اه ا توا ا   - سا ا -الالفاا و، اع  وااائ   ،فتلفا اقس و   
 ا اال فا. 

 :بقةالدراسات السا
 ائن   ا   ث ف  ا ،ال الل ت اقن  إ ه ،و،الاا ،ن ا اااس ط ا س  ذا ،نئ :  

 .3123-3122دراسة بوطالب براهيمي سنة 
مافط إ ه اااسا ،ذ انا اقتص افا   تئاف     ورااا.  فث س، ط ا اااسا  تس ف  ا  ال  ا ه   ما   الا ت  

 ففا ،ن ،ن الا ا اال ا  تتب و   ستفااا ا    ا  ةال تصافام    ار قنالاتئ  ا اس،فا  ال   ت    ف ن ا ،ا 
 ،  ة ارط ا اااسا ةن فتب و  نل   ط اقتص افا  فا ،لاالاا تناار  ،ن ،فئالو االقتص ا اإلواا، ؛ 

 واااو ا تئاف  ،  فا  ئ  ،  لا     فس ا الا الال   فد ف، ن تصالا تن ،  نل   ط ا تئاف   ل ا ،ن و االن 
الوالا ،ن فسئا ا، ئ  الف ،ن است،ااام  ،ن ةاالان ا اال ا ا ،  ففن  ذ،  ا تئاف  ا ه ، ت   ،ستالف تئو 

 ال،ا رمو ،ن س  ا ات  د ا ذااا. 
 .3122-3121بمقاسم سنة دراسة بودالي 

الا ت  مافط إ ه اااسا   ما  ا تئاف  ا و،ا   الاستااتفوف ط ،  ف ت .  فث ال   إن  ا  ط ا تئاف   
ا و،ا   تتيئا  با  االا،ا ةم،ئ  ا ب ،ا ا  سف ال الو   االقتص ال  ا   فب   االوت، ا  ال دا ا ب ،ا 

ا و،ا    إد ةن تبذا الااو ال ال  ا ذالانفن  ا سف س  الا ،ن    ،  تتيئا  ل ا   فا    فبا ا ب،ا
الاإلواا اط ا ،ن ،ا  ب، ف ط االستفااا الا تصافا  ااتف ل ا و  فا ا و،ا فا ة   إ ه د ع ا  فاالقاا فا 

الا الال  الا فس ا.....ا خ ،ن لينئ  ةن تل ا ا اذ  ة، و ا  ا ا ،تب ،ا االقتص ال ف  ،راال ا ا ب،ا ا ،لاالل 
ن القا ت ال    إ ه ،، ا  سا ا ب،ا  فا ا ،لاالل ان  افو ا، ف ط ا غش الا تئاف  ا و،ا ففن؛ الا 

اإلستااتفوفا ا و،ا فا  ،  ف ا ا تئاف  فو  ةن تي د  باا اال ف   مدا    ن ا إ ه ا  ،فا ا   ما ؛  ،  ةن 
ا نذ ام اإلستااتفوفا ا ال نفا  ،  ف ا ا تئاف  ا و،ا      ا و ،ن  اائتئ   ف نئ  قا ااتاتئ  ،و،الاا ،ن 

ا ت  تت،ئا ةس س  ف  ا صف  ا الا تن فا؛ التال ف  ا ،ئ و الادق ط ا تنسفو  فن ا ئف  ا الا ذ  ا ط   ،  ةن 
تا فرم  ا ه ةس ال  ا اال  صفا   فا  ،  إ ف ا ا   الا االقتص افا الاالوت، افا؛ ال ف ذو نتفوا ،ا ال  

 ففئ .
 .3112-3111دراسة طويل آسيا سنة 

اسا االا ا و، اع ف   ، فا االقتص ا ا ال ن  ف   ا ا تغفااط ا اال فا ا اامنا.  فث الا ت  تئا  إ ه اا  
، نتن  مد  ا اااسا ،ن ا تبا  ا ه ةمو ا ئف  ا ا تن ف،فا إلااا  ا و، اع الا االاط ا و،ا فا ف  إ  ا 
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ةاالاط ا ن  و ا ن  و ا و،ا   ا ورااال  ا ت  وا  االستب نا ف  اسو سف سا ا تو ا  ا   اوفا فذا س، ط 
ا و،ا    دا ،ا  ا ا ت  ا ا تو ا  ا   اوفا  تبرفر مدا ا تالو    ،  وا  إصد  مد  ا االاط ا و،ا فا 

  تت، ل  الا تالو  ا وافا ن ال  افا ا تو ا  ا   اوفا الا تف ام .
 .3122-3121دراسة زيرمي نعيمة سنة 

القتصاا ا ا ،  اا  إ ااه اقتصاا ا ا سااالو.  ذااا تبااااط الا تاا  تئااا  إ ااه اااسااا ا تواا ا  ا   اوفااا ا ورااافااا ،اان ا 
ا ن افااا ط الاالتو مااا ط ا ،فساااا   ذفااا و ا توااا ا  ا   اوفاااا  الانذسااا،ط ماااد  ا ن افااا ط إ اااه ااااا  ،اااااا    فاااث 
اقتصاط ا ن افا ا  دسف فا إئا ت  ف ئ     ما  ا ت  اا ا اال   ف  ت  فنئ   اين اال اتد  فا  ا نفذا ط ا نسا فا 

ا ، ت فا مال س   قف و ا تو ا  ا   اوفاا  ئاو وا  ط ا ن افاا ا نفال دساف فا  تب،فاو الت ، اا   إلنت ر ف  ا   اان
ا ت  فا ا  دسف      ئئ  ف  ةس    ا تد  ا نفذ ط ا نس فا الا ت  تت،ئا ف  ا تف الط ا االا ف  ،ا  الفاتئا  

 ط   فث نوا ةن و ن     فاا ا ه ان صا اإلنت ر ا ، ت فا  إال ةن ا الاق  ف     ،  تالص ط إ ف  مد  ا ن اف
،ن ا تو ا  ا   اوفا فتو  فن ا االا ا ،تذا،ا  الف  مدا ا صاا  ئااط ااا  ، ا الالط  تذاافو تفسافا ،دااو  فا  
مدا ا لين ةم،ئ   االتو   ا دل فا   االا  ت الفا ا ن اف ط ا ت  س ذت   الا دل ف و ن افا ان صا اإلنت ر 

،ااا إ ااه ا،ااا ،اا ما الا،ااا  فااا ،اا ما  الن افااا اقتصاا اف ط ا  وااو ا وافااا  ا تاا  تفتاااع انذساا و انصااا ا ب
الا ت  تذالو ا ه إا  ا انصا ا ر،ن ف  ا ت  فا  الن،الدر ا فوال  ا ت نال الوفا الا دل فا ر ا ه اال تد  ف  
ا ،ستالل ا ت نال الو  ف  تفسفا ا ت  اا ا اال  . إن ا ر،ا ا ت  ،اط  ئ  ا وراااا  سا   االات،ا ا ا اه ا ،االاا 

ا فاا  ا تصااافا  المااال ا  تاااالا افبااط  ئاا  إ ااه ت افااا تو اتئاا  ا   اوفااا  ال   تاا    ا، فااا ا ت افااا واا  ط ا ال فاا
   ت،فا ال فسط  ف ا    نس ا   ورااا.
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 تمهيد:

موون  إن تطوو ا تجترووااخ تجيااريوول  ي وقووأ ات  ووى كفافووا اقووا نتووا خ رءووا   ت  تووار  فوو ت ت
 احيووول رووو أخ تجم ترووواا ك  ت فوووةاا تجت ادفووويل تجتووو  يلوووأمءا تجمتةوووامق ن  ج ووون   دووو   ووو  تجم ادفووول 
تجأ جيوول كحوواحا تجترووااخ تجيااريوول تم وو  تحووأيا نواووات  ياحوول إعت كيووع ا اةووان ت اتاوواا ااموو   رووا  

 اخ تجتفوووأاأ تجتووو  يطقوءوووا تج نوووا ن ت را وووو مووون تجمووو اأانع  موووا ا وووت  اووون عجووو  مووون ارووو  دووو  تجوووأ
 ت  تاريل   اأم ت دا ت م ت  تجال مل جتحلاق تجحتلاا افوو هين  ت  تحاأ .

  أ ت ا ج ا د  هعت تجتح   ال ل مااحثع ت    تطا  ا إجا ماهيل تجترااخ تجيااريول   تج وا   
 إجووا تجم  موول تجةاجميوول جقترووااخ  اال تءووا ااجترووااخ تجيااريوولع كمووا تج اجووث دوو جا تجترووااخ تجيااريوول دوو 

 تجر ت ا.
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 .المبحث األول: ماهية التجارة الخارجية

فااا تاايخ تجترااخ تجيااريل م ع تجلأم تطو ا تجاـووايل  تفوءا   تجتةواان ووان تجحمايول   حايول تجماواأ ا 
د  تجترااخ تجيااريل نفيافاا ت تحاأيل تو ا من طاف تجأ  ع كأى إجوا تطو ا نواوا دو  تجتروااخ تجيااريول  مون 
كر  تفءا   ت  يم تجمااأ ا تجأ جيل  ءاا م  ماا أ جيل ت  م  تم   تجترااخ تجيااريل    اقيه دفاتم تجتطاق 

 د  هعت تجماحث إجا متء م تجترااخ تجيااريل   كهماتءا  تجفيافاا تجتراايل تجيااريل.

 ية التجارة الخارجية.: مفهوم وأهم المطلب األول

ج   ءوا تتةقوق احانول تجفوقم تجماأيول   م ر ت و تجةال اا ت  تحواأيل تجأ جيولتةتوا تجترااخ تجيااريل من كه
ما ياارل م ءوا  تفوما تجحواأاتا. نموا تتةقوق    ت لقءا اوا تجحأ أ تجفيافيل  إما أتيقل إجاءا  تفما تج تاأتا   ت 

ااجحوواأاتا راووا  تجموواأتخ موون ااايووا تجأ جوول إجووا ااايووا أ جوول كيوواى. تفووما تجيووأماا تجتوو  توواأى جق اووا ااجيووأماا
 ن تج اا ااج تاأتا راا تجم   اخ.تجم   اخ   تفما تجيأماا تجت  اتم تقلاءا م

 : مفهوم التجارة الخارجيةأوال

جتووول تجتروووااخ تجيااريووول     مووواخ دووو  تجتتووواخ تجتووو  فووواأا داءوووا   ايووول تجتروووااخ تجحووواخ ا وووأما نا وووا  تفووتةم        
تجوقووأتن تجحوو اايل تاحوووث اوون م ادوووع يااريوول جم تراتءوووا   اوون محوواأا جقمووو تأ ت  جيوول دووو  تجمفووتةماتا ك  دووو  

 تجوقأتن ت ر ويل.

جوأ    حاوث دو  تجماكو  نا وا فوواا مون كفوااو تـن  تجتروااخ تجيااريول مفو جل مان يول دو  تجةال واا ووان ت     
تجحا و  كما تجا م د  ءا تةأ كهوم كفوااو تجتلوااو ووان تجوأ    نموا ك ءوا تفومل جءوع  تجوأ   كن تفوتءق  ك  وا مموا 

        1ت ت  ام تاأها تجياحل إكادل إجا ت فيم م ادع تجت  يم جويم إ تارءا

  تحوواأيل تجأ جيوول تجتوو  تـووم  اقووا تجفووقم  تجيووأماا تجميتقتوول "مرم اوول تجمةووامالا تنمووا يمنوون كن  ةادءووا ا  ءووا 
 .2 ا احا ت  تاج من اماجل  اا س كم ت   ت   ج ريا تجت  تتم اوا تجحأ أ تجفيافيل جقأ  تجميتقتل د  تجةاجم"

                                                           

معناخ مارفتاا )راا م ـ اخ(  تيحص تجتفااا تجأ ج  التجارة الخارجية الجزائرية من االقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق،  يام   ةيمل   1 
 .10  ص2011جقماففاا  نقيل تجةق م ت  تحاأيل  تجةق م تجتراايل  رامةل كو  انا وقلااأ  تقمفان  

 .373  ص 2001  تجأتا تجرامةيل   محا  النظرية االقتصادية )تحليل جزئى وكلى للمبادئ(اوأ تجمطقو اوأ تجحماأ   2 
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تجمةامالا تجتراايل تجأ جيل د  ح اها تج ال ل د  ت تلا  تجفقم   ت داتأ   اا س ت مو ت    كن"نما تةاف ا  ءا 
ت ـوو  وووان كدوواتأ يليموو ن دوو   حووأتا فيافوويل ميتقتوول  ك  وووان حن موواا ك  م  موواا ت تحوواأيل تلطوون دوو   حووأتا 

 .1فيافيل ميتقتل"

تجأ   تجميتقتل تجتو  تحوأأها تجا ااول تجرمانيول    مااأ ا تجفقم ت  تحاأيل تجلا مل وان"  يمنن كن  ةادءا ا  ءا
 .2"تلأا  يمتءا اما د  عج  تلأااتا تجاكا م تجمءانل عتا ت هميل إن  رأا

أيل تجراايوول اوووا تجترووااخ تجيااريوول "دووار موون دووا ر اقووم ت  تحوواأ  تجووعي اءووتم وأاتفوول تجحووتلاا ت  تحووايلحووأ 
 3تجترااي تجعي اتم وان تجأ جل  تجةاجم تجياار "  " كي ه  امقيل تجتااأ  تجحأ أ تج ط يل"

 :4 يمنن تح اى تجحتلاا تجتراايل تجت  تتكم ءا تجترااخ تجيااريل امااق 

  تااأ  تجفقم تجماأيول  تـوم  تجفوقم ت فوتءال يل  تجفوقم ت  تاريول  تجمو تأ ت  جيول  تجفوقم  حوى تجمحو ةل
  تجفقم تج فيطيل.

 .تااأ  تجيأماا  تجت  تتكمن يأماا تج ل   تجت مان  تجـحن  تجيأماا تجمحاديل  تجفياحل  رااها 
  تااأ  تج ل أ  تـم  حانل اا س ت م ت   راتن ت فت ماا ف ت  اقا تجموأى تجلحواا ك  تجط يو  نموا

  تـم  تجلا ن تجأ جيل.
  ت اأي تجةامقل من وقأ إجا  يا اا كادل إجا تجءراخ. تااأ  ا حا تجةم   يـم  إ تلا 

  يمنن  يل أ جل كن تةيش امة   ان اليل أ   تجةاجم  إع تةتوا تجأ جول نوا داتأ   يفوتطيم كن ا وت  نو  موا    
يحتاروه مون تجفوقم  مموا يلتكو  اقاءوا كن تتيحوص دوو  إ تواج تجفوقم تجتو  تاهقءوا تج وا ف تجطويةيول  تجر اتديوول 

 .5 ارءا جتل م د  ت ياا وتااأجءا مم أ جل كياى جءا تجلأاخ اقا إ تاج فقم من   ر  يا  ت

 اقا هعت ت فاس يمنن تةايوى تجتروااخ تجيااريول اقوا ك ءوا "تقو  تجةال واا ت  تحواأيل ووان تجوأ جتان ت  ت  وا  
ن فيافوواا تجترووااخ تجتوو    دكووال اووجألدوواتأحاووث تـووم  حانوول تجفووقم  تجيووأماا  اا س ت موو ت   تجءروواخ تجأ جيوول 
 .تطالءا أ   تجةاجم جقت  اا د  حانل تجفقم  تجيأماا  اا س ت م ت "

                                                           

 .11  ص2006  مان  تج تاو ت  اأيم   محا  التجارة الدولية يأتن تجرم   رما  ر 1 
  2004  معناخ مارفتاا)راا م ـ اخ(  رامةل تجر ت ا  قراءة في نظريات التجارة الدولية اللبرالية من واقع العالقات االقتصادية العالميةـااو يما ل   2 

 .8ص
 .13، ص2001دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، االردن، ، التجارة الخارجيةموسى مطر، حسام داود،  3 

 .14نفس المرجع، ص 4 

  معناخ مارفتاا)راا م ـ اخ(  مةءأ تجةق م ت  تحاأيل  تجتراايل  اق م سياسات إصالح التجارة الخارجية وأثرها على االقتصاد الجزائري ـار   اخ   5 
 .9  ص2011تجتفااا  تجمان  تجرامة  ا اأتيل  
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ن  من تجتروااخ تجأتيقيول  تجتروااخ تجيااريول يل موان اقوا دنواخ تجتاواأ   ه وا  كطواتف تجتاواأ    نالهموا يل موان    
أتيقيوول  تجترووااخ تجيااريوول.  موون كهووم اقووا تاوواأ  تجفووقم  تجيووأماا   ارووم عجوو  ه ووا  دووا ق  تكووحل وووان تجترووااخ تج

 :1هع  تجتا ق ه 

أتي   تس تجحوأ أ تجر اتديول  تجفيافويل جقأ جول  دو  حوان تلوم تجتروااخ تجيااريول اقوا تجترااخ تجأتيقيل تلم  .1
 تجمفت ي تجةاجم .

 تتةام  تجترااخ تجأتيقيل ااجةمقل تجمحقيل د  حان تتم تجترااخ تجيااريل اةمالا كر ويل متةأأخ. .2
تتةان تجترااخ تجيااريل ج  م ت تحاأيل  فيافيل ميتقتل  وا ما تيكم تجترااخ تجأتيقيل ج  ام  تحأ  كي  .3

 ه ا  تيتالف تجل ت ان  تجتـايةاا تجت  تحنم ن  من تجترااخ تجيااريل   تجترااخ تجأتيقيل.
 ر   افيط مون تج لو  ااجم ل من تجترااخ تجيااريل تتم ااج ل  تجاحاي  90تيتالف  فا   تج ل   حاث كن  .4

 تجواي اقا انس تجترااخ تجأتيقيل.
تيووووتالف طويةوووول ت فوووو تق دوووو  حاجوووول تجترووووااخ تجيااريوووول ا ءووووا اوووون تجترووووااخ تجأتيقيوووول موووون حاووووث طويةوووول  .5

 تجمفتءق ان  ت فةاا  تجم ادفل....
 حة ال ت تلا  ا احا ت  تاج د  حاجل تجترااخ تجيااريل ملاا ل ااجترااخ تجأتيقيل. .6
 ق  كفاجاو تجتم ي .تيتالف طا  .7
ماحقل تج م  ت  تحاأي د  تجترااخ تجيااريل ه ا  أ   ح اايل  أ    اميل  وا ما تجتروااخ تجأتيقيول ه وا  .8

 أ جل  اميل ت  أ جل ح اايل.

 : أهمية التجارة الخارجيةثانيا

  - تجمتلأموولتج اميوول م ءووا –تةووأ تجترووااخ تجيااريوول موون تجلطااوواا تجحا يوول دوو  نوو  ت  تحوواأياا تجةاجميوول 
 ت موون كهماتءوووا دوو  ن  ءوووا تمنوون نووو  أ جوول مووون كن تفوووتتاأ موون م تيوووا تجووأ   ت يووواى احاووث   تفوووتطيم إـووواار 
حارووواا مرتمةاتءوووا اا اتمووواأ اقوووا م تاأهوووا تجعتتيووول دلوووط  نموووا يحوووال كي مووو اأ جءوووا عت  توووم نواوووا إعت كحفووو ا 

   تجةاجم من رءل كياى.تفت الجه جتحلاق ت تتا ءا تجعتت  من رءل  تحأاا  إجا اا   أ  

  يمنن كن   كل كهميل تجترااخ تجيااريل من يال  تجتلاط تجتاجيل:

انط تجأ    تجمرتمةاا مم اةكءا تجاةن  ياأخ اقا تاتاااها م تعت جتحايى دا ن ت  تاج اون حارول  -1
 تجف ق تجمحقيل.

                                                           

 .9  مارم فاوق  صسياسات اصالح التجارة الخارجية وأثرها على االقتصاد الجزائري ـار   اخ   1 
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ات ر هايا اقا  أاخ تجأ   ت  تاريل  تجت ادفيل د  تجف ق تج -2 وا تاتاااها مـا أ ج   عج   اتاواط هوعت تجمـا
اا منا يووواا ت  تاريووول تجمتاحووول   وووأاخ تجأ جووول اقوووا تجتحوووأاا   مفوووت ياا تجوووأي   داءوووا   وووأاتءا  نوووعج  اقوووا 

  .1ت فتااتأ  ت ةناس عج  نقه اقا احاأ تجأ جل من تجةمالا ت ر ويل   ماجه من   اا اقا تجما تن تجترااي 
ايق تجتيحص د  تجفقم تجت  جقأ جل ما خ  فوويل  ت ادفويل  ااجتواج   ياأخ مةأ  تج م  ت  تحاأي  ان ط -3

  ياأخ تجأي  تجل م    ياأخ تجاداهيل.
تةتوووا تجترووااخ تجيااريوول م تووعت جتةايووى دووا ن ت  توواج اوون حاروول تجفوو ق تجمحقيوول  حاووث ينوو ن ت  توواج  -4

 تجمحق  ك وا مما يفتطيم تجف ق تجمحق  تفتيةا ل.
مووون تجمـوووا ااا  اووون طايوووق ت فوووت ماا    تفوووتااتأ اا س ت مووو ت  ت ر ويووول تجلوووأاخ اقوووا تم يووو  تج  اوووا  -5

 ياحل ااج فال جقأ   تج اميل.
تجلأاخ اقا ت فتةا ل اا اأي تجةامقل  تجيواتا ت ر ويل  ن تحلاق مةأ ا  م  ت تحواأي اواج  يحتواج  -6

 إجا ن تأا د يل ماهاخ  من ت اأي تجةامقل   أ ت  ن راا مت داخ ااجوقأ.
تجلأاخ اقا تح ي  تجموأياتا تجمحقيول إجوا تفوت مااتا  ياحول دو  تجوأ   تج اميول تجتو  تحتواج إجوا تفوتااتأ  -7

 تجمةأتا  تآل ا  تجفقم ت فت ماايل تجت    ا ترءا ت  تحاأ تجمحق .
تجلوووأاخ اقوووا تجححووو   اقوووا تجتل يووول  تجت   ج ريوووا تجحأا ووول تجتووو  تووواأي إجوووا  يووواأخ ت  تاريووول  اووون تجووواالأ  -8

 .2تلأمل ت   ج رياتجم

 المطلب الثاني: السياسات التجارية بين الحرية والتقييد)الحماية(.

إن حليلل  ر أ أ     ميل مفتلقل ان اةكءا فيافيا  ت تحاأيا  ا هأتف ميتقتول  مت ا كول دو  ن اوا     
موون ت حيووان  رةوو  نوو  وقووأ يفووة  إجووا تحلاووق محوواجحه حتووا  جوو  اقووا حفوواو تجووأ   ت يوواى  جووعت تيتقتووا 

ايوا  تجتلااوأ ك  تج ط يول   تات حوا ووان تجتحتجفيافاا تجمتاةل من طاف نو  أ جول حفوو موا تلتكويه محواجحءا 
تجحمايوول.   ووأ رووعى هووعت ت يووتالف م ا ـوواا  م ووا اتا دنايوول حوواأخ تةنووس طويةوول  حانيوول تجترووااخ تجيااريوول  

 حاث أتدم ن  طاف ان كدناا  متحررا ورمقل من تجحر  تجت  اتيعها عايةل جتوايا مااأ ه.

 

 
                                                           

اأ   1    معناخ مارفتاا)راا م ـ اخ( د  تجةق م تجتراايل  نقيل تجةق م ت  تحاأيل  تجةق م تسيير المخاطر المالية في التجارة الخارجية الجزائريةـالج  ـا
 .21  ص2011 3مةل تجر ت اتجتراايل  اق م تجتفاا  را

 .372  مارم فاوق  صالنظرية االقتصاديةاوأ تجمطقو اوأ تجحماأ   2 
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 .سياسة التجارية وأهدافهاال: مفهوم أوال

 .السياسة التجاريةتعريف   -1

تةوا تجفيافل تجتراايل تجيااريل ان " مرم ال ت رات تا تجت  تتيعها تجأ جل د   طاق اال اتءا تجتراايول       
 .مم تجأ   ت ياى الحأ تحلاق كهأتف مةا ل"

تجفيافوول ت  تحوواأيل " مرم اوول ت رووات تا تجتوو  تتيووعها تجفووقطاا عتا تجفووياأخ دوو  تجمرووا  ت  تحوواأي جتحلاووق  
 . 1كهأتف مةا ل"

تجفيافل تجتراايل " مرم ال تجت  يماا  ت روات تا تجتو  تتيوعها تجأ جول مون كرو  ت  ويم  طوار تجتروااخ تجيااريول  
 .2 جءع  تجفيافل كهأتف محأأخ  كأ تا تفااأها اقا تحلاق هع  ت هأتف"

 .أهداف السياسة التجارية  -2
 .3:  تتم   هع  ت هأتف ديما اق األهداف االقتصادية -ك
  ل تجةامل م تاأ جقي يتحلاق . 
 تحلاق ت ت ن ما تن تجمأد ااا. 
 حمايل ت  تاج تجمحق  من تجم ادفل ت ر ويل. 
 حمايل ت  تحاأ تجل م  من يطا ت راتق. 
 حمايل تجح اال تج جاأخ. 
 حمايل ت  تحاأ تجل م  من تجتلقااا تجيااريل. 
 .4 األهداف األجتماعية واألستراتيجية -و

 ت رتماايل د  تآلت :تتم   ت هأتف 
  د اا إرتماايل مةا ل.حمايل محاجل 
 . إااأخ ت  يم تجأي  تجل م 

 تتم   ت هأتف ت فتاتتاريل د  تحلاق ن  من:

                                                           

 .230  ص2003  م ـ اتا تجحقو  تجحل  يل  وااا  جو ان  أساسيات االقتصاد الدوليااأ  كحمأ حـيش  أ مرأي محم أ ـءاو   1 
 .153  ص2007  تجأتا تجرامةيل  محا  الدوليةاالقتصاديات اوأ تجاحمن يفاي كحمأ  إيمان محو  ن    2 
 .233ااأ  كحمأ حـيش  مرأي محم أ ـءاو  مارم فاوق   3 
 .238  مارم فاوق  صأساسيات االقتصاد الدوليااأ  كحمأ حـيش  مرأي محم أ ـءاو   4 
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 .كمن ت  تحاأي 
 .  كمن تج عت 
 .كمن تجةفناي 

 التجاريةأنواع السياسة ثانيا: 

وان تجمأتدم اون تجحمايول  تجوأتا  إجوا تحايوا تجتروااخ تجيااريول  فو ف  تطواق دو  تآلتو  إجوا حرو   كأ تا نو   
 من تجحما اان  ك حاا حايل تجتااأ  تجأ ج .

  .سياسة الحماية التجارية  -1

  تةتوا من ك أم تجفيافاا تجتراايل تجمتاةل د  تجتاايخ ت  تحاأي  يمنن

"هوو  مرم اول مون تجل تاووأ  ت روات تا  تجتووأتواا تجتو  تكوم  اوو أت مااـواخ ك  راووا  مفهووم الحمايووة التجاريوة -ك
مااـاخ  نميل ك  راا نميل  تةايتيل ك  راا تةايتيل اقا تأدق تجترااخ تجيااريل اوا حأ أ تجأ جول  جتحلاوق 

 .1 كهأتف ت تحاأيل مةا ل"
 دوافع تقييد )حماية( التجارة:  -ب

إجا حر  ت تحاأيل  حر  ر  ت تحاأيل   عج  كن ت اتاااتا ت  تحاأيل جيفا يفت أ ك حاا تجحمايل تجتراايل 
 تجمةياا تج حاأ تجعى تفت أ إجيه تجأ جل د  تلااأ تجترااخ تجيااريل ك  تحاياها  دنا ا ناجتاج :

 كوا ها اقا تجيح ص ما اق . : لحجج غير اقتصاديةا  1-ب
  تجيوو ف موون تجحوواو: تن تجحمايوول تفووااأ اقووا تحلاووق ت فووتلال  ت  تحوواأي   ووا تجفووقم  تاووأتأ تجوواالأ جيوو ن

رماا تجحاو  أ تفاق تجاءا  دلأ تاأي تجحايل تجا تاتااط تجأ جل اا  تحاأ تجأ ج  من حاث تم ي ءوا ام ت رواا 
 تفافيل.  هعت ما يكةءا د  مان  حاج د    ا تجحاو.

 اتاووو :  ووأ تووواأي تجحايوول دووو  اةوون تجوقوووأتن تجتوو  تاهقءوووا  ا دءووا جقتيحوووص تجحوو اا  إجوووا حمايوول تجلطووار تج 
تجلكا  اقا تج اتاول مموا يكوا اطالول تجمو تااان  ااجتواج  ت يوال  ااجتانااول ت رتماايول جقأ جول   ااجتواج  اقوا 

 تجأ جل حمايل ت  تاج تج اتا  من تجم ادفل ت ر ويل.

                                                           

 .409  مارم فاوق  صالنظرية االقتصادية )تحليل جزئى وكلي للمبادئ(اوأ تجمطقو اوأ تجحماأ   1 
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     تجوو ط  : تواأي تجةال ول تجتراايول وووان ت موم إجوا ن واخ تيتالطءووا  مون  وم دلوأتن تآلموول تجمحاد ول اقوا تجطواام
جطااةءووا تجيوواص    ووأ ا رووا ا ووه ااجتووأاج تجووتيقص موون تجوو ي تجوو ط     ااجتوواج  موون تجكووا اي تلااووأ تجةال وواا 

 تجتراايل تجأ جيل جقمحاد ل اقا تحاجل تجـة و تجتنايل  تجيقليل.

 الحجج االقتصادية :  2-ب

 طالوووا هوووع  تجفيافووول دووو  تج  يووواا تجمتحوووأخ ت ماانيووول  دتووو  فووو ل 1 حجوووة حمايوووة الصوووناعات النا وووئة :
  يا ر اج  تـ طن جقي ي ل فيافل حما يول  ALEXANDRE HAMILTON   أـن كج ف أا هامقتن 1790

كاوواأ طاحءووا دوو  تج  يوواا تجمتحووأخ   نووان تجءووأف تجمةقوون هوو  تطوو يا تجمةاموو   تجمحووا م دوو  تجوواالأ  هووع  تجتنوواخ 
 متحأخ   حاا ك وا م  اي تجحما يل.ا أ ا أته إجا كجما يا من تج  ياا تج  F .LISTدايأاي  جيفا

هووامقتن   جيفووا ا حوويان احمايوول ت تلا يوول دوو  حوواجل تجحوو اااا تج اـوو ل )دوو  حاجوول ر ا يوول(  ياحوول دوو        
 حاجل تجوقأتن تجرأاأخ .

 منن جقة ت ق  تجلا أ تجترااخ تجيااريل كن تم   ر  ت نواوات مون  ـواط : ي2 الحصول على إيرادات للخزينة العامة
تجأ جوول  ممووا اوواأي إجووا تيتووين تجةووو  تجكووايو  تجووأتيق   دتووان تجماتتووم جقافوو م تجرمانيوول موو ال  اوواأي إجووا 

ك    يوواأخ موو تاأ تجأ جوول  تفووتيأتمءا دوو  ت  توواق تجةووام   نووعج  تـوواا  تجترووااخ تجيااريوول دوو  تم يوو   تلوواا تجأ جوول
تم ي  تجت ميل   يةاو اقا هع  تجحرل كن تجمفتءق  ه  تجعي اتحم  تق  تج يواأخ دو  تجرمواا   مموا اواأي إجوا 

 ت يتان تجاداهيل   ياأخ تجتءاو تجرمان .
  حرل روعو اا س ت مو ت  ت ر ويول: جلوأ وا وا تجترانول ت وه ا وأ  لوص تجمو تأ تجماجيول جتم يو  تجمـواايم تجت م يول

جال تحاأ تج ط   اوتم دوان افو م رمانيول اقوا  تاأتا تجفوقم تجتو  ا و ي إ تارءوا دو  تجوأتي   عجو  تجح اايل 
 حأ ترااا تجمـا ااا ت ر ويل اقا ت امل دا ر جءا ااجأتي   نما تـرم تجحمايل تجرمانيول تجحو اال تج ط يول 

تجووانل  أتي  دااتتووم مةووأ تجملاموول اقووا اتس تجمووا  ت ر ووو  تجووا تاتتووار تفووةاا م تروواا هووع  تجحوو اال دوو  تجوو
تجم ت ا من ت فت مااتا  ااجتاج  ترات  تجم يوأ مون اتس تجموا  ت ر وو  جالفوتراال  عجو  دو  حاجول نو ن تجمو تاأ 

 .3إجا تج ء ن امفت ي تجأي  تج ط   مم ت ميل دا ر ت  تاج تجرأاأختجمفت قل ااطقل 
                                                           

  نقيل تجةق م ت  تحاأيل  اق م تجتفااا  )راا م ـ اخ(  معناخ مارفتااالسياسات التجارية واالندماج في النظام التجاري العالمي الجديدمتتاح حنيم   1 
 .35  ص2003رامةل تجر ت ا  

  نقيل تجةق م ت  تحاأيل )راا م ـ اخ(  معناخ مارفتاا والدوليةدور السياسات التجارية في تفعيل االتفاقيات التجارية اإلقليمية داا   فقطا     2 
 .58  ص2013 تجتراايل  اق م تجتفااا   فم اق م ت تحاأيل  افناخ  

  معناخ تجمارفتاا)راا دور تحرير التجارة الخارجية في ترقية الصادرات خارج المحروقات في ظل التطورات الدولية الراهنةحمـل اوأ تجحماأ   3 
 .17  ص2013 ـ اخ(   نقيل تجةق م ت  تحاأيل  تجتراايل  اق م تجتفااا   فم اق م ت  تحاأ   افناخ م
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 ويوول تجمحووأاخ جفووقم اييحوول   ت روواتق ينوو ن تج ط يوول موون تجووأ   ت ر الحمايووة موون سياسووة االغووراق ل سووواق 
ما ا ك  أت م  جحمايل تجم تر ن تجمحقاان من تجيفا ا تج وااخ  ن تجم ادفل ت ر ويل  وءع  تجفيافل تحامءا من 

 .1تجحح   اقا كاناح ناديل
 وعت   ك  :  هو  تجمتةقلول او من تجمرتموم فو ت  دو  اةوأ  ت  تحواأي ك  تج تؤدي إلى تحقيق أهداف اسوتراتيجية 

ت  تواج تجمحقو  مءموا نا وا ت قتتووه  تجةفوناي  دلوأ اتطقوو كمون تجمرتموم توو داا حوأ كأ و  مون تج وعت  اون طايووق
 .2ماتتةل

 :الحماية لزيادة حجم الت غيل 

تتووان تجأ جوول تجحمايوول جت يووأ موون تجطقووو تجمحقوو  اقووا تجم تروواا تجمحقيوول  دوو عت داكووا أ جوول مووا كووات و رمانيوول 
مفووت اأخ  دوو ن عجوو  فووااأي إجووا تح يوو  تجطقووو إجووا تجم تروواا تجمحقيوول   نووعج  اوو أتأ طقووو ماتتةوول اقووا فووقةل 

 تجح اااا اقا ت اأي تجةامقل

 3الحماية لمواجهة العجز في ميزان المدفوعات: 

إن دان تجحمايول ا وان م ترءول تجةرو  دو  تجماو تن تجتروااي  تلو م تجأ جول اتوان تجافو م تجرمانيول ااجيول اقوا 
 اةن تجفقم  ياحل م ءا تج ماجيل حاث تل  تج تاأتا   يل  مةءا يا ج تجةمالا ت ر ويلتج تاأتا من 

 سياسة الحرية التجارية وحججها  -2
 مفهوم الحرية التجارية:  -أ

" مرم اول مون تجل تاوأ  ت روات تا  تجتوأتواا تجتو  تةمو  اقوا إ تجول ك  تيتوين تجلاو أ تجمااـواخ ك  راوا تجمااـواخ  
تج ميووول ك  راوووا تج ميووول  تجتةايتيووول ك  راوووا تجتةايتيووول تجتةامووو  اووواى توووأدق تجتروووااخ تجيااريووول اووووا حوووأ أ تجأ جووول 

 حن م  د  تجترااخ تجيااريل.  مم تجتلقا  من تجتأي  تج4جتحلاق كهأتف ت تحاأيل مةا ل"

 : تتم   د  تج لاط تجتاجيل.حجج أنصار الحرية التجارية  -و
  تجتلفيم تجأ ج  جقةم : حاث ااأي وأ ا  حفو اينااأ  إجا تحلاق محوقحل تجأ جول رميةوا حاوث تةمو  ا احوا

    ت ياى. جل مةا ل د  تجتا ر ت   ا ت تاريل جتمتةءا اما خ  فويل داءا ان اا   تجأت  تاج د  أ
                                                           

 .410اوأ تجمطقو اوأ تجحماأ  مارم فاوق ص 1 
 .411 تس تجمارم ص 2 
اأ ون أاو   3  اأيل  اق م تجتفااا  دار تجتفااا    معناخ تجمارفتاا)راا م ـ اخ(  نقيل تجةق م ت  تحتنظيم وتطوير التجارة الخارجيةاوأ تجـا

 .124.ص 2003تجر ت ا 
 .412اوأ تجمطقو اوأ تجحماأ  مارم فاوق  ص  4 
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  تتفوار ت فوو تق تجتو  تحلووق تجم ادفول تج امقوول مموا اوواأي تجوا تحفووان ت  تواج  تج حوو   تجوا تجوو من تجةواأ  حاووث
تمووووأ تجحمايوووول تجتراايوووول تجووووا ت وووو ين تج ااتوووو  تجووووعي ااتووووو ت وووواا كووووااخ موووون  احيوووول تجووووتحنم دوووو  ت فووووةاا  روووو أخ 

 .1تجم تراا
  م ووادم تجم ادفوول: م وواا تجم ادفوول تجووعي ت قتووه حايوول تجترووااخ يفووااأ اقووا ت اتلووا  امفووت ى ت  تاريوول دكووال اوون

مفوووت ى ت  تاريوول توواأي تجحايوول تجووا ت ووادس تجم ترووان دووو  يتوون ت  مووان دوو  حوواجل تجمفووتءق ان دموون  احيوول 
 .2يتن تج تلل تفتيأتم  فا   ت  تاج ت   ا تط ات  دااقيل فةيا  ات   ياأخ تج ات    

  تمنا يل أدوار تجمفوتءق  اون  تفوه مون تحت واا تجم وت  حاوث ت و ن  فواقل تجمفوتءق  دو  عجو  تفوتااتأ تجفوقم مون
 تجيااج  نعج  يمنن جحايل تجترااخ تن تلك  اقا ت حت اا د  تجأتي .

 فواجاو تجحمايول تحوأ تـريم ت وت اا  ت اتلا  ات  ن ت  تاج تج ط    تارل تجم ادفول موم تجيوااج اقوا حوان تن ت
 من تمنا يل تجتحفان  تتان اقا تجمفتءق  تن اتحم  ت اجاى تجتيقى  يلو  ت تارا اأا ا و من ماتتم.

 تجحايل تجتراايل تاأي تجا تيتين تفةاا تجفقم تجأ جيل. 

 .أساليب السياسة التجارية  ثالثا:

حتوو  تفووتطيم تجأ جوول تجووتحنم دوو   طااءووا تجيوواار  ااتيوواع تجةأاووأ موون ترووات تا تووا ا دوو  اال تءووا تجتراايوول مووم   
تجـانا  ت  تحاأاان  جعت دء  تيتاا مرم اول مت افولل مون تج فوا   تجلواأاخ اقوا تجتو  اا دو  ترااتءوا تجيااريول 

 يل  نميل  ت  يميل  ةاكءا ديما اق : د  ميتقى تجلطاااا ت  تحاأيل تج ط يل  تتم   د   فا   فةا 

 .3الوسائل السعرية   -1

تتم وو  ت فوواجاو تجفووةايل دوو  تجافوو م تجرمانيوول   هوو  ك  ووا ت فوواجاو تفووتيأتما دوو  مرووا  تجترووااخ تجيااريوول    
 ت اا اا  ت راتق  تيتين فةا تجحاف.

: هووو  كوووايال تتاكوووءا تجأ جووول اقوووا تجفوووقةل ا وووأ او اهوووا تجحوووأ أ تجرمانيووول تج ط يووول أيووو   .الرسووووم الجمركيوووة1
ك  يا را )حاأاتا(.  يطقق اقا مرم ال تج ح ص تجمتكم ل ج ادل تجاف م تجرمانيل تجفوا أخ دو  ) تاأتا( 

لفوويم تجافوو م تجأ جوول دوو    ووا مةووان اافووم تجتةايتوول تجرمانيوول.  ه ووا  ك وو تر متةووأأخ موون تجتةايتوواا حاووث اروواي ت
 تجرمانيل إجا:

                                                           

 .32حمـل اوأ تجحماأ  مارم فاوق  ص 1 
 .291  ص1999"  أتا تجرامةيل تجرأاأخ جق ـا  ت فن أايل  محا االقتصاد الدولي "نظرة عامة على بعض القضايا ي و حفان ا ن هللا   2 
 .297 ي و حفان ا ن هللا   تس تجمارم  ص 3 
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*مون حاووث نيتيول تحأاووأ تجافووم يماو  وووان تجافوو م تجليمول دتتحووأأ ن فووال م  يول موون  يموول تجفوقةل   تجافوو م تج  ايوول 
اقووا كفوواس تج حووأخ موون تجفووقةل ااجةووأأ ك  تجوو  ن  وا مووا تتكوومن تجافوو م تجماناوول افووما   ايووا يكوواف إجيووه افووم 

  يم .

تجماجيوول  تجتوو  تتووان الحووأ تحلاووق إاوواتأ جي ت وول تجأ جوول   تجافوو م تجحما يوول  *موون حاووث تجءووأف يماوو  وووان تجافوو م
 إجا حمايل ت  تاج تج ط   من تجم ادفل ت ر ويل. تجت  تءأف 

 *من حاث مأى حايل تجأ جل من داكءا يما  وان تجتةايتل تجمفتلقل ك  تجتةايتل تجم أ رل.

 :اإلعانات 'إعانات التصدير'.2

 تج ان م ءا تأايم  أاخ تجم تران تج ط اان اقوا تجت وادس دو  ت فو تق تجأ جيول   يواأخ  حواوءم م ءوا   ت اا ول   
 أ ت  ن مااـاخ حاث تتم   د  أدم موقغ مةان مون تج لو أ يحوأأ إموا اقوا كفواس  يمو  ك  اقوا كفواس  و ا   

   تجماج ك  راا مااـا  تتم   د  م ل تجمـا ر اةن ت متيا تا جتأايم مان  

 اإلغراق:.3

تج فا   تجت  تتاةءا تجأ جل ك  تجمـا ااا ت حت اايل جقتماا  وان ت  موان تجفوا أخ دو  تجوأتي   تقو  تجفوا أخ   كحأ
دوو  تجيووااج  حاووث ت وو ن ت ياوواخ م يتكوول اوون تجوو من تجووأتيق  جقفووقةل مكووادا إجيووه تج لوو   رااهووا موون تج تلوواا 

يل.  يمنن تجتماا  مون حاوث موأى تفوتماتا  ووان تجماتاطل اا تلا  تجفقةل من تجف ق تج ط يل إجا ت ف تق ت ر و
 ال ل ك  تر من  حاا ت ر  ك  تجما ا  تجعي ا تء  وتحلق تج ان تجم ـ  مون كرقوه   ت رواتق تجوأت م تجمواتاط 

 .افيافل أت مل تفت أ إجا  ر أ تحت اا د  تجف ق تج ط يل اتمتم ااجحمايل 

 :1تخفيض سعر الصرف.4

  تيتين تل م اه تجأ جل امأت د   يمل تج حأخ تج لأيل مل مل ااج حأتا تج لأيل يلحأ وتيتين فةا تجحاف ن  
ت ر ويوول .  جتيتووين فووةا تجحوواف كفووااو مت  اوول دوو  ملووأمتءا اووالج ت يووتال  دوو  ماوو تن تجمووأد ااا  عجوو  

ريم وتـريم تجحاأاتا  تلااأ تجو تاأتا  نموا ت وه يةمو  اقوا تجحوأ مون تحوأاا اا س ت مو ت  تجوا تجيوااج  تـو
 تفتااتأها من تجيااج

 :1الرقابة على الصرف.5

                                                           

 .129  أتا تجرامةيل   محا  وأ ن ف ل  ص اقتصاديات التجارة الخارجيةاوأ تجاحمان  ن  إواتهيم   1 
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يلحوأ ااجا ااوول اقوا تجحوواف تن تلوو م تجأ جول و كووم  اوو أ اقوا تجتةاموو  دو  تجحوواف ت ر ووو  مون ـوو  ءا تجلكووا  
ات  تجةمالا ت ر ويل.  اقا ف ق تجحاف تجحا  تحت اا تجأ جل جةمقياا ويم ـ 

 .2الوسائل الكمية  -2
: اتم املتكا  تحأاأ تج مياا تجتو  يمنون تفوتااتأها مون فوقةل يوال  موأخ مةا ول   يةتووا   وام نظام الحصص .ك

ححوول تجححووص ت فووتااتأ   اووا موون تجلاوو أ تجمتا كوول اقووا تجوو تاأتا  اقووا نماتءووا   يمتءووا.  موون تهووم ت  تاووه 
مون تجافو م كموا نو   تجتةايتيل  داءا يفمل ااج تاأتا حتا نميل مةا ل اأدم ا ءوا افوم رمانو  مو يتن ك  تةتو 

  ياأخ كياى ان تق  تج ميل داأدم ا ءا افم ماتتم   ه ا  تجححل تجتاأيل   تجححل تجم أ رل  ححل تجيقط
ت فوووتااتأ إ  اةوووأ م تدلووول تجأ جووول    تةطووو  هوووع  تجم تدلووول دووو  حووو اخ إعن ك   :  ارووو  توووراخيص االسوووتيراد .و

توواييص اا فووتااتأ .دحاموو  ت عن ك  تجتوواييص هوو   حووأ  تجووعي يحووق جووه كن يفووت اأ تجفووقةل. كن   ووام ايووص 
 ت فتااتأ يحأأ ححل ن  مفت اأ من تج ميل تجمفت اأخ.

 الوسائل التنظيمية -3

 : تجاريةالمعاهدات واالتفاقات ال.1

تجمةاهأخ تجتراايل ه  تتتاق تةلأ  أ جل مم رااها من تجأ     ا ان ت  يم تجةال اا تجتراايول ديموا وا ءوا ت  يموا 
اامووووا يـووووم  ورا ووووو تجمفووووا   تجتراايوووول  ت  تحوووواأيل كموووو ا عتا طوووواام فيافوووو  ك  إأتاي.  اوووواأخ مووووا تتكوووومن 

   موأك تجأ جل ت  جا ااجااايل.ك تجمةامقل ااجم  تجمةاهأخ تجتراايل اقا موأك تجمفا تخ د  تجمةامقل  موأ

 :3 اتفاقات الدفع.2

هوو  تتتوواق وووان أ جتووان اوو  م   تاووأ تفوو يل تجمووأد ااا تجتراايوول  رااهووا  دلووا جألفووس  ت حنووام تجتوو  ا تدووق اقاءووا 
 .تجطادان.  يحأأ تتتاق تجأدم تجةمقيل تجت  تتم اقا كفافءا امقياا تف يل تجمأد ااا تجتراايل

 : التكتالت االقتصادية.3

ت ءووا تجت ووتالا ت  تحوواأيل ن تاروول جقلاوو أ دوو  تجةال وواا تجأ جيوول  نمحا جوول ر  يوول جتحايووا تجترووااخ تجيااريوول وووان 
اووأأ محووأ أ موون تجووأ  .  تتيووع تجت ووتالا اووأخ كـوونا   ووأ تيتقووى ديمووا وا ءووا موون حاووث ت  ووأماج وووان ت طوواتف 
                                                                                                                                                                                                 

  مااةأها.-302 ي و حفان ا ن هللا  مارم فاوق  ص 1 
  مااةأها.-259ص  مارم فاوق  ، أساسيات االقتصاد الدوليااأ  كحمأ حـيش  مرأي محم أ ـءاو 2 
  مااةأها.-308 ي و حفان ا ن هللا  مارم فاوق  ص 3 
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تجم كوومل  تءا وول تج ووا ف  حوو  إاروواأ تج حووأخ ت  تحوواأيل و  تجوول رميووم تجةلاوواا تجت  يميوول.  يمنوون تجتمااوو  وووان 
 :1تتيع اأخ كـنا  كهمءااأخ أاراا من تجتلااو ت  تحاأي 

ل  كان تقت م ن  أ جل و ج ا  نادل تجلا أ اقا تج تاأتا من تجأ   ت طاتف د  ت تتا ي :منطقة التجارة الحرة 3-1
 م   م طلل تجترااخ تجحاخ ت  انيل.

 يتتوووق موووم فوووااله مووون حاوووث إج وووا  تجافووو م تجرمانيووول  تجلاووو أ تج ميووول  ت أتايووول  اقوووا : االتحووواد الجمركوووي 3-2
تج تاأتا ديما ووان تجوأ   ت اكوا  دكوال اون ت حاوأ تجتةايتول تجرمانيول تجياحول اا تحواأ دو  م ترءول تجيوااج  

 .1944وان وقرينا  ه ج أت  ج نفمو اج تجعي الأ د  ج أن د   م   تتحاأ تجوا اق نس

ج ا  نعج  تجلا أ اقا حانل ت تلوا  ا احوا ت  تواج ديموا ووان تجوأ   : السوق الم تركة 3-3 تتحاأ رمان  +  ت 
 ت اكا .

مول تجف ق تجمـتانل + يـم  تجفيافواا ت  تحواأيل جقوأ   ت اكوا   عجو  ا وان إ ا: االتحاد االقتصادي 3-4
 هين  مت ام      تجل تجتااان د  تق  تجفيافاا وان تجأ   ت اكا .

هوو  تاقووا ماحقوول يمنوون تن يحووقءا تجت اموو  ت  تحوواأي ديحووال هووعت تجت توو  : االنوودماج االقتصووادي الكاموول 3-5
 ااااخ ان أ جل  تحأخ جءا حأ أ م حأخ    ا رأ وا ءا  ا أ رمانيل مم امقل م حأخ.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .65  مارم فاوق  ص التجارة الخارجية الجزائرية من االقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق  يام   ةيمل   1 
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 الثاني: المنظمة العالمية للتجارة وعالقتها بالتجارة الخارجية المبحث

ديسمبر  31  ان  تةأيالتءا  نادل تجلاتاتا تجت  تم تتياعها حتوا GATTحقا تجم  مل تجةاجميل جقترااخ مح    
اكووو  م وووا ت اكووا   تآليوووا ن احوووتل مات وووو   جءوووا  164   كحووال ه وووا  م  مووول جءوووا نيووان   تكوووم 1993

متااةل ت تاع ت تتا اا تجتراايل تجأ جيل  مات ال تجفيافاا تجتراايول تجأ جيول  روا ا هوع  تجم  مول مون تج تا خ د  
 يال  ما اق هادا ا   ترفأا من يال  ر جل ت  ار تي.

 OMCإلى  GATTالمطلب االول :التحول من 

 :GAAT"1الجات": أوال

 GAAT "General Agreement on Tariffs andتجرواا هو  ت تتا يول تجةامول جقتةايتواا  تجتروااخ 
Trade نان هأدءا ه  ت  يم تجمااأ ا تجتراايل ديما وان تجأ   تجم  ةل اقا تجمةاهأخ    أ نا ا دناخ  يام   "

تجم  مل تجةاجميل جقترااخ مطا حول اةوأ تجحواو تجةاجميول تج ا يول كومن موأت  ا "وايتو ن    أ " تجوعي  تدوق اقوا 
 ".IBDR"  تجو   تجأ ج  جإل ـا   تجتةماا "IMF ج  " يام ح أ ق تج لأ تجأ

حو   تجترووااخ تجأ جيوول   ووأ تووم داءووا  1947 توم ت تتوواق اقووا إ ـووا  هووع  تجم  مول دوو  موواتما ر اووى تجووأ ج  فوو ل  
تجت  يوم اقووا ت تتا يوول تجةاموول جقتةايتوواا  تجترووااخ  تووم تحأاووأ ت فووس  تجل تاووأ تجةاموول تجتوو  تحنووم تج  ووام تجترووااي 

أ جوول   كحووال جقم  موول ملووات  فووناتاايل أت موول وووأكا تمووااس  ـوواطءا دوو   23م     ووأ   ووم اقووا تجمةاهووأخ تجةوواج
  وأ نوان تتتواق تجرواا م حواا كفافوا اقوا تجتتوا ن حو   ححوص تجتةايتواا  1948ر اى توتأت  من روا ت  

"Tariffs" وووان تجووأ    ت  تجوول تجححووص "Quotas ااجتةايتوواا   موون تجوووأاء  كن "  ا ت ووق تجترووااخ راووا تجمتةقلوول
تجءووأف ت فافوو  موون هووع  تجم  موول هوو  تحايووا تجماوواأ ا تجتراايوول وووان تجووأ   ت اكووا   ت  اموول   ووام ترووااي 
ااجم  يل م اقا كفس ت تحاأ تجف ق  جعت دلأ نا ا ت تتا يل تق م ن  تجأ   ااجفة  تجمفتما  تجتوأاير  حتوا 

 اق :حأاات   يمنن تقييص كهأتدءا ديماتفتااتأت  تت    ن  تجح تر  تجمتا كل اقا تجترااخ 

 تجفة  إجا تحلاق مفت ى تجتـ ا  تج ام  جقأ   ت اكا   ادم مفت ياا مةيـل م تط اءا. -

 ت ـيط تجطقو تجتةا  وان تجأ   ت اكا   ادم مفت ى تجأي  تجحليل . -

  تجمااأ ا تجتراايل تجأ جيل تجفقةيل.ت فت ال  ت م   جقم تاأ ت  تحاأيل تجةاجميل  هعت د  ت  تاج  -
                                                           

  نقيل  ر ت ايل   تحأياا تجم اا ت  تحاأي تجرأاأ""تجماففل ت  تحاأيل تج  مقتل   ط   ح   المنظمة العالمية للتجارة واالستثمارات ، اةق ج و جةاأ 1 
 .34  2003تجحل ق  تجةق م ت  تحاأيل  رامةل  ا قل  
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 تـريم حانل اا س ت م ت   هعت و ياأخ ت فت مااتا تجةاجميل. -

 تفءا  تج ح   إجا ت ف تق  محاأا تجم تأ ت  جيل. -

  ياأخ حرم تجترااخ تجأ جيل  هعت و  تجل تجلا أ تجمحقيل  عج  وتيتين تجلا أ تج ميل تجرمانيل. -

 ح  تجيالداا تجمتةقلل ااجترااخ تجأ جيل.ت تءاج تجمتا كاا نطايق ج -

 :  جوالت الجات ثانيا:

جموووا نوووان تحايوووا تجتروووااخ تجأ جيووول هووو  تجءوووأف ت فافووو  مووون إوووواتم ت تتا يووول تجةامووول جقتةايتووواا   تجتروووااخ 
(GATT)  م ع  ـ تءا  جتحلاق هعت تجمفةا أاا كما تءا تجةامل ت طواتف تجمتةا وأخ جةلوأ فقفوقل مون تجمتا كواا

نت  ويم  -طاًةوا -د  ح اخ ر  ا متةا ال  تحا   من يالجءا م ا ـول تجلكوايا تجةاجلول دو  ماوأتن تجتروااخ تجأ جيول
  تفوءا  تاواأ      – ت وق تجتراايول تجلا مول ك  تحطويم تجة –امقياا تجتااأ  تجترااي  تيتين تجتةايتل تجرمانيل 

 تجفقم   تجيأماا داءما وا ءا. 

خ ت ةلاأهوووا   -اموووا ديموووا ر جووول ك ا رووو تي –ن تارووول جوووعج  كرايوووا  موووا   رووو  ا    تيتقوووى مووون حاوووث: موووأ 
 تجم ك ااا تجت  ااجرتءا   تج تا   تج   ت حقا إجاءا. 

 .  ف ل م اةان مقيحا جءع  تجر  ا  ديما اق

 "1993 – 1947: "ر  ا تجراا  01ل رقم الجدو

 سنة و مكان اسم الجولة

 انعقاد الجولة 

عووودد الووودول 
األعضوووووواء 
 الم اركة

 (1النتائج المتوصل إليها )

:  تجر جل ت  جا
متا كووووووووووووووووووواا 
ر اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووى 

Genève  

ر اوووى اف يفوووات 
: فووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ل  

1947  

 

23 

 

تجت ح  جإلطاا تجةام ت تتا يل تجةامل تجتةايتواا   -1
 (. GATTتجترااخ )

تيتوووووووووين  45000تاووووووووواأ  تجت وووووووووا  ا تجرمانيووووووووول -2
 رمان  

 5000تلووووووووأيم تجم يووووووووأ موووووووون تجت ووووووووا  ا تجرمانيوووووووول :   ك يفوو  اتا فووا : :  تجر جوول تج ا يوول
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متا كووووووووووووووووووواا 
ك فوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  

Annecy  

 تيتين رمان    13  1949ف ل 

 تجر جووووووول تج اج ووووووول
متا كووووووووووووووووووواا 
ت انووووووووووووووووووووووووووووووواي 

Torquay 

ت انواي ووو  رقتات 
  1951:ف ل 

 

38 

 تاتتار اأأ تجأ   تجمـاانل -1

ت تـووواا تجم يووووأ موووون تجوووو ا    تجاراوووول دوووو  تحايووووا  -2
 تجترااخ تجأ جيل. 

 8700تلووأيم تجم يووأ موون تجت ووا  ا تجرمانيوول موون  -3
 تيتين رمان . 

:  تجر جل تجاتاةول
متا كووووووووووووووووووواا 
ر اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووى 

Genève  

ر اووووى ف يفووووات 
: فووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ل        

1960- 
1961  

 

26 

  % 25تلوأا وووو  تلوأيم تحتيكوواا رمانيوول رأاووأخ1-
 .1949ملاا ل اف ل 

 ت كمام تجيااان.  -2

 تجر جل تجيامفول
: متا كووووووووواا 

  Dillonأاق ن 

 

ر اووووى ف يفووووات 
: فووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ل        

1960-
1961  

 

 

26 

تج لاش ح   مااـاخ تجمرم ال ت  ا نيل  اماجءا  -1
(2 ) 

ت تووواتح تجمرم اووول ت  ا نيووول تةايتووول م حوووأخ اقوووا  -2
 تجم ت راا تجمفت اأخ 

كي :   % 20تيتوووووووين تجتةايتووووووول تجرمانيووووووول ووووووووو  -3
 تيتين رمان   4400

 ( 3تتياع إرات تا جمنادحل ت راتق )-3

 تجر جوول تجفاأفوول
 : 

ر جوووووووووول ن وووووووووووأي 

ر اووووى ف يفووووات 
فوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ل             

1964 -
1967 

 

26 

تيتوووووووين تجتةايتووووووول تجرمانيووووووول اقوووووووا تجم ترووووووواا  -1
 تجح اايل. 

 م م ت رات تا راا تجرمانيل. -2
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Kennedy  3- .م ا ـل إطاا ت تتا يل 

 تجر جووول تجفوووااةل
: ر جوووووووووووووووووووووووووووووووول 
ط ناوووووووووووووووووووووووووووووووووو  

Tokyo  

ر اووووى ف يفووووات 
: فووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ل         

1973-
1979 

 

102 

تجتحووأاق  اقووا اووأخ تتتا يووواا حوو   تجلاوو أ راوووا  -1
 تجرمانيل 

تيتين مةأ  تجحل ق تجمطالل من طواف تجوقوأتن  -2
 % 6,3تجح اايل إجا 

:  تجر جل تج ام ل
ر جل ك ار تي 

Uruguay  

أ  إفوته  -و  تا
اوووووووووووا  ار تي: 
فوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ل  

1986-
1994  

 

 

108 

 ت تتاق تجم ـئ جقم  مل تجةاجميل جقترااخ-1

: تج اتاوووووول  تجم فوووووو راا    ت  يووووووم اووووووأخ تتتا يوووووواا -2
 ت فت مااتا   حل ق تجمق يل تجتنايل 

 تيتين تجحل ق تجرمانيل   -3

 .141  ص2001ارفتاا  رامةل تجر ت ا  فاميل  ت  مام تجر ت ا إجا تجم  مل تجةاجميل جقترااخ  معناخ م : و طمان المصدر

 

 :1ن وء المنظمة العالمية للتجارة: المطلب الثاني

موون تجروو  ا ت ياوواخ  كط جءووا مووأخ دوو  إطوواا تتتا يوول تجروواا    ووأ  1993-1986تةووأ ر جوول ت  اروو تي 
  أ تم د  هع  تجر جل تجتةان إجا  طاااا جم ت ون محو  تهتموام تجرواا فواالا امات ش   1993ت تءا د  ف ل 

 ياحووول تجمتا كووواا حووو   تجم ترووواا تج اتايووول   طوووار تجم فووو راا  تجمالاوووس تجرووواه خ   طوووار تجيوووأماا  كياوووات 
 م ك ر تجمق يل تجتنايل   هع  تجر جل ه  ت طاا ت فاف  ج ـ   تجم  مل تجةاجميل جقترااخ.

 يف المنظمة العالمية للتجارة.تعر  أوال: 

 Organisation Mondiale du)ك   م.ر.ا( تيتحاات جوو:" OMCرا  ام  تجم  مل تجةاجميل جقترااخ 
Commerce " 

"ه  م  مل عتا حتل  ا   يل مفتلقل  ه  تم   ت طاا تجت  يم   تجمافف  تجعي يحت ي نادل ت تتا يواا تجتو  
 .1ر تي"كفتاا ا ءا متا كاا ر جل ت  ا  

                                                           

 .36اةق ج و جةاأ  مارم فاوق  ص  1 
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   هووعت جتحوو  محوو  تجروواا  دءوو  مةاهووأخ متةووأأخ 1995 ك ـوو ا تجم  موول تجةاجميوول جقترووااخ دوو  ك   رووا ت       
ت طاتف تطوق اقا كفاس ما ا كموا تجم  مول تجةاجميول جقتروااخ جءوا تجـيحويل تجلا   يول نم  مول نامقول ت هقيول 
م   ح أ ق تج لوأ تجوأ ج  ك  تجو و  تجوأ ج    ج  ءوا م و  تجرواا جويس جوأاءا تج كوم تجافوم  ن ناجول متيححول 

أخ اروووم إ امووول تجوووا تاط مةءوووا  دءووو  تءوووأف إجوووا  يووواأخ ت  تووواج  تجتروووااخ  ت فوووت ماا  تـوووريم تااةووول جألموووم تجمتحووو
 تجمـاانل تج ـيطل جقوقأتن تج اميل د  تجترااخ تجةاجميل.

 كهم ما يالحول اقوا تجم  مول تجةاجميول جقتروااخ ك ءوا إكوادل تروااخ تجفوقم تجتو  نا وا فواالا ت طواا تج حاوأ 
ءوا ت فوم مروا  هوع  تجفوقم  كحوال يـوم  كيكوا تجم ترواا تج اتايول  تجم فو راا  وم تجعي تمااس ديه تجراا مراج

 إكادل تجترااخ ك  تجمااأجل د  تجيأماا  حل ق تجمق يل تجتاأيل.

 وظائف المنظمة العالمية للتجارة  ثانيا: 

 :2تتم   كهم   ا ى هع  تجم  مل د  مااق  

ر جووول ت  ارووو تي  مووون يوووال  تووو داا ت طوووا تجلا   يووول مات اووول تطواوووق تتتا يووول تجم  مووول تجتووو  تميكوووا ا ءوووا  .1
  تجت  يميل تحليلا جءعت تجءأف.

توو داا م تووأى جت  وويم تجمتا كوواا تجمفووتلوقيل وووان تجووأ   ت اكووا  حوو   م كوو ااا   تاووأ تجفووق   تجترووااي  .2
يااريل من تجأ ج  تجت  تم ت تتاق اقاءا د  ر جل ت  ار تي   كايا كياى  تجءأف من عج  تحايا تجترااخ تج

 يال  تجمتا كاا تجمتةأأخ ت طاتف.
 ح  تجم ا ااا تجت  ت ـ  وان تجأ   ت اكا  ح   ت تاع ت تتا اا تجترااخ تجيااريل. .3
ت تاع تجماترةاا تجأ ايل جقفيافاا تجتراايل د  تجأ   ت اكا   دوق تآلجيول تجمتتوق اقاءوا  تجفوءا اقوا تو مان  .4

 ا تجتراايل تجأ جيل.تجـتاديل  فياأخ تجلا  ن د  تجةال ا
اأم تجتماا  د  تجمةامالا تجتراايل وان أ   ت اكا   وءأف تة يو  تجم ادفول تجةاأجول    مو ل تجوأ   تج اميول  .5

  ت     م ت مةامقل تتكاقيل من يال  دتاتا فماح كط   من تق  تجت  تم حءا تجم  مل جقأ   تجمتلأمل.
  تجأ ج    وءأف كمان تجم يأ من ت تفاق د  امقيول حو م تجتةا ن مم ح أ ق تج لأ تجأ ج   مرم ال تجو  .6

 أ ج  .تجفيافاا ت  تحاأيل اقا تجمفت ى تج

                                                                                                                                                                                                 

أتا تجمحمأيل تجةامل    "أسباب االنضمام ، النتائج المرتقبة ومعالجتها"،omcالجزائر والمنظمة العالمية للتجارة  احا أتأي اأ ن  ك.مت ا ي محمأ   1 
 .57  ص2003تجر ت ا 

 معناخ دور السياسات التجارية في تفعيل االتفاقات التجارية اإلقليمية والدولية )دراسة حالة الجزائر واتفاق ال راكة األورو متوسطية(داا   فقطا     2 
 .109  ص2013امةل افناخ  مارفتاا )راا م ـ اخ(  نقيل تجةق م ت  تحاأيل  تجتراايل  اق م تجتفااا  ر
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 أهداف المنظمة العالمية للتجارة: ثالثا:

إن تجءأف تجا يف  تجعي  رأا  ك ـ ا تجم  مل  رقه ه  تحايا تجترااخ تجةاجميول   ج وان تحلاوق هوعت 
 تجةم  اقا تحلاق ت هأتف تجتاجيل:تجءأف د ن تجم  مل وءعت تفة  تجا 

 يقق  كم ت ادف  ااجم  د  تجترااخ تجأ جيل يةتمأ اقا تج تا خ ت  تحاأيل د  تيحيص تجم تاأ. .1
  ياأخ مةأ ا تج م  جقأي  تجحليل   عج  وتة يم تجأي  تجةاجم   ادم مفت ياا تجمةيـل. .2
  تجت  اوى تج امو  جقمو تاأ تجةاجميول دو  إطواا تجت ميول تج ياأخ د  ت  تاج  تجترااخ تجيااريول  ت فوتيأتم ت م و   .3

 تجمفتأيمل.
 ت فيم إ ـا  ك ماط رأاأخ جتلفيم تجةم  تجأ ج    ياأخ  طاق تجترااخ تجيااريل. .4
 ت داا تجوا ل تجةاجميل تجم افال  تجمال مل جقت ميل تجمفتأتمل  تج ياأخ د  حرم تجترااخ  ت فت ماا. .5
أمار .6 ءووووا دوووو  تج  ووووام ت  تحوووواأي تجةوووواجم  تجرأاووووأ موووون يووووال  مـوووواانتءا دوووو  تجترووووااخ إـووووات  تجووووأ   تج اميوووول  ت 

 تجيااريل.
  ياأخ تجتااأ  تجترااي تجأ ج   ت  يمه اقا كفس    تاأ  دلا  تتا ياا ت  ار تي. .7

 المبادئ األساسية للمنظمة:  :رابعا
تجم  موول تجةاجميوول جقترووااخ اقووا كفوواس موون تجةأتجوول  اووأم تجتتا وول دوو  تجمةووامالا تجتراايوول وووان تجووأ     تلوو م     

موا تةاجروه     احاث تتةام  ن  أ جل اك  د  تجم  مل موم اوا   تجوأ   اقوا  وأم تجمفوا تخ أ ن تمااو . دتو  نو
ل تكومن حفون كأت ءوا جمءامءوا    ت  مه  تات اه هع  تجم  مل من كمو ا   كوايا  د  ءوا ت طقوق مون ماواأي كفافوي

 :1هع  تجمااأي ه 
كي تجمفا تخ وان تجم تراا تجمحقيل  تجمفوت اأخ  مون حاوث تجم تحوتاا تجرو أخ  تجتفوةاا  مبدأ المعاملة الوطنية:*

  تجكات و.
  يلحأ اه ت دحاح ان تجل ت ان تج ط يل عتا ت  ا اقا تجترااخ تجيااريل.مبدأ ال فافية: *

ت  جا ااجااايل:  ية   ك ه د  حاجل م ل كي أ جل ما خ تراايل كياى د ن اقاءا كن تم ل هع  تجما خ *موأك تجأ جل 
 جرميم تجأ   ت ياي.

                                                           

  تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية حول آثار تحرير التجارة الدولية في إطار المنظمة العالمية للتجارة على الزراعة العربيةرامةل تجأ   تجةانيل:  1 
 .18-17  ص 1998محا  ك ت نا 
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:  يلحوووأ اوووه تج وووا  رميوووم تجلاوووأ تج ميووول اقوووا تجووو تاأتا إلغوووات القيوووود الكميوووة واسوووتبدالها بالرسووووم الجمركيوووة*
ل يتوون تجافوو م تجرمانيوول  تحأاووأها كوومن رووأ   ك  كوومل إجووا تجم  موو تجحوواأاتا  نمووا ك ووه اقووا تجووأ   تجم 
 نـى يطقق اقيه رأ   ت متيا تا.

:  يتكوومن هووعت تجموووأك كن تلوو م تجترووااخ وووان تجووأ   اقووا كفوواس تجملووأاخ  تج تووا خ   تج  ايوول مبوودأ التجووارة العادلووة*
تجتوو  توو  ا اقووا  تجفووةايل جقحوو اااا تجمحووأاخ    ووأ تووم  كووم   تاووأ ياحوول اووا رات تا ت  تحوواأيل تجمحقيوول 

 تجتااأ  تجترااي تجأ ج   م ءا تجأام  ت رات تا تجحما يل  فيافاا ت راتق.
تج  تاوواا : حاووث تووأا  ت تتا يوول إجووا كووا اخ تجتتووا ن  تجتـووا ا وووان ت اكووا  جحوو  مبوودأ الت وواور والتفوواوض*

 ح   تجفيافاا تجتراايل.
 .1المنظمة إلى روط االنضمام : خامسا 

ااجـووا ط تجتوو  اووتم ت تتوواق اقاءووا وووان تجأ جوول   وووان  94 ي أ جوول ت  كوومام إجووا تتتا يوول كج وواا  يحووق         
تجم  مووول    ية ووو  ت  كووومام اقوووا تجم  مووول تجةاجميووول جقتروووااخ تجلوووو   تج قووو  )مووووأك تجـوووم جيل( ورميوووم ت تتا يووواا 

تجةكو يل ا رقويول  ق و  ت اكوا . نموا تجتراايل   تجوا ت ن  ا   تجمالحوق.   يتيوع تجمواتما تجو  تاي  واتا  وو   
يحق  ي اك  كن ا فحو من تجم  مل تجةاجميل جقترااخ    هعت ية   ت  فحاو من كحنوام رميوم ت تتا يواا   
اوووتم ت  فوووحاو اةوووأ مكووو  فوووتل كـوووءا مووون تووواايخ تقلووو  موووأاا اوووام تجم  مووول إيطووواات نتاويوووا اووو ص اقوووا طقوووو 

 ت  فحاو جقأ جل تجةك .
اقا تجم  مل تجةاجميل جقترااخ فءال نموا نوان دو  تجفواوق وو  كحوال ياكوةا  روات تا  جم يةأ ت  كمام

   متا كاا ط يقل ارو اقا كي أ جل تارو اا  كمام إجا ت تتا يل إتاااءا   ه :
 تجتلأم اطقو افم  إجا ت ما ل تجةامل جقم  مل د  ر اى   اادق اه تج  ا ق تجتاجيل: -

وقووأ ت  تحوواأيل   فيافووتءا دوو  مرووا  تجترووااخ تجيااريوول  فيافوواا تجووأام تجمم وو ح * أاتفوول اوون ك كووار تج     
 جقم تران ك  تجمحأاين.

 * ت   مل تجرمانيل   ك  مل ت فتااتأ   تجتحأاا تجمةم   وءا.    
 * رأت   تجتةايتل تجرمانيل جقفقم   تجيأماا.    

د  تجم  مل   تجتو  جءوا اال واا تراايول موم تجوأ   تجطاجاول و تل م ت ما ل تجةامل جقم  مل و االم تجأ   ت اكا  
تجةك يل وءأف الأ مـا اتا اـن    ا    تحا إـاتف تجم  مل.  يـن  مرقوس تجم  مول دايوق امو  مءمتوه 

 أاتفل   تحقا  تجفيافاا ت  تحاأيل   تجتراايل جءع  تجأ جل.
                                                           

  افاجل  أنت ات   نقيل تجةق م ت  تحاأيل  اق م تجتفااا   رامةل تجر ت ا  لعولمة االقتصاديةاالتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل احـما ي محمأ   1 
 .150  ص2006
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 ا يل   تج ا   متةأأ ت طاتف.تراي متا كاا ت  كمام اقا مفااين ت    تجمـا اتا تج   -
ارمم دايق تجةم   توا   متا كواا تجمفوااين   يلوأم تلايوات إجوا مرقوس تجم  مول   اتيوع تجمرقوس تجو  تاي  واتا -

  و   ك  اأم  و   تجةك .
إعت ححوو  طاجووو ت  كوومام اقووا م تدلوول  ق وو  ت حوو تا يمنوون جمم وو  تجأ جوول طاجاوول تجةكوو يل كن ا  ووم اقووا  -

ا موووا مووون تووواايخ تجت  يوووم.   اوووتم اةوووأ عجووو  تحوووأاق  30كووومام.   يحوووال ت  كووومام  ادوووعت اةوووأ وا ت نووو   ت  
 تجوا ت ن   من تجفقطاا تجأفت ايل د  تجأ جل طاجال تجةك يل.

 ت  ما يول جت توق موم كحنوام    يطقو ااأخ من تجأ جل طاجال ت  كمام إااأخ تج  ا دو  تجفيافواا ت  تحواأيل    
تج  ووا دوو  هينقوول تجماففوواا تجمحوواديل   تج لأيوول   تاتموواأ   ووام تجروو أخ   تجم تحووتاا  تجم  موول  نووعج  إاوواأخ

تجةاجميووول   تجا ااووول دووو  امقيووول ت  تووواج.  تحفوووان تجم ووواا ت فوووت مااي  تطووو يا تجو يووول ت  تاريووول  أاوووم   تـوووريم 
 تجلطار تجياص   تحايا ت  تحاأ تج ط   من  ا أ ت فت ماا.
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 .الثالث: التجارة الخارجية في الجزائر المبحث
فوووةا تجر ت وووا اةوووأ ححووو جه اقوووا ت فوووتلال   إجوووا محا جووول افوووم فيافووول ت م يووول هاأدووول دا تءروووا تجووو ء     

ت ـووتات   اقووا ـوون  ميططوواا مان يوول  جاةووث تج موو  ت  تحوواأي.  اقيووه دلووأ  امووا تجر ت ووا وتوو ميم تجمحا  وواا 
  نعت ت اتماأ اقا تجح اااا تج واى.

راووا كن هووع  تجفيافوول جووم توو ا و مااهووا دـووار يووال   ءايوول تج ما ا وواا و اوواأخ هينقوول تجماففوواا    
رءوول كيوواى ممووا ـوون   لطوول  تجةم ميول   عجوو  اترووم إجووا موون رءوول ت  موول دوو  هووع  تجتتوواخ  تووأه ا فووةا تجوو تط موون
تجحوةال  حو  إجوا م ةطوى تح   ت  تحاأ تجر ت اي تجعي نان يةتمأ اقا تج تط نم اأ  حاأ جقأ جل مون تجةمقول 

 حةو  دقر ا حا ءا تجأ جل إجا إواتم اأخ تتتا ياا مم ها اا أ جيل جتترا   تق  ت  مل.
  

 .2013إلى  2005بين السنوات  المطلب االول: تطور التجارة الخارجية الجزائرية ما
تحاأ تجف ق  وا ا موم مطقوم د  إطاا ت حالحاا تجءينقيل تجت  تتيعتءا تجر ت ا جقأي   تأايريا د  ت        

 تجتفةا اا تجمةاجم ت  جيل جتحايا تجترااخ تجيااريل.
 

 : مراحل التي مرت بها التجارة الخارجية الجزائرية.أوال
جلوووأ جرووو ا تجر ت وووا م وووع ت فوووتلال  إجوووا فيافووول تجحمايووول  ت حت ووواا تجتروووااي  ج ووون هوووعت جوووم اوووأم إ  اوووأخ    

تلقااا د  فيافتءا  اما تجفقطاا تجةقيا جقاالأ إجا تحايا تجترااخ تجيااريل ان ف  تا.  اةأ كن اادا تجر ت ا 
طايق تجتلقا  تجتأاير  جقلا أ ت أتايل  تجتيق  اقا ت رات تا تجتلقاأيل تجت  نا وا توتحنم دو  مااأ تءوا تجتراايول 

 : 1تجيااريل  ااجتاج  ماا تجترااخ تجيااريل و الث ماتح  ه 
 ت ووواا تجتروووااخ تجيااريووول مووون طووواف ت فوووتةماا حاوووث تم قوووا تجحووواأاتا كفافوووا دووو  : تحمرحلوووة األولوووى

تجم ترووواا تج اتايووول  تجمووو تأ ت  جيووول  كموووا تجووو تاأتا دتم قوووا دووو  تجمووو تأ ت فوووتءال يل تج عت يووول  تجحووو اااا 
  تآل ا تجكا ايل جق اتال.

 جوول ت  وويم تجترووااخ تجيااريوول  هوو  ماحقوول تحت وواا تجأ جوول جقترووااخ تجيااريوول كاوون ت جووا تجأ: مرحلووة الثانيووة 
حاووووث كحوووواحا امقيوووواا تجحوووواأاتا  تجوووو تاأتا ياكووووةل جقمات اوووول   كفوووو أا   يتوووول تجترووووااخ تجيااريوووول 

 جقماففاا تج ط يل  نما  اما تجأ جل وتيطيط تجترااخ تجيااريل.

                                                           

اأ   1   .185  مارم فاوق ص تسيير المخاطر المالية في التجارة الخارجية الجزائريةـالج  ـا
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 إااأخ ت  يم تجترااخ تجيااريل  تارل جت تاأ تجطقو اقا تجفوقم ت ر ويول   لوص دو  تجمو تاأ مرحلة الثالثة :
تجماجيوول موون تجةمقوول تجحووةال   كووةى تجحوو اااا تجمحقيوول  تتيووعا تجأ جوول  وواتاتا إفووتاتتاريل تتم وو  دوو  

 إحالحاا ت تحاأيل  ااأخ ت  يم تجترااخ تجيااريل.

 ائرية.: هيكلة التجارة الخارجية الجز ثانيا

ارم تج تارل تجت  حللءا ت  تحاأ تجر ت اي من دا ن د  تجما تن تجترااي د  ه  يمنن إرتا  ك ه ت تحاأ هش    
موون  %3.28يةتمووأ دلووط اقووا اا ووأتا تجمحا  وواا  إع جووم تتةووأ كوووأت حوواأاتا تجر ت ووا يووااج  طوواق تجمحا  وواا 

 1.937اليمول  2008  تجوا كاقوا مفوت ي دو  مقيواا أ  ا" )حاوث  حو 6.65حاأاتا ت رماجيل تي مايلااو "
 مقياا أ  ا(.

 :بالنسبة للصادرات 
ا  ووتتحص هينوو  تجحوواأاتا تجر ت ايوول  رووأ ك ووه تةتمووأ كفافووا اقووا تجمحا  وواا  توو ت  دوو  تجماتاوول تج ا يوول جموو

 م تراا تج حى تجمح ةل  هعت ما ي ءا د  تجرأ   تآلت :
 
 .2013-2005جق تاأتا تجر ت ايل يال  تجتتاخ : ا كل تجتاناال تجفقةيل (2جدول رقم )ال
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 القيمة بمليون دوالر امريكي

 )%(part *2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 مجموعة المستخدمين

 0.61 402 315 355 315 113 119 88 73 67 المواد الغذائية

الطاقووووووووووووووة و زيوووووووووووووووت 
 الت حيم

45094 53429 58831 77361 44128 55527 71427 69804 63752 96.72 

 0.17 109 168 161 94 170 334 169 195 134 المواد الخام

 2.44 1610 1527 1496 1056 692 1384 993 828 656 نصف المنتجات

معووووووووووووودات التجهيوووووووووووووز 
 الفالحية

- 1 1 1 - 1 - 1   0 

معووووووووووووودات التجهيوووووووووووووز 
 الصناعية

36 44 46 67 42 30 35 32 27 0.04 

 0.03 17 19 15 30 49 32 35 43 14 السلع االستهالكية

 100 65917 71866 73489 57053 45194 79298 60163 54613 46001 المجموع

 CNIS  المصدر: المركز الوطني لإلعالم األلي و اإلحصاء التابع للجمارك 
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موووون  %96إن تجحووواأاتا تجر ت ووووا نمووووا هوووو  م كوووول دوووو  تجرووووأ   تجفوووواوق مت   وووول و فووووال ك وووووا موووون   
تجمحا  اا  كي تفتماتا تاةيل ت  تحاأ تجر ت اي جقمحا  اا  تلقااا تجف ق تجةاجميل جءع  تجماأخ  مما ي ءوا 

مقا ن 79194جتلت  إجا  2005مقا ن أ  ا ف ل 46001تج كةيل تجءـل جال تحاأ تج ط     إع ت تلقا من 
ا     نما ه  مالحل تن  يمول تجحواأاتا    عج  اترم إجا ت اتتار تجمعه  د  كفةاا تجوت2008أ  ا ف ل 

يال  هع  تجف  تا جمرم ر تجحاأاتا  ما  يمتوه  %3.8جم تتةأي  فال ف  يل  ح ى ه  يااج تجمحا  اا 
 .2008مقا ن أ  ا ف ل  1936
اةأ تحقاق ا جرأ     ارم ن  ت تتا اا  ت حالحاا تجت   اما وءا تجأ جل )تجر ت ا( ال  ت تحاأ ا دو        

 اةيل ـاه مطقلل جقمحا  اا  دما ه  دا أخ ت حالحاا اقا  طار تجترااخ تجيااريل .ت

 بالنسبة للواردات 
م تأ تج عت يل داءا تج فال تج واى.  عج  ية أ جكةى جلأ نا ا  تاأتا تجر ت ا  م ع ت فتلال  تم   تج

 فوتطيم تفوت تاج تجتانااول دةاجيل تجلطار تجتالحو  تجوعي ينتو  هوع  تجمءمول.  مون يوال  تجروأ   تآلتو  
 .2013-2012تجءينقيل ج تاأتا تجر ت ا يال  تجتتاخ 

 .2013-2012يال  تجتتاخ  تجر ت ا ا كل تجتاناال تجفقةيل جق تاأتا :(3)جدول رقم ال

 تجليمل امقا ن أ  ا تماين 

 مرم ال تجم تراا

  

 2013ف ل  2012ف ل 
 تجتط ا%

 تج فال% تجليمل تج فال% تجليمل

 %6.18 %17.47 9580 %17.91 9022 تجفقم تج عت يل

 %0.16- %31.71 17395 %34.59 17423  تجفقم تجميححل  أتخ ت  تاج

 %19.69 %30.41 16678 %27.66 13934  تجفقم   تجمةأتا

 %12.02 %20.42 11199 %19.84 9997 تجفقم ت فتءال يل راا تج عت يل

 %8.89 %100 54852 %100 50376 تجمرم ر

 CNIS  تجمحأا: تجمان  تج ط   جإلاالم ت ج    ت ححا  تجتاام جقرماا  
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 (.2013: حصيلة التجارة الخارجية في الجزائر )ثالثا
 (.2013(: ححاقل تجترااخ تجيااريل د  تجر ت ا )4رأ   ا م )  

 القيمة بمليون دوالر امريكي

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013* 

الصووووووووووادرات 
خووارج مجووال 
 المحروقات

1099 1158 1332 1937 1066 1526 2062 2062 2165 

الصووووووووووادرات 
 المحروقات

43937 53456 58831 77361 44128 55527 71427 69804 63752 

جمووووووووووووووووووالي 
 الصادرات

45036 54613 60163 79298 45194 57053 73489 71866 65917 

 54852 47490 47247 40473 39294 39479 27631 21456 20048 الواردات

الميوووووووووووووووووزان 
 التجاري 

24989 33157 32532 39819 5900 16580 26242 24376 11065 

 CNIS  المصدر: المركز الوطني لإلعالم األلي و اإلحصاء التابع للجمارك    
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 CNISالمصدر: المركز الوطني لإلعالم اآللي واإلحصاء التابع للجمارك           

 مقياا أ  ا. 11.06  حللا تجر ت ا دا كا تراايا  أا و 2013يال  اام 

كما ديما     %8.27 أا وو  مقياا أ  ا  كي و  يتان  طتاى  65.91د  تج ت م  وق ا تجحاأاتا تجر ت ا 
ملاا وول مووم اووام  ٪8.89  و فووال و اتتووار  ووأا  مقيوواا أ  ا كي  54.85ايووص تجوو تاأتا دلووأ  حووقا إجووا 

2012. 

دوو  اووام  ٪120ال خ اقووا عجوو   موون حاووث ت طيوول تجوو تاأتا جقحوواأاتا  تج تووا   محوو  تج لوواش  تاةووث  فووال اوو
 .2012يال  اام   ٪143ملاو   2013

 6.11احو تج   2013  أ كأى عج  إجا  ر أ دا ن دو  تجماو تن تجتروااي يوال  دتواخ تجتفوةل كـوءا مون اوام 
   2012.1اةام   ملاا ل %51.85  أا ووو مقياا أ  ا كي و  يتان 2149 مقياا أ  ا كأ 

 
 
 
 

                                                           
1  http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur,2015/02/11,13.50. 
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  المطلب الثاني: التجارة الخارجية الجزائرية واالتفاقيات الدولية.
 جزائرية.-: اتفاق ال راكة االوروأوال
 أهم العوامل هذا االتفاق. -1

تةأ تجمحواجل ت  تحواأيل تجمتااأجول ووان تجطوادان مون ووان كهوم تجة تمو  تجحا ول اقوا إ امول تةوا ن   اوق 
 1د  رميم تجمياأان    ه  ما اواا ا ه أااارل ت تتاق إع ك  ا ته إجا:

*تجووا تاط تجتاايييوول  تجلوويم تجمـووتانل  تجاراوول دوو  تووأايمءا اقووا كفوواس اال وواا تتفووم اا فووتماتايل  تااأجيوول 
 تجمحاجل  ت متيا تا.

*إ امووول ـوووات ل تات ووو  اقوووا تجماووواأاخ تجياحووول . اموووا ايقوووق م ايوووا مال موووا جتطووو يا تجةال ووواا ت  تحووواأيل 
 تجتراايل  تـريم ت فت ماا د  تجر ت ا  اما يفمل جءا ت فتتاأخ من تجت   ج ريول ت  ا نيول  يةاوأ تجو وا  

 ت  تحاأي   تحاأها.
 ح تا م ت م د  تجمياأان ت  تحاأيل  ت رتماايل  تج لاديل  تجةقميل  تجت   ج ريل  *تجارال د  إ امل تةا ن 

 تجفمةيل تجاحايل  تجوا ل.
 *تلايو مفت ى تجت ميل ت  تحاأيل  ت رتماايل وان تجر ت ا  ت تحاأ ت  ا ن .

دوو  ميتقووى  *اةووث روو  موون تجتتوواهم  تجتفووامل وووان تج لادوواا  تجحكووااتا   تلايووو تجطووادان موون اةكووءما
 تجمياأان.

 
 .األهداف من االتفاق االورو جزائري  -2

 2 من ت هأتف تجت  يفة  تتتاق اقا تحليلءا د  تج لطل تج ا يل من تجماأخ ت  جا ما اق :
  تلوووأيم إطووواا م افوووو جقحووو تا تجفيافووو  ووووان تجطوووادان يفووومل وتوووأايم اال تءموووا  تةا  ءموووا دووو  رميوووم

 تجمرا ا تجءامل.
 كمان ت ت ن تجةال اا ت  تحاأيل  ت رتماايل وان تجطادان  تحأاأ ـا ط تجتحايا ت ميل تجمااأ ا ج

 تجمتأاج جمااأ ا تجفقم  تجيأماا  اا س ت م ت .
 .تتكا  تااأ  ت داتأ كمن ت رات تا ت أتايل 
  تـوووريم تجت امووو  تجم ووواان   وتتكوووا  تاووواأ  تجتةوووا ن ووووأتي  تجمرم اووول تجم اانيووول  نوووان هوووع  ت ياووواخ

 مرم ال ت  انيل  أ جءا ت اكا . تج
                                                           

 54  مرقل ت تحاأياا ـما  تدايليا  تجةأأ ت      صمتوسطية وآثرها على االقتصاد الجزائري -ال راكة األوروأ.  اااط اوأ تجحماأ   1 
 171داا   فقطا    مارم فاوق ص  2 
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 .تا يل تجتةا ن د  تجمرا ا ت  تحاأيل  ت رتماايل  تج لاديل  تجماجيل 

كموووا تجمووواأخ تج ا يووول: إجوووا تحتووواتم ماووواأي تجأيملاتطيووول  تجحلووو ق ت فافووويل جإل فوووان نموووا اتكوووم ءا ت اوووالن 
 يل جحل ق ت  فان.تجةاجم  جحل ق ت  فان تجمفت حاخ م ءا تجفيافاا تجأتيقيل  تجأ ج

 1جزائرية. -تقييم اتفاق ال راكة األورو -3

   اقيوووه    فوووتطيم تلوووأيم 2005إن تطواوووق تتتووواق تجـوووات ل أيووو  حاووو  تجت تاوووع دووو  تجتووواتل مووون فووووتموا       
ح حووقل أ يلوول ج  وواا تجفووقويل  ت اراويوول  ج وون يمنوون ت كوويحءا موون يووال  تجووواتم   تجمفووااأتا تجملأموول موون 

جتطو يا ت  تحواأ تجو ط    نوعج  طاف ت تحاأ ت  ان  جقر ت ا  تجت  تةتوا ن اراويواا اروو ت فوتتاأخ م ءوا 
  حا   تويان تجحة ااا  تجمة  اا تجت  ت تره ت  تحاأ تجر ت اي جقتماـ  مم تتتاق تجـات ل.

 2:  يمنن ت كيحءا د  تج لاط تجتاجيل:إيجابيات االتفاق -3-1

 تا مقاوو ن ك ا  جفوو  150(  تجووعي  ووأا املووأتا PINت فووتتاأخ موون تجمفووااأتا تجماجيوول حفووو وا ووام  )  -ك
    تجعي ية   وو:2004 -2002

 تة ي  تجحاياا تجتاأيل  حل ق ت  فان. -

 تل يل تجماففاا ت  تحاأيل د  إطاا ت تحاأ تجف ق. -

 ت ميل تجم تأ تجاـايل  اما داءا أام تجتةقيم تجةاج . -

   مقاووو ن ك ا  106 تجوووعي يلوووأا تج وووالف تجمووواج  جوووه ووووو 2005- 2006( PINكموووا ااج فوووال جقوا وووام  تج وووا   )
  يـم  تجمرا ا تجتاجيل:

أتاخ ت  تحاأ. -  أام ت حالحاا ت  تحاأيل  ت 

 أام تجءيا    تجم ـآا تجلااأيل )تج ل   تجميا (. -

 ت مان تجم تاأ تجاـايل. -

                                                           

   افاجل تجأنت ات حالة مجمع صيدال-اآلثار المحتملة النضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة على قطاع صناعة األدويةتجحاأق و ـ ا ل    1 
 .229 ص  2007 نقيل تجةق م ت  تحاأيل  اق م تجتفااا  رامةل تجر ت ا  

 .62مارم فاوق  ص  قتصاد الجزائري،متوسطية وآثرها على اال-ال راكة األورو اااط اوأ تجحماأ   2 
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 (FEMIPأام  تط يا تجلطار تجياص د  إطاا وا ام  ) -

 إكادل إجا تجمفااأتا تجياحل جقرمةياا  تجم  ماا راا تجحن ميل.    

ت فتتاأخ من ت اتا تا تجرمانيل  تجم تيا تجملأمل جقحاأاتا تجر ت ايل ياحل تجفقم تجح اايل  م تراا  -و
 تجحاأ تجاحاي   ات   ءا   تتحم  كي افم رمان  توتأت  من تاايخ  تاع ت تتا يل.

 ر ت ا.ت فتتاأخ من تجيواتا  تجت   ج ريل  تجمةااف تجةقميل تجت  يم حءا تتتاق تجـات ل جق -ج

ت فووتتاأخ موون تووأدق ت فووت ماا ت  انوو   حوو  تجر ت ووا دوو  ميتقووى تجمرووا ا ياحوول حوو اال تجوو تط  تج ووا   -أ
  ما ااتاط وءا.

 :  يمنن ت كيحءا د  تج لاط تجتاجيل:سلبيات االتفاق -3-2

 انخفاض الموارد الجبائية.  -أ

إجووا تلقووص ت اوواتأتا تجرمانيوول  تجتوو    ووات جمووا اوو ص اقيووه ت تتوواق دوو ن تتنيوو  تجافوو م تجرمانيوول اوواأي     
مقياا أ  ا ف  يا   ه  موا فويةان تجفيافول تجما ت يول جح وا تجةرو  تجما ت و   موا فواقحق  02 أاا اح تج  

 اه من   اا اقا  فو تجتكيم إجا را و تجت  اا اقا كفةاا تجم تراا

 التأثير على تنافسية المنتجات الجزائرية:  -ب

  كم ووو  جقمووو تاأ تجمتووو داخ  موووا يفوووواه مووون كووو ط جقت ووواجاى دووو ن تجـوووات ل ت  انيووول   ووات جةوووأم  رووو أ تفوووت ال    
فووتاأي إجووا  روو أ م ادفوول حوواأخ دوو  تجفوو ق تجر ت وواي جحوواجل تجم تروواا ت  انيوول    ووات جتت  ءووا تجت   جوو ر  
 تحنمءوووا دووو   تلووواا ت  تووواج   رووو أ إ تووواق نواوووا اقوووا تجاحوووث  تجتطووو يا   هووو  راوووا متووو دا جوووأى تجماففووواا 

   تحاأيل تجر ت ايل تجت  تةتمأ اقا تجتلقاأ   ايص ت فت ال .ت

د   اف  را  حتا توتمنن مون مراوءول تجم ادفول  عدم القدرة على إنعاش وهيكلة القطاعات اإلنتاجية -ج 
ت ر ويوول  ياحوول  كن ت تتوواق أيوو  حاوو  تجت تاووع  تووم تيتووين تجافوو م تجرمانيوول   تجماففوواا تجر ت ايوول راجاووا 
ما تجا تات ح منا ءا  تتياط د   تس تجمـن  تجوعي  ةادوه م وع تجلوأيم   هو  اوأم  رو أ ا حوا اـواي ماهو   

تيأمل   وووأمءا دووو  اةووون ت حيوووان إكوووادل إجوووا فووو   تجتفوووااا  فووو   تفوووت ال   نوووعت كوووةى تجت   ج ريووول تجمفووو
 تجم تاأ تجمتاحل   ه  ما فااأي إجا رقق تجماففاا راا تجمرأيل  م ه تتا م مـنقل تجاطاجل.
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 التأثير على الميزان التجاري:  -د 

حاث كن تجتتني  تجرمان  ااأي إجا  يواأخ توأدق تجفوقم ت ر ويول إجوا تجفو ق تجو ط     وات جكوةى رو أخ     
تجم تروواا تج ط يوول   روو أ متةووامقان دوو  تجترووااخ تجيااريوول   اءمءووم إ  تحلاووق محوواجحءم تجـيحوويل  تة وويم 

 كاناحءم اقا حفاو تجم ت ج تج ط    تجماففاا تجلا مل.

تاةيوول تموو ين تجرءووا  ت  تووار  ااجمووأيالا تجكووا ايل يوو ت  موون ت تحوواأ ت  انوو    إكووادل إجووا عجوو  دوو ن
 اقيه د ن ن   ياأخ د  ت  تواج ك  ت فوت ماا فو ف تواأي إجوا  يواأخ تجو تاأتا   دو  تجملاوو  تالوا تجحواأاتا 

 ق تجةاجم .ا فةاا تج تط د  تجف    اوتل  تةتمأ اقا تجمحا  اا دلط   يالا مةءا محاا تجر ت ايان ماه ن 

 (.OMC: انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة )ثانيا

تقةوووو تجم  مووول تجةاجميووول جقتروووااخ أ ات كفافووويا دووو  حانووول ت  تحووواأ تجةووواجم   دءووو  تلووو م ااجتةوووا ن موووم    
ح أ ق تج لأ تجأ ج   تجو   تجأ ج   وافم  متااةل تجفيافاا ت  تحاأيل جقةأاأ من تجوأ   ت اكوا  وءوا  مون 

    وأ BIRDك   FMIاأخ مون يال  تجـا ط تجت  تتاكءا اقاءا ك  ا  طقوءوا جال كومام  ك  ا وأ طقوو تجمفوا
كأا هع  تجـوا ط دو  ن اوا مون تجوأ    إجوا إحوالح ت تحواأياتءا  ن ا ءوا اقوا كفوس  ت ةيول  حليليول.  تةتووا 
تجر ت ووا موون وووان تجووأ   تج اميوول تجتوو   امووا اةووأخ إحووالحاا   تحوواأها تجوو ط    وءووأف إافووا    تاووأ  كفووس 

 1ام.تترءا تجا تجم  مل جال كم  ام ت تحاأ تجف ق   م 

 دوافع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. -1

تفة  تجر ت ا أت ما إجا تجت ميل ت  تحاأيل  هعت ما رةقءا تفار دو  تتيواع  واتا ت  كومام إجوا تجم  مول  
 2تجةاجميل جقترااخ ديما اق :

 تط يا ت  تحاأ حفو تجمفترأتا تجةاجميل 
 اقا ت  كمام تاتتار د  حرم   يمل تجمااأ ا تجتراايل    تجتماا   ت  ةاش ت  تحاأ تج ط  : اتاتو

 تاتتوووار تجم ادفووول تجتووو   يمنووون تن تفوووتةمقءا تجأ جووول نووو أتخ كووو ط اقوووا تجم تروووان تجمحقاوووان مووون كرووو  
 تحفان ر أخ تجم ت راا    تفتتاأخ من تجت   ج ريا تجحأا ل  تجتل ياا تجمتط اخ .

                                                           

 .65  ص2004  03  مرقل تجااحث  اأأ إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة: األهداف والعراقيل احا أتأي اأ تن  مت ا ي محمأ    1 
  2012  3  تحاأيل  اق م تجتفااا   رامةل تجر ت ا  معناخ تجمارفتاا)راا م ـ اخ(  نقيل تجةق م تتمويل التجارة الخارجية في الجزائر.ك افم  اأخ:  2 

 .126ص
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   ووان تجمفوت ما تجمحقو   تجمفوت ما ت ر وو  دو  مروا ا تـريم  ت فويم ت فوت مااتا: كن اوأم تمااو
ت متيوا تا تجتحتا يول  ت اتووا تا تجكوايويل   اموا كن تجر ت ووا ااوااخ اوون فو  ا  تاوأخ موون ـو  ءا رقووو 

 اا س ت م ت  إجا تجر ت ا  ت  يةءا اقا ن  تجلطاااا تجماجيل  ت  تاريل.
 1جم  مل: ت فتتاأخ من تجم تيا تجت  تم ل جقأ   تج اميل اا 

 *حمايل تجم ت ج تج ط   من تجم ادفل
 *ت فتتاأخ من ت اتا تا تجياحل ااجأ   تج اميل

 
 إجراءات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة: -2
تجتوو  تتاكووءا تجم  موول تجةاجميوول جقترووااخ اقووا تجووأ   تجاتراوول دوو  ت  كوومام إجاءووا   موون أهووم ال ووروط -ك

ت تءاج   ام ت تحاأ تجفو ق. وءوأف تحلاوق ت  تتواح ت  تحواأي   تحايوا ترااتءوا تجيااريول  اا كوادل إجوا 
 وا تتتوا ن حاجيوا تتني  تجاف م تجرمانيل   تةأا    ت ا ءا  دق تجل ت ان  تجتـوايةاا تجأ جيول.  اااتاواا تجر ت

مون كرو  ت  كومام إجوا هوع  تجم  مول   نءوأف تفووءا   تفوايم تجةمقيول   اموا ااتيواع اوأخ إروات تا  تتم وو  
 2كهمءا د : 

 دق تجل ت ان تجمةم   وءا اقا مفت ي تجم  مل.تةأا  تجم   مل تجلا   يل  : 
  امقياا تجتااأ ا تجتراايل.تجتحايا تجر    جقترااخ تجيااريل: تج ا  تجتأاير  ج   ما يةاق حايل 

  1995: اةأما تم تح ي  مقى ت  كمام مون تج واا إجوا تجم  مول دو  فو ل تقديم طلب االنضمام -و
   عجو  مون يوال  1996 اموا تجفوقطاا تجمة يول وتلوأيم طقوو ت  كومام دةقيوا إجوا هوع  تجم  مول دو  رو تن 

  يوووم تجموووعناخ اقوووا نووو  تجوووأ   ت اكوووا  تلوووأيم موووعناخ إجوووا فوووناتاايل تجم  مووول  حاوووث  اموووا هوووع  ت ياووواخ وت
جوأى تجم  مول   نقوى هوعت ااجم  مل نما تم إاأتأ دايق ام  ات و ن مون اوأخ يووات  اتاكفوه فوتاا ت ار توان 

 تجتايق امتااةل مقى ت كمام تجر ت ا إجا تجم  مل.
 : تحت ي هع  تجمعناخ اقا تجة احا ت فافيل تجتاجيل: تقديم مذكرة السياسة التجارية -ا

ملأمل تحت ي اقا ويا اا ان ت هأتف تجةامل جق  وام تجوعي تتاةوه تجأ جول طاجاول تجةكو يل دو  فيافوتءا *
 تجتراايل   تجةال ل وان هع  ت هأتف  كهأتف تجم  مل تجةاجميل جقترااخ.

 *تجو يان ت  تحاأي  تجفيافاا ت  تحاأيل  تجترااخ تجةاجميل.
 تجترااخ تجيااريل د  تجفقم  تجيأماا.*إطاا ح م  ت تاع تجفيافاا تجما اخ اقا 

                                                           

 .136  مارم فاوق  ص الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة احا أتأي اأ تن   مت ا ي محمأ   1 
 .74  مارم فاوق ص إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة: األهداف والعراقيل احا أتأي اأ تن  مت ا ي محمأ   2 
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 *تجفيافاا تجت  تا ا اقا تجترااخ د  تجفقم.
 *  ام تجمق يل تجتنايل تجمتةقق ااجترااخ.

 *  ام تجيأماا تجمتةقق ااجترااخ.
 

 آثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. -3
  قبة:تاالنعكاسات االيجابية المر 

تجر ت ا إجا  تارل متاأ  كا اخ ت كمام تجر ت وا إجوا تجم  مول تجةاجميول  تفتيقص  تجمءتم ن اا تحاأ
جقترااخ جما جه من ك ا اقا ت تحاأها   ياحل ا أ تجحأاث ان تجم تيوا تجملأمول جقوأ   تج اميول ام روو تتتا يول 

جتطقووم تجروواا  دوواجر ت ا اا كوومامءا ت وو ن  ووأ تفووتتاأا موون تجر ت ووو تجملأموول دوو  إطوواا تجم  موول  تجتوو  يمنوون ت
 إجاءا نااق :
: إن تجت تاوع جو و أ ت تتا يوواا تجم حو ص اقاءووا دو   وو ت ان تجم  مول تجةاجميوول النفواذ إلووى األسووواق -ك

تتووويل جقوووأ   تجمتةا وووأخ ت فوووتتاأخ مووون تجتووواص تجتراايووول تجتووو  تلوووأمءا هوووع  تجوووأ   ديموووا وا ءوووا   هوووعت مووون يوووال  
م ءووا كفوو تق -كفوو تق تجووأ   ت اكووا  دوو  تجم  موول    ت فووتتاأخ موون موووأك تجأ جوول ك جووا ااجااايوول دوو  تج توواع إجووا

 هعت ما اتيل تجتيقص مون تجلاو أ  تجة ت وق تجتلااأيول  تجرمانيول ت يواى   تجتو  تتاكوءا هوع   –تجأ   تجمتلأمل 
 تجأ   اقا تجأ   راا ت اكا .

روااخ تجفوقم : تل م تتتا يل تج اتال اقا موأك تح ي  رميم ت رات تا تجمةيلول جتالمنتجات الزراعية -و
تج اتايوول إجووا تةايتوول رمانيوول  مووم تجةموو  اقووا تيتووين تجووأام تجحنوو م  تجملووأم جءووعت تجلطووار جت وول تجم ترووان 
 تجمحوووأاين   هوووعت ت روووات  اطويةتوووه فوووااأي إجوووا تجادوووم مووون كفوووةاا تجمووو تأ تج عت يووول  تجم ترووواا تج اتايووول دووو  

فووااأي إجووا تحتاوو    تجادووم دوو  مفووت ي  ت رووات ت فوو تق تجأ جيوول   ن  وواخ إجووا حووا  تجم ووت  تجر ت وواي دوو ن هووعت 
جتت  ن تجم تراا عتا تجما خ ن  تاج تجتم ا )أ قول  و ا(   تجتو   –اما يمنن من تحلاق ت تتا  عتت   –إ تاريل 

  نعت تج ي ا تج ااتيل )  يا تج يت ن( 2009تاتواا نم ت ج تفتاتتار  د   ا  ن تجماجيل جف ل 
دو   و  تجم ادفول ت ر ويول اون طايوق تو داا فوقم  ت اإلنتاجيوةتحسين كفاءة وفعالية المؤسسوا -ا

 ح اايل عتا ر أخ ااجيل  ت قتل م يتكل.
  مما ااأي إجا تط ا تجرءا  ت  تار  تجر ت اي   يقق مرا ا إ تاج زيادة االستثمار االجنبي -ث

 رأاأخ  ت داا داص ام  رأاأخ.
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جحوو اال تج ط يوول دوو  تجو ووأ تج اجووث موون : ت ءووا ت اراويوول تجمتةقلوول اا1حمايووة الصووناعة الوطنيووة -ج
دح  ت فت  ا تا من تطواق   تاأ تجراا د  ت منا يول تجمتاحول جقوقوأ مون حمايول حو اااته تج ط يول تج اـو ل  
 عج  من يال  رمقل مون ت روات تا تجحما يول كوأ تجفوقم تجمتـون  كواات ااج وا جقحو اال تج ط يول تج اـو ل ك  

تجكاا جتق  تجح اال   من تجح اااا تجر ت ايل تجت  من تجممنن كن تروأ جءوا منا وا دو  ت فو تق  و   رت وا 
تجةاجميوول  رووأ: تجحوو اااا تجاالفووتينيل  تجوتا نيما يوول  اةوون تجحوو اااا تج عت يوول  مووا ا يووأ موون داحوول هووع  

إاراأ م ادفل محقيل اما  تجح اااا إعت تم تط ياها ان طايق ت فت مااتا تجيااريل   تجـاناا ت ر ويل  مم
 اأدم هع  تجح اااا إجا تج م   ت  أهاا  تجلأاخ اقا إجا ت ف تق .

: اا كووادل إجووا تجمفووااأتا تجتوو  المسوواعدات الفنيووة، ال ووفافية فووي التعاموول وفووض المنازعووات -أ
موون ت ما وول  تلووأمءا تجةكوو يل دوو  تجم  موول د  ووه يكوواف إجاءووا حووق تجأ جوول تجمتةا ووأخ دوو  طقووو تجمفووااأخ تجت يوول

تجةامل د  مرا  تيتحاحءا ناجتلايم تجرمان   تجتةايتل تجرمانيل  تجفيافواا تجتراايول  ت اتوا تا تجرمانيول 
تجملأمووول مووون نادووول تجوووأ    دكوووال اموووا يمنووون ت فوووتتاأخ م وووه مووون يوووال  تجيوووواخ تجمت جوووأخ اووون طووواق ت حت وووا  

ا دو ن ت تتا يول تمو ل جقأ جول تجم كومل إجاءوا حوق ااجم  تان د  تجم  مل   ما اتةقق ااجـتاديل  دون تجم ا اوا
 تجأدار ان حل  ءا  محاجحءا تجتراايل حا   ر أ م ا ااا وان تجـانا  تجتراايان.

 
 اةوأ تجتطواق إجوا تآل واا ت اراويول تجماتلاول  2:علوى السياسوة الصوناعية االنعكاسات السلبية المرتقبوة

جفووقويل تجماتلاوول موون امقيوول ت  كوومام   تجتوو    اأهووا إجووا تآل وواا ترووات  ت  كوومام يمنوون تآلن تجتطوواق 
 نما اق : 

تاتتار ت اجاى تجحاأاتا تجح اايل: إع  وأ جقر ت ا من تط يا م راتءا إجا حتل ااجميول  حتو   -ك
 تكمن ا ترءا د  ميتقى ت ف تق   هعت ااأي إجا تاتتار تجت اجاى.

 تجر ت اي. اأم تط ا تجت   ج ريا تجمفتيأمل   ات جحأت ل ت  تحاأ -و
 كةى تجفيافل تجتف يليل تجمتاةل د  تجماففاا ت  تاريل  تيتال  تجت ت ن داءا. -ا
 كةى نواا د  تجم تاأ تجح اايل تجمفت اأخ. -ث
اأم أ ل تجمحافال  تجتفااا د  تجماففاا ت  تاريل جمةادول  فوال تاتتوار ت واجاى تجمو تاأ ت  جيول  -ج

  تجاأ تجةامقل.

                                                           
  معناخ تجمارفتاا)راا م ـ اخ(   نقيل تجةق م ت  تحاأيل  تجتراايل  اق م أثر تحرير التجارة الخارجية على النمو االقتصادياوأ تج تاا رطاس    1

 158تجتفااا  رامةل  احأي ماناح   ا قل  ص
 .134  مارم فاوق   ص تمويل التجارة الخارجية في الجزائرك افم  اأخ:  2 
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 أاخ ت  تاج تج ط   اقا م ادفل م تراا تجأ   تجح اايل   هعت اتطقو من تجر ت ا تط يا  اأم -ح
 تجت   ج ريا  تج تا تا تجةاجيل حتا تتمنن من م ت ال ت  تحاأياا تجةاجميل.تجم تراا اافتيأتم 

 اواأي تج ووا  اةون ت رووات تا تجحما يوول إجوا دلووأتن تج  اوا موون اا س ت موو ت   ت روالق تجةأاووأ موون -ا
 تج حأتا تجح اايل.

محوويط يووأمات  راووا مال ووم  راووا محتوو  اقووا تج ـوواط ت  تووار   دوو   وو  هووع  تجمةطيوواا ت وو ن  -أ
تج تا    ييمل اقوا ت  تحواأ تجو ط   اامول  اقوا تجماففواا تجحو اايل ياحول   يواأي تحايوا 

فل ت ر ويل تجم اد-  ت  تجرءا  ت  تار  تجعي تفت ماا تجر ت ا ديه مااجغ ها قل  -تجترااخ إجا: 
 مما ااأي إجا ح  تج  اا من تجماففاا تج اا  اأاخ اقا تجم ادفل.

 أت موووا تووووق تجفوووقوياا ا وووأ تجمتا كووواا ك  ت  كووومام يمنووون االنعكاسوووات علوووى السياسوووة الزراعيوووة :
 ححاها ديما اق :

 ت يتان  يمل تجأام تجحن م . -ك
تجر ت ووا  ووا   ك وووا أ جوول ر وو و  يوواأخ تجتاةيوول تجتالحيوول جق وواو  ياحوول تجتالحوول تج عت يوول  حاووث  -و

 تجاحا تجمت فط مفت اأخ جقم تراا تجتالحيل.
 ياأخ تجةر  تجترااي تجتالح : حاث دات اخ تفتااتأ تج عت  جقر ت ا توقغ ح تج   ال ل مالااوا أ  ا  -ا

 ف  يا.
 االنعكاسات على قطاع الخدمات : 

  وووات تجات وووأخ دووو  هوووعت تجمروووا    تجر ت وووا تةووواف توووأ    تكووول دووو  هوووعت تجلطوووار ملاا ووول ااجوووأ   ت يووواى 
جت داهوا اقووا ت منا يواا تجتوو  تفومل جءووا وتطو يا   ياحوول كن  طوار تجيووأماا يةواف دوو  تج  وا تجحوواج  طتوواخ 

 1  ايل اقا تجحةاأ تجةاجم .

 االنعكاسات على السياسة الجمركية : 

جوو تجلحواأ مون ت  كومام    ات جقت  اتا تج وااخ تجت  ايقتءا ت  كمام اقا تجفيافول تجرمانيول هوعته 
إجا تجم  مل تجةاجميل جقترااخ   عج  كن اقا تجأ جل تجليام ااجتتني  تجرمان  اقا ماتح  اتم ت تتاق اقاءا مم 
تجم  مووول  حاوووث تةتووووا هوووع  تجت وووا  ا تجملأمووول اقوووا تجفيافووول تجرمانيووول اووون تيتيكووواا تجتةايتووواا تجرمانيووول 

                                                           

 .166  مارم فاوق  ص أثر تحرير التجارة الخارجية على النمو االقتصادياوأ تج تاا رطاس    1 
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جرمانيل ا أ تجأي   إجا تجم  مول تجةاجميول جقتروااخ دو   والث ا احوا تجفيافل ت تج ح   إجا تج ا ءا   تت  ا 
  لأمءا :

 *تفءا  ت رات تا تجرمانيل.
 *تجتلايم تجرمان .

 *تجتيتين تجمفتما جقحل ق  تجكات و.
 ةقم كن تجر ت ا فاقحق و  امءا تجراا   يفا ا مةتواخ من رات  تطواق ت رات تا تجمةق ول ا ءوا دو    

تجةاجميووول جقتروووااخ   هوووعت مووا اادتوووه تجراايووول تجرمانيووول مووون يفووا ا داأحووول تتووو ق تجمقيووواا أ  ا فووو  يا  تجم  موول 
مون موأتيا  تجراايول ننو   دو  هوعت تجحوأأ اواى  %25ياحل إعت اقم ا كن تجراايل تجرمانيول تم و  ك  وا مون 

ةووو ين ت يتوووان اةووون تجمحققووو ن كن كهوووم إروووات  يمنووون تتيووواع  دووو  هوووع  تجحاجووول هووو  يقوووق كوووايال أتيقيووول جت
 تجمأي   تجراا   تج ارم ان تج ا  ك  تيتين تجكايال تجرمانيل.
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 الفصل االول: خالصة
تاطووا  اووأخ تةوواايى حوو   تجترووااخ تجيااريوول  تجتوواق وا ءووا  نووان تجترووااخ  إجووا دوو  هووعت تجتحوو تطا  ووا 

 من ن  ك حاا  حر  تجتلااأ  فيافاا تجحما يل و  ااءا تجترااخ جفيافااتجأتيقيل  نما  م ا اةان ت
 طويةول إجوا تةو أ إ ما تجتراايل تجفيافل كن ج ا توان إع فيافل  ن  من تجمت ياخ  ت هأتف تجفيافتان

 تجةامول ت  تحواأيل تجفيافول كهوأتف تحلاوق كن نموا   تجأ جول هوع  دو  تجمةتموأخ ت  تحواأي تج  وام
 ت مون تحلاوق تجتـو ا   مون كاقوا مفوت ى  تحلاوق ت  تحواأي  ت فوتلاتا تحلاوق دو   تجمتم قول
  نوان  نا ءوا اامول احوتل ت  تحواأيل تجفيافواا ميتقوى ووان ااجت امو  إ  يو ت    إجوخ ...تج وعت  
 .ياحل احتل تجتراايل تجفيافل

تح ي  تجراا من تتتا يل إجوا " م  مول جقتروااخ تجةاجميول" ااتفوااءا   ـوم جءا جت  ويم تروااخ تجيوأماا  
 را  تجتلقاأي جقراا   ه  تجفقم  اا كادل إجا تجر ت و تجتراايل د  تجمق يل تجتنايل.مم تجم
 اادوا تجوأ   مون ن ااهوا  تجر ت وا  تجوعنا  تجفاجتل ت هأتف جتحلاق تفةا تراايل فيافاا أ جل ج  
موا    دوق ت  تحواأيل تجتط اتا  تمقيه ما  دق تجتراايل فيافتءا ت ااى وءأف ت حالحاا من رمقل
 مون كي تجحواخ تجتروااخ فيافل تجر ت ايل إجا تجيااريل  تجترااخ تلااأ فيافل من جقتح   تج اف اتطقاه

 تجف ق. ت تحاأ إجا تجميطط ت  تحاأ
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 تمهيد:

 لمصلئل  يسلم  واليل  قئنونلئ المحل    الاقئبل  إلجلاااا  رخضل  ويصل راائ البضلئع  اسليراا  أن األصل         
 الميعلئميرن بعل  أن غرلا المقلاا   الحظلا إجلاااا  ويطبرل  المسليحق  والاسلو  الحقلو   يحصلر  ملن الجملئا 
 .بئليهايب يعاف مئ واذا الجمئا  مكئيب خئاج بضئععه  يمايا يفضيون 

 لمخئلفيهلئ نظلاا الاسلم  غرلا االقيصلئ  أشلكئ  ملن شلكا يمث  الجماك  اليهايب وبئليئل  فأن عمييئ          
 عيل  جماكيل  ضلااعب بفلا  ريعيل  فيملئ سلواا الحل و   عبلا البضلئع  حاكل  يلنظ  اليل  الجماكيل  لألحكلئ 
 .البضئع  اذه يص را و أ اسيراا  يمن  أو ال ول   إقيي  من إخااجهئ أو إ خئلهئ حئل  ف  البضئع 

 العلئبا  الجلااع  ملن الظلئاا  الذه العيبلئا نظلاا وال رنئميكيل  اليرونل  ملن بنلو  الجماكل  اليهايلب ظلئاا  وييسل 
 .البي  لهذا االقيصئ ي  األوضئ  بيطوا واذا نفسه البي  ف  يطواا يعاف نهئأ كمئ ليح و  

 اليهايلب مفهلو  يح رل  ملن البل  لمكئفحيهلئ  اسلياايرجيئ  وضل  ملن والليمكن الظلئاا  الذه معافل  أجل  وملن    
  ومعافل  اال  االسلبئب الثلئن  المبحل  فل نطئقله  و أاكئنله معافل  وكلذا األو  المبحل  فل  أنواعله و  الجماكل 

وأثللاه عيلل  االقيصللئ  بصللف  عئملل  واليجللئا  الخئاجيلل  بصللف  خئصلل  فلل  المبحلل  والعوامل  المسللئع   عيلل  انيشللئاه 
 وسئع  ا   ومكئفح  اليهايب ف  المبح  الااب .  وسنطا  إل  الثئل 
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 .مفهوم التهريب الجمركي وأنواعهالمبحث األول: 

 فل  يعايفهلئ عيل  الوقلوف خلا  ملن  وذلل  ئاالمقصلو  يح رل  الجماكل  اليهايلب ظلئاا   ااسل يقيض  
 واحل  يعايل  حلو  المخييفل  الجماكيل  اليشلايعئ  ييفل  لل  بحرل  الجزاعلا،  والقضلئا والقلئنون  المقئانل  القلوانرن
 كلذل  يعل  ال قل    مئ  ول  ف  جماكيئ ايبئيه يع  فمئ لذل  واح ا معيئاا يض  ل  كمئ الجماك   اليهايب لجايم 

 .مجئلهئ وايسئ  لينوعهئ اليهايبي   النشئطئ  لطبيع  نظاا   أخاى   ول  ف 

 واليشايعئ  الفقه خصصهئ الي  اليعايفئ  أا  ري  فيمئ أسيعا  ليظئاا  وشئم   قر  مفهو  أج  ومن
 عي  بنئاا الجماك  اليهايب لظئاا  الجزاعا،  المشا  يعاي  عي  ال ااس  ف  وناكز الجماك  لييهايب المقئان 
 .الثئن  المطيب ف  الجماك  اليهايب انوا  إل  أيعا  و األو   المطيب ف  الجمئا  قئنون 

 .: تعريف التهريب الجمركي المطلب األول:

 اللزمن  عبلا طبيعيله الميطلوا  إلل  بلئلنظا والذا لييهايلب موحل  يعايل  إرجلئ  فل  واليشاي  الفقه اخيي 
 اعيمل ه اللذ، اليعايل  عيل  ريل  فيملئ الياكرلز رلي  المفهلو   السلييعئب .مجئلله وايسلئ  ينوعله أشلكئله  اخلياف
 والفا  برنه وبرن الغش الجماك . اليهايب جااع  لوص  الجزاعا،  المشا 

 أوال: تعريف التهريب الجمركي

 -سنيعا  لع   يعئاي  منهئ:

 .،يعاي  لغو 
 . يعاي  فقه 
 . يعاي  جماك 
 .، يعاي  اقيصئ 
 .الجمركي التعريف اللغوي للتهريب -1

اليهايب من النئحي  اليغوي  مشي  من كيم  " ااب  " بمعن  جعيه رهاب وااب األشيئا الممنوع   أ، نقيهئ ملن  
 .1بي  إل  آخا ومن مكئن إل  مكئن آخا 

                                                           

 .148  ص1990   اا الفكا الجئمع   جريمة التهريب الجمركي في الفقه والقضاء والدستورية العليامج ، محب حئفظ   1 
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 .الجمركي التهريب الفقهي للتهريب -2

 يعلل    وجهللئ  نظللا الفقهللئا فيمللئ ريعيلل  بمفهللو  اليهايللب   وانعكللة ذللل  أيضللئ عيلل  نظللا  المشللا  للله
بحرللل  عافللله األسللليئذ كيلللو  بررلللا بأنلللله: االسللليراا  أو اليصللل را خلللئاج المكئيلللب الجماكيللل   وكلللذل  خلللا  األحكلللئ  

إذ األما ال ريعيل  فقلب بلئلعبوا غرلا  القئنوني  والينظيمي  الميعيق  بحيئز  أو نق  البضئع   اخ  اإلقيي  الجملاك .
 1.القئنون  ليح و 

إ خلئ  البضلئع  ملن أ، نلو  إللل  الجمهوايل  أو إخااجهلئ منهلئ بطلا  غرللا  كملئ  حمل ى أنلله :أملئ حسلب األسليئذ 
مشلللاوع  بللل ون أ اا الضلللااعب الجماكيللل  المسللليحق  كيهلللئ أو بعضلللهئ أو بئلمخئلفللل  ليلللنظ  المعملللو  بهلللئ فللل  شلللأن 

 2.البضئع  الممنوع 

إلل  اللبا  أو إخااجهلئ منهلئ بصلوا  مخئلفل  لييشلايعئ   فرلاى أنله : إ خلئ  البضلئع  قمااو، عز ال رنأمئ األسيئذ 
المعمو  بهئ  ون أ اا الاسو  الجماكي  )الضااعب الجماكي ( كييئ أو جزعيئ أو خافئ إلحكئ  المن  واليقرر  الواا   

 3.ف  اذا القئنون أو ف  القوانرن واألنظم  األخاى 

منهللئ بصللوا  مخئلفلل  لييشللايعئ  المعمللو  بهللئ   ون أ اا إ خللئ  البضللئع  إللل  الللبا   أو إخااجهللئ يعايلل  اخللا: 
كييللئ أو جزعيللئ  أو خافللئ ألحكلئ  المنلل  واليقرلل  الللواا   فلل  القللوانرن واألنظملل   األخللاى الاسلو  الجماكيلل  والضللااعب 

 4األخاى.

 :الجمركي التعريف االقتصادي للتهريب -3

اقيصللئ  مللواز، لاقيصللئ  الاسللم  الللذ، كلل  نشللئت اقيصللئ ، ال رخضلل  لاقئبلل  ال وللل   ويسللم  بظهللوا 
 رخض  ليشاعي  ولاقئب  ال ول  وي ف  مئ عييه من حقو  يجئه خزين  ال ول .

يعم  اذا االقيصئ  المواز، إل  منئفس  االقيصئ  الاسم  من خا  إغاا  السو  بمنيجئ  مهاب  ال ييوفا عيل  
مي  وعيل  كسلئ ائ بملئ يطاحله ملن أسلعئا مي نيل   وملن المعئررا المعيم   قئنونيئ  ويؤثا عيل  أسلعئا السلي  الاسل

                                                           
1 ClaudBrir et Henri Terneau : le droit douanier ; economica ;1997 ;p 450. 

 .19   اا منشأ  المعئاف   االسكن اي   مصا  ب ون سن    صجريمة التهريب الجمركي وقرينة التهريبكمئ  حم ،   2 
"    اا اله ،  عرن ميري   الجزاعا  ب ون تشريع الجزائري الجريمة المنظمة " التهريب والمخدرات وتبييض الألموال في النبر  صقا  قمااو، عز ال رن   3 

 .12سن   ص 
  مذكا  مئجسيرا )غرا منشوا (  كيي  الشايع  وال ااسئ  آثار الجرائم االقتصادية وعالجها من منظور االقتصاد اإلسالميأيمن عي  خشئشن    4 

 .100  ص2001اإلسامي   قس  االقيصئ  االسام   جئمع  الرامو   
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ن وبيعهلئ خلئاج الحل و  الوطنيل  خا  اسينزاف السو  ال اخيي  ويهايب بضئع  م عم  وذا  صي  بمعيش  السكئ
 1لإلنيئج الوطن   ولاقيصئ  بصف  عئم .   الخسئعا مكب

 . 2الجمركي للتهريب تعريف المشرع الجزائري  -4

  إذ يللنص عيلل  مللئ ريلل : " مللئا  مخصصلل  إلعطللئا يعايلل  لييهايللبقللئنون الج مللن 324جلللئا  المللئ   
 :يقص  بئليهايب مئ يأي 

 اسيراا  البضئع  أو يص راائ خئاج مكئيب الجمئا   -

 من   ج . 226مكاا  225   225   223   222  221  64  62  60 51  25خا  أحكئ  الموا   -

 يفايلغ وشحن البضلئع  غلشًئ. -

 اإلنقئص من البضئع  الموضوع  يح  نظئ  العبوا".  -

يعيبا البضئع  المحظوا  أو المايفع  الاس   ولو يصاح بهئ قئنونيلئ. المكيشلف  عيل  ملين سلفن   ج:"  25المئ   
 عئبا  أو ااسي  ف  المنطق  البحاي  من النطئ  الجماك   بضئع  مسيوا   عن طاي  اليهايب".

مسلللليوا   أو أعرلللل  اسلللليراا ائ أو المعلللل   لييصلللل را أو إلعللللئ   إحضللللئا كلللل  بضللللئع     ج ج:" رجللللب 51المللللئ   
 اليص را أمئ  مكيب الجمئا  المخيص قص  إخضئعهئ ليمااقب  الجماكي ".

  ج ج: " رجب أن يحضا البضئع  المسيوا   عبا الح و  الباي  فلواا إلل  أقلاب مكيلب جماكل  ملن  60المئ   
 ".الذ، يعرن بقااا من الوال  المبئشا األقصا  خولهئ بإيبئ  الطاي   مكئن

  ج ج:" ال رجوز ليمااكب الجوي  الي  يقو  باحي   ولي  أن يهبب ف  غرا المطئاا  الي  يوج  فرهئ  62المئ   
 مكئيب جماكي  إال إذا أذن  بهئ بذل  مصئل  الطراان الم ن  بع  اسيشئا  إ اا  الجمئا ".

  ج ج:" يمنلل  يفايللغ البضللئع  أو إلقئااللئ أثنللئا الاحيلل  إال فلل  حئللل  وجللو  أسللبئب قللئاا  أو باخصلل   64 المللئ  
 خئص  من السيطئ  المخيص  جئلس  لبع  العمييئ ".

                                                           

  مذكا  لنر  مئجسيرا )غرا منشوا (  كيي  العيو  االقيصئ ي  -سبل الوقاية والعالج–آثار الفساد االقتصادي على االقتصاد الوطني نوا ال رن كنئ،   1 
 .74  ص2013  03وعيو  اليسررا  قس  العيو  االقيصئ ي   جئمع  الجزاعا 

 . 42  ص 2005   اا اوم  لينشا واليوزي   بوزايع   الجزاعا  الجرائم ومعاينتها " "المتابعة والجزاء"المنازعات الجمركية " تصنيف احسن بوسيقع    2 



الجمركي هريبـالت حول اساسيات: الثاني لـالفص  

 

 

44 

الي  من  اخ  اإلقيي  الجماك  و واأليي   ئلينق ب الخئضع  ليياخيصالبضئع   رجب يوجيه  ج ج:"  221الموا : 
   إل  أقاب مكيب جماك  لييصاي  بهئ".ي  من النطئ  الجماك لمنطق  البا ا ي خ 

إن البضئع  الخئضع  لاخص  الينق  والماغوب ف  افعهئ ملن المنطقل  البايل  ملن النطلئ    ج ج:"  222المئ   
رجب اليصاي  بهئ ل ى أقاب مكيلب جماكل    الجماك  لينق  فرهئ أو لينق  خئاج النطئ  ضمن اإلقيي  الجماك 

 ".ن الاف من مكئ

  ج ج:" يسي  اخص الينق  من قب  مكئيب الجمئا  اليل  يصلاح فرهلئ بئلبضلئع  إملئ عنل  وصلولهئ  223المئ   
مئ عن  افعهئ  اخ  النطئ  أو اإلقيي  الجماك   وذل  ليينق   اخ  النطئ ".  من الخئاج  وا 

بئليعييمللئ  الللواا   فلل  اخللص الينقلل  وخئصلل  فيمللئ ريعيلل     ج ج:" رجللب عيلل  النللئقيرن أن رييزمللوا 225المللئ   
رنبغ  مااعئيهمئ بمنيه  الثق  وبإسيثنئا حئل  القو  القئاا  أو الحلئ    بئلمسي  والم   الي  يسيغاقهئ النق  اليذرن 

 المثبيرن قئنونئ".

لحقللو  الخئضللع  ألغللاا  يجئايلل . وكللذا نقيهللئ وييلل   ائ سلليراا إمكللاا:" حيللئز  البضللئع  المحظللوا   225المللئ   
  عن مئ ال يمكن يق ي  أي  وثيق  مقنعل  يثبل  الوضلعي  القئنونيل  لهلذه البضلئع  إزاا    عن  اسيراا ائ  مايفعو اسو 

  ج ج" يعل   21أملئ البضلئع  المحظلوا  عافيهلئ الملئ    ."اليشاي  الجماكل   عنل  أو  طيلب ملن أعلوان الجملئا 
 ائ بأي  صف  كئن ".يص را أو  ائاسيراا  من  ظوا   ك  البضئع  الي بضئع  مح

إلل  يقل ي  وثلئع  يثبل   سئعا اإلقيلي  الجماكل والقئبي  ف  يخض  حيئز  البضئع  الحسئس     ج ج:" 226المئ   
  وضعهئ القئنون  إزاا الينظي  الجماك ".

أ، نللو  إلل  الللبا  أو إخااجهلئ منهللئ بطلا  غرللا  وعيل  العمللو  فلإن اليهايللب ريمثل  فلل  إ خلئ  البضللئع  ملن     
مشاوع    ون أ اا الضااعب الجماكي  المسيحق   أو جزاا منهئ أو بئلمخئلف  لنظ  المن  المعمو  بهئ فل  النظلئ  

 الجماك  أو غراه.

كلئلغش  أكثا رنبغ  اليمررز برن مصلطي  اليهايلب وملئ يشلئبهه ملن المخئلفلئ  الجماكيل  األخلاى وليح ر  المفهو  
 الجماك .
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 ثانيا : التمييز بين مفهومي التهريب والغش الجمركي. 

اليهايب الجماك  او أح  الجااع  الجماكي  الميع    والمينوع   ونظاا لفش  المشا  الجزاعا، ف  إعطلئا 
رييلبة بله ملن بلئق  الجلااع  األخلاى ولعل   يعاي   قر  لييهايب  وحي  يكيمل  الصلوا  البل  ملن يمررلزه علن مئقل 

( بئليغلللل  الفانسللللي . إال أن الكثرللللا رخيللللب برنلللله وبللللرن Fraudeأامهللللئ الغللللش الجماكلللل   والللللذ، يقئبيلللله مصللللطي  )
 ( فيسيعم  األو  لي الل  عي  عميي  اليهايب واذا خطئ.Contrebandeمصطي  اليهايب )

 يشم  الغش الجماك  خافئ عي  اليهايب:  

 صاي  خئطئ بئلمنشأ.يق ي  ي 
 . يق ي  يصاي  خئطئ بئلنو 
 . يق ي  يصاي  خئطئ بئلقيم 
 .، مخئلف  الينظي  النق 
   ليمااقب  الجماكي يق ي  يصايحئ  غرا موافق  ليبضئع 
 .يق ي  وثئع  مزوا ....الخ 

 فئلغش الجماك  أوس  نطئ  من اليهايب الجماك .

 المطلب الثاني: أنواع التهريب الجمركي.

 الجماكيل   ملن الاقئبل  ليليخيص احييئليل  طاقلئً  المهلاب سلي  ملئ إذا ب اا  الجماك  اليهايب جايم  ييحق       
 أو الجماكيل  الاسلو   فل  الليميص ملن قصل  الجماكيل   المكئيلب علن بعرل ا بضلئع  يصل را أو اسليراا  إلل  فيجأ
 .المشا  ضعهئ و الي  المن  قرو 

ن       عل   إلل  رنقسل  اليهايلب الجماكل  أن عيل  والقضلئع  القلئنون  الفقله اجئ  برن إجمئ  شبه انئ  كئن وا 
 .عيرهئ اليقسي  رنبن  الي  النظا زاوي  حسب أشكئ   أو  أصنئف أو أنوا  

 ينصب برنهئ  فيمئ ميشئبك  ومي اخي  أنهئ إال وينوعهئ  يع  ائ اغ  أنه او األنوا  اذه بشأن قوله يمكن ومئ    
 أن األحلوا  ملن حلئ  بلأ، يمكلن ال فإنله جهل  أخلاى  ومن جه   من اذا الجماك  اليهايب واو واح  مفهو  ف 
 .الجماك  اليهايب مئاي  وبيئن يح ر  ف  األنوا  اذه نو  من ك  بهئ يسئا  الي  الفئع   و األامي  ننكا
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 أوال: من حيث المصلحة المعتدي عليها.

 :التهريب الضريبي -1

يقل  الذه الجايملل  أضلاااا بمصليح  ضللايب  لي ولل  وذلل  بحامئنهللئ ملن الحصلو  عيلل  الضلايب  الجماكيلل  
إ خلللئ  بضلللئع  أو ملللوا  ملللن أ، نلللو  أو إخااجهلللئ بطايللل  غرلللا مشلللاو   ون أ اا . حرللل  رلللي  1المسللليحق  قئنونيلللئ

انللل  ا  الللئ  ليخز الضلللايب  المسللليحق . وييحقللل  الضلللاا فللل  الللذه الصلللوا  بحاملللئن ال ولللل  ملللن الحصلللو  عيللل  ملللو 
 . 2العئم 

 :التهريب غير الضريبي -2
يوقللل  الجايمللل  فللل  الللذه الصلللوا  ملللن صلللوا اليهايلللب أضلللاااا بمصللليح  أسئسلللي  لي ولللل  غرلللا مصللليحيهئ 

ويقلل  بإ خللئ  بضللئع  أو إخااجهللئ خافللئ ألحكللئ  القللوانرن واليللواع  المعمللو  بهللئ فلل  شللأن األصللنئف  .3الضللايبي 
الممنو  اسيراا ائ أو يص راائ وييحقل  الضلاا فل  الذه الصلوا  بمخئلفل  األال اف االجيمئعيل  أو االقيصلئ ي  أو 

فاضلللهئ ال ولللل  لمنللل  االسللليراا  أو خلللا  القرلللو  اليللل  يالصلللحي  أو الخيقيللل  اليللل  ينشللل  ال ولللل  يحقيقهلللئ ملللن جلللااا 
 اليص را ف  بع  الحئال .

 
 :ثانيا: التهريب الجمركي من حيث أركانه

 التهريب الفعلي -1
 يعيبا فع  اسيراا  البضئع  ويص راائ خئاج المكئيب الجماكي  الصوا  المثي  لييهايب.

وق  يأخذ اذا الفع  صواا أخلاى كعل   إحضلئا البضلئع  المسليوا   أو المصل ا  إلل  المكئيلب الجماكيل   
ويفايغ أو شحن البضئع  غشئ واإلنقئص من البضئع  الموضوع  يح  نظلئ  ملن نظل  اإليقلئف الجماكل  السليمئ 

 .4منهئ نظئ  العبوا

 .األخاى ا  لصواه سنيطا  أوال لييهايب الحقيق  ف  صوايه األصيي  ث  نيط 

                                                           

 .89. ص2009  المكيب الجئمع  الح ر    مصا  المستحدثة –الجرائم االقتصادية " التقليدية نساين عب  الحمر    1 
 .8  ص2005االسكن اي    مصا      اا الفكا الجئمع  الموسوعة الجمركيةمج ، محب حئفظ   2 
 .43  ص 2000  ال اا الجئمعي  ليطبئع  والنشا  براو   لبنئن  النظرية العامة للجريمة الجمركيةشوق  اامز شعبئن   3 
سو  ااااة     اا الحكم  لينشا واليوزي   المنازعات الجمركية في ضوء الفقه واجتهاد القضاء والجديد في قانون الجماركاحسن بوسيقع    4 

 .41  ص1997الجزاعا 
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  اسيراا  أو يص را البضئع  خئاج المكئيب الجماكي  : يقو  اليهايب ف  الذه الصلوا  عيل  عنصلاين أسئسلررن
 1سيراا  أو يص راائ خئاج المكئيب الجماكي .إلاالبضئع  و امئ : 

 :يفايغ او شحن البضئع  غشئ 

بئلنسلب   58يفايغ البضئع  و شحنهئ ال  اقئب  جماكي  و اذا من خلا  الملئ    ان قئنون الجمئا  ريز  بئخضئ 
بئلنسلب  لينقل  جلوا  و عييله فلئن أ، يفايلغ او شلحن ليبضلئع  خلئاج المكئيلب الجماكيل  و بل ون  65لينق  بحلاا و 

 اقئب  جماكي  يعيبا عما من اعمئ  اليهايب.

 ب :االنقئص من البضئع  الموضوع  يح  نظئ  المااق 

من قئنون الجمئا  نظئ  العبوا عي  انه ذل  النظئ  الذ، يوض  فيه يح  الاقئب  الجماكي    125يعاف المئ   
البضئع  المنقول  ملن مكيلب جماكل  الل  مكيلب جماكل  اخلا بلاا او بحلاا مل  يوقل  الحقلو  و الاسلو  و يل ابرا 

 الحظا ذا  الطئب  االقيصئ ،.

ملن قلئنون الجملئا  عملا ملن  324الموضوع  يح  الذا النظلئ  حسلب الملئ   و يعيبا أ، انقئص من البضئع  
 اعمئ  اليهايب.

 التهريب الحكمي -2

إللل  جئنللب االسلليراا  أو اليصلل را خللئاج المكئيللب الجماكيلل  والل  الصللوا  اليلل  يمثلل  اليهايللب الحقيقلل   
رلللا أن المشلللا  ملللن   ج ج عيللل  مجموعللل  ملللن الوضلللعيئ  اليعللل  فللل  حللل  ذايهلللئ يهايلللب غ 324نصللل  الملللئ   

 الجزاعا، اعيباائ كذل  وا  الحئال  الي  يعبا عنهئ بمصطي  "اليهايب الحكم " أ، اليهايب بحك  القئنون.

ربلللاا بعللل  الفقهلللئا اليجلللوا إلللل  قاينللل  اليهايلللب بئلخشلللي  ملللن إفلللا  عللل   يصلللافئ  احييئليللل  ملللن العقلللئب نظلللاا 
جل  ميطلوا  يصلعب عيل  اجلئ  الجملئا  ضلبطه   ووسلئع لصعوب  اإلثبلئ  بسلبب اليفلنن فل  اسليخ امه  لطلا  

أثنئا اليهايب  ولذا عم  المشا  ف  محئابيه اليهايب إل  قيب صوا  إثبئ  الجايم  من خا  ع   قااعن ليي لر  
من   ج ف  فقايهئ الثئني  صوا  اليهايب الي   324عي  االسيراا  واليص را عن طاي  اليهايب. أوا   المئ   

مكلللاا  255-225-223-222-221يهايبلللئ بحكللل  القلللئنون وييمثللل  فللل  خلللا  أحكلللئ  الملللوا : يمكلللن اعيبئاالللئ 
 من قئنون الجمئا  الجزاعا،. 226و

                                                           

 .42  ص 2005(   اا اوم   الجزاعا   المنازعات الجمركية )تصنيف الجرائم ومعاينتها، المتابعة والجزاءاحسن بوسيقيع    1 
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 1ويمكن يصنر  اذه األعمئ  عي  مجموعيرن:

 . أعمئ  اليهايب ذا  الصي  بئلنطئ  الجماك 
 . أعمئ  اليهايب ذا  الصي  بئإلقيي  الجماك 

مللن قللئنون  324ييمثلل  اللذه االعمللئ  وفقللئ الحكللئ  المللئ    اعمااال التهريااب اات الصاالة بالنطاااي الجمركااي:  -أ
 الجمئا  ف :

   نق  البضئع  الخئضع  لاخص  الينق(AC)   223  222  221ف  النطئ  الجماك  مخئلف  الحكئ  الموا  
 .من قئنون الجمئا  225

، مشلللللليا  بللللللرن وزيللللللا المئليلللللل  و وزيللللللا ال اخييلللللل  مللللللؤا  فلللللل  انللللللئ  بضللللللئع  يلللللل  يح رلللللل ائ بواسللللللط  قللللللااا وزاا 
مللن قللئنون الجمللئا   رخضلل  ينقيهللئ  اخلل  النطللئ  الجماكلل  اللل  يحايللا  220بنللئاا عيلل  المللئ    26/01/1991

وثيقلل  مكيوبلل  يسللي  مللن مكئيللب الجمللئا  رللاخص بموجبهللئ ينقلل  البضللئع  فلل  اللذه المنطقلل  يسللم  اخصلل  الينقلل  
(autorisation de circuler)   221و عييله عيل  نلئقي  الذا الصلن  ملن البضلئع  ان رييزملوا بأحكلئ  الملوا  

و من ث  فئن االخا  بئ، اليزا  ملن الذه االليزاملئ  يعيبلا عملا ملن اعملئ  اليهايلب بحكل   225  223  222
 القئنون.

    225الحكئ  المئ   ينق  و حيئز  البضئع  المحظوا  او الخئضع  لاس  مايف  ف  النطئ  الجماك  مخئلف. 
    يقص  بئلبضئع  المحظوا  يي  البضئع  اليل  يمنل  اسليراا ائ او يصل راائ و قل  يكلون الذا الحظلا مطيقلئ او

 نسبيئ.
   البضلللئع  المايفعللل  الاسللل  فهللل  ييللل  البضلللئع  الخئضلللع  ليحقلللو  و الاسلللو  الجماكيللل  اليللل  ييجلللئوز نسلللبيهئ

و بئليللئل  فللئن نقلل  او حيللئز  اللذه البضللئع   اخلل  النطللئ  الجماكلل  بصللف  غرللا شللاعي  يشللك   %45االجمئليلل  
 مكاا من قئنون الجمئا . 225المئ    ألحكئ عما من اعمئ  اليهايب طبقئ 

 الجمركي: باإلقليماعمال التهريب اات الصلة   -ب

يجئايللل   ون يقللل ي  وثلللئع   ألغلللاا قيلللي  الجماكللل  حيئزيهلللئ الحسئسللل  القئبيللل  لييهايلللب عبلللا اإل ان ينقللل  البضلللئع 
  ج و ق  ي  يح ر  الذه البضلئع  بموجلب قلااا  226ايفئقي  يعيبا عما من اعمئ  اليهايب  و اذا طبقئ ليمئ   

 .وزاا، مشيا  برن الوزيا المكي  بئلمئلي  و الوزيا المكي  بئليجئا 
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 من الضريبة وتخسره الخزانة العامة.من حيث القدر الاي يتم التهرب منه ثالثا: 

 1رنقس  اليهايب الجماك  إل  يهايب كي  ويهايب جزع .   

: واو ريحق  إذا اسيطئ  المهاب أن ريخيص من كل  الضلااعب الجماكيل  المسليحق   وييايلب التهريب الكلي -1
 عي  ذل  فق ان الخزان  العئم  لكئم  الضايب  الجماكي .

: واو ريحق  عن مئ يسليطي  المهلاب أن رليخيص ملن جلزا ملن الاسلو  والضلااعب الجماكيل  ئيالتهريب الجز  -2
 والضااعب األخاى المسيحق   وبئليئل  فق ان الخزان  العئم  بعضئ من يي  الضااعب والاسو . 

 رابعا: من حيث جماعة التهريب.

 2وينقس  اليهايب الجماك  إل  يهايب جمئع  ويهايب فا ،.   

 : لجماعيالتهريب ا -1
واللو اليهايللب الللذ، رنصللب عيلل  كميللئ  كبرللا  مللن البضللئع   وأنللوا  محلل   منهللئ غئلبللئ مللئ يكللون محللل    

 اعيبئا. واو يق  عما بواسط  عصئبئ  منظم .
 :التهريب الفردي  -2
والللو الفعللل  اللللذ، يقللل  بفعللل  شلللخص أو أشلللخئص منفلللا رن سلللواا كلللئنوا ملللن البحلللئا  أو العلللئميرن بئلسلللفن    

والطلللئعاا  أو المسلللئفاين وغرلللاا   والللو رنصلللب علللئ   عيللل  كئفللل  البضلللئع   ون يمررلللز ويقللل  عيللل  كئفللل  الحللل و  
 وبواسط  كئف  الوسئع  الممكن  واو أق  خطوا  من اليهايب الجمئع . 

 

 

 

 

 

                                                           

 .22مااو، عز ال رن  ماج  سئب   ص نبر  صقا  ق 1 
 .23نفة الماج   ص 2 
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 : المبحث الثاناي: نطاي جريمة التهريب وأركانه

إن جايملل  اليهايللب الجماكلل  يقللو  عيلل  مجموعلل  مللن األاكللئن اليلل  ييبنلل  عيرهللئ الجايملل  الجماكيلل  بصللف        
عئم  واليل  ييمثل  فل  كل  ملن اللاكن القلئنون  والملئ ،  وعل   االعيملئ  اللاكن المعنلو،  والكلن قبل  اليطلا  إلل  

وجب عيرنئ يح ر  نطئ  ملئ ، لييهايلب الجماكل  الميمثل  فل  محل  اليهايلب ومكئنله  فسلنينئو  فل  اذه األاكئن 
 المطيب األو  )نطئ  جايم  اليهايب(  وأمئ المطيب الثئن  بعنوان ) أاكئن اليهايب الجماك (.

 المطلب األول: نطاي جريمة التهريب 

حللل  اليهايلللب ونطئقللله المكلللئن  أ، مكلللئن ريعلللرن يح رللل  نطلللئ  ملللئ ، لجايمللل  اليهايلللب الجماكللل   أ، م
 اليهايب. 

 أوال: محل التهريب الجمركي

 .ج فقلا  ج "ال  كل   5إن مح  جايم  اليهايلب الجماكل  الو البضلئع   والبضلئع  يقصل  بهلئ حسلب الملئ   
و  اللذا المنيجللئ  واألشلليئا اليجئايلل  وغرللا اليجئايلل  وبصللف  عئملل  جميلل  األشلليئا القئبيلل  لييلل او  واليميلل " وسللنينئ

 بئليفصر  ف  الفاو  اليئلي  :

 البضائع الخاضعة لرسم مرتفع  -1

فقا  "ز" من  .ج بأنهئ "يي  البضئع  الخئضلع  ليحقلو  والاسلو  اليل  ييجلئوز نسلبيهئ اإلجمئليل   5عافيهئ المئ   
 واو مفهو  واجب النظا فيه."  45%

ويشللم  الملللوا   22/01/1992يلل  المللؤا  فللل  وقلل  يلل  يح رللل  قئعملل  اللذه البضلللئع  بموجللب الللوزيا المكيللل  بئلمئل
الغذاعيلل   األقمشلل  واأللبسلل  واألحذيلل   مللوا  الزينلل  واليبللغ  أسلليح  نئايلل  أخللاى وأصللنئف ممئثيلل   اليؤلللؤ واألحجللئا 

    1الكايم  المعئ ن الثمرن   موا  ومنيجئ  مينوع . 

 ورةااالبضائع المحض -2

 ومرز  برن نوعرن من الحظا : 98بع  يع ريهئ بموجب قئنون   .ج 2ينئوليهئ المئ   
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والل  البضللئع  اليلل  منلل  اسلليراا ائ أو يصلل راائ بللأ، صللف   :أ/ البضااائع المحضااورة عنااد االسااتيراد أو التصاادير
 كئن  وينقس  إلل : 

 وا  الي  من  اسيراا ائ أو يص راائ بصف  قطعي  وا  نوعئنااارا مطلقاالبضائع المحضورة حظ :: 

 منيجئ  مئ ي  ييمث  ف  البضئع  الميضمن  عامئ  منشأ مزوا . -

منيجئ  فكاي  يضمن النشايئ  األجنبيل  اليل  ييضلمن مواضلي  أو صلوا منئفيل  لألخلا  والقلي  وكلذل  اليل   -
 يسئع  عي  العن  واإلنحااف ... إلخ. 

 والل  اليلل  أوقلل  المشللا  اسلليراا ائ ويصلل راائ إال بيللاخيص مللن قبلل  البضااائع المحضااورة حظاارا جزئيااا :
 السيطئ  المخيص  وييعي  األما أسئسئ بئلبضئع  اليئلي : 

 المع ا  الحابي  من األسيح  وذخرايهئ والموا  الميفجا .  -

 األما  الثقئفي  والنشايئ  ال واي  األجنبي   يجهرزا  االيصئ  بئلاا رو وك  صيغهئ.  -

أصنئف الحروانئ  والنبئيئ  المه    بئالنقاا  كمئ يضئف إلرهئ البضئع  الي  رخضل  اسليراا ائ أو يصل راائ  -
 . 1الحيكئا ال ول  أو إح ى مؤسسئيهئ مث  المحاوقئ  ويي  الي  ري  يوقر  اسيراا ائ ويص راائ مؤقيئ

: وا  يي  الي  ل  يحضا اسيراا ائ أو يص راائ بصلف  صلايح  غرلا أن البضائع المحضورة عند الجمركة -ب
المشللا  عيلل  جماكيهللئ عيلل  يقلل ي  اخصلل  أو شللهئ   أو إيمللئ  إجللاااا  خئصلل  وييعيلل  األمللا أسئسللئ بئلبضللئع  

 اآليرل : 

 المعئ ن الثمرن  واألحجئا الكايم  واليؤلؤ  السيئاا  السيئحي  والنفعي .  -

  الحروانيلل  أو ذا  مصلل ا حرللوان  والنبئيللئ  والمللوا  النبئييلل  والعيللئ  النبللئي  والمللوا  الزااعيلل  الحروانللئ  والمللوا -
الخئضع  لاقئبل  المطئبقل  والنوعيل  قبل   خولهلئ الجزاعلا وملوا  اليجمرل  والينظرل  البل ن  ويجل ا اإلشلئا  إلل  أنله 

ضللوا  إال إذا يعللرن وبخللا  عمييلل  الفحللص  .ج "ال يعلل  البضللئع  المللذكوا  سللئلفئ مح 21/2طبقللئ ألحكللئ  المللئ   
 أنهئ: 
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 إذا ل  يكن مصحوب  بسن  أو ياخيص أو شهئ   قئنوني .  -

 إذا كئن  مق م  عن طاي  اخص  أو شهئ   غرا قئبي  لييطبر .  -

   1إذا ل  يي  اإلجاااا  الخئص  بصف  قئنوني . -

ع  كملئ اشلانئ إليله ملن قبل  يهلاب أكثلا ملن غراالئ : إن الذه البضلئج/ البضائع الحساساة والمحاددة بقارار وزاري 
 .ج فيمئ ريعي  بحيئزيهئ وينقيهئ وينص عي  "يخض  حيئز   226عبا سئعا اإلقيي  الجماك  وق  ينئوليهئ المئ   

البضئع  الحسئس  ليغلش وألغلاا  يجئايل  وينقيهلئ عبلا سلئعا اإلقيلي  الجماكل   واليل  يحل   قئعميهلئ بقلااا وزاا، 
الوزيا المكي  بئلمئلي  والوزيا المكي  بئليجئا   لييق ي  عن  أو  طيب لألعوان المذكواين فل  الملئ    مشيا  برن

مللن اللذا القللئنون  الوثللئع  اليلل  يثبلل  الحئللل  القئنونيلل  لهللذه البضللئع  إزاا القللوانرن واألنظملل  اليلل  يكيلل  إ اا  241
 الجمئا  بيطبيقهئ"  ويقص  بئلوثئع  المثبي  مئ ري : 

إمئ إيصئال  جماكي  أو وثئع  جماكي  أخاى يثب  أن البضئع  اسيوا   بصف  قئنوني  أو يمكن لهئ المكو   -
  اخ  اإلقيي  الجماك . 

مئ فوايرا شااا أو سن ا  اليسيي  أو أيل  وثيقل  أخلاى يثبل  أن البضلئع  قل  جنرل  أو صلنع  أو أنيجل  فل   - وا 
 شأ جزاعا،. الجزاعا أو أنهئ اكيسب  بطايق  أخاى المن

ريز  كذل  بيق ي  الوثئع  المذكوا  أعاه األشخئص الذرن حئزوا اذه البضئع  أو نقيوائ أو ينئزلوا عنهئ بكيفي  مئ  
سلنوا  اعيبلئاا ملن يلئايخ الينلئز  أو وضل   3وكذا الذرن وضلعوا الوثلئع  المثبيل  ليمنشلأ  يصل  الذا االليلزا  لمل   

 .2  الوثئع  المثبي  ليمنشأ حسب الحئل

 ياثانيا: مكان التهريب الجمرك

إن األصلل  فلل  جايملل  اليهايللب الجماكلل  أن يقلل  عيلل  حلل و  ال وللل  الجماكيلل  فللإذا اجيللئز  البضللئع  اللذه 
الح و  فا يق  جايمل  اليهايلب الجماكل   ونظلاا ألاميل  يح رل  المكلئن اللذ، يقل  فيله جايمل  اليهايلب الجماكل   

 أن يق  فرهئ اذه الجايم . لذا رجب يح ر  المنئط  الي  يمكن 
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 يااإلقليم الجمرك -1

مللن  .ج اإلقيللي  الللوطن  والميللئه اإلقييميلل  والميللئه ال اخييلل  والمنطقلل  الميئخملل  والفضللئا  1ويشللم  حسللب المللئ   
 الجو، الذ، يعيوائ.

  بحايئ وأن الميئه ال اخيي  يشلم  المااسل   ميا 12الميئه اإلقييمي  والميئه ال اخيي : فئلميئه اإلقييمي  ح    بل
 .والموانئ والمسينقعئ  المئلح 

 . اإلقيي  الوطن : ريكون من المسئح  األاضي  اليئبع  لي ول  الجزاعاي 
   مليا ربل أ  12مرل  طولهلئ  12المنطق  الميئخم : ا  منطق  يق  وااا البحا اإلقييم   أ، يب أ عي  مئ بع

 هئي  البحا اإلقييم  ف  ايجئه عا  البحا. حسئبهئ انطاقئ من خب ن
  الفضئا الجو،: الذ، يعيلوا اإلقيلي  الجماكل  ويقصل  بله الحرلز الجلو، اللذ، يقل  فلو  اإلقيلي  اللوطن  والميلئه

 .1اإلقييمي  والميئه ال اخيي  والمنطق  الميئخم  
 ياط الجمركاالخ  -2

الحل و  السيئسلي  الفئصلي  بلرن ال ولل  والل و  ملن قلئنون الجملئا  مصلا،  فهل   2/01حسب مئ جلئا فل  الملئ   
الميخئم  وكذل  شواطئ البحئا المحيط  بئل ول  واذه المئ   ف  فقايهئ الموالي  اعيبا  أيضلئ قنلئ  السلوية خطلئ 

 جماكيئ وكذا شواطئ البحراا . 

 الشلك  يسليطي    الجمئا  لقئنون   ووفقئ الجماك  اإلقيي  وكذا الجماك  لينطئ  أوض  صوا  إعطئا أج  ومن
 بئلمئلي  المكي  الوزيا من بقااا يكون  لي ول  الجماك  النطئ  يح ر  أن العي  م  منهمئ ك  يوضي  أ نئه المبرن

 بصف  الجماك  النطئ  اس  ري  ل  األن لح  أنه نج    نصوصه ويحير  الجزاعا،  الجمئا  قئنون  ال   وبئلنظا
نمئ    قيق   .لي ول  اإلجمئلي  المسئح  من فقب مح    منئط  ف  يعررنه ي  وا 
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 الجمركي. والنطاي الجمركي اإلقليم من كالا  (: يبين2الشكل رقم )

 

 

  كييللل  العيلللو  )غرا منشلللوا (ملللذكا  مئجسللليرا التهرياااب الجمركاااي واساااتيراتيجيات التصااادي لاااه،سلللروان  عبللل  الوالللئب   المصللل ا:
 .71ص   2007االقيصئ ي  وعيو  اليسرا  جئمع  الجزاعا  
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 الدائرة الجمركية  -3

من  .ج المصا، بأنهئ النطئ  الذ، يح  ه وزيا المئلي  ف  ك  مرنئا بحا، أو جو، روج  فيله  4عافيهئ المئ   
مكيب ليجمئا  راخص فيه بإيمئ  ك  اإلجاااا  الجماكي  أو بعضهئ وكذل  أ، مكئن آخا يحل  ه وزيلا الخزانل  

 إليمئ  اذه اإلجاااا  فيه. 

 : الرقابة الجمركيةثالثا

اغ  أنه من المفيا  أن نطئ  الاقئب  الجماكي  إنمئ يح   بئلخب الجماك  إال أن قئنون الجمئا  ق  م  
مللليا بحايلللئ فللل  البحلللئا  18فللل  الفقلللا  األولللل  ملللن الملللئ   الثئلثللل  ذلللل  النطلللئ  ملللن الخلللب الجماكللل  إلللل  مسلللئف  

يضلليئ  الاقئبلل  ويجلللوز أن ييخللذ  اخللل  المحيطلل  بلله  أملللئ النطللئ  البللا، فيحللل   بقللااا ملللن وزيللا المئليلل  وفقلللئ لمق
 1958النطئ  ي ابرا خئص  لمااقب  بع  البضئع  الي  يح   بقااا منه ويصط   اذا النص م  ايفئقي  جنرل  

ميا يقئة ملن الخلب األسئسل  اللذ، ربل أ  12الي  ينص عي  ع   جواز امي ا  المنطق  الماصق  إل  أبع  من 
عي  ويمكللن افلل  اللذا اليعللئا  برنهمللئ بقللئنون الجمللئا  المصللا، الصللئ ا فلل  منلله الخللب اإلقييملل  لي وللل  الشللئط

 .1958بئليص ر  عي  ايفئقي  جنر  الاح  لينص الخئص  1966

 أركان جريمة التهريب المطلب الثاني:  

الجايم  ا  الفع  غرا المشاو  سواا بئلقيئ  بعم  أو االمينئ  عنه  واألص  فل  القلئنون العلئ  أن قيلئ  
جايم  ريطيب يوافا أاكلئن ثاثل : اللاكن القلئنون  )الشلاع (  اللاكن الملئ ، واللاكن المعنلو، اللذ، ريمثل  فل   أي 

 إاا   الفئع  عن  القيئ  بئلفع  أو االمينئ  عنه سواا ايخذ  صوا  القص  أو الخطأ.

ئا  رخلاج عللن انطاقلئ ملن خصوصلي  الجلااع  بصللف  عئمل  واليهايلب بصلف  خئصل   جعلل  ملن قلئنون الجمل     
اذا المب أ العئ  إذ ل  يشيات لقيئمهئ سوى يوافا الاكنرن القئنون  والمئ ، واسيبع  بصف  صايح  الاكن المعنو،  
واللذا ملللئ يعلللزز ملللن الطبيعللل  الا عيللل  لقلللئنون الجملللئا  ويجعللل  منللله قئنونلللئ جزاعيلللئ ذو طلللئب  خلللئص  فميللل  يلللوافا 

 ب الجماك  بغ  النظا عن ني  المهاب.الاكنئن القئنون  والمئ ، يحقق  جايم  اليهاي

 : الركن القانوني والأ

ريمث  الاكن القئنون  ف  وجو  نص قئنون  رجا  الفع  ويخصص له عقوبل   فحسلب الملئ   األولل  ملن 
 قئنون العقوبئ  "ال جايم  وال عقوب  إال بنص قئنون ".
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مكللاا مللن قللئنون الجمللئا  اليلل  يللنص عيلل  أنلله: " يعلل  مخئلفلل  جماكيلل  كلل  خللا  240مللئ أك يلله المللئ    واللذا   
 ليقوانرن واألنظم  الي  ييول  إ اا  الجمئا  يطبيقهئ والي  رنص قئنون الجمئا  عي  قمعهئ".

 إذن فئلاكن القئنون  لجايم  اليهايب يكيم  بيوفا شاطرن جواايرن امئ:

   نص قئنون  صاي  وواض  روجب فعا أو يمنعه.الشات األو : وجو 

 الشات الثئن : وجو  نص قئنون  يح   العقوب  المسيط  عي  الفئع .

الميعيللل  بمكئفحللل   05/06والللذان الشلللاطئن منصلللوص عيرهملللئ كلللذل  فللل  كللل  ملللن قلللئنون الجملللئا  واالملللا      
 اليهايب  وبصف  واضح .

 1: الركن الماديثانيا

 وييمث  ف  عنئصا النشئت المؤثم  وييحق  الاكن المئ ، ف  اذه الجايم  بيوافا العنئصا اليئلي : 

: وييحقل  الذا العنصلا إذا يخطل  البضلئع  نطلئ  الاقئبل  / إدخال البضاائع إلاى إقلايم الدولاة أو إخراجهاا مناه1
ا ملللئ آيلللئه الجلللئن  الللو مجلللا  أعملللئ  الجماكيللل   وملللن البللل ره  أن فعللل  إ خلللئ  البضلللئع  أو إخااجهلللئ ال رلللي  إال إذ

 يحضراي  كإع ا  وسري  اليهايب  ون أن ريجئوز فعيه اذا الح . 

ويللاا  بللئلطا  الغرللا مشللاوع  ييلل  المخئلفلل  لألحكللئ  الواجللب مااعئيهللئ عنلل   / أن يااتم بطريقااة غياار مشااروعة:2
للل  أو إخااجهللئ منلله  ون أن يسللي  اسلليراا  البضللئع  أو يصلل راائ عيلل  أنلله إذا يلل  إ خللئ  البضللئع  إللل  إقيللي  ال و 

الجئن  طا  غرا مشاوع  عي  نحوائ ملئ ذكانلئ فلا يعل  مايكبلئ لجايمل  اليهايلب  ومثلئ  ذلل  إذا أخطلأ موظل  
الجملئا  فل  إعفلئا البضلئع  ملن الضلايب  ظنلئ منله أنهلئ معفلئ  منهلئ والذ صلئحب البضلئع  بئلصلم  اغل  عيملله 

 ايم  اليهايب ألنه ل  يسي  من جئنبه طايقئ غرا مشاو .لخطأ الموظ  فإنه ال يسأ  جنئعيئ عن ج

: رجلب أن يقيلان إ خلئ  البضلئع  إلل  أااضل  اللبا  أو إخااجهلئ بلأ اا الضلايب  / عدم أداء الضريبة الجمركية3
الجماكيللل  المسللليحق  عيللل  البضلللئع  كيهلللئ أو بعضلللهئ فلللإذا خلللئل  الجلللئن  اإلجلللاااا  الجماكيللل  وقللل  سللل   مبيلللغ 

إ خللئ  البضللئع  أو إخااجهللئ فللإن اللذه المخئلفلل  ال يعلل  يهايبللئ ألن قيللئ  الجللئن  بللأ اا الضللايب  بعلل  الضللايب  عنلل  
 ضبطه ال يحو   ون قيئ  جايم .
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 صوا الاكن المئ ، ف  جايم  اليهايب الجماك  :

   . يق ي  فوايرا ومسين ا  مزوا  وغرا ذل  بقص  اليخيص من الضااعب الجماكي  المسيحق 
  ع  األجنبي  بقص  االيجئا فرهئ م  العي  بأنهئ مهاب . حيئز  البضئ 
    اسلليراا  أو الشللاو  فلل  اسلليراا  الضللااعب الجماكيلل  وال يكفلل  االسلليراا  )أو الشللاو ( فلل  حلل  ذايلله ليقللو

بيللوافا الللاكن المللئ ، فلل  اللذه الجايملل  بلل  ريعللرن عيلل  الجللئن  أن يكللون قلل  سللي  فلل  ذللل  طاقللئ غرللا 
 مشاوع . 

    اسلليعمئ  السلليع  المعفللئ  فلل  غرللا الغللا  الللذ، يقللاا اإلعفللئا مللن اجيلله يقلل  جايملل  اليهايللب الحكملل
حرلل  رللي  اليصللاف فلل  البضللئع  المعفللئ  مللن الضللايب  إذا كللئن اسلليعمئ  البضللئع  فلل  غرللا الللذ، قللااه 

 صئحب الشأن عن  يق را قيم  الضايب  والذ، من أجيه يقاا اإلعفئا.

  اليهايلللب الغرلللا الضلللايب   وال يشللليات لقيلللئ  الللذه الجايمللل  خافلللئ لجايمللل  اليهايلللب اللللاكن الملللئ ، فللل  جايمللل
الضايب  الحقيق  وبع  صوا اليهايب الضايب  الحكمل   أن رلي  إ خلئ  البضلئع  إلل  اللبا  أو إخااجهلئ منهلئ 

الضااعب بطاي  غرا مشاو   فإذا أ خ  الجئن  بضئع  ممنوع  واخطأ الموظ  ف  معاف  نوعهئ وحص  عنهئ 
الجماكي  ظنئ منه أنهئ من السي  غرا الممنوع   كذل  إذا أثب  الجلئن  لل ى ق ومله ملن الخلئاج كل  ملئ معله ملن 
سلي  ممنوعل  فل  بيئنلله الجماكل  فلإن جايملل  اليهايلب الجماكل  فل  كلل  الذه األحلوا  يقلل  كئميل  إذا يلوفا القصلل  

  الجنئع  ل ى الجئن  ومح  الجايم  ا  البضئع  الممنوع .

 : : الركن المعنااوي ثالثا

إن جايملل  اليهايللب الجماكلل  مللن الجللااع  العم يلل  اليلل  رييللز  فرهللئ يللوافا القصلل  الجنللئع  أ، ايجللئه إاا   
الجللئن  إللل  اايكللئب الفعلل  المللئ ، ملل  عميلله بمئاريلله  فجللواا الللاكن المعنللو، اللو اإلاا   الجماكيلل  وال يوصلل  

ذا اليقلل  شللاط  اإلاا   وامللئ اليمررللز واالخييللئا يجللا   مللن اللذه اإلاا   بللذل  إال إذا كئنلل  ذا  قيملل   قئنونيلل  وا 
 .1القيم  ويوافا بذل  مئن  من موان  المسؤولي  الجنئعي  كذل  إذا اليق  عنصا عمي 
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 :المبحث الثالث: أسباب و آثار التهريب الجمركي

 مشلاوع   غرلا بطلا   ولكلن الملئ  ملن المزيل  يحقرل  الو الجماكل  اليهايلب لظئاا  الاعيس  ال اف  إن 
 األسبئب معاف  وجب عيرنئ واليطوا الظهوا عي  مسئع   وعوام  أسبئب لهئ اقيصئ ي  جايم  اليهايب وبئعيبئا
 وضل  فل  محئلل  ال الجماكل  سيسلئا  اليهايلب ألسلبئب الجرل   المعافل  ألن اليهايلب  ظلئاا  فل  الجواايل 

 أو األسلبئب  الذه طلا  عيل  أسئسلئ قبيي  يقو  سيئس  بإيبئ  سواا ا  الظئا اذه لمكئفح  وسيئسئ  اسياايرجيئ 
 .الجماك  اليهايب جايم  يطوا من الح  أج  من حيو  إرجئ  ف  المسئام 

 مئليل  ملن آثلئا أامهلئ ريمثل  والمجيمل  الفلا  ال ولل   ييكبل ائ وخيمل  آثئا ع   الجماك  اليهايب ويخي         
 الحرويل  معئاضليه ليمصلئل  فل  الجماكل  اليهايلب خطلوا  ييجسل  بحرل  وسيئسلي  اجيمئعيل  وآثلئا واقيصلئ ي 

 إقييمهئ كئم  عي  لنفوذائ بسب ال و  يقيض  الي  السيئ   اذه لسيئ يهئ  الخا   من كنو  يظها أنه كمئ لي و  
 ملن الو هايلبالي أن كمئ المسطا   سيئ يهئ ريواف  م  بشك  ح و ائ عبا والبضئع  األشخئص لحاك  ومااقبيهئ
 جه  جه  ومن من خطوايه من رزي  مئ  ول   من أكثا آثئاا عي  يح   فإنه ليح و  عئبا  جايم  طبيعيه حر 
 .ال و  مخيي  جهو  يكئث  يسي ع  أماا محئابيه من رجع  فإنه أخاى 

ومن اذا المنط  سوف أقلو  فل  الئ المبحل  بعلا  األسلبئب والعوامل  اليل  يليحك  فل  ظلئاا  اليهايلب         
الجماك  ف  الجزاعا ف  المطيب األو   وبع  ذل  أقو  بيوضي  اآلثئا الميايب  ع  ظئاا  اليهايلب فل  المطيلب 

 الثئن .

 .الجمركي التهريبالمطلب األول: أسباب 

إن يطللوا ظللئاا  اليهايللب و انيشللئاائ السللاي   و نمواللئ المسلليما  يفللا  البحلل  عللن اللل واف  و األسللئلرب       
الي  يؤ ، بئلمحيئلرن إل  اليجوا إلرهئ و يطبيقهئ ف  شي  معئمايه  االقيصئ ي   فمعاف  األسبئب بصوا  كئمي  

   لهئ بيوجيه الجهو  الي  يبذلهئ ف  اذا المجئ .يفي  الطاي  واسعئ أمئ  يحا  ماع  إل اا  الجمئا   و يسم

 .1أوال: األسباب المرتبطة بالعوامل الطبيعية

                                                           

  كيي  الحقو   جئمع  أب  بكا   مذكا  لنر  شهئ   المئجسيرا )غرا منشوا ( التهريب الجمركي ووسائل مكافحته في التشريع الجزائري بن الطر  مبئا    1 
 .18   ييمسئن  ص بيقئر
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يعلل  األسللبئب الجغاافيلل  مللن بللرن العواملل  الطبيعيلل  اليلل  يلل ف  إللل  اإلجللاا  ويسللئع  عييلله  ويطيلل  عيرهللئ أيضللئ   
وقلل  الجغاافلل  عيلل  انيشللئا ظللئاا  العواملل  الطوباغاافيلل  وبحلل  اللذه  العواملل  يعنلل  البحلل  فلل  ملل ى يللأثرا الم

 إجاامي  معرن .

فئليهايب الجماك  كظئاا  إجاامي  ريأثا بهذه األسبئب الجغاافي  الي  يسيغيهئ المهابلون لينفرلذ عمييلئيه  
ن كئن ال راى البع  أ، يأثرا  ولكنهئ بئلعكة يأثا عي  سيوكيئ  المجلامرن وطايقل  ينفرلذ الفعل   اإلجاامي   وا 

 ف  كبرا   ولكنهئ غرا واضح  ليعيئن ممئ رؤ ، ف  ج  األحيئن إل  إامئلهئ.اإلجاام  بص

فشسئع  مسئح  بي نئ الجزاعا وميئخميهئ ليع ر  من ال و  وانفيئحهئ عي  البحا  يع  أح  أباز العوامل  األسئسلي  
بييل  مكونل  الي  سئع   عي  ظهوا ويفش  ظئاا  اليهايب  خصوصئ ف  المنئط  الح و ي  فه  إمئ منلئط  ج

مئ منئط  صحااوي  ذا  كثبئن اميي  كثيف  يسه  فرهئ اليخفل   فعلاو  عيل  كونهلئ  من جبئ  وغئبئ  وو يئن  وا 
يللؤثا عيلل  عملل  األعللوان المكيفللرن بمكئفحلل  اليهايللب  فهلل  يجعلل  مللن فللاص المااقبلل  الجماكيلل  ضللعري   إذ يفللي  

 لمهاب .المجئ  ليمهابرن ليحقر  فاص كبرا  لينجئ  ببضئععه  ا

إن سللللكئن المنللللئط  الح و يلللل  وبحكلللل  معللللافيه  ليمسللللئل  والطللللا  المؤ يلللل  إللللل  حلللل و  اللللل و  المجللللئوا  
خصوصئ ف  المنئط  الجبيي  المكون  من جبئ  وغئبئ  وو يئن  وبحك  معاف  بعضه  البع  معافل  قل  يصل  

اليل  يكيسلبهئ الذا الجئنلب فلإن السلكئن إل  القااب  أو المصئاا   واليعئون ف  كئف  شؤون الحيلئ   ونظلاا لألاميل  
 ريبئ لون فيمئ برنه  البضئع  عن طاي  اليهايب بقص  أو بغرا قص .

كملللئ أن المهلللابرن كثرلللاا ملللئ رنشلللطون بئليرللل  كللل  رخيفلللوا علللن المااقبللل  وذلللل  بإطفلللئعه  أضلللواا سللليئاايه   
  وكللذا اخللياف اليضللئاية ويسلليغيون كلل  الظللاوف اليلل  يحلل   بسللبب يقيبللئ  المنللئ  والطقللة واخللياف الفصللو 

الي  من شلأنهئ أن يلأثا عيل  حاكلئ  اليهايلب انطاقلئ ملن اايبئطهلئ بئحيملئ  اكيشلئف العمييلئ  اليهايبيل   اللذ، 
 يق  كيمئ كئن العئم  الطبيع  ميقيبئ وصعبئ والعكة صحي .

اإلنسللئن حرلل   فيقلل  أثبيلل  ال ااسللئ  اليلل  قللئ  بهللئ عيمللئا اإلجللاا  الصللي  بللرن العواملل  الطبيعيلل  وسلليو 
الحظوا يحق  الصي  برن العوام  الطبيعيل  ومسلي  اللنفة البشلاي   للذا فلإن المهلابرن بحكل  حنكليه  فل  اليهايلب 
فه  رخططون له بئسليعمئ  وسلئعيه  المئ يل  والبشلاي  اليل  يفلو  الوسلئع  المجنل   ملن طلاف ال ولل   واليل  يبقل  

ئلكهئ خصوصلئ فلل  المنلئط  الح و يل   والو المحل  الللذ، غرلا مينئسلب  مل  شسلئع  مسللئح  ال ولل  وصلعوب  مسل
 .ريعب عييه المهابون لينفرذ عمييئيه  اإلجاامي  إضئف  لعوام  أخاى 
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 .1 العوامل األخالقية واالجتماعيةثانيا: األسباب المرتبطة 

إن ظللئاا  اليهايللب الجماكلل  يمكللن أن يجلل  يفسللراا  لهللئ فلل  الجئنللب األخاقلل   إذ أن ضللع  المسلليو، 
األخاقلل  ليجمئعلل   وضللع  الضللمرا الضللايب للل ى الكثرللا مللن الميعللئميرن االقيصللئ ررن  انطاقللئ مللن اعيقللئ ا  
بللأن الشللخص رلل ف  لي وللل  أكثللا ممللئ يعطيلله وأن ال وللل  يسلل ا اسلليخ ا  المللواا  العئملل   يمكللن أن يكللون ماجعللئ 

نلذ القل   اعيبلا والرلزا  يعيبلا فل  كثرلا   كمئ أن المهاب بشكيه اليقير ، المعلاوف م2ليع ر  من عمييئ  اليهايب
 من المنئط  عي  أنه شخص معاوف ل ى عئم  النئة بئلنظا إل  مغئماايه اليهايبي .

ويعلل  البطئللل  أحلل  الظللاوف االجيمئعيلل  اليلل  ييعللب  واا فلل  شللبكئ  وييللئاا  اليهايللب  فنجلل  اللل و  اليلل  فرهللئ    
لكسللب األمللوا  ولييشللغر   فللئلجزاعا مللثا يعللئن  مللن مشللكي  نسللب عئليلل  مللن البطئللل  ريخللذون مللن اليهايللب حافلل  

البطئللل  ممللئ جعلل  مللن مهنلل  اليهايللب يجلل  قبللوال فلل  السللو  السللو اا اليلل  أصللبح  وسللري  لييشللغر  فكثرللا ملللن 
 المهابرن وج و المجيم  ر عمه  ويحمره .

ليمجيم  يجئه المهابرن يشجعه  عي  االسيمااا وممئاسل  اليهايلب  اغل  المجهلو ا   إذن  فئلنظا  اليسئمحي     
فل   05/06الي  يبذلهئ ال ول  من أج  قم  اذه الظئاا  وبئلنظا لمئ جئا به قئنون مكئفح  اليهايب بلئألما اقل  

السلليمئ عللن طايلل   ( منلله "يشللئا  المجيملل  الملل ن  فلل  الوقئيلل  مللن اليهايللب ومكئفحيلله04نللص المللئ   الاابعلل  )
المسللئام  فلل  يعمللي  ونشللا بانللئم  يعييميلل   يابويلل  ويحسيسللي  حللو  مخللئطا اليهايللب عيلل  االقيصللئ  والصللح  

باغ السيطئ  العمومي  عن أعمئ  اليهايب وشبكئ  يوزي  وبي  البضئع  المهاب ....الخ".  العمومي  وا 

رن سكئن المنئط  الح و ي  لي و  بحر  أن بعل  ومن العوام  االجيمئعي  نج  عاقئ  النسب والمصئاا  ب   
القبئعل  يميلل  إقييمهللئ الجغاافلل  عيلل  أجللزاا مللن  وليللرن ميجلئوايرن  فهلل  للل  يسلليوعبوا بعلل  ضللاوا  احيللاا  إجللاااا  
المااقب  عبا الح و  وضاوا  إخضئ  البضئع  اليل  رنقيونهلئ بلرن سلكئن العلاش الواحل  أثنلئا زيلئايه  واحيفلئاليه  

الجماكي   وعن موق  المجيم  الجزاعا، لظئاا  اليهايب يعبا األسيئذ أحسن بوسيقيع  بقولله " إن اللاأ،  ليمااقب 
العئ  خئص  ف  با نئ  حر  مئزال  يسو  ذاني  مصطي  "البئري " ال راى ف  الجااع  الجماكي  عما مؤثملئ وال 

امي  عي  أسلئة أن اايكئبهلئ ال رثرلا االسليهجئن رج  فرهئ خ شئ ليشاف والكاام   فا يسيسغ نعيهئ بئلصف  اإلجا 
فلل  ضلللمئعا النلللئة  السللليمئ إذا كئنللل  الحقلللو  والاسلللو  الجماكيلل  المقلللاا  بئاضللل  وكئنللل  قيمللل  البضلللئع  محللل  

                                                           

ستراتيجيات مكافحتهبو ال  بيقئس    1    مذكا  لنر  المئجسيرا)غرا منشوا (  كيي  العيو  االقيصئ ي  واليسررا والعيو  اليجئاي   ظاهرة التهريب الجمركي وا 
 .129.ص 2011يخصص يسررا المئلي  العئم   جئمع  ييمسئن  

 .187  ص1998  ال اا الجئمعي  ليطبئع  والنشا  براو   عامة، مبادئ المالية الزينب حسرن معو  هللا 2 
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ضللعري   ومللن ثلل  فللإن مايكللب الجايملل  الجماكيلل  يسلليفر  بنللو  مللن اليعللئط  بللرن النللئة وحيلل  بللرن القضللئ   فهلل  
العئ  أخطا بكثرا عي  المسيو، االجيمئع  من الجااع  الجماكي   كمهن  ميوااث  ل ى  يعيباون أن جااع  القئنون 

 بع  العئعا  ينيق  ف  الغئلب أبئ عن ج  شأنهئ ف  ذل  شأن ك  المهن األخاى.

 .األسباب المرتبطة بالعوامل االقتصاديةثالثا:

حئلل  الظلاوف االقيصلئ ي  السلئع   فل  إن ظئاا  اليهايب الجماك  كغراائ من الظوااا اإلجاامي  ييلأثا ب
ال وللل   واليلل  يقصلل  بهللئ مللئ يسللو  المجيملل  مللن اضللطاابئ  نيرجلل  يوزيلل  الثللاوا  مللن جهلل  ووسللئع  حلل  مشللئك  

 اليوزي  بيح ر  و ع  أسعئا بع  السي  من جه  أخاى.

ئ  الطيب وقي  العا  اكذا يعيبا الظاوف االقيصئ ي  أا  عئم  ب  أا  منشب لظئاا  اليهايب الجماك . فئايف
لفقلل ان المللوا  االسلليهاكي  فلل  السللو  المحييلل   واايفللئ  أسللعئاائ  رجلل  المهللاب فاصلليه المواييلل  فلل  اسلليراا  ييلل  
الملوا  المفقللو   بواسللط  اليهايللب لبيعهللئ بأسللعئا مغايلل  ليللذرن الل  فلل  حئجلل  إلرهللئ  فللئلمهابون ريجللؤون إللل  إغللاا  

 ون  ف  الحقو  والاسو  الجماكي  المسيحق   ييبيل  لطيلب المسليهي  اللذ، يقبل  األسوا  الموازي  بئلسي  المهاب  
ن كئن  ف  بع  األحيئن قيري  إن ل  نق  منع م  الجو  .  عيرهئ النخفئ  أثمئنهئ  وا 

كمئ أن يبن  ال ول  لسيئسئ  معرن  يسه  إسهئمئ بئلغئ ف  انيشئا الظوااا اإلجاامي   فئحيكئا ال ول  فيمئ مضل  
 ع  السي  واعيمئ  النظئ  االقيصئ ، الموجه كئن لهئ  وا ف  انيشئا ظئاا  اليهايب ف  با نئ.لب

ونظللاا ليمسللئوم الميايبلل  عللن يطبرلل  سيئسلل  االقيصللئ  الموجلله بللئلجزاعا  شللاع  ال وللل  فلل  االنيقللئ  إللل  يطبرلل  
( FHIوصليئ  صلن و  النقل  الل ول  )نظئ  اقيصئ ، لرباال   يعيم  عي  قواع  السلو  والمنئفسل  الحلا   ينفرلذا لي

( 1995مللللئاة  -1994بيطبرلللل  بانللللئمجرن اقيصللللئ ررن  ريعيلللل  األمللللا ببانللللئم  االسلللليقااا االقيصللللئ ، )أفايلللل  
(  ويل  بنلئا عيل  ذلل  يخفلي  قيمل  الل رنئا الجزاعلا، 1998ملئاة  -1995وبانئم  اليصحي  الهيكيل  )أفايل  

حقيقيلل   وليشللجي  الصللئ اا  واإلنيللئج المحيلل  عيلل  حسللئب ليوصللو  إللل  قيملل  ال %40.17بنسللب   1994عللئ  
الواا ا  ث  الشاو  ف  اليحايا الي ايج  ألسلعئا السلي  الم عمل   وكلذا يحايلا اليجلئا  الخئاجيل  ابيل اا ملن سلن  

   واذا مئ أ ، إل  انخفئ  ميحوظ ف  عمييئ  اليهايب خئص  عن  اليص را.1998

كيللل  يايبللل  عنللله آثلللئا جللل  سللليبي  خصوصلللئ عيللل  المسللليويرن االقيصلللئ ، غرلللا أن يطبرللل  بانلللئم  اليعللل ر  الهي
ويلل ن  بللذل   2000سللن   %29.77إللل   1993سللن   %23واالجيمللئع   حرلل  اايفعلل  معلل ال  البطئللل  مللن 
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مسيوى معيش  األفاا   اذه الوضعي  ق   فع  بفع  عايض  من الشبئب البطئ  إل  اليجوا لييهايب قص  ضمئن 
 معيشيه .

  ال ول  عن  ع  الموا  االسيهاكي  الي  كئن  ييبنئائ خلا  ماحيل  اليسلررا االشليااك   وملئ نلي  عمله كمئ يخي
من الن ا  النسبي  ف  الخراا  االقيصئ ي   نيرج  النخفئ  عا  السي  بسبب ضع  اآلل  اإلنيئجي  لاقيصئ  

-Progamme antiالنللل ا  ) اللللوطن   فعميللل  ال ولللل  عيللل  يسلللطرا بانلللئم  لاسللليراا  علللاف ببانلللئم  ضللل 
pénurie  مييلئا  والا أمايكل   قصل  يغطيل  العجلز المسلج  فل   10  خصلص لله مبيلغ 1982( ب اي  من عئ

عللا  السللي  االسلليهاكي   فأصللبح  جلل  السللي  الواسللع  االسلليها  م عملل  مللن طللاف ال وللل   وال يعكللة اللذه 
هابرن السيغا  الفئا  الكبرا برن الذه األسلعئا ليعظلي  األسعئا الموجه  ليمسيهي  أسعئاائ الحقيقي   مئ  ف  الم

أابئعحه   إذ أن اذه السي  الم عم  ل  يسي  ملن حاكلئ  اليهايلب إلل   و  الجلواا ليبلئ  بأسلعئا كبرلا  يمثل  فل  
واقللل  األمللللا أسلللعئاائ الحقيقيلللل   فأضلللح  اللللل ع  الموجللله ألسللللعئا بعللل  السللللي  األسئسلللي  ذا  االسلللليها  ذا  

 لواس  مسئع   ليفعئ  الجزاعاي  المحاوم   ابحئ ليمهابرن.االسيها  ا

وأمئ  يخي  ال ول  عن سيئس  ال ع  اذه لجأ المهابون إل  يغررا أنشطيه  نحو العميل  الصلعب   والملوا  الثمرنل . 
للوفا  فل  واذه الموا  ليس  وح ائ مح  نشئت المهابرن فئلش ا نفسه بئلنسب  ليموا  الميوفا  ف  الجزاعا  وقيري  ا

 ال و  المجئوا  من مواش  ويموا بشي  أنواعهئ وموا  أثاي  والمخ اا  والوقو  والسجئعا وغراائ.

فهلل  عاضلل  لييصلل را علللن طايلل  اليهايللب  ون اكيلللاا  لخللااب االقيصللئ  والثلللاوا  الوطنيلل   إذ المهللاب ا فللله 
والنللئ ا   يحقيقللئ ليللاب  غرللا آبلله بئآلثللئا الوحرلل  اللو اليهللاب مللن  فلل  الحقللو  والاسللو  واسلليراا  المللوا  المحظللوا   

 الوخيم  الي  رجاائ عي  االقيصئ  الوطن  والمجيم  بصفيه عئم .

 .1رابعا: األسباب المرتبطة العوامل السياسية واألمنية

يعيبللا العواملل  السيئسللي  واألمنيلل  مللن بللرن العواملل  اليلل  يللؤثا فلل  حاكللئ  وييللئاا  اليهايللب عيلل  المسلليوى     
اللللوطن  واإلقييمللل  والللل ول   كملللئ أن ضلللع  الاقئبللل  الممئاسللل  ملللن طلللاف ال ولللل  اللل  اليللل  يلللؤ ، إلللل  ظهلللوا 

  فللل  غئللللب األحيلللئن عيللل  النشلللئطئ  غرلللا الاسلللمي  بملللئ فرهلللئ حاكلللئ  اليهايلللب الجماكللل   وينطبللل  الللذا القلللو 
اقيصللئ يئ  اللل و  ح رثلل  االسلليقا  أو ييلل  اليلل  يعللئن  مللن حاكللئ  إاائبيلل  أو حللاوب أاييلل  أو مللن حئللل  علل   

 االسيقااا السيئس  و األمن  بصف  عئم .

                                                           

ستراتيجيات مكافحتهبو ال  بيقئس    1   .130  ماج  سئب   ص ظاهرة التهريب الجمركي وا 
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 إن ضع  الاقئب  الممئاس  من طاف ال ول  يمكن ا ه لسببرن اثنرن امئ.

  أجلوا بعل  الفعلئ  ملن العملئ  اللذرن يقوملون بل وا مكئفحل  اليهايلب  * إمئ أن ال ولل  غرلا قلئ ا  عيل  يسل ر1
نمئ يعو  لحسئبئيه  الخئص  ك خ   وبئليئل  ييغئض  معه  فيمئ ريعي  بئالقيطئعئ  الي  ال يعو  لخزين  ال ول  وا 

 ثئن يعو  ي ن  أجواا .

خضلئعهئ لضلاوا  * إمئ ع   وجو  إاا   سيئسي  لي ول  أو ع   ق ايهئ أصا عي  احيلواا ال2 عمييلئ  اليهايبيل  وا 
العم  المشا   ولكن غئلبئ مئ ال يج  اإلاا   السيئسي  لي ول  ص ى ف  اليطبر  المر ان  نيرج  ظهوا عقييئ  ال 

 يبع  عي  االاييئح ف  الممئاس  العميي  من أج  اليغرا واإلنجئز.

  فللل  اليسلللعرنيئ  ملللئ يسلللم  بماحيللل  العشلللاي  ولقللل  عافللل  الجزاعلللا فيلللا  ملللن عللل   االسللليقااا السيئسللل  واألمنللل   
السللو اا جللااا يصللئع  الحاكللئ  اإلاائبيلل  اليلل  مسلل  سللام  األشللخئص والممييكللئ   وعافلل  بللذل  ينئميللئ غرللا 
مسبو  لعمييئ  اليهايب الجماك   بحر  كئن  الجمئعئ  اإلاائبي  ا  الي  ييول  يأمرن شلبكئ  اليهايلب ملن 

أموا .....الخ  بحر  شه   الجزاعا ف  يي  الفيلا  كلذل  ياشل  ويااخل  عمييلئ  أسيح  ووسئع  لوجسييكي  و و 
المااقبلل  الممئاسلل  مللن طللاف أجهللز  ال وللل  والمعبللا عنلله بيااجلل  يطبرلل  واحيللاا  القللئنون فلل  الحيللئ  االقيصللئ ي   

ضلل  عيل  مكئفحلل  ملؤخاا وبعلل  اسلياجئ  الجزاعللا الجزاعلا اليلل ايج  السليقاااائ األمنلل  والسيئسل  عميلل  بشلك  وا
اليهايب وذلل  بمحئولل  صليئغ  إسلياايرجيئ  ج رل   لمحئابل  اليهايلب  بل أ  يظهلا ائيله االسلياايرجيئ  بصل وا 

الميعيقلللرن بمكئفحللل  اليهايلللب  وكلللذا كللل  الجلللااع  األخلللاى بملللئ فرهلللئ يبلللي   05/06و 05/05األملللاين الميلللئلررن 
 األموا  والجايم  المنظم   الفسئ ......الخ.

 .الثاني: آثار التهريب الجمركيالمطلب 

ومن خا  يشلخيص ظلئاا  اليهايلب الجماكل  سلوف أحلئو  يوضلي  طئبعهلئ السليب  عيل  كل  ملن اقيصلئ       
ال ولللل  ومئلريهلللئ فللل  الفلللا  األو   وكلللذا أثاالللئ السللليب  ملللن النئحيللل  اليجلللئا  الخئاجيللل   وأثاالللئ السللليب  ملللن النئحيللل  

 .ئل االجيمئعي  والسيئسي  ف  الفا  الث

 : اآلثار االقتصادية والماليةأوال

 اليأثرا عي  مجئ  االقيصئ   -أ

 العمومي  الخزين  حقو   ضيئ  -1
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لل  ملن حاكل  البضلئع  عيل  الجماكيل  والاسلو  الحقلو   لفلا  أ ا  الجماكي  اليعايف  يعيبا     الخلئاج  وا 
 أخلاى  ضلااعب ويحصل  يفلا  ال ولل  أن كملئ الخزينل  العموميل   لحسلئب إرلاا ا  يحصلر  إلل  يطبيقهلئ ويؤ ،

 .1المحيي  بئألسوا  المسيوا   البضئع  يسوي  عن اليجئاي  النئيج  عي  اليعئما 

الاسلمي    القنلوا  خلئاج أو يصل راائ البضلئع  السليراا  نظلاا الجبئيل   بقواعل  إخلاال يشلك  اليهايلب أن غرلا   
 .العمومي  الخزين  مواا  من جزا إل  ضيئ  رؤ ، مئ واذا المسيحق   الضااعب  ف   ون 

 وييعقل  الماكز،  البن  الصعب  بحسئب العمي  يوطرن  ون  أيضئ يحو  اليهايب طاي  عن البضئع  يص را   
 خصصليه اللذ، الل ع  يحويل  إلل  رلؤ ، ملئ والذا طلاف ال ولل   ملن الم عمل  البضلئع  يهايلب عنل  أكثلا األملا
 الخئاج. نحو ال اخ  من المحاوم  الفعئ  و ع  اخر الم  يوزي  ف  ليحقر  اليوازن  العمومي  الخزين 

ملوظفره   أجلوا ويغطيل  بمكئفحل  اليهايلب المكيفل  المصلئل  ليجهرلز ال ولل  يصلافهئ اليل  العموميل  النفقلئ    
 المحصلي  بلئلمواا  يغطريهلئ من اليمكن ع   حئ  ف  المنيج   خصوصئ غرا المصئاي  قبر  من أيضئ  يعيبا
 يسلهر  العمييلئ  مجلئ  فل  يوظيفهئ ال ول  بإمكئن كئن عمومي  مواا  فق ان عن ويعبا بئليئل  اإلطئا  اذا ف 

 .المشاوع  اليجئاي 

 العموميل  النفقئ  يغطي  عي  ق ا  ال ول  ع   اليهايب  يسببه الذ، العمومي  الخزين  مواا  ضيئ  عن ريايب  
 ينميل  قئع يل   منشآ  يعيي   )صح   المجئال  مخيي  ف  بئليزامئيهئ العئم  الكئم  وفئعهئ ع   وجه  أي  عي 

 .والمسئامئ  االجيمئعي  اإلعئنئ  طاي  عن االجيمئع  اليكف  ف   واائ من وغراائ( واليقييص اقيصئ ي 

 ال ولل  فلإن وبئليلئل  عئ   بيكوين ا خئا ا أي  يسم  ال اليهايب عمييئ  بسبب لي ول  المئلي  المواا  نقص   
 رلؤ ، اال خلئا معل ال  انخفلئ  كملئ أن الينميل   اليل  يقيضلرهئ االسيثمئاي  بئلمشئاي  القيئ  عي  عئجز  يكون 
 اقيصئ ، ميمرلز اكو  ذل  عي  وييايب االسيثمئا  ياقي  إطئا ف  الممنوح  حج  اإلعفئاا  من اليقييص إل 

 والبطئل . اليضخ  مع ال  بئايفئ 

 

 

                                                           

  اسئل   كيوااه ف  العيو  االقيصئ ي   كيي  العيو  االقيصئ ي  واليجئاي  وعيو  اليسررا  يخصص مقاربة اقتصادية للتهريب بالجزائربوطئلب بااايم    1 
 .200ييمسئن  ص –اقيصئ  الينمي   جئمع  أب  بكا بيقئر  
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 االقتصادية التنمية على التأثير -2

 العمل  فل  اغبل  كل  اللوطن  ويثلبب االقيصلئ  ويلوازن  ايكيل  عيل  يلؤثا اقيصئ ي  جايم  اليهايب يعيبا   
 الحا  اليجئا،  اليبئ   بشاوت اإلخا  النئشع   عي  المؤسسئ  اليأثرا طاي  عن السيمئ المشاو   االقيصئ ،

ومعل ال   النق يل  الكييل  وعيل  المل فوعئ  مرلزان حئلل  عيل  واليلأثرا الخئاجيل  المنظمل  لييجلئا  القواعل  خلا  
 .الصاف

 الناشئة الصناعات على التأثير -*

 الوطن   االقيصئ  حمئي  الواا ا  ا  عي  الجماكي  الضايب  فا  من الميوخئ  األا اف أا  إن أح 
 ريعيل  فيملئ خئصل  المنئفس   عي  قئ ا  يصب  حي  بئلنمو واليطوا النئشع  ليصنئعئ  بئلخصوص يسم  فه 

غئللب  فل  يفسل  اليهايلب لكلن معرنل   واجيمئعيل  اقيصلئ ي  أال اف يحقرل  ال ولل  ينيظلا منهلئ اليل  بئلقطئعلئ 
 .النئشع  الصنئعئ  بع  حمئي  أج  من ال ول  يضعهئ الي  السيئسئ  األحيئن

 عيل  جماكيل  شلبه أو قرلو ا جماكيل  يفلا  كلأن محييل   سلي  إنيئج ل ع  سيئس  ال ول  يسطا أن ذل  مثئ    
 فل  يل خ  اليل  المصلنع  شلبه أو األوليل  الملوا  يخضل  لهلئ اليل  الجبئيل  معل ال  ملن يخفل  أو اسليراا ائ
السلي   إ خلئ  طايل  علن والذا الغلا   لهلذا ال ولل  يضلعهئ اليل  يشلوه المخططلئ  اليهايلب أن غرلا ياكربيهلئ 
 1منخفض  بأثمئن يبئ  فه  المسيحق   الضااعب  ف   ون  المحي  بئلسو   وعاضهئ

 ملن ذلل  علن ريايلب اللوطن  وملئ المنيلوج عيل  الطيلب انخفلئ  ذلل  علن وينلي  المحييل   السلي  بأثملئن مقئانل 
 .المحي  عجي  اإلنيئج وق  إل  وصوال العمئ  ويساي  اإلنيئج خف 

 أو مقيل   وبضلئع  سلي  طايل  إ خلئ  علن المنيجل   الشلاكئ  كبايلئا عيل  حيل  أيضلئ اليلأثرا يمكنله اليهايب   
 ال خيئليل  بأسلعئا المحييل  بئألسلوا  عاضلهئ رلي  الازمل    حرل  والمواصلفئ  المقلئرية مل  ييطلئب  ال بضلئع 
 .األصي  إنيئج المنيوج يكئلر  حي  يعكة

 .واألجنبي  لاسيثمئاا  المحيي  ماع  غرا جوا يمث  اليهايب نشئطئ  زيئ   فإن الشك  بهذا   

 التجاري  التبادل شروط على التأثير -*

                                                           

 .202  ماج  سئب   صمقاربة اقتصادية للتهريب بالجزائربوطئلب بااايم    1 
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 ال ول  يقو  الي  ليسيع  العئلم  من السعا الاف  ا  الصئ اا  عي  الجماكي  الضايب  فا  أا اف برن من  
 بئلنسب  احيكئاي  بقو  ييمي  الي  ال و  من مجموع  أو ب ول  يعي  األما إذا بيص راائ  خصوصئ المجموع  أو

 صئ اايهئ. عي  جماكي  ضااعب فا  نيرج  أابئحئ يحق  فه  سيع  معرن   ليص را

 العلئلم   سلعا خفل  فل  معرنل   اغبل  سليع  من واا ايهئ عي  جماكي  ضايب  يفا  أن أيضئ لي ول  يمكن  
 قلااا : ذلل  مثلئ  السليع   الذه اسليراا  فل  النسلب  الوزن  االحيكئا أو من بنو  ييمي  ال ول  كئن  إذا خصوصئ
 اايفئ  إل  النفب سرؤ ، من واا ايهئ عي  جماكي  ضايب  فا  األواوب  اإليحئ  أو الميح   األمايكي  الواليئ 
 ملئ والذا عئلميلئ  سلعاه انخفلئ  ثل  وملن الطيلب عييله انخفلئ  عنله ريايلب ملئ والذا ال اخييل   بأسلواقهئ أسلعئاه
 .المسيوا   مصيح  ال و  ف  اليجئا  شاوت سرجع 

 البضلئع  إلرهلئ  خيل  ال ولل  اليل  بمصليح  ويضلا االقيصلئ ي  اآلثلئا الذه يحقرل   ون  يحلو  السلي  يهايلب  
 كميئ  مبئ ل  عي  اليبئ   يقو  وبئليئل  عيرهئ  نقص الطيب نيرج  المحيي  السي  أسعئا ينخف  حر  المهاب  
 المص ا الوطن  بمصيح  يضا ممئ العئلم   السو   ف  األجنبي  السي  من أق  المحيي  بكميئ  السي  من أكبا
 بئل ول . األفاا  م اخر  عي  ثاويؤ 

 المدفوعات ميزان حال على التأثير -*

 ال اخيي  بئألسوا  أسعئاائ لياف  من معرن  سي  عي  مايفع  جماكي  ضااعب فا  عي  ال ول  يعم  ق 
 االسيها  ف  زيئ   ومنه األسعئا انخفئ  إل  المحي  زيئ   اإلنيئج ويؤ ، محييئ  إنيئجهئ عي  يشج  مئ واذا

 الوضلعي  الذه إن .بئلخلئاج ويسلويقهئ منيجلئيه  يصل را عيل  االقيصلئ ررن الميعلئميرن الوض  يشج  اذا الكي  
 إلل  يلؤ ، أن شلأنهئ ملن الصلئ اا  ويشلجي  انخفلئ  اللواا ا  المحيل   إلنيلئج ا مسليوى  اايفلئ  فل  الميمثيل 
فل   بئليلئل  وييسلبب ال ولل  مخططلئ  فل  خيلا يحل   أن يمكلن اليهايلب أن المل فوعئ   غرلا مرلزان ف  يحسن
 .يي  اليوازن  بشاوت إلخاله نظاا الم فوعئ  مرزان ف  عجز إح ا 

 على سوي الصرف االجنبي التأثير -*

يقللو  ال وللل  عللئ   بيح رلل  سللعا لعمييهللئ الوطنيلل  مقئبلل  العمللا  األجنبيلل  األخللاى. ويحللئو  اللذه اللل و  أن 
األقلل  لفيللا  معرنلل   حيلل  يلليمكن مللن أجللااا اإلصللاحئ  االقيصللئ ي  المعرنلل  اليلل  ريسلل  اللذا السللعا بئلثبللئ  عيلل  

سللو   -ياغلب فلل  يحقيقهللئ  ولكلن الممئاسللئ  اليهايللب ريايلب عيرهللئ انقسللئ  سلو  الصللاف االجنبلل  إلل  سللوقرن:
ب. اسللم  يسللو ه السللعا الاسللم  ليصللاف األجنبلل   وييمرللز اللذا السللو  بنلل ا  فلل  الصللاف األجنبلل  مقئانللئ بئلطيلل
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وسلللو  غرلللا اسلللم  يسلللو ه سلللعا غرلللا اسلللم  ليصلللاف أعيللل  ملللن السلللعا الاسلللم  وييمرلللز الللذا السلللو  بئلحاكللل  
والنشئت ف  شااا العا  الميلئح ملن النقل  األجنبل   ويوجيله الذا النقل  إملئ إلل  يمويل  أنشلط  غرلا مخططل   أو 

وجيله النقل  األجنبل  اللذ، رلي  يموي  أنشط  محظوا   أو غرا ماغوب فرهئ من وجه  نظا المجيم   كمئ للو يل  ي
يجميعللله فللل  السلللو  الاسلللم  إلللل  يمويللل  يجلللئا  المخللل اا  أو إلللل  السلللي  المهابللل  ملللن الخلللئاج أو إلللل  الكمئليلللئ  
المسيوا   من الخئاج نحو ذل   ممئ يفض  ف  النهئي  إل  زيئ   عجز مرزان الم فوعئ  واسيماااييه  وابمئ ع   

جوعهئ إلل  االقلاا  ملن الخلئاج والذا مملئ رجعيهلئ يعليش فل   وامل  ملن القلاو  ق ا  ال ول  عي  س ا   رونهئ ول
 ومئ لذل  من أثئا سرع  عي  االقيصئ  بصف  عئم  وعي  اليجئا  الخئاجي  بصف  خئص .

 مالية آثار  -ب

 لي ولل  مئليل  يحصلر  إرلاا ا  القل    منلذ الجملئا  إ اا  بهلئ يقلو  اليل  اليقير يل  الجبئعيل  المهلئ  ملن نإ   
 ملواا  ملن جلزا ضليئ  إلل  الجماكيل  رلؤ ، والاسلو  الحقلو    فل   ون  اليهايلب  طايل  علن البضلئع  فئسليراا 
 اليل  المحئسبي  أو المئ ي  األفعئ  من مجموع  القئنون فهو وضعهئ الي  الصوا  خاف عي  العمومي  الخزين 
 طايل  علن ال ول  طاف من الم عم  البضئع  يص را ن أ كمئ    رن الضايب  من لييخيص المكي  عيرهئ يق  

و عل   المل اخر  يوزيل  ف  اليوازن  ليحقر  العمومي  الخزين  خصصيه الذ، ال ع  يحوي  شأنه أيضئ من اليهايب
 . الخئاج نحو ال اخ  من المحاوم  الفعئ 

 ملن الملوا  صلئ اايهئ عيل  يعيمل  ال ولل  رجعل  اللوطن   الل خ  إلل  الخئاجيل  اليجلئا  نسلب  اايفلئ  نإ
 السلي  ملن احييئجئيهلئ ف  سل  الواا ا  عي  يعيم  كمئ األجنبي   والعمي  ال خ  مواا  من أسئس  كموا  األولي 

 الضااعب نظئ  يعم  أن الضاوا،  من يصب  ولذل  المصنع  

 سلعا االسليثمئا بافل  حلوافز ويشلجي  االسليها  ملن الحل  طايل  علن الينميل   سيئسلي   عل  عيل  الجماكيل 
 واليلأثرا االسليثمئا حلوافز حر  يحلاي  من حرويئ  واا يؤ ، وبذل  الممئثي   األجنبي  المنيجئ  عي  الضايب 

 .السيئس  اذه إحبئت عي  الجماك  اليهايب يعم  ف  حرن األجنبي   السي  عي  المحي  الطيب ونو  كمي  ف 

 اليهايب نئجع  لمكئفح  وسئع  اعيمئ  رجع  ممئ الحسئس   األا اف اذه بك  الجماكي  الضايب  الايبئت ونظاا
 نظلئ  إصلاح بل واه يقيضل  فيله  والذا الينميل  ومسليقب  المجيمل  ألملن عمييل   حمئيل  ضلاواا  أملاا يحيمله
 .لي ول  والمئلي  السيئس  االقيصئ ي  ألسة يسيجرب الذ، بئلشك  اليهايب مكئفح 
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 يغطيل  النفقلئ  عيل  ال ولل  قل ا  عل   عنله ريايلب اليهايلب عمييلئ  بسلبب لي ولل  المئليل  الملواا  نقلص ن إ
 يلؤ ، اليل  والمسلئامئ  االجيمئعيل   اإلعئنلئ  طايل  علن االجيملئع  اليكفل  ف  اائ  و من ويقيص العمومي 

 بئايفلئ  ميمرلز اقيصلئ ، اكلو  كيله ذلل  وييايلب عيل  ال خ   مح و   الطبقئ  لفئع   الم اخر  يوزي  إعئ   إل 
 1والبطئل  اليضخ  مع ال 

 : اآلثار على التجارة الخارجيةثانيا

 أوجله  عل   ملن وذلل  الخئاجيل  لي ولل  اليجلئا  عيل  مبئشلا  يكلون  يكئ  سيبي  آثئاا الجماك  لييهايب إن
 المرلزان ومنله والقيمل   الكل  حرل  ملن الصلئ اا  واللواا ا  ييضلمن اليل  إحصلئعيئيهئ يغيليب عيل  يعمل  فهلو

 الجماكل   اليهايلب حاكلئ  برنهئ ينشب الي  ال و  م  ال ول  لهذه  (La balance commerciale)اليجئا، 
 غرا المعطيئ  اذه أسئة عي  ال ول  يضعهئ الي  اليجئاي  والمخططئ  السيئسئ  من يقرني  يح  الذ، األما

 سليبئ رلؤثا ممئ واال خئا الوطن   اإلنيئج بئالسيها   الميعيق  ال ول  حسئبئ  إل  الخطأ اذا يمي  وق  ال قيق  
 .كك  لي ول  والينموي  االقيصئ ي  السيئس  عي 

 قط  حئل  ف  األما اذا ويظها اليجئاي  لي ول   العاقئ  ومعئاض  بمعئكس  يقو  الجماك  اليهايب أن كمئ   
 يعمل  الحئلل  الذه فل  الجماكل  فئليهايلب ح و يل   منئفلذ يابطهلئ معهلئ أخلاى   ولل  مل  اليجئايل  لعاقئيهئ ال ول 
طلاف  ملن يقاياالئ يل  اليل  المقئطعل  سيئسل  يمئملئ يعلئا  وجله عيل  الل و  الذه والسي  بلرن البضئع  ينق  عي 

 از ا   فقل    1994سلن   البايل  الح و  غي  بع  األقص  والمغاب الجزاعا برن بئلضبب ح   مئ واذا ال ول  
 لوجل   اليجلئا  غافل  أحصل   2004سلن  فل  أنله حرل  المغابيل   الجزاعايل  الحل و  فل  حل   اليهايلب ييلئاا 
 اليهايب عمييئ  عئع ا  وأن سنويئ  أواو ميرون  550 يق ا بللللل:ل بمئ الح و  اذه عبا اليجئاي  السرول  المغابي 
 لوح ائ. وج   لم رن  المئلي  المواا   من :% 60 بللللل يسئا 

 إذا خئصل  المل فوعئ   فل  مرلزان خيلا يحل   أن شلأنه ملن الجماكل  اليهايلب فلإن الذا كل  إلل  بئإلضلئف    
 ملن ليافل  معرنل  سي  عي  مايفع  جماكي  فا  ضااعب إل  يعم  الجبئعي  سيئسيهئ خا  من ال ول  أن عيمنئ

ن ال اخيي   بئلسو   أسعئاائ  السي  اذه إنيئج عي  يشج  أن شأنه من المسيوا   السي  أسعئا ف  اذا االايفئ  وا 
 .السي  لهذه يص را عنه رنج  أن يمكن الذ، المحي  اإلنيئج زيئ   حئل  ف  يكون  محييئ  وبئليئل 

                                                           

  كيي  الحقو  بن عكنون  فا  ال ول  )غرا منشوا (  مذكا  مئجسيرا  06-05على ضوء األمر واقع التهريب وطري مكافحته صئل  بوكاوح   1 
 .10  ص2012  1والمؤسسئ  العمومي   جئمع  الجزاعا
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 المل فوعئ  مرلزان يحسلرن رلؤ ، إلل  مملئ الصلئ اا  فل  والزيلئ   اللواا ا  يخفلي  يل  قل  الحئلل  الذه ففل     
 إلل  يلؤ ، اليل  اللواا ا  ملن رزي  ق  بحر  حئل  معئكس   إل  رؤ ، أن يمكن اليهايب أن غرا ال ول   لصئل 
 .1ال ول  صئل  غرا ف  الم فوعئ  مرزان وضعي  رجع  مئ واذا من الصئ اا   اإلنقئص ومنه اإلنيئج يثبيب

 الجمركي للتهريب االجتماعية اآلثار ثالثا:

 .*  التأثير على المجال االجتماعي واالستقرار السياسي واألمني للدولة1

 الشلافئا المسليوا رن والملواطنرن فقل ان إلل  رلؤ ، الجماكيل  الضلايب   فل  ملن اليهلاب فل  اللبع  نجلئح إن  
 وضع  والامبئال  االنيمئا اوح إل  إضعئف رؤ ، ممئ الضايب   يي  بيحصر  المعني  ال ول  أجهز  ف  لثقيه 

 وجعيهئ اليهايب ثقئف  وانيشئا االجيمئع  اليضئمن

 .السو   آليئ  يحك  مب أ

 رلؤ ، ملئ واو بئلنسب  لغراا  العئم  األعبئا ف  نصربه  من الميهابرن يخيص إل  رؤ ، الجماك  فئليهايب   
خلاص بصل   ريحميلون  اللذرن بئلشلافئا بئإلضلااا  فل  ال ولل  أن األملا خطلوا  ملن ويزيل  .الضلايب  العلبا وا 

 زيئ   إل  ييجأ ق  الحصري  لنقصئن يعويضهئ سبر 

 مرلز   ويلز ا  الميهلاب عبًعلئ  الشلاي  فرلز ا  الفعل  ا و  ييلوال  واكلذا .الفقرلا  الطبقلئ  عيل  الضلايب  العلبا
 .أمئ  الضايب  الع ال  واو ليضايب  األسئس  ليمب أ إا اا النهئعي  المحصي  ويكون 

 والضلايب  إلل  يحقيقله  ال ولل  يسلع  أسئسل  ال ف االجيمئعيل  الع الل  يحقرل  أن اآلن الثئبل  ملن أصب  وق   
 ييبئعل  حرل  االجيمئعيل  الع الل  اليهايلب يهل ا وظلئاا  الع الل  ييل  ليحقرل  ال ولل  يسيخ مهئ الي  الوسئع  أح 

 مح و ، وطبق  العييئ الطبقئ  برن الهو  وييس  المسئف 

 .االجيمئع  السا  ويمة السيئس  الاضئ عي  ذل  فرنعكة ال خ 

 والع الل  الع الل  الضلايبي  بمفهلوم  المسلئة عيل  االجيمئعيل  النئحيل  ملن الجماكل  اليهايلب أثلا يقيصلا وال  
 الخئضعرن ك  برن ينيشا بمثئب  ع وى  فهو .المجيم  ف  األخاقي  ليقي  إا ااه إل  ريع اائ أنه ب  االجيمئعي  

 إال مهنيه  سا عي  منه  ك  محئفظ  اغ  الجماكي  ليضايب 

                                                           

 .161  ماج  سئب   ص التهريب الجمركي واستراتيجيات التصدي لهسروان  عب  الوائب   1 
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 من لييخيص منه  سبريه ك  راو،  ث  ومن الجماكي   الضايب  من اليهاب كيفي  حو  ح رثه  ر وا مئ غئلًبئ أنه
ملئ السلبر   الذا ف  السيو  من أنوا  كنو  اليقير  ب اف  إمئ إليه يسع  اليهاب له يسب  ل  ومن .الضايب  يي   وا 

 .س ا ائ من ريهاب غراه أن حرن ف  الجماكي  أ اا الضايب  ف  أمرًنئ او يكون  أن الع ال  من لية بأنه لشعواه

 ف  المكئفح  وا  ااا  اإل اا  الجماكي  نجئح وع   الجماك  اليهايب جايم  عي  ييايب الي  النيئع  أخطا ولع 
 1بهئ االسيهئن  نيرج  الجماك  انيشئا اليهايب من رزي  ممئ ال ول  ارب  إضعئف ا  نطئقهئ يضرر 

 إسليقااا  االضلطااب واللا ملن وضلعي  فل  العلئ  األملن جعل  فل  األحيلئن ملن كثرلا فل  اليهايلب يسلئا  كملئ  
 واإلجلاا  العنل  يغذيل  حاكلئ  فل  يسلئا  اليل  ويصلنيفئيهئ  أنواعهلئ بمخييل  األسليح  إسليراا  فل  ذلل  وييجيل 
 عيل  يعمل  كملئ   ال اخييل  مخييفل  كلئلحاوب أشلكئال بل واائ ييخلذ واليل  خئصل   بصلف  واإلاالئب عئمل   بصف 
 عافيه مئ واذا لي ول   والسيئس  األمن  االسيقااا زعزع 

 .السو اا العشاي  ف  خئص  ذل  ويجي  العئل  ف  أخاى   و  غااا عي  الجزاعا

 خسلئعا ملن لملئ يسلببه األخلاى  المجلئال  مخييل  عيل  شل  بل ون  رلؤثا والسيئسل  األمنل  االسيقااا ع   إن  
 .لي ول  والينمي  اليق   عجي  فامي  عي  بذل  ويعم  كبرا  وبشاي  مئ ي 

 أن كملئ الاقئبل  الجماكيل   يضلع  أرن الجنوبي   ح و ائ عبا اعيسي  بصف  ري  الجزاعا ف  األسيح  إن يهايب
 عنل  يلؤ ، لي ولل  العئمل  نقل ا ليسيئسل  ييضلمن واليل  اليهايلب  طايل  علن واألشلاط  األقلااص الكيلب  اسليراا 
 اسيقااا يه    ق  ونزاعئ  اضطاابئ  ظهوا السيئس   وبئليئل  لهذه معئ ي  ييئاا  خي  إل  العئم  برن انيشئاائ
 .ال ول  ف  السيئس  النظئ 

 .العامة واآلداب العمومية الصحة مجال على *  التأثير2

 العقييل  اسليراا  الملؤثاا  طايل  علن يكون  بحر  العمومي   الصح  عي  رؤثا أن يمكن الجماك  اليهايب إن  
 والفئسل    المغشوشل  المهاوسل ( والبضلئع  واألقلااص المخل اا  الخملوا  اليبلوغ  فرهلئ ) بملئ أشلكئلهئ بمخييل 
 واليل  المسليهي   لحمئيل  قئنونيلئ والمواصلفئ  المعيمل   المقلئرية مل  الميطئبقل  غرلا البضلئع  كل  عئمل  وبصف 

 غيئا لقط  اليهايب طاي  عن االسيراا  فإن المثئ  وعي  سبر  والجسمي   العقيي  ليسام  مبئشاا يشك  يه ر ا

                                                           

  محئضا    ماكز اإلعا  األمن    الجزاعا  ص في مكافحتها "الجزء الثالث أسباب التهريب وآثاره جريمة التهريب الجمركي ودور الشرطةأحم  وفئ   1 
 ب ون صفح .
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 وزيلئ   الملاوا حلوا   زيلئ   فل  ليسلببه ليخطلا السلئعقرن ملن حيلئ  الكثرلا يعلا  أن يمكلن المقيل   السليئاا 
 أملاا  انيشلئا إلل  يلؤ ، أن شلأنهئ ملن فئسل   اسليهاكي  ملوا  اسليراا  أن الحلوا    كملئ الذه جلااا الوفيلئ 
 والصلح  االجيملئع  اليكفل  نيرجل  اللوطن  االقيصلئ  عيل  فاصلئ يضلي  ملئ اسليهاكهئ  والذاعنل   مخييفل 

 أن رخيفهئ يمكن الي  الخطرا  اآلثئا إل  بئإلضئف  اليهايب  طاي  عن المقي   البضئع  اسيراا  إن .بئلميضااين
 اعيبئاه ويمكن المشاوع   حقوقه من ويحامه المني  عي  أيضئ رؤثا العمومي   الصح  عي 

 والذا الفكايل   الميكيل  حمئيل  عي  جئا   يعم  الجمئا  إ اا  فإن ولهذا المشاو   غرا اإلثااا أشكئ  من شكا
 العئلميل  المنظمل  ( ويطبيقلئ ليوصليئ ONDAالمجلئوا  ) والحقلو   المؤلل  لحقلو   اللوطن  الل روان مل  بئليعئون 
 عق ائ ي  والي  (ADPICالفكاي  الي  لهئ عاق  بئليجئا  )(   وااليفئقيئ  حو  الميكي  OMPIالفكاي  ) ليميكي 

 .لييجئا  العئلمي  المنظم  إطئا ف 

 الكيب  اسيراا  طاي  عن فري  العئم   اآل اب عي  الجماك  اليهايب يأثرا عن أمئ   

 اإلسلامي  واليل  وال يئنل  الوطنيل  الهويل  إلل  يسل ا اليل  المؤلفلئ  ملن وغراالئ األشلاط  األقلااص  المجلا  
    .1االنحاافئ  االجيمئعي  إل  يؤ ، الي  السيوكئ  من وغراائ الاذري  الفجوا  المجون  عي  يشج 

 الوطني. التراث مجال على *  التأثير3

 بلئق  ويمرزالئ علن المعنويل  ثاويهلئ مصل ا علن يعبلا اللذ، اللوطن  يااثهلئ عيل  ليحفلئظ يسلع   ولل  كل  إن   
 :2امئ أسئسرن قسمرن إل  الوطن  الياا  يقسي  ويمكن  األخاى  ال و 

 : والفني الثقافي التراث  -أ

 فهلو اللخ ...واألعملئ  الفنيل  اليئايخيل  والمعلئل  كئآلثلئا الشلعوب ثقئفل  وعلاو   يلئايخ علن يعبلا ملئ كل  واو    
 .والحضئاي  الثقئفي  منجزايهئ عي  وشئا  اليئايخي  ذاكايهئ يمث 

 : البيئي التراث  -ب

 إقيلي  فل  يعليش أو اليل  النلئ ا  ييل  منهلئ وخئصل  الشلعوب  يزخلا بهلئ الي  والنبئيي  الحرواني  الثاو  ف  وييمث 
 .الخ ...مثا كئلماجئن الحروانئ  و الصحااوي  كئلنبئيئ  سواه  ون  مح  

                                                           

 .136  ماج  سئب   صظاهرة التهريب الجمركي،واستراتيجيات مكافحتهبو ال  بيقئس    1 
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 جعل  اللذ، عيلره   األملا طئعيل  أابئحلئ رل ا والذ، اليهايب  من النو  اذا عن رنشغ  ل  المهابرن اايمئ  إن   
 كثرلا فل  ال  والفنل  الثقلئف  اليلاا  السليمئ مهابل  أن المرل ان أظهلا فيق  سواه   ون  فيه ريخصص منه  الكثرا
 ضلبطهئ رلي  ال ملئ كثرلاا واليل  حقلئعبه   فل  أثاي  صغرا  قط  بيهايب يقومون  بحر    السيئح من األحيئن من
 .بئاض  بأسعئا العئلمي  ليميئح  بيعهئ لري  قيميهئ  ليجئا  أو لصغاائ سواا اليفييش نقئت ف 

ن اليهايلب ملن النو  اذا إن     مصلا ملن كل  حل   فل  أكثلا يعلاف فإنله اسليثنئا بل ون  الل و  كل  يملة كلئن وا 
 .الهقئا و الطئسري  آثئا منطق  وبخئص  والجزاعا الفاعوني   الحضئا  إل  يعو  الي  األثاي  ليقط  بئلنسب 

 لكلون يهايلب النبئيلئ  وذلل  علئلريرن  وخبلا  بمعافل  ريمرلزون  مهابيله فلإن اإليكوللوج  اليلاا  علن أملئ    
 ميل  لطيلب العلئ   ييبيل  فل  يكلون  اليهايلب الذا فلإن الصلعوب .  غئيل  فل  أملاا مريل  أ  كئنل  حيل  والحروانلئ 
  و  إلل  الصلحااوي  بيهايلب السلحئل  ريعيل  فيملئ الجزاعلا فل  يحل   ملئ والذا مغايل   جل  علاو  ومقئبل 
 المجيمل  فقل ان إلل  رلؤ ، اللوطن (  اليهايلب )يهايلب اليلاا  ملن النلو  الذا أن فيله شل  ال ومملئ الخ ...الخير 
 رؤثا اليهايب من النو  اذا فإن ث  ومن يعويضهئ  ال يمكن وطني  ثاو  ال ول  يفق  كمئ اوييه  معئل  من لبع 
 .والمجيم  ال ول  طاف من اعئي  ييطيب والي  الهئم  االقيصئ ي  من القطئعئ  يع  الذ، السيئح  قطئ  عي 

 فلإن ال ولل  المجيمل   مصلئل  عيل  الجماكل  اليهايلب يحل ثهئ اليل  السليبي  اآلثلئا الذه كل  ملن اللاغ  وعي     
 فلئلمهابون  ملئ  عيل   ولل  الل ول  الحصلئا فلا  حئلل  فل  ييضل  واليل  اإلرجئبيلئ  ملن نوعلئ فيله رلاى  البع 
 فل  حل   ملئ والذا والبضلئع   من السلي  إليه يحيئج بمئ ال ول  اذه بيزوي  وذل  الحصئا  اذا ف  عي  يعميون 
 المثئ   سبر  عي  ولربيئ العاا 

  وليلرن برن إقييم  واألخوي  االجيمئعي  العاقئ  يوط  أن شعنهئ من اليهايب حاكئ  أن البع  يعيبا كمئ   
 شلئنه ملن بئلمنطقل  االسيقااا االجيملئع  واذا   المسيعما األحيئن غئلب ف  اسمهئ وامي  ح و  برنهمئ يفص 
 ويكثرل   عل  فل  يسلئا  أن شلئنه أيضلئ وملن وال بيومئسلي  السيئسلي  المسليويئ  عيل  حيل  اسليقاااا رخيل  أن

 .ال و  برن الاسمي  اليجئاي  والمبئ ال  النشئطئ 

 كون  من األمن  بئلمنطق  االسياايرج  اليوازن  ليحقر  ارجئبي  نيئع  أيضئ الجماك  لييهايب يكون  أن ويمكن    
 وق    أخاى   ول  إقيي  إل  إقيي   ول  من الميكاا  ينقايه  نيرج  ليمنطق    قيق  ومعاف  خبا  يكيسبون  المهابرن
   المهاب بحوز  يكون  الي  المعيومئ  لهؤالا اسيغا  يمكن بحر    ال ول  أعوان م  عاقئ  يكوين له  يسم 
ن  عمييلئ  ملن الشلخص الذا بله يقلو  عملئ النظلا مقئبل  غل  رلي  أن يمكلن المعيوملئ  الذه عيل  الحصلو  وا 
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 واسليقاااائ يوازنهلئ ليحقرل  ال ولل  أجهلز  طلاف ملن قئبيل  لاسليغا  وسري  المهاب اعيبئا يمكن وبهذا   يهايبي 
 . االسياايرج 

 البضلئع  يسلم  بيلوفرا اليهايلب طايل  عن البضئع  اسيراا  بمنئسب  الجماكي  والاسو  الحقو   س ا  ع   إن   
 ملن والافل  مي نيل  األجلوا  الطبقلئ  مرزانيلئ   عل  فل  يسلئا  فإنله وبئليلئل  األسلعئا  بأقل  الوطنيل  السلو   فل 

 . المعيش  مسيويئ 

 اليل  اليصل را الاسلمي  مييلئ ع بعكلة   االقيصلئ ، ليميعئمل  سلرول  بيلوفرا يسلم  البضلئع  أن يهايب كمئ   
األموا   اؤوة عي  حاك  اقئب  يفا  كمئ   مصافي  ضبب إجاااا  إل  االقيصئ ، الميعئم  م اخر  يخض 

 أو غرلا الاسلمي  غرلا معل ال  الصلاف نيرجل  االقيصلئ ، الميعئمل  ريحميله اللذ، الخسلئا  ائمش إل  إضئف   
 . إ اايئ ال ول  يح  ائ الي  الحقيقي 

 إرجئبيئ  ا  إرجئبيئ  اليهايب فإن ومنه   منهئ أكبا بسيبي  مافق  يكون  ق  االرجئبي  اذه فإن عمومئ ولكن   
 سليبيئ  لله الجماكل  اليهايلب السليبيئ   فلإن الذه ذايهلئ حل  فل  ييضلمن قل  أو منهلئ أكبلا سيبيئ  يحجب وااي 
 األخا. البع  رااائ الي  ارجئبيئيه من بكثرا أكثا
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   :الجمركي المبحث الرابع: وسائل ردع ومكافحة التهريب

فعي  غااا غراائ من ال و  يسع  الجزاعا جئا   لمكئفح  اليهايب   خئص  مل  فلاص الشلااك  الميئحل  
ملل  بللئق   و  العللئل    و يبنلل  مبلل أ يحايللا اليجللئا  الخئاجيلل  . لللذل  نجلل  أنهللئ أوجلل   علل   آليللئ  ووسللئع  بغيلل  

 الظئاا    ويسيني  اذا من خا  النصوص القئنوني . القضئا عي  اذه

 .على المستوى التشريعي والتنظيمي: المطلب األول

فكمئ سبق  اإلشئا  إل  ذل  يطا  قئنون الجمئا  ليوضي  المقصو  من اليهايب  ليكم  بعل  ذلل  بلئألما       
الفا  األو  (  (ج اليلأطرا القلئنون  ليظئالا  الميعي  بمكئفح  اليهايب  واليذان يمكن من خالهمئ اسلينيئ 05/06

 )الفا  الثئن   (واألحكئ  القمعي  اللي  ريعا  لهئ مايكبو أفعلئ  اليهايب

 : التأطاير القاانوني:اوال 

والللذ، ريضلللمن إرجللئ  إجلللاااا  وقئعيلل  ليحريللللول   ون اليهايللب   ويخويللل  سلليطئ  وامييلللئزا  إل اا  الجملللئا      
 الغا  الاعيس  منهئ او مكلئفح  اليلهايب.

  وييمثلل  اللذه األخرللا   05/06: واليلل  جللئا يخصلليص ذكااللئ فلل  علل   مللوا  مللن األمللا التااادابير الوقااااائية – 1 
 : عي  الخصوص فيمئ ري  

 مااقب  ي ف  البضئع  الي  يكون عاض  لييهايب  وق  عل    المئ   العئشا  بعضًئ منهئ  -

 وض  نظئ  ليكش  عن مواصفئ  البضئع  ومص اائ.   -

 إعا  ويوعي  ويحسية المسيهي  حو  مخئطا اليهايب.  -

 يعمي  نشا القوانرن الميعيق  بحمئي  الميكي  الفكاي . -

 سئع  ال ف  االلكياون . يعمي  اسيعمئ  و  - 

  ع  اليايرب األمن  ليشايب الح و ،  وبشك  خئص ف  المنئط  البعر   عن مااكز المااقب .  -

 يلاقي  اليعلئون الل ول  ف  مجئ  مكئفح  اليهايب عي  المسيويرن القضئع  والعمييئي :  -
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 ا  وااليفلللئقئ  واليلللايربئ  ذا  الصللي  حرلل  ملل  مااعللئ  مبلل أ اليعئملل  بئلمثلل   وفلل  حلل و  مللئ يسللم  بلله المعئالل 
والقللللوانرن  يقللللئ  عاقللللئ  يعلللئون قضلللئع  عيللل  أوسللل  نطلللئ  ممكلللن مللل  الللل و  بهللل ف الوقللللئي  والبحللل  ومحئابللل  

 اليهايب وكذا ضملئن أمن العميرلئ  الميعيق  بحاك  البضئع  العلئبا  ليح و  من منشعهئ إل  وجهيهئ النهئعي .

اإلطلللئا يوجيللله طيبلللئ  المسلللئع   فللل  مجلللئ  محئابللل  اليهايلللب الصلللئ ا  علللن السللليطئ  كملللئ أنللله يمكلللن فللل  نفلللة 
 األجنبي  إل  الجهئ  المخيص  شات أن ريوفا الطيب عي  المعيومئ  الضاواي .

ويمكن أيضئ يق ي  اذه المسئع   ييقئعليًئ ل ول  أجنبي  و ون أج  ف  حئال  اليهايب الي  قل  يهلل   بشلك  خللطرا 
و الصح  العمومي  أو األمن العموم  أو أمن الشبك  اليوجيسليي  ال ولي  أو أ، مصيح  حرللوي  ل وللل  االقيصلئ  أ
 أجنلبي  

 ملشئاك  المجيم  المل ن  ف  الوقلئي  من اليهايب ومكئفحيه ال سيمئ عن طاي :  -

  االقيصلئ  والصللح  * المسلئام  فلل  يعملي  ونلللشا بلاام  يعييميلل  ويابويل  ويحسيسللي  حلو  مخللئطا اليهايلب عيلل
 العمومي  

 * إباغ السيطئ  العمومي  عن أفعئ  اليهايب وشبكئ  يلوزي  وبرل  البضئع  المهابل  

 * المسئام  ف  فلا  أخاقرلئ  المعئملا  اليجئايل  

ويمكلللن فللل  الللذا اإلطلللئا يقللل ي  يحفرللللزا  مللللئلي  أو غللللراائ لألشلللخئص اللللذرن يق مللللون ليسللليطئ  المخيصللل       
يومئ  من شأنهئ أن يفض  إل  القب  عي  المهابلرن   وف  مقئب  اذا نج  أن األما صاح بإمكئني  معئقللب  مع

: يعلللئقب بللئلحبة مللن سللي  أشللها إللل  خمللة 18الللذرن ال ربيغلللون عللن أفعللئ  اليهايللب   واللذا طبقللئ لللنص المللئ   
  ملن أفعللئ  اليهايلب ولل    ج كل  شلخص ثبل  عيمله بوقلو  فعل500000  ج إلل  50000سنوا  وبغاام  من 

ربيغ عنهئ السليطئ  العموميل  المخيصل  . يضلئع  الذه العقوبل  إذا كللئن الشلخص مملن يوصل  إلل  معافل  الذه 
  1األفعئ  بحك  وظيفليه أو مهنليه

وبللئلاغ  مللن أن اللذه اإلجللاااا   للل  يصلل ا بشللأنهئ نصللوص ينظيميلل  يوضللحهئ  إال أنللله يمكللن القللو  أنهللئ      
 يام  لبع  وع  بخطلوا  وضاوا  مكئفح  اليلهايب.

                                                           
 .05/06من االما  18المئ    1
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:واليللل  أعطرللل  لهلللئ لكونهلللئ اإل اا  المخيصللل  بحاكللل  وينقللل  البضلللئع     سيللللطئ  وامللللييئزا  إ اا  الجمللللئا  – 2
 االمييئزا  فيمئ ري  :ويمكن إبااز اذه 

* مب أ إحضئا البضئع  أمئ  الجمئا : واو كمئ سب  ذكاه المبل أ العلئ  الذ، يخض  له ك  عميي  اسليراا  أو   
 51إعلئ   اسليراا   أو يص را أو إعئ   يص را  والذا قصل  إخضلئ  البضلئع  ليمااقبل  الجماكيل   حسلب الملئ    

 من   ج 

: واللو المنطقلل  الخئصلل  ليمااقبلل  عيلل  طللو  الحلل و  البحايلل  والبلللاي    ويعيبللا إ اا  * يح رلل  النطللئ  الجماكلل   
 1الجمئا  الوحر   اللي  ييمي  بئخيصئص خئلص  اخ  النطئ    وال يح  لغراائ ذل  

 من قلئنون الجمئا  أن النطئ  الجماك  يشم  : 29ولق  برن  المئ   

  والمنطقلل  الميئخملل  لهللئ   والمرلللئه ال اخييلل    كمللئ الل  محللل    فلل  منطقلل  بحايلل  ييكللون مللن الميللئه اإلقييميلل –أ 
 اليشاي  المعمو  بله .

 منطلق  بايل  يميل  :  –ب 

 كي  منه . 30عي  الح و  البحاي  من السئح  عي  خب ماسلو  عي  بع   -

لي  يمكن يم رلل ائ إلل  كي  منه   وا 30عي  الح و  اللباي  من ح  اإلقيي  الجماك  إل  خب ماسو  عي  بع   -
كيلل  فلل  والرلللئ  ينلل وف و أ ااا  400كيلل  منلله يسللهيًا لقملل  الغللش . ويمكللن يم رللل  اللذه المسللئف  إللل  60غئيلل  

 ويمنااس   ويقلئة اذه المسئفلئ  عي  خب مسيقي .

* صللاحيئ  اليفيلليش والاقئبلل  واليحللا، : حرلل  نجلل  أن المشللا  خللو  ألعللوان الجمللئا   علل   حقللو  مللن أجلل  
 يمكرنه  من ممئاس  المهئمه  .

مللن   ج عيلل  إمكئنيلل  يفيلليش األشللخئص  41حلل  يفيلليش األشللخئص ومااقبلل  اللوييه  : فيقلل  نصلل  المللئ    –أ 
أنه عن  وجلو  معئل  حقيقي  يفيلا  ملن خللالهئ أن الشلخص اللذ، يعبلا الحل و  يحمل   42.كمئ وضح  المئ   

الجملللئا  إخضلللئعه لفحلللوص طبيللل  ليكشللل  عنهلللئ وذلللل  بعللل  ملللوا  مخللل ا  مخبللللأ   اخللل  جسلللمه   يمكلللن ألعلللوان 

                                                           
 . 2005/2006  الم اس  الوطني  لإل اا     في المنازعات الجمركيةمحاضرات .سعئ   إباااي   1
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الحصلو  عيل  اضللئه الصلاي    وفل  حئلل  افضله يقلل   أعلوان الجملئا  للاعية المحكمل  المخيصل  إقييميلئ طيللب 
 الياخيص بذل  .

وعلللاو  عيلل  ذللل    ألعللوان الجمللئا  أن يقومللوا  اخلل  محللا  مخصصلل   لللذل  بللئليفييش الجسلل ، لألشللخئص 
 أنه  يحميون عي  أجسئ ا  بضلئع  محل  اليهايب . اللذرن يحيم 

ألعوان الجمئا  حل  مااقب  اوي  األشخئص اللذرن ر خيللون اإلقيلي  الجماكل  أو رخاجللون  50كمئ أعط  المئ   
منه أو رينقيون  اخ  النطئ  الجماك    واو إجلااا يسلم  بئكيشلئف الوثللئع  الملزوا    كملئ يمكلنه  أيضلئ سلمئ  

   ج . 252خذ المعيوملئ  منه  حسب المئ   األشخئص وأ

ح  مااقب  البضئع  ووسئع  النق  : والذ، يقص  من وااعله البح  عن البضئع  مح  الغش   أو يي  الي   –ب 
 يم  حيئزيهلئ بطايق  مخئلف  لييشاي  والينظي  المعمو  به .

كلن ألعلوان الجملئا  فل  إطلئا الفحلص من   ج الي  يلنص عيل  أنله يم  41ويج  اذا الح  أسلئسه ف  المئ   
 والمااقب  الجماكي    يفييش البضئع  ووسئع  النق  واألشخئص   م  مااعئ  االخيصئص اإلقييم  لك  فاق  .  

   ج . 49وييس  مجلئ  مااقب  البضئع  ليشم  ح  مااقب  المظئاي  أو الطلاو  الباي ي    طبقئ ليمئ   

لمااقبل  يملة كل  الللوسئع   ون اسلليثنئا كئلسرللئاا  والطلئعاا    ...طبقللئ ليمللئ   أمئ فيمئ رخلص وسلئع  النقل    فئ
   ج  43

  ج : يمكلن أعلوان الجمللئا  ذو، ايبل  ضلئبب مااقبل  عيلل   48حل  اإلطلا  : بحرل  أنله طبقللئ ليملئ    –ج    
  عنل مئ ريصلافون وفل  أمللا األق  واألعلوان المكيفرن بمهلئ  القلئب    أو اللذرن لهل  ايبل  ضلئبب فاقل  عيل  األقل

مكيوب من عون جماك  لله ايب  ضلئبب مااقبل  عيل  األقلل    أن يطلئلبوا فل  أ، وقل  بلئإلطا  عيل  كل  أنلوا  
الوثلللئع  الميعيقللل  بئلعميرللللئ  اليللل  يهللل  مصلللئل  اإل اا  كئلفللللوايرا وسلللن ا  اليسللليي  ... ويمللللئاة الللذا الحللل  عيللل  

 ألعوان الجمئا  ح  حجز الوثئع  الي  من شلأنهئ أن يسه  أ اا مهئمه .األشخئص الطلبيعررن والمعنويرن   و 

ملن   ج ألعلوان الجملئا  الملؤايرن ملن قبل  المل را العللئ   47ح  يفييش المنئز  : حر  أعط  المئ    –     
حلل  ملللأموا، حلل  القرلللئ  بيفيلليش المنلللئز  بعلل  الموافقلل  الكيئبيلل  مللن الجهلل  القضللئعي  المخيصلل    عيلل  أن رللاافقه  أ

 الضبب القضئع    واذا ف  الحلئليرن اليلئلريرن : 
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 البح  عن البضئع  الي  يم  حيئزيهئ غشئ  اخ  النطئ  الجماك    -

 البح  ف  ك  مكئن عن البضئع  الحسئس  لييهايب  -

ل . وأضئف  ويجب أن ريضمن الطيب المق   من طاف الجمئا  ك  المعيومئ  المباا  ليقيئ  بئليفييش المنز     
واليل  أ خيل   250المئ   أنه فيمئ ريعي  بئلميئبع  عي  ماأى العرن الي  يم   ون انقطئ  حسلب شلاوت الملئ   

بللاغ النيئبلل   فل  منللز  أو أرللل  بنلللئي  أخلاى يوجلل  خللئاج النطللئ  الجماكل   رؤالل  أعللوان الجمللئا  لمعئرنل  ذللل    وا 
 العلئم  فلواًا.

بلللواب يمكللن ألعللوان الجمللئا  العملل  عيلل  فيحهللئ بحضللوا أحلل  ملللأموا، الضللبب وعنلل  االمينللئ  عللن فللي  األ    
 القضئع . وللإلشئا  فإن ح  يفييش المنلئز  يمن  لرلا غرا أنه إذا شا  فيه نهلئاًا  يمكن مواصييه لرلًا.

جااا اليسيي  المااقب : واذا طبقئ لمئ جئا فل  الملئ يرن  -ال     ملن األملا  40 و 33أسئلرب اليحا، الخئص  وا 
إذ يمكلللن اليجلللللوا ألسللللئلرب يحللللاك خئصلللل    كمللللئ يمكللللن اليللللاخيص بحاكلللل  البضللللئع  غرللللا المشللللاوع  أو  05/06

المشللبوا  ليخللاوج أو الملللاوا أو ال خلللو  إللل  اإلقيللي  الجلزاعلللا، يحلل  عيلل  واقلللئب  السيلللطئ  المخيصلل  بمكئفحلل  
 اليهايب   بنلئا عي  إذن وكرل  الجمهوايل  المخيلص .

 : األحكام القمعية ألفعال التهريب: ثانيا  

إذ بللئلنظا إللل  الخطللوا  اليلل  يشللكيهئ فعلل  اليهايللب جلللئا  النصللوص القئنونيلل  بأحكللئ  مخييفلل  الغلللئي  منهللئ اللو  
 القضئا عي  اذه الظئاا  .

  بأنله : ال وحر  أنهئ كغراائ من األفعلئ  المجامل  بموجلب القلئنون   يخضل  أفعلئ  اليهايلب ليمبل أ العلئ  القئضل
  ويلنص كللا النصلرن  05/06جايم  وال عقلوب  إال بقللئنون   إذ ال  مجامل  بلنص قللئنون الجملئا  وكلذا األملا 

 عي  معلئقب  مايلكبرهئ.

 وقب  اليطا  لألحكلئ  القمعي  المقاا  لمايكب فع  اليهايب   نينئو  فيمئ ري  اليكرر  القئنون  لفع  اليهايب 

 القئنون  ألفعئ  اليهايب :اليكرر   -*

 مكاا   المخئلف  الجماكي   240: الذ، يعاف ف  الملئ يرن الخئمس  و حسب ما جاء به قانون الجمارك – 1
infraction douaniére   عيلل  أنهللئ : كلل  جايملل  مايكبلل  مخئلفلل  أو خاقلللئ ليقللوانرن واألنظملل  اليلل  ييللول  إ اا
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ئنون عيلل  قمعهللئ .ثلل  ريطللا  إللل  يقسللي  اللذه المخئلفللئ  إللل  صللنفرن : الجمللئا  يطبيقهللئ   واليلل  رللنص اللذا القلل
 . 318مخئلفئ  وجن  حسب المئ   

وفيمللئ ريعيلل  بئليهايللب   نجلل  أن القلللئنون وضلل  أسئسللًئ لييمررللز بللرن مخلللئلفئ  وجللن  اليهايللب   والللذ، ريمثلل  فلل  
 نوعي  البضئع  :

ا مايفع  الاسل    فهلذا الفعل  يشلك  مخئلفل  ملن ال اجل  فإذا كئن  البضئع  مح  اليهايب غرا محظوا  وغر –أ 
  323الخئمس  حسب المئ   

أمللئ إذا كئنلل  البضللئع  محظللوا  أو خئضللع  لاسلل  مايفلل    فيعيبللا فعلل  اليهايللب جنحلل  جماكيلل    قسللمهئ  –ب 
. وياحللظ فلل   القلللئنون إللل  ثللا   اجللئ  : جنحلل  ال اجلل  الثئنيلل    جنحلل  ال اجلل  الثئلثلل   وجنحلل  ال اجلل  الاابعلل 

 اذه ال اجئ  أنهئ صنفرن :

 . 326: وا  جنح  ال اج  الثئني  النصوص عيرهئ ف  المئ    جنحة التهريب البسيط*

: حر  يش   فرهئ يجاي  فعل  اليهايلب إذا اقيلان بيعل   األشلخئص الفلئعيرن   أو إذا يلل   جنح التهريب المشدد* 
 بئسيخل ا  وسري  نق    أو سلاح نلئا،   

فإن معيئا اليع   رؤ ، إل  الزيئ   ف  العقوب    والذا سلواا كلئن كل  األفلاا  حلئميرن ليبضلئع   327طبقئ ليمئ   ف
 مح  اليهايب أو بعضه  فقب .

فه  مش    العقوب  القياانهلئ بئسليعمئ  المهلابرن لللوسري   328أمئ جنح  اليهايب من ال اج  الاابع  بنص المئ   
 نق  أو ساح نلئا، .

 : 05/06حسب ماا جااء في األمر  -  2

يعيبلللا الللذا األملللا اللللنص القلللئنون  األو  اللللذ، يصللل ا فللل  الجزاعلللا ملللن أجللل  مكئفحللل  اليهايلللب   وقبللل  اليطلللا  
 لييكرر  الذ، جلئا به اذا األما   نجل  أن انئ  إشكلئال جواايئ رنبغ  طاحه : 

 ا  يعيبا أفعئ  اليهايب مخئلف  جماكي  أ  ال ؟     
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مكللاا مللن قلللئنون الجمللئا  ينصللئن عيلل  المخئلفلل  الجماكيلل  الل  : كلل  240و 5ذللل  أنلله بللئلاجو  إللل  المللئ يرن 
جايملل  مايكبلل  مخئلفلل  أو خاقلللئ ليقللوانرن واألنظملل  اليلل  ييللول  إ اا  الجمللئا  يطبيقهللئ   واليلل  رللنص اللذا القللئنون 

 323اليهايب ف  قئنون الجملئا    فئلملئ    عي  قمعهئ   من جه  .ومن جه  أخاى ألغر  ك  الموا  الي  يقم 
ألغرل   328 327 326  والملوا   2005الميضلمن قلئنون المئليل  اليكمريل  لسلن   05/05ألغر  بموجب األما 

 . 05/06بموجب األملا 

   فيمكن اإلشلئا  إل  أنه جلئا بجل ر  نيخصه فيمئ ري  :  05/06أملئ األملا 

 اليهايب ف  المئ   العئشا  منه   وا   اللل  عي  أنهئ مح  يهايب واس . * خص بئلذكلا بع  البضئع  مح  

 ...38  27  21واذا ف  عل   موا  منه :  (infraction)* وص  أفعئ  اليهايب عي  أنهئ جايم  

 كمئ ري :  15  14  13  12  10* كمئ أنه أ اج أفعئ  اليهايب ف  خمس  عنئوين مسيقي  حسب الموا  

ئعللل   اليهايللب بئسلليعمئ  وسللئع  النقلل   اليهايللب ملل  حملل  سللاح نلللئا،  يهايللب األسلليح    اليهايللب يهايللب البض
 الذ، يشك  يه رل ًا خطلراًا.

فل  سرللئ  الحل ر  علن  emprisonnement/ réclusion à perpéuité* اسليعمئ  لفظيل  الحلبة والسلجن 
 العقوبلئ .

 منه. 25نحئ حسب المئ   * نص عي  أن مئ ذكا من أفعئ  ف  األما يعيبا ج

نملئ زا  ف  ش يهلئ.    كمئ رلاحظ أن األما بئلاغ  من ك  اذا ل  يغرا العقوبلئ  الاا ع  لييهايب  وا 

 .العقوبات المقررة لفعل التهريبالمطلب الثاني: 

المقاا     لق  أشا  إل  أن الجااع  الجماكي  نوعلئن : مخئلفئ  وجن    وينعكة أثا اذا اليصنر  ف  العقوبئ 
بحر  نج  أن المخئللفئ  يطب  عيرهئ جلزااا  ملئلي  فقب   فل  حلرن يضلئف ليجلن  عقوبلئ  سللئلب  ليحايل  والذا 

 من أج  ا عهئ كون الجن  يشك  أكثا خطلوا  .
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والماحللظ أن العقوبللئ  المقللاا  لييهايللب حسللب قلللئنون الجمللئا  أو األمللا الل  : المصللئ ا    الغااملل    الحللبة   
جهئ انلئ حسب األما   كون الملوا  المقاا  لهئ ف  قلئنون الجمئا  ق  ألغر    إضئف  إلل  أنهلئ شل    أكثلا وأعئل

 ف  األملا  واذا من خا  العقوبئ  اليكمريي    وأيطا  إلرهئ يبلئعلًئ فيمئ ري  : 

 :  وا  نوعلئن : المصئ ا  والغاام   العقوبات المالية –أ 

ضلئفيه إلل  ميل  ال ولل    ** المصئ ا  : والي  يع اف بأنهئ : نللز  ميكيل  الملئ  جبلاًا علن صلئحبه بغرلا مقئبل  وا 
ملن قلئنون  15سواا كئن المئ  ميكئ له أو لغراه  إذا مئ اسيعم  ف  اايكئب جايم  جماكيل  . كملئ عافيهلئ الملئ   

 ن  . العقوبئ  عي  أنهلئ : األريول  النهئعي  إل  ال ول  لمئ  أو مجموع  أموا  معرل

وا  يخيي  عن إجااا الحجز الجماك  ذل  أنهئ ال يي  إال بموجب قلااا قضئع    أمئ الحجلز فهلو إجللااا إ اا، 
 مخلو  إل اا  الجمئا  ف  سرلئ  نشئطهئ الرومل  .

يصئ ا لصئل  ال ول  البضئع  المهاب  والبضئع  المسيعمي  إلخفئا اليهايلب    من األما فإنه : 16وطبقئ ليمئ   
 ووسئعل  النلق  إن وجل   . 

 فئلبضئع  المهاب  ا  البضئع  مح  فع  اليهايب كئلسجئعا أو األلبس  أو العجئعن أو الوقو ....

أمللئ البضللئع  المسلليعمي  إلخفللئا اليهايللب فهلل  اللللي  راملل  وجو اللئ إللل  إخفلللئا األشلليئا محلل  الغللش   واليلل  اللل  
 عي  صي  بهئ حسب ملئ يفه  من المئ   الخلئمس  من قئنون الجمئا  .

  أمئ وسلئع  نقل  البضلئع  المهابل  فهل  كل  حرلوان أو آلل  أو ماكبل  أو أ، وسلري  نقل  أخلاى اسليعمي  بلأ، صلف
 . 05/06لنق  البضئع  المهاب  أو كئن  سيسيعم  لهذا الغا    حسب المئ   الثئني  من األما 

ومئ رنبغ  اإلشئا  إليه أن النو  السئب  ليمصئ ا  او مئ يعاف بئلمصئ ا  العرني    أمئ المصئ ا  بقئب  فقل  نلص 
 ع   ضبب البضئع  مح  الجايم  .  والي  رلؤخذ بهئ خئص  ف  حئل   336عيرهئ قئنون الجمئا  ف  المئ   

ويعللاف المصللئ ا  جلل اًل فلل  يكريفهللئ   فهلل  عنلل  الللبع  يعيبللا كيعللوي  ملل ن    برنمللئ رللاى آخللاون أنهللئ عقوبلل  
 جزاعي  اا عل  .
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ولذل  نج  أن المشا  الجزاعا، عاف يبلئرنًئ ف  موقفه ايجئه اذه النقط    حر  كئن يعيباائ كيعوي  مل ن  فل  
  ج   ليقا بع  يع ريه بئلطئب  المز وج ليمصئ ا  م  يغيرب الطللئب  الجزاعل  واللذا ملن  259ليمئ   النص الق ي  

 الفقا  الثئني  . 281خلا  نص المئ   

** الغاامل  : وا  يخيي  من حر  المب أ عي  المصئ ا  ف  كون الغاام  أسئسًئ نق ي    أمئ المصئ ا  فئألصل  
 فرهئ أن يكون عرلني  .

حللظ فلل  يعايلل  الغااملل  أنهللئ الل  األخللاى محلل  جلل   فقهلل  كبرللا   انعكللة كللذل  عيلل  موقلل  اليشللايعئ  ويا
 المخييف    إذ ا  يصن  وف  ثلا  وجهئ  نظا : 

 الغاام  الجماكي  كيعوي  م ن  غئرليه إصاح الضاا الذ، ريح  الخزين  العمومي  . -

 الغاام  الجماكي  عقلوب  جزاعلي  اا عل  . -

 ذا  طلئب  ملز وج .أو أنهئ  -

 259وف  الذا اإلطللئا   نجل  أن قلئنون الجملئا  ملا بملاحييرن فل  يكريفله ليغاامل    إذ قبل  يع ريله كئنل  الملئ   
سليعم  عبلئا     326إلل   319ينص ف  الفقا  الاابع  عيل  أن الغاامل  يشلك  يعويضلئ مل نيئ   وفل  الملوا  ملن 

 ااف ضمن  بئلطلئب  الجزاع  ليغاامل .يعئقب   عقوب  جبئعي { واذا يعبا عن اعيل

 واليز  المشا  الصم  حرلئ  المسأل . 259أمئ بع  يع ريه ي  إلغئا ملئ وا  ف  المئ   

وق  ايجه البع  إل   يفضر  إعطئا الطئب  الجزاع  ليغاامل  الجماكيل  ملن أجل  الياكرلز عيل  شلخص المخللئل  
 فإن الغاامئ  ق  ش    كمئ ري  :  50/06. وطبقئ لألما 1ف  إطلئا ميكئنرزمئ  القمل  

 * غاام  يسئو، خمة ماا  قيم  البضئع    بئلنسب  لييهايب البسيب .

 * غاام  يسئو، عشا ماا  قيم  البضئع    بئلنسب  للل : 

 اليهايب المايكب من طاف ثلا  أشخئص فأكثا . -

 مهرلأ  خصيصًئ لييهايب  عن  اكيشئف بضئع  مهاب   اخ  مخئبئ أو يجويفلئ  أو أملئكن أخاى  -
                                                           

 ا.سعئ   إباااي  : ماج  سئب    -  1
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 اليهايب م  حم  سلاح نلئا،  -

 * غاام  يسئو، عشا ماا  القيم  الم مج  ليبضئع  المصئ ا  ووسري  النق  : ف  حئل   

 اليهايب بئسيعمئ  وسري  نقل  . -

 حيئز  مخزن أو وسري  نق  يسيعم  لييهايب. -

عئف الحل  األقصل  ليغاامل  اليل  ريعلا  لهلئ الشلخص أمئ بئلنسب  ليشخص المعنلو، فيطبل  عييله ثللاث  أضل    
  (05/06 من األما 24حسب المئ    (الطبيع  الذ، رايكب نفة األفعئ  

: والي  يقصل  بهلئ العقوبلئ  اليل  يأخلذ بعلرن االعيبلئا مبل أ شخصلي  العقللوب    واليل   العقوبات الشخصية –ب 
 ييمث  ف  عقوبل  الحبة واإلكااه .

اليلل   (وقلل  كئنلل  اللذه العقوبلل  يطبلل  عيلل  الجللن  فقللب فلل  إطللئا قللئنون الجمللئا     ون المخئلفللئ   * الحللبة :
  )ر خ  فرهئ فع  اليهايب كمخئلف  من ال اج  الخئمس  

 : اجئ  ميفئوي    يمكن يصنيفهئ إل فق  أصبح  يطب  عي  ك  أفعئ  اليهايب وب  05/06أمئ ف  إطئا األما 

 سنوا  : بئلنسب  لييهايب البسيب .الحبة من سن  إل  خمة  -

الحبة من سنيرن إل  عشا سنوا  : بئلنسب  ألفعئ  اليهايب المايكب  من طلاف ثاثل  أشلخئص فللأكثا   أو  -
ف  حئل  اكيشئف بضئع  مهاب   اخ  مخئبئ أو يجويفئ  أو أ، أمئكن أخاى مهيلأ  خصيصلًئ لغلا  اليهايلب. 

 خصص  لييهايب  اخ  النطئ  الجماك  أو ف  حئل  حيئز  مخزن أو وسري  نق  م

 الحبة من عشا سنوا  إل  عشاين سن  : ف  حئل  اليهايب بئسيعمئ  وسري  نق  أو م  حم  ساح نئا،  -

السللجن المؤبللل  : فلل  حئللل  يهايللب األسلليح   أو عنلل مئ يكللون أفعللئ  اليهايللب عيلل   اجلل  مللن الخطللوا  يهللل    -
 صح  العمومي  األمن الوطن  أو االقيصئ  الوطن   أو ال

وبئلنسللب  ليشللخص المعنللو، فللإذا كئنلل  العقوبلل  المقللاا  ليشللخص الطبيعلل  الل  السللجن المؤبللل    يعئقللب الشللخص 
 ميرون   ج . 250ميرون و  50المعنو، بغاام  ييااوح برن 



الجمركي هريبـالت حول اساسيات: الثاني لـالفص  

 

 

84 

قص  من   ج يمكن لقئبض  الجمئا  أن يصل اوا األما بئإلكااه  264  263  262* اإلكلااه:  إذ طبقئ ليموا  
يحصر  الحقو  والاسو  والغاامئ  والمبئلغ األخاى المسيحق  إل اا  الجملئا   بمجلا  إثبلئ  أن مبيغللًئ ملئ أصلب  

 مسيحلقئ إثا عميي  نلئيج  عن يطبر  اليشاي  والينظي  المكيف  بيطبيقهمئ إل اا  الجملئا .

سلخ  ملن الوثيقل  اليل  يبلاا  عللوى إ اا  ويجب أن ريضمن األما بئإلكااه نسخ  من السلن  اللذ، رثبل  الل رن أو ن
الجملللئا . ويللللؤشا اعلللية المحكمللل  المخيصللل  عيللل  األوامللللا بلللئإلكااه  ويلللي  اليللللأشرا  ون مصلللئاي . ويبيلللغ اللللذه 

   ج . 279األواما ضمن الشاوت اللواا   ف  المئ   

العقوبللئ  المئليل  الصلئ ا    ج فع  اليهايب بلأن يحبة مايكبه إلل  أن رل ف  قيمل   299ولق  خص  المئ       
ض ه   واذا مئ يسم  اإلكااه الب ن  المسب    الذ، رخض  له ك  م ان بهذا الفع  وذلل  بغل  النظلا علن كل  
اسليعنئف أو طعن بئلنق    إال أن م   الحبة ال يمكن أن ييجئوز الم   الي  حل  ائ المشا  فيمئ رخص اإلكااه 

  عئمرن { . الب ن 

بعقوبلئ  أخلاى أ اجللهئ فل   05/06اى : ففضًا عن العقوبلئ  المئلي  والشخصي    جئا األمللا * أحكئ  أخ    
عنللئوين مخييفلل     واللو يشلل ر  إنمللئ رلل   عيلل  خطللوا  الفعلل  المعئقللب . كمللئ أنلله ضللمن اللذه األحكللئ  مللئ ريعيلل  

 بئلظاوف المخفف     ولذل  أيطا  لهئ يبئعلًئ : 

 : ى لفعل التهريبأحكام تتضمن عقوباات أخر  –أ  -*

عيلللل  أنللللله فلللل  حئللللل  اإل انللللل  مللللن أجلللل  إحلللل ى الجللللااع  المنصللللوص عيرهللللئ فلللل  اللللذا  19حرلللل  نصلللل  المللللئ    
   يعئقب الجلئن  وجوبلًئ بعقوب  يكمريي  أو أكثا من العقوبئ  اآليي  :  05/06األما

إغلا  المؤسس  نهئعيلئ أو  –لنشئت المن  من مزاول  المهن  أو ا   -المن  من اإلقئم     -يح ر  اإلقئم    -    
سحب أو يوقر  اخص  السيئق  أو إلغئعهئ م  المنل  ملن اسيصل اا  -اإلقصئا من الصفقئ  العمومي    -مؤقيًئ 

 سحب جواز السفا  -اخص  ج ر    

لئ أو لمل   فق  أجلئز  ليمحكم  أن يمن  أ، أجنب  مل ان ملن اإلقئمل  فل  اإلقيلي  الجزاعلا، إملئ نهئعرل 20أمئ المئ   
ال يق  عن عشلا سلنوا  . وييايلب عيل  المنل  ملن اإلقئمل  طلا  الشلخص المل ان خلئاج الحلل و  بعل  قضلئعه مل    

اسيثنئا جلااع  اليهايلب ملن إجلاااا  المصللئلح  المبرنل  فل  اليشلاي   21العقوب  السئلب  ليحاي  .كمئ أقا  المئ   
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ان من ظاوف اليخفر  الي  أشئا لهئ قئنون العقوبلئ  فل  ال يسيفر  الشخص الم  22الجماك    وحسب المئ   
 وذل  إذا كلئن :  53المئ   

 محاضًئ عي  اايكئب الجلايم   -

بئلنشئت المجلا    واايكب الجايمل  أثنلئا يأ رلل  الوظيفل  أو  إذا كئن يمئاة وظيف  عمومي  أو مهن  ذا  صي  -
 بملنئسبيهئ .

 ف  اايكئب الجايمل . إذا اسيخ   العن  أو السلاح -

أنللله يعئقللب عيلل  محئوللل  اايكللئب الجللن  المنصللوص عيرهللئ فلل  اللذا األمللا بللنفة العقوبلل   25كمللئ اعيبللا  المللئ   
يطبرل  قواعل  قللئنون العقوبلئ  عيل  المسلئامرن فل  الجايمل    وقواعل   26المقاا  ليجايم  اللليئم   وقلاا  الملئ   
 لش .قلئنون الجمئا  عي  المسيفر رن من الغ

) لل  ربلرن  recidiveفإنه يضئع  عقوبئ  السلجن المؤقل  والحلبة والغاامل  فل  حئلل  العلو   29وحسب المئ   
 من قئنون العقوبئ  (  56و  55وال قلئنون الجمئا  مفهومه   لذل  نيجأ ليمئ يرن  05/06األما 

 أحكام تناولت جاوانباا من ظروف التخفيف : –ب -*

ف  أنه يعف  من الميئبع  ك  من أعي  السيطئ  العمومي  عن جااع  اليهايلب قبل   27   وأولهئ مئ جئا  به المئ
 اايكلئبهلئ أو محلئول  اايكئبهلئ.

أنه يخف  العقوب  الي  ريعا  لهئ مايكب الجايم  أو من شلئا  ف  اايكئبهلئ إلل   28كمئ يقاا بموجب المئ   
عموميل  فل  القلب  عيل  شلخص أو أكثلا ملن المسلئامرن أو النص   إذا سلئع  السيطئ  بعل  يحايل  الل عوى ال

ذا كئن  العقوب  المقاا  ا  السجن المؤبل  يخف  إل  عشا سنلوا .  المسيلفر رن . وا 

 :  23أمئ عن الفيا  األمني  الي  رخض  لهئ الم انلون  فه  حسب المئ   

  .عشاين سن  سجنًئ  إذا كئن  العقوب  ا  السجن الملؤبل  -

 العقوب  ف  بئق  الحلئال .    2/3ثليث   -
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 :الفصل الثاني خالصة

عا  مفهو  اليهايب عن طاي  يبيئن مفهومه  الذ، يضلمنيه  إل من خا  مئ سب  يطاقنئ ف  اذا الفص     
ملللن قلللئنون الجملللئا   بئإلضلللئف  إلللل  مخييللل  اليعايفلللئ  األخلللاى اليللل  خصصللله الفقللله واليشلللايعئ   324الملللئ   

لييهايب الجماك   كمئ أباز  مخيي  أنواعه  وذل  بيقسي  أفعئ  اليهايب إلل  أفعلئ  يهايلب فعيل  يضل  اسليراا  
لللل  أفعللئ  يهايلللب حكملل   يقسللل  إلللل  ويصلل را البضللل ئع  خللئاج مكئيلللب الجملللئا  بئإلضللئف  إلللل  صللوا أخلللاى  وا 

 األفعئ  الي  لهئ صي  بئلنطئ  الجماك  واألفعئ  الي  لهئ صي  بئإلقيي  الجماك  .

يح رل  نطلئ  ملئ ، لجايمل   فملن حرل  نطلئ  فقل  يل أليطا  بع  ذلل  بإظهلئا نطلئ  وأاكلئن اليهايلب الجماكل   
  فهلو يقلو  عيل  ب الجماك   أ، مح  اليهايب ونطئقه المكئن  أ، مكئن اليهايلب  أملئ ملن حرل  األاكلئناليهاي

 الاكنرن القئنون  والمئ ، م  ع   االعيمئ  بئلاكن المعنو،.

  اسللبئب وآثللئا اليهايللب الجماكلل   فمللن حرلل  اسللبئب فهللو مللايبب بعلل   عواملل  المبحلل  الثئللل  يطاقنللئ فلل كمللئ 
والميمثي  ف  العوام  الطبيعي    العوام  األخاقي  واالجيمئعي   العوام  االقيصئ ي   العوام  السيئسي  واألمني   

 الملئل   ئ المجل ملن كل  عيل  الجماكل  اليهايلب علن الميايبل  اآلثلئا لمخييل  شلئم  بعلا  ذلل  بعل  لنقلو 
 .والسيئس  االجيمئع  االقيصئ ، 
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 تمهيد:

في ظل التفتح االقتصادي الذيي تهذهدا الائا,ذوت وت ذوو الالتذادالج التااواذضت وال ذلو اج التذي تفو ذها    
الالنافسضت ناد الن الالتعااللين االقتصاديين الن يالاوس نها ه قانونيا دون خوق أ وتااوئ للقذانون  فذي نذين ناذد 

ج أ والسذذل........  أوريذذو يلذذ  الذذن الذذنه   الذذن ينذذاوع التلتذذص والذذتالل  واالنتيذذاع تلذذ  القذذانون سذذوا  تالاللفذذا
 األساليص.  

 التاذاوا الخاوايذض واالقتصذاد الذو ني تصذفض خاصذضفذي نالايذض  وفي هيا اإل ذاو يذيتي دوو اداوا الاالذاو   
تقذو  تعالليذاج   وأن اداوا الاالذاو ؛ تهذواعاج و قذوانين للنذد الذن االنتيذاع رالتهواذص الاالو ذي  فذو   واذ  تن

والالؤسساج الالخولض لها تنالايض االقتصاد الو ني والتااوا الخاوايض الذن والفووع واألقسا   التنسي  بين الالفتهياج
تل   وع اإلقلي  الاالو ي  والن اق الاالو يت بواس ض األتوان واإل اواج الالتخصصين في يل ت ليل  التهواص 

والوسذذذو  فانهذذذا اللئالذذذض  فهذذذي تتنالذذذل أتتذذذا    يذذذوا فف ذذذل تذذذن وظا,فهذذذا التقليديذذذض الالتال لذذذض فذذذي تنصذذذيل ال ذذذوا,ص
التاذاوا تالالاوسض وظيفض الوقاتض تل  العاللياج الليو هوتيض التي قد يقو  بها تع  الالتعااللون سعيا النهذا لنالايذض 

 . الخاوايض واالقتصاد الو ني
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 المبحث األول: ماهية الجمارك.

فذي اي دولذض لذدا تنظذ  تاهتالذذا  سذب  وي ونذا ان التاذاوا الخاوايذض اهذ  ق ذاع الذن الق اتذاج االقتصذاديض    
وتاتتتذذاو الاالذذاو  الالذذنظ  لهذذدا الق ذذاع تبذذو ٬ بيذذو الذذن الالسذذؤولين لاونهذذا الذذواتع االساسذذي الذذ. العذذال  الخذذاواي 

ندود الدولض  نظيذج هذي االخذوه اهتالذا   بيذو الذن قبذل السذل اج بذدتالها تالختلذا الوسذا,ل الالاديذض والالاليذض الذن 
 الدولض  وليل  سنتناوع في هيا الالتنث : اال تنقي  االهداف الالس وا الن قبل

 المطلب األول: مفهوم الجمارك

تعني الاالاو  للا يوان تينها ال وا,ص الاالو يذض التذي تفذو  تلذ  السذل. لذده دخولهذا النذدود الاالو يذض 
 للدولذذض و قذذد ي لقونهذذا تلذذ  ال ذذواتض واتاتهذذا  اال أن الاالذذاو  أابذذو الذذن  ونهذذا  ذذواتض  بذذل هذذي قواتذذد و نظذذ  و
اتفاقذذاج يذذت  تنفيذذيها وفذذ  العذذاييو دوليذذض و و نيذذض تذذن  واذذ  الؤسسذذاج تنهذذ,ها الذذدوع ي لذذ  تليهذذا اسذذ  اإلداواج 

 الاالو يض  تتت. الق اتاج الالاليض.

 في  تابهالا «   M.SHMIDILIN» و   J.DUCROQ«  » ولقد توف الاالاو  السيدان 

L organisation et la réglementation de commerce extérieur     قا,لين : ان الالهالض األساسيض و
الاليلوفذذض إلداوا الاالذذاو  هذذي السذذهو تلذذ  ت بيذذ  التعوافذذض لاذذي يذذت  نالايذذض االقتصذذاد الذذو ني و هذذيا تذذن  واذذ  
اسذذتعالاع األنظالذذض الخاصذذض تنيذذث نذذؤقل  هذذيا النالايذذض الذذ. الت لتذذاج التصذذديو  و  ذذيل  تقذذو  تلذذ  الواقتذذض التاذذاوا 

التصديو و االسذتيواد و فذي اليذدان الاتايذض تقذو  اداوا الاالذاو  بتنصذيل ال ذواتض الخاوايض و الصوف في الونلض 
 1تل  القيالض الال افضرو ال وا,ص الداخليض للت ا,. الالستوودا للو  االستهل 

تعذذذذوف تالاالذذذذاو  تينهذذذذا اإلداوا التذذذذي أو ذذذذل اليهذذذذا الواقتذذذذض ت بيذذذذ  األنظالذذذذض الاالو يذذذذض تهذذذذين تنصذذذذيل ال ذذذذوا,ص 
الاالو يذذذذض الالسذذذذتنقض للخئانذذذذض العالواليذذذذض و اسذذذذتيفا  الهذذذذووم و القيذذذذود االسذذذذتيواديض الالقذذذذوو تليهذذذذا  نالايذذذذض للذذذذنظ  

ال ذذل اخذذلع تالنظذذا  االقتصذذادي الذذيي االقتصذذاديض لاذذل دولذذض  و ان أي خذذوق لهذذيا التهذذواعاج أو اإلخذذلع بهذذا ي
تناليذذه التهذذواعاج االقتصذذاديض و الذذيي تعذذد القذذوانين الاالو يذذض الذذن أبوئهذذا  و أهالهذذا  و ل ذذالان فاتليذذض القذذوانين 
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الاالو يض و سوتتها و ان تام تنفيي أن االها أصتغ الالهوع صفض اليالوو ال تع الق ا,ي تلذ  القذا,الين تالتنفيذي 
 .1و في ندود االختصا 

يسج الاالاو  الن البتاواج هذيا العصذوو القواتذض  بذل هذي تذوتتع نهذيتها بنهذيا التاالعذاج التهذواض الالنظالذض  و ل
سوا  في هذ ل دوع  الذا تواهذا اليذو   أو فذي هذ ل الذن التاالعذاج القديالذض     و قذد توفتهذا التاالعذاج السذاتقض  و 

  فعوفذج ال ذوا,ص قذديالا تنذد الالصذواين لايج اليها في الختلا العصوو و ان اختلفج رايتها تل  الذا نذواا اليذو 
و  انج تفو  تل  الت ا,. الالستوودا تقصد نالايض الالصنوتاج الو نيض  وتوفج  يل  الاالاو  تند الووالذان 
و قد استخدالوها لال افنض تسلل العبيد دون تسديد ال ذوا,ص الالفوو ذض  و  انذج تفذو  ال ذوا,ص تلذ  الت ذا,. 

التذذي يذذت  نقلهذذا الذذن الدينذذض الذذ  أخذذوه  و ان  انذذج ريذذو  ابتذذض  نيذذث يال ذذن سذذوا  القادالذذض الذذن خذذاوأ تلدهذذ  أو 
 ئاادتها ناع النااض لسد خدالاج الدفاع تن الو ن  أو القيا  تالهاوا. تاالض.

 المطلب الثاني: لمحة حول المنظمة العالمية للجمارك

 –تسال  فذي الالا ذي يواد القو هيا الالنظالض في الدينض بوو سل تاصالض بلاي ا  و  انج هيا الالنظالض 
 .2او هي ليسج الن الالنظالاج التاتعض لألال  الالتند -الالس التعاون 

و  انذذج االتفاقيذذض األولذذ  تهذذين  1950ديسذذالبو  15لقذذد تذذ  ابذذوا   ذذلث اتفاقيذذاج دوليذذض فذذي بوو سذذل فذذي 
نذج ال ال ذض تهذين ادوع التعوافض الاالو يض  و انج االتفاقيض ال انيض تهين تقيي  الت ا,. لألرذوا  الاالو يذض  و  ا

انهذذا  الالذذس التعذذاون الاالو ذذي  الذذيي يسذذع  الذذ  تتسذذيع ااذذوا اج الاالذذاو     ذذيل  تؤ ذذد الاذذاج تلذذ  تتسذذيع 
 ااوا اج االستيواد و التصديو نوصا تل  تنواو التااوا الدوليض.

ض تقديوا ولقد اا  في ديتااض اتفاقيض انها  الالس التعاون الاالو ي :ان الن والاج توق. تل  هيا االتفاقي
ألهاليذذض تنقيذذ  أابذذو قذذدو الذذن التنسذذي  فذذي الذذنظ  الاالو يذذض و تصذذفض خاصذذض لدواسذذض الالسذذا,ل التذذي  سذذتتت. انالذذا  
وتنسين  وق القيا  تاألتالاع الاالو يض  الا يتعل  بها الن التهواعاج  و  قذض فذي أن الذن الصذالح التاذاوا الدوليذض 

 تناليض التعاون بين الن والاج في هيا الهؤون.
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هذذذاوا الذذذ  الخذذذدالاج التذذذي تقذذذدالها الاالذذذاو  و تقذذذدالها الهي,ذذذض العاالذذذض للوقاتذذذض تذذذل الصذذذادواج و وتاذذذدو اال
الذذذواوداج بخصذذذو  االاذذذوا اج و الت ذذذا,.  و هذذذي خذذذدالاج لهذذذا أهاليذذذض تاللذذذض فذذذي تسذذذهيل تالليذذذاج االسذذذتيواد و 

 التصديو   تعتاوا اخوه تسهيل تاللياج التااوا الخاوايض.

تفاقيذذذاج الدوليذذذض والتوصذذذياج واألدواج األخذذذوه بهذذذدف تنقيذذذ  تلذذذ  وقذذذد  ذذذووج الالنظالذذذض العديذذذد الذذذن اال
  يسذتخد  HSاألهداف وتنوع الت بي  العاللي لهيا األدواج تصووا اللنوظض  فالتع  النها ال ل النظذا  الالنسذ  ر

تل  ن اق واس. في نين ال ينظ  الذتع  اخخذو تقبذوع واسذ. بذين األت ذا  وقذد  ذوو الالالذس قواتذد تهذ يل 
اذذادا الافذذا ا الاالو يذذض   وللالالذذس قذذدوا الذذن خذذلع أت ذذا,ه فذذي الوصذذوع الذذ  العديذذد الذذن الخبذذواج فذذي األسذذاس لئ 

الهذذؤون الاالو يذذض الالوتت ذذض تعالليذذاج التاذذاوا الدوليذذض تبذذدو النااذذض اللنذذض وتاالذذض الاذذوا  اصذذلناج االو يذذض فذذي 
النظالض دوليذض فذي الالاذاع الاالو ذي العديد الن الدوع وتق. التوصيض تهين دوو النظالض الاالاو  العالاليض تاتتتاوها 

فيالا يتعل  بت بي  العديد الن التوصياج الن خلع الال ليها في الالالس  اي أن لديه الالواود الاافيذض للتنفيذي والقيذا  
 .1تالالساتدا الفنيض العاالض التي ت لص النه الن قبل األت ا 

العذذذا  ونالايذذذض الالاتالذذذ. نيذذذث أن تعتبوهذذذا الاالذذذاو  هي,ذذذض تلعذذذص دووا توايهيذذذا وقابيذذذا يتالاهذذذ  الذذذ. الوخذذذا  
الالنظالذذض العالاليذذذض للاالذذذاو  خلقذذذج الذذذن أاذذذل تنسذذذين فعاليذذذض اإلداوا الاالو يذذذض وهذذذي تنالذذذل قيالذذذض ال ذذذافض للتسذذذييو 
االقتصادي الايد والنالايض االاتالاتيض والسذالا  لهذا تذالخووأ الذ  النذيع االو ذي صذادق وابذوئ دووهذا الذن خذلع 

 النقام التاليض

ض الاالو يض الالنظالض العالاليض للاالاو  تظهو ال وا  الالؤدي ال  أابو فعاليض الال نذض فذي  الو ئ تالالي للالنافس -
الااع التااوا الخاوايض ونالايض الالاتال. الن خلع اخوا  الالاالعض الذن الالهذاو ين فذي اإلداوا الاالو يذض فذي العذال  

 ت االله والاالاتاج الدوليض والعالاليض في الهالض اداوا.   

تالدواض األول  في نالل االستواتياياج العالاليض فيالا يخ  تسييو الالخا و   (OMD)ص تالقياس لالا سب  تلع-
القذذذانون والتذذذي تعالذذذل تهذذذ ل خذذذا  تلذذذ  نالايذذذض الصذذذلنض األت ذذذا  الالسذذذاهالين تفعاليذذذض فذذذي التاذذذاوا الخاوايذذذض 

 تاالستااتض السواعض والفعاليض في واه الالخا و التي تهدد الصلنض خئانض وأالن الدوع األت ا .
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والتذذي تانذذد وتنسذذن  OMD)عالذذل الايذذد ي ذذون السذذتونا الذذن سياسذذض انسذذانيض ااتالاتيذذض تتتعهذذا األالانذذض العاالذذض  ال-
للستعالاع الهخصي لألت ا  تت الن صفاج ال التض تالتو يئ تل  ال قض فذي النظالذض التنو ذض الذن  ذوف الف ذو 

 الالهت  بتئواد األت ا  تالنلوع اللئالض.

اوع األت ذذا  واأل ذذواف الالهتالذذض  بيذذوا الذذ. االسذذتللع التذذا  لتانولوايذذا القذذداو الالعلوالذذاج الالو ذذوتض فذذي التنذذ -
 اإلتل  واالتصاع .

نو ذذذض السذذذل. والالسذذذافوان ووؤوس األالذذذواع تبذذذو العذذذال  ستتنسذذذن وتصذذذتح فذذذي سذذذهولض  بيذذذوا اذذذدا باهذذذواف الذذذن  -
 الالنظالض .

 المطلب الثالث: نشأة و مهام ادارة الجمارك الجزائرية

يختلذذا الفهذذو  اداوا الاالذذاو  تذذاختلف الهاالهذذا  و نسذذص التليذذواج التذذي نذذد ج فذذي هي لتهذذا و قوانينهذذا 
التهذذواعيض  نتياذذض الت ذذذوواج االقتصذذاديض التذذذي توفتهذذا الذذذتلد  نيذذث ناذذدها تعالذذذل ااهذذدا تلذذذ  الوااتذذض التليذذذواج 

فعالض في ت بي  السياسض االقتصاديض  ال او,ض تل  االقتصاد الو ني  و تصفتها هي,ض تنفيييض  و تاتتتاوها وسيلض
الالتبنذذاا الذذن قبذذل الدولذذض  و  ذذيا السياسذذض االقتصذذاديض اتاذذاا التاذذاوا الخاوايذذض  فلهذذيا ناذذد الالهذذوع الائا,ذذوي أوالهذذا 
اهتالاالا في تنديد الااع تنظيالها و تاللها السايوا لال الت وواج الاديدا للقتصاد العالالي و الو ني. و في هذيا 

 عو  ال  أه  الالوانل التاواخيض التي ههدتها اداوا الاالاو .اإل او سوف نت

     1المسار التاريخي لتطور إدارة الجمارك  -1

ان الديواض الاالاو  هي اهائ الالواقتض ياص أن ينظو اليها  الصلنض تقنيض تعالل تل  ت بيذ  القذوانين و 
تال يذنه  الذن النصذوع تلذ  سذوتض أا ذو الناوبض اللش  فالن وظا,فها تسذهيل الالتذادالج تذن  واذ  الالتعذااللين و 

فذذي أدا  أنسذذن لءاذذوا اج الوااذذص القيذذا  بهذذا و تليذذه ي الذذن تالذذل الاالذذاو  تذذادا فذذي خدالذذض االقتصذذاد الذذو ني 
 السيالا الدوو النيوي اليي تلعته في الواقتض التااوا الخاوايض.

صذذادواج أو الذذواوداج  لذذيا  انذذج الائا,ذذو ياج أهاليذذض  بيذذوا تالنسذذتض للسذذوق الفونسذذيض  سذذوا  فيالذذا يخذذ  ال  
تاللج فونسا تل  توايه التااوا الخاوايض ننوها  ف ان ت وو التاذاوا الخاوايذض الوتت ذا بت ذوو النظذا  الاالو ذي  
ألن السياسذذذض الاالو يذذذض الذذذن بذذذين أهذذذ  العواالذذذل التذذذي تذذذتن   بهذذذا الدولذذذض فذذذي توايذذذه التاذذذاوا الخاوايذذذض و تسذذذخيوها 
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باصذذداو تهذذوا.  1835نذذوفالبو  11ا الذذن بدايذذض االنذذتلع و تال ذذتع فذذي لخذذدالتها . قاالذذج فونسذذا تعذذد الذذدا وايذذئ 
قذذانوني يعتبذذو أوع تنظذذي  وسذذالي للاالذذاو  فذذي الائا,ذذو  و قذذد  ذذان هذذيا بدايذذض ت بيذذ  القذذوانين الفونسذذيض فذذي الاذذاع 

 الاالاو  تل  تلقاج الائا,و تالخاوأ.

الفونسذذذذي الذذذذن ال ذذذذوا,ص تنذذذذد دخولهذذذذا وتاتتتذذذذاو الائا,ذذذذو السذذذذتعالوا فونسذذذذيض  أتفيذذذذج السذذذذل. ياج األصذذذذل 
الائا,ذذو  أالذذا السذذل. األانبيذذض األخذذوه فيخ ذذعج لل ذذوا,ص الالعالذذوع بهذذا فذذي فونسذذا  فقذذي نذذين أتفذذ  هذذيا األالذذو 
الصادواج الالواهض لفونسا الن  وا,ص الخووأ  بينالا  تقج تل  الصادواج الالواهض لليو فونسذا التعوافذض العاالذض 

 الالعالوع بها في فونسا.

فقد  ب  االتناد الاالو ي بين الائا,و و فونسا  و تالقت ذاا  1867اواليض  17ون الصادو في أالا القان
أصتنج السل. الالنتاض تالائا,و و  ينها سلعا فونسيض  و تال ت. فلقد  ان هيا االتناد يخذد  الصذالح فونسذا أا ذو 

 الالا يخد  الصالح الستعالوتها.

التذذذي  انذذذج تهذذذدف الذذذ  تو يذذذئ سذذذي وا فونسذذذا تلذذذ  السذذذل. تعذذذد هذذذيا القذذذانون  توالذذذج القذذذوانين و الالواسذذذي    
الصذذذادوا الذذذن الائا,ذذذو و الذذذواودا اليهذذذا. نيذذذث تاللذذذج السذذذل اج الفونسذذذيض تلذذذ  وبذذذع الالصذذذالح الاالو يذذذض تذذذالائا,و 

 تالالصالح الاالو يض الفونسيض   الا تاللج تل  اخ اتها ال  نفس القوانين و النظ  الصادوا في فونسا.

او  أ نذذذا  فتذذذوا االسذذذتعالاو يتاذذذون الذذذن الذذذديواتين تذذذاالتين  نيذذذث يعذذذين الالذذذديوان العذذذاالين  ذذذان تنظذذذي  اداوا الاالذذذ 
 :1للاالاو  تقواو الن و,يس الاالهوواض  و تتال ل هاتين األخيوتين في

 الديواض تاالض للاالاو  تفونسا. -

 الديواض تاالض للاالاو  تالائا,و. -

و وقاتض الالديواض العاالض للاالاو  تفونسا  و اللو   انج الالديواض العاالض للاالاو  تالائا,و  تعالل تنج وصايض  
 الن يل  هو اإلتقا  تل  سي وا السل ض الفونسيض تل  اإلداوا الائا,واض.

 انج للالديواض العاالض للاالاو  تالائا,و  الديوااج اهويض تسّيو الن  وف الدوا  اهواين العينين الن قبل الالذديو  
 ديوااج الاهويض  و التي تتال ل في:العا    الا  ان لها ال اتص االاو  تاتعض للال
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 الالديواض الاهويض للائا,و الوس  : تهالل تالاالج الوسع. -

 الالديواض الاهويض لوهوان: تهالل تالاالج اللوص. -

 الالديواض الاهويض لقسن ينض: تهالل تالاالج الهوق. -

 أالا الصنوا   ف انج تتاوا تن الن قض تس واض. -

تذذوا تتهذذ ل الذذن ف,ذذض تالليذذض و ف,ذذض اداواذذض. فالف,ذذض العالليذذض هذذي التذذي تقذذو   انذذج اداوا الاالذذاو  فذذي هذذيا الف  
 تاإلاوا اج الاالو يض و يت  تاوانه  تالدوسض الاالاو  تهوهاع.

أالذذا الف,ذذض اإلداواذذض  تتال ذذل فذذي العذذااللين فذذي اإلداواج الالو ئاذذض أو الاهويذذض و تتال ذذل فذذي أتذذوان اداواذذين    
 ت  تاوان ف,تي الالفتهين و الالواقبين في الالدوسض الفونسيض بنواي.أتوان تنقي   الواقبين و الفتهين  نيث ي

رداا االستقلع  ل  تان الاالاو  سوه الصلنض الن الالصذالح التاتعذض للهي,ذض التنفيييذض الالؤقتذض للن والذض الائا,واذض  
ظذذي  وئاوا   و الالتعلذذ  بتن1963ال لفذذض تالواقتذذض التاذذاوا الخاوايذذض  الذذ  رايذذض صذذدوو الالوسذذو  الو,اسذذي فذذي افواذذل 

الالاليض  التي ت ذالنج الديواذض  ذالج الصذلنض التنذويلج الخاوايذض و الاالذاو   و لعذل االذ. هذاتين الالصذلنتين 
  صدو قواو وئاوي ندد الهذا  الالديواذض الالختل ذض  و انب قذج تنهذا الذديواتان 1963الاي  15في   ان وااعا ألوأ

 فوتيتان النفصلتان و هالا:

 الالديواض الفوتيض للاالاو .• 

 الالديواض الفوتيض للتنويلج الخاوايض.• 

بذدأج النذي يلذ  التذاوات  تت ذح الوؤيذض أالذا  اهذذائ الاالذاو   تعذد أن نذددج الهاالذه  الديواذض فوتيذض القتصذوا تلذذ  
 التهوا. و الالنائتاج الاالو يض  و الالوظفين ال. تنظي  الالصالح.

وا فذذي نالايذذض الدولذذض الندي ذذض النهذذيا  لذذيل  بذذدأ التف يذذو األولذذي فذذي ات ذذا ا األهاليذذض اللئالذذض  نظذذوا ألهاليتذذه  و دو 
تنت  أن تول  تالعنايض   ق اع تليذه أن ينتذل الالوااذئ األوليذض فذي الخذع  و هذو الذا تاسذد فعليذا فذي الونلذض  انيذض 

  أنهذذذ,ج الالديواذذذض الو نيذذذض 04/09/1964الصذذذادو بتذذذاوات  64-279  الذذذ. صذذذدوو الالوسذذذو  وقذذذ  1964سذذذنض 
تذذ  تنواذذل الاالذذاو  الذذن الديواذذض فوتيذذض الذذ  الديواذذض و نيذذض  الذذ. تقا هذذا الندوديذذض للاالذذاو  الائا,واذذض  و تالتذذالي 
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الصذلنض خاوايذض التوااذدا تلذ  السذتوه الواليذاج رتاتعذض  34االستقلليض فذي التسذييو و االتتالذاداج  تهذوف تلذ  
 للوالي فيالا يخ  تسييو االتتالاداج و األاوو و ريوها .

الاالو يذذض  توسذذعج الهذذا  الاالذذاو   و تعذذددج الاذذاالج تذذدخلها الذذن أاذذل ورذذ  الذذنق  الالتوااذذد فذذي هذذيا التوقيذذض 
نالايذذض االقتصذذاد و دتالذذه  الذذن خذذلع قياالهذذا بذذدوو الالواقتذذض و تنصذذيل الاتايذذض الاالو ذذي  و قياالهذذا  ذذيل  بذذدوو 

 الهو ض االقتصاديض و الصنيض و التنواض.

الالذذذؤوي فذذذي  71-254وقذذذ      ت ذذذاتا دوو الاالذذذاو   و اإلنسذذذاس تيهاليتذذذه  الالذذذا أده الذذذ  صذذذدوو الالوسذذذو  
   اليي دت  دووها و تئئ الساوها تعد أن أتيد تنظيالها ال  أوبعض الديوااج فوتيض  و هي:1971.10.18

 تتافل األول  تالاتايض و الالنائتاج.• 

 ال انيض تتافل تاألنظالض االقتصاديض و الواقتض التااوا الخاوايض و الصوف.• 

 ,ياج.تخت  ال ال ض تالتهوا. و اإلنصا• 

 أالا األخيوا  فهي تهت  بتنظي  الالصالح.• 

  الذيي أصذتح يال ذل الو يذئا 1979ان تالليض تنسين هياال الاالاو   وافقه صذدوو قذانون الاالذاو  سذنض 
و الو يقض التهواعيض الالواعيض  التي الذن خللهذا تالذاوس الاالذاو  الختلذا الهاالهذا و أي ذا لتهذاي. الاالذاو  تلذ  

 ا الت وو العا  للدولض  و تالتالي تسهل تليه تنقي  األهداف الالس وا له.تعئائ دووها أا و و السايو 

أت ج وئاوا الالاليض لهيا الق اع األهاليض القصوه و التعد األتال  و الاذاالج تنذو  أوسذ.  و لقذد نظذي 
  و الذيي الذن خللذه  تذ  1982اذوان17الالذؤوي فذي  238-82بهي لض اديدا الصادوا فذي الالوسذو  الو,اسذي وقذ  

يذذض الق ذذاع الاالو ذذي الذذن الديواذذض و نيذذض الذذ  الديواذذض تاالذذض  تتاليذذئ تاالسذذتقلليض اإلداواذذض تالعنذذ  أصذذتح يتالتذذ. توق
تسل اج التسييو في الااع االتتالاداج الالاليض  و الالوظفين  نيذث يال ذل هذيا التذاوات للاالذاو  االن لقذض الفعليذض 

   و التواهذاج السياسذيض العاالذض للدولذض  وتتعذا لنالذو و النقيقيض ننو اناائ الالها  الالو لض لها وفقذا لقذانون الاالذاو 
 أنه ض االقتصاد الو ني.

  تينه يتول  الالديواض العاالذض للاالذاو  الذديو تذا  و يسذاتدا فذي يلذ   238-82يق ي هيا الالوسو  وق    
الواقتذذض الذديو تذا  السذذاتد  و أن الالديواذض العاالذذض للاالذاو  تتاذون الذذن خالسذض الذذديوااج الو ئاذض ئاذادا تلذذ  أقسذا  ال

 الوال,يض رنياتض الديواض تالواليض .
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 تتال ل الالديوااج الخالس الالو ئاض فيالا يلي:

 الديواض األنظالض الاالو يض و الاتايض. •

 الديواض التنظي  و الالنائتاج الاالو يض.• 

 الديواض الدواساج و التخ يع.• 

 الديواض الالوظفين و التاوان.• 

 الديواض تسييو االتتالاداج و الوسا,ل.• 

هذيا العنايذض الابيذوا التذي توالذج تبذو الختلذا الالوانذل التذي ق عهذا هذيا الق ذاع  قذد واذدج صذداها و تواالتهذا  ان
في الاليدان  تفعل السهو الدا,   و اليقظض الالستالوا و الوتي الالتناالي ألتوان الاالاو   الن خلع توااذده  تبذو 

 الختلا الواق. نها ه .

ج اداوا تاالذض  تتالتذ. تسذل اج التسذييو     و االتتالذاداج الالاليذض و و الن هيا يت ح  أن اداوا الاالذاو   أصذتن
  و الني صدوو هيا األخيو  بوالاج تذدا أهذداف 1982الصادو في  238-82الالوظفين  وفقا ألن ا  الالوسو  

لهذيا الق ذاع  ااّل أنذذه سذوف لذن يذذت  تنقيقهذا  نظذذوا لذنق  االتتالذاداج الذذن اهذض و تذيخيو ت بيذذ  اللذوا,ح الالتعلقذذض 
 هيا السياسض الن اهض أخوه.ب

توفذذج الائا,ذذو  أئالذذذض اقتصذذاديض و الاليذذض نذذذادا  تئاالنذذج الذذ. انهيذذذاو الالعسذذ و االهذذتوااي  الالذذذا اعلهذذا تف ذذو فذذذي 
االنتقذذاع الذذ  نظذذا  اقتصذذادي اديذذد  الالتال ذذل فذذي اقتصذذاد السذذوق  الذذيي يوتاذذئ تلذذ  نواذذض الالتذذادالج الخاوايذذض و 

و وف. االي. النواائ أالا  نو ض السل.  الخدالاج و وؤوس األالواع و  تد  تدخل الدولض في الهؤون االقتصاديض 
 نت  األهخا   ا افض ال  تهاي. و توقيض الق اع الخا  اليي  اع رياته تن السانض االقتصاديض.

و الذذن هذذذيا الالن لذذذ   هذذذهد ق ذذذاع الاالذذذاو  هي لذذذض تنظياليذذذض اديذذذدا  التذذذي الذذذن خللهذذذا ينذذذاوع السذذذايوا الالع يذذذاج 
  و الالت ذذذالن 1990أاتذذذوبو  20بتذذذاوات   324-90ليذذذض الاديذذذدا  فاذذذا  الالوسذذذو  التنفيذذذيي وقذذذ  الدوليذذذض و الالن

تنظي  الالصالح الالو ئاض للالديواض العاالض للاالاو   و اليي الن خلله قسالج اإلداوا الالو ئاذض الذ  أوبعذض الذديوااج 
 :1الو ئاض و هي
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 الديواض األنظالض الاالو يض االقتصاديض.• 

 ال افنض التهواص. الديواض الالنائتاج و• 

 الديواض التهوا. و اإلنصا,ياج و اإلتل  اخلي.• 

 الديواض الالوظفين و الوسا,ل.• 

تذذذ  تئواذذذد الالذذذديو العذذذا   ا ذذذافض الذذذ  يلذذذ    تالذذذدوا  دواسذذذاج  و وؤسذذذا  الالوااذذذئ الو نيذذذض وتذذذ  تنظذذذي  الالصذذذالح 
 10  الذذذ  1991الذذذاوس  16فذذذي الالذذذؤوي  76-91الخاوايذذذض إلداوا الاالذذذاو   تالقت ذذذ  الالوسذذذو  التنفيذذذيي وقذذذ  

 الفتهيض أقسا . 36الديوااج اهويض و 

الالؤوي  329-93و يل  تالقت   الالوسو  التنفييي وق   1993توفج اإلداوا العاالض للاالاو   تنظي  اديد سنض 
  نيذث تالواتذه ظهذوج الذديوااج اديذدا نتياذض للت ذوواج االقتصذاديض التذي هذهدتها الذتلد فذي 1993.12.27في 

 ا  نيث أصتنج الالديواض العاالض للاالاو  تنتوي تل  ست. الديوااج الو ئاض و هي:تل  الفتو 

 الديواض التنظي  و التهوا. الاالو ي و التقنياج الاالو يض.• 

 الديواض الالنائتاج.• 

 الديواض ال افنض اللش.• 

 الديواض القيالض و الاتايض.• 

 الديواض الالواود التهواض.• 

 و الالاليض. الديواض الوسا,ل اإلالداديض• 

 الديواض الوقايض و األالن.• 

  تنيث ت  ادواأ الديواتين اديذدتين  تذ  بهالذا 329-93لقد استدتج ال وووا  النظو الن اديد في الالوسو  وق  
  1995أوج  26الالذذؤوي فذذي  251-95تذذدتي  الهالذذض اإلداوا العاالذذض للاالذذاو   تالقت ذذ  الالوسذذو  التنفيذذيي وقذذ   

   و يتعل  األالو بذ: 329-93نفييي وق  الالعدع و الالتال  للالوسو  الت
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 الديواض التاوان.• 

 الديواض الالواقتض الاالو يض للالنووقاج.• 

و ه يا أصتنج الالديواض العاالض للاالاو   التاونض الن تس. الديوااج الو ئاض  أوبعض الدوا  دواساج  أوبعض وؤسذا  
 الواائ و نيض و انده تهو الديواض اهويض.

 هالا.ه التهاته الالتوااد في الهاال

 مهام ادارة الجمارك الجزائرية -2

تختلذذذا أواذذذه النظذذذو اتاذذذاا الهالذذذض اداوا الاالذذذاو   فهنذذذا  الذذذن يعتبوهذذذا اداوا  ذذذوابيض تن ذذذ  أنهذذذا تاتعذذذض لذذذوئاوا 
الالاليذذض  و السذذبص أنهذذا تعتبذذو الصذذلنض لالختلذذا الوسذذو  و ال ذذوا,ص أالذذا الذذتع  األخذذو فيع يهذذا صذذفض اقتصذذاديض 

ن الاتذذا,ي   لاذذن  الذذوأيين يتفقذذان تلذذ  أن اداوا الاالذذاو  تعذذد الذذن أهذذ  أاهذذئا  ونهذذا تلعذذص دووا اقتصذذاديا أا ذذو الذذ
اإلنعذذاش و ت ذذواو االقتصذذاد الذذو ني  و تذذين قذذانون الاالذذاو  ينذذدد بدقذذض الالهذذا  األساسذذيض إلداوا الاالذذاو  التذذي 

 يال ننا وصفها تالئدواض الالها  االقتصادي و الاتا,ي و خاصض في الالااع االقتصادي.

القبلذذض تلذذ  االن ذذالا  الذذ  الالنظالذذض العالاليذذض للتاذذاوا و الخ ذذوا األخذذوه ال تقذذل أهاليذذض تذذن سذذاتقاتها و و الائا,ذذو  
 : 1هي الهووع الهوااض األووو الالتوس ض وتلخ  هيا الالها  في

 المهمة الجبائية -أ

فذذي نالذذض االسذذتيواد بت بيذذ  قذذوانين و قواتذذد تهذذواعيض  تتال ذذل فذذي تذذيالين و تل يذذض  ذذل االلتئاالذذاج الاتا,يذذض 
نيث أن النقذوق الاالو يذض تنتذل ال انذض هاالذض فذي الخئانذض العاالذض للذدوع النااليذض تذن  واذ  تنصذيل الختلذا 
النقوق و الوسذو  الذن الت ذا,. الالسذتوودا تاإل ذافض الذ  تعذ  الالهذا  الاتا,يذض األخذوه.الن تنصذيل الالذواود 

الختلذذا النقذذوق و الوسذذو  الاالو يذذض و الختلذذا ال ذذوا,ص األخذذوه تلذذ  الت ذذا,. و هذذي تنصذذيل ؛ الاالو ذذي
الداخلذذض و الخاواذذض الذذن اإلقلذذي  الذذو ني. والواقتذذض ال ذذواتض ؛التذذي تتال ذذل فذذي الواقتذذض تنصذذيل هذذيا ال ذذوا,ص و 
السذذهو تلذذ  ت ذذواو  يفيتهذذا و تنذذدي ها ال ذذل الواقتذذض نسذذص الختلذذا النقذذوق و الوسذذو  الال تقذذض تلذذ  خذذووأ أو 

الت ذذا,. و التياذذد الذذن ت بيقهذذا الفعلذذي و تتالاهذذ  الذذ.  ذذل تلييذذو أو تاديذذد فيالذذا يخذذ  العذذدالج هذذيا  دخذذوع
 النقوق و الوسو  و يل  للواوع ال  النصو  التهواعيض و التي تالتلاها اداوا الاالاو   التعوافض الاالو يض.

                                                 
  2001-2000الااستيو  فوع تخ يع  ااالعض الائا,و  الي وا  دور الجمارك في حماية االقتصاد الوطني في ظل التغيرات الدولية الراهنة وبل آسيا  - 1
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 :1 المهمة االقتصادية للجمارك -ص

اد السذذذذوق الذذذذيي يهذذذذدف الذذذذ  االنفتذذذذا  أالذذذذا  الالتذذذذادالج تهذذذذدف للسذذذذتااتض الذذذذ  قواتذذذذد و الت لتذذذذاج اقتصذذذذ
الخاوايذذذض  تعالذذذل اداوا الاالذذذاو  فذذذي األفذذذاق االقتصذذذاديض تالدواذذذض األولذذذ  و يلذذذ  تذذذن  واذذذ  تذذذوفيو االالتيذذذائاج 

 اإل افيض للقتصاد و تقليل تااليا فو  القيود تل  الالتادالج و  يا تااليا األدواج .

 هذذذيا الوقاتذذذض بهذذذدف انتذذذوا  األنظالذذذض و القذذذوانين الخاصذذذض تالالتذذذادالج ؛ تذذذيتي مراقبةةةة المبةةةادالت التجاريةةةة
الخاوايذذض و السذذهو تلذذ  تنقيذذ  هذذيا الالتذذادالج تنذذج الوقاتذذض الصذذاوالض ألتذذوان الاالذذاو  و التذذي تسذذالح تنو ذذض 
الت ا,. ته ل هته ال ل  الن النواض و ت ب  تن  وا  الاللنظض الدا,الض لعالليض التصديو و االستيواد  الهي  

ي يسهل في سيو العالليض   و يال ننا تلخي  دوو الاالاو  في الواقتض التااوا الخاوايض ويل  بت بيذ  قواتذد و الي
واللنظتها استنادا تلذ  الالعلوالذاج اإلنصذا,يض التذي تسذاتد أي ذا فذي انصذا   نظ  الالتادالج التااوا الخاوايض 

 التااوا الخاوايض 
 قتصادي العالالي الاديد ال  تنواو التااوا الخاوايض و نتياض ؛يدتو النظا  اال ترقية المبادالت الخارجية

"  و تقو  اداوا الاالذاو  OMCلهيا التلييو فان اهائ الاالاو  يناوع التالاهي ال. الالع ياج الاديدا ال. التادئ"
" الذذن قذذانون الاالذذاو  لنالايذذض اإلنتذذاأ الذذو ني نيذذث تذذ  فذذي هذذيا الالذذادا تالليذذض اإلرذذواق الذذن أاذذل 9نسذذص الالذذادا "

تنقيذذ  هذذيا التوقيذذض وتليهذذا تلييذذو  ذذل الوسذذا,ل الالاديذذض و التقنيذذض و  ذذيا الالالنونذذض لخدالذذض االقتصذذاد الذذو ني تذذن 
  وا : 

تعالل بها في  افض نقام الوقاتض اإلقلياليض الهالا  ان نوتها   بواذض  تنواذض   اويذض  تونيد اخلياج الاالو يض التي -
   ال ل انها  ال اتص االو يض داخليض و يل  لتسهيل و تونيد نو ض الت ا,..

ات ا  أهاليض أابو و تسذهيلج للالتعذااللين االقتصذاديين تذن  واذ  تعذوافه  تذالنظ  الاالو يذض الالختلفذض و التذي  -
 ض التااوا.تسهل الن تاللي

ال افنذذض اللذذش و التهواذذص ال ذذوابي و التاتعذذض الالذذوتابين ق ذذا,يا و  ذذل هذذيا اخليذذاج تسذذاه  بذذدووها فذذي توقيذذض  -
 االقتصاد الو ني ان وتينا فيها الهووم العصواض و ت وو التانولوايض.

 و ني الذن ؛  الذث دوو اقتصذادي تلعتذه الاالذاو  الائا,واذض هذو نالايذض الالنتذوأ الذحماية االقتصةاد الةوطني
الالنافسذذض ريذذو الهذذوتيض  ألن ال افنذذض اإلرذذواق أصذذتنج الذذن أهذذ  األسذذلنض التذذي تعتالذذد تليهذذا البلذذدان الصذذناتيض 
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لنالايض النتوااتها الالنليض   و فيالا يخ  الائا,و فت ب  قانون االو يض اإلرواق و الالندد ناليا في ندود العدع 
الايذذض الفعليذذض   وهذذي تقذذو  بهذذيا اإلاذذوا اج لت بيذذ  و تذذت  العالليذذض تذذن  واذذ  النالايذذض االسذذاليض و الن %9أقصذذ  

  . OMCالتادئ الالنظالض العالاليض للتااوا ر
 ؛ واتذذ. الهالذذض تقذذو  بهذذا اداوا الاالذذاو  هذذي اتذذداد و االذذ. انصذذا,ياج التاذذاوا إحصةةاا التجةةارة الخارجيةةة

هيا تن  واذ  ابذوائ  الخاوايض و التي تساتد ته ل  بيو في ات ا  النتا,ج في الاليدان التااوي و تقي  نو ته و
الالعلوالاج النقيقيض و الالفصلض نوع التااوا الخاوايض و تتت.  ل هيا الالعلوالاج ان لقا الن تصواناج االو يذض 
 التي تواقص يواليا و التي هي في نوئا اداوا الاالاو  و تخد  هيا اإلنصا,ياج  ل الن الالتعااللين االقتصاديين.

 مهام أخرى:   -ج

اديض و الاتا,يذذض التذذي تقذذو  بهذذا اداوا الاالذذاو  و التذذي ااتسذذبتها تن ذذ  أهاليتهذذا االقتصذذاديض و توائاذذا للالهذذا  االقتصذذ
سبص تن الها في التقنياج العديدا للتدخل في تاللياج دخوع و خووأ الت ا,. و األهخا  الن النذدود الو نيذض 

 فتقو  بذ :

 الواقتض انتوا  القوانين التي تنظ  العلقاج الالاليض ال. الخاوأ.  -

 تعالل تل  النفاظ تل  أالن و صنض الالوا ن تالواقتض األهخا  والت ا,. . -

 و  يا الناوبض الالتااوا في الالخدواج و العاقتض الوتابيها ق ا,يا. الاالو يالناوبض اللش و التهواص  -

نالايض صنض الالوا ن تن  وا  الواقتض صلنيض السل.  توفيو النالايض الصنيض لل ووا النيوانيض و النتاتيض   يا -
 االستهلايض.

 نالايض نواض الاللايض ال قافيض و الفنيض و  يل  الاللايض الصناتيض. -

الن. ادخاع  تذص و الخ و ذاج تالذس األخذلق و النذ. ادخذاع األسذلنض دون تسذواح السذب  و التذي تال ذل خ ذو  -
 تل  األالن الداخلي للتلد. 

 الن. استيواد السل. الساالض و الخ يوا تل  البي,ض.نالايض الالنيع ي -
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 .الهيكل التنظيمي إلدارة الجمارك المطلب الرابع:

 .يوضح الهيكل التنظيمي إلدارة الجمارك الجزائرية :(3شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -بسكرة–المصدر: مفتشية األقسام للجمارك 
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 :المطلب الخامس: عالقة الجمارك بالمحيط الخارجي

 يال ن تو يح تلقض الاالاو  تالالنيع الخاواي في اله ل التالي: 

 (: عالقة الجمارك بالمحيط الخارجي.4الشكل )

                                           

 

 

 

 

 

 

 : نوعية عالقة الهيئات مع الجمارك. (5)الجدول رقم  

 نوتيض العلقض ال. الاالاو  الهي,اج 

ايصذذذذذذذاع النصذذذذذذذو  الالتعلقذذذذذذذض تالختلذذذذذذذا الالصذذذذذذذالح  وئاوا الالاليض 
 التوايهاج والقواتد الالاليض.

 اوساع التقواواج والالواسلج وتتادع الالعلوالاج.

 الخاصض بانصا,ياج التااوا الخاوايض. تتادع الو ا,  وئاوا االقتصاد

اتذذذذذلر ونهذذذذذو الالعلوالذذذذذاج الاالو يذذذذذض الال تقذذذذذض تلذذذذذ   وئاوا الخاوايض
 الائا,واين الالقيالين تالخاوأ.

 التاتعض الالنائتاج وتسواتها وئاوا العدع

 بسكرة-المصدر: من اعداد الطالب باالستعانة بمعلومات مقدمة من مفتشية االقسام للجمارك 

 وزارة االقتصاد

 وزارة المالية

 المتعاملين االقتصاديين

 الهيئات الدولية والسفارات

 البنوك

 الجمارك إدارة

 وزارة الخارجية         

 وزارة الداخلية 

 وزارة النقل

 وزارة التجارة

 وزارة العمل
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 التعاون تل  الندود وتتادع الالعلوالاج. وئاوا الداخليض والدفاع الو ني

 الالعلوالاج الالختلفض الخاصض تالنظا  الاالو ي.تقدي   وئاوا النقل

 تقدي  الوخ   ايداع وتسويض اللفاته  الاالو يض. الالتعااللين االقتصاديين

 الوااعض الاللفاج والتيهيواج البنو 

 تتادع الالعلوالاج في االستيواد والتصديو. وئاوا التااوا

تتذذذذذذذادع الالعلوالذذذذذذذاج اإلنصذذذذذذذا,يض  و لذذذذذذذص اخ ذذذذذذذاع  الهي,اج الدوليض والسفاواج
 الاللفاج لوخ  االستيواد والتصديو.

 -تس وا–الن اتداد ال الص تاالستعانض تالعلوالاج القدالض الن الفتهيض االقسا  للاالاو   الالصدو :
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 التهريب من الوقاية في مختصة أجهزةالمبحث الثاني: 

 الذا بذين التنسذي  السذتوه  تلذ  والنقذا,  اإلخذتلالج والعالاذض التهواذص ال افنذض اهذود تذي يو دفبهذ
 ديذوان بانهذا  الائا,ذوي  القذانوني النظذا  تذاوات فذي الذوا وألوع التهواذص تال افنذض الالتعلذ  األالذو ق ذ  الق اتذاج

 تلذ  النليض لاان اانته ال  و األوع  والقيادي  رالال لص الالو ئي  الاهائ يال ل التهواص تال افنض ال لا و ني
 .ال اني  الوالياج رالال لص الستوه 

 (.ONLCCالتهريب )  لمكافحة الوطني الديوان المطلب االول:

 الهذا  يتذول  و نذي  ديوان انها  ت  فقد التهواص  تال افنض الالتعل  05/06األالو  الن 6 الالادا تالواص   
 الفذوع هذيا فذي نتنذدث   التهواذص تال افنذض يتعل  الا  ل في القواو اتخاي لاهض الالهووا وا ت ا  والتنسي  التنليل

 بهذيا  الالنو ذض الالهذا   ذ  الهي لذي  التنظذي  الوصذايض  وسذل ض النهذيا تنديذد خذلع الذن لذه القذانوني النظذا  تذن
 .الاهائ

 1الوصاية وسلطة النشأة :أوال

 الانا,يذض للسياسذض وفقذا   انهذا ا تذ  اداوي   ذات. ياج تالواليذض الؤسسذض التهواذص لال افنذض الذو ني الذديوان
 الالعنويض تالهخصيض الديوان هيا يتالت. الاالو ي  التهواص لظاهوا التصدي في الالهوع لدن الن الالنتهاض الاديدا

 .الالالي واالستقلع

 لهذا يتتذ. التذي هذيا الوصذايض  انذج وقذد األختذا   نذاف  العذدع  وئاذو ياسذدها وصذيض لسل ض يخ . أنه اال     
الالذؤوي  06/09تالواص األالو وقذ   05/06  وق  األالو تعديل وتعد الن والض  لو,يس تعود األالو أوع في الديوان

 التنفييي الالوسو  صدوو رايض ال  العلوالض  اهض ألي   تو ج دون تنديد فل  يت  اسنادها2006اواليض  15في 
الذيي أو ذح  وسذيوا  التهواذص لال افنض الو ني الديوان لتنظي  الالندد 2006أوج  26الالؤوي في  06/286وق  

 الائا,و. تالدينض القوا ويندد ."األختا  ناف  العدع  وئاو وصايض تنج الديوان النه تين " يو . 02/2في الالادا 
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 1صالحياته :ثانيا

 هذيا وفذي التهواذص  لال افنذض الهذااللض الو نيذض اإلسذتواتيايض بتوايذه التهواذص لال افنذض الذو ني الذديوان ي لذا
 :يتول  فهو الصدد

 النه؛ والوقايض التهواص لال افنض و ني تالل بوناالج اتداد 
   التهواص؛ تظاهوا الصلض ياج والدواساج والالع ياج الالعلوالاج والو ئا اال. تنظي 
 وال افنته؛ التهواص الن الوقايض الااع في الالتدخلين الختلا نها اج والتاتعض تنسي   الان 
   التهواص؛ ال افنض الااع في الدولي التعاون  وت واو توقيض ال  توالي تدابيو اقتوا 
  . .وال افنتذه التهواذص الذن للوقايذض األخ ذاو وتقيذي  توقذ. يهذدف الذؤالن آلذي الو ذئي  اتلالذي نظذا  و ذ 

 الدوليض؛ اللوايستي يض الهت ض أالن  الان في الالساهالض و يا
    ال افنذض الاذاع فذي بهذا الالعالذوع اإلداواذض اإلاذوا اج و ذيا القانونيذض واخليذاج لذألدواج الذدووي  التقيذي 

 التهواص؛
   التهواص؛ ال افنض في الالساهالض هينها الن توصياج أيض تقدي 
   التهواص تن النااالض ال اوا اخ او نوع وتنسيسيض اتلاليض بواالج اتداد. 

 والتذدابيو النهذا اج  ذل تذن سذنويا تقواوا األختا  ناف  العدع لوئاو التهواص لال افنض الو ني الديوان يقد      
 .الناستض يواها التي والتوصياج الالعاينض النقا,  و يا الالنفيا

 .2وسيره تنظيمه :ثالثا

 الالذس فذي يتال ذل الذديو واديوا الداوالتي اهائ الن أساسيض تصفض يتاون  التهواص لال افنض الو ني الديوان ان   
 .تاالض والالتاتعض للتوايه

 .العا  للالديو الالتاهوا السل ض تنج تو . دا,الض تيالانض الديوان يئود    

 لالاليذض األختذا  ووئاذو نذاف  العذدع  وئاذو بذين الهذتو  تقذواو ينذدد سذوف فانذه للذديوان  الذداخلي التنظذي  وتذن
 الن: يته ل فانه العا  الالديو يوأسه اليي والالتاتعض التوايه الالس تن أالا العالواليض  تالوظيفض الال لفض والسل ض

                                                 
 .195  الوا. ساب    له ، التهريب الجمركي واستراتيجيات التصديسيواني تبد الوهاص  1
ستراتيجيات مكافحتهبودالي بلقاس  2  .166  الوا. ساب    ، ظاهرة التهريب الجمركي وا 
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  ؛ و,يسا الال له  أو األختا  ناف  العدع  وئاو 

  ؛ الالنليض والاالاتاج الداخليض وئاو الال ل 

  ؛ الخاوايض الهؤون  وئاو الال ل 

  ؛ الو ني الدفاع وئاو الال ل 

  ؛ الالاليض وئاو الال ل 

  ؛ التااوا وئاو الال ل 

  ؛ واألوقاف الدينيض الهؤون  وئاو الال ل 

  ؛ تالصنض الال لا الوئاو الال ل 

  ؛ تال قافض الال لا الوئاو الال ل 

 الو ني؛ الدو  الال ل الو ني؛ لألالن العاالض الالديواض الال ل 

  ؛ للاالاو  العاالض الالديواض الال ل 

  الصناتيض؛ للاللايض الائا,وي  الو ني الالعهد الال ل 

 الال ل الالعهد الائا,وي للتقييس؛ 

  . الال ل الديوان الو ني لنقوق الالؤلا والنقوق الالااووا 

الدولذذذض  وئاوا تاإل ذذذافض الذذذ  أاهذذذئا وهيااذذذل 11ان تهذذذ يلض الالذذذس التوايذذذه والالتاتعذذذض الذذذيي ي ذذذ  الال لذذذي 
ادالذاأ  ذل القذوه الفاتلذض  األخوه  تبين وبو و  هالوليض االستواتيايض الو نيض لال افنض التهواذص التذي تهذدف الذ 

 في هيا الالسع .

ان الالذذديو العذذا  للذذديوان الذذو ني لال افنذذض التهواذذص ين ذذو ااتالاتذذاج الالذذس التوايذذه والالتاتعذذض تصذذوج 
 استهاوي واتول  أالانته.
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 االستعانض ت ل هخ  الن هينه أن يساتدا في أدا  الهااله. يال ن للالالس          

 يتداوع الالس التوايه والالتاتعض السيالا فيالا يلي:  

 الخ ع العالل الو ني للوقايض الن التهواص وال افنته؛ 

 دواسض وتقيي  نهام اللاان الالنليض لال افنض التهواص ؛ 

 تانيد الخبوا ال ووواض لال افنض التهواص؛ 

 ولي وتتادع الخبواج في الااع الوقايض الن التهواص وال افنته؛بوناالج التعاون الد 

 .بواالج تاوان ا اواج الدولض في الااع الوقايض الن التهواص وال افنته 

و,يسذه  ويال نذه    أههو بنا  تل  استدتا  الذن3ياتال. الالس التوايه والالتاتعض الوا واندا  ل  ل ض ر          
 يا األخيو أو ت لص الن  ل ي أت ا,ه.أن ياتال. في دووا ريو تاديض ت لص الن ه

يندد الالديو العا  ادوع األتالاع واوسله ال   ل ت و قبل خالسض تهو تل  األقذل الذن تذاوات االاتالذاع       
 أيا .  8روتقل  هيا الالدا تالنستض للاتالاتاج ريو العاديض دون أن تقل تن  الانيض 

صذوج الذو,يس  األصذواج  وفذي نالذض تعذادع األصذواج ي ذون تتخي قذواواج الالذس التوايذه والالتاتعذض تيرلبيذض      
فذذذي سذذال خذذا  يوقالذذذه  الوانذذا  وتذذدون الذذذداوالج الالذذس التوايذذه والالتاتعذذذض فذذي النا ذذو يوقعهذذذا الذذو,يس وتقيذذد

 واؤهو تليه و,يس الالن الض الالختصض.

 (CLLCC  التهريب ) لمكافحة المحلية اللجان المطلب الثاني:

 النليض لاان في تتال ل أاهئا الوال,ي الالستوه  تل  تنهي التهواص لال افنض الو ني الديوان ال  تاإل افض
 نبين   التهواص تال افنض الال لفض الالنليض الالصالح الختلا وأتالاع نها اج تنسي  الهالض تتول  التهواص لال افنض

 .لها الالو لض الالها     تليها تقو  التي الته يلض   اتهنهي تن تالنديث لها القانوني النظا  يلي فيالا

 الوصاية وسلطة : النشأةأوال

 التهواص لال افنض النليض لاان الوالياج الستوه  تل  تنهي التهواص لال افنض الو ني الديوان ال  تاإل افض       
 .الوالا سل ض تنج تعالل
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 لال افنذض الو نيذض السياسذض ا ذاو وفذي التهواذص  تال افنذض الالتعلذ  05/06األالذو  الذن التاسذعض الالذادا نسذص  
 الو ني الديوان ال. تالتنسي  الالهالض هيا تتول  النليض لانض واليض   ل الستوه  تل  االقت ا  تند تنهي التهواص 
 الذوالي يعينذه  اتذص السذؤوليض تنذج تو ذ. دا,الذض تيالانذض وتذئود الذولي  سذل ض تنذج تعالذل  التهواذص لال افنذض
 .الالتاهوا لسل ته واخ .

 التهريب لمكافحة المحلية اللجنة : تشكيلةثانيا

 تته ل انهاؤها يت  لانض  ل فان للواليض  العا  األالين االقت ا   تند أو و,يسا  ي ون  اليي الوالي تل  ئاادا
 التهواذص لال افنذض الالنليذض اللانذضالالنذدد لتهذ يلض  06/287  التنفيذيي الالوسذو  الذن الواتعذض الالذادا نذ  نسذص

 : الن والهاالها

 الوال,ي؛ الالستوه  تل  الاالاو  الال ل  

 ؛الو ني الدو  الاالوتض قا,د 

 الوال,ي؛ األالن و,يس  

 للتااوا؛ الوال,ي الالديو  

 لل وا,ص؛ الوال,ي الالديو  

 االاتالاتي للنهام الوال,ي الالديو. 

 .الهاالها أدا  في يساتدها أن هينه الن هخ  ت ل تستعين أن للانض يال ن أنه ال  تاإل افض هيا       

 1التهريب لمكافحة المحلية اللجنة مهام :ثالثا

 أتالذاع اذدوع اللانذض و,ذيس ويِعذد لذيل   النااض دتج  لالا و,يسها الن استدتا  تل  بنا  اللانض تاتال.        
 نهيو سوف والتي اليها الالو لض الخالس تالالها  الالتعلقض الالسا,ل في لتتنث انعقادها  تواوات ويندد ا تهااتالاتا

 .ألهاليته نظوا   الستقل بند في الخاالس تن النديث ونوائ أوال   النها أوبعض ال 

                                                 
 168  الوا. ساب    ته في التشريع الجزائري ، التهريب الجمركي ووسائل مكافحبن ال بي التاو  1
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 انهذفا الذوال,ي الالسذتوه  تل  التهواص تال افنض الال لفض الالصالح الختلا لنها اج اللانض تنسي  ا او ففي      
 : ييتي تالا الخصو  تل  تالا

 .وسالها التهواص ال افنض بنها اج الالتعلقض الالعلوالاج اال  التهواص؛لال افنض  الو ني الديوان ال  وا 

 الوال,ي؛ الالستوه  تل  التهواص ال افنض نهام التاتعض 

 التهواص؛ تال افنض الال لفض الالصالح الختلا بين االتصاع هت اج ت واو 

 تبليغ اإلاوا اج الالتخيا لاالي. الالتدخلين في الااع الوقايض الن التهواص وال افنته؛ 

 الالصادوا . الا تقو  أي ا  بتقواو واهض تخصي  الت ا,. الالناوئا أو       

 أن اي ووا  انهذا,ها  الذن األساسذي والهذدف اللاذان لهذيا الالو لذض األساسذيض الالهالذض األخيذوا هذيا تعتبذو       
 هذيا يهدف":أنه تل  األول  في الادته ن  الالنليض اللاان هيا لته يلض الالندد 06/287وق   التنفييي الالوسو 
الن األالو  16و  9الالادتين  ألن ا  ت بيقا الهاالها و التهواص لال افنض الالنليض اللانض ته يلض تنديد ال  الالوسو 

 الالعدع التهواص  تال افنض و الالتعل  2005أوج  23الالواف  لذ  1426واص تا   18الالؤوي في  05/06وق  
 .والالتال "

 الدولض  لصالح تصادو "أن تل  النه 16 الالادا في ين  نادا أتلا الالي وو 05/06األالو  لن  وتالواوع   
 في تليها الالنصو  الناالج في ان وادج النقل ووسا,ل التهواص إلخفا  الالستعاللض والت ا,. الالهوبض الت ا,.
 تذن الالصذادوا الت ذا,. تخصذي   يفيذض تنذدد . األالذو هذيا الذن 15 و 14 و 13 و 12 و 11 و 10 الالذواد
 .التنظي "  وا 

 لته يلض الالندد 06/287  التنفييي الالوسو  هو الالادا ن  في الالقصود التنظي  أن القوع الن نواا   ناد وال   
 تخصذي  تعنذوان ال الذث الفصذل وهذو  ذاالل فصذل األخيذو هذيا ت ذالن اي التهواذص  لال افنذض الالنليذض اللاذان

 .الالصادوا أو الالناوئا الت ا,.

 06/24وقذ   القذانون  صذدوو تعذد النهذا انتئاتهذا تذ  قذد اللاذان لهذيا الالو لض األساسيض الالهالض هيا أن ريو        
 والتي 05/06الن األالو  17النه  الالادا  72  الالادا تالواص تدع   اليي2007لسنض  الالاليض لقانون  الالت الن

 أو الالناذوئا النقذل ووسذا,ل الت ذا,. فذي التصذوف يذت  أن تلذ  لتذن  الالصذادوا  الالهوبذض الت ذا,. بيذ. تالنذ.
 الاالاو . قانون   تقا ألن ا  التهواص ال افنض ا او في الالصادوا
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 اآلثار االقتصادية للتهريب. المبحث الثالث:

 سنت وق في هيا الالتنث التهواص الاالو ي في الائا,و وآ اوا االقتصاديض تل  التااوا الخاوايض    

 التهريب الجمركي في الجزائر المطلب األول:

سنناوع في هيا الال لص التو يئ تل  ه لين الن أه اع التهواص لالا لهالا الذن  ذوو تلذ  االقتصذاد الذو ني    
 تصفض تاالض وتل  التااوا الخاوايض تصفض تاالض أال و هالا:

 تهواص الت ا,.. -
 تهواص العاللض -

 : تهريب البضائع.أوال

الذذذن الالعذذذووف تذذذين الائا,ذذذو تسذذذتوود نسذذذتض  بيذذذوا الذذذن الالذذذواد الليا,يذذذض  والذذذن الالذذذواد الالصذذذنعض والالذذذواد           
الصيدالنيض والواد التاهيئ  وتعتالد نفاظا تل  القدوا الهوا,يض للالوا ن ال  دت  تع  الالذواد األساسذيض الالوتت ذض 

عيهض الالوا ن نت  يتال ن الن النصوع تلذ  النذد تالعيهض الالوا ن ال  دت  تع  الالواد األساسيض الالوتت ض تال
األدنذذذ  الذذذيي يال نذذذه الذذذن تذذذيش نيذذذاا ال,قذذذض  والذذذن هذذذيا الالذذذواد يال ذذذن أن نذذذي و: الفوانذذذض  القالذذذح  السذذذاليد  الخبذذذئ  

 النليص  الس و  الئاج  البنئان  الالواهي....الت.

ض ال بذذدين خئانذذض الدولذذض خسذذا,و ويعتالذذد الذذتع  الذذ  تهواذذص هذذيا الالذذواد تلذذ  نذذدودنا الهذذوقيض واللوبيذذض والانوبيذذ
 .1العتبوا

 الالواد  الالهوبض الن الائا,و ال  خاوأ الندود: وال سيالا ال  الاللوص وتونس  الالي والنياو  ناد: -أ

 الالواد الليا,يض الالدتالض الن خئانض الدولض ر نليص  س و  نبوص والهتقاتها  . -

 الالواد البتووليض ر بنئان  الائوج . -

 الود.... . الواد أخوه ر أ او  الاهيض  -

 الالواد الالهوبض الن الخاوأ ال  الائا,و: سوا  الن الدوع الالااووا أو الن ريوها: -ص
                                                 

 ال نالل  تهينها االنصا,ياج الدقيقض ألن الايت  نائا الن الالواد الالهوبض اليال ل اال نستض قليلض الالا يت  تهواته فعل. 1 
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 الالخدواج  الالواد االلاتوونيض  الساا,و  الانوع. -

الذذذن النصذذذوع تلذذذ  تعذذذ  الالع يذذذاج الالوتت ذذذض  -تسذذذ وا–وقذذذد تال نذذذا تعذذذد االتصذذذاع تالفتهذذذيض االقسذذذا  للاالذذذاو  
نتذ  ال ن قذل التنذث تال ذل هذيا اإلنصذا,ياج  ونتذ  نقذد  فذي الوقذج نفسذه بتهواص هذيا الالذواد  ون تفذي بتع ذها 

 تينض الن هيا األالو نت  تت ح الصووا وابوئ خ و التهواص تل  اقتصادنا الو ني.

تالنستض للالنووقاج: ر الائوج وبنئان : هنا  تاللياج تهواص يواليض لالادتي الالائوج والبنئان سوا  ننو الاللذوص 
الن الالاهوداج التي تبيلها الصالح الدولض اال أنها ل  تست . النذد النهذا  واو ذح الاذدوع أو تونس  وتل  الور  

 الالوالي نستض الاالياج الالناوئا وقيالتها الالاليض.

 .2013إلى  2007(: الكميات المحجوزة من المحروقات وقيمتها خالل الفترة من 6الجدول رقم )

 

 السنض

 الااليض
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

الااليض 
الالناوئا 
 رتاللتو 

1447875 2947147 2281366 253277 - 5841201 9825142 

القيالض 
رالليون 
 دأ 

15.68 29.84 31.56 3.88 28.36 38.32 43.25 

 .-تس وا–العلوالاج القدالض الن الفتهيض االقسا  للاالاو   بنا ا تل  الالصدو: الن اتداد ال الص

الت وو الالتصاتد بين سنض وأخوه للااليض الالناوئا ولقيالتها  وهنا  تاللياج تهواص تالج دون أن تتال ن  نلن 
 الالصالح الالختصض الن ايقاف أصنابها  فقد اوتفعج نستض الااليض الالناوئا 

 وهو الا يه ل استنئافا نقيقيا للقتصاد الو ني تصفض تاالض  والتااوا الخاوايض تصفض خاصض.
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أالا تالنستض للانوع: فيت  تهواته الن البلدان الالااووا ننو الائا,و وتاألخ  الن الاللوص  وفونسا  وهو تاإل افض 
ال  أ وا األخلقي والذديني لهذتاص األالذض لذه تي يواتذه تلذ  االقتصذاد الذو ني والتاذاوا الخاوايذض ألنذه ينذو  الخئانذض 

الوسذالي لهذيا الالذادا  واو ذح الاذدوع الالذوالي  اليذاج الانذوع  العالواليض الذن الالتذالغ الالسذتنقض لهذا تنذد االسذتيواد
 الالناوئا  وقيالتها تالالليون دأ  ال. العل  أن هيا الاالياج الالناوئا ال ته ل اال نيتض قليلض الالا يت  تهواتض.

 2013إلى 2007(: كمية الكحول المحجوزة وقيمتها خالل مرحلة 7الجدول رقم)

 السنض          

 الااليض

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  اليض السل.

الالناذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوئا 
 تالئاااض

7211 - 35240 12553 - 30120 51242 

 قيالتها 

 تالالليون دأ

11.52 - 71.37 15.12 - 60.21 87.35 

 .-تس وا–العلوالاج القدالض الن الفتهيض االقسا  للاالاو   بنا ا تل  الالصدو: الن اتداد ال الص

التيبذيص فذي  اليذذض السذل. الالناذوئا بذين سذذنض وأخذوه  نظذوا لألسذاليص التذذي ينتهاهذا الالهوبذون فذذي  نلنذ 
 اإلفلج الن أاهئا الوقاتض الالو وتض لهيا اللو  سوا  تل  الستوه الالوانئ  أو تل  الستوه الندود البواض.

تفو ذها الدولذذض تلذذ  تاذذاوا أالذا تالنسذذتض للسذذاا,و رالتتذغ : الذذن الالعذذووف أن هنذذا  أن هنذا   ذذوا,ص ريذذو التاهذذوا 
 التتغ  سوا   انج النليا أو أانبيا  وتال ل ايوادا العتبوا لخئانض الدولض. 

وتتول  الدولض الناوبض تهواص هيا الالادا وبخاصض الن الدوع اإلفواقيض ر النياو والالي  ونت  الذن الاللذوص  نيذث 
 و الن الدوع الالي ووا أنفاقا ننو الائا,و.يقو  الالهوبون بتهواص الالواد الليا,يض الن الائا,و  وتهواص الساا,

 2012ال  2007واو ح الادوع الالوف  الاالياج الالناوئا وقيالتها تالالليون دأ خل الفتوا الالالتدا الن سنض 
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 .2012-2007ا بالمليون دج خالل الفترة (: الكميات المحجوزة من علب السجائر وقيمته8الجدول رقم)

 السنض        

 الااليض

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 الااليض الالناوئا

 تالعلتض

471038 871107 316639 277199 742103 941230 

 القيالض تالالليون 

 دأ

183.82 369.97 118.57 28.22 264.87 312.02 

 .-تس وا–العلوالاج القدالض الن الفتهيض االقسا  للاالاو   بنا ا تل  الالصدو: الن أتداد ال الص

ول  يقا التهواص تند تهواص الالنووقاج والانوع والتتغ  بل االتد ال  ال ووا النيوانيض  تالنستض للالاهيض: 
نيث ل  تسل  الالواهي الن أرنا  والاتئ وتقو الن تهواص ننو البلدان الالاذاووا والنهذا الذ  دوع أوووبيذض وأسذيويض  

ع فذاتووا اسذتهل  اللنذو  الذ. الذا وهو الا ه ل نئافا  ان له تي يوا تلذ  أسذعاو الذادا اللنذو   والتذي أدج الذ  اوتفذا
ليل  الن انع اس تل  التااوا الخاوايض واالقتصاد الو ني يلاي الالهوبون ال  ت ليل أاهئا الوقاتض تاالقتواص الن 
الندود بدواتي الوتي  و لالا سننج له  الفو  ارتنالوها ونولذوا ق عذانه   الذ  الذدوع الالاذاووا والسذيالا الاللذوص 

ليض رالتا الا تيهص فذي هذوا  الذواد  ذالانوع والتتذغ والالخذدواج وتهوابهذا هذي األخذوه ننذو وتونس  القابل التالغ الا
 الائا,و واو ح الادوع الالوالي  الياج الالاهيض الالناوئا وقيالتها.

 (2013-2008) (: كميات الماشية المحجوزة بالرأس، وقيمتها خالل الفترة9الجدول رقم)

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنض

 4125 2101 1820 - 2543 1634 الااليض رالوأس 

 32.21 18.05 17.25 11.23 12.58 14.59 القيالضرالليون دأ 

 .-تس وا–العلوالاج القدالض الن الفتهيض االقسا  للاالاو   بنا ا تل  الالصدو: الن اتداد ال الص
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أوووبيذذض أخذذوه ونذذين وقذذد وصذذل األالذذو الذذ  نذذد تهواذذص الالذذود فذذي اتاذذاا  ذذل الذذن تذذونس والاللذذوص وتو يذذا ودوع 
لايج الدولض لالن. تصديو الالود لاي تع  الالهوبين ال  تصديو هذيا األخيذوا تلذ  أنهذا نصذا الصذنعض بتوا ذؤ 

 ال. تع  التااو الالست الوان الن هيا الدوع في الائا,و.

 الد للالاهيض خاوأ الندود ا افض ال  تهواص أا ذو الذن  ل ذض 6000ت  تهواص أا و الن  2011وفي خلع سنض 
 .1وأس الن اللن  ال   ل الن تونس والاللوص 700الليين و

 بالنسبة لتهريب العملة والذهب:ثانيا: 

يهالل التهواص في هيا النالض العاللض الصعتض التي يت  االعها الن الائا,و وتنوالها ت ذوق ريذو قانونيذض الذ       
بلذذدان أانبيذذض أو ادخالهذذا الذذ  التذذواص الذذو ني لبيعهذذا فذذي السذذوق الالوائاذذض  وفذذي الوقذذج نفسذذه يذذت  تهواذذص الالعذذادن 

 اأ في أوسام األسو الائا,واض.ال الينض ننو الائا,و وال سيالا الادا اليهص لالا لها الن وو 

 تهريب العملة الصعبة:  -أ

يلاي الالهوبون ال  ادخاع النقود األانبيض ال  التلد أو اخوااها النها ت وق ريو قانونيض  ولالذا  انذج األالذواع 
الالهوبض هي في رالبها ياج الصدو ريو هوتي روهوا  الخدواج  اختلساج..  فقد ت  تااليعها والنصوع تليها 

 و الهووتض  فيتول  أصنابها تهواتا نت  ال يسيلون تن الصدوها ويقعون تنج  ا,لض القانون.ت وق ري

وقد تاون هيا األالواع الالا االعه تع  الالستووان الذن السذوق السذودا  فيعاللذون الذ  تهوابهذا ننذو تعذ  البلذدان 
ر الصذذين  دبذذي  تو يذذا...  التذذي يسذذت الوون فيهذذا أالذذواله   أو التذذي لهذذ  العهذذا تلقذذاج تااواذذض فذذي ا ذذاو االسذذتيواد 

 دون الالووو تل  القنواج البن يض الوساليض.

ويعتبو التهواص أقد  ال وق التذي اسذتعاللها البي ذو األالذواع ر تالليذض تبذي  االالذواع   وتقذديواج ناالذه فذي تئايذد 
 السذذتالو  ودافعذذه األساسذذي هذذو التااليذذ. الخفذذي لل ذذووا  وقذذد ي ذذون فذذي صذذووا تعتالذذد تلذذ  تهذذويه وتنواذذا أسذذعاو
التاذذاوا الخاوايذذض الذذن خذذلع ت ذذخ  أسذذعاو الذذواوداج وتقليذذل أسذذعاو الصذذادواج  واالسذذتفادا الذذن الفذذووق التذذي يذذت  
ايداتها في نساتاج الصوفيض في بلد الالصدو  وقد ي ون في صووا سداد تااليا والصذاواا وهاليذض أو صذادواج 

 ون لظاهوا تهواص األالواع صلض تعد  واوداج صوواض تال ن الن تنوال العاللض الصعتض ال  واهاج أانبيض  وقد ي

                                                 

 .2012-04-21  ليو  6622اوادا الخبو  تدد  1 
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االسذذذتقواو فذذذي تعذذذ  الذذذدوع  والتخذذذوف الذذذن الالصذذذادوا أو تصذذذفيض النسذذذاتاج  أو لتانذذذص ال ذذذوا,ص الاالو يذذذض أو 
 ريوها.

ويال ن في  البدايض الت وق ال  نا  الظاهوا    دواسض آ وها تل  التاذاوا الخاوايذض الذ. اإلهذاوا فذي البدايذض االالذو 
و  الذذذدوالو  الذذذديناو الليبذذذي  الذذذديناو التونسذذذي  الانيذذذه االسذذذتوليني  وفيالذذذا يلذذذي نذذذوود اذذذدوال يتعلذذذ  أساسذذذا تذذذاألوو 

 .2010ال  رايض  2007تالاالياج الالناوئا الن العاللض في الفتوا الن سنض 

 .2010-2007(: الكميات المحجوزة من العملة الصعبة خالل الفترة 10الجدول رقم )

 2010 2009 2008 2007 السنض

 الاالياج 

 الالناوئا

1.948.979.60 
 أووو

دوالو 280.390.09
 أالوا ي

 ديناو تونسي 342.04

 دوه  اللوبي121.76

 ديناو ليبي32

 فون  افواقي250.00

 فون  سويسوي 600

 أووو367.268.39

دوالو 12.543.30
 أالوا ي

 دوه  اللوبي11000

دينذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاو 3044.25
 تونسي

 ديناو ليبي1736.25

 أووو16681328.34

 دوالو866504.63

 دوالو  ندي730

 ديناو تونسي3147.7

 دوه  اللوبي5270

 أووو597360

 دوالو280800

دينذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاو 3840
 تونسي

دوهذذذذذذذذذذ  51245.1
 اللوبي

   ليض العلو  االقتصاديض وتلو  رريو النهووا   الي وا الااستيوآ او الفساد االقتصادي تل  االقتصاد الو نيالالصدو: نوو الدين  ناي  
 .63. 2013  3الائا,والتسييو  ااالعض 

 الذا يال ذذن أن نلنذذ  أن تعذ  التاذذاو تلذذ  واذه الخصذذو  هذذ  يلاذؤون الذذ  تهواذذص العاللذض لهذذوا  سذذل.        
الن الخاوأ وادخالها ال  الائا,ذو  ا ذافض الذ  تعذ  أول,ذ  الذيين يقوالذون تعالليذض تبذي  أالذواله   ذ  يعالذدون الذ  

 نيان ال ل ف ينض بن  الخليفض و هو ض سونا وا .تهوابها لهوا  تقاواج في دوع أووبيض في ارلص األ
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ونلن  هنا أن العاللض الصعتض الالناوئا ليسج القتصوا تلذ  األووو والذدوالو فقذع  بذل تهذالل  ذل العالذلج      
التذذي يسذذتعاللها الالهوبذذون فذذي  نهذذا اته  وال سذذيالا تلذذ  النذذدود الذذن دوهذذ  اللوبذذي  ودينذذاو تونسذذي  ودينذذاو ليبذذي  

 وفون  افواقي.

 ريب المعدن الثمينة )ذهب وفضة(:ته -ب

يلاذذي الالهوبذذون الذذ  تهواذذص الالعذذادن ال الينذذض والسذذيالا الذذيهص الذذن بلذذدان أانبيذذض  اي اليذذا وتو يذذا  تهوبذذا الذذن       
تاذذاليا االتتالذذاد تلذذ  الذذيهص الالنلذذي  والذذا تفو ذذه الدولذذض تهذذينه  الذذن  ذذوا,ص والذذن وسذذو  وريوهذذا وقذذد واذذدج 

لنذوع الذن الذيهص الذيي ال يخ ذ. الذ  وقاتذض أسواق الوائاض في تع  هذواوع الالذدن الابذوه يذت  فيهذا التعاالذل بهذيا ا
الن أي نوع  واليي ياهذل الصذدوا ونوتذه وتيذاوا  والذيي ال يذدف. تذا,عوا أيذض  ذوا,ص أو وسذو  الذ  خئانذض الدولذض  

 واو ح الادوع الالوالي نا  الاالياج الالناوئا خلع الفتوا الن 

 .2011-2009المحجوزة من المعادن الثمينة خالل الفترة  (: حجم الكميات11الجدول رقم)

 القيالض رالليون دأ  الف ض رر  اليهص راللوا   السنض

2009 28512.09 1032.02 26.97 

2010 31207.02 145281.20 105.32 

2011 22584.10 11253.021 80.21 

 الن أتداد ال الص الن خلع الاوا,د. الالصدو:

أن نوه أن التهواص يهالل  ل الا رل  النه ونق  وئنه  نت  يتال ن الالهوبون الن تالواو سلعه   ويال ن
 تل  الواائ الالواقتض تسهولض.

وأالذذا  اتسذذاع ظذذاهوا التهواذذص لعذذدد الالذذواد  الذذا أسذذلفنا تالذذدج الائا,ذذو اتخذذاي تذذدا تذذدابيو تهذذواعيض لقالذذ. الخالفذذاج 
لذذ  الخذذاوأ الذذن خذذلع األالذذو وقذذ  التهذذوا. والتنظذذي  الخاصذذين  تالصذذوف ونو ذذض وؤوس ا  22-96ألالذذواع الذذن وا 

  ودتالذذج النظذذا  الوقذذابي تلذذ  تالليذذاج الصذذوف ونو ذذض وؤوس األالذذواع وتفعيذذل 1996اواليذذض  09الالذذؤوي فذذي 
السع  ال افنض الفساد والتصدي لتهواص األالواع التي أصتنج تقتون باوا,  أا و خ ووا  اوا,  الفساد  وتبيي  

ألهاليض تال ان توسي. الااع اوا,  الصوف ليهالل اوا,  أا و ت ووا "ي ون النلها وسذا,ل األالواع  وقد صاو الن ا
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الدف. والقي  الالنقولض والسنداج الالاليض الصادوا تالعاللض الو نيض أو األانبيض وستا,  اليهص والق ذ. النقديذض اليهبيذض 
 .1واألنااو الاواالض والالعادن النفيسض"

تهذذديد العقوتذذاج تلذذ  الخذذالفي التهذذوا. فذذي الاذذاع التهواذذص األالذذواع  ان نالايذذض التاذذاوا الخاوايذذض تقت ذذي
وتداولها ت واقض ريو قانونيض لسد  ل الالنافي التي ته ل الالواج ريو هوتيض لوؤوس األالواع وقد توس. الااع هيا 

نيذث تقذو  الفساد لينتقل ال  البنو  األانبيض والهو اج العااللض في الائا,ور بن  الخليفذض  هذو ض سذونا وا ...   ت
بتع  الالناوواج والنيل الستنئاف العاللض الصعتض وتنوالها في ه ل أوبذا  الذ  بلذدانها األصذليض الذن خذلع تذدا 

ل  الخاوأ.  آلياج دون انتوا  هووم تنوال األالواع الن وا 

وقذذد  هذذا تقواذذو صذذادو تذذن هي,ذذض السذذلالض الالاليذذض الدوليذذض األالوا يذذض ريذذو الن واليذذض أن الائا,ذذو تعتبذذو 
سذذو  خالذذس دوع افواقيذذض الذذن نيذذث تهواذذص األالذذواع ت واقذذض ريذذو هذذوتيض نيذذث بلذذغ ناذذ  األالذذواع الالهوبذذض  ذذالن أ

  ويلذذ  نظذذوا لواذذود  لذذواج تذذتال ن الذذن 2008 -1970الليذذاو دوالو فذذي الفتذذوا الالالتذذدا الذذن ر 25النهذذا أا ذذو الذذن 
ص تفواتيو السل. الالصدوا أو خللها هو اج االستيواد والتصديو الالنليض واألانبيض الن استلللها الن خلع التلت

 .2الالستوودا

نيث تت  تالليض تهواص األالواع الن خلع تقدي  أوقا  ال  الصذالح ال ذوا,ص ال تتناسذص الذ. وقذ  األتالذاع 
الالعلن ونا  الفوا,د السنويض التي يت  تنوالهذا الذ  الخذاوأ الذن بذل تعذ  الهذو اج التذي تسذت الو فذي الائا,ذو فذي 

ل الن خلع ت خي  الفواتيو للالذواد األوليذض الالسذتوودا  والذن يلذ  الذا تناقلتذه وسذا,ل هت  الالااالج وات  األالو ال 
اإلتل  نوع ق يض "الخابو سانوفي افنتيس" التي وور  التسهيلج التي الننتها الن والض لال ل هيا الهذو اج فذي  

ا تذن فوا,ذد نتياذض   الذ  تنواذل التذالغ تتذاو 2009/2011ا او قواتد االست الاو  اال أنها تالذدج خذلع سذنواج ر
التلتذذص فذذي القيالذذض النقيقيذذض للالذذواد األوليذذض الالسذذتوودا والالسذذتعاللض  الذذدخلج لتصذذني. تعذذ  األصذذناف الدوا,يذذض 

 التسي ض بونداج الهو ض اإلنتاايض.

وقد  بج تعد الالقاونض ال. تع  الالتعااللين األخوان ولنفس الالواد واود فواوق  بيوا ادا بين سعو الالادا 
و ذل هذيا النيذل لذيس ن ذوا تلذ  هذيا الهذو ض دون ريوهذا  فهنذا  الا يذو الذن  الذوا100ل ال  ندود نفسها قد يص

                                                 
  3نوو الدين  ناي  آ او الفساد االقتصادي تل  االقتصاد الو ني  الي وا الااستيو   ليض العلو  االقتصاديض وتلو  التسييو  ااالعض الائا,و  1

2013 .66. 
 .10   2010-06-20ليو   5960اوادا الخبو  تدد  2 
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الالؤسساج األانبيض العااللض في الائا,و تلاي ال  يلذ  لتل يذض التنذويلج التذي تقذو  بهذا الذ  الخذاوأ تنذج يواعذض 
 استيواد الدخلج أو الواد أوليض.

االقتصاديض الدوليض نيث تهيو النظالض الهفافيض الدوليض في تقواوها والائا,و ليسج تالعئع تالا ياوي تل  السانض 
أن الخسذذذذا,و االقتصذذذذاديض الالتاهذذذذوا تذذذذن ت ذذذذخي  فذذذذوتوا السذذذذاتداج الالوتت ذذذذض تالهذذذذو اج الالتعذذذذددا  2009سذذذذنض 

 الانسياج تتعده في الااللها نا  الساتداج التناليض التي تقدالها الدوع الابوه لفا,دا الدوع النااليض.

  %10  الالذذا يذذؤدي الذذ  اوتفذذاع األسذذعاو فذذي نذذدود % 30الالتوسذذ ض لت ذذخي  الفذذواتيو بذذذ ونذذددج القيالذذض
وتذذؤ و هذذيا الو ذذعيض تلذذذ  واقذذ. التناليذذض تلذذذ  الالذذده ال واذذل نيذذذث ي ذذخ  سذذعو الالذذذواد الالدخلذذض فذذي الصذذذناتض 

لالواهذذض الذذ  الالنليذذض الناهذذ,ض  وتذذؤ و تلذذ  قذذدوتها التنافسذذيض تلذذ  الالسذذتوه الذذدولي  وتخفذذ  الاليئانيذذض العالواليذذض ا
الالنهذذ ج القاتديذذض  والهذذاوا. الصذذنض  وتعوقذذل التناليذذض االاتالاتيذذض وتوفذذ. سذذعو الالذذواد األساسذذيض الالذذا ياعلهذذا فذذي 

دوالو يواليا   وقد لايج الدولض ال  فو  رواالذاج  1.25ريو التناوع ال تقاج التي تعيش نالض فقو ر أدن  الن 
  نسص تيايداج الالديواذض العاالذض للاالذاو   وتبذين هذيا الليون دوالو 810بذ  2011تل  الالهوبين قدوج في سنض 

األوقذا  اوتفذذاع نسذذتض التهواذذص ورذذ   ذل الاهذذود الالبيولذذض لتعئاذذئ ال افنذذض هذيا الظذذاهوا سذذوا  الذذن خذذلع اإلال انيذذاج 
 التهواض  أو التدابيو القانونيض.

 اآلثار االقتصادية للتهريب على التجارة الخارجية.المطلب الثاني: 

 راياج وتنقي  لتنفيي الدولض لالؤسساج الالااع تع ي الوساليض القنواج تبو والتصديو االستيواد ياجان تالل     
 وتؤالن تسهل  الالخا و...  تيالين قوو  ر للالتعاالل االقتصاديين االتيائاج توفو الالس وا  االقتصاديض السياسض

 تهذوا تالليذاج التهواذص أن ريو االست الاواض  الهاواعه  لتنفيي اليقين وتالننه  واالاتالاتيض االقتصاديض نها اته 
 نتياض الالهووتض الواودها الن العالواليض الخئانض نوالان خلع الن الوا ح األالو وهو االقتصاديض  السياسض أهداف
 الالهووع االقتصادي النهام تقواتد اإلخلع ال  الالستنقض  تاإل افض الاتايض دف. الن التهوص

 .التجاري  التبادل شروط على التأثير -أ
 تقو  التي للسلعض العالالي السعو الن الوف. هي الصادواج تل  الاالو يض ال واتض فو  أهداف بين الن

 انتااواذض تقذوا تتالتذ. التي الدوع الن الاالوتض أو بدولض األالو تعل  ايا خصوصا بتصديوها  الالاالوتض أو الدولض
 تفعله الا هو وهيا صادواتها  تل  االو يض  وا,ص فو  نتياض أوبانا تنق  فهي العينض  سلعض لتصديو تالنستض
 .ال ل   أوبي رللبتووع الالصدوا الدوع النظالض
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 سذعو خفذ  فذي ورتذض العينذض  سذلعض الذن واوداتهذا تلذ  االو يذض  ذواتض تفذو  أن أي ذا للدولذض يال ذن
يل :  ال اع السلعض  هيا استيواد في النسبي الوئن  أو االنتااو الن بنوع تتالت. الدولض  انج ايا خصوصا العالالي 

 الذ  سذيؤديالذنفع  الذن واوداتها تل  االو يض  واتض فو  األوووبي اإلتناد أو األالوا يض الالتندا الوالياج قواو
 وهذيا تالاليذا  سذعوا انخفا     والن تليه ال لص انخفا  تنه يتوتص الا وهيا الداخليض  تيسواقها أسعاوا اوتفاع

 .الالستوودا الدوع الصلنض في التااوا هووم سياعل الا
 الت ا,. اليها دخلج التي الدولض تالصلنض وي و االقتصاديض اخ او هيا تنقي  دون  ينوع السل. تهواص

  الياج التادلض تل  التتادع يقو  وتالتالي تليها  ال لص نق  نتياض الالنليض السل. أسعاو تنخف  نيث الالهوبض 
 الو ني الالصدو تالصلنض ي و الالا العالالي  السوق  في األانبيض السل. الن أقل ت الياج الالنليض السل. الن أابو
 .تالدولض األفواد الداخيل تل  واؤ و

 .اآلثار على إيرادات الميزانية -ص

اإليذذواداج الاالو يذذض الذذن أهذذ  الالذذواود التذذي تلذذيي الخئانذذض العالواليذذض خذذاوأ ن ذذاق الاتايذذض البتووليذذض يلذذ  أن  تال ذذل  
 الوسو  والنقوق الاالو يض تال ن خئانض الدولض الن النصوع تل  الواود تال ن الدولض الن التافل تالسيوا التناليض.

والنقذذوق تالختلذذا الصذذيغ فذذان يلذذ  ينذذو  ولالذذا  انذذج اواالذذض التهواذذص هذذي الناولذذض الذذتالل  الذذن دفذذ. هذذيا الوسذذو  
 خئانض الدولض الن التالغ هاالض واؤ و تل  اهودا التنالويض.

ان التخل  الن دف. الوسو  ينع س تلذ  اليذئان الالذدفوتاج  وااعذل الدولذض تلاذي الذ  ئاذادا ال ذوا,ص  أو اللاذو  
الاالو يذذض بنسذذتض لذذءواداج  ليذذض واو ذذح الاذذدوع التذذالي نسذذتض اإليذذواداج  الذذ  تقلذذي  بذذواالج االسذذت الاو والتناليذذض.

 .2014ال   2010لاليئانيض الدولض الن 
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-2010(: يوضح نسبة اإليرادات الجمركية مةن اإليةرادات الكليةة لميزانيةة الدولةة خةال الفتةرة 12الجدول رقم )
2014. 

 الوندا رتالالليون دأ 

الاتايذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذض  السنواج
 البتووليض

 ذذذذذذذذذذذذذذذوا,ص 
 الالتاهوا

 ذذذوا,ص 
ر 

 التاهوا

ناصذذذذذذذذذذل 
التسذذذذذايل 

 وال ات.

ايذذواداج 
ريذذذذذذذذذذذذذذذو 
 اتا,يض

ناصذذذذذذذذذذذذذذذذذل 
 الاالاو 

نسذذذذذذذتض ناصذذذذذذذل  الالاالوع
الاالذذذاو  بنسذذذتض 
 اليواداج الاليض

2010 1835.8 367.8 1.5 32.7 - 170.3 3281.5 5.2% 

2011 1472.4 560.7 1.5 39.7 - 160.4 2992.4 5.4% 

2012 1519.04 757.85 2 43.77 - 232.58 3469.08 6.7% 

2013 1615.9 903 1.5 49.4 - 228.3 3820 6% 

2014 1577.73 866.12 3 59.3 - 485.7 4218.18 11.51% 

 .الالصدو: الن اتداد ال الص تاالستعانض تالاوادا الوساليض

 اآلثار على الصناعة المحلية-ج

اإلنتذاأ الذن  ل الدوع تعالل ااهدا تل  اتخاي لنالايض انتااها الالنلي الن خلع اتخاي تذدابيو تال ذن هذيا 
الت وو لالوااهض الالنافسض ال. اإلنتذاأ العذالالي  وتفذو  فذي سذبيل تنقيذ  هذيا النالايذض وسذوالا بنسذص العينذض تلذ  

 نفس الالنتوأ الالستوود.

لان التهواص قد يلوق السوق الالنليذض تالنتاذاج أانبيذض  وين ذ  هذيا النالايذض انتااهذا وي ذون لذيل  انع اسذه تلذ  
ال ن الذذن النافسذذض الالنتذذوأ األانبذذي وهذذو فذذي رالتذذه القلذذد الالذذا يهذذدد اسذذتقواوها الالذذالي الالؤسسذذاج الالنليذذض التذذي ال تذذت

 .وتالتالي ي ون الصيوها اإلفلس  وتقو  وقتها بتسواح العالاع الالا ي اتا الن نا  الت الض
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 اآلثار على التضخم -أ

ان التهواص يليي السوق الالوائاض التي ال تخ . ال  وقاتض  وال تدف. الا تليها الن نقوق ال وابيض الالا  
الت ذخ   " يقذو  وأس اعل األسعاو الوتفعذض لعذد  خ ذوتها لوقاتذض وسذاليض  فئاذادا األسذعاو تذؤدي الذ  ئاذادا نذدا 

وفذذذي خذذذلع هذذذيا   يذذذضالقتصذذذادياج االنتقالالالذذذاع الالهذذذوص تاسذذذتنفاي انتيذذذا ي العاللذذذض الصذذذعتض الذذذن الذذذدوع الفقيذذذوا وا
الت خ  وتقل فذو  تنصذيل ال ذوا,ص الالذا ياعذل الفاذواج فذي الذدخوع أا ذو سذو ا واتسذاتا    العالليض تئاد فو 

 واللي االست الاواج  وي و تالالنافسض ويقل  نا  التااوا النوا  وائاد الن استالواواض الفقو".

 اآلثار على السوق المحلية -د

تاونذج   الوسالي هو تل  النها اج الخا عض لوقاتض الدولض  بينالا يال ل التهواص آليض الوائاضان االقتصاد 
ت واقذذض ريذذو هذذوتيض  تنيذذث تولذذد النافسذذض ريذذو التااف,ذذض ويلذذ  تسذذبص تالليتذذي االسذذتيواد والتصذذديو اللتذذين تنذذد ان 

تلذذ  نسذذاص االقتصذذاد ت واقذذض ريذذو هذذوتيض  واللتذذين تهذذاعان الال ذذاوبض تليذذض تنقيذذ  اابذذو وبذذح الال ذذن ولذذو  ذذان 
الو ني  الا ليل  الن انع اساج سلبيض تل  صنض الالذوا ن ألن هذيا الالذواد الالهوبذض الذ  البلذد ال تخ ذ. الذ  أي 

 فن  أو وقاتض تل  الواصفاتها والده ال اتقتها لالعاييو االستهل .

ي الذ  نذدوتها فذي السذوق ان تهواص الالواد الليا,يض الالدتالذض الذن  ذوف الدولذض  يهذ ل اسذتنئافا لالذواود الدولذض واذؤد
ل  بوالاض استيوادها الن اديد ويال ل يل  أتتا  ا افيض تتافل بها خئانض الدولض.  الو نيض  وا 

 التأثير على الجهاز اإلنتاجي. -و

الذذن بذذين األهذذداف التذذي ت ذذ ل. اليهذذا  ذذل دولذذض  هذذي النفذذاظ تلذذ  اهائهذذا اإلنتذذااي خاصذذض الصذذناتي  
والئواتي النه  ويل  لاون أنه يعبذو تذن القذوا االقتصذاديض لهذا  فاألهذداف الالتوخذاا الذن فذو  ال ذواتض الاالو يذض 

الخصذو  للصذناتاج الناهذ,ض تل  الواوداج هذي نالايذض االقتصذاد الذو ني والتاذاوا الخاوايذض تالوالذا  والسذالا  ت
دخالهذذا الذذ  اقلذذي  الدولذذض  وتو ذذها تذذالنالو والت ذذوو نتذذ  تصذذتح قذذادوا تلذذ  الالنافسذذض   لاذذن التهواذذص الت ذذا,. وا 

تالسذذوق الالنليذذض دون دفذذ. النقذذوق والوسذذو  الاالو يذذض الالسذذتنقض  وتالتذذالي بيعهذذا تي الذذان النخف ذذض القاونذذض تي الذذان 
الذذ  تف ذذيل السذذل. األانبيذذض والتذذي رالتذذا الذذا تتاليذذئ تذذالاودا  وتالتذذالي فذذان السذذل. الالنليذذض   الذذا يذذؤدي تالالسذذتهل  

تن يل  رل  الالؤسسذاج وتسذواح العالذاع  وتالتذالي اوتفذاع السل. الالنليض ستختفي تدواايا الن األسواق الالا ينتج 
 العدالج الت الض. 
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 الفصل الثالث: خالصة

الاليداني والالعلوالاج الالقدالض و الالساتداج الالالنونض الن لقد تبين لنا الن خلع الا قالنا ته أ نا  التوب     
  -تس وا- وف الالسؤولين في الفتهيض أقسا  الاالاو 

تين اداوا الاالاو  تسع  ااهدا ألدا  وااتاتها و ودع أي الناولض تهواص تالختلا أنواتها لتنالي التااوا 
 الخاوايض واالقتصاد الو ني الن الفساد.

 الذن ابتذدا ا و ذعها تذ  التذي التهواذص  لال افنذض الهذااللض الو نيذض اتيايضاإلسذتو  تعذو  يلذ  تعذد قالذج  ذ 
 الذديوان الذن  ل في الالتال ل التهواص  ال افنض في الالتخص  التنظيالي اإل او بتقدي  قالنا نيث   2005 سنض

  .التهواص لال افنض الالنليض اللاان و يا التهواص لال افنض الو ني

   قالذج تعذد يلذ  تعذو  اخ ذاو االقتصذاديض للتهواذص  سذوا  للالذواد الليا,يذض األساسذيض أو للنيوانذاج  أو  
للالذذواد البتووليذذض  أو للالخذذدواج ....  الالذذا يذذؤ و تلذذ  ايذذواداج الاليئانيذذض العالواليذذض وينوالهذذا الذذن التذذالغ السذذتنقض لهذذا 

لذوق السذوق تالنتاذاج أانبيذض  ولذه تذي يو تلذ  وريو النصلض   الا يؤ و هيا األالو تلذ  الصذناتض الالنليذض ألنذه ي
 الت خ  وتل  السوق الالنليض.
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سممممالت اسة اسمممم  لضسممممى ط اسةممممة  نىممممر ظممممة، ة عل مممم  اممممل ااظممممة  اسةةسمممم   ضض ىمممم  لةسممممض  اة اسلةممممة    ة    
ضصة   هة عة ج قاةات اس سما       ل  مةا نمل اعضىمك   ملةق اس قةلم  اسااة سم  امل طم ك  رهاضهمة نلم  اسلمةةة 

ا مم ةن  ضاممة ج ةممال الهممة   اسل  مم   اسلل  مم   ة اسرة مم   ةلةسضممةسم  ممعل ابامم   ض ىمم  لا ممةطةت اقضصممةة     مم 
 االقضصةة اإلر اام.

ةضلال  ،ا م  اسللمث  مم الم اا حرم  ل لمةت اسضه  مب نىمر اسضرمة ة اسعة ر م    ة،مة ابام  اسم   اسمضةنر    
ضةر م  اسة اسمم  الممة ا   مم  اسممةةا   اسضمم للممات سممىةل ةت اساهمم ل ل لهمم ا االضرمةة ةاممةد ضلةنممق اسظممة، ة امم  اسممةة  

 اسل ةة االقضصةة   ةاالرضاةن  . اس   ضى ل  اسةةس   م

اممم  اإل مممة ة اسمممر ا،ضامممة  اسة اسممم  لضه  مممب اسلةمممة   ةةل    ،مممة امممل اب ممم ة  ابعممم د اس ةلىممم  سىضمممةاةق  ة    
اسضاىمم   ضاة ممم ة اممم  امممة اسمممضةد نى مم  اةقمممك اسا ممم ع اسراا ممم    مممم ،مم ا اسارمممةق  ةسمممة  ل اباممم   سمممضةنم ةممملط 

لةسض ممممةالت اسضممممم ال ض ضمممم ك لةسلممممةةة اسطل   مممم  سىممممةةق  اساضممممةر ة ىمممم  اسظممممة، ة لالهةاهممممة اسةاسمممم   السمممم اة اممممة ض 
لةساعة ات ةاساهىةسةت  ضه  ب اس اى  اسص ل   اساضةر ة لةب معةص  ضلمةةق اسعمةاةت االقضصمةة   ةلصمل  نةام  

ابام  لق اسا ةطةت االقضصةة   اسضم ضضرمةةا اسلمةةة اإلقى ا م  سىةةسم  سمةا  ضامت ا مةا  ة ا ة ةم   ةلةسضمةسم  معل 
  ضةم ة اس  لق ارةق ال ، ة اسارةالت نىر لةد  انضلة ا ال عةةع لق ااهة س ةااق اضا ماة نمل اسضه  مب 

 اسض ى ة  سىلةة   ةسة  اهة ضىض م  م ل ض اسضلس  ات اس ةا  سىظة، ة.

اض مةاات  رلضت اسة اس   ل سىة  اساهم ب ال   مةة نمل المة  اس  لا م   ا   ام    امق نىمر اسا ة ام  لم ل اال   
اساضأض   ال اسضه  ب ةاسضلةس ك اساض ضل  نا   للرة نل ضل     لل  قة  ال اب لةح لأقق اسضلةس ك اساالا    لىاة 

 ااةت اسضلةس ك اساض ى   لضال   ناى ةت اسضه  ب لىاة ضاةقص ا ةط .

سل لضهمة امل ةةسم  ةس ة لةد ةاةلة  ل االعضلك  م  س ة  اسلةة   ل ل ةةسض ل   لق اسةا   ابسةسمم    
اسضمأر   نىمر بع د  ةلةسضةسم  معل لمق ايس مةت اسضمم ضسمض اىهة اسةةسم   مم اطمة  س ةسمضهة االقضصمةة   اسهةة م  اسمر 

حس مممم  ض ممممملق ابسممممم ة  ، س ةسمممم  ابسممممم ة   اسس ةسممممم  اسا ة مممم   اسس ةسممممم  اسرلة  ممممم   اسس ةسمممم  اسرا ل ممممم   اسس ةسممممم  
.اسخ( ال  أاهة اسضأر   نىر ل لةت اسضه  ب  ل مث  المل اةاع ق.  اساالرضاةن   اساض ى   عصةصة لعنةةة ضةا 

 سىةةس  االنضاةة نىر ، ة ايس ةت لىهة  ة ل ةهة ال  رق ا ةسر  ا لق ضه  ب اةع ا  ل ال اسلةة  .

 م ا ةلق  س     مة  اساهم ب لض مة   لمق اساصمة  ك اسضمم  ضلاىهمة لمة ا امل اسضلةم   سضه  مب اسلةمةن     
اهة سلسممضهل   ة ممةعق  ممم لسممةب  نلممة  اسضه  ممب اصممة  ك ضلةمم   اسلةممة   ةا ىهممة  ابرممة  ةصممةال اسممر ض ممة 

اسا ةام  سىاضمةعى ل  مم لى م  اسضه  مب  اسلمم   لم ل سم   اس م ا  ةل م  اس اىمم  لةسسمة  اسامةاا   اس  مةة  اسضمم ضممة   
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اضةل ضهمة  لامة   ضلم   بنةال اسةةس  ا ةلق  ض اساظ  نل ناى ةت اسضه  ب  ة ضسمه ىهة  ة ةماةل اسمضعىص امل
ال ضلةس ك اسضه  ب اسغ ااةت ةاساصةة ات اسضم ضسىط نىر اساه ب  م لةق ةملط   لةإلةمة   اسمر امة قمة  ل مةة 

 ال   ص ضةاةق   س اساةق  م لةق للس  ساةة ا  ا .

 اسضم  الل اسضعلصهة ال ، ا اسللث اساضةاة  أهم النتائج:

 ةاسس ةس   اسس    ض ضل  قة  ةا    سىضه  ب اسرا لم.ال اسل  ةت االقضصةة   ةاالرضاةن    -

ال اسضه  ب اسرا لم اةرةة  م لق لىةال اس ةس  لاسب اضلةةض   ةسلل نة  اسضصة  سم  ،مة اسا ملى   اامة  -
 ؤة  اسر ااض ة ة  ة صلح ظة، ة نةا   ض ة ش ا هة اسارضا  ةلأاهة قمة  الضمة  ،لةسم  اسراا م  ابل(  

 ةاس قةل  ةاس ةع ال ارق اسلة ااهة. عل  س   ضطىب ا اةة 

ةرمممةة اسضه  مممب اسرا لمممم  مممم لمممق اسارضا مممةت اساض ةاممم  ةاساةا ممم  ةلاسمممب اعضىلممم  اال  اممم   لرممم   ممماةال  مممم  -
 اسارضا ةت اساةا   سة ك اس قةل   ةاسا ق اسر رام اس    اسس   .

 ضاةع صة  اسضه  ب ةاعضل هة ال لىة اسر حع . -

 ىةضاةع  سلةل  لسب عصةص ةت لق ل -

 ،ا   اإل اةة اسس ةس   اسصةةق   م اسضللمق لالة لم  اسضه  مب  ام  ةرمةة ارم ا ات لل ىم  لضل  م  اضمة    مم  -
 اسا ةال  ةضلةل اصلةل  لعصللةت س ةس   ةارضاةن   ةاقضصةة   اعضىل .

  ،ا   اسةااع اسة ام ةاس قةل  اسةاعى   سةد اسل ة  م اا  اسضه  ب قلق ةقةن . -

اسضرممممة ة اسعة ر مممم  لصممممل  نةامممم  ةعطة ضمممم  نىممممر االقضصممممةة لصممممل  عةصمممم  ةنىممممر  عطممممة ة اسضه  ممممب نىممممر -
 اقضصةة ةت ةةق اس ةس  ةالس اة نىر االقضصةة ةت اسه   ةااهة اقضصةة اسراا  .

قى ا   ةالى   ضضصةد سهم ة اسظمة، ة سمةا  امل عملق اسضمةال   اس ةاةا م  ةاسضاظ ا م   -  ل ،اة  رهةةا ةةس   ةا 
 ض ةةة. ة حس ةت اسا ةسر  اسا

 ل اسرهممةة اسراا   مم    مم  اضة رهممة اسها ىمم  اال  اهممة رهممةة ا ضلمم ة  ممم ارممةق ضل  ممك اساصممةص اس ةاةا مم    ة  -
  م ارةق اسضلةاث اسه  ةت اساض ى   لةسةقة   ةاس لج.
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ال اةقمم  اسراا مم  االسممض اض رم ل ممث   ضل ،ممة اساهمم ل ل ااط مم  نلممة  ل ممث  ممض  ا ممق اسلةممة   اساه لمم  اممل  -
 ة ات ةاسىل ...( الة  ة ةلة.ا     ة ،اع

ال اممل اسممللةت اسضه  ممبا ا ممص اس مملة     ممم اضعممة  اس مم ا ات  ةا ممص اساسممة س  سللممة  اساهمم ل ل ،لة ةاممةت  -
اسضه  مممب(  اس  اق مممق اإلةا  ممم   مممم ةرممم  لمممق ا مممةط اقضصمممةة   ة ضرمممة    ة اسمممضراة   ةاسسمممىط  اسض ة   ممم  

 عةص  ةسىضه  ب لصل  نةا .سل ض اساةظل ل اسضم ض لق ل    عصل  سىلسةة لصل  

 ة ك اسهة  اسارضا  اساةام  م ناى   اةاره  اسضه  ب. -

لةر  اسسىط  اس ةة    اسر اسض لس    لر  سضال اهة ال اةاره  اسظة، ة اسعط م ة  ة  مةب اإل اةة ةاسل ةس م   -
 سةد نةة ال ابرهاة ةاسه  ةت اسالىل  لالة ل  اسضه  ب.

ةا مممة   ممم  اسمممضغى  لصمممل  اةةمممةن   ال امممل ل مممث حس مممةت اسضةظ مممك اسضمممم ال ايس مممةت اسةقة  ممم  اسالمممةةة قةا -
ضعة  سىللة ة قة  عةةنهة سىةال  ةاسرهة    ةال ال ل ث حس ةت ضس    اس طمةع اسعمةص ةاس طمةع اس مة  

 للق  لة   .

 اضسةع  ق   اسسة  اساةاا   اسضم ال ضعة  اسر      قةل  ةالةةالت اسض طةلهة ضل م ةةل رةةد. -

 ةس   رهةا اسرا لم  م الة ل  اسضه  ب  ةاساةاة اسا ىةة....اسخ     اسرهةة اسال ةس   اال  اهمة   م  نة    -
لة  مم  بل اسضه  ممب  مماةاة  ةاساممةاة اساسممضة ةة اسا ىممةة  ممم ضاا ممة اسممضا   ةاس طممةع السمم   صمملح  ممم قلممص 

 االضهة  ال علق ضةاطؤ ل ض ابط اك ا  ل ض اساسضة ة ل اسغ ة  ل.

اسارضا  اساةام س   لىغ اب،ةاك اساضةعةة اا  لةسضلس س له ة اي   ةالة لضهمة ةاسضصمة  سهمة ةل مك ةة   -
 لةسضهة ةاسض ه   لهة.

ا ص اسضةن   لاعةط  اسلسةة لصل  عةص  ةاسضه  ب اسرا لم لصل  نةا   م اسل اا  اسض لة م   ةاسضمم ال  -
 ر ةق اس ةةا .ض لا اال اةة ا نىر   س  ةح االسض ةا  ةاسااا،   م اب
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 التوصيات

ة الااة  م ابع   اسض ل ا نىر ل ض اسضةص ةت اسضم  الاهة  ل ضسة،  ةسة اسل ة  م لىمة ة ضصمة   ةةمح  
سا ةسرمم  ،مم ة اسرمم ا   االقضصممةة   لصممل  عةصمم  اسضه  ممب اسرا لممم لصممل  نةامم  اسضممم  صممللت ضهممةة ل ممةل اسممةةق 

 ةلىةاة س ست  م ا اق نل  س .

 اسصةة اسضأل ة نىر ة ة ة. ة الل  م ، ا

اس  ممممة  لة اسممممةت اممممل قلممممق اسه  ممممةت اسالىلمممم  لةسةقة مممم  ةالة لمممم  اسضه  ممممب اممممل عمممملق االسممممض ةا  لممممةسعل ا   -
ةاساعضص ل ال  رق ضلة ة اسااةط  ابلر  ن ة  سىضه  ب  ةض ع ص حس ةت ناىهمة  ةاسا مة ص اسضمم  الم  ااهمة 

 ح حس ةت اس لج رة ةة الر  ارةن .ا ضللة ر ا   اسضه  ب  ةضلة ة ابسلةب  ةاقض ا

اال،ضاممة  لةسرةااممب اسةقة  مم  باهممة لل ىمم  لضراممب اسلر مم  اممل اسا ممةلق قلممق ةقةنهممة  ةلل ىمم  لمم س  لةس ةممة   -
نىمممر لممم ة  اسر  اممم   مممم اهمممة،ة قلمممق  ل ضسمممضللق  ة  مممة  ضأر  ،مممة  ةض مممةل   ط ا همممة  ة صممملب الةصممم ضهة  

اسمممؤةس   لمممق ابطممم اك اسلةنىممم   مممم اسارضاممم  ة ل مممر  مممم لمممق  ةا ةسرضهمممة ةضل مممم ناى ممم  الة لممم  ،ممم ة اسظمممة، ة
ابلمممةاق ةة  اسمممةااع اسمممة ام ةابعلقمممم ةةممما   اسلممم ة ،مممة صممماة  ابامممةل  مممم ارمممق ،ممم ة ابةةمممةع ة،امممة ض ممم  
نطمة ه  ابسمةة ةاس مةةة امل عملق ضصم  ةت  اساسؤةس   نىر ابس ة  م ض ل    لاة همة نىمر اسااا،م  ةاالسمض ةا  ةا 

ىممر اساة سمم  ةلممق  طممةا  اسض ىمم    ةنىممر اساسممةرة  ةاساممةاة   ةاسرا  ممةت  ة   ،ممة اممل ايس ممةت اسللممة   ةض مم  ن
اسضم لعالةاهة ا   ر ة   االسض ةا  ةال  ر ة   اسلسةة ل ضم ااةان      ل اس اق  ض  نىر اساسللةت ةس س نىر 

 مم ه  ةمماة  ،   ةاسمم  ل  عةمم ةل اساضممة   سسممة اسرغمم ات ةسممضلل اسلةا مم  لةعض ممة  اس رممةق اسااةسممل ل اسمم  ل ضممضلل  
 سىضةال   اس ةاةا   ةلاة ضه  ال ض سك  ة ضسىط.

ةال    ل االعض ة  اسةق   سىاسؤةس ل  م اعضىك اسةظة ك انضاةةا نىر ا مة    اةةمةن   ةق  م   ة امة     
 ،  ةت اسض ى   ةل  ةا نل اسةال ات اس عص   ةاسرهة   لل ى  لالةص ة ، ة اسظة، ة.

اسا ىةاةت ةااس ةلهة لم ل اعضىمك اساصمةسح ةابرهماة اسالىلم  لالة لم  اسضه  مب ام  االةا م  ةاةل ضلةةق  -
اسممضلةاث ،  مم  ضاسمم   ا لا مم  ضلممةل سهممة لامم  ا ىةاممةت نممل اس طةنممةت اسلةسممةة  ةنممل اس مم لةت ةاال ممعةص 

 اسلةسة ل.

اسا ىةامممةت ةاسعلممم ات ة المممل سه  ممم  اسضاسممم   اسض ةامممق لضمممر اممم  اساؤسسمممةت ابرال ممم   ات اسصمممى  سضلمممةةق    
 ةاسضرة ب.
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 ي

ا رممةة حس ممةت لل ىمم  لةسممض  ةب اسسممة  اساةاا مم  ةر ىهممة اممة ةا سىضلصمم ق اسةمم  لم ةاسرا لممم اممل عمملق  -
 ضة      ةط ضاظ اهة  م اطة  قةاةام الل  ةا اقب.

 ضل  ق  ةاة اس  ط  االقضصةة   اساعضص   م ر ا   اسضه  ب ةاسلسةة االقضصةة  ةاساةسم. -

لةت االقضصممةة   اسضممم ضلممة اممل االلضلممة ات  ةض ممر   اس مملة     ةاسااة سمم   ةضممةن  اسلممةا ا  ،ا مم  اإلصممل -
ةضممم ةع اسلةسمممة ل  ةال  المممل ضل  ممم  ضاا ممم  اقضصمممةة   ةةل اسعةمممةع اسمممر حس مممةت اس ممملة    ةاساسمممة س  ةاس قةلممم  

 ةاسلةلا  اس   ةة.

نةاة لى   اإلسغة   ة لةسض ة ق ااة اسلةس    اسرا ل   اسض   ل   م اساظ  انةةة -  ال  ع د را ل   ض   ل  ةا 
 اضلةق مةت  نمةة نىمر اسراا م  ضصمة   اطمة   مم ةاسةةس م  اسةطا م  اسسمةل  ض   همة اسضمم اسضلمةالت اسمة  ة  رمق

 سىضرة ة. اس ةسا   اسااظا  اسر ااةاةاهة ةاقض اب

 ة اسمةت ارم ا  ض مر   ةلم ا اسرا لمم  اسضه  مب اساض ى م  ةاإللصمة  ةت سىا ىةامةت اسرام  نىمر اس امق -
 سهة؛ الة ل    ةق ضل    ةكلهة س   ة ضهةعصةص ة لراهة نىر اسض  ك ال سىضالل ة، ا لةسهة

 ةرم ا   ناةامة اسرا ل م  لةس ةمة ة   مط ضعمضص ةاسا لما  اسالىمم اساسمضةد نىمر را ل م  المةل  اا مة  -
 .عصةصة اسضه  ب

  ة اساه لةت نىر اس لض اس ة  ار ة ةس س اسرا لم سىضه  ب اسل ى   اسالة ل  ضل    نىر اس اق  رب -
 نةةس  لة ة ة اساسضهى  ضلس س ال ااطلقة ضا  سارا  م اسلةنى ل لق ا  ا  ط    نل ة س  الصة ،ة 

 ال ااطلقة اساس ر  ، ا لةن  اساطةسل ل االقضصةة  ل اساض ةاى ل اسر ةصةال اساه ل  اسلةة   اسضهل  نل
 اإلاضةر  . ةلةلةاضه  لااضرةضه  اسالةق  اساعةط 

 لامة اسسة ةة ةاساظ  لةس ةاا ل ةةاة   ةااللضلة  اسلاا  ةاساسةنةات اسضسه لت ةض ة   اس لة    الة  ضل  س -
  نمةال طم ك امل االقضصمةة  ل اساض ةاى ل ا  ةاسضص  ةت اسا ةالت لة    م اساها   علق ةت اةةاةت   هة

 اسراة  .
  مم اسرة م  اظهمة  ط  م  نمل ة سم  اسضه  مب  الة لم  ارمةق  مم ل   مم ةةسمم ض مةةل سضرسم ة اس امق -

 ةاسض م      اس ةاةا م  ةاسضاظ ا م  ايس مةت را م  ةضل  مق ضىل ضهمة  نىمر ةاسلم ص اساسمةنةة طىلمةت ام  اسض ةامق
 ، ة ارق نىر اسلصةق ال اسةةس   الل اس   اس م  اسا ىةاةت  ضلةةق  م لةسارق اسا ةاى  الة  ال ااطلقة

 طىلهة. ناة اساسةنةة
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 افاق المستقبلية للدراسة 

ا ض لةت سضلمةل  ال انطة  اراةن  ا ضأ اة نىر اسضرة ة اسعة ر    اسضه  ب اسرا لم ر  أضل ة ا   ضاة ساةد 
 اةاة   للث اسض لى    ةضأضم لاة  ىما

 اسضه  ب اسرا لم ة ار ة نىر اسضرة ة اسعة ر   لةس  اساغ ب اس  لم 

 اسضه ب اسرا لم ة ار ة نىر اسعا ا  اس اةا   لةس  اسراا   

ة م ابع   اضاار  ل الةل قة   ةاة اس ة ئ ة سة ل م  قى ق ال علق ، ة اسا ل ة ة اهلل ال ة ا    
 اس صة.     
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لىلك متالالركبمر لكبنل ربللالبتكل لالييل،لحيلليتملاستيرايليت ييرلال ضمئللخمرجلالترياةلالرسكيتل يليينلالكريرلا

لكنليقللالحتيرليالرسيملالركر يتل يلتيا يرلالحظرل يلالتتييي.
قملتهريبالالركر ب ليظهببرل جربملرريكببتلتتعبيأللحببيييلاغقبمليمليتلحبرل ضببرارل ك بملجلالترمريببتل(التربمر لالخمرريببت ل

ليا قت مييتل(ا قت ميلاليطر  لغ ثرلكنلييلتلق لآنلياحي.
الحبيللاربلقبيارينليتتبريعمةليتبيا يرلربمي لكبنللكركيابتلالضريريلالىلالكترعلالرزائبريلالبىلت رب للذال منلكن

للل.كنلهذتلالظمهر 
Résumé : 

La contrebande des douanes est une anciennes ravageuses Connu pour la plupart 
des sociétés, qui ont vu une sorte de commerce entre eux, qui a travaillé pour le 
combattre par tous les moyens à sa disposition, Aujourd'hui est devenu parmi le crime 
organisé le plus dangereux, Où ses effets ne sont plus une menace pour l'économie du 
pays, mais il touchent aussi la politique commerciale de l'état, et la santé de sa population 
ainsi la menace de leur propre culture et leur propre sécurité. 

L'activité de la contrebande est non-officielles concernant la circulation des 
marchandises et des capitaux illégales entre les territoires des États, Où l'importation et 
l'exportation de biens se effectuer dehors des canaux officiels afin d'éviter le paiement des 
droits de douane. 

Alors Contrebande des douanes montre que le crime dépasse les frontières des 
territoires et causer des dommages aux intérêts commerciaux et économique (l'économie 
nationale) à plus d'un pays à la fois. 

Il était donc nécessaire de législateur algérien à adopter un ensemble de lois et 
règlements et des mesures sérieuses afin de réduire ce phénomène. 


