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 شكر وعرفاف

 أكالفمو الحمد ، لنا انجاز ىذا العمؿ بفضمو أتاحضمو حيث نعظـ شانو عف فك  نشكر اهلل
 :المشرؼ ستاذناأإلى  الجميؿ نتكجو بالشكر الجزيؿك  كاعترافا بالفضؿ، آخراك 

 د.عبد النور بوتوشنت
كما نشكر ، الذم أمدنا بتكجيياتو القيمة طيمة انجازنا ليذا البحثك  عمى عممنا أشرؼالذم 

 أعضاء لجنة المناقشة.
لى ك  عميد كمية الحقكؽإلى  بالشكر كنتكجو لى كؿ عماؿك  كؿ أساتذة قسـ قانكف األعماؿا   ا 

بكخالفة.ك  مكظفي ممحقة حمالطك   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 إىداء
 
 

معنكيا ك  ىي جدتي التي لطالما ساعدتني مادياك  عمى قمبي إنسافاعز إلى  اىدم ىذا العمؿ
ليا لما كصمت إليو التي شاء القدر أف يعكد  فالفضؿ الكبير ،الدراسيةك  في الحياة الشخصية

 رئيتي في ىذا النجاح الذم ساىمت فيو فانا اىديو لؾ اليـكك  ترحؿ قبؿ شيريف دكف حضكر
 رحمؾ اهللك   جدتي )بكخبك ذىبية( شكر يا ألؼك  فشكر اآلخرةفي  ومقابمتنالي  أف كأتمنى

 أسكنؾ فسيح جناتوك 
لىك    أميلطالما دعمتني ك  نبكع الحناف الدافئدرب حياتي ي أثارتك  مف عممتني الطيبة ا 

 .حةبالص  اهلل في عمرىا  أطاؿ، ىدفي األسمىإلى  أصؿك  التي سعت ألثابر الغالية
لى مف منحني القكة  نفيس.ك  الكريـ الذم أثار دربي بكؿ غاؿك  الثقة أبي الحبيبك  كا 

 
لى جدم الذم لـ يبخؿ عمي بدعكاتو                                                                               كا 

لى أجمؿ ما منحاني كالدم مف ىديةك  خكانيك  أخكاتي ،ا   عيسىك  مريـ ا 
 

لى كؿ أصدقائيك  كؿ مف ساعدني في انجاز ىذا العمؿإلى  ك لىك  زمالئيك  ا  كؿ مف  ا 
 مف قريبك  يحبني مف بعيد
 
 

 خديجة
 
 
 
 
 



 اىداء 
  كالمرسميفخاتـ األنبياء  الـ عمىكالصالة كالسالعالميف  هلل ربالحمد 

نارت دربي الى الجنة تحت اقداميا كالى ركحيا الطاىرة أي ك ناىدم ىذا العمؿ الى مف ربت
 برحمتو.امي الحنكنة كسعيا اهلل 

الى مف عمؿ بكد في سبيمي كعتمني معنى النجاح كاكصمني الى ما انا عتيو ابي الكريـ 
 لي.ادامو اهلل 
 مقراف.ك  اسالى اخي العزيز الي

 عائمتو.كؿ ك  حفظيا اهلل كامي الثانيةالى زكجي الحنكف نكر الديف 
 كؿ العائمة. ك  كأبنائياالى كؿ خاالتي 

دعا لي بإخالص ك  رفع يديوأك  تك بابتسامة صادقةك  بعدأك  الى كؿ مف ساعدني مف قرب
 مني حرفا.مالى كؿ مف ع

 
 ريمة.
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سياسة اقتصادية  ،اقي الدكؿ السائرة في طريؽ النمكالستقالؿ مثؿ بتبنت الجزائر منذ ا
كرغـ  ،حمائية تقـك عمى أساس نظاـ اقتصادم مخطط كمسير إداريا "التخطيط المركزم"

عتيا إال أف ىذه السياسة لـ تثبت نجا ،الجيكد التي بذلتيا السمطات لتطكير االقتصاد الكطني
ة تقكـ عمى االستغالؿ األمثؿ لممكارد الطبيعية التي تحقيؽ تنمية اقتصاديإلى  كلـ تؤدم

شتراكي كتبنييا نظاـ التخمي عف النظاـ االإلى  ع الجزائرتزخر بيا البالد، الشيء الذم دف
تعتمد فمسفتو عمى تحرير التجارة الخارجية كحرية انتقاؿ األشخاص  مالذ ،اقتصاد السكؽ

ؤكس األمكاؿ، كخمؽ جك تنافسي بيف سمع كالخدمات كحرية انسياب ر لككذلؾ انتقاؿ ا
إدخاؿ تغييرات كميكانيزمات جديدة عمى معظـ إلى  المتعامميف االقتصادييف، مما أدل

القطاعات االقتصادية الكطنية كاليياكؿ البنيكية الخارجية، كانفتاح أكبر عمى التبادؿ 
ا بالتكجيو كالمراقبة الخارجي كانسحاب تدريجي لمدكلة مف النشاط االقتصادم المباشر كاكتفائي

مب االستثمارات، حيث أصبح حرة كالنزيية كتشجيع الصادرات كجقصد تطبيؽ المنافسة ال
ما يسمى بالعكلمة االقتصادية كفؽ قكاعد جديدة رسمتيا إلى  االقتصادم العالمي اليـك يتكجو

ميا عف القكل االقتصادية الكبرل ممثمة في عدة تكتالت إقميمية، جيكية كعالمية تبحث ك
مناطؽ النفكذ بيدؼ تصريؼ منتجاتيا. كلقد شكمت اإلجراءات الجمركية نكعا مف أنكاع 
مكاجية ىذه القكل االقتصادية الزاحفة نتيجة المنافسة عمى األسكاؽ العالمة خاصة ما بيف 

                               كالياباف                   يريكية، االتحاد األكركبالدكؿ العظمى، كىي الكاليات المتحدة األم
كسائؿ جديدة كحديثة لالندماج ممزمة بإيجاد ىذا الصراع العالمي،  كجدت الجزائر نفسيا أماـ

في االقتصاد العالمي، دكف المساس باالقتصاد الكطني الناشئ، كباعتبار اإلدارة الجمركية 
بادرت الجزائر منذ نياية  ادىا فقدصإحدل أىـ المؤسسات التي تمتمكيا الدكلة لحماية اقت

الثمانينات في تكييؼ إجراءات الجمركة بما يتماشى كالمحيط االقتصادم الجديد الذم مف 
مإلى  سماتو التطكر المستمر كمع اقتراب انضماـ الجزائر ائيا ضالمنظمة العالمية لمتجارة كا 

مة إلصالح التفاقيات الشراكة مع االتحاد األكربي، بادرت الجزائر في كضع خطة شام
كعصرنة إدارة الجمارؾ كذلؾ استجابة لما تفرضو ىذه االتفاقيات مف شركط لالنضماـ إلييا. 

ة عصرنة المؤسسة الجمركية مع مطمع التسعينات كىذا عمى مستكل تنظيـ يحيث بدأت عمم
دارة نفسيا، ككذلؾ عمى المستكل التشريعي كالتنظيمي بمعنى تبسيط كتسييؿ إلىذه ا

لجمركية حيث أصبحت أكثر ليكنة مف ذم قبؿ، مراعاة لمضركرة االقتصادية أيف اإلجراءات ا
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أصبحت إدارة الجمارؾ تتدخؿ بطرقة مرنة تساعد في تنمية المعامالت االقتصادية كتشجيع 
 االستثمار كذلؾ بفضؿ اإلجراءات التي أخذت في تطبيقيا.

التطكر الذم يفرضو مكاكبة إلى  فالجزائر عمى غرار كثير مف الدكؿ تسعى دائما
االقتصاد العالمي كىي تحاكؿ مف خالؿ تحسيف كتطكير اقتصادىا مجسدة ذلؾ التطكر 

غداة االستقالؿ فكانت أكلكية  01/09/1964كاقعيا في إدارة الجمارؾ كالتي أنشأت بتاريخ 
إدارة لجمارؾ آنذاؾ ىي تنظيـ سير مصالحيا عبر كامؿ التراب الكطني مركرا بعدة 

مركزية متمثمة في المديرية العامة  حما ىي عميو اليـك مف مصالإلى  كصكالإصالحات 
 مفتشيات أقساـ.ك  ةيلمجمارؾ كالمديريات المركزية كمصالح خارجة مف مديريات جيك 

األجيزة اإلدارية في الدكلة نظرا لممياـ  أىـكذلؾ ككف إدارة الجمارؾ تعتبر مف 
طني كالتحكـ في التجارة الخارجية حيث أف المنكطة بيا في مجاؿ حماية االقتصاد الك 

لة فيما ك الجمارؾ بحكـ تكاجدىا في النقاط الحدكدية تعتبر اإلدارة األكفأ في تطبيؽ سياسة الد
تسييؿ ىذه التدفقات السمعية كحماية االقتصاد الكطني حيث تسير عمى أك  يخص عرقمة

كفقا لمتشريعات كالتنظيمات التي  ضماف مراقبة قانكنية عمى البضائع التي تعبر الحدكد كذلؾ
كالتزييؼ كالتيريب  لرقابي الذم تمعبو في محاربة الغشتطالب الجمارؾ بتطبيقيا، كالدكر ا

كمراقبة عممية التجارة الخارجية، كما كجدت إدارة الجمارؾ نفسيا ممزمة بتكييؼ دكرىا 
مبادالت الخارجية الجبائي متمثال في تحصيؿ الحقكؽ كالرسـك الجمركية لكاجبة عمى ال

 لمبضائع حتى تتمكف مف لعب دكر اقتصادم كحمائي. 

كينعكس ىذا الدكر في ثالثة جكانب اقتصادم، كجبائي كأمني، فيما يخص الجانب 
االقتصادم فإف إدارة الجمارؾ تعمؿ عمى حماية االقتصاد الكطني كتنشيط التجارة الخارجية 

ثمار كالتسييالت خارج المحركقات، كاتخاذ كتطبيؽ التشريعات كالقكانيف كتشجيع االست
القرارات مف خالؿ إحصاءات التجارة الخارجية كالداخمي، أما فيما يخص الجانب الجبائي 
فيتمثؿ في تحصيؿ الحقكؽ كالرسـك الجمركية كمراقبة المزايا الجبائية كتحصيؿ الغرامات 

ش كالتيريب كحماية المستيمؾ دكرا أمنيا يتمثؿ في محاربة الغ كاإلتاكات الجمركية كأخيرا
 محاربة التزييؼ.إلى  باإلضافة
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ر جميع التقنيات الجمركة المستعممة دكليا كالتقنيات يييؿ كتكفكذلؾ بالعمؿ عمى تس
اليامة التي يتكفر عمييا التشريع الجمركي الجزائرم، كىي اإلجراءات الجمركية لمبضائع 

دارة الجمارؾ حيث تعتبر إجراءات كالتي تعتبر نقطة كصؿ بيف المتعامميف االقتص ادييف كا 
الجمركة ىي تمؾ اإلجراءات القانكنية المنظمة ضمف التشريع كالتنظيـ الجمركياف التي 

غاية تخميصيا مف الجمارؾ كيجب إلى  اإلقميـ الجمركيإلى  تخضع ليا البضائع منذ دخكليا
رؾ التي تقـك مف خالؿ ليسيؿ بذلؾ عمؿ غدارة الجما إتباعياعمى المتعامؿ االقتصادم 

 ذلؾ بمراقبة عمميات االستيراد كالتصدير.

كما دفعنا إلى اختيار إجراءات جمركة البضائع كمكضكع دراسة ىك ككف اإلجراءات 
الجمركة تعتبر لب العمؿ الجمركي كأساسو كلمعرفة مراحؿ سير اإلجراءات الجمركية كما أف 

و نحك اقتصاد السكؽ كتحرير التجارة الخارجية مستجدات االقتصاد الكطني المتمثمة في التكج
التي تقتضي السرعة في التعامالت كالذم لو تأثير متبادؿ عمى إجراءات الجمركة يفرض 

 إيجاد تكازف بيف تفعيؿ الرقابة الجمركية كتمبية متطمبات التجارة الخارجية.

ت االستيراد كعميو نتساءؿ عف اإلجراءات التي تتخذىا إدارة الجمارؾ لتسيؿ عمميا
 كالتصدير كتحسيف الرقابة؟

 فصميف: إلى  كلإلجابة عمى ىذه اإلشكالية قسمنا بحثنا

 جمركة البضائعل اإلجراءات األكلية الفصؿ األكؿ: يتضمف -

 الفصؿ الثاني: يتضمف اإلجراءات الفعمية لجمركة البضائع -

 

 



 

 

 

 
 

 األولالفصل 
  لجمركة البضائع األوليةاإلجراءات 
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خركج ك  مف اجؿ حماية االقتصاد الكطني يجب اتخاذ مجمكعة مف اإلجراءات لدخكؿ
لى اإلقميـ الجمركي، مف ىذه اإلجراءات ىناؾ ك  البضاعة مف لجمركة  أكلية إجراءاتا 

 النظاـذلؾ قبؿ الحصكؿ عمى حؽ التصرؼ الحر عمى تمؾ البضائع في اطار ك  البضائع
جمركيك تقديميا  اقرب مكتب إلىالبضائع فكرا  رإحضاالمتمثمة في ك  الجمركي المرخص بو

لمكاصمة  ةاف يقدـ ألعكاف الجمارؾ الكثائؽ الالزمك  ضعيا تحت تصرفيـك  لمصالح الجمارؾ
 صحيح.ك  إجراءات الجمركة بشكؿ رسمي

البضائع  إحضار التعرؼ عمى عممية   إلى في ىذا الفصؿ  سنتطرؽكمف خالؿ ىذا 
 (.المبحث الثانيكضع البضائع اماـ الجمارؾ )إلى  ـ( ثالمبحث االوؿلدل الجمارؾ )
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 األوؿ المبحث

 إحضار البضائع اماـ الجمارؾ

أك  تعد مف اإلجراءات التمييدية لمجمركة إحضار البضائع أماـ اقرب مكتب جمركي،
كىي خطكة أكلية لتجسيد عمميات التجارة الخارجية  ،الى مكاف آخر تحدده مديرية الجمارؾ

إلى  ىذا اإلجراءأك  كييدؼ في نظرنا ىذا التقديـ لمبضاعة ،التصديرأك  كاء عند االستيرادس
دارتيا بكجكد بضاعة لتمكينيا مف القياـ باإلجراءات األكلية  إبالغ جياز الجمارؾ كا 

كالتي تتكافؽ مع طرؽ  )المطمب األوؿ(،كالضركرية لعممية إحضار البضائع أماـ الجمارؾ 
 ))المطمب الثانيماـ الجمارؾ إحضار البائع أ

                  المطلب األول 
 المفهوم العام للعملية  

تعتبر عممية احضار البضائع لدل مصالح الجمارؾ اكؿ اجراء يقكـ بو المتعامؿ 
فقا ك  االقتصادم ليسيؿ بذلؾ عمؿ ادارة الجمارؾ في حالة اجتياز البضائع االقميـ الجمركي

حيث سنحاكؿ التعرؼ عمييا مف خالؿ  ،التنظيـ الجمركيك  تشريعلمشركط المحددة في ال
كبما اف ادارة الجمارؾ تتميز باتساع  (،الفرع االوؿمفيكـ احضار البضائع اماـ الجمارؾ )

اختالؼ المناطؽ مما اكجب ك  طكؿ الحدكدك  نطاؽ تدخميا نضرا لشساعة المساحة الجغرافية
الفرع المناطؽ الحرة) ،مثال في االقميـ الجمركيكضيفي لمجاؿ عمؿ ادارة الجمارؾ مت تنظيـ
 (.الثاني
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 الفرع األول      
  التعريف بإحضار البضائع أمام الجمارك               

 : اوال: تعريؼ عممية إحضار البضائع أماـ الجمارؾ 

مف قانكف الجمارؾ في سمكؾ  51يتمخص مفيـك اإلحضار لدل الجمارؾ حسب المادة 
المكجية لمتصدير قصد أك  المحدد لكؿ البضائع المستكردة ي االقصر المباشرالطريؽ الشرع

لمرقابة  إلخضاعياالكصكؿ الى اقرب مكتب جمركي مف مكاف الدخكؿ عند الحدكد الجمركية 
 ،الرسـك الجمركيةك  ىذا ميما كانت طبيعتيا حتى كاف كانت معفاة مف دفع الحقكؽك  الجمركية

  .(1) ي بدكف ترخيص مف قبؿ مصالح الجمارؾكال يمكف اجتياز مكتب جمرك
أما االتفاقية الدكلية لتبسيط كتنسيؽ اإلجراءات الجمركية تنص عمى أف إدخاؿ البضائع 

مكاف آخر إلى أك  الجمارؾإلى  لممناطؽ الجمركية ينطكم عمى التزاـ الناقؿ بنقميا مباشرة
المركز إلى  كدكف تأخرتحدده الجمارؾ مستخدما المحدد الطريؽ لذلؾ عند الضركرة 

أك  المكاف المحدد مف قبؿ الجمارؾ كال يجكز التغيير مف طبيعة البضاعةإلى أك  الجمركي
 .(2)العبث بأية أختاـ جمركيةأك  تغميفيا

الطائرات التي تمر أك  تسرم ىذه القاعدة عمى البضائع المحممة عمى ضير السففال 
 مطار كاقع بتمؾ المنطقة الجمركية.ك أ دكف التكقؼ بميناءعمى المنطقة الجمركية 

المصدرة أك  مصدر احضار البضائع المستكردةأك  كعميو فانو يجب عمى كؿ مستكرد
الزامي عمى كؿ ك  اماـ الجمارؾ، اذ اف عممية احضار البضائع اماـ الجمارؾ ىك امر اجبارم

أك  كليامتعامؿ اف يحضر البضائع الى اقرب مكتب جمركي تعبره ىذه البضائع عند دخ

                                                 
جكاف  21مؤرخ في  07-79،يعدؿ كيتمـ القانكف رقـ 1998اكت  22مؤرخ في  10-98مف قانكف رقـ 51المادة-1

 ..1998اكت  23الصادر في  61، يتضمف قانكف الجمارؾ، الجريدة الرسمية عدد 1979
عديؿ يتضمف التصديؽ بتحفظ عمى بركتكككؿ ت ،2000ديسمبر  23المؤرخ في  447- 2000مرسـك رئاسي رقـ -2

 26المحرر ببرككسؿ يـك (  1973مام سنة  18االتفاقية الدكلية لتبسيط كتنسيؽ األنظمة الجمركية ) كيكتك 
 .2001يناير  07،الصادرة في 02،ج ر عدد 1999يكنيك
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 الحد مف عمميات الغشك  خركجيا، حيث ييدؼ الى تنظيـ التبادؿ التجارم الخارجي،
 التيريب الجمركي عند عبكر البضائع الحدكد.  ك 

 مكاتب الجمارؾ: -1
، تحتكم مفتشية االقساـ ةتأطير التجارة الخارجيك  لضماف تسيير النشاط الجمركي

قباضات أك  مفتشياتأك  فتشيات رئيسيةمكاتب منضمة في شكؿ مأك  لمجمارؾ عمى مكتب
 (1)لمجمارؾ

أك  فمكتب الجمارؾ ىك مصمحة مف مصالح االدارة الجمركية تتـ فييا عند االستيراد
مراقبة الكثائؽ تحصيؿ ك  التصفيةك  خاصة عمميات المعاينةك  التصدير االجراءات الجمركية

،ك  الحقكؽ المطبقة عمى ك  رل المفركضةاالخ التنظيميةك  كؿ االجراءات القانكنيةك  الرسـك
المكتب ىك مكضكع تحت سمطة رئيس مفتشية ك  التي يعيف ليا نضاـ جمركي،البضائع 
 االقساـ.

كيحدث انشاء مكاتب الجمارؾ بمقرر صادر عف المدير العاـ لمجمارؾ بناء عمى 
 .(2)تمغى بنفس االشكاؿك  اقتراح المدير الجيكم لمجمارؾ المختص اقميميا،

 (3) :الجمارؾ مف مصمحتيف كتتككف مكاتب
 في شكؿ مفتشيات رئيسية مةىذه المصمحة منض :لممكاتب الجمركيةمصمحة لموعاء 

 ذات االختصاص االقميمي المحدكد. أك  الكظيفي العاـ صمفتشيات ذات االختصاك 
المراقبة الكثائقية ك  التصفيةك  المفتشيات السيما بأعماؿ المعاينةك  تكمؼ المفتشات الرئيسة

 كذا اعماؿ المعاينة التمييدية ك  الرسـك المستحقة عمى البضائعك  عمقة بالحقكؽالمت
 كينبغي اف يتضمف مكتب الجمارؾ عمى االقؿ 

                                                 
 2005/2006،تممساف ،المدرسة الكطنية لإلدارة مذكرة تخرج، ،تنظيـ كسير المديرية الجيكية لمجمارؾ ،مراد محمد سعيد-1

 .29ص 
 المتضمف قانكف الجمارؾ. 10-98مف قانكف  32انظر المادة -2
رسالة مقدمة ضمف متطمبات لنيؿ شيادة الماجستير في  ،دكر الجمارؾ في سياسة التجارة الخارجية ،سمطاني سممى-3

 .130ص  2002/2003،جامعة الجزائركمية االقتصاد،  ،فرع التخطيط كالتنمية ،العمـك االقتصادية
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 مفتشية رئيسة لألقساـ.-
 مفتشية رئيسية لمراقبة العمميات التجارية.-

تتكفؿ ك  منضمة في شكؿ قباضة الجمارؾ، :مصمحة التحصيؿ لممكاتب الجمركية
أك  في كؿ االحكاؿ ال يمكف قابض الجمارؾك  الرسـك الجمركية،ك  حقكؽبالتحصيؿ ال

 المفتشيات.أك  مساعديو القياـ باألعماؿ المكمفة بيا المفتشيات الرئيسية
 مراكز الجمارؾ:-2

 32اكتفى بالنص عمى انشائيا في نفس المادة ك  مراكز الجمارؾ لـ بعرفيا المشرع الجزائرم
نفس الطريقة المعتمدة في مكاتب الجمارؾ، اال انو ما يستنتج مف مف قانكف الجمارؾ حيث يتـ ب

مف قانكف الجمارؾ اف مراكز الجمارؾ تقـك بخدمة دائمة عكس مكاتب الجمارؾ  34نص المادة 
 التي يمكف تحديد مكاقيت عمميا بمقرر مف المدير العاـ لمجمارؾ حسب حركة العمؿ.

أك  اإلجبارية لمحدكد البرية عند دخكؿك  ةمراكز الجمارؾ تعتبر نقطة العبكر الشرعيف
، حيث اف البضائعإلى  إضافة ،األمتعة الشخصيةك  األشياء، ك كسائؿ النقؿ ،خركج المسافريف

 مكاتب الجمارؾ ىي صاحبة االختصاص فيما يخص جميع االجراءات المتعمقة بالجمركة،
بعيف لمركز الجمارؾ الجمارؾ التا ألعكافرغـ انو في حالة عدـ كجكد مكتب جمارؾ يمكف 

 سائؿ النقؿك  تفتيشك  مراقبتياك  عمى كثائؽ البضائع التأشيرالمكجكد في مكاف الدخكؿ 
الى ىذا يشارؾ مركز  ةاالشخاص مع مراعاة االختصاص االقميمي لكؿ مركز. إضافك 

 الجمارؾ الحدكدم في تقكية جياز االمف عمى مستكل الحدكد.
 البضائع : ثانيا

 تعريؼ البضائع: -1
غير أف مفيكـ البضائع بحسب  ،البضائع بحسب العرؼ العاـ ىك مكضكع التجارة

 ،(1)التشريع الجمركي أكسع كاعـ فيك يشمؿ جميع األشياء كالحاجات كالسمع ميما كاف نكعيا

                                                 
 .181صفحة  ،1994 لبناف، ، الدار الجامعية،الجمارؾ إدارة ،كقي رامز شعبافش -1
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البضائع ىي كؿ المنتجات "مف قانكف الجمارؾ  05عرفيا المشرع الجزائرم في المادة ك 
 ".لمتداوؿ والتممؾ جارية وبصفة عامة جميع األشياء القابمةواألشياء التجارية وغير الت

 فئات البضائع: -
 عدة أصناؼ كىي كالتالي:إلى  قسـ المشرع الجزائرم البضائع

 البضائع المحظورة:-ا
ىذه البضائع ىي البضائع ك  تصديرىا بأية صفة كانتأك  ىي التي منع استيرادىا

 .كمثاؿ ذلؾ المخدرات ،تصديرىاأك  رادىاالمحظكرة مطمقا حيث يمنع منعا باتا استي
ىذا في حالة الحظر ك  شيادةأك  كما انو قد ال يسمح بجمركة البضائع إال بتقديـ رخصة

جراءات يفرضيا القانكف. ك  التصدير إال بكجكد كثائؽأك  الجزئي حيث ال يسمح باالستيراد  ا 
شانو المساس تصديرىا إذا كاف مف أك  كما يمكف تكقيؼ استيراد بعض البضائع

 .(1)باالقتصاد الكطني
 البضائع المرتفعة الرسـ:-ب

مف قانكف الجمارؾ  05عرفيا المشرع الجزائرم بالبضائع المرتفعة الرسـ في المادة 
عمى أنيا تمؾ البضائع الخاضعة لمحقكؽ كالرسـ التي تتجاكز نسبتيا اإلجمالية أكثر مف 

المنازعات الجمركية كتككف قائمة ىذه كتخضع ألحكاـ جمركية خاصة فيما يتعمؽ ب 45%
 البضاعة معينة مف طرؼ كزارة المالية.

 البضائع التي تخفي الغش:-ج  
عرفيا المشرع في نفس المادة الخامسة مف قانكف الجمارؾ عمى أنيا كؿ البضائع التي 

قصد التيريب ككميا تعد بضائع مغشكشة، أك  إخفاء األشياء محؿ الغشإلى  يرمي كجكدىا

                                                 
 .المتضمف قانكف الجمارؾ 10-98مف قانكف 21انظر المادة -1
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ؿ البضائع العابرة لمحدكد الجزائرية تعد بضائع تخفي الغش، كتخضع لممصادرة متى فك
 .(1)استعممت إلخفاء البضائع قصد تيريبيا

 البضائع المستيدفة برسـو داخمية لالستيالؾ-د
ىذه البضائع ، ك كىي مجمكع البضائع الخاضعة لمرسـك الداخمية عند عرضيا لالستيالؾ  

ما شابييا كما ىي معينة طبقا ألحكاـ قانكف الضرائب أك  البتركلية عادة ما تككف المنتجات
عمى كجو ، ك المحصؿ عمييا في الجزائرأك  يطبؽ عمى المنتجات المستكردة ،غير المباشرة

 الخصكص في المصنع الخاضع لممراقبة الجمركية.
عند  يحصؿ ىذا الرسـ في جميع الحاالت مف قبؿ إدارة الجمارؾ تبعا لخصائص المنتكج

 ( 2)عرضو لالستيالؾ

                                                                مدة عممية إحضار البضائع أماـ الجمارؾ:-ثالثا
تتفؽ جميع التشريعات الجمركية عمى أف تتـ العممية بشكؿ فكرم بحيث تنص المادة 

ر البضائع بدكف ميمة مف طرؼ مف قانكف الجمارؾ لممجمكعة األكركبية بأف يتـ إحضا 38
الشخص الذم قاـ بإدخاليا إلقميـ المجمكعة بإتباع الطريؽ المحدد مف طرؼ السمطات 

 .(3)الجمركية كفقا لمكيفيات المحددة مف طرؼ ىذه السمطات
 أما في قانكف الجمارؾ الجزائر ينص عمى مدة عممية إحضار البضائع كالتالي:

 مف النطاؽ الجمركي بالنسبة لمبضائع المنقكلة  المنطقة البحريةإلى  الدخكؿ فك
 مف قانكف الجمارؾ. 53بحرا مادة 

   63ا مادة كجك   61ا مادة فكر كصكؿ البضائع مكتب الجمارؾ بالنسبة لمنقؿ بر. 
 .فكر كصكؿ البضائع لمصالح الجمارؾ عند التصدير 

                                                 
 المتضمف قانكف الجمارؾ. 10-98مف قانكف 05انظر المادة  - 1
 المتضمف قانكف الجمارؾ. 10-98مف قانكف  237المادة  - 2
ات الجمركية السابقة إليداع التصريح المفصؿ، مذكرة تخرج المركز الكطني لمتككيف الجمركي حميمي يميف، اإلجراء - 3

 .  ، ص 2012عنابة، 
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 اليدؼ مف إحضار البضائع أماـ الجمارؾ:-رابعا
سعى مف كرائيما المشرع فرض إحضار البضائع أماـ الجمارؾ فيناؾ ىدفاف أساسياف ي

 عمى المستكرديف كالمصدريف كحتى عمى المسافريف ميما كانت صفتيـ كنذكر منيا:
 مكافحة التيريب:-1

يقصد " مف قانكف الجمارؾ التي تنص 324عرؼ المشرع الجزائرم التيريب في المادة 
 ج المكاتب الجمركية،تصديرىا خار أو  بالتيريب استيراد البضائع

 225و 223و 222و 221و 64و 62و 60و 51و 25خرؽ أحكاـ المواد  
  ،مف نفس القانوف 226مكرر و 225و

 تفريغ وشحف البضائع غشا، 
 ".(1)العبور اإلنقاص مف البضائع الموضوعة تحت نظاـ 

أك  فإحضار البضائع أماـ الجمارؾ يمنع تيريب البضائع داخؿ اإلقميـ الجمركي 
 يضمف المراقبة الجمركية ليا. ك خارجو

 التحكـ في تدفؽ البضائع– 2

إدارة الجمارؾ بحكـ مياميا تعمؿ عمى حماية االقتصاد الكطني مف التجاكزات التي يقـك بيا 
 التنظيـ الجمركييف عمى جميع البضائع المستكردةك كتسير عمى تطبيؽ التشريع المتعاممكف،

كما  ،(2)الداخمية لالستيالؾ  لنظاـ جمركي مكقؼ لمحقكؽالبضائع الخاضعة ك المصدرةأك 
لذلؾ يستمـز عمى كؿ ناقؿ  ،عمى التراث الفنيك  تسير عمى الحفاظ عمى الصحة العمكمية

مركز الجمارؾ ليسيؿ إلدارة الجمارؾ أك  بإحضار البضائع لدل مكتب الجمارؾ إف كجد
 .(3)القياـ بعمميا

 

                                                 
 المتضمف قانكف الجمارؾ. 10-98مف قانكف 324المادة  - 1
 المتضمف قانكف الجمارؾ. 10-98مف قانكف  4المادة  - 2
 .27حميمي يميف، مرجع سابؽ، ص - 3
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 الفرع الثاني  
 جماركمجال عمل إدارة ال

 اإلقميـ الجمركي -أوال
يشمؿ اإلقميـ الجمركي، نطاؽ  10- 98بمكجب المادة األكلى مف قانكف الجمارؾ رقـ

تطبيؽ ىذا القانكف، اإلقميـ الكطني كالمياه الداخمية كالمياه اإلقميمية كالمنطقة المتاخمة 
 .(1)كالفضاء الجكم الذم يعمكىا

اء التراب الكطني كالمياه اإلقميمية، الجرؼ لذلؾ فاف اإلقميـ الجمركي يتشكؿ مف أجز 
، كيجكز أف تنشا فيو مناطؽ حرة ال تسرم عمييا األحكاـ (2)القارم الخاضعة لسيادة الدكلة

 تطبؽ "مف قانكف الجمارؾ عمى انو 02كذلؾ حسب نص المادة  جزئيا.أك  الجمركية كميا
 يـ الجمركي غير انو يمكف إنشاءالقوانيف واألنظمة الجمركية تطبيقا موحدا عمى كامؿ اإلقم

أك  مناطؽ حرة في اإلقميـ الجمركي عمى أال تخضع ىذه المناطؽ لمتشريع والتنظيـ السارييف كميا
كمنو نستنتج أف اإلقميـ الجمركي ىك المجاؿ  ،جزئيا حسب الشروط التي تحدد بموجب القانوف"

تنظيمات كتشريعات أخرل  الذم تطبؽ فيو مصالح الجمارؾ قانكف الجمارؾ كما يتبعو مف
 . (3)إال أف ىذه المناطؽ الحرة تخضع ألحكاـ خاصة بصفة مكحدة كعامة،

كمنو فاإلقميـ الجمركي يشكؿ التراب الكطني كمياىو اإلقميمية فيك يعتبر مرادفا لإلقميـ 
 الكطني.
 

                                                 
 .77صرجع سابؽ، م ،بكسقيعة أحسف -1
بمعكج عبد الحكيـ، تنظيـ كتنفيذ مصالح الفرؽ الجمركية، المركز الكطني لمتككيف الجمركي، مدرسة الجمارؾ -2

 .05، ص2013بكىراف،
 المتضمف قانكف الجمارؾ. 10-98مف قانكف  02المادة -3
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يتككف اإلقميـ الكطني مف المساحة األرضية التابعة لمدكلة اإلقميـ الوطني: -1
كىك ذلؾ الجزء مف اليابسة الذم يستقر عميو مجمكع مكاطني الدكلة عمى كجو  ،(1)زائريةالج

كالذم يخضع لسمطتيا كىك يحظى بأىمية بالغة ككنو يعتبر أىـ عنصر بالنسبة  الدكاـ،
لمدكلة ألنيا تمارس سيادتيا عمى ذلؾ الجف اليابس الذم يعد األداة العادية لممارسة 

 . (2)صالحياتيا
كال  ف مف تركيبات طبيعية مختمفة كالجباؿ كالتالؿ كالصحارم كالغابات كغيرىا،كيتكك 

سمطة  كتككف االنفصاؿ بؿ الشيء الميـ ىك الكحدة السياسية،أك  يشترط في اإلقميـ االتصاؿ
الدكلة عمى إقميميا شاممة حيث تنفرد الدكلة بممارسة السمطة عمى إقميميا دكف أف يشاركيا 

 .(3)احتراـ أحكاـ القانكف الدكلي العاـأيا كاف في إطار 
حسب المادة الثالثة مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار، فاف المياه الداخمية:  -2  

فيي المياه التي تقع  ،المياه اإلقميميةإلى  المياه الداخمية ىي المياه الممتدة مف خط األساس
،كتشمؿ ىذه (4)اإلقميمي في عرض البحربيف خط الشاطئ في الساحؿ كالخط القاعدم لمبحر 

المستنقعات المالحة التي تبقى عمى اتصاؿ  كالمراسي، المنطقة عمى كجو الخصكص المكانئ
 .(5)مع البحر

كالمياه الداخمية يسرم عمييا ما يسرم عمى اليابس مف أحكاـ، كتخضع لسمطات الدكلة 
المياه، كالحرص عمى تطبيؽ  مف حيث فرض سمطتيا عمى السفف الداخمة كالخارجة مف ىذه

 .(6)قانكنيا خاصة قانكف الجمارؾ كالقانكف البحرم في إطار القانكف الدكلي العاـ
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 63فيما يخص المياه اإلقميمية فمقد حددىا المرسـك التنفيذم رقـ المياه اإلقميمية: -3
ؿ ميال بحريا يبدأ مف الشاطئ، حسب ما ىك معمك  12بػ  12/10/1963المؤرخ في  403/

  .(1)بو في االتفاقيات كاألعراؼ الدكلية
تنحصر  كيتـ حساب البحر اإلقميمي مف آخر نقطة كتسمى أيضا البحر اإلقميمي،

ىذا في الشكاطئ الطبيعية فإذا كاف الشاطئ كثير التعاريج  عنيا المياه في حالة الجزر،
عمى  يتحدد خط األساس بكاسطة خطكط مستقيمة تصؿ بيف الرؤكس البارزة

كمما  .كالبحر اإلقميمي يعتبر جزءا مف إقميـ الدكلة التي تمارس عميو حقا سياديا،(2)لشاطئا
ال شؾ فيو أف سيادة الدكلة تشمؿ اإلقميـ البرم كالبحر اإلقميمي كما يعمكىا مف طبقات الجك 
نما يرد عمييا بعض القيكد مثؿ حؽ المركر البرم في  غير أف ىذه السيادة ليست مطمقة كا 

كالذم يتضمف كقكؼ السفف  (3)دكف دخكؿ المياه الداخمية اإلقميمي ألية دكلة ساحمية، البحر
إذا كاف ذلؾ ضركريا أك  رسكىا بالقدر المتعارؼ عميو في المالحة العاديةأك  األجنبية

 امف الدكلة الساحمية.أك  كذلؾ كمو معمقا عمى شرط عدـ اإلضرار بسالمة ألسباب قاىرة،
سيادة عمى البحر اإلقميمي ليا أف تطبؽ قكانينيا كتشريعيا متى كجب فالدكلة بكاسطة ال

 . (4)ذلؾ في إطار احتراـ القانكف الدكلي العاـ
عمى ما أك  كيترتب عمى حؽ المركر البرم عدـ جكاز فرض الضرائب عمى تمؾ السفف

 تحممو مف بضائع بسبب مركرىا العارض في البحر اإلقميمي.
 ه اإلقميمية المنطقة المتاخمة لمميا-

فيي تمتد عمى مسافة  ميال، 12أم تبدأ ما بعد  ىي منطقة تقع كراء البحر اإلقميمي،
يتـ قياسيا مف خطكط  كمـ انطالقا مف المياه اإلقميمية، 45ميال بحريا أم حكالي  24
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ميال بحريا يبدأ حسابو انطالقا مف خط  12كبذلؾ يككف طكليا  األساس لمبحر اإلقميمي،
 . (1)حر اإلقميمي في اتجاه عرض البحرنياية الب

كتسمى أيضا المنطقة المجاكرة كىي تعتبر جزءا مف أعالي البحار، كاقعة ابتداء مف 
مسافة معينة مف أجؿ تمكيف الدكلة الساحمية مف ممارسة بعض الحقكؽ إلى  البحر اإلقميمي

 .(2)عمى ىذه المنطقة حماية ألمنيا كصحتيا كسالمتيا
لساحمية أف تباشر عمى منطقة بحرية مجاكرة لبحرىا اإلقميمي الرقابة كيجكز لمدكلة ا

 12الجمركية كالمالية كالصحية المتعمقة باليجرة لمنع خرؽ قكانينيا شريطة أال تمتد أكثر مف 
كتختمؼ المنطقة  ميال بحريا، انطالقا مف األساس الذم يقاس منو عرض البحر اإلقميمي.

فال ىي مممككة كالىي خاضعة لسيادة دكلة مف الدكؿ كما ىك  المتاخمة عف البحر اإلقميمي
نما يسمح لمدكلة باف تمارس فييا بعض الحقكؽ السيادية  الحاؿ بالنسبة لمبحر اإلقميمي، كا 

منع اإلخالؿ بقكانينيا الجمركية كالضريبية إلى  كبعض االختصاصات التي تيدؼ
 .(3)كالصحية
 الفضاء الجوي-5

قميـ ثالث يعمك اإلقميميف المذككريف كىك لمدكلة ثالثة أقاليـ  قميـ بحرم، كا  إقميـ برم، كا 
اإلقميـ الجكم، كيقصد بو الحيز الجكم الذم يقع فكؽ اإلقميـ الكطني كالمياه اإلقميمية كالمياه 

كالدكلة تمارس سمطتيا كسيادتيا عمى كامؿ إقميميا الجكم  .(4)الداخمية كالمنطقة المتاخمة
كلكنيا تفتح أجكائيا لمطيراف  كذلؾ حفاظا عمى أمنيا كسالمتيا، نياية، ما الإلى  بطبقاتو

المدني في إطار القانكف الدكلي العاـ عمال بمبدأ التعاكف الدكلي بما يحقؽ لمجميع المصمحة 
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فيناؾ ما يعرؼ بحؽ المركر البرم كتطبؽ جميع التشريعات الداخمية عمى  ،(1)المشتركة
كأيضا يحؽ لمدكلة طمب نزكؿ أم طائرة أجنبية  تعبر مجاليا،جميع المراكب الجكية التي 

 .(2)تحمؽ في أجكائيا بغرض القياـ بالرقابة الجمركية
 المناطؽ الحرة االقتصادية-ثانيا

    تعريؼ المنطقة الحرة -

كىي المكاف  ،(3)الجمركية تعني المنطقة الحرة جزء مف ارض الكطف ال تخضع لقكانينو
القياـ أك  اجراء عمميات عمييا دكف دفع رسـك جمركيةك  تخزينياك  عالمخصص لتفريغ بضائ

 اخراج بضائع مفأك  عمى اال يسمح بإدخاؿ ،باإلجراءات المفركضة عادة عمى البضائع
ىي تعتبر كأنيا خارج ارض الكطف مف الكجية ك  ،(4)الى المنطقة اال بإشراؼ رجاؿ الجمارؾك 

داخؿ المنطقة الحرة بصكرة مبدئية اال ما ىك  الجمركية إذ ليس إلدارة الجمارؾ مف عمؿ
 . (5)لخارج لمنع تيريب البضائع منيابالمراقبة مف اتصؿ م

كعميو يبقى  ،منطقة صناعيةأك  ميناءاأك  ف تتضمف المنطقة الحرة مطاراأكما يمكف  
االنشطة ك  الكطنية باألمالؾالسارم عبر كامؿ التراب الكطني الخاص  التنظيـك  التشريع

 . (6)المطارية مطبقا عميياك  ينائيةالم
كال يجكز  تجارية. خدماتك  مضبكطة حدكدىا تمارس فييا انشطة صناعيةعرفيا المشرع الجزائرم ك 
 .(7)المناطؽ الحرة اال بعد الحصكؿ عمى ترخيص مف مصمحة الجمارؾ يعتمده كزير المالية شغؿ

                                                 
 .04بمعكج عبد الحكيـ، مرجع السابؽ، ص -1
 .97رجع سابؽ، صبكغزالة محمد ناصر، احمد أسكندرم، م -2
 )ممحؽ خاص "د" الفصؿ الثاني المناطؽ الحرة( ، مرجع سابؽ 447-2000مرسـك رئاسي رقـ  -3
عبد الباقي سكينة، المناطؽ الحرة في إطار نظاـ االستثمار، بحث مقدـ لنيؿ شيادة الماجستير، فرع قانكف األعماؿ،  -4

 .29، ص2009كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، 
 .97حمد ناصر، احمد أسكندرم، مرجع سابؽ، صبكغزالة م-5
يخمؼ نسيـ، الكاقعية في قانكف البحار، مذكرة مف اجؿ الحصكؿ عمى شيادة الماجستير في القانكف، فرع القانكف  -6

 131، ص2009الدكلي كالعالقات الدكلية، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، 

الصادرة  67، يتعمؽ بالمناطؽ الحرة، الجريدة الرسمية عدد 17/10/1994المؤرخ في  320-94مرسـك تنفيذم رقـ  -7
 .19/10/1994في 



 اإلجراءات األولية لجمركة البضائع  الفصل األول

 

   

 

فيناؾ  ،يمارس فييا تختمؼ باختالؼ طبيعة النشاط الذم ،كلممناطؽ الحرة نكعاف
التصدير حيث ترد الييا البضائع بقصد تخزينيا ك  يككف نشاطيا االستيراد منطقة حرة تجارية

السماح بسحبيا لداخؿ أك  مع امكاف اجراء عمميات تجارية بسيطة عمييا إلعادة تصديرىا
 االقميـ بعد استيفاء االجراءات التي ينص عمييا.

فترد الييا البضائع بقصد اجراء عمميات صناعية  رمناطؽ حرة صناعية لمتصديكىناؾ 
فيي مناطؽ يقتصر فييا النشاط  ،تجميع قبؿ اعادة تصديرىاأك  تصنيعأك  خمطأك  مف مزج

عمى تحكيؿ المكاد الى منتكجات قصد تصديرىا فتحديد المنطقة الحرة راجع الى طبيعة 
  .(1)النشاط الذم يمارس فييا

 في المناطؽ الحرة بأدائيارخص العمميات التجارية التي ي-2
جراءك  التجزئةك  التخزيف التاليةالعمميات  بأداءعامة  الحرةيرخص في المنطؽ  عمميات  ا 

تييئتيا ك  أخرلسمع  بمنتجاتغيرىا بما في ذلؾ مزجيا ك  الطعفك  التعبئةك  التنظيؼك  الفرز
 .األجنبية األسكاؽبالشكؿ المرغكب الذم تتطمبو 

أك  مناطؽ الحرة ميما تكف طبيعتيافي ال-الترانزيت-العابرة عمميات تخزيف البضائع-
ذلؾ ك  الخارج إلىاألجنبية الخالصة الضريبة المعدة لمتصدير ك  كميتيا ككذا البضائع الكطنية

أك  استيرادىاالمكاد الممنكع ك  السمعك  بالقكانيف المعمكؿ بيا في شاف البضائع اإلخالؿمع عدـ 
 التي تخضع لنضـ خاصة.أك  صديرىا منياتأك  تداكليا داخؿ الجميكرية

 التنظيؼك  ىي عمميات الفرزك  حالة البضائع المكدعة بالمناطؽ الحرة تعييرعمميات -
عادة التعبئةك  ، كلك ببضائع محميةالمزجك  الخمطك  مف عمميات تغيير حالة  اما شابييك  ا 

ا بالشكؿ الذم تييئتيك  البضائع المكدعة بالمناطؽ الحرة بحسب مقتضيات حركة التجارة،
 تتطمبو األسكاؽ.

المناطؽ الحرة لالستفادة مف  مزايا إلىالتي تحتاج  األخرلالصناعات أك  العمميات-
الصناعات في ك  لمسماح بأجراء ىذا النكع مف العممياتك  مركز البالد المتميز جغرافيا،

 المناطؽ الحرة يتطمب تكافر شرطيف 
 ستيا لمصناعات الكطنية.أكال اف ىذه الصناعات ال يخشى مف مناف-
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المالية  رزيك  ضمف الصناعات التي حددىا قرار تثانيا اف تككف ىذه الصناعا-
 تتطمبو حالة البالد االقتصادية. االقتصاد كفؽ ماك  باالتفاؽ مع كزيرم الصناعة

 مقومات انشاء المناطؽ الحرة-3
ساحة مف المناطؽ الحرة يمكف تمخيصيا في تخصيص م إلنشاءالمقكمات االزمة 

تباشر اعماليا كفقا ك  التي يمكف اف تقاـ عمييا، المشركعات المختمفة إلقامةاالراضي تكفي 
حيث تعتبر  تجيز بالمرافؽ الخدمة المختمفة.ك  اف تعد ىذه المساحةك  لنضاـ المنطقة الحرة،

جة النقد خار ك  التصديرك  اغنى مف ناحية االستيراد ىذه المناطؽ مف ناحية التجارة الخارجية
عف نطاؽ القكانيف المعمكؿ بيا محميا اال في حدكد خاصة مف ناحية تطبيؽ االجراءات 

كمف الضركرم  .(1)منع التيريبك  العاـ األمفدكاعي ك  الزراعيةأك  البيطريةأك  الصحية
اف تعمؿ بكؿ  ةالتي بكاسطتيا يمكف لممشركعات اإلنتاجي اإلجراءاتك  تكضيح التشريعات

 إلىىك التصدير ك  المناطؽ الحرة إنشاءتحقؽ الغرض الرئيسي مف كفاءة، بحيث يك  حرية
التشريع ك  التصدير،دكف سكاىا إلى ك  ككف اف نشاطات المنطؽ الحرة مكجية تقريبا الخارج،

ىذه النسبة ك  مف منتكج المنطقة الحرة عمى السكؽ الكطنية، 20الجزائرم يسمح بكضع نسبة 
فضال ك  ،50كانت قيمة عناصر اإلنتاج الكطنية اذا  50ىك ك  يمكف اف تصؿ إلى حد محدكد

ليا كؿ ما اف يعد ك  المشركعات، إلقامة ةالالزمعف ذلؾ فانيمف الضركرم تكفير اليد العاممة 
 .(2)مختمؼ الخدمات بحيث يمكف اف تستقر بجانب أعمالياك  يمزميا مف إسكاف

لتي عرقمت حركة النقدية اك  كعميو فاف المناطؽ الحرة جاءت نتيجة لمقيكد الجمركية
قد أخذت ك  ،اإلجراءاتكافة  التجارة الخارجية بقصد تنشيطيا لما تمنحو مف تسييالت في

لمؿ مف ىذه الدكؿ ك  كما اتبعتو لبناف فرنسا كألمانياك  بيذا المبدأ الكثير مف الدكؿ كإيطاليا
 نضاميا الخاص في المجاؿ.
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ىك مشركع ك  ية لمتصدير بجيجؿالصناعمشركع المنطقة الحرة  أكؿفي الجزائر فاف  أماك 
كقد تـ اختيار  ،1997/افريؿ05المؤرخ في  97/106بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ  ،(1)بالرة

 المنطقة الحرة بالرة بجيجؿ لتككف أكؿ منطقة حرة صناعية بالجزائر العتبارات منيا 
 المكقع الجغرافي.-
ال يزيد  فرحات عباس.مطار ك  متر 1850تكفرىا عمى كؿ مف ميناء جف جف بعمؽ - 

 512ؿ كما تبمغ مساحتيا الية جيجك  مقر كمـ عف 50ك كمـ 2بعدىا عف مقر بمدية ميمة ب 
 ىكتار.

 .27ك 43قربيا مف الطريقيف الكطنييف رقـ -
حيث تـ الغائيا بمكجب المادة  ،لألسؼ لـ تظير حياة ليذا المشركع لحد اآلفك  إال انو

 (2)05/01األكلى مف المرسـك التنفيذم 
 اعمى انو "تنش 03/02مف األمر  04كفيما يخص الغاء المناطؽ الحرة فقد نصت المادة 

مف ثـ تـ ك  ،(3)المكمؼ بالمالية" رالمناطؽ الحرة بمرسـك تنفيذم بناء عمى اقتراح مف الكزي
الذم نصت المادة االكلى منو عمى انو ك  06/10بمكجب القانكف  (03/02الغاء ىذا االمر )

 (4)ناطؽ الحرة "مالتعمؽ بالك  2003يكليك 19المؤرخ في  03/02مر "يمغى األ
 النطاؽ الجمركي-ثالثا 
 تعريؼ النطاؽ الجمركي -1      

يتمثؿ النطاؽ الجمركي في منطقة خاصة لممراقبة الجمركية لمبضائع تقع عمى طكؿ الحدكد 
س إدارة الجمارؾ تمار  " أفمف قانكف الجمارؾ عمى 28تنص المادة ك .(5)البحرية كالبرية

                                                 
كرة لنيؿ شيادة الماجستير في الحقكؽ، لقراؼ سامية، االمتيازات المالية لالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر، مذ -1

 .31ص، 2010/2011جامعة الجزائر، 
افريؿ  05المؤرخ في  106-67يتضمف إلغاء المرسـك التنفيذم  ،2005يناير  03المؤرخ في  01-05مرسـك تنفيذم رقـ  -2

 2005يناير  09درة في الصا 04الجريدة الرسمية عدد  كالمتضمف إنشاء المناطؽ الحرة لبالرة )كالية جيجؿ(، ،1991
 20، الصادر في 43،يتعمؽ بالمناطؽ الحرة، الجريدة الرسمية عدد 2003يكليك  20المؤرخ في  02-03االمر رقـ  -3
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وتنظـ منطقة  عمميا في سائر اإلقميـ الجمركي وفؽ الشروط المحددة في ىذا القانوف.
 وتشكؿ ىذه المنطقة النطاؽ الجمركي". ؿ الحدود البحرية والبرية،خاصة لممراقبة عمى طو

                         .(1)كيحدد رسـ النطاؽ الجمركي بقرار صادر عف الكزير المكمؼ بالمالية
 مكونات النطاؽ الجمركي في التشريع الجزائري-2     

مف قانكف الجمارؾ فاف النطاؽ الجمركي يتككف مف منطقة  29حسب نص المادة 
 بحرية، كمف منطقة برية سنبيف كيفية تحديدىما كفؽ التشريع الجمركي الجزائرم فيما يمي:

  المنطقة البحرية : *الفقرة األوؿ
ية مف النطاؽ الجمركي تتككف مف المياه اإلقميمية، كالمنطقة المتاخمة إف المنطقة البحر 

 مف قانكف الجمارؾ الحالي. 29ليا كالمياه الداخمية، كىذا طبقا لنص المادة 
  المنطقة البرية : *الفقرة الثانية
 مف قانكف الجمارؾ المنطقة البرية مف النطاؽ الجمركي كالتالي: 29حددت المادة 
كعمى الحدكد  كمـ، 30خط مرسـك عمى بعد إلى  حدكد البحرية مف الساحؿتمتد عمى ال

كمـ منو كتقاس المسافات كفؽ  30خط مرسكـ عمى بعد إلى  البرية مف حد اإلقميـ الجمركي
 خط مستقيـ. 

يمكف تمديد ىذه  غير انو بالنظر لطبيعة التضاريس كتسييال لعممية قمع الغش،
إلى  كما يمكف تمديد عمؽ ىذه المسافة ـ عند الضركرة،كم 60غاية إلى  كمـ 30المسافة 
ليزم التي أضيفت بمكجب قانكف  أدرار، كمـ في كاليات تمنراست، 400غاية  تندكؼ كا 

كىذا نظرا لشاسعة المسافات كنظرا لكجكد أعماؿ  منو. 73في المادة  2003المالية لسنة 
ىذه المادة كفؽ قرار كزارم كتحدد كيفية تطبيؽ  التيريب ذات صمة بالنطاؽ الجمركي،

كزير الدفاع ككزير الداخمية بدؿ المدير العاـ لمجمارؾ الذم كقبؿ  مشترؾ بيف كزير المالية،
تعديؿ قانكف الجمارؾ كاف يمدد بمكجب مقررات يصدرىا عمؽ المنطقة البرية مف النطاؽ 

                                                 
 المتضمف قانكف الجمارؾ. 10-98مف قانكف  30انظر المادة  -1
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دد النطاؽ الجمركي كىذا ما فعمو عندما م بعد اخذ رأم الكالة المختصيف إقميميا، الجمركي،
ككذلؾ فعؿ بالنسبة لكالية  ادرار، سكؽ أىراس، ليشمؿ كامؿ تراب الكالية في كاليات تبسو،

كمـ مف الحدكد  400إلى  تمنغاست التي مدد فييا عمؽ المنطقة البرية لمنطاؽ الجمركي
 .أما رسـ النطاؽ الجمركي فيك مف اختصاص كزير المالية كذلؾ عف طريؽ قرار(1)البرية

 مف قانكف الجمارؾ كالذم كاف بدكره مف صالحيات المدير العاـ لمجمارؾ. 30طبقا لممادة 
 المطلب الثاني

 طرق إحضار البضائع أمام الجمارك 
 ،يعد النقؿ شرياف التجارة الخارجية نظرا ألىميتو القصكل في جميع المبادالت التجارية

ف االىتماـ بالنقؿ بالنسبة لمتجارة الدكلية شيء فال  ألنو ال تجارة بدكف نقؿ ،ال مفر منو كا 
ككؿ البضائع المنقكلة عبر أم  ،يمكف الحديث عف مبادالت لمبضائع دكف كجكد كسيمة نقميا

كتختمؼ طرؽ اإلحضار باختالؼ كسيمة  ،كسيمة نقؿ كانت ال بد مف إحضارىا أماـ الجمارؾ
الفرع ار عف طريؽ البر)ك اإلحض،(الفرع األوؿفيناؾ اإلحضار عف طريؽ البحر ) ،النقؿ
 (.الفرع الثالثكاإلحضار عف طريؽ الجك) ،(الثاني

 الفرع االول  
 االحضار عن طريق البحر

 المسؤوؿ عف إحضار البضائع المنقولة بحرا: -أوال

 رباف السفينة:-1
يعيف مف بيف األشخاص المؤىميف ، ك رئيس طاقمياك  يعني رباف السفينة قائد السفينة

السمطة ك  الشاحنيفك  كما يعتبر ممثال قانكنيا لممجيز ،خطيرك  باف بعمؿ فنييقكـ الر ك  قانكنا
 . (2)العامة

                                                 
 المتضمف قانكف الجمارؾ. 10-98مف قانكف  29نظر المادة ا-1
، 29، يتضمف القانكف البحرم، ج ر عدد23/10/1976المؤرخ في  80/ 76مف األمر رقـ  384/580انظر المادة -2

 . 1977ابريؿ  10الصادرة في 
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ىك فكؽ ذلؾ نائب قانكني عنو في ، ك كيرتبط الرباف بالمجيز بمكجب عقد عمؿ بحرم
مف قانكف الجمارؾ  53كالمادة  ،(1)الرحمة البحريةك  كؿ ما يتعمؽ باألعماؿ الالزمة لمسفينة

تقديـ  ،إحضار البضائعإلى  إذ تكجب عميو باإلضافة ،اف السفينةنصت عمى كاجبات رب
كذلؾ عند أكؿ  ،المنطقة البحرية مف النطاؽ الجمركيإلى  الكثائؽ المطمكبة فكر الدخكؿ

التقيد بالشركط المتعمقة بالحمكلة ك  بعدىا يمتـز رباف السفينة بإتباع المسار المحددك  طمب
 . (2)غاية رسكىا في الميناءإلى  قانكف الجمركيمف ال 25المنصكص عمييا في المادة 

 ممثمو القانوني – 2
فانو يجكز لممثمو القانكني  ،إذا تعذر عمى رباف السفينة إحضار البضائع أماـ الجمارؾ

الميـ أف يككف ممثمو في  ،طبقا لنظاـ السفينة الداخميأك  بنص القانكفأك  سكاء بككالة منو
مف قانكف الجمارؾ المتعمقة  56كذلؾ بحسب نص المادة  ،وأف يقكـ بميامك  إطار القانكف

كالتي تنص عمى انو "يجب  ،بالسفف التي تقـك برحمة في حالة الرسك االضطرارم في المكانئ
 .(3)ممثموأك  إخطار اقرب مكتب لمجمارؾ بالحدث فكرا مف قبؿ رباف السفينة"

انكني لرباف السفينة بتقديـ مف قانكف الجمارؾ التي رخصت لممثؿ الق 57ككذلؾ المادة 
 .(4)الكثائؽ الخاصة بالبضائع المنقكلة

 ثانيا الوثائؽ الواجب تقديميا أثناء إحضار البضائع 
إلى  فكر الدخكؿ ،يجب عمى رباف السفينة"مف قانكف الجمارؾ  53تنص المادة 

ريح التصك  كعند أكؿ طمب تقديـ يكمية السفينة ،المنطقة البحرية مف النطاؽ الجمركي
 أية كثائؽ أخرل تقـك مقاميا ".أك  بالحمكلة
 التصريح بالحمولة – 1

                                                 
الدكيدار ىاني محمد، مكجز القانكف البحرم، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، اإلسكندرية، بدكف سنة -1

 . 146النشر، ص 
 المتضمف قانكف الجمارؾ. 10-98مف قانكف  25- 53انظر المادة -2
 ف الجمارؾ. المتضمف قانك  10- 98مف قانكف  56انظر المادة -3
 المتضمف قانكف الجمارؾ.  10-98مف قانكف  57انظر المادة -4
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مف قانكف الجمارؾ يعتبر التصريح بالحمكلة تصريحا مكجزا لحمكلة  54حسب المادة 
 كيجب أف تتضمف ىذه الكثيقة البيانات الضركرية لمتعرؼ عمى كسيمة النقؿ ،السفينة

 طبيعة البضائع، ك أرقامياك  كعالمتيا التجارية نكعياك  السيما عمى عدد الطركدك  ،البضائعك 
يجب التصريح بالبضائع المحظكرة في بياف الحمكلة تحت ك  ،مكاف شحنياك  كزنيا اإلجماليك 

 .(1)العددك  تسميتيا الحقيقية مف حيث الطبيعة
كيجب أف يككف مكقعا مف  ،كعميو فبياف الحمكلة يمثؿ تصريحا مكجزا بحمكلة السفينة

 .(2)يتضمف كؿ البيانات الضركرية لمتعرؼ عمى البضاعة ككسيمة النقؿك  ،قبؿ الرباف
 يومية السفينة: - 

 ىك دفتر يكمي يدكف فيو رباف السفينة:
 المالحظات اليكمية الخاصة بحالة الجك كالبحر.-
 المالحظات اليكمية.ك  الحكادث الطارئة كالقرارات التي تتخذ أثناء الرحمة-
 رتكبيا البحارة كالمسافريف كالعقكبات التأديبية التي كقعت عمييـ.الجرائـ كاألفعاؿ التي ي-

 المكاليد كالكفيات التي حدثت عمى ظير السفينة.-
كيشترط القانكف ترقيـ صفحات دفتر يكمية السفينة كيتـ التأشير عمييا مف اإلدارة 

 .(3)البحرية المختصة كذلؾ حتى يتـ التأكد مف عدـ انتزاع صفحات الدفتر
 ائؽ أخرى:وث-3

أم كثيقة قد تطالب أك  يكمية السفينةأك  ىي كافة الكثائؽ التي تقـك مقاـ بياف الحمكلة
 بيا إدارة الجمارؾ ترل أنيا ضركرية لتنفيذ مياميا المخكلة ليا قانكنا كىي:

                                                 
 المتضمف قانكف الجمارؾ.  10-98مف قانكف  54انظر المادة -1

2- Manuel des procédures de dédouanement، direction générale des douanes CIND،    ،p 

   .    
3
 - Guide des procédures douanières (procédures & formalités douanières) –

copyright « kitransit 200 »،page 0  
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كالذم يعد بمثابة عقد النقؿ، كىك كثيقة أساسية في عمميات النقؿ سند الشحف: -
ضمف قيكد بيكية األطراؼ كالبضائع الكاجب نقميا كعناصر الرحمة كىي كثيقة تت البحرم

 .(1)الكاجب إتماميا كأجرة الحمكلة الكاجب دفعيا
 عقد إيجارىا، إف كانت مؤجرةأك  ككثيقة الممكيةوثائؽ متعمقة بالسفينة في حد ذاتيا:-

 شيادة جنسيتيا.أك 
 ىي شيادة تحدد جنسية السفينة كمالكيا. الشيادة الفنية:-
ىي كثيقة تتضمف معمكمات خاصة بحالة البحر كمعمكمات أخرل  وثيقة اإلبحار:-

 يصادؽ عمييا الرباف.
تسجؿ فييا االتصاالت مع السفينة خالؿ الرحمة البحرية، يؤشر عمييا يومية الراديو: -

 .(2)أشير 06مف طرؼ السمطة اإلدارية البحرية كؿ 
 آجاؿ تقديـ الوثائؽ:-ثالثا

ساعة المكالية لكصكؿ  24ممثمو القانكني أف يقدـ خالؿ أك  السفينة يتعيف عمى رباف
التصريح بالبضائع التي ىي في ك  التصريحات الخاصة بمؤف السفينة ،الميناءإلى  السفينة

 حكزة الطاقـ. 
التي ىي ضركرية لتنفيذ ميمتيا ك  كؿ الكثائؽ األخرل التي قد تطالب بيا إدارة الجمارؾ

تسجيمو في سجؿ ك  التأشير عميوك  حيث تتـ مراقبة التصريح المكجز ،رممثؿ عقكد النقؿ البح
عطائو رقما تسمسمياك  بياف الحمكلة  .(3)ا 

مما تجدر اإلشارة إليو انو ، ك التصريح بالحمكلة المعدة لمتفرغ في اإلقميـ الجمركي-
 يجب تقديـ ىذه الكثائؽ حتى كلك كانت السفف فارغة.

 
                                                 

 مف قانكف البحرم الجزائرم. 752انظر المادة -1
 .13، ص2013بكزياف احمد، معالجة الحاكيات، المركز الكطني لمتككيف الجمركي، المدرسة العميا لمجمارؾ، كىراف، -2

3-Guide des procédures douanières، op cite،p 05. 
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 مكتب جمركي: الموانئ التي ال يوجد بيا -2
كمبدأ عاـ ال يجكز لمسفف التي تقـك برحمة دكلية أف ترسكا في المكانئ  المبدأ العاـ:-

 مف قانكف الجمارؾ. 56التي ال يكجد فييا مكتب جمركي كىذا حسب المادة 
أما اذا كانت السفينة لـ تقـ برحمة دكلية ليا الرسك بأم ميناء، كبكاخر الصيد كالسفف 

 ـك بالمالحة الداخمية.الصغيرة التي تق
فيتسنى إلدارة الجمارؾ مف أداء الرقابة الجمركية، خاصة كأف السفف القادمة مف 
ذا تسامح معيا فيمكف اف تفمت مف الرقابة  الخارج تككف محممة بالبضائع كالمسافريف كا 

 كبالتالي انتشار التيريب.
ما ترسكا سفينة قادمة مف رحمة فعند ،في حالة القكة القاىرة المثبتة قانكنا االستثناءات:-

دكلية بميناء ال يكجد فيو مكتب جمارؾ، فيجب عمى رباف السفينة شخصيا أف يحضر فكر 
 الرسك أماـ قائد المحطة البحرية لحراس الشكاطئ.

رئيس المجمس أك  محافظ الشرطةأك  كعند عدـ كجكده فأماـ قائد فرقة الدرؾ الكطني 
يقدـ لو يكمية السفينة لمتأشير عمييا كالتي يجب أف يخطر الشعبي البمدم لمكاف الرسك، ك 

ممثمو ككذا مف قبؿ السمطة أك  اقرب مكتب لمجمارؾ بالحدث فكرا مف قبؿ رباف السفينة
 اإلدارية التي أشرت عمى يكمية السفينة.

 الفرع الثاني
 اإلحضار عن طريق البر

 المسؤوؿ عف إحضار البضائع المنقولة برا -أوال
 ركبة البريةسائؽ الم-1

يعتبر سائؽ المركبة البرية مسؤكال عف إحضار البضائع المستكردة فيما يخص النقؿ 
كيعيف ىذا  ،(1)مكتب الجمارؾ إلى  كال يككف ذلؾ إال بإتباع الطريؽ التي تؤدم مباشرة ،برا

                                                 
1-Claude Jean Berr- H.Tremeau, Le droit douanier, nouvelle édition –ed economica-Paris 

   7, p 171.           
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 الطريؽ بمكجب قرار كالئي.
فيمكف ليـ  ،كما يجب عمى كؿ سائؽ كسيمة نقؿ أف يمتثؿ ألكامر أعكاف الجمارؾ

سائؿ النقؿ عندما ك  الكسائؿ المادية لسد الطريؽ قصد تكقيؼك  استعماؿ كؿ اآلالت المناسبة
 .(1)ال يمتثؿ السائقكف ألكامرىـ

 ناقؿ البضائع:- 
آخر إلى  المعنكم الذم يمتـز بنقؿ البضائع مف مكافأك  الناقؿ ىك الشخص الطبيعي

أم أك  كسيط شحفأك  سكاء كاف مؤجرا ليا قامومف يقـك مأك  سكاء كاف مالؾ لكسيمة النقؿ
 .(2)شخص لو صفة إبراـ عقد النقؿ مع المنقكؿ لو

عمى إحضار  مف قانكف الجمارؾ فاف الناقؿ ليس مسؤكال 60نص المادة إلى  فبالرجكع
البضائع المنقكلة برا، حيث نصت صراحة عمى أف السائؽ ىك المجبر عمى إحضار 

يعد تيريبا بنص  ىك كاضح ىك أف عدـ القياـ بيذه العممية امك  البضائع أماـ الجمارؾ،
تيريبا، فإحضار البضائع  60مف نفس القانكف التي تعتبر خرؽ أحكاـ المادة  324المادة 

 .(3)أماـ الجمارؾ يقع عمى عاتؽ ناقؿ البضائع
 الوثائؽ الواجبة التقديـ أثناء إحضار البضائع المنقولة برا:-ثانيا

 صؿ:التصريح المف-1
أف تمر عبر مكاتب الجمارؾ كاف  النطاؽ الجمركيإلى  عمى كؿ البضائع الداخمة

تككف محؿ تصريح مفصؿ كىك كثيقة رسمية محررة مف طرؼ المصرح يبيف مف خالليا 
 .( ) النظاـ الجمركي الكاجب تحديده لمبضاعة

 المصرح.كيرفؽ التصريح المفصؿ بكؿ البيانات الخاصة بالبضائع كالبيانات الخاصة ب

                                                 
1- Manuel des procédures de dédouanement, op cite, p 18.       

 .10،ص2005/2006ثالثة،إجراءات جمركة البضائع، المدرسة الكطنية لإلدارة، السنة ال خريرب عباس،-2
3-Guide des procédures douanières, op cite، p 04.  

 .137ص، مرجع سابؽ، يخمؼ نسيـ - 
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 التصريح الموجز:-2
التي تبيف كجو البضائع « feuille de route »   التصريح المكجز ىك كرقة الطريؽ       

كالمعمكمات الضركرية بيا، بما فييا مف عدد الطركد كنكعيا كعالماتيا كأرقاميا كطبيعة 
                                      البضائع كأماكف شحنيا.

بتقديـ التصريح المكجز ألعكاف الجمارؾ عندما ال يكجد  ئؽ المركبة البريةسا كيمتـز
مكتب جمارؾ كيكجد فقط مركز لمجمارؾ، أما إذا كجد مكتب لمجمارؾ كلـ يقدـ الناقؿ عمى 

كما يجب ،(1)التصريح بالبضائع فيمكنو تقديـ كرقة الطريؽ في الميمة القانكنية المرخصة لو
 النكع.ك  بضائع المحظكرة تحت تسميتيا الحقيقية مف حيث الطبيعةأف تتضمف ىذه الكثيقة ال

 اآلجاؿ القانونية لتقديـ الوثائؽ:-ثالثا
 فور دخوؿ الحدود:-1

 إحضارىا ،يتكجب عمى ناقؿ البضائع عبر الحدكد البرية فكر كصكلو النطاؽ الجمركي
لكالي اقرب مكتب جمركي عف طريؽ الطريؽ الشرعي األقصر المحدد مف طرؼ اإلى 

 اإلنقاص منو.أك  أثناء الطريؽ يمنع منعا باتا تفريغ البضائع، ك المختص إقميميا
 فور فتح مكاتب الجمارؾ-2  

غاية إلى  مكاتب الجمارؾ في ممحقات ىذه المكاتبإلى  تكدع البضائع التي تصؿ
مصمحة الجمارؾ فكر فتح إلى  في ىذه الحالة يجب تقديـ التصريح المكجزك  فتحيا

 . (2)المكتب

                                                 
1-Guide des procédures douanières, op cite، p 06.  
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 الفرع الثالث
 اإلحضار عن طريق الجو

 المسؤوؿ عف عممية إحضار البضائع المنقولة جوا-أوال
مف قانكف الجمارؾ انو يجب عمى قائد المركبة  63تنص الفقرة األكلى مف المادة 

 الجكية فكر كصكليا أف يقدـ ألعكاف الجمارؾ بياف البضائع.
طريؽ النقؿ الجكم ىك قائد المركبة فالمسؤكؿ عف إحضار البضائع المستكردة عف 
إلقائيا، كذلؾ حتى الكصكؿ إال في أك  الجكية، كيمنع عميو أثناء الرحمة القياـ بتفريغ البضائع

 .( )بناءا عمى رخصة خاصة مف السمطات المختصةأك  حالة القكة القاىرة
 الوثائؽ الواجب تقديميا:-ثانيا

 بياف بالبضائع:-1

المطارات إلى  ئد المركبة الجكية ألعكاف الجمارؾ فكر كصكلوىك اإلقرار الذم يقدمو قا
المتضمف تحديد العناصر المميزة لتمؾ البضائع المصرح عنيا ككسيمة النقؿ طبيعة البضائع 

 .( )عددىا عالماتيا نكعيا أرقاميا ككزنيا اإلجمالي كمكاف شحنيا
 وثائؽ أخرى:-2

و يمكف أعكاف الجمارؾ الذيف ليـ مف قانكف الجمارؾ نجد ان 48بالرجكع لنص المادة 
رتبة ضابط مراقبة عمى األقؿ كاألعكاف المكمفيف مياـ القابض أف يطالبكا في أم كقت 
باإلطالع عمى كؿ أنكاع الكثائؽ المتعمقة بالعمميات التي تيـ مصمحتيـ كالفكاتير كسندات 

 التسميـ كجداكؿ اإلرساؿ كعقكد النقؿ كالدفاتر كالسجالت.
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 التي ال يوجد بيا مكاتب الجمارؾ:المطارات -3

كمبدأ عاـ كؿ المركبات الجكية التي تقكـ برحمة دكلية ال يجكز ليا اليبكط إال في  
المطارات التي تكجد فييا مكاتب جمركية لكف استثناء أذنت ليا مصالح الطيراف المدني بعد 

 .( )كتب جمارؾاستشارة إدارة الجمارؾ حؽ النزكؿ في المطارات التي ال يكجد فييا م
 القوة القاىرة:و  بعض الحاالت الخاصة-4

عند إحضار البضائع لدل الجمارؾ قد يتعرض الناقمكف لظركؼ خاصة قد تضطرىـ لمرسك 
القياـ بالمسافنة، بحيث يجب عمى الشخص المسؤكؿ عمى عممية أك  إفراغ البضائعأك  االضطرارم

 جمركية دكف انتظار بالكضعية.إحضار البضائع أماـ الجمارؾ أف يخبر السمطات ال
إلى  اإلقميـ الجمركيإلى  فإذا تـ اعتراض عممية نقؿ البضاعة مف مكاف إدخاليا 

قكة قاىرة فيجب عمى الناقؿ اتخاذ التدابير أك  مكتب جمركي كأم مكاف آخر معيف بحادث
أية  أك الالزمة المعقكلة لمنع أم تداكؿ غير مسمكح بو بالبضاعة كعميو إعالـ الجمارؾ

 .(1)سمطة مختصة بطبيعة الحادث كالظركؼ التي اعترضت رحمتيا
 وألىمية ىذه الحاالت سنتناوليا عمى التوالي:

فراغ البضائع:و  المسافنة-  ا 
تتمثؿ المسافنة في تحكيؿ الحمكلة مف سفينة أخرل، فيجب عمى رباف السفينة أف يمتـز 

 لعممية.بالشركط المحددة مف طرؼ الجمارؾ عند القياـ بيذه ا
فراغ البضائع تحت الرقابة الجمركية كخالؿ ساعات  يجب أف تتـ عمميات المسافنة كا 

 العمؿ ككفقا لمشركط التي تحددىا إدارة الجمارؾ.
يستعمؿ أعكاف الجمارؾ الفرؽ الجمركية بياف الحمكلة لعد كالتعرؼ عمى الطركد التي 

 تتـ تفريغيا.
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خاص عمى مستكل مصمحة المالحة يسجؿ بياف الحمكلة فكر إيداعو عمى سجؿ 
 بحيث يعتبر ىذا التسجيؿ بمثابة التكفؿ بالبضاعة ككضعيا لدل الجمارؾ.

فراغ البضائع تحت الرقابة الجمركية  تطبؽ نفس القكاعد المتعمقة بعمميات المسافنة كا 
ئ مسافنتيا إال داخؿ المكانأك  ال يمكف أف يتـ تفريغ السفف مف البضائع، ك (1)جكا أك  بحرا

ال يمكف أف تككف أية بضاعة مكضكع العمميات المحددة في ك  حيث تكجد مكاتب الجمارؾ
 : الفقرة األكلى أعاله إال

 -بحضكرىـك  بترخيص كتابي مف أعكاف الجمارؾ، 
 -(2) .خالؿ األكقات ككفؽ الشركط المحددة بمقرر مف المدير العاـ لمجمارؾ 

 الرسو االضطراري:-
 عدة مخاطر قد تعترض طريقيا كمطاردة مف قبؿ عدكإلى  تتعرض السفف عند إبحارىا

 غيرىا مف الحاالت الطارئة.أك  زكابع بحريةأك 
فيجب عمى الربابنة الذيف يضطركف إلى الرس كاف يبرركا الرسك فكر دخكليـ إلى المنطقة 
البحرية مف النطاؽ الجمركي بتقديـ تقرير خالؿ األربعة كعشركف ساعة مف كصكليـ إلى 

اء ككؿ الكثائؽ الالزمة لتمكيف أعكاف المصمحة الكطنية لحراس الشكاطئ بممارسة المين
كيجكز إلدارة الجمارؾ أف ترخص بتفريغ ىذه البضائع في المخازف كمساحات اإليداع  (3)المراقبة

 .(4)تعييف نظاـ جمركي لياأك  المؤقت كتمكث فييا فييا إلى غاية انتياء سبب الرسك
 الحطـ-

دارة الجمارؾ تكضع تحت ال رقابة المزدكجة لكؿ مف مصمحة البحرية التجارية كا 
حتى يعيف ليا تخصيص نيائي  ،التي استعيدتأك  الحطـ التي تنفذ مف الغرؽأك  البضائع’

                                                 
 . 46ص  مرجع سابؽ، حميمي يميف،-1
 المتضمف الجمارؾ.  10-98مف قانكف 58المادة -2
 المتضمف الجمارؾ. 10-98مف قانكف 230المادة -3
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، كال يجكز عرض البضائع كالحطـ التي تنقذ مف (1)طبقا لمقكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا
بعد دفع الحقكؽ كالرسـك الكاجب أدائيا عند  الغرؽ لالستيالؾ في السكؽ الداخمية إال

كعندما ال يصرح بالبضائع كالحطـ المنقذة مف الغرؽ لتخصيص ما مف قبؿ ذكم  االستيراد،
الحقكؽ، يمكف أف تقكـ إدارة الجمارؾ ببيعيا، بناء عمى طمب مف المصالح المكمفة بالبحرية 

يا التشريع كالتنظيـ المعمكؿ التجارية، كذلؾ بالنسبة لجميع التخصيصات التي يرخص ب
كفي ىذه الحالة ال يخصص حاصؿ البيع لدفع الحقكؽ كالرسـك المستحقة احتماليا إال  بيما،

ذا بقي فائض بعد اقتطاع المصاريؼ كالحقكؽ  بعد اقتطاع نفقات اإلنقاذ كاإليداع كالبيع، كا 
كضع تحت تصرؼ حيث ي ،يدفع لمصمحة الكدائع كاألمانات لمخزينة العمكمية ،كالرسـك
 . (2)ذكم الحقكؽأك  المالؾ
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   الثاني المبحث

 وضع البضائع لدى الجمارؾ

بعد إحضار البضائع لدل الجمارؾ يترتب عمى ناقؿ البضاعة كضع البضائع تحت     
نظاـ جمركي إلى  غاية إتماـ إجراء التخميص الجمركي كتكجييياإلى  تصرؼ إدارة الجمارؾ

أعكاف الجمارؾ مف طرؼ الشخص  عممية تتمثؿ بالتزاميو تقديـ البضائع أماـمعيف، فيذه ال
 ىذا اإلجراء بإخبار السمطات الجمركية بكجكد البضاعة الذم يقـك بإدخاليا بحيث ييدؼ

 اخذ العينات الضركرية عند االقتضاء.ك  تمكينيا مف إجراء المراقبات األكليةك 
إخالء مسؤكلية إلى  أف كميا تؤدم ؿ إالفتختمؼ عممية الكضع باختالؼ كسيمة النق

 الناقؿ عمى البضائع.
األماكف ك  (وؿاأل  طمبالملذلؾ سنتناكؿ في ىذا المبحث المفيكـ العاـ لمعممية )

 (.المطمب الثاني) المكانئ الجافةك  مساحات اإليداع المؤقتك  لكضعيا كالمخازفالمخصصة 

 األولالمطلب  
 المفهوم العام للعملية  

العممية في كضع البضائع في أماكف تحت الرقابة الجمركية في انتظار تتمثؿ ىذه 
 إيداع التصريح المكجز. جراءات الجمركية بحيث تتجسد ىذه العممية بإجباريةباإلالقياـ 

ال يمكف أيضا ك  يمكف تقديـ التصريح المفصؿ مباشرة بعد إحضار البضائع، فال
جب فحص ىذه البضائع المكضكعة في مكتب الجمارؾ بؿ يإلى  تسريحيا بمجرد كصكليا

نتعرؼ عمييا مف خالؿ المقصكد بعممية كضع البضائع لدل  أماكف معدة خصيصا لذلؾ.
 الفرعككذلؾ عمى المسؤكؿ عف كضع البضائع لدل الجمارؾ ) ،(الفرع األوؿالجمارؾ)

 (.الثاني
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 األولالفرع  
 البضائع لدى الجمارك  بوضعالتعريف  

 : ع البضائع لدى الجمارؾبعممية وض لمقصودا-أوال
المصدرة في مكاف أك  دةر المستك بضائع لدل الجمارؾ إيداع البضائع يقصد بكضع ال

 66كمف خالؿ المادة  ،( )محدد تحت المراقبة الجمركية في انتظار إتماـ إجراءات الجمركة
 مف قانكف الجمارؾ نجد باف عممية الكضع لدل الجمارؾ يقصد بيا كضع البضائع في نطاؽ

 ،غاية إيداع التصريح المفصؿإلى  مساحة تحت حراسة إدارة الجمارؾ في حالة انتظارأك 
 بمخازف األماكفكتسمى ىذه  كتتجسد ىذه العممية منذ إيداع التصريح المكجز كتسجيمو.

تعرؼ 74إلى  66ك تسير عف طريؽ قانكف الجمارؾ مف المكاد ،( )المؤقت اإليداعساحات ك 
 إيداعار ظي تتـ فييا تفريغ البضائع تحت المراقبة الجمركية في انتالت األماكف أنياعمى 

  .( )التصريح المفصؿ
  :أنيافي  MADT المؤقت اإليداعمساحات ك  المخازف أىميةكيمكف تمخيص  -
   .تكفر المكاف الذم يمكف أف تحفظ البضائع فيو مدة إتماـ إجراءات الجمركة -
إلى  مساحات اإلٌداع المؤقتو المخازنتحمٌل المسؤولٌة أثناء مكوث البضائع فً  -

 المستغل. 

 .ضمان حقوق الخزٌنة خالل جمٌع مراحل الجمركة -

 تقرٌب البضائع من وجهتها النهائٌة.و المطاراتو تفادي االكتظاظ فً الموانئ -

مستغمي إلى  ـ انتقالياث ،إنياء مسؤكلية الناقؿ اتجاه البضائعإلى  كييدؼ ىذا اإلجراء
كما يعطي الفرصة إلدارة الجمارؾ لمقياـ بالتحريات  ،اإليداع المؤقتمساحات ك  المخازف

 الالزمة حكؿ البضاعة.
                                                 

 -Claude Jean Berr -H.Tremeau، Le droit douanier، Régime des opérations de commerce 

international،2eme édition،paris     ،p165. 
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 إفراغ البضائع:-ثانيا
جميع البضائع التي  أفمف قانكف الجمارؾ التي تنص عمى  66بالرجكع لنص المادة 

 ،(مكتب الجمارؾ)الجمركي  اإلقميـإلى  ال تككف مكضكع تصريح مفصؿ بمجرد كصكليا
  .تفريغيا في أماكف معينة ليذا الغرض لممككث فييا تحت المراقبة الجمركية زيجك 

 إفراغ البضائع المنقولة بحرا: -1

مف قانكف الجمارؾ عمى انو ال يمكف أف يتـ تفريغ السفف  58لقد جاء في نص المادة 
 ال يمكف أف تككفك  إال داخؿ المكانئ حيث تكجد مكاتب الجمارؾ مسافنتياأك  مف البضائع

 إال: أية بضاعة مكضكع العمميات المحددة في الفقرة األكلى أعاله
 بحضكرىـ.ك  بترخيص كتابي مف أعكاف الجمارؾ-
 كفؽ الشركط المحددة بمقرر مف المدير العاـ لمجمارؾ.ك  خالؿ األكقات-
فال يجكز تفريغ السفف إال في المكانئ التي يكجد بيا مكتب جمارؾ خالفا لمرسك -

بترخيص  إالالتفريغ ال يتـ ك  مكاتب جمارؾ لذم يتـ في مكانئ ال يكجد بياألسباب قاىرة ا
 .( )بحضكرىـك  يتـ تحت مراقبتيـ أفيجب ك  الجمارؾ أعكافكتابي مف 

مف قانكف الجمارؾ فاف جميع أشكاؿ السيك تشكؿ  304كبالرجكع لنص المادة -
 مخالفة جمركية تجعؿ الرباف مسؤكال عنيا.

ترخيص مف  تفريغ السفف بدكفأك  ي الفقرة " ز" فكؿ شحفف 325نص المادة  أما-
 قانكنا في كثائؽ الشحف لمسففالمدرجة في أك  مصمحة الجمارؾ لمبضائع المصرح بحمكلتيا

المدرجة قانكنا في كثائؽ الشحف يعد جنحا أك  لمبضائع المصرح بحمكلتيا ،المراكب الجكيةك 
 يعاقب عمييا القانكف.ك  مف الدرجة األكلى

 البضائع المنقولة برا: فراغإ-2
مكتب الجمارؾ محؿ إلى  عندما ال تككف البضائع المستكردة عبر البر فكر كصكليا

يجكز تفريغيا في أماكف معينة ليذا الغرض لممككث فييا تحت المراقبة  ،تصريح مفصؿ
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مكاتب الجمارؾ بعد إغالقيا في ممحقات ىذه إلى  كما تكدع البضائع التي تصؿ ،الجمركية
كعميو فالناقؿ مف اجؿ إنياء مسؤكليتو البد مف إفراغ البضائع  .(1)غاية فتحياإلى  المكاتب

شحف لمبضائع يتـ خارج المكاتب أك  قانكف الجمارؾ أم تفريغكمف ثـ يحضر  ،لدل الجمارؾ
أك  كيعد ىذا الفعؿ إذا حصؿ تيريبا سكاء تـ الشحف ،(2)بدكف رقابة جمركيةك  الجمركية

فإذا كانت  ،كتختمؼ العقكبة حسب نكع البضائع ،(3)خارجوأك  النطاؽ الجمركي التفريغ داخؿ
غير خاضعة لرسـك مرتفعة فالعقكبة ىي مصادرة البضائع محؿ ك  البضائع غير محظكرة

                       دج.10،000الغش زائد غرامة مالية قدرىا 
 تفريغ البضائع المنقولة جوا: -3

عمى  ،د الخاصة بتفريغ البضائع المستكردة عف طريؽ البحرتطبؽ عميو نفس القكاع
 .(4)البضائع المنقكلة بكاسطة الطيراف الدكلي

أثناء الرحمة إال في حالة  إلقائياأك  انو يمنع تفريغ البضائع إليو اإلشارةكما تجدر 
برخصة خاصة مف السمطات أك  ،كجكد أسباب قاىرة التي تجعؿ الطائرة في حالة خطر

التي يجب إفراغيا في األماكف ة بالنسبة لبعض العمميات كالمظاريؼ البريدية المختص
 لييا.إالمكجية 

 الفرع الثاني
 المسؤول عن وضع البضائع لدى الجمارك.

 رباف السفينة:-والأ
 ، فيقـك بكضع البضائعالمستكردة بحراالجمارؾ  أماـىك المسؤكؿ عف كضع البضائع 

ساعة مف  24لمؤقت مع تقديـ التصريح المكجز خالؿ مساحات اإليداع اك  في المخازف
المساحات الجمركية، فحيف كصكليا نجد شركات تقكـ باإلجراءات إلى  لحظة كصكؿ السفينة

                                                 
 مف قانكف الجمارؾ. 61انظر المادة -1
 مف قانكف الجمارؾ. 324انظر المادة -2
          .                            88بكسقيعة أحسف، المنازعات الجمركية، المرجع السابؽ، ص-3
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يداعيا في المخازف.ك  األكلية كالتفريغ  ا 
الجمارؾ فتنتيي مع تقديـ التصريح  إدارةفيما يخص مسؤكلية رباف السفينة اتجاه  أما
 المكجز.

 ائد المركبة الجوية:ق-ثانيا
 إف قائد المركبة الجكية ىك المسؤكؿ عف كضع البضائع أماـ الجمارؾ حيف كصكلو

 مخازفأك  المطار، فيقكـ بكضع البضائع في المساحات الجمركية المتكاجدة بالمطارإلى 
 مساحات اإليداع المؤقت مع تقديـ بياف لمبضائع فكر كصكؿ المركبة الجكية.ك 

إدارة الجمارؾ، فيي تنتيي مع تقديـ  قائد المركبة الجكية أماـ بمسؤكليةأما فيما يتعمؽ 
 .(1)بياف البضائع

 سائؽ المركبة البرية: -ثالثا
يقدـ التصريح  أف أخرلكسيمة نقؿ  أمسائؽ أك  يجب عمى سائؽ المركبة البرية

 المكجز ألعكاف الجمارؾ فكر دخكؿ المركبة البرية لمحدكد.
 أعكافيمتثؿ ألكامر  أفمف قانكف الجمارؾ  طبقا لممادة فيجب عمى ىذا السائؽ

كسائؿ النقؿ إلجبار السائقيف لالمتثاؿ  أماـذلؾ سد الطريؽ  أجؿ يمكنيـ مفك  الجمارؾ
 .(2)ألكامرىـ
تفتيشيا، ك  التأكد مف صحة البضائعك  الجمارؾ مف المراقبة الجمركية أعكاففتمكف -

 مخازفإلى  تحكؿأك  ساحات التخميص الجمركيفتكضع ىذه البضائع لدل الجمارؾ سكاء بم
 مساحات اإليداع المؤقت.ك 

الجمارؾ فتنتيي مع تقديـ  إدارةة سائؽ المركبة البرية أماـ يفيما يتعمؽ بمسؤكل أما-
 مطمقة بؿ مسؤكلية اإلحضارك  التصريح المكجز، فينا ال تنتيي المسؤكلية بصفة نيائية

 الكضع فقط.ك 
                                                 

1-Manuel des procédures de dédouanement،op cite،p 18. 
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  المطلب الثاني                                     
 الموانئ الجافة.و   مساحات اإليداع المؤقتو  المخازن

 ،نظرا لالكتظاظ الذم تعرفوك  المطاراتك  نتيجة لنقص اليياكؿ القاعدية في المكانئ
كنظرا لغزارة البضائع  ،الكقت الكافي لممصرح قبؿ كضع التصريح إعطاءككذا مف اجؿ 

تحت  ضعيا في الحيفك  ذم تطرحو ىذه البضائع التي ال يمكفنتيجة لممشكؿ الك  المستكردة
بإنشاء مساحات فانو مف اجؿ حؿ ىذه المشاكؿ سمح المشرع الجزائرم  ،نظاـ جمركي معيف

كىي أماكف معينة يجكز  ،المطاراتك  لمجمركة كامتداد لمساحات الجمركة المكجكدة بالمكانئ
 ،إجراءات الجمركة تحت المراقبة الجمركيةتفريغ البضائع فييا لممككث حتى استيفاء كامؿ 

التي تتكقؼ عمى مجمكعة مف ، ك المكانئ الجافةك  مساحات اإليداع المؤقتك  تسمى مخازف
 (.الفرع الثانيكمف حيث سيرىا ) ،(الفرع األوؿمف حيث إنشائيا ) الشركط

                                                األول الفرع
 الموانئ الجافةو   مساحات اإليداع المؤقتو   ستغالل المخازناو   شروط إنشاء 

     الجافة ئالموانو  إنشاء المخازف ومساحات اإليداع المؤقت -والأ

معنكييف مقيميف أك  لقد سمح قانكف الجمارؾ لكؿ المتعامميف سكاء أشخاص طبيعييف
 تمارس نشاطا مؤقتاديف الشركات األجنبية التي ر كجميع المستك  ،قانكنا عمى التراب الكطني

 .المكانئ الجافةك  المؤقت اإليداعمساحات ك  المخازف دائما فكؽ اإلقميـ الكطني بإنشاءأك 
 الموانئ الجافة و  المؤقت اإليداعمساحات و  بناء وتييئة المخازف -1
 بناؤىا:-أ

 المؤقت: اإليداعبناء مساحات  -
 ـ 2.5عمكه عف  تككف مساحات اإليداع المؤقت محصنة بجدار ال يقؿ أفيجب 

األخر في ك  الجمارؾ إدارةيقفؿ بقفميف مختمفيف يككف احدىما في حكزة ك  يككف المحؿ مغمقاك 
 حكزة المستغؿ.
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 .(1)التي يمحؽ كجكدىا ضررا بالبضائع األخرلك  تخصص لمبضائع ذات الحجـ الكبير-
 بناء مخازف اإليداع المؤقت: -
لمساحة اإليداع المؤقت ام قفميف  فيما يخص الغمؽ فيك بنفس الطريقة المعتمدة-
 .(2)مختمفيف
تككف مييأة بشكؿ يجعميا صالحة ك  ىذه المخازف يككف كفقا لمقاييس محددة إنشاء إف-

 لحفظ البضائع.
يجب انجاز البناء عمى أساس انو ال يمكف االستحكاذ عمى البضائع المكجكدة بداخمو -

 بدكف كسر.
 تييئتيا :  -ب

 تككف مييئة بكؿ المكاـز فأالمؤقت يجب  اإليداعاحات مسك  عند تييئة المخازف
جميع الكسائؿ التي عمى  ذلؾ بتكفرىاك  التخزيفك  التفريغك  الشركط المالئمة لعمميات الشحفك 

 ذلؾ بػػ:ك  (3)بأحسف كجوك  الجمارؾ مياميا بدقة إدارة أداءتمكنيا مف 
 السرقة.ك  الكقاية التي تحمي البضائع مف الحرائؽك  تكفير كسائؿ األمف-
 البشرية.ك  كؿ الكسائؿ الماديةك  التخزيفك  آالت التفريغك  (la grue)الرفع  آالتتكفير -
 مجيزة بكسائؿ االتصاؿ الياتفي.ك  المؤقت مييأة اإليداعمساحات ك  تككف المخازف أف-
 المؤقت: اإليداعمساحات و  الترخيص بإنشاء المخازف -2
يخضع لترخيص مسبؽ مف إدارة الجمارؾ  المؤقت اإليداعإلنشاء المخازف كمساحات  -

اليدؼ منو السماح ليذه األخيرة بتقدير ما إذا كانت التجييزات العقارية تضمف التطبيؽ السميـ 
 .(4)الجمارؾ مكضكع تعيد مضمكف بكفالة إدارةمسؤكليات المستغؿ اتجاه ك  كتككف التزامات ،لمنظاـ

                                                 
 .مف قانكف الجمارؾ 67المحدد لكيفيات تطبيؽ المادة  02/1999/ 03المؤرخ في  03مف المقرر رقـ  04المادة -1
 مف قانكف الجمارؾ. 1فقرة  69نظر المادة ا-2

3
-Claude Jean Berr- H.Tremeau،2eme édition، p 176. 
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الطمب عمى  مرشحء أكال ثـ يحصؿ فيجب عمى إدارة الجمارؾ أف تكافؽ عمى اإلنشا -
 محميا.ك  ترخيص يسمى اعتمادا مف مصالح الجمارؾ المختصة نكعيا

فيكدع الطمب لدل رئيس مفتشية أقساـ الجمارؾ المختص إقميميا التي تقكـ بتفتيش  -
تحضر محضرا المعاينة لمتأكد مف مدل مطابقة المحالت ك  المحالت المراد اعتمادىا،

المتعمقة بالمساحة، الفتحات، ك  المقاييس التي كضعتيا إدارة الجمارؾك  لمشركط القانكنية
 التجييزات الالزمة.ك  جميع المنشآتك  السرقةك  تجييزات الكقاية مف الحريؽك  كسائؿ االتصاؿ

كبعد التأكد مف صحة المعطيات يقكـ رئيس مفتشية أقساـ الجمارؾ بإصدار مقرر 
لطمب االعتماد أم  لممرشحأف القانكف لـ يعط إلى  االعتماد، ففي حالة الرفض يجب اإلشارة

 .(1)نكع مف الطعف الخاص فينا يستمـز تطبيؽ القكاعد العامة المتعمقة بالمنازعات اإلدارية
 :المؤقت اإليداعمساحات و  المستعمموف لػممخازف -3
 المستعمموف لمساحات اإليداع المؤقت: -أ

 لبضائع المستكردة مف طرؼ:إف مساحات اإليداع المؤقت مفتكحة إليداع ا
 المتعامميف االقتصادييف.-
 دائما فكؽ اإلقميـ الكطني.أك  الشركات األجنبية التي تمارس نشاطا مؤقتا -
معنكم، قصد استقباؿ البضائع المستكردة مف طرؼ أك  كؿ شخص طبيعي -

 المتعامميف االقتصادييف.
 المستعمموف لمخازف اإليداع المؤقت: -ب

 يداع المؤقت مخصصة لالستعماؿ الشخصي أم ال يستفيد مف خدماتياإف مخازف اإل
 .(2)استغالليا إال مف طرؼ الحائز عمى مقرر االعتماد أم لمشخص المشتغؿ المستفيدك 

                                                 
 .  خريرب عباس، مرجع سابؽ، ص-1
، 2013/2014دفعة ضباط الفرؽ، بف مكنة ىانية، إجراءات جمركة البضائع، مذكرة تربص، المدرسة الكطنية لمجمارؾ،-2

 .25ص 
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 الموانئ الجافة:و  مساحات اإليداع المؤقتو  شروط ترخيص اعتماد المخازف-ثانيا
 طمب الموافقة عمى اإلنشاء:-1
 المؤقت : اإليداعساحات مو  بالنسبة لمخازف -أ

مساحة إيداع مؤقت أف يكدع لدل أك  * يجب عمى كؿ شخص يرغب في فتح مخزف
 رئيس مفتشية األقساـ لمجمارؾ المختص إقميميا طمبا يحتكم عمى المعمكمات التالية:

 عنكانو.ك  لقبوك  اسـ الطالب-
 العنكاف الدقيؽ لممحؿ. -
 التي يرغب في استغالليا. مساحات اإليداع المؤقتأك  مخطط المخازف -
 نسخة مف القانكف األساسي لممتعامؿ بالنسبة لألشخاص المعنكييف. -
 عقد إيجار المحالت.أك  نسخة مف عقد الممكية -
 شيادة تسمميا الحماية المدنية تؤكد بأف المحؿ مستكفي الشركط األمنية. -
لمذككرة فيجب أف تككف ما يجدر اإلشارة إليو أنو إذا ما تـ تقديـ لنسخ الكثائؽ اك 

 .(1)مصادؽ عميياك  مطابقة لألصؿ
 بالنسبة لمموانئ الجافة:-ب

يجدر التأكد أكال أف الميناء الجاؼ يعد مستكدعا مؤقتا خارج الميناء، بحيث يعتبر 
 عميو فإنو يرتبط بميناء كاحد فقط.ك  امتدادا طبيعيا لمميناء البحرم،

اء جاؼ، أف يقدمكا لرئيس مفتشية األقساـ يجب عمى المستغميف الراغبيف في فتح مين
 لمجمارؾ المختصيف إقميميا ممفا يتضمف الكثائؽ التالية:

 عنكاف المستغؿ.ك  اسـك  طمب يبيف لقب -
 المكقع لألماكف ك  مخطط المساحة -
 نسخة مف القانكف األساسي لممتعامؿ بالنسبة لألشخاص المعنكييف. -
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 ينة مساعد النقؿ البحرم )ككالء الشحف(.نسخة مف مقرر االعتماد المتعمؽ بم -
 عقد إيجار مكثؽ، ال تقؿ مدتو عف ثالث سنكات.أك  نسخة مف عقد الممكية -
نسخة مف شيادة مطابقة المحالت لمعايير األمف، مسممة مف طرؼ مصالح الحماية  -

 المدنية المختصة إقميميا.
 المطابقة.ك  حة النباتيةالصك  البيطريةك  ترخيص مسبؽ مف مصالح المراقبة الصحية -
المتضمف ك  التنظيـ السارم المفعكؿك  كؿ ترخيص منصكص عميو في التشريع -

 .(1)لتخزيف المكاد الخطرة
 دور مصمحة الجمارؾ: -2

 المؤقت: اإليداعمساحات و  بالنسبة لػمخازف -أ
يقـك رئيس مفتشية األقساـ لمجمارؾ بتفتيش المحالت بكاسطة مصالحو التي تحرر  -
 ر معاينة لمتأكد مف تطابؽ المحالت.محض

غير  يتخذ مقرر االعتماد مف طرؼ رئيس مفتشية األقساـ لمجمارؾ المختص إقميميا -
 أنو حاليا فإف المقرر يتخذ مف طرؼ المدير العاـ لمجمارؾ.

 بالنسبة لمموانئ الجافة:-ب
تي تحرر يقـك رئيس مفتشية األقساـ لمجمارؾ بتفتيش المحالت بكاسطة مصالحو ال -

 محضر معاينة لمتأكد مف تطابؽ المحالت.
عمى أساس ممؼ معد مف  يتخذ مقرر االعتماد مف طرؼ المدير العاـ لمجمارؾ -

المتضمف رأم بالمكافقة مف طرؼ المدير الجيكم ك  طرؼ رئيس مفتشية األقساـ لمجمارؾ
 .(2)لمجمارؾ المختص إقميميا

 شروط تطابؽ المحالت:-3
 ت عمى استفتاء الشركط التالية:يتكقؼ تطابؽ المحال

                                                 
 .83حميمي يميف، مرجع سابؽ، ص-1
 .84المرجع نفسو، ص -2
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 عندما يتعمؽ األمر بػمخازف اإليداع المؤقت: - أ
مف البضائع المخزف فيو بدكف  اإلنقاصيتـ إنجاز البناء عمى أساس أنو ال يمكف  -
 كسر.

 يجب أف تحتكم تمؾ المحالت عمى قفميف مختمفيف. -
 عندما يتعمؽ األمر بمساحات اإليداع المؤقت: -ب
تحتكم عمى قفميف ذكم ك  ف مساحات اإليداع المؤقت محاطة بسكريجب أف تكك  -

 مفتاحيف مختمفيف يككف أحدىما في حكزة المصمحة عندما تقع تمؾ المساحات خارج المكانئ
 محطات القطار.ك  المطاراتك 

يجب عمى المستغؿ أف يضع تحت تصرؼ مصمحة الجمارؾ محالت تستجيب  -
 لحاجات إدارة الجمارؾ.

 مؽ األمر بالموانئ الجافة:عندما يتع -ج
 يجب أف يككف البناء منشأ بطريقة ال يمكف اإلنقاص مف البضائع المكدعة فيو. -
يييأ الميناء الجاؼ بطريقة تسمح بتكفير أحسف الظركؼ لمعمميات ك  يجب أف تبنى -
 لممراقبة الجمركية.ك  التجارية

 أمتار عمى األقؿ. 3يجب أف يككف سياج الميناء الجاؼ بعمك 
 نظاـ المراقبة المرئية.ك  عتاد الكزفك  تنصيب سكانير-
 االتصاالت.ك  تجييز الميناء بعتاد اإلعالـ اآللي-
 التسيير اآللي لمجمارؾ.ك  الربط بنظاـ اإلعالـ-
يجب عمى المستغؿ أف يضع تحت تصرؼ مصالح الجمارؾ محالت إدارية مجيزة -

 عالـ اآللي.بكؿ معدات التسيير اإلدارم بما فييا مف أجيزة اإل
 السرقات.ك  تنصيب نظاـ مكافحة الحرائؽ -
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( متر 25000كيشترط أف ال تقؿ مساحة الميناء الجاؼ عف خمسة كعشريف ألؼ ) -
 .(1)مربع
 الموانئ الجافة:و  مساحات اإليداع المؤقتو  شروط استغالؿ المخازف-ثالثا

إدارة  المكافقة باإلنشاء مف طرؼ يجب أف تعتمد التجييزات التي تحصمت عمى -
الجمارؾ بحيث يككف ىذا االعتماد الشرط لمحصكؿ عمى رخصة االستغالؿ التي تحدد قكاعد 

 المكانئ الجافة.ك  مساحات اإليداع المؤقتك  كيفيات عمؿ المخازفك  التسيير
 :بالنسبة لممخازف ومساحات اإليداع المؤقت-1
 .تقديـ نسخة مف السجؿ التجارم 
 معتمد مف قبؿ قابض الجمارؾ المختص مضمكف أك  اكتتاب تعيد عاـ مكفكؿ

 إقميميا.
  يتضمف التعيد المكفكؿ عمى التزاـ المشغؿ بما يمي أفبحيث يجب: 
  مخالفات معاينةدفع العقكبات المالية المفركضة في حالة 
 المستكدع الجمركي كما ىك إلى  التكفؿ بالمصاريؼ الناجمة عف نقؿ البضائع

 كف الجمارؾمف قان 74منصكص عميو في نص المادة 
 مصاريؼ الكراء المحتممة ك  التكفؿ بمصاريؼ صيانة المحالت 
  .مسؾ سجؿ حركة البضائع حسب النمكذج المحدد مف قبؿ إدارة الجمارؾ 

 بالنسبة لمموانئ الجافة:-2
 يرتبط البدء في استغالؿ الميناء الجاؼ بػ:

o .تقديـ نسخة مف السجؿ التجارم 
o ائي.تقديـ نسخة مف بطاقة التعريؼ الجب 
o مضمكف معتمد مف قبؿ قابض الجمارؾ المختص إقميميا.أك  اكتتاب تعيد عاـ مكفكؿ 
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o  يجدد مبمغ التعيد العاـ السابؽ ذكره بخمسة مميكف دينار جزائرم لمسنة األكلى مف
% مف 2استغالؿ الميناء الجاؼ، أما بالنسبة لمسنكات الالحقة فيحسب عمى أساس 

 السابقة.سنة الحقكؽ كالرسـك المحصمة خالؿ ال
 بحيث يجب أف يتضمف التعيد المكفكؿ عمى التزاـ المستغؿ بما يمي: 

 دفع العقكبات المالية المستحقة في حالة معاينة مخالفات. -
تحمؿ المصاريؼ الناجمة عف نقؿ البضائع لإليداع الجمركي كما ىك منصكص  -

 مف قانكف الجمارؾ. 74عميو في المادة 
حراسة البضائع الماكثة في ك  ى المستغؿ ضماف أمففضال عف ذلؾ، يجب عم -

 .(1)الميناء الجاؼ
 وضعية المستغؿ: -أ

ىنا يجب التأكد مرة أخرل عمى أف صفة المستغؿ ال ترتبط بالمكافقة عمى إنشاء 
المكانئ الجافة، بحيث يمكف أف يككف المتحصؿ عمى ك  مساحات اإليداع المؤقتك  المخازف

افة مختمفيف، فمفيكـ المكانئ الجك  مساحات اإليداع المؤقتك  المكافقة إلنشاء المخازف
 عنو النتائج التالية: رالمستغؿ ينج

 األماكف المستعممة كمخازف أك  المستفيد مف المكافقة باعتباره صاحب المحالت
األفراد الضركرية، فإف ذلؾ ال أك  بتقديمو الكسائؿأك  كمساحات اإليداع المؤقت كمكانئ جافة

 لمستغؿ بحيث ال يكسب ىذه الصفة إال بعد اكتتاب تعيد عاـ مكفكؿ مضمكف.يمنحو صفة ا
 أك  مساحات اإليداع المؤقتأك  في حالة نشكب نزاع متعمؽ بالبضائع المكضكعة بالمخازف

المكانئ الجافة، فإف إدارة الجمارؾ تتابع المستغؿ، إال أف ىذا األخير يحتفظ بحؽ الرجكع، إذا ما 
 .(2)..(.لطرؽ القانكنية ضد المستفيديف )أصحاب البضاعة، الناقميف،اعتبر ذلؾ مفيدا با
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 ب/ مسؤولية المستغؿ اتجاه البضائع:
تبدأ مسؤكلية المستغؿ اتجاه الجمارؾ بالنسبة لمبضائع المستكردة عند تسجيؿ  -

 التصريح المكجز المعدؿ احتماال بحالة لمفركؽ، الذم يسمح بدخكؿ البضائع لممخازف
 المكانئ الجافة.ك  إليداع المؤقتمساحات اك 

تنتيي مسؤكلية المستغؿ بالنسبة لمجمارؾ عندما يصرح بالبضاعة إلعطائيا كجية  -
أك  مساحات اإليداع المؤقتك  المخازفإلى  جمركية نيائية، يتـ إعادة تصديرىا، تحكيميا

 .(1)ؿ مسؤكليتوكضعيا تمقائيا رىف اإليداع المؤقت لتحؿ مسؤكلية أخرل محأك  المكانئ الجافة

 تقبؿ البضائع في المخازف "مف قانكف الجمارؾ عمى أف 70المادة  تنصبحيث  

المكانئ الجافة بنفس الكثيقة التي تقدـ إلدارة الجمارؾ قصد ك  مساحات اإليداع المؤقتك 
 بنقميا.أك  الترخيص بتفريغيا

مكانئ الجافة الك  مساحة اإليداع المؤقتأك  كتككف البضائع بمجرد قبكليا في مخزف 

 .(2)"تحت مسؤكلية المستغؿ تجاه إدارة الجمارؾ

 ثانيالفرع ال
 الموانئ الجافة.و   مساحات اإليداع المؤقتو   شروط سير المخازن

 .الموانئ الجافةو  المؤقت اإليداعمساحات و  المخازفإلى  دخوؿ البضائع -والأ
مساحات ك  مخازف تقبؿ فيك  غير المصرح بيا تحكؿ عند كصكلياك  البضائع المستكردة

كىك  ،اإليداع المؤقت تحت غطاء نفس الكثيقة المقدمة إلدارة الجمارؾ لمترخيص بتفريغيا
ذلؾ عندما يككف مكاف استيراد ك  تحت رقابة مصالح الجمارؾك  ممخص لبياف الحمكلة

مساحات اإليداع المؤقت يقعاف في دائرة اختصاص نفس أك  مكاف كجكد مخزفك  البضائع
 .يكيةالمديرية الج
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فاف البضائع يتـ  ،أما عندما يككف كاقعيف في دائرة اختصاص مديرية جيكية مختمفة
 تحكيميا تحت غطاء تصريح عبكر عاد.

مساحات اإليداع المؤقت بالكثائؽ ك  أما البضائع المصدرة فيمكف إدخاليا لمخازف
ح بيا في بعد التصريأك  كالمتضمنة ممؼ جمركتيا في انتظار التصريح بيا ،الخاصة بيا

المؤقت تكضع تحت مساحة اإليداع أك  كبمجرد قبكليا داخؿ مخزف ،( )انتظار إرساليا
 مسؤكلية المستغؿ.

 :واجبات المستغؿ -1
تككف  ،المكانئ الجافةك  مساحة اإليداع المؤقتأك  البضائع بمجرد قبكليا في مخزف إف

تغؿ كاجبات يمكف سردىا عميو تقع عمى المسك  الجمارؾ تحت مسؤكلية المستغؿ تجاه إدارة
 :عمى النحك التالي

  يجب عميو االلتزاـ بالكاجبات المرتبطة باإلجراءات الرقابية التي تعتبرىا مصالح
 إحصاء، التعرؼ عمى طبيعة البضاعة(. ،الجمارؾ ضركرية )رقابة

  يجب عميو تقديـ عند كؿ طمب مف أعكاف الجمارؾ، البضائع المكضكعة في
 يداع المؤقت كالمكانئ الجافة مف حيث الطبيعة كالكمية.المخازف كمساحات اإل

  يجب عميو مسؾ محاسبة مكاد لمبضائع كفقا لمكميات المطمكبة عند االعتماد
فً متناول أعوان الجمارك )مسؾ سجؿ حركة البضائع( بحيث تككف ىذه المحاسبة 

 معلومات خاصة بمراجع التكفل وتتمثل فً:

 اإليداع المؤقت كالميناء الجاؼ. مساحاتك  تاريخ الدخكؿ لممخزف-
 رقـ ممؼ " الجمركة" عند االستيراد.-
 تاريخ البياف المكجز.ك  رقـ-
 عدد الطركد.-
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 الكزف اإلجمالي.-
 طبيعة البضاعة.-
 رقـ(.ك  تاريخ –تتمثؿ في )نكع ك  معمكمات خاصة بمراجع التصفية-
 ستيراد.التصريح المفصؿ عند اال-
 .آخريؿ البضاعة مف مخزف لمخزف بياف التحكيؿ: في حالة تحك -
عادةك  البياف المكجز: في حالة التصدير-  التصدير. ا 
 األمر بالتحكيؿ: في حالة اإليداع الجمركي.-
 العمميات المرخص بيا لحفظ البضائع: -2
شخص مككؿ )عمالو، حائز  أمأك  جميع العمميات التي يقـك بيا المستغؿ إف

تككف بترخيص مف مصالح الجمارؾ كتحت  أفيجب  البضاعة، المصرح لدل الجمارؾ...(
التجاكز الذم أك  كفقا لحجـ خطر الغشك  أىميتياالرقابة الجمركية، بحيث تمنح حسب 

تحت الرقابة العامة أك  الجمارؾ المعينيف لذلؾ أعكافتمثمو، يتـ كؿ ذلؾ تحت حراسة 
لعمميات المرخص بيا ا مف قانكف الجمارؾ يمكف استنتاج 71بالرجكع لممادة ك  (1)لممصمحة

مساحات اإلبداع ك  العمميات المطمكبة لحفظ البضائع المكدعة في المخازف أنياعمى اعتبار 
 المؤقت عمى حاالتيا :

 الغبار. إزالةأك  التنظيؼ-
 الفرز.-
 اإلصالح.-
 تبديؿ األغمفة الفاسدة.-
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تحت  لكفك  جمع كتحريؾ البضائع يككف كفقا لرغبة المشغؿ أفإلى  يجدر اإلشارة
 .(1)الرقابة الجمركية

 مكوث البضائع: آجاؿ -ج
فقد  بالنسبة لمدة مككث البضائع بالمخازف كمساحات اإليداع المؤقت كالمكانئ الجافة-

مف قانكف الجمارؾ التي تنص في فقرتيا األكلى " تحدد المدة القصكل لمككث  71حددتو المادة 
( يكما، 21لمكانئ الجافة بكاحد كعشريف )البضائع في المخازف كمساحات اإليداع المؤقت كا

لككالئيـ لجمع المعمكمات كالكثائؽ التي يمكنيـ أك  بحيث تـ تحديد ىذه المدة لمسماح لممستكرديف
 انجاز التصريح المفصؿ الذم بمكجبو يتـ تحديد النظاـ الجمركي المحدد لكجية البضاعة. مف

قد حددت ميمة تقديـ  أنياجد مف قانكف الجمارؾ ن 76نص المادة إلى  فبالرجكع-
ىي نفسيا الميمة القصكل الممنكحة لمككث البضائع داخؿ ك  يكما 21التصريح المفصؿ بػػ

 رخص التي مف تاريخ تسجيؿ الكثيقة تبدأالميمة  مخازف كمساحات اإليداع المؤقت، فيذه
 .(2)تنقمياأك  البضائع تفريغ بمكجبيا
ئع نظاما جمركيا مسمكحا بو قانكنا خالؿ ىذه البضا إعطاءفالمصرح مجبر كمطالب عمى -
 أفيكما( كعند انتياء اآلجاؿ كلـ يتـ التصريح بالبضاعة فانو يتعيف عمى المستغؿ  21 أمالميمة )

 .(3)الجمارؾ كتكضع فيو تمقائيا تحت نظاـ اإليداع الجمركي إدارةمكاف تعينو إلى  ينقؿ البضائع
 .الموانئ الجافةو  المؤقت اإليداعاحات مسو  خروج البضاعة مف المخازف -ثانيا 

مساحات اإليداع ك  بعد انتياء المدة المرخص بيا قانكنا لمبضائع داخؿ مخازف
أك  كضعيا تحت نظاـ جمركي نيائيأك  الخارجإلى  يجب سكاء إعادة تصديرىا ،المؤقت
 .(4)مكتب جمارؾ آخرإلى  تحكيميا

                                                 
 المتضمف قانكف الجمارؾ. 10-98نكف مف قا 71انظر المادة  -1
 المتضمف قانكف الجمارؾ. 10-98مف قانكف  76انظر المادة  -2
 المتضمف قانكف الجمارؾ. 10-98مف قانكف 205انظر المادة  -3
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 :البضائع خروج*كيفيات 
تحت نظـ اإليداع الجمركي، فال يمكف رفع  تمقائي لمبضائعبغض النظر عف الكضع ال

كىناؾ ثالث  ،بعد تحديد كجية البضاعة إالمساحات اإليداع المؤقت ك  البضائع مف المخازف
  :كجيات لمبضاعة عند خركجيا

   تحدٌد وجهة نهائٌة للبضاعة عبر التصرٌح المفصل مثل الوضع إما

                 لالستهالك.
 مخزن آخر تحت نظام العبور.إلى  تحوٌلها 

 ٌتم التخلً عنها للخزٌنة العامة. أن 

 المسؤولوف عمى البضائع: * 
 ىنا نميز بيف كضعيتيف:

 قبؿ انتياء اآلجاؿ القانونية:-ا
مف كصكؿ البضائع(  يكما 21عندما يكدع المصرح خالؿ اآلجاؿ القانكنية )كىي 

ؾ، مف تاريخ تسجيؿ الكثيقة التي رخص التصريح المفصؿ لدل مكتب الجمارؾ المؤىؿ لذل
مساحات ك  تنقميا، فاف المسؤكلية تقع عمى مستغؿ المخازفأك  بمكجبيا تفريغ البضائع

 .(1)اإليداع المؤقت
 بعد انتياء اآلجاؿ القانونية:-ب

مساحات اإليداع المؤقت، ك  عند انتياء اآلجاؿ القانكنية لمككث البضاعة في المخازف
نو يتـ نقميا تمقائيا لتككف رىف اإليداع إف ع محؿ تصريح مفصؿ،فاف لـ تكف البضائ

قانكف الجمارؾ  مف 207الجمركي، بحيث يككف المالؾ ىك المسؤكؿ عنيا كفقا لنص المادة 
مككثيا فيو تحت ك  التي تنص في فقرتيا األكلى "يظؿ نقؿ البضائع المترتبة قيد اإليداع

 مسؤكلية ماليا".
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 الموانئ الجافة:و  حات اإليداع المؤقتمساو  غمؽ المخازف-ثالثا
المكانئ الجافة ال يعفي المستغؿ مف ك  مساحة اإليداع المؤقتأك  عند غمؽ المخزف-

مساحة اإليداع أك  بعد تصفية كتسكية كؿ حسابات المخزف إالالجمارؾ  إدارةالتزاماتو تجاه 
 المكانئ الجافة.ك  قتؤ الم

إدارة الجمارؾ كؿ التدابير التحفظية  فتأخذإفالسو، أك  في حالة كفاة المستغؿ أما-
 لممحافظة عمى مصالح الخزينة.

بعد تسكية الكضعية يمنح قابض الجمارؾ رفع اليد عف الكفالة لتحرير المستغؿ مف -
 بإلغائو. التزاماتو تجاه إدارة الجمارؾ لتقـك السمطة المصدرة لالعتماد

المتعمؽ    03/2011/ 12ؤرخ في مف المقرر الم 12المادة  أفتجدر اإلشارة ىنا -
 تككف سببا لغمقيا بطمب مف المستغؿ. أفقد نص عمى الحاالت التي يمكف  ،بالمكانئ الجافة

ثالثة أشير قبؿ انقضاء مدة عقد  03أقصاه اجؿ  عدـ تجديد عقد اإليجار في-
 اإليجار.
 انعداـ النشاط خالؿ مدة سنة.-
 لجمارؾ.ا إدارة إزاءإخالؿ المستغؿ بالتزاماتو -
 .(1)كفاة المستغؿأك  إفالس-
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اإلجراءات األكلية لعممية الجمركة إلحضار إلى  بعد أف تعرضنا في الفصؿ األكؿ
ة البضائع ككضعيا أما إدارة الجمارؾ، يأتي اإلجراء الثاني كىك اإلجراءات الفعمية لجمرك

الجمركة في حد ذاتيا التي تنحصر في المرحمة الكثائقية مف التصريح المفصؿ أك  البضائع
خضكعو لمرقابة الجمركية مف حيث الشكؿ، إلى  المكجية لمتصديرأك  بالبضاعة المستكردة

 ثـ مف حيث محتكاه كمضمكنو.

يدة كذلؾ كلقد عرؼ نظاـ الجمركة في الجزائر تطكرا كأدخمت عميو بعض التقنيات الجد
تماشيا مع السياسة االقتصادية الجديدة لمدكلة، لكف ميما يكف فإف مراحؿ الجمركة تبقى 
دائما كاحدة، كسكؼ نعالج الجمركة الفعمية لمبضائع مف خالؿ مبحثيف، سنتعرض لمتصريح 

(، كنتناكؿ الرقابة عمى التصريح الجمركي المفصؿ كالنتائج المبحث األوؿلدل الجمارؾ )
 .(المبحث الثانية عنيا )المترتب
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 المبحث األوؿ

 التصريح لدى الجمارؾ

اإلجراءات المعتمدة لدل مصمحة الجمارؾ باعتبار  أىـالتصريح الجمركي مف  يعتبر
أف كؿ بضاعة ممزمة أف تككف محؿ تصريح مفصؿ لتبياف كؿ المعمكمات الخاصة 

الجمركي لب العمؿ الجمركي ككثيقة المصدرة، حيث يعتبر التصريح أك  بالبضاعة المستكردة
رسمية عمى أساسيا تؤدل الحقكؽ كالرسـك الجمركية، كليذا سعى القانكف الجمركي لتنظـ 

مف طرؼ  إلتباعياالتصريح بالبضاعة معتمدا بذلؾ عمى إجراءات دقيقة كصارمة كاجبة 
 المعنييف بالتصريح الجمركي.

التصريح الجمركي مف غش كلبس كتفاديا لما قد يتعرض لو األشخاص المعنييف ب
(، كعرض أىـ اآلثار المترتبة عنو المطمب األوؿسنحاكؿ تقديـ ماىية لمتصريح المفصؿ )

 (.المطمب الثانيكحاالت إلغائو كتعديمو )

 المطلب األول
 ماهية التصريح المفصل

التصريح المفصؿ ىك جكىر العمؿ الجمركي، لذلؾ أكلت إدارة الجمارؾ أىمية بالغة 
إلى  ه الكثيقة مف حيث تكضيح مفيكميا كاليدؼ منيا، كذكر أىـ خصائصيا إضافةليذ

يداع التصريح الفرع األوؿأنكاع التصاريح المقدمة إلدارة الجمارؾ ) (، ككيفية إعداد كا 
 (.الفرع الثالث(، كشكؿ كمضمكف التصريح المفصؿ )الفرع الثانيالمفصؿ )

 الفرع األول
 مفهوم التصريح المفصل

  : التصريح المفصؿؼ تعري -أوال

الكثيقة المحررة كفقا لألشكاؿ المنصكص عمييا أك  نعني بالتصريح المفصؿ ذلؾ العقد
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في قانكف الجمارؾ كالتي يبيف المصرح بكاسطتيا النظاـ الجمركي المراد إعطاؤه لبضائع 
كىذا طبقا كيقدـ العناصر المطمكبة لتطبيؽ الحقكؽ كالرسـك كلمقتضيات المراقبة الجمركية، 

 ، كالتي نصت كذلؾ عمى كجكب أف تككف(1)75/2لتعريؼ المشرع الجزائرم في المادة 
تصديرىا مكضكع تصريح مفصؿ، كقد تعرضت اتفاقية  التي أعيدأك  البضائع المستكردة

العقد الذم تتـ كفؽ الشكؿ المحدد أك  تعريؼ التصريح المفصؿ عمى أنو الكثيقةإلى  "كيكتك"
ؾ الذم بمكجبو المعينكف يعطكف النظاـ الجمركي المناسب لبضائعيـ، ككؿ طرؼ الجمار  مف

 (2)المعمكمات الضركرية إلدارة الجمارؾ لتطبيؽ ىذا النظاـ الجمركي.
 :اليدؼ مف التصريح المفصؿ-ثانيا

 تحقيؽ جممة مف األىداؼ نذكر منيا:إلى  ييدؼ التصريح المفصؿ

 مركي المراد إعطائو لمبضاعةىك عقد يحدد مف خاللو المصرح النظاـ الج 
 لى اإلقميـ الجمركي  المراقبة المستمرة لحركة السمع كالبضائع الداخمة كالخارجة مف كا 
 التمكف مف حساب الحقكؽ كالرسـك الجمركية 
 تطبيؽ تدابير الحضر ذات الطابع االقتصادم 
 .(3)يعتبر قاعدة إلحصاء عمميات التجارة الخارجية 

 مفصؿ:خصائص التصريح ال -ثالثا

 كمف خالؿ ما سبؽ يتضح لنا خصائص كضكابط معينة بالتصريح المفصؿ، سنتطرؽ

 ليا كؿ عمى حدل. 
: أكجب المشرع الجزائرم أف تككف كؿ البضائع المفصؿ الطابع اإللزامي لمتصريح-1

                                                 
 المتضمف قانكف الجمارؾ. 10-98مف قانكف  75/2المادة -1
 . 16/04/1976، صادقت عليها الجزائر بتاريخ 1973ماي  18اتفاقية كيىتى الذولية المتعلقة بتبسيط وتنسيق األنظمة الجمركية المؤرخة في  -2

 . 2المالحؽ العامة ص 
3 - Guide des procédures douanières (procédures & formalités douanières) –

»page 07 kitransit 200 « copyright 
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قيمتيا، ككذا منشأىا كطريقة نقميا كنظاميا أك  المصدرة، ميما كانت طبيعتياأك  المستكردة
، كما أف إعفاء البضاعة مف دفع الحقكؽ كالرسـك (1)مكضكع تصريح مفصؿ الجمركي

 (2)اإلعفاء مف إلزامية إخضاع البضاعة إلجراء التصريح بيا تفصيال.إلى  الجمركية ال يؤدم
: إلزامية تقديـ التصريح المفصؿ كتابيا كمكقعا مف طرؼ التصريح المفصؿ كتابي -2
حسب نمكذج مكحد معمكؿ بو في كافة التراب الكطني مالؾ البضاعة، كذلؾ أك  (3)المصرح

كصالح لكؿ عمميات الجمركة مما يسيؿ رقابتو مف طرؼ إدارة الجمارؾ، ىذه الخاصية 
تساىـ في تسييؿ جمركة البضائع مف جية، كالحصكؿ عمى كثيقة يتـ بمكجبيا تحديد 

باعتبارىا دليؿ مسؤكلية المخالؼ في حاؿ كجكد نزاع جمركي لدل القضاء مف جية أخرل 
مادم. حيث أنو لك يتـ التصريح شفكيا عف كؿ بضاعة بتفاصيميا لطالت مدة جمركتيا، إذ 
تظير أىمية شرط الكتابة في أف التصريح الشفكم يطرح كثيرا مف الصعكبات تجعؿ الرقابة 

 (4)البعدية مستحيمة.أك  المسبقة

عتبر التصريح المفصؿ : يالمفصؿ وثيقة قانونية غير قابمة لمتعديؿ التصريح-3
المحرر كفؽ القكاعد كاألشكاؿ المحددة قانكنا بعد تسجيمو عقد أصمي غير قابؿ لممراجعة 
كذلؾ ألىمية ىذه الكثيقة، فيك سند رسمي يحمؿ المسؤكلية لممصرح إذ مف خاللو يسمح 

 بمتابعة المصرح المديف بكؿ الكسائؿ القانكنية لتحصيؿ الحقكؽ كالرسـك المستحقة.
جب عمى المصرح قبؿ إيداعيا أف يككف حذرا في عممية التحرير كأف يراعي لؾ يلذ

اإللغاء كأصؿ عاممكف القانكف أعطى أك  الدقة ألف عممية اإليداع تبطؿ عممية التعديؿ
 (5).التعديؿ ضمف شركط كحاالت خاصة حددتيا المكاد القانكنيةأك  إمكانية لإللغاء

                                                 
 المتضمف قانكف الجمارؾ. 10-98مف القانكف  75/1 انظر المادة-1
لمجمارؾ نية عمارم مريـ، مسار التصريح المفصؿ، مذكرة نياية التربص بمفتشية أقساـ الجمارؾ ببميدة، المدرسة الكط -2

 .3، ص2014-2013كىراف، 
 المتضمف قانكف الجمارؾ. 10-89مف قانكف الجمارؾ  82المادة -3
 .5ار التصريح المفصؿ، مرجع سابؽ، صعمارم مريـ، مس -4
 .6المرجع نفسو، ص  ،عمارم مريـ- 5
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 نكاع تقدـ إلدارة الجمارؾ كىي:ستثناء لمتصريح المفصؿ، عدة أككا

 مة إلدارة الجمارؾ:دأنواع التصاريح المق -رابعا

 : Déclaration simplifiéeالتصريح المبسط  -0

تصدير بضاعة التصريح بيا تفصيال أك  كقاعدة عامة ألـز قانكف الجمارؾ عند استيراد
ط كتحدد ىذه كأجاز في حاالت محددة كاستثناء تعكيض تصريح مفصؿ في تصريح مبس

الحاالت مف قبؿ المدير العاـ لمجمارؾ، كيمكف لمعمميات التالية أف تكتسب تصريحا مبسطا 
 عكضا عف التصريح المفصؿ في الحاالت التالية:

االستيرادات المؤقتة لألشياء كالمكاـز الشخصية المحققة مف طرؼ المسافريف غير  -
مف قانكف  197ئر المذككرة في المادة األجانب القادميف لإلقامة في الجزاأك  المقيميف
 الجمارؾ.

ة كاألعضاء يالسيارات المستكردة مف طرؼ السفارات كالمصالح الديبمكماسية كالقنصم -
الممثمة في الجزائر، أك  األجانب لبعض الييئات الدكلية المقيمة في الجزائر التي تمتمؾ مقرا

 ككذا السيارات التجارية.
بالمسافريف الذيف سيقيمكف مؤقتا خارج اإلقميـ الجمركي  التصديرات المؤقتة المعمقة -

 (1)كالمتعمقة باألشياء المحددة خصيصا الستعماليـ الشخصي.
، فالعبكر ىك النظاـ الجمركي الذم تكضع فيو DSTRالعبكر حسب اإلجراء المبسط  -

أك  مكتب جمركي آخر براإلى  البضائع تحت المراقبة الجمركية المنقكلة مف مكتب جمركي
 جكا، مع كقؼ الحقكؽ كالرسـك كتدابير الحضر ذات الطابع االقتصادم.

 ارات ذات استعماؿ التجارم.ياالستيراد المؤقت لمس -
حسب النمكذج المكجكد عمى مستكل المديرية العامة لمجمارؾ،  يح المبسطر يحرر التص

                                                 
 المتضمف قانكف الجمارؾ. 10- 98مف قانكف  201أنظر المادة  -1
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 (1)كما تقدـ التصريحات المبسطة مف طرؼ إدارة الجمارؾ مجانا.
 : Déclaration provisoireالمؤقت التصريح -2

إف التصريح المؤقت ىك إجراء تتخذه إدارة الجمارؾ في حالة ما إذا تعذر عمى 
دـ تكفر الكثائؽ المطمكبة في المصرح تقديـ كؿ المعمكمات المتعمقة بالبضاعة، كفي حالة ع

في  الجمركة لدفع التصريح فكرا، فينا يرخص لو بإيداع تصريح مؤقت غير كامؿ ممؼ
، لكف عمى (2)معيف محدد مف طرؼ إدارة الجمارؾ أجؿ صريح بالكامؿ خالؿتانتظار جمب ال

المصرح إرفاقو بالتزاـ ىك عبارة عف تعيد إلكماؿ التصريح ضمف اآلجاؿ المحددة مف طرؼ 
 إدارة الجمارؾ، كيجب أف يككف التصريح مرافقا لمشركط التالية:

زمة كالكثائؽ المطمكبة معقكلة أف يككف سبب عدـ تكفر المعمكمات الال -
 حيث تقبمو إدارة الجمارؾ.

أف يككف التصريح مطابقا لمشركط كالكيفيات المحددة مف قبؿ القكانيف كالتنظيمات  -
 الجمركية.
( يكما الستكماؿ 30أقصاه ثالثكف ) أجؿ أف يتعيد بتقديـ الكثائؽ الناقصة في -

بمكجبو المصرح بتقديـ المعمكمات التصريح المنفصؿ، كذلؾ باكتتاب تعيد حيث يمتـز 
 كالكثائؽ المحددة لو مف قبؿ إدارة الجمارؾ.

الكاردة في التصريحات التكميمية كثيقة كاحدة غير منفصمة عف البيانات  (3)كتعد البيانات
 كيسرم مفعكليا ابتداء مف تاريخ تسجيؿ التصريح المؤقت. الكاردة في التصريحات التي تكمميا،

 : Déclaration anticipéeسبؽ التصريح الم -3

ىك إجراء يسمح لمصرح بإيداع تصريح مفصؿ قبؿ كصكؿ البضائع بغية حمايتيا 
                                                 

يحدد الحاالت التي يجكز فييا تعكيض التصريح المفصؿ  ،03/02/1999المؤرخ في  12مف المقرر رقـ  03المادة -1
 بالتصريح المبسط، إمضاء المدير العاـ لمجمارؾ.

2
 -Circulaire n°67. DGD.CAB.D110 du 19 septembre 1999 relatif aux procédures de dédouanement. 

 .20، ص مرجع سابؽيرب عباس، خر  -3
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بحكـ طبيعتيا مف جية، كحماية مصالح المستكرد مف جية أخرل، كذلؾ شرط تقديـ جمع 
المعمكمات كالكثائؽ الضركرية لعممية الجمركة، كلالستفادة مف ىذا التصريح يجب إجراء 

، كما يمكف تعديؿ التصريح (1)تعيد مع إدارة الجمارؾ مع الحصكؿ عمى اعتماد بالرفع كفالة
 (2)أقصاه تاريخ كصكؿ البضاعة كيخص ىذا النكع مف التصريحات: أجؿ المسبؽ في

 ؛البضائع القابمة لمتمؼ السريع -
 المكجية لالستيالؾ الغذائي؛ النباتيأك  المنتجات ذات األصؿ لحيكاني -
الكيماكية كالتي تـ إرساليا مباشرة باتجاه أك  طيرة مثؿ المكاد المتفجرةالمنتجات الخ -

المكتب الجمركي كىي الحالة إلى  اإلقميـ الجمركي حيث يمكف تعديمو منذ كصكؿ البضاعة
الكحيدة التي يمكف فييا تعديؿ التصريح بعد تسجيمو، كىذا باستكماؿ البيانات الناقصة، كتتـ 

 ادية.إجراءات الجمركة بصفة ع

 Déclaration après reconnaissanceالتصريح بعد االطالع:  -4

عندما ال تتكفر لدل المصرح جميع المعمكمات الالزمة إلعداد التصريح الجمركي، 
يرخص لو بفحص البضائع قبؿ التصريح بيا كيأخذ عينات منيا، كفي ىذه الحالة يجب قبؿ 

 (3).خصة الفحصالشركع في أم فتح لمطركد تقديـ تصريح يسمى ر 

رئيس المفتشية الرئيسية إلى أك  المفتشية الرئيسية لمفركعإلى  يقدـ ىذا التصريح
ذا كاف الرد أك  لمعمميات التجارية، الذم بعد دراسة الممؼ يعطي ردا بالمكافقة الرفض، كا 

إلى  بالمكافقة يجب أف يتضمف الترخيص كؿ المعمكمات المتعمقة بالبضاعة باإلضافة
الفرقة التجارية لدل الجمارؾ، أما النسخة إلى  ت المتعمقة بالمصرح، كنسخة ترسؿالمعمكما

مسير المخزف الذم تتكاجد عمى مستكاه البضاعة، بعدىا يتـ فتح الطركد إلى  الثالثة فتكجو
                                                 

1 - Ait Belkacem Fadila, la réforme du code de douane Algérien mémoire de 3éme cycle spécialisé en 

finance publique, institut de l’économie douaniers et fiscalité, kolea 1997-1999 p 39.   
جراءات الجمركة يتعمؽ بإ 09/2013/  المكافؽ لػ 1434ذم القعدة  20مؤرخ في  321-13مرسـك تنفيذم رقـ-2

 .48المبسطة في شكؿ تصريحات تقديرية أك مبسطة أك إجمالية، ج.ر.عدد 
 .متضمف قانكف الجمارؾال 10-98مف قانكف رقـ  84المادة -3
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بحضكر عكف جمركي مف الفرقة التجارية، كعند االنتياء يسجؿ العكف عمى النسخ الثالث ما 
 (1)يمي:

أثناء لفحص فيحدد عدد الطركد المفتكحة كالعالمات  "وغمؽ الطرودشيد فتح " -1
 كاألرقاـ.

 " في حالة أخذ العينات كىنا يسجؿ التعييف كالكصؼ كالكميات.شيد أخذ عينات" -2
يجب عمى العكف المكمؼ بحضكر عممية الفحص تجنب القياـ بأية عممية مف شانيا 

 (2)تغيير مظير البضائع مكضكع الفحص.

 انيالفرع الث
 تحرير وإيداع التصريح المفصل

 :شروط تحرير التصريح المفصؿ-أوال

يجب أف يحرر التصريح مف قانكف الجمارؾ تنص في فقرتيا األكلى عمى: " 82المادة 
 "المفصؿ ويوقع مف طرؼ المصرح

يككف التصريح محررا  أففااللتزاـ بتحرير التصريح يقع عمى عاتؽ المصرح، كيجب 
عدـ قبكلو إلى  إضافة، ككؿ ىذا يدفع بمصالح الجمارؾأك  ببخط كاضح كبدكف شط

 كيرفضو قبؿ تسجيمو.
جياز لإلعالـ اآللي في المكاتب أك  ةجب أف يككف محررا بكاسطة آلة راقنكما ي

عمى مرسؿ كاحد كىك  كيجب أف تحتكم SIGADالجمركية التي تعتمد عمى الجمركة اآللية 
يحتكم عمى جميع البيانات  أفد كاحد، كما يجب مرسؿ إليو كاحد أم مصدر كاحد كمستكر 

يككف التكقيع بخط اليد عمى  أفاإللزامية، كيحتكم عمى ألقاب كأسماء المكقعيف، كيجب 

                                                 
مف قانكف الجمارؾ يحدد شكؿ رخص  84الذم يحدد كيفية تطبيؽ المادة  ،03/02/1999المؤرخ في  18مقرر رقـ  -1
 ذ العينات.خبمكجبيا أفحص كالشركط التي يرخص ال
 المتضمف قانكف الجمارؾ. 10-98مف قانكف  85المادة  -2
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جميع النسخ كيمحؽ التصريح المفصؿ بالكثائؽ الضركرية المرفقة ليف كيكضع في ممؼ مف 
كم عمى جزء يمكف فصمو الكرؽ المقكل تعده مصمحة الجمارؾ كىك في حكزتيا، كالذم يحت

 (1)المصرح كسند إيصاؿ يسمـ بعيد تسجيؿ الممؼ.إلى  يسمـ

 األشخاص المؤىميف إلعداد التصريح المفصؿ:-ثانيا

 إف األشخاص المؤىميف لمقياـ بعممية الجمركة ىـ كالتالي:
: األصؿ في التصريح أف يعده مالكي البضائع المتحصميف عمى رخصة الجمركة -1

 مف يممؾ البضاعة كيممؾ سند ممكيتيا، إذ يجب عمى كؿ شخص طبيعي مالؾ البضاعة أم
لتمؾ التي لو حؽ التصرؼ أك  معنكم يريد القياـ بنفسو بالتصريحات المفصمة ببضائعوأك 

 (2)فييا الحصكؿ عمى رخصة لمجمركة، كتمنح ىذه الرخصة بمقرر مف المدير العاـ لمجمارؾ
المديرية العامة لمجمارؾ التي تفيد باستالـ إلى  طمكبةحيث يرسؿ االعتماد مرفقا بالكثائؽ الم

 (3)الطمب كيرفؽ الطمب حسب الحالة بالكثائؽ اآلتية
 كؿ كثيقة تقكـ مقامو؛أك  نسخة مف الجؿ التجارم -
 نسخة مف بطاقة الترقيـ الجبائي؛ -
  ؛نسخة مف القانكف األساسي -

 : الوكالء لدى الجمارؾ -2

خدمات شخص متخصص مؤىؿ إلى  مكنو المجكءإنو مف المعمـك أف مالؾ البضاعة ي
 يمكف تعريؼ(4)اتجاىو إدارة الجمارؾ باسمو الخاص أال كىك الككيؿ المعتمد لدل الجمارؾ

                                                 
، يحدد شكؿ كمحتكل التصريح المفصؿ كالبيانات التي يجب أف يتضمنيا 03/02/1999المؤرخ في 12مقرر رقـ  -1

 .3ص .1999أكت  18، الصادرة في 22ج ر عدد ،كالكثائؽ الممحقة بو
2
- Claude Jean Berr - H. Trimeau, nouvelle édition، op cite p 180. 

ف بالتصريح ييتعمؽ باألشخاص المؤىم ،14/11/2010المؤرخ في  288-10مف المرسـك التنفيذم رقـ  71المادة  -3
 .11/2010/ 24الصادرة في  71لمبضائع، ج ر عدد المفصؿ

4
 - Claude Jean Berr - H.Trimeau،nouvelle édition،op cite 181-   . 
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 اإلجراءاتالجمارؾ بأنو شخص مؤىؿ قانكنيا لممارسة مينة إتماـ  الككيؿ المعتمد لدل
ينص قانكف ك (1)رالجمركية كخاصة القياـ بالتصريح المفصؿ لدل الجمارؾ لحساب الغي

يمتيف لصالح الغير القياـ  يمكف ألم احد أف أنو ال 1مكرر  78الجمارؾ الجزائرم في المادة
يكف معتمدا كككيؿ لدل  باإلجراءات الجمركية المتعمقة بالتصريح المفصؿ لمبضائع إذا لـ

 الككيؿ المعتمد لدل الجمارؾ ىك ذلؾ الشخص الذم أفالجمارؾ كيستنتج مف ىذا النص 
 يمتيف لصالح الغير القياـ باإلجراءات الجمركية المتعمقة بالتصريح المفصؿ لمبضائع.

: يجكز لناقؿ البضائع أف يقكـ بإجراءات الجمركة لمبضائع الناقموف المرخص ليـ -3
ككالء أك  التي ينقميا كذلؾ في حالة غياب مالؾ البضاعة المتحصؿ عمى رخصة الجمركة

ف لدل مكتب الجمارؾ عمى الحدكد، كيمكف أف يككف الناقؿ معتمديف لدل الجمارؾ، ممثمي
معنكيا، مثاؿ: شركة الخطكط الجكية الجزائرية، الشركة الكطنية لممالحة أك  عيايشخصا طب

 (2)البحرية، الشركة الكطنية لمنقؿ البرم.

 مكاف إيداع التصريح المفصؿ:-ثالثا

لتي تتكاجد عمى مستكل يكدع التصريح المفصؿ في المكاتب الجمركية المختصة ا
الحدكد البرية، البحرية، المطارات، كداخؿ التراب الكطني كالذم تتـ فيو عممية إحضار 
ككضع البضائع المستكردة كالمصدرة لتسييؿ النشاط االقتصادم بصفة عامة كالتجارم بصفة 

 (3)خاصة.

ص إحصائيات( كىذا بن ،خمس نسخ )جمارؾ، بنؾ، مصرح، رجكع كيجب أف يكدع في

                                                 
مكيد نعيمة، الككيؿ المعتمد لدل الجمارؾ، بحث لنيؿ شيادة الماجستير، فرع العقكد كالمسؤكلية، كمية الحقكؽ، جامعة -1

 .12، ص 2002الجزائر، 
 ، مرجع سابؽ.288-10مف الرسـك التنفيذم رقـ  81المادة -2

3
- Claude Jean Berr - H.Trimeau, nouvelle édition,  op cite, p 184.               
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 (1).12مف المقرر  4المادة 

غير أنو يمكف أف تتـ بعض إجراءات الجمركة بالمراكز الجمركية بصفة صحيحة، 
ال يمكف إتماـ اإلجراءات مف قانكف الجمارؾ التي تنص عمى انو: " (2)31كىذا بنص المادة 

 "ية بصفة صحيحةالجمركية إال بمكتب الجمارؾ غير أنو يمكف أف تتـ بعض اإلجراءات بالمراكز الجمرك
 (3)كيمكف التمييز بف ثالثة أنكاع مف المكاتب الجمركية: 
: كىي المكاتب المفتكحة لكؿ عمميات االستيراد مكاتب ذات اختصاص كامؿ -

 كالتصدير ميما كانت طبيعتيا، كمبدئيا كؿ المكاتب ذات اختصاص كامؿ.
خكؿ المسافريف : كىي المكاتب المفتكحة فقط لعمميات دمكاتب ذات اختصاص محدود -

 ككسائؿ نقميـ عبر الحدكد.
: كىي تمؾ المكاتب المتخصصة لجمركة المكاد البتركلية مكاتب متخصصة -

 )المحركقات(.

 المدة القانونية إليداع التصريح المفصؿ:-رابعا

فإف تحديد مكاقيت كغمؽ المكاتب  10-98مف قانكف الجمارؾ  (4)34حسب المادة 
 لمجمارؾ حسب حرؾ العمؿ. تحدد بمقرر مف المدير العاـ

المدة القانكنية كالقصكل إليداع التصريح (5) 76كيحدد قانكف الجمارؾ في المادة 
( كما كامال ابتداء مف تاريخ 21المفصؿ لدل المكتب الجمركي المختص بكاحد كعشريف )

                                                 
التي يجب أف يتضمنيا كالكثائؽ الممحقة كؿ التصريح المفصؿ كالبيانات يحدد ش ،03/02/1999المؤرخ في  12مقرر -1

 مرجع سابؽ. بو،
 المتضمف قانكف الجمارؾ.، 10-98مف قانكف رقـ  31المادة  -2
تبسيط ب الخاصة تفاقية الدكليةو( مف االػ، المتضمف قبكؿ الممحؽ )1988مام  16، مؤرخ في 97-88مرسـك رقـ  -3

 18الصادرة في  20ج ر عدد  ،، المتعمقة بالعبكر الجمركي18/05/1973المعدة بكيكتك في  ،كتنسيؽ األنظمة الجمركية
 .1988مام

 .لمتضمف قنكف الجمارؾ، ا10-98مف قانكف  34 المادة -4
 نفسو.قانكف المف  76المادة  -5
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نقميا أم ابتداء مف تاريخ كصكؿ أك  تسجيؿ الكثيقة التي رخص بمكجبيا تفريغ البضائع
مساحات كمخازف اإليداع المؤقت. كال تشمؿ ىذه المدة المنصكص عمييا أياـ إلى  بضاعةال

 الجمعة كاألعياد.
كيجب أف يتـ إيداع التصريح المنفصؿ خالؿ ساعات العمؿ الرسمية لمكاتب الجمارؾ، 
غير أنو ككفقا لمقانكف مكف أف تتـ عممية الجمركة خارج إطار ساعات العمؿ الرسمية بطمب 

لمصرح، كلكف مقابؿ دفع تعكيضات تقع عمى المصرح كىك ما يعرؼ بالعمؿ خارج مف ا
 (1)الساعات القانكنية.

 الفرع الثالث
 شكل ومحتوى التصريح المفصل

 :شكؿ التصريح المفصؿ-أوال

ف يككف محرر عمى مطبكعات خاصة مطابقة لمنمكذج أريح المفصؿ يجب صالت
حيث يشنأ نمكذج مكحد لمتصريح صالح  (2)لمجمارؾالرسمي المحتفظ بو في المديرية العامة 

مكرر مف قانكف الجمارؾ كتنفرد  75لجميع العمميات كاألنظمة الجمركية المذككرة في المادة 
الجمارؾ دكف غيرىا بطبع التصريح المفصؿ الذم تزكد بو المستعمميف بمقابؿ حيث  إدارة

يداع لدل مصمحة الجمارؾ في يمأل التصريح المفصؿ مف طرؼ المصرح كيقكـ بإمضائو ك  ا 
 (3)خمسة نسخ.

 : تحتفظ بيا إدارة الجمارؾ )بيضاء(نسخة الجمارؾ -1
 : يحتفظ بيا المصرح كإثبات )زرقاء(.نسخة المصرح -2

                                                 
-2013، ضباط الفرؽالمدرسة الكطنية لمجمارؾ، دفعة تربص ، مذكرة البضائع اجراءات جمركة، بف مكنة ىانية -1

 .21، ص2014
2 - Claude Jean Berr – H. Trimeau,   éme édition,  op.cit. p.186. 

، يحدد شكؿ التصريح المفصؿ كالبيانات التي يجب أف يتضمنيا كالكثائؽ الممحقة 03/02/1999المؤرخ في  12مقرر-3
 الذكر. بو، السابؽ
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 : لمراقبة البنؾ حركة رؤكس األمكاؿ )صفراء(.نسخة البنؾ -3
عبكر الناقؿ مبمغ الكفالة في إطار نظاـ الأك  : يسترجع بيا المتعامؿنسخة الرجوع -4

 )حمراء(.
: لمقياـ بإحصاء عمميات إدارة الجمارؾ كمراقبة التجارة الخارجية نسخة اإلحصاء -5

 المركز الكطني لإلحصائيات لمقياـ بتحاليؿ.إلى  )خضراء( كترسؿ نسخة اإلحصاء
كيمكف أف تككف في أربع نسخ، كذلؾ حسب النظاـ كنظاـ العبكر المبسطػ، أم بدكف 

اإلشارة أنو عمميا كلحد اآلف ال يزاؿ التعامؿ بأربعة نسخ فقط في نسخة الرجكع. كتجدر لنا 
عدـ كجكد نسخة إحصائيات كأف ىذه النماذج األربعة نماذج مختمفة األلكاف، تعرض في 

 حافظة كرقية مرقمة كتحمؿ رمز العممة كاسـ المصرح مصحكبة بمجمكعة مف الكثائؽ.

 :محتوى التصريح المفصؿ-ثانيا

( 14( خانة في الكجو األمامي ك)69لمفصؿ عمى تسع كستكف )يحتكم التصريح ا
 (1)خانة في الكجو الخمفي، سنقسميا كما يمي: 

 : خانات الوجو األمامي
 خانات تتضمفإلى  كتنقسـ

: المعمكمات المتعمقة بالعناصر العامة كتشمؿ الخانات القسـ األوؿ - أ
 (46ك 45، 26إلى  20، 15إلى7، 4، 3)

 ائع.النظاـ الجمركي لمبض -
 المصدر الحقيقي.أك  سـ كعنكاف المستكرد الحقيقياال -
 المرسؿ إليو الحقيقي.أك  كعنكاف المكرد الحقيقي اسـ -
 رقـ مكتب الجمارؾ. -
، مقره االجتماعيف عنكانو، رقـ االعتماد، عدد العمميات اسمو المصرح: -

                                                 
 .01أنظر الممحؽ رقـ  -1
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 التجارية التي قاـ بيا عمى مستكل مكاتب الجمارؾ.
 طريقة ككسيمة النقؿ. -
 ع العممية التجارية.نك  -
 تحديد شركط البيع الدكلي. -
 طبيعة العقد بيف المتعامميف. -
 مكاف التصريح كتاريخو. -

، 2، 1: المعمكمات الخاصة بالبضائع: كتشمؿ الخانات )القسـ الثاني - ب
( كتشمؿ معمكمات 40، 39، 37، 36، 35، 33، 31، 27، 25إلى  24، 19إلى16

 (1)مختمفة عف البضاعة.
 يفي لمبضاعة.النكع التعر  -
 طبيعة البضاعة. -
 منشأ البضاعة. -
 مصدر البضاعة. -
 القيمة لدل الجمارؾ كتتمثؿ في:  -

 السعر اإلجمالي المفكتر الصافي 
 .مصارؼ الشحف 
 .مصارؼ التأميف 
 .المصارؼ األخرل 
 .سعر الصرؼ 
 .العدد اإلجمالي لمطركد 
 .الكزف الصافي لمبضاعة 
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 .الكزف اإلجمالي 
 ائؽ المرفقة.رقـ الرمكز الخاصة بالكث 

: معمكمات خاصة بتحصيؿ الحقكؽ كالرسـك الجمركية: كتشمؿ القسـ الثالث-ج
 ( كتشمؿ المعمكمات التالية:59إلى  47، 44إلى41، 38الخانات )

 .الرقـ الداؿ عمى الرسـ 
 .النسبة المئكية لمرسـ 
 الضريبي.أك  الكعاء الجمركي 
 .المبمغ الصافي الخاص بكؿ رسـ 
 محقكؽ كالرسـك الجمركية.المبمغ اإلجمالي ل 
 .تحديد طبيعة الدفع 

: معمكمات أخرل، كتتضمف معمكمات متعمقة بإدارة الجمارؾ كتشمؿ الرابع القسـ-د
( حيث يشمؿ ىذا القسـ المعمكمات المتعمقة بالرقـ اإلحصائي، 68إلى  60، 6، 5الخانات )

تحرير التصريح لدل  النظاـ الجمركي، الكثائؽ المقدمة، مكتب الجمارؾ المعني، تاريخ
 الجمارؾ، إمضاء كتأشيرة المصرح.

: إف الكجو الخمفي لمتصريح المفصؿ كمو مخصص لمصالح إدارة خانات الوجو الخمفي
مضاء العكف الذم قاـ بالمعاينة الميدانية لبضائع  الجمارؾ، حيث يحدد فييا مالحظات كا 

مضاء المفتش الذم قاـ بفحص التصريح كتصفيتو، كسنحاكؿ تكضيح كؿ ما  كمالحظات كا 
 (1)تحتكيو الخانات كما يمي:

Cadre L : reconnaissance du service :" اإلطارL تحقؽ المصمحة ىك إطار "
عكف الفحص كيدكف فيو المفتش نتائج المعاينة أك  خاص بمعاينة البضاعة مف طرؼ مفتش

 كيتككف مف 
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 يؽ.يدكف فييا اسـ مفتش الفحص الذم أجرل التحق: 01الخانة 
: خاص بالعمميات المتعمقة بالمحركقات، حيث يدكف فييا: التاريخ، درجة 02الخانة

 الحجـ الظاىرم.أك  الكزف الحقيقيأك  الحرارة، الكثافة، الحجـ
: كيدكف فييا تحصيؿ الفحص، إحصاء عدد الطركد كرقـ الطركد التي تمت 03الخانة 

كالطركد التي تـ رفع عينات منيا، ثـ يدكف  مراقبتيا ككسيمة النقؿ التي تـ نقؿ البضاعة فييا
 نتائج المعاينة.

Cadre M : Certificat de vérification " اإلطار :Mيحررىا  : " شيادة الفحص
مفتش الفحص كيؤرخيا كيمضييا كيدكف فييا عناصر الفحص )قيمة، منشأ، كضعية تعريفية 

 عمى الكثائؽ.أك  كالكزف(، كطبيعة الفحص ىك مادم
Cadre N : Régularisation des consignations :" اإلطارNنظاـ ضماف " : 

سـك مخصص لقابض الجمارؾ ليكضح عميو مبمغ الضماف كتطبيؽ الحقكؽ كالر  اإلطارىذا 
 مغ المسترجع احتماال كيؤرخ كيمضي في ىذه الخانة.الجمركية كعمميات أخرل، كالمب

Cadre O : Restitution après dédouanement :طار "اإلO إرجاع بعد "
 ،كثائؽ مطمكبة في مجاؿ الفحصأك  ىذه الخانة تستعمؿ في حالة رد عينات : الجمركة

 كىذا اإلرجاع يقع عمى عاتؽ المصرح.
Cadre P : Liquidation rectifiée  :اإلطار "Pار طىذا اإل : " تصحيح التصفية

طار ة، كيحتكم ىذا اإلمخصص لتصحيح تصفية الحقكؽ كالرسـك الجمركية عند رفض القيم
 (1): التالية عمى الخانات
 : تحدد فييا رمكز الحقكؽ كالرسـك الجمركية08الخانة 
 بؿ االعتراض عميياقييا قيمة الحقكؽ كالرسـك : كتحدد ف09الخانة
حة بعد االعتراض عمى قيمة الحقكؽ كالرسـك : كتحدد فييا التصفية المصح10الخانة
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 الجمركية.
 ييا قيمة الحقكؽ كالرسـك الجمركية المستردة.: تحدد ف11الخانة
 : لمحقكؽ كالرسـك المعادة )المسترجعة(12الخانة

المبمغ لصالح ك  : التصفية اإلضافية )المتممة( كيذكر فييا )الرقـ، التاريخ13الخانة   
                                           الخزينة العمكمية(.

 كيذكر فييا الرقـ كالتاريخ كالمبمغ لصالح المتعامؿ. : التصفية المعادة14الخانة 
 الوثائؽ المرفقة بالتصريح المفصؿ-لثاثا

يقـك المصرح بعد تحرير التصريح المفصؿ بتككيف الممؼ الخاص بجمركة البضائع، 
النسخ المذككرة لمتصريح عمى بعض الكثائؽ األخرل التي إلى  كالذم يجب أف يحتكم إضافة

نت طبيعة البضاعة كنكع المبادلة التجارية بغرض اإلثبات، كنذكر عمى ترفؽ بو ميما كا
 سبيؿ المثاؿ.

 La facture commercialeالفاتورة التجارية الموطنة: -1
ىي عبارة عف كثيقة تجارية كمحاسبية كجكدىا ضركرم في ممؼ الجمركة، كيجب أف يككف 

الكحدة كالسعر اإلجمالي لمبضاعة، كيجب فييا اسـ كعنكاف المشترم كالبائع كطبيعة كنكعية كسعر 
أف يككف كذلؾ عمييا التاريخ كالتكقيع كشركط البيع، كما تكضح شكؿ التغميؼ كالعالمة كالكزف 

 (1).لمسماح بمراقبة التطابؽ مع الكثائؽ األخرل، ككيفية الدفع كعممتو

 شيادة التوطيف البنكي-2
ث تعد ىذه األخيرة أداة كصؿ بيف معظـ الصفقات التجارية تمر عف طريؽ البنكؾ، حي

المتعامميف أم البائع كالمشترم، كتقترف ىذه الشيادة بالفاتكرة أك  طرفي الصفقة التجارية
المكطنة، حيث يتـ إحضار الفاتكرة لدل البنؾ المسترد الذم يقـك بتجميد رصيد المشترم 

                                                 
، دفعة المفتشيف الرئيسييف، 2013/2014خشابة مريـ، مسار التصريح المفصؿ، المدرسة الكطنية لمجمارؾ، كىراف،  -1

 23ص 
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جنبي كمقابؿ ذلؾ يقـك رصيد البائع في البنؾ األإلى  كيتكفؿ بعممية تحكيؿ قيمة الفاتكرة
 البنؾ بتحرير شيادة التكطيف البنكي عمييا رقـ التكطيف في الفاتكرة.

  (connaissement)بياف الشحف-3

يتعمؽ ببضاعة معينة كيعتبر بمثابة عقد نقؿ بيف المالؾ كالناقؿ يحتكم عمى بنكد  
قؿ + الككيؿ ىي: الشاحف، المكدع لديو البضاعة )النا (clauses du contrat)النقؿ 

المعتمد لدل الجمارؾ(، المرسؿ إليو، السفينة، ميناء الشحف، ميناء الرسك، شركة النقؿ، 
كيتـ بمقتضاه عمكما تحديد مبضاعة، الكزف الخاـ، عدد الطركد، تعييف ككصؼ مكجز ل
 مصاريؼ النقؿ البحرم.

ستالـ بعد ا»مف قانكف بحرم عمى أنو:  748كقد نص المشرح الجزائرم في المادة 
بكثيقة  األخيرمف يثممو )الرباف( بناء عمى طمب الشاحف بتزكيد ىذا أك  البضائع يمتـز الناقؿ

 إتمامياشحف تتضمف قيكدا بيكية األطراؼ كالبضائع الكاجب نقميا، كعناصر الرحمة الكاجب 
ي كأجرة العمكلة الكاجب دفعيا، كتشكؿ ىذه الكثيقة دليال عمى استالـ الناقؿ لمبضائع الت

 (1)«.تياز ذكرت فييا كىي كذلؾ دليؿ حيا

 (avis d’arrivée) وثيقة اإلشعار بالوصوؿ-4

ف غابت أكد عمييا المفتش المصفي، كال   كىي كثيقة ميمة يجب أف يحتكييا الممؼ كا 
 (2)يتـ تصفيتو إال باستقداميا.

 األوؿكتصدر ىذه الكثيقة عف الشركة البحرية المتكفمة بنقؿ البضاعة كليا دكراف:  
تعد فاتكرة تدفع مف قبؿ المسترد لمشركة البحرية في بمد ىذا  الثانيأنيا إشعار بالكصكؿ ك

 األخير كمصاريؼ عمى استقباؿ الحاكية كتسجيميا في جياز اإلعالـ اآللي لمجمارؾ.

                                                 
ابريؿ  10الصادرة في  29، ج ر عددف القانكف البحرميتضم، 1976أكتكبر سنة  23مؤرخ في  80-76أمر رقـ -1

1977. 
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كتحتكم ىذه الكثيقة عمى اسـ المستكرد كعنكانو كاسـ الشركة البحرية عنكانيا ثـ رقـ  
تكقفت فيو الباخرة كاسـ ىذه األخيرة كرقـ الرحمة كمكاف قدكميا كتاريخ الكصكؿ،  المرفأ الذم

ىذا في القسـ األكؿ مف الكثيقة، أما القسـ الثاني منيا فتخصص لرقـ المادة كرقـ الحاكية 
 كنكعيا كعدد الطركد كالكمية اإلجمالية كالكزف الصافي ثـ كزف الحاكية فارغة.

ميا الثالث فيحتكم عمى المصاريؼ الكاجب دفعيا مف قبؿ قسأك  كفي أسفؿ الكثيقة 
 .(bon à délivrer)ككيمو ليتـ السماح بفحص البضاعة كاإلذف بالرفع أك  ردك المست

 (certificat d’origine)شيادة المنشأ -5
كثيقة رسمية تحدد المنشأ األصمي لمبضائع المستكردة مع بياف العناصر األساسية  

تسمح بدخكؿ بضاعة ما قادمة مف أك  بيؽ النصكص القانكنية التي تمنعلتعريفيا ليسيؿ تط
مصالح الجمارؾ لمبمد المصدر، كما يكمف ىدفيا أيضا أك  بمداف معينة تصدرىا الغرفة التجارية

بيف البمد  في إمكانية استفادة المستكرد مف إعفاءات جمركية في حالة كجكد اتفاقيات ثنائية
 .د المصدر ليا تنص عمى إعفاء بضاعة ما مف الحقكؽ الجمركيةالمستقبؿ لمبضائع كالبم

 عمى المعمكمات اآلتية: 2كتحتكم ىذه الكثيقة  
 المصدر كعنكانو. -
 الشركة المنتجة. -
 المستكرد كعنكانو. -
 رقـ كتاريخ الفاتكرة. -
 عدد الطركد. -
 نكع كأرقاـ كعالمات الطركد. -
 نكع البضاعة. -
 الكزف )القائـ كالصافي(. -
 لعممة األجنبية.القيمة با -
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 (avis d’aliment)شيادة التأميف-6
اليدؼ مف ىذه الكثيقة ىك تاميف البضائع مف المخاطر كالككارث التي قد تتعرض ليا  

كالقانكف الجزائرم لمتأميف يمـز المستكرديف بالتأميف لدل المؤسسات الجزائرية لمتاميف عمى 
 (1)نار الجزائرم.كامؿ التراب الكطني كتسجؿ تكاليؼ التاميف بالدي

 شيادة الضماف شيادة الجودة الشيادة الصحية والبيطرية-7
 يحررىا المكرد كتسمـ لممستكرد كتثبت سالمة البضائع. شيادة الضماف: - أ
 كتبيف النكعية الجيدة لمبضائع كمدل مطابقتيا لممقاييس. شيادة الجودة: - ب
كالمختصة  تحرر مف طرؼ المؤسسات المؤىمة ة والبيطرية:الشيادات الصحي - ت

كتتعمؽ بالمنتجات ذات األصؿ الحيكاني كذلؾ إلثبات مطابقتيا لمعايير الصحة 
 العامة كقابميتيا لالستيالؾ.

 (la carte fiscale)البطاقة الجبائية-8
فتثبت كضعية المتعامؿ إزاء الضرائب أم أال يككف مداف بمبمغ الضرائب كالرسـك عمى 

 (2).نشاطو التجارم

 المطلب الثاني
 لغائه وتعديلهإثار التصريح المفصل وحاالت  آ

إذا تكفرت الشركط كاألشكاؿ القانكنية في التصريح المفصؿ كاكتسب بمكجبيا الصفة 
دخالو الشبكة  آثار ىامة  دارة الجمارؾ، تترتب بصفة كجكبيةإل اآلليةالرسمية كبعد تسجيمو كا 

كؽ كااللتزامات بيف اإلدارة كالمستفيد، ( تجعؿ منو المصدر األكؿ كاألخير لكافة الحقالفرع األوؿ)
الفرع كما أنو إذا لـ يحرر كفؽ األشكاؿ كالقكاعد المحددة قانكنا فغنو يتعرض اإللغاء كالتعديؿ )

 الثاني(.
                                                 

 .03أنظر الممحؽ رقـ  -1
 .29خشابة مريـ، مرجع سابؽ، ص -2
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 الفرع األول
 آثار إيداع التصريح المفصل

 مسؤولية المصرح بعد إيداع التصريح-أوال

فصؿ تقـك مسؤكلية المصرح عف صحة المعمكمات بمجرد إيداع التصريح الم 
كالبيانات الكاردة في ىذا التصريح الف ىذا األخير محرر كمكقع مف طرفو، فينا يصبح 
بمثابة عقد قانكني بيف إدارة الجمارؾ كالمصرح، إذ أنو يصبح مسؤكال مباشرا عف ما ىك 

 .(1)مذككر بالتصريح كخاصة النظاـ الجمركي الممنكح لمبضاعة

فيجب عميو تقديـ كؿ المعمكمات المتعمقة بعناصر تأسيس الحقكؽ كالرسـك الجمركية  
التي تككف كاجبة األداء مباشرة بعد قبكؿ كتسجيؿ التصريح كفحصو، كما يتعيد المصرح 
بتنفيذ االلتزامات المترتبة عمى ذلؾ لذلؾ فغف كؿ مخالفة ليذه االلتزامات يترتب عميو قياـ 

 ماـ إدارة الجمارؾ.مسؤكلية المصرح أ
فيي إذف مسؤكلية مف جية المصرح فقط كليس لإلدارة الجمارؾ أم دخؿ في ذلؾ،  

لبس في التصريح أك  كقع لو شؾأك  لكنو يمكف لو طمب معمكمات إذا كاف ال يعرفيا
 :(2)فبإمكانو أف يستفيد مف

إمكانية طمب معمكمات مف مصالح الجمارؾ تساعده في تحرير  -
 التأكد مف الكضعية التعريفية.التصريح مثؿ 

     إمكانية فحص البضائع قبؿ التصريح ليا -

 نشوء ديف لصالح الخزينة العمومية-ثانيا

صبح أساس مسؤكلية إف التصريح المفصؿ يعد تسجيمو مف طرؼ إدارة الجمارؾ ي 
سند  دارة، كبصفة خاصة تجاه الخزينة العمكمية حيث يصبح ىذا التصريح يمثؿالمصرح تجاه اإل

                                                 
1 - Claude Jean Berr -H.Trimeau, nouvelle édition، op cite، p 188.  

 .68ص ،مرجع سابؽ ،جقاكة قادة -2
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دارة المكمفيف بذلؾ كىـ أعكاف الجمارؾ استعماؿ ، يعطي الحؽ ألعكاف اإل(1)ديف لصالح الخزينة
ىذا السند لتحصيؿ الحقكؽ كالرسـك المستحقة ليا، كبالتالي تمتمؾ بكاسطة ىذه الكثيقة متابعة 

 (2)بو. المديف إذا لـ ينفذ التزاماتو الناتجة عف النظاـ الجمركي المصرحأك  المصرح

 التصريح المفصؿ سند إثبات-ثالثا

التصريح المفصؿ المكتسب لمشركط القانكنية يمكف أف ستعمؿ اإلثبات حكؿ صحة  
قرار حكؿ كاقعة مجمكعة كقائع مادية أك  الكقائع التي تضمنيا لككنو كثيقة رسمية كا 

كال يقبؿ  قرينة الصحة المطمقةتحقؽ رسميتو يحمؿ أم أف التصريح المفصؿ بعد  (3)كقانكنية،
الطعف فيو إال بالتزكير كمف المفيد أف أذكر أف أحد أىداؼ الشكمية الرسمية في التصريح 
المفصؿ ىك تحقيؽ ىذه الغاية التي ىي جعؿ ىذا التصريح سند إثبات رسمي قاطع لمداللة، 

 (4)التراجع عنو إال بالشركط المنصكص عنيا في القانكف.أك  تعديموأك  كال يجكز إلغاءه

 رع الثانيالف
 لغاء وتعديل التصريح المفضلإ حاالت

مف بيف خصكصيات القانكف الجمركي عدـ األخذ بالنية في تحديد العقكبات، فإف  
عطاء  ىذا المبدأ نجد لو تطبيقا كاضحا ىنا حيث أنو كبمجرد التصريح بالبضائع كتسجيميا كا 

مكرر مف  89ييا المادة ىذا التصريح رقما لمتسجيؿ ال يمكف إلغاءه إال بشركط نصت عم
 .(5)«يمكف لممصرح أف يطمب إلغاء التصريح الجمركي»قانكف الجمارؾ: 

                                                 
1- Claude Jean Berr -H.Trimeau, nouvelle édition، op cite p179. 

فرع القانكف  ،أطركحة دكتكراه دكلة في الحقكؽ ،األنظمة الجمركية االقتصادية في قانكف الجمارؾ الجزائرم ،تكمي أكمي -2
 .264ص ،2009/ 2008،جامعة الجزائر ،كمية الحقكؽ ،العاـ

3- Claude Jean Berr-H.Trimeau،nouvelle édition، op cite، p186. 
 .264-263ص ،مرجع سابؽ ،تكمي أكمي -4
 .لمتضمف قانكف الجمارؾا 10-98ر مف قانكف مكر  89المادة  -5
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 في حالة االستيراد-أوال

 (1)إذا أثبتت المصرح البضائع: 

 مصرح بيا تحت نظاـ جمركي غير مناسب. -
 مدكنة في بياف العمكلة كلـ يتـ تفريغيا. -
 النظاـ غير مالئـ -
 قكة قاىرة مثبتة قانكنا.أك  ثبضاعة ضائعة نيائيا بعد حاد -
 بضائع غير مطابقة لمطمب. -
 البضائع المصرح بيا غير صالحة االستيالؾ. -
 بيعت في المزاد العمني. -
 غمؽ الحدكد.أك  الحظر -

 في حالة التصدير-ثانيا

 إذا أثبتت المصرح:

 أف البضائع لـ تغادر اإلقميـ الجمركي. -
 انو لـ يستفد مف امتيازات مرتبطة بالتصدير. -
 تمؼ البضاعة. -
 إلغاء رحالت البكاخر كالطائرات. -

 حاالت تعديؿ التصريح المفصؿ-ثالثا

يتـ إدخالو عمى  أفبعد  ألنواألصؿ العاـ أنو ال يمكف تعديؿ التصريحات المسجمة  

                                                 
مكرر مف قانكف  89 المادة كالمتعمؽ بكيفيات تطبيؽ ،02/1999/ 03المؤرخ في  08لمقرر رقـ مف ا 02المادة -1

 يحدد شركط إلغاء التصريح المفصؿ. ،الجمارؾ
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 جياز الحاسكب كيتـ قبكلو صار عمال كامال بالتصديؽ عميو مرتبا آلثار كالتزامات قانكنية.

( عمى انو: 10-98)القانكف رقـ  89المشرع صراحة في المادة كقد خص عمى ىذا  
تعديؿ التصريحات المقدمة مسبقا  ال يمكف تعديؿ التصريحات المسجمة، غير انو يمكف»

إمكانية تعديؿ  كنستخمص مف نص ىذه المادة (1)«وقت ثبوت وصوؿ البضائع في اجؿ أقصاه
 كيسقط بمجرد كصكليا.التصريحات المكدعة مسبقا كىذا قبؿ كصكؿ البضائع 

كما يمكف لممصرح تعديؿ التصريح المفصؿ المسجؿ لدل إدارة بعد تقديمو طمبا بذلؾ، 
 لكف يجب تكفر الشركط التالية:

 .عدـ القياـ بعممية الفحص 
  أف يقتصر التعديؿ عمى الكزف، العدد كالحصكؿ في األخير عمى نفس

 العدد مف الطركد.
  ع التعريفي.عدـ المساس بالنكعية ككذا النك 

يمكف تعديؿ  (SIGAD)بالنسبة لمتصريحات التي تعمد نظاـ الجمركة اآللية  -
ساعة مف يطبعيا عمى جياز الحاسكب، حيث يعد  24التصريحات المفصمة المسجمة خالؿ 

 .(2)ساعة يقبؿ النظاـ التعديالت المقبكلة شكال كيمغى غير المقبكلة آليا 24ىذه المدة 

التي قد تحدث مف المصرح في تحيريو لمتصريح فغف المشرع  أما بالنسبة لألخطاء -
، كما ىك مبيف في المادة  فقرة )أ(  319لـ يستثني ىذه األخطاء بؿ جاء بصبغة العمـك

)كؿ( كالذم تحتكيو خانة معينة في نمكذج التصريح، ىك أف المصرح اخطأ في الكضع 
، فعمميا عمى مستكل إدارة الجمارؾ يتـ  التعريفي لمبضاعة مما أنقص مف الحقكؽ كالرسـك

                                                 
 المتضمف قانكف الجمارؾ.10-98مف قانكف رقـ 89ة الماد -1
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ضعؼ ىذه إلى  استرجاع قيمة الحقكؽ كالرسـك المتخمى عنيا مع عقكبة مالية تصؿ
 .(1)القيمة

 إجراءات اإللغاء-رابعا

أك  البضاعة أـ ككيؿ لدل الجمارؾ جكز لمممضي التصريح سكاء كاف صاحبي 
لتي اعتبرتيا إدارة مصدر أف يطمب في حاالت معينة إلغاء التصريحات اأك  مستكرد

 الجمارؾ قانكنية كمقبكلة كثـ تسجيميا ميما كاف النظاـ الجمركي المتبع، ثـ يقكـ بتقديـ طمب
رئيس مفتشية األقساـ عف طريؽ المفتشية الرئيسية لمراقبة العمميات التجارية كيجب أف إلى 

مف أف المكاؿ لـ  يتـ تقديـ الطمب قبؿ الفحص المادم لمبضاعة، كيتـ المكافقة بعد التأكد
ذابنكية يدرجيا المصرح مع الطمب  الخارج مف خالؿ كثيقةإلى  تحكؿ تمت تحكيؿ األمكاؿ  كا 

 في ىذه ال تتـ المكافقة إال برجكع األمكاؿ.
ذا بمغت إدارة الجمارؾ المصرح بنييا في القياـ بالفحص المادم لمبضاعة فال يقبؿ  كا 

 ف اكتشاؼ أم مخالفة كىذا تفاديا ألم محاكلة غشطمب اإللغاء إال بعد إتماـ الفحص كبدك 
 تحكيؿ.أك 

بعد دراسة طمب اإللغاء كبعد أف استكفى الشركط السابقة يرخص المفتش الرئيسي 
لمراقبة العمميات التجارية بإلغاء التصريح ككنو ىك المسؤكؿ عف منح اإللغاء حسب الكيفية 

 التالية:
ح في نسختيف كيمضيو بتدكيف يجب أف يحرر المصرح طمب إلغاء التصري -

 األسباب كالتبريرات الضركرية.
يخضع إلغاء التصريح لتقديـ نسخ التصريح كميا لمصمحة الجمارؾ ككؿ الكثائؽ  -

 التي قدمت إثر تسجيؿ التصريح.

                                                 
قانكف  ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ،إجراءات جمركة البضائع عند االستيراد في القانكف الجزائرم ،بكسنة خير الديف-1

 .64ص ،2003/2004كمية الحقكؽ كالعمـك اإلدارية  ،األعماؿ
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استعادة النمكذج الذم في حكزة البنؾ كفي حالة تكطيف المبمغ المالي المقابؿ  -
 ماد البنكي.لمعممية يثبت شيادة إلغاء االعت

تدكيف إشارة إلغاء عمى الكثيقة األصمية كعمى نسخ التصريح عندما يككف اإللغاء  -
 مقبكال.

في حالة  D06في حالة االستيراد كعمى السجؿ  D03تدكيف إشارة إلغاء عمى السجؿ 
 (1)المحركقاتالتصدير خارج 

 نتائج اإللغاء
 (2) ينتج عف إلغاء الصريح المفصؿ ما يمي:

 مصرح النمكذج الذم بحكزتوإعادة ال -
إعادة الكثائؽ المرفقة بالتصريح المفصؿ بعد إلغاء البيانات المدكنة عمييا مف  -

 طرؼ مصالح الجمارؾ.
 يحفظ التصريح الممغى مع كؿ النماذج حامال عبارة "ممغى". أف يجب -

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .15ص،مرجع سابؽ ،عمارم مريـ-1
 .مرجع سابؽ ،1999فبراير  03المؤرخ في  08المقرر رقـ مف  ،04المادة -2
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 المبحث الثاني

 الرقابة عمى التصريح الجمركي المفصؿ والنتائج المترتبة عنيا

بعد أف تعرفنا عمى ماىية التصريح المفصؿ كعمى كيفية تحريره كشكمو كمضمكنو  
كآثاره كحاالت إلغائو كتعديمو تأتي مرحمة اإليداع كالمراقبة الشكمية لو، ثـ تسجيمو في حالة 
خضاعو بعد ذلؾ لمرقابة مف حيث المضمكف  المطابقة لمحتكاه كالتنظيـ الجمركييف، كا 

لمطمب األكؿ( قصد اإلسراع في عممية التخميص الجمركي التي تنتيي كالكثائؽ المرفقة )ا
 بدفع الحقكؽ كالرسـك الجمركية كرفع اليد عف البضاعة )المطمب الثاني(.

 المطلب األول
 الرق ابة على التصريح الجمركي المفصل

إلى  اإلجراءات التي يقكـ بيا أعكاف الجمارؾ نظرا أىـتعتبر أعماؿ الرقابة مف  
فحص البضائع فيذه العممية تسمح بمراقبة جميع العناصر األساسية لمتصريح  ضركرة

المفصؿ كالتأكد مف مطابقتيا مع البضائع كغف عممية المراقبة تتـ عمى مستكييف: عمى 
( كعمى مستكل المفتشية الرئيسية لمراقبة الفرع األوؿ) (IPS)مستكل المفتشية الرئيسية لمفرع 

 (.الفرع الثاني) (IPCOC)العمميات التجارية 

 الفرع األول
 (IPS)التصريح المفصل على مستوى المفتشية الرئيسية للفروع    مسار

الػػذم يسػػػتقبؿ التصػػريح المفصػػػؿ كبدايػػػة  األكؿالمفتشػػػية الرئيسػػية لمفػػػركع المكػػػاف  تعتبػػر
مراقبػة ك  التصػريح المفصػؿ إيػداعالتػي تتمثػؿ فػي  أساسػيةانو يمر بمراحؿ  إذ ،لعممية الجمركة

 األكليػةالتػابعيف ليػذه المفتشػية بعمميػة المعالجػة  األعػكافلكػف قبػؿ ذلػؾ يقػـك  ،تسجيموك  بكليتوق
 ،بضػائع سػريعة التمػؼأك  لمتصريح المتضمف بضائع خطيرة األكلكية بإعطاءلمتصاريح كذلؾ 

 في عممية التخميص الجمركي ليذه البضائع. اإلسراعبيدؼ 
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 التصريح المفصؿ إيداع-أوال

تقديـ التصريح المفصؿ لدل مكتب الجمارؾ المؤىؿ لذلؾ لمبدء في عممية  ي عمميةكى
المكتب إلى  يكدع التصريح المفصؿ بعد كصكؿ البضاعة أفىك  ألصؿأف ا إذ ،الجمركة
يداعك  الجمركي يكما مف تاريخ تسجيؿ  21 أقصاه أجؿ البضائع في المخازف كذلؾ في ا 

 األشخاصمف طرؼ  اإليداعكيككف  ،نقمياك أ الكثيقة التي رخص بمكجبيا تفريغ البضائع
 .(1)المؤىميف قانكنا

 عممية مراقبة القبولية لمتصريح المفصؿ -ثانيا
الكثائؽ ك  مف حيث الشكؿ (IPS)ية لمفركع الرئيسقصد بمراقبة القبكلية مراقبة المفتشية ي

ك منصكص يككف مكافقا شكال لما ى أف بد حتى يككف التصريح مقبكال الك  المرفقة كمف ىنا
مضمكنا يمغى أك  كفي حالة عدـ مكافقتو شكال ،عميو في القانكف كمضمكنا لمكثائؽ المرفقة

 (2)التصريح كيبيف سبب الرفض.
مف اختصاص  أصبحتك  مراقبة القبكلية قد زالت في معظـ المكاتب أفإلى  نشير-
 إدخاؿ عمى المصرح الضركرم مف أصبحا أني حيث SIGADلمتسيير  اآللي اإلعالـنظاـ 

الك  المعمكمات كالكثائؽ المثبتة ليذه المعمكماتإلى  باإلضافةرمكز جميع الكثائؽ المرفقة   ا 
 (3)ساعة 24ميمة  إنياءبعد  آليايمغييا ك  فاف النظاـ سيرفض ىذه التصريحات

 تسجيؿ التصريح المفصؿ-ثالثا

المفتشية تقكـ نفس  ،بعد قبكؿ التصريح المفصؿ مف طرؼ المفتشية الرئيسية لمفركع
 إعطائو"مع 102بتسجيؿ التصريح في سجؿ خاص "نمكذج  أعكانياكعف طريؽ عكف مف 

 التاريخ الخاص بو ثـ كضع ختـ المكتب عميو. ك  الرقـ
تسجيؿ التصريح يجعؿ منو عقدا حقيقيا يثبت بصفة قطعية مسؤكلية المصرح  أفحيث 

 مارؾ سند قانكني تستعممو مفالج إلدارةكما انو يمثؿ بالنسبة  ،كرد في التصريح عمى ما

                                                 
 المتضمف قانكف الجمارؾ. 10-98مف القانكف  76انظر المادة -1
 المتضمف قانكف الجمارؾ. 10-98مف قانكف  88-87انظر المادة -2
اإلعالـ يحدد شركط ككيفيات جمركة البضائع بكاسطة  ،03/02/1999المؤرخ في  09مف المقرر رقـ  06المادة -3

 اآللي.
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 أما   ،ىذا فيما يخص التسجيؿ يدكيا ،تحصيؿ الحقكؽ كالرسـك المستحقة أجؿ
ليا فاف النظاـ مباشرة بعد قبكؿ التصريح يقـك بتسجيمو كبتحديد اسـ مفتش الفحص أ

 (1)تاريخ كما يحدد نكع الركاؽ الذم يمر بو.ك  المختص بمراقبتو كما يعطيو رقـ
 (IPCOC)إلى  (IPS)مف رساؿ إجراءات اإل 

 بعد تأكيد التصريح يجب عمى المصرح أف يقدمو في مدة ال تتجاكز:

 ساعة في المكاتب الجمركية. -
( ساعات بخصكص المكضكعة مف طرؼ المستعمميف في 03ثالث ) -
 .(connection à distance)مجاليـ 
أكد أف كيفحص كيت 102المفتش الرئيسي لألقساـ عميو مراقبة السجؿ نمكذج  -
إلى  (IPS)انتقاؿ التصريحات مف  تصريحات المداعة مسجمة كما ينبغيكؿ ال

(IPCOC)  03، كفي مدة ال تتجاكز 901المصالح األخرل يسجؿ في سجؿ إلى 
 (2)القابض.إلى  ساعات، أما إذا كاف المسار األخضر ال يتجاكز ساعة كاحدة

 ع الثانيالفر 
      تشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجاريةرق ابة التصريح المفصل على مستوى المف

(IPCOC) 

يرسؿ  (IPS)بعد قبكؿ التصريح المفصؿ عمى مستكل المفتشية الرئيسة لمفركع 
يتـ  ( أيفIPCOC)المفتشية الرئيسية لمعمميات التجارية إلى  التصريح مع الكثائؽ الالزمة

 فإذا ،كع الركاؽ الممنكح لمبضاعةحسب ن كذلؾ ،كالمادية المراقبة الشكمية ىناؾ نكعيف مف
كاف الركاؽ احمر فاف المراقبة تككف  إذا أمافاف المراقبة تككف شكمية  كاف الركاؽ اخضر

                                                 
1-Circulaire N°07/DGD/CAB/DE.400du28 février 2006 portant organisation du circuit de la 

déclaration en douane et son archivage. P   . 
الذم يحدد مسار  ،2006/ 28/02المؤرخ في  07قـر ر المعدؿ لممقر  09/2013/ 29مؤرخ في  1520 رقـ مقرر-2

 ؿ كأرشفتو.التصريح المفص
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مفتش الفحص المختص فمو إلى  بالنسبة لمركاؽ البرتقالي فاف السمطة ترجعك  شكمية كمادية
 .حرية االكتفاء بالفحص الشكمي كما لو القياـ بكال الفحصيف

 

 المراقبة الشكمية-أوال

مف صحة  التأكدإلى  المراقبة ىنا تتعمؽ بكؿ مف التصريح كالكثائؽ المرفقة بو تيدؼ
ذلؾ عف طريؽ مطابقة المعمكمات الكاردة في مضمكف ك  المعمكمات الكاردة بالتصريح

 :ذلؾ كما يميك  التصريح مع ما ىك كارد في الكثائؽ المرفقة

 :الفاتورةالتصريح بما ىو وارد في مطابقة -0

التي ك  مف صحة المعمكمات الكاردة فييا التأكدك  يقـك ىنا مفتش الفحص بفحص الفاتكرة
سعر كؿ منتكج  ،اسـ كعنكاف المشترم ،يجب أف تحتكم عمييا الفاتكرة كاسـ كعنكاف المكرد

مقارنة كؿ عنصر مف العناصر المذككرة سابقا مع محتكل التصريح مع مراقبة ك  عمى حدا
األىـ مف ذلؾ مطابقة المبالغ الكاردة فييا بتمؾ المدكنة في التصريح ك  الفاتكرة رقـ كتاريخ
 .(1)المفصؿ
 :الجبائية التسجيؿ بطاقة -2

.رمز بطاقة 09مقارنة رقـ بطاقة التسجيؿ الجبائية مع ما صرح بو في الخانة رقـ 
رقـ 15مف تتككف التجارمالترقيـ الجبائي تصدرىا مصمحة الضرائب بعد صدكر السجؿ 

 (2)088707210018837: مثاؿ

 :بالمنشأ المتعمقة الوثائؽ مع التصريح مطابقة-3

يقكـ العكف المكمؼ بالتأكد مف منشأ البضاعة كذلؾ بمقارنة كؿ ما جاء عف منشأ  
بياف النقؿ كما ىك مدكف في التصريح مع المعمكمات الكاردة في أك  البضاعة في الفاتكرة

 (3)شيادة المنشأ.

                                                 
 ،فرع إدارة كمالية ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ،تكييؼ الجمارؾ الجزائرية مع سياسة التفتح االقتصادم ،ايراييف نكاؿ-1

 .152ص  ،2003/2005ر، جامعة الجزائ ،كمية الحقكؽ كالعمـك اإلدارية
 .64ص ،مرجع سابؽ ،الديفبكسنة خير -2
 .153ص، مرجع سابؽ ،ايراييف نكاؿ-3
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 الصحة النوعية شيادة-4

عمى العكف المكمؼ بالرقابة معاينة الشيادات المتعمقة بالصحة العمكمية  يجب
 النكعية صحة العمكمية كفحص شيادةكالبيطرية كالتراخيص الممنكحة مف طرؼ مصالح ال

 .(1)كالتأكد مف صحتيا كتطابقيا مع المعمكمات المدكنة في التصريح

 البنكي التوطيف فحص-5
النسخة التي يقدميا المصرح مع النسخة ك  ة الرقـ المسجؿ في التصريحكذلؾ بمقارن

يككف تاريخ  أفالتي يرسميا البنؾ كمقارنة تاريخ التكطيف مع تاريخ الفاتكرة حيث انو يجب 
 الفاتكرة قبؿ تاريخ التكطيف.

 الرسـوو  مراقبة عناصر تطبيؽ الحقوؽ-6
 ة البضائعمف قيم التأكدك  فيىنا مفتش الفحص ممـز بفحص كمراقبة النكع التعري

كتطبيؽ سعر الصرؼ المكافؽ  ،مصدرىا كجكدتياك  البضاعة التأكد مف منشأك  صحتياك 
 (2).التاريخك  التأكد مف أف المصرح قد تقيد بذلؾ السعرك  لتاريخ تسجيؿ التصريح

 المادية لمبضاعة المراقبة-ثانيا

 مفيـو المراقبة المادية لمبضاعة:-1

المفصؿ كالكثاؽ المرفقة يحدد المفتش ما إذا كاف البد مف إجراء بعد فحص التصريح  
أما اآللي فغف النظاـ ىك مف يحدد ذلؾ  اليدكمفحص عمى البضائع، كىذا في نظاـ العمؿ 

عف طريؽ منح الممر الحمر كالذم بو يمـز المفتش عمى القياـ بالفحص المادم لمبضاعة، 
 .(IPCOC)الرئيسية لمعمميات التجارية  كتتـ عممية فحص البضائع مف طرؼ المفتشية

إف الفحص العممي لمبضائع نقصد بو الرقابة المادية لمتأكد مف صحة المعمكمات  
                                                 

قة كالنكعية لممنتكجات المتعمؽ بأنكاع رقابات المطاب ،19/10/1996المؤرخ في  96/354تنفيذم رقـ  مرسـك-1
 .1996اكتكبر 20الصادرة في  62، ج ر عدد المستكردة

لطرش فضيمة، إجراءات التخميص الجمركي لمبضائع المستكردة عبر النقؿ البحرم، مذكرة لنيؿ شيادة  ،سكاؽ صبرينة-2
 .61ص، 2000س، جامعة الجزائر، جكاف الميسان
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المكجكدة ؼ التصريح مقارنة بالبضائع كىنا يتـ الفحص كالمراقبة الفعمية عمى البضائع كذلؾ 
مراقبة البضائع يتـ  فأ كمصدر البضائع ككزنيا، كعميو فابتعداد الطركد كالتأكد مف منش

 (1)حسب المسار الممنكح لمبضاعة كالذم يمكف أف يككف:

ال يتـ فحص البضاعة فيو، كبؿ يتـ التسميـ كرفع اليد بعد  (CV)المسار األخضر:  -
 رفع الحقكؽ كالرسـك كضمانيا.

كىنا تككف المراقبة الكثائقية سريعة كتشمؿ ما كرد في  (CO)المسار البرتقالي  -
عدـ أك  كثائؽ المرفقة كيككف القرار لمفتش الفحص بإجراء الفحصالتصريح كال

 إجرائو.
 كيككف الفحص المادم إجباريا بعد فحص الكثائؽ. (CR)المسار األحمر  -

 مراقبة عناصر تأسيس الجباية الجمركية-2

يفي، القيمة لدل العناصر التي تأسس كفقيا الجباية الجمركية ىي المنشأ، النكع التعر  
 ف الرقابة المادية أكؿ ما تككف عمى ىذه العناصر:كذلؾ فا الجمارؾ،

: نفرؽ ىنا بيف بمد كالبمد الذم يتـ فيو الشراء كالبمد الذم مراقبة صحة المنشأ -
أثبت منو البضاعة حيث انو ال يمنح التخفيضات الجبائية إال لمسمع ذات بمد 

 قبة:منصكص عميو في التنظيـ كتتـ مراقبة صحة المنشأ مف خالؿ مرا
 المصدر.أك  التغميؼ الذم يمكف أف يحمؿ المعمكمات حكؿ المنشأ -

 (2)مراقبة البضاعة نفسيا حيث انو غالبا ما نجد معمكمات حكؿ بمد الصنع

 الجمارؾ في جعؿ شيادة  مف ذلؾ أيضا منح القانكف رخصة إلدارة كلمتأكد
كتحرر شيادة المنشأ مف الكثائؽ الضركرية التي يجب أف ترفؽ بالتصريح المفصؿ، 

                                                 
1-Circulaire N 1069 portant procédures de contrôle mixtes aux frontières des produits importés. 

 ،ي الحقكؽفمذكرة مف اجؿ الحصكؿ عمى شيادة الماجستير  ،مكانة قكاعد المنشأ في التشريع الجزائرم ،مجاج ناصر-2
 07ص 2008/2009،جامعة الجزائر ،كمية الحقكؽ ،سسات العمكميةفرع قانكف الدكلة كالمؤ 
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 .(1)لمتجارة المنشأة في الغرؼ الكطنية 

 تعريفي لمبضائعمراقبة النوع ال-
يعتمد المفتش في مراقبة النكع التعريفي عمى خبرتو في الميداف كذلؾ مف خالؿ كثرة  

الممفات كالبضائع التي يعالجيا كبالتالي فيك يككف بنؾ لممعمكمات يعتمد عميو في تحديد 
فإف المفتش يقـك  كف الكثائؽ مكافقة لذلؾ كلكف مع ذلؾلمبضائع إذا لـ تالنكع التعريفي 

 (2) بمراقبة الكثائؽ المرفقة التي تسيؿ لو إيجاد النكع التعريفي
إف تعدد األسعار يككف عادة مرتبطا بمختمؼ األنكاع التعريفية لمبضائع كمف خالؿ  

 تش اكتشاؼ المخالفات كالتحايالتمراجعة أحكاـ النظاـ المنسؽ كنتائج المخابر يمكف لممف
أك  اإلنقاص في قيمة الحقكؽ كالرسـك الجمركيةإلى  في مجاؿ التعريفة التي غالبا ما تيدؼ

 (3)التممص منو

 مراقبة القيمة لدى الجمارؾ-
مبمغ الحقكؽ كالرسـك الجمركية فيي القاعدة الجبائية  تحدد القيمة لدل الجمارؾ 

ىدؼ جبائي  :كية الكاجبة األداء كليا ىدفاف أساسياف كىمالحساب الحقكؽ كالرسـك الجمر 
لككنيا تحدد الحقكؽ كالرسـك الجمركية الكاجبة األداء، كىدؼ اقتصادم لترقيتيا لمتجارة 
الخارجية، فيي تمعب دكرا ميما في مراقبة عمميات التجارة الخارجية كما أنيا تستعمؿ ألعداد 

 (4)إحصائيات التجارة الخارجية

القيمة لدل الجمارؾ قيمة البضائع مضاؼ إلييا مصاريؼ النقؿ كمضاؼ إلييا  كتشمؿ
 ...التعميب ،التفريغ ،قسط التاميف زائد المصاريؼ األخرل إف كجدت )مصاريؼ الشحف

 .(5)كغيرىا(

                                                 
 .22ص ،مرجع سابؽ ،باسخريرب ع -1

2-Elisabeth Natarel, le rôle de la douane dans les relations commerciales internationales،Edition 

ITCIS،2007P36 

 .09مرجع سابؽ، ص، مجاج ناصر-3
4  - Dziri Rabah, la valeur en douane, Ecole national des douanes, Oran, 2013 p 08 

5-Hocine Ben Hamza, la valeur en douanes, Ed. Cujas, Paris. P305 
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 :شروط الفحص المادي-3

لمقياـ بعممية الفحص المادم لبضاعة ما يجب عمى القائـ بالفحص احتراـ مجمكعة 
 جراءات كالشركط منيا:مف اإل

: يتـ فحص البضائع في المخازف كمساحات اإليداع المؤقت كالمكانئ مكاف الفحص
الجافة، كما يمكف أف تككف عممية الفحص في محالت لممصرح كألسباب مقبكلة كمنطقية يتـ 

 (1)نقؿ البضائع عمى سائؽ المصرح كمسؤكليتو

كفي حالة إبالغو عف طريؽ  : ال يتـ الفحص إال بحضكر المصرححضور المصرح
أياـ المكالية تقكـ  08رسالة مكصى عمييا مرفقة بأشعار استالـ كلـ يسجؿ حضكره خالؿ 

مصمحة الجمارؾ بطمب ترخيص مف رئيس المحكمة المختصة إقميميا كالذم يعيف شخص 
  لتمثيؿ المصرح كحضكر عممية الفحص

ص إال أنيا ال تؤجؿ بدكف مبرر لـ يتـ تحديد آجاؿ معينة لعممية الفحآجاؿ الفحص: 
 (2)يجب عمى المفتش القياـ بيذه العممية متى تكفرت الظركؼ لذلؾأنو  إذا

 أشكاؿ الفحص المادي-4

كذلؾ  ألخرليتـ الفحص الفعمي لمبضائع المصرح بيا كالذم يختمؼ مف بضاعة  
 .(3)جزئيأك  حسب كمية كنكعية كمككنات البضاعة، إذ يمكف أف يككف كمي

: يمكف لمفتش الفحص إجراء فحص كمي لمبضاعة في حالة الشؾ حيث ص الكميالفح
أك  تككف عممية الفحص الكمي إجبارية كمما كانت تكجد أسباب تدؿ عمى ارتكاب مخالفة

اختراؽ لمقكانيف المعمكؿ بيا، كما يمكف إجراء الفحص الكمي بعد اعتراض المصرح عمى 
 نتائج الفحص الجزئي

ف لمفتش الفحص عندما تككف البضائع تحتكم عمى عدة مكاد : يمكالفحص الجزئي

                                                 
 .المتضمف قانكف الجمارؾ 10-98مف قانكف  94المادة -1
 المتضمف قانكف الجمارؾ 10-98مف قانكف  95المادة -2
 مف قانكف الجمارؾ. 92انظر المادة -3
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بعض المكاد إلجراء أك  عدة طركد أف يقكـ بتحديد مجمكعة مف الطركدأك  )بنكد تعريفية(
 الفحص المادم عمييا.

كال يمكف القياـ بالفحص الجزئي إال إذا كانت البضائع مرفقة بقائمة طركد تحكم عمى 
 النكع كالعدد ككحدة القياس

اختالؼ كما ىك مصرح أك  إذا تـ خالؿ عممية الفحص الجزئي اكتشاؼ أم مخالفة -
 بو مع ما ىك مكجكد فعال يقكـ المفتش بػػػ:

  حالة كجكد النقص: تؤخذ في الحسباف فقط الكميات المكجكدة في الطركد المفحكصة
 كتفترض باقي الطركد غير المفحكصة عمى أساس أنيا مطابقة لمتصريح.

  عدد الطركد المفحكصة إلى  الزيادة: تحسب نسبة الزيادة بالنسبةحالة كجكد
 كتطبؽ عمى باقي الطركد غير المفحكصة باعتبار أنيا تحمؿ نفس الزيادة.

  يجب عرض طريقة العمؿ ىذه عمى المصرح الذم يجب أف يكافؽ عمييا كفي
 .(1)حالة الرفض يمتـز المفتش بالقياـ بالفحص الكمي لمطركد

 العينات الفحص بأخذ-
 قيمةأك  خالؿ عممية الفحص كفي حالة ما إذا تعذر عمى أعكاف الفحص إثبات نكع 

بطرؽ أخرل يجكز أك  الجزئيأك  منشأ البضاعة المصرح بيا عف طريؽ الفحص الكميأك 
ألعكاف التفتيش كالفحص في ىذه الحالة أخذ عينات إلجراء الفحكصات عمييا، كفي إطار 

 لفحص أخذ العينات قصد إجراء العمميات التالية:صالحياتيـ يمكف لمفتش ا
 الفحص الشخصي. -
 التحميؿ المخبرم. -
 طمب تعميمات. -
 الطعف أماـ المجنة الكطنية لمطعف. -

                                                 
 .27ص  مرجع سابؽ، عمارم مريـ، -1
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كما رخص قانكف الجمارؾ ألعكانو أخذ العينات قصد الفحص كالتحقؽ مف صحة التصريح، 
لكافية كالضركرية إلعداد كما رخص أيضا لممصرح أخذ عينات في حالة عدـ تكفر المعمكمات ا

التصريح المفصؿ خاصة تمؾ المعمكمات المتعمقة بالنكع التعريفي، كحتى يستفيد المصرح مف ىذا 
 .(1)"بسيطة  رخصة الفحصطالع يسمى "اإلجراء عميو إيداع تصريح لال

تتجمى التسييالت في ىذه الحالة في رخصة الفحص تحتكم عمى معمكمات ليست 
عنكاف المصرح لدل الجمارؾ كرقـ االعتماد بالنسبة ك  يعة الشركةلقب كطب معقدة كىي

 لمككالء لدل الجمارؾ 

 المكاف كالتاريخ كالتكقيع الخطي  -
 البياف المكجز أك  مرجع السجؿ -
 مكاف مككث البضائع -
 أرقامياك  عالمتياك  عدد الطركد المذككرة في الطمب -
 التعييف التجارم لمبضائع -
 (2)تعييف مكتب جمركي -

عامة تظير التسييالت في ككف ىذه المادة المنظمة لرخصة الفحص تجعؿ كبصفة 
مما يسمح لو بالتصرؼ في  (3)شركط كشكؿ الرخصة مف اختصاص المدير العاـ لمجمارؾ

 .شكؿ كشركط الرخصة بكؿ حرية حسب الحاالت
 : تعمقة بالتصريح المفصؿنتائج الفحص والمخالفات الم-ثالثا

 نتائج الفحص-1

لتصريح المفصؿ شكال كمضمكنا كمقارنتو بنتائج الفحص المادم بعد فحص ا 

                                                 
  .146صابؽ، مرجع س ،ايراييف نكاؿ-1
 مف قانكف الجمارؾ. 84الذم يحدد كيفيات تطبيؽ المادة  ،03/02/1999المؤرخ في  18مف المقرر رقـ  02المادة -2
 المتضمف قانكف الجمارؾ. 98/10مف قانكف  03فقرة  84المادة -3
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مف طرؽ أخذ العينات، فإنو في األخير كنتيجة أك  جزئيأك  لمبضائع سكاء كاف الفحص كمي
النتيجة النيائية كتحديد كجية البضاعة التي يحددىا إلى  لتمؾ الفحكص يصؿ مفتش الفحص

لفحص بصفة قانكنية كيجب أف تحرر الشيادة في شيادة الفحص التي بمثابة إجراء عممية ا
 عمى أساس تقرير كافي شامؿ لعممية الفحص كنتائجيا كىنا يصؿ المفتش إلى:

 حالة عدـ التطابؽ:-أ

كجكد اختالؼ بيف نتيجة الفحص كالمعمكمات المصرح بيا مف قبؿ المصرح في حالة  
مرتبط باعتراؼ كقبكؿ يخضع التصريح لممراقبة مف طرؼ رئيس المصمحة كمصير البضائع 

المصرح بنتائج الفحص كفي ىذه الحالة يتـ تكييؼ المخالفات كفؾ النزاع إما عف طريؽ 
المتابعة القضائية، أما إذا اعترض المصرح عمى نتائج الفحص في ىذه الحالة أك  المصالحة

 (1)نميز:

إذا كاف االعتراض متعمؽ بتصريح كاذب فإف المفتش يقـك بعرض اإلشكاليات  -
كيبيف الحقكؽ كالرسـك كالعقكبات الناجمة كىنا نككف أماـ منازعة كمتابعة المصرح 

 قضائيا.
إذا كاف االعتراض متعمؽ بالكزف كالحجـ فإف لممصرح الحؽ في طمب فحص  -

 كامؿ ككمي لمبضائع.
 المنشأ فإنو يحؽ لممصرح أف يرفعأك  القيمةأك  إذا كاف االعتراض متعمؽ بالنكع -

 .(2)ة الكطنية لمطعفأماـ المجن اطعن

 مع مصرح بوفي حالة التطابؽ في نتائج الفحص -ب

في ىذه الحالة تحرر شيادة الفحص كتستعمؿ باقي عمميات الجمركية، التصفية 

                                                 
 .33ص ،مرجع سابؽ ،خريرب عباس-1
 المتضمف قانكف الجمارؾ.  10-98مف قانكف 98نظر المادة ا-2
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 .(1)كالتحصيؿ لمحقكؽ كرفع البضائع

  :المتعمقة بالتصريح المفصؿ المخالفات-2

امتيازم لمتنصؿ مف  كضع محاكلة االستفادة مفإف اليدؼ مف الغش الجمركي ىك 
تيريب رؤكس األمكاؿ إلى  كما ييدؼ ،التقميؿ منياأك  الرسـك الجمركيةك  دفع الحقكؽ

 عمكما يمكف تقسيـ المخالفات المتعمقة بالتصريح المفصؿ، ك بطريقة غير مشركعة
 :قسميفإلى 

 :بدوف تصريحالتصدير و  االستيراد-أوال

التي ك  مف قانكف الجمارؾ 51مادة تتحقؽ ىذه الصكرة عند عدـ االستجابة لنص ال
مف  75ككذا مخالفة أحكاـ المادة  ،إدارة الجمارؾإلى  تمـز الناقؿ بإحضار البضاعة

 ،مستكرد بتقديـ تصريح مفصؿ عف بضاعتوأك  قانكف الجمارؾ التي تمـز كؿ مصدر
  :كيمكف أف تككف في إحدل الصكر التالية

 ن طرف المسافرٌن.تصرٌحات بالنفً فً حالة التصرٌح الشفوي م 

  متٌازي. اإلتحوٌل البضائع عن مقصدها 

 البضاعة المصرح بها من دون ترخٌص من إدارة  تفرٌغأو  شحن

 .(2) الجمارك

  :التصدير بتصريح مزورو  االستيراد-ثانيا

بؿ  ،ال ينتيي التزامو بتقديـ تصريح مفصؿ عف بضاعتوالمستكرد أك  إف المصدر
ىك ما أجاز ك  مع البيانات المدكف فييا البضاعة المعنيةضركرة المطابقة إلى  يتعداه

 . (3)إلدارة الجمارؾ بالفحص المادم لمبضاعة

 الحقكؽ النكع التعريفي لمبضاعة عنصرا ىاما لفرض الضرائب ،المنشأ ،كتعتبر القيمة
                                                 

  .34ص ،مرجع سابؽ ،خريرب عباس-1
 . المتضمف قانكف الجمارؾ 10-98مف قانكف  325انظر المادة -2
  .105بكسقيعة أحسف، المنازعات الجمركية، المرجع السابؽ، ص -3
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 الرسـك الجمركية لطمؾ تشيد غشا كبيرا.ك 

بمكجبيا يتـ تحديد مقدار  تعتبر القيمة محؿ غش دائـ ألنو :الغش في القيمة-1
 :يككف الغش فييا بطريقتيفك  الرسـك الجمركية الكاجبة الدفعك  الحقكؽ

ىذا مف شانو ك  الرسـك الجمركيةك  اإلنقاص مف القيمة بيدؼ التقميؿ مف قيمة الحقكؽ-
 التأثير عمى سعر السمعة في السكؽ الداخمية.

 .بطريقة غير شرعية ارجالخإلى  اؿك الرفع مف القيمة بيدؼ تيريب رؤكس األم-

يعتبر المنشأ مف المعطيات اليامة في التجارة  :الغش في منشأ البضاعة– 2
معينة شيادة المنشأ بيدؼ االستفادة  لذلؾ تفرض إدارة الجمارؾ في حاالت، الدكلية

مف كضع امتيازم لبعض البضائع التي تستفيد مف بعض التخفيضات عند االستيراد 
  المتعددة األطراؼ.ك  الثنائيةفي إطار االتفاقيات 

العالمة أك  الكضعية التعريفية ىي االسـ :الغش في الوضعية التعريفية لمبضاعة-3
ككؿ تغيير في ىذا  ،التي تظير بيا البضاعة في خانة معينة مف التعريفة الجمركية

الرسـك المطبقة عمى بضاعة ك  ؽكذلؾ الحقك ك  اإلجراءاتتغيير إلى  المكضكع يؤدم
 :إلى ييدؼ ىذا الغشك  ،ما

 .رسـك اقؿك  بالتالي دفع حقكؽك  االستفادة مف كضع جبائي أحسف-

كثائؽ يستعصى عمى المستكرد ك  تقديـ شياداتأك  اإلفالت مف إجراءات الحضر-
 .(1)إحضارىا

 تصفية التصريح المفصؿ-رابعا
التجارية أيف إذ تعتبر المرحمة األخيرة عمى مستكل المفتشية الرئيسية لمراقبة العمميات  

حظاتيا حكؿ المنشأ يقكـ المصفي بالكتابة في الخانة المحددة لمجمارؾ أيف يتـ تدكيف مال

                                                 
 . 39ص ،2005/2006التربص، المدرسة الكطنية لإلدارة، ككسيمة لمكافحة الغش، تقرير ةتاليؼ محمد، الرقابة الالحق -1
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اؿ ع التعريفي كيقكـ بالتكقيع كيقـك كذلؾ بإدخاؿ ىذه المعمكمات في نظاـ كالقيمة كالنك 
 .(1)كبذلؾ تتـ انتياء ميمة المفتش المصفي SIGADسيقاد

 المطلب الثاني
 على التصريح الجمركينتائج الرق ابة  

تعتبر القباضة المرحمة األخيرة في مسار التصريح المفصؿ، فيي المكاف الذم يتـ 
(، ككاستثناء كنتيجة ألخطاء قد الفرع األوؿعمى مستكاه تخميص الحقكؽ كالرسـك الجمركية )

ستحؽ ترتكبيا إدارة الجمارؾ، أيف يتـ تحصيؿ مبالغ الحقكؽ كالرسـك الجمركية أقؿ مما ىك م
(، كىذه المرحمة ينتج عنيا رفع الفرع الثانيرد الحقكؽ كالرسـك )إلى  فعال كسنحاكؿ التطرؽ

نياء عممية الجمركة )  (3فرعالالبضاعة كا 
 الفرع األول

 (RECETTE) تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية على مستوى قباضة الجمارك

حيث  ،ي عممية الجمركةمرحمة ف آخرالرسـك الجمركية ك  تمثؿ عممية تسديد الحقكؽ
 لمنظاـ الذم صرحت بو. أخذىاك  ينتج عنيا رفع البضاعة

 :األشخاص المؤىميف لمقياـ بعممية التحصيؿ-أوال
 اضة جمركية قابض الجمارؾ ذك رتبةيشرؼ عمى كؿ قب : (Receveur)القابض -

 (2)،كيترأسيا قانكنا ،ضابط رقابة
المحاسب العمكمي ىك كؿ شخص ك  ،ؾ قابض الجمارؾ صفة المحاسب العمكميمكيم

 :(3)يعيف قانكنا لمقياـ بالعمميات التالية

 النفقات. تحصيؿ اإليرادات كدفع-
 حفظيا.ك  المكاد المكمؼ بياك  األشياءأك  القيـأك  السنداتأك  ضماف حراسة األمكاؿ-

                                                 
 . 29عمارم مريـ، مرجع سابؽ، ص -1

2-Hebish Saliha، op cite، p13.  
 .1990أكت  15الصادرة في  35، ج ر عدد المتعمؽ بالمحاسبة العمكمية ،90/21نكف قامف  33المادة -3
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كالمحاسب  ،أف قابض الجمارؾ يعتبر محاسب عمكمي ثانكمإلى  كتجدر اإلشارة
نسبة لقابض الفب ،(1)نكم ىك الذم تككف عممياتو ممركزة لدل محاسب رئيسيالعمكمي الثا

كال تقـك مسؤكلية القابض إال في حدكد  ،الجمارؾ فعممياتو ممركزة لدل أميف الخزينة الكالئي
 العمميات التي قاـ بيا.

فقابض الجمارؾ يعتبر كمتابع عمى مستكل  ،ككنو محاسبا عمكمياإلى  كباإلضافة
 المصادرةأك  كما يعتبر مكدع لديو مختمؼ البضائع المحجكزة ،المجالس القضائيةك  المحاكـ

 .(2)المتخمى عنياأك 
كلمقياـ بيذه المياـ عمى أحسف كجو تكضع تحت تصرفو إدارة تتككف مف مصالح 

كيختمؼ تنظيـ ىذه المصالح مف قباضة ألخرل حسب  ،مختمفة لمساعدتو في أداء ميامو
 (3)التالية األصناؼاحد  تأخذالقباضة الجمركية  أفعمى  ،يو القباضةالصنؼ الذم تنتمي إل

Recette hors catégorie) )قباضة خارج الفئة 
 (Recette de 1ere catégorie)  األكلىقباضة مف الدرجة 

(Recette de 2eme catégorie) قباضة مف الدرجة الثانية 
(Recette de 3eme catégorie) ثالثةقباضة مف الدرجة ال 

كتصنؼ القباضات حسب ىذه الدرجات بناءا عمى معيار حجـ النشاط المسجؿ في 
فالقباضات التي تككف عادة في مكاتب تشتير  ،المكتب الذم تتكاجد عمى مستكاه القباضة

كمما قؿ ك  ،حجـ النشاط تأخذ عادة صنؼ القباضة خارج الفئةك  بارتفاع المبادالت التجارية
 .ت درجة القباضةنقص ارتفعك  حجـ النشاط

                                                 
الذم يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكيا  ،07/09/1991المؤرخ في  91/313تنفيذم مف مرسـك  32-11المادة-1

 .18/09/1991في  ةالصادر  43عددج ر  ،اآلمركف بالصرؼ كالمحاسبكف العمكميكف
2-Direction Générale des douanes, Manuel du receveur des douanes, CNID. Juin1994.p20  

فرع  ،اجؿ الحصكؿ عمى شيادة الماجستير في الحقكؽ مذكرة مف ،النظاـ القانكني لقابض الجمارؾ ،حبيش صميحة-3
 . 17ص ،2011/2012 ،جامعة الجزائر ،كمية الحقكؽ ،الدكلة كالمؤسسات العمكمية
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قباضات متخصصة  فيناؾ ،كما أف ىناؾ تصنيؼ آخر يعتمد عمى درجة التخصيص 
كأخرل  ،قباضة متخصصة لممستكدعات ،قباضة متخصصة لممسافريف ،في المنازعات

 (1)متخصصة لممحركقات....الخ

كىناؾ قباضات ذات اختصاص شامؿ كعاـ ككنيا تقكـ بجميع العمميات المتعمقة  
 كذلؾ لتخفيؼ العبئ عمى قابض الجمارؾ ،ؿ ميما كاف نكعيا كميما كانت طبيعتيابالتحصي

 .(2)الفعالية التي تتطمبيا المبادالت التجاريةك  تحقيؽ السرعةك 
 كبصفة عامة فإننا نجد في أغمبية القباضات المصالح التالية

 ،الصندكؽ مصمحة ،المحاسبة مصمحة ،الضمانات مصمحة ،المفكض المالي-
 .(3)مصمحة األرشيؼ ،المنازعات مصمحة ،تسيير المخازف مصمحة

 : تعييف قابض الجمارؾ -
المتعمؽ  1990أكت  15المؤرخ في  21/ 90مف القانكف  34طبقا لنص المادة 

 فاف المحاسبيف العمكمييف يتـ تعيينيـ مف طرؼ الكزير المكمؼ بالمالية ،بالمحاسبة العمكمية
 يخضعكف لسمطتو.ك 

ض الجمارؾ بكاسطة محضر التنصيب بناءا عمى قرار التعييف لكزير يتـ تنصيب قاب
 (4)المالية حسب الشركط المطمكبة في كؿ فئة منيـ

 : قابض مف الدرجة األولى -1الفئة 
في مصالح إدارة  ةسنكات أقدمي 05يتـ تعيينيـ مف بيف المفتشيف العمداء الذيف ليـ  
 كات أقدمية في إدارة الجمارؾ.سن 07المفتشيف الرئيسييف ذكم أك  ،الجمارؾ

                                                 
 .09ص  2003/2007،السنة الثالثة ،المدرسة الكطنية لإلدارة ،قابض الجمارؾ ،فرككس عبد اهلل-1
 .18-17مرجع سابؽ ص،،حبيش صميحة-2
 عمؽ بالييكؿ التنظيمي لمقباضة الرئيسة لمجمارؾ. انظر الممحؽ المت-3

4
- Direction Générale des douanes, op cit p 15 
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يتـ تعيينيـ مف بيف المفتشيف الرئيسييف ذكم  : قابض مف الدرجة الثانية - 2الفئة 
 سنكات أقدمية في إدارة الجمارؾ. 07ضباط المراقبة الذيف ليـ أك  ،سنكات اقدمية 05

 05يتـ تعيينيـ مف بيف ضباط المراقبة ذكم  : قابض مف الدرجة الثالثة -3الفئة
 سنكات اقدمية في إدارة الجمارؾ. 07ضباط الفرؽ الذيف ليـ أك  ،سنكات اقدمية

نالحظ أف منصب قابض الجمارؾ يعتبر كظيفة سامية  ،مف خالؿ ما سبؽ ذكره
 كما كضع ىذه الشركط إال دليؿ عمى ذلؾ. ،كيحظى بأىمية كبيرة

عالقة معيا  كعمى قابض الجمارؾ أف يكشؼ عف ىكيتو لبعض الجيات التي يككف ليا
 ىي ك  بحكـ شغمو ليذا المنصب عف طريؽ اعتماده لدييا

كذلؾ عف طريؽ تبميغ قرار  ،بنؾ الجزائر ،مركز الصككؾ البريدية ،الخزينة العمكمية-
 .(1)ىذه الجياتإلى  كذا شكؿ تكقيعوك  تعيينو

 : صالحياتوو  مياـ قابض الجمارؾ -  
ة القانكنية لديوقابض الجمارؾ عدة صالحيات باختالؼ الصفر يباش  

 مياـ قابض الجمارؾ بصفتو كمحاسب عمومي
كيكمؼ بالعديد مف العمميات المالية التي تتـ  ،مؤتمنا عمى مصالح الدكلة القابض يعتبر

كبالتالي تعتبر القباضة صندكقا محميا لمخزينة العمكمية عمى مستكل  ،عمى مستكل القباضة
المحددة في القانكف لمحاسب العمكمي كيتمتع القابض بصالحيات ا ،كؿ قطاع جمركي

كفي ىذا المجاؿ يكمؼ  ،المتعمؽ بالمحاسبة العمكمية 1990أكت  15المؤرخ في  90/21
 (2)قابض الجمارؾ ب

 مختمؼ الضرائب.ك  كالغراماتالرسـك الجمركية ك  عممية تحصيؿ الحقكؽ
 عمميات الدفع التي تتـ لصالح الخزينة العمكمية. 

مضاءترقيـ   ت المحاسبية.السجال كا 
 رقابة شرعية تصفية النفقات التي يراد تنفيذىا.

                                                 
1-Hebish Saliha, op cit, p15. 

 .، مرجع سابؽ21/ 90مف القانكف 33 المادة-2
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 .آجالياالديكف لـ تسقط  أف مف التأكد
مف  التأكدك  ،بالصرؼ اآلمرالتي يصدرىا  اإليراداتمف مدل قانكنية سندات  التأكد

الرسـك ك  كالتصريحات بعد دفع الحقكؽ ،ككذا جميع الكثائؽ المحاسبية األرشيؼضماف حفظ 
 ة.الجمركي

 بيا كحفظيا. المكمؼالمكاد أك  األشياءأك  القيـأك  السنداتأك  األمكاؿضماف حراسة 
المياـ التي تدخؿ في إلى  إضافةتحديد الطابع االبرائي لمدفع كصحتو القانكنية ىذا 

 تسيير المكارد البشرية فيك يعمؿ عمى  إطار
 التنسيؽ بيف المصالح

 ف الماليةعمى قانك  تطرأمسايرة التعديالت التي 
 المركزية اإلدارةمتابعة التعميمات الكاردة مف 

كتزكيد  ،القباضة تنشيط مصالحك  قابض الجمارؾ يقكـ بتسيير أف ،ذلؾإلى  باإلضافةك 
شرح القكانيف  ،التدابير الالزمة عف الحاجةك  اإلرشاداتالعامميف بالمكاتب بكؿ  األعكاف

 . (1)أعماؿ األعكاف مراقبة كؿ ،سالت الدكريةالمراك  العميا اإلدارةكالتعميمات الصادرة عف 

 

 مياـ قابض الجمارؾ بصفتو كمودع لديو
 المصادرة ،عنيا المتخمي قابض الجمارؾ كمكدع لديو مختمؼ البضائع البضائع يعتبر

ناىيؾ عف البضائع غير المجمركة  ،المتنازؿ عنيا لفائدة الخزينة العمكميةأك  ،المحجكزةأك 
التمقائي بالنسبة لمبضائع المستكردة  اإليداعالمكضكعة قيد ك  يكما 21ية مدة القانكن اآلجاؿفي 

عمى  يسير قابض الجمارؾ اإلطارالقانكني كفي ىذا األجؿ  التي لـ يتـ التصريح بيا في
 كحسف التصرؼ فييا كفقا لما نص عميو قانكف الجمارؾ. ،الحفظ الجيد ليذه البضائع

زينة العمكمية عف طريؽ البيع بالمزاد العمني السير عمى الحفاظ عمى مصالح الخ
 قابض الجمارؾ إشراؼتحت  ،الجمركي اإليداعالمفتكح لمجميكر لمبضائع المكضكعة رىف 

مف تاريخ كضع  أشير 04تنطمؽ التحضيرات لعممية البيع بالمزاد العمني بعد مضي ك 

                                                 
1-Yahiaoui Ahmed, organisation recette brigades, Centre nationale de formation douanière,  13.p05 
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 بمكجبتمت مصادرتيا  التيك  بالنسبة لمبضائع المحجكزة الشيءكنفس  ،اإليداعالبضاعة قيد 
 .(1)عنيا لصالح الخزينة العمكمي المتخميبيع البضائع  أيضاكما يتـ  ،حكـ نيائي

مقابؿ كىك ما يسمى بالبيع بالتراضي لمبضائع سريعة  إماككذا التنازؿ عف البضائع 
ككذا البضائع التي يشكؿ بقائيا خطرا عمى  ،التي تككف في حالة سيئة أثناء الحفظأك  التمؼ

المؤسسات ك  الجماعات المحميةك  كيككف البيع بالتراضي محصكرا لمدكلة،(2)األمفك  لصحةا
قيمة البضائع التي تعتبر ك ،(3)العمكمية بعد الحصكؿ عمى ترخيص مف القاضي المختص

عف  يتنازؿ أفكما يمكف .(4)دج 20.000عنيا لصالح الخزينة العمكمية تحدد ب  كمتنازؿ
بالتراضي كاف تسمـ أك  ت التي يتعذر فييا بيعيا بالمزاد العمنيكىي الحاال ،البضائع مجانا

المؤسسات ذات الطابع يرىا مف كغ ،الجمعيات الخيريةك  المالجئك  المستشفياتإلى  مجانا
 فنيةأك  المتاحؼ الكطنية األشياء التي ليا قيمة تاريخيةك  اتالمكتبإلى  تسمـ افك  ،اإلنساني

 ف األمالؾ الكطنية.القابمة لمتصنيؼ ضمك  كثائقيةأك 
الضارة بالصحة العمكمية كالمخمة باآلداب ك  المقمدة ،إتالؼ البضائع المغشكشة-
 .(5)ةالعام

 مياـ قابض الجمارؾ بصفتو كمتابع
 المتابعة اإلدارية ،يظير أف ىناؾ نكعاف مف المتابعة التي يقكـ بيا قابض الجمارؾ

المتمثمة في حالة رفض ك  المتابعة القضائية أما الثانية فيي (6)الخاصة بالمصالحة الجمركيةك 
ذلؾ مف خالؿ إيداع شككل مف طرؼ القابض مدل  ،المخالؼ بالقياـ بالمصالحة الجمركية

                                                 
رىف  المكضكعة يحدد كيفية بيع البضائع ،1999أكت  16المؤرخ في  99/196 رقـ المرسـك التنفيذم 02المادة -1

 . 1999أكت  18الصادرة في  56ج ر عدد  ،اإليداع الجمركي
 المتضمف قانكف الجمارؾ. 10-98مف القانكف 210المادة -2
المحدد لمطرؽ العممية لمتنازؿ الكدم لمبضائع  ،19/09/1999 المؤرخ في 230ـ ع ج / الديكاف/ـ  24مقرر رقـ -3

 رخص ببيعيا.متمؾ الك  ،المكضكعة رىف اإليداع ،أك المصادرة ،عنيا المتخمي
 مرجع سابؽ. ،196/ 99 رقـ ـك التنفيذممف المرس 03المادة -4

5-Hebish Saliha ,op cite, p76/77 

الديكاف  ،الطبعة األكلى ،ة بكجو عاـ كفي المادة الجمركية بكجو خاصالمصالحة في المكاد الجزائي ،أحسفبكسقيعة -6
 .11ص، 2001الكطني لألشغاؿ التربكية،الجزائر،
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أما عمى مستكل  ،المجمس القضائيأك  كىذا عمى مستكل المحكمة ،ككيؿ الجميكرية
ات بالمديرية العامة المحكمة العميا فتكمؼ بالمتابعات القضائية المديرية المكمفة بالمنازع

مباشرة المتابعة  أجؿ مفلمجمارؾ عف طريؽ تعييف محاـ يرافع عف إدارة الجمارؾ 
 ىذه األخيرة تترتب بمكجب دعكييف،(1)القضائية

تطبيؽ قانكف العقكبات السالبة إلى  تيدؼك  التي تحركيا النيابة العامةك  دعكل عمكمية
 لمحرية.

تحصيؿ ك  بيدؼ قمع الجرائـ الجمركية ،الجمارؾ ارةإدالتي تباشرىا ك  كل الجبائيةعكالد
 .(2)الرسـك الجمركيةك  الحقكؽ

    : المصالح المساعدة لقابض الجمارؾ -
أكؿ ما يجانب مكتب القابض األمانة يكمؼ فييا عكف جمركي باستقباؿ حيث : األمانة

إلى  اإلضافةب القابض الذم بدكره يقـك بتكزيعو عمى مصالحو.إلى  يتـ تسجيمو ثـ تسميمو
تكزيع التعميمات الصادرة عف  ،االجتماعات كتسجيميا ،المقابالت تنظيـ ،تنظيـ المكاعيد

إلى  باقي المصالح األخرل كتحرير اإلرساليات كأخيرا تحكيؿ المكالماتإلى  القابض
 القابض.

يساعد قابض الجمارؾ في أداء ميامو مفكض مالي ينكب عنو في ض المالي: المفو 
يعتمده القابض لديو بعد المكافقة عمى تنصيبو مف طرؼ  ،بتفكيض منوأك  ،وحالة غياب

كيعتبر المفكض المالي بمثابة الذراع األيمف لمقابض حيث يضمف  ،المدير الجيكم لمجمارؾ
 استمرارية عمؿ القباضة كيقـك بالمياـ التالية ،أثناء غياب ىذا األخير

ما متابعة كمراقبة مختمؼ عمميات سيال ،السير عمى حسف تسيير مصالح القباضة-
 الصندكؽ كتسجيميا محاسبيا ككذا متابعة تسيير المخازف التابعة لمقباضة.

عداد الحسابات الدكرية.-  متابعة كمراقبة السجالت كالدفاتر المحاسبية كا 

                                                 
 .15ص،2008،المركز الكطني لمتكثيؽ ،دليؿ المتابعات القضائية في المجاؿ الجمركي ،المديرية العامة لمجمارؾ-1
 ،دار المحكمة لمنشر ،كاجتياد القضاء كالجديد في قانكف الجمارؾ المنازعات الجمركية في ضكء الفقو ،أحسفبكسقيعة -2

 .15ص ،1998، الجزائر
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الغرامات ك  الرسـك الجمركيةك  إعداد كتحضير الممفات الخاصة بعممية تحصيؿ الحقكؽ-
 لخزينة بكاسطة أرصدة.اإلى  تحكيميا

 الت كالتعيدات المكفكلة،اىي مصمحة مخصصة إليداع كؿ الكف: الضمانات مصمحة
لتي تضمف دفع الحقكؽ كالرسـك الجمركية العكف المشرؼ عمى ىذه يقع عمى عاتقو مسؾ ا

 بطاقات خاصة بكـ عممية تتضمف مبمغ الحقكؽ كالرسـك الجمركية المستحقة مبمغ الكفالة
 .طبيعتياك 

تتمثؿ ميمة ىذه المصمحة في تمقي كؿ اإليصاالت التي حررىا : المحاسبة ةمصمح
ككذا القياـ بمسؾ السجالت  ،تصنيؼ جميع اإليراداتك  أميف الصندكؽ ىذا بيدؼ ترتيب

التحكيالت المنجزة عمى مستكل ك  النفقاتك  المحاسبية تقييد كؿ العمميات المتعمقة باإليرادات
أميف إلى  يرسمياك  عمى أف تقدـ لمقابض ،ة إعداد الميزانية الشيريةكما تتكلى ميم ،القباضة

 كعميو يمكف القكؿ أف ىذه المصمحة تعتبر العمكد الفقرم لمقباضة. ،خزينة الكالية
يشرؼ عمييا عكف يسمى أميف الصندكؽ تتمثؿ الميمة األساسية : الصندوؽ مصمحة

العقكبات المالية عمى ك  مبالغ الغراماتالرسـك الجمركية كذا ك  ليذه المصمحة تحصيؿ الحقكؽ
عف أك  بشيؾ مصرفي بريدمأك  دفع النفقات يتـ ذلؾ نقداإلى  باإلضافة ،مختمؼ أنكاعيا

كبعد تحصيؿ مختمؼ المبالغ السابقة يقكـ أميف  ،عف طريؽ السفتجةأك  طريؽ شيؾ بنكي
ة ليمنحو رخصة مفتش التصفيإلى  الصندكؽ بتسميـ إيصاؿ بالدفع لمشخص المعني ليقدمو

 رفع البضاعة.
في نياية اليـك يقـك أميف الصندكؽ بإعداد كرقة اليـك التي تضـ مجمكع المبالغ 

مصمحة المحاسبة لمقياـ بعممية التسجيؿ إلى  بعدىا تقدـ ،المحصمة طيمة ذلؾ اليـك
ميا في التي تـ تسجيكالتأكد مف مطابقة المبالغ المكجكدة في الصندكؽ مع المبالغ  ،المحاسبي

 الصندكؽ. ميفأل السجؿ اليكمي
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فيقكـ أميف الصندكؽ بتسجيميا فيما يسمى  ،أما فيما يخص الصككؾ البنكية كالبريدية
أك  ،كفي حالة ما إذا كانت ىذه الشيكات غير مصادؽ عمييا ،التأشير عميياك  بجدكؿ الدفع

قابض الجمارؾ في فينا تبقى السمطة التقديرية ل ،مؤشر عمييا مف طرؼ البنكؾ التجارية
 رفضيا. أك  مدم قبكليا

تقـك ىذه المصمحة بالسير عمى المحافظة عمى مختمؼ : مصمحة تسيير المخازف
 ،المكضكعة رىف اإليداع الجمركي في انتظار جمركتياأك  ،المصادرةأك  ،البضائع المحجكزة

يقـك بتسجيؿ الذم ك  كيشرؼ عمييا احد أعكاف الجمارؾ التابعيف ألعكاف الفرؽ مع القابض
 تخرج مف المخزف في سجالت خاصة.أك  مختمؼ البضائع التي تدخؿ

 كفي حالة خركج البضاعة يقـك العكف المسؤكؿ
ىذا في حالة تسكية ك  لتي تثبت خركج البضاعة مف المخزف،بتحرير شيادة التبرئة ا 

 كضعيتيا القانكنية. 
البضائع في طركد  كفضال عف ذلؾ يكمؼ العكف المسؤكؿ بعممية تجميع كترتيب

 الذم يشرؼ عميو القابض. ،مختمفة تمييدا لبيعيا بالمزاد العمني
تقـك ىذه المصمحة بمتابعة قضايا المنازعات التي ارتكب : مصمحة المنازعات
 . تمثيؿ إدارة الجمارؾ أماـ العدالة ذلؾ عف طريؽك  ،أصحابيا مخالفات جمركية

 إجراءات المصالحة اإلدارية عمى المخالفيف المتابعة اإلدارية لقضايا المصالحة كعرض
 تقديـ الطمبات الخاصة بمبمغ العقكبة أماـ العدالة ك  تحرير عرائض إدارة الجمارؾ

 الرسـك المستحقة ك  اتخاذ اإلجراءات األزمة في حالة رفض دفع الحقكؽ
 منيتقديـ الممفات التي تـ الفصؿ فييا لصالح القابض قصد القياـ بالبيع بالمزاد الع

 .تحضير جدكؿ البضائعك 
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الممفات التي تستقبميا ك  تقكـ ىذه المصمحة بحفظ مختمؼ الكثائؽ: األرشيؼ مصمحة
فقد تحتاج إلييا عند القياـ بأية مراقبة محتممة  ،تصنيفيا حسب السنكات، ك قباضة الجمارؾ

 (1)الييئات األخرلأك  مف طرؼ السمطات السممية

 ـ الجمركيةالرسو و  طرؽ تحصيؿ الحقوؽ -ثانيا
 مف قانكف الجمارؾ 01فقرة  105حسب المادة 

أي شخص آخر يعمؿ لحسابو أو  يجوز دفع الحقوؽ والرسـو المستحقة مف قبؿ المصرح"
"، كالقاعدة العامة في التحصيؿ ىي الدفع الفكرم بأية وسيمة دفع أخرى ذات قوة إبرائيةأو  نقدا

 باختصار: لمحقكؽ كالرسـك كالتي تتخذ أشكاؿ عدة نكردىا

: كاف الدفع سابقا يقتصر عمى طريقة الدفع النقدم المباشر، إال أنو الدفع الفوري-1
كلتطكر المعامالت التجارية ككثرتيا، تـ استحداث كسائؿ أخرل تقمؿ مف المخاطر التي تكاجو 

 تنقؿ النقكد كحركتيا، كيمكف حصر باقي الكسائؿ لمدفع الفكرم لمحقكؽ كالرسـك فيما يمي:
: فقابض الجمارؾ ممـز بفتح حساب بريدم جارم بريديةدفع بواسطة األوراؽ الال - أ

باسمو الشخصي، يستعمؿ في العمؿ التجارم كيكضع لخدمة إدارة الجمارؾ كالمتعامميف 
 االقتصادييف ال لمغرض الشخصي، كىذه الكسيمة بإمكانيا أف تتخذ األشكاؿ التالية:

 التحكيؿ لحساب القابض؛ -
 لقابض؛الدفع لحساب ا -
 الحكالة البريدية؛ -
 ؛صؾ الدفع -

: كىي األكثر شيكعا عمميا كتتمثؿ في الشيؾ الدفع بواسطة األوراؽ النقدية - ب
عدـ كفاية ما أك  االحتياؿ كالشيؾ بدكف رصيدأك  المضمكف، كىذا تجنبا لكؿ أشكاؿ التيرب

 .(2)في الشيؾ

                                                 
 ، مرجع سابؽ.تنظيمي لمقباضة الرئيسة لمجمارؾانظر الممحؽ المتعمؽ بالييكؿ ال-1

2-Hebish Saliha, le receveur des douanes, op.cit., p 45 
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ة التي أبداىا في : إف المشرع رغـ الصرامة كالقك االستثناءات عمى الدفع الفوري -2
تحصيؿ الحقكؽ كالرسـك بصفة فكرية، كقبؿ رفع البضائع، فإنو راع كاستثناء عمى ما سبؽ 
الحالة المالية لممستكرديف، حيث صار بإمكاف المستكرد المعسر االستفادة مف إجراءات 

 التسديد.  أجؿ اعتمادات الحقكؽ كالرسـك بمعنى إمياؿ المستكرد

كىي: قبكؿ السندات  الحالة األولىف قانكف الجمارؾ عمى كم 108كقد نصت المادة 
 04تسديد الحقكؽ كالرسـك المكفكلة مف قبؿ إحدل المؤسسات الكطنية العمكمية لمدة  أجؿ ؿ

استحقاقيا عندما يتجاكز المبمغ الكاجب دفعو بعد كؿ خصـ خمس  أجؿ أشير ابتداء مف
 دينار. 5.000آالؼ

بضماف أك  اف( يككف بتقديـ سندات مضمكنة بكفالةم: االعتماد )الضالحالة الثانية
المصرؼ  ؽ كالرسـك المستحقة إذا لـ يتمكفنقدم مف طرؼ البنؾ الذم يمـز بدفع مبمغ الحقك 

 المحدد كنميز بيف نكعيف مف االعتماد: جؿمف الكفاء بيا عند حمكؿ األ
 :مكفكؿ لدل  كيشترط لالستفادة منو اكتتاب مسبؽ لتعيد إذعاف سنكم اعتماد الرفع

يكما مف تاريخ تسجيؿ  15أجؿقابض الجمارؾ، يمتـز فيو بدفع الحقكؽ كالرسـك الجمركية في
كزيادة عمى الفائدة  ،الرسـكك  الحقكؽمف مبمغ  %1التصريح المفصؿ كيطبؽ حسـ قدره 

 حيث يسمح برفع البضاعة قبؿ دفع الحقكؽ ،الجمركية اإلجراءاتالمالية يسيؿ ىذا النمط 
 .(1)الجمركيةالرسـك ك 
 سات المؤسأو  اإلقلٌمٌةالجماعات و العمومٌة باإلداراتٌتعلق  :اإلداري االعتماد

الرسوم و حٌث ٌسمح لها برفع بضاعته قبل تسدٌد الحقوق ،العمومٌة ذات الطابع اإلداري

بعد و ،أشهر 03ال ٌتجاوز  أجل بشرط أن ٌقدم للمستورد التزاما بالتسدٌد فً ،الجمركٌة

أو  ه المدة تقدم إدارة الجمارك بإصدار سند تحصٌل تنفٌذي على الحساب البنكًانقضاء هذ

 .(2)الرسوم الجمركٌةو البرٌدي باسم المدٌن الستٌفاء الحقوق
 

                                                 
 مكرر مف قانكف الجمارؾ. 109انظر المادة -1
 مف قانكف الجمارؾ. 110يحدد كيفيات تطبيؽ المادة  ،03/02/1999المؤرخ في  19مف المقرر  01لمادة ا-2
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 أنواع الحقوؽ والرسوـ الجمركية:-ثالثا
 :ةالجمركي الحقوؽ-1

ا في تمعب دكر  أنياحيث  ،في التجارة الخارجية أساسيتمثؿ الحقكؽ الجمركية عنصر 
تشجيع المنتجات ك  تفضيؿ أجؿ ك ىذا مف،(1)حماية المنتجات الكطنية مف المنافسة الدكلية

 ليا دكرا في مجاؿ الجباية ككنيا تعتبر مكردا ىاما لميزانية الدكلة. أفكما  ،الكطنية
كالحقكؽ الجمركية مسجمة  ،تفرض الحقكؽ الجمركية عمى قيمة البضائع المستكردة فقط

 (2)القيمة لدل الجمارؾ لمبضائع أساسيتـ حسابيا عمى  ،لجمركية الجزائريةفي التعريفة ا

 الرسوـ الجمركية: - 

كتختمؼ عف الحؽ الجمركي الذم سبؽ كأف تناكلناه ككنيا ال تفرض عمى كؿ 
نما تقتصر عمى البعض منيا فقط ما عدا الرسـ عمى القيمة المضافة، فإنو  المتكجات، كا 

كال يتـ اإلعفاء منو إال في حاالت خاصة )حالة االستفادة مف يفرض عمى كؿ المنتكجات 
 امتيازات في مجاؿ االستثمار(.

 كبإمكاننا تعداد الكثير مف الرسـك المفركضة عمى بعض البضائع.
: تقـك إدارة الجمارؾ بتحصيؿ الرسـ عمى القيمة الرسـ عمى القيمة المضافة - أ

يع البضائع الخاضعة ليذا الرسـ عند المضافة كتعمؿ عمى ضماف العممية بالنسبة لجم
إصالحات عدة مف قبؿ إلى  . كقد خضعت نسبة الرسـ عف القيمة المضافة(3)االستيراد

متطمبات االنضماـ إلى  المشرع الجزائرم كىذا تماشيا مع اإلصالح االقتصادم كاستجابة
 .(4)المنظمة العالمية لمتجارةإلى  الدكلي

عمى عمميات خالية تماما مف الطابع التجارم، كىك رسـ يفرض الرسـ الجزافي:  - ب
في ىذه الحالة إدارة الجمارؾ تتبع إجراء الرسـ الجزافي لترقية الحقكؽ كالرسـك الكاجبة الدفع 

                                                 
1- Elisabeth Natarel, Op.cit., p24.                                       

 .34ص ،مرجع سابؽ ،النظاـ القانكني لقابض الجمارؾ ،يحةمصحبيش -2
 مارؾ.مف قانكف الج 238انظر المادة -3
 .13ص ، 1996،مركز اإلسكندرية لمكتاب ،التجارة العالمية كالجات ،سمير محمد عبد العزيز-4
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في مثؿ ىذه العمميات، فالبضائع المقصكدة بالرسـ الجزافي ىي التي تككف عمى شكؿ 
ريف كالتي ال تتعدل قيمتيا مدرجة بيف أمتعة المسافأك  إرساليات صغيرة بيف أفراد

 .(1)دج50.000
: تحصؿ إدارة الجمارؾ أثناء الجمركة الرسـك الداخمية المستحقة الداخمية الرسوـ-ج

، كما يطبؽ عمى المنتجات البتركلية كما شابييا، كأيضا البضائع المنتجة في (2)عمى البضائع
 .(3)ند عرضو لالستيالؾمصنع خاضع لممراقبة الجمركية، كذلؾ طبقا لخصائص المنتكج ع

 : اإلتاوات الجمركية -1
ؾ كتحصؿ عمى مكرر قانكف الجمار  338: نصت عمييا المادة %4اإلتاكة الجمركية  -

 .(4)كف محؿ تصريح مفصؿكؿ العمميات التي تك
: أنشأت لفائدة الخزينة العمكمية بمكجب %2اإلتاكة الخاصة باإلجراءات الجمركية  -

، جاءت ىذه اإلتاكة كتعكيض عمى الخدمات 1985 مف قانكف المالية 165المادة 
 المقدمة مف كسائؿ مادية كبشرية في مجاؿ التصريح المفصؿ.

 .(5)دج: تدفع عمى العمميات المرتبطة بتغيير اإلقامة1000اإلتاكة الثابتة المحددة بػ  -

 الفرع الثاني
 الحقوق والرسوم الجمركية  رد

 :ركيةاسترداد الحقوؽ والرسوـ الجم حاالت-أوال

 مف قانكف الجمارؾ عمى ما يمي: 1مكرر  106حيث تنص المادة 
أقصاه سنة واحدة عندما ف تقـو باسترداد الحقوؽ والرسـو في أجؿ يتعيف عمى إدارة الجمارؾ أ"

                                                 
 مف قانكف الجمارؾ. 235انظر المادة -1
 مف قانكف الجمارؾ. 236انظر المادة -2
 مف قانكف الجمارؾ. 237انظر المادة -3
 4أربعة باأللؼ ة العمميات الغير الخاضعة إلتاكة يحدد قائم ،1999أكت  10المؤرخ في ،187-99مرسـك تنفيذم رقـ -4

 .1999أكت  11الصادرة في  54،ج ر عدد %
 .67ص،مرجع سابؽ ،ايراييف نكاؿ-5
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 يثبت قانونيا ما يمي: 
 أنيا دفعت عف طريؽ الخطأ؛ -
 شروط ىذا العقد؛المصدرة بمقتضى عقد نيائي ال تتطابؽ مع أو  أف البضائع المستوردة -
 ."مكاف إرساليا بالسبة لمبضائع المصدرةإلى  وصولياأو  أو أنيا متضررة عند استيرادىا -

جزئيا إما عمى إعادة أك  في ىذه الحالة يتكقؼ استرداد الحقكؽ كالرسـك الجمركية كميا
ما عمى إتالؼ البضائع تحت مراقبة  الجزائرمأك  المكرد األجنبيإلى  ىذه البضائع كا 

األجنبية المختصة مع دفع الحقكؽ كالرسـك عمى بقايا ىذا اإلتالؼ أك  سمطات الجزائريةال
 مرسمييا.إلى  التي ال ترد

 (1)و فحاالت استرداد الحقكؽ كالرسـك ىي كالتالي:نكم

: حيث يككف المبمغ الذم قاـ بدفعو المتعامؿ االقتصادم مستحؽ حالة دفع الخطأ -1
نظرا العتماد قكاعد كأسس فرض ضريبة غير أك  فعال، كذلؾ جراء خطأ في الحساب

صحيحة كغير مالئمة، ىنا يقـك مفتش الفحص الذم قاـ بتصفية التصريح المفصؿ 
بتصحيح األخطاء الكاردة في التصحيح في القسـ الخاص بالتصفية كعند التأكد مف الخطأ 

 صاحبو.إلى  يقـك برد المبمغ
حيث أنو ال يتـ تعكيض  :تصديرىاالمعاد أو  حالة البضائع المعاد إرساليا -2

التي تككف قد فسدت أك  المعاد تصديرىا إذا كانت البضائع مشكبةأك  البضائع المعاد إرساليا
أك  أف البضائع تككف غير مطابقة لممكاصفات المتفؽ عمييا في العقدأك  أثناء عممية نقميا،

 كحالة البضائع المرسمة عف طريؽ الخطأ.
حيث عند  :تتمؼ وىي تحت مراقبة مصالح الجمارؾأو  أثرحالة البضائع التي تت -3

تحت مراقبة إدارة الجمارؾ فينا المتعامؿ الذم يعمؿ عمى  القياـ بعممية إتالؼ البضائع كىي
استرداد الحقكؽ كالرسـك الجمركية يقكـ بإيداع طمب إلدارة الجمارؾ يككف مرفقا بالكثائؽ 

                                                 
 07-79مكرر مف القانكف رقـ  106المحدد لكيفيات تطبيؽ المادة  ،1999فيفرم  23مف القرار المؤرخ في  02المادة -1

 العدؿ كالمتمـ المتضمف قانكف الجمارؾ.
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 .(1)ة ككثيقة ثبكتية لعممية االسترداد كترافؽ التعكيضالضركرية المبررة ليذه العممية االتالفي

 :طمب االستردادو  التعويض-ثانيا

ال يحؽ ألم شخص أف يقـك ضد إدارة  وفان ،مف قانكف الجمارؾ 296حسب المادة 
 الجمارؾ طمبات االسترداد بعد مضي أربع سنكات بشاف 

 ،الرسـك ابتداءا مف تاريخ دفعياك  الحقكؽ-

 ،ا مف تاريخ تسميميا لوالبضائع ابتداء-

 ،(2)المصاريؼ المترتبة عمى حراسة البضائع ابتداءا مف تاريخ انقضاء الميمة-

  يككف مرفقا بما يميك  حيث انو يرسؿ طمب االسترداد قبؿ مضي المدة المحددة قانكنا 

 نسخة مف إيصاؿ مسمة مف طرؼ إدارة الجمارؾ أثناء االستيراد.-

بنؾ في حالة أك  ممة مف طرؼ مؤسسة مالية جزائريةعدمو المسأك  شيادة تحكيؿ-
 المكرد.إلى  البضائع إرساؿ إعادة

مف تاريخ  أشيرفي ظرؼ ثالثة  ،خبير جزائرمأك  ،شيادة خبرة معدة مف طرؼ ىيئة-
تمؾ أك  تمؼ النقؿأك  بسبب عيب إرسالياعممية االستيراد بالنسبة لمبضائع التي يعاد 

 .صفات المحددة في الطمبيةالبضائع غير المطابقة لممكا

كانت ىذه البضاعة تخضع لفترة تجريب مضمكنة مف طرؼ المكرد  إذاكفي حالة ما 
 ،خ جمركة البضاعةيمف تار  أشيرفاف المدة تككف ستة 

كيتعيف عمى إدارة الجمارؾ بعد االطالع عمى الممؼ أف تقـك باسترداد الحقكؽ كالرسـك 
.أقصاه سنة كاحدة مف تاريخ ت أجؿ في  قديـ طمب استرداد الحقكؽ كالرسـك

                                                 
المعدؿ  07-79مكرر رقـ  106المحدد لكيفيات تطبيؽ المادة  1999فيفرم  23المؤرخ في  القرارمف  04المادة-1

 .كالمتمـ المتضمف قانكف الجمارؾ
 .مف قانكف الجمارؾ 269انظر المادة -2
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 الثالفرع الث
 رفع البضاعة

رفع بعد تصفية الحقكؽ كالرسـك كدفعيا مف طرؼ المكمؼ بيا فاف المصرح ممـز ب
 كاليدؼ مف ىذه العممية ىك كضع البضائع حرة في يد المرسؿ ،البضائع في اآلجاؿ القانكنية

 .المرسؿ إليوأك 
 اإلذف بالرفع -أوال

مف قانكف الجمارؾ عمى انو يتعيف عمى أعكاف  105ة الثانية مف المادة تنص الفقر 
الجمارؾ المؤىميف الذيف يسجمكف الدفع أف يسممكا لممصرح إيصاال حيث انو كبعد دفع 

المفتش إلى  الجمركية تسمـ القباضة إيصاال بالدفع لممعني الذم يقدمو بدكره الحقكؽ كالرسـك
" كعميو سند الرفعالمستحقة ثـ يكقع كيختـ " الرسـكك  الذم يتحقؽ مف الحقكؽ المصفى

يرخص لممصرح برفع البضاعة بعد إظيار رخصة الرفع أماـ أعكاف الفرؽ التجارية الذيف 
يقكمكف بتسميـ المصرح رخصة الخركج التي تتضمف كؿ المعمكمات الضركرية الخاصة 

إدارة  تحتفظك  لفرؽ التجاريةبالبضاعة ككسيمة النقؿ التي تحمميا ككذا كقت خركج كتكقيع ا
 .(1)الجمارؾ بنسخة عف رخصة الخركج

بضاعتو عمى كسيمة النقؿ المحددة كقبؿ  إخراجكبكاسطة كصؿ الخركج يمكف لممصرح 
 :يمي الحراسة المكجكد عمى مستكل مكتب الخركج بفحص ما عكافأالخركج يقكـ 
o .نسخة من رخصة رفع البضاعة 

o وم الجمركٌة.الرسو نسخة من وصل دفع الحقوق 

o .وصل الخروج 

 جاؿ رفع البضائعآ-ثانيا

ترفع البضائع فكرا بعد حصكؿ المصرح عمى رخصة الرفع كلو  أفالمبدأ العاـ ىك  
ابتداءا مف تاريخ حصكلو عمى رخصة لرفع بضائعو كنظرا لالكتظاظ الذم  يكما15ميمة 
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تبدكا  15لمؤقت فاف ميمة ا اإليداعتشيده الجزائر في المكانئ كالمطارات كمخازف كمساحات 
 أفمعقكلة كىي في صالح المتعامؿ االقتصادم خاصة مع تكفير كسائؿ النقؿ الداخمي رغـ 

ف الضعؼ المسجؿ عمى اليياكؿ القاعدية أل أطكؿميمة إلى  المتعامميف يتطمعكف معظـ
البضاعة رفع جاؿ القانكنية لكفي حاؿ انقضاء اآل، بالنسبة لممكانئ كالمطارات ال يسمح بذلؾ

نيا تكضع رىف المستكدع الجمركي كتحدد المدة القصكل لمككث البضائع قيد إكلـ يتـ ذلؾ ف
مف تاريخ تسجيميا في الدفتر الخاص باإليداع، كيتـ بيع  تداءابتسرل  أشير 04 اإليداع

ي التي يشكؿ بقائيا خطرا عمى الصحة ي لـ ترفع في اآلجاؿ بالمزاد العمنالبضائع الت
 109يمكف بيعيا بالتراضي بعد ترخيص مف القاضي المختص، كقد نصت المادة كاألمف، ف

ضاعة مف قبؿ الجمارؾ مكرر مف قانكف الجمارؾ عمى إمكانية منح رخصة رفع اليد عف الب
فحكص كقبؿ تصفية الحقكؽ كالرسـك مقابؿ اكتتاب إذعاف سنكم يكفؿ اعتماد حسب تدرج ال

كة البضائع بخركجيا مف المخازف كمساحات اإليداع . كبيذا تنتيي إجراءات جمر (1)الرفع
المؤقت بعد استكماؿ كؿ اإلجراءات المنصكص عمييا قانكنا، كيكضع التصريح المفصؿ 

 باألرشيؼ الذم ىك تابع لمقباضة الرئيسية. 
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 مسار التصريح المفصل 

 

 

 التحليل   

 اإلحصاء 

 

 

 التسجيل                                           

 القبىل 

 المسار األخضر

 

 

 

 المسار البرتقالي األحمر               بعذ معاينة مخالفة

 

 

 مراقبة عناصر تأسيس الجباية 

 التصفية 

 

 وصل الرئيسية 

 رفع اليذ 

 األرشيف 

 

 

 تصفيــــــــــــــــة ملـــــــف المنازعـــــــــــــــــــــــات 

 اإلحصاءو المركس الوطني لإلعالم

 

 

 

 

 

 

 التصريح الكتابي المفصل

 IPSالمفتشية الرئيسية للفروع 

المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات 

 IPCOCالتجارية

  CXمكتب المنازعات

 

CCH 

 

 القباضة الرئيسية
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الجزائر تسعى جاىدة بعد تبنييا لنظاـ اقتصاد السكؽ بناء قاعدتيا ك  منذ مدة
خاصة التجارية كاإلنتاجية إيمانا منيا أف جمب االستمارات  ،االقتصادية لمختمؼ قطاعاتيا

تحاكؿ تحسيف تشريعاتيا  فراحت، األجنبية المتنكعة كالقطب الذم تبنى عميو االقتصاديات
كمف الركائز التي  مع تكجييا الجديد كبما يخدـ االقتصاد الكطني بكجو عاـ. ـبما يتالئ

 ،يعتمد عمييا االستثمار كما سبؽ كاف بيناه في مقدمتنا قطاع الجمارؾ
، كما أف انتياج الجزائر سياسة اقتصاد السكؽ حتـ عمى إدارة الجمارؾ التكيؼ معو

ذا تكممنا عف مياميا االقتصادية فإننا ك  ،ليست جبائية فقطك  حيث أصبحت مياميا اقتصادية ا 
تسريع عمميات مراقبة التجارة ك  تبسيطك  نقصد بذلؾ امتالكيا لمكسائؿ الكفيمة بتسييؿ

حيث ، تحديثياك  كلف يتأتى إال بالتحكـ في اإلجراءات الجمركية، العمميات المختمفةك  الخارجية
المتمثؿ في  1993حكؿ الياـ سنة أدخمت الجزائر إصالحات متتالية في ىذا القطاع بدءا بالت

استخداـ نظاـ اإلعالـ اآللي بإنشاء المركز الكطني لإلعالـ اآللي كاإلحصائيات الذم أعطى 
كبيدؼ جعؿ إدارة ، حركة متقدمة مست المجاالت الجمركية بصفة خاصةك  دفعا جديدا

رير التجارة الجمارؾ أكثر تماشيا مع الكجو االقتصادم الجديد الذم يتركز عمى سياسة تح
ابـر عقكد الشراكة مع االتحاد األكركبي كدخكؿ في إلى  لجأت السمطات العمكمية، الخارجية

مف اجؿ االندماج في االقتصاد العالمي مف جية ، مفاكضات مع المنظمة العالمية لمتجارة
كذلؾ بتبني إستراتجية جمركية أكثر حداثة تعتمد خاصة عمى الحكاجز التعريفية كمف جية 

 قمعو بكؿ أنكاعوك  خرل محاكلة التكفيؽ بيف دكر إدارة الجمارؾ في مراقبة الغش الجمركيأ
إال انو ، مختمؼ التسييالت التي نتجت عف تبني ىذه المعطيات االقتصادية الجديدةك 

كبالرغـ مف المجيكدات التي بذلت مف طرؼ المشرع الجمركي ككذا إدارة الجمارؾ لمتكيؼ 
الجديد فانو بدا كاقعيا أف ىذه اإلجراءات لـ تمبي المصالح الفعمية مع المحيط االقتصادم 

 لممتعامميف مما أثار بعض االنتقادات منيا
اتياـ إدارة الجمارؾ بعدـ الشفافية كضعؼ نكعية الخدمة المقدمة الذم تسببت فييا 

تب مما استمرار العمؿ بالنظاـ اليدكم لمجمركة في بعض المكاك  البيركقراطية كسكء التسيير
 ثقؿ اإلجراءات الجمركية كاقعيا كعدـ التحـ فييا.إلى  أدل

جانب إلى  التزايد المستمر لممستكرديف لممكاد إال االستيالكية بدال مف زيادة االستثمار
تزاؿ المكانئ أمكنة لمتخزيف عكض ككنيا  كما ال، نقص نسبة الصادرات خارج المحركقات
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كؿ مدة انتظار السفف في الميناء قصد التفريغ طإلى  مما يؤدم، مناطؽ عبكر ال غير
 كغيرىا مف المشاكؿ التي تبقى عالقة.

مشكمة اإلعالـ اآللي حيث أف الكسائؿ التقنية الحديثة اإلعالـ اآللي المتكفرة غير 
 SIGADالتسيير لمجمارؾك  كافية كذلؾ بالرغـ مف ككف نظاـ اإلعالـ اآللي

إال معالجة التصريح ، 1995فعمي سنة  قد دخؿ حيز التطبيؽ في الجزائر بشكؿ
 المفصؿ لمبضائع ال تزاؿ يدكية.

تسييالت كضمانات أكثر تجسيدا إلى  كعميو يبقى المتعاممكف االقتصاديكف يطمحكف
مادية إلدارة ك  كضماف سرعة عمميات الجمركة مرتبط بتكفير آليات كمكاد بشرية، ميدانيا

ف مف أىـ التدابير الكاجب  القتصادييف.كبر لممتعامميف اأمنح تسييالت ك  الجمارؾ كا 
 :اتخاذىا

تعميـ ك  أجيزة مساعدة خاصة باإلعالـ اآلليك  تزكيد إدارة الجمارؾ بكسائؿ تقنية حديثة
ككذا تطكير نظاـ ، الذم يسرع إجراءات الجمركة عمى جميع المكاتبSIGADنظاـ سيقاد

، ارة الجمارؾ)مؤسسات اإلنتاجالمتعامميف االقتصادييف مع إدك  الجمركة مف محؿ المؤسسات
  المستثمريف(.ك  المصدريف

 التي تكاجو العكف الجمركي كذلؾ بإقامةك  تجاكز العراقيؿك  الرقي بإدارة الجمارؾ
مثؿ لمكظفي الجمارؾ في ميداف اإلعالـ أتككيف إلى  تكثيؼ الدكرات التككينية التي تيدؼك 

 اآللي قصد تطكير أساليب العمؿ 
ألنو مف شانو إعادة بعث االستيالؾ كرفع القدرة ، سـك الجمركيةالر ك  تخفيض الحقكؽ

 تخفيض الغش الجبائي كما يجب عمى إدارة ك  تكسيع الكعاء الضريبيك  الشرائية لممكاطف
الجمارؾ تنسيؽ العمؿ مع غيرىا مف الييئات اإلدارية كاالقتصادية المتدخمة في 

 العمميات التجارية 
( اذ يجب (OMCلممنظمة العالمية لمتجارة إلى  ماـكبر عند االنضأتحقيؽ ضمانات 

عمى الخبراء المفاكضيف تحقيؽ ضمانات كافية لجمكع المكاطنيف الجزائرييف خاصة كاف 
 الكضعية االجتماعية لفئة كبيرة منيـ في تدىكر مستمر. 

 :فضال عف ذلؾ يجب
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رساؿ البضائع مكانئ كان - أك  تتكسيع اليياكؿ القاعدية المخصصة الستقباؿ كا 
 غيرىا.أك  مطارات

إصالح البنكؾ الف سياستيا المصرفية مازالت عاجزة عف التحكالت الحاصمة  -
 في البالد.

 االىتماـ بالنقؿ خاصة النقؿ عبر البحر ألنو يمثؿ شرياف التجارة الخارجية. -
تدريس قانكف الجمارؾ عبر معاىد القانكف بالكطف كذلؾ نظرا ألىميتو ككذا  -

 ازعات الجمركية المعركضة عمى القضاء.الحجـ اليائؿ لممن

يجاد إطار صالح ك  المناخ المناسبك  كلتحقيؽ األىداؼ يتطمب إرادة الفعؿ السياسي ا 
كما تسييؿ كتفعيؿ إجراءات الجمركة أال عنصر مف عناصر عديدة ، لمعمؿ في صيغ مناسبة

 تمعب دكرا ىاما في بناء االقتصاد الكطني.
كفقنا في ىذا العمؿ كرجاؤنا أف يستفيد الطمبة مف ىذا كفي األخير نرجك أف نككف قد 

 العمؿ الجد متكاضع كاف نككف قد أثرينا المكتبة بجزء بسيط في ىذا المكضكع.
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جامعة ، كمية االقتصاد، فرع التخطيط التنمية، االقتصاديةلنيؿ شيادة الماجستير في العمـك 
 . 2002/2003، الجزائر

إجراءات التخميص الجمركي لمبضائع المستكردة عبر ، لطرش فضيمة، سكاؽ صبرينة.03
 .2000جامعة الجزائر ، مذكرة لنيؿ شيادة الميسانس، النقؿ البحرم
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بحث مقدـ لنيؿ شيادة ، ـ االستثمارالمناطؽ الحرة في إطار نظا، عبد الباقي سكينة.04
 .2009، جامعة الجزائر، كمية الحقكؽ، فرع قانكف األعماؿ، الماجستير

مذكرة نياية التربص بمفتشية أقساـ الجمارؾ ، مسار التصريح المفصؿ، عمارم مريـ. 05
 .2013/2014، كىراف، المدرسة الكطنية لمجمارؾ، ببميدة

، السنة الثالثة، المدرسة الكطنية لإلدارة، ؾقابض الجمار ، فرككس عبد اهلل.06
2003/2007. 

مذكرة لنيؿ ، االمتيازات المالية لالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر، لقراؼ سامية.07
 .2010/2011، جامعة الجزائر، شيادة الماجستير في الحقكؽ

 فرع العقكد، يربحث لنيؿ شيادة الماجست، الككيؿ المعتمد لدل الجمارؾ، مكيد نعيمة.08
 .2002، جامعة الجزائر، كمية الحقكؽ، المسؤكليةك 

مذكرة مف اجؿ الحصكؿ عمى ، مكانة قكاعد المنشأ في التشريع الجزائرم، مجاج ناصر.09
جامعة ، كمية الحقكؽ، المؤسسات العمكميةك  فرع قانكف الدكلة، شيادة الماجستير في الحقكؽ

 .2008/2009، الجزائر
المدرسة ، السنة الثالثة، تنظيـ كسير المديرية الجيكية لمجمارؾ، عيدمراد محمد س.65

 .2005/2006، تممساف، لإلدارةالكطنية 
مذكرة مف اجؿ الحصكؿ عمى شيادة الماجستير ، الكاقعية في قانكف البحار، يخمؼ نسيـ.60

 .2009، رجامعة الجزائ، كمية الحقكؽ، العالقات الدكليةك  فرع القانكف الدكلي، في القانكف
  :النصوص القانونية-

 االتفاقيات الدولية
مام  18اتفاقية كيكتك الدكلية المتعمقة بتبسيط كتنسيؽ األنظمة الجمركية المؤرخة في 

 . 16/04/1976، صادقت عمييا الجزائر بتاريخ 1973
 النصوص التشريعية 

يدة ، يتضمف القانكف البحرم، الجر 23/10/1976المؤرخ في  80-76االمر رقـ  .1
 .10/04/1977الصادرة في  29الرسمية عدد 
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 ،يتضمف قانكف الجمارؾ ،1979جكيمية  21المؤرخ في  07-79القانكف رقـ  .2
المتمـ بالقانكف ك  المعدؿ ،1979جكيمية  29الصادرة في  ،30الجريدة الرسمية عدد 

 .1998لسنة  ،61الجريدة الرسمية عدد  ،1998أكت  22المؤرخ في  10-98رقـ 
 35الجريدة الرسمية العدد  ،المتعمؽ بالمحاسبة العمكمية،21-90ف رقـ القانك  .3

 .1990أكت  15الصادرة في 
يتضمف التصديؽ  ،2000ديسمبر 23المؤرخ في  447-2000الرسـك الرئاسي رقـ  .4

بتحفظ عمى بركتكككؿ تعديؿ االتفاقية الدكلية لتبسيط كتنسيؽ االنظمة الجمركية 
الجريدة الرسمية  1999يكنيك  26ببرككسؿ يـك  (المحرر 1973مام  18)كيكتك 
 .2001يناير  07الصادرة في  02عدد 

الجريدة  ،يتعمؽ بالمناطؽ الحرة،2003يكليك  20المؤرخ في  02-03االمر رقـ  .5
 .2003يكليك  20، الصادر في 43الرسمية عدد 

ريدة الج ،المتعمؽ بالمناطؽ الحرةك  ،2006يكنيك  24المؤرخ في  10-06قانكف رقـ  .6
 .2006يكنيك  25الصادرة  42الرسمية عدد 

 ظيميةالنصوص التن
المتضمف قبكؿ الممحؽ)ق(  ،1988مام  16المؤرخ في  97-88مرسـك تنفيذم رقـ  .1

مف االتفاقية الدكلية الخاصة بتبسيط كتنسيؽ األنظمة الجمركية المعدة بكيكتك في 
الصادرة في  20ية عددالجريدة الرسم ، المتعمقة بالعبكر الجمركي،18/05/1973
 .1988مام  18

، الذم يحدد إجراءات 07/09/1991المؤرخ في  313-91مرسـك تنفيذم رقـ  .2
المحاسبة التي يمسكيا اآلمركف بالصرؼ كالمحاسبكف العمكميكف، الجريدة الرسمية 

 .18/09/1991الصادرة في  43عدد 
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مناطؽ الحرة، ، يتعمؽ بال17/10/1994المؤرخ في  320-94مرسـك تنفيذم رقـ  .3
 .19/10/1994الصادرة في  67الجريدة الرسمية عدد 

، المتعمؽ بأنكاع رقابات 19/10/1996المؤرخ في  354-96مرسـك تنفيذم رقـ  .4
 20الصادرة في  62الجريدة الرسمية عدد  المطابقة كالنكعية لممنتكجات المستكردة،

 .1996أكتكبر 
، يحدد قائمة العمميات 1999 أكت 10المؤرخ في  187-99مرسـك تنفيذم رقـ  .5

أكت  11الصادرة في  54الغير الخاضعة إلتاكة أربعة باأللؼ، الجريدة الرسمية عدد 
1999. 

، يحدد كيفية بيع البضائع 1999أكت  16المؤرخ في  196-99مرسـك تنفيذم رقـ  .6
أكت  18الصادرة في  56المكضكعة رىف اإليداع الجمركي، الجريدة الرسمية عدد 

1999 . 
يتضمف إلغاء المرسـك  ،2005يناير  03المؤرخ في  01-05مرسـك تنفيذم رقـ  .7

كالمتضمف إنشاء المناطؽ الحرة  ،1991افريؿ  05المؤرخ في  106-67التنفيذم 
 . 2005يناير  09الصادرة في  04الجريدة الرسمية عدد  لبالرة )كالية جيجؿ(،

يتعمؽ باألشخاص  ،14/11/2010المؤرخ في  288-10مرسـك تنفيذم رقـ  .8
الصادرة في  71الجريدة الرسمية عدد  المؤىميف بالتصريح المفصؿ لمبضائع،

24/11/2010. 
يتعمؽ بإجراءات الجمركة  ،29/09/2013المؤرخ في  321-13مرسـك تنفيذم رقـ  .9

إجمالية، الجريدة الرسمية عدد أك  مبسطةأك  المبسطة في شكؿ تصريحات تقديرية
  .2013لسنة  48
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 ثائؽ الو 
مف  67المحدد لكيفيات تطبيؽ المادة  ،03/02/1999المؤرخ في  03المقرر رقـ  .1

 قانكف الجمارؾ.
ك 125الذم يحدد كيفية تطبيؽ المادتيف  ،03/02/1999المؤرخ في  20المقرر رقـ  .2

 مف قانكف الجمارؾ. 127
يحدد الحاالت التي يجكز فييا تعكيض  ،03/02/1999المؤرخ في  12المقرر رقـ  .3

 إمضاء المدير العاـ لمجمارؾ.  ،لتصريح المفصؿ بالتصريح المبسطا
 محتكل التصريح المفصؿك  يحدد شكؿ ،03/02/1999المؤرخ في  12المقرر رقـ  .4

 22الجريدة الرسمية عدد  ،الكثائؽ الممحقة بوك  البيانات التي يجب أف يتضمنياك 
 .1999أكت  18الصادرة في 

 84الذم يحدد كيفيات تطبيؽ المادة  ،03/02/1999المؤرخ في  18المقرر رقـ  .5
الشركط التي يرخص بمكجبيا اخذ ك  مف قانكف الجمارؾ يحدد شكؿ رخص الفحص

 .العينات
 89المتعمؽ بكيفيات تطبيؽ المادة  ،03/02/1999المؤرخ في  08المقرر رقـ  .6

 .يحدد شركط إلغاء التصريح المفصؿ ،مكرر مف قانكف الجمارؾ
كيفيات جمركة البضائع ك  يحدد شركط ،03/02/1999في  المؤرخ 09المقرر رقـ  .7

 بكاسطة اإلعالـ اآللي.
المؤرخ في  07المعدؿ لممقرر رقـ  ،29/09/2013المؤرخ في  1520المقرر رقـ  .8

 . أرشفتوك  الذم يحدد مسار التصريح المفصؿ ،28/02/2006
 84 الذم يحدد كيفيات تطبيؽ المادة ،03/02/1999المؤرخ في  18المقرر رقـ  .9

 مف قانكف الجمارؾ.



 قائمة المراجع

 

    

 

مف  106المحدد لكيفيات تطبيؽ المادة  ،1999فيفرم  23المؤرخ في  القرار .10
 المتضمف قانكف الجمارؾ.ك  المتمـك  المعدؿ 07-79القانكف 

 ،دليؿ المتابعات القضائية في المجاؿ الجمركي ،المديرية العامة لمجمارؾ .11
 .2008 ،المركز الكطني لمتكثيؽ

 نسية ثانيا بالمغة الفر 
Ouvrages 

 
 . Claude Jean Berr -H.Tremeau, Le droit douanier, Régime des opérations 

de commerce international, 2
ème

 édition, Paris      . 

 . Claude Jean Berr- H.Tremeau, Le droit douanier, nouvelle édition 

economica, Paris 1997.  

 . Dziri Rabah, la valeur en douane, Ecole national des douanes, Oran, 2013.  

 . Elisabeth Natarel, le rôle de la douane dans les relations commerciales 

internationales, Edition ITCIS      . 

 . Hocine Ben Hamza, la valeur en douanes, Ed. Cujas, Paris. P305 

Mémoires 

 . Ait Belkacem Fadila, la réforme du code de douane Algérien, mémoire de 

 éme cycle spécialisé en finance publique  institut de l’économie 

douaniers et fiscalité, kolea 1997-      

 . Hebish Saliha  Le receveur des douanes  Ecole nationale d’administration  

troisième année, 2004/2005. 

 . Yahiaoui Ahmed, organisation recette brigades, Centre national de 

formation douanière, 2013. 

Documents 

 . Circulaire N°07/DGD/CAB/DE.400du28 février 2006 portant 

organisation du circuit de la déclaration en douane et son archivage. 
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  . Circulaire n°67. DGD.CAB.D110 du 19 septembre 1999 relatif aux 

procédures de dédouanement. 

  . Circulaire N° 1069 portant procédures de contrôle mixtes aux frontières 

des produits importés. 

  . Direction Générale des douanes, Manuel du receveur des douanes, CNID. 

Juin1994.  

  . Guide des procédures douanières (procédures & formalités douanières) –

copyright « kitransit 200 ». 

  . Manuel des procédures de dédouanement, direction générale des douanes 

CIND, 1994.      
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