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''من جلس في بيته بسبب الوباء فـله اجر الشهيد بإذن اهللا وان لم يمت''
ليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم انه اليصيبه  :(لقول المصطفى صلى اهللا عليه وسلم

- أخرجه احمد- )ر الشهيدكان له مثل اجإالما كتب اهللا له  إال

:التعریف بالمقیاس وعالقته الوظیفیة ضمن مقاییس شعبة التكوین:الفصل األول

:تمهید
من المعروف بالضرورة ان نظام التعلیم العالي له مدخالت ومعالجة ومخرجات وترتبط مخرجات الجامعة 

جتماعي والن مخرجات نظام التعلیم بمتطلبات التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة لمحیطها االقتصادي واال
العالي تتجسد في خریجي الجامعة والذي بكل تأكید هو مرتكز التنمیة في مصدرها ومصبها فالتنمیة 

)اإلنسان الصالح وباإلنسان المصلح اجتماعي((االجتماعیة واالقتصادیة الشاملة والمستدامة غایتها وهدفها 
تكوین طالب خمس نجوم:د فان شعار جامعتنا لهذه السنة هو ولتتذكیر ومن باب الوفاء بالوعو 

ــا مــن خــالل هــذا المقیــاس یقــع علینــا واجــب االلتــزام بمعــاییر  تحقیــق هــذا التكــوین المنشــود،الذي وعلیــه فإنن
المفــاهیم، المبــادئ ،المعــاییر الدولیــة ،والمكانــة الوظیفیــة ( یتطلــب منــا معرفــة اإلطــار التصــوري لهــذا المقیــاس

وهــو مــا نتطــرق إلیــه علــى النحــو التــالي فــي هــذه المحاضــرة مــن )  نســبة للمقــاییس التكــوین ذات العالقــةبال
:خالل العناصر التالیة

).نعتمد منهج األسلوب الوصفي في شرح المفاهیم مع منهج دراسة الحالة للمقارنة العملیة: (مالحظة هامة
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.اقتصاد دولي ماستر تخصص وعالقته بالتكوین في مرحلة الجماركقانون :أوال
والمالیـــــة االقتصـــــادیةمتســـــارعة فـــــي جوانبهـــــاتحـــــوالت مـــــن المعلـــــوم ان بیئـــــة المـــــال واألعمـــــال  تعـــــرف

المنظومـــة التعلیمیـــة علـــى مســـتوى التعلـــیم العـــالي، والبحـــث وهـــو مـــا یلـــزم ، )الوطنیـــة والدولیـــة(واالجتماعیـــة
ة لمتطلبـــات بیئـــة المـــال واألعمـــال المعولمـــة، والتـــي أن تســـایر تلـــك التحـــوالت بتخصصـــات مواكبـــ،العلمـــي 

تتجـــاوز الحـــدود اإلقلیمیـــة لتـــؤثر علـــى احتیاجـــات األعـــوان االقتصـــادیة، وأنشـــطتهم المالیـــة واالقتصـــادیة فـــي 
وألن بیئـــة المـــال واألعمـــال فـــي وقتنـــا الحـــالي تنضـــبط بمعـــاییر التنافســـیة الدولیـــة فـــي ،مختلـــف منـــاحي الحیـــاة

ستثمار، وحركة رؤوس األموال واألشخاص وجذب المدخرات، فقد اقتضـى ذلـك إصـدار مجاالت التمویل واال
المالیـة واالقتصـادیة والعلمیـة وأساسـها مراكـز البحـث العلمـي (ترتب من خاللها الـدول وهیئاتهـا تقاریر سنویة

ومنــاخ عمــال بیئــة المــال واأل(مجــاالت فــي ،) والجامعــات، ومختلــف الهیئــات االجتماعیــة والبیئیــة األخــرى 
) الــخ........، عوامــل جاذبیــة االســتثمار المحلــي والــدولي، التنافســیة الصــناعیة، اقتصــاد المعرفــةاالســتثمار

عرفـت بالمعـاییر )International standards.(أسـاس نمطیـة دولیـةتنجز تلك التقاریر الدولیـة سـنویة،على 
منـاخ األعمـال الـدولي، التنافسـیة الدولیـة، (ثـل تقـاریر الدولیة شملت المجاالت اإلنتاجیـة والخدمیـة، والبیئیـة م

ومـــن األمثلـــة األكادیمیـــة فـــي مجـــال التكـــوین فـــي تخصصـــات المالیـــة ،)الـــخ..تـــدفقات التمویـــل واالســـتثمار 
International Accounting)معـاییر المحاسـبیة الدولیـةى  كـز علـتر یالـذيإلفصاح المحاسبي والمحاسبة نذكر 

Standard IAS) معــاییر التقــاریر المالیـــة الدولیــة ،و(International Financial Reporting Standard IFRS)

، الحّیـز األهـم فـي التقیـیم واإلفصـاح عــن (IFRS)خصوصـا بعـد أن شـغل االهتمـام بالتقـاریر المالیـة الدولیــة 
)2004ســـنة (لحـــاليمنـــذ بدایـــة القـــرن اأرقـــام أعمـــال وأربـــاح األعـــوان االقتصـــادیة فـــي بیئـــة المـــال واألعمـــال

،ومما ال شك فیه أن تلك العوامل كانت دافعـا لصـانع القـرار التنمـوي فـي الجزائـر، وقـام  بإدخـال إصـالحات 
إصـــالح المنظومـــة و2010المحاســـبیة المالیـــة والجبائیـــة تــم ســـریانها مـــن ســـنة (التعلیمیـــة علــى المنظومـــة

04-17ینهــا إصــدار قــانون الجمــارك  بالقــانون بتحــدیثات مســتمرة  مــن ب)  الضــرائب والجمــارك( الســیادیة 
، المتضـــمن قـــانون الجمـــارك الجزائریـــة07-79المعـــدل والمـــتمم للقـــانون رقـــم 16/02/2017المـــؤرخ فـــي 

ــانون الجمــارك،ولــذلك فــإن إدراج مقیــاس  فــي میــدان العلــوم االقتصــادیة والتجاریــة وعلــوم التســییر وعلــوم ،ق
ســتر بصــفة أخــص للتخصصــات ذات الصــلة، یتطلــب توثیــق المعلومــات المالیــة والمحاســبة وفــي مرحلــة الما
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االقتصــادیة (التكوینیــة علــى المنظومــة العلمیــة مــن مقاربــة میدانیــة إلســقاط ذلــك التنظیــر العلمــي العــالمي
بمنظــور الدراســة المیدانیــة التطبیقیــة فــي بیئــة المــال واألعمــال الجزائریــة، وذلــك والتجاریــة والتســییر والمالیــة ،

لتحقیــق قصــد تجویــد التكــوین الجــامعي للتخصصــات ذات الصــلة وربطــه باحتیاجــات األعــوان االقتصــادیة ب
.مو هدف  تكوین طالب خمس نج

:الجماركالتعریف بقانون :ثانیا
هـو مـن الصـعوبة بمكـان ، وذلـك منطقیـا جـدا الجمـاركمما الشك فیه ان ضبط مفهوم موحد ودقیق لقـانون 

وأساســــها تطــــور النشــــاط ،فــــي حاجیاتــــه المتعــــددة  محلیــــا ودولیــــا،تطــــور المجتمــــع الن القــــانون هــــو الحــــق ل
مفهـوم تطـور من ارتباط تطور مفهوم قانون الجمـارك ب(انطالقـادائما،االقتصادي بشكل متغیر و مستمر 

ومـن التـدافع بـین النـاس ،)تنافسـیة األعمـالبتطـور الدولة ونظام الحكم فیها من جهة ومـن جهـة اخـرى 
شـباع الحاجـات المتعـددة والمتجددة،وقـد نستشـف ذلـك مـن قـول اهللا تعـالى فـي مواضـع عـدة لتح ٕ قیق المنافع وا

ولـــوال دفــــاع اهللا  (ومـــن التـــدافع لعمــارة األرض ..) وفـــي ذلــك فـليتنـــافس المتنافســون(مــن القـــرءان الكــریم مثـــل 

حتى في لحظـات نهایـة ضاألر وجسدت السنة الشریفة فضل عمارة .)  ...للناس بعضهم ببعض لفسدت األرض
لـو قـامـت القيامـة وفـي يـد  أحـدكم فسـيلة واسـتطاع ان  ( الدنیا إي قیام القیامة بقول النبي علیه الصالة والسالم

-وكما قـال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم)  يغرسها قبل ان تقوم  فـليغرسها
التـي تتطلـب قواعـد قانونیـة مسـتحدثة ،،العـابرة للـدول القـاراتولـذلك نجـد الیـوم مصـطلح الجـرائم المسـتحدثة

القـــوانین الجبائیـــة ،یـــرتبط ویتكامـــل أو یتـــداخل  مـــع الجمـــاركلـــذلك فـــان قـــانون وباإلضـــافة،  وطنیـــا ودولیـــا
قــانون الضــرائب المباشــرة والرســوم المماثلــة،قانون الضــرائب غیــر المباشــرة،قانون الرســم علــى رقــم ( الســیادیة 

القــانون الــدولي (:ســبیلعلــى ومنهــا القــوانین الدولیــةكــذلك و )الــخ..ن الطــابعاألعمال،قــانون التســجیل ،قــانو 
لألعمـــال،أو قـــوانین التجـــارة الدولیـــة ،وقواعـــد االتفاقیـــات الدولیـــة الثنائیـــة أو متعـــددة األطـــراف،أو قواعـــد قیـــام 

،''بلــدان الخلــیج العربــي'' اتحــاد المغــرب العربــي''،''االتحــاد األوربــي''التكــتالت اإلقلیمیــة و الجهویــة والدولیــة
،قـــــوانین العقـــــود الدولیـــــة ،البیـــــع الـــــدولي ،قـــــوانین الملكیـــــة الفكریـــــة ،'االتحـــــاد اإلفریقـــــي'' اآلســـــیانمجموعـــــة ''

الخ....والصناعیة،قوانین استثمار وحركة تدفقات المالیة والسلعیة والخدمات واألشخاص
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:سبق لكل ما
.''الجمارك''و'' القانون '':المفردات المكونة له وهيیمكن تعریفه من الجماركقانون مفهوم فان

ــــانون-ا ــــانون یشــــمل ،: الق القواعــــد و''الشــــكلیة''اإلجــــراءات قواعــــدالجملــــةمصــــطلح ق
والخــــدمات االقتصــــادیة والمالیــــة ( ممارســــة األنشــــطةفــــي مطابقــــةیحــــتكم إلیهــــا للفصــــل التــــي الموضــــوعیة

.لضوابط الجمركیة)المختلفة  وما في حكمها 
إي أساسیة یستلزم التقیـد بهـا ) إجرائیة( تصنف القواعد القانونیة إلى قواعد قانونیة شكلیة: 01لإلفادة

أوال تحت طائلة البطالن شكال 
إذا لـم یمتلـك التـاجر الـدفاتر المحاسـبیة اإللزامیـة أو ..ترفض المحاسبة شـكال ( أمثلة عملیة سبق دراساتها 

مع ان ا یاي تاجر یمسك محاسبة قانونیـة یمسـك أیضـا '' دفتر الیومیة،دفتر الجرد،دفتر األجرة ' 'اإلجباریة  
)الخ..........الدفاتر المساعدة األخرى  دفتر المشتریات ،المبیعات،البنك،الصندوق

ال یمكن ان یتصف بصفة التاجر إال من تم تقیده بمصالح السجل التجاري،:  (02مثال 
رخصة أو بسجل تجاري إالال یمكن القیام بالتبادل السلعي والخدمي على المستوى الدولي 

.)والتصدیرباالستیرادتسمح 
یمكن ممارسة المهنة الحرة إال بعد الحصول على االعتماد من الهیئة أو المنظمة المهنیة ال

.المختصة
فهي القواعد  الفاصلة  فـي جـوهر الحـدث أي موضـوع القضـیة أو :نیة الموضوعیةالقواعد القانو أما

المنازعـــة  علـــى ســـبیل المثـــال إذا تبـــین  قبـــول المحاســـبة شـــكال لتـــوافر الســـجالت التجاریـــة المحـــددة بموجـــب 
ننـــا مـــن القـــانون التجـــاري الجزائـــري مرفقـــة بالبیانـــات المحاســـبیة مـــن فـــواتیر ومرفقاتهـــا فإ10و 9و8المـــواد 

المتضمن النظام المحاسبي المالي  أي هل التقیـدات المحاسـبیة طبـق لقواعـد 11-07نحتكم لقواعد القانون 
م أو مخالفة له وكذلك قواعد القانون الجبائي في االنتقال مـن النتیجـة المحاسـبیة إلـى .م.المحاسبة حسب ن 

تعلـــق األمـــر بـــأعوان اقتصـــادیة مـــن بلـــدان النتیجـــة الجبائیـــة والـــى مضـــمون المعـــاییر المحاســـبیة الدولیـــة إذا 
..... مختلفة

یطبق التشریع والتنظیم الجمركیان على جمیع البضائع المستوردة أو المصدرة وكذا البضائع ذات    
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.المنشأ الجزائري الموضوعة تحت نظام جمركي موقف للحقوق الداخلیة لالستهالك
:الجماركوم مصطلحمفه-)ب

الهیئة السیادیة المجتمعیة المخولة بتطبیق التشریع والتنظیم الجمركیان  باختصاص    هي
المالیــــة الجبائیــــة واالقتصــــادیة فــــي تحفیــــز وضــــبط ومراقبــــة حركــــة أبعادهــــااإلقلــــیم الجمركــــي فــــي 

وفقـــا لتنظـــیم مؤسســـاتي مســـند ني والمجتمـــع العـــاموفـــي حمایـــة المنتـــوج الـــوطواألمـــوالوالبضـــائع األشـــخاص
للمدیریــة العامــة للجمــارك كــأهم مــدیریات وزارة المالیــة مــع التــرخیص ألعوانهــا بحمــل الســالح للــدفاع وحمایــة 

یحـق ألعـوان الجمـارك ( مـن قـانون الجمـارك 38االقتصاد الوطني كما هـو منصـوص علیـه بموجـب المـادة 
.............).حمل السالح للممارسة وظائفهم

سیادي له خصوصیة التمایز اإلداري والمالي والجزائي هو قانون:الجمارك أن قانون :02لإلفادة
.، التي تدخل أو تخرج من اإلقلیم الجمركي )حسب المفهوم الجمركي للبضاعة(البضاعةیطبق

؟قابعاتاشرح مقولة للجمركي ثالثة :  سؤال

.اقتصاد دوليضمن التكوین في ماستر تخصص الجماركالمكانة الوظیفیة لمقیاس قانون :ثالثا

یتكامل هذا المقیاس مع دراسة مقیاس القانون التجاري ومقیاس استشراف االقتصاد الدولي ،والتجارة 
یة و المنظمات الدولیة ،والجغرافیة االقتصادیة،  ویؤسس لالستفادة من مقیاس معاییر المحاسبة الدول

.الخ......الدولیة والتكتالت االقتصادیة الدولیة
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.المكانة المؤسسیة لقانونیة لقانون الجمارك ضمن المدونة القانونیة الجزائریة: الفصل الثاني

ة ، یتطلـب األمـر وضـع لوحـة قیـادللبحث في المكان المؤسسـیة القانونیـة لقـانون الجمـارك
)Tableau débours ( محییــة)للعالقــات التــرابط بــین قواعــد قــانون )أي دائمــة االطــالع والمتابعــة ،

:الجمارك، وقواعد المنظومة المؤسسیة القانونیة الدولیة والوطنیة  على النحو التالي
:المنظومة المؤسسیة القانونیة الدولیة: أوال

:قة بقواعد قانون الجمارك  منها على سبیل المثالوتشمل  قواعد االتفاقیات الدولیة ذات العال
قواعد االتفاقیات الدولیة المتعلقة بنقل البضائع-1*
قواعد اتفاقیات التدابیر الواجب اتخاذها لحصر ومنع االستیراد والتصدیر والنقل غیر الشرعي-2*

.37-73یها باألمر المصادق عل1970المبرمة في باریس فرنسا للممتلكات الثقافیة
الموقع علیها في برلین  ) C.I.M( قواعد االتفاقیة الدولیة المتعلقة بنقل البضائع بواسطة سكك الحدید-3*

.27/07/1972المؤرخ في 35-72والمصادق علیها باألمر رقم 1970ألمانیا  
والمصادق علیها 26/06/1990اریخ االتفاقیة المتعلقة باإلدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بت-4*

.12/01/1998المؤرخ في 03-98بالمرسوم الرئاسي 
اتفاقیة توحید القانون الخاص حول الممتلكات الثقافیة المسروقة او المصدرة بطرق غیر مشروعة-5*

.267-09المصادق علیها بالمرسوم الرئاسي 24/05/1995المعتمدة بروما ایطالیا في 
)   18/05/1973كیوتو ( بروتوكول تعدیل االتفاقیة الدولیة لتبسیط وتنسیق األنظمة الجمركیة -6*

.23/12/2000المصادق علیها بتحفظ في 26/07/1999المحرر ببروكسل في 
.دل المشتركمن الطرفین في مجاالت التعاون والتباالدولیة الموقع والمصادق علیهاالثنائیةاالتفاقیات -07
.االتفاقیات الدولیة المتعددة األطراف الموقع و المصادق علیها من األطراف الدولیة  المتعاقدة -8*

یستمد قانون الجمارك مصادر تأسیسه من مواكبة األبعاد الدولیة لمفهوم السیادة :03لإلفادة
جمــــــارك بفعــــــل ، متمـــــثال بــــــأثر المنظومــــــة المؤسســـــیة الدولیــــــة علــــــى مصــــــادر تأســـــیس قــــــانون ال

. العولمة،االقتصادیة و النمذجة أو المعیاریة الدولیة للبضاعة وحركة التبادل الدولي
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:الوطنیةالمنظومة المؤسسیة القانونیة :ثانیا
:وتتسع هذه المنظومة لتشمل القوانین ذات العالقة التالیة

:الدستور-1*
لى مجالها البري و مجالها الجوي وعلى میاهها،كما تمارس تمارس سیادة الدولة ع( :13المادة 

الدولة حقها السید الذي یقره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق 
.)المجال البحري التي ترجع إلیها

ر أداءفيمتساوونالمواطنونكلّ : ( 78المادة  تمویلفيیشاركأنواحدكلّ علىویجب،یبةالضّ
ریبّیةقدرتهحسبالعمومّیةالّتكالیف ثأنیجوزال،الضّ القانون ،یقتضىإّال ضریبةأّیةُتحَد

ثأنیجوزوال .نوعهكانكیفماحقّ أيّ أورسمأوجبایةأوضریبةأّیةرجعيّ بأثرُتحَد
أداءفيالمعنویینواألشخاصالمواطنینبینالمساواةفيالتحایلإلىیهدفعملكل

علىالقانونیعاقب،الضریبة، ویعتبر مساسا بمصالح المجموعة الوطنیة ویقمعه القانون
.)األموالرؤوسوتهریبالجبائيالتهرب

....)بالقوانینلمبادرةحّقااألمةمجلسوأعضاءوالّنوّاباألولوزیرالمنلكلّ ( :136المادة
ستورلهیخصّصهااّلتيالمیادینفيالبرلمانیشرع: (140المادة اآلتیةاالتلمجافيوكذلكالّد

.....
......

.وِنسبهاأساسهاوتحدیدتلفةلمخاوالحقوقوالرّسوموالجبایاتضّرائبإحداث12)
.........)الجمركيّ الّنظام)-13

.ت الجزائیة المعدل والمتمم، وقانون العقوبات المعدل والمتمماقانون اإلجراء-2*
.والمتممالقانون المتضمن إحداث المصلحة الوطنیة لحراس السواحل المعدل -3*
المتضمن قانون 04-17المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 7.-79القانون رقم -4*

.الجمارك المعدل والمتمم
القانون المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس األموال من والى -5*
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.الخارج العدل والمتمم
.القانون المتعلق بحمایة التراث الثقافي-6*
.العامة للطیران المدني العدل والمتممباألحكامالقانون المتعلق -7*
.القانون المتعلق بتحدید القواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصالت السلكیة والالسلكیة-8*
.األمر المتضمن تأسیس تعریفة جمركیة المعدل والمتمم-9*
.انون المتعلق بالصید البحري المعدل والمتممالق-10*
.القانون المتضمن توجیه النقل البري وتنظیمه المعدل والمتمم-11*
.القانون المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها المعدل والمتمم-12*
.تصدیرها المعدل والمتمماألمر المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استراد البضائع  و -13*
.المرسوم التنفیذي  المحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكیفیات ذلك-14*

.القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة-15*

.القانون المتعلق بالعالمات-16*

.والمتممالقانون المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته المعدل -17*

القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،02-04القانون -18*

).الخ.......شروط ممارسة األنشطة التجاریة08- 04القانون -19*

.القواعد المتعلقة بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09القانون -20*

.ج والحسابات بالعملة الصعبةحدد القواعد المطبقة على المعامالت الجاریة مع الخارالمالنظام - 21*

.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة03/10القانون -22*

.القانون المتعلق باالستثماروالقوانین الجبائیة-23*

.المكانة الوظیفیة لقانون الجمارك ضمن المنظومة القانونیة تتبوأ مؤشر لوحة القیادة:04لإلفادة
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.مجال تطبیق قانون الجمارك ومفاهیمه األساسیة: الفصل الثالث

:مجال تطبیق قانون الجمارك: أوال

المعدل والمتمم، مجال تطبیق قانون 1979جویلیة 21المؤرخ في بینت المادة األولى من قانون الجمارك
والمیاه الداخلیة والمیاه الوطنياإلقلیمالجمركي ،نطاق هذا القانون ،اإلقلیمیشمل الجمارك بالنص

وبالتالي فان مجال قانون الجمارك یعكس .)والمنطقة المتاخمة والفضاء الجوي الذي یعلوهااإلقلیمیة
قانون سیادي-1وهو انهالخاصیة األساسیة له 

.قانون یرتبط بدور الدولة في ممارسة سیادتها ضمن البعد القانوني الدولي-2وانه 

.من الدستور أشارة ضمنیا لهاتین الخاصیتین13لنتذكر ان المادة : 05إلفادةل

فهو إذن یكتسب خاصیة التمییز ان االختصاص سریان قانون الجمارك هو نطاق اإلقلیم الوطنيوبما
لشمول على القانون اإلداري والقانون المالي والقانون الجنائي والقانون البحري والقانون الفضائي  من حیث ا

. ومن حیث اإلجراءات الجمركیة ومن حیث القوة التنفیذیة عبر نطاق اإلقلیم الجمركي

تطبق القوانین واألنظمة الجمركیة تطبیقا ( من ذات القانون:02ما یؤكد االستنتاج السابق منطوق المادة 
،.........)موحدا على كامل اإلقلیم الجمركي

قانون جبائي یستهدف التحفیز و الترقیة لألنشطة وجذب ولترسیخ خاصیة ان قانون الجمارك هو
االستثمارات وحركة رؤوس األموال واألشخاص من جهة ومن جهة ثانیة أداة رقابة للضبط والمحاسبة 
والمسائلة ومكافحة التهرب الجبائي لذلك تضمنت الفقرة الثانیة من هذه المادة استثناء المناطق الحرة التي 

غیر انه یمكن إنشاء مناطق حرة في اإلقلیم ... إلقلیم الجمركي على النحو التالي یمكن إنشائها في ا
الجمركي على أال تخضع هذه المناطق للتشریع والتنظیم الساریین كلیا أو جزئیا حسب الشروط التي تحدد 

.)بموجب القانون

الجبائیة ،المالیة ( مجال تطبیق قانون الجمارك هو میدان المالیة العامة بأبعادها: 06لإلفادة
).واالقتصادیة،االجتماعیة والثقافیة والبیئیة،السیاسیة، الدولیة و مسعى مواكبة التطور الدولي
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:المفاهیم األساسیة الجمركیة:ثانیا

اآلتیةاألساسیةلتطبیق أحكام قانون الجمارك والنصوص التطبیقیة المتفرعة عنه تم تحدید المفاهیم 

.)یخرج منه أول شخص یدخل اإلقلیم الجمركي هو ك(:المسافر_1

المستعملة التي یمكن ان یحتاجها أوالجدیدة األغراضیقصد بها كل :الشخصیةواألمتعةاألشیاء_2

المسافر في حدود المعقول الستعماله الشخصي خالل سفره بسبب ظروف هذا السفر باستثناء 

.تجاریة غراضإلتصدر أوتستورد البضائع التي 

یقصد بها كل المنتجات واألشیاء التجاریة وغیر التجاریة وبصفة عامة جمیع األشیاء القابلة :البضائع_3

.للتداول والتملك

للتأكد من صحة الجمارك إدارةجمیع التدابیر القانونیة والتنظیمیة التي تتخذها یقصد بها:المراقبة_4

.التصریح الجمركي وصحة وثائق إثبات ومطابقة البضائع للبیانات الواردة في التصریح والوثائق

من صحة التصریح للتأكدالجمارك إدارةیقصد بها التدابیر القانونیة و التنظیمیة التي تتخذها :الفحص_5

.لواردة في التصریح والوثائقومطابقة البضائع للبیانات اإثباتالجمركي وصحة وثائق 

خضاعات مختلف اإلأوواألتاوىیقصد بها الحقوق الجمركیة وجمیع الحقوق والرسوم :الحقوق والرسوم_6

خضاعات التي یحدد مبلغها حسب واإلاألتاوىالجمارك باستثناء إدارةالمحصلة من طرف األخرى

.ةالتكلفة التقریبیة للخدمات المؤادا

اإلجمالیةیقصد بها البضائع الخاضعة للحقوق والرسوم التي تتجاوز نسبتها :البضائع المرتفعة الرسم_7

مجموع معدالت الحقوق والرسوم المطبقة على بضاعة ما مع مراعاة اإلجمالیةیقصد بالنسبة 

ضعة للضریبة مبالغ باقي الحقوق قواعد حساب بعض الحقوق والرسوم التي تدمج ضمن القاعدة الخا
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والرسوم عالوة على قیمة البضاعة 

التصریح باسمهالذي یعد أوالشخص الذي یقوم بالتصریح بالبضاعة ایقصد به:المصرح لدى الجمارك_8

التي محل الغش و األشیاءخفاءإإلىیقصد بها البضائع التي یرمي وجودها :البضائع التي تخفي الغش_9

.هي على صلة بها

وسیلة نقلأیةأوسیارة أووآلةیقصد بها كل حیوان:وسائل النقل الخاصة بالبضائع محل الغش_10

التي یمكن ان تستعمل أولنقل البضائع محل الغش دتعأأوصفة كانتبأیةستعملت ااخرى

.لهذا الغرض

التشریعیة والتنظیمیة التي تنظم العمل األحكامصد بها مجموع یق:والتنظیمات الجمركیةالقوانین _11

.الجمركي بصفة عامة

بها كل دعامة تتضمن مجموعة من المعطیات او المعلومات كیفما كانت نوعیة یقصد:الوثیقة_12

.الدقیقةاألفالممغنطة واالسطوانات اللینة و المواألشرطةالطریقة التقنیة المستعملة مثل الورق 

صد بها كل فرق بین الحقوق والرسوم یق:عنهاالمتقاضىأوالحقوق والرسوم المتملص منها _13

.بعد رفع البضائعأوالفحص أثناءالمستحقة الدفع قانونا وتلك التي تم التصریح بها فعال تمت معاینته 

الجمارك قصد استیفاء إدارةمرفقيلعملیات التي یجب القیام بها من قبل مجموع ا:الجمركیةاإلجراءات_14

التزامات القوانین والتنظیمات الجمركیة

یأتيعلى ماتشتمل :التعریفة الجمركیة

.وترمیز البضائعلتعیین للنظام المنسقالملحقة باالتفاقیة الدولیة المدونة_ا

.یة الوطنیةالبنود الفرع_ب
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.وحدات كمیات التقییس_ج

.نسب الحقوق الجمركیة المتعلقة بالتعریفة العامة _د

.قانون الجمارك یعرف بأنه نظام الجمارك،فنقول القانون الجمركي أو النظام الجمركي: 07لإلفادة

یق تلك القواعد والتشریعات  والمقصود بالنظام الجمركي جملة القواعد القانونیة والهیئات المكلفة بتطب

:الجمركیة ، والن كلمة نظام تستلزم مراحل متوالیة على النحو التالیي

م

من حیث القواعد ومن حیث الهیئة الجمركیة ) الشكلیة(االلتزام بالقواعد القانونیة اإلجرائیة : هيفالمدخالت
.ومن حیث التوقیت الزمني تحت طائلة الرفض شكالالمختصة 

فهي أنفاذ قواعد الموضوع بالقانون الجمركي ومنها اطاره التصوري الذي یعتمد مفاهیم :وأما المعالجة
محددة بقانون الجمارك والتي سبق دراستها وكذلك تطبیق المبادئ والمعاییر الجمركیة على تلك المدخالت 

. ة للهیئة الجمركیة حسب الهیكل التنظیمي إلدارة الجماركوفقا لصالحیات القانونی

فتتمثل في األبعاد المختلفة لناتج الجمارك من فرض وتحصیل الرسوم الجمركیة: وأما المخرجات الجمركیة

ضبط وتحفیز ومراقبة النشاط االقتصادي والمالي،حمایة المنتوج الوطني والحمایة االجتماعیة والبیئة
.الخ....جتمع،إدماج االقتصاد الوطني في البعد الدوليوالثقافیة للم

معالجةم

مخرجات

مدخالت
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.التنظیميهاهیكلصالحیات القانونیة لإلدارة الجمركیة الجزائریة و ال:الفصل الرابع
:المهام والصالحیات القانونیة لإلدارة الجمركیة الجزائریة: أوال

ـــــا للصـــــالحیات اإلدارة ـــــة إدارة ســـــیادیة كلفـــــت بمهـــــام كبـــــرى وفق المخولـــــة لهـــــا  ولتـــــذكیر بهـــــا مـــــرة الجمركی
ــــوطني  ــــة االقتصــــاد ال ــــة وثقافیة،صــــالحیات حمای ــــة واقتصــــادیة ،صــــالحیات اجتماعی اخرى،صــــالحیات مالی
وحمایــــة الــــوطن والــــدفاع عنــــه ،صــــالحیات التنســــیق الــــدولي وتطبیــــق المعاهــــدات الدولیــــة الثنائیــــة ومتعــــددة 

ب التحــین والمواكبــة للمتغیــرات الوطنیــة والدولیــة، الــخ ،وهــذه الصــالحیات تتطلــ...األطــراف والمعاملــة بالمثــل
:ونستشف تلك الصالحیات القانونیة لإلدارة الجمركیة من نصوص قانون الجمارك على النحو األتي

:مهمة إدارة الجمارك على الخصوص فیما یأتيتتمثل:3المادة-ا
.شریع والتنظیم الجمركیین التي تسمح بتطبیق موحد للتالقانونیة والتنظیمیة اإلجراءاتتنفیذ _
تحصیل الحقوق والرسـوم والضـرائب المسـتحقة عنـد اسـتیراد وتصـدیر البضـائع والعمـل علـى مكافحـة الغـش _

.والتهرب الجبائیین
.الثقافیةللممتلكاتمكافحة المساس بحقوق الملكیة الفكریة واالستراد والتصدیر غیر المشروعین _
.للمنافسة بعیدا عن كل ممارسة غیر شرعیةطني وضمان مناخ سلیم المساهمة في حمایة االقتصاد الو _
.التجارة الخارجیة وتحلیلها ونشرها إحصائیاتإعدادضمان _
.المفعول علىالساريالسهر طبقا للتشریع والتنظیم _

.حمایة الحیوان والنبات
.المحافظة على المحیط 

:م بالتنسیق مع المصالح المختصة بمكافحةاالقی
.والجریمة العابرة للحدوداألموالهریب وتبییض الت

.والنظام العمومیینباألمناالستیراد والتصدیر غیر المشروعین للبضائع التي تمس 
والنظـام بـاألمنالموجهة للتصدیر غیر المشروعین للبضـائع التـي تمـس أوالمستوردة من ان البضائعالتأكد

.العمومیین
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مراقبــة المطابقــة وذلــك طبقــا إلجــراءاتالموجهــة للتصــدیر قــد خضــعت أووردة مــن ان البضــائع المســتالتأكــد
للتشریع والتنظیم اللذین تخضع لهما 

المصـــدرة وكـــذا البضـــائع أوبـــق التشـــریع والتنظـــیم الجمركیـــان علـــى جمیـــع البضـــائع المســـتوردة یط:4المـــادة
اقتصادي مرخص بهالموضوعة تحت نظام جمركي 

صــالحیات القانونیــة إلدارة الجمــارك الجزائریــة تعكــس المكانــة الوظیفیــة لقــانون الحــظ ان ال:  08لإلفــادة
الجمارك ضمن المنظومة المؤسسیة القانونیة بشقها الدولي والوطني 

فصالحیاتها الدولیة تستمد من إظهار سیادة الدولة على المستوى الدولي في تجسید االتفاقیات 
جمة المیدانیة لتلك االتفاقیات أو التكتالت االقتصادیة على مختلف  الدولیة المبرمة وفي التر 

مستویاتها ،وفي عالقات الترابط والتكامل مع المنظومة القانونیة الوطنیة بكل قطاعات 
وتخصصاتها ،مع التمایز بخاصیة الشمول والسیادة،في حمایة األشخاص والحیوان والنبات 

.ثقافیة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة والتهریب والغش الجبائيالوالممتلكات 
:الهیكل التنظیمي إلدارة الجمركیة الجزائریة: ثانیا

فــي التنظــیم الهیكلــي للدولــة ولــذلك فهــي الســیادةراتإداأهــم مــنواحــدة بكونهــا اإلدارة الجمركیــة تتمیــز 
المـــــؤرخ فـــــي 90-17یـــــة وبموجـــــب المرســـــوم التنفیــــذي رقـــــم المـــــدیریات العامـــــة المكونـــــة لــــوزارة المالإحــــدى

،كمـــا نجـــد أیضـــا المتضـــمن تنظـــیم اإلدارة المركزیـــة للمدیریـــة العامـــة للجمـــارك وصـــالحیاتها20/02/2017
وتنظیمــا علــى المســتوى المحلــي تنظیمــا هیكلیــا علــى المســتوى الجهــوي ممــثال بالمــدیریات الجهویــة للجمــارك،

:ارك وقابضة الجمارك على النحو التاليممثال بمفتشیة أقسام الجم
اإلدارة تشـــتمل :وتتكـــون مـــن :)إلدارة المركزیـــة للجمـــارك(للمدیریـــة العامـــة للجمـــاركالهیكـــل التنظیمـــي-ا

:المركزیة للمدیریة العامة للجمارك على ما یأتي
.دراسات) 02(مدیري-1
.رؤساء دراسات) 06(ستة -2
.ویسیرها نص خاصالمفتشیة العامة لمصالح الجمارك -3
:المدیریات المركزیة اآلتیة-4
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.مدیریة التشریع والتنظیم واألنظمة الجمركیة* 
.مدیریة الجبایة وأسس الضریبة** 

.مدیریة االستعالم وتسییر المخاطر*** 
.مدیریة التحقیقات الجمركیة**** 

.لجماركقباضات اتاطیرمدیریة المنازعات و*****
.مدیریة امن والنشاط العملیاتي للفرق******

.مدیریة العصرنة واالستشراف******* 
.واالتصالاألعالممدیریة ******** 

.مدیریة الموارد البشریة********* 
.الوسائلدارةإمدیریة**********

:المدیریة الجهویة للجمارك بكل منوتشمل:المدیریات الجهویة للجمارك الجزائریة -ب
)الخ............،سطیف عنابة ،تبسة ،ورقلة ،بشار ، وهران، تلمسان ،الجزائر (

: مفتشیات األقسام وقابضة الجمارك على المستوى ألوالئي-ج
.مثل قباضة الجمارك لوالیة المسیلة

العمل الجمركي عمل میداني واسع یرتكز على األبعاد المختلفة ذات العالقة بالمكانة : 08لإلفادة
الوظیفیة السیادیة إلدارة الجمارك عبر اإلقلیم الوطني ولذلك فالھیكل التنظیمي إلدارة الجمركیة یجب ان 

:التالیةصالخصائیتسم ب

.التكوین والتعلیم للمورد البشري باعتباره أساس العمل الجمركي-

.سرعة التواصل واالتصال بین مكوناته ومع األطراف ذات العالقة بمرفق الجمارك-
.التحكم في مختلف مستویات الهیكل التنظیمي  الموزع عبر اإلقلیم الوطني-
.السرعة في الرقابة الجمركیة وفي دراسات المنازعات الجمركیة على مختلف مستویاتها-
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.القانون األساسي الخاص  بالموظفین المنتمین لألسالك الخاصة بإدارة الجمارك:الفصل الخامس
موظفین القــانون األساســي الخــاص بــال14/11/2010المــؤرخ فــي 286-10المرســوم التنفیــذي رقــم حــدد

المنتمین لألسالك الخاصة بإدارة الجمارك   على النحو التالي،
:وتشتمل على ما یأتي: أحكام عامة:أوال
ینتمـون الخاصة المطبقة علـى المـوظفین الـذیناألحكامتوضیح إلىیهدف المرسوم * : مجال التطبیق-01

االلتحــاق بمختلــف الرتــب ومناصــب لألســالك الخاصــة بــإدارة الجمــارك وتحدیــد مدونــة األســالك وكــذا شــروط 
الشغل المطابقة لها، 

یكون الموظفین الذین یخضعون لهذا القانون األساسي الخاص في الخدمة لدى المصالح المركزیة **
.للمدیریة العامة للجمارك والمصالح غیر الممركزة التابعة لها

:سالك اآلتیةتعد أسالكا خاصة بإدارة الجمارك األ*** 
.سلك أعوان الفرق 
.سلك الضباط

.سلك المفتشین
.سلك المراقبین العامین

:الحقوق والواجبات -2
.ون العامل للعامل زیادة على الحقوق والواجبات المنصوص علیها بالقان*

.یرتدون الزي الرسمي خالل ممارسة وظائفهم** 
.الحق في حمل السالح للممارسة وظائفهم***

:التوظیف والتربص والترسیم والترقیة في الدرجة-3
نیةشروط محددة بالوضعیة اتجاه الخدمة الوطنیة،القامة،حدة البصر،قدرات بدنیة ونفسا*

:حائز على إجازات أو شهادات في االختصاصات اآلتیة** 
االقتصاد الجمركي والجبائي،العلوم القانونیة واإلداریة،العلوم االقتصادیة والتجاریة والمالیة 

.والتسییر،التخطیط واإلحصاء اإلعالم اآللي واالتصال
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:قائمة المراجع
المتضمن قانون الجمارك الجریدة 16/02/2017مؤرخ في 04-17ون رقم قان-01

.11الرسمیة رقم 
تنظیم اإلدارة المركزیة 20/02/2017المؤرخ في 90- 17المرسوم التنفیذي رقم -02

.13سمیة رقم للمدیریة العامة للجمارك الجریدة الر 
یتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفین المنتمین 286-10المرسوم التنفیذي رقم -03

.71لألسالك الخاصة بإدارة الجمارك الجریدة الرسمیة رقم 
.قانون الجمارك في ضوء الممارسة القضائیة منشورات بیرتي الجزائر:أحسن بوسقیعة -04

الجزائر–المنازعات الجمركیة ،دار هومة : احسن بوسیقعة-05
6-. www.douane.gov.dz
07-. www.google.fr/mafhoum.html.

www.douane.gov.dz
www.google.fr/mafhoum.html

