
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 اجلزائر - 1-سطيف -جامعة فرحات عباس

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

 

 

 

 

 

 
 أطروحة

 ل على مقدمة كجزء من متطلبات احلصو

 شهادة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية

 
 جتارة دوليةختصص:

 

 املوضوع
 

 تسهيل على وأثره اجلمركي القطاع أداء تطوير

اجلزائري االقتصاد يف اخلارجية التجارة  
 

 إشراف:     :                                                    الباحثإعداد 

 األستاذ الدكتور: صـاحلي صاحل                                                        عبدالقادر حليس

    
 

 أعضاء جلنة املناقشة السادة:

 رئيسا 1-جامعة سطيف –أستاذ التعليم العالي  أ.د/ بوهزة حممد 

 مشرفا ومقررا 1-جامعة سطيف –أستاذ التعليم العالي  أ.د/ صاحلي صاحل

 مناقشا 3-اجلزائر جامعة  –ذ التعليم العالي أستا أ.د/ زايد مراد

 مناقشا ورقلة جامعة  –أستاذ التعليم العالي  أ.د/ بن قرينة حممد محزة

 مناقشا 1-جامعة سطيف -أستاذ حماضر أ د/ سكاك مراد

 مناقشا 1-باتنة جامعة  -أستاذ حماضر أ د/ موحلسان آيات اهلل

 
 

 
2017/2016 السنة اجلامعية:   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 اإلهداء
 

 
 
 
 

 إىل:          

  اهللالذي من أجلنا حتمل األتعاب وذلل الصعاب أبي الكريم رعاه. 
  اهللنبع احلنان ورمز العطاء أمي الغالية حفظها. 

 وابين العزيز العزيزة وابنيت الكرمية الزوجة. 
 العائلة أفراد كل. 
 الكرام أساتذتنا ارتقينا وبفضلهم فارتوينا استقينا بعلمهم الذين. 
 األصحاب.. األصدقاء.. والزمالء  مجيع 

 العام املدير السيد رأسهم وعلىالذي ساعدونا يف الدراسة امليدانية  اجلزائرية اجلمارك طاراتإ كل  

 والصداقة واألخوة احملبة ملؤها عطرة طيبة حتية أزف هؤالء كل. 
 

 القادر عبد                                                                                                                        

 



 كلمة شكر...
 الشكر ترمجان النية، ولسان الطوية، وشاهد اإلخالص، وعنوان االختصاص..

 من إنعامه، وخاص بّره وعامه.. ما يستغرق منه الشكر، ويستنفد قوة النشر..

 للمنعم الوهاب، كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه شكر على كل ما أنعم علي  شكرُُُُ

 وتفضل وجاد وتكرم..

 موصول لــ:والشكر 

 على توجيهاته .. ونصائحه.. األستاذ الدكتور صاحلي صاحلاألستاذ املشرف 

 والشكر لألساتذة أعضاء جلنة املناقشة لتكرمهم بقبول مناقشة هذه األطروحة وإثرائها وتقييمها..

 الذي كان لي خري معنني وسند يف اجناز هذه األطروحة.. الدكتور ربيع املسعوددون أن ننسى صديقي العزيز 
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 ؛املدير الفرعي إلدارة الوسائل باملديرية اجلهوية للجمارك بسطيف السيد: خبيت نورالدين
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 الدكتور: خالد السواعي جبامعة الزرقاء األردنية؛

 شكرا لكم ..                        

 البيان عن تبيانه.عندما يعجز وإن كان الشكر الذي أعارني رداءه، وقلدني طوقه وسناءه، ال يعجز 
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:)Abréviation(    قائمة المختصرات  

 االسم الكامل باللغة العربية  االسم الكامل ابللغة األجنبية  االختصار   
UN United nations األمم المتحدة 
IMF International Monetary fund  صندوق النقد الدولي 
WB The world Bank البنك الدولي 
GATT General agreement on tariffs and 

trade  
 االتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة 

WTO  World trade organization   منظمة التجارة العالمية 
WEF World economic forum   المنتدى االقتصادي العالمي 
WCO World customs organisation منظمة الجمارك العالمية 
HS Harmonized system   النظام المنسق لتوصيف البضائع و ترميزها 

UNCTAD United nations conference on trade 

and development  
 )االنكتاد(مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

LPI Logistics Performance Index مؤشر أداء اإلمدادات 
OCDE L'Organisation de coopération 

et de développement économiques 
 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
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  تمهيد:
في االقتصاد وفي تعتبر اإلدارة الجمركية واحدة من اإلدارات المهمة، بالنظر للدور الذي تلعبه  

 وهكذا ينبغيوهذا ما زاد من حدة وتعقيد مهام اإلدارة الجمركية. . البينية والمتعددة األطراف التجارة الدولية
 وأن تقدم خدمات بما ينسجم وهذه التغيرات. .ة أن تؤقلم نفسها مع هذه المتطلباتالجمركي اتر دااإلعلى 

ة تسوية الرسوم الجمركية واإلفراج عن عمليالقوانين واإلجراءات الجمركية، بحيث تسير ط يتبس من خالل
لتكاليف لتقليل  هو ما ينتج عنهو  كما هو معمول به على المستوى العالمي. .البضائع بدون أي تأخير

 المؤسسات االقتصادية. المساهمة في ترقية نشاط من ثمةلصفقات التجارية. و المرتبطة با
يل هو تحقيق هدف التسه اإلدارات الجمركية في أنحاء العالمالتحدي الذي واجهته جميع  إن  

 ويعتبر هذا التجاري دون زعزعة وظيفة الرقابة الجمركية التي تقوم بها، لضمان كفاءة تحصيل اإليرادات.
وبغرض ايجاد حلول لهذا  ليات إصالح وتطوير العمل الجمركي.أكثر الدوافع أهمية للقيام بعم التحدي

مة الجمارك العالمية عدة دراسات ونماذج اتفاقيات الجمركية قدمت منظ تاإلداراالتحدي الذي يواجه 
التسهيل التجاري. بين الرقابة الجمركية و  قتساعد من خاللها اإلدارات الجمركية على كيفية ايجاد التوفي

أحد  هذه االتفاقيةل دالجي  التطبيق قية كيوتو المعدلة، حيث يعتبر اتفا ولعل من بين هذه االتفاقيات نذكر
التي تساهم في تحسين صورة المؤسسة  الجمركية اهةالنز  و  اآلليات التي تزيد من كفاءة العمل الجمركي

 الجمركية أمام المتعاملين معها.
امة التي من شأنها زيادة يعتبر من المداخل اله ،داء القطاع الجمركيأن عصرنة وتطوير إ 

باهتمام كبير من قبل العديد من المنظمات الدولية واإلقليمية  يحظهذا األخير،  ة.مستوى تسهيل التجار 
ين تم طرحه ألول مرة في المؤتمر الوزاري األول المنعقد أ، (WTO)وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية

". وتعتمد جهود تسهيل التجارة على تيسير وتبسيط اإلجراءات المتعلقة بعملية 1996في "سنغافورة 
التصدير واالستيراد، وتحسين البنية األساسية واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجاالت 

وتوفير ضمان  .ر المعرفة في الجوانب التشريعية والتنظيمية القابلة للتطبيقالنقل والجمارك، وتطوي
ئق ة الحاسوبية لتسهيل التداول االلكتروني للوثاراف، واالعتماد على البنية الشبككافة األطمصالح ل

قة وتوفير الدعم في مجاالت اإلدارة وصنع القرار وضبط المخاطر المتعل .المتعلقة بالمعامالت التجارية
 بكافة أوجه سلسلة اإلمدادات الدولية.

إن تسهيل التجارة يعود بالمكاسب على الدولة في شكل زيادة لتدفقات التجارة، وما يرتبط بها من  
وزيادة فرص التوظيف الفع ال للموارد، وزيادة الشفافية  .تقليص لتكلفة الواردات وزيادة حصيلة الصادرات

 .حسين تنافسية اقتصاد الدولةوسالمة تحصيلها ومن ثمة ت .ات الحكوميةاهة إلى جانب ضبط اإليرادوالنز  
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 أوال: إشكالية البحث
 كالتالي:بعد هذا المدخل نحاول إبراز السؤال الجوهري لإلشكالية محل الدراسة  

القتصاد رة اخلارجية يف اإىل أي مدى ميكن أن يساهم تطوير أداء القطاع اجلمركي يف تسهيل التجا
 اجلزائري ؟

 السؤال الرئيسي مجموعة من األسئلة الفرعية وهي كالتالي:عن  وتنبثق 
 ما هي التحوالت األساسية التي شهدها العمل الجمركي على المستوى العالمي؟ .1
هي المتطلبات األساسية لتجسيد العصرنة الجمركية بهدف تطوير أداء القطاع الجمركي ما  .2

 ؟الجزائري 
 اإلدارية الحديثة المستخدمة في قياس األداء الجمركي؟ ما هي اآلليات والطرق  .3
جارة الخارجية وترقيتها في كيف يمكن لتطوير أداء القطاع الجمركي أن يساهم في تسهيل الت .4

 ؟ظل األزمة المالية التي تمر بها الجزائر

 ثانيا: فرضيات البحث
 :ةالتالي ات الرئيسيةالموضوع قمنا بوضع الفرضي لمعالجة جوانب 

، ترقية تسيير الموارد البشريةالتشريعي،  طاراإلتحسين ) اإلدارة الجمركية الجزائرية من خالل تسعى -1
بهدف تطوير  العصرنة الجمركية تجسيدل كمتطلبات أساسية (االتصالسياسة تطبيق التكنولوجيا وترقية 

 ؛أداء القطاع الجمركي
 ؛التجارة الخارجيةسهيل تفي  اإلدارة الجمركية الجزائرية تساهم -2
االطار التشريعي، )وير أداء القطاع الجمركي والمتمثلة في يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد تط -3

على تسهيل التجارة الخارجية لالقتصاد  (تسيير الموارد البشرية، تطبيق التكنولوجيا وسياسة االتصال
 الجزائري.

 مبررات اختيار موضوع البحث :ثالثا
 ما يلي:نذكر الموضوع  أهم أسباب اختيار منإن     

القطاع الجمركي من خالل  وعصرنة تطويرنحو  دارة الجمركيةإلل الجديد توجهمتابعة ال .1
   ؛برامج العصرنة المنجزة

انتقلت من دور التحصيل للرسوم الجمركية في ظل الحماية  أين تطور دور اإلدارة الجمركية .2
 إلى دور مراقبة وتبسيط اإلجراءات في ظل التحرير وإلغاء الرسوم الجمركية؛ 

 ؛في الجزائر االستثمارلقطاع الجمارك في تحسين مناخ  الدور الريادي .3
ء داوعالقته باأل قلة الدراسات النظرية والتحليلية التي تناولت موضوع تسهيل التجارة .4

 .الجمركي في االقتصاد الجزائري 
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 أهداف البحث :رابعا
 نأمل من خالل هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:        

لتحسين العمل  دارة الجمركية الجزائريةات الجمركية التي باشرتها اإلاإلصالحب تعريفال  .1
 ؛التجاري نها زيادة مستوى التسهيل والتي من شأ .الجمركي

ت نفاذ المنتجاوتحول  .تعيق تطور التجارة الخارجية الجزائريةاألسباب الحقيقية التي  تحديد .2
 ؛الجزائرية إلى األسواق الدولية

 تشجع تسهيل التجارة وزيادة نفاذ استعراض أهم السياسات واإلجراءات التي من شأنها أن .3
 سلع الجزائر إلى األسواق العالمية.

 :البحث خامسا: أهمية
 تبرز أهمية البحث في النقاط التالية :         

همية كون تحديد معالم تحديد في غاية األأداء اإلدارة الجمركية الجزائرية،  تعتبر دراسة  .1
 مالئمة؛  ن خالل تشخيص الوضع واقتراح سياساتمعالم القوة الضعف ال يتم إال م

 ؛ الدولية والدور الفع ال لهامكانة االدارة الجمركية ضمن سلسلة االمداد  .2
تقوم العديد من الهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي بتقديم الدعم والمعونة  .3

 من تطوير األداء الجمركي وهذا نظرا ألهمية وحساسية هذا القطاع؛ 
ة، حول  موضوع تسهيل التجار  لى مستوى منظمة التجارة العالميةع تسارع وتيرة المفاوضات .4

 واشراك وفود جمركية من الدول األعضاء في مفاوضات تسهيل التجارة؛
مما يجعل  ،تبني منظمة الجمارك العالمية إطار معايير ألمن وسالمة وتسهيل التجارة الدولية .5

 .على المستوى العالمي موضوع التسهيل التجاري ذو أهمية كبيرة

 البحث مجالسادسا: 
تقتضي منهجية البحث العلمي بهدف االقتراب من الموضوعية، وتيسير الوصول إلى استنتاجات         

لإلشكالية  مجاللدراسة. وذلك بوضع منطقية، ضرورة التحكم في إطار التحليل المتعلق بطبيعة هذه ا
 . محل الدراسة

 النظري: مجالال -1
ء سيهدف البحث إلى اإلحاطة بجوانب معرفية ذات الصلة بموضوع تسهيل التجارة واألدا        
 وهذا في حدود اإلشكالية المقترحة واإلجابة على فرضياتها. .الجمركي

 ني:الزم مجالال -2
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تاح وانف .والت التي أفرزتها ظاهرة العولمةالتحضمن ني في مجاله الزم يأتي هذا البحث        
لزيادة حجم المبادالت  التجارية وما تقتضيه من تسهيل لإلجراءات .االقتصاديات على بعضها البعض

الدولية واإلقليمية. وهي تدفع بالتحول  . في إطار التوجه نحو التكامالت االقتصاديةالتجارية بين الدول
يكون ضمن مسار المستوى الوطني أما على  نحو اقتصاد عالمي مبني على نظام تجاري متكامل.

دارة الجمركية ك الجزائرية ضمن برنامج عصرنة اإلدارة الجمار اإلصالحات الجمركية التي باشرتها إ
صالحات قامت الجمركي. ومواصلة لمسيرة اإل يجابية على القطاعوما حققه من حصيلة إ 2010 -2007

 .2019-2016المديرية العامة للجمارك الجزائرية بإعداد المخطط االستراتيجي 

 المنهج المتبع في الدراسة :سابعا 
اريخي قصد ابراز المحطات التاريخية الت المنهج كل من: إتباع ةالدراسمحل إلشكالية تتطلب ا        

وتحليلها من  الوصفي لإللمام بجوانب الدراسةباإلضافة إلى المنهج  لبعض القضايا المرتبطة بالدراسة.
باستخدام أدوات التحليل  خالل الدراسة الميدانية التي أجريناها والتي إتباعنا فيها أسلوب االستبانة

تحليل النتائج وتفسيرها ل . (SPSS)المدمجة في البرنامج االحصائي للعلوم االجتماعية  اإلحصائي
وكذا أسلوب المقابالت مع كل من: المدير العام للجمارك  إحصائيا وتقدير التفاعل بين المعامالت.

الجزائرية وبعض المدراء المركزيين والمدير الجهوي للجمارك بسطيف. وهذا قصد تدعيم الدراسة 
 واالستفادة من آرائهم في موضوع البحث.

 الدراسات السابقة :ثامنا
االشكالية محل الدراسة على جملة من الدراسات ذات العالقة بموضوع الجمارك وتسهيل  اعتمدت

 التجارة ويمكن أن نوردها على الشكل التالي:

 : بعنوان .زايد مرادللباحث: األولى الدراسة 
 .2005جامعة الجزائر.  دكتوراه دولة،أطروحة  ،دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق ) حالة الجزائر(

متوسطية وآفاق  تناولت الدراسة في مجملها مراحل تطور التجارة الخارجية، واتفاق الشراكة األورو
انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، وانعكاسات التفكيك التعريفي على المبادالت التجارية. كما 

دارة الجمركية يث اإلثم تطرق إلى إصالح وتحد تناول الباحث دور الجمارك في ظل اقتصاد مخطط،
ولعل هذا التشخيص المفصل لإلدارة  وأهم التعديالت التي أجريت على التعريفة الجمركية. الجزائرية.

قام به الباحث هو الذي أفادنا في بناء الموضوع. وحاولنا تطوير الدراسة من  الجمركية الجزائرية الذي
خالل التعمق في موضوع العصرنة الجمركية وقياس األداء وأثرهما على تسهيل التجارة الخارجية في 

 الجزائر.
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 :  بعنوان Luc De Wulf & Gerard Mclinden: للباحثين الدراسة الثانية
Customs Modernization Project Preparation and Implementation Guidelines 

 2006في سنة:  World Bank: الصادرة عن
وكذا  .القطاع الذي يربط الدولة بالعالم الخارجي البداية أهمية الجمارك باعتباره تناولت الدراسة في

الكاتبان على مبادرات اإلصالح  اكما عرجمساهمتها في تحصيل اإليرادات لصالح الخزينة العامة، 
كما تناوال أهمية إدارة المخاطر على مستوى اإلدارة الجمركية وذلك  .والتحديث والدروس المستفادة منها

لحماية البلد من أي خطر ومواجهة التجارة غير المشروعة. كما قاما بتصميم مخطط يظهر كيف تتم 
من وضع األسس الرئيسية لعملية اإلصالح ثم تطوير  عملية اإلصالح والتحديث حيث ينطلق في البداية

مالئم للرؤية المستقبلية بعد ذلك تتم عملية التشخيص للفجوة الموجودة في األداء الحالي والرؤية 
وفي األخير ذكرا شيئا مهما أن مبادرات  .المستقبلية لها ثم كيف تتم عملية التدخالت ثم التطبيق

تنطلق من تشخيص الوضع الحالي لجمارك البلد المعني ثم يتم الشروع اإلصالح والتحديث لكل بلد أن 
والدراسة هذه تعتبر مفيدة من حيث أنها تعطي نظرة على توضح مجاالت التطوير  في عملية اإلصالح.
 واالصالح الجمركي.

 :بعنوان Robert Ireland, Thomas Cantens, and Tadashi Yasui  :ينيللباحث الدراسة الثالثة
An Overview of Performance Measurement in Customs Administrations 

 .2011بتاريخ   World Customs Organization الصادرة عن:
تناولت هذه الدراسة في البداية مدخل عام إلى مفهوم قياس األداء والفوائد التي يمكن أن نجنيها 

تم دراسة موضوع قياس األداء في اإلدارة الجمركية من خالل توضيح أهم المؤشرات التي يمكن  منه. ثم
أن نستعملها في قياس األداء باإلدارة الجمركية. كما تم توضيح بعض المؤشرات الشائعة التي تستعملها 

تنا صورة جلية عن اإلدارات الجمركية على المستوى العالمي. ولقد أفادتنا الدراسة من خالل كونها أعط
 موضوع قياس األداء في اإلدارة الجمركية. الذي حاولنا ربطه بموضوع تسهيل الجارة.

 :  بعنوان Alen Benazić : للباحث الدراسة الرابعة 
Measuring efficiency in the Croatian customs service 

 2012 بتاريخ Croatian/ Financial Theory and Practice  :الصادرة عن مجلة
. ثم تكلم الباحث عن وتحليها تناولت الدراسة في بدايتها مدخل إلى الخدمات الجمركية. من خالل تعريفها

إلى تبني  ومن بينها جمارك كرواتيا الجمركية تمحددات كفاءة الخدمة الجمركية. التي تسعى جميع اإلدارا
ركية. كما عرج الباحث على األدوار بغرض إضفاء طابع الجودة على الخدمة الجم ،هذه المحددات

وزيادة انفتاح االقتصاديات على بعضها  .األساسية لإلدارة الجمركية في ظل تنامي االقتصاد العالمي
ولقد أفادنا المقال من خالل اعطائنا صورة واضحة حول نموذج الكفاءة الجمركية. وهذا ما البعض. 

   ي العمل الجمركي وكيفية تجسيدها في الجمارك الجزائري. ساعدنا في البحث على معرفة النماذج المثلى ف
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 :  بعنوان Tayseer Younis : للباحث خامسةالدراسة ال
Challenges and Opportunities of Customs  Reform and Trade Facilitation: Jordan’s 

Experience 

  Jordan Customs Department الصادرة عن:

في البداية مفهوم التسهيل التجاري ودوره في التنمية االقتصادية وفي نقطة  البحثية تناولت الورقة
أخرى ذكر الدور التقليدي للجمارك المتمثل في جمع الرسوم الجمركية كما عرج على الدور الحديث 

ى لمصالح الجمارك في ظل توجه الدول نحو التكتالت اإلقليمية وإلغاء الرسوم الجمركية، ثم تطرق إل
التطور التاريخي الذي مرت به الجمارك األردنية والخلفية التشريعية لها. وفي محور آخر تناول رؤية 

وفي  نها المساهمة في التسهيل التجاري.أطلع إلى تقديم خدمات ممتازة من شالجمارك األردنية التي تت
ركية. وفي محور أخير محور آخر تناول أغراض اإلصالح وهي تبسيط اإلجراءات والرقي بالخدمة الجم

هذه الدراسة أفادتنا في بناء  أوضح ماهي المجاالت الرئيسية المتبعة لتطوير وتحديث الجمارك األردنية.
الجانب التطبيقي المتعلق بالدراسة التي قمنا بها، من خالل اضافة بعض العناصر التي تتطلبها الدراسة 

   واالسقاط على الجمارك الجزائرية.

 :بعنوان Guillermo L. Parayno Jr: للباحث ادسةالدراسة الس
Trade Facilitation and Customs Modernization The Philippine Experience 

   2004في سنة: World Bank   الصادرة عن: 
وما ميزها من ضعف في  1992تناول هذا المقال الوضع الذي كانت عليه الجمارك الفلبينية قبل سنة 

في استعمال  األداء من تفشي لظاهرة البيروقراطية اإلدارية وتعقد في تسوية المعامالت التجارية ونقص
ق برنامج إصالح وتحديث شامل حدث ولكن بعد خمس سنوات ومن خالل تطبي .تكنولوجيا المعلومات

 .تي ساعدت على نجاح عملية اإلصالحكما تناول العوامل الرئيسية ال .تغير ملحوظ في مستوى األداء
وفي األخير خلص إلى أن التوجه نحو اإلصالح الجمركي وتسهيل التجارة أتى بفوائد لم تكن متوقعة على 

 الفلبين.       

  :بعنوان. مقنعي فتيحةالدراسة السابعة للباحثة: 
، مذكرة دراسة حالة الجزائر اتجاهات طوير وتحديث إدارة الجمارك في ظل التحوالت االقتصادية الراهنة

 ماجيستير.
 .2009الصادرة عن:  جامعة ورقلة، 

تناولت الباحثة في هذه الدراسة التطورات االقتصادية السائدة في العالم. وتوجه الدول نحو االنضمام الى 
همة االتفاقيات االقليمية ومتعددة االطراف. كا أشارت الى التطورات التي تطبع العمل الجمركي. ومسا

منظمة الجمارك العالمية في ترقية العمل الجمركي. ثم تكلمت عن التحوالت التي شهدها العمل الجمركي 
في الجزائر. ولعل هذه الدراسة توضح جانب هام حول مالمح التطوير الجمركي. لكنها لم تفصل في 
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ودورها في  ت التطويرليه في هذه الدراسة من خالل التفصيل في اتجاهاإما نسعى  معالم التطوير. وهو
 .  ارجيةالخ تسهيل التجارة

 :بعنوان .منى محمود حسين: ةللباحث ثامنةالدراسة ال
 ، مذكرة ماجستير.مة تيسير التجارةتبسيط اإلجراءات الجمركية في إطار منظو  

 .2013 بتاريخ العربية للعلوم والنقل البحري، ةاألكاديمي الصادرة عن:
توى المنافذ الحدودية. وكذا جراءات الجمركية على مسسير اإلت الباحثة في هذه الدراسة تناول

دور المنظمات الدولية في تيسير  ام المستودعات. باإلضافة الى توضيحجراءات العبور ونظسير إ
جت على دور وعلى رأسها كل من منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية. كما عر   .التجارة

بعملية اسقاط من خالل توضيح  الباحثة خير قامتالعمل الجمركي. وفي األ في عصرنة تفاقية كيوتوإ
وفي الحقيقة تفيدنا هذه الدراسة في كيفية  .المصرية في تيسير التجارة الخارجيةهمية الجمارك مدى أ 

 تجسيد هذه التجربة في إدارة الجمارك الجزائرية.

 : صعوبات الدراسةتاسعا
 أن نجمع صعوبات الدراسة في النقاط التالية: يمكن
قلة المراجع المتعلقة بدراسة المادة الجمركية، وإن وجدت تكون في شكل عام وغير عميقة في  .1

 دراسة القضايا الجمركية الحديثة؛
 خذ منا وقت طويل؛بناء االستبيان وتوزيعه واسترجاعه أ .2

    : تقسيمات الدراسةعاشرا
 الدراسة وفق المخطط التالي: اإلشكالية محل الدراسة قمنا بتقسيمجابة عن بغرض اإل

 التقليدي والحديثالمفهوم ين تناولنا في بدايته ، أول مدخل القتصاديات الجماركتناولنا في الفصل األ
ثم انتقلنا لتوضيح العمل الجمركي في القرن  ،وكذا المسار التاريخي للعمل الجمركي عبر الزمن للجمارك.

ة. هذه الزيادة التي تستلزم كفاءة زيادة كبيرة في حجم المبادالت التجاريفي ظل وجود  ،حد والعشرينالوا
نسعى من خاللها  جراءات جمركة البضائع. التي. وهذا ما قادنا إلى توضيح إفي العمل الجمركي وفعالية

معرفة منشأ ولكي نضبط هذه الحصيلة ال بد من  .لى تحديد الرسوم المستحقة لصالح خزينة الدولةإ
تناولنا السياسة الجمركية ثم  . سالميراسة الضرائب الجمركية من منظور إلى دالبضاعة. ثم انتقلنا إ

. لكن في ظل تطور دعم الصادراتسياسة ثر كل من سياسة الحماية و ، أين حللنا أثار االقتصادية لهاواآل
نظمة تنافسية االقتصاد الوطني وهي األ هم في زيادةايا أخرى يمكنها أن تسالعمل الجمركي أصبح يوفر مز 

 الجمركية االقتصادية.
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لك من خالل توضيح وكان ذ .دائهافتناولنا فيه عصرنة اإلدارة الجمركية وآليات تطوير أما الفصل الثاني أ
ة التنظير ز بموجري تمي  جاء وفق سياق نظ ،دارة الجمركية الذي يعتبر مفهوما حديثامفهوم عصرنة اإل

جنا دارة الجمركية وتنافسية االقتصاد الوطني. بعد ذلك عر  نا العالقة بين عصرنة اإلللحكم الراشد. كما بي  
ت التقليدية والحديثة في قياس ليا. وأبرزنا اآلداء وطرق قياسه في المنظمات الحكوميةعلى مفهوم األ

ليات التي وضعتها منظمة الجمارك في اإلدارة الجمركية واآل األداء. لننتقل فيما بعد إلى دراسة األداء
مة الجمركية من خالل تطبيق مدخل ليات ترقية الخدهذا السياق. ثم سلطنا الضوء على آالعالمية في 

 .والتوجه نحو الجمارك الرقمية دارة الجودة الشاملةإ
ق النظري لمفهوم تسهيل بدأنا بالشتسهيل التجارة الخارجية، أين ما الفصل الثالث فخصصناه لدراسة أ

ل التجارة لى توضيح سلسلة المفاوضات الجارية حول موضوع تسهي. ثم انتقلنا إبعاده االقتصاديةالتجارة وأ
هم المنظمات الدولية التي ُتعنى بقضايا تسهيل التجارة وعلى رأسها منظمة التجارة على المستوى الدولي. وأ 

  .التكامل بينهما فيما يخص قضايا تسهيل التجارة لميةالعالمية ومنظمة الجمارك العا
دارة قة بين تسهيل التجارة وعصرنة اإلفحواه يدور حول دراسة العالفكان  ،أما الفصل الرابع واالخير

زمة النفطية رية، في ظل األعلى واقع التجارة الخارجية الجزائ جنا في البدايةالجمركية الجزائرية. حيث عر  
نافسية المنتجات الجزائرية في وتكلمنا عن سبل ايجاد البدائل االقتصادية وترقية ت .العالمالتي يشهدها 

لى دراسة التحول جية الجزائرية. لننتقل فيما بعد إسواق الخارجية. بعد ذلك تناولنا تحديات التجارة الخار األ
محطات التاريخية التي مرت لل داالستراتيجي الذي شهده العمل الجمركي في الجزائر. وكانت البداية بسر 

. وكذا 2010 - 2007ية الجزائرية دارة الجمركرية. ثم تناولنا برنامج عصرنة اإلدارة الجمركية الجزائبها اإل
ساسية للمخطط االستراتيجي لعصرنة الجمارك ه اإليجابية. ثم انتقلنا إلى توضيح المعالم األبراز حصيلتإ

 .الدراسة والعينة المستهدفة نا أداة فين عر  ، ألى الدراسة الميدانيةقلنا إ. بعد ذلك انت2019 – 2016الجزائرية 
فروض الدراسة. ثم تناولنا الرؤية االستراتيجية إلدارة الجمارك من خالل المقابلة التي  باختباروقمنا 

 اجريناها مع المدير العام للجمارك الجزائرية.
جابة عن . وبينا فيها اإلشكالية محل الدراسةيها بأهمية اإلرنا فخير قمنا بإعداد خاتمة للموضوع ذك  وفي األ

لتتكون لنا في نهاية البحث جملة من  ،الفرضيات. وهو ما سمح لنا بوضع مقترحات خاصة بالدراسة
 اآلفاق البحثية. 
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 :الفصل األول تمهيد
 صفقات بإتمامالخاصة  ،حلقة مهمة من حلقات سلسلة االمداد الدولية العملية الجمركية تعتبر

بعد االتفاق مليات التجارة الخارجية، حيث تكون خيرة من عولي للسلع، باعتبارها المرحلة األالتبادل الد
جراءات التصدير واالستيراد التفصيلية إو  التسوية الماليةترتيب و المستوردة، وبعد أدرة على الصفقة المص

مثابة حلقة في سلسلة طويلة تشمل . وبالتالي تعتبر بالنقل والتأمين والتفريغواتمام عمليات الشحن و 
بكل كفاءة العملية الجمركية ستنعكس  ساس فإنوعلى هذا األ .التجارة الخارجية تمام عملياتإجراءات إ

 حدى مقومات القدرة التنافسية لتلك العملية التجارية.إوتشكل  .تمام العملية التجارية ككلإفاءة تأكيد على ك
 داة مهمة في االقتصاديات الحديثة.أباإلدارة الجمركية  االهتمامصبح أومن هذا المنطلق 

 التالية: مباحثاللمزيد من التفاصيل في الموضوع ندرج و  
 

 
 
 
 

  

 مدخل لتحديد طبيعة العمل الجمركيول: المبحث األ 
   جراءات الجمركةالجمركي وضرورة تبسيط إ مللتقيي ةالمنشأ كضرور أهمية تحديد  المبحث الثاني:

 السياسة التجارية واآلثار االقتصادية للجمارك بين التأييد والمعارضةالمبحث الثالث: 
 ترقية نشاط المؤسسة االقتصادية في االقتصادية الجمركية نظمةاأل دور: الرابع المبحث
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 العمل الجمركي مدخل لتحديد طبيعة ول: المبحث األ 

 يعتبر العمل الجمركي حلقة مهمة ضمن مكونات سلسلة اإلمداد الدولية. وأداة لتنفيذ سياسة الدولة
وجمع الحقوق المرتبطة بهذه  .من خالل تنظيم حركة المبادالت التجارية في مجال التجارة الخارجية.

أصبحت تشكله التجارة  التدفقات التجارية بين الدول. ولماالعمليات التجارية. وفي ظل تنامي حركة 
ري أن تلعب الجمارك من الضرو  . صارالدولية من دور هام في زيادة مستويات النمو االقتصادي للبلدان

وعلى هذا األساس  سواق الدولية.مؤسسات وسهولة ولوج السلع الوطنية إلى األدور الداعم لتنافسية ال
هذا المبحث تعريف الجمارك  فينبين  ومن ثمة صبح العمل الجمركي يختلف في الحاضر عن الماضي.أ

هداف االستراتيجية الخاصة كما نبرز األ .مفهوم التعريفة الجمركيةوكذا  ور التقليدي والحديثوفق المنظ
 بالعمل الجمركي.

 
 

 

 
  

 تطور مفهوم الجمارك والتعريفة الجمركيةول: المطلب األ 
 سالميتقليدي واإلالضرائب الجمركية من المنظور ال :نيالمطلب الثا

 والعشرين الواحد القرن  في وأولوياتها الجمارك إلدارة االستراتيجية األهدافالمطلب الثالث:  
 دور الجمارك الجزائرية في حماية البيئة في ظل التطور العالمي للجريمة البيئية المطلب الرابع:
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 التعريفة الجمركيةو الجماركمفهوم تطور ول: المطلب األ 
كما نعرج كذلك على  .نتناول في هذا المطلب كل من التعريف التقليدي والحديث للعمل الجمركي

كما  .عمالاج التغيرات التي شهدتها بيئة األوالتي كانت نت .التطورات التي طرأت على العمل الجمركي
دون أن ننسى  نوضح مفهوم التعريفة الجمركية وأهميتها بالنسبة لضبط عمل اإلدارة الجمركية. وهذا

 التعديالت التي أدخلتها إدارة الجمارك الجزائرية على التعريفة الجمركية.
  وسوف نعالج بالتحليل هذا المطلب في العناصر التالية: 

  لعمل الجمركيل المقاربة التقليدية والحديثةول: الفرع األ 
 -عمالمكونات بيئة األ تطورلراجع وهذا  .الجمركي يجده في تطور مستمرإن المتتبع للنشاط 

ر على تغي   طرأ نلكن اآل يرادات.في البداية على تعظيم جمع اال. حيث كان يركز -كما أشرنا سابقا 
دخلت على التعريف التقليدي متغيرات جديدة وهو ما نود أن أحيث  ه،هدافأ تعريف العمل الجمركي و 

 .نبرزه

 التقليدي للجمارك: مدخلال وال:أ
تحصيل الضرائب الجمركية المستحقة المتعلق ب القانون الجمركيتطبيق ب المكلفةدارة اإلتعتبر 

 ية للنظم االقتصادية لكل دولةواستيفاء الشروط والقيود االستيرادية المقرر عليها، حما ،للخزينة العمومية
 .1خالل بالنظام االقتصادي الذي تحميه التشريعات االقتصاديةإيمثل  رق لهذه التشريعاتأي خو 

وحسب مسرد المصطلحات الجمركية الصادر عن منظمة الجمارك العالمية يعني مصطلح 
 جمارك ما يلي:

تتولى دارة القانون الجمركي وتحصيل الرسوم والضرائب. كما هة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ وإ" الج
 .2و تخزين السلع"نقل أأو و استيراد المتعلقة بتصدير أخرى واللوائح األنظمة تطبيق األا مسؤولية يض  أ

 الحديث للجمارك: مدخلال ثانيا:
 :3كز المفهوم الحديث للجمارك علىر ي

 
 خدمة االقتصاد )تسهيل التجارة(؛ .1
 (؛والمسؤولية االجتماعية خدمة المواطن )مبدأ الشراكة .2

                                                           
 .228، ص2005أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر،  دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق حالة الجزائر،زايد مراد، 1

2
 World Customs Organization, Glossary Of International Customs Terms, Brussels, 2013, p08. 

، ورشة تسهيل التجارة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، اللجنة دور الجمارك اللبنانية في تسهيل التجارة وخدمة االقتصادأنطوان قصاص،  3
 ( انظر الموقع: 2015/  03/  15، )01، ص2006نوفمبر  07 – 06االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، األمم المتحدة، 

http:// www.escwa.org.  

http://www.escwa.org/
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 1توفير المعلومات لبناء السياسات االقتصادية الصائبة. .3
 : الحديث لإلدارة الجمركية هوالمفهوم وبالتالي يمكن القول بأن 

لكل  ،والمبني على خطة استراتيجية شاملة .تلك اإلدارة المبنية على المنهج التشاركي في التسيير
والمثمنة لمواردها المادية والبشرية. والحارسة لحقوق الدولة  .متطلبات العمل اإلداري الجمركي المعاصر

المواطن. والمسهلة للنشاط التجاري لضمان تنافسية المؤسسة االقتصادية. وهذا قصد المشاركة في  وخدمة
 أهداف التنمية المستدامة للبلد.

 ومراحله األساسية تطور العمل الجمركيتفسير  ثالثا:
الجمركية إلى إدارة جمركية وصوال في  هوم السلطةمن مف نتقلا نهأي ركالمتتبع للعمل الجم يالحظ

 من مفهوم القوة .الجمركية مر يتطلب تحول في المهمةألا وهذا .الجمركية الخدمةلى مفهوم مرحلة ثالثة إ
نه تغيير شامل في لى القول أإ وهذا يقودنا .وم الخدمة ورضا العميل ومراعاة احتياجاتهلى مفهإوالجباية 

 يخصص كلسلوب القطاع الخاص الذي أالتسيير وفق لى إ الحكومي البيروقراطي تسييرمن ال االتجاه
االستراتيجيات التي تدعم درجة الرضا وترفع من معدالتها ويقوم بتبني  .لرغبات العميل ورضاه هاهتمام

 في كل يوم وفي كل معاملة.
 ن نلخص هذه المراحل في الشكل التالي:أويمكن 

 تطور العمل الجمركي مراحل (:1رقم ) الشكل
 
 
 

الدار المصرية للنشر والتوزيع، مصر، طبعة  ،نظرة تحليلية على القضايا الجمركية المعاصرة في االلفية الثالثةمحمود ابو العال،  المصدر:
 .53، ص2012

 الخصائص المميزة لكل مرحلة: تحليل
خرى، وسوف نورد هذه بأن لكل مرحلة صفات تميزها عن األالمالحظ لهذه المراحل يجد  نإ

 الخصائص على النحو التالي:الصفات و 

 تتميز هذه المرحلة بما يلي مرحلة سلطة جمركية: -1
 تعمل الجمارك بصفتها مصلحة سيادية مشرفة على المركز المالي للدولة؛ - أ

                                                           
1

حصائيات والتفاصيل الخاصة بعمليات التجارة كونه يعطي كل اإل .عالم التابع لمديرية الجماركحصاء واإلكون هذه العملية من خالل مركز اإلت 
ستحداث نظام ا 2015وهذا مثلما تم في سنة  .رية المناسبةليتم بناء السياسة التجا ،ومن ثمة تعرف الحكومة وضع الميزان التجاري  .الخارجية

ومن ثمة تشجيع االستهالك المحلي وما رافقه من حمالت مثل حملة  .لسلع التي يوجد مثيلتها وطنياالية للحد من استيراد آالحصص في الواردات ك
 لنستهلك جزائريا.

 خدمة مجركية ادارة مجركية سلطة مجركية
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 ؛يميز طابع نشاطها مفهوم السلطوية - ب
 ؛خرى داء العناصر األأعلى عنصر التحصيل دون النظر في  دائهاأيركز مفهوم  - ت
 .غياب مفهوم الشراكة مع العميل - ث

من خصائص هذه لجمركي وتغير في المفهوم، و هناك تطور نوعي في العمل ادارة جمركية: إمرحلة  -2
 المرحلة ما يلي

 ؛كثرأ داري إلعمل الجمركي في شكل ر اتبلو    - أ
د بشكل تقي   ، العتبار وجوداهتمام بالجانب االجرائي المستندي دون مراعاة مصلحة المتعامل  - ب

 دارة المركزية؛لى اإلإالتقارير التي ترسل 
 التقصير في االهتمام بالعمليات التي تضر باالقتصاد مثل ظاهرة التهريب؛ - ت
 تواصل االهتمام بالجانب المالي على حساب بقية الجوانب االخرى. - ث

 مرحلة خدمة جمركية: -3
عمال من تطور على جميع لما شهدته بيئة األ هذا نتاجفزة نوعية في العمل الجمركي و ق حدثت

 :1صعدة ومن مميزاتها نذكراأل
وذلك  .تحت مظلة منظمة التجارة العالميةمفهوم تسهيل التجارة كمطلب من طرف الدول  بروز - أ

جل ألى ضرورة التقيد بهذا المبدأ من إفضت أحزمة من المفاوضات الشاقة التي  من خالل
 يجابي؛تحقيق االندماج التجاري اإل

 لكترونية؛دارة اإلل نحو اإلال والتحو  تنامي تكنولوجيا المعلومات واالتص - ب
لى تحسين وتطوير العمل إالعديد من المبادرات التي تهدف  تبني منظمة الجمارك العالمية - ت

التنسيق مع تعامل االقتصادي المعتمد، لية المآري، الشراكة مع المجتمع التجا :ثلالجمركي م
 ؛االخرى  اتدار الهيئات واإل

 وما يتطلب من تغيير في المواقف. ،العالمية مدادمن سلسلة اإلأشكالية حماية البيئة و إ - ث

 الفرع الثاني: مفهوم التعريفة الجمركية
في هذا الفرع مفهوم التعريفة الجمركية من خالل تبيان المحطات التاريخية التي مرت  يمكن تناول

 بها. كما نتناول أيضا التعريفة الجمركية الجزائرية. 
   

                                                           
1

تطوير يتم االعتماد عليها أي  بمثابة الخطوط العريضة ألي استراتيجية معتمدة من قبل النقاط التي يتم سردها فيما بعد تمثل محاور اساسية في ال 
 أي ادارة جمركية.
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 التعريفة الجمركية تعريف :أوال
و البنود التفصيلية التي تشمل الترتيب السلعي للواردات والصادرات والضريبة أهي الجداول 

الجمركية وهي تختلف من الجمركية المحددة لكل بند من تلك البنود. التي تشتمل عليها جداول التعريفة 
 (1أنظر الملحق ) .1خرى أدولة الى 

 التطور التاريخي للتعريفة الجمركية :ثانيا
 ن نوجزها في المراحل التالية:ريخية هامة يمكن أالجمركية محطات تاشهدت التعريفة 

 19المرحلة األولى حتى نهاية القرن 
كانت كل دولة تقوم بوضع جدول لفئات السلع الخاصة  ، حيثزت التعريفة الجمركية بالبساطةتمي  

لم تتسم  الجمركية التعريفة نأ لدول األخرى. بمعنىودون مراعاة حاجات ا .وفقا لحاجتها الخاصة ،بها
 ي.دولال بالطابع

 المرحلة الثانية: تداعيات الثورة الصناعية على التعريفة الجمركية
 . لتصنيف السلع وتبويبها لنظام دولي أثر كبير على زيادة الحاجة ،الثورة الصناعية كان لظهور

مدونة دولية قياسية موحدة لى . بهدف التوصل إ1927ول مؤتمر عالمي بهذا الخصوص سنة حيث عقد أ
 .لغة جمركية مقبولة من طرف المجتمع التجاري الدولي من خالل اعتماد ،للتعريفة الجمركية

 التجارة الدولية إلحصائياتلثاني : مدونة المؤتمر االمرحلة الثالثة
 186ضمت أين  1922وكان اعتماد المدونة رسميا سنة  1913في بروكسل  تم انعقاد هذا المؤتمر

 مجموعات. 05سلعة مرتبة في خمس 

 : مدونة جنيفالرابعة المرحلة
بندا  911شكل جدول يضم  على 1927القتصاد العالمي في جنيف عدت من طرف مؤتمر اأ 

 قسما. 21فصال موزعين على  86مرتبا في 

 : مدونة مجلس التعاون الجمركيالمرحلة الخامسة
اتفاقية " مدونة تصنيف البضائع في التعريفات الجمركية" تحت رعاية  1950سنة في عقدت 

 21لى مدونة مجلس التعاون الجمركي وتضم إ 1974سمها سنة وغير إ .الجات عرفت بمدونة بروكسل
) رقمين  .04ربعة . وكل بند يتشكل من أبندا تعريفيا 1083لى ، مقسمة إفصال 99قسما موزعا على 

 .1987وكذا سنة  1965رقمين للقسم وعدلت هذه المدونة سنة  –للفصل 

                                                           
 .20ص ،2009ة للنشر والتوزيع، القاهرة، ، مكتبة الحرياقتصاديات الجمارك بين النظرية والتطبيقمحمد حامد عبدالرزاق،  1
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 المنسق لتصنيف وترميز البضائع النظام : مدونة السادسة المرحلة
 تاريخ االتفاقية -1

ودخلت حيز التنفيذ في جانفي  .1983المصادقة على االتفاقية الدولية لهذا النظام في جوان  تتم
كثر من ، يشمل النظام المنسق على أرقام عالميةأ 06المدونة من  . وتتكون دولة 40من طرف  1988
أرقام وبنود فرعية  04. وبنود من أربعة فصل 97قسما موزعة على  21لى ، مقسمة إمجموعة سلعية 5000

 .1كثرأرقام أو أ 10مل والكثير من الدول تعتمد على ترميز يشت .رقامأ 06من ستة 

 أهداف النظام المنسق -2
 :2النظام المنسق إلى تحقيق ما يلييسعى 

 اإلحصاءات التجارية: -أ
يعتبر الهدف اإلحصائي أهم أهداف النظام المنسق ويترتب على دقة اإلحصاءات التجارية عدة 
إيجابيات أهمها الرجوع إليها في دراسة الجدوى االقتصادية ألي مشروع صناعي أو انتاجي. وكذلك تظهر 

 لدى دراسة حاالت اإلغراق التي تواجهها بعض الصناعات المحلية. أهمية اإلحصائيات الدقيقة

 تسهيل المفاوضات التجارية بين الدول: -ب
يضمن النظام المنسق كلغة تفاهم عالمية تحديد نوع السلع المطلوب إجراء التفاوض بشأنها بين 

الذي قد يقع عادة في نوعية الدول لغرض توقيع أية اتفاقيات ثنائية أو اقليمية أو دولية ويمنع التجاوز 
 السلع المتفق عليها.

 تسهيل اإلجراءات الجمركية: -ج
يتميز النظام المنسق عن أي تصنيف آخر بتحقيقه لألغراض الجمركية وذلك لدقته ووضوحه فيما 

و جرائية لفسح السلع أات القياسية وغيرها من القيود اإليتعلق بتحليل السلع والتأكد من مطابقتها للمواصف
 ما يتعلق بتطبيق اإلعفاء أو تحصيل الرسوم الجمركية على السلع.

 استخدام النظام المنسق ألغراض تعريفات الشحن والبريد: -د
استخدام مسميات السلع ورموزها بالنظام المنسق ألغراض الشحن والبريد بحيث يمكن  يمكن

تطبيق جدول النظام المنسق موضحا أمام كل سلعة تكاليف نقل الطرود البريدية سواء داخل أو خارج 
 الدولة.

                                                           
1
 Organisation Mondiale Des Douanes, convention internationale sur le système harmonise de désignation 

et de codification des marchandises, (Bruxelles, 14 juin 1983).  

 
2
 .43-42صمارات العربية المتحدة ، ، اإل، دائرة المالية2011 دليل االجراءات الجمركيةدارة العامة للجمارك، اإل 
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 تبسيط الوثائق التجارية ونقل المعلومات: -ه
يانات التجارية خصوصا لدى تقديم عروض الشراء يهدف النظام المنسق إلى تبسيط الوثائق والب

 لغات الشعوب ومفاهيمها بين هذه الدول. اختلفتأو البيع المتبادلة بين المصدرين والمستوردين مهما 

 استخدام النظام المنسق في إحصائية اإلنتاج: -و
نتاج تستطيع الجهات المسؤولة في الدولة استخدام رموز النظام المنسق لمعرفة مقدار اإل

ومسميات السلع المنتجة ومكوناتها وتهي ئتها ومجال استخدامها مما يوفر مناخا جيدا للدراسات االقتصادية 
 واإلستشارية.

 متطلبات الوصول إلى تصنيف صحيح ضمن النظام المنسق: -3
 :1لغرض الوصول إلى تصنيف صحيح يتطلب ما يلي 

 فيما يتعلق بالبضاعة: -أ
 ما هي البضاعة؟ .1
 المادة المصنوعة منها؟ ما هي .2
 مجال استخدامها أو ألي شيء تستخدم؛ .3
 بأي شكل تم استيرادها؟ .4
 هل هي قابلة للتبنيد بأكثر من بند؟ .5

 فيما يتعلق بالنظام المنسق -ب
 الرجوع إلى فهرس النظام المنسق )التعريفة الجمركية المنسقة( واختيار القسم المناسب؛ .1
 تحديد رقم الفصل المناسب؛ .2
 على المالحظات ذات العالقة؛االطالع  .3
 مالحظة القسم -أ
 مالحظة الفصل -ب
 مالحظة البند الفرعي -ت

 : التعريفة الجمركية الجزائريةثالثا
 :األساس القانوني -1

يستند وجود التعريفة الجمركية الجزائرية على جملة من القوانين، يمكن نستدل بها وفق الطرح 
 التالي:

                                                           
1
 .44نفس المرجع السابق، ص 
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 لتعيين المنسق النظام حول الدولية االتفاقية على الموافقة 1991 ابريل 27 في مؤرخ 09-91 رقم قانون ال -أ
1983 سنة يونيو 14 في ببروكسل المحررة البضائع وترميز

1. 
 النظام حول الدولية االتفاقية على المصادقة يتضمن 1991 يوليو مؤرخ 241-91 رقم رئاسي مرسومال -ب

1983 سنة يونيو 14 يوم ببروكسل الموقعة البضائع وترميز لتعيين المنسق
2. 

 .3، يتضمن تأسيس تعريفة جمركية جديدة2001غشت  20مؤرخ  02-01مر رقم ألا -ج
 20المؤرخ في  02-01، يتضمن الموافقة على االمر رقم 2001مؤرخ في اكتوبر  15-01قانون رقم ال -د

 .4المتضمن تأسيس تعريفة جمركية جديدة 2001غشت 
 (.10و 6متضمن قانون الجمارك )المادة ال 21.07.1979المؤرخ في  07-79القانون رقم  -ه

 رقام(.أ 08) 2016سبتمبر  18قبل تاريخ  الجزائرية تركيبة التعريفة الجمركية -2
 :5ما يليأرقام بموجب اتفاقية النظام المنسق السابقة الذكر وهي ك 08تتكون من ثمانية 

 الفرعية: خاصة بمدونة النظام المنسق لتصنيف وترميز البضائع )دوليا(. البنود والبنود
 البنود الفرعية الوطنية: معدة حسب المقاييس المحددة لهذه المدونة.

 .نسب الحقوق والرسوم الجمركية

 ارقام( 10الهيكلة الجديدة للتعريفة الجمركية الجزائرية ) -3
 :6تتكون من

 الفصل: رقمين
 ارقام 04البند التعريفي الرئيسي: 

 ارقام )النظام المنسق( 06البند التعريفي الفرعي 
 وطنية(. 04دولية +  06ارقام ) 10البند التعريفي الوطني: 

                                                           
الموافقة على االتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع  1991سنة ابريل  27مؤرخ  09-91قانون رقم الجريدة الرسمية،  1

 .658صالجزائر،  ،1991ماي  01، الصادر بتاريخ: 20العدد ،1983يونيو سنة  14المحررة ببروكسل في 
يتضمن المصادقة على االتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتعيين  1991يوليو  20مؤرخ  241-91مرسوم رئاسي رقم الجريدة الرسمية،  2

 1345ص، الجزائر، 1991يوليو  31 :، الصادر بتاريخ36، العدد 1983يونيو سنة  14وترميز البضائع الموقعة ببروكسل يوم 
3

غشت  22 :، الصادر بتاريخ47العدد، ، يتضمن تأسيس تعريفة جمركية جديدة2001غشت  20مؤرخ في  02-01امر رقم الجريدة الرسمية،  
 . 03ص الجزائر، ،2001

4
-01، يتضمن الموافقة على االمر رقم 2001اكتوبر سنة  21الموافق  1422شعبان عام  04مؤرخ في  15-01قانون رقم الجريدة الرسمية،  

 .04، الجزائر، ص2001أكتوبر  24 :، الصادر بتاريخ62، العدد تعريفة جمركية جديدةالمتضمن تأسيس  2001غشت  20المؤرخ في  02
5

، مداخلة ضمن اليوم اإلعالمي المنظم من طرف المديرية الجهوية للجمارك وغرفة التجارة تطورات وأهداف التعريفة الجمركيةبوخرص رشيد،  
 .2016سبتمبر  06، والصناعة الهضاب بسطيف

6 direction de la fiscalité et du recouvrement (sous direction du tarif douanier et de l’originedes marchandises), 

tarif douanier, direction générale des douanes, ministère des finances, douanes algériennes, 2016.  
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 التوجه الجديد نحو التعريفة الجمركية ذات العشرة ارقام أهداف -4
 :1لى تحقيق ما يليالتعريفة الجمركية إول في تركيبة دارة الجمارك الجزائرية من خالل هذا التحتسعى إ

جراءات في بنود نيف البضائع المعنية بهذه اإلدارية الخاصة من خالل تصاإل باإلجراءات األحسن لالتكف  
الشأن. وهذا من خالل تفريغ بند  خرى غير معنية بهذالها عوض جمعها في بند يضم بضائع أمخصصة 

  (؛autresخرى" )"أ
دقيق في البضائع ذات النوع الواحد  تفصيلمراقبة القيمة المصرح بها لدى الجمارك من خالل  .1

 حسب مميزاتها وخصائصها؛
معينة دون غيرها من  خرى المفروضة على السلعالتكفل األحسن بالحقوق الجمركية والرسوم األ .2

 خرى والتي كانت مصنفة في بند واحد؛المنتجات األ
 حصاءات المتعلقة بالتجارة الخارجية؛تدقيق وتفصيل اإل .3
ائع من أجل التعريفي الناجم عن اختيار التصنيف غير المالئم للبض التصدي لظاهرة االنزالق .4

 ؛التهرب الضريبي
 نتاج الوطني من خالل تخصيص بنود تعريفية فرعية للسلع المنتجة محليا؛حماية اإل .5
 فة؛كثر في البضائع المصن  ل تفصيل أتقنية في التصنيف من خالالختالالت تصحيح بعض اإل .6

نات ستسمح مستقبال بالتكفل قاعدة بياتعتبر بمثابة  ،رقامأ 10ركية ذات التعريفة الجمومن ثمة نستنتج أن 
 اسة التجارية. فيما يخص التدابير المتعلقة بالسي   ،قرارات السلطات العموميةد بالجي  

  

                                                           
1
  Halimi Yamine, les objectifs de la nouvelles structure du tarif douanier algérien avec des exemples 

illustratifs, Intervention dans la journée d'information, organisée par la Direction régionale des douanes et de la 

Chambre de Commerce et d'Industrie el Hidhab, Sétif, 06/09/2016. 
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 المنظور التقليدي واالسالميالمطلب الثاني: الضرائب الجمركية من 
توجد العديد من الضرائب الجمركية التي يتم تطبيقها، وتختلف مسمياتها من دولة إلى أخرى. 
والهدف منها واحد هو إيجاد مداخيل إضافية لخزينة الدولة. إال أن األمر وفي إطار التوجه نحو التكتل 

عدد الضرائب وأصبح فيه توجه نحو تحرير  في االتفاقيات االقليمية والدولية حدث فيه انكماش في
فية تجميعها. ويمكن للدولة االسالمية فلها تصور آخر من حيث فرض الضريبة وكي   ةأما بالنسب التجارة.

 أن نتناول هذه النقاط ضمن محتويات هذا المطلب.

 الجزائري  المطبقة في قانون الجماركالضرائب التقليدية و  الضرائب الجمركية مفهوم: الفرع األول
موال لصالح خزينة يتم فرضها في الدول. بهدف جمع األتوجد العديد من الضرائب الجمركية التي 

قبال على السلع المالية. وكذا استعمالها كعائق أمام المنتجات األجنبية لزيادة اإل الدولة وتحقيق التوازنات
 مجموعة من الرسوم الجمركية.    خرحتوى هو اآلون الجمركي الجزائري إالوطنية. ولعل القان

 وأنواع الضرائب الجمركية بصفة عامة وال: تعريف الرسم الجمركيأ
 تعريف الرسم الجمركي -1

الرسوم المقررة في جدول التعريفة الجمركية التي تخضع لها البضائع عند دخولها أو خروجها من المنطقة 
 .1الجمركية

 نواع الضرائب الجمركية بصفة عامةأ -2
وذلك وفق لطريقة حسابها والكمية التي يتم من  .نواعأبأن الضرائب الجمركية لها عدة يمكن القول 

نواع الضرائب الجمركية أساس يمكن عرض سمية لتلك الضريبة. وعلى هذا األخاللها تقدير القيمة اإل
 :2التالي على النحو

 ميةالضريبة الجمركية القي   -أ
وية ساس حساب نسبة مئأو المستوردة، على أمتها وفقا لقيمة السلعة المصدرة ب قيتحسو  تحدد  

 و المستوردة.أمن قيمة تلك الصفقة المصدرة 
 
 
 

                                                           
1
 Organisation Mondiale des Douanes, Convention Internationale Pour La Simplification Et 

L'harmonisation Des Regimes Douaniers (Amendee), Bruxelles, p04. 
جامعة االسراء  ،، مذكرة ماجيستيرجريمة التهريب الجمركي والجزاءات المترتبة عليها في قانون الجمارك االردنيشاهر عبد الحافظ الشخانبة،  2

 .11، ص2008 الخاصة، االردن،
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 الجمركية النوعيةالضريبة  -ب
ساس أو المستوردة، أي يتم حسابها على أتها وفقا لنوعية السلعة المصدرة يتم تحديد وحساب قيم  

و أو مقياسا أكيال  وأو المصدرة، سواء وزنا أعلى كل وحدة من السلع المستوردة مبلغ معين ثابت ومحدد 
 وحدة ...الخ.

 الضريبة الجمركية المركبة -ج
حد النوعين السابقين على بعض السلع وتطبيق أوحساب قيمتها، من خالل تطبيق  يتم تحديد  

 على نفس المنتج.و فرضها معا أتلك السلع  النوع اآلخر على االجزاء االخرى من

 الضريبة الجمركية التفضيلية -د
طار إوهذا في  .و مجموعة من الدول بهدف اعطائها مزايا تفضيليةأتفرض على دولة معينة   

 . نستحضر المثال المتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربيةوين منطقة تجارة حرة وهنا تك

  الضريبة الجمركية االضافية -ه
الضرائب التي تطبق كرد فعل، لبعض الممارسات التجارية الضارة التي تتبعها تلك النوع من 

 لك الدول الخارجية مع هذه الدول.الدول االخرى في مواجهة تجارة ت

 :منصوص عليها في قانون الجمارك الجزائري رسوم الجمركية الأنواع الثانيا: 
 :1تطبق الجمارك الجزائرية جملة من الرسوم على الواردات نوردها على النحو التالي      

 : الرسم الجزافي -1
ابع تجاري، مر باستيرادات تخص عمليات مجردة من كل ط: عندما يتعلق األ235حسب المادة      

ة على البضائع المستحقن تحصل رسما جزافيا يغطي جميع الحقوق والرسوم يجوز إلدارة الجمارك أ
فراد أو ى شكل ارساليات صغيرة بين أوذلك عندما تتعلق هذه االستيرادات ببضائع عل بمناسبة استيرادها.

 متعة المسافرين.مدرجة داخل أ

 :الرسوم الداخلية -2
الرسوم الداخلية المستحقة  ،تحصل إدارة الجمارك أثناء عمليات التخليص الجمركي: 236حسب المادة  

 على البضائع حسب نفس الشروط التي تحكم تحصيل الحقوق الجمركية.
 
 

                                                           
 .105-104، ص ص 2009، منشورات بيرتي، الجزائر، قانون الجمارك في ضوء الممارسة القضائيةأحسن بوسقيعة،  1
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  :الرسم على القيمة المضافة -3
 االستيراد عند المستحق المضافة القيمة على الرسم بتحصيل الجمارك إدارة تكلف: 238 المادة حسب    

 المعمول والتنظيم التشريع بموجب المحددة الشروط ضمن تحصيله ضمان على بالعمل أو التصدير أو
 .المضافة القيمة على الرسم مجال في بهما

 :1د حاليا معدالت الرسم على القيمة المضافة بـوتحد  
دة خاصة حسب بالمائة )معدل مخفض(: يطبق على المنتوجات والخدمات التي تمثل فائ 07

 ، االجتماعي والثقافي؛المخطط االقتصادي
غير الخاضعة للمعدل  الخدمات والمنتوجات ،بالمائة )معدل عادي(: يطبق على العمليات 17

 بالمائة. 7المخفض بـ 
 :خرى األ والرسوم الحقوق  -4

ربعة باأللف على كل العمليات التي تكون محل تحصل اتاوة نسبتها أ: مكرر 238حسب المادة      
ها من هذا وما يلي   16تصريح للجمارك، وتؤسس هذه االتاوة على قيمة البضائع كما حددت في المادة 

 تحدد العمليات المعفاة من هذه االتاوة عن طريق التنظيم. القانون.
ختام يرخص إلدارة الجمارك أن توفر مقابل أجر، أ 2009مكرر وفي تعديل  238حسب المادة   

وكل وسيلة لضمان سالمة العمليات والوثائق  ة عن طريق الجهاز الكاشف للبضائع.الجمارك والمراقب
 .2تاوى عن طريق التنظيمهذه المادة وكذا تعريفات هذه األ الجمركية. تحدد كيفيات تطبيق

، وتماثل الحقوق الجمركية من المينائية ورسوم المرورتاوى المالحة واأل: تشمل حقوق 239ما المادة أ
 .3حيث شكل التصريحات وطريقتي التحصيل والقمع

 ل الحماية الفع ال: مفهوم معد  ثالثا
تاج المحلي من المنافسة نالسلع المستوردة بمفهوم حماية اإلستيراد على الضريبة ايرتبط فرض 

، فإن ذلك يعادل فرض دج100على سلعة قيمتها  دج20عند فرض ضريبة محددة بمقدار فمثال  .االجنبية
الضريبة الحقيقية  لكنسمية. اإلعلى هذه السلعة. وتسمى هذه الضريبة بالضريبة  بالمائة20سمية إضريبة 

االقتصاد ال الذي يقيس مقدار الضريبة مقارنة مع القيمة المضافة في معدل الحماية الفع  في ثل تتم
 في الحسبانال يأخذ معدل الفع  الخرى فإن أ صيغةوب .القيم االجمالية لإلنتاجب بدال من مقارنتها ،الوطني

نتاج وسيطة المستخدمة في صناعة هذا اإل، المواد األولية والسلع النتاج النهائياإل سمية علىالضرائب اإل
 .4النهائي

                                                           
1 direction des relations publiques et de la communication, guide pratique de la tva, direction générale des 

impôts, ministère des finances, république algérienne démocratique et populaire Algérie, 2016, p18.  
2
 .106ص ذكره، سبق مرجع بوسقيعة، احسن 
3
 107ص ذكره، سبق مرجع بوسقيعة، احسن 
 .75-74،ص ص2002ردن،، دار المسيرة األاقتصاديات التجارة الخارجيةحسام علي داود، ايمن ابوخضير،  4
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نتاجها هو إية في االقتصاد ؤسسةن ما يهم المأ مفادها لى حقيقةإال ويستند معدل الحماية الفع  
هو  ؤسسةما يسمى بالقيمة المضافة للم وأوهذا الفرق  .مقدار الفرق بين سعر البيع وبين تكلفة االنتاج

 نتاج والربح الصافي للمنشآت.دامه لدفع تكاليف خدمات عوامل اإلالذي يمكن استخ
وبالتالي فإن معدل  ،نحو توسيع انتاجها ؤسساتالم حوافززاد هذا الفرق كلما زادت  اكلمعليه، و 

نتاج النهائي والمواد سمية المفروضة على اإلضرائب االستيراد اإلال سيعتمد على كيفية تأثير الحماية الفع  
 الوسيطة على القيمة المضافة للمشروع.

 وصعوباته الالفع   الحماية حساب معدل : طريقةرابعا
 حسابه بطريقة رياضية كما هو محدد في الصيغة الموالية. يمكن

 الالفع   الحماية حساب معدل طريقة -1
 :1وهو يحسب كالتالي

 
  = المعدل الحماية الفع  

 
 بحيث ان:

تكلفة السلعة الوسيطة المستوردة  –سعر البيع محليا القيمة المضافة في الدولة المعنية )محليا( =  -أ
 )المواد الخام(

 ضريبة االستيراد( xالنهائي  لإلنتاجالنهائي + ) السعر الدولي  لإلنتاجسعر البيع محليا = السعر الدولي 
 وفي حال فرض ضريبة على السلعة الوسيطة المستوردة، فإن تكلفة السلعة الوسيطة تصبح:

ضريبة االستيراد بعد فرض  xتكلفة السلعة الوسيطة = تكلفة السلعة الوسيطة +)تكلفة السلعة الوسيطة 
 الضريبة(.

تكلفة  –النهائي  لإلنتاججنبية(= السعر الدولي الدولة األ تحت التجارة الحرة )فيالقيمة المضافة  -ب
 المواد الخام )السلعة الوسيطة المستوردة(.

 ال على اساس:ويمكن حساب معدل الحماية الفع  
نتاج من السلع المستوردة فقط، وتكون مدخالت اإل فرض ضريبة استيراد على السلعة النهائية .1

 معفاة من الضرائب؛الوسيطة والمواد الخام المستوردة 
 نتاجة المستوردة وكذلك على مدخالت اإلفرض ضريبة استيراد على السلعة النهائي .2

                                                           
1
 22/02/2015 .14، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، صأهم استراتيجيات السياسة التجاريةأحمد الكواز،  

http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2009/14_C40-3.pdf  

 القيمة المضافة في الدولة المعنية ـــ القيمة المضافة تحت التجارة الحرة
 )محليا(                             )في الدولة االجنبية(       

 
 المضافة تحت التجارة الحرة )في الدولة االجنبية( القيمة

http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2009/14_C40-3.pdf
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نتاج من السلع الوسيطة والمواد الخام فقط بينما تكون فرض ضريبة استيراد على مدخالت اإل .3
 السلعة النهائية معفاة من الضريبة.

 : الصعوبات حساب معدل الحماية الفع   -2
 مجموعة من الصعوبات منها:توجد 

عدم القدرة على معرفة مساهمة الصناعات األخرى في الصناعة التي يحسب لها معدل الحماية  -أ
 الفع ال. وذلك لصعوبة الحصول على جداول مدخالت ومخرجات االقتصاد الوطني؛

جارة الحرة، التغيرات في األسعار النسبية للسلع، والناتجة عن اختالف األسعار الدولية في ظل الت -ب
مما يؤدي إلى اختالل تحليل المدخالت والمخرجات، خاصة المدخالت في الصناعات المختلفة 

 وتخضع للتجارة الحرة.

 سالمي: الضرائب الجمركية من منظور إالثالثالفرع 
نذكر سالمية، حيث ة الضرائب الجمركية في الدولة اإلهذا المبحث إلى التعريف  بدراس يتطرق 

ج كذلك سالمية واألهداف التي يمكن أن تتحقق من خالل فرضها، كما نعر  مفهوم العشور اإلفي البداية 
 سالمية.لى مشروعية العشور في الشريعة اإلع

 سالميةالعشور اإل: مفهوم أوال
ل بها قبل قيام الدولة ويتم التعام .رض الواقعأوجدت العشور كمصطلح وممارسة على لقد 

بي عبيد " فقد كان للمكس موال ألاأل كتاب فقد جاء في .وذلك كما دلت عليه كتب التاريخ .سالميةاإل
ن يأخذوا من التجار عشر أتهم العرب والعجم جميعا فكانت سن  صل في الجاهلية يفعله ملوك أوالعشر 

ذا إدل البحرين ودومة الجنوكان رسول هللا يكتب لألمصار مثل ثقيف و  .ذا مروا بها عليهمإموالهم أ
جارة في بدايات الدولة نه لم يتم تطبيق نظام عشور التأال إنهم ال يحشرون وال يعشرون، أ، سلمواأ

 .1بي بكر الصديقأ، في عهد الرسول وعهد سالميةاإل
د فرض في بداية الدولة ن كان قإنظمة البسيطة الشاملة و نه من األسالمية بأويتميز نظام العشور اإل

 2حوال الناس والتجار.أسالمية، ومراعاة اإل

 تعريف العشور -1
 ندرج التعريف اللغوي والتعريف االصطالحي كالتالي:

                                                           
1
 .634، ص1989، تقديم ودراسة وتحقيق: محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة، كتاب االموال ابي عبيد القاسم بن سالم، 
2

-2013ردن، يرموك، األجامعة ال اطروحة دكتوراه،، ردن من منظور اقتصادي اسالميالنظام الجمركي في األ عطا هللا حسن محمد الطعاني،  
 .117ص،  2014
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 تعريف العشور لغة: -أ
 1ار والعاشر : قابض العشر.موالهم، والعش  أخذ عشر أر القوم أي جزاء العشرة ، وعش  أحد أالعشر 

جارة سواء كان مأخوذ موال التأم جنس فقهي يطلق على ما يؤخذ من سإفهو  الفقهي: صطالحاال -ب
موال والعروض سالمية على األهي الضرائب التي تضعها الدولة اإلنصفه، و  م  أربعه  م  أعشرا لغويا 

 2التجارية من غير المسلمين الذين يمرون بها من حدود الدولة االسالمية دخوال وخروجا.

 تعريف العاشر: -2
هو من نصبه اإلمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار مما يمرون به عليه عند إجتماع 

ار رت المال عشرا وعشورا: أخذت عشره، وإسم الفاعل عاشر وعش   .3شرائط الوجوب، وهو مأخوذ من: عش 
يفترق عن المعنى اللغوي ألن العاشر هو الذي يتولى أخذ ضريبة  االصطالحيوال يكاد المعنى 

العشور من التجار الذين يمرون بتجارتهم عند حافات المدن والثغور للدولة اإلسالمية وبأمر من السلطان 
 بين المدن اإلسالمية.   انتقالهاأو ولي األمر لقاء تأمين الحماية للتجار وأموالهم خالل 

 داب العاشر:وآشروط  -3
من اللصوص وقطاع الطريق، ألن يشترط لثبوت والية االخذ للعاشر، توافر الحماية للتجار 

األموال في الصحراء والطرق العامة ال تحفظ إال بقوة السلطان، وألن مهمة العاشر ال تقتصر على جباية 
العشر من تجار أهل الحرب، وأهل الذمة، وإنما تشتمل فضال عن ذلك على جباية الزكاة والحماية، 

مل، ومن ذلك اإلسالم والحرية والعلم بأحكام العشر، وإن فيشترط فيه من الشروط ما يؤهله للقيام بهذا الع
يكونوا من أهل الصالح والدين والقدرة على حماية التجار من اللصوص وقطاع الطرق، ألن الجباية 

 بالحماية.
 :4ولذا يجب على العاشر أن يراعي عند أخذه العشر األمور التالية

فيما يعاملهم به، فال ، فال يتعدى على الناس مانة والدين والصالحأن يكون العاشر من أهل األ - أ
 ره به الحاكم؛يأخذ منهم أكثر مما يجب عليهم، ويجب عليه أن يمتثل لما أم

 ليهم؛الخبرة عند الحاجة إو يستعين بأهل الخبرة بأمور التجارة والبضائع، أهل أن يكون من أ  - ب
 خذ العشر؛أن ال يكرر أ - ت

                                                           
1

، مذكرة ماجيستير، كلية العلوم االقتصادية النظام الضريبي بين الفكر المالي المعاصر والفكر المالي االسالمي )دراسة مقارنة(رحمة نابتي،  
 . 112، ص 2014-2013، 2-والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قسنطينة

2
 .117عطا هللا حسن محمد الطعاني، مرجع سبق ذكره، ص 
 
، 6، العراق، المجلد جامعة تكريت ، مجلة سر من رأى،ضريبة عشور التجارة واراء العلماء في احكامها ومقاديرها صالح الدين حسين خضير،3

 .152، ص2010، 20العدد
4
 .153نفس المرجع السابق، ص 
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وال يتلف بضائعهم عند  ها منهم، فال يؤخرهم وال يظلمهمن يكون رفيقا بأهل العشر عند استيفائأ - ث
 و تفتيشها؛معاينتها أ

 ن يكتب العاشر كتابا لمن يأخذ منه العشر.أ - ج

 رهداف العشو أ: اثاني
هدافها أ سالمية لتحقيق لتجارية التي تستعملها الدولة اإلدوات السياسة اأحدى إتعد العشور 

رضي هللا عنه  عمر ةسالمية هو الخليفبفرض ضريبة العشور في الدولة اإل ول من قامأوغاياتها، وكان 
 1هداف ما يلي:ومن هذه األ وأرضاه

 هداف السياديةاأل -1
ة للدولة ، قال عاملة بالمثل وفرض هيبة الدولة على الثغور لبيان المنعة والقو ممن حيث مبدأ ال  
ارا من قبلنا من المسلمين يأتون ن تجألى عمر بن الخطاب ) إشعري بو موسى األأبو يوسف: " كتب أ
نت منهم كما يأخذون من تجار أ ليه عمر )خذ  إيأخذون منهم العشر ( قال : فكتب رض الحرب فأ

 المسلمين(".

  هداف السياسيةاأل -2
ظ غلأ ن أمرني أعت زياد بن حدير قال: و بو يوسف : "سمأ، قال اإلسالمي الدعوة للدينتتجلى في 

من األ ىنهم قوم من العرب وليسوا بأهل كتاب فلعلهم يسلموا" والحفاظ علأعلى نصارى بني تغلب وقال 
رك هل الش  أ الح على المواضع التي تنفذ بالد صن تكون له مأبو يوسف: " وينبغي لإلمام أالداخلي قال 

 خذ منه".أفمن كان معه سالحا  من الطرق فيفتشون من مر بهم من التجار

 االهداف المالية واالقتصادية -3
زيادة وتحقيق العرض  ذاينفق في المصالح العامة للمسلمين، وهذ تدر العشور دخال للدولة إ

الضروري العام " كان عمر يأخذ من النمط من الزيت والحنطة نصف العشر لكي يكثر الحمل للمدينة 
 ويأخذ من القطنية العشر".

 : خصائص ضريبة العشوراثالث
 2ضريبة العشور بالخصائص التالية:تتميز 

                                                           
1
 .135-132ص-، ص1979ط  ، دار المعرفة، بيروت، لبنان،الخراج كتاب ابي يوسف يعقوب ابن ابراهيم، 
2
 136المرجع السابق، ص 
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يث أنها تفرض على إستعمال الثروة، فهي تعتبر من ضرائب اإلنفاق : حغير مباشرةضريبة  .1
سعار البضائع التي ى أنها يمكن نقل عبئها إلى أخرين، حيث يمكن زيادة األلوالتداول، إضافة إ

 خير.ئها للمستهلك األتفرض عليها وتحميل عب  
لعفو )الزيادة(، وهي ذا بلغ المال نصابا كامال وتؤخذ من اإ ال  ال تفرض إ ضريبة شخصية: فهي .2

 ن عليه دينا فال يؤخذ منه شيءوال الصافية بعد خصم الديون فلو أن ذميا إدعى أمتؤخذ على األ
 دينه كله. ستغرق اولو 

زيت ، فقد كان عمر يأخذ عن الحنطة والسلعة ألخرى حسب أهمية تلك السلعةيختلف سعرها من  .3
ا الى المدينة ، وحتى يكثر من التجارة بها ويشجع عليها، لنقلهسلع ضرورية خمسة بالمائة، ألنها
 ليها.نظرا لحاجة الناس إ

في السنة من المسلم والذمي، فيدفعها التاجر المكلف  ةال مرة واحدضريبة سنوية فهي ال تجبى إ .4
رة في السنة، وذلك إذا كانت نفس في الحدود أكثر من م، حتى ولو مر بها في السنةبها مرة 

سالمية خالل السنة، التجارة. أما الحربي فهي على خالف ذلك، حيث يدفعها كلما مر بالحدود اإل
 ال عند اجتيازه الحدود، وذلك حتى ولو تكرر في نفس اليوم.ر إفال يطلب منه دفع ضريبة العشو 

 قليم الدولة االسالمية.لى إتفرض على البضائع التي تمر ع تأخذ بمبدأ االقليمية فهي .5
لى الداخل قدرا من النفقات ليتساوى مع ة الداخلية بتحميل المال الوافد إنها تهدف لحماية التجار أ .6

راده عمر يقا لمبدأ المعاملة بالمثل الذي أالمال الموجود في الداخل لتحقيق قدر من المنافسة وتحق
 بالخطاب رضي هللا عنه.

 ساس الشرعي الذي قامت عليهر واألالعشو : مشروعية لثالثا فرعال
دنا عمر بن الخطاب جتهاد سي  إسالمية هو قامت عليه العشور اإل صل الشرعي الذين األإ

سماعيل بن إبو يوسف: "حدثني أجتهاد. قال رهم لهذا اإلنكاإوعدم  جماع الصحابة رضوان هللا عنهمإو 
مر بن الخطاب ول من بعث عأبي يذكر قال: سمعت زياد بن حدير قال: أبن هاجر قال: سمعت  براهيمإ

يأخذون  نت منهم كماأ ذ  ليه عمر خ  إحدا"، وكذلك قال: فكتب أفتش أن ال أقال: فأمرني  "نا"أعلى العشور 
 1.من تجار المسلمين"

 ساس الذي بنيت عليه العشورواأل االعتبارات: أوال
ثناء تعاملها أحكام ما تراه مناسبا من القوانين واأل الدولة في تشريعلقد جاءت العشور تأكيدا لحق 

حكام الدولة أذا دخلوا بالد الكفر فجاءت إن المسلمين كانوا يدفعون العشر أجانب، ونحن نعلم مع األ
القرار السياسي  ستقالليةالذا دخل ديار المسلمين تأكيدا إغير المسلم ضريبة  ن يدفعأالمسلمة بضرورة 

                                                           
1
 .633بي عبيد القاسم بن سالم، مرجع سبق ذكره، صأ 
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شار به أالمصلحة العامة للدولة االسالمية، وما ، و تأكيدا على مبدأ المعاملة بالمثلللدولة المسلمة و 
رضي هللا  دنا عمرسم الصدقة، وكان سي  إا عمر بأخذ الجزية من بني تغلب بالنعمان بن زرعة على سيدن

تعن عليك عدوك  زية فالشديد وهم عرب يأنفون من الج ن القوم لهم بأس  أا لذلك "فقال له: رافض عنه
من  حدأالمسلمين في الزكاة ولم يخالفه  خذ منهم ضعف ما يأخذ منأو رضي هللا عنه بهم، فردهم عمر 

 .جماعاإالصحابة بذلك وصار ذلك 

 : تشخيص للضرائب الجمركية الحاليةثانيا
 يمكن أن يتم التشخيص كالتالي:

سالم، فالواقعة والشكل ضريبة العشور في اإلنظرية الضريبة الجمركية اليوم تشبه من حيث ال .1
حالتي جتياز السلع التجارية حدود الدولة في ضريبة في كل منهما متشابهة، وهي إالمنشئة لل

 ستيراد والتصدير؛اإل
الضرائب الجمركية اليوم ومن خالل تطبيقها في الدول الحديثة هي ضرائب ظالمة، ومخالفة  .2

 سالم؛ن قبيل المكوس المنهي عنها في اإلئها، وتعتبر ملقواعد الشريعة االسالمية ومباد
معتبرة لفرض حتى يصح القول بجواز الضرائب الجمركية ال بد من تحقق الشروط الشرعية ال .3

يسلك فيها مسلك ن الضرائب فيها، وأن توافق المبادئ والقواعد األساسية للشريعة اإلسالمية، وأ
 ساسية للدولة من زكاة وخراج وعشور...الخ.د األفي فرضه للموار  سالميالنظام المالي اإل

 :بي بكر رضي هللا عنهأوعهد  صلى هللا عيه وسلمالضرائب الجمركية في عهد الرسول : اثالث
طبق المسلمون النظام الضريبي في عهد الرسول ومن بعده من الخلفاء فقد طبقوا ضريبة الجزية 

بالنسبة لضريبة عشور التجارة )الجمارك( فلم تكن ما أ الرؤوس وضريبة الخراج على االرض.على 
سالمية كانت في ، ألن الدولة اإلرضي هللا عنه بي بكر الصديقأوجودة في عهد الرسول وال في عهد م

 لى مثل هذه الضريبة لقلة النفقات العامة.إكن في حاجة بدء نشأتها ولم ت
ضريبة عشور التجارة ول من فرض أن عمر بن الخطاب هو ألى إوتشير معظم المصادر 

جمعوا على جواز فرضها على أصحابه، حيث أستشارة إجتهاد منه، وبعد إن ذلك كان بأ)الجمارك(، و 
قد نهى عن صلى هللا عليه وسلم ن النبي أخوال وخروجا. و سالمية دار المتنقلين عبر حدود الدولة اإلالتج

 .1عقوبة من يتولى هذه المهمةخذ العشور وغلظ في أ
  

                                                           
1

البيت، ، مذكرة ماجيستير، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل النظام الجمركي )دراسة فقهية مقارنة(حمد محمد عبدالرحمن الفرخ، أ 
 .13االردن، ص
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 األهداف االستراتيجية إلدارة الجمارك وأولوياتها في القرن الواحد والعشرين: لثالمطلب الثا
رت دارة الجمركية تحقيقها قد تغي  جد بالنسبة لألهداف التي تنوي اإلن المتتبع للعمل الجمركي يإ

المجتمع التجاري.  عمال وكذا تغير متطلباتلى تغير بيئة األإكان موجود في السابق. وهذا راجع عما 
عادة النظر ودخول إ خرى محل صبحت هي األأدارة الجمركية التي لى وظائف اإلنفس الطرح ينطبق ع

 وسوف نتعرض في هذا المطلب للفروع التالية: .وظائف جديدة

 لإلدارة الجمركية االستراتيجية واألولويات هدافول: األالفرع األ 
تضطلع اإلدارة الجمركية بمجموعة من األهداف األساسية تقوم بها. كما أن األولويات لإلدارة 

 ويمكن أن نوضح هذا كالتالي: لر بيئة األعماالجمركية تغيرت نتيجة تغي  

 أوال: األهداف االستراتيجية لإلدارة الجمركية العصرية
 :1هداف نبرزها في النقاط التاليةاأللى تحقيق جملة من إ العصرية دارة الجمركيةتسعى اإل  

حكام الرقابة إالتجارة و  خالل تطوير منظومة عمل تحقق تسهيلجمركية متكاملة من  ةتقديم خدم .1
 الجمركية؛

 كفاءة تحصيل الضريبة الجمركية بما يحقق العدالة الضريبية؛ضرورة  .2
بما يساعد  والمجتمع التجاري دارة الجمركية اإل قامة عالقة مشاركة بينإتحقيق الشفافية من خالل  .3

 التجاري؛ لتزاماالعلى تحقيق 
ال ع  مع تصميم هيكل تنظيمي ف ،تنمية الموارد البشرية من خالل البرامج التدريبية وبناء القدرات .4

فضل المعايير والممارسات الدولية مع توفير بيئة أآخذا في االعتبار  ،القرار تخاذايدعم عملية 
 العمل المناسبة؛

 ؛ها لظروف ومتغيرات العمل الجمركيالتشريعات والتأكد باستمرار من مالءمت مراجعة .5
وكذلك المبادرات الجديدة مع  .المتغيرات االقتصادية/ الجمركية ستيعابال يةركالجماإلدارة تهيئة  .6

 تجهيز البنية التحتية الالزمة لذلك.

 بالبيئة الوظائف االستراتيجية  لإلدارة الجمركية وتطور االهتمام: ثانيا
ن كل دولة ألإن الدور الجديد لإلدارات الجمركية على مستوى العالم يختلف من دولة ألخرى. 

ن هناك أال إلوياتها الوطنية. وبالرغم من ذلك و أتناسب احتياجاتها وبيئة عملها و  ستجيب بأفضل طريقة
ولوياتها في أدور الجمارك و تي تلقي الضوء على خذت بالظهور والأامة التي فكار العبعض القضايا واأل

 :2المستقبل

                                                           
 .44-43، صالدار المصرية للنشر والتوزيع، نظرة تحليلية على القضايا الجمركية المعاصرة  في االلفية الثالثةمحمود محمد ابو العال،  1
 .16، ص2012لسنة  74لجمارك السودانية، العدد ، مجلة ادور الجمارك واولوياتها في القرن الواحد والعشرينعبدالرحيم ابو القاسم محمد،  2
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دارة الجمركية سوف نوردها وفق التحليل ن فيه نوع من التغير في وظائف اإلن ذكرنا بأأكما سبق و 
 :1التالي

 يرادات وحماية الصناعةجمع اإل -1
وضبط عمليات التصنيف  ،الةيرادات بطرق فع  جمع اإللى إ العصرية الجمركيةدارة تسعى اإل

خرى دارات األوتبادل المعلومات مع اإليم الجمركي وقواعد المنشأ، مراقبة االتجار بالسلع المشبوهة والتقي  
 .صنةلكشف عمليات التهريب والقر  

 فرادتسهيل التجارة وحماية األ -2
والتوجه نحو  .التطبيقات التكنولوجيةوادخال  .لةتفاقية كيوتو المعد  إمبادئ تطبيق يكون من خالل 

بمزاولة  توحيد معايير العمل والسماح للمتعاملين االقتصادين المعتمدينوكذا  .دارة المخاطرإتطبيق 
 .2نشاطهم في ظل ظروف عادية

 من التجارة وحماية البيئةأ -3
رهاب العالمي والجريمة المنظمة العابرة للحدود، سوف على الوعي المتزايد بتهديدات اإل بناءا

من الوطني لكل دولة وفي عظم في المحافظة على األأ ع بدور االضطالتطلب الحكومات من الجمارك 
جراء عدد من التغييرات إلى إدارات الجمركية ن تبادر اإلأنين. وبهذا الصدد فإن من المرجح فرض القوا

دارية، بهدف زيادة الثقة في مستوى السيطرة التي جراءاتها وحتى في مستوياتها اإلإنظمة عملها و أفي 
مني على البضائع في نقاط األ شوسوف يزداد عدد التفتي .كل من الواردات والصادرات علىتمارسها 

داف التي تظهر هدارات الجمركية هذه األفي نقاط االستيراد. ولكي تدير اإلضافة لما هو قائم إالتصدير، 
نظمة واأل ول الجديدةحيان بشكل فعال البد من تطوير وتنفيذ عدد كبير من الحلمتناقضة في بعض األ

 3جراءات ومنهجيات العمل.واإل
ولويات السياسات الحكومية في كل دول العالم. خصوصا أضمن يعتبر االهتمام بالقضايا البيئية 

طة االقتصادية بعد انتشار التدهور البيئي وانعكاس ذلك على النظم البيئية وانتاجيتها من جهة، واالنش
من الموارد الطبيعية  ستفادةاالجيال القادمة في النتيجة ضياع حق األ خرى. وتكون أوالتنموية من جهة 

 وهو حق كفلته القوانين.

                                                           
1
 World Customs Organization, customs in the 21st century Enhancing Growth and Development through 

Trade Facilitation and Border Security, Bruxelles, June 2008, p05. 
2
، االمارات العربية المتحدة، مجلة جمارك أبوظبي ،والعشرينعشر محاور رئيسية  في وثيقة الجمارك في القرن الواحد محمد فايز عبيدات،  

 22،  ص2011، 2العدد:
3 yukiyasu aoyama, perspectives of customs in the21st century: from the experiences of japan customs, 

world customs journal, april 2008, volume 2, number 1, world customs organization, p95. 
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عليتين في مساندة المكلفين همية التدريب والتوعية كأداتين رئيسيتين وفاأ طار تأتي في هذا اإلو 
في شراكات لتبادل ول ئية. باإلضافة للدخالجمارك للتصدي للجرائم البي  عوان أ القوانين وخصوصا  تنفيذب

  1.ممارسات فضل الأالمعلومات و 
 ويمكن أن نوجز الوظائف السابقة في الشكل الموالي

 معايير العمل الدوليةفق : تطور وظائف الجمارك و (2)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Source: Kunio Mikuriya, expansion of customs-business partnerships in the 21st century, the global enabling 

trade report 2012, world economic forum, p77. 

 مبادرة الجمارك الخضراء دراسة : الفرع الثاني
على التزام المجتمع العالمي بتحقيق التنمية  واضحاات البيئية متعددة األطراف دليال تعتبر االتفاق

 ،عالمية)معاهدة بيئية  500من أكثر رصيد بالمستدامة وحماية البيئة. ولقد أصبح لدى المجتمع العالمي 
مع العالمي بتحسين االتساق فيما بين االتفاقات البيئية . ومن الواضح أن اهتمام المجت(إقليمية وثنائية

يدعو  يمثل تطورا ،ارة البيئية العالميةلإلد ستحداث هياكل أكثر كفاءة وترشيدامتعددة األطراف كوسيلة ال
 .2إلى االرتياح

 
 

                                                           
 .16، ص2013، 77، العدد ، مجلة الجمارك السودانيةدور الجمارك في حماية البيئةنادية عبدالقادر محمد،  1
2

الثالثة  ، الدورةحالة البيئة ومساهمة برنامج األمم المتحدة للبيئة في التصدي للتحديات البيئية الفنيةمجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئة،  
 .02، ص2005فبراير  25 – 21المنتدى البيئي الوزاري العالمي، نيروبي، ، والعشرون لمجلس اإلدارة

 يراداتجمع اإل

 حماية الصناعة

 حماية االفراد

 من التجارةأ

 قضايا البيئة

وظي
ـــــــــــــــــــــــــــــ

فة اجلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارك
 

 الة  وضبطيرادات بطرق فع  جمع اإل
عمليات التصنيف والتقييم الجمركي 

 وقواعد المنشأ

المشبوهة وتبادل تجار بالسلع مراقبة اإل 
خرى لكشف دارات األالمعلومات مع اإل

 عمليات التهريب والقرصنة

لمعدلة، التطبيقات تطبيق اتفاقية كيوتو ا
 دارة المخاطرإالتكنولوجية، 

توحيد معايير العمل والسماح للمتعاملين 
 االقتصادين المعتمدين

 مبادرة الجمارك الخضراء
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 والشركاء فيها مبادرة الجمارك الخضراءوتعريف  التنمية المستدامة  تعريفأوال: 
 التنمية المستدامةتعريف  -1

ار بقدرة تعرف التنمية المستدامة بأنها تلك التنمية التي تفي باحتياجات الجيل الحالي دون اإلضر 
   .1يفاء باحتياجاتهااألجيال القادمة على اإل

 أهداف التنمية المستدامة: -2
 :2يمكن أن نوجزها كالتالي  

  ؛القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان - أ
سنة وتعزيز الزراعة المستدامة - ب  ؛القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المح 
 ؛الصحة الجيدة والرفاه - ت
 ؛ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعل م مدى الحياة للجميع - ث
 ؛تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات - ج
 ؛خدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامةضمان توافر المياه و  - ح
 ؛سورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامةضمان حصول الجميع بتكلفة مي   - خ
تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير  - د

 ؛العمل الالئق للجميع
رة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع إقامة بنى تحتية قاد - ذ

 ؛االبتكار
 ؛الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها - ر
 ؛جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة - ز
 ؛االستهالك واإلنتاج المسؤولين - س
 ؛لتغير المناخ وآثارهاتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي  - ش
 ؛حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة - ص

                                                           
1
، 2014، 15، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، جامعة بسكرة، العدد:الجباية البيئية كأداة لتحقيق التمية المستدامة في الجزائرمسعودي محمد،  

 48ص
2
 التالي: طأنظر الراب 2030مال أهداف التنمية المستدامة جدول أع 

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/post-2015/sdg-overview/  

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/post-2015/sdg-overview/
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حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات  - ض
مساره، ووقف فقدان التنوع على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس 

 ؛البيولوجي
 ؛السالم والعدل والمؤسسات - ط
 ؛تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة - ظ

 تعريف مبادرة الجمارك الخضراء -3
بالتعاون مع  2003أطلقها برنامج األمم المتحدة للبيئة في شهر يونيو من عام  هي مبادرة عالمية

ومكتب مكافحة الجريمة والمخدرات باألمم  نتربولواإلمثل منظمة الجمارك العالمية، عدد من الشركاء 
جراءات السليمة لنقل النفايات الخطرة االتفاقيات الدولية التي تنظم اإلالمتحدة، وتم بناؤها على عدد من 

 .ددة باالنقراضوالمواد المشعة والكيميائية والنباتات والحيوانات المه
: الجمارك صديقة البيئة، بحيث تعطي لدور رجل الجمارك كجندي كذلك تعني الجمارك الخضراء

محارب للدفاع عن البيئة أهمية كبرى أدت إلى تكاتف المنظمات الشركاء في هذه المبادرة لمساعدة رجل 
  . 1الجمارك في محاربة الجريمة البيئية

عبارة عن شراكة بين  :مبادرة الجمارك الخضراء هي أن يمكن القولحسب وجهة نظرنا و 
في البضائع الحساسة بيئيا وتسهيل  ةغير المشروع تجارةجل منع الألتعاون من قصد ا ،المنظمات الدولية

تحقيق الحفاظ على صحة االنسان والحيوان والنبات و وهذا بغرض  التجارة المشروعة في هذه البضائع. 
 .متطلبات التنمية المستدامة 

 الشركاء في مبادرة الجمارك الخضراء -4
التالية: منظمة الجمارك العالمية؛ والمنظمة الدولية  الدولية أمانات الهيئات تتشكل المبادرة من

للشرطة الجنائية )اإلنتربول(؛ واالتفاقية المعنية بالتجارة الدولية في أنواع الحيوان والنبات البرية والمهددة 
 باالنقراض؛ واتفاقية بازل؛ واتفاقية استكهولم؛ وبروتوكول مونتريال؛ وبروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسالمة

البيولوجية الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي؛ منظمة حظر األسلحة الكيميائية. ويشارك اليونيب بصفة 
ق لهذه المبادرة التي توجد أمانتها داخل شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد حيث يرأسها فرع  منس 

ية والمكاتب اإلقليمية لليونيب فهي برنامج العمل المتعلق باألوزون. أم ا شعبة القوانين االتفاقيات البيئ
 .2تشارك عن كثب في صوغ وتنفيذ أنشطة المبادرة

                                                           
1
 .80، ص2012، 464، مجلة الجمارك المصرية، العدد اءمبادرة الجمارك الخضر حنان عليوه،  
2

م المحرز في تنفيذ مقرر مجلس اإلدارة مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئة،   بشأن منع االتجار الدولي غير  24/4تقرير عن التقد 
 .06، ص2008فبراير  22 - 20موناكو، ، الدورة االستثنائية العاشرة لمجلس اإلدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي، المشروع
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 وتطور االهتمام بها من طرف منظمة الجمارك العالمية مبادرة الجمارك الخضراءأهداف ثانيا: 
توجد العديد من األهداف الخاصة بالمبادرة. كما أن منظمة الجمارك العالمية أولت االهتمام من 

 خالل:

 مبادرة الجمارك الخضراءأهداف  -1
 :1تهدف مبادرة الجمارك الخضراء إلى تحقيق ما يلي

الجمارك المعنيين بمراقبة وترخيص والتحكم في المواد الكيميائية  عوانضباط وأ قدرات تعزيز  - أ
 ؛واألنواع المهددة باالنقراضوالنفايات الخطرة، 

باالتفاقيات الدولية المعنية باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية  ضباط وأعوان الجمارك تعريف - ب
 ؛الخطرة، واالتفاقيات المتعلقة باألنواع المهددة باالنقراضوالنفايات 

 تلك االتفاقيات، عن االنضمام لااللتزامات المترتبة  إطالع ضباط وأعوان الجمارك على - ت
، واكتشاف ومنع التجارة غير ارة المشروعةعلى رصد وتسهيل التج ضباط وأعوان الجمارك تدريب - ث

يئة آثارها السلبية على صحة اإلنسان بصفة خاصة والب تجنبالخطرة ل المشروعة بتلك المواد
التدريب على استخدام دليل الجمارك الخضراء والذي تم تصميمه ليستخدم من قبل بصفة عامة، 

بالتجارة بالمواد اعوان الجمارك حيث يقدم نظرة شاملة عن االتفاقيات ومتطلباتها المتعلقة 
 .    الحساسة بيئيا

 مة الجمارك العالمية بالبيئة:اهتمام منظ -2
 2009شعار اليوم العالمي للجمارك لسنة  -أ

" الجمارك  2009نلمس هذا االهتمام من خالل جعل شعار اليوم العالمي للجمارك لسنة أن يمكن 
حيث تضمنت رسالة األمين العام لمنظمة الجمارك العالمية تحسيس  والبيئة: حماية ميراثنا الطبيعي"

بضرورة االهتمام بالبيئة والتصدي لكل الظواهر السلبية المرافقة للتجارة غير المشروعة والقضاء عليها. 
حيث قال: "  Kunio Mikuriya ويمكن أن نستشهد في هذا المقام بجزء من رسالة األمين العام للمنظمة 

شك أن  حت البيئة والتهديدات التي تواجهها اليوم تحتل مكانة هامة ضمن االجندة الدولية ... واللقد أصب
لنا جميعا دورا نلعبه في حماية البيئة والمحافظة عليها لألجيال القادمة. كما أن األسرة الدولية للجمارك 

ذلك أن الجمارك قد عملت الكثير تتقاسم المسؤولية ذاتها. وينبغي أن نقر بأننا لم نبق مكتوفي األيدي، 
من أجل المساهمة في حماية البيئة على مر السنين. فعلى المستوى الدولي، استمرت منظمة الجمارك 

في تحسين التعاون مع منظمات حكومية أخرى نقاسمها التزامنا بحماية كوكب االرض. أما على العالمية 
الجمركية بشكل فع ال في عمليات ناجحة تهدف إلى  الصعيدين االقليمي والوطني، فقد ساهمت االدارات

                                                           
1
 For more information, see the following site : 20/02/2016 

http://www.greencustoms.org/background/  

http://www.greencustoms.org/background/
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تفعيل تطبيق الحدود البيئية... وبفضل عملنا الجماعي لمكافحة هذه التجارة غير المشروعة، فإننا لن 
 .1نضمن رفاهية المجتمع فحسب بل إننا سنحافظ كذلك على ميراثنا

 مم المتحدة للبيئة:األظمة الجمارك العالمية وبرنامج توقيع مذكرة تفاهم بين من -ب
سنة ( مذكرة تفاهم في UNEPوقعت منظمة الجمارك العالمية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )

 . من خالل تبادل المعلومات التي تفيد الطرفين.تحتوي على التعاون والتشاور حول القضايا البيئية. 2003
إلى التعاون التقني في مجال المعرفة البيئية. آخر االبحاث  والتمثيل المتبادل بين االطراف. باإلضافة

   . 2المفرط لألسمدة الملوثة للبيئة لالتي تبين المشاكل المترتبة عن انبعاثات الغازات واالستعما

 لها ودور الجمارك في االمتثال االتفاقيات البيئية المتضمنة في دليل مبادرة الجمارك الخضراءثالثا: 
 االتفاقيات البيئية المتضمنة في دليل مبادرة الجمارك الخضراء -1

توجد مجموعة من االتفاقيات الهامة التي شكلت محتوى دليل مبادرة الجمارك الخضراء. يمكن أن 
 نوجزها على النحو التالي:

 :اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود -أ
والتخلص منها  نفايات الخطرةال نار التشريعي واإلجرائي لتنظيم شحدولية تضع اإلط هي اتفاقية

وذلك استجابة الحتياجات الجمهور بعد أن أكتشف في الثمانيات من القرن الماضي في ، الحدودعبر 
حيز افريقيا وأجزاء أخرى من العالم النامي مخلفات نفايات سامة مستوردة من الخارج. ودخلت االتفاقية 

بازل هو حماية صحة البشر والبيئة من أضرار النفايات  التفاقية. والهدف العام 1992ماي  5التنفيذ في 
س " على أسا نفايات خطرةالخطرة. ويشمل نطاق تطبيقها طائفة واسعة من النفايات تعرف بأنها " 

  .3أصلها و/أو تكوينها وخصائصها
 

                                                           
1
 Kunio Mikuriya, Message from the World Customs Organization International Customs Day 2009,  

15/08/2015 

http://www.wcoomd.org/en/about-us/international-customs-

day/~/media/5BB01DC06EB34CF6938C869A7C74C9B9.ashx 
2
memorandum of understanding between world customs organization and the united nations environment 

programme, 2003. 
 الزيوت المستعملة؛ ا بقايا نفايات الرعاية الصحية؛ ركزت هذه االتفاقية على أنواع من النفايات يمكن أن نذكر منها: النفايات الطبية البيولوجية وكذ

  النفايات االلكترونية والكهربائية؛ السفن المهترئة )منتهية الصالحية(...إلخ.

محرقة واحدة من الحوادث التي أدت إلى إنشاء اتفاقية "بازل" هي حادثة التخلص من النفايات في البحر، كانت إحدى السفن األمريكية تحمل رماد 
 لمتحدة وقامت بإغراق نصف حمولتها على شاطئ في هايتي.من مدينة فيالدلفيا في الواليات ا

 حدى القري الصغيرة في نيجيريا.برميل من النفايات الخطرة على شاطئ إ 8000سفن من إيطالية بإفراغ  5،قامت 1988وفي عام 
3
 BASEL CONVENTION (on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal), 

07/08/2016 

http://www.basel.int/portals/4/basel%20convention/docs/text/baselconventiontext 

http://www.wcoomd.org/en/about-us/international-customs-day/~/media/5BB01DC06EB34CF6938C869A7C74C9B9.ashx
http://www.wcoomd.org/en/about-us/international-customs-day/~/media/5BB01DC06EB34CF6938C869A7C74C9B9.ashx
http://www.basel.int/portals/4/basel%20convention/docs/text/baselconventiontext-e.pdf
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 :المستنفدة لطبقة األوزون بروتوكول مونتريال بشأن المواد  -ب
 عنىوهي ت   .1987سبتمبر  16 إلى المعاهدة المعروفة باسم بروتوكول مونترياليعود تاريخ توقيع 

بمشاركة مجموعة من الدول المهتمة باألمر التي شعرت وهذا  .بشأن المواد التي تستنفد طبقة األوزون 
أال وهي استنفاد طبقة  كبيرة.بيئية الدولية البضرورة العمل الجماعي من أجل التوصل إلى حل لألزمة ال

 اتتفاقيااللتصبح من بين أهم األوزون التي تحمي األرض. ومنذ هذه البداية ترسخت هذه المعاهدة 
في التعاون  الشراكة بين الدول المتقدمة والدول الناميةتجسد  النماذج التي وهي من بين .دوليةالبيئية ال

وتعد الضوابط الجمركية  البروتوكول اتفاقا تكميليا التفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون.ويعد هذا  البيئي.
وذلك لتلبية  .للدول النامية مهماية المتعلقة باالستيراد والتصدير أمرا والتطبيق ألنظمة التراخيص الوطن

  .1لمستهدف بموجب بروتوكول مونتريالالتزامات امتثالها في الوقت ا
 (CWC)وتدمير تلك األسلحة الكيميائية  األسلحة تطوير وإنتاج وتخزين واستعمالحظر  اتفاقية -ج

سلحة الكيميائية وشروط نقلها بين ذه االتفاقية موجهة إلى ايقاف اإلنتاج والتخلص من األتعتبر ه
وتقدم االتفاقية األسس التي تستند عليها منظمة حظر األسلحة . 1997الدول. ويرجع تاريخها إلى 

مراقبة تدمير مخزونات األسلحة الكيميائية القائمة والمعلن عنها والمرافق التي كانت تستخدم  الكيميائية في
في إنتاجها. وكذلك تفتيش المناطق الصناعية للتأكد من أن المواد الكيميائية المدرجة باالتفاقية يتم إنتاجها 

خال ألطراف حصر وإبالغ المنظمة من الدول األغراض غير محظورة من قبل االتفاقية. وتطلب االتفاقية 
. ولعل صادرات وواردات المواد الكيميائية المدرجة في مرفق المواد الكيميائية في االتفاقية عن كل سنة

الجمارك من خالل من خالل مراقبتها للعمليات التجارية فهي تقدم كل االحصائيات حول حركة هذه المواد 
  .2يق القوانين والبنود المتعلقة بهذه االتفاقيةلى تطبباإلضافة إبين الدول 

بالنسبة لبعض المواد الكيمائية ( PICعن علم ) المسبقةبشأن إجراء الموافقة روتردام اتفاقية  -د
  :ومبيدات اآلفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية

المتضافرة بين األطراف في هي اتفاقية دولية تهدف إلى تعزيز المسؤولية المشتركة والجهود 
ية لبعض المواد الكيميائية الخطرة وخاصة المبيدات والمواد الكيميائية الصناع عملية االتجار الدولي

، عن خواصها من أجل حماية صحة وذلك من خالل تبادل المعلومات ،ومبيدات اآلفات شديدة الخطورة
 3.اإلنسان والبيئة من المخاطر المحتملة

  استكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة:اتفاقية  -ه

                                                           
 .43، ص2000، برنامج األمم المتحدة للبيئة، 5، ططبقـــــة األوزون دليل المعاهـدات الدوليـة لحمايـــة أمانة األوزون،  1
2
 .03، ص2005، اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال االسلحة الكيميائية وتدمير تلك االسلحةمنظمة حظر االسلحة الكيميائية،  
3
10/05/2016اتفاقيةروتردام

For more information you can visit the following website: 

http://www.pic.int/  

http://www.pic.int/
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تهدف هي و . 2004ودخلت حيز التنفيذ سنة  2001يرجع تاريخ تبني هذه االتفاقية إلى سنة 
ومن أهم االلتزامات بموجب هذه  والملوثة. العضوية الثابتةمن المواد لحماية صحة اإلنسان والبيئة 

العضوية الثابتة من قبل  االتفاقية تلك التي تهدف إلى خفض أو القضاء على اإلطالقات من الملوثات
. ويشمل ذلك إلزام األطراف باتخاذ تدابير لتنظيم عملية استيراد وتصدير الملوثات العضوية األطراف

 .1الثابتة
من الحيوانات والنباتــات البريــــــة )  باالنقراضاتفاقية التجارة الدولية في األنواع المهددة  -و

CITES:)    
ودخلت حيز التنفيذ  1973مارس  3 الواليات المتحدة االمريكية بتاريخ عاصمةوقعت في واشنطن 

تهدف إلى ضمان أن التجارة الدولية في عينات . وهي 1979 جوان 22 بتاريخ هاليعد. وتم ت1975في سنة 
والتجارة في األنواع المدرجة في االتفاقية متنوعة بدءا  من  .والنباتات البرية ال تهدد بقاءهامن الحيوانات 

 الخشبية،ت الموسيقية والبضائع الجلدية الغريبة واآلال الغذائية،الحيوانات والنباتات الحية إلى المنتجات 
 . 2واألخشاب، التحف السياحية، األدوية، المنتجات البرية األخرى 

 بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة االحيائية وحماية التنوع الحيوي  -ز

. وهو جاء نتيجة ما 2003ودخل حيز التنفيذ في سنة  2000تم التوقيع على هذا البرتوكول سنة 
. وحتى ال تخرج االستعماالت التكنولوجية عن كبيرا في السنوات األخيرة تقدما عرفته التكنولوجيا الحيوية

. خدمة البشرية تبنت الدول على المستوى العالمي بروتوكول قرطاجنة للحماية من علم الجينات الحديث
ومخاطرها على البشر والطبيعة. ولكي يتم تفعيل البروتوكول ينبغي على الدول أن تقوم باإلعالن عن 

 . 3تها ووارداتها من األنواع المعدلة وراثياصادرا
 دور الجمارك في االتفاقات البيئية المتعددة األطراف -2

بعض السلع والمواد واألنواع البرية من خالل لالفكرة من وراء تنظيم الحركة عبر الحدود تنبع 
البيئة وحمايتها من اآلثار السلبية أحيانا من  سالمة المحافظة على في االتفاقات البيئية المتعددة األطراف

على هذه المواد إلى ظهور  المتزايد كثيرا ما أدى الطلبو  األنشطة البشرية أو على األقل الحد من تأثيرها.
 هو مااالتفاقات البيئية متعددة األطراف. و المنصوص عليها في المواد  هذه في التجارة غير المشروعة

                                                           
 17/10/2016 اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، لمزيد من المعلومات طالع الموقع التالي: 1

http://www.un.org/ar/events/biodiversity2010/pdf/stockholm_conv.pdf  
2
  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Signed at Washington, 

D.C., on 3 March 1973, Amended at Bonn, on 22 June 1979 
 .)نقصد بها في هذا المقام: الزراعة المعدلة وراثيا )األرز وفول الصويا 

3
  Secretariat of the Convention on Biological Diversity, cartagena protocol on biosafety to the convention on 

biological diversity. 
https://www.cbd.int/doc/legal/cartagena-protocol-en.pdf 

http://www.un.org/ar/events/biodiversity2010/pdf/stockholm_conv.pdf
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ضباط الجمارك ومراقبة . وعلى هذا األساس يلعب الموادهذه غير المشروعة في  ساهم في نمو التجارة
 :1من خالل في تنفيذ االتفاقات البيئية المتعددة األطراف المتعلقة بالتجارة الدولية أساسياالحدود دورا 

تنظيم التجارة المشروعة والكشف عن االتجار غير وضباط الجمارك على أعوان ة ساعدم .1
 ؛المشروع

 صحة الوثائق التجارية والتأكد من أنها تتوافق مع على التأكد منأعوان وضباط الجمارك  عملي .2
 ؛السلع الفعلية

مكافحة االحتيال في الوثائق للتأكد من مطابقتها مع السلع بهدف أعوان وضباط الجمارك  يدقق .3
 ؛اإلجراءاتللتقيد بالتجار من طرف ق االمتثال يوتحق

 ؛التحقيق من التجارة غير المشروعةعمليات أعوان وضباط الجمارك في إمكانية مشاركة  .4
 .التفاقات البيئية المتعددة األطرافلمتثال الإعالم الجمهور عن التدابير المتخذة لتنفيذ وا .5

 البيئة العالمية.سالمة  ضمانفي  يمكن أن يساهموا دوار المنوطة بهمهذه األقيام الجمارك بمن خالل 

 لنشاطات في مجال مبادرة الجمارك الخضراء:أحدث ارابعا: 

حلقة العمل اإلقليمية بشأن الجمارك الخضراء  2015نوفمبر بتاريخ برنامج األمم المتحدة للبيئة نظم 
 .وتمثل الهدف من حلقة العمل في تعزيز قدرات اإلنفاذ لدى سلطات الجمارك.  في آسيا والمحيط الهادئ

وتعزيز الشراكات الطويلة األجل على المستويين االستراتيجي والتشغيلي وتعزيز تبادل أفضل الممارسات 
 ضباطتجار غير المشروع بالسلع الخاضعة للتنظيم ألسباب بيئية. وحضر حلقة العمل في التصدي لإل

الجمارك الخضراء، بما وممثلين من شركاء مبادرة  .في منطقة آسيا والمحيط الهادئ دولة 20جمارك من ال
 تجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض.في ذلك اتفاقية اإل

إلدارة  ،عقد برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة الجمارك العالمية حلقة عمل مشتركةكما 
وكان هذا تجار غير المشروع في السلع الخاضعة للتنظيم ألسباب بيئية، المخاطر بشأن مكافحة اإل

هدف حلقة العمل في تعزيز  بلوريا. وتالجمارك في جمهورية كور  إدارةبدعم من  2015ريل فأ في ماليزياب
بما في  .في السلع الخاضعة للتنظيم البيئيتجار غير المشروع قدرات موظفي الجمارك في مكافحة اإل

تجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية حياء البرية الخاضعة للتنظيم من خالل اتفاقية اإلذلك األ
تجار غير المشروع بالسلع المهددة باالنقراض، وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تعقب اإل

الجمارك من منطقة  من موظفي 35 قدر بـ حلقة العملفي ر و حضكان عدد الالخاضعة للتنظيم البيئي. و 
تجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات فضال عن مشاركين من أمانة اتفاقية اإل ،آسيا والمحيط الهادئ

                                                           
1
 United Nations Environment Program, The Green Customs Guide To Multilateral Environmental 

Agreements, 2008, p10 
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تجار في الحيوانات والنباتات البرية والمنظمات األخرى ذات البرية المهددة باالنقراض، وشبكة رصد اإل
 .1الصلة

 المطلب الرابع: دور الجمارك الجزائرية في حماية البيئة في ظل التطور العالمي للجريمة البيئية
تعتبر الجزائر من بين الدول التي أمضت على االتفاقيات البيئية العالمية. وهي متمسكة بحماية  

ة الجزائرية هي مكلفة دارة الجمركياعتبار أن اإلالبيئة. وذلك للمساهمة في حقوق األجيال القادمة. وعلى 
ولمزيد  .فهي تعمل جاهدة على منع كل السلع التي تمثل خطر على البيئة ،بمراقبة السلع الصادرة والواردة

 من التفاصيل ندرس ما يلي:

 ئيةوضرورة التزام الجزائر باالتفاقيات البي   على المستوى العالمي الجريمة البيئيةتطور الفرع األول: 
شهدت الجريمة البيئية على المستوى العالمي تطورا ملحوظا. وهو ما استدعى اليقظة من طرف 

 أعوان اإلدارة الجمركية لتصدي لكل عملية تجارية فيها خرق للقوانين. ولمزيد من التفاصيل ندرس ما يلي:

 ئية على المستوى العالميتطور الجريمة البي  أوال: 
النشاط اإلجرامي  أكثر أشكالبين واحدة من  قرن الواحد والعشرين.ئية في الالجريمة البي   عتبرت

المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )اإلنتربول( أن قيمة جرائم الحياة البرية على النطاق  حصيربحية. وت
القيمة االقتصادية لقطع األشجار غير القانوني على  حيث تقدررات الدوالرات سنويا. العالمي تبلغ مليا

مليار دوالر، أي  100مليار دوالر إلى  30اق العالمي، بما في ذلك تصنيع األخشاب، بما يتراوح بين النط
 متعددة البيئية قائمةالجرائم  حتوي وت المائة من التجارة العالمية في األخشاب.ب 30المائة إلى ب 10 ما بين

وتهريب المواد  .اة البريةار غير المشروع في الحيمن األنشطة غير المشروعة، بما في ذلك االتج
وصيد األسماك غير المشروع وغير  غير المشروعة في النفايات الخطرةوالتجارة  المستنفدة لطبقة األوزون 

جرائم البيئية تهديدا ل الوتجارة األخشاب. وتشك المنظم وغير المبلغ عنه، وقطع األشجار غير المشروع
 .2القانون  تطبيقالتنمية المستدامة و  مستوى  علىولها تأثير سلبي  دول.من ال عديدألمن ال
 ئية المكونة لمبادرة الجمارك الخضراءتواريخ توقيع الجزائر على االتفاقيات البي  ثانيا: 

بصدد دراسة فقط  تعتبر الجزائر من الدول السب اقة للمصادقة على االتفاقيات البيئية. ومادام نحن
االتفاقيات المكونة لمبادرة الجمارك الخضراء، سوف تقتصر دراستنا على هذه االتفاقيات فقط. ويمكن أن 

 نوضحها كالتالي: 

                                                           
1

، 2016 ماي 27-23نيروبي، ، االتجار غير المشروع في األحياء البريةة للبيئة التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، جمعية األمم المتحد 
 .05ص

2
، الدورة السابعة والعشرون لمجلس اإلدارة/المنتدى البيئية االستدامةالعدالة والحوكمة والقانون لتحقيق مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئة،  

 . 03ص ،2013فبراير  22 - 18نيروبي، البيئي الوزاري العالمي، 
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من الحيوانات والنباتــات البريــــــة )  باالنقراضاتفاقية التجارة الدولية في األنواع المهددة  -1
CITES :)   

 .1 1982ديسمبر 25بالنسبة للجزائر صادقت على االتفاقية بتاريخ 
 :بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون  -2

1992سبتمبر 23على اتفاقية فينا لحماية طبقة االوزون  الجزائر صادقت
2. 

 .3وبنفس التاريخ صادقت على بروتوكول مونتريال
 (CWC)وتدمير تلك األسلحة الكيميائية  األسلحةتطوير وإنتاج وتخزين واستعمال حظر اتفاقية  -3

2004ديسمبر  29انضمت الجزائر الى هذه االتفاقية بتاريخ 
4 . 

 :اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود -4
2006ماي  22بتاريخ  الجزائر على هذه االتفاقية صادقت

5. 
( بالنسبة لبعض المواد الكيمائية ومبيدات PICعن علم ) المسبقةبشأن إجراء الموافقة روتردام اتفاقية  -5

 : اآلفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية
 اتفاقية استكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة:  -6

2006جوان  7بالنسبة للجزائر صادقت على هذه االتفاقية بتاريخ: 
6. 

 ئية لإلدارة الجمركية الجزائرية وفق النصوص القانونيةالمهام البي  الفرع الثاني: 
وهذا نتيجة ارتباط نشاطها  .حماية البيئة مجال فيبدور كبير  تضطلع اإلدارة الجمركية الجزائرية 

 من وإلى إقليم البلد. بمختلف أنواعها  السلع تدفق لحركةالدائمة بة االرق ، من خاللالحدود وتأمين بإدارة
 :ويمكن أن نوجز هذه المهام كالتالي

 بكل مكوناتها:حماية البيئة  -1

                                                           
1

، متضمن انضمام الجزائر الى االتفاقية الخاصة بالتجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات 498 -82مرسوم رئاسي رقم ، جريدة الرسميةال 
 .  3526ص الجزائر، ،1982ديسمبر  25الصادر بتاريخ  ،55، العدد: النقراضالبرية المهددة با

، الصادر 69، العدد: ، متضمن مصادقة الجزائر على اتفاقية فينا لحماية طبقة االوزون 354-92مرسوم رئاسي رقم الجريدة الرسمية ،  2
 . 1801ص الجزائر، ،1992سبتمبر  27بتاريخ 

، الصادر بتاريخ 69، العدد: ، متضمن مصادقة الجزائر على اتفاقية فينا لحماية طبقة االوزون 355-92رئاسي رقم مرسوم ، الجريدة الرسمية 3
 . 1802ص الجزائر، ،1992سبتمبر  27

اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك  متضمن 447 -04مرسوم رئاسي رقم ، ريدة الرسميةالج 4
 . 03ص الجزائر، ،2005يناير  8، الصادر بتاريخ 03، العدد: األسلحة

5
اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها متضمن التصديق على  170 -06مرسوم رئاسي رقم ، ريدة الرسميةالج 

 .03ص الجزائر، ،2006ماي  28، الصادر بتاريخ 35، العدد: عبر الحدود
، 39، العدد: الثابتة ة، متضمن التصديق على اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوي206-06مرسوم رئاسي رقم ، الجريدة الرسمية 6

 .04ص الجزائر، ،2006جوان  14الصادر بتاريخ 
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المؤرخ في  10-98من القانون رقم  3حسب نص المادة قانون الجمارك الجزائرية وهذا استنادا إلى 
  :1998أوت  22

السهر طبقا للتشريع على حماية: الحيوان، النبات، التراث الفني  :على ت في أحد فقراتهاحيث نص 
 .1والثقافي

أو تصديرها تعتبر  امن نفس القانون السابق بأن كل بضاعة منع استيراده 21كما تضمنت المادة   
 ويشير في هذا الصدد إلى محتوى اتفاقية سايتس. بضاعة محضورة

 محاربة التهريب البيئي: -2
 .2المتعلق بمكافحة التهريب 2005أوت  23المؤرخ في  06-05األمر وباالستناد إلى 

عمليات التصدير أو االستيراد غير الشرعية لألنواع دحر كل  بأنه: محاربة التهريب البيئي يمكن تعريف
  .وفق نص األمر أعالهالحيوانية والنباتية المحمية أو لألثريات المحمية 

  محاربة التلوث: -3
منع استيراد أو تصدير وكذا  .منع استيراد أو تصدير النفايات المشعة أو النوويةمن خالل   

منع استيراد أو تصدير الزيوت  .الغازات المضرة بطبقة األوزون أو البضائع التي تحتوي على هذه الغازات
 من النفايات الملوثة للبحر أو المواد الكيمائية التي تلوث التربة أو المياه، وأخيرا منع السفن من التخلص

 )البيئية(: الخضراء الجمركية تطبيق الجباية -4
 قبل أن نسترسل في الموضوع نعرف الجباية البيئية:

( الضرائب البيئية على أنها: مجمل O.C.D.Eتعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) 
اجباري بدون مقابل يندرج ضمن وعاء يهدف من الضرائب المرتبطة بالبيئة. والتي تمتاز بكونها اقتطاع 

 .3خالله حماية البيئة
د"، النشاطات التي معدل تلوثها مرتفع وهذا من الجباية البيئية ترتكز سياسة    ث مسد ِّ على مبدأ "ملو ِّ

إدارة الجمارك بتحصيل بعض الرسوم على البضائع المستوردة  تكلف. و خالل وضع نظام جبائي عملي
الصندوق الوطني لحماية بالتي تضر بالبيئة وذلك من أجل تمويل حساب التخصيص الخاص المسمى 

 وفي هذا اإلطار تحصل: وإزالة التلوث البيئة
 الرسم على األطر المطاطية الجديدة:  -1

                                                           
 23، الصادر بتاريخ 61، العدد:الجماركوالمتضمن قانون  07-79المعدل والمتمم لقانون الجمارك رقم  10-98قانون رقم ، ريدة الرسميةالج 1

 .06ص الجزائر، ،1998أوت 
2
 .03،الجزائر، ص2005أوت  28، الصادر بتاريخ 59، العدد: المتضمن مكافحة التهريب 06-05أمر رقم  ،ريدة الرسميةالج 

3
 Organization for Economic Co-operation and Development, environmental taxes and green tax reform, 

Paris, 1997, p. 17- 18 . 
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طبق هذا الرسم على األطر المطاطية الجديدة المستوردة و/ المنتجة محليا، والتي يحدد مبلغها ي
 : 1كما يلي

 دج عن كل إطار مخصص للسيارات الثقيلة؛  10
 دج عن كل إطار مخصص للسيارات الخفيفة. 5

 تخصص مداخيل الرسم على األطر المطاطية الجديدة كما يلي: 
 لفائدة الصندوق الوطني للتراث الثقافي؛ بالمائة  10 
 لفائدة البلديات؛ بالمائة  40 
 لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.بالمائة  50 

 والجدول التالي يوضح القيم الخاصة بهذا الرسم للسنوات الخمس األخيرة
 2016-2012يوضح إحصائيات الرسم على األطر المطاطية الجديدة للفترة  (:1) الجدول رقم

 الوحدة: دج

 القيمة السنة
2012 55.756.091 
2013 45.870.857 
2014 47.631.290 
2015 59.309.709 
 45.723.967 * )مؤقتة(2016

Source: Centre National de l’Informatique et des Statistiques  

الرسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم المستوردة أو المصنوعة في التراب الوطني، والتي  -2
 تنجم عن استعمالها زيوت مستعملة.

 : 2تخصص مداخيل هذا الرسم كما يليو  دج للطن الواحد. 12.500يحدد هذا الرسم بـ: 
 لفائدة البلديات؛  بالمائة 50
 لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.بالمائة  50

 الرسم على األكياس البالستيكية:  -3
دج للكيلوغرام ويطبق على األكياس البالستيكية المستوردة أو  10.50يحدد مبلغ هذا الرسم بـ: 

 .3يخصص حاصل هذا الرسم إلى الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث المصن عة محليا.
 والجدول التالي يوضح القيم الخاصة بهذا الرسم للسنوات الخمس األخيرة

  

                                                           
1
 .2008لسنة  الجزائري  من قانون المالية التكميلي 46المعدل والمتمم بالمادة ، 2006من قانون المالية لسنة  60المادة  
2
 .2008لسنة  الجزائري  من قانون المالية التكميلي 46المعدل والمتمم بالمادة ، 2006من قانون المالية لسنة  61المادة  
3
 .2004لسنة  الجزائري  قانون الماليةمن  53المادة  
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 2016-2012للفترة  األكياس البالستيكيةيوضح إحصائيات الرسم على  (: 2) الجدول رقم
 الوحدة: دج

 القيمة السنة
2012 198.140.110 
2013 65.319.421 
2014 67.861.457 
2015 83.484.095 
2016 61.208.072 

Source: Centre National de l’Informatique et des Statistiques  

 : الرسم على الوقود -4
 يطبق الرسم على الوقود على البنزين الممتاز / العادي بالرصاص والغاز أويل.

 :1تحدد تسعيرة هذا الرسم كما يلي
 دج/ل 0.10البنزين الممتاز / العادي بالرصاص 

 دج/ل 0.30الغاز أويل 
ص يقتطع هذا الرسم ويعاد دفعه كما هو الشأن بالنسبة للرسم على المنتوجات البترولية. يخص

 :ناتج الرسم على الوقود كما يلي
  السريعة؛للصندوق الوطني للطرق والطرق  بالمائة 50 

 للصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث. بالمائة 50
 للسنوات الخمس األخيرة والجدول التالي يوضح القيم الخاصة بهذا الرسم

 2016-2012للفترة  الوقوديوضح إحصائيات الرسم على  (:3) الجدول رقم
 الوحدة: دج

 القيمة السنة
2012 3.039.828.445 
2013 1.193.669.602 
2014 736.515.631 
2015 644.510.405 
2016 908.982.664 

Source: Centre National de l’Informatique et des Statistiques  

  

                                                           
1
 .2007لسنة  الجزائري  من قانون المالية 55المعدل بالمادة ، 2002من قانون المالية  38المادة  
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تطبيق مبادرة الجمارك الخضراء في الجمارك االتحادية لدولة االمارات العربية نموذج الفرع الثالث: 
 ةالمتحد

خال هذا النموذج إبراز التوجه العالمي لإلدارات الجمركية في تطبيق مبادرة الجمارك  حاولنا من
نقترح ما  لالتفاصيالخضراء. واخترنا نموذج الجمارك االتحادية لدولة االمارات العربية المتحدة ولمزيد من 

 يلي:
 الجمارك الخضراء للجمارك االتحادية لدولة االمارات العربية المتحدة مبادرةأوال: التعريف ب

مبادرة الجمارك الخضراء التي تتبناها الهيئة االتحادية للجمارك على تعزيز قدرة اإلدارات  تقوم
الجمركية وشركائها على كشف ومكافحة االتجار غير المشروع بالسلع المضرة بالبيئة، كما ورد في 

تحادية ومحلية وتهدف المبادرة إلى مساعدة الشركاء من وزارات ومؤسسات ا االتفاقات البيئية ذات الصلة.
اد. وتتضمن وغرف تجارية وتجار ومستوردين وقطاع خاص على تيسير التجارة المشروعة بتلك المو 

من التعاون والتنسيق المحلي بين الهيئة واإلدارات الجمركية والمؤسسات المعنية بالبيئة  المبادرة شكال  فريدا
 .1نظمات الدوليةفي الدولة، وكذلك التنسيق الدولي، فيما بين الهيئة والم

 في الجمارك االتحادية أهداف مبادرة الجمارك الخضراءثانيا: 
 تتلخص أهداف مبادرة الجمارك الخضراء في المحاور التالية:

 ؛بأهمية ومكونات الجمارك الخضراء زيادة الوعي لدى إدارات الجمارك المحلية .1
لكي يقدموا التدريب على ارك الخضراء في كل إدارة إنشاء مجموعة من المدربين على الجم .2

 ؛المستوى الوطني
 ؛لخاصالتنسيق فيما بين الهيئة وشركائها في مجال البيئة والجمارك والغرف التجارية والقطاع ا .3
 ؛سسات واإلدارات الجمركية الدوليةتعزيز التعاون اإلقليمي والثنائي بين اإلمارات والمنظمات والمؤ  .4
 ؛ت والجهات ذات العالقة في الداخلة والمؤسساتوفير الدعم لإلدارات الجمركية المحلي .5
 زيادة وعي الجمهور بالجمارك الخضراء عبر وسائل اإلعالم. .6

 خطة عمل الهيئة بخصوص مبادرة الجمارك الخضراءثالثا: 
مجموعة من  2016 -2014تتضمن خطة الهيئة االتحادية للجمارك االستراتيجية خالل الفترة من 

 :2اإلجراءات والتوصيات التي سيتم العمل على تطبيقها، من بينها
كل فيما يخصه وقصر استيرادها  ،حصر المواد الكيميائية ومستورديها من قبل الجهات المعنية .1

 ؛على الجهات المرخصة فقط
                                                           

1
 دولة االمارات العربية المتحدة، هيئة الجمارك االتحادية، راجع الموقع التالي: 

https://www.fca.gov.ae/ar/projects/pages/project5.aspx  
2
 نفس المرجع السابق، 

https://www.fca.gov.ae/ar/projects/pages/project5.aspx  

https://www.fca.gov.ae/ar/projects/pages/project5.aspx
https://www.fca.gov.ae/ar/projects/pages/project5.aspx
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رف بنشر سالمة المواد أو ما يع ،إلزام المستوردين للمواد الكيميائية إرفاق نشرات تعريفية بالمنتج .2
  ؛الكيميائية

تحديثها وفق المستجدات  تفعيل قاعدة معلومات وطنية عن المواد الكيميائية وتعزيزها والعمل على .3
 ؛العالمية

إلزام الشركات العالمية المستثمرة داخل الدولة بالتقيد بالقوانين والنظم المحلية الخاصة بالمواد  .4
واستيراداها، وااللتزام بقوانين وتشريعات بلدانهم األم في هذا المجال، والقوانين الكيميائية وإدارتها 

 والتشريعات واالتفاقيات الدولية.
تشكيل فرق خاصة لمكافحة حرائق وكوارث المواد الكيميائية ضمن منظومة الحماية المدنية،  .5

 وقاية وغيرها.ومعدات وأدوات ال تأهيل وتدريب القائم منها أفراداوزيادة أعدادها و 
يات الدعوة إلى اعتماد منهج دراسي عن المواد الكيميائية، والتعامل معها في الكليات واألكاديم .6

 ؛األمنية والعسكرية والحربية
تشكيل لجان علمية استشارية دائمة من المختصين والمهتمين بالمواد الكيميائية ومخاطرها من  .7

 ؛الجهات التعليمية والبحثية واألمنية
لشركات البيئية المتخصصة في معالجة نفايات المواد الكيميائية إلعادة استخدامها اع إنشاء تشجي .8

 أو التخلص منها بالطرق العلمية السليمة المعتمدة عالميا .

 دارة الجمركية نموذج جمارك دبيفي اإل رابعا: المسؤولية االجتماعية
 :1التاليت جمارك دبي هذا المفهوم وذلك وفق المنظور تبن   

ئة إن المسؤولية االجتماعية للمؤسسات تجمع ما بين االهتمام بمكان السوق، مكان العمل، البي  
والمجتمع وبين العمليات التجارية بالتفاعل مع الشركاء. بالنسبة لجمارك دبي فإن المسؤولية االجتماعية 

نظام إلى القيام بأنشطة ومبادرات تعني الخروج عن حدود مهمتنا األساسية في تنفيذ وتطبيق القانون وال
لصالح المجتمع. وإلى جانب الحفاظ على أمن وسالم بالدنا، يتم تشجيعنا باستمرار للمساعدة في زيادة 

 المساهمة في مجتمعنا. 
إن أساس سياسة المسؤولية االجتماعية في جمارك دبي قد جاء التزاما بإعالن األمم المتحدة 

تفاقيات األولية لمنظمة العمل الدولية ولتشجيع ومساعدة شركائنا المعنيين العالمي لحقوق اإلنسان واال
للقيام بالشيء ذاته. إن إلتزامنا تجاه المسؤولية االجتماعية واضح وفي تحسن مستمر وذلك عن طريق 

ر وندير شبكاتنا و  فقا التأكيد على أهمية القيم وآداب المهنة وظروف العمل للنمو المستدام كما أننا نطو 
 ألفضل الممارسات البيئية.

                                                           
 االسم العلمي والتجاري للمنتج وصيغة المواد الفعالة به، وآثار استخدامه المفرط، وإرشادات طريقة استخدام السليم، وطرق التخلص منه  تتضمن

 ومن نفاياته، وطرق التعامل معه أثناء الحريق وتخزينه، وما هي المواد الواجب تفادي تخزينها.
1
 .14، ص2008بية المتحدة ، سنة ، االمارات العرتقرير االستدامةجمارك دبي،  
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 تبسيط اجراءات الجمركة  الجمركي و  مللتقيي ةأهمية تحديد المنشأ كضرور  المبحث الثاني:

ساسها يتم ضبط التقييم الجمركي. ومن ثمة لمنشأ من أهم المقومات التي على أتعتبر دراسة ا
 ويتناول هذا المبحث ما يلي:   .الجمركيةجراءات ية. وهذا دون التأثير على سير اإلضبط الحصيلة الجمرك

 

 

 

 

 جمركية كضرورة المنشأ قواعد تحديد: األول المطلب
ما يسمى بقواعد التجارة الدولية والجمارك ب دراساتفي  ،خيرةاألسنوات في ال االهتمامتزايد 

في إطار و تحرير التجارة الدولية نح التوجه أبرزهاو  ستجدات.هذا مع العديد من الم رافق. وتالمنشأ
غراق مكافحة اإل تفاقواالتقييم الجمركي  كاتفاق)مختلفة  تفاقياتاوما تضمنته من منظمة التجارة العالمية 

 .ر االدارات الجمركية وتحديثهااعادة تقييم دو  من هذا المنطلق أصبح لزاماو  (.تحديد قواعد المنشأ واتفاق
العديد  انتهجتها صالح االقتصادي التيالتحرير واإل واحتياجات ،النظام التجاري العالمي حتياجاتاة تلبيل

ويأتي هذا المطلب ليتناول العديد من  تغيرات.ال هذهلتحديات التي فرضتها مواجهة الى جانب إمن الدول 
العناصر الهامة في المنشأ ويجيب على كثير من القضايا التي يحتاجها اعوان الجمارك لتحديد منشأ 
السلعة ومن ثمة تحديد االجراءات الجمركية الخاصة بها. وسوف نتعرض ضمن هذا المطلب للمحاور 

 :اليةالت

 قواعد المنشأ ، أهمية ومبادئول: مفهوماأل  فرعال
 أوال: مفهوم قواعد المنشأ

الجمركية من مجرد دارة تطور دور اإلإلى  أدى .عالمي بتحرير التجارة الدوليةال هتماماالتزايد إن 
الحيوي الذي لى جانب الدور إ الدولية، لى المساهمة في تسهيل وتأمين التجارةإ تحصيل الضرائب والرسوم

وهو بالضرورة ما تطلب  غراقومكافحة اإل، تجارية الثنائية ومتعددة االطرافتلعبه في تنفيذ االتفاقيات ال
 .1تحديد قواعد المنشأ للسلع والمنتجاتب االهتمام

                                                           
  les règles  d' origines. 03/03/2016 
1
 https://www.wto.org/french/tratop_f/roi_f/roi_info_f.htm 

 جمركية كضرورة المنشأ قواعد تحديد: األول المطلب
 التقييم الجمركي في ظل التطورات االقتصاديةالمطلب الثاني: 

 الجمركة بين متطلبات الرقابة وضرورة التسهيل إجراءات: الثالث المطلب

https://www.wto.org/french/tratop_f/roi_f/roi_info_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/roi_f/roi_info_f.htm
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 وعند تحديد منشأ .نتجت السلعة فيهأأي البلد الذي  ،السلعة صل()أ ةيقصد بمنشأ السلعة جنسي
تسميته في مجال التجارة  صطلح علىأفيما  معايير،لى مجموعة من القواعد والإادا ستنإ كون يما سلعة 

 . شأالجمركية بقواعد المن داراتاإل دوليةال
كذلك يعني المنشأ الجنسية االقتصادية للسلع التي يتم تبادلها تجاريا. وتنبع ضرورة تحديد جنسية 

 .1المطبقة عليها وااللتزاماتعباء والقيود األخرى وتصنيف السلعة من ضرورة تحديد االلتزامات واأل
من قانون الجمارك الجزائري يعتبر منشأ بضاعة ما، البلد الذي استخرجت من  14وحسب المادة 

 .2باطن أرضه هذه البضاعة أو جنيت أو صنعت فيه
لالرتباط الكبير لقواعد المنشأ بالنظام المنسق. والذي يتمثل بتحديد البند الجمركي الذي تخضع له  ونتيجة

السلعة وربطها الحقا بقاعدة المنشأ الخاصة بها. فإنه غالبا ما يحاط دور االشراف والتنفيذ لكافة أحكام 
 اهتمامات الجمركية أن تولي المنشأ بالسلطات الجمركية في البلد. وبالتالي من الضروري على السلطا

كبيرا لهذا الموضوع ورفع كفاءة العاملين في اإلدارة الجمركية حتى تتمكن من التطبيق األمثل لهذه 
 القواعد.

إن قواعد المنشأ تشكل أداة أساسية لمراقبة التجارة عبر الحدود الدولية، ففي عالمنا اليوم لم تعد الرسوم 
للتهرب من إدارة الجمارك، بل أن هناك أسباب أخرى مثل وجود قيود كمية الجمركية بعد تخفيضها سببا 

على البضاعة، وبالتالي زادت أهمية قواعد المنشأ لغايات ضبط التجارة في العالم، ال سيما أن الجهات 
 التي تشرف على تطبيقها في بلد االستيراد هي السلطات الجمركية.

 : تعريف قواعد المنشأثانيا
 األول: التعريف -1

قواعد المنشأ بأنها مجموعة القوانين والتعليمات والتحديدات تعرف منظمة التجارة العالمية  حسب
لتحديد بلد المنشأ الخاص  نظمة التجارة العالميةعضاء مأ يق العام التي يطبقها االدارية ذات التطب

 .3بالسلعة

 التعريف الثاني: -2
الصادرة عن  االجراءات الجمركية )اتفاقية كيوتو المعدلة(ما االتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق أ  

 : Rules of Origin قواعد المنشأمنظمة الجمارك العالمية فإن 

                                                           
1 SACI Toufik, manuel sur les règles d’origine appliquées en Algérie, Direction de la fiscalité et du 

recouvrement, direction générale des douanes, 2011, P07 .  

2
 .09بوسقيعة أحسن، مرجع سبق ذكره، ص 

 .06ص ،2008، دار الفكر الجامعي، مصر،قواعد المنشأعاطف وليم اندراوس،  3
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و االتفاقيات الدولية ألمنصوص عليها في التشريع الوطني حكام المستمدة من المبادئ اهي األ
 .1بل الدولة لتحديد منشأ البضاعةالمطبقة من ق

 قواعد المنشأثالثا: مبادئ 
ة والتوسع فيها، وتعزيز دور هداف قواعد المنشأ في تحقيق مزيد من تحرير التجارة العالميأ قا من نطالإ

شأ المتعلقة بقواعد المن فافية للقوانينعضاء وتوفير شوالمحافظة على حقوق األ منظمة التجارة العالمية
يد كل العامة ال بد من مراعاتها عند تحد ، هناك مجموعة من المبادئوتطبيقها بطريقة منصفة وعادلة

و متعددة أتجارية ثنائية  اتفاقياتطار إفي و عند تحديد تلك القواعد أدولة قواعدها الخاصة بها، 
 :2االطراف
ن تكون شفافة ومتاحة لكل أومة وموضوعية يمكن التنبؤ بها، و ن تكون القواعد بسيطة ومفهأ .1

 المهتمين من تجار وصناعيين وغيرهم؛
ومنصفة طراف بطريقة متشابهة غراض وعلى جميع األجل جميع األأومن  ن تطبق بشكل متساوأ .2

 نتماء الوطني لمنتجي السلع؛ومعقولة بصرف النظر عن اإل
فيه و الذي تم أتحصلت فيه هذه السلعة بالكامل،  ن منشأ السلعة هو البلد الذيأن تنص على أ .3

و حسب المعيار الذي تم أة نتاج السلعإكثر من بلد في أآخر تحول جوهري عندما يشترك 
 ؛تطبيقه

ن ال تفرض شروطا تقيدية ضرورية، أهداف تجارية، و أ تخدم هذه القواعد كأدوات لتحقيق ن ال تسأ .4
ساسي لتحديد أيز كشرط و التجهأمعين ال يتعلق بعمليات التصنيع  يفاء بشرطن تتطلب اإلأو أ

 ؛بلد المنشأ
لى تسهيل وتيسير انسياب السلع بين إاتها يجابية، تؤدي في حد ذإسس ومعايير أن تقوم على أ .5

 الدول بحرية تامة. 

 همية قواعد المنشأأ: نيالفرع الثا
دارة الجمركية وزارة التجارة همها: اإلأ واضحة ودقيقة ومستقرة  طراف عديدة معنية بوجود قواعدأثمة 

 .3والصناعة المالية وغرف التجارة...الخ
  

                                                           
1
 .168، ص2002ترجمة الجمارك المصرية، مصر،  ،المعدلة كيوتو لتبسيط وتنسيق االجراءات الجمركيةاتفاقية منظمة الجمارك العالمية،  
 .100، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العدد السادس،صاثر قواعد المنشأ على التجارة الخارجيةبن داودية وهيبة،  2
 .9-8ص صمرجع سبق ذكره  ،اندراوس وليم عاطف 3
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 أوال: بالنسبة لإلدارة الجمركية
و قواعد تطبيق عامة ألبضاعة سواء كانت قواعد تفضيلية تهتم االدارة الجمركية بوجود قواعد لتحديد منشأ ا

 حيث انها تساعدها في ممارسة دورها كاالتي:
حيث يلعب المنشأ  عمال تقييم وتبنيدأ ائب الجمركية ومما يتطلب ذلك من ربط وتحصيل الضر  .1

 دور هام  في التأكد من القيمة الجمركية المتخذة كأساس لغرض الضرائب والرسوم الجمركية؛
 تطبيق القوانين واللوائح االستيرادية والتصديرية؛ .2
واعها حيث تساعد قواعد المنشأ نأ حكام الخاصة باالتفاقيات التجارية بكافةالمساعدة في تطبيق األ .3

في تقرير منح المستوردين التسهيالت والمزايا التي تتضمنها هذه االتفاقيات من دارة الجمركية اإل
 عدمه؛

 ولى بالرعاية؛تساعد في تطبق شرط الدولة األ .4
 يمكن استخدام قواعد المنشأ ألغراض ترقيم وتمييز البضاعة. .5

 ثانيا: أهمية قواعد المنشأ بالنسبة للمتعاملين في التجارة الخارجية
بوجود قواعد المنشأ واضحة ودقيقة تتيح لهم الحصول على المزايا التي ترتبها االنظمة يهتم المصدرون 

 التفضيلية
يهتم المستوردون بوجود قواعد لتحديد منشأ السلع حتى يستفيدون من التسهيالت واالعفاءات التي تقررها 

 االتفاقيات.

 قواعد المنشأ وتراكم المنشأ تحديد : معاييرثالثالفرع ال
 نتناول ما يلي:سوف 

 معايير تحديد قواعد المنشأأوال: 
كثر وم األثبات المنشأ الوطني للسلعة بطبيعتها وتعقيداتها، وتتراوح من المفهإتختلف معايير   

لى إتفاقية تجارية تفضيلية إو في دولة عضو في أالمتحصلة بالكامل في بلد ما  وأبساطة للسلعة المنتجة 
و في أها و شكلأسمها إلى تغيير ما في إالتي تخضع لتحويالت مادية تؤدي  للسلعكثر تعقيدا المفهوم األ

جراءات إضاعة غير محدد بوضوح، يتم تطبيق ، وبالتالي عندما يكون منشأ البو في هويتهاأاستخدامها 
 :1هم معايير تحديد قواعد المنشأأ من منشأ السلعة، وفيما يلي ندرج وتدابير معينة للتأكد 

 
 
 

                                                           
 .149-148، ص ص 2013، 1، المكتبة الوطنية االردنية، طمدخل الى العمليات الجمركيةالردايده، مراد خالد مصلح 1
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 معايير المنتجات المتحصل عليها بالكامل: -1
ستعمال أي إو صنع بلد واحد فقط وبدون أو انتاج أن تكون السلعة بالكامل من زراعة أوهذا يعني 

مدخل غير محلي كمثال: الحيوانات الحية التي ولدت وتربت بذات البلد، الخضر والفواكه والمنتجات 
 .( من جداول النظام المنسق24-1الفصول من )وهي موجودة في غالبها في  المعدنية...الخ

 معايير التحويل الجوهري: -2
و السلعة أت التصنيع التي تخضع لها المادة ساس عملياأتصنف السلع وفق هذا المعيار على 

خر آولي، بمعنى خدام بشكل مختلف عن استخدامها األستمن خاللها صالحة لإل في بلد ما، وتصبح
و تصنيع جوهري، شرط أيجري عليها فيه آخر عملية تحويل تكتسب السلعة صفة المنشأ في البلد الذي 

ويحدد معنى التحويل الجوهري في االتفاقيات الدولية بأي من  لى منتج جديد،إن يؤدي هذا التصنيع أ
 الحاالت التالية:

 معيار تغيير البند الجمركي: -3
هريا واكتسبت صفة المنشأ عندما تكون السلعة النهائية تقع في بند تعتبر المنتجات قد تحولت جو 

تعريفة جمركية في النظام المنسق يختلف عن البنود الجمركية التي تقع فيها المواد المكونة لهذه السلعة، 
ن يكون شخص الذي يحدد منشأ البضاعة يجب أن الم المنسق حيث أومن هنا تأتي اهمية معرفة النظا

 بالنظام المنسق لتبنيد السلع. على دراية
اس التغيير الذي يحدث على سجمركية في هذا المعيار يكون على أوالمقصود بتغيير بنود التعريفة ال

 رقام.أساس ستة أو على مستوى البنود الفرعية أي على مستوى أربعة أرقام من النظام المنسق أ

 معيار القيمة المضافة: -4
من عمليات التحويل الجوهري التي تمنح بضاعة معينة صفة المنشأ المحلي هي تحقيقها  إن

 نسبة محددة من القيمة المحلية المضافة أي نسبة المواد ذات المنشأ المحلي.
وتعرف القيمة المضافة غالبا على أنها قيمة البضاعة باب المصنع مطروحا منها قيمة المواد األجنبية 

يعها، حيث يقصد بقيمة البضاعة باب المصنع السعر الذي يتم سداده للمصنع عن الداخلة في تصن
السلعة تسليم باب المصنع بشرط أن يمثل السعر قيمة كافة المواد المستخدمة مخصوما منها أية ضرائب 

 أو رسوم داخلية يمكن أن يعاد سدادها عند تصدير السلعة.
حن السلع المصنعة مثل تكاليف النقل والتأمين مستبعدة من مما سبق نرى أن جميع التكاليف المتعلقة بش

 سعر تسليم باب المصنع.
 وهناك من المفاهيم االخرى التي تستخدم في االتفاقيات وتعتمدها العديد من الدول لتعريف قيمة البضاعة.
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 كيفية احتساب القيمة المضافة: -5
 :1نهائية للسلعة على الشكل التاليتحتسب نسبة القيمة المضافة غالبا باستخدام القيمة ال

 
 نسبة القيمة المضافة المحلية =

 القيمة النهائية للسلعة باب المصنع− قيمة المواد المستوردة الداخلة في التصنيع ( بإستثناء الرسوم و الضرائب المفروضة عليها) 
القيمة النهائية للسلعة باب المصنع

 x 100 
بالمائة فما فوق ثمة يمكن القول بأن هذه السلعة سوف تكتسب  40اذا تحصلنا على نسبة مئوية تقدر بـ 

 صفة المنشأ للبلد المعني.
وتحسب قيمة المواد المستوردة الداخلة في عملية االنتاج على اساس السعر الذي اشتريت به من الخارج  

(cif = cost + insurance + freight)  وفق القيمة الجمركية المتفق عليها وال تتضمن قيمة مصاريف النقل
 الداخلي او غيرها من المصروفات التي ال ترتبط بالعملية االنتاجية بشكل مباشر.

 البسيطة التي ال تحقق المنشأالعمليات ثانيا: 
صفة المنشأ المحلي تلك العمليات التي اذا خضعت لها السلع ذات المنشأ االجنبي في البلد ال تكسبها 

 :2ومن هذه العمليات نذكر
 عمليات حفظ البضاعة ألغراض النقل؛ .1
  ؛تربة كالغربلة والتصفية والطالءعمليات إزالة األ .2
 ؛غلفة وفكهاألتغيير ا .3
 ؛عمليات الخلط البسيطة للمنتجات .4
 .ذبح الحيوانات وسلخها .5

 وأنواع تراكم المنشأ : تعريف تراكم المنشأثالثا
استفادة البلد ضمن اتفاقية تجارة حرة من استيراد مواد ومدخالت إنتاج بضائع من  يعني إمكانية

منشأ اجنبي واعتبارها ذات منشأ وطني عند دخولها في عمليات التصنيع دون الحاجة لخضوع هذه المواد 
 االجنبية لعمليات تصنيعية كافية.

 تكون اتفاقية تجارة حرة بين طرفين فقط.تراكم المنشأ الثنائي: ينتج عندما أما تراكم المنشأ فهناك 
 تركم المنشأ القطري: هو التراكم الذي ينتج عن اتفاقية تجارة حرة متعددة االطراف )ثالثة دول فأكثر(.و 

  . (2ويمكن أن نوضح نموذج شهادة المنشأ في الملحق )

                                                           
1
 .151نفس المرجع السابق، ص 
2
  2015-08-11متاح على موقع جمارك دبي:  .03، ص2014دارة الجمارك، إ، منشورات قواعد المنشأجمارك دبي،  

http://www.dubaicustoms.gov.ae/ar/Publications/Pages/default.aspx 
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 العالمية المطلب الثاني: التقييم الجمركي في ظل التطورات االقتصادية
ساسه تضبط بحيث على أ أمر في غاية األهمية. الجمركيةلألغراض تحديد القيمة  موضوع عتبري

نظرا لعالقته المباشرة بالضرائب الجمركية المستحقة على السلع و  قيمة المستحقات الواجبة الدفع.
أن سوء تقدير القيمة الجمركية ينتج عنه مشاكل ومنازعات مع المتعاملين. ومن هذا  كما .المستوردة

 ع التقييم الجمركي.و المنطلق برزت أهمية موض

 والخلفية التاريخية للتقييم الجمركي الفرع األول: تعريف القيمة
ن ذلك سنحاول في البداية إعطاء تعريف للقيمة ثم التقييم الجمركي وتطوره التاريخي ويكو 

 كالتالي:

 أوال: تعريف القيمة
قيمة الصفقة أي الثمن المدفوع فعال أو المستحقة عند شراء السلع. ويعني الثمن المدفوع فعال  هي

أو المستحق هو إجمالي ما دفعه أو سيدفعه المشتري للبائع أو لمصلحته مقابل البضائع المستوردة، وال 
ضمان أو الصكوك يلزم بالضرورة أن يتخذ الفع شكل تحويل نقود، فقد يكون الدفع بواسطة خطابات ال

القابلة للتداول، ويجوز أن يكون الدفع مباشرا أو غير مباشر، ومن امثلة الدفع غير المباشر تسوية 
 .1المشتري لدين على البائع كليا أو جزئيا

 التقييم الجمركيثانيا: 
الجمركية للسلع المستوردة. وتزداد أهمية  إلى تحديد القيمة يمار ال جراءذلك اإلالجمركي  يقصد بالتقييم  

التقييم الجمركي في حالة كون نظام التعريفة الجمركية المطبق هو النظام القيمي، حيث تصبح العالقة 
 .2بين القيمة والحصيلة عالقة طردية

 أما حسب قانون الجمارك الجزائري فإن القيمة لدى الجمارك تعرف كالتالي:
انون الجمارك الجزائري فإن عبارة )القيمة لدى الجمارك( القيمة التي تؤخذ من ق 16حسب نص المادة 

 .3بعين االعتبار لتطبيق التعريفة الجمركية

  التقييم الجمركي موضوعالخلفية التاريخية لثالثا: 
 أينعة من اتفاقية الجات القديمة، المادة الساب يرجع أصل موضوع التقييم الجمركي إلى نص

وقد اشترطت ضـرورة أن تكون القيمة  .ي للتقييمألي نظام دول ساسيةهذه المادة المبادئ األ درجتأ

                                                           
1
 .87، ص2000ردن، ردنية، األ، دائرة الجمارك األدليل اإلجراءات الجمركيةخالد محمد السواعي،  
2
، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ارةتطوير األداء الجمركي واتفاقيات منظمة التجارة العالمية أمثلة عربية مختعبد القادر فتحي الشين وآخرون،  

 .88، ص2006مصر، 
 .10أحسن بوسقيعة، مرجع سبق ذكره، ص 3
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لألغراض الجمركية في حالة السلع المصنعة المستوردة قائمة على القيمة الحقيقية أو الفعلية للسلع 
القيمة  سالمستوردة والتي تستحق عليها الرسوم الجمركية، أو بضائع ذات منشأ وطني، أو على أسا

 الحكمية أو االستنتاجية.

1Article VII of the GATT

وذلـك بعـد مفاوضـات الجـات  .إلى أول اتفاقية دوليـة هامـة تـنظم عمليـة التقيـيم الجمركـيتم التوصل  
الشــركاء التجــاريين. بحيــث تؤكــد هــذه ســس التــي يجــب االلتــزام بهــا مــن طــرف التــي حــددت األ 1947ســنة 

ينبغـي أن ال تكـون اعتباطيـة أو  ،المبادئ التي تجسدت فـي المـادة السـابعة مـن الجـات أن القيمـة الجمركيـة
مبنيــة علــى قيمــة البضــائع الوطنيــة. بــل يجــب أن تكــون مبنيــة علــى القيمــة الحقيقيــة للبضــائع المســتوردة أو 

الجمركيــة مــأخوذة مــن البيــع أو عــرض للبيــع فــي ظــروف بيــع عاديــة  المشـابهة لهــا. ينبغــي أن تكــون القيمــة
التحقــق مــن الســعر الحقيقــي. فيجــب أن تكــون القيمــة الجمركيــة  وشــروط منافســة تامــة. ولكــن إذا لــم يمكــن

  .1مرتكزة على أقرب سعر يمكن التحقق منه حسب معايير موصوفة

 Brussels Definition of Value  تعريف بروكسل للقيمة: -2
إن أول معيـــار دولـــي لتحديـــد القيمـــة الجمركيـــة والمرتكـــز علـــى مبـــادئ التقيـــيم المعتمـــدة فـــي الجـــات،  

. ويرتكز تعريف بروكسل للقيمـة علـى مفهـوم 1950ليه في سنة ، حيث تم التوصل إتعريف بروكسل للقيمة
 ،البـائعين والمشـتريين" السعر العادي" وهو السعر الذي يتم الحصـول عليـه فـي سـوق منافسـة مفتوحـة بـين 

وفـي ظـل ظـروف مكانيـة وزمنيـة محـددة. ومـن الناحيـة العمليـة، عنـدما تكـون أغلـب كميـة  .غير المرتبطين
المستوردات قد اشتريت ضمن شروط بيع موثوقة، أي تتفق مع التعريف المذكورة، فإن سعر الصفقة يمكن 

ردات. وينصــــح تعريــــف بروكســــل للقيمــــة كأســــاس مقبــــول لتقــــدير القيمــــة الجمركيــــة ألغلــــب الــــواأن يعتمــــد 
مثلمــا هــو  اتورة،حالــة عــدم امكانيــة اســتخدام ســعر الفــوفــي   باســتخدام ســعر الفــاتورة إلــى أبعــد حــد ممكــن.

الحال في الصفقات التي تتم بعيدا عن متناول اليد )صعوبة التحقق منها(، للبضائع التـي تشـكل جـزءا مـن 
إلى الوكيل صاحب االمتياز، أو عنـدما يكـون السـعر المصـرح بـه ارساليات متفق عليها، البضائع المرسلة 

لـى تقـدير السـعر الحقيقـي  باسـتعمال دعو للشك، تستطيع الجمارك اتخاذ إجراءات أخرى تستند إمنخفضا ي
المعلومات المتاحة، على أن يؤخذ في االعتبار الظروف الفعلية المتعلقة بقيمة الصفقة محـل البحـث. لكـن 

مريكيـــة م تطبقــه مثــل الواليــات المتحــدة األطــرح علــى المســتوى العــالمي أن بعــض الــدول لــشــكال الــذي اإل
 .2ليصبح يخدم مصالح الدولة المعنية ،خر طبقه لكن بإدخال تغيرات عليهاألونيوزيلندا. والبعض 

      

                                                           
1
 االتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة. )الجات( 

2  Adrien Goorman & Luc De Wulf, customs valuation in developing countries and the world trade organization 

valuation rules, customs modernization handbook, The World Bank, 2006, p157. 
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 التقييم الجمركي ضمن جولة طوكيو -3
The Tokyo Round and the Agreement on Customs Valuation

هو ايجاد قيمة قياسية  .يعد الهدف األساسي من مفاوضات جولة طوكيو حول التقييم الجمركي
وعادلة ال ترتكز على االرتجالية لتحديد القيمة المفترضة، بمعنى يكون السند هو الحقائق التجارية. بحيث 

الدول النامية والمتقدمة تم التوصل  ال تكون عائقا في وجه الحركة التجارية. وبعد المفاوضات الشاقة بين
أي: االتفاق على تطبيق المادة السابعة من صل لى األإ إلى االتفاق على مقياس جديد للتقييم. )الرجوع

 .1الجات(

لى المفاوضات بدعم كامل لمقترحات التقييم للمجموعة االقتصادية ارة فقط، أن الدول النامية دخلت إلإلش
االوروبية والمبنية على تعريف بروكسل. إال أن المجموعة االقتصادية االوروبية غير المسار واتبعت 
الواليات المتحدة االمريكية وتنازلت عن دعمها لتعريف بروكسل. وتبنت المفهوم االيجابي للتقييم الذي 

ن )مع بعض االستثناءات ( القيمة يجب أن تكون معتمدة على أساس السعر الفعلي المدفوع ينص على أ
أو القابل للدفع للبضائع المستوردة. وقد تم سرد االستثناءات التي ينبغي أخذها باالعتبار عندما ال يمكن 

 تطبيق الطرق الخمس البديلة لقيمة الصفقة. 

دارة الجمارك الصالحيات ، نظرا لفشلها الجزئي في منح إلجديدقامت الدول النامية بمعارضة المقترح ا
هذا إذا لم يكن أخذ  ،سعار صفقات بضائع مماثلة، التي ال تتفق مع أالكافية لرفض أسعار الصفقات

الفرق بالحسبان. وقد عارضت تلك البلدان كون أن مسودة االتفاق ال تمكنهم من القيام باإلجراءات الكافية 
يضا بأن اعتماد عارضوا أمخفضة القيمة الشائعة في دولهم أكثر من الدول المتقدمة. كما ضد الفواتير 

والذي سوف ينتج عنه ضياع لإليرادات. هذه  .اتفاقية التقييم الجمركي سوف يزيد من آفات الغش التجاري 
 special andساسا على ضرورة منح الدول النامية معامالت خاصة وتفضيلية )االعتراضات تركزت أ

differential treatment). ليها هو منح الدول النامية وقتا أطول لتطبيق إأهم نتيجة تم التوصل ولعل
 .بشكل كلي اتفاقية التقييم الجمركي

  جولة األورغواي وقرار نقل عبء االثبات: -4
The Uruguay Round and the Decision on Shifting the Burden of Proof 

التي يتوفر فيها لدى  ،إلى تبني "القرار المتعلق بالحاالت األورغوايقادت جولة المفاوضات في 
الذي يرتكز على  1-6" )قرار .إدارة الجمارك أسبابا للشك في صحة ودقة البيانات حول القيمة المصرح بها

وتم  .(shifting the Buren of proofثبات )ر عرف فيما بعد بقرار نقل عبء اإل(. هذا القرا17المادة 
ثبات قرار نقل عبء اإلصلية. ويوضح ، ليوضح القصد من أحكام التقييم األالحاقه باتفاق التقييم الجمركي

ثبات إلى نقل عبء اإلدارة الجمركية حول صحة التصريح. يمكن عند اإلأنه في حالة توفر شكوك مقبولة 
                                                           

1
 Mahmoud abou el alla, Customs & customs legislation, Egypt, 2011, p32.  
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االجمالية المدفوعة أو الواجب دفعها ثمنا للبضاعة. ليثبت أن السعر المصرح به يمثل القيمة المستورد 
لى وجود الشكوك حول السعر تبحث الجمارك مع المستورد عن األسباب التي أدت إ وفي هذه الحالة

لدى الجمارك فيه ما زال  يكون القراروتسمح له بالرد ثم تعلم المستورد بالحكم النهائي. قد  .المصرح به
. رك رأي في أن القيمة الجمركية ال يمكن حسابها اعتمادا على سعر الصفقةشك معقول. كأن يكون للجما

فإن على الجمارك أن تلجأ الى الطرق البديلة للتقييم التي نص عليها اتفاق التقييم الجمركي  وبناءا عليه
 .1وفق الترتيب المحدد

ي. وجعلت جولة لإلشارة فقط أن جميع الدول الصناعية قامت بتطبيق اتفاقية التقييم الجمرك
عضاء في منظمة التجارة العالمية. أما الدول النامية فمنحت لها فترة التنفيذ الزاميا لجميع األ األورغواي

 كحد أقصى. 2000خمس سنوات للبدء في التنفيذ. ويعتبر أول جانفي سنة 

    The Agreement on Customs Valuation اتفاقية التقييم الجمركي: -5

اتفاقية التقييم الجمركي على أن القيمة الجمركية ينبغي أن ترتكز إلى أبعد حد ممكن على  نصت
قيمة الصفقة وهي السعر الذي دفع فعال أو الواجب دفعه للبضاعة التي يتم تقييمها وبعد خضوعه لبعض 

بالترتيب في التعديالت. وإذا لم يتمكن من استخدام هذه الطريقة توجد خمس طرق بديلة يمكن تطبيقها 
 ظل اتفاق التقييم الجمركي وهي وفق التسلسل التالي:

 الطريقة الرئيسية( – 1)المادة رقم  طريقة قيمة الصفقة -أ
السعر المدفوع فعال أو الواجب دفعه ثمنا للبضاعة عندما بيعت للتصدير إلى بلد المستورد،  هو

على أن تكون خاضعة لبعض التعديالت التي تأخذ باالعتبار بعض االعتبارات الخاصة والتكاليف. وبما 
، ، األغلفةلعموالتيتوافق مع المادة الثامنة من اتفاقية التقييم الجمركي. وتتضمن التعديالت المحتملة ا

التغليف، بعض البضائع والخدمات، حقوق الملكية ورسوم الرخص. أما عموالت الشراء فال تتم اضافتها، 
في حين الخصم الخاص والقانوني للوكيل المعتمد أو صاحب االمتياز المعتمد فيمكن قبولهما. كما تنص 

عالقة ال تعتبر حجة ، فإن الن بعالقة عملذا كان المشتري والبائع مرتبطاأيضا على أنه إ (1المادة )
ؤثر على خذ في الحسبان أن عالقة االرتباط لم تمع األلرفض قيمة الصفقة. وينبغي قبول مثل هذه القيمة 

  .2السعر
  

                                                           
1
 Adrien Goorman & Luc De Wulf, opcit, p158. 

2
، الدار المصرية تنفيذ المادة السابعة من االتفاقية العامة للتعريفة والتجارة( التقييم الجمركي في ظل الجات )اتفاقيةمحمود محمد أبو العال،  

 .58، ص2009للنشر والتوزيع، مصر، 
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 الطريقة البديلة األولى(:– 2قيمة الصفقة لبضائع مطابقة )المادة رقم 
هي قيمة الصفقة لبضاعة مطابقة مباعة ألجل التصدير لنفس البلد المستورد في نفس الوقت أو 
قريبا منه، وأن يكون البيع على نفس المستوى التجاري وفعليا بنفس الكمية كما هو بالنسبة للبضاعة المراد 

 .1تقييمها

 انية(:الطريقة البديلة الث -3قيمة الصفقة لبضائع مشابهة )المادة رقم  -ب
هي قيمة الصفقة لبضاعة مشابهة مباعة ألجل التصدير لنفس البلد المستورد في نفس الوقت أو 

 .2قريبا منها وتحت نفس ظروف البضاعة المطابقة ولكن بمعايير معرفة بطريقة مختلفة

 الطريقة البديلة الثالثة(: -5الطريقة االستنتاجية ) المادة رقم  -ج
في هذه الطريقة ينبغي أن يرتكز التقييم الجمركي على سعر الوحدة الواحدة التي تباع بها 

بين بائع ومشتري البضاعة المستوردة أو المشابهة أو المطابقة لها بأكبر كمية اجمالية، في صفقة تجارية 
 الستيراد.غير مرتبطين، بشرط خصم االرباح وبعض التكاليف والمصاريف االخرى التي تدفع عند ا

 الطريقة البديلة الرابعة(: – 6طريقة القيمة المحسوبة )المادة رقم  -د
تتكون القيمة من مجموع قيم التكاليف للمواد االولية وتصنيعها، االرباح والمصاريف االخرى التي 

 .3تنعكس عادة عند بيع بضائع من نفس الصنف في البلد المصدر لتصديرها إلى البلد المستورد

 الطريقة البديلة الخامسة(:-7طريقة الملجأ االخير) المادة رقم  -ه
 إذا لم لم يمكن تحديد القيمة الجمركية للبضاعة المستوردة بأي من الطرق السابقة فيجب أن تتحدد "

باستعمال وسائل منطقية تعتمد على مفهوم اتفاق التقييم الجمركي." وهذا يتضمن تطبيق الطرق السابقة 
 نع المادة السابعة تحديد القيمة على أساس:بمرونة. وتم

 سعر بيع المواد المنتجة في البلد المستورد .1
 الطريقة التي تعتمد على قبول السعر االعلى بين سعرين معروضين .2
 سعر المواد في السوق المحلي للبلد المصدر .3
 تكلفة االنتاج عدا عن القيمة المحسوبة المحددة بموجب طريقة القيمة المحسوبة  .4
 عر البضاعة للتصدير الى بلد غير البلد المستوردس .5
 القيم الدنيا .6

                                                           
1
  Direction général des douanes, Guide sur La Valeur en Douane, 02/02/2015 

http://www.douane.gov.dz/pdf/Guide%20sur%20La%20Valeur%20en%20Douane.pdf   
2
  idem. 

3
  A Guide to the Customs Valuation of Imported Goods in the East African Community 21/09/2016  

http://tradehelpdesk.eac.int/documents/Customs_Valuation_Manual.pdf  

http://www.douane.gov.dz/pdf/Guide%20sur%20La%20Valeur%20en%20Douane.pdf
http://tradehelpdesk.eac.int/documents/Customs_Valuation_Manual.pdf
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 القيم التخيلية أو االعتباطية .7
 والجدول التالي يوضح أهم المحطات التاريخية لموضوع التقييم الجمركي.

 محطات تاريخية هامة في تاريخ التقييم الجمركي (:4)الجدول رقم
 النشاط السنة 
ر األمم المتحدة للتجارة في مؤتم يركلتقييم الجمالمبادئ العامة ل تم االتفاق على مجموعة 1947

في جنيف. وتجسدت هذه المبادئ في المادة السابعة من االتفاقية العامة للتعريفات  والتشغيل
 والتجارة )الجات(.

لقيمة الستخدامها ضع تعريف لو ل ية األوروبية، اجتمعت في بروكسلركمجموعة الدراسة الجم 1949
 على أساس المبادئ المنصوص عليها في المادة السابعة. ،إطار االتحاد الجمركيفي 

 في بروكسل.  (، والموقعBDVباسم تعريف بروكسل للقيمة ) لمعروفتعريف، واوضع ال 1950 ديسمبر 15
 حيز التنفيذ.تعريف بروكسل يدخل  1953جويلية  28

 "لجنة التقييم".لتعريف بروكسل الدورة األولى  1953نوفمبر 3-12
 التجارة العالمية تهدف "لتحقيق التوسع وزيادة باستمرار تحرير (الجات)مفاوضات جولة طوكيو  1979إلى  1973 

 .لمعوقات التبادل التجاري تفكيك التدريجي المن خالل 
 . ادة السابعة من االتفاقية العامة للتعريفة والتجارة"التوقيع في جنيف "اتفاق بشأن تنفيذ الم 1979افريل  12

 األطراف المتعاقدة.من   25 اتفاق التقييم للجات حيز التنفيذ بـ يدخل 1981جانفي  1
 مشاركا. 120 لتقييم الجمركي تجتمع ألول مرة بـفي "جولة طوكيو" اللجنة الفنية ل 1981مارس  9-13

لي في مقر مجلس التفاقية القيمة الجات، وعقد مؤتمر دو  10ـ السنوية البمناسبة الذكرى  1991مارس 18-20
 .التعاون الجمركي

 .ت التجارية المتعددة األطراف للمفاوضاحيز جولة أوروغواي تأخذ  1986-1994
تفاق بشأن تنفيذ المادة السابعة من الابعد االنتهاء من جولة أوروغواي، تمت المصادقة على  1994افريل  15

 )المغرب(. في مراكش " 1994تعريفات والتجارة لعام التفاقية العامة للا
رة العالمية ط أن جميع الموقعين على منظمة التجامع شر إنشاء منظمة التجارة العالمية  تاريخ 1995جانفي  1

 العالمية. الجات، بما في ذلك اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة سوف تقبل جميع اتفاقيات
تبدأ و  .عضوا( 44ضم لجولة طوكيو )التي ت اللجنة الفنية المعنية بالتقييم الجمركيينتهي عمل   1995اكتوبر 2-6

 عضوا(. 109ييم الجمركي )الذي يضم اللجنة الفنية المعنية بالتق الدورة األولى لجولة أوروغواي
دولة األعضاء في منظمة التجارة العالمية، وبالتالي  153، أصبحت 2010 في ربيع سنة 1995-2010

عتماد ا اختاروا طوعا يفترض االلتزام بتنفيذ اتفاقية القيمة. وهناك عدد من البلدان األخرى 
 االتفاق كأساس لتحديد القيمة الجمركية.

جولة ) الفنية للتقييم الجمركيلجنة ل 30خالل الدورة الالمشهور.  تفاقلال 30الذكرى ال  2010افريل  13
 (.أوروغواي

Source: World Customs Organization, 30th Anniversary of the GATT/WTO Valuation Agreement  

13/09/2016 
http://www.wcoomd.org/en/topics/valuation/overview/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Valuation/Resources/Broch

ures/omd_valeur_30ans_brochure_EN_V4.ashx  

http://www.wcoomd.org/en/topics/valuation/overview/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Valuation/Resources/Brochures/omd_valeur_30ans_brochure_EN_V4.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/valuation/overview/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Valuation/Resources/Brochures/omd_valeur_30ans_brochure_EN_V4.ashx
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 وأهميته الهدف من التقييم الجمركيالفرع الثاني: 
تحديد األساس الذي يتم بناءا عليه تقدير الرسوم الجمركية المستحقة  على البضائع المستوردة 

 .والتي تحسب عادة كنسبة من قيمة البضاعة

 التقييم الجمركي كشرط للتحصيل الجمركي الكفءأهمية أوال: 
الجمركية كونه يساعد في تحديد القيمة التي على  لإلدارةيعتبر التقييم الجمركي عنصر هام بالنسبة 

اساسها يحسب معدل الرسوم والضرائب. ونظرا الى أن معدالت الضرائب والرسوم محددة بشكل رسمي في 
جداول التعريفة. تضبطها القوانين. إال أن القيمة المصرح بها للبضائع المستوردة تكون تختلف من صفقة 

مكن أن نميز بين ثالث حاالت يمكن أن تحدث ولها تأثير بالغ االهمية تجارية إلى أخرى. ومن هنا ي
 :1على السياسة التعريفية

قيام المستورد بالتالعب بالفواتير وال يصرح عن القيمة الحقيقية بغرض خفض الرسوم والضرائب  .1
تم ، إال إذا الواجب سدادها. ومن ثمة تضيع حقوق الدولة جراء التالعب باإليرادات الجمركية

 ؛اكتشاف التخفيض في الفواتير
تخفيف الرسوم الجمركية بهدف م التقييم لتتمكن من زيادة أو يمكن للحكومات اغتنام فرصة نظا .2

التأثير في االيرادات أو لغايات ومن ثمة تعوض عن التنازالت التعريفية التي تتم في ضوء 
 ؛االتفاقيات التجارية الثنائية أو متعددة االطراف

   .قد يستخدم تخفيض أو زيادة الفواتير بهدف تهريب العملة .3

 أثر ضعف التقييم الجمركي على األداء الجمركي:ثانيا: 
تعتبر اشكالية عدم الفهم الجيد لعملية التقييم الجمركي عامل سلبي يؤثر على فعالية االدارة 

    :2الجمركية ويمكن أن نلخص هذه اآلثار في النقاط التالية
 الحصيلة الجمركية ومن ثمة تأثر مداخيل الخزينة العمومية؛ضعف  .1
 يزيد من مشاكل النزاهة في العملية الجمركية؛ .2
 ؛يزيد من تكاليف الصفقات التجارية لدى المتعاملين .3
 .عمزيادة االسعار لسلع مما يقلل من رفاهية المجت .4

  

                                                           
1
 Adrien Goorman & Luc De Wulf, opcit, p161. 

2
 :االطالعنوجه القارئ إلى هذا المرجع لمزيد من  

  .2006السعودية، الرياض، السعودية، ، مجلس الغرف التجارية الصناعية التثمين الجمركي اتفاقمغاوري شلبي علي، 
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 بات تحسين وظيفة التقييم الجمركيمتطلثالثا: 
التقييم الجمركي. ومن بين رتقاء بوظيفة من السياسات التي على أساسها يمكن أن يتم اإل توجد العديد

 ليات نذكر ما يلي:هذه اآل
 اصالح التعريفة الجمركية والقوانين المتعلقة بالتجارة الخارجية؛ .1
 تقوية البنية التحتية والتنظيمية للتقييم؛ .2
 ؛لألسعارانشاء قاعدة بيانات  .3
   .دارات الجمركيةالمعلومات بين اإلليات تبادل ير آتطو  .4

 بين متطلبات الرقابة وضرورة التسهيل الجمركة جراءاتإ: الثالث المطلب
ادي القيام بها. جراءات الجمركية مجموعة الخطوات، التي يجب على المتعامل االقتصتعتبر اإل

دارات اإل(. وعلى العموم في كافة وتصدير ستيرادااج عن البضائع التي قام بشحنها )فر لكي يتمكن من اإل
ولية يتضمن تلك مرحلة أ حيث توجدجراءات. لهذه اإلع خريطة مرحلية الجمركية في العالم يتم وض

ندات والبيانات. ثم تليها مرحلة أخرى تتضمن جراءات الخاصة بالتقدم لمكتب الجمارك وتقديم المستاإل
قيام بالكشف دات سواء على الورق وميدانيا من خالل الجراءات المراجعة والتحقق من البيانات والمستنإ

 اههاجتواج ومن ثمة رفع اليد عن البضائع فرامتطلبات اإل استيفاءوالفحص والمعاينة. وأخيرا تأتي مرحلة 
  نحو مسارها النهائي.

 الفرع األول: مسار إجراءات الجمركة
 يتم سير عملية الجمركة وفق المسار التالي:

 جراءات الجمركةأوال: تعريف إ
ومن قبل الجمارك  .شخاص المعنيينصد بها: كافة العمليات التي يجب إجراؤها من قبل األبصفة عامة يق

 .1بغية تطبيق قانون الجمارك

 حضار والوضع لدى الجمارك: اإلثانيا
من قانون الجمارك في سلوك الطريق  51يتلخص مفهوم اإلحضار لدى الجمارك حسب المادة 

الشرعي األقصر المباشر المحدد لكل البضائع المستوردة أو الموجهة للتصدير قصد الوصول إلى أقرب 
مكتب جمركي من مكان الدخول عند الحدود الجمركية إلخضاعها للرقابة الجمركية  وهذا مهما كانت 

 .سوم الجمركيةمن دفع الحقوق والر  طبيعتها حتى وإن كانت معفاة
 لقد تناول المشرع الجزائري في قانون الجمارك مختلف طرق اإلحضار والتي تتوافق مع طرق النقل وهي:

 اإلحضار عن طريق الجو.؛ اإلحضار عن طريق البر؛ اإلحضار عن طريق البحر
                                                           

1
 .16، صمرجع سبق ذكره، االتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق االجراءات الجمركيةمنظمة الجمارك العالمية،  



 مدخل نظري القتصاديات الجمارك .......................................................................................................... الفصل األول

52 
 

بأن عملية  من ق.ج 66أما عملية وضع البضائع لدى الجمارك يستكشف من خالل المادة 
الوضع لدى الجمارك يقصد بها وضع البضائع في نطاق او مساحة تحت حراسة ادارة الجمارك في حالة 

 انتظار الى غاية ايداع التصريح المفصل.
 : األشخاص المؤهلون بالتصريح المفصل للبضائعثالثا

 تعريف التصريح المفصل -1
 قانون لألشكال المنصوص عليها في هذا ال يعني التصريح المفصل الوثيقة المحررة وفقا

ويقدم العناصر  .والتي يبين المصرح بواسطتها النظام الجمركي الواجب تحديده للبضائع الجمركي.
 المطلوبة لتطبيق الحقوق والرسوم ولمقتضيات الرقابة الجمركية.

 مجال التصريح المفصل: -2
أن تكون كل البضائع المستوردة أو  من قانون الجمارك الجزائرية يجب 75حسب نص المادة 

 .1عيد تصديرها موضوع تصريح مفصلالتي أعيد استيرادها أو المعدة للتصدير أو التي أ 
 آجال إيداع التصريح المفصل -3

أجل  في .يداع التصريح المفصل لدى مكتب الجمارك المؤهل لذلكتعني يجب إ 76حسب المادة 
 و تنقلها.التي رخص بموجبها تفريغ البضائع أمن تاريخ تسجيل الوثيقة  ابتداءا .يوما كامال 21قصاه أ

 الشخص المؤهل للقيام بالتصريح المفصل -4
و المصدرة بصفة مفصلة من طرف يجب التصريح بالبضائع المستوردة أن على أ 78تنص المادة 

المعتمدين كوكالء و المعنويين يها المتحصلين على رخصة الجمركة أو األشخاص الطبيعيين أمالك
مكرر ال يمكن ألي أحد أن يمتهن لصالح الغير القيام باإلجراءات  78حسب نص المادة و  جمركيين.

 الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل للبضائع إذا لم يكن معتمدا كوكيل جمركي.

 شروط تحرير التصريحات المفصلة -5
ان يحرر التصريح المفصل ويوقع من  من قانون الجمارك الجزائري انه يجب 82حسب المادة 

 طرف المصرح.
 حيث يحدد المدير العام للجمارك بمقررات ما يأتي:

 شكل التصريح والبيانات التي يجب ان يتضمنها وكذا الوثائق الملحقة به؛ .1
 الحاالت التي يجوز فيها تعويض التصريح المفصل بتصريح شفوي او مبسط؛ .2
 بواسطة نظام االعالم االلي للجمارك.شروط وكيفيات جمركة البضائع  .3

 
 

                                                           
1
Idir ksouri, les régimes douaniers, 2ed, Berti éditions, Algérie, 2008, p78. 
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 في حالة نقص المعلومات المتعلقة بإعداد التصريح المفصل -6
المصرح جميع المعلومات الالزمة إلعداد : عندما ال تتوفر لدى 84المادة في هذه الحالة تنص 

هذه الحالة  وفي .ن يفحص البضائع قبل التصريح بها ويأخذ عينات منهاالتصريح الجمركي، يرخص له أ
 .1طالع يسمى " رخصة الفحص"وع في فتح الطرود تقديم تصريح لاليجب قبل الشر 

 رابعا: التصريح لدى الجمارك
 :التالية بالوثائق التصريح لدى الجمارك يرفق أن يجب

الجزائر )فاتورة تجارية  في المعتمدة البنوك إحدى لدى التجارية وعليها التوطين البنكي الفاتورة .1
 موطنة(

 سند العبور )ورقة النقل(، وهذا حسب نوعية النقل المستعمل .2
 liste de colisage))قائمة الطرود  .3
 الجزائري  وفق القانون  التجاري  السجل من نسخة .4
)تم اإلمضاء على اتفاقية  المختصة إقليميا الضرائب مصلحة تصدرها الجبائية البطاقة من نسخة .5

تعاون بين مصالح التجارة والمديرية العامة للجمارك لتبسيط ملف الجمركة وذلك باإلكتفاء بتقديم 
 هذه النسخ في العملية األولى فقط(

)إجراءات إدارية خاصة، تراخيص وشهادات تنص عليها التعريفة  صلة ذات أخرى  وثائق أي .6
 بنظام تفضيلي(. أو مرتبطة ضريبية يزةم من االستفادة الجمركية أو تثبت

 نمط العملية التجارية )تصدير، استيراد(سا: خام
حالة تصدير: بغرض تشجيع الصادرات فهناك تسهيالت كثيرة تمنح للمصدر، حيث باإلمكان حتى  -1

 فحص البضائع داخل محالت المصدر ثم تشحن للتصدير ويسلم له إذن التصدير.
 ورفع البضائع: دائهالرسوم وأالحقوق واتصفية حالة استيراد  -2

من قانون الجمارك الجزائري تصفى الحقوق والرسوم على أساس النسب  103حسب المادة 
من هذا  7والتعريفات المعمول بها عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل. إال في حالة تطبيق أحكام المادة 

 . 2القانون 
تنص على أنه ال يجوز أن تسلم الجمارك رخصة رفع اليد إال بعد أن يتم دفع  109أما المادة 

 .3يوم الموالية 15الحقوق والرسوم المستحقة مسبقا. بعدها يجب على المصرح رفع البضاعة في أجل 
  (.3) تم تلخيص هذه الخطوات في مخطط أنظر الملحق رقم

                                                           
1

وجوب التصريح المفصل وخاصة على مهلة ايداع هذا التصريح. يحدد شكل رخص الفحص ال يترتب على ايداع رخصة الفحص أي اثر على  
 والشروط التي يجوز بموجبها السماح بأخذ العينات بمقرر من المدير العام للجمارك.

2
 .78أحسن بوسقيعة، مرجع سبق ذكره، ص 

3
 3Idir ksouri, les régimes douaniers, op.cit, p140. 
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 عمليات الجمركةسادسا: دور التطبيقات التكنولوجية في تسريع 
الجمركية إلى ادخال التطبيقات الحديثة في العمليات الجمركية. ومن  تتوجهت العديد من اإلدارا

 بينها االدارة الجمركية الجزائرية. ولمزيد من المعلومات يمكن أن نتناول ما يلي:

 (S.I.G.A.D)اإلعالم والتسيير اآللي للجماركتعريف نظام  -1
ملف الجمركة بغرض تسريع العملية واضفاء طابع  يتم من خالله معالجةهو عبارة نظام آلي 

الشفافية في المعامالت. والتوجه نحو عمليات الجمركة عن بعد دون عبء التنقل إلى اإلدارة الجمركية تم 
ومن أجل ترقية الخدمة الجمركية تعمل االدارة الجمركية الجزائرية في كل مرة  .1995إطالقه في سنة 

 .1يادة توسيع وربط هذا النظام. بكل اإلدارات الجمركيةعلى ز 

 نظام اإلعالم والتسيير اآللي للجماركأهداف  -2
 يلي: حيث تتمثل اهدافه فيما

 جراءات الجمركية؛اإلعن طريق تبسيط واختصار الجمركية للملفات تسريع المعالجة  - أ
 الرقابة؛ ترشيد عمليات - ب
 ؛في المعامالت التجارية الشفافية زيادة مستوى  - ت
 ؛الجمركيةالتطبيق الدقيق للقوانين  - ث
 الدقة في االحصائيات التجارية المقدمة. - ج

 الجمركية جراءاتلتسريع اإل الرقابة الجمركيةفعالية زيادة الفرع الثاني: 
تبني مفهوم التوازن بين الرقابة والتسهيل. بحث تسمح  الجمركية في الجزائر إلى اإلدارةتسعى 

وذلك من تجسيد معايير الرقابة الالحقة التي تعتبر بحركية للسلع دون المساس بأمن االقتصاد الوطني. 
  وسيلة للتخفيف من مشاكل الرقابة الفورية. ولمزيد من المعلومات نطرح ما يلي:

 :وأنواعها تعريف الرقابة الجمركيةأوال: 
نتناول تعريف الرقابة الجمركية وفق ما نصت عليه اتفاقية كيوتو. باإلضافة إلى ذكر األنواع 

 الثالثة للرقابة. ويكون ذلك كالتالي: 
 
 
 

                                                           
 Système d’Information et de Gestion Automatisée des Douanes 
1
Pour plus d'informations, consultez le site suivant: 10/05/2016 

http://www.douane.gov.dz/pdf/manuel_sigad.pdf  

http://www.douane.gov.dz/pdf/manuel_sigad.pdf
http://www.douane.gov.dz/pdf/manuel_sigad.pdf
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 تعريف الرقابة الجمركية -1
حسب الفصل السادس من اتفاقية كيوتو المعدلة لتبسيط وتنسيق االجراءات الجمركية تعرف 

، بما فيها وسائل النقل. التي تدخل أو تلك العملية التي تخضع لها كل البضائعالرقابة الجمركية بأنه 
تغادر المنطقة الجمركية بغض النظر إن كانت خاضعة للرسوم والضرائب أم ال. وينبغي أن تقتصر 

 .1الرقابة الجمركية على ما يلزم لضمان التقيد بقانون الجمارك

 :الرقابة الجمركيةأنواع  -2
 :2األنواع التاليةنميز بين 

مراجعة خط الرحلة الخاص بوسائل النقل من أجل  نذكر في هذا المقام مثال: :قبل وصول السلعة -أ
تشمل مراجعة بيانات  تحديد تلك الوسائل التي بدأت رحلتها من دول المصدر أو عبرت ترانزيت منها. كما

الركاب قبل وصول وسيلة النقل بهدف تحديد من قد يمثلون خطورة تهريب كبيرة. ومراجعة قوائم البضائع 
  .3لمراجعة أكثر تشددا  عند الوصول يجب أن تخضع التيقبل وصول وسيلة النقل بهدف تحديد البضائع 

 ،المستندات المقدمة بخصوص دخول البضائع تتم التدقيق في )الرقابة الفورية(: بعد وصول السلعة -ب
  .بهدف تحديد ما يتعلق بخطورة التهريب العالية. كما تشمل التفتيش الذاتي للركاب والمادي للبضائع

  .النقل عند منفذ الدخول أو الخروجووسائل 

الالحقة للمستندات التي سبق تقديمها للجمارك عن بضائع تم اإلفراج  تتم المراجعة الرقابة الالحقة: -ج
عنها بموجب نظام المخاطر دون كشف أو معاينة، وذلك في مواقع ومكاتب أصحاب الشأن للتأكد من 

 .سالمتها

 ثانيا: متطلبات فعالية الرقابة الجمركية
اإلدارة  تتوفر لدى جراءات الجمركة وسرعة اإلفراج عن البضائع يجب أنتسهيل إض غر ب

 :4الجمركية ما يلي

                                                           
1
organisation mondiale des douanes, convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des 

régimes douaniers (amendée), Bruxelles, 1999, p24. 
2

، الندوة الدولية : دور عصرنة اإلدارة الجمركية في مواجهة التحديات االقتصادية تحديات العمل الجمركي في الشق الرقابيعبد الناصر عزالدين،  
مغاربي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم -الراهنة، منشورات مخبر الشراكة واالستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء االورو

 . 31، ص2015، 1-التسيير، جامعة سطيف 
3
المعلومات المسبقة عن المسافرين  يتكلم عن 2014يل مشترك بين منظمة الجمارك العالمية ومنظمات النقل البحري والجوي صدر سنة هناك دل 

  انظر العنوان التالي:

guidelines on advance passenger information 
4
 organisation mondiale des douanes, convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des 

régimes douaniers (amendée), op.cit, p25. 
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 ضرورة استخدام إدارة المخاطر في العمل الرقابي الجمركي؛ .1
على الجمارك استخدام تحليل األخطار لتحديد األشخاص والبضائع بما فيها وسائل النقل التي  .2

 يجب اخضاعها للتفتيش؛
 التدقيق؛ يجب أن تتضمن أنظمة الرقابة الجمركية إجراءات رقابية مبتية على .3
دارية متبادلة في من خالل ابرام اتفاقيات مساعدة إ خرى التعاون مع االدرات الجمركية األضرورة  .4

 الميدان الجمركي وتعزيز الرقابة الجمركية؛
ية على سبيل المثال مصالح جبرام اتفاقيات مع بقية المصالح ذات العالقة بالتجارة الخار إينبغي  .5

 ركية؛التجارة لتعزيز الرقابة الجم
 تبني النظم التكنولوجية الحديثة المساعدة في عملية الرقابة الجمركية. .6
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 بين التأييد والمعارضة ثار االقتصادية للجماركاآلو  السياسة التجارية: ثالثالمبحث ال

ركية بأشكالها ثار االقتصادية المختلفة التي تنجم عن تطبيق الضرائب الجميتناول هذا المبحث اآل
الضرائب طار التوازن الجزئي، مركزين على تأثير تلك إوال في أثار تلك اآل وف ندرسالمختلفة. وس

صغيرة ال تؤثر على المعروض العالمي من السلعة  ن هذه الدولةأ وباعتبارحدة، على دولة وا يةركالجم
 ثم نقوم بدراسة هذا التأثير في ظل التوازن العام. ،محل البحث

 

 

 

 الوطني  االقتصادفي االقتصاد العالمي وحماية  االندماجبين متطلبات  ول: السياسة التجاريةالمطلب األ 
نعرج في البداية على  مر بقضية السياسة الجمركية حيثول هذا المطلب جانب مهم يتعلق األيتنا
 هداف الخاصة بها وأدواتها.هم األأ مفهومها، و 

 تجاريةال السياسةطبيعة ول: الفرع األ 
تتنوع السياسات التجارية المطبقة من طرف الدول بين الحماية والحرية. وهذا بحسب موقف 
الدولة ومدى قوتها االقتصادية. وارتباطها باالتفاقيات التجارية االقليمية والدولية. حيث نجد العديد من 

ا الناشئة، مع مرور الزمن الدول كانت تمارس سابقا اساليب حماية تقليدية بغرض ضمان تطوير صناعته
التقليدية. لكن في  بوتطور اقتصادها. وكذا التزامها بمبادئ التحرير التجاري تخلت عن هذه األسالي

 السنوات األخيرة ظهرت أنواع من القيود الجديدة التي جاءت باسم حماية البيئة والصحة. 

 وأنواعها أوال: تعريف السياسة التجارية
 التجارية وذكر أنواعها وفق التسلسل التالي:يمكن تعريف السياسة 

 تعريف السياسة التجارية -1
ي تجتاز جراءات التي تتخذها الدولة للتأثير على حركة السلع التهي مجموعة التدبير واإل

 .1هداف معينةأ نها السلع المنتجة محليا لتحقيق و المصدرة ومن بيأحدودها، سواء المستوردة 
 

                                                           
 23، ص2009، دار صفاء للنشر والتوزيع، االردن، ادارة التخليص الجمركي خالد عليان عليمان، علي احمد المشاقبة، 1

 بين متطلبات االندماج في االقتصاد العالمي وحماية االقتصاد الوطني السياسة التجاريةول: المطلب األ 
 طار التوازن الجزئيإالدولة الصغيرة في  اقتصادتأثير الضرائب الجمركية على تحليل : لثانيالمطلب ا 

 وتوازن السوق العالمي أثر دعم الصادرات على القطاعات االقتصادية: لثالمطلب الثا
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مفهوم واسع تشمل جميع المتطلبات التي تسمح بتنمية وتسهيل التجارة. وزيادة التدفق السلعي على كو 
 .1المستوى العالمي

 :وخصائص السياسة التجارية المثلى التجارية تأنواع السياسا -2
 نتناول في هذه الجزئية من البحث نوعين من السياسات التجارية وهما على النحو التالي:

 حرية التجارة الدولية:سياسة  -أ
يرى أنصار حرية التجارة ضرورة اطالق التبادل السلعي بين الدول دون قيود تعوقه. وبعيدا عن 

على يد رواد المدرسة الكالسيكية أمثال آدم سميث ودافيد  هذا المبدأوتأكد . تدخل السلطات العامة
القرن الماضي جاء النقديين. وهي ريكاردو. وعلى إثر فشل الدولة خالل الستينات والسبعينات من 

المدرسة التي كان لها الدور الرائد في التحول نحو عولم الرأسمالية. مرتكزين على مبدأ الحرية التجارية 
مستندين في طرحهم على النموذج الكالسيكي. فالفكر التقليدي آمن بحرية التجارة كأساس لعمل السوق 

. كما هو المعاصرة الليبراليةهو وضع تدعمه وتؤكده االتجاهات سواء على المستوى المحلي أو الدولي. و 
مجسد في الفكر التجاري الذي تدعمه منظمة التجارة العالمية. وبرامج االصالح االقتصادي التي يدعمها 

  .2صندوق النقد الدولي

 سياسة حماية التجارة -ب
وتنفذ من خالل التشريعات يقصد بسياسة حماية التجارة أو تقيدها تلك السياسة التي تطبق 

والقواعد الهادفة إلى حماية الصناعة والسوق الوطنية من المنافسة االجنبية. وقد تكون تلك السياسات 
في شكل فرض ضرائب جمركية للحد من دخول سلع أجنبية حيث ترتفع أسعارها، أو تقنين  ةالتقييدي

الدولية لتحديد حجم وأنواع السلع المسموح  دخولها من خالل ما يعرف بنظام الحصص أو عقد االتفاقيات
عانات إلى المنتجين المحليين لتشجيع االنتاج المحلي أو إ  مبدخولها، كما قد تأخذ الحماية شكل تقديم دع

على المنافسة االجنبية، كما أن هناك أساليب إدارية وتنظيمية وبيئية عديدة تستخدمها الدول للتحكم في 
 . 3عالمتجارتها مع بقية دول ال

ووفقا لمنظمة التجارة العالمية، فإن مجموع اإلجراءات التجارية التقييدية التي نشأت منذ بداية 
إجراء  2146، أضيف تستمر بالتصاعد بشكل مقلق. فمنذ ذلك العام 2008األزمة االقتصادية العالمية عام 

إجراء. وقد وصل عدد  1638بالمائة، حيث يبلغ عددها نحو  24للحماية التجارية. ولم يلغى منها سوى 

                                                           
1
 Jean-Pierre Rolland, Analyse de la cohérence des politiques commerciales en Afrique de l’Ouest, Agence 

Française de Développement, France, 2011, p27.  
2

، أطروحة دكتوراه في مصر( –المنظمة العالمية للتجارة وانعكاساتها على قطاع التجارة الخارجية دراسة حالة )الجزائر آيات هللا مولحسان،  
 .23، ص2010زائر، العلوم االقتصادية، جامعة باتنة، الج

3
 .26نفس المرجع السابق، ص 
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 2013إجراءات الحماية التجارية التي وضعت موضع التنفيذ خالل الفترة الممتدة من منتصف نوفمبر 
، بما يعني أن المتوسط الشهري لعدد إجراءات الحماية التجارية هو 168إلى  2014لغاية منتصف اكتوبر 

  2008.1توبر أعلى من أي زمن قبل أك

 خصائص السياسة التجارية المثلى -ج
يمكن تقييم نجاح أي سياسة تجارية على أساس مساهمتها الفعلية في تحسين نفاذ السلع 
والخدمات المنتجة محليا إلى األواق الخارجية. وعلى أساس قدرتها على التخفيف من آثار االنفتاح 

ويمكن قياس آثار السياسة التجارية على التنمية والنمو  وتحرير التجارة والعولمة على السوق المحلية.
بقياس آثارها على المتغيرات االقتصادية الكلية: مستوى االستثمار؛ استحداث مناصب الشغل ونقل 

 . 2التكنولوجيا

 دوات الجمركية ضمن السياسة التجاريةاأل ةأهميثانيا: 
 غراض التالية:التي تستخدمها الدولة لتحقيق األدوات السياسة التجارية أمن األدوات الجمركية تعتبر 

 تقليل حجم الواردات بهدف تقليل العجز في الميزان التجاري؛ .1
خرى سوف أن فرض الضريبة الجمركية على سلعة دون أتغيير التركيب السلعي للواردات: أي  .2

 يغير الطلب؛
 تسهيل التبادل التجاري بين الدول؛ .3
ليها الدولة لدعم الميزان إجراءات التي تلجأ حدى اإلإن إدفوعات: دعم الميزان التجاري وميزان الم .4

ولية بالدخول تحت التجاري وميزان المدفوعات من خالل السياسة الجمركية فالسماح للمواد األ
ن يتم تصنيعها أعادة تصديرها بعد إ عفائها من الضرائب الجمركية لحين إ دخال المؤقت و وضع اإل

لى الحد الذي تؤدي به الى دعم الميزان التجاري وبالتالي إادرات لى تشجيع الصإسيؤدي ذلك 
 ميزان المدفوعات.

 وترتيبها وفق منظور منظمة التجارة العالمية الفرع الثاني: تحليل أدوات السياسة التجارية
 يوجد نوعين أساسيين في أدوات السياسة التجارية وهما:

 

 
                                                           

1
التحديات والمستجدات في ظل  2016-2015منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية،  

 .24، ص2015لبنان،  ،22التقرير رقم  ،التطورات العربية والعالمية
2

، االمم المتحدة، تقييم اتجاهات السياسة التجارية وأثرها على األداء االقتصادي في منطقة االسكوااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،  
 .1، ص2009واشنطن، 
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 tariff barriers القيود التعريفية:أوال: 
العادة مكونة من الرسوم والضرائب المفروضة على الواردات وفي حاالت محدودة جدا  يهي ف

وتمت دراستها في السابق من البحث. لكن البأس أن نذكر  ممكن تكون هناك ضرائب على الصادرات.
الضريبة ؛ الضريبة الجمركية المركبة؛ الضريبة الجمركية النوعية؛ الضريبة الجمركية القيميةبها وهي: 

 .1الضريبة الجمركية االضافية؛ الجمركية التفضيلية

 non-tariff barriers :القيود غير التعريفيةثانيا: 

  :هي بدورها يمكن أن تقسم إلى ثالثة أنواع

 الكميةالقيود  -1
 تتكون القيود الكمية من مجموعة من األنواع يمكن ايجازها كالتالي:

 نظام الحصص: -أ
الذي يتم بمقتضاه قيام الدولة بتحديد كمية الواردات التي يسمح بدخولها الى هو ذلك النظام 

 .2سوقها الوطنية من سلعة معينة خالل فترو زمنية محددة

 تراخيص االستيراد: -ب
يتم بموجبه اشتراط حصول المستوردين مسبقا على تراخيص من الجهة الوصية التي  هو نظام

تمارس الرقابة على عمليات االستيراد. ويتم تحديد حصة كل مستورد على أساس وارداته من السلعة في 
على أن تراخيص االستيراد يجب أن تكون  :إجراءات ترخيص استيراد تفاقيةاتنص  فترة زمنية ماضية.

 .3حتى ال تخلق الحواجز أمام التجارة ايطة وشفافة ويمكن التنبؤ بهبس
ديسمبر  6بالنسبة للجزائر، ونظرا للظروف االقتصادية التي تمر بها تم صدور مرسوم تنفيذي بتاريخ 

 . 4يبين شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص االستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع 2015

 نظام الحظر:  -ج
هذا النوع من السياسات من خالل تطبيق أحد الدول لسياسة منع دخول منتوجات دولة ما  يكون 

 نتيجة مشاكل وتوتر في العالقات السياسية. أو ال توجد اصال عالقة دبلوماسية بينهما.
                                                           

1
 Van den bossche & zdouc, the law and policy of the world organization, 3ed, Cambridge university press, 

united states of America, 2013, p420. 
 .216، ص2016، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، االردن، االقتصاد الدوليجمال الدين برقوق، مصطفى يوسف،  2

 L’Accord sur les procédures de licences d’importation   
3
Les licences d’importation 30/04/2016 
https://www.wto.org/french/tratop_f/implic_f/implic_f.htm  

4
التصدير يبين شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص االستيراد أو  2015ديسمبر  6مرسوم تنفيذي بتاريخ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  

 .08، الجزائر، ص2015ديسمبر 9، الصادر بتاريخ 66، العدد: للمنتوجات والبضائع

https://www.wto.org/french/tratop_f/implic_f/implic_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/implic_f/implic_f.htm
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 ود التنظيمية:القي -2
 ليات من بينها:نميز هنا بين مجموعة من اآل

 المعاهدات واالتفاقيات التجارية: -أ
تعتبر اتفاق تبرمه دولة ما مع دولة أخرى أو مجموعة دول بهدف تنظيم العالقات التجارية 

 والسياسية بينهما. ومن ثمة تعطي ديناميكية للعالقات الدولية في شقها السياسي واالقتصادي.
مجموعة عالقة اقتصادية تفضيلية بين بلدين وتسمى ثنائية أو فحين نجد االتفاقية التجارية تعبر عن 

لبعضهم البعض في  ةاقليمية أو متعددة االطراف تسعى من خاللها الدول الى منح مزايا تفضيلي
 المعامالت التجارية.

 اتفاقية الدفع -ب
يجد هذا النوع من االتفاقيات مكانته عند الدول التي تعمل بنظام الرقابة على الصرف. وتفرض 

العملة. وهو عبارة عن آلية يتم بموجبها تنظيم قواعد تسوية الشق المالي  قيود مشددة على عمليات تحويل
 .للصفقات التجارية. وغير من العمليات المالية بناءا على االحكام المتفق عليها بين الطرفين

 :الجمركي العراقيل المرتبطة بالعمل -ج
مشاكل التقييم الجمركي وعدم تكون من خالل: التعقيد في فرض الرسوم الجمركية وعدم شفافيتها؛ 

وضوحها كما أشرنا اليه سابقا؛ طول زمن االفراج ومكوث البضائع لزمن كبير في المستودعات؛ نقص 
  .1التسهيالت الجمركية...الخ

 المعايير البيئية: -د
 تصدراية البيئة وكذا الصحة والصحة النباتية. و ذه المعايير االليات المتعلقة بحمتدرس ه

المعايير البيئية في معظمها عن لجان من الخبراء الدوليين، ومن ثمة يتم اعتمادها وتكييفها وفقا 
خطار تستند إلى مبادئ علمية تهدف إلى التخفيف من األالحتياجات الدول ومصالحها وظروفها. وهي 

كن أن تؤدي المعايير العامة. ولكن يم ةتلحق بالصحة والسالم التياالخطار كذا التي قد تلحق بالبيئة. و 
الدول النامية التجارة خاصة بالنسبة لنفاذ سلع  موأن تشكل حواجز أما .البيئية إلى زيادة تكاليف االنتاج

ويشترط من أجل نجاح هذه المعايير أن تكون واضحة وعادلة كي يتم االلتزام  الدول المتقدمة.أسواق لى إ
  .2بها ومن ثمة تتحقق التنمية المستدامة

                                                           
1
L’Organisation mondiale du commerce, Comprendre l’OMC, Genève (Suisse), 2015, p49.   

2
، 2005، االمم المتحدة، واشنطن، االقتصادية الرئيسيةالمعايير البيئية والقدرة التنافسية للقطاعات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،  

 .3ص
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( تسمح للحكومات للتدخل في التجارة GATT) الجاتمن  (20) عشرون المادة شارة فقط، أن لإل
قوانين يجب أن تكون على الأن و  .صحة النباتيةلغرض حماية صحة وحياة اإلنسان أو الحيوان أو ال

 .1ن السلعالتمييز غير المبرر بيفي  أساس العلم ويجب أال تتسبب

 القيود النقدية: -3
 هذا بين ما يلي:نميز في 

 الودائع المشروطة من أجل االستيراد: -أ
تعتبر آلية من آليات السياسة النقدية المباشرة، حيث يستخدم هذا األسلوب لدفع المستوردين إلى 

لمدة محددة.  ايداع المبلغ الالزم لتسديد ثمن الواردات في صورة ودائع لدى البنك المركزي )بنك البنوك(
ين في الغالب يكونوا غير قادرين على تجميد أموالهم  الخاصة، فيدفعهم ذلك إلى وبما أن المستورد

االقتراض المصرفي لضمان األموال الالزمة لإليداع وهذا من شأنه التقليل من حجم القروض الممكن 
   .2توجيهها لباقي االقتصاد، ويؤدي إلى رفع تكلفة الواردات

 الرقابة على الصرف  -ب
ظمة والقوانين التي تصدرها الدولة بغية إخضاع معامالت األفراد والهيئات مع مجموعة من األن

الخارج، للسياسة التي تراها أنها تكفل الصالح العام ويستوي في ذلك التدخل من الناحية المالية، عن 
بي طريق تنظيم عمليات الصرف األجنبي، التي تقوم بها البنوك أو رسم سياسة، تهدف إلى توفير نقد أجن

 .3عن طريق إعاقة االستيراد أو دفع الصادرات بتأثير وسائل مصطنعة ترسمها السلطات
يعد نظام مراقبة الصرف أحد االليات التي يتم من خاللها كذلك تدخل السلطة النقدية في النشاط 
االقتصادي ممثلة في البنك المركزي. ومن خالل هذه االلية تكون عمليات الصرف محتكرة من طرف 

والقرض هو  الدولة. وهي تسعى من خاللها إلى ضبط الحركة التجارية. والنسبة للجزائر فإن مجلس النقد
 . 4المخول قانونا بوضع المعايير التي تنظم عمليات الصرف وحركة رؤوس األموال من الجزائر وإليها

 نظام االعانات والدعم: -ج
ليات التي تستعملها الدولة من خالل منح دعم في شكل نقدي مباشر للصادرات من أحد اآلتعتبر 

أجل تمكينها من السوق الى االسواق الدولية بسعر تنافسي. ومن ثمة زيادة الحصة السوقية لذلك المنتج 

                                                           
1
  OECD, Dimension: Politique Commerciale et Facilitation des Échanges Commerciaux (Maroc), Stratégie De 

Développement Du Climat Des Affaires, 2011, p27. 
2
 .82، ص2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الكلية)دراسة تحليلية تقييمية( المدخل إلى السياسات االقتصاديةقدي عبد المجيد،  
3

، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة نظام الرقابة على الصرف في ظل اإلصالحات االقتصادية في الجزائرليندة بلحارث،  
 .14، ص 2010تيزي وزو، الجزائر، 

4
 .223، ص2004 ،ان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ديو 3ط ،تقنيات البنوكلطرش الطاهر،  
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الذي تم تصديره. وكذلك تقوم الدولة بدعم الواردات من خالل جعل معاملة خاصة لبعض الواردات 
اسية وهو في الحقيقة كيال الممارستين لهما أثر سلبي على خزينة الدولة. سوف نقدم شرح بالتفصيل االس

 في القادم من البحث. 

 أسلوب االغراق: -د
حسب االتفاقية العامة للتعريفة والتجارة )الجات(: يعتبر منتج ما منتج مغرق، أي أنه أدخل في 

كان سعر تصدير المنتج المصدر من بلد إلى آخر أقل من  تجارة بلد ما بأقل من قيمته العادية، إذا
 .1السعر المماثل، في مجرى التجارة العادية، للمنتج المشابه حين يوجه لالستهالك في البلد المصدر

ويعود اإلغراق بالرفاهية على المستهلكين في بلد المستورد في االمد القصير، كونه يتحصل على السلعة 
األمد الطويل يكون له أثر سلبي، كون أن الشركة التي مارست هذه الظاهرة  بسعر مواتي. ولكن في

 سوف تبقى وحدها في السوق وتصبح تمارس االحتكار السوقي. 

 وفق منظور منظمة التجارية العالمية ةثالثا: ترتيب أدوات السياسة التجاري
من المقبول إلى المرفوض وفق  بترتيب أدوات السياسة التجارية قامت منظمة التجارة العالمية

السياق الموضح في الجدول أدناه. وهذا كون أن عملية تقييد التجارة تنجر عنها تكلفة وتؤدي إلى سوء 
تخصيص الموارد. حيث اآلليات )األدوات( السعرية تؤدي إلى حصول تكاليف في جانبي اإلنتاج 

 سوف نوضح كل هذا المطالب الموالية(واالستهالك. أما القيود الكمية فهي أكثر تكلفة منها. )و 
 يوضح ترتيب أدوات السياسة التجارية من منظور منظمة التجارة العالمية (:5)الجدول رقم

 مدى توافقها مع مبادئ منظمة التجارة العالمية الترتيب االقتصادي األداة
 مقبولة ) تخضع للرسوم التعويضية( 1 دعم االنتاج

 )إلى مستوى التعريفة المربوطة( مقبولة 2 الرسوم الجمركية
 ممنوعة )إال االستثناءات( 3 الحصص الكمية

 ممنوعة على االطالق 4 قيود الصادرات الطوعية
 13/01/2016 النظام التجاري العالمي ومختلف اتفاقيات التجارة العالمية أنظر الرابط التالي:المصدر: 

http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/YemenFirstDay.pdf  

    

                                                           
1
 Pour plus information consulte le cite suivant : 

 https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_info_e.htm  

http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/YemenFirstDay.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_info_e.htm
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 التوازن الجزئيطار إالدولة الصغيرة في  اقتصادر الضرائب الجمركية على تأثيتحليل : لثانيالمطلب ا
تسعى الدول من خالل فرض الضرائب الجمركية، إلى تحقيق جملة من العناصر أهمها: حماية 
اإلنتاج الوطني وتدعيم المركز المالي للخزينة العمومية. إال أن هذا األمر ال يكون بشكل إيجابي على 

حور . ومن خالل هذا المأن المستهلك في األخير هو من يتحمل العبء الضريبي باعتبارالمستهلكين 
عن فرض ضريبة جمركية في  رعباء والفوائد، التي يمكن أن تنجسوف نوضح بشيء من التفصيل األ

 .ظل اقتصاد صغير
 الدولة الصغيرةاقتصاد و  يةركالجمالضرائب قة بين لعالتحليل ال ساسيةاأل مبادئال ول:الفرع األ 
تى تسهل عملية التحليل ومعرفة حاكمة لتحليل طبيعة تلك العالقة. وذلك حالضوابط من  جملة توجد

و المؤشرات االقتصادية. ويمكن الضرائب الجمركية(، والمتغير التابع وهم عن المتغير المستقل)ثر الناجاأل
 :1في النقاط التالية ياتضهم الفر أ  يجازإ

 ام؛طار التوازن الجزئي وليس التوازن العإفي  التحليليكون  .1
 ؛دراسةالتأثير على دولة واحدة محل الطار قياس إفي  التحليليتم  .2
 ؛(على العرض العالمي كونها غير مؤثرة ) صغيرةالالدولة  طارإفي التحليل  يتم .3
 المرونة الالنهائية لمنحنى العرض العالمي؛ ظلالتحليل في  يجرى  .4
 التأثير على السعر العالمي؛ في الدولة محل الدراسة قدرةعدم  ظل التحليل في يكون  .5
 دارة الجمركية؛االت الغش والتهرب الجمركي في اإلح يفترض عدم وجود .6
 جراءات المعروفة.التقدير والتقييم الجمركي وفق اإلدقة  يفترض .7

 على اقتصاديات الدولة الصغيرة يةركالجمالضرائب تأثير دراسة : (3)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، ترجمة محمد بن عبدهللا الجراح و حمد بن سليمان البازعي، دار الزهراء، 1االقتصاد الدولي النظرية والسياسة، ج، بول كروقمان وموريسالمصدر: 
 الرياض، المملكة العربية السعودية،

                                                           
 .44ص ،2009، مكتبة الحرية للنشر والتوزيع، القاهرة، اقتصاديات الجمارك بين النظرية والتطبيقمحمد حامد عبدالرزاق،  1
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 المختصرات المستعملة في النموذج:
 المختصر المتغير 

 𝒑𝒘 السعر العالمي
 𝒔𝒘 العرض العالمي

 𝒔𝒘 القمحمنحنى العرض العالمي للسلعة 
 E الدولة الصغيرة

 𝒔𝒅 منحنى العرض المحلي للدولة الصغيرة
 𝑫𝒅 منحنى الطلب المحلي للدولة الصغيرة

 Q الكمية
 𝑷𝒅 السعر المحلي

 t الضريبة الجمركية
 𝑷𝒘 سعر االستيراد بدون الضريبة

𝑷𝒘 سعر االستيراد بإضافة الضريبة + 𝒕 

 
 الدراسة تحليل عناصرالفرع الثاني: 
ي )الجزائر( العرض المحلمنحنى الطلب المحلي و منحنى تمثيل كل من  الشكل السابق يظهر

وفي ظل  ،(Pw)اكبر من السعر العالمي لها (𝑃0) السعر المحلي لهذه السلعة كون و  .بالنسبة لسلعة القمح
هذه الدولة  دنج ،(Pw)محليا عند السعر العالمي زيادة المطلوب من هذه السلعة محليا عن المعروض منها

 O)ين المعروض المحلي من القمح وهووالتي تعبر عن الفرق ب (Q1Q2)تكون راغبة في استيراد الكمية
Q1) المطلوب المحلي منه وهو(O Q2)  وستقوم باستيراده عند السعر العالمي المعطى وهو(Pw.) مثال لو ف

 = (Q1Q2) ت المستوردةدج، وعدد الوحدا 100 يساوي  من القمح (الطن)كان السعر العالمي للوحدة 
مدفوعات الواردات في هذه الحالة تعادل مائة مليون دج، وهي مساحة مليون طن قمح، فإن 

 هذا هو الوضع في حالة حرية التجارة وقبل فرض الضرائب الجمركية.، (Q1Q2RN)المستطيل
وهو المساحة المحصورة بين السعر العالمي  (UNPw)حيث يصبح فائض المنتج معادال لمساحة المثلث

للقمح وبين منحنى العرض المحلي لهذه السلعة. اما الفائض المستهلك فيسبح معادال لمساحة 
 .1(RKPw)المثلث

 الوضع بعد فرض الضريبة:الفرع الثالث: 
ن الدولة محل البحث )الجزائر( قامت بفرض ضريبة جمركية على الواردات القادمة من أنفترض 

ا له معادال لسعره ذن يصبح السعر الذي سيتم وفقإ. tبالمائة ونرمز لها بالرمز 20العالم الخارجي بنسبة 
سعر الواردات نتيجة  رتفاعإوبالتالي  دج120=0.2×100+100ليه قيمة الضريبة أي إالعالمي مضاف 

 فرض ضريبة الجمارك سيؤثر كما يلي:
ستفادة من القيد الجمركي، وهذه الزيادة معبر عنها في الشكل إليزداد العرض المحلي نتيجة ا .1

 .(Q1Q3) السابق بالمسافة
                                                           

 46، صذكره مرجع سبقمحمود حامد عبدالرزاق،  1
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ينخفض االستهالك المحلي من القمح نتيجة ارتفاع سعره بعد فرض الضريبة، وهذا االنخفاض   .2
  .(OQ4و  Q2Q4) الشكل السابق بالمسافةيعبر عنه في 

 .(Q1Q2) ن كانتأ، بعد (Q3Q4)تنخفض الواردات نتيجة القيود الجمركية وتصبح فقط  .3
عائدات جمركية تقدر بحاصل ضرب تلك الضريبة في عدد  دارة الجمركية الجزائريةاإل جنيت  .4

الشكل السابق وهي ما في وهي تعبر عن مساحة المستطيل، ك (t*Q3Q4)الوحدات المستوردة 
الف طن، فإن الحصيلة  800تي: بافتراض ان الواردات انخفضت من مليون طن الى تعادل اآل

مليون، أي ما يقارب من مليوني دينار تدخل خزانة  1920=0.2×120×800الجمركية تعادل 
 الدولة.

 وطنيادية الصافية على االقتصاد التحديد االثار االقتصالفرع الرابع: 

،  OQ3الى  OQ4المحلي من  االستهالك انخفاضيؤدي ارتفاع أسعار القمح إلى االستهالك المحلي: 
 على منحنى الطلب المحلي. Mلى النقطة إ Nويتضح ذلك من باالنتقال من النقطة 

نتاجها، حيث يزداد االنتاج فإن المؤسسات المحلية تتوسع في ارتفاع السعر، نتيجة إل االنتاج المحلي:
ي المحليين ال يدفعون ضريبة االستيراد، وهذا يعنن المنتجين في ذلك أ والسبب OQ2الى OQ1منالمحلي 
لى ذلك منحنى العرض ر المحلي المرتفع يدفع المنتجين إلى زيادة انتاجهم كما يشير إن السعبالطبع أ
 المحلي.

قين )زيادة االنتاج وانخفاض االستهالك المحلي( فإن الواردات نتيجة لألثرين الساب :المستوردةالكميات 
 . Q2Q3الى Q1Q4منتنخفض 

الشكل السابق  باستخدامالناتجة عن ضريبة االستيراد يمكننا كذلك توضيح المكاسب والخسائر 
 :1على النحو التالي

وهي مساوية للمساحة  PwKNفي اطار التجارة الحرة يكون فائض المستهلك مساويا للمساحة .1
 .OPwNQ4المستطيلناقصا مساحة  OKNQ4اسفل منحنى الطلب  الكلية

ن مقدار النقص في أي أ PtKMالىعند فرض ضريبة االستيراد فإن فائض االستهالك ينخفض  .2
  PwPtMN فائض االستهالك هو المساحة

 ثار المختلفة لضريبة االستيراد على النحو التالي:يمكن تلخيص اآل .3
مساحة  +c مساحة المنطقة +bمساحة المنطقة +a خسارة المستهلكين = مساحة المنطقة .1

 dالمنطقة 

                                                           
1
 .265، ص2016، النشر الجامعي الجديد، الجزائر، المالية والتجارة الدوليةزايري بلقاسم ،  
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 d+مساحة المثلث  a,b,c مساحة المستطيل=                           
 aمكاسب المنتجين = مساحة المنطقة  .2
 cايرادات الدولة = مساحة المستطيل  .3
 الجبري لخسارة المستهلكين ومكاسب الدولة والمنتجين.صافي ربح او خسارة المجتمع = المجموع  .4

هي خسارة ال تذهب الى أي قطاع في االقتصاد، ولهذا تسمى  d والمنطقة b المنطقة مالحظة هامة:
 بالخسارة الميتة

 وتوازن السوق العالمي ثر دعم الصادرات على القطاعات االقتصاديةأ: لثالمطلب الثا
نتاج واالستهالك اللذين يمثالن القطاع الخاص في على اإلتؤثر سياسة دعم الصادرات 

ي في االقتصاد. وللتبسيط ، التي تمثل القطاع الحكومكما تؤثر على االيرادات الحكوميةاالقتصاد، 
كما نوضح  مقابل كل وحدة مصدرة. sعلى شكل مدفوعات نقدية ثابتة ن الدعم الحكومي يقدم سنفترض أ

 السوق العالمي.  كيف يتم التوازن في

 الفرع األول: دراسة أثر دعم الصادرات
 يمكن دراسة هذا األثر وفق التحليل الموالي

 أوال: النموذج البياني لدعم الصادرات
نها لدولة المصدرة صغيرة ، مما يعني أن اأ بافتراضالشكل الموالي يوضح تأثير دعم المصدرين، 

وذلك ألنها جزء من عدد كبير من الدول في السوق العالمي،  𝑃𝑤تواجه منحنى طلب ال نهائي المرونة 
 النحو التالي: الذي يمثل سوق المنافسة التامة ويظهر تأثير دعم المصدرين على
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 دعم الصادرات( يوضح أثر 4الشكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .302، ص2013دار المسيرة، عمان، االردن، 3، طاالقتصاد الدوليعلي عبدالفتاح أبو شرار،  المصدر:

 الرموز المستعملة:
DDالطلب المحلي : 
SSالعرض المحلي : 
Eالتوازن في السوق المحلي : 

 ثانيا: شرح الشكل البياني
 ( للوحدة هو رفع سعر المصدرين من السعر العالميSن التأثير المباشر إلعطاء المصدرين دعم بمقدار)إ

𝑃𝑤 الى السعر𝑃𝑑 الذي يزيد عن السعر العالمي بمقدار الدعمs  +𝑃𝑤 =𝑃𝑑 ن هذه المنحة ، وبما أ
لبيع سواق العالمية، فإن هذه المؤسسات سوف ال تكون مستعدة حة للمؤسسات في حالة البيع في األمتا

 .𝑃𝑑 ذا دفعوا السعر المرتفعالسلعة للمستهلكين المحلين إال إ
 ير على النحو التالي:ونتيجة لهذا التغير السعري تتأثر كميات كل من االستهالك واالنتاج والتصد

لى انخفاض فائض المستهلكين يؤدي إ Q1 الى Q2 قلل كميات االستهالك منارتفاع السعر ي االستهالك:
  (a+b) بمقدار المساحة

 السعر

𝑃𝑑=𝑝𝑑 +𝑠
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𝑝𝑒  
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لى تشجيع المنتجين في الصناعة م من الحكومة يؤدي إن ارتفاع السعر نتيجة الدعم المقدحيث أ االنتاج:
 ونتيجة لذلك يزداد فائض المنتجين في هذه الصناعة بمقدار المساحة Q4 الى Q3 على زيادة االنتاج من

(a+b+c) 
 Q2Q3 لى زيادة الصادرات منك وزيادة االنتاج فإن ذلك يؤدي إنتيجة النخفاض االستهال الصادرات:

 (KF)المسافة  Q1Q4الى  GH))المسافة 
تمثل خسارة الحكومة ، بمعنى (b+c+jتكلف هذه المنحة الحكومة )دافعي الضرائب( ما يعادل المساحة )

 ، فيما لو كانت هذه المنحة بمثابة ضريبة استيراد.من االيرادات

 اآلثار على االقتصاد الوطنيملخص ثالثا: 
 يمكن تلخيص هذه اآلثار فيما يلي:

، وذلك نتيجة الرتفاع قل مما يجبت أك المستهلكين كميابسبب استهال تراجع الكفاءة االستهالكية: -1
. 𝑃𝑤الدولية المنخفضة باألسعار، في حين كان بإمكانهم شراء هذه الكمية 𝑃𝑑 السعر الذي يدفعونه الى

جانب الذي ، زيادة في إستهالك األQ1و Q2 ويمثل االنخفاض في االستهالك المحلي بمقدار الفرق 
نها كانت قبل المنحة تستهلك من ، في أ𝑃𝑤بالسعر الدولي (Q1وQ2الفرق بينيحصلون على هذه الكمية )

. لذلك فإن  DDطلبهمقبل المستهلكين المحليين الذين كانوا يقيمونها كجزء من المساحة تحت منحنى 
 .تعتبر خسارة ضائعة على المستهلكين المحليين (b) المساحة

عطاء بسبب إ نتاج إلى مستوى أكبر مما يجب، الناتج عن توسيع اال التراجع في الكفاءة االنتاجية: -2
-Q3المساحة تحت منحنى العرض وبحدود الكمية منحة التصدير وهي تمثل تكاليف دفعها االقتصاد )

Q4)  لتالي فإن دعم التصدير يعمل جانب وباالتي حصل عليها من المستهلكين األاكبر من االيرادات
 متخصصة في التصدير.لى عوامل االنتاج اللمنتجين وإلى اعلى إعادة توزيع الدخل من المستهلكين إ

 الفرع الثاني: دراسة التوازن في السوق العالمي:
وذلك من خالل تالقي منحنى الطلب على الواردات  .نحصل على التوازن في السوق العالمي

وفق ت لكيال من دالة الصادرات والواردا وبالتالي يمكن أن نبين آلية االشتقاق ومنحنى عرض الصادرات.
 التالي:التمثيل البياني 
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 اشتقاق منحنى الطلب على الوارداتأوال: 
تعبر الواردات عن كمية السلع والخدمات المنتجة خارج اقيم الدولة. ونظرا لزيادة حجم االستهالك 
المحلي عن االنتاج المحلي يتم تغطية هذا العجز من خالل دخول هذه السلع االجنبية الى السوق المحلي 

 .1للدولة المعنية
 يبين اشتقاق دالة الطلب على الواردات (:5)رقمالشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .22حسام علي داود، أيمن أبو خضير، مرجع سبق ذكره، صالمصدر: 
 الشرح: 

التوازن  نقطةعند والعرض المحلي. حيث في الشكل السابق تم تمثيل منحنى الطلب المحلي 
لكن لو نفرض أن السعر  وعند هذه النقطة التجارة الخارجية معدومة. .*pيكون السعر التوازني هو

يفتح الباب لالستيراد، كون أنه يصبح  العالمي تحقق عند أي سعر أقل من السعر التوازني المحلي. فهذا
السعر العالمي أفضل من السعر المحلي. وهكذا عندما يستمر في الهبوط. حيث المنتجون المحليون ال 

تغطية السوق المحلي. ومن ثمة يتم استيراد الكمية الالزمة من السوق الخارجي. فعلى سبيل  ايستطيعو 
في حين الكمية الواجب انتاجها  Q1ليون قادرون على انتاج يكون المنتجون المح p1المثال عند السعر 

 M1وبالتالي هذا الطلب االضافي يتم تغطيته من خالل استراد الكمية  Q2والمطلوبة من المستهلكون هي 
وبتوصيل النقاط نحصل  كما هو موضح على منحنى دالة الواردات. ونفس التحليل ولبقية المستويات.

 على الواردات. على منحنى دالة الطلب 

 منحنى عرض الصادراتاشتقاق ثانيا: 
على كل من  -باإلضافة إلى مستويات األسعار والدخل والناتج –تتوقف صادرات أية دولة 

التعريفة الجمركية، السياسة التجارية للدولة ولبقية العالم الخارجي وأسعار الصرف. وكذلك تتوقف على 

                                                           
1
 :راجع في الموضوع 

 .1991الجزائر،  ، ديوان المطبوعات الجامعية،2، طالتحليل االقتصادي الكليصخري عمر، 
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ويمكننا القول بأن العوامل الهامة التي تؤثر على صادرات الدولة ال مستوى الدخل في الدول األخرى. 
ساسا إلى أ تتوقف مباشرة على عوامل راجعة لحالة االقتصاد داخل الدولة وإنما تتوقف على عوامل ترجع

ذا افترضنا أن بعض المتغيرات المؤثرة تكون ثابتة مثل المستويات العامة إدول العالم الخارجي. وخاصة 
وأسعار الصرف والتعريفة الجمركية السياسات التجارية، ومنه يمكننا أن نفترض أن الصادرات  عارلألس

 .1الكلية لالقتصاد المحلي تتحدد كلية بعوامل خارجية أي أنها متغير مستقل

 يوضح طريقة اشتقاق منحنى الصادرات (:6) الشكل رقم
 
 

 

 

 

 
 

 .24حسام علي داود، أيمن أبو خضير، مرجع سبق ذكره، ص المصدر:

 الشرح:
في الشكل السابق تم تمثيل منحنى الطلب المحلي والعرض المحلي. حيث عند نقطة التوازن 

لسعر لكن لو نفرض أن ا معدومة.وعند هذه النقطة التجارة الخارجية . *pيكون السعر التوازني هو
، كون أنه يصبح فهذا يفتح الباب للتصدير من السعر التوازني المحلي. العالمي تحقق عند أي سعر أكبر

 المنتجون المحليون . حيث وهكذا عندما يستمر في الصعود السعر العالمي أفضل من السعر المحلي.
السوق الخارجي. فعلى سبيل  الكمية الزائدة إلى ثمة يتم تصديرتغطية السوق المحلي. ومن  ايستطيعو 

في حين الكمية المطلوبة من  Q2يكون المنتجون المحليون قادرون على انتاج  p1المثال عند السعر 
 كما هو موضح في هذا العرض االضافي يتم تصديره إلى السوق الخارجيوبالتالي  Q1المستهلكون هي 

. ونفس التحليل ولبقية المستويات. وبتوصيل عرض الصادراتكما هو موضح على منحنى  X1الكمية 
 . النقاط نحصل على منحنى عرض الصادرات

  

                                                           
 .225، ص2006، دار أسامة، الجزائر، مبادئ التحليل االقتصادي الكلي )مع تمارين ومسائل محلولة(تومي صالح،  1
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 التوازن في السوق العالمي
ن بإمكاننا . يكون اآلبعدما تم اشتقاق كل من دالة الطلب على الواردات ودالة عرض الصادرات

 التوضيحية التالية:أن نبني التوازن في السوق العالمي. وفق االشكال 
 (: آلية حدوث التوازن في السوق العالمي7الشكل رقم)

 
 
 
 
 
 

 .25خضير، مرجع سبق ذكره، ص: حسام علي داود، أيمن أبو المصدر
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 الجزائرية في ترقية نشاط المؤسسة االقتصادية الجمركية االقتصادية نظمةاأل دور : رابعالمبحث ال
جملة من  استحداثتطوير التجارة الخارجية تم  على ةوالمساعد ،يجاد نوع من المرونةبغرض إ

. وهذا كون السلع التي عهللنشاط التجاري وتشجي ديناميكية ن تضفالتي من شأنها أ .نظمة الجمركيةاأل
 نظمة الجمركيةب الجمركية، ونظرا ألهمية هذه األنظمة تكون معفاة من الضرائتدخل في إطار هذه األ

من طرف  استخدامهااالقتصاد الوطني. لكن اإلشكال المطروح هو قلة ساسي في زيادة تنافسية كعامل أ
سباب الحقيقية التي ودنا في هذا المبحث الى تشخيص األمر وعن األالمتعاملين االقتصاديين وهو ما يق

 تحول دون استعمالها.
 
 
 
 
 

 

 نظمة الجمركية االقتصاديةطبيعة األ ول: األ  المطلب
نظمة الجمركية االقتصادية. وهذا حسب ما نص عليه مسر المصطلحات يتناول هذا المطلب تعريف األ

الجمركية لمنظمة الجمارك العالمية. وكذا حسب قانون الجمارك الجزائرية. باإلضافة الى ابراز االهمية 
 االقتصادية لألنظمة الجمركية.

 نظمة الجمركية االقتصاديةاأل  وأهمية الفرع األول: تعريف
 سنتناول فيه ما يلي:

 األنظمة الجمركية االقتصادية  أوال: تعريف
القانون مدخل في  جمركية االقتصادية جاء في كتابهتعريف لألنظمة ال (Claude J Berre) قدم

ة )االستيراد نشطة االقتصادياالقتصادية موجهة لتشجيع بعض األ نظمة الجمركية: أن األالجمركي
ليات حسب النشاط المعني )كإعفاء من الضرائب الجمركية، منح مسبق آ استعمالوالتصدير( عن طريق 

 .1للمزايا الجبائية المتعلقة بالتصدير...الخ(

                                                           
1
 .91، ص2014، الجزائر، itcisالعيد، دار النشر  ،ترجمة سعادنة2، طمدخل في القانون الجمركي(، Claude J Berre)كلود بير 

 طبيعة األنظمة الجمركية االقتصاديةالمطلب األول: 
 الوظائف األساسية لألنظمة الجمركية االقتصادية في الجزائرالمطلب الثاني: 
 وظيفة النقل )العبور(المطلب الثالث: 
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 فقد العالميةالجمارك  منظمةالصادر عن  الدولية الجمركية المصطلحات مسرد نفي حين أ
 البضائع على الجمارك طرف من المطبقة )المعالجة( المعاملة نها:بأ الجمركية ألنظمةل عطى تعريفاأ 

 .1الجمركية للرقابة الخاضعة
  :2ةالتالي نظمةعلى األنصت فمكرر من القانون الجمركي الجزائري  115المادة  ماأ
 ؛العبور .1
 ؛الجمركي المستودع .2
 ؛المؤقت القبول .3
 ؛باإلعفاء التموين إعادة .4
 ؛الجمركية للمراقبة الخاضع المصنع .5
 .المؤقت التصدير .6

 192و مكرر 192 المادتين نشاءإ تم بحيث 24 المادة بموجب 2013ن قانون المالية لسنة حين أفي 
 .3نظام استرداد الرسوم الجمركيةتم استحداث  1مكرر

 نظمة الجمركية االقتصادية: أهمية األ ثانيا
 :4نظمة الجمركية وهي على النحو التاليعلى التعريف السابق يمكننا أن نستنبط أهمية األبناء 

 الة لتشجيع التصدير كون بعض الواردات يعاد تصديرها في شكل سلع نهائية؛داة فع  تعتبر أ .1
 تمكن من تنشيط التجارة الخارجية ومن ثمة تحسين وضعية الميزان التجاري؛ .2
 في الدولة المانحة؛ ستثمارااللتنشيط  عتبر امتيازات جبائيةت .3
 تزيد من فرص التوظيف ومن ثمة المساهمة في التنمية االقتصادية. .4

 ، مميزاتها ودورتهااالقتصادية الجمركية نظمةاأل  تصنيف الثاني: الفرع
خالل إيجاد مجموعة من من  .دارة الجمركية على مساعدة كل المتعاملين االقتصاديينتعمل اإل

. ولعل إتاحة في زيادة نشاطهم وخفض التكاليف الضريبية على عاتقهمن تساهم التي من شأنها أاآلليات 
. وهذا على اختالف نظمة الجمركية تعتبر وسيلة للمساهمة في زيادة نشاطهم االقتصاديجملة من األ

  كل نظام. ذه األنظمة ومن خالل هذا المحور سوف نعطي تفصيال عن أنواع األنظمة وأهم مميزاتهنواع أ
  

                                                           
1
Organisation mondiale des douanes, glossaire des termes douaniers internationaux, 2013, p31. 

2
 .59، مرجع سبق ذكره، صقانون الجمارك في ضوء الممارسة القضائيةبوسقيعة أحسن،  
3
 .08، ص 2012ديسمبر  30بتاريخ  ة، الصادر 72، العدد 24، المادة 2013نون المالية لسنة قاالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  

4
 Administration Des Douanes Et Impôts Indirects, Les Régimes Economiques en Douane, Ministère des 

Finances et de la Privatisation, Rabat, Maroc, 2006, p03.  
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 نظمة الجمركية االقتصاديةتصنيف األ  :أوال
 بحصأ االقتصادية الجمركية األنظمة تغطيها التي الحاالت تعدد كذاو  نظمةتعدد األ من منطلق

  وسوف نعتمد في هذا التحليل على التصنيف الوظيفي: معها التعامل يسهل بشكل تصنيفها الضروري  من
 ؛(Le stockage) وظيفة التخزين .1
 ؛(La transformation) وظيفة التحويل .2
 ؛(L'utilisation) وظيفة االستعمال .3
 .(la circulation ou le transit) وظيفة النقل .4

 ألنظمة الجمركية االقتصاديةا : مميزاتاثاني
عملية نظمة الجمركية االقتصادية عن هناك جملة من العناصر يجب أن تتوفر كي نطلق ميزة األ

 :1وجزنا هذه العناصر في النقاط التاليةالمميزات أما، ومن بين هذه 

  الخروج عن الوالية اإلقليمية مبدأ -1
أو  فرادانونية بموجبها يعتبر بعض األحيلة قعبارة عن القانون الدولي، من منظور هذا المبدأ 

وانين البلد تشريعات وقل ينضعاخهم غير وبذلك  ،جدين فيه فعلياتلكات متواجدين خارج اإلقليم المو المم
 دين فيه.و جالمو 

 عالبضائ تعتبرإذ  الحيلة القانونية تجسيدها على مستوى األنظمة الجمركية االقتصادية، تجد هذه
 الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي خارج اإلقليم الجمركي.

 تدابير الحظر ذات الطابع االقتصاديالرسوم و تعليق  -2
الجمركية والرسوم الداخلية لالستهالك  ضرائبيتم تعليق ال نههذه الحيلة القانونية فإعلى  بناءا

الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي، فضال عن ذلك  للبضائعاألخرى بالنسبة الرسوم وكل الحقوق و 
بالمقابل تكون هذه البضائع تحت الخاضعة لها  فإنه يتم تعليق تدابير الحظر ذات الطابع االقتصادي

 تعطى لها وجهة جمركية نهائية أي حتى تصفية النظام.  الرقابة الجمركية إلى أن

    الكفالة )الضمان( -3
لضمان الحقوق  .اكتتاب كفالة كشرط اساسي االستفادة من األنظمة الجمركية االقتصاديةيتطلب 

 تسديد مبالغ الغرامات المحتملة.والرسوم المعلقة و 

                                                           
1
 Halimi Yamine, Les régimes douaniers économiques: élément crucial pour le renforcement de la 

compétitivité des entreprises exportatrices par référence à la législation douanière algérienne, Le Premier 

Séminaire International sur:" Le rôle de la modernisation de l'administration des douanes pour relever les défis 

économiques actuels", Université Sétif -1,  Lundi et mardi, 26-27 Janvier 2015 
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في حالة عدم وفاء  تم استعمالهي ،الخزينة العامةالكفالة ضمان بالنسبة لقابض الجمارك تجاه تعتبر 
عدم إعادة تصدير البضائع  أو الممنوحة كعدم احترام اآلجالمثال  .المتعامل بااللتزامات المكتتبة

 الموضوعة تحت النظام. 
تقوم إدارة الجمارك برد الحقوق والرسوم المحتمل أنه بعد التأكد من استفاء االلتزامات المكتتبة،  الإ

ق ج ج(. كما  121)المادة  وهذا بناء على .م سند اإلبراء لصاحب االلتزاميتسلمع إيداعها وتلغي االلتزام 
ي إدارة الجمارك صاحب أنه عندما يكون ضياع البضائع المكفولة ناتجا عن قوة قاهرة ثابتة قانونا، تعف

 ق ج ج(. 122العقوبات المستحقة )المادة دفع الحقوق والرسوم المفروضة و  االلتزام وكفيله من
ترقية الصادرات خارج في إطار و  1997من قانون المالية لسنة  104طبقا للمادة  اإلشارة أنهمع 

 :1يعفى من الكفالة ر عن األحكام التشريعية المخالفةالنظ بصرفالمحروقات و 
 ؛نعأجل تحسين الص دخول البضائع المؤقت من .1
 ؛التحسين الجزئي لتصديرها نهائيا تصدير البضائع المؤقت من أجل .2
 .رلتوضيب البضائع المعدة للتصدي كذا التعليب الفارغ الموجهو  .3

 دورة األنظمة الجمركية االقتصادية : اثالث
وفقا لمراحل  خدامهاتعتبر األنظمة الجمركية االقتصادية آليات يمكن للمتعامل االقتصادي اللجوء الست

 :2لها نهاية يمكن أن نوجزها فيما يليتمر بدورة لها بداية و  بالتالي فإنهاو لفترة زمنية محددة و  معينة

قتصادي إال باستثناء قانوني: يرتبط هذا الشرط بالطابع اجمركي ايداع طلب للترخيص بنظام  .1
 ؛ءات الجمركةلقواعد العادية إلجرااالستثنائي الذي يميز هذه األنظمة عن ا

استفاء الشروط االقتصادية لمنح النظام الجمركي  سواء من حيث قتصاديةاالستجابة للشروط اال .2
عدم تعارضه كذا ر اقتصادي لالستفادة من النظام و وجود مبر ب ا تعلق االمرادي خاصة ماالقتص

 ا؛محلي المنتجة للمؤسسات االقتصادي النشاطمع 
  ؛الرسوم الجمركيةلضمان الحقوق و  الجمركي مستفيد من النظامتقديم ال .3
يكتسي طابع  يصالترخبحيث يكون ة المختص يةركالجم دارةالامنح الترخيص من طرف ي .4

 ؛رخصة() في شكل أو يتعلق بعملية معينة (مقرر /اعتماد ) في شكل الديمومة
 المطلوب؛ النظام ضمن شروطوضع البضائع ت .5
 ها.لمنح البضائع وجهة جمركية مرخص من خالل تصفية النظام يتم  .6

  

                                                           
 . الجزائر.46،  ص85، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 1997قانون المالية الجريدة الرسمية،  1

2
 Ibid, p09. 
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 في الجزائر االقتصادية ساسية لألنظمة الجمركية: الوظائف األالمطلب الثاني
 الجمركي التشريع تبناها التي االقتصادية الجمركية األنظمة مختلفنتناول في هذا الجزء 

 .المختلفة لوظائفها وفقا الجزائري 
 بموجب المنصوص عليها االقتصادية الجمركية األنظمة بين كبير تجانس  ديوج نهفقط، أ إلشارةل

 بموجبو  ن الجزائركون ال ننسى أ .العالم دولانحاء  مختلف الموجودة في وتلك الجزائري  الجمارك قانون 
 االتفاقية تعديل بروتوكول علىقد صادقت ، 2000 ديسمبر 23 في المؤرخ 447-2000 الرئاسي المرسوم

 .1كيوتو باتفاقية والمسماة الجمركية األنظمة وتنسيق لتبسيط الدولية

 ول: وظيفة التخزينالفرع األ 
 البضائع بتخزينوالتي تسمح "، المستودعات" آلية الخدمة حيز وضع من التخزين وظيفة تمكن

 والرسوم الحقوق كل  وقف مع وهذا، يةركالجم قبل االدارة من المعتمدة المواقع في، الجمركية بةاقالر  تحت
 .قانون الجمارك الجزائري  من 129 لمادةوفقا ل" االقتصادي الطابع ذات الحظر وتدابير

 :المستودعات من أنواع ثالثة الجزائري  حسب قانون الجمارك يوجد

   العمومي وال: المستودعأ
 معنوي  أو طبيعي شخص كل طرف من، التجارة ضرورات تبرره عندما العمومي المستودع ينشأ 

 البضائع تخزين ميدان في الخدمات تقديم في الثانوي  أو الرئيسي نشاطه يتمثل الجمركي اإلقليم في مقيم
 المستودعن وبالتالي يمكن القول أ(، زائري جال ماركجال انون ق من 140 المادةحسب ) وتداولها ونقلها

 .اآلخرين لحساب التخزين لوظيفة الممتهنين األشخاص طرف من ينشأ العمومي
 :التالية البضائع لتخزين معدا يكون  عندما خصوصيا مستودعا العمومي المستودع يدعى
 بضائع إفساد تتسبب في التي أو خطرايشكل  العمومي المستودع في وجودها التي البضائع .1

 ؛أخرى 
 ماركجال انون ق 139 المادةحسب نص . )خاصة تجهيزات حفظها يتطلب التي البضائع .2

 ؛(زائري جال

   الخاص ثانيا: المستودع
 شخص لكل الخاص المستودع يمنح أن يمكن"  زائري جال ماركجال انون ق من 154 للمادة طبقا

 انتظار في وذلك .بنشاطه المرتبطة البضائع ايداع أجل من الشخصي الستعماله معنوي  أو طبيعي
 .به مرخص أخر جمركي بنظام إلحاقها

                                                           
1
 .03. ص2001يناير  07الصادرة بتاريخ  ،02العدد  ،الرسمية الجريدة 
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 منشآت حفظها يستلزم بضائع تخزين إلى يوجه عندما خصوصيا مستودعا الخاص المستودع يدعى
 ".خاصة

 الفرع الثاني: وظيفة التحويل
 سنتناول فيه ما يلي:

 الصنع تحسين أجل من المؤقت وال: القبولأ
 بأنه:  المؤقت القبول زائري جال ماركجال انون ق من 174 المادة تعرف
 والمعدة .معين لغرض المستوردة البضائع الجمركي اإلقليم في تقبل بأن يسمح الذي الجمركي النظام
 الطابع ذات المحظورات تطبيق ودون  .والرسوم الحقوق  وقف مع معينة مدة خالل التصدير إلعادة

 :االقتصادي
 ؛استعمالها نتيجة للبضائع العادي النقص باستثناء تغييرات عليها تطرأ أن دون  حالتها على إما .1
 من المؤقت القبول إطار في تصليح أو إضافية معالجة أو تصنيع أو لتحويل تعرضها بعد إما .2

 ."الصنع تحسين أجل
م وعرباتهم ، كما يشير ويرمي هذا النظام المستعمل يوميا من قبل السياح الذين يعبرون الحدود بأمتعته

 .حداث الشروط الضرورية لالستيراد المؤقت للمنتجات التي يحتاجها المقاولون المحليون ، إلى إسمهإليه إ
التي قد يكون الخضوع لتدابير الحماية بشأنها ردعيا وغير مبرر في نفس الوقت. وعالوة على ذلك  ولكن

جارب و التصمم لتشجيع النشاط االقتصادي في إطار المعارض أو التظاهرات أيسمح هذا النظام الم
د آالت الحفر أو مثل استيرا باإلنتاجمرتبطة  ألغراضجنبية السابقة على البيع باللجوء إلى المعدات األ

ثل هذه عفاء من الحقوق ال يكون في م) والبد من اإلشارة هنا إلى أن اإل شغال عمومية بشكل مؤقتأ
لى القيمة المضافة التي تنشئها هذه اآلالت التي تخضع بدورها للرسم على الظروف سوى جزئيا بالنظر إ

 .1القيمة المضافة(

 الصنع تحسين أجل من المؤقت ثانيا: التصدير
 استيرادها إعادة ثم .للبضائع المؤقت التصدير يتم بموجبه الذي قتصاديالا جمركيال نظامالب األمر يتعلق
، لتحويل تعرضها بعد االقتصادي الطابع ذي الحظر تدابير تطبيق دون ، محدد أجل وفي معين لهدف

   (.زائري جال ماركجال انون ق من 193 المادةحسب ) تصليح أو إضافية معالجة، تصنيع
  

                                                           
1
 . 43، ص2008(، الجزائر، ITCIS، ترجمة دار النشر )دور الجمارك في العالقات التجارية الدوليةاليزابيت نتاريل،  
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 الصناعي المستودع ثالثا:
 للمؤسسات يرخص حيث، يةركالجم دارةاال لمراقبة خاضعا محال الصناعي المستودع يعتبر

 هذه لها تخضع التي الجمركية والرسوم الحقوق  وقف مع، التصدير قصد لإلنتاج ةالموجه البضائع بإعداد
 .1(زائري جال ماركجال من قانون  160 المادةحسب ) البضائع

  باإلعفاء التموين إعادة رابعا:
 الجمركي النظام" باإلعفاء التموين بإعادة"  يقصدمن قانون الجمارك الجزائري  186حسب المادة 

 نوعيتها حيث من متجانسة بضائع، االستيراد عند والرسوم الحقوق  من باإلعفاء تستورد بأن يسمح الذي
 على للحصول واستعملت الداخلية السوق  من أخذت التي البضائع مع التقنية وخصائصها وجودتها

 .نهائي بشكل تصديرها سبق منتوجات

 le drawback الجمركية الرسوم استرداد خامسا:
 تعريف نظام استرداد الرسوم الجمركية -1

 الحصول من البضائع تصدير عند يمكن الذي الجمركي النظام الجمركية الرسوم باسترداد يقصد
 البضائع هذه على إما فرضت والتي االستيراد عند المدفوعة والرسوم للحقوق  جزئي أو كلي سداد على
من  مكرر 192 المادةحسب ) انتاجها خالل المستهلكة أو المصدرة البضائع في المحتواة  المواد على وإما

 (.زائري جال ماركجال انون ق

 شروط االستفادة من نظام رد الرسوم: -2
 :المصدر على الجمركية الرسوم استرداد نظام من لالستفادة

 المنتجات صنع في والمستخدمة ،لالستهالك الموضوعة للبضائع المسبق االستيراد تبرير .1
 ؛المصدرة

 يتعين كما، المعني الجمركي النظام في عليها المنصوص الخاصة بااللتزامات خاص بوجه الوفاء .2
 طلب شرعية من التحقق من تمكن المواد حسب محاسبة أو دفاتر يمسكوا أن المستفيدين على

 .(زائري جال ماركجال انون قمن  1مكرر 192 المادةحسب ) االسترداد

  لالستهالك الموجهة البضائع تحويل نظامسادسا: 
 لالستهالك الموجهة البضائع تحويل نظام تعريف -1

 أن يمكن ،بمقتضاه جمركي نظاممن قانون الجمارك الجزائري هو:  2مكرر  196بناء على المادة 
 يترتب تصنيع أو تحويل إلى لالستهالك توجيهها قبل ،الجمركية بةاقالر  تحت المستوردة البضائع تخضع

                                                           
 من قانون الجمارك الجزائري. 161البضائع التي يتم تهيئتها ضمن المستودع الصناعي هي نفسها التي نصت عليها المادة  هذه 1
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 المبلغ من أقل عليها المتحصل المنتجات على المطبق االستيراد عند والرسوم الحقوق  مبلغ يكون  أن عليه
 .المستوردة السلع على المطبق

 :لالستهالك الموجهة البضائع تحويل نظام شروط -2
 نيابة يوكلون  أو بأنفسهم يقومون  و الجمركي اإلقليم في موجدين المستفيدين األشخاص يكون  أن .1

 ؛لحسابهم التحويل عملية من بجزء للقيام أخر طرفا عنهم
 ؛التحويل عليها طرأ التي المواد ضمن المستوردة السلع على التعرف يمكن أن .2
 ؛األولية حالتها إلى النظام تحت وضعها أثناء البضائع حالة أو نوعية إعادة اقتصاديا يمكن ال أن .3
 ؛عليها المتحصل المادة أو المستوردة المادة بين الرسوم و الحقوق  مبلغ في فرق  يوجد أن .4
 الكمية والقيود بالمنشأ المتعلقة القواعد أثار في تغيير النظام هذا إلى اللجوء على يترتب ال أن .5

 المستوردة السلع على المفروضة
 نشاط على الحفاظ أو إنشاء على المساعدة من النظام تمكن التي الالزمة الشروط تتوفر أن .6

 لنفس المحليين للمنتجين األساسية بالمصالح المساس دون  الجمركي اإلقليم في السلع تحويل
 .السلع

 لالستهالك  الموجهة البضائع تحويل انشاء نظام -3
2008 لسنة المالية قانون  من 48 المادة بموجب النظام هذا أنشأ

 أحكام واتمام تعديل تم أنه كما. 1
2008 لسنة التكميلي المالية قانون  من 41 إلى 38 من المواد بموجب المادة هذه

2. 
 عليه يترتب والتي لالستهالك الموجهة المستوردة البضائع بتحويل تقوم التي االقتصادية للمؤسسة بالنسبة

 المبلغ من أقل عليها المتحصل المنتجات على المطبق االستيراد عند والرسوم الحقوق  مبلغ يكون  أن
 االستيراد عند البضائع جمركة بين المفاضلة فرصة يعطيها النظام هذا فإن، المستوردة السلع على المطبق

 :أهمها امتيازات عدة محققة النظام هذا تحت وضعها  أو للجمركة العادية لقواعد وفقا أو
 القيمة أن اعتبار على ابتداء المقررة تلك من أقل البضائع نفس على جمركية رسوم و حقوق  دفع .1

 تحت الوضع تصريح على المذكورة المستوردة البضائع قيمة هي عتباراال بعين أخذها الواجب
 ؛النظام

 تسجيل تاريخ عند يكون  الجمركية والرسوم الحقوق  دفع أن اعتبار على الزمن عامل من االستفادة .2
 ؛للنظام الممنوحة اآلجال انقضاء بعد أي االستهالك قصد التصريح

 ؛للتسعير التحويل عن الناتجة لها قيمة ال التي البقايا و النفايات تخضع ال فإنه ذلك عن فضال .3

                                                           
1
 .14، ص2007ديسمبر  31، الصادر بتاريخ  82، العدد 2008قانون المالية الجريدة الرسمية،  
2
 .12، ص2008يوليو 27صادر بتاريخ ، ال 82، العدد 2008قانون المالية التكميلي الجريدة الرسمية،  
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 منتجات استراد بدل المحلي لإلنتاج المؤسسات توجيه على فيشجع الوطني لالقتصاد بالنسبة أما .4
 . مصنعة

 الجمركية للمراقبة الخاضع المصنع سابعا:
 نتناول فيه ما يلي:يمكن أن 

   : المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية تعريف -1
 الخاضع للمصنع الجمركي النظام يخصص" زائري جال ماركجال انون ق من 165 لمادةحسب ا

 .1الجمركية الرقابة تحت تمارس التي والمؤسسات للمنشآت الجمركية للمراقبة

 :الجمركية للمراقبة الخاضع المصنعالمؤسسات المعنية بنظام  -2
 يستفيد من هذا النظام المؤسسات التي تقوم بالعمليات التالية:

 والمحروقات البترول وغازات الزفتية المعادن أو البترول من خام زيوت ونقل وتجميع استخراج .1
 ،الغازية أو السائلة

 الغازية والمحروقات البترول وغازات الزفتية المعادن أو البترول من خام زيوت وتصفية معالجة .2
 لالستهالك الداخلية للحقوق  الخاضعة، يماثلها وما بترولية منتوجات على الحصول قصد األخرى 

 ،األخرى  األتاوى و  الرسوم كل وإلى
 ،الغازية المحروقات تمييع .3
 الرسوم كل وإلى لالستهالك الداخلية للحقوق  الخاضعة يماثلها وما البترولية المنتوجات إنتاج .4

 ،األخرى  األتاوى و 
 ،البترول من المشتقة يماثلها وما كيماوية منتوجات تصنيع و إنتاج .5
 ،التنظيم طريق عن قائمتها تحدد التي أخرى  لمنتوجات التبعي التصنيع .6
 .". خاص جبائي أو جمركي نظام من تستفيد التي البضائع استعمال أو تشغيل .7

  نظام المصنع الخاضع للمراقة الجمركية المعالجة الجمركية للبضائع وفق -3
 إلى دخولها عند الجمركية للمراقة الخاضع المصنع نظام تحت الموضوعة البضائع تقبل بحيث

 .األخرى  اإلدارية واإلجراءات االقتصادي الطابع ذات والقيود والرسوم الحقوق  بوقف المصنع هذا
 :وفقا الجمركية للمراقبة الخاضعة بالمصانع المنتجة البضائع جمركة تتم

 ،للتصدير المعدة للبضائع بالنسبة الرسوم و الحقوق  من اإلعفاء .1
 .الداخلية للسوق  المعدة للبضائع بالنسبة المستحقة الرسوم و الحقوق  دفع .2

                                                           
1
 .104مرجع سبق ذكره، ص بوسقيعة أحسن، 
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 :الجمركية للمراقبة الخاضع المصنعمزايا نظام  -4
 أساسا موجه اقتصادي جمركي نظام الجمركية تعتبر للمراقبة الخاضعة المصانع أن القول يمكن

 النظام هذا من المستفيدين تمكن بحيث والمحروقات المناجم بقطاعي المتعلقة واألنشطة للمؤسسات
 :أهمها عدة مزايا بتحقيق
 ،للتصدير المعدة للبضائع بالنسبة الرسوم و الحقوق  من اإلعفاء .1
 ،المحلية بالسوق  لالستهالك بضائعها عرض حالة في الوقت عامل من االستفادة .2
 .األخرى  اإلدارية اإلجراءات و االقتصادي الطابع ذات بالقيود االلتزام عدم .3

 االستعمال الفرع الثالث: وظيفة
 فيها يكتفي التي لألنشطة موجهبأنه  ،االقتصادية الجمركية األنظمة من النوع هذا تدل تسمية

 .محددة اقتصادية لحاجة استجابة عليها تحويل عمليات إجراء دون  ،البضائع باستعمال المستفيد

   حالها على التصدير إعادة مع المؤقت القبولوال: أ
 إعادة تتم ما إذا وفقا .األنظمة من نوعين المؤقت للقبول بالنسبة الجزائري  الجمركي القانون  يميز

 (.التحويل وظيفة) الصنع تحسين إطار في أو( االستعمال وظيفة) حالها على البضاعة تصدير
 اإلقليم بدخول"  حالها على التصدير إعادة مع المؤقت القبول" االقتصادي الجمركي نظام يسمح 
 ودون ، والرسوم الحقوق  وقف مع معينة مدة خالل التصدير إلعادة المعدة األجنبية للبضائع الجمركي

 باستثناء، تغييرات عليها تطرأ أن دون  أي حالتها على، االقتصادي الطابع ذات المحظورات تطبيق
 .1(زائري جال ماركجال انون قمن  174 المادة.)استعمالها نتيجة للبضائع العادي النقص

 مهمة امتيازات بمنح عليها والمحافظة الجزائر في الصناعية األنشطة  لتسهيل النظام هذا يهدف 
، البضائع استراد عند االقتصادي الطابع ذات المحظورات تطبيق ودون  والرسوم الحقوق  تعليق غرار على

 .حالها على تصديرها إعادة ثم الستعمالها
 أما بالعتاد األول يتعلق بحيث حالها على التصدير إعادة مع المؤقت القبول نوعين بين التمييز يمكن
 .المعارض فيخص الثاني

  حاله  على الستعماله للعتاد المؤقت القبولثانيا: 
 بموجبه بحيث المؤقت القبول نظام أشكال أحد ،حاله على الستعماله للعتاد المؤقت القبول يعتبر 

 نقل بعمليات القيام أو أشغال انجاز أو إنتاج أجل من أجنبي عتاد .مؤقتا الوطني لإلقليم بإدخال يسمح
 .الجمركية والرسوم للحقوق  كلي أو جزئي تعليق مع داخلية

                                                           
1
 .109أحسن بوسقيعة، مرجع سبق ذكره، ص 



 مدخل نظري القتصاديات الجمارك .......................................................................................................... الفصل األول

83 
 

 من 181 المادة عدلت التي 2010 لسنة المالية قانون  من 39 المادة بموجب أنه اإلشارة تجدر 
 كانت بعدما" المقيمين المتعاملين قبل من مستورد لعتاد النظام هذا منح يمكن" أصبح فإن الجمارك قانون 
 مقيم أو مستقر شخص ملك، الجزئي التعليق مع المستورد العتاد يكون  أن يجب"  تشترط المادة نفس

 . 1"الوطني الجمركي اإلقليم خارج
 قانون  من 181 المادة عدلت التي، 2013 لسنة المالية قانون  من 26 المادة بموجب أنه كما 
 عن محدد، وحيد معدل أساس على تحصيلها الواجب الرسوم و الحقوق  تحسب أصبحت فقد،  الجمارك

 حسب احتسابها بدل المؤقت القبول نظام تحت البضائع خالله وضعت الذي الشهر من جزء أو شهر كل
 . 2المعني العتاد لصنف بالنسبة بها المعمول التخطيطية االستهالك قواعد

 الوطنية المؤسسات منافسة لتفادي جهة من ،الجزائري  الجمارك قانون  في األحكام هذه إدراج تم 
 للسماح أخرى  جهة ومن .الجمركية والرسوم الحقوق  عتادها يتحمل لم التي األجنبية المؤسسات طرف من

 .تدريجيا الجمركية والرسوم الحقوق  بتحصيل

 ( التظاهرات و المؤتمرات، المعارض)  للعرض المؤقت القبول ثالثا:
 البضائع من ألصناف ،مؤقت بشكل إدخال بموجبه يسمح اقتصادي جمركي بنظام األمر يتعلق 

 على تصديرها إعادة ثم .(وتظاهرات مؤتمرات، معارض) معينة مناسبات خالل لعرضها الوطني لإلقليم
 . الجمركية والرسوم للحقوق  كلي توقيف ومع .مسبقة رخصة دون  حالتها

 اتفاقية غرار على عدد قد الجمركي فالتشريع، النظام هذا من االستفادة يمكنها التي للبضائع بالنسبة أما
  .3المؤقت بالقبول المتعلقة إسطنبول

  حالها على االستيراد إعادة مع المؤقت التصدير نظامرابعا: 
 استيرادها إعادة ثم للبضائع المؤقت التصدير يتم بموجبه اقتصادي جمركي بنظام األمر يتعلق 

 أن دون  أي حالتها على، االقتصادي الطابع ذي الحظر تدابير تطبيق دون ، محدد أجل وفي معين لهدف
 (.الجزائري  الجمارك قانون  من 193 المادة) استعمالها نتيجة العادي النقص باستثناء، تغيير عليها يطرأ
 رادياست إعادة تتم ما إذا وفقا األنظمة من نوعين المؤقت للتصدير بالنسبة الجزائري  الجمركي التشريع يميز

 (.التحويل وظيفة) الصنع تحسين إطار في أو( االستعمال وظيفة) حالها على البضاعة
  

                                                           
1
 .15، الجزائر، ص2009ديسمبر  31، الصادر بتاريخ  78، العدد 2010قانون المالية الجريدة الرسمية،  
2
 .10ص الجزائر، ،2012ديسمبر  30الصادر بتاريخ  ، 72، العدد 2013قانون المالية الجريدة الرسمية،  
3
 المؤقت. باإلدخالالى االتفاقية الدولية الخاصة  عمن التفاصيل يمكن الرجو لمزيد  
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 le système de carnetالمؤقت القبول دفتر نظامخامسا: 

ATA   

 الحدود مختلف عبر البضائع تنقل بحرية يسمحهو عبارة عن مستند )وثيقة( جمركي دولي  
 دفتر: " واحدة وثيقة بموجب البضائع هذه تتنقل بحيث ،الجمركية والرسوم الحقوق  تعليق مع مؤقتا وقبولها
 .  1دولي ضمان إطار في تمنح" المؤقت القبول

 : وظيفة النقل )العبور(المطلب الثالث
من المكونات األساسية لسلسلة  كما أنه يعتبر .البضائع من مكان ألخريعني النقل حركة األشخاص و  

ياسي  متوجه أو على المستوى الدولي. ففي نسق اقتصادي وجيوس المحلي سواء على المستوى  االمداد،
انتشار المعلومة و التجارية متميز على الخصوص بالدور المتصاعد للمبادالت نحو تكريس العولمة و 

فوظيفة  بالتالي شرطا لنجاحها.نسبة للقدرة التنافسية للمؤسسة و أصبحت وظيفة النقل عنصرا أساسيا بال
جال باعتبار الدور الذي تلعبه في م .النقل في بيئة تتميز بالمنافسة الحادة أصبحت تمثل مفتاح االقتصاد

ما يترتب عنه من أثر مباشر على تكاليف التعامالت المنجزة من طرف مختلف األسواق و تكامل 
 المتعاملين االقتصاديين.

 مفهوم نظام العبور، أهميته وأنواعه: ولالفرع األ 
 وال: تعريف نظام العبورأ

مكتب  ة منهو النظام الجمركي الذي توضع فيه البضائع، تحت المراقبة الجمركية المنقول
خر، برا او جوا مع وقف الحقوق والرسوم وتدابير الحظر ذات الطابع جمركي الى مكتب جمركي آ

 .2االقتصادي
 المنتجة البضائع إعفاء على الجزائري  الجمارك قانون  من 124 المادة نصت فقد ذلك عن فضال

 محظورات ومن والرسوم الحقوق  من، الجمركي تخليصها تم التي تلك وكذا، الجمركي اإلقليم داخل
 يتم أن باشتراط واكتفت الجمركي اإلقليم داخل أخرى  إلى نقطة من البحر طريق عن تنقل عندما، الخروج

 .للمساحلة موجز تصريح بواسطة النقل هذا
  

                                                           
  االختصارATA " هو مزيج من العبارتين الفرنسية واإلنجليزية"Admission Temporaire/Temporary Admission 

1
World customs organization, convention on temporary admission, Istanbul, 26 June 1990, p03 . 

 متبادلة ضمانات السلسلة هذه توفر حيث الجمارك طرف من المعتمدة الوطني الضمان لمنظمات الدولي الضمان سلسلة الدولية التجارة غرفة تدير
 .ذلك األمر تطلب كلما الجمركية والرسوم الحقوق  دفع سيتم أنه لألعضاء الجمركية لإلدارات تؤكد

2
، 2005، جامعة ورقلة، ، مذكرة ماجيستيراثر االنظمة الجمركية االقتصادية على الشركات البترولية دراسة حالة مجمع بركينمخلفي امينة،  

 .122ص
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 ساسية الخاصة بنظام العبورالوضعيات األ ثانيا:
 لنقل االقتصادي المتعامل يحتاجها أن يمكن التي األربعة الوضعيات يغطي الجمركي العبور نظام نإ

 :1ـب األمر يتعلق و يوفرها التي المزايا من مستفيدا بضائعة
 ؛للخروج جمركي مكتب إلى للدخول جمركي مكتب من البضائع نقل .1
 ؛داخلي جمركي مكتب إلى للدخول جمركي مكتب من البضائع نقل .2
 ؛للخروج جمركي مكتب إلى داخلي جمركي مكتب من البضائع نقل .3
 .خرآ داخلي جمركي مكتب إلى داخلي جمركي مكتب من البضائع نقل .4

 العابرة التجارة نظامهمية أ ثالثا:
،  أي التي دوليةطرق التجارة ال فترق في م قعالتي ت دولبالنسبة لل همية بالغةيكتسي هذا النظام أ 

مما  ،ببعضها البعضراضيها أو بين مجموعة من الدول المتصلة أو مداخل القارات أقع على البحار ت
 ومثال ذلك .راضي هذه الدولة ممرا حيويا النتقال صادرات وواردات هذه الدول فيما بينهاأيجعل من 

لغرب ومارة و اأقادمة من الشرق ال بحرا مصر حيث يطبق نظام البضائع العابرة على الرسائل المحملة
ردن وسوريا والعراق والكويت عن ر بين األبالنسبة للبضائع التي تممر في لبنان بقناة السويس ونفس األ

 طريق ميناء بيروت.

 نواع التجارة العابرةأ رابعا:
 :2يوجد نوعين

ط مختلف وسائهو الذي تتم من خالله نقل البضائع على الطرق المحددة وبواسطة  عبور عادي: -1
في الدولة من حيث ية المعمل بها لى المواصفات والشروط الجمركالنقل، وتخضع البضائع  بموجبه إ

 جراءات المعاينة وختم الطرود بالرصاص وتقديم الضمانات المطلوبة.إ

  عبور بمستندات دولية: -2 
هو الذي يجري بمستندات دولية وغالبا تتم عن طريق الشاحنات التي تمر بأكثر من دولة، ولحل 
مشكلة التأخر التي قد تحدث على حدود أي من الدول التي تعبر بها البضائع فقد اقامت الدول وخاصة 

تفاقية الدولية للنقل دول االقليم اتفاقات فيما بينها لتنظيم هذا العبور وشروطه، ومن هذه االتفاقات " اال
TIR. قد انشأت مركزا خاصا يصدر دفتر هو دفتر 1959البري سنة 

  والذي يعفى الناقل بموجبه من
 السلطات الجمركية. ممامالية وتعتبر البضاعة بديال لها أتقديم الضمانات ال

                                                           
1
Idir ksouri, les opérations de commerce international, Berti éditions, Alger, 2014, p168. 

2
 .154، ص2012ردن، ، األللنشر والتوزيع ، دار اسامةالتجارة الدولية )االسس والتطبيقات(شريف علي الصوص،  

 transport internationaux routiers 
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 والدعامات األساسية للعبور الجمركي ع البضائع بنظام التجارة العابرةشروط تمت: ثانيالفرع ال
 سنتناول فيه ما يلي:

 شروط تمتع البضائع بنظام التجارة العابرةأوال: 
، بتسرب السلع داخل داء الضرائب الجمركية المفروضةأ حتى ال تكون تجارة العبور مدعاة للتهرب من

 :1الدولة يتخذ المشرع الضريبي بعض االحتياطات منها
 ثناء مرورها بأراضي الدولة داخل عربات مختومة االقفال؛أوضع البضاعة  .1
 مانة حقا مكتسب؛ال اعتبرت األإحديد ميعاد الخروج هذه البضائع و ت .2

 ثانيا: الدعامات األساسية للعبور الجمركي
م أقصى الضمانات ، وفي نفس الوقت تقديور البضائع بأدنى تدخل في طريقهاكي يتسنى ضمان مر 

ساسية تشكل الدعامات نقل البري الدولي على خمسة شروط أكية، يحتوي نظام الدارات الجمر إلى اإل
 الخمس التي سيقوم عليها نظام المرور العابر الجمركي للنقل البري الدولي:

 منية؛منة توفر للجمارك كل الضمانات األو حاويات اينبغي نقل البضائع في ناقالت أ .1
 المعرضة للمخاطرة، بضمان معترف به دوليا؛ ينبغي طوال الرحلة تغطية الرسوم والضرائب .2
ن تكون البضائع مصحوبة بدفتر نقل بري دولي مقبول دوليا ومستعمل في بلد المغادرة ينبغي أ .3

 ويعمل بمثابة وثيقة مراقبة جمركية في بلدان المغادرة وبلدان المرور العابر وبلدان المقصد؛
ن المقصد تدابير المراقبة الجمركية المتخذة في بلد ينبغي ان تقبل جميع بلدان المرور العابر وبلدا .4

 المغادرة؛
 مام:ءات النقل البري الدولي المتاحة ألى اجراالنفاذ إ .5

دار بطاقات النقل البري الدولي وأمام األشخاص الطبيعيين جل اصالجمعيات الوطنية من أ -
رخص به السلطات تن ات النقل البري الدولي، وينبغي أجل استخدام بطاقوالقانونيين من أ

 الوطنية المختصة.
  

                                                           
 .163، ص2000، دار النهضة العربية، مصر، النظم الجمركيةعبدالباسط وفا ،  1
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 مبادئ نظام النقل البري الدولي (:8الشكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، 2010مم المتحدة، نيو يورك، األ، كتيب النقل البري الدولي)االتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع(، اللجنة االقتصادية ألوروباالمصدر: 
 .07ص

 وحالته في الجزائر التجارة العابرةمزايا نظام الفرع الثالث: 
يتيح نظام التجارة العابرة جملة من المزايا منها ما هو متعلق باإلدارة الجمركية ومنها ما يعود 

 على االقتصاد ككل:

 المزايا المتاحة لإلدارة الجمركيةأوال: 
 :1منهايمنح نظام التجارة العابرة للحدود جملة من االمتيازات لإلدارة الجمركية نكر 

ألنه يقلل من االشتراطات  ،دارة الجمركيةبوضوح مزايا لصالح اإل يكفل نظام النقل البري الدولي .1
 ؛تدابير المراقبة الجمركية على الحدود ومن ثمة تتحسنالوطنية إلجراءات المرور العابر. 

، عدا سابقةكانت  التفتيش الماديبالقوى العاملة والمرافق كون عملية  المتعلقةالتكاليف  خفض .2
 ؛ية للحاويةحوال الخارجفحص األختام واأل

، هي دفتر النقل البري الدولي، وثيقة مرور عابر واحدة فقط العابر الدوليعملية المرور تغطي  .3
 دارات الجمركية؛احتمال تقديم معلومات غير صحيحة إلى اإلمما يقلل من 

                                                           
1
 .05صمرجع سابق، ، النقل البري الدولي كتيباللجنة االقتصادية ألوروبا،  

 اتفاقية النقل البري الدولي

 االعمدة الخمسة لنظام المرور العابر الجمركي للنقل البري الدولي

اخضاع امكانية 
دخول الناقالت 

او الحاويات 
 لضوابط معينة

اعتراف متبادل 
المراقبة بتدابير 

 الجمركية

بطاقة نقل بري 
ناقالت او  ضمان دولي دولي

 حاويات امنة
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ختم الجمارك في أي وقت من تحت في حالة الشك، تمتلك سلطات الجمارك حق تفتيش السلع  .4
ت الالزمة بموجب جراءاو اتخاذ اإل، وقف عملية النقل البري الدولي أذا دعت الحاجةاألوقات، وإ

  التشريع الوطني.
ونظرا لألحكام الصارمة التفاقية النقل البري الدولي واهتمام كل من متعهدي النقل والسلطات الجمارك 

مكن أن تقلل السلطات ن تبقى استثنائية . لذلك يالتدخالت يجب أحكام، فإن مثل هذه بتطبيق هذه اال
دة إلجراءات مراقبة دنى وتكرس مواردها المحدو الجمركية إجراءات الجمارك اإلدارية الروتينية إلى الحد األ

 قدير المخاطر والمعلومات السرية.لى تمحددة تستند إ

 ثانيا: المزايا المتاحة لالقتصاد بصفة عامة:
 :1هذا النمط جملة من االيجابيات يمكن ايجازها على النحو التالييوفر 

التجارة الدولية نظرا للصلة الوثيقة بين النقل  سهيل عملياتحد االساليب الرئيسية لتأمثل ت .1
 والتجارة؛

لى الدولة بقصد االستهالك إنها ال ترد ألى إتنافس المنتجات المحلية بالنظر  ن هذه السلع الإ .2
 المحلي؛

 اجتناب ظاهرة االزدواج الضريبي وتحفيز المتعاملين على القيام بمثل هذه االنشطة التجارية .3

 ثالثا: حالة نظام العبور في الجزائر
يعتبر نظام العبور الدولي نظام اقتصادي يساعد على دفع الحركية االقتصادية السيما في 

لتزويد البلدان االفريقية، كما أنه سيساعد وخاصة مع مشروع الطريق العابر للصحراء المناطق الجنوبية 
على ترقية نشاط الميناء الكبير الذي هو قيد االنجاز بالعاصمة الجزائرية. ويبقى اعادة استعمال هذا 

أما نظام  ر.االنظام متوقف على توفر العوامل االساسية االولية وهي االمن وتفعيل الشراكة مع دول الجو 
 .2لمفعولالعبور الداخلي فهو ساري ا

 
    

                                                           
1
UNCTAD Trust Fund for Trade Facilitation Negotiations, Bonded Customs Regimes (Customs Transit 

Regimes and transit guarantees), UNCTAD, p03 . 
2
 14، الجزائر،  استعمال االنظمة الجمركية في الجزائر واقعالمديرية العامة للجمارك الجزائرية، مدير األنظمة الجمركية ب، محمد حوري  

 )مقابلة شخصية(. 2016نوفمبر
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 :األول خالصة الفصل
ة ال في سلسلدارة من دور فع  ه هذه اإلهمية بالغة، لما تشكلتعتبر دراسة موضوع الجمارك ذات أ 

 بصفة موجزة، ولو  ،طار النظري للعمل الجمركيحيث حاولنا في هذا الفصل وضع اإل، مداد الدوليةاإل
الجمركية في القرن الواحد دارة كوننا نجد اإل .الجمركيالتقليدي والحديث للعمل براز المفهوم إ من خالل
صبحت تواكب التطورات الحاصلة في االقتصاد وأ .تغيرت أدوارها عما كانت عليه سابقا والعشرين

عادة هندسة وهذا ما أدى إلى ضرورة إ  .و طرق التحصيلسواء من حيث فنيات التسيير أ ،العالمي
االعتماد  وكذا .ة في التسييرليات جديدب هذا التطور من خالل ادخال آتواكل ،دارية الجمركيةيات اإلالعمل

ن ينتج عنه خدمة . كل هذا يمكن أوالربط الشبكي للمكاتب الجمركية على تكنولوجيا المعلومات واالتصال
كما ال ننسى الدور الريادي الذي تلعبه اإلدارة  جمركية متميزة تلبي احتياجات المتعاملين االقتصادين.

ركية دارة الجمعصرنة اإلبراز فصل الموالي من خالل إسوف نقف عليه في الو لجمركية في حماية البيئة. ا
   داء الجمركي.والطرق الحديثة في تحسين األ
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  تمهيد:
دارة إات السريعة، بشتى الطرق من خالل اكبة التطور مو  في الوقت الحالي علىالحكومات  تعمل

رنة المرجوة، سعيا منها لتحقيق التطوير والعص ،لقطاع الخاصدارة اإبنفس منهج  ةالحكوميدارات اإلداء أ
تزايد  ،هدافالتحديات التي تتمثل في تعدد األ وذلك لمواجهة الكثير من .حسن شكلأوتقديم الخدمات في 

 .رة الموارد والتحوالت االقتصاديةند ،حاجات المجتمع وتنوعها
دائها، وهذا من أدارة الجمركية وكيف يتم تحسين ا الفصل دراسة في مفهوم عصرنة اإلويتناول هذ

 لى المباحث التالية:إخالل التطرق 
 
 
 
 
 
 

  

 من منظور الحكم الراشد الجمركية دارةاإل عصرنةطبيعة ومتطلبات ول: المبحث ال 
 مدخل إلدارة وقياس األداء في ظل تغّير بيئة األعمال المبحث الثاني :
 مؤشرات قياس األداء في اإلدارة الجمركية ومحاور تطوير العمل الجمركيالمبحث الثالث: 
 آليات تطوير جودة الخدمة في اإلدارة الجمركيةالمبحث الرابع: 
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 ومتطلبات عصرنة اإلدارة الجمركية من منظور الحكم الراشد طبيعةول : المبحث ال 
 يةركدارة الجمإلمن المفاهيم التي تطمح ا .دارة الجمركية وبناء القدراتاإليعتبر مفهوم عصرنة 

دارة إمن  اختالفهدارة الجمركية وسبب اإل همية عصرنةأ ندرس وفي هذا المبحث سوف  .لى تحقيقهاإ
بناء كما تم كذلك تناول  دارة الجمركية.عايير الحوكمة في اإل. باإلضافة إلى تطبيق مخرى ألى إجمركية 

 دارات الجمركية.القدرات في اإل
 
 
 

 
 

 دارة الجمركيةعصرنة اإلطبيعة ول: المطلب ال 
صالح ع الحديثة التي ارتبطت بقضايا اإلمن المواضيدارة الجمركية، ة اإلمفهوم عصرنيعد 

لذا نجد  .تصالواالك بثورة تكنولوجيا المعلومات داري المدعومة من الهيئات الدولية. كما ارتبط كذلاإل
طلقت برامج تحديث وعصرنة بهدف مواكبة هذه ت الجمركية على المستوى العالمي أداراالعديد من اإل

جملة من البرامج  عدتإدارة الجمارك الجزائرية أ دارات الجمركية نجد . ومن بين هذه اإلالموجة العالمية
تعريف  وسوف نتناول في هذا المطلب داء مهامها.التي من شأنها إضفاء عنصر الكفاءة والفعالية في أ

 ساسية للعصرنة الجمركية.هم المتطلبات األعصرنة االدارة الجمركية وأ 

 دارة الجمركيةعصرنة اإل وغاية ول: تعريفالفرع ال 
ومع ابراز الغاية من برامج  .بعصرنة اإلدارة الجمركيةنوضح في هذا الفرع التعريف المتعلق 

 .العصرنة الجمركية

  دارة الجمركيةعصرنة اإل تعريف أوال:
ساسي منها هو الهدف األ .لى استراتيجيةإباألساس  يةركدارة الجماإل عصرنةتعريف  يشير

شطة التي تسهم في نلى األإتشير  نشطة. كمافافية والقدرة على التنبؤ بكل األالشتحسين الفعالية، الكفاءة، 
وهذا  .تحسين الهياكل والعمليات المؤسسية للمنظمة، فرادسلوك األ، المهارات، القدراتتعزيز المعرفة، 

 .1هداف بطريقة مستدامةها بفعالية واألقصد تحقيق مهمت

 
                                                           

1 organisation mondiale des douanes , dossier spécial modernisation douanière, Actualités, n 52, février 2007, 

P13. 

 دارة الجمركيةطبيعة عصرنة اإلول: المطلب ال 
 من منظور الحكم الراشد دارة الجمركيةومتطلبات عصرنة اإل سماتالمطلب الثاني: 

 الصادرات تنافسية على اإلدارة الجمركية عصرنة ثرأ: الثالث المطلب
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 دارة الجمركية: غاية برنامج عصرنة اإلاثاني
محددة من خالل برنامج عصرنتها وإصالحها ويمكننا  هدافتسعى كل إدارة جمركية إلى تحقيق أ 

 ن نستدل بنموذجين:في هذه الدراسة أ

 :دارة الجمركيةفي عصرنة اإل وروبيالنموذج ال  -1
  :1وروبياأل االتحادإصالح جمارك يعني 

الذي يعالج الملف  ،لمكتبلى الضابط في اإ ةبلعون الجمركي الموجود عند البواتحسين الخدمة من ا
 صالح يركز على:وبالتالي يعتبر هذا أكبر إ جراءات.ويسوي اإل

 ؛ي من خالل عصرنة القانون الجمركيصالح التشريعاإل .1
 ؛التوجه نحو الجمارك االلكترونية دخال التكنولوجيات الحديثة في التسيير أيإ .2
 .التركيز على حماية بيئة األعمال .3

 والهدف األساسي للجمارك األوربية كالتالي:ية تتجلى لنا رؤ  هنا ومن
 لكترونية حديثة ومبسطة؛: بيئة إالرؤية
 عمال وقطاع التجارة ككل.رجال األ احتياجاتلتناسب  ،وجودة الخدمة الجمركية : مراقبةالهدف

 ويمكن ترجمة هذه الرؤية واالهداف االستراتيجية في الشكل الموالي
 وروبيلجمارك االتحاد ال  الطموحةجندة ح الض: يو (9)رقمالشكل 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Source: ibid, p05.  

 

 

                                                           
1
 Walter Deffaa, Customs and Business relations for the future - an EU perspective, Customs – Business 

Cooperation Challenges Conference on the occasion of 20 years of independent Customs Administration in 

Slovenia Ljubljana ,7 October 2011 European Commission ,Taxation and Customs Union, p04.  

 اتحاد جمركي موحد وكفؤ

دعم القدرة التنافسية : 2الهدف 
 لالتحاد االوروبي

 تنمية متوازنة : حماية االتحاد االوروبي1الهدف 

حماية 
 المجتمع

حماية ضد 
 االرهاب والجريمة

حماية المصلحة المالية 
 لالتحاد االوروبي

حماية بيئة 
 االعمال

جودة الخدمة 
الجمركية 
 المقدمة

تسهيل 
 التجارة

 كفاءة )التجار والمتعاملين ، االدارات الجمركية(
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 :في عصرنة اإلدارة الجمركية النموذج الجزائري  -2
ركي عبر التشريع وتكوين داء المرفق العام الجمأرفع لى إدارة الجمركية اإل يسعى برنامج عصرنة

 :1مرونة وشفافية في القيام بمهامهم وهذا من خالل النقاط التاليةثر كأكثر حيادية و أجمركيين 
 :الحيادية .1

مكرر  4و 4ات االشخاص )طبقا للمادة لى صفإن تطبق دون النظر أجمركية البد لإلجراءات ال
 .2من قانون الجمارك(

 البساطة والشفافية: .2
جراءات الجمركية وتسهيل تطبيقها، كما تسمح ضرورية لضمان وضوح وشفافية اإلطة فالبسا

وضح لإلرشادات الصادرة عن نظام التحفيز ومن ثم لمتعاملين االقتصاديين بالفهم األكذلك ل
 التجاوب.

 فية:الفعالية والتكيّ  .3
 تخفيض وبالتالي .جال الجمركيةالفعالية في تسيير العمليات الجمركية عن طريق تخفيض اآل

دارتنا إن أ االعتبارخذا بعين أن يعمل أالكل ال بد  .الة كذلك في تحصيل الضريبة، الفعّ التكاليف
 فية دائمة.لى تكيّ إوهذا ما يؤدي  .ة التجارة الدوليةتخضع بصفة مباشرة للتحوالت التي تميز دائر 

 وعناصر تطويرها اإلدارة الجمركية عصرنة ستراتيجيةالساسية : المعالم النيالفرع الثا
لى العناصر من المعالم الرئيسية. باإلضافة إ دارة الجمركية على مجموعةتتوقف عصرنة اإل

 الخاصة بعملية التطوير.

 اإلدارة الجمركية عصرنة ستراتيجيةالساسية المعالم ال أوال:
لى و عأ ،العمل فيها ، سواء على شروطجذريةدارة الجمارك تغييرات إة عصرنة تتطلب عملي

 :3ن تشمل العناصر التاليةأالبد على التغييرات و  .الطريقة التي تحقق بها مهمتها

 سياسة الدولة في مجال التجارة الخارجية:يتالءم و وضع تنظيم  -1
 جيدوضع تنظيم ومن ثمة يعتبر . مسؤولة على تنفيذ السياسة التجاريةجمارك دارة الإتعتبر 

على عكس ذلك في حالة وجود تنظيم سيئ  ،دارةللتكفل بالمهام الموكلة لهذه اإل ضروري  تصميمال
 صعب التطبيق. يكون مصدر قرارات تعسفية ،معقد خالي من كل انسجامالتصميم و 

                                                           
 .05، الجمارك الجزائرية، ص2010-2007برنامج عصرنة الجمارك الجزائرية المديرية العامة للجمارك،  1
2

من القانون الجمركي الجزائري على أن التشريع والتنظيم الجمركيان يطبقان على جميع البضائع المستوردة والمصدرة وكذا  المادة الرابعةتنص  
 البضائع ذات المنشأ الجزائري الموضوعة تحت نظام جمركي موقف للحقوق الداخلية لالستهالك.

 والتنظيم الجمركيان على االشخاص مهما تكن صفتهم.فتنص على: يطبق التشريع  المادة الرابعة مكررأما 
3
 .06نفس المرجع السابق، ص 
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 تبني اجراءات حديثة ومبسطة وآلية: -2
وألهداف  دولةضرارا لخزينة الأن توقع أيمكن  اصة،من المسائل الخ جملةدارة الجمارك إتواجه 
ن توجه بصورة غير قانونية أيمكن  طار نظام جمركي معين،في إلمقبولة البضائع افمثال . السياسة العامة

لى شروط إممنوحة على بعض الضرائب والرسوم عفاءات البذلك يمكن تحويل اإل ،الداخلي ستهالكااللى إ
 .1التقييم الناقص للسلع قصد تخفيض الحقوق والرسوم الواجب دفعها ذلككو  .خرى ألى وجهات إخاصة 

 لى الرقابة الالحقة مقارنة بالرقابة المتالزمة التصريح:إاللجوء  -3
 .جمركيةالدارة إلا لنجاح عملة فعال داة أخصي للمتعاملين االقتصاديين الش نضباطااليعتبر 

دفع الحقوق مع و  الصحيح. جمركي التلقائيساس التصريح الأالشخصي على  االنضباطويكون هذا 
وهذا هو  .مستعمل المرفق الجمركي، مع تقدير القيام بالرقابة الالحقة لهذه التصاريحوالرسوم من طرف 

رفع البضائع مع مرافقته  جراء القيام بتدقيق بعديستدعي هذا اإلو  .م ومقرونة بعقوبات على المخالفينالمه
 .2خطار في التصاريح المزورةأحور حول المعامالت التي تشكل تتمخرى من الرقابة أبأصناف 

 خالقيات المهنة الجمركية:أتحسين نظام التكوين وتوطيد  -4
قديرية التعسفية التي يتمتع بها في: السلطة التالعوامل الرئيسية التي تؤدي الى الرشوة  جلىتت

 .راجبارية التقريلى ضعف إباإلضافة  ،شراف والتوجيهنقص اإل ،عوان الجماركأ 

 دارة الجمركية:تقوية قدرات نشاط وتدخل اإل -5
، والتدخل عبر الوسائل القانونية اإلدارة الجمركية الى تقوية النشاطممارسة مهام  تطلبت
 المادية والمالية.، التنظيمية

 ادخال الوسائل الحديثة للتسيير والرقابة: -6
شفات التكنولوجيا الحديثة والكا ستعمالالدارة الجمارك إذين تقوم بهما ليحتاج التسيير والرقابة ال

 .والوسائل الجوية

 من منظور منظمة الجمارك العالمية دارة الجمركية: عناصر تطوير وكفاءة اإلثانيا
حددت منظمة الجمارك العالمية جملة من العناصر الخاصة بكفاءة وتطوير العمل الجمركي 

 نوجزها فيما يلي:
 

                                                           
1
 في القادم من البحث سيتم تناول موضوع التقييم الجمركي وكيفية التحكم فيه لضمان سالمة حقوق الخزينة العامة للدولة. 

2
 organisation mondiale des douanes , Contrôles a posteriori, 17/09/2016 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/wco-implementing-the-wto-

atf/~/media/C0A79CD8B1F242B4A274FA12C7D8D3B8.ashx 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/wco-implementing-the-wto-atf/~/media/C0A79CD8B1F242B4A274FA12C7D8D3B8.ashx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/wco-implementing-the-wto-atf/~/media/C0A79CD8B1F242B4A274FA12C7D8D3B8.ashx
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 اإلدارة الجمركية من منظور منظمة الجمارك العالمية طويرعناصر ت -1
دارة إحراز التطوير والفعالية في عناصر يجب اتباعها إلالجمارك العالمية جملة من ال منظمة نتبيّ 

 1الجمارك ومن بينها:
ساليب التخطيط أوذلك باتباع  .عمالأ  ؤسسةم عتبارهاركية على ا الجم دارةالتعامل مع اإل - أ

 ؛داءاألصدار تقارير إهداف و ث األمع مراجعة وتحدي هدافألفي تحديد ا ستراتيجياإل
ستويات راقية من تتمتع بم عمالةتضمن الحصول على  ،تطوير الموارد البشريةل تطبيق سياسات - ب

 المهارة والخبرة؛
 ؛اهة الجمركيةنشاء وحدة لألمن للتعامل مع حاالت عدم النزّ إ - ت
 ؛بطريقة تسمح بتشغيل بيانات الشحنة قبل وصولها وثائقيةوالراءات الرقابة المادية جإالربط بين  - ث
 ؛التقييم الجمركي وشهادات المنشأ ،على الخبراء في مجال تصنيف التعريفة الجمركية عتماداال - ج
الصادرة  ،تطبيق قواعد اتفاقية كيوتو في مجال اجراءات التخليص على الشحنات الواردةب لتزاماإل - ح

 .والعابرة

 (Efficacité des douanes) الجمركية الكفاءة -2
التحصيل للرسوم والحقوق  أمثلية ن اإلدارة الجمركية منمدى تمك   :الجمركية يعني مفهوم الكفاءة

الجمركية من خالل النظم اآللية للبيانات الجمركية الناتجة عن االجراءات المبسطة وفق المعايير الدولية 
خدم مصالح على زيادة المبادالت التجارية. وتساعد والتي ت والمبنية على نظام إدارة مخاطر فّعال.

قطاع أعمال. وحماية الصناعة الوطنية. وكذا  –جمارك المتعاملين االقتصاديين، من خالل بناء شراكة 
 . 2المسؤولية االجتماعية وتوفير األمن االقتصادي

 ولعل الشكل الموالي يبرز نموذج الكفاءة الجمركية
 
 
 
 
 
 

                                                           
، ، مذكرة ماجيستير، جامعة ورقلةاتجاهات تطوير وتحديث ادارة الجمارك في ظل التحوالت االقتصادية الراهنة  دراسة حالة الجزائرمقنعي فتيحة،  1

 .58ص
2
Conférence Des Nations Unies Sur Le Commerce Et Le Développement, Manuel de facilitation du commerce 

Deuxième partie, Notes techniques sur les mesures essentielles de facilitation du commerce, NATIONS 

UNIES, New York et Genève, 2006, p47.   
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 نموذج الكفاءة الجمركية يوضح (10)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Source: Alen BENAZIĆ, Measuring efficiency in the Croatian customs service: a data envelopment 

analysis approach, Customs Administration of the Republic of Croatia, 2011, p148. 

 
   دارة الجمركيةكضرورة لعصرنة اإل شكالية التوفيق بين الرقابة والتسهيلإ -3

إشكالية كبيرة وهي كيف يمكن لإلدارة الجمركية أن  ،يطرح التعريف السابق للكفاءة الجمركية
دارة الجمركية ي الحقيقة التحدي الكبير أمام اإلق بين هذه العناصر المتعارضة فيما بينها. وهذا هو ففتوا

 وضحه في الشكل الموالي وهذا يمكن أن ن .وهو ما يجعلها توازن بين هذه التوليفة المتناقضة .المعاصرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المدخالت الممتلكات والموارد المالية الموارد البشرية المعلومات

الضريبية  التصريحات 
 والجمركية

البضائع الموقوفة  ضبط مخالفات
االجراءات الجمركية  حصيلة االيرادات والمحجوزة

 والضريبية
 المخرجات

حماية العوائد  حماية المجتمع
 المالية

حماية وتحسين 
 المحصلة التجارة الدولية

 العمليات التجارية 
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 نموذج التوفيق بين الرقابة الجمركية والتسهيل التجاري (: 11الشكل رقم)

 
Source: Shujie ZHANG, L'étude sur le temps nécessaire à la mainlevée, une mesure pour la facilitation des 

échanges: expérience  douanière en Asie-Pacifique, Bureau régional de renforcement des capacités de l'OMD, 

Pour la Conférence picard 2009 de l'OMD, 28–30 septembre 2009 , Costa Rica, p02.     

 من منظور الحكم الراشد دارة الجمركيةومتطلبات عصرنة اإل سماتالمطلب الثاني: 
التغيرات العميقة  :دارة الجمركية وهيتم التوجه نحو عصرنة اإل جلهاألسباب جملة من األ توجد

سراع اإل والناتجة عن زيادة حجم التجارة الدولية، مما تطلب ضرورة .التي حدثت على االقتصاد العالمي
ما فيما يخص أ .للعمليات التجارية دون عرقلة ةكون مساندتل ةالعمومي دارةه اإلفي تكييف عمل هذ

كما قامت العديد من  ليات حتى نتمكن من تطبيق برنامج العصرنة.البد من توفر جملة من اآل متطلباتال
 دارات الجمركية على المستوى العالمي بتبني معايير الحوكمة لتحسين خدمتها المقدمة.  اإل

 مدخل إلى الحوكمة الجمركية ول: الفرع ال 
حيث نشر  .مريكييناالقتصاديين األر من نصف قرن عند كثمصطلح الحوكمة منذ أظهر 

أن ب فيه الذي شرح .(The Nature of the Firm) مقال بعنوان 1937سنة  في (R. H. COASE)االقتصادي
الناتجة عن  تكاليف المعامالت بالتحكم فيالشركة تبرز من خالل طرق التنسيق الداخلي التي تسمح 

   .1كثر فعالية، وبالتالي تكون الشركة أالسوق 

 خصائص الحكم الراشدو  تعريف الحوكمةأوال: 
وكذا أهم الخصائص نتناول تعريف الحوكمة من خالل التعريج على أهم المساهمات الفكرية فيه. 

 التي تميزه.

                                                           
1
  R. H. COASE, The Nature of the Firm, 1937. 
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 :(gouvernance) تعريف الحوكمة -1
يتميز مفهوم الحوكمة باتساع مجاله، إال أنه في الغالب يركز على دراسة مؤشرات إبداء الرأي 
والمساءلة. باإلضافة إلى االستقرار السياسي واالبتعاد عن العنف. وفعالية الحكومة. والجودة التنظيمية. 

 .1وسيادة القانون. ومكافحة الفساد
عملية صنع الحوكمة بأنها:  آلسيا والمحيط الهادئاللجنة االقتصادية واالجتماعية كما عرفت 

 .2القرار والعملية التي من خاللها يتم تنفيذ قرارات

 خصائص الحكم الراشد: -2
مم المتحدة االنمائي فإن الحكم الراشد له ثمانية خصائص)مميزات( وهي: حسب برنامج األ

 . 3؛ المشاركة وحكم القانون الكفاءة؛ الفعالية؛ التضمين؛ المساواة؛ المحاسبية؛ الشفافية
 مفهوم الحوكمة الجمركيةثانيا: 

وأهم مقومات عصرنة الجمارك في إطار  .هدافهاكمة الجمركية وأهم أ تعريف الحو  سوف نبرز
  مبادئ الحكم الراشد.

 :(gouvernance douanière) تعريف الحوكمة الجمركية -1
 الحوكمة الجمركية كالتالي:حسب تقرير االستدامة الصادر عن جمارك دبي تعرف 

اإلجراءات والممارسات التي  ،المنهجيات ،السياسات ،القوانين ،مجموعة من األطر نعبارة ع
تحكم وتؤثر بالطريقة التي يتم من خاللها توجيه وإدارة الجمارك نحو تحقيق أهدافها االستراتيجية دون 

 .4المستويين الداخلي والخارجيإغفال مصالح المستفيدين من اإلدارة الجمركية على 
 وحسب تصورنا يمكن أن نعرف الحوكمة الجمركية بأنها:

تلك العملية التي يتم من خاللها زيادة شفافية القوانين وتبسيطها لتحديد المسؤوليات وتسهيل 
زيادة عملية اتخاذ القرار. والتي من شأنها تحسين مستوى األداء. من خالل تطوير أنظمة العمل الداخلية ل

  جودة الخدمة المقدمة وكسب رضا العاملين في اإلدارة الجمركية والمتعاملين معها. 
 أهداف الحوكمة الجمركية: -2

 :5تهدف حوكمة االدارة الجمركية إلى

                                                           
1
 Shikha Jha and Juzhong Zhuang, Governance Unbundled, finance & development, The International 

Monetary Fund, June 2014, Vol 51, N 2, p24. 
2
 Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, What is Good Governance?, United Nations 

08/05/2016 

http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf  
3
Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site Web suivant: Programme des Nations Unies pour le 

développement 22/10/2016 

 http://www.undp.org/fr/  
4
 Dubai Customs, Sustainability Report2012, Government of Dubai, The United Arab Emirates, p17. 

5
Dubai Customs, Sustainability Report2008, Government of Dubai, The United Arab Emirates, p26. 

http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf
http://www.undp.org/fr/
http://www.undp.org/fr/
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 زيادة مستوى الشفافية في المعامالت؛ - أ
 ؛ضبط عملية اتخاذ القرار - ب
 الجمركية؛اهة لدى العاملين في االدارة تطوير وتقوية النزّ  - ت
 تطوير االداء الجمركي من خالل جودة الخدمات الجمركية المقدمة؛ - ث
 زيادة رضا الشركاء التجاريين؛ - ج
 خدمة االقتصاد وتسهيل التجارة الدولية.  - ح

 طار مبادئ الحكم الرشيدإالجمارك في  عصرنة -3
ساسية للحكم الراشد الجمركية يتوقف على المقومات األ دارةغي التأكيد على أن بناء عصرنة اإلينب

منظمة الجمارك التي قامت بها  خالل المناقشات والمشاورات الواسعةو )الشفافية، النزاهة والمساءلة(. 
دارة جمركية إلبناء في إطار برامج بناء القدرات الجمركية حددت جملة من المقومات   (2005)العالمية 

 .1حديثة
 ويمكن توضيحها من خالل الشكل الموالي

 الجمارك من منظور الحكم الرشيد عصرنة :(12)رقم الشكل
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Source: Zhang Shujie and Zhao Shilu, the implication of customs modernization on export competitiveness 

in china, world  customs  organization, p124. 

 ومتطلباتها دارة الجمركيةأولويات عصرنة اإل: الفرع الثاني
هدافها أ  دارة جمركية لهاإكل دارة الجمركية ليست ظاهرة عالمية. لكن اإلعصرنة  يمكن القول أن

ساسية لإلدارة الجمركية تتجلى في فحص البضائع التي تعبر الحدود. ولكن المهمة األأكيد أن  الخاصة.
 وال نفس الموارد. .وال نفس السلطة .دارات الجمركية ليس لها نفس الدورألن اإل .يقةمع بعض الفروق الدق

                                                           
1
 Shujie Zhang & Rob Preece, Designing and implementing Customs-Business partnerships: a possible 

framework for collaborative governance, World Customs Journal, International Network of Customs 

Universities, Volume 5, Number 1, 2011, p47.  

 الكفاءة والفعالية
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 : أولويات عصرنة االدارة الجمركيةأوال
ساسية لبعض هي الوظيفة األو  .عن تحصيل االيرادات ةمسؤول جل اإلدارات الجمركية تذا كانإ

يرادات الدولة وهي ما إبالمائة من  50ن بعض منهم يحقق أفي دول ما، حيث نجد  الجمركية اتاإلدار 
تعزيز هذه الوظيفة المالية لإلدارة للمدير الجمارك تعليمات   منحوامسؤولين السياسيين في البلد يتجعل ال

ساسي. ولكن المشاكل غير األ مرادات المالية ليس هو األير ية. لكن بالنسبة ألخرين تحقيق اإلالجمرك
ولوية. حيث تقوم هذه الدول بفرض ضرائب األ مامن هخدرات واألمال تجارةساس مثل هي األ المالية

لى سن مراسيم تهدف إالسياسيين  وجه نحو تسهيل التجارة، ويسعى المسؤولينجل التأمن  منخفضة
 .1جراءات الجمركيةكذلك خفض زمن اإلدنى و ألى حد إ لخفض الضرائب

  دارة الجمركيةمتطلبات عصرنة اإل :ثانيا
لحكومي في التغيرات : الدعم اتحتاج عملية عصرنة اإلدارة الجمركية الى العديد من العائم منها

على خطة استراتيجية  دارة الجمركيةمدى توفر اإل –. على مستوى للمصالح الجمركيةأ الضرورية في 
تطبيق تسيير المخاطر الجمركية  مدى توفر موظفي الجمارك على مهارات -. هدافهاأ تحدد بوضوح 

الالحقة وكذلك تفتيش الشحنات شديدة جراء عمليات الرقابة إقواعد المنشأ والتصنيف السلعي و  حتراموا
 –. خالقي لمنع الفسادأمدى وجود مستوى  – .التعاون بين الدوائر الحكومية )فرق مختلطة( –المخاطر 

 2.داري إللي لتسيير العمل اآعالم إ مكانية وجود نظام إ

 : برنامج كولمبس لعصرنة االدارة الجمركيةنيالثا فرعال
تشمل التحديث  .الجمارك العالمية طريقة لتسيير استراتيجي كليبرنامج كولومبس لمنظمة  يتبع

 .منيل المبادالت مكافحة التهريب واأليرادات تسهل المجاالت، بما في ذلك تحصيل اإلالجمركي في ك
ولوياتها أتي في ن تستفيد من الأيجب  ،ولوياتها التحصيلأدارة الجمركية التي في اإلن أوبالتالي نجد 

 والتسهيل.من األ

 ودعم منظمة الجمارك العالمية له : التعريف بالبرنامجأوال
تعمل منظمة الجمارك العالمية على تعزيز وتطوير العمل الجمركي، من خالل مرافقة اإلدارات 

 الجمركية في العديد من المجاالت. ومن بينها مجال بناء القدرات.
 التعريف بالبرنامج -1

                                                           
1
 organisation mondiale des douanes , dossier spécial modernisation douanière, opcit, P14.  

2 Ibid, p15. 
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من طرف منظمة  2006في المجال الجمركي، انطلق في جانفي بناء القدرات ل هو برنامج موجه
العمل  عضاء منظمة الجمارك العالمية لتحديثأ لمساعدة  الة موجهةفعّ مبادرة  ويعتبر الجمارك العالمية.

 .1تطبيق معايير اتفاقية كيوتو المعدلة( و SAFEطار المعايير )إوتنفيذ  .الجمركي بشكل كلي
 برنامج:لل العالمية الجمارك منظمة دعم -2

ساسي المقدم من طرف منظمة الجمارك العالمية يمكن تلخيصه في النقاط بصفة عامة الدعم األ
 :2التالية

 ؛حتياجاتلال شامل تقييم إجراء - أ
 والمالي له؛ يجاد الدعم السياسيوإ الجمركي متماسك للتحديث برنامج تطوير دعم - ب
 الخاصة بالبرنامج عند التنفيذ؛ العملية وإدارة توجيه جلمن أ الجمارك مسؤولي تجهيز)تزويد( - ت
 على المانحة والجهات ألعضاءالمقدمة لالخدمات  وتقييم المشورة تقديم المستقلة، المتابعة ضمان - ث

 سواء. حد
 : 3ويتكون من ثالث مراحل

اقع العمل لو  حتياجاتاالمنهجية تشخيصية شاملة لتحليل  عبارة عن :تحليل االحتياجات المرحلة األولى
 :تتضمنالجمركي الراهن 

 .تحليل استراتيجي مبني على إطار العمل التشخيصي الصادر عن منظمة الجمارك العالمية .1
األمم المتحدة، منظمة التعاون والتنمية هيئة  كل من: والذي تم االعتراف به وتقديره من قبل

 لمنظمات الدولية واإلقليمية.االقتصادية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي وغيرها من ا
في العمل الجمركي، بحيث يقوم هؤالء الخبراء  ختصينيات التشخيص من قبل خبراء متتم عمل .2

ومقابلة المعنيين فيها وكذلك مقابلة المعنيين من المجتمع  .بزيارات ميدانية لإلدارات الجمركية
 التجاري.

الوضع الحالي للعمل  شخيصية متضمنةتقارير تفصيلية بنتائج المهمات الت خير تعدفي األ .3
وتحليل الفجوة للتنفيذ المتكامل وتقديم التوصيات حسب أفضل الممارسات لغايات  .الجمركي

 التطوير الجمركي.
 

                                                           
1
 organisation mondiale des douanes, Argumentaire pour le programme Columbus, Bruxelles, Juin 2008. 

2
le programme Columbus, 16/01/2016 

 http://www.wcoomd.org/fr/topics/capacity-building/activities-and-

programmes/cb_columbus_programme_overview.aspx  
المكتب اإلقليمي لبناء المقدرة إلقليم شمال أفريقيا  ،برنامج كولمبوس لبناء المقدرة الصادر عن منظمة الجمارك العالمية دات،محمد فايز عبي 3

 .03ص، 2009والشرق األدنى واألوسط، االمارات العربية المتحدة، 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/capacity-building/activities-and-programmes/cb_columbus_programme_overview.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/capacity-building/activities-and-programmes/cb_columbus_programme_overview.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/capacity-building/activities-and-programmes/cb_columbus_programme_overview.aspx
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الدعم بخصوص تطوير خطط تشغيلية، التنسيق مع الجهات المانحة،  :التخطيط والتنفيذ المرحلة الثانية
 :1التخطيط والتنفيذ للمشاريع الريادية متضمنة

  ؛إعداد خطة تطوير جمركي متكامل جلمن أالدعم  .1
الدعم الفني بخصوص تطوير خطط تشغيلية لمشاريع محددة )إدارة المخاطر، تبسيط اإلجراءات،  .2

 ؛مع معايير اتفاقية كيوتو،...الخ(موائمة التشريعات واإلجراءات الجمركية 
 ؛تنفيذ المستدام لمبادرات التطويرالدعم بخصوص إعداد وإجراء مشاريع ريادية بخصوص ال .3
 للدعم المالي. تاحةدر الملدعم بخصوص تحديد المصاا .4

قامت مديرية بناء المقدرة في منظمة الجمارك العالمية بتطوير نظام مراقبة  :قبة والتقييمالمرا المرحلة الثالثة
اللجنة العليا رفيعة المستوى التي عقدت  جتماعإتم تقديمه والمصادقة عليه خالل  التقدم في العمل والذي

 :2في شنغهاي/الصين. وستكون منهجية رفع التقارير ضمن ثالثة مستويات
 ؛ةعلى مستوى الدول .1
 ؛على مستوى اإلقليم .2
 على مستوى الجهات المانحة. .3

 ونتائجه الميدانية ة لتطبيق برنامج كولمبسساسيعائم الد: الثانيا
لى نتائج األساسية التي تمكن من الوصول إ ممجموعة من الدعائيرتكز برنامج كولمبس على 

 .ميدانية تساعد على فعالية العمل الجمركي

 الدعائم الساسية لتطبيق برنامج كولمبس -1
نحو لاسية لنجاح برنامج كولمبس وهي على اسالدعائم تعتبر بمثابة الركائز األتوجد مجموعة من 

 التالي:
 البشري: يعتبر المورد البشري أساس نجاح أي مشروع. ومن ثمة وجب االهتمام به.  العامل

 الشراكة: من أجل نجاح عمل االدارة الجمركية يجب أن يكون هناك تواصل دائم مع أصحاب المصلحة.
لية االرادة السياسية: حتى تتمكن االدارة الجمركية من أداء مهامها بشكل جيد ينبغي أن يكون هناك استقال

 .3في عملها بعيدة عن كل الضغوط السياسية
 شكل التالي:لنوجزها في ا نويمكن أ 

 
                                                           

1
 Organisation mondiale des douanes, Rapport des tendances et pratiques de l’OMD – Une évaluation du 

renforcement des capacités, Bruxelles, 2008, p07. 
2
 Organisation mondiale des douanes, Rapport des tendances et pratiques de l’OMD – Une évaluation du 

renforcement des capacités, op.cit., p10.  
3
 organisation mondiale des douanes, activité de renforcement des capacités, le renforcement des capacités 

douanières de l’omd, 2013 
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 يوضح الدعائم الرئيسية لبرنامج كولومبس (:13الشكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: organisation mondiale des douanes, activité de renforcement des capacités, le renforcement des 

capacités douanières de l’omd, 2013.  

  نتائج تجسيد برنامج كولومبس ميدانيا -2
بعثة تشخيص،  53مت منظمة الجمارك العالمية وشركائها بإرسال اولى قفيما يخص المرحلة األ

طار التشخيص تقرير استراتيجي إدارات الجمركية في . وقد تلقت كل اإل2007 سنةبعثة  100 ووصلت
 طار بناء القدرات.إك توصيات بشأن سد كل الثغرات في لجميع نتائج تقييم االحتياجات كذل

تعمل بشكل وثيق مع الدول  ،برنامج كولومبس لمنظمة الجمارك العالميةالمرحلة الثانية من ما أ
نشأ خطط العمل القائمة على التقارير التشخيصية وقد التزمت هذه أوكثير منها  .التي قامت بالتشخيص

 دولة. 20لى المرحلة الثانية إحيث يقدر عدد الدول التي وصلت  ،الدول بالتنفيذ الفعلي
الجزائرية تلقت مساعدة من منظمة الجمارك العالمية فيما يخص التشخيص.  بالنسبة للجماركأما 

2007وقدمت التقرير الخاص بهذا التشخيص في مارس 
1 . 

 2015 ت لمنظمة الجمارك العالمية حتى نهاية سنةحصيلة نشاطات بناء القدرا: ثالثا
من خالل جعل  ،الجمركيةعلى ضرورة التركيز على بناء القدرات  أكدت لجنة تقوية القدرات

كما  ويزيد من التركيز على النتائج المحصلة. .النهج االداري الجمركي يسير وفق مبادئ الملكية الخاصة
مستندة باألساس  2016-2015أنشطة بناء القدرات التي وضعتها منظمة الجمارك العالمية للسنة المالية أن 

األعضاء  مانة، جنبا إلى جنب مع اإلداراتلتي نفذتها األعلى التقييم السنوي الحتياجات بناء القدرات ا
بتوجيه  2015منظمة الجمارك العالمي في نوفمبروقد قامت  .بدعم من المكاتب اإلقليمية لبناء القدراتو 

كما أن السياسة الداخلية  تلخص الدرات التدريبية الخبراء المكلفين بها في العديد من المجاالت. ،جداول

                                                           
1
 Organisation mondiale des douanes, Rapport des tendances et pratiques de l’OMD – Une évaluation du 

renforcement des capacités, op. cit, p47.  

 تنمية الموارد البشرية

 اشراك اصحاب المصلحة              

 مجلس، دعم وقيادة استراتيجية

 اخالق

ركائز 
بناء 
 القدرات
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بشأن اعتماد الخبراء أصبحت تولي اهتمام إلعداد خبراء جدد  ،مة الجمارك العالميةالجديدة لمنظ
 متخصصين في قضايا تسهيل التجارة.

ة من الخبراء المعتمدين، فئة جديد وضعت منظمة الجمارك العالميةأن ذكرنا بأن و كما سبق 
تقديم المشورة بشأن  على (Mercator)المستشارين من برنامجيعمل . (Mercator)تنفيذ برنامجب كلفينالم

تسهيل التجارة. لديهم الصفات و تنفيذ طيط بالمعنى األوسع الستراتيجية والتخ اتفاقية تسهيل التجارة.
أول عقدت و  الالزمة لمرافقة والتوجيه واإلشراف المنظمات المعنية في تنفيذ اإلصالحات تسهيل التجارة.

. ومن 2015نوفمبر في واشنطن في  ى خر أ تعقدو ، 2015ي سبتمبر في المملكة المتحدة ف للبرنامج ندوة
2016 هذه الندوات فيالمقرر العديد من 

1. 

 الصادرات تنافسية على يةركدارة الجماإل عصرنة ثر: أالمطلب الثالث
الجمركية التنظيمية تهدف إلى ضمان أمن المعامالت الدولية، بل أيضا إن مسؤوليات اإلدارة 

في الواقع، اليوم الذي يتميز بالتنافسية. و  الدولية إلى أقصى حد ممكن، ال سيما في عالمتسهيل التجارة 
 . 2وراء تسهيل التجارة في حد ذاتها ذهبت وظائف اإلدارة الجمركية إلى ما

 صادراتتنافسية الول: الفرع ال 
كما أن العولمة التجارة الدولية هي المحرك الرئيسي للنمو االقتصادي والتنمية والرخاء. تعتبر 

والتكامل اإلقليمي تزيد من أهمية إدراج سياسات التجارة الدولية في استراتيجيات التنمية الوطنية. والبلدان 
النامية يجب عليها دمج االقتصاد الوطني في األسواق العالمية إذا ما أرادت أن تجني الفوائد المترتبة عن 

وأهميتها ودورها في التنمية االقتصادية، سعت العديد من  ومن حيث الصادرات تحرير التجارة والعولمة.
البلدان النامية، وال سيما تلك التي اعتمدت سياسات التنمية الموجهة إلى الخارج جاهدة لتحسين بيئة 

 ممارسة تجارتهم والقدرة التنافسية للصادرات من خالل تطبيق تدابير تسهيل المبادالت في التجارة والنقل.

 م القدرة التنافسية للصادراتمفهو : أوال
الصناعات التي تعتمد على  أنه لم يعد البحث عن الميزة النسبية في (M.PORTER)حسب 

يدي العاملة غير الماهرة وحدها بل أساسا في الصناعات التي تحتاج إلى أيدي عاملة ماهرة. حيث األ
ات الرائدة. وهذا يعني أنه تم الصناعات التي تعتمد على كثافة المهارة وكثافة المعرفة هي القطاع تكون 

التنافسية. ) من الميزة النسبية الى الميزة  للقدرةلى النظرة الديناميكية اإلنتقال من النظرة الساكنة إ
كن اكتسابها عن طريق االبتكار التنافسية( حيث أنه لم يعد ضروريا أن تكون للدولة ميزة موروثة إذ يم

                                                           
1
Organisation mondiale des douanes, Bulletin d’information de l’OMD destiné aux responsables du 

renforcement des capacités, Numéro 9, Bruxelles, 2015, p2.   
2
Zhang Shujie and Zhao Shilu, the implication of customs modernization on export competitiveness in 

china, world  customs  organization, 2011, p121.   
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لى م االنتقال من المدخالت المادية إنتاج. يتهو االبتكار وليس توافر عوامل اإلحيث أن مصدر الميزة 
  .  1المدخالت التكنولوجية

 من منظور البنك الدولي ركائز الالزمة لبناء استراتيجية القدرة التنافسية للصادراتال ثانيا:
 ثالث ركائز الالزمة لبناء استراتيجية القدرة التنافسية للصادرات: 2007وقد حدد البنك الدولي 

 وضع إطار الحوافز؛  .1
 تخفيض التكاليف المتعلقة بالتجارة؛  .2
التغلب على إخفاقات السوق والحكومة. كفاءة العمل الجمركي لديها تأثير كبير على خفض  .3

 إدارة التجارة.التكاليف المتعلقة بالتجارة وأداء 

 الفرع الثاني: الدور السيادي لإلدارة الجمركية في تعزيز تنافسية الصادرات
للسلع وفق مجموعة من العناصر وهذا حسب  ةدارة الجمركية في تعزيز القدرة التنافسيتساهم اإل

 ومنها: تمقترحات العديد من المنظما

 أوال: حسب مقترح غرفة التجارة الدولية
أن إدارة الجمارك أمر حاسم لضمان ميزة تنافسية في التجارة الوطنية  1999ذكرت غرفة التجارة الدولية 

 : 2في ثالثة أبعاد
فراج هو موافقة السلطة الجمركية بالسماح للبضاعة التي خضعت لإلجراءات زمن اإلفراج) اإل .1

فراج فهو تقدير فيما يتعلق بزمن اإل عني بها. أماالجمركية أن تكون تحت تصرف الشخص الم
وضاع الجمركية وصول البضائع لميناء الوصول واإلفراج عنها في األ معدل فرق الوقت بين

خرى. كما تقيس ركية األوضاع الجملالستهالك المحلي أو العبور واأل المختلفة منها ما هو وارد
ليص)مثل تقديم بيان الوارد وتقدير الوقت الالزم للعمليات الجمركية الرئيسية في عمليات التخ

 . 3فراج عنها(ة والمعاينة الفعلية للبضائع واإلالرسوم المستحق
 ؛القدرة على التنبؤ .2
 الشفافية. .3

 

 
                                                           

1
 M.PORTER, The Competitive Advantage of Nation, Harvard Business Review, 1990. 

2
  International chamber of commerce, Trade liberalization, foreign direct investment and customs 

modernization: a virtuous circle,  Committee on Customs and Trade Regulations, 1999, p3. 
3

، مديرية إدارة الجودة الجمركية الشاملة، الجمارك االردنية، 2014دراسة زمن االفراج عن البضائع في ميناء العقبة لعام عناد الطعاني وآخرون،  
 .6، ص2014عمان، االردن، 
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 ثانيا: حسب مقترح منظمة الجمارك العالمية
 وهذا من خالل تعريفنا .وتنافسية الصادرات دارة الجمركيةاإليمكن القول بأن هناك ارتباط وثيق بين 

دارة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة شرعية دارة الجمركية هي اإلن اإلأله من خالل النقاط التالية كون 
لى جنب مع بقية إ التجارة الدولية وهذا من خالل ما الحظته منظمة الجمارك العالمية التي تعمل جنبا

 :1عضاء فيهاجمارك الدول األ
 ؛جتماعيةواالالتنمية االقتصادية والمالية هداف أ تحقيق  .1
 شخاص عبر الحدود؛ة حركة البضائع ووسائل النقل واألمراقب .2
 التجارة والجمع الدقيق إلحصاءات التجارة؛ تفاقاتالالدولي  االمتثالضمان  .3
المساهمة بشكل مباشر في الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الجرائم الجمركية والجريمة المنظمة  .4

 بشكل خاص؛
 من وتسهيل التجارة عبر الحدود.هريا في األتلعب الجمارك دورا جو  .5

 والشكل التالي يوضح ما تم التطرق اليه سابقا:
 

 الجمارك في تعزيز القدرة التنافسية للصادراتعصرنة دور  (:14)الشكل رقم
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Source: Zhang Shujie and Zhao Shilu, the implication of customs modernization on export competitiveness 

in china, world  customs  organization,2011,  p122. 

  

                                                           
1 Organisation mondiale des douanes, Contribution de la douane à la compétitivité économique,25/08/2016   
http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/fr/pdf/topics/key-issues/ecp/contribution-de-la-douane-%C3%A0-

la-comp%C3%A9titivit%C3%A9-%C3%A9conomique.pdf?la=fr  

مستشار السياسة 
منفذ للسياسة 
للتجارة  ميسر

 )تسهيل التجارة(
موفر االمن  

 

عدالة السوق 
 الوقت التسليم يف

  املناسب
 )التخليص )االفراج

 السريع
الكفاءة العالية 
خفض التكاليف 
امن سلسلة اإلمداد 

 

 تنافسية الصادرات 

االاثر املرتتبة على  االاثر املباشرة عصرنة اجلمارك
 التنافسيةالقدرة 

http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/fr/pdf/topics/key-issues/ecp/contribution-de-la-douane-%C3%A0-la-comp%C3%A9titivit%C3%A9-%C3%A9conomique.pdf?la=fr
http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/fr/pdf/topics/key-issues/ecp/contribution-de-la-douane-%C3%A0-la-comp%C3%A9titivit%C3%A9-%C3%A9conomique.pdf?la=fr
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  في ظل تغّير بيئة العمال داءالوقياس  دارةإل دخلم: المبحث الثاني

 .عليها المؤسسةهداف التي قامت األهو تحقيق  ؤسساتلإلدارة في كافة الم ساسيةتعد الغاية األ
 االهتماملذا يصبح  وفي مقدمتها الموارد البشرية والتنسيق بينها. ساسيةتاحة الموارد األإمن خالل 

ساليب أا مع والتحقق من توافقه والمادية داء الموارد البشريةأهو التحكم في  ساسي إلدارة المؤسسةاأل
متكاملة العمليات المن  جملةداء األ إلدارةو  .الة لألداءدارة فعّ إطلب مر الذي يتاأل .ومستويات الجودة

 .لمستهدفةداء الى نتائج األإفراد وصول األضمان  لىإتهدف 
 
 
 
 

 

 داءدارة الإو  داءال ساسية فيالعمليات الول: المطلب ال 
ختلف المتغيرات والعوامل كونه يرتبط بم ،داء مجاال خصبا للبحث والدراسةيعتبر موضوع األ

 .وتشعب وتنوع تلك المتغيرات وتأثيرها المتبادل .و الخارجية، سواءا أكانت الداخلية أالبيئية

 داءدارة الإداء و ال مفهومول: الفرع ال 
ر رية. كونه يحدد اتجاه سيّ ييعتبر األداء مؤشر أساسي ترتكز عليه العديد من القرارات المص

 يجابا أو سلبا. وكذا مدى االقتراب أو االبتعاد عن تحقيق االهداف المسطرة.نشاط المؤسسة إ

 وإدارة الداء داءأوال: تعريف ال
  .األداء وفق مجموعة من التعاريف، ثم نتطرق إلى إدارة األداءنعرج في البداية على تعريف 

 تعريف الداء -1
انعكاس لكيفية استخدام المنظمة لمواردها البشرية األداء بأنه:  (Miller & Bromileyيعرف كل من )

 .1والمادية واستغاللها بالصورة التي تجعلها قادرة على الوصول إلى أهدافها
 .2"لى تحقيقهامة إالنتائج المرغوبة التي تسعى المنظ": كذلك األداء يعني

                                                           
، شركات الصناعات الغذائية اليمنية(تكامل إدارة المعرفة والجودة الشاملة وأثره على الداء )دراسة تطبيقية في توفيق سريع علي باسردة،  1

 .123، ص2006، جامعة دمشق، اطروحة دكتوراه 
2
، 01ردن، ط، األللنشر والتوزيع ، دار اليازوري االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي منهج معاصرخالد محمد بني حمدان، وائل محمد ادريس،  

 .383، ص2009

 داءدارة األوإ األداء ساسية فيالعمليات األول: المطلب ال 
 طبيعة قياس األداءالمطلب الثاني: 
 األداءنموذج بطاقة األداء المتوازن كمدخل حديث في قياس المطلب الثالث: 
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نجازها في فترة زمنية محددة وفق إدارية التي تم نه: مدى مطابقة العمليات اإلأداء على كما يعرف األ
عمال وتحديد نجاز األإول العلمية والعملية التي تتضمن الخطوات الموضوعة مسبقا، ووضع الحل

 .1داءط القوة وتجاوز نقاط الضعف في األ، لتعزيز نقانحرافاتاال

 داءتعريف إدارة ال -2
 من داء.تطوير األ ؛داءص األتشخيّ  ؛داءيه األتوجّ  ؛داءتخطيط األ: داء عملياتدارة األإتشمل 

أجل مساعدة المديرين التنفيذيين على العمل مع فريقهم لتكييف احتياجاتهم الفردية ومتطلبات المهنة مع 
احتياجات العمل في المؤسسة. حيث أن إدارة األداء الفعال تراعي في الوقت نفسه تقديم أداء جيد وتوجه 

 .2األداء الضعيف

 داء الوظيفيمفهوم ال -3
 لى تحقيقها خالل فترة محددة. ائج واألهداف التي تسعى المؤسسة إالنت :بأنه األداء الوظيفي يعرف

دائي ذات العالقة المعبرة عن قيام الموظف بأداء من أنماط السلوك األمجموعة ويعرف كذلك ايضا: 
وهي تضمن جودة األداء وكفاءة التنفيذ والخبرة الفنية المطلوبة في الوظيفة،  .مهامه وتحمل مسؤولياته

واالبداع وااللتزام بالنواحي  عن التفاعل واالتصال مع بقية أعضاء المؤسسة وقبول مهام جديدةفضال 
داء األقسام التي فراد أيمثل أداء األداء الوظيفي والء الموظف للمؤسسة. كما . ويعكس األدارية للعملاإل

 :3عبارة عن داء الوظيفيأداء المؤسسة ككل ومن ثمة فإن األوبالتالي يعكس  .ليهاينتمون إ
 ؛لى المخرجاتيهدف إلى تحويل المدخالت إجهد  - أ

 ؛هداف الوظيفةيسعى إلى تحقيق أ جهد  - ب
 ؛سلوك وظيفي هادف يظهر نتيجة تفاعل وتوافق بين القوى الداخلية والقوى الخارجية المحيطة به - ت
  ؛سلوك يهدف الى تحقيق نتيجة - ث
 .فعالتتكون من أفعال وردود أاستجابة  - ج

 فيما يخص عناصر األداء الوظيفي فهناك ثالثة عناصر رئيسية لألداء الوظيفي: أما
 العامل: بما لديه من معرفة ومهارة وقيم واتجاهات ودوافع خاصة للعمل؛ - أ

 الوظيفة: من ناحية متطلباتها وتحدياتها؛ - ب
موارد لعمل واالشراف ووفرة الالموقف: وهو ما تتصف به البيئة التنظيمية التي تتضمن مناخ ا - ت

   نظمة والهيكل التنظيمي.واأل

                                                           
، مذكرة تكنولوجيا المعلومات في تحسين االداء الوظيفي في دائرة الجمارك االردنية )دراسة ميدانية(اثر استخدام محمود علي عبدهللا الطهراوي،  1

 .44، ص2007، جامعة البلقاء التطبيقية،ماجيستير
2
 .80، ص2011صر، ، ترجمة المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، محالة الخدمة العامةمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية،  
3
 .91، ص2011ردن، ، عمان، األللنشر ، دار جليس الزمانإدارة الجودة الشاملة والداء الوظيفيحسين محمد الحراحشة،  
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 داريةداء الوظيفي في الوحدات اإلال -4
ن مفهوم أحيث  .(effectiveness)الية والفعّ  (efficiency)داء يقترن بمفهومي الكفاءة ن مفهوم األإ

ذ يجب إ، تلى نسبة المخرجات والمدخالإهداف و بعد االقتصادي في طريقة تحقيق األلى الإالكفاءة يشير 
 هدافها بشكل اقتصادي.أ على المنظمة تحقيق 

ى نوعية مثل خر أهداف من بين مؤشرات وعوامل لى القدرة على تحقيق األإالية فيشير ما مفهوم الفعّ أ
 .1، طريقة تصميم الوظائف(عاملين، عالقات العمل فيما بينهمدوار الأ)تحديد 

  التقنية ودورها في نتيجة إدارة الداء :اثاني
 داءالدارة إالتقنية و  -1

يح والمناسب للتقنيات الصح ختيارباالداء حيث يتأثر األ ،داءدارة األإتمثل التقنية محورا هاما في 
 :2داء من خاللدارة األإث التكامل بين متطلبات التقنية و داء. وبالتالي يحددماجها في خطة األإالمناسبة و 

 داء للمنظمة وليس العكس؛متطلبات األقنية للمنظمة على ضوء تحديد االحتياجات الت - أ
داء ومدى القائمين على األمن  ستيعابهاات المتاحة بالمنظمة وتقييم درجة حصر التقنيا - ب

 داء المختلفة؛نشطة األأاستخدامها في 
 تطويره.داء وخطط ضوء مستويات األو تغيرها في ألى تحسين التقنيات إحاجة تقدير مدى ال - ت

 داءإلدارة الالنتائج المتوقعة  -2
 داء فيما يلي:دارة األإيجابية المتوقعة عن تطبيق هم النتائج اإلأ تتمثل 

 ؛ين جودة العمليات وجودة المنتجاتداء من خالل تحسنتاجية واألتحسين اإل - أ
 كلفة العمليات؛خفض  - ب
 كلفة تشغيلها؛نتجات وتنويع مجاالت استخدامها وخفض تطوير الم - ت
 نتاج وعمليات متطورة بشكل دائم ومستمر.إليات آساليب و أمنتجات و  ابتكار - ث

 العوامل البيئية المعيقة لألداءو  عالداء الفّ دارة الإعمليات : ثانيالفرع ال
 لى العوامل المعيقة لألداء.إ باإلضافةاألداء.  إلدارةساسية نتناول في هذا الفرع المكونات األ

 

 
                                                           

1
 .201، ص2004، مصر، للنشر والتوزيع ، الدار الجامعيةإدارة توازن الداءسعد صادق بحيري،  
2
 ،2013مؤتمر تقييم االداء الحكومي  ودوره في التطوير االداري، المنظمة العربية للتنمية االدارية، ، ادارة االداء في الدوائر الحكوميةحاتم نبيل،  

 .101ص
 



 التوجه نحو عصرنة اإلدارة الجمركية لتطوير وترقية أدائها ......................................................................... الفصل الثاني

111 
 

   عالداء الفّ دارة الإعمليات  أوال:
 :1ساسية التاليةداء من العمليات األدارة األإتتكون 

 داءتخطيط األ -1
ألي عمل. وبالتالي فإن تخطيط  الداء الفعّ ساسية التي يقوم عليها األرساء البنية األإلى إ هدفي

للتطبيق الناجح لإلدارة بالنتائج وبناء درجة  ؤسسةالم يئساس الموضوعي الالزم الذي يهاألداء يوفر األ
 عالية من الفهم المشترك بين العاملين والرؤساء.

 داءتوجيه األ -2
اعدة على لضمان توافر الظروف المس ،مستمرة بين الرئيس والقائمين بالعمل تصالاعملية هو 

و ألى المتغيرات الخارجية إداء سواء الراجعة ومواجهة التغيرات في ظروف األ .داء المخطط لهتنفيذ األ
داء ق األوف ،داءظروف التنفيذ ومعدالت األ استمرارى علمطمئنة  ؤسسةبما يجعل الم المتغيرات الداخلية،

 المخطط والكشف المبكر عن أي اتجاهات للخلل فيه وعالجها.
 :دارية للمنظمة من خاللداء على القيادات اإلوتقع مسؤولية توجيه األ

 داء؛رية والمستمرة لمستويات وظروف األالمتابعة الفو  .1
 داء؛األ احتياجاتلمنظمة بالمعلومات المتجددة حسب تزويد العاملين با .2
 تمكين العاملين لألداء بكفاءة وفاعلية. .3

 داءتشخيص األ -3
هو العملية التي نستخدمها مع الموظف إلماطة اللثام عن األسباب الحقيقية لنجاحه، أو األسباب 

داء الفعلي ومستوى مستوى األ) داءالفجوة في األ اكتشافلى إهدف يالتي أدت لمواجهته بعض الصعاب. 
وتالفيها وتحقيق التحسين ا لعالجه ،ثار الناتجة عنهاسبابها واآلأوالبحث عن مصادرها و  (داء المخططاأل

وهي تجري في أي  نتاجية وزيادة الفعالية وتنمية القدرات التنافسية للمنظمة.جل تحسين اإلأداء من في األ
 .2وقت من السنة وبالمشاركة مع الموظف صاحب العالقة

 داء من خالل الخطوات التالية:وتتم عملية تشخيص األ
 ؛داءزمن فجوة األ .1
 داء )مصادر داخلية / أو مصادر خارجية(؛تحديد مصادر فجوة األ .2
 .سباب تنظيمية(أ –سباب تقنية أ – سباب ماديةأ –سباب بشرية أداء )تحليل فجوة األ .3

 داءتقييم األ -4

                                                           
 .103، صمرجع سابق، ادارة االداء في الدوائر الحكوميةحاتم نبيل،  1
2
، 1999الرياض، المملكة العربية السعودية، ، للنشر ، ترجمة موسى يونس، بيت األفكار الدوليةتقييم الداء، (Robert Bacal)روبرت باكال  

 .202ص
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يكون في مرحلة التقييم كل من المدير والموظف مسؤولين عن تقدير المدى المرغوب للسلوكيات 
النتائج المرغوبة قد تم تحقيقها. رغم انه يمكن استخدام مصادر عديدة لجمع  الموجودة. وعما كانت

معلومات االداء وفي معظم الحاالت يقدم المسؤول المباشر المعلومات التي تشتمل على تقييم المدى الذي 
 دارية التي تم تحقيقها. ومن المهم أن كال من الموظف العاديأت به االهداف في خطة التنمية اإلبد

والمدير يستحوذا على عملية التقييم. بحيث يمأل المدير بطاقة التقييم ويجب أن يمأل الموظف أيضا هذه 
 .  1البطاقة ليشترك كال الطرفين في التقييم وليقدم معلومات جيدة تستخدم في مرحلة المراجعة

 ساسية:داء الثالثة األالنظر في كفاءة وفاعلية عناصر األداء بوتهتم عملية تقييم األ
 العمل؛ .1
 الفرد القائم بالعمل؛ .2
 طار التنظيمي الذي يربط الفرد والعمل.اإل .3

 داءدارة الإاصر الثالثة في نظم داء للعنمحاور تقييم ال (:6رقم)الجدول 
 طار التنظيمي )المنظمة(محاور تقييم اإل محاور تقييم العمل داء الفردأمحاور تقييم 

قياس وتقييم القدرات  .1
 الفردية.

قياس وتقييم المهارات  .2
 الفردية.

وتقييم الخصائص  قياس .3
 السلوكية.

 داءقياس نتائج األ .4

 تصميم العمل .1
 ترابط وتناسق مكونات العمل .2
 عمالترابط العمل مع باقي األ .3
 التقنيات المستخدمة في العمل .4
 داء المحددةمعدالت األ .5

 طار التنظيمي للعملاإل .1
 داءدارة األإالمسؤولية عن  .2
 الخاصة بالمسؤول عن العملالصالحيات  .3
العالقات التنظيمية بين القائمين باألعمال  .4

 ذات الصلة
 جراءات المساندة للعملالنظم واإل .5
 داريةنماط القيادة اإلأساليب و أ .6

 .104، صذكره بقمرجع س ،حاتم نبيل :المصدر
 داءتحسين وتطوير األ -5

من  على المدى القصير والمتوسط داءلى عالج العيوب في األإتهدف  ،عملية مستمرةعبارة عن 
 .على وجديدة لألداءأ دخال مستويات إو  ابتكارلى إداء يتجه ن تطوير األأفي حين  داء.خالل تحسين األ

رضاء العمالء إجل التميز والتفرد و أككل، من  و المؤسسةأالفرد أو مجموعة العمل  سواء على مستوى 
 والتفوق على المنافسين.

تطوير في حين  داء ويتصدى لمواجهتها وعالجها.داء يهتم بالعيوب في األن األتحسي لإلشارة فقط، أن
 داء الحالي ليس معيبا.ن األأداء رغم فضل من األأعلى و أ يات ونوعيات مستو ليركز على الوصول  داءاأل

 

 
                                                           

1
 .69، ص2011ردن، ، عمان، األللنشر، ترجمة سامح عبد المطلب عامر، دار الفكر إدارة االداء(، Herman Aguinisهيرمان اقنيس ) 
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 العوامل البيئية المعيقة لألداء: اثاني
وتكون خارجة عن  .داء لدى الموظفالتي تحد من جودة األ ،العديد من المعيقات البيئية وجدت

اءه حيث يمكن دأوبالتالي تضعف  .الوظيفي المطلوب دورجعل منه غير قادر على القيام بالوت .سيطرته
 :1تياآلكجمال هذه العوامل إ

 التسارع في زيادة المتطلبات الوظيفية التي تقع على عاتق الموظف؛ .1
 نجاز العمل؛جراءات ونقص التسهيالت الكافية إلعدم وضوح اإل .2
  ؛عمالهمأ داء أالصالحيات للموظفين وتمكينهم من مركزية التصميم وعدم تفويض  .3
 ؛فراد التنظيم نتيجة للشعور بعدم المساواة أصراع التنظيمي وعدم التعاون بين ال .4
 شراف.شكالية نطاق اإلإالتدريب و  نقص .5

 نظام تحسين الخدمات الحكومية: ثالثا
ت لى تحديد احتياجاإتهدف  .ت الحكومية من خمس مراحل لتطبيقهيتكون نظام تحسين الخدما

ن المؤسسات تقيس أفهوم التحسين المستمر الذي يعني ، كما تعتمد على ممتلقي الخدمات ومحاولة تلبيتها
 .2المعايير عن طرق لتحسين هذه ستمراربامعايير الموضوعة للخدمات وتبحث وفق ال ستمرارباداء األ

 هو مبين في الشكل: كما
 مراحل نظام تحسين الخدمات الحكومية (:15)الشكل رقم

 
 .05، ص2010ردن، ، األتحسين الخدمات الحكوميةالدليل اإلرشادي لدوات وزارة تطوير القطاع العام،  المصدر:

 :3ظام تحسين الخدمات الحكومية وهيلتطبيق ن خمس مجموعة من األدواتتتضمن هذه المراحل ال
عرف على الخدمة، ثم الت ةمتلقيالفئات الالتعرف على يتم في البداية  صوت متلقي الخدمة: .1

 ؛احتياجات وتوقعات كل فئة
 ؛مستويات الفعلية للخدمات المقدمةقياس البمعنى  األداء ومستوى تقديم الخدمات: قياس .2

                                                           
 .50ص حاتم نبيل، مرجع سبق ذكره، 1
2
 .05، ص2010، األردن، الخدمات الحكوميةالدليل اإلرشادي لدوات تحسين وزارة تطوير القطاع العام،  
3
 .6، مرجع سابق، صالدليل اإلرشادي لدوات تحسين الخدمات الحكوميةوزارة تطوير القطاع العام،  

  حتسني

 األداء

 قياس 
 األداء

 تقدمي 
 اخلدمات

ومعايريها  حتديد اخلدمات 
 ونشرها

متلقي  حتديد احتياجات 
 اخلدمة
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لمقدمة ونشر وتعميم هذه وضع معايير للخدمات امن خالل  تحديد معايير الخدمات المقدمة: .3
 ؛المعايير

من حيث سير اإلجراءات  تقييم الواقع الحالي للخدمات المقدمةيكون ب تقييم القدرة المؤسسية: .4
 ؛دستهاوهن

 ؛والتأكد من فاعلية الخطط الجديدةتحسين مستوى الخدمات المقدمة  األداء: تحسين .5
المحققة نشر قصص النجاح أي عمل لكي ينجح البد من المتابعة المستمرة. وكذا  :متابعة التنفيذ .6

 مؤسسات القطاع العام. في بقية

 داءال قياس طبيعةالمطلب الثاني: 
لى وتحتاج إ .شكالية محفوفة بالعديد من المخاطرقياس األداء في اإلدارات الحكومية إ يعتبر

جاد معايير ومؤشرات لقياس األداء في مثل هذا النوع من يلغرض تطوير اإلدارة من خالل إ ،جهود كبيرة
فإنه يمكن أن  .تجربتها وتحسين آليات عملهادارات الحكومية تطوير ذا ما استطاعت اإلاإلدارات. وإ

 ال.ن يوضع موضع التنفيذ الفعّ الحديثة لألداء أسلوب مناسب يمكن أ االتجاهاتتشكل 

 الداء مقاييس وتصنيف مفهومول: الفرع ال 
لى طورت عبر الزمن من مقاييس بسيطة إشهدت مقاييس االداء محطات تاريخية هامة وت
 سوف ندرس وفق التسلسل التالي. مقاييس متطورة تواكب نشاط المؤسسات. ومن هذا المنطلق

 داءقياس ال التطور التاريخي لنظموال: أ
دمة الخ يصالإوالذي يركز على جودة  .داءالتطور التاريخي للرقابة على األداء يعتبر قياس األ

وبالتالي تركز الرقابة ة. ملية الرقابة سنويعتكون بحيث  المنظمة لتحقيقها. وتحقيق النتائج التي تسعى
داء وتعمل نظم الرقابة على مقارنة األلوا على الخدمة. فراد الذين حّص توصيل الخدمة وعدد األتكلفة على 

ونتيجة ألن الخدمات  .بالمعدالت المستهدفة و مقارنة النتائج المحققةأ .الحالي للوحدات باألداء السابق
ة. وقد نظام مناسب للرقابلى خلق نوع من الصعوبة في تصميم إدى هذا أ ،بعاد متعددةاالعامة لها 

ما  ولكن في ظل نظم الرقابة غالبا .رالية في الو.م.أ لتحسين الجودةالرقابة في المنظمات الفيد ستخدمتا
خطاء والتالعب في البيانات المتاحة يجب داء غير دقيقة، ولتقليل األتكون البيانات المتاحة عن األ
عندما  .1938لى عام إداء ن قياس األول كتابة علمية عأيعود تاريخ و  المراجعة الدورية لهذه البيانات.

سلوب لتقييم أ القتراح استقصاءنشطة المحليات: أبعنوان " قياس  مقالة .(icmaحدى الهيئات )إنشرت 
 .1نشطة المحلياتأالطرق المحتملة لقياس عدد من  ةناقشبمثابة حجر الزاوية في م دارة"، وكاناإل

                                                           
 international city management association. 

1
ندوة قياس األداء الحكومي في المنظمات الحكومية: مدخل قائمة قياس االنجاز المتوازنة، المنظمة العربية للتنمية  ،ءقياس االداعبدالرحيم محمد،  

 .502ص ،2008،مصر، اإلدارية
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 ءداقياس ال: تعريف ثانيا
   داءال قياسل الول تعريفال -أ

البعد من مقياس كل /الفشل عن طريق القرب وأيتحدد النجاح  من خاللهالقياس الذي  وه
 .1منهما

 التعريف الثاني لقياس الداء -ب
 نتاج والنتائج.األداء تقييم اإل يعني كذلك قياس

 لى:ويضفي إ
 تحديد فعالية االستراتيجيات والعمليات؛ .1
 زالة العيوب والنقائص في حالة وجودها؛إ .2

 داءقياس الل التعريف الثالث. ج
، امل المؤثرة في التقدم نحو الهدفالعو  كلصحيح الذي يتحدد من خالل جمع هو المقياس ال  

قياس النتيجة الصحيحة بعيدا عن ومن ثمة ثم القياس الجمعي لها  .وقياس قدرة كل واحد منها على حدى
يكون ذلك المقياس قياسا شامال للعمليات الحسابية، و  .تطفو على السطح نيمكن أ ة التيالوهميالعوامل 

 االجتماعية...الخ.

 وبناء خطة العمل ومزايا قياسه داءثالثا: تصنيف مقاييس ال
 يمكن أن نوضح تصنيفات ومزايا قياس األداء وفق التحليل التالي:

 أهم التصنيفات لمقاييس الداء -1
توجد العديد من التصنيفات، لكن ما هو متعارف عليه في منظمات األعمال الحديثة هناك ستة 

 :2تصنيفات رئيسية
  

                                                           
 .331،ص2008ردن،، األللنشر والتوزيع ، دار اسامةسيكولوجيا االدارة المعاصرةعادل ثابت ،  1
2
 . 390مرجع سبق ذكره، ص ادريس،خالد محمد بني حمدان، وائل محمد  
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 داءتصنيف مقاييس ال (:7)الجدول رقم
 هــــتعريف المقياس
 هداف المسطرة مدى تحقق األ Effectivenessالفعالية 
 ستخدام المواردحسن إ Efficiencyالكفاءة 
 و الخدمة لمتطلبات وتوقعات العمالءمستوى تلبية المنتوج أ Qualityالجودة 

نجاز العمل بشكل صحيح وفي الوقت المحدد له. حيث البد من تقيس مدى إ Timelinesالتوقيت 
عمال، وعادة ما تستند مثل هذه وضع معايير خاصة لضبط توقيتات األ

 المعايير على متطلبات العمالء.
القيمة المضافة من قبل العملية مقسومة على قيمة العمل ورأس المال   Productivityاالنتاجية 

 المستهلك.
 جراءات السالمة في العمل.مدى اإللتزام بالمعايير الصحية العامة وإ Safetyالسالمة 

 

 داءمزايا قياس ال -2
 :1عندما تقوم بتطبيق نظم القياس ؤسساتهم الميزات التي تتحقق للمأ تعتبر النقاط التالية 

 ال؟  م  أالعميل  احتياجاتذا كانت المنظمة تحقق إداء في تحديد ما قياس األ مكني .1
تعرفه المنظمة ويوضح داء المنظمة في فهم العمليات التي تقوم بها، فهو يؤكد ما يساعد قياس األ .2

 ؛ما ال تعرفه
و ألحقائق وليس على العواطف ساس اأتكون على بحيث القرارات التي يتم اتخاذها  التأكد من .3

  ؛اآلراء الشخصية
 ؛جراء التحسين والتطويرإلى إحتاج في المنظمة ت وظائفال  أي بيينت .4
 التحسين والتطوير الذي تم التخطيط للقيام به قد حدث بالفعل. التأكد من .5

  وضرورة المشاركة فيها الخاصة بقياس الداء العمل خطةبناء  -3
 .داء المختلفةين نتائج مقاييس األوب .للتطبيق عتمادهاوا العمل  ةع خطعالقة قوية بين وضتوجد 

و البعد من هدف أتحقيق القرب ن تلك المقاييس تعتبر كخريطة رسم واضحة لمدى القدرة على أذلك 
لى قياس إداف يمكن تحقيقها، فإنها تحتاج هن تراعي وضع األأذا كانت خطة العمل يجب إمعين، و 

يستطيع نه وحده أ تصورعندما يفي الخطأ. من القادة  قع الكثيريكما  .داء لتحديد ذلك بالدقة المطلوبةاأل
ن القائد لن يرى في عملية أ ذ  إ ،قليل الخبرة طأ شائع يقع فيه كل قائدوهو خ .قياس مدى نجاح مؤسسته

 لعماله التي يراها ناجحة من وجهة نظره الشخصية. ةتقييمينها عملية أء سوى داقياس األ

                                                           
، المملكة تيجي وتحسين جودة االداء المؤسسي، ملتقى التخطيط االستراقياس االداء في النشأة والتطور التاريخي واالهميةعبدالرحيم محمد،  1

 .194،ص2009،المنظمة العربية للتنمية االدارية 2008المغربية،
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 وفق النموذج التقليدي داءقياس ال متطلبات: فرع الثالثال
لزم على جميع  ةومن ثم مل.نتائج موثوقة إلنتاجية الع أعطت إذا ،داء ناجحةعملية قياس األ دتع

ساسية في أهنا نقف على عدة نقاط  ولكننا .صحيحة للقيام بالقياسات المختلفةاإلداريين دراسة الكيفية ال
 .وتطويره داءكيفية قياس األ

 داءمتطلبات قياس ال: أوال
 :التالي الخاصة بهذه الجزئية نوضحها على النحو العناصر توجد العديد من

 االستراتيجيةدارة اإل -1
دارة االستراتيجية هي عملية تتمكن المنظمة بواسطتها من تحديد أهدافها وتحديد اإل (Thompson) حسب

تلك األهداف في الزمن المناسب والسعي لتحقيق تلك األعمال واالنشطة وتقويم  إلنجازاألعمال الالزمة 
 .1مستوى التقدم والنتائج المحققة

ستراتيجية عبارة عن العمليات التي دارة االعالقة بين األداء واالستراتيجية كون أن: اإل كوهنا
وهذا  .داء للمنظمة. وكذلك األجلأن تحدد توجهات التخطيط طويل األ من خاللهاالعليا و  لإلدارةيمكن 

 يتطلب الصياغة المحكمة والتنفيذ المالئم والتقييم المستمر لالستراتيجية المعتمدة.
 وتنفيذها هي: ستراتيجيةاالالتي تربط بين عمليتي صناعة  ةستراتيجياالربع لإلدارة ن المهام األإ

وتساعدها في وضع رسالة  .جلطويل األ باتجاهالمنظمة  االستراتيجيةصياغة رؤية تمكن  .1
 واضحة؛

 هداف يمكن تكميمها وقياسها؛أ لى إتحويل الرؤية والرسالة على  االستراتيجية تعمل .2
 ؛هدافاأللى مرحلة تحقيق إصول الو من لمنظمة ا تساعد االستراتيجية الدقيقة .3
 وتصحيحها. نحرافاتاالد داء ومراجعة التحسينات الجديدة وتحديمن تقييم األ االستراتيجيةتمكن  .4

 .لكن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه االدارة االستراتيجية. والتي يجب أخذها بعين االعتبار
التحالفات  ؛زيادة حدة المنافسة ونذكر منها: تساع التغيرات الكمية والنوعية في بيئة األعمال؛

 .2ظهور المنظمات المتعلمةو ندرة الموارد  ؛االستراتيجية
  الشفافية: -2

تعني الوضوح التام في اتخاذ القرارات ورسم الخطط والسياسات وعرضها على الجهات المعنية 
في مراقبة أداء الدولة نيابة عن الشعب وخضوع الممارسات اإلدارية والسياسات للمحاسبة والمراقبة 

 .3المستمرة
                                                           

1
 .46، ص2007، الطبعة الثانية، دار المسيرة، عمان، األردن، تراتيجية )إدارة جديدة في عالم متغير(اإلدارة االسعبد العزيز صالح بن حبتور،  
2
  .41، ص2013، عمان، األردن، للنشر ، دار المسيرةحاالت تطبيقية( -عمليات -دارة االستراتيجية)مفاهيماإلعبد المهدي مساعدة، ماجد  
3
 .113، ص2011ردن، ، عمان، األللنشر والتوزيع الراية، دار االصالح االداري هاشم حمدي رضا،  
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 زها كالتالي:ال بد من توفر آليات دعم يمكن أن نوج ةومن أجل تحقيق مستوى جيد من الشفافي
 المؤسسات التعليمية؛ .1
 مؤسسات المجتمع المدني؛ .2
 وسائل االعالم؛ .3
 اللقاءات الوطنية والدولية. .4

 المساءلة: -3
يعرف برنامج األمم المتحدة االنمائي المساءلة على أنها الطلب من المسؤولين تقديم التوضيحات 

واجباتهم، واألخذ باالنتقادات التي  الالزمة ألصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صالحياتهم وتصريف
توجه لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وقبول )بعض( المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن 

 .1الخداع والغش
 ولعل التعريف السابق يمكن أن يوضح لنا أهداف المساءلة. والتي يمكن أن ندرجها في النقاط التالية:

 داء؛تطوير األالمساءلة على تساعد  .1
 تمكن المساءلة من زيادة مستوى الرقابة والتحكم؛ .2
 د بالقوانين والتشريعات.تزيد المساءلة من مستوى االنضباط والتقيّ  .3

ففي حالة  .خرمترابطان يعزز ويدعم كل منهما اآلشارة هنا أن الشفافية والمساءلة مفهومان اإلوينبغي 
المساءلة. وما لم يكن هناك مساءلة فلن يكون للشفافية أية ن نتكلم عن وجود غياب الشفافية ال يمكن أ

 . ولعل وجود هذين العاملين يمكن من وجود إدارة ذات كفاءة وفعالية.قيمة

 تطوير النظم المحاسبية: -4
لى نظم محاسبية جديدة إظهرت الحاجة  ،داء الوظيفيالمدخل الحديث في قياس األمن منطلق   

 .تخذي القرار بالمعلومات الالزمةجهزة لتزويد مالموازنات الخاصة بتلك األعداد إ في  استخدامهايمكن 
فئة النظم الفرعية  :ويتكون نظام المعلومات المحاسبية والمالية من نظم فرعية تتوزع على فئتين هي

ات ها حسابات المدفوعالمحاسبية مع برمجيات تطبيقاتها وفئة النظم الفرعية المالية مع حزم برامج تطبيقا
الموارد المتاحة لتحقيق  تخدامسايقات يعطي مؤشر للحكم على كفاءة وكفاءة هذه التطب .والمقبوضات

 داء.هداف وتحسين األاأل

 في قياس االداء النموذج التقليدي :اثاني
ومن  .بالتركيز على الجوانب المالية في التقييم 1915 سنةداء التقليدية نماذج قياس األبدأت 

المال المستخدم في المنظمة. وقد الذي يقيس العائد على رأس  DUPONTنموذج شهر هذه النماذج أ

                                                           
1
 .208، ص2011ردن، ، عمان، األللنشر والتوزيع ، دار وائلالفساد اإلداري بالل خلف السكارنة،  
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دة هذا المفهوم في كثير من المنظمات في مختلف الدول، ولكن مع التطور وظهور تحديات جدي تشران
دعم  في مجاالت المراجعة والموازنة بهدفو داء في مجال قياس األ ظهرت الحاجة الى نماذج جديدة.

داء على مقاييس لإلنتاجية، الجودة، الوقت، ، وركزت مؤشرات األدارة وصناعة القرارات السياسيةإلا
 .1الكفاءة وفعالية المنظمة في ترشيد التكلفة وتنفيذ البرامج

 ثانيا: عيوب النماذج التقليدية في قياس الداء
 :2ن نذكر منها ما يلياألداء ويمكن أاالنتقادات للنموذج التقليدي في قياس هت العديد من وجّ 

 االنتقادات األكثر شيوعا والموجهة إلى المؤشرات المالية كونها تعطي نظرة عن األداء في المدى لعل
(، المؤشر االقتصادي المستخدم في القياس سإذا اعتبرنا أن كل القرارات المتخذة خالل السنة ) ،القصير

بل التأثيرات بالمقا .القصير ، التي تظهر في المدىالقرارات آخر السنة سيحصل على بعض نتائج هذه
فإن  . ومن ثمةالقصير قياسات المالية المطبقة في المدىالطويل ال تخضع لل التي تظهر في المدى

ضف إلى ذلك من بين حدود المؤشرات المالية أيضا كون اآلجال بين  التقييم الدقيق لألداء يكون خاطئا.
ذلك يكمن في من والمشكل األكبر لى مؤشرات مالية يمكن أن تكون طويلة. وترجمتها إ اريةدالقرارات اإل

. (رضا العمال)رضا الزبائن و يصعب محاسبتها مثل  ساب مكونات أخرى زيادة النتيجة المحاسبية على ح
المدى ر كذلك إال بشكل موزع وفي كذلك الحال عندما نحد كثيرا من نفقات التدريب. هذه السلبيات ال تظه

     الطويل. 
  

                                                           
1
 قياس االنجاز، ندوة قياس األداء في المنظمات الحكومية )مدخل قائمة قياس الداء: النشأة والتطور التاريخي والهميةعبد الرحيم محمد،  

 . 198، ص2009دارية، ورات المنظمة العربية للتنمية اإلمنش ،، القاهرة2007المتوازنة، فيفري 
2

، لبنان، للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ترجمة وردية واشد، مجد المؤسسة الجامعية المراقبة اإلدارية وقيادة الداءفرنسواز جيرو وآخرون،  
 .80، ص2007
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 داءفي قياس ال كمدخل حديث ن نموذج بطاقة الداء المتواز المطلب الثالث:
 بداية التسعيناتشهدت ما الحظنا في التحليل السابق القصور الموجود في المقاييس المالية، بعد

حتفاظ غير المالية مع اال قاييسعلى الم بالتركيزولكن  .داءبقياس األ اهتماما  من القرن الماضي
المالية  قاييسساس المأداء على واجه المنظمات في قياس األنتيجة للقصور الذي  .لماليةا قاييسبالم

داء األجاء مدخل بطاقة ومن هنا  .ت تساعد متخذ القرار في المستقبلفقط، نظرا ألنها ال تقدم بيانا
صبح يطبق ألمفهوم و ن قد انتشر هذا اي المنظمة. واآلداء فأداة استراتيجية لقياس وتطوير األالمتوازن ك

اإلدارات الجمركية  ومن بين .الجمركيةالحكومية وحتى انتقل تطبيقه إلى اإلدارة دارات في كثير من اإل
 ردنية.دارة الجمركية األاإل التي سارت في هذا النهج، نجد

 داء المتوازن بطاقة ال طبيعةالفرع الول: 
لتكون بديال  ،بطاقة التقييم المتوازن   (robert s. kaplan & david p. norton)كل من  بتكرالقد 

داء بوصفها نظاما متكامال يستخدم عدة منظورات المستخدمة في قياس األ التقليدية ساليبعن األ
perspectives. منظمة كبرى في الو. م. أ  12مع  نجازا تمخض بعد بحثوجاء هذا العمل ليمثل إ

 .1داءحديد متطلبات المدراء لمقاييس األعاما كامال بخصوص ت ستغرق ا

 المتوازن وأبعادها داءتعريف بطاقة الأوال: 
نوضح تعريف بطاقة األداء المتوازن؛ باإلضافة إلى تحديد االبعاد االساسية لبطاقة األداء 

 المتوازن. 

 تعريف بطاقة الداء المتوازن  -1
عبارة عن مجموعة من المقاييس المالية فهي:  (robert s. kaplan & david p. norton)حسب 

 .2داء المنظمةرة واضحة وشاملة عن أدارات العليا صو المالية التي تقدم لمدراء اإل وغير

 :بطاقة الداء المتوازن  أبعاد -2
من هذه األبعاد مكونات  أبعاد اساسية. ولكل بعد( 04تتكون بطاقة األداء المتوازن من أربعة )  

 جزئية يتكون منها. ويمكن أن نترجم هذا الكالم في الشكل التالي:  
 
 

  
                                                           

1
، دار اساسيات االداء وبطاقة التقييم المتوازن سلسلة ادارة االداء االستراتيجي:وائل محمد صبحي ادريس، طاهر محسن منصور الغالبي،  

 .151ص ، 2009وائل، االردن، 
2
Roben S. Kaplanand David P Nonon,  The balanced scorecard: translating strategy into action, harvaro 

business school press boston. massachusetts, the United States of America, p06.  
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 توازن داء الممكونات بطاقة ال (:16الشكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Source: Roben S. Kaplanand David P Nonon,  The balanced scorecard: translating strategy into 

action, harvaro business school press boston. massachusetts, the United States of America, p08. 

 
 داء المتوازن وتحديات تطبيقهاأهمية بطاقة الالفرع الثاني: 

تتجلى أهمية بطاقة األداء المتوازن كونها أداة عملية حديثة تعبر عن كل المؤشرات. لكن توجد 
 أمامها عدة تحديات. يمكن أن نوضحا في التحليل الموالي.

 أهمية بطاقة الداء المتوازن  أوال:
 :1هميتها فيتتجلى أ 

 تزود المدراء بمؤشرات السبب ومؤشرات النتيجة عن منظماتهم؛  .1
 تترجم الرؤية االستراتيجية؛  .2
 داء؛اد ترابط بين األهداف ومقاييس األتعمل على ايج .3
 ربعة للبطاقة.تقرير إداري دقيق يصف األداء التشغيلي عبر المنظورات األ .4
 داء المتوازن في القطاع الحكوميتحديات تطبيق بطاقة الثانيا: 

يتطلب في البداية معرفة التحديات  ،العامداء المتوازن في القطاع إن النجاح في تنفيذ بطاقة األ
 :1تياآلفي المحتملة التي تواجهها والمتمثلة 

                                                           
1
، مرجع اساسيات االداء وبطاقة التقييم المتوازن سلسلة ادارة االداء االستراتيجي:وائل محمد صبحي ادريس، طاهر محسن منصور الغالبي،  

 .153سبق ذكره، ص

الرؤية 
 واالستراتيجية

 

 المنظور المالي
 كيف يجب أن نبدو  أمام المالك 

 العائد على االستثمار –الربحية 
 

 الداخليةالعمليات منظور 
 العمليات الواجب التميز بها 

 التكلفة -الزمن  –الجودة -

 منظور العمالء
 كيف يجب ان نبدو امام العميل

 العميلرضا  –حصة السوق 

 النمو والتعلممنظور 
 ل نستطيع االستمرار في التحسين واالبتكار ه

 الرضاء الوظيفي –التدريب  –التعليم 
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قياس واضحة ومحددة وطرحهم فكرة أن ما  ساليبأ باستخدامردد من قبل المديرين في القيام الت .1
 فعله ال يمكن قياسه؛أ

ئج سوف تستخدم للمحاسبة والعقاب ن النتاعام بأفراد العاملين بالقطاع الالسائد بين األ االعتقاد .2
عادة بناء الثقة بين ض تغيير هذه الصورة يتطلب االمر إ للتحفيز. ولغر  ستخدامهااأكثر من 

 ن يلعب المدراء دور المدربين لباقي العاملين؛وأ .الرئيس والمرؤوس من جهة
رات فضفاضة ة عن شعادارات هي عبار عدم وضوح رسالة اإلدارة العامة، وأغلب رساالت هذه اإل .3

حقيقية من  استفادةمحددة. وبالتالي لكي يكون هناك  داءال تستطيع اإلدارة ترجمتها إلى نتائج أ
 هداف بشكل جيد؛عادة النظر في تحديد الرسالة واألداء المتوازن يجب ا تطبيق بطاقة األ

القطاع هي أقل من برامج الجاهزة في هذا ن استخدام التكنولوجيات والوجود قيود فنية، خاصة وأ  .4
يس من المستغرب وجود أساليب تقليدية لتقديم تقارير دارات الحكومية لالقطاع الخاص. ففي اإل

ن بعض المدراء ال يحسنون التعامل بالتقنيات الحديثة. األداء وفق استمارات غير محددة أو أ
 وازن؛داء المتالشروع في تطبيق نموذج بطاقة األ وهذا يتطلب معالجة القضية قبل

العامل الجيد يكافأ دارات الحكومية، حيث ز في اإلفجوة بين مؤشرات النتائج ونظام التحفيوجود  .5
 مثل العامل العادي وهو بطريقة غير مباشرة عقوبة له؛

دارة افة التغيير لدى العامليين في اإلمن خالل بناء ثق ،حداث التغييرإيجاد مناخ يساعد على إ .6
 الحكومية.

 
 الثالث: دراسة مقارنة بين عمليات التدقيق المالي وغير المالي الفرع

كان التدقيق يستخدم لمراقبة األداء المالي للمنظمة وفق مجموعة محددة من المعايير التي تضعها 
الجهات المسؤولة أو حسب ما تفرضه هيئات المعايير المهنية. وبالتالي تكون عمليات التدقيق المالية قد 

ء طريقة نظامية لمراقبة ومتابعة األداء المالي لمنظماتهم. ومن خالل وضع معايير واضحة وفرت للمدرا
وفيما بعد تم دمج المؤشرات غير المالية في عمليات التدقيق وقياس االداء  ومن ثم القيام بقياس األداء.

 ن النوعينللوصول إلى تدقيق شامل. ويمكن من خالل الجدول الموالي أن نوضح أهم االختالفات بي
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
1
، دار سلسلة ادارة االداء االستراتيجي: توجيه االداء االستراتيجي الرصف والمحاذاةوائل محمد صبحي ادريس، طاهر محسن منصور الغالبي،  

 .100-98ص ، ص 2009ردن، وائل، األ
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 مالي وعمليات التدقيق غير المالييوضح االختالفات بين عمليات التدقيق ال (:8)الجدول رقم
 التدقيق غير المالي التدقيق المالي

يعتمد بشكل رئيسي على المعايير التي تضعها الجهات 
 المسؤولة أو هيئات المعايير المهنية

داخليا على  يعتمد بشكل رئيسي على المعايير التي توضع
 أساس معلومات العمالء والمنافسين

تكون االجراءات رسمية ومعيارية ومتطابقة ما بين 
 المنظمات

تتكيف االجراءات حسب متطلبات المنظمة، ويجب وضع 
 مقاييس تتماشى مع احتياجات كل منظمة 

 تحسن االداءيجب تغيير المعايير عند  تكون المعايير من حيث األساس متشابهة بين تدقيق آخر
ينصب التركيز على االلتزام بالمعايير التي تضعها جهات 

 خارجية
ينصب التركيز على االلتزام بالمعايير التي تضعها جهات 

 داخلية
يتم استخدام معايير التدقيق كطريقة لبناء حالة المصداقية 

 والموثوقية في االجراءات
 اءيتم استخدام بيانات التدقيق كطريقة لتحسين االد

 شهرا 24إلى  18يتم اجراء هذا النوع من التدقيق كل  يتم اجراءا هذا النوع من التدقيق سنويا
يركز على كيفية مساهمة مجموعة واسعة من الوظائف  يركز على المقاييس التي تؤثر على االداء المالي فقط

 بنجاح أو فشل عملية معينة.
، دار اليازوري، عمان، االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي منهج معاصرالمصدر: خالد محمد بني حمدان و وائل محمد إدريس، 

  . 404، ص2009االردن، 
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 ومحاور تطوير العمل الجمركي دارة الجمركيةداء في اإلقياس الالمبحث الثالث: مؤشرات 
طريقة قياس  كون  مؤسسات الخدمية.ال نتاجية عناإل داء في المؤسساتألقياس ا تختلف طبيعة

، يةركباإلدارة الجم داءأللى طريقة موضوعية في قياس اإول وللوص .صعبةداء في المؤسسات الخدمية األ
مع جمركي هي ذاتها تداء داخل أي مجمركية بحيث تكون طبيعة وطريقة األعمال الجتنميط األ فإنه يجب
جهزة الحاسبات أ واستخدام ومع االعتماد الكامل على الميكنة جمركي آخر. معتداء في أي مجطريقة األ

ثال هي: الدقة، السرعة، على سبيل الم داءألعند تقييم ا االعتبار، فإن العناصر التي تؤخذ في ليةاآل
نظام العمل ومدى التعاون مع الرؤساء  حترامام للقانون، حسن معاملة الجمهور، مانة، التطبيق السلياأل

 ....الخوالزمالء
 
 
 
 
 

 دارة الجمركيةاإلفي  الداءالمطلب الول: تصنيف مقاييس 
وصفيا كحسن  وبعضها يمكن قياسه .لسرعة والدقةيمكن قياسه كميا كاما  المقاييسمن يوجد 

وزان ترجيحية لهذه العناصر مع تصميم استمارات بسيطة أإن وضع  املة الجمهور واحترام نظام العمل.مع
نرى  ،علىخضاعها لرقابة الرؤساء األإاؤها من قبل الرؤساء المباشرين و يتم استيف ،الجمركيةداخل المواقع 

خطار العاملين بها إ سلوب القياس ونتائجه يتمأن إداء الخاص بالعاملين، نه وسيلة مناسبة لقياس األأ
 .بشكل دوري 

 الجمركيةدارة في قياس الداء في اإل الكميةو شرات الكيفيةالمؤ الفرع الول: 
داء الجمركي. ويمكن في هذا الفرع أن نفصل من المؤشرات التي تناولت قياس األتوجد العديد 

 فيها أكثر.

  المؤشرات الكيفية والكمية في قياس الداء في اإلدارة الجمركية أوال: مفهوم
وسيلة موضوعية تستخدمها كافة المنظمات لقياس قدرتها  داء الجمركي،معايير قياس األتعتبر 

ول على تنفيذية التي تعتمد في المقام األعلى تحقيق اهدافها بكفاءة، كما هو محدد في خطة العمل ال
داء العاملين بها للحكم االدارات الجمركية بقياس أ استخدام االحصاءات والمؤشرات الكمية، وعادة ما تقوم

الجمركية الحديثة دارات يقومون به وليس هذا هو ما تسعى إليه اإل دة العمل الذيعلى كفاءتهم وجو 
ليات التقليدية التي تتم في كافة المنظمات وليس الجمارك فقط والمتطورة ألن أداء العاملين هو إحدى اآل

 في اإلدارة الجمركية تصنيف مقاييس األداءالمطلب الول: 
 تطبيق بطاقة األداء المتوازن على اإلدارة الجمركيةالمطلب الثاني: 

 العالميةالركائز األساسية لتطوير العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات الجمركية المطلب الثالث: 
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قة وعملية ات جيدة ودقيلييق آهو تطب به دارة الجمركية الحديثة والمتطورة القياملكن ما يجب على اإل
 اآلليات تتضمن إجراءات ومعايير وخطوات وأنشطة كثيرة. ذاتها هذهب لقياس ادائها

 تعريف قياس الداء في اإلدارة الجمركية: -1
توصل إلى نجاح التحديث الجمركي، التي يمكن أن المستخدمة  لألدواتعالة يعني المساهمة الفّ 

بحيث الفكرة الرئيسية لقياس األداء تتمثل في كيفية تسخير المعلومات الم ستقاة واستخدامها في ترشيد 
 .1القرارات

 .2ملية قياس األداء بأنها: جزء من عملية التوجيه وعملية الرقابةكما يعرف ليونيل باسكال ع

 أهمية قياس الداء الجمركي -2
التي  عواملمن العمليات الصعبة كونه يرتبط بجملة من ال في عالم األعمال قياس األداءيعتبر 

أبعاد حيث نكون أمام دراسة المسائل الجمركية، ب وهو نفس الشيء لما يتعلق األمر. يصعب قياسها
بة التهرب من دفع الضري، ومنع لإلفراجي تحصيل اإليرادات، وأقصر وقت مختلفة مثل الزيادة ف

 :3وتمكن أهمية قياس االداء الجمركي في النقاط التالية والعمليات. بساطة اإلجراءاتو ، الجمركية
تحديد متطلبات العمالء: على اعتبار أن اإلدارة الجمركية تتعامل مع القطاع الخاص. ولها عالقة  - أ

ثمة قياس األداء يمكنها من تحديد مستوى نوعية الخدمة المقدمة  بمؤسسات القطاع العام. ومن
 للعمالء ومدى توفرها على مميزات الشفافية والبساطة والسرعة. ومدى رضاهم عنها؛

فهم العمليات: يمكن قياس األداء من تشخيص العمليات التي تحتاج الى اعادة النظر ومن ثمة  - ب
 اصالحها؛

االداء على اتخاذ قرارات صائبة ومن ثمة القضاء على المشاكل  ضبط اتخاذ القرار: يساعد قياس - ت
 التي تحدث بين اعوان الجمارك والمتعاملين؛

التغيير لألحسن: يساهم قياس األداء في التحسين المستمر من خالل تطوير العمليات المتعلقة  - ث
 بالتقييم الجمركي وتسهيل حركة العبور...الخ.

 ية في قياس الداء في اإلدارة الجمركيةالمؤشرات الكيفية والكمثانيا: 
 :. وهي كالتاليخدام عدد من المعايير ومقاييس األداءدارات الجمركية المتطورة يتم استفي أغلب اإل

                                                           
1 Robert Ireland, Thomas Cantens & and Tadashi Yasui, An Overview of Performance Measurement in 

Customs Administrations, World Customs Organization Research Paper No. 13, 2011, p2.  
2
، ابو ظبي، االمارات العربية 2010، مؤتمر بيكارد، قياس الداء: تحديد المنهجيات المناسبة لقياس وتقييم أداء الجماركليونيل باسكال،  

 .02المتحدة، ص
3
Mohd Afandi Md Amin, Measuring the performance of Customs Information Systems (CIS) in Malaysia, 

World Customs Journal, International Network of Customs Universities, Volume 4, Number 2, 2012.  
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لى إ، ونسبة الشهادات المدرجة دراجها في النظامإتم التي  اتشهادال قياسها بعدد تمي :السرعة .1
 ؛يوميادراجها إجمالي عدد الشهادات الممكن إ

 ؛داء العملأاء ثنأ توقع مكن قياسها بعدد حاالت الخطأ التي: يالدقة .2
المباشرين والرؤساء  نالمرؤوسي يخضع هذا العنصر للمالحظة من قبل حسن معاملة الجمهور: .3

 .1دارة الجمركيةالموجهة إلى اإل يضا بعدد الشكاوى أمكانية ربطه إب لى جانإعلى األ
يفيد في تحديد قيمة الواردات والصادرات مما يتيح للعاملين التعرف : هذا المؤشر قيمة الشحنات .4

 على مدى اهمية الدور الذي تلعبه الجمارك في االقتصاد القومي واالتجاهات االقتصادية للبالد.
د هذا المؤشر في المقارنة بين : ويقصد به عدد الرسائل التي يتم استيرادها، ويفيالشحنات حجم .5

 داء على مستوى الوظائف المختلفة.الجمركية بعضها البعض وتحديد األ داراتاإل
: وهذا المؤشر مهم يتم به قياس درجة رضا العمالء حيث ان انخفاض عدد التظلمات عدد .6

 التظلمات بالمقارنة بعدد الشحنات يعكس درجة رضا عالية من العمالء.
 .ألنه يعكس مدى رضا العمالء يضا: هذا المؤشر مهم أللتحكيم تلجأ التي التظلمات عدد .7

يوضح حجم تلك الفئة التي تعترض بشدة على قرارات الجمارك  كونهويختلف عن المؤشر السابق 
 على من درجات التقاضي. سبب كان وتلجأ إلى مستوى أ ألي 

ن ارتفاع هذا المعدل بالمقارنة بعدد الشحنات التي يتم استيرادها في فترة : إالتهريب قضايا عدد .8
الجمركية تلك البنود التعريفية أو النوعيات السلعية التي تحتاج إلى  ن يعكس لإلدارة. يمكن أمعينة

 و تعديالت في التشريعات الخاصة بها.رقابة أكثر أ
: هذا المؤشر من المؤشرات التقليدية التي نسبة عدد العاملين للحصيلة الجمركية/عدد الشهادات .9

ية لبيان درجة تناسب العمالة بها مع حجم العمل ورغم انه ال تستخدمها كافة االدارات الجمرك
رات دادم ألغراض المقارنة بين اإلنه يستخبية من ناحية التحليل االقتصادي أيجايعكس أي نتائج إ

 و بين جمارك الدول.الجمركية داخل البلد الواحد أ
كثر المؤشرات شيوعا أ هذا المؤشر يعتبر من زمن االفراج )متوسط معدل زمن االفراج شهريا(: .10

نه ة الجمركية للمجتمع التجاري حيث أوايجابية في قياس مدى كفاءة الخدمة التي تقدمها االدار 
 .2بطاءدى مهارة الجمارك في أداء وظائفها دون إيعكس م

: من المؤشرات الشائع زمن االفراج للشحنات التابعة للنظم الخاصة )معدل متوسط شهريا( .11
وردين دارة الجمركية لفئة التجار والمستى كفاءة الخدمة التي تقوم بها اإلمداستخدامها لقياس 

                                                           
1
ي حول االداء المتميز للمنظمات والحكومات، ، الملتقى الدولتطوير اداء اجهزة الموارد السيادية: تجربة الجمارك المصريةفرج عبدالفتاح فرج،  

 .44م االقتصادية، جامعة ورقلة، صكلية الحقوق والعلو 
 

2
Organisation Mondiale Des Douanes, Guide permettant de mesurer le temps nécessaire pour la mainlevée, 

Version 2, Bruxelles, 2011, p7. 
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 .نظمة الجمركية الخاصة كالسماح المؤقت والدروباك وغيرهماالذين يتعاملون من خالل األ
 .1ويعكس هذا المؤشر مدى كفاءة الجمارك في القيام بالوظائف التخصصية

هذا المؤشر يعتبر أهم مؤشرات قياس األداء حيث  دين:زمن االفراج لخدمة كبار العمالء المستور  .12
لي فإن خفض زمن وبالتا .بالمائة من الواردات 50كثر من أن هذه الفئة من المستوردين تمثل أ

 فراج لجميع الواردات.ورة انخفاض المعدل العام لزمن اإلفراج لهذه الفئة يعني بالضر اإل
هذا المؤشر يعتبر من المؤشرات المكملة للمؤشر  زمن االفراج لخدمة كبار العمالء المصدرين: .13

والذي يعكس اهتماما مضاعفا لهذه الفئة من المصدرين والمنتجين الوطنيين والذين  .السابق
جراءات لصادرات وبالتالي فإن تخفيض زمن إنهاء إبالمائة من ا 50يقومون بتصدير ما يزيد على 

ما جمركيا مشروعا للصناعة الوطنية واالقتصاد يعني بالضرورة تشجيعا ودع ،التصدير لشحناتهم
 .2الوطني

ي تطبق على يترجم مدى وضوح وشفافية االجراءات الجمركية الت :متوسط معدل المهمل شهريا .14
ب سباتي يتركها اصحابها ألي سبب من األن ارتفاع معدل البضائع المستوردة الجميع الفئات، أل

 للمتعاملين مع الجمارك.و واضح أيعكس واقعا اجرائيا غير مفهوم 
هذا المؤشر يعكس مدى التزام العمالء ومدى ثقة الجمارك  ولى:نسبة طرق التقييم طبقا للمادة األ .15

في عمالئها ألن قبول الجمارك للقيمة الفعلية يعني قبول المعلومات التي قدمها المستورد وبالتالي 
 . 3يتحدد معدل الثقة بين الجانبين من خالل هذا المعدل

معلومات يعكس مدى كفاءة عملية جمع ال :نسبة الضبطيات المرتبطة بمعلومات االستخبارات .16
 .4دارات المكافحة والتحريات واالستخباراتإو أومهارة العاملين بوحدات 

ن ارتفاع هذا المعدل والذي يقاس إ معدل البضاعة المضبوطة على الحدود من السلع المخالفة: .17
اجمالي الشحنات المارة عبر المنفذ الحدودي انما يعبر عن ان هذا  بعدد الحاالت المضبوطة الى

المنفذ يحتاج الى مزيد من الرقابة والسيطرة حيث ان المهربين يعتبرونه مكانا جيدا لمرور 
 .5مهرباتهم

 

                                                           
1

الهدف منها هو خدمة المؤسسة االقتصادية وزيادة  -كما سبق وأن تكلمنا عنها–توفر االدارة الجمركية جملة من االنظمة الجمركية االقتصادية  
 ربحيتها. ومن ثمة ينبغي أن يكون االفراج عن السلع في هذه االنظمة بطريقة سريعة. 

 خضر للمتعاملين الكبار والموثوق فيهم.اق األو دارة الجمركية نظام الر سبيل المثال توفر اإلعلى  2
3

في هذه الحالة نحن بصدد قضية التقييم الجمركي أين درسنا في الفصل السابق كيف يتم االنتقال من طريقة الى أخرى وفق تسلسل محدد. لكن  
 .واالدارة الجمركيةعندنا تقبل الطريقة االولى مباشرة دليل على العالقة الكبيرة والثقة العميقة بين المتعامل 

4
الوظائف  تتوقف قوة هذا المؤشر على مستوى قوة وفعالية نظام االستخبارات واالستعالم الجمركي في االدارة الجمركية. ونظرا ألهمية هذا النوع من 

 لقام من البحث.الجمركية نجد أنه خصصت له مديرية مستقلة في الهيكل التنظيمي لإلدارة الجمركية الجزائرية وسوف نوضحها في ا
5
 .24، ص58، العدد 2015، فصلية تصدر عن هيئة الجمارك القطرية، دولة قطر، اكتوبر معايير قياس الداء الجمركيمجلة الجمارك،  
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 المستوى الدوليالجمركي على  داءقياس المؤشرات : اثاني
تعتمد  دارات الجمركية(الجمركية )اإل الضرائبدارات المكلفة بتحصيل في جميع أنحاء العالم اإل

ات الرئيسية لألداء منبثقة عن األهداف ن المؤشر لإلشارة أداء. المؤشرات الرئيسية لقياس األ على
 دائها.إدارة الجمارك تستخدم أيضا هذه المؤشرات األساسية لقياس أو . االستراتيجية

 وتشمل هذه المؤشرات الرئيسية ما يلي:
 ال للقانون التطبيق الفعّ  يراداتاإل تحصيل وجمع
 حماية المجتمع تسهيل التجارة 

 من الحدودأ دارة المخاطرتسيير وإ
Source: P. Seth, Mesure des performances de la douane,  mauritius revenue authority, p03, 

7/06/2015 http://www.mra.mu/ 

 
 الجمركية تداء على مستوى بعض اإلدارا: نماذج قياس الالفرع الثاني

نتناول في هذا الفرع بعض التجارب العالمي في مجال وضع مقاييس لألداء الجمركي ويمكن أن 
 نلخص هذه المعايير وفق الطرح التالي:

 عرض نموذج الجمارك الجزائريةوال: أ
من المؤشرات، التي تساعد على تقييم أدائها. وهذا بناء  تستخدم إدارة الجمارك الجزائرية العديد

فراج عن مؤشر زمن اإل على توصيات منظمة الجمارك العالمية. حيث يعتبر أشهر مؤشر يتم استخدامه
 يرادات المحققة خالل سنة مالية معينة. إلى استخدام مؤشر يتعلق بحجم اإل البضائع. باإلضافة كذلك

وهي تختلف من مديرية  .ات الجهويةيفرعية تستعمل على مستوى المدير كما تم كذلك وضع مؤشرات 
حسب طبيعة النشاط في تلك المناطق التابعة للمديرية. فعلى سبيل المثال توجد  ،جهوية إلى أخرى 

 :1المؤشرات الفرعية التالية على مستوى المديرية الجهوية للجمارك بسطيف كالتالي
. وكذا السلع نلدعوات المسجلة من طرف أعوان الجمارك ضد المخالفيمؤشرات متعلقة بالمخالفات وا -1

 المحجوزة؛
. وكذا السلع نمؤشرات متعلقة بالمخالفات والدعوات المسجلة من طرف أعوان الجمارك ضد المخالفي -2

 المحجوزة على مستوى الموانئ والمطارات؛
 ؛على مستوى الموانئ والمطارات المخالفات المتعلقة بالصرف -3
 ق والرسوم بعد اعادة التقييم؛معدل الحقو  -4

 (.4) ولمزيد من التفاصيل أنظر الملحق رقم

                                                           
1
 .2016 ، المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، الجمارك الجزائرية.ول مؤشرات الداءدجالمديرية الفرعية لإلعالم واالتصال،  

http://www.mra.mu/
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 نيوزيلنداجمارك نموذج عرض ثانيا: 
تسعى إدارة الجمارك النيوزيلندية إلى تطوير عمل مصالحها والمساهمة في حماية الحدود وتطوير 

وضعت جملة من المؤشرات التي على أساسها تقيم مدى كفاءة  سالتجارة المشروعة. وعلى هذا األسا
 .1عملها

 ويمكن توضح جملة هذه المؤشرات من خالل الجدول الموالي.
 لجمارك نيوزيلندا الرئيسية الداءقياس  مؤشرات (:9)الجدول رقم

 المؤشرات االهداف
 الوقت الالزم لجمركة المسافرين والبضائع؛ .1 تسهيل التجارة

المتعاملين )المستخدمين( المقاس من طرف رضا  .2
 اصحاب المصلحة.

 مستويات احترام وانفاذ القانون على الحدود؛ .1 من الحدودأ
 ثقة اصحاب المصلحة؛ .2
 النتائج الميدانية .3

 ؛مسح صورة حول المتعاملين التجاريين .1 بناء عالقات فعالة مع المتعاملين
 اتفاقيات تقيم عالقات رسمية. .2

 معدالت تحصيل االيرادات الضريبية؛ .1 تحصيل االيرادات
 اخالقيات العمل ومدى االلتزام بها .2

Source: report of the NEW ZEALAND customs service, 2015,15/12/2016 

http://www.customs.govt.nz/news/resources/corporate/Documents/AR20142015.pdf  

 

 ردنال  عرض نموذج جمارك: ثالثا
والتي جاءت  .طار االلتزام والتسهيلردنية بجملة من األنشطة التي تصب في إاأل قامت الجمارك

قليم ودول العالم. ك للتعاون القائم بين دول اإلوتجسيدا كذل .تجسيدا لمبادئ منظمة الجمارك العالمية
ردنية تلعب دورا رئيسيا في مراقبة االلتزام فإن الجمارك األ ،مداد العالميةواسهاما منها في تأمين سلسلة اال

وتحقيق متطلباته. من خالل القيام باألنشطة التالية وفق طريقة حديثة وعصرية )مكافحة التهريب؛ حماية 
الفكرية؛ القائمة الذهبية؛ الجودة الجمركية؛ الترفيق الجمركي والتتبع االلكتروني  حقوق الملكية

 .2واالستخبار(
داء حددت اإلدارة الجمركية األردنية خمسة مجاالت لقياس األولضمان الدقة في التنفيذ والتقييم 

 نوردها في الجدول التالي:

                                                           
1
 report of the new zealand customs service, 2016,  15/12/2016 

http://www.customs.govt.nz/news/resources/corporate/documents/ar20152016.pdf  
2
، 2011، الجمارك االردنية، عمان، االردن، )عالم التطور التكنولوجي وتبسيط االجراءات( 2010التقرير السنوي مديرية التخطيط والتنظيم،  

 .34ص

http://www.customs.govt.nz/news/resources/corporate/Documents/AR20142015.pdf
http://www.customs.govt.nz/news/resources/corporate/documents/ar20152016.pdf
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 ردنيةالجمركية ال مجاالت قياس الداء في اإلدارة (: 10الجدول رقم)
 رئيسيةال الداء مؤشرات داءمجاالت ال

 مدة الجمركة؛ .1 جراءات الداخليةاإل
 نسبة البضائع المفحوصة والممنوعة؛ .2
 قيمة المحجوزات والغرامات المالية؛ .3
 عدد حاالت حقوق الملكية الفكرية؛ .4
 االيرادات الضريبية المحصلة في نهاية الرقابة الالحقة؛ .5
 البضائع الممنوعة المصادرة.قيمة ونوع  .6

 عدد التكوينات؛  .1 التكوين والتدريب
 عدد برامج التدريب. .2

 استجوابات عن مدى رضا المستخدمين؛ .1 رضا المستخدمين
 صورة المتكونة لدى المستخدمين عن المعايير االخالقية؛لا .2
 عدد ونوع الدعاوي. .3

االتفاقيات مع اصحاب 
 المصلحة

 االدارات الجمركية؛االتفاقيات مع بقية  .1
 االمتثال التفاقيات منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية. .2

 عدد الشكاوي والدعاوي المتعلقة باألمور االخالقية؛ .1 الحوكمة المنظميةمعايير 
 عدد المخالفات المتعلقة باألمور االخالقية .2
 

Source: Michael J. Watts; Walter Hekala, Developing Service Standards and Performance Indicators for 

Customs, the United States Agency for International Development, Office of Economic Opportunities USAID 

Jordan, 2006, p10. 

 الجمركي داءال لقياس المتطلبات القيام بنظام فعّ : رابعا
في خدمة المجتمع  الذي تقوم به ،داءبتطبيق نظام جيد لقياس األي تقوم دارة الجمركية لكن اإلإ

 ساسية:لى القيام بعدد من الخطوات األإالتجاري تحتاج 
 ؛االستراتيجيةهدافها أ تقوم بتحديد  .1
 ؛دارية من وحداتهاإهداف الفرعية لكل وحدة تقوم بتحديد األ .2
 ؛لى معايير قابلة للقياس الكميإهداف تقوم بترجمة كل هذه األ .3
 ؛ليهإداء المستهدف المطلوب الوصول تقوم بتحديد األ .4
داء مدى واقعية األالعام لألداء و  االتجاهفعلي باألداء المستهدف لمعرفة داء المقارنة األ .5

 المستهدف.
ليات آهو تطبيق  .والمتطورة القيام به دارة الجمركية الحديثةيجب على اإلما وبالتالي يمكننا القول أن: 

نشطة كثيرة تهدف أجراءات ومعايير وخطوات و إليات تتضمن وهذه اآل .ئهاداأوعلمية لقياس جيدة ودقيقة 
 همية:سئلة في غاية األأجابة على ثالثة لى اإلإجميعها 
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 هداف؟هل تحققت األ .1
 هداف بكفاءة؟األهل تحققت  .2
 ين موضع الخلل؟أ .3

 دارة الجمركيةاإل المتوازن في داءتطبيق بطاقة ال: المطلب الثاني
كنا قد تناول في المبحث السابق النماذج التقليدية والنماذج الحديثة في قياس األداء. وبينا أوجه 

وازن التي من داء المتلنموذج الحديث متمثل في بطاقة األالقصور في تلك النماذج التقليدية . حيث جاء ا
ا حاولن .جالنموذمن هذا  تفادةالمالية وغير المالية. وبغرض االس داء وفق المؤشراتخاللها يتم قياس األ

 دارة الجمركية. أن نبين كيف يتم اسقاطه على اإل

 من منظور منظمة الجمارك العالمية المتوازن  داءالفرع الول: نموذج بطاقة ال
دارة . واسقاطه على اإلقامت منظمة الجمارك العالمية بتكييف نموذج بطاقة األداء المتوازن 

 دارة الجمركية.لتطوير مقاييس األداء المطبقة في اإل، كمحاولة منها الجمركية

 داء المتوازن من منظور جمركي: مكونات بطاقة الأوال
 منظمة الجمارك العالمية من المحاور التالية: تتتكون بطاقة األداء المتوازن التي أعد

 محور النتائج التنظيمية )المحصالت(؛ .1
 محور أصحاب المصلحة؛ .2
 ؛العمليات الداخلية محور .3
 .محور النمو والتعلم .4

لى الطرح الخاص ض التسميات تم تغييرها لكي تصبح أقرب إن هناك بعأولعل األمر المالحظ، 
 .كثر وضوحاولعل الشكل التالي يكون أ .يةلجمركدارات ااإلب
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 منظمة الجمارك العالمية داء المتوازن من منظوريوضح مكونات بطاقة ال (:17)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Source: World Customs Organization, Strategic Leadership in Information Technology, IT Guide for 

Executives, p06  

 داء المتوازن للجمارك وفق نهج بطاقة ال االستراتيجية الهداف: اثاني
 ساسي له جملة من المكونات الفرعية:اصر السابقة الذكر بحيث كل مكون أهي نابعة من العن

 يوضح مكونات محور النتائج التنظيمية في بطاقة الداء المتوازن الجمركية (:11)الجدول رقم
 النتائج التنظيمية

 الخطط الرئيسية الداء مؤشرات الهدف االستراتيجي
 الفحوصات؛ ألجراءكثر خطر تحديد المجاالت األ .1 ساسايرادات أاإل يراداتجمع حماية اإل

 تعزيز استرداد الحقوق تجاه المدينون العام؛ .2
 ادخال الدفع االلكتروني. .3

 عدد قضايا التهريب المكشوفة؛ .1 تعزيز القانون 
نخفاض في عدد إلامستوى  .2

 قضايا التهريب.

 زيادة دوريات الحدود؛ .1
 تحسين تبادل المعلومات االستخبارية. .2

التخليص  وقت في التحسن تسهيل التجارة
 .)االفراج(

 فراج(التخليص )اإل لتحسين العاملة القوى  توزيع إعادة .1
 الذروة؛ فترات خالل

 .على الحدود العمليات تحسين .2
 
 

 النتائج التنظيمية )المحصالت(
 

 جمع وحماية االيرادات
 

 تسهيل التجارة تعزيز القانون 

 اصحاب المصلحة
 

 اعمال -شراكة جمارك  تنسيق ادارة الحدود كفاءة خدمة دافعي الضرائب

 العمليات الداخلية
 

 تعزيز الشفافية تحسين قدرات االستخبار واالستعالم تحسين االنظمة والعمليات

 النمو والتعلم
 

 ادارة المعرفة التدريب تعزيز في التدريب الشراكة الدولية
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في بطاقة الداء المتوازن  أصحاب المصلحةيوضح مكونات محور (: 12) الجدول رقم
 الجمركية

 صحاب المصلحةأ
 الخطط الرئيسية الداء مؤشرات الهدف االستراتيجي

كفاءة خدمة دافعي 
 الضرائب

 دارة الطابور واالنتظار؛تحسين إ .1 تقليل وقت االنتظار في شباك الدفع
 ادخال الدفع االلكتروني. .2

 المنسقةعدد عمليات التفتيش  دارة الحدودتنسيق إ
 والمشتركة؛

 

 الحكومية الجهات مع تفاهم التفاوض حول مذكرة .1
 الشريكة؛

 الحدودية؛ العمليات تحسين .2
 تحسين تبادل المعلومات االستخبارية. .3

زيادة المشاركة في االحداث  .1 عمالأ - جمارك شراكة
 ؛والفعاليات

التحسين والزيادة في  .2
 .استطالعات الرأي

المشترك بين قطاع نشاء هياكل خاصة بالعمل إ .1
 االعمال والجمارك؛

 تنظيم الفعاليات والتظاهرات. .2

 
صحاب المصلحة والمنظور ن المنظورين السابقين )منظور أمن خالل هذا الطرح نالحظ أ

، لذا تعتبر من ضمن مكونات البيئة الخارجية ومن ثمة تكون هناك صعوبة في التحكم فيها .التنظيمي(
بين هذه العناصر.  يجاد نوع من المرونة في التنسيقمراعاة ذلك من خالل إ رة الجمركيةداوجب على اإل

 كثرالذي يعتبر مؤشر فرعي نجده ممكن أن يؤثر في أن فيما يخص الدفع االلكتروني و كما نجد كذلك أ
 :1من هدف ونوضح ذلك كالتالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 World Customs Organization, Strategic Leadership in Information Technology, IT Guide for Executives, 

p07 

 

 جمع وحماية اإليرادات

 كفاءة خدمات دافعي الضرائب

 يراداتالمستهدف اإل

 تحسين وقت االنتظار في شباك الدفع
 ادخال الدفع االلكتروني

 الخطط مؤشرات الداء الرئيسية هداف االستراتيجيةال
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 في بطاقة الداء المتوازن الجمركية كونات محور العمليات الداخليةيوضح م (:13)الجدول رقم
 العمليات الداخلية

 الخطط الرئيسية الداء مؤشرات الهدف االستراتيجي
 دارة المشاريع؛تحسين إ .1 عدد مشاريع التحسين المحددة والعمليات نظمةال  تحسين

تعليمات تحسين الوثائق المتعلقة ب .2
 جراءات العملية.العمل وتوحيد اإل

 ستخباراال قدرات تحسين
 ستعالمواال

عدد الحاالت الناتجة عن االستخبار 
 واالستعالم

 تنظيم وظائف االستخبارات؛ عادةإ  .1
تحسين تبادل المعلومات  .2

 االستخبارية.
زيادة في تدفق الحركة التجارية على  .1 الشفافية تعزيز

 ؛شبكة االنترنيت
تحسين في معدل فائدتها في شبكة  .2

 ؛االنترنيت
 .التحسين في تصور التصنيف العالمي .3

 تعزيز وتفعيل موقع االنترنيت؛ .1
 خالل من الذاتية الخدمة ترقية .2

 العامة. المشاركة

Source: World Customs Organization, Strategic Leadership in Information Technology, op.cit, 

p07.  

 حيث للمنظمة. الداخلية األبعاد على أكثر المصطلح يوحي كما الداخلية، يركز منظور العمليات
 إلى تحتاج التي للمنظمة الداخلية العمل مجاالت على تركيزا أكثر تكون  والخطط الرئيسية األداء مؤشرات

 .التنظيمية ومنظور النتيجة المصلحة منظور أصحاب دعم أجل من تحسين
فة للمنظمة والجدول كما ال ننسى منظور النمو والتعلم والذي يعتبر ايضا هام لما يعطيه من قيمة مضا

 هم تفاصيله:التالي يوضح أ 
 في بطاقة الداء المتوازن الجمركية كونات محور النمو والتعلميوضح م (:14)الجدول رقم

 النمو والتعلم
 الخطط الرئيسية الداء مؤشرات الهدف االستراتيجي

الشراكة الدولية في 
 التدريب

 الجمارك مع تفاهم مذكرة إبرام
 المجاورة

 المشتركة الدولية األنشطة من عدد

مذكرات تحديد الشركاء المحتملين إلبرام معهم  .1
 التعاون؛

ات تبادل شبكي(/ فعاليلقامة التواصل)الربط اإ .2
 جنبية.المعرفة مع نظيراتها األ

وخارطة  التدريبية االحتياجات تحليل تنفيذ .1 عدد ساعات التدريب لكل موظف تعزيز التدريب
 طريق للتدريب؛

 الوعي مستوى  لرفع للموظفين انخراط إجراء .2
 التدريب. حول

 الذاتي التعلم لتسهيل الداخلية الشبكة تعزيز .1  ؛زيادة في تدفق شبكة االنتراناتت ادارة المعرفة
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شبكة  تدفق معدل تحسين 
 .االنترنيت

 

 المعرفة ؛ وتبادل
 المشاركة خالل من الذاتية الخدمة ترقية .2

 العامة.
Source: World Customs Organization, Strategic Leadership in Information Technology, op.cit, p08  

 
. للمنظمة التنظيمية الجوانب وتنمية القدرات بناء احتياجات على والنمو يركز منظور التعلم

 أي في أهمية األكثر العنصر على التركيز جلب خالل من والمتكررة، المستمرة التحسين عملية ويكمل
 .وإدارتها وتحسين لتمكين الالزمة والعمليات النظم عن فضال ها،ا افرد: منظمة

 داء المتوازن تطبيق بطاقة الوفق  تحديث الجمارك الردنية نموذجالفرع الثاني: 
دارة . شمل كل مجاالت اإلصالح وتطويربتبني نموذج إ ،ردنيةاإلدارة الجمركية األقامت 

كآلية يتم من خاللها قياس  ،داء المتوازن البارز فيه، هو ادخال نموذج بطاقة األ ولعل الشيءالجمركية. 
 .األردني األداء الجمركي

 أوال: التطور التاريخي لبرنامج تحديث الجمارك الردنية
. أين أظهرت الجمارك 1997انطلقت اإلدارة الجمركية األردنية في برنامج تحديثها منذ سنة 

تسهيل التجارة المشروعة.  األردنية التزاما بتحسين عمليات التخليص الجمركي. والرقابة الحدودية بغرض
وتم ذلك من خالل إعطاء األولوية الستخدام تقنيات المعلومات وزيادة مستوى التنسيق بين اإلدارات 
الحكومية ذات العالقة بتسهيل التجارة. وكان برنامج التحديث الجمركي مدفوعا بحاجة الحكومة إلى زيادة 

ية في الخدمات الجمركية. حيث أسهم تطبيق التكنولوجيات حصيلتها من اإليرادات. وتحقيق النزاهة والشفاف
 الحديثة في جعل إجراءات التخليص الجمركي أكثر دقة وتحديثا. واإليرادات أكثر استقرار.

 ردنيةث الجمارك ال العناصر المكونة لبرنامج تحديثانيا: 
 :1ويتكون برنامج التحديث من العناصر التالية

الواحدة في عدد من النقاط الحدودية، ومراكز الجمارك الداخلية، ويشمل ذلك انشاء مواقع للنافذة  - أ
 ؛2تركيب شبكة تلفزيونية مغلقة ونظم أشعة أكس متطورة لفحص البضائع في المواقع الحدودية

ردنية من النظام اآللي للبيانات الجمركية إلى عالم النظام ي للجمارك األترقية نظام التخليص اآلل - ب
 :من خالل نات الجمركية. والبنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت السلكية الالزمةاآللي للبيا

ردنية؛ مركز البيانات في مقر الجمارك األتشغيل عالم النظام اآللي للبيانات الجمركية؛ ترقية 
ت نشطة الجمارك؛ تركيب نظم متكاملة للتحكم في البواباء مركز معالجة الكوارث بعيدا عن أانشا

                                                           
1
 Case Stories, Customs Modernization in Jordan, 15/05/2016 

http://tfig.itcilo.org/cases/Jordan.pdf  
2
 jordan customs administration modernization program: final report,2009, p5.  

http://tfig.itcilo.org/cases/Jordan.pdf
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حيث يسمح بدخول وخروج المركبات من مستودعات الجمارك فقط بعد أن تظهر بطاقتها 
 االلكترونية أنها قد أكملت كل المتطلبات القانونية.

بناء القدرات الذي تضمن توفير التدريب عن كيفية استخدام نظم المعلومات واالتصاالت الجديدة  - ت
اصحاب االعمال والوسطاء. فضال عن موظف جمارك والمستخدمين من  1900لما يزيد عن 

المساعدة الفنية للتصدي للمآزق في مختلف المجاالت. واستخدام أجهزة نظام تحديد المواقع 
 العالمي على المركبات العابرة لتتبع حركتها. 

تحسين االتصاالت بين الجمارك االردنية ومجتمع االعمال عن طريق مراكز الخدمات الجمركية  - ث
 الجمهور وادارة العالقات العامة ومواقع االنترنيت.وحمالت توعية 

 ردنية من خالل تطبيق بطاقة الداء المتوازن دارة الجمركية ال ثالثا: تطوير قياس الداء في اإل 
توجهت  وبغرض تطوير أدائها .بناء على البرنامج االصالحي الذي شرعت فيه الجمارك االردنية

باقة في تطبيق نموذج بطاقة األداء ردنية السّ تعتبر الجمارك األحيث  داء حديثة.نحو تبني مقاييس قياس أ
عطاء الصورة وإ  .رادة حقيقية نحو االهتمام بالعمل الجمركييدل على أن فيه إدائها. وهذا المتوازن لقياس أ

 مام المتعاملين.المثلى عن اإلدارة الجمركية أ
وتطبيقه في اإلدارة الجمركية األردنية من خالل الشكل ويمكن توضيح نموذج في بطاقة األداء المتوازن 

 الموالي:
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 ردنيةزن من منظور اإلدارة الجمركية ال تواداء الممكونات بطاقة ال (:18الشكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Source: Raed I. Ababneh,  A Comprehensive Performance Evaluation of the Jordanian Customs 

Department Using the Balanced Scorecard, Jordan Journal of Business Administration, Volume 4, No. 4, 

2008, p467. 

 ردنية وفق منظور بطاقة الداء المتوازن:للجمارك ال  ةهداف االستراتيجيرابعا: ال
( من خالل تحليل 2016-2014للفترة ) ت اإلدارة الجمركية األردنية األهداف االستراتيجيةحدد

داء الخدمة. وهذا وفق محاور بطاقة األوكذا دراسة احتياجات متلقي  .مؤشرات البيئة الداخلية والخارجية
 المتوازن كالتالي: 

  

 الرؤية واالستراتيجية
دعم االقتصاد الوطني، 

 ترقية االستثمار
 تسهيل التجارة

 

 رضا العمالء
سرعة االجراءات 
 االجراءاتشفافية 
المساواة في المعاملة 

 

 والبيئة العمليات الداخلية
ظام االتصال، الالمركزية، دعم االدارة العليا، ن

 التفويض،...الخو  المعلومات
 حماية البيئة

 ماليا
نسبة االيرادات الى االيرادات الكلية 
 نسبة االيرادات الى االيرادات

 المحلية
المساهمة في االيرادات المحلية 

 النمو والتعلم
 التدريب، التكنولوجيا، العمل الجماعي، االبتكار
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 محاور وفق -2016-2014للفترة  للجمارك الردنية يوضح الخطة االستراتيجية (:15)الجدول رقم
 داء المتوازن بطاقة ال

 المحور
Perspectives 

 هداف االستراتيجية ال
Objectives 

 الغايات المؤسسية 2016 2015 2014
Goals 

 % 5 % 5 % 5 زيادة الحاصالت الجمركية المالي
  ؛رفد الخزينة باإليرادات -1
المساهمة في رفع كفاءة االقتصاد  -2

 .الوطني
المتعاملين 

 والمجتمع
زيادة رضا الشركاء ومتلقي 

 الخدمة
5 % 4% 4.5 

% 
تسهيل حركة التبادل التجاري بين 

 .المملكة والدول األخرى 
 % 25 % 33 % 50 المبادرات المجتمعية زيادة

زيادة فعالية عمليات  العمليات والبيئة
مكافحة التهريب واالنشطة 

 التجارية غير المشروعة

نشطة التجارية غير من األالحد  % 6 % 7 % 11
 .المشروعة

زيادة ضبط البضائع الخطرة 
 والمضرة بيئيا

االستثمار وتعزيز قدرة الصناعة  تشجيع % 15 % 10 % 10
 .الوطنية على المنافسة

تخفيض زمن االفراج عن 
 البضائع

تسهيل حركة المسافرين والتبادل  % 3 % 3 % 3
 .التجاري بين المملكة والدول االخرى 

زيادة فعالية الموارد البشرية  التعلم والنمو
 واجراءات العمل

24 % 5 % 4 % 
كفاءة االقتصاد في رفع المساهمة  -1

  االستثمار؛وتشجيع  الوطني؛
تعزيز قدرة الصناعة الوطنية على  -2

  ؛المنافسة
ل تسهيل حركة المسافرين والتباد -3

  ؛خرى التجاري بين المملكة والدول األ
الحد من االنشطة التجارية غير  -4

  ؛المشروعة
  رفد الخزينة باإليرادات -5

، الجمارك األردنية، عمان، األردن، 2016-2014الخطة االستراتيجية مديرية االستراتيجيات والتطوير المؤسسي، المصدر: 
 .7، ص2016
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 والدروس المستفادة ردنية: آثار برنامج تحديث الجمارك الردنية على تسهيل التجارة ال خامسا
الوكاالت الحكومية المعنية بالرقابة نتج عن تطبيق برنامج التحديث الجمركي تحسين في أداء 

الحدودية. كذلك نتج عنه اختصار في الوقت الذي كانت تستغرقه عمليات االستيراد والتصدير بأيام 
 .1كثيرة
أن أي مشروع لتحديث وتطوير  ردنية:ة من عرض تجربة تحديث الجمارك ال الدروس المستفادأما 

 ة من المقومات وهي:العمل الجمركي يحتاج إلى ضرورة توفر مجموع
 دارة العليا لإلدارة الجمركية؛الدعم غير المحدود من اإلااللتزام و  - أ

 ضرورة توفر الموارد المالية والمادية والبشرية الكافية إلنجاز المشروع؛ - ب
 ضرورة توفر شبكة اتصاالت حديثة؛  - ت
 االطار القانوني السليم والتحديد الواضح لنطاق المشروع؛ - ث
فراد، مؤسسات( الناشئة عن االتصال الوثيق معهم الشركاء االقتصاديين )أالطيبة مع العالقة  - ج

 بشأن التقدم المسجل في برنامج التحديث بواسطة مواقع التواصل االلكترونية؛
المشاركة الفاعلة في االتفاقيات الدولية واالستفادة من الدعم الفني المقدم من منظمة الجمارك  - ح

 العالمية.

 الركائز الساسية لتطوير العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات الجمركية العالميةالمطلب الثالث: 
التوجه المعاصر إلى بناء نموذج إداري جمركي، يواكب جملة التغيرات من خالل  يتطلب

تشخيص الوضع القائم. وبناء استراتيجية شاملة تمكن من تحقيق أهداف اإلدارة الجمركية التي تنخرط 
 ضمن استراتيجية الدولة. الهادفة إلى بناء اقتصاد مستدام وم نِتج. 

 للعمل الجمركي الخريطة التنظيميةو  والتشريعي انونيطار القتطوير اإلالفرع الول: 
 نتناول في هذا الفرع ما يلي:

 تطوير اإلطار القانوني والتشريعي أوال:
إن تحديث القوانين الجمركية الرامية إلى توفير بيئة قانونية داعمة. تعتبر بمثابة دعائم أساسية في 
عملية اإلصالح الجمركي. وفي هذا السياق تستطيع اإلدارة الجمركية أن تتبنى أحكام اتفاقية كيوتو 

كذا أفضل الممارسات المعدلة )منظمة الجمارك العالمية(. كونها توفر اإلطار التشريعي المناسب. و 
العالمية لتطوير العمل الجمركي. وتنسيقه بين اإلدارات الجمركية في دول العالم المختلفة. وبإمكان 

                                                           
 23/09/2016 انظر الرابط التالي: ؟تحقيقه في خطتنا االستراتيجيةما الذي ننوي ردنية، الجمارك األ 1

http://www.customs.gov.jo/pdf/strategy_10.pdf  

http://www.customs.gov.jo/pdf/strategy_10.pdf
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 االندماجاإلدارات الجمركية األطراف في هذه االتفاقية، تكيّيف سياساتها وإجراءاتها بطرق مختلفة من أجل 
 .1في العمل الجمركي على المستوى الدولي

 لجماركدارة االخريطة التنظيمية إلثانيا: 
دارة في هاز تنظيم اإلبخبرة ج ستعانةاالوقد تكون  .تمتع الخريطة التنظيمية بالمرونةن تأ نبغيي

سلوب المناسب إلعادة هيكلة يه ضرورات العمل بالمصلحة وهو األ، فضال عما تقتضهذا المجال
هداف العمل الجمركي بيسر وسهولة، أ ، وبما يحقق دارةالجهاز المركزي للتنظيم واإل عتمادباالمصلحة 

  .خرى أجهة ، وحقوق العاملين والمتعاملين من وق الخزانة العامة للدولة من جهةيحافظ على حق نضباطوا

 كفاءة وتنمية المورد البشري في اإلدارة الجمركية الفرع الثاني: 
التطور النظري والبحثي حول عالقة تسيير الموارد البشرية واألداء في عقد الثمانينات من  بدأ

ّتاب تربط بين استراتيجية دوائر القرن الماضي. أين بدأت سلسلة من المقاالت والكتب لمجموعة من الك  
واضح ونظامي بين قامة تكامل ( إلى إharvardدعو مجموعة هارفارد)األعمال. وإدارة الموارد البشرية. ت

    .2استراتيجية الشركة وممارسات تسيير الموارد البشرية المستخدمة إلدارة القوى العاملة في تلك الشركة

 ودور المدير االستراتيجي والتكنولوجيات الحديثة أوال: مفهوم تنمية الموارد البشرية

 مفهوم تنمية الموارد البشرية -1
ثروة أو ايرادات من خالل استخدام مهاراته ومعرفته وليس من يمكن للمورد البشري أن يحقق 

خالل عملية التحويل والتغيير التي تحدث للموارد المادية. فبدون هذه المهارات والمعرفة يصبح الفرد 
 عاجزا أو ذو قدرات محدودة تمنعه من احداث التحول واالستعدادات الالزمة ألداء مهامه.

البشري في كونه اداة التقدم والتطوير والتغيير. وقد قامت العديد من وتكمن أهمية تنمية المورد 
المنظمات في الوقت الحالي بإنشاء ادارة متخصصة في تطوير المناهج والمواد التي تساعد على تنمية 

 . 3مهارات الموارد البشرية

 دارة الجمركيةفي تنمية الموارد البشرية في اإل االستراتيجي دور المدير -2
هو الشخص الذي ينظر إلى ما وراء العمل، ويتعامل مع الدولة والجهات المعنية الخارجية بغية 
ممارسة النفوذ على أو وضع أو ابالغ السياسات التي ت عنى الجمارك بتطبيقها، ويتولى المسؤولية عن 

                                                           
1
A.C. Djebara, La refonte du code des douanes, entre les contingences du passé et les exigences de la 

modernité, revue des sciences économiques  et de gestion, éditée par la faculté des sciences économiques, 

commerciales  et des sciences de gestion, université  Sétif  01 , Algérie, n: 15, 2015, p 83.  
2
القاهرة،  ، ترجمة عبد الحكم أحمد الخزامى، دار الفجرإدارة الموارد البشرية والداء التحديات واالنجازاتجآب بآيو، دافيد جيست وباتريك رايت،  

 .5، ص2015مصر، 
3
 .13، ص2016، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، التدريب ودوره في الجودة الشاملة للمنظماتبن عيشي عمار،  
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ر العام أو يكون عضوا أدائها. وهو إما أن يحتل عمليا مراتب تتراوح بين المدير االقليمي )الجهوي( والمدي
 .1في االدارة العليا المعنية بالسياسات أو المساندة

قد حصل المدير االستراتيجي صاحب خبرة ميدانية. و ن يكون أمقومات العمل الجمركي تقتضي و 
عمله. ويتمكن من الدمج الجيد  في مجال عمله. لكي تكون له قيمة مضافة فيلى دورات تدريبية ع

لإلمكانيات المتاحة لديه من الموارد البشرية والموارد المالية. من أجل التسيير الفعال للمؤسسة الجمركية. 
داري ليس ن قائد العمل اإلأ إدراكوهنا يجب  .تمتعا بحسن السمعة ومتميزا فنيايكون مأن  ومن الضروري 

 ،مرمر هو عمل شأنه شأن تنفيذ األصدار األإو  .فيه واجب محددلكل عضو  ،عملال زميل في فريق الإ
 طالما كانت الضوابط محددة وخطوط السلطة والمسؤولية واضحة ومعروفة بشفافية عالية للجميع.

 دور التطبيقات التكنولوجية الحديثة في تنمية الموارد البشرية باإلدارة الجمركية -3
يحسن تطبيق تكنولوجيا المعلومات قدرة اإلدارة الجمركية على االبتكار، ويزيد عملياتها التشيغلية 
وكفاءة استراتيجياتها، وعملياتها اإلدارية بفعالية. كونها تساهم في زيادة مستوى التدريب والتكوين، 

 ثمة إدخال التحسينات الالزمة. باإلضافة إلى مساعدة التكنولوجيا في عمليات مراقبة ومتابعة األداء. ومن 
 :2ويمكن أن نلخص أهم االثار التي تمنحها التكنولوجيا الحديثة للموارد البشرية كالتالي

 ؛تزيد من مستوى االتصال المباشر بين العاملين .1
 on line forms؛ تعبئة مختلف النماذج إلكترونيا .2
 ؛تمنح المرونة الكافية في تعديل الخطط والبرامج .3
 e-learningمن مستوى التعلم عن بعد؛ تزيد  .4
 ؛تحليل مختلف البيانات بدقة وكفاءة عالية .5
السرعة في تحيين الملومات مما ينعكس ايجابا على سرعة اتخاذ القرار المناسب في الوقت  .6

 ؛المناسب
 .تحرير العنصر البشري من قيود االعمال الروتينية ومن ثمة زيادة مستوى االبداع االداري  .7

 :داري في تنمية الموارد البشريةالتدريب اإلدور  -4
يعتبر التدريب عملية تبادلية لتعليم وتعلم مجموعة من المعارف واألساليب المتعلقة بالعمل. وهو 

فراد يعتقد أنها مفيدة لهم. ويقوم المدربون بالمساعدة رفة إلى مجموعة أو مجموعات من األنشاط لنقل المع
  .3على صقل مهارات المتدربين

                                                           
1 World Customs Organization, Professional Standards, Brussels, 2008, p11.  

2
 .43، ص2013ردن، ، دار الرية، عمان، األالريادة والعمل التطوعيعثمان رشدي،  
3
 .5، ص2010ردن، ، دار وائل، عمان، األالتدريب االداري بين النظرية والتطبيقمحمد عبد الفتاح ياغي،  
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ونظرا لنمو وكبر حجم المنظمات وتعقد وظائفها، أصبح التدريب حاجة ضرورية لمواكبة التقدم 
التكنولوجي الحاصل. وهذا ما نلمسه في االدارة الجمركية حيث هناك تطور للجريمة العابرة للحدود وتنوع 

مستمر ألعوانها كي تكون السلع المتاجر بها عالميا. مما يجبر االدارة الجمركية على توفير تدريب دائم و 
  قدراتها العملية على استعداد للتصدي ألي عمل تجاري غير شرعي. 

 كآلية لتنمية الموارد البشرية وزيادة التميز التنظيمي دارة الجمركيةفي اإلحوافز العاملين : ثانيا
ز التنظيمي لى التميّ ، أحد مقومات الوصول إيعتبر بناء نظام حوافز فّعال في أي إدارة الجمركية

 ويمكن أن نوضحه كالتالي:

 حوافز العاملين في اإلدارة الجمركية كآلية لتنمية الموارد البشرية -1
دارة الجمركية بصورة رئيسية على رفع كفاءة ونزاهة نجاح جهود اصالح وتطوير اإليعتمد 

فراج باألداء مثل: زمن اإللعاملين بها دارة الجمركية الحديثة ربط حوافز اتتطلب اإلالعاملين بها. حيث 
الجمركي؛ قلة عدد الشكوى من المتعاملين؛ عدد األحكام الصادرة لصالح التجار. وذلك باإلضافة إلى 

 . 1وجود نظم للرقابة الداخلية الفعالة تقوم بالمراجعة المستمرة لهذا األداء
تمثل الحصيلة من  فيه، بحيثعادة النظر إ المحققة والغرامات المحصلة، يجب ن ربط الحوافز بالحصيلة إ

عند تقدير حوافز العاملين، وحتى ال تغلب  عتباراالخذها في أحد العناصر التي يجب أضرائب وغرامات 
يراد ن يؤول بعض اإلأوقد يقتضي ذلك  .الجمارك عن صفة الحمايةإدارة ة لموظف صفة الجباي

رى أخمر في حاالت فقد يقتضي األ .و العكس من ذلكأزينة الدولة، لى خإوالمخصص حاليا للحوافز 
صبحت هذه المكافآت مستحقة بناءا على المعايير ألمواجهة مكافأة العاملين طالما  تخصيص بنود

 الموضوعية التي بموجبها تتقرر هذه المكافآت.
داء في بيات التي تشوب األن يكون مقابل السلأفإن منعها يمكن  .ذا كانت المكافآت تمنح لإلثابةإ

نها مقررة للجميع فيما عدا من ال أ باعتبارالمكافآت في الوقت الحالي تتم  ن طريقة صرفإ العمل.
وهذا النظام في  .دارية عليهمإن تم توقيع جزاءات و هؤالء الذيأوفي نسبة حضور معينة خالل الشهر يست

 حد ذاته ال يحقق العبرة من منح المكافأة.

 دارة الجمركيةالتنظيمي في اإل لبشرية في التميزدور تنمية الموارد ا -2
بحث أصبحت الموارد البشرية وتسيرها  ،خيرة تغيرا ملحوظا في ثقافة المنظماتالسنوات األشهدت 

أن رأس المال الحقيقي للمؤسسة يعود لما  يلعب دور استراتيجي في زيادة القيمة الحقيقية للمؤسسة. كون 
مر لم يعد يقتصر على المؤسسات األتملكه من موارد بشرية مؤهلة لصنع القيمة المضافة. هذا 

                                                           
1
 13/07/2016 . انظر الرابط22، ص2003المركز المصري للدراسات االقتصادية، ، مصر تطوير اإلدارة الجمركية فيأمينة حلمي،  

http://www.eces.org.eg/MediaFiles/Uploaded_Files/%7B36CF6996-4D45-447D-8857-

E287AF9E0286%7D_ECESWP81-A.pdf  

http://www.eces.org.eg/MediaFiles/Uploaded_Files/%7B36CF6996-4D45-447D-8857-E287AF9E0286%7D_ECESWP81-A.pdf
http://www.eces.org.eg/MediaFiles/Uploaded_Files/%7B36CF6996-4D45-447D-8857-E287AF9E0286%7D_ECESWP81-A.pdf
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وأصبحت تركز على أهمية  .رت الثقافة التنظيمية فيهادارات الجمركية تغيّ ، بل حتى اإلاالقتصادية فحسب
ويعطي الصورة واالنطباع الجيد عن  .م في استدامة المؤسسةأن يساهالمورد البشري المؤهل الذي يمكن 

    .1عند المتعاملين معها المؤسسة الجمركية
 يز التنظيمي:مفهوم التمّ  -أ

الفرص الحاسمة، التي يسبقها التخطيط  استغالللى إنظمات يز التنظيمي بأنه سعي الميعرف التمّ 
ف، وكفاية المصادر والحرص على بإدراك رؤية مشتركة يسودها وضوح الهد لتزامواالال الفعّ  ستراتيجياال
 .2عالية داء بمهاراتاأل

فضل أعلى  باستمرارمنظمات التي تتفوق : الالمنظمات المتميزة بأنها gilgeousكما عرف 
ن معها بعالقات التأييد والتفاعل، وتعرف داء مهامها وترتبط مع زبائنها والمتعامليأالممارسات العالمية في 

 داء منافسيها.أقدرات 
 داريةيز التنظيمي في المنظمات اإلالتمّ  هميةأ -ب

التطور، بمعنى  باتجاهاتهي منظمات تهتم  يز التنظيميدارية التي تحقق التمّ ن المنظمات اإلإ
المصاعب التقنية التي تؤخر تنفيذ هذا ن تطوره وتبعد كل أرفة مقدار تطورها لتحدد ما تريد نها تحاول معأ

 التطور.
 دارية كما يلي:ز التنظيمي في المنظمات اإليهمية التمّ أ ويمكن بيان 

 لى وسائل وطرق للتعرف على العقبات التي تواجهها حال ظهورها؛إالمنظمات بحاجة  .1
القرارات الهامة بخصوص  تخاذالة لجمع المعلومات حتى تتمكن من لى وسيإالمنظمات بحاجة  .2

 الموارد البشرية؛
 لى توفر المهارات الالزمة لصانع القرار سواء أكان فردا او مجموعة. إالمنظمة بحاجة  .3

 االعتماد على تكنولوجيا المعلومات واالتصال في العمل الجمركيالفرع الثالث: 
إلى ادخال معدات التسيير اآللي وكذا  على المستوى العالمي توجهت العديد من اإلدارة الجمركية

 معدات الكشف. وهذا بغرض اضفاء طابع السرعة والتسهيل في العمليات الجمركية

 اإلداري إدخال أنظمة اإلعالم اآللي في التسيير : أوال
شهدت السنوات االخيرة موجة من التحول نحو ما يطلق عليه بالمكاتب الجمركية الالورقية من 

يات االعالم االلي في التسيير اليومي لشؤون االدارة الجمركية. وكذا معالجة الملفات خالل ادخال تقن
 الجمركية بغرض السرعة وارضاء العمالء. 

                                                           
1
 Organisation mondiale des douanes, Cadre de principes et de pratiques de l’OMD sur le professionnalisme 

en douane, Bruxelles, 2015, p12. 
2
ميز التنظيمي: دراسة تطبيقية على المؤسسة العامة للضمان فاعلية نظام تقييم الداء المؤسسي وأثرها في التمحمد ذيب المبيضين،  

 .693، ص2013، الجامعة االردنية، 4، العدد:9، المجلة االردنية في إدارة األعمال، المجلد ردناالجتماعي في ال 
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 العالميمفهوم نظام االسيكودا  -1
مم المتحدة للتجارة والتنمية بهدف تسريع عملية التخليص عداد هذا النظام من قبل مؤتمر األإ تم 

دارية التي يتحملها لى تقليص التكاليف اإلإ، مما يؤدي جراءاتعن طريق تبسيط وحوسبة اإل الجمركي
 القطاع التجاري واالقتصاد بصفة عامة.

وتطويره وتحديثه منذ مطلع  .مم المتحدة للتجارة والتنمية بإنشاء هذا النظامقامت منظمة األ
العالمي حيث يتم لية الجمركية على المستوى اآلنظمة برز األأحد أليصبح  ،الثمانينات من القرن الماضي

، حيث يتم تنفيذه بدعم الدول العربية كما يتم استخدام هذا النظام في مجموعة من .استخدامه عالميا
نكتاد والبرنامج االنمائي لألمم ، األهيئة التنمية الدولية البريطانية، صندوق النقد الدوليع كل من موتعاون 
 .1المتحدة

  ثار التي يحدثها نظام االسيكودااآلهم أ -2
مع تقديم التسهيالت  لتزامواالقيق التوازن بين التسهيل سهولة في التخليص الجمركي وتح .1

 الجمركية المناسبة للشركات والمتعاملين باإلجراءات الجمركية؛
 يرادات الجمركية بضمان حسن ودقة تحصيلها؛زيادة اإل .2
حصاءات دقيقة عن واقع التجارة إوالتبادل الدولي وبالتالي توفر  سهولة تطبيق االتفاقيات الدولية .3

 الدولية؛

 جراءات تحويل البيانات الجمركية وفق آلية المسارب ضمن نظام االسيكوداإ -3
يتم تسجيل البيان الجمركي  حيث .ائية المبرمجة في نظام االسيكوداتعتبر آلية المسارب نظام لالنتق

البيان الجمركي ثم  ويتم استخراج نسخة مطبوعة من .للبضائع المستوردة على جهاز الكمبيوتر الرئيسي
، وفق المسارات كفاءة وفعالية العمليات الجمركيةهمية في رفع ألطالق عملية االنتقائية ذات اإيتم تدقيقه و 

 :2الثالث كما يلي
لى الوحدة المختصة إوالمانيفست  االستقبالتحول من قسم  خضر:المسرب األبالنسبة لبيانات  - أ

د ( تقريبا. وفي حال مطابقة الوثائق  45 – 30مباشرة لتدقيقها خالل مهلة التأخير القانوني )من 
وفي  .توقيع هذه البيانات توقيعا نهائيعندها يجب  .خضر لما هو مصرح عنهالمسرب األ بيانات

ة المنشأ( يحول البيان و شهادأو بند التعريفة أف يختص بالبيان )من قيمة أي خال حال وجود
 صول المتبعة في هذه الحاالت.حمر للسير فيه حسب األو األأصفر للمسرب األ

                                                           
، اطروحة دكتوراه، كلية االقتصاد، العالميةآثار تطبيق المفاهيم الجمركية الحديثة في سورية ضمن اطار منظمة التجارة ناديا خالد نعمان ثابت،  1

 .25ص ،2006جامعة تشرين، سوريا،
2 Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site SYDONIA 29/02/2016 
https://www.asycuda.org/ 
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حد مساعدي المدير بتحويله أيتم تسليم البيان للمصرح ليقوم  حمر:بالنسبة لبيانات المسرب األ - ب
حدة المختصة، الذي يحوله المعاينة )مطابقة( يعاد البيان لرئيس الو للمعاينة. واذا كانت نتيجة 

 حد موظفي الوحدة للتدقيق والتخمين.بدوره أل
يقوم موظف الوحدة بتدقيق الوثائق والتحقق من مطابقتها  صفر:بالنسبة لبيانات المسرب األ - ت

البيانات المطبوعة للبيانات. حيث يقوم موظف الوحدة بمطابقة البيانات المصرح عنها على نسخ 
در، عدد الطرود وقيمة الفاتورة، و المصأالمستورد  اسمسجلة مع الوثائق المرفقة من حيث والم

وزان، يتها والمنشأ واألجور الشحن، وضع التسليم والعملة، بند التعريفة، وسيلة النقل وجنسأ
سواء  ،اء المطلوبتصديق الوثائق، الوضع الجمركي التفصيلي والتأكد من مدى موافقته لإلعف

 و يعود للجهة المستوردة.أعفاء وارد بالتعريفة كان اإل

 ثانيا: أجهزة ومعدات الكشف
 توجد العديد من أجهزة الكشف التي تستعملها اإلدارة الجمركية في عملها اليومي ونذكر منها:

تحريكها، و هي تتنوع بدءا من يتم تركيبها في موقع معين وتبقى به دون أن يتم  :األجهزة الثابتــــة -1
األجهزة التي يتم تركيبها في صاالت وصول الركاب بالمطارات و محطات الركاب في الموانئ البحرية، 

أن نذكر هنا . ويمكن الواردة جوا في المطارات الجوية إلى األجهزة المستخدمة للكشف على البضائع
مواجهة  ستخدم فقط فييعتبر محطة كشف ثابتة ال ت  ن هذا الجهاز إ :جهاز الكشف على الحاويات مثال:

و الغش أرهاب نشطة اإلأو أاليوم سواء من تهريب المخدرات  الجمركية داراتالمخاوف التي تواجهها اإل
قيام باإلجراءات العادية للكشف دوات المتاحة للجمارك لليضا كإحدى األأستخدم التجاري، فحسب...، بل ت  

 .1المستندات مع البضائع المشحونة في الحاوياتمطابقة ائع و فحص البضو 
 فرأينا االجهزة السابقة الثابتة. ونظرا لتطور النشاط التجاري وتعدد أماكن الكش: بعد جهزة المتحركةاأل -2

كان لزاما ايجاد أنواع جديدة من اجهزة الكشف المتحركة حيث نجد فيه جهاز الكشف عن الحاويات 
األجهزة اليدوية للكشف . باإلضافة إلى الكشف المتحرك لفحص حقائب المسافرين جهازالمتحرك. وكذا 

 . 2عن المعادن
  

                                                           
1
 ،، الدار المصريةالعمل وتحليل  وقراءة الصور(جهزة الفحص بالشعة في العمل الجمركي )دليل اجراءات أاستخدام محمود محمد أبو العال،  

 .103مصر، ص
2

، الندوة العلمية تأمين المنافذ البرية والبحرية والجوية، مركز الدراسات والبحوث، استخدام التقنيات الحديثة في مجال أمن الحدودوضاح الحمود،  
 .16، ص28/01/2009-26حدة، مارات العربية المتوظبي، اإلبأمنية، نايف العربية للعلوم األجامعة 
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مع االدارات الحكومية التي لها عالقة باالستيراد والتصدير وإدارة وربط االتصال التنسيق الفرع الرابع: 
 الحدود

التي تقتضيه المصلحة ات اليوم من الضرور  علومات تضم المصالح السياديةنشاء شبكة مأصبح إ
زايا متبادلة تحقق بالنسبة ليها سوف يتحقق معه مإل المعلومات بين المصالح المشار ن تبادإ .العامة
 :1الجمارك كما يلي إلدارة
 إدارة خفض معدالت التهرب الجمركي من خالل قاعدة بيانات كاملة عن ثروة المتعاملين مع .1

 الجمارك؛
رشادية لتحديد عناصر قيمة البضائع الواردة ، وذلك بناءا على القيمة السوقية لهذه إسعار أوجود  .2

 البضائع وهامش الربح فيها؛
 نه لدىأكة فإنه من المؤكد لهذه الشب نضمامهااالجمارك من مزايا من خالل إدارة وبقدر ما تحققه  .3

 ا.هدافهأ خرى في تحقيق رك معلومات تفيد باقي المصالح األالجما إدارة

 الشراكة مع المجتمع التجاري المساهمة في تطوير مهنة وكالء الجمارك وزيادة الفرع الخامس: 
الجمركية الى المساهمة في تطوير مهنة التخليص الجمركي واضفاء  تتسعى العديد من اإلدارا

 عليها نوع من الحيوية واالنضباط. وهي تساهم في االخير في توطيد العالقة بين الجمارك والشركاء. 

 أوال: تطوير وزيادة نزاهة نشاط وكالء الجمارك
الجمارك  دارةاز الرسمي إللتطوير داخل الجهن يتم اأالتطوير المنشود للعمل الجمركي  يقتضي

لى جنب مع تطوير الشركات المتخصصة في مجال تقديم الخدمات الجمركية )مهنة التخليص( لقد إجنبا 
حاولت المصلحة تطوير هذه المهنة باشتراط حصول من يمارسونها على شهادات جامعية فضال عن 

خل هذه المهنة كان محدودا داء دااأل ن تطويرأتنفذها المصلحة لهذا الغرض، غير اجتياز دورة تدريبية 
مام أفي مستوى مهنة المحاسب القانوني ن يرتفع مستواها المهني ليصبح ألمهنة يجب ن هذه اإ .للغاية

جزء من تطوير  مام القضاء، وبالتالي فإن تطوير هذه المهنة هوأالضرائب العامة، ومهنة المحاماة  إدارة
ة. كما مر وضع مجموعة من الضوابط والشروط لممارسة المهني األالجمارك، ويقتض إدارةالعمل العام ب

 .2الجمارك إدارةلعاملة في هذا المجال آليا بسراع في ربط المكاتب والشركات ايجب اإل
  

                                                           
1
Gerard McLinden and others, Border Management Modernization, The International Bank for 

Reconstruction and Development The World Bank, Washington, 2011, p115. 

   
2
 الرجوع الى:لمعرفة المزيد من المعلومات حول نشاط الوكالء لدى الجمارك يمكن  

، المتعلق 2010نوفمبر  14المؤرخ في  288 -10، مرسوم تنفيذي رقم 2010نوفمبر  24، الصادرة بتاريخ 71العدد رقم ، ريدة الرسميةالج
 .الجزائر، المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع بالشخاص
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 الشراكة مع المجتمع التجاري ربط مستوى االتصال بالمتعاملين و ثانيا: زيادة 
الدراسات التي تبنتها مؤخرا نحو ايجاد عالقة توجهت منظمة الجمارك العالمية في العديد من 

دارة الجمركية والمتعاملين االقتصاديين. ولعل فكرة المتعامل االقتصادي ين اإلتشاركية مبنية على الثقة ب
 . 1المعتمد تعتبر ثمرة هذا التوجه نحو بناء شراكة حقيقية بين االدارة الجمركية والشركاء االقتصاديين

 رادة السياسية والدعم المالي والمادي من السلطة العليا في البلدر اإل توف السادس: الفرع
يعتبر توفر اإلرادة السياسية مقوم أساسي لنجاح أي مشروع إصالحي، كونها توفر الضمانة 

 الحقيقية.
 رادة السياسيةتوفر اإل أوال: 

دارة يوضح برنامج بناء القدرات في اإل كنا قد تناول في بداية الفصل برنامج كولمبس الذي
رادة السياسية، حيث ينبني عليها برنامج كولمبس هو اإلساسية التي لجمركية. ومن بين أهم المحاور األا

العليا في  رادة السياسية من السلطاتفر هذه اإلدون تو عصرنة واصالح اداري ال نستطيع أن نبني برنامج 
البلد. ولعل ضعف اإلرادة السياسية يساعد على تفشي ظاهرة الفساد اإلداري التي تتمثل في االنحرافات 
اإلدارية والوظيفية والتنظيمية. وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف أثناء تأدية مهامه)الرشوة، 

     . 2ج عن التهرب الضريبيالمحاباة واالحتيال(. وهو ما ينتج عنه ضياع المال العام النات

 ضبط الوسائل المادية والماليةثانيا: 
دارة للتمكن من قيادة برنامج عصرنة اإلساسية أولوية أسائل المالية والمادية المناسبة يشكل تجنيد الو 

 :الجمركية
 ؛حجم عمل المصلحة ونتائج نشاطها .1
 ؛تعداد المصلحة .2
 .تصرف المصلحة العقالنية في استخدام الوسائل الموضوعة تحت .3

ساس تسيير تقديري، يسمح أالحتياجات المالية والمادية على لى ذلك ال بد من تقييم اإباإلضافة 
 .ستعمالهاالالة ودائمة بمتابعة فعّ 

حددة مسبقا وبذلك ن يربط تخصيص الموارد بتحقيق نتائج مرضية بالمقارنة مع االهداف المأال بد 
 ستعملت بها الوسائل.أريقة التي ساس الطأداء على تصمم مؤشرات األ

   
  

                                                           
1
World Customs Organization, Customs-Business Partnership Guidance, Brussels, 2015.   

2
 .23، ص2011، دار اليازوري، عمان، األردن، الفساد االداري والمالي وآثاره االقتصادية واالجتماعيةالفتلي إيثار، هاشم و الشمري  
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 دارة الجمركيةجودة الخدمة في اإل تطويرالمبحث الرابع: آليات 
نحو تحقيق جودة عالية للخدمات  ،دارات الجمركية على المستوى العالميتسعى العديد من اإل
لكثير من حتى نجد ا ،ضفاء صورة وانطباع جيد عنها. وهذا بغرض إالتي تقدمها للمتعاملين معها

ومتابعة  .ضمن هيكلها التنظيمي مصلحة خاصة بإدارة الجودة عملت على استحداث ،دارات الجمركيةاإل
 . في جودة الخدمة المقدمة نها حصلت على معيار االيزو، بل أكثر من ذلك أيمهاتقيّ 

 
 
 
 

   
 

 تطبيق إدارة الجودة الشاملة في اإلدارة الجمركيةول: المطلب ال 
نقلة نوعية نحو التحسين في  .يعتبر تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في منظمات األعمال

وبالتالي هذا التوجه تم مثل للموارد المتاحة. ومن ثمة ضمان استدامة المؤسسة. ير واالستغالل األالتسي
 تجسيده في الكثير من اإلدارات الجمركية على المستوى العالمي. 

 ومكونات جودة الخدمة ول: مفهوم الخدمةالفرع ال 
 وكذا مكونات جودة الخدمة وهو كالتالي: .تعريف الخدمةلى خل إيتناول هذا الفرع مد

 ومفهوم جودة لخدمة تعريف الخدمةأوال: 
 تعريف الخدمة -1

لى تحقيق الكفاءة إهدف هذا  التفاعل يتماعي بين مجهز الخدمة والزبون، بأنها: تفاعل اج تعرف
 لديهما.

ضمن  شرويدر، وقد جسد هذه الفكرة الباحث يتجسد لنا مصطلح الخدمة .المكونة جزاءبتفاعل هذه األ
 :1هيو ربعة عناصر أمفهوم يتكون من 

 ؛ة لكل جوانب تسليم الخدمة للزبون : وهي الفلسفة التي تكون كمرشد إلدارة المنظماالستراتيجية - أ
 ؛ساسي الذي يتم التركيز عليهالزبون: وهو يمثل المركز األ - ب
 ؛نتاج الخدمةإتستخدمها المنظمة في جراءات التي النظام: هو النظام المادي واإل - ت
 الذين ينتجون الخدمة في المنظمة.فراد : هم األالعاملون  - ث

                                                           
 .52، ص2006ردن، ، دار الشروق للنشر والتوزيع، األادارة الجودة في الخدمات )مفاهيم ، عمليات وتطبيقات(قاسم نايف علوان المحياوي،  1

 دارة الجمركيةرة الجودة الشاملة في اإلتطبيق إداالمطلب الول: 
 التوجه نحو الجمارك الرقمية كآلية لتطوير العمل الجمركيالمطلب الثاني: 
 مدخل إدارة المخاطر الجمركية لترقية العمل الجمركيالمطلب الثالث: 
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 جودةالمفهوم  -2
العمليات ، االفراد، الخدمات، عرفت الجودة على أنها حالة ديناميكية مرتبطة بالمنتجات المادية

ينظر إلى الجودة من خالل ثالث  وبالتاليهذه الحالة مع التوقعات.  . بحيث تتناغموالبيئة المحيطة
مواصفات الجودة عند تصميم المنتج أو الخدمة. أما ب جودة التصميم التي تعنى :وهي مداخل مترابطة

خالل العملية االنتاجية. والمدخل الثالث يتعلق بجودة األداء نتاج التي تتحقق جودة اإل فهو المدخل الثاني
أثناء تقديم  ضافة إلى ضرورة التركيز على الجودةعلي للسلعة. إعند االستعمال الفوالتي تظهر للمستهلك 

 .1إلى العمالء هذه السلعة والخدمة
داء الفعلي للخدمة مع توقعات الزبائن لهذه " معيار لدرجة تطابق األنهاأعلى ف جودة الخدمة تعر و 

 الخدمة".

 س جودة الخدمات من منظور الزبائنقيا :ثانيا
 :2يلي طار هذا المدخل ماإالشائعة لقياس جودة الخدمات في  من الطرق 

 :الشكاوي مقياس عدد  -1
ن أنية معينة مقياسا هاما يعبر على تمثل عدد الشكاوي التي يتقدم بها الزبائن خالل فترة زم

دراكهم لها والمستوى الذي إيقدم لهم من خدمات ال يتناسب مع و ما أالخدمات المقدمة دون المستوى 
 يبغون الحصول عليه.

 :مقياس الرضا -2
وخاصة بعد  .الزبائن نحو جودة الخدمات المقدمة تجاهاتالقياس  استخداماكثر المقاييس أيعتبر 

التي تكشف لمنظمات الخدمة طبيعة شعور  ،حصولهم على هذه الخدمات عن طريق توجيه االسئلة
، وبشكل يمكن هذه المنظمات من تبني بهادمة لهم وجوانب القوة والضعف الزبائن نحو الخدمة المق

 الرضا نحو ما يقدم لهم من خدمات.استراتيجية للجودة تتالءم مع احتياجات الزبائن وتحقق لهم 
 :مقياس الفجوة -3

توقعات الزبائن لمستوى  لىإ( وهو الذي يستند parasuramanet 1985لى )إينسب هذا المدخل 
ديد الفجوة بين هذه التوقعات ومن ثم تح .الخدمة المقدمة بالفعلداء أتوى دراكاتهم لمسإالخدمة و 

 بعاد الخمس الممثلة لمظاهر جودة الخدمة.ألستخدام اإوذلك ب .دراكاتواإل
ن وبين ما يتوقعه الزبائن مستوى جودة الخدمة بمدى تطابق بين مستوى الخدمة المقدمة فعال للزبائ يقاس

تعني الدراسة والتحليل والتنبؤ بتوقعات الزبائن ومحاولة االرتقاء اليها  ،وبالتالي فإن جودة الخدمة .بشأنها
 بشكل مستمر.

                                                           
1
 .17، ص2008، عمان، األردن، للنشر والتوزيع ، دار صفاءإدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالءمأمون سليمان الدراركة،  

 97، صذكره بقمرجع س ،قاسم نايف علوان المحياوي  2
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 الحكوميةمنظمات الاملة في دارة الجودة الشإ الثاني: الفرع
رة دااالستراتيجية واإلدارة اإل :دارة الحكومية مثلمات اإلالحديثة في منظ ساليبن تطبيق األإ

وتكييفها لتتواءم مع الظروف الخاصة بهذه  .دارة الجودة الشاملةإداء و باألهداف وموازنة البرامج واأل
من التطورات  ستفادةلال ،دارة العامةملي تطبيقي يميز هذا الفرع من اإلطار توجه عإوذلك في  .المنظمات

عمال بدال من دارة األإن كانت نابعة من حقل إحتى و  ،دارة عموماالمستجدات الحديثة في حقل علم اإلو 
 .1عمالدارة األإدارة العامة و ري المتعلق بالتفريق بين حقلي اإلالفك نشغالاال

 دارة الجودة الشاملة: مفهوم إأوال
إن مفهوم إدارة الجودة الشاملة يعتبر من المفاهيم االدارية الحديثة التي تهدف إلى تحسين 

 العميل.وتطوير األداء بصفة مستمرة. وذلك من خالل االستجابة لمتطلبات 
وقبل تعريف إدارة الجودة الشاملة يمكن أن نعرف إدارة الجودة بأنها مجموعة الوظائف اإلدارية التي 
تختص بوضع وتنفيذ سياسة الجودة. حيث أن المستوى المنشود للجودة يتطلب االلتزام والمشاركة من 

يا، وتتضمن إدارة الجودة التخطيط جميع أعضاء المؤسسة بينما تقع مسؤولية إدارة الجودة على االدارة العل
 (quality planning)االستراتيجي وتخصيص الموارد. وتتحقق إدارة الجودة عن طريق تخطيط الجودة 

(quality improvement)وتحسين الجودة (quality control)وضبط الجودة
2 . 

 تعريف ادارة الجودة الشاملة -1
ادراك مفهوم ادارة الجودة الشاملة. وبالتالي تطبيقه هناك مجموعة من التعاريف التي تساعد في 

. وتقليل التكاليف وبالتالي لتحقيق الفائدة المرجوة منه لتحسين نوعية الخدمات واالنتاج ورفع مستوى األداء
 كسب رضا العمالء.

منظمة الجودة البريطانية كانت أول محاولة لوضع تعريف لمفهوم إدارة الجودة الشاملة من قبل 
الفلسفة اإلدارية للمؤسسة التي تدرك من خاللها تحقيق كل من  :نهاأ( على TQMث عرفت )حي

 .3ك وكذلك تحقيق أهداف المشروع معااحتياجات المستهل

 دارة الجودة الشاملةتوجهات منظمات العمال نحو تطبيق إ -2
دارة منظمات اإلليه إكثر المداخل حداثة والذي لجأت أمن  ،دارة الجودة الشاملةإيعد مدخل 

ن الجودة أمعتقدات التي تجعل كل موظف يعلم دائها وتطوير قاعدة من القيم والأبهدف تطوير  .الحكومية

                                                           
الداري )دراسة التجاهات المديرين في منظمات ادارة الجودة الشاملة ودورها في تحقيق االصالح اعبد الواسع عبدالغني سيف قاسم المخالفي،  1

 .64جامعة دمشق، ص ، اطروحة دكتوراه،االدارة الحكومية اليمنية(
2
 .212، ص2012، عمان، األردن، للنشر والتوزيع ، دار اليازوري إدارة التغيير والتطوير التنظيميأحمد يوسف دودين،  
3
 .194، ص2010ردن، ، عمان، األللنشر والتوزيع المسيرة، دار دراسات إدارية معاصرةبالل خلف السكارنة،  
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ن طرق العمل الجماعي والتعامل مع المشكالت أ، و ساسي للمنظمةهي الهدف األ .في خدمة المستفيد
 والتغيير تتحدد بما يدعم ويحافظ على ذلك الهدف. 

حيث  .اع الحكوميدارة الجودة الشاملة بين القطاع الخاص والقطإدوافع السباق نحو  ق فيلكن بوجود فار 
ن الحاجة إلدارة الجودة الشاملة في أفي حين  ستدامة.رباح واإلاأل يسعى القطاع الخاص نحو تحسين

 القطاع الحكومي نابعة من التحدي في تحسين جودة الخدمات بتكلفة منخفضة لدافعي الضرائب.

 داري ة الشاملة كمدخل لإلصالح اإلدارة الجودإ: انيثا
جوهر ومحور كل الجهود العلمية التي عرفها  ،داريةت مسألة تحسين ممارسة العملية اإللشكّ 

 اهتمامداري قد ظل في صلب صالح اإلن موضوع اإلأمما يعني  .داري خالل القرن الماضير اإلالفك
داري صالح اإلساليب إلحداث التغيير واإلداري العديد من األاإل دبدارية وتطورها حيث قدم األالمعرفة اإل

  اليتها.ثبتت فعّ أوالتي 

 صالحيمدخل إدارة الجودة الشاملة كفلسفة إ -1
 :1تقوم فلسفة إدارة الجودة الشاملة على مجموعة من المفاهيم األساسية وهي

 الجودة من أجل الربح وتحسين الجودة للسلع والخدمات؛ - أ
أداء العمل بطريقة صحيحة من أول مرة. وبالتالي تحقيق أدنى حد من العيوب والوصول إلى  - ب

 هدف العيوب الصفرية؛
 تكلفة الجودة بحيث تكون بأقل حدودها؛ - ت
 التميز التنافسي وهو الذي يساعد المؤسسة على تقوية مركزها التنافسي وتحقيق الشهرة؛ - ث
اد العاملين وبالتالي اعتبار كل واحد منهم مسؤول عن مشاركة جميع األفراد سواء المدراء واالفر  - ج

 الجودة؛
التعاون في فرق العمل الذي يساعد على تبادل االفكار والوصول الى الطرح المشترك النابع عن  - ح

   التشاور.

 داءدور إدارة الجودة الشاملة في تطوير ال -2
ي تتبنى شيوعا في المنظمات التكثرها أهم المداخل و أ دارة الجودة الشاملة من إمدخل صبح أ

داري من الجودة الشاملة كمدخل لإلصالح اإلدارة إن تبني أيها. حيث داري فمشاريع طموحة لإلصالح اإل
مكانيات إلى إدارة الحكومية يحتاج داري لمنظمات اإلداء ممكن، فاإلصالح اإلأفضل ألى إشأنه الوصول 

ر لى توفيإن يؤدي أخل من شأنه دذلك فإن تطبيق هذا الم ، ومعمكانيات ماليةإلى إوفكرية وليس  ذهنية

                                                           
1
، مجلة جرش إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في العمال المحاسبية في دائرة الجمارك االردنية )دراسة ميدانية(مراد خالد مصلح ردايدة،  

 . 218، ص2009، 1، العدد:12للبحوث والدراسات، جامعة جرش، المجلد 
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ورات كبيرة نه يمكن تحقيق وفأثبت التطبيق العملي لهذا المدخل أوقد  .همالانت تهدر نتيجة اإلموال كأ
 .1مثل للموارداأل لالستغاللفي العمليات نتيجة 

 دارة التشاركية في تجسيد منهج ادارة الجودة الشاملةدور اإل -3
همية قصوى للمهمة الموكلة لكل هيكل )جهاز القرار ( قصد أ يعتمد هذا المسعى على اعطاء 

هتمام للمورد إ كبر أعطاء إ الية ( من جهة، و التشريع والتنظيم المعمول بهما )الفعّ  حتراماطار إقيقها في تح
 خرى.أبشري المشارك في تجسيدها من جهة ال

 ولذلك وجب ما يلي:
قرارات جماعية بإشراك مجمل المصالح الجمركية والمصالح الوزارية المتدخلة في التجارة  تخاذا - أ

 ؛الخاص وطلب المختصين عند الحاجةالدولية والقطاع 
ملي المرفق العام دارة الجمارك لمستعإسع للنصوص التنظيمية الصادرة عن ضمان النشر الوا - ب

 ؛نترنيتعالنات واألالجمركي عبر اإل
 ؛فضل تشاور ممكنأمل على جميع المستويات قصد ضمان ماعات العمضاعفة اجت - ت
 ؛تقديم حوافز وعالوات للموظفين الذين قاموا بأعمالهم بشكل جيد - ث
 ؛تنظيم دورات تجديد المعلومات - ج
 االستماع لشكاوي الموظفين وايجاد حلول لها. - ح

 صالحيتحديات تطبيق إدارة الجودة الشاملة كنهج إ -4
دارة نظمات اإللتزام مإداري يترتب عليه الجودة الشاملة كمدخل لإلصالح اإلخذ بمدخل ن األإ

 :2كما يلي "جينا كارلو روالء"الحكومية بمواجهة ستة تحديات هي كما يحددها 
داء الجماعي من خالل العمليات لى األإمن العمل الفردي  االهتمامداري والذي يحول التحدي اإل - أ

 وتطبق تلك العمليات؛دوات التي تنفذ دارة األإو 
بعادها المختلفة : خارجيا أذي يهتم بالخدمة العامة في التحدي الهادف لتحقيق التميز والجودة وال - ب

ويتمثل في تلبية رغبات المستفيدين من تلك الخدمات مع مراعاة متطلبات المجتمع، وداخليا 
 داري؛نتاج العمل اإللكفاءة ورفع درجة اويتمثل ذلك في رفع نسبة الفاعلية وخفض تكلفة ا

دارة حميمية يمكن التعامل معها من قبل كل إالتحدي الديموقراطي ويرتبط بالحاجة لخلق  - ت
 المتعاملين؛

                                                           
1
 .96، ص2010، جامعة الجزائر، مذكرة ماجستير، تحسين أداء المؤسسة في ظل إدارة الجودة الشاملةالحليم،  مزغيش عبد 
 70نفس المرجع السابق، ص 2
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سة وهذا يتطلب ضرورة رفع دارة والسياالتمييز بين اإل أالتحدي المهني والذي يستند على مبد - ث
منظمات( وتوظيف الموارد وتبني لالذاتي لألجهزة البيروقراطية بتوجيه المكاتب)ا ستقاللاالدرجة 

 دارة؛هداف اإلأ ساليب التي تخدم األ
تواءم مع البدائل التي ت ختيارواهداف بالمسؤولية وهذا يرتبط بتحقيق األ لتزاماالجل أالتحدي من  - ج

 لى تقليل الصرف العام؛إطار اقتصادي يهدف إالمطالب االجتماعية في 
لى زيادة الوعي إقالل الذاتي للمنظمات وهذا يؤدي جل تحقيق الالمركزية واالستأالتحدي من  - ح

وتحمل المسؤولية في سياق يتسم بتعدد االحتياجات واالهتمامات والتي غالبا ما تكون متعارضة 
وتتأثر فيها االختيارات بالتعقيدات التي تسببها الموارد، وفي هذه الحالة فإن الالمركزية تؤدي 

 واطنين. لتقريب المسافة بين المسؤولين والم

 دارة الجودة الجمركية الشاملةإ ومبررات ئمبادالفرع الثالث: 
تبرز مساهمة تطبيق مبادئ ادارة الجودة الجمركية الشاملة من خالل التحسين المستمر على 
كافة العمليات التنظيمية في الوحدات التنظيمية. وكذا متابعة تحديث موقع االدارة الجمركية واعداد منهجية 

بدراسة زمن االفراج. باإلضافة الى تطوير نظام المبادرات ويمكن أن نوجز هذه العناصر في خاصة 
 :1النقاط التالية

 دارة الجودة الجمركية الشاملةإ وال: مبادئأ
 ولية الالزمة للعمل.فضل المواد األأالتقنيات الحديثة و  استخدامتحسين على المدخالت وتتم بواسطة ال -1
على معدالت رضا العمالء الداخلين أ ت التنظيمية وتتم من خالل تحقيق التحسين على العمليا -2

كلما ارتفع معدل رضا نه أ، على اعتبار )التنظيمية واالنسانية العتباريةا)الموظفين( ودراسة احتياجاتهم 
 يلي: داء، وتشمل عملية التحسين المستهدفة مافين فإن ذلك سيرفع مؤشر كفاءة األالموظ

 .جراءات غير الضروريةوالحد من اإل، جراءاتل اختزال خطوات تنفيذ اإلمن خالالتبسيط:  - أ
النماذج المستخدمة جراءات المتشابهة وتوحيد وسائل العمل ومدخالته و من خالل دمج اإلالتوحيد:  - ب

 .لبي مخرجاتها متطلبات صنع القرارنظمة الكترونية موحدة ومتكاملة تألى إفيه، والوصول 
ومنها وصوال  بات العمليات التنظيمية الرئيسيةتصميم الهياكل التنظيمية وفق متطلالتخصيص:  - ت

 .النافذة الواحدة هوممفلى تطبيق إ
الجمارك إدارة عمال وخدمات أ ن خالل دراسة رضا المستفيدين من : وتتم مالتحسين على المخرجات -3

والشكاوي والتطلعات  تقتراحااالكافة  باالعتبارخذ ، مع األدارةعمال التي تقدمها اإلات واألعن الخدم
 الجمارك.إدارة من خدمات  ستفادةلالليها متلقي الخدمة لدى تقدمه إالتي يطمح 

                                                           
1
ردنية، ، الجمارك األ2012التقرير السنوي )تميز...إبداع...شفافية في خدمة االقتصاد الوطنيمديرية االستراتيجيات والتطوير المؤسسي،  

 .60، ص2013االردن، عمان، 
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 دارة الجودة الجمركية الشاملة:إ هوممبررات العمل بمفثانيا: 
 الجمارك الجزائرية؛إدارة دارية والفنية والمالية في في كافة العمليات التنظيمية واإل التطور المستمر .1
 كبر حجم القطاع الجمركي وتوزع مراكز عمله على كافة االراضي وحدودها؛ .2
 كبر عدد العاملين في القطاع؛ .3
 ؛تحقيق رؤيتها ورسالتهالى إتنافسي للجمارك الجزائرية وصوال تقوية المركز ال .4
ا من خالل مراقبة وتوكيد الجمارك الجزائرية وتوطينهإدارة تركيز كافة العمليات التطويرية في  .5

 الجودة؛
ومسببات وجود معوقات في  سبابأبدراسة  االستمرارداء مع نظمة الرقابة على األأحدث أتطبيق  .6

 داء.مستوى األ نخفاضواالعمل 

 دارة الجودة الجمركية الشاملةإم العمل بمفاهي ومنهجية فوائدثالثا: 
أن يها من تطبيق إدارة الجودة في االدارة الجمركية. كما ديد من الفوائد التي يمكن أن نجنتوجد الع

 كل هذا نتناوله كالتالي: ،خاصة لذلك هناك منهجية

 دارة الجودة الجمركية الشاملةإم فوائد العمل بمفاهي -1
 :1يمكن تقسيم هذه الفوائد وفق مجموعة من المحاور وفق الطرح التالي

 النفقات من خالل: يرادات وضبطزيادة اإل -أ
 ؛ول مرةأشياء الصحيحة من عمل األ .1
 ؛تقليل عدد ونوعية االخطاء .2
 ؛عمال وتكرارهاعادة األإ عدم  .3
 .توجيه النفقات .4

 لجمارك الجزائرية من خالل:إلدارة اتقوية المركز التنافسي  -ب
 ؛تقديم خدمات ذات جودة عالية وفقا لمتطلبات المستفيدين من هذه الخدمات .1
 ؛تقديم الخدمة في الوقت الذي يتناسب مع ظروف المتعاملين معها .2
 ؛جراءات والشفافيةوضوح اإل .3
 ة المستفيدين الداخلين والخارجيين من الخدمات.قتحقيق مستوى عال من رضا وث .4

 كسب رضا المجتمع من خالل: -ج
 المساهمة بفعالية في المحافظة على الصحة والسالمة العامة والبيئة؛ .1

                                                           
1
 .03، ص2013ردن، ردنية، األارة الجودة الجمركية، الجمارك األدإ، مديرية مبادئ إدارة الجودة الجمركية الشاملةفايز محمد عبيدات،  
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 لى شعور المجتمع بأن الجمارك داعم وسند له.إالمساهمة في الوصول  .2

 تخفيض معدل دوران العمل من خالل: -د
 ؛الحفز المادي والمعنوي  .1
 ؛العمل الجماعي من خالل تبني روح الفريق والتعاون المستمر .2
 ؛الت الوالء واالنتماء للدائرةدزيادة مع .3
 .الوظيفي واالبداع ستقراراال .4

 نتاجية من خالل:داء واإل تحسين ال -ه
 ؛سلوب فريق العملأتبني  .1
 ؛سلوب المشاركة الجماعية في حل المشاكل العمل وتحسين الجودةأتبني  .2
 ؛التعليم والتدريب المستمرين .3
 دارة الجمركية.هداف اإلأ نشر  .4

 داري من خالل:القرار اإل اتخاذرفع كفاءة عملية  -و
 ؛داء والحقائق عن موضوع القرارالمعلومات واأل التشاور التي توفرالمشاركة و  .1
و أدة بيانات حرصا على عدم تكرارها تدقيق البالغات والقرارات الفنية قبل صدورها وفق قاع .2

 .تناقض في أي بنودها

 ستجابة للتغيرات البيئية من خالل:إكثر أدارة جعل اإل -ز
دارة الجودة إرات من خالل تطبيق انظمة ومبادئ زيادة المرونة والقدرة على التكيف مع المتغي .1

 ؛الشاملة
 ؛التوجه نحو التفكير االستراتيجي .2
نظمة االلكترونية الحديثة وتحقيق التكامل فيما بينها وفقا ألسس ومعايير القدرة على تطبيق األ .3

 العمل بتقنيات المعلومات واستثمارها.
 الجودة الجمركية الشاملةدارة إمنهجية تطبيق  -2

 :1تكون وفق التحليل التالي
 ؛الجمارك الجزائريةإدارة عمال أ ن من الخدمة والمستهدفين بنتائج تحديد المستفيدي - أ

استطالع حاجات ورغبات وتوقعات المستفيدين من الخدمة مع االستمرار بإجراء استطالعات  - ب
 ؛دورية لقياس مستوى رضا متلقي الخدمات

                                                           
1
 .04ص ،مرجع سبق ذكرهفايز محمد عبيدات،  
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داء الخدمة بما يتالءم وتطلعات المستفيدين من أجراءات والسياسات وطرق عادة تصميم كافة اإلإ  - ت
 ؛الخدمات

تأهيل الموظفين من خالل عقد البرامج التدريبية وورش العمل بشكل مستمر في مجاالت الجودة  - ث
 ؛والتقنيات الحديثة المستخدمة في تطبيقها

 ؛لى جانب ال مركزية الخدماتإتبني سياسة ال مركزية السلطة  - ج
 جود فيما بين الوحدات التنظيمية.باع سياسة المنافسة على تقديم األتإ - ح

دارة الجودة على كافة الوحدات إساسية المطلوبة من تطبيق التحوالت اليوضح  (:16)ل رقموالجد
 والمستويات الوظيفية

 لىإ التحول من  
 دارة التزامإ دارة رقابيةإ 1
 ساسها التعاون أقرارات  قرارات فردية 2
 العمل الجماعي وروح الفريق الواحد العمل الفردي 3
 سلوب العمل والعمالءأالتركيز على  التركيز على الوظيفة 4
 مؤسسة قاعدتها التعلم والمعرفة الخبرة في مجال محدد 5
 لتزام والمشاركةاإل التهديد الخوف 6
 التحسين المستمر طريق واحد صحيح 7
 جراء المقارناتإالنتائج و  تسجيل حفظ البيانات 8
 رؤيا وقيم يملكها ويسعى لتحقيقها الجميع رؤيا وقيم غير معلنة 9

 تصال قوي إ تصال ضعيفإ 10
الجمارك االردنية،  ، مديرية ادارة الجودة الجمركية،مبادئ إدارة الجودة الجمركية الشاملةفايز محمد عبيدات،  المصدر:
 .05، ص2013االردن، 

  



 التوجه نحو عصرنة اإلدارة الجمركية لتطوير وترقية أدائها ......................................................................... الفصل الثاني

157 
 

 كآلية لتطوير العمل الجمركي التوجه نحو الجمارك الرقمية: الثاني المطلب
رعة يستخدم جهاز اإلعالم اآللي حاليا في كل معاملة اقتصادية في العالم المتقدم. وبشكل أقل س

 رض كلهوقريبا سيكون كوكب األ .الة الذكيةلى االنتشار السريع للهواتف النقّ إفي العالم النامي، باإلضافة 
 مرتبطا ببعضه البعض. وستتم كل المعامالت االقتصادية في جميع أنحاء العالم بواسطة الحاسوب.   

 وضرورة التحول نحو الجمارك الرقمية لى االقتصاد الرقميإالول: مدخل  فرعال
عرف القرن الواحد والعشرون تحوال كبيرا في تسيير المنظمات. بحيث زاد التوجه نحو عالم 

لمعلومات واالتصال وانتشرت االنترنيت وتطبيقاتها في مجاالت األعمال والخدمات الحكومية تكنولوجيا ا
هذا االنتشار إلى ما تمنحه  . وهذا ما يطلق عليه بالخدمات االلكترونية. ويعوداالقتصاديةوباقي األنشطة 

البرامج االلكترونية من مرونة في التعامل، مما يسهل التواصل بين المتعاملين وإجراء العقود واالتفاقيات 
 التجارية وتبادل المستندات والمدفوعات في أي وقت وأي مكان وبتكلفة يسيرة.

 :أوال: تعريف االقتصاد الرقمي
قتصاد الذي يتعامل مع الرقميات ب. وهو االيو اقتصاد الو أاالقتصاد القائم على االنترنيت يعني 

ن أية. أي . الزبائن الرقميين والشركات الرقمية التكنولوجيا الرقمية والمنتجات الرقمو المعلومات الرقميةأ
 . 1االقتصاد الرقمي هو االقتصاد المبني على القطاع الرابع

 التكنولوجيا الحديثة ثانيا: إحصائيات
تشهد العديد من أنحاء العالم انتشارا مذهال لوسائل التكنولوجيا الرقمية. أي االنترنيت والهواتف 

معالجتها وتبادلها رقميا. حيث زاد عدد  ،تخزينها ،وات المساعدة على جمع المعلوماتوكل األد .الذكية
إلى ما يقدر  2005لماضي من مليار نسمة سنة مستخدمي األنترنيت بأكثر من ثالثة أضعاف في العقد ا

. ولكن هذا االنتشار لم تواكبه المكاسب الرقمية المرتقبة من 2015مليار نسمة في نهاية سنة  3.2بنحو 
 .2حيث ارتفاع النمو وزيادة فرص العمل وجودة في الخدمات العامة

تقرير عن التنمية في العالم ن: ( بعنوا2016وطبقا للتقرير الذي أصدره البنك الدولي هذه السنة )
بالمائة من سكان العالم محرومين من االتصال بشبكة االنترنيت  60، ال يزال ما يقارب "العوائد الرقمية"

وال يمكنهم المشاركة الكاملة في االقتصاد الرقمي. وباإلضافة إلى ذلك نشأت مخاطر جديدة في مقابل 
مال والمصالح التجارية المكتسبة التي تحد من المنافسة بعض منافع األنترنيت مثل ضعف مناخ األع

 .3وتحول دون االبتكار في المستقبل

                                                           
 .88، ص2004، المملكة العربية السعودية، للنشر والتوزيع دار المريخ، االدارة االلكترونية )االستراتيجية والوظائف والمشكالت(نجم عبود نجم،  1

2
 Natalie Ramirez-Djumena, Digital Divide, Finance & Development A Quarterly Publication Of The 

International Monetary Fund, Volume 53,  Number 3, September 2016, p18. 
3
 The World Bank, world development report Digital Dividends  2016, New York, Washington, 2016. 
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 ثالثا: تأثير استخدام التقنيات التكنولوجية على االقتصاد
يمكن أن يؤثر استخدام تقنيات اإلعالم اآللي على النشاط االقتصادي من خالل خمس قنوات 

 :1مهمة
 البيانات: من حيث جمع وتحليل -1

جمع البيانات وتحليلها وهي تساعد على  ثيرة من المعامالت. تستخدم الحواسيب في جوانب ك 
لتحسين المعامالت في المستقبل. وهذه الطريقة اآلن أصبحت متاحة حتى للمؤسسات الصغيرة ألن 

 تكلفتها لم تعد كبيرة.
 محددة:ضفاء الطابع الشخصي والتصميم وفقا ألغراض إمن حيث  -2
كان التعرف على صور األشخاص ومعالجتها يمثل تحديا بحثيا للحواسيب.  ،إلى زمن قريب  

واآلن يمكن للنظم المجانية لتخزين الصور والمعلومات أن تحصل عليها في ثوان. كما أصبحت الترجمة 
 لى زيادة التجارة الخارجية.إوستؤدي إزالة العوائق اللغوية  .الفورية أمرا متاحا

 من حيث إجراء التجارب والتحسين المستمر: -3
يمكن ان تجري النظم المتاحة على األنترنيت تجارب بخوارزميات بديلة في الوقت الحقيقي على  

 االنترنيت مما يؤدي إلى التحسين المستمر في األداء.
 من حيث االبتكارات التعاقدية:  -4

أنت تدفع لي لعرض إعالنك على الناس، وقد في السابق نموذج األعمال التقليدي لإلعالن هو " 
يأتي بعضهم إلى متجرك". أما اآلن في عالم األنترنيت فإن النموذج هو" سأعرض إعالنك على الناس 
ولن تدفع لي إال إذا دخلوا على موقعك على األنترنيت". والحقيقة أن معامالت اإلعالنات التي تتم 

 إال مقابل الناتج الذي يهتمون به. بواسطة الحاسوب تسمح للتجار أال يدفعوا
 من حيث التنسيق واالتصال: -5

التي عدد موظفيها قليل القدرة على الوصول إلى خدمات  ،أصبح بإمكان الشركات الصغيرة 
ألن تكلفة الحوسبة  .االتصال التي لم تكن متاحة إال ألكبر الشركات متعددة الجنسيات على نطاق عالمي

 ونظم المعلومات انخفضت بشكل كبير. حتى أصبح اآلن المدراء يعقدون االجتماعات بشكل الكتروني.   

  

 

                                                           
1 Hal Varian, Intelligent Technology, Finance & Development A Quarterly Publication Of The International 

Monetary Fund, Volume 53,  Number 3, September 2016, p07. 
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 ثالثا: مشاكل اإلدارة الجمركية التقليدية وضرورة التحول نحو الجمارك الرقمية
يعاني من جملة من المشاكل. ومن ثمة وجب ادخال  لعل المتتبع للعمل الجمركي التقليدي يجده

 :1التقنيات الحديثة لالرتقاء به. ويمكن أن نوجز هذه المشاكل في النقاط التالية
ألن  لملفات جمركة السلع في إضاعة كثير من الوقت. ونظرا تتسبب المعالجة اليدوية الورقية .1

بعض اإلدارات الجمركية غير مزودة بالعدد الكافي من الموظفين، فإن المعالجة اليدوية لن 
 تستطيع مواكبة الزيادة المتنامية في حجم التجارة الدولية؛

يعتبر التدخل اليدوي، والمقابالت المباشرة بين التجار والوسطاء، وموظفي الجمارك. فضال عن  .2
نشأ عنها في عديد من األحيان فرص لممارسات فاسدة تعيق التجارة عمليات سداد الرسوم نقدا، ي

 والتنمية؛
تشكل إدارات الجمارك التي تباشر عملها يدويا دون أتمتة عقبة أمام التنمية االقتصادية في   .3

 الدولة؛

 لجمارك الرقميةطبيعة االثاني:  فرعال
ط المتزايد الناتج عن تطور التجارة لعل العقبات التي تكلمنا عليها في التحليل السابق. والضغ  

الخارجية. أديا إلى ظهور هذا التوجه الجديد والمتمثل في تغيير نمط التسيير. أي االنتقال من اإلدارة 
التقليدية اليدوية إلى اإلدارة اإللكترونية. وبالتالي سوف نتناول في هذا المحور بالتفصيل هذا النمط 

 الجديد.

 واالدارة الجمركية االلكترونية االلكترونيةأوال: مفهوم الخدمات 
رد تيسير قضاء تجلت مظاهر الخدمات االلكترونية في العديد من المجاالت، مما سّهل على الف

حاجياته اليومية. كما تجلت مظاهر الخدمات اإللكترونية في العمليات الجمركية، أين أصبح بإمكان 
  اء، بمجرد الولوج إلى الموقع االلكتروني للجمارك المعنية.المتعامل االقتصادي معرفة العديد من االشي

 :مفهوم الخدمات االلكترونية -1
تعني توصيل الخدمات الحكومية للمواطن باستخدام الطرق اإللكترونية ووسائل االتصاالت 

ت وتبادل الحديثة بكفاءة عالية. واالنتقال من طرق التقديم التقليدية للخدمات لطرق حديثة تيسر اإلجراءا
 بينها ومؤسسات الدولة والمواطن. االمعلومات بين مؤسسات الدولة فيم

 
 

                                                           
1
Hal Varian, Intelligent Technology, Finance & Development A Quarterly Publication Of The International 

Monetary Fund, Volume 53,  Number 3, September 2016, p08. 

  



 التوجه نحو عصرنة اإلدارة الجمركية لتطوير وترقية أدائها ......................................................................... الفصل الثاني

160 
 

 تعريف الموقع اإللكتروني: -2
هو عبارة عن أداة ارشاد المنظمات والشركات إلى كيفية تقديم كافة الخدمات الالزمة للزبائن 
والمتعلقة بمنتجاتها وخدماتها بسرعة وسهولة ويسر. وكذلك كيفية التعامل مع رسائل البريد االلكتروني 

 . 1لوماتذات الطابع الرسمي. ووضع القواعد والمعايير الالزمة لتخزين وحفظ واسترجاع المع

 تعريف اإلدارة الجمركية الرقمية:  -3
تعني رقمنة اإلدارة الجمركية تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصال لتحقيق رؤية ورسالة اإلدارة 

 الجمركية. وهي تدعم عملية جمركة البضائع كلها انطالقا من تلقي الطلبات، وقبول ومعالجة مانفست
السلع لالستيراد، والتصدير، والعبور، وسداد الرسوم والضرائب المستحقة، إلى غاية انتهاء البضائع من 

 .2الرقابة الجمركية  أو مرحلة منها فقط
وحسب منظمة الجمارك العالمية فإن مصطلح الجمارك الرقمية يعني: أي نشاط آلي أو إلكتروني 

كذا تنسيق األنشطة الجمركية )النظم اآللية لتخليص الجمركي، يسهم في فعالية وكفاءة العمل الجمركي، و 
النافذة الواحدة، التبادل االلكتروني للمعلومات(. باإلضافة الى مواقع توصيل المعلومات لتعزيز الشفافية، 

 .3وكذا استخدام الهواتف الذكية

 فوائد اإلدارة الجمركية الرقمية -4
يعة األهداف والنتائج التي يسعى لتحقيقها. وبصفة عامة، تتجلى أهمية أي نظام آلي محوسب من طب

يمكن القول بأن الغاية األساسية من تركيب وتشغيل هذا النظام. تتمثل في تحسين االقتصاد الوطني 
 :4وتعزيز بيئة األعمال والمناخ االستثماري وذلك من خالل

لتخليص الجمركي للسلع المساهمة في تطوير اإلدارة الجمركية، من خالل ميكنة إجراءات ا - أ
 المستوردة والمصدرة؛

تبسيط وتسهيل اإلجراءات الجمركية. من خالل تسريع وخفض الوقت الذي تأخذه إجراءات  - ب
 التخليص الجمركي واإلفراج عن البضائع؛

في رفع مستوى التعامل الراقي مع كافة المستوردين والمتعاملين في المنافذ الجمركية،  المساهمة - ت
كون التخليص يتم آليا. واعتماد نظام االنتقائية لتحديد البضائع الخاضعة للمعاينة من غيرها. 

 وكذلك االختيار العشوائي للمعاينين في بعض المنافذ الجمركية؛

                                                           
1
 .320بال خلف السكارنه، مرجع سبق ذكره، ص 

2
 L'informatisation des douanes 16/03/2016: 

http://tfig.itcilo.org/FR/contents/customs-automation.htm  
3
 http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2015/november/world-customs-organization-declares-2016-to-

be-the-year-of-digital-customs.aspx    
4
  Ibid. 

http://tfig.itcilo.org/FR/contents/customs-automation.htm
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2015/november/world-customs-organization-declares-2016-to-be-the-year-of-digital-customs.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2015/november/world-customs-organization-declares-2016-to-be-the-year-of-digital-customs.aspx
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نات والمعلومات اإلحصائية لكافة الجهات ذات العالقة. وبما يساعد توفير قاعدة متكاملة من البيا - ث
على التخطيط االقتصادي واتخاذ القرار السياسي واالقتصادي، من خالل تمكين هذه الجهات من 

 الحصول على البيانات إلكترونيا؛

 نيةومزايا الخدمة الجمركية االلكترو  تعريف السداد االلكتروني للضرائب الجمركيةثانيا: 
 يمكن وضع تعريف السداد االلكتروني. وكذا مزايا الخدمة الجمركية االلكترونية كالتالي: 

 تعريف السداد االلكتروني للضرائب الجمركية -1
يعني مصطلح السداد االلكتروني للضرائب الجمركية استخدام أساليب الدفع االلكتروني مثل: 

الرصيد، وتحويل المبالغ بشكل الكتروني أو الدفع عبر بطاقات االئتمان أو بطاقات الخصم الفوري من 
شبكة األنترنيت لتسوية الضرائب والتكاليف المتعلقة بإجراءات تخليص السلع المصرح بها ألغراض 

 .1االستيراد أو التصدير

 مزايا الخدمة الجمركية االلكترونية -2
 نذكر منها:يتيح التوجه نحو الجمارك اإللكترونية جملة من اإليجابيات 

 سداد جميع المستحقات الحكومية من مكان العمل دون الحاجة للتوجه لفرع البنك؛ .1
 إمكانية خدمة السداد طوال أيام األسبوع وعلى مدار الساعة؛ .2
 إمكانية االستعالم عن الرسوم الجمركية. ودفع الضرائب المستحقة وتأكيد العمليات إلكترونيا؛ .3
استخدام تكنولوجيا تشفير عالية الكفاءة لضمان سرية عملية الدفع توفير األمن في وسائل السداد ب .4

والتأكد من أن العملية تمت فقط عن طريق الشخص المفوض من قبل الشركة )العميل( 
 ولمدفوعات تخص الشركة فقط؛

 إمكانية متابعة عمليات الدفع واستنساخ التقارير. .5

 العالمية في التحول نحو الجمارك الرقميةالدور الريادي لمنظمة الجمارك : الفرع الثالث
لى ، من خالل إشارة واضحة إقامت منظمة الجمارك العالمية بمواكبة التطور التكنولوجي

لى اصدار العديد من الدراسات التي تتناول موضوع إالخدمات الجمركية في اتفاقية كيوتو. باإلضافة 
 الجمارك الرقمية.

 رك الرقميةأوال: متطلبات التحول نحو الجما
 هناك جملة من  الركائز ينبغي توفرها من أجل انجاح هذا التحول االستراتيجي ونذكر منها:

                                                           
1
 Le paiement électronique des droits de douane et des taxes, 27/02/2016 

http://tfig.itcilo.org/FR/contents/electronic-payment-customs-duties-and-taxes.htm  

http://tfig.itcilo.org/FR/contents/electronic-payment-customs-duties-and-taxes.htm
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 ضرورة امتالك اإلدارة الجمركية لقاعدة بيانات شاملة وآمنة؛  .1
 ينبغي وجود مورد بشري مؤهل إلتقان الفنيات التكنولوجية ومتابع لكل مستجداتها؛ .2
لمعلومات مع بقية اإلدارات الجمركية على المستوى يجب بناء عالقة تشاور وتبادل ا .3

 العالمي واالستفادة من خبرتها؛
االستفادة من الخبرات والدرات التدريبية التي يقدمها خبراء منظمة الجمارك العالمية في  .4

 هذا المجال؛
 ارساء قواعد واتفاقيات تعاون مع البنوك التجارية. .5

 التحول نحو الجمارك الرقمية في ظللعالمية : أدوات منظمة الجمارك اثانيا
قامت منظمة الجمارك العالمية بعملية مسح وبحث، للحصول على تقدير وتقييم لكافة االدوات 
ذات الصلة بالتكنولوجيا الجمركية من األدوات والتطبيقات المتاحة حاليا في منظمة الجمارك العالمية. 

 :1ة وهيويمكن ان نبين هذه المبادرات في المحاور التالي
قامت منظمة الجمارك العالمية بإعداد الدليل التالي: دليل تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ نظام  :القيادة -1

 النافذة الواحدة في الجمارك " اصدار أول".
جمركية دارية المتبادلة في المسائل الثنائي النموذجي بشأن المساعدة اإلاالتفاق الهو  :ساس القانونياأل -2

عضاء في مجال التكنولوجيا ر التعاون المتبادل بين الدول األساسية لتطويوالمبادئ التوجيهية األ
 جراءات المرتبطة بها.واإل

 هناك جملة من العناصر يمكن سردها:: التحديث والتطوير واالصالح -3
  ؛اتفاقية كيوتو المعدلة - أ

 ؛ات واالتصالدليل منظمة الجمارك العالمية في تطبيق تكنولوجيا المعلوم - ب
 ؛دليل تطبيق النافذة الواحدة االصدار الثاني - ت
 ؛توصيات منظمة الجمارك العالمية في مجال المستندات الجمركية والتجريد من الوثائق الداعمة - ث
توصيات منظمة الجمارك العالمية بشأن التداول والتوثيق االلكتروني للمستندات الجمركية وغيرها  - ج

 من المعلومات التنظيمية ذات الصلة مثل منشورات وتعميمات تنظيم العمل الجمركي.
 :2يكون هذا من خالل ما يأتي :حماية المجتمع -4

 ؛الثاني"اطر ومؤشراتها " االصدار دارة المخإدليل تطبيق  - أ
 ؛ضائع وتنفيذه وتطبيقه في الجماركدليل منظمة الجمارك العالمية لنظام استهداف الب - ب

                                                           
1  Kunio Mikuriya, Digital Customs, the opportunities of the Information Age, WCO news N° 79 February 

2016, World Customs Organization,   Brussels, p07. 
2
 Kunio Mikuriya, Digital Customs, the opportunities of the Information Age, op.cit, p08. 
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دارات الجمركية واستخدام مواقع تخدام مواقع االنترنيت من قبل اإلتوصية بشأن اس :االتصاالت - ت
 الشبكات االجتماعية من قبل الجمارك.

 :العمل المشترك وتبادل / التكامل االقليمي -5
 ؛1توصيات المنظمة بشأن استعمال نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية - أ

 العرض المتكامل للمبادئ التوجيهية إلدارة وتأمين سلسلة التوريد للتجارة العالمية. - ب
تقدم الرقمنة الجمركية ودليل تكنولوجيا المعلومات للجمارك العديد : تكنولوجيا المعلومات دليل للتنفيذيين -6

ولكن بعض البلدان قد تواجه صعوبات في معرفة كيفية وضع اولويات مشروعات تكنولوجيا  من الفرص
المعلومات على اساس اهدافها االستراتيجية وايضا القيود المفروضة على الموارد الالزمة لتطبيق 

ن التنفيذيين التكنولوجيا وايضا كيفية اعتماد وسائل جديدة للعمل ويقوم دليل تكنولوجيا المعلومات للجمركيي
والصادر عن منظمة الجمارك العالمية على اإلرشاد والتوجيه في كيفية التعامل مع منهجية التخطيط 

 االستراتيجي واالدوات الممكنة.
حسب الفصل السابع من اتفاقية : دور اتفاقية كيوتو المعدلة في التوجه نحو الجمارك الرقميةشرح  -7

 :2المعلومات فإنه هناك مجموعة من اإلجراءات ينبغي التقيد بهاكيوتو والذي تضمن استخدام تقنية 
على الجمارك استخدام تقنية المعلومات لمساندة العمليات الجمركية حيثما كانت أوفر تكلفة واكثر  .1

 كفاءة للجمارك وقطاع التجارة؛
 على الجمارك عند ادخال تطبيقات الحاسب استعمال معايير مقبولة دوليا؛ .2
مع كافة األطراف ذات  -إلى أبعد حد ممكن –دخال تقنية المعلومات بالتشاور يجب أن يتم ا .3

 العالقة المتأثرة مباشرة؛
 يجب أن ينص التشريع الوطني الجديد أو المعدل على اآلتي: .4

 طرق التجارة االلكترونية كبديل عن متطلبات المستندات الورقية؛ - أ
 طرق التصديق اإللكترونية والورقية؛ - ب
االحتفاظ بالمعلومات الستعمالها الخاص، وتبادل تلك المعلومات  حق الجمارك في - ت

حيثما يكون مناسبا مع إدارات الجمارك األخرى وكافة األطراف األخرى المعتمدة 
 نظاما من خالل تقنيات التجارة االلكترونية. 

   

                                                           
1
 World Customs Organization, WCO DATA MODEL (cross-border transactions on the fast track), 

Brussels, 2009.  
2
 World Customs Organization, International Convention On The Simplification And Harmonization Of 

Customs Procedures, (Revised Kyoto Convention). 1999. 
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 نظام النافذة الواحدة وعالقته بتسهيل التجارة الفرع الخامس:
إحدى اآلليات التي من شأنها تخفيف العبء عن  ،تطبيق نظام النافذة الواحدةيعتبر التوجه نحو 

. ومن دارات ذات العالقة المباشرة بسلسلة االمداد الدولي. وزيادة كفاءة عمل اإلالمتعاملين االقتصادين
 دارة الجمركية وسوف نوضحها كالتالي:بينها اإل

 (Single Window)  تعريف النافذة الواحدة وال:أ
والذي يتيح  .من منظور جمركي هو الجزء األساسي واألهم من مبادرات الجمارك اإللكترونية        

لمتعاملين المجتمع التجاري التعامل من خالل نافذة واحدة مع كافة الجهات التي لها صلة باإلفراج عن 
 .1الواردات أو إنهاء إجراءات التصدير

 تطبيق نظام النافذة الواحدة وائدف ثانيا:
يقدم نظام النافذة الواحدة جملة من الفوائد، سواء بالنسبة للمتعاملين مع اإلدارة الجمركية من خالل         

وهذا ما يزيد من سرعة تسوية المعامالت وشفافيتها، أما بالنسبة  .تجميع اإلدارات المعنية في شباك واحد
أما بالسبة لالقتصاد فهو يزيد من  .حسن أدائها وسهولة تحصيل مواردها لإلدارة الجمركية فهو يزيد من

 .2ترقية قطاع التجارة الخارجية له
سواء بالنسبة للتجار أو الناقلين أو الجهات الحكومية  والشكل التالي يوضح أهم فوائد نظام النافذة الواحدة

 .األخرى 
 ةوائد تطبيق نظام النافذة الواحدف (:19)الشكل رقم

 
 
 
 
 
 

 

Source: Economic And Social Commission For Western Asia, Trade Facilitation and the Single Window,  

United Nations, 2011, p09. 

 
 

                                                           
 ، انظر الموقع 2015/  03/ 15، 03، ص 2007،، الجمارك المصريةالنافذة الواحدةلغربي آسيا،  واالجتماعية اللجنة االقتصادية 1

http://www.escwa.un.org  
2
،  2012، األمم المتحدة، دراسة حول إنشاء النافذة الواحدة وتطبيقها لتسهيل التجارة في السودان، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 .02ص

 يةقالعمل يف بيئة غري ور 

 املنافسة بني اجلهات احلكومية على إرضاء العميل

 تسهيل التجارة الدولية

 فيةشفامقاومة الفساد ونشر ال

 تطبيق مبدأ التقييم الذايت

 نظام النافذة الواحدة

http://www.escwa.un.org/
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 شرح العناصر السابقة :
أخرى لن  ن إن تطوير العمل في جهة حكومية دو  :جهات الحكومية على إرضاء العميلمنافسة بين الال -1

 ينتج عنه تطوير جوهري لدى المتعاملين، وال بد من تطوير العمل في كافة الجهات معا. 
بحيث يقوم  الجمركية،هو مبدأ مشاركة المجتمع التجاري في العملية تطبيق مبدأ التقييم الذاتي:  -2

وتقديم المستندات االستيرادية طبقا  .المستورد بوضع البند بنفسه واإلقرار عن القيمة لألغراض الجمركية
لنظام اإلفراج الجمركي والغرض من االستيراد أو التصدير ويقتصر دور الجمارك على مجرد التأكد من 

 صحة المستندات المقدمة وما دون بها من بيانات .
ميع استخدام نظام الربط اإللكتروني فيما بين جمن خالل  عمل في بيئة غير ورقية من خالل:ال -3

الميكنة الشاملة لكافة اإلجراءات في جميع الجهات الحكومية داخل نظام و  ؛الجهات الحكومية المختصة
 النافذة الواحدة وخارجها؛ 

 .تبسيط اإلجراءاتو  جراءات بكل وسائل النشر الحديثة؛نشر القواعد واإلمن خالل  الشفافية: -4
تحقيق أقل زمن لإلفراج لزيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وخفض تكلفة  تسهيل التجارة الدولية: -5

الصفقات ومن ثم زيادة حجم التجارة الدولية والعمل على جعل الدوائر الجمركية منافذ وليست مخازن 
 للبضائع باإلفراج عنها في أقل زمن إفراج ممكن. 

 عوامل نجاح إنشاء نافذة واحدةثالثا: 
 :دولة ألخرى ومن مشروع آلخر وهي من العوامل تلف هذهتخ          

 ؛الدولالعالقات السياسية بين  .1
وضع الحدود واألهداف الواضحة وهذا يعتمد على نتائج التحليالت المختلفة ومصادر المعلومات  .2

 الصلة؛المتبادلة بين الحكومة والهيئات التجارية ذات 
البيئة القانونية حيث تواجد القوانين ذات الصلة )مدى وجود إطار قانوني حول المعامالت  توافر .3

 االلكترونية (؛
وضع مخطط لالتصاالت يضمن ربط جميع المتعاملين مع النظام بصفة مستمرة وسهلة مع  .4

 التأكيد على المصداقية والشفافية؛
 .1ة وآمانمدى وجود نظام مالي متطور يسهل تسوية المعامالت بسرع .5

  

                                                           
تسهيل التجارة الدولية والنقل البحري من خالل تنفيذ متطلبات االتفاقية الدولية الخاصة بتسهيل المالحة البحرية ر محمود مرسي، محمد ماه 1

 . 11، ص2007، مصر، عدد أوت، مجلة األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  ،الدولية
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 لترقية العمل الجمركي إدارة المخاطر الجمركيةمدخل : المطلب الثالث
المشروعة  البضائعل في تيسير تدفق المتمث ،مواجهة التحديمام أإدارات الجمارك ن نجد أ

خدمات تتعرض الأثناء أداء االختبارات للكشف عن الغش الجمركي وغيرها من الجرائم.  شكالية الرقابةوإ
البضائع في حين  ية لتسهيل تخليصلضغوط متزايدة من الحكومات الوطنية والمنظمات الدول جمركيةال

المصالح المتضاربة تدل على الحاجة إلى تحقيق  ذهرهاب المتزايد في المعامالت. هتلبية الجريمة واإل
 توازن بين التيسير والرقابة.ال

التجارة.  سهيلكل من االمتثال واألمن وتمان إدارة المخاطر التقنية هي وسيلة مفيدة لضإن 
انتقائي تصنيف البضائع والركاب لمراجعة الحسابات، وبيان التخليص أسرع ممكنة. األحمال وتلك التي 
تعتبر "منخفضة المخاطر" على أساس المخاطر جذب االنتباه الحد األدنى من الجمارك ويمكن عالجها 

 .1مالعدها ومواردها على عدد أقل من األتركيز جهو بسرعة. وهذا يسمح أيضا موظفي الجمارك ل

 مفهوم المخاطر الجمركيةول: الفرع ال 
ثم الخطر التنظيمي ويليها  ؛بداية بتعريف الخطورة ،نتناول في هذا الفرع ثالث تعاريف أساسية
 تعريف المخاطر الجمركية. ويمكن ايجازها كالتالي:

 أوال: تعريف الخطورة:
تعرف الخطورة في المعاجم على أنها الفرصة الممكنة لوقوع األشياء المحضورة. وما يترتب عليها 

. ومن وجهة قانونية فإن الخطورة تعني احتمالية وقوع أحداث من شأنها مرغوب فيها من نتائج سيئة غير
 .2أن تخرق القوانين واألنظمة

  ثانيا: تعريف الخطر التنظيمي:
مفهوم الخطر التنظيمي إلى احتمال وقوع أحداث ونشاطات يمكن أن تمنع المنظمة من  يشير

تحقيق أهدافها. ويستوجب على اإلدارة الجمركية أن تحقق هدفين رئيسيين هما: تزويد المجتمع التجاري 
ن العالمي بمستوى مناسب من التسهيل. باإلضافة إلى ضمان االلتزام بالمتطلبات القانونية. وتتضم

المخاطر التي تواجه الجمارك فيما تتضمنه امكانية عدم االلتزام بالقوانين الجمركية مثل ) متطلبات 
الترخيص، قواعد القيمة، قواعد المنشأ، حاالت االعفاءات الجمركية، القيود التجارية، التعليمات االمنية(. 

 .  3باإلضافة الى امكانية الفشل في تسهيل التجارة العالمية

                                                           
1
Conférence Des Nations Unies Sur Le Commerce Et Le Développent, Les notes techniques sur les mesures 

de facilitation du commerce, New York et Genève, 2011, pp 44-45.  
2
 .07ص ،2013ردنية، عمان، األردن، ، منشورات الجمارك األتحليل المخاطر الجمركيةغالب سامي النصير،  
3
، ترجمة مروان غرايبة، دليل تحديث الجمارك، البنك الدولي، طار الجمركيإدارة المخاطر في اإل، (david widdowsonديفيد ويدوسون ) 

 .186، ص2006واشنطن، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، مصر، 
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 ثالثا: تعريف المخاطر الجمركية
خرى المتعلقة نظمة الجمركية والقوانين األو تجاوز للقوانين واألأاالحتمالية بوجود خرق  :تعني

و محاولة أحكام المنع والتقييد أو بقصد تجاوز أقصد التهرب من الضرائب الجمركية دارة الجمارك بإبعمل 
 .1االستفادة غير المشروعة من استرداد الرسوم

 دارة المخاطر الجمركيةإتطبيق هداف وأخطوات  ،ئدفواالفرع الثاني: 
ينتج عن اتباع نظام إدارة المخاطر الجمركية جملة من الفوائد. وهذا مع االلتزام بمنهجية 

 الخطوات المحددة. لكي نصل إلى األهداف المرجوة. وهذا ما نصبو إليه فيهذا الفرع. 

 المخاطر الجمركيةدارة إئد تطبيق فواوال: أ
تخصيص أفضل للموارد البشرية إزالة يسمح الجمركية على أساس المخاطر الالمركزية جهودها  .1

 على عدد أقل من الموظفين الشحنات، والموظفين يمكن نشرها على نحو أكثر فعالية؛
عدد عمليات التفتيش المادي، والكفاءة واالحتراف  نخفاضاوعلى الرغم من  -يادة اإليرادات ز  .2

 الرقابة الجمركية يؤدي إلى زيادة في الرسوم تحصد في كثير من البلدان؛
بصفة عامة، فقد أثبتت التجربة أن تحسين كفاءة  متثالاالللتشريعات واللوائح  االمتثالزيادة  .3

مما أدى إلى  -الخضراء  جانب مصلحة التاجر لمسح البضائع من خالل القناة -الجمارك 
 ضمان امتثال التجار. وهذا له أيضا تأثير إيجابي على دقة إحصاءات التجارة الخارجية؛

التفاعل بين الجمارك والتجار هي جزء من إجراءات لتقييم  -زيادة التعاون بين التجار والجمارك  .4
محددة. عادة، سوف مثل المخاطر من البضائع المنقولة، المستوردة أو المصدرة من قبل التجار 

 هذه االتصاالت واالتصاالت يؤدي إلى فهم أفضل بين الطرفين وتحسين العالقة بينهما في العام؛
في المئة من البضائع يتم  20إلى  10الوقت التخليص المنخفض والحقيقة أنه ليس هناك سوى  .5

مكن مسح أغلبية تفتيشها في نظام التخليص المتوسط على أساس المخاطر يعني أن الجمارك ي
 األحمال على الفور بعد أن تم رفعها وثائق التخليص الجمركي مع الجمارك؛

والوقت الذي يستغرقه لمسح البضائع الجمارك تطبق اإلجراءات  -وخفض تكاليف المعامالت  .6
في المئة السلع  90-80التقليدية يمكن أن تصل إلى أسبوعين. إدارة المخاطر التقنية تسمح لمسح 

 وبالتالي توفير تكاليف كبيرة على التجار. -ع ساعات في بض
 

                                                           
، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم وقيمة الصفقة في سورية آثار تطبيق نظام االسيكودافادي الخليل وآخرون،  1

 .5، ص2008، 5، العدد:30االقتصادية والقانونية، المجلد 
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لخطورة التي قد دارية منطقية تستخدم بانتظام لتحديد وتقييم ومراقبة اإو منهجية أسلوب عمل أهي تطبيق 
ل من و التقليأمكانيات والموارد المتاحة وتجنب المثلى من اإل االستفادةهدف و عمل بأتنشأ في أي نشاط 

 .1الخسائر المحتملةو أالضرر 

 دارة المخاطرإخطوات نظام ثانيا: 
 تتجلى في النقاط التالية:

 ماكن الخطورة؛تحديد السياق العام أل .1
 نواع الخطورة وكيفية حدوثها؛أتحديد  .2
 تحليل المعلومات المتعلقة بالخطورة؛ .3
 ولويات؛األ تقييم الخطورة وتحديد .4
 وضع خطة عمل لمعالجة الخطورة وتنفيذها؛  .5
 داء.راقبة ومراجعة النتائج وتقييم األم .6

 الجمركي دارة المخاطرإهداف نظام أثالثا: 
 :2لى تحقيق جملة من النقاط على النحو التالييهدف نظام إدارة المخاطر الجمركية إ

برامج وطنية مبتكرة لزيادة مستوى االلتزام بهدف المساهمة في تسهيل حركة التجارة  تطبيق .1
 وانسياب البضائع عبر الحدود؛

استهداف ومتابعة الجهات غير الملتزمة للحد من الممارسات التجارية غير المشروعة التي تهدد  .2
 نمو االقتصاد الوطني وتلحق الضرر بالمنافسة التجارية المشروعة ؛

لية العمليات الجمركية وتحسين هميتها في رفع كفاءة وفعاأ دارة المخاطر و إزيادة الوعي بمنهجية  .3
 داء من خالل الزيارات الميدانية للمراكز الجمركية وعقد الدورات التدريبية؛األ

يرادات الجمركية وتحصيل حقوق الخزينة من الضرائب التي تعرضت المساهمة في حماية اإل .4
 للضياع؛

 دارة المخاطرإآلية عمل : رابعا
 آلية عمل إدارة المخاطر -1

 ن نوجز نقاطها في الشكل التالي:عمل إدارة المخاطر الجمركية يمكن أ لية وفقها يتم سيرتوجد آ

                                                           
1
 World Customs Organization, Risk Management Guide, Brussels, 2003. 

2
 .27، ص ، مرجع سابقناديا خالد 
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ايل والمخاطر نماط التحأعلقة بالعمل الجمركي للتعرف على جمع المعلومات وتحليل البيانات المت .1
فحتها بكافة الوسائل الالزمة لترصدها والوقاية منها والعمل على مكاجراءات المحتملة واتخاذ اإل

 ؛ستمرارباعلى نظام االنتقائية ومتابعته  شرافالمتاحة واإل
خباريات المتعلقة بالتحايل التجاري والجمركي والتحقق منها والقيام بضبط دراسة الحاالت واإل .2

ت على وجود مؤشرات تحايل وعدم الدراساجالت التجارية للشركات التي تدل المراسالت والسّ 
 والتهرب من دفع الرسوم والضرائب؛ لتزاماال

جراء عمليات إانات الجمركية العائدة للشركات و تدقيق الوثائق التجارية المضبوطة ومطابقتها بالبي .3
 المطالبة بالضرائب المستحقة عن المخالفات المكتشفة في ضوء نتائج تقارير لجان التدقيق.

 تطبيق إدارة المخاطر الجمركية في الجمارك الجزائريةالثالث:  الفرع
 :تعتمد على مجموعة من االليات نوجزها كالتالي

 ساس المعلوماتيأوال: ال
استغالل المعطيات من تعتمد إدارة الجمارك الجزائرية في تقنية إدارة المخاطر الجمركية، على 

وذلك باالعتماد على االستهداف واالنتقاء  .الغش فيها كبيرالتي يكون احتمال أجل الكشف عن العمليات ا
التسيير النظامي  طلق عليهوي. (الخ)البضاعة، المتعامل، العملية التجارية...التالية  معاييرال انطالقا من

 رئيسيالمصدر ال الذي يعتبر بمثابة( SIGAD)على نظام  في األساسالذي يعتمد  ،لمخاطر الغش
 .للمعلومات

 تسيير المخاطر الجمركية: ثانيا: ترقية الرقابة الجمركية وفق طريقة
تسهيل تدفق السلع وترقية التجارة الخارجية، قامت الجمارك الجزائرية باتباع نظام األروقة،  بغرض
 وهي كالتالي: 

بموجبه يتم اعفاء البضاعة من الرقابة الوثائقية والمادية. مع برمجة رقابة  الذيالرواق الخضر:  -1
 30المؤرخ في  1194إال أن هذا النوع من األروقة انتهى العمل به بموجب صدور المنشور رقم الحقة. 
 .1مع فترة انتقالية لمدة ستة أشهر بعد صدور هذا المنشور 2015جويلية 

    المتعامل االقتصادي المعتمد. تم استبداله بنظام جديد هو: 
 :وفوائده االقتصادي المعتمد الفاعل )المتعامل( مفهوم -أ

 يمكن أن نوضح تعيف لهذا النظام الجديد مع ذكر فوائده كالتالي: 
                                                           

1
 الفرعي للتقنيات الجمركية، المديرية الجهوية للجمارك سطيف، مقابلةبوراس منيرة، المدير  
  الفاعل . في مصر يسمى المتعامل االقتصادي المعتمدنود ان نبين بأن هناك مجموعة متعددة من التسميات في الجزائر نطلق عليه اسم

جارة وخدمة تت تصب في نفس النهج وهو تسهيل الكلها تسمياخير األفي . و الشريك االقتصادي المعتمد. في االردن يسمى االقتصادي المعتمد
  وفيما يخص دراستنا هذه سوف نعتمد التسمية الجزائرية. .الدولي االقتصاد
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 تعريف المتعامل االقتصادي المعتمد .1
هو طرف مشارك في تحريك السلع على النطاق الدولي بأي صفة كانت على أن يكون معتمد 
لدى إدارة جمركية وطنية أو نيابة عنها على أساس تطبيقه معايير منظمة الجمارك العالمية أو ما يماثلها 

  .1من المعايير المتعلقة بأمن سلسلة اإلمداد

 فوائد صفة المتعامل االقتصادي المعتمد: .2
وذلك بفضل تخفيض عدد  .ون بتسريع معاملة السلع وقت مرورها بالجماركالمتعامل ينتفعس

الشحنات الخاضعة للتفتيش على وجه الخصوص مما البد أن يسفر عن كسب الوقت وتخفيض التكاليف 
ة ونتيجة لهذه اإلجراءات يستفيد الفاعلون االقتصاديون المعتمدون من االستثمار في نظم وممارسات أمني

جيدة بما في ذلك التقليل في عدد الفحوص واألعمال التقييمية المطلوبة لتحديد المخاطر وتسريع معاملة 
 السلع.

 ساسي الخاص بالمتعامل االقتصادي المعتمد في الجزائر:النظام ال -ب
جديدة  1مكرر 89ستحداث مادة بأنه تم ا :38لينص في مادته  2010جاء قانون المالية لسنة 

والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم  1979يوليو سنة  21المؤرخ في  07-79ضمن القانون رقم 
 : 2وتحرر كما يأتي

ة المتعامل االقتصادي المعتمد لالستفادة من تدابير دارة الجمارك منح صف: يمكن إ1مكرر 89المادة 
ستفادة من صفة المتعاملين االقتصاديين ال. تحدد شروط وكيفيات اجراءات الجمركةتسهيلية في إطار إ

 في إطار الجمركة عن طريق التنظيم. المعتمدين وكذا التدابير التسهيلية الممنوحة لهم
، يحدد شروط وكيفيات االستفادة من  2012المؤرخ في أول مارس لسنة  93-12أما المرسوم التنفيذي رقم 

 . 3صفة المتعامل االقتصادي المعتمد لدى الجمارك
وكذا شروط منح االعتماد والتسهيالت  1مكرر 89لمزيد من المعلومات حول كيفية تطبيق أحكام المادة 

اد الممنوحة باإلضافة إلى إجراءات الحصول على االعتماد وعملية التدقيق للمؤسسة. صالحية االعتم
 وسحبه ودفتر الشروط الخاص به.

 
 
 

                                                           
1 Organisation mondiale des douanes, Les Opérateurs économiques agréés et les petites et moyennes 

entreprises, 2010, p04 

2
 .15، ص2010، الجزائر، 78، العدد  38، فصل احكام جمركية المادة 2010قانون المالية ، الرسميةريدة الج 
3
 .04، الجزائر، ص2012مارس  07، مراسيم تنظيمية ،14العدد ، ريدة الرسميةالج 
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 في الجزائر: المعتمدين المتعاملين االقتصادين عدد -ج
يبلغ . و 2013يرجع تاريخ منح أول اعتماد لصفة المتعامل االقتصادي المعتمد إلى شهر فيفري 

ة . وهذا في النصف األول من سنمتعامل معتمد 220عدد المتعاملين االقتصادين المعتمدين في الجزائر 
على هذه الصفة. وتسعى  وهناك العديد من الملفات قيد الدراسة التي ينتظر أصحابها الحصول .2016

تشجيع لية. وذلك بهدف المساهمة في لجزائرية جاهدة إلى ترقية هذه اآلالمديرية العامة للجمارك ا
جة في ظل لى دعم المؤسسات المنت، التي تحتاج إخاصة في ظل الظروف االقتصادية الراهنة االستثمار،

 . 1النفط رزمة المالية الناتجة عن تدهور أسعااأل
أما على مستوى المديرية الجهوية للجمارك بسطيف. فقد وصل عدد المتعاملين االقتصادين المعتمدين 

  .2016متعامل اقتصادي معتمد إلى غاية أكتوبر  57إلى 
 يخضع هذا النوع إلى رقابة وثائقية دون الرقابة المادية.الرواق البرتقالي:  -2
 يخضع إلى الرقابة الوثائقية والرقابة المادية. الرواق الحمر: -3
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
1
م االلي واالحصائيات التابع للجمارك لنا عليها من المركز الوطني لإلعالصاالحصائية المتعلقة بعدد المتعاملين االقتصاديين المعتمدين تح 
(cnis) 
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 :الثاني خالصة الفصل
. بتوضيح أهم االداء إلدارةعلى الجانب النظري  االطالعولنا من خالل دراسة هذا الفصل حا

نظرا لخصوصيات هذا األخير.  ،لى القطاع العاماسه التي تختلف من القطاع الخاص إبعاده ومؤشرات قيأ
مؤشرات على اإلدارة الجمركية. كما تم دراسة اآلليات الحديثة في قياس يضا تطبيق هذه التناول أكما 

 الجمركية. دارةالمتوازن التي تم تطبيقها على اإلداء األداء ومن بينها بطاقة األ
. وفق ما جاءت به الدراسات دارة الجمركيةعصرنة اإلشروط نجاح استراتيجية أهم ويمكن أن نلخص 

 ما يلي:ك المية والتجارب الجمركية الدوليةالع
تحتاج عملية الجمركي اإلصالح منهًجا : التشخيص الشامل والجيد للوضع القائم هو بداية النجاح -1

مترابط. باإلضافة إلى السّير وفق تسلسل صحيح للعمليات المبتغى تجسيدها من عملية اإلصالح 
يجب أن تكون واقعية. والوقت الالزم للتنفيذ ومستوى الدعم القيام بها  إن االستراتيجية المراد الجمركي.

 .المراد الحصول عليه، من المعنيين بالعملية الجمركية ومستوى الدعم السياسي المطلوب
هناك تزايد في تعقد مهام : االهتمام بإدارة الموارد البشرية ضمن سياسة التطوير والعصرنة الجمركية -2

كية. وقد يعود سبب ذلك إلى زيادة تعقد السياسة التجارية. الناتج عن ظهور االتفاقيات االدارة الجمر 
التجارية الثنائية ومتعددة األطراف. إضافة إلى تزايد عدد المهام المطلوبة من الجمارك. ومن ثمة تعتبر 

 الة. اإلدارة الرشيدة للموارد البشرية النواة األساسية لإلدارة الجمركية الك فؤة والفع
إن تحديث القوانين الجمركية الرامية إلى توفير بيئة قانونية : توفير االطار القانوني والتشريعي المناسب -3

داعمة. تعتبر بمثابة دعائم أساسية في عملية اإلصالح الجمركي. وفي هذا السياق تستطيع اإلدارة 
 ممارسات العالمية لتطوير العمل الجمركي. الجمركية أن تتبنى أحكام اتفاقية كيوتو المعدلة. وكذا أفضل ال

توجهت معظم اإلدارات الجمركية بشكل عام إلى : مكانة إدارة المخاطر في اإلدارة الجمركية الحديثة -4
بذلك عن الطريقة التقليدية، المعتمدة على التفتيش الروتيني المكثف  متخلية .المخاطر دارةإ مبادئ تطبيق

على بوابات الدخول. وهذا في سياق العمل الذي تقوم به اإلدارة الجمركية، لوضع توازن بين تسهيل 
 التجارة وضمان التقيد بالقانون الجمركي. 

تعتبر اتفاقية القيمة الجمركية : ساسيةأهمية التقييم الجمركي )القيمة لدى الجمارك( كوظيفة جمركية أ -5
(agreement on customs valuation الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، المرجع األساسي لكل )

تنص على أن القيمة الجمركية البد أن  عمليات التقييم الجمركي. ومن ثمة وجب االعتماد عليها. وهي
ترتكز على قيمة الصفقة للبضاعة قيد التقدير إلى أبعد قدر ممكن. وتعني قيمة الصفقة الثمن المدفوع 
فعال أو الم توجب دفعه لقاء شراء البضاعة. ولكن التحايل في مجال القيمة الجمركية غالبا ما يكون 

 مشكلة رئيسية في الدول النامية.
يعتبر التأكد من منشأ السلعة : يادة مستوى التبسيط والتحكم في قواعد المنشأ للبضائع المتعامل معهاز  -6

المستوردة بالغ األهمية. كون اإلدارة الجمركية مسؤولة عن تطبيق السياسة التجارية للبلد المعني، سواء 
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التي تستوفي منع االغراق. والرسوم تعلق األمر بالتعريفة الجمركية، القيود الكمية على البضائع والرسوم 
 التعويضية وإجراءات الحماية.

توفر اإلدارة الجمركية جملة من األنظمة : أهمية األنظمة الجمركية االقتصادية وكفاءة استخدامها -7
الجمركية. لتعليق الضرائب الجمركية على بعض السلع. وتستخدم مثل هذه األنظمة عندما تدخل 

ع بضائع معدة للتصدير. والمبرر لتطبيق هذه األنظمة بسيط. فإذا كانت السلع المستوردات في تصني
المستوردة خاضعة للرسوم الجمركية، فسيترتب عنها ارتفاع قيمة الصادرات التي ستدخل هذه المستوردات 
 في صناعتها. وبالتالي ارتفاع كلفة البضاعة المعدة للتصدير، مما يعني عدم قدرتها على المنافسة في

السوق العالمي. ومن ثمة وجب فرض الضرائب خصيصًا على السلع التي ستدخل إلى السوق لالستهالك 
 المحلي.

يشكل نظام التجارة العابرة أهمية كبيرة : تسهيل اإلجراءات الجمركية في عمليات العبور )الترانزيت( -8
ابل تشكل إجراءات العبور الضعيفة للدول التي تعتبر مراكز عبور. لما له من منفعة اقتصادية. لكن بالمق

عقبات أمام التجارة الدولية. وتتسبب في حرمان الدول التي ال تتمتع بمنافذ بحرية. ويهدف نظام التجارة 
 العابرة إلى تسهيل نقل البضائع عبر منطقة جمركية دون دفع الرسوم والضرائب في بلدان العبور. 

تحتاج حماية المجتمع إلى حماية سلسلة امداد : ة كهدف جمركيااللتزام بالمسؤولية األمنية والبيئي -9
التجارة الدولية. ابتداء من نقطة خروج السلعة من بلد التصدير. وحتى نقطة وصولها إلى وجهتها النهائية. 
وبالتالي يستوجب هذا األمر مدخال متكامل في التعامل من كل المؤسسات األمنية. ومن هنا تدخل اإلدارة 

 ة كطرف مهم في حماية الحدود. الجمركي
يعتبر إدخال : االتصالتطوير سياسة تعزيز عصرنة اإلدارة الجمركية بتبني  تكنولوجيا المعلومات و  -10

أحد العوامل الفاعلة التي توصل إلى مستوى شفافية أفضل وأمن  ،الجمركية دارةتقنيات التكنولوجيا في اإل
أكبر. وتزيد من تبسيط اإلجراءات الجمركية. وبهذا فإن التطبيقات التكنولوجية سوف تقضي على 
الممارسات اليدوية القديمة. لكن حلول تكنولوجيا المعلومات تعتبر مكلفة على الرغم من أنها تزيد من 

 الفعالية. 
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 تمهيد:

، ب ما جاءت به النظرية االقتصاديةوهذا حس .همية كبيرة في التنمية االقتصاديةأ تمثل التجارة 
 .2020بالمائة سنة  50لى إمرشحة ألن تصل  وهي .بالمائة 30تجاوزت ن نسبة التجارة حاليا أحيث نجد 

ينظر  .و الكبيرةأالصغيرة مهمة لكل الدول سواء ذات االقتصاديات  وبالنسبة ألهمية كفاءة التجارة فهي
 يوية للتنمية االقتصادية وليسداة مهمة وحأ باعتباره ،جراءات التجارة من المنظمات الدوليةإلى تسهيل إ

 .جراءات التجارة بأنها عقبة في المستقبل ال بد من تخطيهاإلى إوينظر  بالنسبة للبلدان النامية فقط.
من المواضيع المطروحة منذ فترة، فكانت أول المحاوالت الجادة  "تسهيل التجارة"يعتبر موضوع  

في الموضوع بالنسبة للدول تعود إلى بريطانيا في مطلع الستينات. أما على مستوى منظمة التجارة 
ولقد أدت زيادة  ". 1996ول المنعقد في "سنغافورة العالمية تم طرحه ألول مرة في المؤتمر الوزاري األ

تدفقات التجارة الخارجية على المستوى العالمي في السنوات األخيرة إلى التركيز على الجهود المشتركة 
الثنائية والمتعددة األطراف إلزالة مختلف العقبات التي تحد من تدفق السلع والخدمات ما بين الدول 

 المشتركة في التجارة الدولية . 
 مباحث التالية:ويتكون هذا الفصل من ال

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 الدولية طبيعة تسهيل التجارةالمبحث األول: 
 في تحديد مؤشرات ومتطلبات التسهيل التجاري الدوليالمنظمات الدولية مساهمة المبحث الثاني: 
 قليميالتجارة على المستوى الدولي واإل تطور مفاوضات تسهيلالمبحث الثالث: 

منظمة الجمارك العالميةة ومنظمةة التجةارة العالميةة فةي تسةهيل التجةارة التكامل الوظيفي بين  المبحث الرابع:
 الدولية
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 مبحث األول: طبيعة تسهيل التجارةال
وهذا راجع إلى زيادة انفتاح  .وع تسهيل التجارة أكثر من ذي قبللقد ازدادت أهمية موض      

يتطلب تهافر جهود جميع الدول والمنظمات الدولية  الذي األمرقتصاديات على بعهها البع،، اال
للتخفيف من القيود التي تحد من تدفق السلع والخدمات. وذلك من خالل إيجاد معايير دولية توحد عمل 

 الهيئات ذات الصلة بقطاع التجارة )جمارك، نقل، بنوك، تأمين...الخ (.
 
 
 
 
 

 الدولية تسهيل التجارةومبادئ  مفهومول: المطلب األ 
الذي يعتبر ضمن المواضيع الهامة التي  ،والتحليل مفهوم تسهيل التجارةيتناول هذا المطلب بالشرح  

سباب التوجه نحو إلى أ باإلضافة .وكذا أهم المبادئ األساسية .تشغل اهتمام العديد من المنظمات الدولية
 الدولية. تسهيل التجارة

 الدولية ول: مفهوم تسهيل التجارةالفرع األ 
، ليس فقط في على مدى السنوات القليلة الماضيةلقي مفهوم تسهيل التجارة اهتماما غير مسبوق  

. ولكن 2001سبتمبر  11ة في الو.م.أ. في عقبت الهجمات االرهابيأ التي  مدادمن سلسلة اإلأسياق مبادرة 
الدوحة حول لة طار جو إوكذلك في  .الجمارك عصرنةاسع ومبادرات و يها في سياق التجارة على نطاق أ

 .1خيرةمنية األالسياسة التجارية والمبادرات األ جل التجارة" وتشمل برامجأبرنامج " المعونة من 

 الدولية تعريف تسهيل التجارةوال: أ
مجوعة من  صيغت لهقليمي. التجارة على المستوى الدولي واإل نظرا ألهمية موضوع تسهيل 

دراسته. ويمكن في هذه الدراسة أن نقدم مجموعة من التعاريف التعاريف. وهذا حسب المدخل المراد 
 بحسب أهميتها في معالجة الموضوع كما نبرز تعريف تسهيل التجارة من منظور جمركي.

 

 

                                                           
1
Andrew Grainger, Trade Facilitation: A Review, Working Paper, 01/04/2015, www.tradefacilitation.co.uk, 

2007,p03.   

 الدولية تسهيل التجارة ومبادئ مفهومالمطلب األول: 
 مداد الدوليةتجارة الدولية ضمن مسار سلسلة اإلأسباب وفوائد تسهيل الالمطلب الثاني: 

محاولة اسقاط موضوع تسهيل التجارة وفق سياق نظريات التجارة الدولية المطلب الثالث: 
 الشهيرة

 
 
 

 

http://www.tradefacilitation.co.uk/
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 لتسهيل التجارة:  األولالتعريف 
نظمة المطبقة على حركة لى ترشيد األإ سعىت ،و مجموعة عملياتأعملية تسهيل التجارة تعتبر  

والمقصود  جراءات التجارة الدولية والمستندات المطلوبة لهاإبمعنى تبسيط وتنسيق  .وليةالتجارة الد
 تصالاالط بالتحصيل، تقديم المستندات، التي ترب شتراطاتاالنشطة، العمليات، األباإلجراءات التجارية )

 وتشغيل البيانات المطلوبة لحركة البهائع في التجارة الدولية(.
جراءات الواردات إنشطة مثل: من الموضوعات وعدد من كبير من األلتعريف يغطي العديد وهذا ا 

جراءات المالية المتعلقة بمرونة عملية تدفق قل، الدفع، التأمين وغيرها من اإلجراءات النإوالصادرات، 
 :1خاصة ما يليالبهائع، وبالتالي هذا التعريف يتهمن البيئة التي تتم فيها المبادالت التجارية وبصفة 

تحقيق التعامل لى تنسيق المعايير المطبقة بما يتفق والمعايير الدولية لإالبيئة والحاجة  انتظام .1
 ؛سواقفهل مع األاأل

  ؛التكاليف التجارية خف، .2
 ؛ارةلغاء المعوقات التي تعوق الدفع والتأمين للبهائع موضوع التجإ .3
 سواق الجديدة.لى األإللدخول ؤسسات الصغيرة والمتوسطة مام المألغاء القيود إ .4

 : تسهيل التجارةل الثانيتعريف ال
جراءات والمتطلبات الخاصة بالمستندات التي تطبقها الجهات والهيئات هو تبسيط وتخفي، اإل       

جراءات والمعايير الدولية، والحد من ستيراد والتصدير، والتوافق مع اإلالحكومية ذات الصلة بحركة اال
 .2غير التعريفية التي تواجه الحركة التجاريةالمعوقات 

 تسهيل التجارة بأنه: منظمة التجارة العالميةكما عرفت 
نشطة جراءات التجارة " هي جميع األإن أجراءات التجارة الدولية مع إتبسيط وتوحيد )تنميط( 

 .3من شأنها جمع وتقديم والتواصل ومعالجة البيانات لحركة السلع في التجارة الدولية" يوالعمليات الت

 تسهيل التجارة من منظور جمركي:ل الثالث تعريفال
 قدمت منظمة الجمارك العالمية تعريفا لتسهيل التجارة وفق الصيغة التالية:

التي ال فائدة منها ويكون ذلك من خالل التوجه نحو تطبيق  الحد من كل أشكال القيود التجاريةيقصد به 
 .4التكنولوجيات الحديثة.  وكذا تحسين نوعية الرقابة وفق المعاير الدولية

                                                           
 .83، ص2009"، الدار المصرية للنشر والتوزيع، اليات تسهيل التجارة الدولية "منظور جمركيمحمود محمد ابو العال ،  1
، مؤتمر منظمة التجارة العالمية: تحديات التجارة العالمية واهتمامات الدول تجربة مصر في مجال تسهيل التجارةحسام الدين حمزة محمد طه،  2

 .215، ص 2013لعربية للتنمية االدارية ، مصر، العربية، المنظمة ا
3
 Commission Economique et Social pour L’Asia et la Bacifique, Gestion de la Mondialisation : Quelques 

Questions Intersectorielles Facilitation du Commerce et des Transports, Nations Unies, 2003, P 01. 
4 Margareta Drzeniek Hanouz, Thierry Geiger, Sean Doherty, The Global Enabling Trade Report 2014,World 

Economic Forum, p05. 
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 التعريف الشامل لتسهيل التجارة: 
لى زيادة إو مجموعة المعايير التي تهدف أالمعيار  :يمكن تعريف مصطلح تسهيل التجارة بأنه 

 الفعالية " لعمليات التبادل التجاري الدولي. –التكلفة نتاجية " اإل
للدول،  قتصادياالينتج عنها تحسين وتطوير النمو جراءات تسهيل التجارة سوف إوبالهرورة فإن زيادة 

ن لها الحق في أما في الوقت نفسه تهمن لكل دولة وتحسين ظروف المنافسة للمنتجين بهذه الدول، بين
 .طة التجارية غير المشروعةنشن األحماية نفسها م

عهاء قائمة تطلب من كل دولة من الدول األلوهذا السبب هو الذي دفع منظمة التجارة العالمية  
ويترتب عنها بطريق مباشر زيادة كبيرة في معدالت  .التخفيهات التعريفية والتي يستفيد منها كافة الدول

 .1ل التجاري الدوليدالتبا

 الدولية لتسهيل التجارة والدور التنموي  ساسيةاألادئ المب: الفرع الثاني
يحتاج التوجه نحو تسهيل التجارة إلى توفر العديد من المبادئ التي تعتبر بمثابة الركائز االساسية 

 لتحقيقه. وهذا لكي نصل إلى الدور التنموي لتسهيل التجارة ويمكن أن نوضح هذا من التحليل الموالي: 

 لتسهيل التجارة الدوليةالمبادئ األساسية أوال: 
على  ضحهالتجاري نو ساسية التي تتحكم في عملية التسهيل ااأل )المؤشرات( توجد جملة من المبادئ

 :2النحو التالي

 الشفافيةالمبدأ األول: 
والمساءلة في اإلجراءات الحكومية واإلدارات. وهذا يعني أن المعلومات  االنفتاحيعني تشجيع 

يجب أن تكون متاحة للجمهور بحيث يمكن الوصول إليها واستخدامها بسرعة. كما ينبغي دعوة 
أصحاب المصلحة والجمهور العام للمشاركة في العملية التشريعية وتبادل وجهات النظر في 

 يصبح قانونا. مشروعات القوانين قبل أن ال

 التبسيطالمبدأ الثاني: 
هو عملية القهاء على جميع العناصر غير الهرورية وأي ازدواجية في الشكليات واإلجراءات   

 والعمليات التجارية.

 

                                                           
 .84، صذكره بقمرجع سحسام الدين حمزة محمد طه،  1

2
 Facilitation des Echanges: Principes,23/05/2015 

http://tfig.itcilo.org/FR/details.html  

http://tfig.itcilo.org/FR/details.html
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 التنسيقالمبدأ الثالث: 
هو المواءمة بين اإلجراءات والعمليات والوثائق الوطنية عن طريق االتفاقيات والمعايير الدولية 

الممارسات. ويمكن تحقيق هذا التنسيق من خالل اعتماد وتنفيذ معايير مماثلة لتلك الواردة في و 
 البلدان الشريكة، إما كجزء من عملية االندماج أو تنفيذ القرارات اإلقليمي.

  التنميط )التوحيد(المبدأ الرابع: 
موضوع إجماع بين  هو عملية تنطوي على جعل الممارسات واإلجراءات والوثائق والمعلومات

 مختلف أصحاب المصلحة.
 ويمكن أن نجمع المبادئ السالفة الذكر في الشكل التالي:

 
 ساسية لتسهيل التجارةالمبادئ األ (:20)الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source: Inland Transport Security Discussion Forum, Supply chain security: a trade facilitation perspective, 

Geneva, 28-29 January 2010.p05. 

  

 الشفافية

 التبسيط

 التوحيد

 التوافق

تسهيل التجارة
 

 تقليل، تبسيط وتوحيد الواثئق والبياانت التجارية؛ 1
 منتدى للحوار بني القطاع العام واخلاص؛ خلق  2
 النافذة الواحدة؛ 3
 نقاط الفحص ومراكز حول االستعالم التجاري؛ 4
املتعاملني االقتصادين املعتمدين وتطبيق نظم ادارة  5

 املخاطر؛
 ضبط مراكز الرقابة احلدودية؛ 6
 حماور النقل 7
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 الدور التنموي التفاقية تسهيل التجارة: ثانيا
بأن  ،العديد من الدراسات التي أجراها البنك الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية أثبتت

 .على مستويات التنمية في الدول النامية ةمباشر  ثرخف، تكاليف المعامالت التجارية سوف يكون له أ
ومن ثمة نجد أن وهذا نظرا لما تعانيه هذه الدول من إجراءات وتعقيدات في عمليات االستيراد والتصدير. 

خف، تكاليف الصفقات يزيد من تنافسية المؤسسات إلى أن يصل تأثيره على مستويات الفقر في البلد 
تسهيل التجارة بعنوان: " مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية( ل2016وحسب دراسة حديثة ) المعني.

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  ، حيث تناول في أحد أجزائها كيف تساهم تسهيل التجارةوالتنمية"
 .1التي تسعى في نهاية المطاف إلى رفاهية الشعوب والقهاء على الفقر

 ويمكن شرح العالقة بمزيد من التفاصيل من خالل الشكل الموالي. 
 : يوضح أثر خفض تكاليف المعامالت على زيادة مستوى التنمية.(21)رقمالشكل 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Source: Rippel B, Why Trade Facilitation is Important for Africa, Africa Trade Policy Notes No. 27, the 

World Bank, Washington, 2011,p05. 

  

                                                           
1
United  Nations Conference On Trade And Development, Trade facilitation and development, United 

Nations, 2016, p16.   

 الحد من الفقر

 النمو االقتصادي

 المزيد من التجارة يمكن أن يؤدي إلى توفير الوظائف وفرص الدخل

 داء التصديرتحسين أ

 زيادة تنافسية المؤسسات

 خفض تكاليف التجارة

 امثلة على التدخالت في تيسير التجارة:
فهلإدارة الحدود والجمارك بشكل أ 
تحسين البنية التحتية 
سواق المفتوحة والتنافسية في الخدمات اللوجيستية وقطاع األ

 الخدمات
قليمية المتسقةالمعايير اإل 
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 مداد الدوليةمسار سلسلة اإلتسهيل التجارة الدولية ضمن  أسباب وفوائد المطلب الثاني:
توجد العديد من األسباب التي دعت إل التوجه نحو دراسة تسهيل التجارة. وهذا بالنظر إلى جملة   

من تسهيل التجارة. وكذا طول سلسلة اإلمداد الدولية مما يستدعي ضرورة تسهيل  الفوائد التي يمكن جنيها
 العمليات التجارية ويمكن أن نشرحها وفق السياق التالي: 

 أسباب وفوائد التوجه نحو تسهيل التجارة والتدابير ذات العالقة باإلدارة الجمركية الفرع األول:
 تتجلى األسباب األساسية من تسهيل التجارة. وكذا الفوائد وفق السياق التالي:  

 أوال: أسباب التوجه نحو تسهيل التجارة
 :1همها ما يليأ يد من الحاجة الى تسهيل التجارة هناك العديد من العوامل التي تز 

 ؛الزيادة المتسارعة في حجم التجارة الدولية .1
 ؛مدادلى تحسين خدمات سلسلة اإلإوالذي يؤدي  ،المعلوماتزيادة مستوى تكنولوجيا  .2
التةةةي قلصةةةت مةةةن القيةةةود  ،الزيةةةادة السةةةريعة فةةةي اتفاقيةةةات التجةةةارة الحةةةرة الثنائيةةةة ومتعةةةددة االطةةةراف .3

  ؛الجمركية
لع نصةف مصةنعة لةى سةإجر بهةا دوليةا مةن سةلع تامةة الصةنع بيعةة السةلع المتةاطالتغير الكبير في  .4

 .ارقطأيتم تجميعا في عدة 

 : فوائد تسهيل التجارةثانيا
ة العالمية. تشير الدراسات التي عهاء منظمة التجار يل التجارة فوائد ملموسة على كل أ ستوفر تسه 

 بالمائة من التكلفة االجمالية للصفقة. 5 -4جريت ان التكلفة االجمالية لإلجراءات التجارية قد تصل الى أ
. المتقدمة الدول من الصناعية المنتجات على الجمركية التعريفة مستوى  متوسط تقريبا يعادل ما اي

 .2€ مليار 300 حوالي يوفر مماوعندما يتم تقسيمها الى النصف يعني. 
 بالنسبة هميةاال كذلك في غاية .التجارة تسهيل العالمية التجارة منظمة أعهاء لجميع المفيد من كان إذا

. حيث نجد أن المؤسسات الصغيرة في هذه الدول تأثرت بالتكاليف الزائدة الناتجة عن النامية للبلدان
الصفقات التجارية. كما تدفع هذه البلدان ثمن اإلجراءات المعقدة من خالل عزوف االستثمار األجنبي 

كثر عنها. هذه المشاكل في االستيراد والتصدير لها أثر سلبي على المؤسسات. وهذه البلدان هي اال
 تهررا نتاج عن التهرب والغش الهريبي مما ينعكس سلبا على ايرادات الدولة.

  

                                                           
1
  Marcus Hellqvist, Trade Facilitation – Impact and Potential Gains, National Board of Trade / SWEPRO, 

Stockholm, August 2002,p05. 
2
 La facilitation des échanges, consulté le cite web 05-04-2016 

httptrade.ec.europa.eudoclibdocs2005julytradoc_113594.pdf 
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 الدولية مداد الدولية وتسهيل التجارةاإل سلسلة: مفهوم الفرع الثاني
السلعة من المصدر إلى  مداد مجموعة العمليات التي على أساسها يتم توصيلتعتبر سلسلة اإل

حلل هذه المستهلك. ولهمان الوصول الجيد إلى المستهلك نحتاج إلى كفاءة سلسلة اإلمداد. إذن سوف ن  
 األفكار وفق الطرح الموالي 

 وأهميته نشأة مفهوم اإلمداداتو  تعريف اإلمداداتأوال: 
وسبب انتقاله إلى مؤسسات  .وكيف نشأ هذا المفهوم في البداية .مداديمكن أن نبرز تعريف اإل 

  :عمالاأل

 (logistiqueتعريف اإلمدادات ) -1
عمليةةة كفةةاءة وفعاليةةة التخطةةيط والتنفيةةذ والرقابةةة لتةةدفق وتخةةزين المةةواد الخةةام والمخةةزون قيةةد تعنةةي 

الصةةنع والبهةةائع النهائيةةة والمعلومةةات المتعلقةةة بهةةا مةةن نقطةةة البدايةةة إلةةى نقطةةة االسةةتهالك. وذلةةك بهةةدف 
  1.إرضاء المستهلك وتحقيق احتياجاته

 اإلمداداتنشأة مفهوم  -2
عسكرية. حيث بدأ استخدامه في الجيش الفرنسي عام  نشأة logistics  مداداتنشأ مفهوم اإل        

ان بهدف تأمين وصول المؤن في الوقت المالئم وبأمثل طريقة ممكنة. ثم استخدمت بكثافة إب   1905
ن وضعت الحرب أوزارها إعوامل انتصار جيوش الحلفاء. وما الحرب العالمية الثانية، حيث كان أحد 

 businessسم إتيات في مجال األعمال فيما عرف بحتى بدأ ظهور دراسات ترمي إلى تطبيق اللوجيس

logistics  في المتوسط (  في المائة 40، حيث تبين من الدراسات التي أجريت في هذا المجال أن نحو (
. ولما كانت معظم الشركات في اإلمداديةإلى األنشطة  رجعت من تكلفة إنتاج أي سلعة في الدول المتقدمة

تلك الدول تستخدم تقنيات إنتاجية متشابهة، أصبح من غير الممكن تحقيق الميزة التنافسية أو تعزيزها إال 
سواء تلك  ،نشطة الداعمة للعملية اإلنتاجيةوالتي تتكون من األ اإلمداديةمن خالل خف، تكلفة األنشطة 

القيام استيرادها(، نقلها، تخزينها، التأمين عليها،  المواد األولية )أوإلنتاج مثل شراء السابقة على ا
بالعمليات البنكية الالزمة لها أو األنشطة التي تتم أثناء عملية اإلنتاج كعمليات المناولة الداخلية، أو تلك 

يف والترويج والتخزين والنقل والتأمين التي تتم بعد االنتهاء من العملية اإلنتاجية وتتمثل في التعبئة والتغل
 .2وخدمات ما بعد البيع ... الخ

 

                                                           
1
تعريب ومراجعة تركي ابراهيو سلطان، أسامة احمد مسلم، دار المريخ  ،وتنظيم  سلسلة اإلمداد (، إدارة اللوجيستيات )تخطيط رونالد اتش بالو 

 .26ص، 2006 للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية،

2
 . 03، مصر، ص 2008، العدد الرابع، يناير نشرة قطاع نقطة التجارة الدولية المصريةوزارة التجارة والصناعة،  
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 أهمية اإلمداد:  -3
 :1تتجلى في النقاط التالية

 تسهيل حركة تجهيز وتنسيق الطلب بشكل يحقق المنفعة المكانية والزمانية للمنتجات؛ - أ
 التامة الصنع؛ تحقيق المعالجة المتكاملة إلدارة عمليات حركة المواد والسلع - ب
تحقيق ميزة القيمة من مكان السوق، من خالل تقليص المخزون وتحقيق التكامل مع المجهزين  - ت

 بشكل يسهم في تقديم ما يحتاجه الزبون بكفاءة عالية.

 لى المستهلكتسهيل التجارة كضرورة حتمية لطول مسار انتقال السلعة من المنتج إثانيا: 
لتعدد العمليات الموجودة ضمن سلسلة اإلمداد فإن تسهيل التجارة يصبح ضرورة ملحة.  نظرا  

 ويمكن أن نوضح هذا كالتالي:

 تحليل وتشخيص مسار انتقال السلعة من مكان اإلنتاج إلى المستهلك النهائي -1
يها في معرفة أوتفيد  .طراف المشاركة في التجارةنشطة وعالقات األأهناك طريقة مفيدة لتحديد 

 والتي يمكن نستشفها من الشكل التالي: ين يقع القيد الذي يعرقل عمليات التجارة الدولية.أ
  

                                                           
1
 2009، عمان، األردن،للنشر ، دار اليازوري إدارة األعمال الدولية )منظور سلوكي واستراتيجي(زكريا مطلك الدوري وأحمد علي صالح،  

 .337ص
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 يوضح العمليات التجارية في المعامالت التجارية النموذجية (:22)الشكل رقم
 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Source: Andrew Grainger, customs and trade facilitation: from concepts to implementation, World Customs 

Journal, Volume 2, Number 1, International Network of Customs Universities, World Customs Organization, 

April 2008, p19. 

 لى المستهلكموقع العمل الجمركي ضمن مسار انتقال السلعة من المنتج إ -2
نالحظ في الشكل أعاله، أن دور اإلدارة الجمركية ضمن سلسلة انتقال السلعة من المنتج إلى 
المستهلك جد هام. حيث ال يمكن أن نتكلم عن عملية تصدير أو استيراد دون علم اإلدارة الجمركية على 

 اعتبارها اإلدارة الحارسة والراعية لالقتصاد الوطني.

 المعلومات واالتصال في سلسلة اإلمدادات الدولية دور تكنولوجيا -3
عملية التحول التي عرفتها منظمات  في حافزاخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصال  يعتبر تطور     

 electronic data)الكترونيا بياناتللتبادل وما صاحبها من  األعمال. والتوجه نحو المنظمات اإللكترونية

interchange)،  بحيث أصبحت طلبيات الشراء تتم وفق اإلرسال اإللكتروني وحتى التسوية المالية لهذه
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 تدفق منمما يزيد  .اعد على خف، التكاليف وخف، الوقتوالتي تس المعامالت تتم بشكل إلكتروني
 .1التنافسيةإمكانية نفاذها إلى األسواق الدولية ويزيد من قدرتها و  بين الدول السلع

ويمكن أن نلخص الفوائد األساسية التي تنتج عن تطبيق التكنولوجيا الحديثة في سلسلة اإلمداد   
 :2في النقاط الثالث التالية

التكنولوجية الحديثة في الوصول إلى مستوى جيد من إرضاء الزبائن على إعتبار  تساعد التطبيقات - أ
 ن تلبية الطلبيات يكون بشكل سريع؛أ

ستغالل الموارد البشرية في نولوجية الحديثة في الوصول إلى مستوى جيد الالتك تساعد التطبيقات - ب
 المؤسسة؛

ن تساهم في تحسين زيادة تدفق المعلومات التي يمكن أتساعد التطبيقات التكنولوجية الحديثة في  - ت
  التخطيط االستراتيجي للمؤسسة.

 الشهيرة سياق نظريات التجارة الدولية وفقتسهيل التجارة محاولة اسقاط موضوع المطلب الثالث: 
نحاول في هذا المطلب الربط بين بع، النماذج النظرية الشهيرة وموضوع تسهيل التجارة. وذلك 

لغاء القيود هذه النظريات ومدى مساهمتها في إ من خالل تسليط الهوء على مستوى الحرية التجارية في
 على التجارة الدولية. 

 للتجارة الدولية ة الفيزوقراطنظر و  الميركانتيلية الفرع األول: نظرة
نستعرض جملة من المدارس وكذا مساهمتها في تطوير الفكر التجاري الدولي من خالل إما 

 التوجه نحو التقييد أو الحرية التامة. وسوف يكون تحليلنا كالتالي:

 النظرة الميركانتيلية في التجارةأوال: 
التي انتشرت في القرن السادس عشر إلى منتصف القرن الثامن  –كانت النظرة الميركانتيلية 

لكي يصبح غنيا  ،طر ماترى أن أهم طريق لدى ق   -عشر في بلدان مثل: بريطانيا، اسبانيا، فرنسا وهولندا
لى الداخل. والوارد بتدفق المعادن النفيسة إ مما تستورد. ويسوى الفرق بين الصادروقويا أن يصدر أكثر 

 .3بنوا فكرة على الحكومة تنمية الصادرات وتقييد الوارداتومن ثمة ت
وهذا  تشجع تسهيل الصادرات وتكبح الواردات أنها .ويمكننا القول من خالل عرض هذه النظرية

 يتنافى مع مبادئ التسهيل التجاري الدولي كونه يشمل االستيراد والتصدير.
                                                           

1 Limane Allal , Nicolas Swyngedauw , Domonique Talandier , La Logistique et les Nouvelles Technologies de 

L'information et de la Communication , Econmica, Pris,2000. 
2
Himanshu S. Moharana & others, importance  of  information technology for effective supply chain 

management, International Journal of Modern Engineering Research (IJMER), India, 2011, p 748.  
3
، 1992، ترجمة عبد العظيم أنيس، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، شوم نظريات ومسائل في االقتصاد الدوليملخصات دومنيك سالفاتور،  

 .10ص
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 نظرة الفيزوقراط إلى التجارة الدوليةثانيا: 
( في فرنسا، physiocratsانتشرت خالل النصف الثاني من القرن الثامن عشر مدرسة الفيزوقراط )

التي تقول بأن مصدر الثروة هو ما توفره الطبيعة من منتجات زراعية. وبالتالي فإن جهد المزارعين 
ارية )بما في وعملهم هو المصدر الرئيسي للثروة. ودعت هذه المدرسة إلى فتح االقتصاد بدون قيود تج

ذلك المنتجات المصنعة(. وبدء الدعوة لما عرف ب)دعه يعمل .. دعه يمر(، والتي اقترنت مع مذهب 
 . 1الحرية االقتصادية، والدعوة لتقليص دور الدولة

هذه النظرية وضعت تسهيل تجاري مبالغ فيه. من خالل فتح كامل للحدود دون أي مراعاة لدور الدولة 
 التجاري واالقتصادي. وهو نموذج غير قابل للتجسيد حاليا. في بلورة التوازن 

 أهم النظريات الكالسيكية المفسرة لقيام التجارة الدوليةالفرع الثاني: 
ن الدول على مجموعة من الكالسيك في تفسير قيام التجارة الدولية بي اعتمدبصفة عامة، 

نتاج. باإلضافة إلى الوحيد المستخدم في اإلهو العنصر ساسية. واعتبروا أن عنصر العمل الفروض األ
غياب تكاليف )دارية أو مؤسسية إ والتأمين. وعدم وجود أية حواجزاشتراطهم عدم وجود تكاليف النقل 

 .2. أي حرية كاملة لتدفق السلع بين الدولالتحويل وتكاليف الصفقات(
 الطرح نجد:ومن بين أهم النماذج النظرية الكالسيكية التي حاولت تقديم هذا 

 :نظرية الميزة المطلقة لصاحبها آدم سميث -1
تعتبر النموذج األول الذي بنيت عليه نظريات التجارة الخارجية. حيث طرح سميث  في كتابه   

تتعلق بتقسيم العمل والتخصص بين الدول. حيث تقوم التجارة  . أفكار1776ثروة األمم المؤلف في سنة 
لكن المشكل في نموذجه هو في حالة  وفق مبدأ الميزة المطلقة في االنتاج. كما دعى إلى الحرية التجارية.

 ؟3عدم توفر ميزة مطلقة كيف تتم المبادالت

  :(Ricardoنظرية الميزة النسبية لـ: ) -2
 Ricardoلتحل المشكل السابق المطروح في نظرية سميث. حيث أوضح  Ricardoجاءت نظرية 

وفي الفصل السابع منه  1817المؤلف في سنة في كتابه الشهير مبادئ االقتصاد السياسي والهرائب 
 عن مبدأ الميزة النسبية في التجارة الخارجية. وهي في الحقيقة تعتبر مساهمة قي مة أنقهت Ricardoأعلن 

التحليل الكالسيكي. لكن المشكلة في هذه المساهمة الفكرة أنها ركزت في تفسير الفوارق السعرية بين 

                                                           
1
 09/08/2015 ، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، انظر الرابط التالي:ملخص ألهم تطورات نظرية التجارة الخارجيةأحمد الكواز،  

http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2009/14_C40-1.pdf  
2
 .39، ص2010، عالم الكتاب الحديث، عمان، االردن، التجارة الدولية النظرية وتطبيقاتهاخالد محمد السواعي،  
3
، 5، المجلد: 17، مجلة الدراسات التاريخية والحهارية، جامعة تكريت، العراق، العدد:النظرية الحديثة في التجارة الخارجيةرائد فاضل جويد،  

 .126، ص2013

http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2009/14_C40-1.pdf
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الدول على جانب العرض من منطلق الفكرة الجوهرية في التحليل الكالسيكي)العرض يخلق الطلب(. 
 . 1وأهملت جانب الطلب في التحليل

 :وارت ميلينظرية القيم لجون ست -3
في بابه السابع عشر  1848أوضح ميل في كتابه مبادئ االقتصاد السياسي الصادر في سنة   

المتعلق بالتجارة الدولية والثامن عشر الخاص بالقيم الدولية. أبرز أهمية الطلب . حيث أن القيمة الدولية 
دل بين العرض للسلعة ال تتحدد على أساس نفقة انتاجه. وإنما عند المستوى الذي يتحقق عنده التعا

 .2والطلب على السلع المختلفة من طرف البلدين الذي أطلق عليه اسم الطلب المتبادل للدولتين

 (Heckscher & Ohlin)  لة )نسب عناصر االنتاج( دوال االنتاجنظرية  -4
الذي أصدر كتاب بعنوان آثار التجارة الخارجية  هذا النموذج يعود لالقتصاديين السويديين هكشر

. حيث 1933. وتلميذه أولين من خالل كتابه التجارة االقليمية والتجارة الدولية سنة 1919على التوزيع 
أسعار عوامل االنتاج بين الدول كأهم عامل  أو تركز النظرية على االختالف النسبي في عوامل االنتاج

لية. حيث هناك سلع كثيفة العمل وأخرى كثيفة رأس المال وأخرى كثيفة األرض. محدد لقيام التجارة الدو 
ى افتراض أن الواليات مريكي وجد العكس. عللى االقتصاد األلكن لما قام ليونتيف بإسقاط هذه النظرية ع

 .3مريكية من المفروض تصدر سلعة كثيفة رأس المال وتستورد سلع كثيفة العملالمتحدة األ
لمنوال سار الكالسيك، حيث كانوا كلهم يجمعهم على مبدأ واحد. وهو الحرية على نفس ا

يشمل جانب  تجاري  التجارية. دون وجود أي قيود من طرف الدولة على التجارة الدولية. بمعنى تسهيل
الصادرات والواردات. لإلشارة فقط هذا المبدأ هو الذي تكرسه منظمة التجارة العالمية من خالل التحرير 

 طار العولمة االقتصادية. إلتام للتجارة الدولية. في ا

 أولين -تحديث نموذج هكشر -5
أولين العديد من المساهمات التي تسعى إلى استدراك بع، النقائص  –جاءت بعد نموذج هكشر 

   المسجلة فيه ويمكن ايجازها كالتالي:

 : هيكل الحماية التجارية( لTravis)نموذج  -أ
من خالل مراعاة اآلثار الممكنة لهيكل الحماية  .يحاول هذا النموذج تفسير نمط التجارة الدولية

نتاج )تخفي، الواردات وتشجيع اإلخرى األمن القيود  ية وغيرهاالمتمثلة في التعريفة الجمرك ،التجارية
أثير هام على التجارة الوطني(. وهو حاول تفسير لغز ليونتيف باإلشارة إلى أن الرسوم الجمركية لها ت

                                                           
1
 Daniels, Radebaugh & Sullivan,  International Business: Environments and Operations, ed:14, Pearson, 

2013, P269. 
2
 .05مرجع سبق ذكره، ص مولحسان آيات هللا، 
3
 185، مرجع سبق ذكره، صالمالية والتجارة الدوليةلمزيد من التفاصيل أنظر: زايري بلقاسم،  
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مريكية من ويرجع ذلك إلى خهوع الواردات األ في الواليات المتحدة. أولين –الدولية في سلع هكشر 
السلع كثيفة العمل إلى حماية جمركية وغير جمركية من أجل حماية الصناعات االمريكية الوطنية 
والمعتمدة على عنصر العمل. وفي نفس الوقت تبقى الواردات األمريكية كثيفة رأس المال غير خاضعة 

 .  1لهذه القيود الحمائية

توصل إلى نتائج تشبه التحليل السابق تؤيد عدم قدرة نموذج  :(B. Balassa)مساهمة بيال بالسا:  -ب
أولين على مراعاة الرسوم الجمركية. وأثر خف، الرسوم الجمركية على حجم التجارة الدولية ما  –هكشر 

 خف، بناء سوق اوروبية مشتركة كان له الدور في بين الدول الصناعية. كما بين بالسا أن التوجه نحو
القيود الجمركية والكمية على التجارة الدولية بين الدول األعهاء، مما ساهم في زيادة حجم التجارة 

 .2الدولية
أولين. وهو األثر الناجم عن  -هذين النموذجين السابقين أثارا فكرة كانت غائبة في تحليل هكشر

تصاد األمريكي. وهنا يتهح بأن استخدام القيود الجمركية التي بينتها الدراسة أنها استعملت في االق
الواليات المتحدة األمريكية في تلك الفترة أنها كانت تتبع أسلوب الحماية من خالل تدخل الدولة في 
النشاط التجاري وهنا يعكس عدم وجود تسهيل تجاري. وهناك أعباء إضافية يتحملها المستهلك النهائي 

أهمية السوق األوروبية التي تعتبر أداة نحو تسهيل التجارة جراء فرض الرسوم الجمركية. كما بي ن "بالسا" 
 وإلغاء القيود التعريفية. حيث يعتبر "بالسا" من المنظرين في التكامل الدولي. 

 نموذج معدل التبادل الدولي ليندر:  -ج
وهو قيام التجارة الدولية بين  .رأى ليندر في تحليله أن فيه خطأ موجود في التحليل الكالسيكي

والصواب هو تميز بع، اقتصاديات الدول بدرجة عالية من القدرة على إعادة  الدول المتجانسة.
تخصيص مواردها استجابة ألي تغيير في هيكل األسعار وفرص التجارة. فإن اقتصاديات دول أخرى 

عكس  يكما يتميز بأنه تحليل ديناميكد. وعدم القدرة على تخصيص الموار  تتميز بدرجة عالية من الجمود
المنتجات  وفي تفسيره لقيام التجارة الدولية طرح ليندر نوعين من السلع:التحليل الكالسيكي الساكن. 

أولين. وسلع صناعية يحكم تبادلها  –وتبادلها يسير وفق الميزة النسبية كما هو في تحليل هكشر األولية 
تلفة. وبالتالي تكون التجارة أكثر كثافة بين الدول التي تتشابه في أنماط تشابه نمط الطلب في الدول المخ

الطلب. وإذا كان الدخل الفردي هو المحدد األساسي للطلب فإن التجارة الدولية تكون أكثر كثافة بين 
 .3الدول التي يتفاوت مستوى الدخل الفردي فيها

 
                                                           

1
 .59، ص2000، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، 5ط: ،دراسات في االقتصاد الدوليسامي عفيفي حاتم،  
2
 .60نفس المرجع السابق، ص 
3
 .11مرجع سبق ذكره، ص مولحسان آيات هللا، 
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  :(Vernon, 1966نظرية دورة حياة المنتج ) -ب
على مبدأ توفر المعرفة التكنولوجية لدى  هذا النموذج في تفسيره لقيام التجارة الدولية. يعتمد

الدول. والتي تعتبر الواليات المتحدة األمريكية مصدرها. وأن المنتج يمر خالل دورة حياته بأربعة محطات 
  .1)مرحلة المنتوج الجديد، مرحلة النمو، مرحلة النهج ومرحلة الزوال(

حسب محتوى النظرية ال يوجد فيها أي إشارة إلى دور الدولة. سواء من حيث التقييد أو الحرية. 
 وبالتالي ال نستطيع الحكم عن التسهيل التجاري من عدمه.

 ونموذج بورتر المبني على المنافسة االحتكارية Krugman جنموذالفرع الثاني: 
 سنتناول ما يلي:

 المبني على المنافسة االحتكارية Krugman جنموذ -1
في هذا النموذج أن العالم يتكون من دول  .(Krugman, 1979-1980)مريكي االقتصادي األ بين

نتاج السلع الجديدة. وقسم جنوبي يتكون من لدول الصناعية مصدر االختراعات وإالشمال التي تهم ا
صناعاتها على عمليات التقليد. كما أنه يعتبر أن العمل هو عنصر االنتاج  الدول النامية التي تقوم

الوحيد. واعتمدت كذلك على فرضيتين: األولى تعني أن تزايد الغلة مع الحجم بسبب وفورات داخلية ناتجة 
السلع.  والثانية سيادة المنافسة االحتكارية. وتعني هذه المنافسة سيادة تمايز .عن تحسن في كفاءة االنتاج

صناف السلع المتمايزة والخروج منها. وعند حرية دخول سوق إنتاج أي صنف من أمع وعدم تجانسها 
للسلع المتمايزة فتح الحدود التجارية ما بين طرفي التجارة الدولية. فإن السوق يتسع أمام المنشآت المنتجة 

لتكاليف. وبسبب ارتفاع حجم مر الذي يتيح عمل وفورات الحجم ومن ثم تنخف، اأو المختلفة. األ
الطلب، بسبب زيادة حجم السوق، فإن نقطة التوازن ترتفع إلى مستوى انتاج أعلى )بسبب انخفاض سعر 

 . 2جر الحقيقيلسلعة، المقوم بمعدل اآلجر( وبالتالي ارتفاع األا

 لالستراتيجيات التنافسية Porterنموذج  -2
بتحديد العناصر الخمسة التي تحدد االستراتيجية الناجحة لشركة معينة: القوة النسبية  M. Porterقام 

لمجهزي مستلزمات االنتاج؛ القوة النسبية لمشتري المنتجات؛ امكانية دخول شركات أخرى منافسة؛ قوة 
 .Mام ومع تزايد التوجه نحو التصدير، فقد قمنافسة هذه الشركات واحتمال ظهور بدائل للمنتجات. 

Porter دة لتنافسية بتوسيع هذه العناصر لتشمل أداء االقتصاد الكلي، بهدف توضيح العوامل المحد

                                                           
1
Daniels, Radebaugh & Sullivan,  International Business: Environments and Operations, ed:11, Pearson, 

2008, P219. 
2
 .256، ص2006، دار االديب للنشر والتوزيع، الجزائر، نماذج نظرية وتمارين اقتصاديات التجارة الدوليةزايري بلقاسم،  
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 ربع مواصفات للبيئة التنافسية المالئمة )على شكل ماسة حدد أسواق الدولية. وقد شركات دولة ما في األ

Diamond )1ذات أربع أضالع: 
التمييز بين العناصر الطبيعية والموروثة والعناصر المنتجة كمية ونوعية عناصر االنتاج ) ينبغي  .1

المال البشري ومؤسسات البحث(. وفيما يخص هذا النموذج فهو يعتمد على  سونقصد بها رأ
 العناصر المنتجة؛

ويتم رفع الطلب من خالل احترام أذواق المستهلكين وتجديد تصاعد الطلب وديناميكيته وحجمه  .2
 المنتجات. وهو ما ينتج عنه زيادة في حجم صادرات البلد؛

توفر مجهزين وشركات مساعدة ذات تنافسية جيدة وبالشكل الذي يوفر معلومات ومصادر أفكار  .3
 جديدة للمنتجين، مما يرفع من الوفورات الخارجية؛

 M. Porterدارة الجيدة لألعمال. ومن وجهة نظر ومدى سيادة المنافسة واإلالمعنية ظروف الدولة  .4
ربعة يوفر البيئة المواتية لنشاط الشركات ودعم صادراتها لتفاعل الجيد بين هذه العناصر األفإن ا

 وزيادة تنافسيتها في التجارة الدولية.
لم تتعرض إلى دور الدولة في االقتصاد. لكن  الحديثة وفي األخير يمكن القول بأن هذه النظريات   

سيادة المفاوضات حول تحرير بيتميز  ،ال يمكننا أن ننسى بأن السياق الذي جاءت فيه هذه النظريات
كما تميز كذلك بظهور  التجارة. وزيادة المناداة بهرورة التوجه نحو التكامل االقليمي والمتعدد االطراف.

 تجارية. في إطار ما يسمى بالقيود الفنية على التجارة التي سبق وأن شرحناها.ليات الحماية الالعديد من آ
إذن بعد ما رأينا هذه المساهمات الفكرية. وموقفها تجاه تسهيل التجارة الدولية. يمكننا اآلن أن ندرس 

   مساهمات المنظمات الدولية في تسهيل التجارة الدولية. وهذا هو جوهر المبحث القادم.
 

 

 

  

                                                           
1
 .17، صمرجع سبق ذكره، ملخص ألهم تطورات نظرية التجارة الخارجيةأحمد الكواز،  
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 الدولي التسهيل التجاري ومتطلبات في تحديد مؤشرات المنظمات الدولية مساهمة المبحث الثاني: 
قدمت العديد من المنظمات الدولية ذات العالقة بالتجارة الدولية مجموعة من المؤشرات التي على 

مرتبطة بالعديد من  أساسها يمكن أن نبين بأن الدولة المعنية قد قدمت تسهيالت تجارية. وهذه المؤشرات
نصبة القطاعات التي لها عالقة بتدفق السلع والخدمات على المستوى الدولي. وعلى اعتبار أن دراستنا م  

 على القطاع الجمركي سوف نتناول تلك المؤشرات ذات العالقة بالعمل الجمركي. 
 

 

 

 

 تسهيل التجارة الدوليةفي  منظمة التجارة العالميةدور ول: المطلب األ 
القهايا  التجارة العالمية الجهة المخولة على المستوى العالمي لإلشراف علىتعتبر منظمة 

ن تحقيق المكاسب في مجال التجارة الدولية ال يتطلب فقط تطبيق مبادئ حرية أ باعتبارالتجارية. 
جارية. ومن هذا المنطلق برز ضمن أجندة نجاز المعامالت التوكن يحتاج بدرجة كبيرة كفؤة في إ التجارة.

. 1996ر الوزاري األول بسنغافورة سنة بموضوع تسهيل التجارة خالل المؤتم اهتمامنظمة التجارة العالمية م
 به. واهتمامهارة ضمن المؤتمرات الوزارية لها راسة وتحليل موضوع تسهيل التجادلى هذا األمر يقودنا إ

 منظمة التجارة العالمية ومهام تعريفول: نشأة، الفرع األ 
 سنتناول في هذا الفرع النقاط التالية بشكل من التفصيل وهي كالتالي:

 وال:  نشأة منظمة التجارة العالميةأ
تعد منظمة التجارة العالمية بمثابة الهلع الثالث الذي كان ناقصا في اتفاقية بريتون وودز         

إنشاء صندوق النقد الدولي  لتنظيم . وتمخهت عنها 1944بالواليات المتحدة األمريكية التي عقدت عام 
القات المالية الدولية، ومن ثم العالقات النقدية الدولية، وإنشاء البنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتنظيم الع

ن منظمة التجارة العالمية ستشرف على تنظيم وتسيير التجارة الدولية، وتتمتع بالشخصية القانونية إف
خلفا لالتفاقية العامة للتعريفة والتجارة، والتي كانت  1995نظمة في مطلع عام المستقلة، ولقد تم إنشاء الم

 .1 1947 قد أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية

                                                           
  world Trade organization 

 . 152، ص2002، دار المسيرة، األردن، 1، طاقتصاديات التجارة الخارجيةحسام علي داود، أيمن أبو خهير،  1

 في تسهيل التجارة الدولية منظمة التجارة العالميةدور المطلب األول: 
 دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لقهية تسهيل التجارة الدوليةالمطلب الثاني: 
 تطور االهتمام بقهايا تسهيل التجارة على مستوى أبرز الهيئات الدولية األخرى المطلب الثالث: 
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 164لى وصل إ 2016 ةيجويل 29لى غاية تاريخ ء منظمة التجارة العالمية إعهالإلشارة فقط أن عدد أ 
 .1عهو

 تعريف منظمة التجارة العالميةثانيا: 
تعتبر منظمة التجارة العالمية هي المنظمة الوحيدة على المستوى العالمي التي تشتغل بالقهايا 

نطوية تحت التجارية. وفي قلب هذه المنظمة يوجد العديد من االتفاقيات التي تصادق عليه الدول الم
هلكين من لى مساعدة كل من المنتجين على تصريف منتجاتهم والمستمظلتها وهي تهدف في األخير إ

 . 2خالل حصولهم على سلع تلبي احتياجاتهم

 التجارة العالمية مهام منظمة: اثالث
 منظمة التجارة العالمية بمجموعة مهام نذكر منها: تهطلع        

 اإلشراف على تنفيذ وإدارة االتفاقات المنظمة للعالقات التجارية بين الدول األعهاء؛  .1
جل تحقيق المزيد من أألعهاء حول المسائل العالقة ومن تنظيم المفاوضات الدولية بين ا .2

 تحرير التجارة بصفة عامة؛ 
العمل على ف، وتسوية المنازعات الدولية التي قد تنشأ بين الدول األعهاء حول تطبيق  .3

نصوص االتفاقيات التجارية وفقا لألسس والمبادئ التي نصت عليها االتفاقيات الخاصة 
 بذلك.
 مة التجرة العالمية:رابعا: مبادئ منظ

 :3تحكم عمل منظمة التجارة العالمية جملة من المبادئ وهي  
 بحيث ال تمنح أي رعاية أو ميزة خاصة لدولة دون دولة أخرى؛ :مبدأ عدم التمييز -1
 تكون كل السياسات التجارية واضحة؛ :مبدأ الشفافية -2
بحيث تعتبر المنظمة هي الهيئة المخول لها تنظيم المؤتمرات الوزارية  :مبدأ المفاوضات التجارية -3

 وحل المنازعات التجارية؛
 تمنح للدول النامية فترات انتقالية ومعاملة خاصة؛ :مبدأ المعاملة التجارية التفهيلية -4
  د التحرير.بأن كل الدول االعهاء تتقاسم عمليات التخفي، للقيود وتتقاسم فوائ :مبدأ التبادلية -5

                                                           
1
 https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org6_f.htm  le: 28-07-2016 

2
 https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/whatis_f.htm le 24-04-2016 

3
، المؤتمر العربي الثالث التوجهات المشاكل والصعوبات التي تواجه الدول العربية في تنفيذ اتفاقيات التجارة العالميةمحمد خالد المهايني،  

نامج عمل الدوحة )الفرص والتحديات أمام الدول العربية(، المنظمة العربية للتنمية المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية في ضوء مفاوضات بر 
 . 7، ص2008اإلدارية، مصر، 

https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org6_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org6_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/whatis_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/whatis_f.htm
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جندة مكانة موضوع تسهيل التجارة ضمن أالمؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية و : الفرع الثاني
 منظمة التجارة العالمية

منذ تاريخ استحداث منظمة التجارة العالمية عقدت العديد من المؤتمرات الوزارية يمكن تلخيصها  
 كالتالي:

 أوال: تعريف المؤتمر الوزاري 
خرى جهزة األوتتبعه األ .ألف من ممثلي جميع الدول االعهاءعلى بالمنظمة ويتهو الجهاز األ 

وتتم  .وتتمتع كل دولة عهو بصوت واحد .عهاءتم التصويت فيه من كافة الدول األوي .بالمنظمة
ما وكل  .اجتماعاته بصفة دورية مرة كل سنتين. ويختص المؤتمر الوزاري بالمهام الرئيسية للمنظمة

كما يتمتع بسلطة اتخاذ القرارات في جميع المسائل التي تنص عليها االتفاقية  .يتصل بها من مسائل
 .1عفاءات للدول النامية...الخثال: العهوية في المنظمة، التعديالت ومنح اإلم

 2015لى إ 1995نشاء : مسار المؤتمرات الوزارية من اإل ثانيا
 في الجدول التالي: الوزارية يمكن تلخيص مسار المؤتمرات

  

                                                           
1
  https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/minist_f.htm  

https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/minist_f.htm
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 2015لى غاية ية إمالمؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العال (:17الجدول رقم)
 القضايا المطروحة للنقاشهم أ تاريخه المؤتمر الترتيب

 الشفافية في المشتريات الحكومية –تسهيل التجارة  1996 مؤتمر سنغافورة 01
 االستثمار والتجارة...الخ – 

 ،باالستثمار المتعلقة الموضوعات بشأن التفاوض بمواصلة أوصى 1998 مؤتمر جنيف 02
 الحكومية المشتريات في والشفافية المنافسة

يعتبر من اخطر المؤتمرات نظرا لألحداث التي رافقته من مظاهرات ضد  1999 مؤتمر سياتل 03
 ختاميمنظمة التجارة العالمية لدرجة عجر المشاركون عن صياغة بيان 

 جولة مصطلح األولى للمرة عليه أطلق الذي وهو
حاولت الدول االعهاء ان تتجاوز المشاكل التي حدثت في المؤتمر  2001 مؤتمر الدوحة 04

 سابق ومناقشة قهايا متعددةال
 الدوحة مؤتمر أعمال متابعة هو انعقاده الهدف من 2003 مؤتمر كانكون  05
 (الدوحة مؤتمر أعمال متابعة)الهدف السابقنفس  2005 مؤتمر هونغ كونغ  06
 المتعدد التجاري  بالنظام وعالقتها العالمية التجارة منظمة مناقشة 2009 مؤتمر جنيف 07

 العالمية االقتصادية والبيئة األطراف
 تسوية نظام أهمية ذلك في بما االطراف، متعدد التجاري  النظام تعزيز 2011 مؤتمر جنيف 08

 االولوية وإعطاء الحمائية، االجراءات تطبيق عن واالمتناع المنازعات
 الى االتجاه وكذلك نموًا، االقل الدول مصالح تخدم التي للموضوعات

 .الدوحة عمل برنامج إلنهاء االتفاق
تناول بع، الموضوعات العالقة مثل: تسهيل التجارة، مفاوضات  2013 مؤتمر بالي 09

 االقل نمو.الزراعة والتنمية في الدول 
 بحيث الزراعية، الصادرات دعم وقف على التوافق في المؤتمر نجح 2015 مؤتمر نيروبي 10

 من اعتباراً  النامية الدول وتطبقه فوراً  اإلجراء هذا المتطورة الدول تتخذ
2018. 

Source: https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min_declaration_f.htm   23/04/2016 

 ،يجدها كلها منصبة على قهايا التحرير التجاري  .ع ألعمال منظمة التجارة العالميةلعل المتتب  
را ألهميته ونظ .فك القيود على حركة السلع والخدمات بين الدول. وفيما يخص موضوع تسهيل التجارة

حوله حتى وصلت  تثم تطورت المفاوضا .1995ول مؤتمر وزاري للمنظمة سنة البالغة نجده طرح في أ
ع سوف ننا خصصنا مبحث مستقل حول تطور المفاوضات حول الموضو أ اعتبارإلى حزمة بالي. وعلى 

 نتناوله بشكل من التفصيل في القادم من الدراسة. 
  

https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min_declaration_f.htm
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  تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية مفاوضات أهدافالفرع الثالث: 
تتجلى األهداف المرجوة من مفاوضات منظمة التجارة العالمية حول موضوع تسهيل التجارة في النقاط 

 :1التالية
 نشر مجرد من أبعد الذهاب طريق عن( الجات العاشرة من المادة) التجارة قواعد في الشفافية زيادة .1

 خالل من اللوائح من أكبر عدد وتوافر النشر الخصوص وجه على يتطلب وهذا. العام التشريع
 بين الحوار وتعزيز الشكاوى، تقديم آلياتو  استشارية، آليات إنشاءو  المعلومات، من نقاط فتح
 والمتعاملين.الوطنية  داراتاإل

 واضحة لتزاماتإ( الثامنة المادة الجات) الجمركية واإلجراءات والتصدير االستيراد إجراءات تبسيط .2
 واإلتاوات؛ الهرائب مجاالت في حاسمة

 احتماالت من الحد ذلك في بما ،(الخامسة المادة الجات) العبور للحرية الالفع   التنفيذ تحقيق .3
 ؛المبرر غير يزالتمي  

 وخاصة والتفهيلية الخاصة المعاملة قهية سيما وال النامية، البلدان انشغاالت معالجة .4
  التجارة؛ تسهيل مجال في جديدةال تزاماتلاال تنفيذ على لمساعدتهم

 .السلطات من وغيرها يةركدارة الجماإل بين الفع   تعاون  إلقامة الالزمة التدابير تخاذا .5

 الدولية لقضية تسهيل التجارة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المطلب الثاني: دعم
زت بنوع من السياسات االقتصادية ذات نجدها تمي   .لى فترة ما بين الحربين العالميتيندنا إإذا ع   

من خالل اتباع  .خرى داخلية للدول حساب بقية الدول األالمبني على حل المشاكل ال ،الطابع الذاتي
جراءات تتعلق بخف، العملة الوطنية مقابالت الجار. حيث تهمنت هذه السياسات إسياسة إفقار 

بغرض زيادة مستوى الصادرات وكذا تعزيز تنافسية االقتصاد المعني على المستوى  .العمالت االجنبية
ة لى فرض قيود )تعريفية وغير تعريفية( على حركذا التوجه لجوء العديد من الدول إكما رافق هالعالمي. 

ي العالمي هيئات دولية تشرف على النشاط االقتصاد استحداث استوجبمما السلع والخدمات بين الدول. 
  ن تعيق حرك السلع والخدمات.اهم في فك القيود التي من شأنها أوتس في شقه المالي

 الدولية تسهيل التجارةمساهمة صندوق النقد الدولي في ول: الفرع األ 
يعتبر صندوق النقد الدولي من المؤسسات المدافعة عن التحرير التجاري. لزيادة كفاءة التجارة. 

 ويمكن ابراز مساهمته على النحو التالي: 

 
                                                           

1
 La facilitation des échanges, consulté le cite web 05-04-2016 

httptrade.ec.europa.eudoclibdocs2005julytradoc_113594.pdf 
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 ودوره وال: تعريف صندوق النقد الدوليأ
 يمكن أن نوضح التعريف والدور وفق الطرح التالي:

 تعريف صندوق النقد الدولي -1
حد مؤسسات أة في الجانب النقدي الدولي، وهو صندوق النقد الدولي  مؤسسة متخصصيعتبر         

 . 1منظمة األمم المتحدة، ويشترط لعهويته أن تكون الدولة عهو في منظمة األمم المتحدة 
 .2 2015دولة وهذا حسب التقرير السنوي الصادر في سنة  188ويبلغ حاليا عدد الدول المنهمة إليه 

 صندوق النقد الدولي دور -2
يسعى صندوق النقد الدولي إلى استقرار النظام النقدي والمالي العالمي، من خالل مجموعة         

المالي والنقدي العالمي،  ستقراراالشاكل والعقبات التي باتت تهدد أهداف وإجراءات. وفي ظل تفاقم الم
تحول دور الصندوق من التركيز على استقرار أسعار الصرف وعالج العجز المؤقت في ميزان 

نجاز عملية اإلصالح إموجهة لمساعدة الدول النامية في المدفوعات، إلى التركيز على السياسات ال
تلجأ إلى  ام الدولة العهو التياالقتصادي، وذلك في إطار ما يطلق عليه بقاعدة الشرطية بمعنى التز 

بمجموعة من اإلجراءات التي تهمن تحسين معدالت األداء االقتصادي  ،طلب تسهيالته ومساعدته
 . 3الكلي

 االقتصادية إلنجاح اإلصالحات صندوق النقد الدولي برامج المساعدة المقدمة من: ثانيا
 :برنامج آلية التكامل التجاري  -1
"، لمساعدة البلدان التي تواجه قد الدولي "آلية التكامل التجاري أنشأ صندوق الن 2004 سنة في        

عجزا مؤقتا في عائد التصدير بسبب تحرير التجارة مع بلدان أخرى. كالذي يحدث نتيجة لتناقص 
طبقا التفاقية المنسوجات والمالبس  2005األفهليات التجارية وانتهاء العمل بنظام الحصص في عام 

اعتمدتها منظمة التجارة العالمية. كذلك تتبع آلية التكامل التجاري الدعم المالي للبلدان األعهاء في التي 
الصندوق إذا كانت تواجه مشكالت في ميزان المدفوعات بسبب ارتفاع أسعار األغذية المستوردة، نتيجة 

مشكالت محدودة بالنسبة لتخفي، الدعم الزراعي في البلدان الصناعية. وبينما يرجح أن تكون هذه ال
لمعظم البلدان، وينتظر أن تؤدي اآلثار اإليجابية لزيادة االنفتاح التجاري إلى تحييد أثرها في نهاية 

 . 4المطاف، فهي قد تكون كبيرة بالنسبة لبع، البلدان على المدى القصير.
                                                           

 International Monetary Fund  
 .280، ص1993، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، أساسيات التجارة الدوليةمحمود يونس،  1
   .02، ص2016، واشنطن، 2016، التقرير السنوي ايجاد الحلول معالدولي، صندوق النقد ا 2
، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، تقيمية صندوق النقد الدولي "وقضية اإلصالح االقتصادي والمالي دراسة تحليليةسميرة إبراهيم أيوب،  3

 .16، ص 2000
 .13-12، ص ص2006، إصدار 37، سلسلة قهايا اقتصادية، العدد في النظام التجاري العالميإشراك البلدان الفقيرة صندوق النقد الدولي،  4
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 التوسع في المعونة من أجل التجارة: -2
وهي هيئة استثمارية تمثل البلدان األعهاء في  -صادقت لجنة التنمية  2005 سنة في         

على اقتراحات بزيادة المساعدات للبلدان الفقيرة، كي تتمكن من تلبية احتياجات  -الصندوق والبنك الدولي
عينها ولكي ت .البنية التحتية واإلمدادات األخرى الالزمة. حتى يتسنى لها االستفادة من فرص التجارة الحرة

 في تخفيف األعباء التي تتحملها في سياق التحرير. 

 الدولي في قضايا التسهيل التجاري مساهمة صندوق النقد ثالثا: 
 ومشاركات في قهايا تسهيل التجارة نذكر منها:   تكانت لصندوق النقد الدولي عدة نشاطا

 وتونس والمغرب الجزائر بين ةيالتجار المبادالت  تسهيل مؤتمر -1
يعتبر من النشاطات الهامة التي ساهم فيها صندوق النقد الدولي. ويمكن أن نوضح تفاصيله 

 كالتالي: 
 تاريخ المؤتمر والمشاركون فيه: -أ

 الوزراءوشارك فيه . العاصمة الجزائر في 2005نوفمبر 22-21 يومي مؤتمرهذا ال داعقتم ان
 مدير تولىكما . وكذا محافظو البنوك المركزية ،الثالثللدول  والتجارية المالية الشؤون  عن المسؤولين

 . 1المؤتمر في المشاركة الدولي النقد صندوق 
 هداف المؤتمر:أ -ب

 :هو المؤتمر هذا من الهدف كان
 ؛التجارة تسهيل مجال اإلقليمي التعاون  تعزيز بشأن الحوار تعزيز .1
 ؛اتخاذها يجب والتدابير المنطقة في التجارة أمام العوائق همدراسة أ  .2
 .مستهلك مليون  75 عدد مستهلكيها يفوق  إقليمية سوق  خلق دراسة كيفية .3

 هم التدابير المتخذة من طرف المشاركون لتعزيز تسهيل المبادالت التجارية البينية:أ -ج
 :يلي ما خالل من الثالث الدول بين التجارة تسهيل تعزيز على المؤتمر في المشاركون  تفقإ 

 ؛للتجارة المنظمة والتشريعات اللوائح توحيد .1
 ؛التجارية االختالالت إزالة .2
  ؛صالح التعريفيزيادة مستوى اإل .3
 ؛الجمركية اإلصالحات استمرار .4
  ؛الوثائق معالجة إجراءاتتسهيل  .5

                                                           
1
conférence sur la facilitation des échanges commerciaux entre l'Algérie, le Maroc, et la Tunisie s'est tenue les 

21 et 22 novembre 2005 à Alger 22/04/2016  

. http://www.imf.org/external/np/cm/2005/112205f.htm 

 

http://www.imf.org/external/np/cm/2005/112205f.htm
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 .وطرق التمويل المدفوعاتنظمة أ .6
 (المشتركة واالستثمارات النقل) اإلمداد سلسلة .7

 اجتماعات في إما وتقديمها المرحلية التقارير وإعداد .الثالث الدول من ممثلين تهم فنية لجان إنشاء تم
 إنشاء المؤتمر في المشاركون  قرركما . اإلقليمي المؤتمر في أو الدولي، والبنك الدولي النقد لصندوق ا

 .الخارجية للتجارة مغاربي مرصد

 مشاركة صندوق النقد الدولي في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية  -2
بمدينة بالي االندونيسية. ويعتبر مؤتمر حاسم  2013ديسمبر  6-3خالل الفترة  رهذا المؤتم انعقد 

بالعمل قة العالقة حول موضوع تسهيل التجارة وركز على القهايا ذات العال اناقش العديد من القهاي
 .1ننا سنناقش كل جوانب هذا المؤتمر في المباحث القادمةالجمركي. لإلشارة فقط أ

 في دعم تسهيل التجارة الدولية البنك الدوليدور الفرع الثاني: 
البنك الدولي عناية كبيرة لقهايا تسهيل التجارة، لما لها من أهمية كبيرة في تقليل كلفة  هوج    

وتمكين الدول من االستفادة من الفرص التي تنشأ عن عمليات اإلصالح  .المعامالت وزيادة التنافسية
جارة لدى البنك جاء تركيز العمليات المرتبطة بتسهيل التوالتحرير التجاري. ومن هذا المنطلق  التجاري 

 ة المعامالت عبر الحدود بشكل عام.وبيئ .الدولي، على تحديث وعصرنة الجمارك

 وأهدافه البنك الدولي تعريفوال: أ
 نوضح تعريفه وأهدافه كالتالي:

 تعريف البنك الدولي  -1
. 1946، لتبدأ نشاطها في يوليو 1944هو مؤسسة مالية دولية نشأت بموجب اتفاقية بروتون وودز عام  

وهي توفير رأس المال لتمويل أعمال إعادة بناء  .جاء تأسيس البنك الدولي لتلبية حاجة ملحة آنذاك
وتعمير ما دمرته الحرب العالمية الثانية. ويعتبر الهدف الرئيسي للبنك هو مساعدة الدول النامية في رفع 

  2. أو ضمان القروض التي تقدم لمشروعات تخدم أغراضهمستوى معيشتها، وقد أعطى البنك حق فتح 
 2016لإلشارة فقط، أن البلدان األعهاء في البنك الدولي وصل عددهم، حسب آخر تقرير للبنك لسنة 

 .3عهو 189إلى 

                                                           
1
 The Ninth WTO Ministerial Conference in Bali, Indonesia on 3-6 December 2013. 
 The World Bank  

، أطروحة دكتوراه، غير منشورة، -حالة دول المغرب العربي -متوسطية -الشراكة االقتصادية األورودراسة تحليلية لواقع وآفاق شريط  عابد،  2
 . 49، ص2004كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

3
  The World Bank, Annual Report 2016, p08. 01/08/2016 

http://www.worldbank.org/en/about/annual-report  

http://www.worldbank.org/en/about/annual-report
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 أهداف البنك الدولي -2
 :1لى تحقيق ما يلييهدف البنك الدولي إ

 عهاء من خالل تقديم الدعم الالزم؛ادة بناء اقتصاديات الدول األعالمساعدة على إ  .1
 تشجيع االستثمار العابر للقارات؛ .2
تطوير التجارة الدولية واعطاء لها اهتمام خاص من خالل اعداد دراسات حول موضع تسهيل  .3

 االمثل لتكاليف التجارة الدولية؛التجارة وتحديد الحجم 
 تقديم الدعم الفني واالستشاري لإلدارات الجمركية. .4

 للبنك الدولي س تسهيل التجارة وفق تقرير أنشطة االعمال: قياثانيا
يعد تقرير أنشطة األعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، من أهم التقارير على المستوى 

وضع اقتصاديات الدول. وإذا نظرنا إلى مؤشر التجارة عبر الحدود  الدولي. وهو يعطي صورة مفصلة عن
الخاص باالقتصاد الجزائري نجده ضعيف. وهو في الحقيقة أمر مقبول لما نشهده من تعقيدات قانونية 
وممارسات بيروقراطية تؤثر على نشاط المصدرين والمستوردين. باإلضافة كذلك إلى مؤشر أداء االمداد 

 الدولي.

 وتطور مؤشراته تعريف تقرير أنشطة األعمال -1
 ومؤشراته كالتالي:يمكن أن نبين تعريف التقرير 

 تعريف تقرير أنشطة األعمال -أ
ألنظمة أنشطة األعمال  مقاييس موضوعية من إتاحةممارسة أنشطة األعمال  تقرير يمكن

ممارسة  تقرير هتمي واإلقليمي.، وبمدن مختارة على المستويين دون الوطني اقتصاًدا 189نفاذها عبر إو 
األنظمة المطبقة عليها على مدى دورة  ويقيس (.الصغيرة والمتوسطة)الشركات المحلية بأنشطة األعمال 

نحو زيادة كفاءة هذه األنظمة؛ و االقتصادات على المنافسة  حياتها. يشجع تقرير ممارسة أنشطة األعمال
 باحثينلل معلومات مصدرباإلضافة إلى كونه  المؤسسي. الحيتيح معايير قابلة للقياس من أجل اإلصكما 

 .2اقتصادفي الوقوف على آخر التطورات في مناخ األعمال لكل  وكل من يرغب

  تطور مؤشرات التقرير -ب
خمس ، 2003 سنة في غطى أول تقرير في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة األعمال الذي صدر

من المؤشرات  ةمجموع 11 يغطيفهو  2016أما لسنة . اقتصاًدا 133في  المؤشرات من مجموعات( 5)

                                                           
1
 .413، ص2016، دار الحامد للنشر والتوزيع، االردن، االقتصاد الدوليجمال الدين برقوق، مصطفى يوسف،  
2
 29/07/2016 متاح على الموقع التالي: مجموعة البنك الدولي، معلومات عن تقرير ممارسة أنشطة األعمال 

http://arabic.doingbusiness.org/About-Us  

http://arabic.doingbusiness.org/About-Us
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يمية والتعليقات التي قدمتها الحكومات هذا المشروع من المعلومات التقي   واستفاد. اقتصاًدا 189في 
 واألوساط األكاديمية والممارسون والمشاركون في عملية التقييم.

 1:ويمكن أن نبي ن المؤشرات التي يعتمد عليها كالتالي
الحصول  ؛تسجيل الملكية ؛الحصول على الكهرباء ؛استخراج تراخيص البناء ؛بدء النشاط التجاري 

تسوية و  إنفاذ العقود ؛التجارة عبر الحدود ؛دفع الهرائب ؛حماية المستثمرين األقلية ؛على االئتمان
 حاالت اإلعسار. 

 قياس تسهيل التجارة وفق مؤشر التجارة عبر الحدود -ج
 واستيراد لتصدير اللوجستية بالعملية المرتبطان والتكلفة الوقت مؤشر التجارة عبر الحدوديقيس 

 األعمال أنشطة ممارسة تقرير يقيس (2016)لهذه السنة  والمستحدثة الجديدة المنهجية وضمن. البهائع
 االمتثال) اإلجراءات من مجموعات ثالث مع والمرتبطان( التعريفات باستثناء) المتراكمان والتكلفة الوقت

 من شحنة واستيراد لتصدير الكاملة العملية خالل من( المحلي والنقل الحدودي واالمتثال التوثيقي
 قياس عند اقتصاد لكل النسبية الميزة االعتبار عين في األعمال أنشطة ممارسة تقرير كما يأخذ. البهائع
ز بينما التصدير، إجراءات  غيار قطع) وم صنع شائع واحد م نتج على االستيراد إجراءات في التقرير يرك 

 لالستيراد( البرية والمنافذ المطارات المرافئ، مثل) النقل وسائل من شيوعا األكثر الطريقة تعتمد(. َمركبة
 .2التجاري  وللشريك التصدير أو

  

                                                           
1
The International Bank for Reconstruction and Development, Doing Business 2016, The World Bank, 2016. 

2
 30/07/2016لتقرير انشطة االعمال انظر الموقع المطلع عليه بتاريخ مؤشر التجارة عبر الحدود المكون تعريف  

http://arabic.doingbusiness.org/data/exploretopics/trading-across-borders 
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   الحدود التجارة عبر قياس تسهيل التجارة وفق مؤشر يوضح(: 23الشكل رقم)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Source: The International Bank for Reconstruction and Development, Doing Business 2011, The World Bank, 

2011, p63. 

 الدوليللبنك  مؤشر أداء اإلمدادات: قياس تسهيل التجارة وفق ثالثا
 .التي تساعد على معرفة مستوى التسهيل التجاري  ةيعتبر كذلك، من بين المؤشرات األساسي

 ويمكن توضيحه كالتالي:

    (Logistics Performance Index) مؤشر أداء اإلمدادات تعريف -أ
يقيس هذا المؤشر مستوى جودة الخدمات المتعلقة بالتجارة من لحظة خروج السلعة من المصنع       

 :1مجاالت وهي (06) تةسلها إلى المستهلك، ويتخلص في وحتى وصو 
 ؛الحدود على الجمركي والتخليص الجمارك كفاءة .1
 ؛ جودة البنية التحتية الخاصة بالتجارة .2
 ؛(الشحنات ترتيب سهولة) تنافسية بأسعار الشحنات ترتيب سهولة .3

                                                           
1
World Bank, World Trade Indicators 2008 , op.cit, P63. 
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 جودة) الجمركي والتخليص والشحن، بالشاحنات، النقل خدمات اللوجستية الخدمات ونوعية كفاءة .4
 ؛(اللوجستية الخدمات

 ؛(وتعقب تتبع) أثرها واقتفاء الشحنات تتبع على القدرة .5
 مدى وصول الشحنات في الوقت المناسب. .6

 .5و 1بين  ماتتراوح  لإلشارة فقط أن قيمة مؤشر أداء اإلمداد

 مداد الدوليمدخالت ومخرجات مؤشر سلسلة اإل -ب
على المعطيات السابقة والتي تعتبر بمثابة مؤشرات فرعية. يتكون مؤشر أداء اإلمداد من  بناءا

ثالثة عناصر أساسية تعتبر بمثابة مدخالت )جمارك، بنية تحتية وجودة الخدمات( وكذلك ثالث 
 عناصر تعتبر بمثابة مخرجات )الزمن، الشحن والمتابعة(. والشكل التالي يوضح ذلك.

 مدخالت ومخرجات مؤشر سلسلة اإلمداد الدولي :(24الشكل رقم)
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Jean-François Arvis and others, Trade Logistics in the Global Economy, The World Bank, 
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 التجارة على مستوى أبرز الهيئات الدولية األخرى  : تطور االهتمام بقضايا تسهيلالمطلب الثالث
 تسهيل التجارة. ولكن ليس بالشكل من الهيئات الدولية التي تناولت موضوع توجد كذلك مجموعة

أردنا نبرز هذه لمام بجوانب الموضوع، اإلالذي كان على مستوى الهيئات السالفة الذكر. ولكن من باب 
  . االختصارالهيئات ولو بنوع من 

  الراعية لقضايا تسهيل التجارة الدولية مم المتحدةاأل هيئاتبعض ول: الفرع األ 
تسعى العديد من هيئات األمم المتحدة المكلفة بالدراسات االقتصادية. لتقديم المساعدة في قهايا  

التجارة الدولية. التي هي في صلب المفاوضات الدولية. والتي من شأنها أن تمكن من نمو التجارة 
من هيأت األمم المتحدة فهاءات لدراسة موضوع تسهيل الدولية. ومن هذا المنطلق خصصت العديد 

 التجارة. ويمكن أن نتناول مساهمات هذه المنظمات كالتالي:  

 )االنكتاد( مم المتحدة للتجارة والتنميةأوال: مؤتمر األ
الدولية  . وتسهيل التجارةبصفة عامة المهتمة بقهايا التجارة الدولية الدولية يعتبر من بين الهيئات 

 وله العديد من المساهمات يمكن أن نبرزها في التحليل الموالي: بصفة خاصة.

  مم المتحدة للتجارة والتنميةمؤتمر األ تاريخ -1
 في المتحدة لألمم العامة الجمعية جهزةأ من دائما جهازا عتبارهبا المؤتمر هذا تأسس  

 فرص توفير: هو والتنمية للتجارة المتحدة مماأل مؤتمر من الرئيسي الغرض كان ولقد. 1964/12/20
 النامية. الدول تجارة تواجه التي المشكالت تلك وخاصة الدولية؛ التجارة مشكالت حلل الدولي التعاون 

دولة. ويشارك في عمله  194حاليا  يبلغ عدد أعهاء االنكتادو  .االقتصادية للتنمية سعيها سبيل في وهي
فهال عن ممثلي المجتمع  بصفة مراقبين الكثير من المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية،

  .1المدني

 مساهمة االنكتاد في ترقية تسهيل التجارة وتطوير العمل الجمركي -2
التجارة والتنمية فهو  مم المتحدة المتخصصة في قهاياعلى اعتبار أن االنكتاد إحدى هيئات األ

وتنشيط حركة  .بين الدول التي من شأنها تحسين التدفق التجاري  ،يعمل على مجموعة من المحاور
 مداد من خالل ما يلي:سلسلة اإل

عرفت بإسم  1975جراءات ووثائق التجارة الدولية سنة أت االنكتاد وحدة متخصصة لتبسيط إأنش .1
 برنامج التسهيل؛

                                                           
 United Nations Conference on Trade and Development  
1
 United Nations Conference on Trade and Development. 07/05/2016 

http://unctad.org/en/Pages/About%20UNCTAD/A-Brief-History-of-UNCTAD.aspx 
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يغطي معظم إجراءات  1983سنة  في ASYCUDAنظاما محوسبا إلدارة الجمارك  إبتكرت .2
ويتم تحديث النظام  .التجارة الخارجية من البيان الجمركي إلى إجراءات المرور بالعبور...الخ

 ؛1بشكل متواصل
 أطلقت االنكتاد مبادرة كفاءة التجارة الهادفة إلى تعزيز التنافسية وتخفي، التكاليف المرتبطة .3

. وتبع 1992كولومبيا سنة  -بالتجارة الدولية خالل الدورة الوزارية الثامنة المنعقدة في كارتاهينا
أصدر توصيات وإرشادات لتفعيل كفاءة  .1994اوهايو  -ذلك عقد مؤتمر دولي في كولومبس

بين أهم  لى المستورد. ومنالسلع وصوال إ انتقالاهم في حركة تس (06) التجارة في مجاالت ستة
نشاء النقاط تسهيل التجارة الدولية، حيث بدأ إبنود المبادرة إنشاء نقاط تجارة في الدول لترويج و 

 في خمسة دول منها مصر وتونس. 1992في سنة 

 حزمة االنكتاد للمساعدة التقنية المتعلقة بتسهيل التجارة -3
في مجاالت تسهيل التجارة وهي على ( طرق يمكن من خاللها المساعدة 06قدمت هيئة األنكتاد ستة ) 

 :2النحو التالي
والقواعد الدولية لتسهيل التجارة؛ التشغيل اآللي للجمارك؛ بناء القدرات التي تمكن من االمتثال للمعايير 

البوابات االلكترونية؛ على شبكة االنترنيت المتعلقة بإجراءات التجارة الخارجية)االنظمة االلكترونية 
وعمليات التسجيل االلكتروني؛ التدريب على إدارة الموانئ؛ تقديم خدمات المرور العابر والدعم للدول 

 ر الساحلية؛ المساعدة التكميلية. النامية غي

 الهادي والمحيط آلسيا واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة: ثانيا
The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) 

 إحدى الهيئات النشطة في مجال تسهيل التجارة. ويمكن توضيح ذلك من خالل ما يلي:  تعتبر

 : الهادي والمحيط آلسيا واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة تعريف -1
 آسيا لمنطقة ةاإلقليمي المختصة في الشؤون االنمائية اإلقليمية المتحدة األمم لجان واحدة من تعتبر 

 التعاون  على اللجنة وتركز. تايلند في مقرهايقع و  ،1947الى سنة  يعود تاريخ تأسيسها. الهادي والمحيط
 .والنقل االستثمار التجارة، التنمية، الكلي، االقتصاد سياسات تشمل مجاالت في اإلقليمي

 
 

                                                           
1
Pour plus d'informations, consultez le site Web suivant:  

https://www.asycuda.org/  
2
 Conférence Des Nations Unies Pour Le Commerce Et Le Développement, activités d’assistance technique de 

la cnuced en matière de facilitation du commerce, Genève, 2014, p04. 

https://www.asycuda.org/
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 :التجارة بتسهيل المرتبط اللجنة نشاط -2
المساهمة في تسهيل التجارة  الهادي والمحيط آلسيا واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة تقدم

 :يلي ما تحقيق من خالل
 ؛اإلفراج عن الشحنات وزمنالصفقات  تكاليف تقليلمن خالل  التجارة إجراءات وتنسيق تبسيط .1
 لكترونية؛اإل التجارةخاصة  واالستثمار التجارة تدفقات تسهيل .2
 التجارة؛ تسهيل بشأن (UNESCAP) لجنة إطار تطبيق تشجيع .3
 التجارة؛ تسهيل تدابير تنفيذ بشأن إرشادية وأدلة أدوات تطوير .4
 وإدماج التجارة تكلفة تقليل حول أبحاث ذلك في بما التجارة، موضوع تسهيل حول أبحاث إجراء .5

 . التجارة تسهيل إجراءات

 ألوروبا االقتصادية المتحدة األمم لجنة: رابعا
 تقدم مجموعة من الخدمات يمكن أن نوجزها في التحليل الموالي:

 ألوروبا االقتصادية المتحدة األمم لجنة تعريف -1
واهتمت  .1947. يعود تاريخ انشائها الى سنة المتحدة ألممإقليمية تابعة ل لجانخمسة من  واحدة تعتبر 

  .1التجارةالمتعلقة بموضوع  إصداراتها طريق عن التجارة بموضوع تسهيل

 ألوروبا في قضايا تسهيل التجارة االقتصادية المتحدة األمم نشاط لجنة -2
 .بشأن تيسير التجارة توصية 30من أكثر يرطو بت ألوروبا، االقتصادية المتحدة األمم لجنة قامت

 المتحدة األمم مركز عبر التجارة بتيسير المتعلق عملها ألوروبا االقتصادية المتحدة األمم لجنة نفذتكما 
 . لها التابع( UN/CEFACT) كترونيةاإلل التجارية واألعمال التجارة لتيسير

 :يلي ما وإصدار إعداد اإللكترونية التجارية واألعمال التجارة لتيسير المتحدة األمم مركز يتولىو 
 األعمال بشأن توصيات أو/و معايير تطوير طريقة توضح التي المواصفات أي الفنية المعايير .1

 التجارية؛
 المبادئ أو/و التوجيهية والمبادئ القواعد، توفر التي المواصفات أي التجارية األعمال معايير .2

 االلكترونية؛ واألعمال التجارة تيسير إطار في باألنشطة الصلة ذات
 ارشادا رسميا تقدم التي التجارة تيسير بشأن ألوروبا االقتصادية المتحدة األمم لجنة توصيات .3

 . األعمال ومجتمع الخاص القطاع للحكومات،
 

                                                           
 United Nations Economic Commission for Europe 06/04/2015 
1
 https://www.unece.org/fr/mission.html  

https://www.unece.org/fr/mission.html
https://www.unece.org/fr/mission.html
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 ألوروبا المتعلقة بتسهيل التجارة الدولية االقتصادية المتحدة األمم أهداف لجنة -3
 إلى كترونيةاإلل واألعمال التجارة تسهيل ميدان في تبذلها التي المجهودات خالل من اللجنة تسعى

 تطوير على الدول مساعدة طريق عن العالمية األسواق في والمشاركة المنافسة على الوطنية القدرة تعزيز
 عن ذلك ويتحقق. والدولي الوطني الصعيدين على المعامالت بتيسير تعنى التي والمؤسسات المعارف

 .المعلومات وتدفق واإلجراءات العمليات وتنسيق تبسيط طريق
 المتعلق عملها جانب إلى ألوروبا االقتصادية المتحدة األمم لجنة تتولى الهدف هذا تحقيق أجل ومن

 :إلى تهدف أنشطة تنفيذ المعايير بتطوير
 ورشات وعقد استشارية خدمات تقديم عبر التجارة تيسير مؤسسات موظفي قدرات وبناء دعم .1

 عمل؛
 الوطني؛ المستوى  على والتصدير االستيراد ومعلومات إلجراءات واحدة نافذة نظام إنشاء دعم .2
 التجارة؛ كفاءة ورفع الخانقة العراقيل إزالة بهدف التجارية األعمال عمليات وتبسيط تحليل .3
 الدولية؛ اإلمداد سلسلة في المستخدمة الرئيسية الورقية للمستندات إليكترونية بدائل تنفيذ مساندة .4
 .الالورقية التجارية المعامالت دعم .5

النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات االتفاقية الجمركية بشأن / (TIRكتيب النقل البري الدولي ) -4
 النقل البري الدولي

 نظام المرور العابر الجمركي للنقل البري الدولي -أ
تحت رعاية لجنة األمم المتحدة االقتصادية  1975نتج عن مؤتمر استعراضي عقد في نوفمبر 

. ومنذ 1978مفعول في سنة ، التي أصبحت سارية ال1975ألوروبا، ابرام اتفاقية النقل البري الدولي لعام 
تلك الفترة أثبتت هذه االتفاقية أنها إحدى أنجح اتفاقيات النقل الدولي وأنها النظام العالمي الوحيد الموجود 
للمرور العابر. فالفكرة التي بنيت عليها اتفاقية النقل البري الدولي ونظامها الخاص للمرور العابر، قد 

لت األساس لكثير من نظم المر  ور العابر االقليمية. ومن ثمة كان لها الدور الفع ال في تسهيل النقل شك 
  .1البري الدولي، في شتى انحاء العالم

 أهداف االتفاقية -ب
تهدف االتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبهائع التي تشملها بطاقات النقل البري الدولي 
إلى تيسير العبور الدولي من خالل تبسيط إجراءات العبور الجمركية، ونظام الهمان الدولي. وت عد  

ام الهمان الدولي، بطاقات النقل الدولي األساس المتين المعروف لنظام النقل البري الدولية، ونظ
                                                           

 Transport Internationaux Routiers 
 customs convention on the international transport of goods under cover of TIR carnets (TIR convention, 1975) 
1
 Economic Commission For Europe, TIR Handbook/Customs Convention On The International Transport Of 

Goods under cover of TIR Carnets,  United Nations, 2010, p03. 
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النقل البري الدولي  واالعتراف المشترك بالهوابط الجمركية، والحاويات المؤم نة. ويقتصر استخدام نظام
من الهروري أال تفرط االجراءات الواجب القيام بها في ارهاق السلطات و  المعتمدين. تعاملينعلى الم

هم. ولذلك يجب التوصل إلى توازن بين متطلبات الجمركية. أو تفرط في تعقيد مهمة متعهد النقل ووكالئ
 السلطات الجمركية من ناحية ومتطلبات متعهدي النقل من ناحية أخرى. 

 محتوى كتيب النقل البري الدولي: -ج
 :1يتكون كتيب النقل البري الدولي من ثالثة أقسام رئيسية

حيث يتناول القسم األول نظام المرور العابر للنقل البري الدولي، نطاق تطبيق وهدفه وأداء وظيفته 
وتحليل التطورات المحتملة في المستقبل. أما القسم الثاني فيدرس النص الكامل التفاقية النقل البري 

علومات عن تطبيق اتفاقية م . وتوضيح المالحظات الواردة عليها. وأخيرا يقدم القسم الثالث1975الدولي
 . ويحوي كمثال نماذج لبطاقة النقل البري الدولي. 1975النقل البري الدولي 

  مرشد تنفيذ تيسير التجارة -5
 يمكن أن نعطي له تعريف ونحدد له األهداف الخاصة به على النحو الموالي:

  مرشد تنفيذ تيسير التجارة تعريف -أ
مرشد تيسير التجارة، بالتعاون مع  2012سنة  لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ستحدثتا

ويدية لكترونية التابع للجنة، وبدعم مالي من الوكالة الس  تحدة لتيسير التجارة واألعمال اإلمركز األمم الم
 للتنمية الدولية.

 : تنفيذ تيسير التجارة مرشددور  -ب
 الدول كل منها تفيد للتجارة الكلفة حيث من ومجدية وسريعة موثوقة بيئة التجارة تيسير يهيئ

 واألطراف الحكومات بين تعاوني مجهود وهو. والمتوسطة الصغيرة المشروعات وبخاصة واألعمال،
 التي الحكومية الوكاالت ولجعل الحدود، عند الوقت واختزال التجاري، التبادل كلفة لخف، التجارية

 نحو على الرسمية والمستندات المتعددة المعلومات طلبات إدارة ستتم كما. كفاءة أكثر التجارة في تتعامل
 .2منها الحاجة عن زاد ما بإزالة بساطة أكثر واإلجراءات شفافية، أكثر التجارية القوانين وتغدو أفهل،

  

                                                           
1
 Idem 
 Le Guide pratique relatif à la Facilitation du commerce 
2 Le Guide pratique relatif à la Facilitation du commerce.  Consulté le cite 01/05/2016 
http://tfig.itcilo.org/FR/about.html 
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 منتدى االقتصاد العالميو  غرفة التجارة الدولية: الفرع الثاني
تعتبر غرفة التجارة العالمية من بين الهيئات التي اهتمت بالعمل الجمركي. ونفس االمر بالنسبة 

 لمنتدى االقتصاد العالمي. ويمكن أن نوضح ذلك كالتالي:

 غرفة التجارة الدولية أوال:
 :غرفة التجارة الدولية تعريف -1

 قوة عامل باعتباره العالمي، األعمال بقطاع تهتم التي المنظمة بأنها الدولية التجارة غرفة تعتبر
 قهايا بين من يشمل واسعا نطاقا الغرفة نشاطات وتغطي. والرفاهية الوظائف وإيجاد االقتصادي للنمو
 لمؤسسات الذاتي والتنظيم السوق، واقتصاد الحرة التجارة عن والدفاع النزاعات وتسوية التحكيم أخرى 

 .1التجارية الجريمة مكافحة أو الفساد ومحاربة األعمال،
 :غرفة التجارة الدوليةمهام  -2

 ؛الدولي عمالاأل قطاع قهايا عن الدفاع .1
 ؛التجارية الجريمة مكافحة .2
 ؛والوطني الدولي المستوى  على الدولية عمالاأل وساطأ تمثيل .3
 ؛والشريفة الحرة المنافسة على القائمة الدولية واالستثمارات التجارة تشجيع .4
 .والمصدرين للمستوردين والتوجيهات المصطلحات وضع .5

دراسة بعنوان: توجيهات غرفة التجارة الدولية للتجارة عبر  2013وقدمت غرفة التجارة الدولية سنة 
الحدود. أين بينت جملة من التوجيهات التي من شأنها أن تجعل التجارة أثر أمنا وتسهيل بين الدول. كما 

 .  2اهم في هذا التوجهبينت كيف يمكن لإلدارة الجمركية أن تس

 منتدى االقتصاد العالمي: ثانيا
يعتبر إحدى الهيئات غير الحكومية التي تهتم بقهايا التجارة من خالل اصدار العديد من 

 . لمزيد من التفاصيل سوف ندرسها كالتالي: التقرير العالمي لتمكين التجارة التقارير. ومن بينها

 تعريف منتدى االقتصاد العالمي:  -1
أسسها  .جنيف بسويسرافي مقرها يقع  .منتدى دافوس منظمة غير حكومية ال تهدف للربحيعتبر 

 فيه تالقىي فهاء الذي المنتدى بمثابة ال. يعتبر هذا 1971 سنة فيعلم االقتصاد كالوس شواب  أستاذ
 .القادة السياسيينكذا ميكروسفت وبكتل، و  ،نستلة :من أمثال .الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى  ممثلي

                                                           
 International chamber of commerce 
1
International chamber of commerce .    Consulté le cite 01/05/2016 

http://www.iccwbo.org/about-icc/history/the-merchants-of-peace/ 
2
  International chamber of commerce, ICC Guidelines for Cross-Border Traders in Goods, France, 2013, 

p02. 
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تواجه العالم وكيفية حلولها. يعقد المنتدى  التيبهدف النقاش في المشكالت االقتصادية والسياسية 
لى إط ومشاريع اقتصادية مشتركة، هذا حيث يتم وضع مسودات لخط .اجتماعاته السنوية في دافوس

ات النيوليبرالية للبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والتي تستهدف باألساس لسياس التعبوي جانب دوره 
السوق وخلق مناخ يسمح باالستثمار بما يتطلبه ذلك من  لخصخصة الخدمات األساسية وتحرير

 .1إصالحات سياسية

 تمكين التجارة العالمي  مكونات تقرير -2
 هذا المؤشر على العوامل والسياسات والخدمات التي لها تأثير في تدفق السلع عبر الحدود يعتمد

. ولغرض إعداد التقرير هناك تعاون بين الهيئات الدولية ذات الصلة ومن بينها خدمات اإلدارة الجمركية
ؤشرات فرعية ورئيسية )منظمة التجارة العالمية، االنكتاد...الخ(. لإلشارة فقط أن هذا التقرير يكون من م

 ويمكن أن هذه المؤشرات من خالل الجدول الموالي ويوضح ترتيب الدولة المعنية فيه.
 تمكين التجارة العالمي تقريرل المؤشرات الفرعية المكونة: يوضح (18)الجدول رقم

 بلدالترتيب  المؤشرات 
  األول: النفاذ إلى األسواق المؤشر الفرعي

  إدارة الحدودكفاءة وشفافية الثاني:  الفرعيالمؤشر 

  الثالث: البنية التحتية  الفرعيالمؤشر 

  )التشغيلية(الرابع: بيئة االعمال  الفرعيالمؤشر 

  الرتبة الكلية للبلد
                        Source: the World Economic Forum, the global enabling trade report. 

 
  

                                                           
1
  https://www.weforum.org/about/world-economic-forum 
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  االقتصادي والتنمية ون منظمة التعا، التحالف العالمي لتسهيل التجارة :الفرع الثالث
ويمكن أن  .في ميدان تسهيل التجارة حليل لمساهمات هاتين الهيأتينيتناول هذا الفرع بالدراسة والت

 ندرسها وفق الترتيب التالي:

 التجارة لتسهيل العالمي التحالف أوال:
 أحدث الهيئات التي تعنى بقهايا تسهيل التجارة ويمكن أن نع فه كالتالي: يعتبر من

 :التحالف العالمي لتسهيل التجارة تعريف -1
 ثالث أكبر بين تجمع التيو  والخاص العام القطاعين بينفريدة من نوعها  شراكة هو عبارة عن 

 :مثل – الجنسيات المتعددة الشركات من متزايد وعدد المانحة الحكومات من والعديد األعمال، منظمات
A.P. Møller-Mærsk, DHL, Diageo, Wal-Mart, eBay, Huawei, Agility, United Parcel Service 

 ، (TFA) العالمية التجارة منظمةالمنبثق عن ( TFA) تسهيل التجارة التفاق والطموح السريع التنفيذ لدعم
2015 ديسمبر 15يعود تاريخ تأسيسه الى 

1. 

 :التحالف العالمي لتسهيل التجارة هدافأ -2
كما يوفر  األحجام. جميع من للشركات وأقل التكاليف وأبسط أسهل التجارة جعل يهدف إلى

. األقل نمو البلدان من كثير فيالتوظيف  فرصخلق و  للنمو كمحرك التجارة تمكين على القدرة التحالف
 فوائد على الدولي الوعي لتعزيز واإلقليمي العالمي المستوى  على عملي التحالف فإن األمر هذا لتحقيقو 
(TFA). ال عن ذلك. الفعال التنفيذ أجل من والخاص العام القطاعين بين الحوار أهمية وعلى  فإن فه 
توفير و  الخاص القطاعخبرة  من االستفادة خالل منفي تنفيذ االتفاقية  النامية البلدان جهود دعمي تحالفال

 التجارية. معنى حقيقي في القهايا ذات إصالحات لتحقيق الالزمة الموارد

  المنظمات الراعية للتحالف: -3
 هي العالمي االقتصادي والمنتدى الدولية التجارة غرفة الخاصة، الدولية المشروعات مركزيعتبر 

 أنحاء جميع وفي الصغيرة والكبيرة الشركات هامة من شبكة إلى باإلضافة. للتحالف راعيةال المنظمات
 .جنيف في مقرهاف التحالف أمانة وفيما يخص تشكيل العالم،

 والواليات المتحدة المملكة ،ألمانيا ،كندا حكومات هم: للتحالف والمانحين المؤسسين األعهاءأما 
 .2سترالياأ   مثل أخرى  مانحة جهات القريب المستقبل في نهماما المتوقع منو  المتحدة

 
                                                           

 Global Alliance for Trade Facilitation 
1 Global Alliance for Trade Facilitation .   Consulté le cite 01/05/2016 

http://www.tradefacilitation.org/faq.html 
2
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  االقتصادي والتنمية التعاون  منظمةثانيا: 
  منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي تعريف -1

تسعى . 1947 سنة تأسست التي األوروبي االقتصادي التعاون  لمنظمة خلفا 1961 أنشئت سنة
. العالم أنحاء كافة في للشعوب واالجتماعي االقتصادي الرفاه تحسين إلى تؤدي التي السياسات تعزيز إلى

 والتجارة التنمية التنظيمي، اإلصالح مثل ةبيئيو  ةجتماعيا ة،قتصاديقهايا ا على المنظمة وتشتغل
 . 1الدولية

 بقضايا تسهيل التجارة: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي هتماما -2
 تسهيل ومنافع تكاليف المنصبة حول الكمية االقتصادية األبحاث يتجلى اهتمامها من خالل

 .التجارة تسهيل بشأن العالمية التجارة منظمة مفاوضاتتدعم  وهي التجارة.
 عمل إلى تحتاج التي المجاالت حددت التي التجارة تسهيل مؤشرات من مجموعة المنظمة طورت لقد

 الحدودية اإلجراءات كل المؤشرات هذهتغطي . الصلة ذات لإلصالحات المحتمل األثر بتقييم وتسمح
 تنطلق قاعدة المؤشرات إلى المستندة التقديرات توفر الدخل. مستويات مختلف من دولة 160 من ألكثر

 جهود وحشد التجارة بتسهيل المتعلقة األعمال أولويات تحديد عند هادف بشكل الحكومات منها
 رتصو  وضع في الدول منها تستفيد أداة  توفر كما. النامية للدول الموجهة القدرات وبناء الفنية المساعدات

 بهدف التجارة تيسير اتفاقية عليها نصت التي التدابير من وغيرها العامة السياسات تنفيذ حالة بشأن
 ذات األخرى  الدول من مجموعات أو دول مع ومقارنته ،2012 عام منذ بشأنها المنجز التقدم متابعة

 . هتماماال
 

  

                                                           
 L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
1 L'Organisation de coopération et de développement économiques    consulté le cite 07/05/2016 
http://www.oecd.org/about/history/ 
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 على مستوى الدولي واالقليميمفاوضات تسهيل التجارة تطور : المبحث الثالث
المؤتمر  لىإعلى مستوى منظمة التجارة العالمية  ،التجارة سهيلتموضوع التفاوض حول  يعود  

مع إطالق و سنغافورة".  اياومن هنا جاءت تسميته "قه .1996 سنةسنغافورة ب المنعقد األول الوزاري 
التجارة العالمية لبدء المناقشات والمفاوضات ذات  ، وافق أعهاء منظمة2001 نوفمبرالدوحة في  مؤتمر
 بشأن المفاوضات إلطالق العالمية التجارة منظمة أعهاء وافق 2004 وتأ يفو  .بتسهيل التجارة الصلة
جتمع بانتظام منذ ي، فريق التفاوض حول تسهيل التجارة هناك و . للتنمية الدوحة أجندة في التجارة تسهيل

 2005.1عام 
 
 
 
 
 

 التجارة بمنظمة التجارة العالميةمحاور العمل في مفاوضات تسهيل : ولالمطلب األ 
ور حولها المفاوضات بين الدول تد ،ساسيةأة التجارة العالمية ثالثة محاور وضعت منظم

على مر قاصرة كانت المناقشات في بداية األو  .سهيل التجارة الدوليةعهاء بالمنظمة لتفعيل عملية تاأل
من قبل صل من العاملين في مكاتب التمثيل التجاري والمفوضين وهم في األ .عهاء الوفود بالمنظمةأ 

 منظمة التجارة مديرولهذا وجه  .الجمركي تمثيلاللكن المالحظ هو غياب  .وزارات التجارة في بالدهم
دارة كون اإل .دارات الجمركية في هذه المفاوضاتعهاء لمشاركة ممثلي اإللى الدول األإالدعوة  العالمية

التي  جتماعاتاال بعد عددو  .العالمية التجارة تسهيل لياتآ لكافة ساسياأل المحور بمثابة عتبرالجمركية ت
ساسية الثالثة المحاور األ أما .في مسارات التفاوض الجمارك طاراتإهمية مشاركة أ بجالء تبين  انعقدت

على ثالث مواد من االتفاقية العامة للتعريفة  قتصرتاضعها لتمر عليها مسارات التفاوض التي تم و 
 :2الجمركية والتجارة وهي

                                                           
1
Conférence Des Nations Unies Sur Le Commerce Et Le Développement, réflexions dans l’optique d’un futur 

accord sur la facilitation des échanges, New York et Genève, 2011 ,pp 43-44-45.  
 .87مرجع سبق ذكره، ص التجارة الدولية "منظور جمركي"اليات تسهيل محمود محمد ابو العال،  2

 محاور العمل في مفاوضات تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالميةاألول:  المطلب
 المؤتمر الوزاري التاسع وظهور اتفاقية بالي لتسهيل التجارة الدوليةالمطلب الثاني: 
 وموقع الدول النامية تسهيل التجارة في اتفاقيات التجارة اإلقليمية المطلب الثالث:
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 )الترانزيت( العبورالنقل بحرية  المادة الخامسةول: الفرع األ 
دخلت ضوع العبور وأهم التعديالت التي أيتناول هذا الفرع محتوى المادة الخامسة المتعلقة بمو 

 عليها

 أوال: محتوى المادة الخامسة
 :1نصت المادة الخامسة على ما يلي

شخصية( والمراكب ووسائل النقل األخرى عبر أراضي متعة اليعتبر عبور البهائع )بما فيها األ .1
ل إلى أخرى أو لم تنقل أودعت المستودعات أو لم طراف المتعاقدة سواء نقلت من وحدة نقأحد األ

هذا العبور هو جزء فقط من نقل كامل يبدأ ذا كان ال، إ م  تودع أو طرأ تغيير على وسيلة النقل أ
ن هذا النوع من حركة ف المتعاقد الذي جرى المرور عبر أراضيه ... إوينتهي خارج حدود الطر 

 النقل يطلق عليه في هذه المادة "عبور الترانزيت".
ف متعاقد عن طريق قليم كل طر عبر إ ن تكون هناك حرية النقل بالعبور )الترانزيت(يجب أ .2

ر مالءمة للترانزيت الدولي وحركة النقل إلى أو من أراضي األطراف المتعاقدة كثالطرق األ مسالك
غادرة أو و الماألخرى، ويجب أن ال يكون هناك تمييز على أساس علم المراكب أو مكان المنشأ أ

ى أي ظروف تتعلق بملكية البهائع أو و عل)بلد المقصد( أو الوجهة الدخول أو الخروج أ
 خرى؛ائل النقل األو وسأ المراكب

راضيه عن طريق جمرك يجوز ألي طرف متعاقد أن يطلب أن يكون مرور الترانزيت عبر أ .3
حالة حكام الجمركية، ففي هذه الي يتعذر فيها تطبيق القوانين واألالدخول المالئم عدا الحاالت الت

األخرى يجب أن ال فإن حركة المرور القادم من أو القاصد إلى أراضي األطراف المتعاقدة 
م ن يعفى من الرسوم الجمركية وجميع رسو يخهع ألية إعاقات أو قيود ال لزوم لها ويجب أ

ة الالزمة لنظام الترانزيت داريالترانزيت ما عدا نفقات النقل أو النفقات الخاصة بالمصروفات اإل
 لفة الخدمات المقدمة لهذا النظام؛و لتكأ

قدة على حركة المرور بالترانزيت طراف المتعاروضة من قبل األإن جميع النفقات واألنظمة المف .4
عتبار ظروف إلى أو من أقاليم األطراف المتعاقدة األخرى يجب أن تكون معقولة وتأخذ في اإل

 العبور؛
لترانزيت فإن كل طرف متعاقد يجب جراءات الخاصة باميع النفقات واألنظمة واإلفيما يتعلق بج .5

راضي أي طرف متعاقد معاملة ال تقل تفهيال الترانزيت إلى أو من أأن يمنح لحركة المرور ب
 بلد ثالث؛و من أي يمنحها لحركة المرور بالترانزيت إلى أعن تلك التي 

                                                           
1 General Agreement On Tariffs And Trade, Text of the General Agreement, GENEVA, 1986, p09 
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قليم أي طرف متعاقد جات الواردة بالترانزيت عبر إن يمنح للمنتيجب على كل طرف متعاقد أ .6
ت التي تم نقلها من مكان مثل هذه المنتجاآخر معاملة ال تقل تفهيال عن تلك التي سوف تمنح ل

ا خر.. ويكون أي طرف متعاقد حرً منشأها إلى مقصدها دون المرور عبر أراضي طرف متعاقد آ
على الشحنات المباشرة والمعمول بها في بقاء على المتطلبات التي يقرر وجوب توافرها في اإل

ي يعتبر الشحن بمثل هذه الشحنات المباشرة التتاريخ هذه االتفاقية فيما يتعلق بأية بهائع تتعلق 
و التي تكون لها ه البهائع بفئات تفهيلية للرسوم أساسيا لشرعية دخول هذالمباشر لها شرطا أ

 بعها الطرف المتعاقد بخصوص القيمة ألغراض الرسوم؛عالقة بالطريقة التي يت  
نما تطبق على ئرات، وإتطبق على عملية ترانزيت الطان ال إن نصوص هذه المادة يجب أ .7

 متعة(.يت الجوي للبهائع )بما في ذلك األالترانز 

 دخالها على المادة الخامسةالتحسينات التي تم إثانيا:  
 :1يمكن أن نسردها كالتالي 

 ينبغيلع، و الستخدمة في عبور السلع وبين ناقلي التأكيد على عدم التمييز بين وسائط النقل المس .1
 ؛فذ بحرية( بمثل المعاملة الوطنيةمعاملة الدول النامية المغلقة )التي ليس لها منا

 ؛أن تكون قابلة للتطبيقرقابة المستلزمات أساس قانوني و  يجب أن يكون ألية قيود أو .2
وذلك للتنفيذ والتنسيق ما بين المنظمات الدولية ذات  .منح فترة انتقالية للدول النامية نبغيي .3

والتشاور حول  العالقة )صندوق النقد الدولي، األونكتاد، منظمة الجمارك العالمية، البنك الدولي(،
 ؛للدول النامية القدرات التنفيذية

لبع، بناء القدرات قد يكون شرط المساعدات الفنية و  بناء القدراتالمساعدات الفنية و توفير  .4
 .ات اإلقليمية للعبورالدول النامية لتمكينها من تنفيذ بع، االلتزام

كأحد المقترحات لتسهيل التجارة الدولية ينبغي على الدول  جيع االتفاقيات اإلقليمية للعبورتش .5
 سهيلينها على المستوى اإلقليمي لتاألعهاء في منظمة التجارة العالمية أن تتعاون فيما ب

 لسلع بين الدول.عمليات العبور ل

 ثالثا: الهدف من التفاوض حول المادة الخامسة
والتي تتعلق بموضوع حرية  1994المادة الخامسة من اتفاقية الجات يرجع الغرض من توضيح 

نها تمثل محددا كبيرا لإلمكانيات أب المرتبطة بتسهيل التجارة بسبب قدم الجوانأوالتي تعد من  .العبور
اش ما الغرض من النقأ .وغيرها من الدول وبدرجات متفاوتةالتجارية لكل من الدول غير الساحلية 

ن يتبع أة لم يحدد أي تفصيالت عن ما يجب ن نص هذه المادة الخامسأوالتفاوض حول هذه المادة فهو 

                                                           
1
  .65، ص2005، األمم المتحدة، تسهيل التجارة باإلشارة إلى دول عربيةاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،  
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نها لم تحدد أي حدود للرسوم أكما  .دول العبورأخير لبهائع الدول في و تأفي حالة التعرض لقيود 
 المفروضة من الدول نظير السماح بالمرور بأراضيها.

 والتصدير ستيرادباالالمصاريف واإلجراءات المرتبطة  المادة الثامنةالفرع الثاني: 
والتصدير نتناول المادة الثامنة التي تتكلم عن المصاريف واالجراءات المرتبطة بعملية االستيراد 

 وأهم تعديالتها.

 أوال: محتوى المادة الثامنة
 :1نصت المادة الثامنة على ما يلي

طراف المتعاقدة )بخالف رسوم من أي نوع كانت والتي تفرضها األ عباءإن جميع المصاريف واأل .1
 باالستيراد( أو فيما يتعلق 3رى المنصوص عليها في المادة )خالوارد والصادر والهرائب األ

ن تكون في حدود مبلغ يكون مقاربا لتكلفة الخدمات المؤداة وبحيث ال يمثل والتصدير يجب أ
 و الصادرات ألغراض مالية؛غير مباشرة للمنتجات المحلية أو ضريبة على الواردات أحماية 

 عباء؛العدد والتنويع في المصاريف واأل لى تخفي،ة إيها بالحاجتقر األطراف المتعاقدة أ .2
 قل تعقيد وتشابك؛راف المتعاقدة أيها بالحاجة إلى جعل إجراءات الواردات والصادرات أتقر األط .3
ن يقوم قد بناء على طلب طرف متعاقد آخر أو األطراف المتعاقدة األخرى، أللطرف المتعا .4

 بمراجعة قوانينه ولوائحه في ضوء نصوص هذه المادة؛
رق بسيط للوائح الجمركية أو مة عن خن يفرض غرامات جسيال يجوز ألي طرف متعاقد أ .5

أكبر مما يجب وبحيث تكون لإلنذار  –جرائية وبصفة خاصة ال جوز فرض غرامة المتطلبات اإل
و خطأ في المستندات الجمركية يكون من السهل تصحيحها والتي لم عند حدوث سهو أ -فقط

 همال الجسيم؛التدليس أو اإلترتكب لغرض 
التي تفرضها  واالحتياجاتالمادة تمتد لتشمل المصاريف واألعباء واإلجراءات  ن نصوص هذهإ .6

 :صدير بما في ذلك تلك التي تتعلق بةالسلطات الحكومية فيما يتعلق باالستيراد والت
 تير القنصلية والشهادات القنصلية؛المعامالت القنصلية مثل الفوا .1
 ؛القيود الكمية .2
 ؛نظام التراخيص .3
 ؛معدالت تحويل العملةالرقابة على  .4
 ؛الخدمات االحصائية .5
 ؛المستندات ) اعتماد المستندات والشهادات( .6

                                                           
1

، دار الجميل، مصر، ت المصدرة لها في مصراالجات النصوص الكاملة لالتفاقية العامة للتعريفات والتجارة والقرار محمود محمد ابو العال،  
 .145، ص2010
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 ؛التحليل والتفتيش .7
 الحجر الصحي، الرقابة الصحية ...  .8

 ثانيا: مقترحات التحسينات على المادة الثامنة
 :1والمقترحات كالتالي تنلخص أهم التعديال

 :النشر للشروط الجزائية -1
كلية المتعلقة نشر الشروط الجزائية ضد نقص أو خرق إجراءات التصدير واالستيراد الش   منال بد         
 .اءات غير منشورةويجب منع فرض جز   القوانين والنظم التجارية ،بالقواعد

 :ق بشأن إجراءات تراخيص االستيراداالتفا -2
استخدام الدول األعهاء لهذه التراخيص كأداة لتقيد التجارة  يرمي هذا االتفاق إلى تأكيد عدم        

الدولية. فهال عن إمكانية استخدام تراخيص االستيراد التلقائية بصورة تحقق الشفافية، والوضوح في 
 صياغة السياسة التجارية الخاصة بالدول األعهاء، وفيما يلي إيجاز لمحتوى هذا االتفاق:

نه اإلجراءات المستخدمة في تنفيذ أنظمة تراخيص االستيراد التي أيعرف ترخيص االستيراد على         
تتطلب تقديم طلب إلى الجهة المعنية كشرط مسبق لالستيراد. وينبغي على األعهاء التأكد من أن 

ثر ذلك على اإلجراءات اإلدارية المستخدمة في هذا الخصوص ال تخالف األحكام العامة، حتى ال يؤ 
حركة التجارة الدولية، ويراعي عند تطبيق هذه اإلجراءات عدم التمييز في المعاملة، ونشر جميع القواعد 
والمعلومات المتعلقة بإجراءات تقديم طلبات الحصول على الترخيص، وقوائم السلع الخاضعة إلى شرط 

راعي كذلك إتاحة العمالت الترخيص، فهال عن ضرورة تبسيط هذه اإلجراءات كلما أمكن ذلك. ي
األجنبية الهرورية لسداد قيمة الواردات المرخص بها على نفس األساس الممنوح إلى مستوردات السلع 

 التي ال تحتاج إلى ترخيص، وهناك نوعين من التراخيص وهما:
هو ترخيص تمنح فيه الموافقة على طلب االستيراد في جميع الحاالت، مع  الترخيص التلقائي: - أ

ف يمكن اإلبقاء عليه ما دامت الظرو دية للواردات، و عاة أال تدار بطريقة تنطوي على آثار تقي  مرا 
 .التي  تدعو إلى استخدامه قائمة

هو ترخيص االستيراد الذي يمنح على أساس حالة بحالة ، ويجب أن ال  الترخيص غير التلقائي: - ب
د المتعلق بكونه لواردات بخالف القي  ، أو آثار تشويهية على ايكون له آثار تقيدية على التجارة

 ترخيصا غير تلقائي.

                                                           
1
 Pour plus de détails, consultez le site suivant: 11/05/2016, Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le 

Commerce 

https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/gatt47_01_f.htm  

https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/gatt47_01_f.htm
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، فينبغي على الدولة العهو أن تعلن دار من خالل التراخيصوفي حالة وجود أي نظام للحصص ي   
الكميات اإلجمالية للحصص، وتواريخ فتحها وإقفالها، وأي تغيرات تطرأ عليها، وفي حالة الحصص 

 .مع االلتزام بنشر هذه المعلومات الدول ذات العالقة بأنصبتهم فورا،الموزعة على الدول يتم إخطار 

 : عدم التمييز -3
وكذلك  .وتطبيق إجراءات التصدير واالستيراد .تصميمالمن اإلجراءات المقترحة عدم التمييز عند        

وهذا مقترح االتحاد األوروبي. وفيما  يخص المعاملة  .اإلجراءات الشكلية المفروضة على السلع لكل دولة
ط اإلجراءات من الخاصة والتفهيلية يجب أن تكون الدول األقل نموا مستثناة من الشروط الخاصة بتبسي

وشرط إصالح الجمارك الذي يستلزم موارد مالية. كما يجب توجيه مساعدات مالية  .خالل نظام  مميكن
)هذا مقترح االتحاد األوروبي(. أما  ىاجات كل دولة على حدوتحديد احتي للدول النامية واألقل نمو

بناء القدرات فيجب إعطاء األولوية للدول التي تكون حاجتها للمساعدة الفنية مبنية المساعدات الفنية و 
يم على أسس موضوعية. وعلى منظمة التجارة العالمية والهيئات الدولية األخرى التنسيق فيما بينها  لتقد

 ( .دات الفنية  للدول المحتاجة  )وهو أيها مقترح االتحاد األوروبيالمساع

 تخفيض أو تقليل عدد وتنوع الرسوم: -4
ينبغي على الدول األعهاء في منظمة التجارة العالمية مراجعة الرسوم، بهدف تخفي، عددها        

فترة زمنية ما بين نشر الرسوم الجديدة ويتم نشرها بحيث تسهل معرفتها. هذا باإلضافة إلى ضرورة وجود 
 أو المعدلة وبين دخولها حيز التنفيذ.

 استخدام المعايير الدولية:  -5
ي تديرها إلى المعاهدات الت نهماماالاء في منظمة التجارة العالمية يتعين على الدول األعه       

ت التوثيق كليات وتبسيط مستلزماوالتي تسعى من خاللها إلى تخفي، الش   .منظمة الجمارك العالمية
 إلى توحيد قواعد عمل الجمارك. ، هذا باإلضافةستيرادواالالمتعلقة بالتصدير 

 ثالثا: الهدف من التفاوض حول المادة الثامنة
 ،التفاوض حول نص المادة الثامنة والتي تعتبر العصب الرئيسي لعملية تسهيل التجارةما الغرض من أ

جراءات الجمركية والرسوم المفروضة وحثت على تطويرها الوحيدة التي تناولت اإلا المادة نهأبسبب 
ن تنتهجها الدول في سبيل تطوير وتبسيط المعامالت أنها لم تتناول الكيفية التي يجب أهو  .وتبسيطها
 الجمركية.
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 عالن عنها وتنظيمهانظم التجارة اإل المادة العاشرةالفرع الثالث: 
تعتبر المادة العاشرة من اتفاقية الجات أساسية في موضوع تسهيل التجارة، كونها تدرس نظم 

 التجارة التي ينبغي أن تكون معروفة لدى الجميع.. 

 أوال: محتوى المادة العاشرة
 :1نصت المادة على ما يلي

كام القهائية حالقوانين واللوائح واأل -معرفتها بطريقة تمكن الحكومات والتجار من -تنشر فورا  .1
دارية التي لها عمومية التطبيق والتي تصبح نافذة المفعول بواسطة أي طرف متعاقد والقواعد اإل

الجمركية أو بفئات الهرائب والرسوم أو االعباء األخرى، أو  لألغراضتقييم المنتجات بويتعلق 
تحويل المدفوعات و على أو القيود أو قرارات الحظر على الواردات أو الصادرات أ باالشتراطات

و التفتيش في بيعها أو توزيعها أو نقلها أو التأمين عليها أو تخزينها أالتي تؤثر الخاصة بهما، أو 
خر. كما يجب نشر االتفاقيات التي عليها أو عرضها أو تصنيعها أو خلطها أو أي استخدام آ

كومية ألي طرف متعاقد. وال و هيئة حالدولية المعمول بها بين حكومة أ على سياسة التجارةتؤثر 
و تكون مات سرية قد تعوق تنفيذ القانون أحكام هذه الفقرة أي طرف متعاقد بإفشاء معلو تلزم أ

 الح العام.مخالفة لص  
عنه زيادة في فئة ، ينتج جراء له صفة التطبيق العامأي إ اتخاذطرف متعاقد  أليال يجوز   .2

موحد قائم، أو ينتج عنه واحدا أو أكثر من  و عبء آخر على الواردات في ظل نظامضريبية أ
الخاصة بها، قبل نشر مثل  و على تحويل المدفوعاتاألعباء أو القيود أو الحظر على الواردات أ

 جراء رسميا.هذا اإل
جميع قوانينه ولوائحه وقراراته كل طرف متعاقد بطريقة موحدة ومعقولة وغير منحازة  يطبق .3

الفقرة )ب( من هذه المادة تعني أن  مافي الفقرة )أ( من هذه المادة. أ حكامه من النوع الموضحوأ
يحتفظ كل طرف متعاقد أو ينشئ بأسرع ما يمكن، محاكم أو أجهزة إجرائية قهائية أو تحكيمية 

داري الخاص بالشؤون المراجعة الفورية وتصحيح األداء اإلنها من بيرية وذلك ألغراض داأو إ
ائية مستقلة عن الهيئات المعهود إليها جر ثل هذه المحاكم أو األجهزة اإل. وتكون مالجمركية..

ارسة نها تحكم ممللتنفيذ بمعرفة هذه الهيئات كم أ دارية، وتكون قراراتها قابلةتطبيق اإلجراءات اإل
على خالل المدة المحددة  إذا تقدم طعن إلى محكمة تشريعية أ ال  ألعمالها اإلدارية، إ هذه الهيئات

طوات دارة المركزية لمثل هذه الهيئة الخ  تتخذ اإل ن  لطعون بمعرفة المستوردين، وبشرط ألتقديم ا
مع  بأن القرار يتعارض لالعتقادنظر الموضوع في جلسة أخرى إذا كان هناك سبب وجيه  إلعادة

                                                           
1
والتكنولوجيا، جامعة ، مذكرة ماجستير، األكاديمية العربية للعلوم تبسيط االجراءات الجمركية في اطار منظومة تيسير التجارةمنى محمود حسين،  

 73، ص2013الدول العربية، مصر، 
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قرة حكام الفالمبادئ المقررة في القانون أو مخالفا للحقائق القائمة. أما الفقرة )ج( ال تستلزم أ
قليم طرف متعاقد في تاريخ اإلجراءات القائمة في إ استبدالالفرعية )ب( من هذه الفقرة إلغاء أو 

اإلدارية حتى وإن لم تكن مثل  لإلجراءاتعادة نظر محايدة االتفاقية والتي تقدم في الواقع إ هذه 
 داري، على كل طرف متعاقدفيذ اإلليها بالتن  ستقلة رسميا عن الهيئات المعهود إجراءات مهذه اإل

ن يمد االطراف المتعاقدة )بناء على طلبهم( بكل البيانات يقوم بتطبيق مثل هذه االجراءات أ
    .تتوافق مع متطلبات هذه الفقرة الفرعيةالتي ت والمعلومات الالزمة حتى يمكنهم تحديد االجراءا

  ثانيا: مقترحات تحسين المادة العاشرة 
                                  هناك العديد من المقترحات يمكن تفصيلها كالتالي:

 ظم: نشر وإتاحة الن   -1
ة المعلومات على الذي يهدف إلى نشر وإتاح .رحات نجد مقترح االتحاد األوروبيمن بين المقت       

الجمارك  إدارةالقوانين ومعلومات عن  ،النظم ،القرارات ،على أن تشمل كل القواعد ،أسس غير تمييزية
وغيرها من الهيئات. وكذلك إجراءات االستئناف وكل الرسوم المتعلقة باالستيراد والتصدير، ونشر كافة 

أخرى. ومن بين الوسائل المقترحة لذلك النشر على الموقع اإللكتروني  االتفاقيات مع أية دولة أو دول
مباشرة. ويستفيد منه أي طرف صاحب مصلحة. وفيما يخص المعاملة الخاصة التفهيلية منح فترة أطول 

ء لمساعدات الفنية وبنافيذ للدول النامية وهذا مقترح الصين. أما المساعدات الفنية وبناء القدرات تكون اللتن  
 مقترح الصين. ىمحددة وتكون لكل دولة نامية على حد الحتياجاتالقدرات 

 :نترنيتالنشر على شبكة األ  -2
يجب النشر اإللكتروني للعناصر الرئيسية للمادة العاشرة )مقترح الواليات المتحدة األمريكية( وبينما        

ياجات المحددة يخص المعاملة الخاصة والتفهيلية يجب استخدام وسائل تشخيصية لتعطي تقيما الحت
أشارت الواليات المتحدة األمريكية  و  ح الواليات المتحدة األمريكية()مقتر نتقالية مالئمة إللدول، وضع فترات 

 دارةنترنيت إلعلى شبكة األخاصة في مجال إنشاء صفحات رة في تقديم المساعدات الفنية، و أن لديها خب
فاقية التجارة مع الجمارك، مثل تلك التي تتعلق بتنفيذ شروط الفصل أو الجزاء الخاص بالجمارك في ات

 أمريكا الوسطى.

 التفاوض حول المادة العاشرةالهدف من : ثالثا
لتعليمات لى نشر القوانين واإوالتي تشير  .التفاوض حول نص المادة العاشرة إن الغرض من

جراء يترتب عليه تغيير إبهدف عدم تطبيق أي  .دارية ذات التطبيق العامحكام اإلوالقرارات القهائية واأل
وهو  .هذه الواردات قبل نشرها رسميايودا على و يفرض قأوالهرائب الجمركية على الواردات في الرسوم 

 .العهاء مراقبة التطبيق والمحاسبةنها ال تحوي أي تفاصيل تهمن الشفافية وتسهل على الدول اأ
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الهدف العام من اتفاق الدول األعهاء على العمل وتوضيح إطار هذه المواد الثالثة فهو إيجاد اآلليات و 
تسريع حركة السلع والتخليص عليها واإلفراج عنها في الموانئ الجمركية الواضحة التي تساعد على زيادة 

 وصوال إلى المستهلك باألسواق المحلية.

 المؤتمر الوزاري التاسع وظهور اتفاقية بالي لتسهيل التجارة الدولية المطلب الثاني: 
الوزاري التاسع  االجتماع ندونيسيابإجزيرة بالي ب، 2013ديسمبر 06في  عقدت منظمة التجارة العالمية 

جاء تتمة لمسار و رة العالمية. في منظمة التجا عدد كبير من الدول األعهاء رو حهعرف والذي  .لها
 إبتداءا من سنة التفاوض ل مساريعدأين تم ت 1996التفاوض حول تسهيل التجارة، الذي يعود إلى سنة 

هي نقطة  يةركالجماإلدارة أن  عتبارا  على .اإلدارات الجمركية في المفاوضاتبطلب مشاركة  2003
سارت المفاوضات في طريق و  الدولية. في تسهيل التجارة أساسيوالتي تلعب دورا  .التجارة الدولية عبور

بها توصية لإلدارات الجمركية لكي تأخذ  19 ة:ب 2009 حتي خرجت عام .لتعارض المصالحنظرا متعثر 
 .في زيادة معدالت التبادل التجاري  من أجل أن تلعب دورا حقيقيا

 تطور االهتمام بتسهيل التجارة ومكانة القضايا الجمركية في التفاوضول: الفرع األ 
 2009: التوصيات المنبثقة عن اجتماع أوال 

يجاد مكانة مواتية لإلدارة ساسية التي تمكن من إالعناصر األ يتم في هذا الفرع سرد جملة
وهي  جندة منظمة التجارة العالميةاوضات الخاص بتسهيل التجارة ضمن أالجمركية ضمن مسار المف

 :1كالتالي
 األهداف االستراتيجية: -1
على اإلدارات الجمركية أن تحدد بوضوح األهداف الخاصة بها من خالل وضع ونشر تلك  نبغيي  

األهداف في صورة خطة استراتيجية توضح كيفية تنفيذ تلك األهداف على أن يتم وضع هذه األهداف 
 بالتعاون مع األطراف األخرى سواء الحكومية أو غير الحكومية.

 اإلجراءات الجمركية -2
أساليب العمل تغيير جب على اإلدارات الجمركية ستو يالكبير للتجارة الدولية  في ظل التدفق

 بسيطالدولية الخاصة بت ةاالتفاقي وفق ما جاءت بهاإلجراءات الجمركية،  تطوير وتبسيط من خاللالحالية 
 الجمركية )اتفاقية كيوتو(. جراءاتوتنسيق اال

 التكنولوجيا -3
يشهد العالم اليوم موجة كبيرة في التقدم التكنولوجي وهو ما يسهل العمل االداري وهذا شيء ايجابي  

االستفادة من تجارب الدول األخرى و  .بهدف تفعيل األداء منه اإلدارات الجمركية االستفادةينبغي على 
                                                           

1
ولى حول ، الندوة الدولية األاتفاقية بالي لتسهيل التجارة الدولية: التحديات واآلليات لدى اإلدارة الجمركية الحديثةمحمود محمد ابو العال،  

 .45، سطيف، ص 01/2015/ 27-26هوية للجمارك سطيف، ايام عصرنة االدارة الجمركية، كلية العلوم االقتصادية بالتعاون مع المديرية الج
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لميكنة واإلصالح )النظام "والخاص بأعمال ا UNCTADوبرنامج مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية " 
 .ASYCUDA)1المميكن للبيانات الجمركية 

 الموارد البشرية -4
أن تهمن مطالبة باإلدارات الجمركية  وبالتالي مان ألي مؤسسة.ام األعتبر المورد البشري صم  ي

وأساليب استهداف  نتقاءل تطبيق نظام المخاطر وسياسة اإلال للموارد البشرية من خالالتوظيف الفع  
الرسائل التي تشكل خطورة عالية مما يستدعي الفحص الفعلي، هذا ويجب أن تكون نسبة الرسائل التي 

 ا بما يتماشى مع تنفيذ األهداف الخاصة بالرقابة.يتم فحصها نسبة صغيرة جدً 
 فراج المسبقاإل -5

يجب على اإلدارات لية الرقابة الالحقة وجمركة البهائع في مخازن المستورد في إطار تطبيق آ
الجمركية أن تتخذ خطوات نحو تيسير عملية اإلفراج المسبق وهو ما سوف يسهم بشكل كبير في تيسير 

 كتروني للبيانات الخاصة بالشحنة في تيسير هذه العملية.الدولية كما سيسهم اإلدراج اإلل التجارة
 فر المعلومات الهرورية للقيام بعملية اإلفراج عن البهائعتوا -6

في إمكانية اإلسراع قدر اإلمكان في اإلفراج عن  ااإلدارات الجمركية أن تنظر جديً  يجب على
البهائع على أساس أقل قدر ممكن متوافر من المعلومات األساسية، ومع هذا يجب ضمان أن كل 
المعلومات الالزمة لدقة عمليات جمع الحصيلة والحسابات وتقديم التقارير اإلحصائية سوف يتم تقديمها 

 لتلك اإلدارات الجمركية.
 ق مع الجهات الحكومية التي لها عالقة بالتجارة الخارجيةالتنسي -7

ية اإلفراج عن البهائع التي الحكومات أن ترشد عمل تطلب منيبغرض تيسير عملية الجمركة 
 .في العمليات الجمركية بالتنسيق مع مصلحة الجماركمحددة حكومية بصفة متكررة تدخل جهات  حتاجت

  مثال نظام النافذة الواحدة.
 التقييم الجمركي -8

والتي يمكن أن  دى الجمارك.اإلجراءات لتحديد القيمة لالجمارك أن تقوم بتيسير  دارةإعلى  نبغيي
تطبيق طريقة  من خاللهذا الهدف  لىالوصول إويمكن  .على عملية اإلفراج اسً و سحا متشكل تأخيرً 

العالمية  صيات منظمة الجماركالتقييم المنصوص عليها في اتفاقية الجات الخاصة بالقيمة وطبقا لتو 
 من األساليب األخرى المطبقة في بع، الدول. أقل تعقيدانها و ك
 تعديالت التعريفة الجمركية -9

                                                           
1
 Pour plus d'informations sur le système SYDONIA, vous pouvez visiter le site Web suivant: 

https://www.asycuda.org/  

https://www.asycuda.org/
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 فئات التعريفة عريفة الجمركية العالية إلىفئات الت حويلتمن خالل يمكن تحديث فئات التعريفة 
القيام  فئات التعريفة العالية تدفع علىأن كون  ة.من خالل توسيع قاعدة الهريب وذلك المنخفهة.

 .1الهريبي بعمليات التهرب
 التعاون مع اإلدارات الجمركية -10

لتعاون بين اإلدارات الجمركية اخطوات لتبني أسلوب  اتخاذالحكومات يستوجب من  مرهذا األ
م الخاص بمنظمة تنفيذ برنامج مذكرة التفاه لىا إاستنادً ، ركاالجم إدارةمل مع  من المواجهة عند التعابداًل 

 .الجمركية والمجتمع التجاري  دارةلتعاون أفهل بين اإل كأداة  .الجمارك العالمية
 النزاهة والشفافية -11

أروشا بخصوص  تنفيذ المعايير المنصوص عليها في منظمة الجمارك العالمية في إعالنيعتبر 
 للحد من المستويات المتدنية للنزاهة في المجتمع التجاري.الة داة فع  . أالنزاهة في الجمارك

 التطوير الجمركي -12
تحسين كفاءة لى إ هدفت ة ضمن سياسة الحكومةالجمركيدارة اإل عصرنةبرامج لدراج يعتبر إ

ة بالجهات التي بالخدمات الخاص   ستعانةاال ىومن ثم يمكنها تجنب الحاجة إل .الية الخدمات الجمركيةوفع  
بهذه الخدمات تحت  ستعانةاالكية، وبالرغم من إمكانية تقوم بالفحص المسبق لتقوم بالخدمات الجمر 

ص المسبق ظروف خاصة، يجب اعتبارها كمعيار مؤقت على أن يتم تنفيذه بما يتماشى مع اتفاقية الفح  
 للبهائع والمرفقة باتفاقية مراكش.

 المتعاملينمعايير العمل للوكالء و  -13
وضع حد من خالل  القانون المنظم لعمل الوكالء لدى الجمارك على الحكومات النظر في ينبغي

تشجيع تلك المهن باإلضافة إلى متابعة األداء طالما أن تلك و  الجماركأدنى من المعايير لوكالء 
 بهائع.األطراف تشكل عوامل تأخير لإلفراج عن ال

 الشراكة مع المجتمع التجاري  -14
قامة شراكة فعلية مع المجتمع التجاري ى إالعالمي الجديد في مجال العمل الجمركي مبني علن التوجه إ
ضمان الشفافية المطلقة وتسلسل العمليات الجمركية عن طريق تزويد المجتمع التجاري بالمعلومات و 

لة سه كون تو  ستمرارباتحديث تلك المعلومات  من خاللالكافية عن اإلجراءات الجمركية ومتطلباتها، 
 .2ستخدامهاال

 التبادل المعلوماتي بين اإلدارات الجمركية -15

                                                           
1
 الجمركية ودورها في حماية االنتاج الوطنيتكلنا في الفصل األول عن تعديالت التعريفة  

2
World Customs Organization, Customs-Business Partnership Guidance, 2015. 
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على اإلدارات  نبغييادرة عن منظمة الجمارك العالمية كما نصت عليه العديد من التوصيات الص  
بين بلد الصادر وبلد الوارد طبقا للقوانين والقواعد ضرورة تحسين مستوى تبادل المعلومات الجمركية 

 .فراج عن الشحنات السلعيةبغرض تسهيل عملية اإل البلدين بخصوص تبادل البياناتالمطبقة في 
 التدقيق اإلحصائي -16

تخاذ ية منبع الحصول على المعلومات اإلحصائية لكافة الدوائر الحكومية إلدارة الجمركتعتبر اإل
 .البيانات اإلحصائيةية ضمان صحة جب على اإلدارات الجمركستو يالسياسات الخاصة بها ومن ثمة 

 الدعم الحكومي للعمل الجمركي -17
مر ضرورة جب األستو  شرفة على جميع القطاعات ومن ثمة إبمثابة الهيئة المالحكومات تعتبر 

حتى يتسنى أداء  توفير الدعم المادي والمعنوي  من خاللضمان وجود الدعم الحكومي للخدمات الجمركية 
الدعم من  في ح  عاني من ش  أن الخدمات الجمركية التي ت عتبارعلى إ الية المهام المطلوبة بكفاءة وفع  

 التجارة.تدفق الموارد تشكل عقبة في طريق 
 بناء القدرات -18

سواء من خالل  دارات الجمركيةوظفين في اإلستهدف المي الذي والتكوين ر التدريبيتوفن إ
مؤتمر األمم أو وذلك بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية  .التدريب المحلي أو التدريب في الخارج

سوف  يغطي هذا التدريب متطلبات االتفاقيات الدولية في مجال الجمارك والذيالمتحدة للتجارة والتنمية 
 .ثاره ايجابية على العمل الجمركيتكون آ

 تفعيل دور منظمة الجمارك العالمية -19
نها تسعى إلى مر جمركي كو  بمثابة المرجع الذي يحتكم إليه أي أ منظمة الجمارك العالميةتعتبر 

بناء قدراتها لذا ينبغي  المعامالت الجمركية على المستوى الدولي ومساعدة الدوائر الجمركية فيتوحيد 
 .الفنية المساعداتمن  لالستفادةعلى كل إدارة جمركية إرسال بعثاتها 

  في ترقية العمل الجمركي وتسهيل التجارة 2009دور توصيات اجتماع  :ثانيا
خطة عمل لإلدارة الجمركية التي  ي  كر بمثابة حجر الزاوية عند بناء أالسالفة الذالتوصيات  تعتبر

 يركجم داءوير أأي خطة تطكما أن  ،التجارة الدوليةتدفق في عملية تسهيل  رياديأن تقوم بدور  تأهبت
ملقى عليها  أن اإلدارة الجمركيةلنا هح يت وهنا .وهذه التوصيات لىتحتاج إ في أي دولة من دول العالم

بل البد داء الحالي. ه في ظل األهو غير ممكن القيام بو  .تسهيل التجارة الدولية عبء ثقيل فيما يخص
تطبيق أحدث األساليب الية فهل الممارسات الجمركية العالمية الحفق أمن عصرنة اإلدارات الجمركية و 

  .بناء االقتصاد الوطنيال في العالمية في الجمارك لكي تتمكن من المساهمة بدور فع  
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 التجارة لمنظمة التجارة العالمية : اتفاقية تسهيلالفرع الثاني
. تسهيل التجارة موضوعحول  جاءت اتفاقية تسهيل التجارة لتكمل المسار المتعلق بالمفاوضات

كما تعتبر هذه االتفاقية نموذج من حيث االتساق والطرح. واعطت العناية الكبيرة لدور الجمارك في 
 تسهيل التجارة. ولمزيد من التوضيح نتناول ما يلي: 

 تسهيل التجارة أوال: الخلفية التاريخية التفاقية
أعهاء منظمة  ، أقر2013 نوفمبر 6-3نعقد في "بالي" خالل الفترة في المؤتمر الوزاري التاسع الم 

إقرار نص ويعتبر  شر سنوات من المفاوضات. بعد ع  ،التجارة سهيللتجارة العالمية نص اتفاقية تا
نجاز الثمرة اإل هذا كما يعتبرالتجارة.  سهيلتلملف و  منظمة التجارة العالميةبارز بالنسبة ل مؤشراالتفاقية 

بدأت خالل المؤتمر الوزاري األول لمنظمة التجارة العالمية التي التجارة تسهيل لمفاوضات  الرئيسية
، والتي أدت إلى وضع موضوع تيسير التجارة على أجندة جولة الدوحة 1996المنعقد في سنغافورة عام 

 تشيرو . 2004 أوت شهر ، حيث بدأت المفاوضات في2001 سنةضات التجارة المتعددة األطراف لمفاو 
كل  ومات وقطاع األعمالفالحك .التجارة سهيلتجارية المتأتية من تال لفوائداالدراسات االقتصادية إلى 

 التجارة.  سهيلبغية ت اتلتزم بها الدول طوع للمجاالت التي عالميال طارااليعتبرها اتفاقية توفر منهما 
 صفقاتعلى خف، تكاليف ال كبيرن تأثير التبادل التجاري بين الدول بسبب ما لها م سهيلوتأتي أهمية ت

التجارية، حيث أنها تهتم بشكل رئيسي بتكاليف تخليص البهائع المعدة للتصدير واالستيراد. وقد تم 
وصف اتفاقية تيسير التجارة والتي ستكون ملزمة لجميع الدول األعهاء في المنظمة على مستوى كافة 

وتحتوي  منها كافة األطراف.الوكاالت الحدودية وليس الهيئات الجمركية فقط بأنها نتيجة مربحة تستفيد 
 :1االتفاقية على ثالثة أقسام هي

القسم األول: ويشتمل على االلتزامات العامة، نذكر من بينها االلتزام بنشر المعلومات المتعلقة بالتجارة 
والوصول إليها، وإجراءات االعتراض، وتبسيط إجراءات التجارة وعمليات تخليص السلع، والتعاون بين 

 والتعاون الجمركي عبر الحدود؛ الوكاالت،
القسم الثاني: ويشتمل على أحكام بشأن المعاملة الخاصة والتفهيلية الممنوحة للدول األعهاء النامية 

 واألقل نموًا، وبشأن المساعدات الفنية وبناء القدرات.
ات األخرى الصادرة عالج الترتيبات المؤسسية واألحكام الختامية مثل العالقة مع االتفاقيالقسم الثالث: ي

 عن منظمة التجارة العالمية، وعملية انهمام األعهاء لالتفاقية بعد دخولها حيز التنفيذ.
وقد وصل عدد الدول التي وافقت على اتفاقية تسهيل التجارة المنبثقة عن مؤتمر بالي إلى غاية جويلية 

 .  2دولة 108في حدود  2016
                                                           

1
 Yann Duval & Pamela Bayona, Implementation of the WTO Trade Facilitation Agreement in the Asia 

Pacific Region: Analysis of Category A Submissions, United Nations Economic and Social Commission for 

Asia and the Pacific, Trade Insights, issue no. 7, 2015, p07  
2
http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco/customs-environment.aspx

   

http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco/customs-environment.aspx
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وآلية  ومكانة العمل الجمركي ضمنها 2013لسنة  المواد المنبثقة عن اتفاقية تسهيل التجارة :ثانيا
 التطبيق

 كما أشرنا سابقا انبثقت العديد من المواد عن االتفاقية والكثير منها له عالقة مباشرة بالعمل الجمركي. 
ويمكن أن نوجزها وفق  .على تطبيق اتفاقية تسهيل التجارة الدول النامية قدرات تقييمباإلضافة إلى دراسة 

 التحليل الموالي:

 2013المواد المنبثقة عن اتفاقية بالي لسنة  -1
 (12)خرج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية بمواد اتفاقية تسهيل التجارة التي تهمنت 

 :1هيو  مباشر شكلبها باألداء الجمركي بمادة يرتبط أغل
 ؛نشر وإتاحة المعلومات .1
  ؛النشر والتشاور المسبق .2
 ؛المسبقة تالقرارا .3
  ؛إجراءات االستئناف أو المراجعة .4
 ؛تدابير أخرى لتعزيز النزاهة وعدم التمييز والشفافية .5
  ؛ضبط وتنظيم الرسوم والتكاليف المفروضة على الصادرات والواردات أو فيما يتعلق بها .6
 ؛وتخليصها جمركيااالفراج عن البهائع  .7
  ؛التنسيق والتعاون بين السلطات الحدودية .8
  ؛حركة البهائع المعدة لالستيراد تحت رقابة الجمارك .9

  ؛باالستيراد والتصدير والبهائع العابرة شكلية المتعلقةاإلجراءات ال .10
  ؛)الترانزيت( حرية البهائع العابرة .11
 ؛التعاون الجمركي .12

 اتفاقية تسهيل التجارةأهمية التعاون الجمركي في  -2
 التجارة سهيلبشأن ت ة منظمة التجارة العالميةواتفاقيالعالمية  جماركمنظمة الأهداف بين واحد من 

ل بين سلطات اع  ثلى الهادفة لتحقيق التعاون الفهو صياغة النصوص ووضع المعايير والممارسات الم
م بشروط الجمارك. أما الهدف التجارة وقهايا االلتزا سهيلأخرى ذات مصلحة في ت ةلجمارك أو أي سلطا

وتطويرها،  1994من اتفاقية الجات لسنة  10و 8 ،5 بالموادوضيح الجوانب ذات الصلة فيتمثل في ت ثانيال
 التجارة. سهيلودعم بناء القدرات في مجال ت وتعزيز المساعدة الفنية

تحسين الرقابة على تدفقات التجارة وإنفاذ في  يهاأ هدف التعاون الجمركي على المستوى الدوليويتمثل 
التصدير  تصريحلجوانب الجمركية مثل بيانات القوانين واللوائح المعمول بها عبر تبادل المعلومات عن ا

                                                           
1
 World Trade Organization, agreement on trade facilitation,  Ministerial Conference Ninth Session Bali, 3-6 

December 2013, p02. 
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هذه التبادالت في البيانات . لقد باتت مثل والتقييم منشأواالستيراد، والبيانات المتعلقة بالتاجر، ومعلومات ال
وتحمي البيانات قيد المبادلة وتهمن الحفاظ على سريتها، وأن التجارة،  سهيلسيا في اتفاقيات تعنصرا رئي

التجارة كذلك إلى اتفاقيات  سهيلت على مبدأ المعاملة بالمثل. وتشير اتفاقية تتستند عمليات التبادال
حكم انخراط ت تيال ةالرئيسي داة نائية واإلقليمية التي ما زالت تشكل األالمساعدة اإلدارية المتبادلة الث

على المستوى  اون الجمركي أيهاالحكومات وإدارات الجمارك في مثل هذا النوع من التعاون. يحدث التع
بإنشاء معايير دولية للجمارك، ومواءمة اإلجراءات، وعبر تقديم  الدولي عبر منظمة الجمارك العالمية

 ركية. التدريب والمساعدات الفنية لبناء القدرات الجم
مثل عنصر يالتجارة، حيث أنه  سهيلدورا هاما في ت دة اإلدارية المتبادلةالتعاون الجمركي والمساعيلعب 

التجارة العالمية  الدولية مثل اتفاقية منظمة االتفاقياتدارات الجمركية من تطبيق رقابة أساسي لتمكين اإل
 اتفاقية قواعد المنشأ.و  الجمركي بشأن التقييم

 آلية تقييم القدرات من طرف الدول النامية  -3
اتفاقية تسهيل التجارة عن طريق اختيار  بتقييم قدراتها على تطبيق واألقل نموا تقوم الدول النامية 

( على التدابير التي ستقوم الدولة Aواحد من ثالث فئات لكل من أحكام االتفاقية. حيث تدل الفئة )
بالنسبة  لتنفيذاالتفاقية حيز التنفيذ )في خالل سنة من دخول االتفاقية حيز االعهو بتطبيقها بمجرد دخول 
( فهي توضح األحكام التي سيتم تطبيقها من قبل الدولة العهو بعد فترة Bللدول األقل نموا(. أما الفئة )

 ات أو دعمحكام التي تتطلب مساعداأل( C. وأخيرا تبين الفئة )االتفاقية حيز التنفيذانتقالية من دخول 
لبناء القدرات على النحو الذي يمكن الدولة العهو من تطبيق تلك األحكام بعد انقهاء فترة انتقالية من 
دخول االتفاقية حيز التنفيذ. عند قيام الدول النامية واألقل نموا االعهاء بإخطار منظمة التجارة العالمية 

ظمة بالتوقيت الزمني للتطبيق ومعلومات حول القدرات بالتزاماتهم تحت تلك الفئات يتعين عليهم تزويد المن
  المحددة التي تحتاج إلى تعزيز.
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 اتفاقية تسهيل التجارة لتطبيقالزمنية المحددة  تيوضح الفترا (:19)الجدول رقم
  الدول األقل نموا الدول النامية 

دخول االتفاقية 
 حيز التنفيذ

اتفاقية تسهيل االخطار بفئات االلتزام بأحكام  .1
 التجارة؛

 (؛Aتطبيق التزامات الفئة ) .2
االخطار بالتوقيت الزمني المتوقع لتنفيذ التزامات  .3

 (C( و )Bالفئات )

 
دخول االتفاقية حيز 

 التنفيذ

االخطار بالتوقيت النهائي لتنفيذ التزامات الفئة  .1 خالل سنة
(B؛) 

خطط  قيام الدولة العهو والمانح باإلخطار عن .2
المساعدات الفنية وبناء القدرات بالنسبة ألحكام 

 (Cالفئة )

االخطار بفئات االلتزام بأحكام اتفاقية  .1
 تسهيل التجارة؛

 (؛Aتطبيق التزامات الفئة ) .2
االخطار بالتوقيت الزمني المتوقع لتنفيذ  .3

 (.Bالتزامات الفئات )

 خالل سنة

خالل سنة 
 ونصف

الفنية وبناء تحديث حول ترتيبات المساعدات  .1
 (؛Cالقدرات بالنسبة ألحكام الفئة )

االخطار بالتوقيت النهائي لتنفيذ التزامات الفئة  .2
(C) 

قيام الدولة العهو باإلخطار عن  .1
المساعدات الفنية المطلوبة لتنفيذ 

 .(Cالتزامات الفئة )

 خالل سنتين

االخطار بالتوقيت النهائي لتنفيذ  .1 
 خالل ثالث سنوات االلتزامات

قيام الدولة العهو باإلخطار عن  .1
ترتيبات المساعدات الفنية مع المانح 

 (Cوبناء القدرات بالنسبة ألحكام الفئة )
 خالل اربع سنوات

تحديث حول ترتيبات المساعدات الفنية  .1
وبناء القدرات بالنسبة ألحكام الفئة 

(C؛) 
االخطار بالتوقيت النهائي لتنفيذ  .2

 (Cالتزامات الفئة )

خالل خمس سنوات 
 ونصف

Source: world Trade organization, Trade Facilitation Agreement (Easing the flow of goods across borders), 

2016, p06 05/02/2016 

https://www.wto.org/english/thewto_e/20y_e/wto_tradefacilitation_e.pdf  

  

https://www.wto.org/english/thewto_e/20y_e/wto_tradefacilitation_e.pdf
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  وموقع الدول النامية تسهيل التجارة في اتفاقيات التجارة اإلقليمية :المطلب الثالث
يتناول هذا الجزء من البحث بالدراسة والتحليل مفاوضات تسهيل التجارة على المستوى االقليمي  

يها تطور االتفاقيات التجارية االقليمية والتزايد المستمر في عددها. النامية. كما يدرس أ متعلق بالدولال
 والتفاعل الذي يحدث بين االتفاقيات االقليمية ومتعددة االطراف. 

في ظل تزايد عدد االتفاقيات  فريقية كضرورة تنمويةطلبات تسهيل التجارة في الدول اإلمت ول:الفرع األ 
 التجارية االقليمية

قليمية. والتأثير الناتج عن هذه االتفاقيات على النظام م االتفاقيات اإليتناول هذا الفرع مفهو 
ونعرج على االتفاقيات على  .التجاري متعدد األطراف. كما نوضح كذلك تطور عدد هذه االتفاقيات

 يل سوف نتناول ما يلي: المستوى العربي. ولمزيد من التفاص

 مفهوم اتفاقيات التجارة االقليمية أوال:
تعتمد اتفاقيات التجارة اإلقليمية والتي تعتبر جزء من منظومة التبادل التجاري متعدد األطراف 

والتي تنص على أن الدول األعهاء في منظمة  .(GATS)من  5مادة وال (GATT)من  24على المادة 
 .يحق لهم تشكيل اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة أو تبني اتفاقية مؤقتة ضرورية ،التجارة العالمية

وليس إقامة  .ن الغرض هو تسهيل التبادل التجاري أحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة، و بهدف تشكيل ات
ن حواجز أمام التبادل التجاري بين أطراف االتفاقية والجهات األخرى، على أن تغطي معظم التجارة بي

  .1أطراف االتفاقية

 على النظام التجاري المتعدد األطراف )االقليمية مقابل التعددية( اإلقليميةتأثير اتفاقيات التجارة ثانيا: 
 يمكن تصنيف هذا التأثير إلى صنفين:

 االيجابيات -1
نسردها على توجد مجموعة من االيجابيات يمكن أن تنتج عن االتفاقيات التجارية االقليمية يمكن أن 

 :2النحو التالي
 تحقيق اهداف تحرير التجارة على مستوى جغرافي معين؛ - أ

 االقتصادية بين بع، الدول؛ تالعالقازيادة تماسك  - ب
 توحيد فهاء االقتصاديات المتناثرة؛ - ت
 يعطي قطاعات االعمال نفاذ أكثر لألسواق العالمية؛ - ث

                                                           
1
 The World Trade Organization, Trade In Services In The Wto, Wto E-Learning, 2014. 

2
المنتدى الثالث لمجتمع األعمال العربي واتفاقيات (،Regional Trade Agreements) اتفاقيات التجارة اإلقليمية، سعود بن عيسى الملق 

 م، بيروت، لبنان، 2008يوليه  3-2منظمة التجارة العالمية، 
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 ةاستراتيجيآلية انتقالية في تهيئة االقتصاد تدريجيا للمنافسة العالمية من وجهة نظر  - ج
 التنمية االقتصادية الوطنية؛

 السلبيات -2
 تتجلى في النقاط التالية:

 تأثيرها على انفتاح التجارة وخلق فرص اقتصادية جديدة؛ - أ
وعدم عدالة في العالقات  زيادة في التكاليف وحيرة وربما وجود انسجامالتخوف من وعدم  - ب

 التجارية؛
صة في الدول النامية خا عند تعددها تصبح أكثر تعقيدا وتشابكا نظرا لتباين االلتزامات - ت

 ؛واألقل نموا
 صعوبة في التطبيق بفاعلية؛ - ث
 ال تخدم الدول ذات القدرات التفاوضية الهعيفة؛ - ج
 ال تحفز على المفاوضات المتعددة األطراف؛ - ح

 قليميةإفريقيا لتثمين تسهيل التجارة اإلدول المحاور الرئيسية لتطوير العمل الجمركي في ثالثا: 
( 06فإن هناك ستة ) حسب دراسة أعدتها شبكة األعمال التجارية لتحسين إدارة الجمارك في إفريقيا

 :1مجاالت تتعلق بالخدمة الجمركية ال بد من تطويرها وهي
الملتزمين ومنخفهي إلى خدمات جمركية سريعة بالنسبة للتجار ودافعي الهرائب  الحاجة .1

 المخاطر؛
الحاجة إلى أن تعمل الجمارك عن قرب مع القطاع الخاص وبالتشاور معه لهمان دعم  .2

 التغييرات وعمليات اإلصالح في إدارة الجمارك؛
 الحاجة إلى تسريع أتمتة كافة العمليات واإلجراءات الجمركية؛ .3
خدمة بين إدارات خدمات الجمارك والقطاع الخاص يوضح توقعات كل طرف من الطرف  ميثاق .4

  اآلخر. ويوضح كذلك معايير ومقاييس المستوى المتوقع ونوعية الخدمة؛
التخلص من االزدواجية والبيروقراطية في عمليات التدقيق الالحقة للتخليص الجمركي وعمليات  .5

 التقدير؛
  لوكاالت التخليص الجمركي والمكاتب الجمركية.لتدريب المهني الحاجة إلى توفير ا .6

  

                                                           
1
 . 2007، شبكة األعمال التجارية لتحسين إدارة الجمارك في إفريقيال سة األصليةلمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى الدرا 
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 تطور االهتمام بقضايا تسهيل التجارة على المستوى العربيالفرع الثاني: 
نحاول في هذا الفرع ابراز مكانة موضوع تسهيل التجارة على المستوى العربي وهي في الحقيقة تعتبر  

  .الى خمسينيات القرن الماضيمساهمات قديمة ومتجذرة يرجع تاريخها 

 1953 الترانزيت تجارة وتنظيم التجارة لتسهيل العربية االتفاقيةأوال: 
 وزراء لتوصيات ستجابةا البينية التجارة تحرير مجال في جماعية اتفاقية أول هي االتفاقية هذه تعتبر 

 12 في نافذة أصبحت وقد ،1953 عام منتصف في بيروت في لهم مؤتمر أول في العرب والمال االقتصاد
 بمنح أساسي بشكل االتفاقية متتها . ومصر األردن لبنان، تصديق من شهر بعد أي ،1953ديسمبر

 الدول بين المتبادلة العربية الوطنية للسلع الجمركية الرسوم من إعفاءات شكل في الجمركية التفهيالت
 .1العربية

 الدول جامعة دول بين األموال رؤوس نتقالوإ الجارية المعامالت مدفوعات تسديد اتفاقية توقيع تم كذلك
 . الترانزيت تجارة وتنظيم التجارة تسهيل التفاقية مكملة وتعتبر ،1953 عام العربية

 ضآلة: منها أسباب لعدة نظرا المنشودة األهداف إلى الوصول خاللهما من يتم لم االتفاقيتين لكن
 الصناعية، السلع ألغلب بالنسبة المائة في 25 إلى حتى تصل لم حيث الجمركية الرسوم في التخفيهات

 .والتصدير االستيراد منع نظم من كثير استخدام

 1981 العربية الدول بين التجاري  التبادل وتنمية تيسير اتفاقيةثانيا: 
 تعريف االتفاقية -1

 فاالتفاقية السليم، إطاره في التبادل تهع اتفاقية أول وتعتبر ،1983 سنة التنفيذ حيز االتفاقية دخلت
 إضافة إطارها، في العربية والمنتجات السلع بها تتمتع التي واألفهليات اإلعفاءات من مجموعة تتهمن

 اإلغراق حاالت ومواجهة المثيلة، األجنبية السلع مواجهة في العربية للسلع حماية من توفره ما إلى
 إقامة االتفاقية وتتهمن العربية، لألسواق المصدرة العربية غير الدول تمارسها التي الدعم وسياسات

 .الحقة مرحلة في عربية حرة تجارة منطقة

 أهداف االتفاقية: -2
  :2مثل هامة مبادئ عدة على االتفاقية تقوم

 والخدمية؛ والتبادلية اإلنتاجية الجوانب بين الربط .1
 التبادلية؛ العالقات أطراف بين والتكاليف للمنافع العادل التوزيع مبدأ .2

                                                           
1
 .19، ص2004، المملكة المغربية، التنمية الصناعية العربية استراتيجيةالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين،  
2
، جامعة الدول العربية، مصر، قرار المجلس التجاري بين الدول العربيةاتفاقية تيسير وتنمية التبادل االدارة العامة للشؤون االقتصادية،  

 .5-4، ص1978لسنة  818االقتصادي للدول العربية رقم 
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 االتفاقية؛ أحكام تنفيذ لتيسير وغيرها المالية الحوافز من عدد وتوفير .3
 المدفوعات، تسوية موضوع مثل جزئي بشكل ولو المعوقات من العديد بحل االتفاقية وقامت .4

 .الحكومة دور وتقليص

  الكبرى  العربية الحرة التجارة منطقة التقدم المحرز في نشاط :ثالثا
منطقة التجارة الحرة  تعتبر منطقة التجارة الحرة هي أول أشكال التكامل. ويعود تاريخ انشاء

اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول وهي جاءت مدعمة الى . 01/01/1998إلى  العربية الكبرى 
 . 1العربية

قواعد المنشأ التفهيلية تفاوض  كالعديد من القهايا من ما هو محل  2013وقد طرحت قمة الرياض لسنة 
والقيود غير الجمركية. نتج عن ذلك اتمام المواقف التنفيذية الخاصة بالمنطقة بشأن معاملة منتجات 

التجارة الحرة  عهاء في منطقة. بحيث تعامل معاملة السلع األجنبية عند تصديرها للدول األالمناطق الحرة
ية الهامة لكافة ر حد الجوانب المحو يخص تحرير تجارة الخدمات، التي أصبحت أ ما فيماالعربية الكبرى. أ

التفاوض على اتفاقية  2002بدأت الدول العربية مطلع أين اتفاقيات التجارة الحرة والترتيبات االقليمية، 
قدم في حراز تديات التي تواجه الدول العربية إلتحرير التجارة في الخدمات فيما بينها. ومن بين التح

الخدمات، وتباين القدرات ة في مجال تجارة تحرير تجارة الخدمات تباين القدرات التفاوضية للدول العربي
ير المستمر للمفاوضين المعنيين بملف تجارة الخدمات في منظمة التجارة الفنية بين تلك الدول والتغي  

 العالمية.

 : تحضيرات االتحاد الجمركي العربيرابعا
اد الجمركي بأنه عبارة عن منطقة تبادل حر مدعمة بتعريفة خارجية مشتركة، حيث يعر ف االتح

تسير المبادالت التجارية مع البلدان األخرى بتعريفة خارجية مشتركة وموحدة، وتنازل البلدان المنتمية 
 . 2لالتحاد الجمركي عن كل سيادة في مجال سياستها الجمركية

طار العام والقسم الثاني القانون التنفيذي، بحيث شمل القسم األول اإلنامج مت موضوعات البر قس  
الجمركي الموحد والقسم الثالث التعريفة الجمركية والهرائب تجاه العالم الخارجي والقسم الرابع الموارد 

شراف والجهاز الجمركي العربي بما فيه جهاز اإل تحادالمالية والقسم الخامس اإلطار المؤسسي لال
 حكام العامة والمنافذ الجمركية المؤهلة.الجمركي العربي والقسم السادس األنفيذي لالتحاد الت

فقد تم حصرها في تعريفة جمركية موحدة تجاه  ،على مستوى متطلبات وأسس االتحاد الجمركي العربي
غير  ة حيال الواردات من الدولنظمة تجارية موحدارجي. وقانون جمركي موحد ولوائح وأالعالم الخ

، تتم فيها جراءات الجمركية وغير الجمركية ذات العالقة ونقطة دخول واحدة )أولى(األطراف. وتوحيد اإل
                                                           

 .12، مصر، ص19/2/1997جامعة الدول العربية، ، إعالن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  ،واالجتماعي االقتصاديالمجلس  1
2
 .31، الجزائر، صللنشر والتوزيع ، شركة دار األمةالدولي )دراسة في النظريات والتجارب(التكامل عياد محمد سمير،  
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لى معاملة السلع إ جراءات تحصيل الهرائب الجمركية والرسوم المقرة في إطار االتحاد. باإلضافةكافة إ
 .1المنتجة في أي دولة عهو في االتحاد معاملة المنتجات الوطنية.

ضرورة وجود سياسات للتنسيق في  ،لتزام السياسيإلى اال تحاد الجمركي تتطلب باإلضافةن مسيرة االإ
ومسيرة التنمية وبناء القدرات والتحليالت المالية  .الدول العربية على مستويات االقتصاد الكلي والجزئي

ل العربية لمتابعة متطلبات والبناء المؤسسي في معظم الدو  .لمكاسب االتحاد الجمركي العربي لكل دولة
يجاد الحدود الزمنية لكل دولة وتصوراتها حول االتحاد ، مما يعني بالنهاية إاالتحاد الجمركي العربي

 الجمركي العربي.

 وتوزيع الدول في االتفاقيات االقليمية على المستوى االقليمي تطور عدد االتفاقياتالفرع الثالث: 
شهدت السنوات األخيرة تطورا محسوس في التوجه نحو التكتالت االقليمية. حيث نجد العديد من 

 الدول منخرطة في أكثر من اتفاقية. وسوف نبرز هذه القهايا في التحليل الموالي:

 تطور عدد االتفاقيات على المستوى االقليمي أوال:
بدء  وخصوصا منذ ،التجارة تسهيلتي تتهمن أحكاما بشأن االتفاقات اإلقليمية ال عدد ازداد

األحكام الواردة في في البداية  .الدوحة للتنميةب ضمن المؤتمر الوزاري المفاوضات في هذا المجال 
تم تمديدها إلى الشفافية  ما بعدفي .على اإلجراءات الجمركية باألساس تركز اتفاقيات التجارة اإلقليمية

وقد   .الوثائق التجارية، والتنسيق بين وكاالت الحدود، والتنسيق مع مجتمع األعمالوتبسيط ومواءمة 
تطورت األحكام في القهايا الجمركية أيها لتغطية مجموعة واسعة من القهايا، بما في ذلك إدارة 

 2.هائع، السماح المؤقتالمخاطر، والحق في الطعن في األحكام، واإلفراج عن الب

ايد عدد اتفاقيات التجارة اإلقليمية المتعلقة بالجمارك وغيرها من تدابير تسهيل تز (: 25)الشكل رقم
 التجارة

                                                           
1
 .227ص مرجع سبق ذكره،،2015التقرير االقتصادي العربي الموحد،  

2 Conférence Des Nations Unies Sur Le Commerce Et Le Développement, Facilitation du commerce dans les 

accords commerciaux régionaux, New York et Genève, 2012, p04. 
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 .أمانة االونكتاد، باالستناد الى قاعدة البيانات لمنظمة التجارة العالمية المتعلقة باتفاقيات التجارة االقليمية المصدر:

 
 توزيع الدول حسب االتفاقيات التجارية االقليمية:ثانيا: 

من خالل الخريطة الموالية التي التجارية االقليمية االتفاقيات  توزيع الدول فينوضح  نأيمكن 
 تعطي صورة جلية عن االتفاقيات التي شاركت فيها العديد من دول العالم.

طراف المتعاقدة وعدد االتفاقيات التجارية االقليمية التي دخلت حيز التنفيذ خالل األ(: 26الشكل رقم)
 2013 -2003الفترة 

  

 
 

Source: Tadashi Yasui, La facilitation des échanges dans les accords commerciaux régionaux, Document de 

recherche de l’OMD n° 30, 2014, p06.  
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 توزيع االتفاقيات التجارية حسب االقاليمثالثا: 
توزيع الدول في االتفاقيات االقليمية يمكن اآلن أن نبين توزيع هذه االتفاقيات بحسب األقاليم  بعدما تناولنا

 الشيءولعل  أي التي تربط دول الشمال فيما بينها ودول الجنوب فيما بينها وكذا دول شمال جنوب.
 المالحظ في هذا الشكل ما يلي:

 في تزايد مع اقتراب نشأة منظمة التجارة العالمية؛ عدد االتفاقيات التجارية بدأ .1
 ؛ميل إلى االستقرارال تبين دول الشم التجارية عدد االتفاقيات .2
  ؛صناف األخرى بير يفوق كل األعدد االتفاقيات التجارية بين دول الجنوب فيه تزايد ك .3
 .عدد االتفاقيات التجارية بين الشمال والجنوب هو االخر شهد تطورا ملحوظ .4

جنوب  –جنوب وجنوب  –شمال، شمال  –يوضح العدد اإلجمالي لالتفاقيات: شمال   (:27)الشكل رقم
 توزيع االتفاقيات التجارية حسب االقاليمالمغطية لتسهيل التجارة 

 
Source: Organisation mondiale du commerce, Rapport sur le commerce mondial 2015, Genève, p51. 

 ما يلي: السابق التحليل نستنتج منأن ويمكن 
الجنوب يدل على أن فيه تجو نحو التكامل االقليمي كون مستوى  إن تزايد االتفاقيات التجارية بين دول

وكذلك فيه اقتصاديات جنوبية . االقتصاديات متقارب وحظوظ النجاح االقتصادي متوفرة لكيال األطراف
  القريبة منها والسهلة الدخول.تمر بمرحلة تطور تريد أن تكتسح االسواق 

أما زيادة االتفاقيات بين الشمال والجنوب هو كون رغبة الدول المتقدمة في اكتساح اسواق دول الجنوب 
   نظرا لهعف المنافسة والتطور في هذه االخيرة.
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تسهيل عالمية في بين منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة الالوظيفي التكامل المبحث الرابع: 
 دوليةالتجارة ال

تعد منظمة الجمارك العالمية المنظمة الوحيدة العالمية التي تعمل في مجال اإلجراءات الجمركية 
بغرض تسهيل التجارة بين الدول. ويهدف عمل المنظمة إلى رفع كفاءة عمل اإلدارات الجمركية في جميع 

التجارة  ةاألخيرة لمنظم توط بها. وفي المؤتمراأنحاء العالم. ومساعدة اإلدارات الجمركية في الدور المن
العالمية أصبحت منظمة الجمارك العالمية تساهم فيها. وتساعد على تجسيد توصياتها ميدانيا في إطار 

 التكامل الوظيفي بين المنظمتين. وإلبراز هذا التكامل سوف نتناول في هذا المبحث المطالب التالية:

 
 
 
 
 
 

 منظمة الجمارك العالميةاألول: مدخل وصفي ل المطلب
نسلط الهوء في هذا المطلب على منظمة الجمارك العالمية، باعتبارها المنبر الخاص بمعالجة 
القهايا الجمركية. وكذا دورها البارز في بناء االتفاقيات العالمية ذات العالقة بالعمل الجمركي. وهي 

هذا من منطلق دارات الجمركية على المستوى العالمي. و ين اإلالنشاط الجمركي موحد ب لى جعلتسعى إ
 عالقة مباشرة بالمحيط العالمي.  اله ةالجمركي أن الخمة

 الفرع األول: التاريخ، التعريف والرؤية المستقبلية لمنظمة الجمارك العالمية
في هذا الفرع األول على مفهوم منظمة الجمارك العالمية. وكذا المسيرة التي مرت  نسلط الهوء

 بها إلى حد اآلن. مع توضيح الرؤية المستقبلية لها.

  منظمة الجمارك العالمية أوال: تاريخ
ريق عمل مكون من ثالثة عشر دولة نشاء فإحين تم  ،1947لى عام إانشاء هذه المنظمة  يعود تاريخ 

، وقامت هذه اللجنة 1947الجات  اتفاقيةتجت عن توقيع والتي ن .وروبية لبحث ودراسة القهايا الجمركيةأ
مسمى  شراف على العمل الجمركي تحتإلنشاء كيان دولي جديد يقوم باإل تفاقية دولية جديدةإبصياغة 

تم التوقيع عليها في  أين 1950كتوبر أتم عرض مسودة هذه االتفاقية في  وقد .مجلس التعاون الجمركي
 فتتاحيةاالعقدت الجلسة و  1953يناير  26، وتم تفعيل االتفاقية ودخلت حيز التنفيذ في 1950ديسمبر 15

                                                           

 The Customs Cooperation Council /Le Conseil de coopération douanière.  

 منظمة الجمارك العالميةل مدخل وصفيالمطلب األول: 
 اتفاقيات منظمة الجمارك العالمية ذات العالقة بتطوير الجمارك وتسهيل التجارةالمطلب الثاني: 

لترقية  التعاون بين منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالميةمجاالت المطلب الثالث: 
 تسهيل التجارة على المستوى العالمي
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لإلشارة فقط إن إسم منظمة الجمارك  بحهور سبعة عشر دولة وهي الدول المؤسسة للمنظمة آنذاك.
 .1فقط 1994تم اعتماده بداية سنة  العالمية

يوضح الجدول الموالي المحطات التاريخية التي مرت بها منظمة الجمارك العالمية. وأهم النشاطات التي و
 تخل لت هذه الفترات التاريخية.

 منظمة الجمارك العالميةل (: محطات تاريخية20)الجدول رقم
 النشاط السنة

1947 
 
 

( من الحكومات الممثلة في لجنة التعاون االقتصادي األوروبي بإستحداث فرقة عمل، 13قامت )
لدراسة إمكانية إنشاء واحد أو أكثر من االتحادات الجمركية بين الدول األوروبية، وفقا لالتفاقية 

 (. GATTالعامة للتعريفات والتجارة )
 في تلد أن الحق وقت فيمقررة  تكان التي االقتصاد لجنة :لجنتين إنشاء على العمل فرقة قررت 1948

 مجلسفي  الحين ذلك منذ هي ممثلة الجمركية اللجنة .(OECD) والتنمية االقتصادي التعاون  منظمة
 (.CCC) الجمركي التعاون 

 4الرسمية المتعلقة بإنشاء مجلس التعاون الجمركي التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من  تفاقيةالا 1952
 .نوفمبر

 ممثلين حهورب يناير 26 يوم بروكسل في تعقدإن التي لمجلس التعاون الجمركي االفتتاحية الدورة 1953
 .للجمارك العالمي اليوم باعتباره ،سنويا التاريخ هذاب حاليا يتم االحتفال. أوروبيا بلدا عشر سبعة من

 25 في التنفيذ حيز( كيوتو اتفاقية) الجمركية اإلجراءات وتنسيق لتبسيط الدولية االتفاقية دخلت 1974
 .سبتمبر

 الجمركية المخالفات وقمع والتحقيق لمنع المتبادلة اإلدارية بالمساعدة المتعلقة الدولية االتفاقية 1980
 ماي. 21 في ذالتنفي حيز تدخل( نيروبي اتفاقية))

 .يناير 1 في التنفيذ حيز المنسق النظام اتفاقية دخلت 1988
 ية.ركالجم للنزاهة أروشا إعالن العالمية الجمارك مجلس منظمة اعتمد 1993
بدل مجلس التعاون  (العالمية الجمارك منظمة) الرسمي العنوان العالميةالجمارك  منظمة مجلس يتبنى 1994

 .عالمية مؤسسةك الجديد دورها أفهل نحو على لتعكس الجمركي،
 الجمركية اإلجراءات وتنسيق لتبسيط المعدلة كيوتو اتفاقية العالمية الجمارك منظمة مجلس اعتمد 1999

 .(المعدلة كيوتو اتفاقية)

وتم خاللها تكريم جاللة ملك بلجيكا  لتأسيسها، الخمسين بالذكرى  العالمية الجمارك منظمةتحتفل  2002
(SM Albert II)  .برفقة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية 

 في المتبادلة اإلدارية بالمساعدة المتعلقة الدولية االتفاقية العالمية الجمارك منظمة مجلس اعتمد 2003
 .يونيو في( جوهانسبرغ اتفاقية) الجمركية المسائل

                                                           
 Organisation mondiale des douanes / World Customs Organization. 

1
 .58، مرجع سبق ذكره، ص"جمركيمنظور "  الدولية اليات تسهيل التجارةمحمود محمد ابو العال،  
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 .العالمية التجارة وتسهيل لتأمين معايير إطار العالمية الجمارك منظمة مجلس اعتمد 2005
 بناءفي  المتمثلة أهمية األكثر يةركالجم مبادرةالو  كولومبوس،برنامج  العالمية الجمارك منظمة تطلق 2006

وكذا . العالمية التجارة وتسهيل تأمين معايير إطار تنفيذ تشجيع في مهمتها تتمثل التي ،القدرات
 .التنفيذ حيز الجمركية اإلجراءات وتنسيق لتبسيط المعدلة كيوتو اتفاقيةدخول 

 .من السنة المذكورة يناير 1 في التنفيذ حيزيدخل  المنسق النظام من 2007 إصدار 2007
 .من السنة المذكورة يناير 1 في التنفيذ حيزيدخل  المنسق النظام من 2012 إصدار 2012

Source: http://www.wcoomd.org/fr/about-us/what-is-the-wco/au_history.aspx 

Date de consulté: 03/10/2016.  

 ورؤيتها المستقبلية ثانيا: تعريف منظمة الجمارك العالمية
 نوضح تعريف منظمة الجمارك العالمية ورؤيتها كالتالي:

 تعريف منظمة الجمارك العالمية -1
ت والمؤسسات الخاصة وتهدف تتعامل مع الحكومات وليس مع الشركا هي منظمة حكومية دولية

في دول العالم والتي تقف عائقا  دارات الجمركيةالوقوف على المشكل التي تواجه اإللى إساسية أبصورة 
مام عمليات تطوير وتحسين نظم تقنية وتشريعات الجمارك المتعلقة بتلك العمليات الجمركية، بما يخدم أ

وهي بمثابة المنتدى الخاص  لدولية وتشجيع التعاون الدولي بين الحكومات في المجال الجمركي.التجارة ا
 .1التي تطرح وتعالج فيه القهايا الجمركية

 الرؤية المستقبلية لمنظمة الجمارك العالمية -2
 تتجسد الرؤية المستقبلية لإلدارة الجمركية في الشعار التالي:

 الحدود مفصولة، الجمارك تربط وتقرب
 القيادة مع حيوية العصرنة واالتصال في عالم سريع التغير

 الفرع الثاني: مهام، أعضاء ومجاالت نشاط منظمة الجمارك العالمية
يتناول هذا الفرع كل من المهام المنوطة بمنظمة الجمارك العالمية. وكذا عدد المنتسبين إليها. 

  .نشاطها تالاباإلضافة إلى مج

 مهام منظمة الجمارك العالميةأوال: 
 الجمارك إلدارات والدعم التوجيه ميقدمن خالل ت القائد، دور العالمية الجمارك منظمة تلعب

 .القدرات وبناء المجتمع وحماية اإليرادات، تحصيل لهمان المشروعة، التجارة وتسهيل تأمينبغرض 
 

                                                           
1
 Pour plus informations consulté le cite official de L' OMD 

 http://www.wcoomd.org/fr/about-us/what-is-the-wco.aspx 

http://www.wcoomd.org/fr/about-us/what-is-the-wco/au_history.aspx
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 منظمة الجمارك العالمية عضاءأ: ثانيا
منظمة العديد من اللغات في عملها، ، وتعتمد ال180عهاء هذه المنظمة وفقا آلخر التقارير أ بلغ عدد ي 

 نجليزية والفرنسية.ين الرسميتين للعمل هما اللغة اإلن اللغتأال إ
مسؤولية العمل كسكرتير عام للمنظمة خلفا للسيد ميشيل  كونيو ميكوريايتولى السيد  2009ومنذ يناير 

 دانيه والذي تولى هذه المهمة لمدة عشر سنوات متصلة.

 : مجاالت نشاط منظمة الجمارك العالميةثالثا
صوت مجتمع الجمارك على المستوى الدولي، ويتركز عملها المية منظمة الجمارك العتعتبر 

دوات التي تنظم عملية تصنيف اقيات الدولية والبروتوكوالت واألبصفة خاصة في مجاالت تنفيذ االتف
ية وقواعد تحديد المنشأ السلع والبهائع )اتفاقية النظام المنسق( وكذلك عملية التقييم لألغراض الجمرك

تباعها إليات الرقابة والتأمين التي يتم آيرادات الجمركية فهال عن تعلقة بتحصيل اإلجراءات الموكافة اإل
ة حقوق الملكية ليات حمايآنشطة مكافحة التزوير و أليات تسهيل التجارة الدولية، و آأمين التبادل التجاري و لت

 بالمائة من التجارة العالمية. 98دوات تشرف وتتحكم على ما يزيد عن ليات واألالفكرية. وهذه اآل

 ا المستقبليةالفرع الثالث: األهداف االستراتيجية لمنظمة الجمارك العالمية وتحدياته
ستراتيجية التي حددتها منظمة من خالل رجوعنا إلى األهداف اال ن نحدد هذه العالقةيمكن أ

 لعالمية لنفسها.الجمارك ا

 األهداف االستراتيجية لمنظمة الجمارك العالمية أوال:
 توجد جملة من األهداف تسعى منظمة الجمارك إلى تحقيقها. ويمكن أن نوجزها كالتالي: 

 التنافسية=  الجمركية اإلجراءات وتنسيق تبسيط ذلك في بما الدولية، التجارة وتسهيل أمن تعزيز -1 
 .المتكاملة االقتصادية

 القدرة وتعزيز ضمان خالل من ،النمو لهمان أعهائها مع العالمية الجمارك منظمة تعمل
 االقتصادية التنمية لتحقيق الرئيسية العوامل من واحدة وهي .التجارة وتسهيل أمنو  االقتصادية التنافسية

 وتحقيق الفقر من والحد االجتماعية، الرفاهية على الوطنية األعمال جداول في وثيقا رتباطاا تبطوتر  للدول
 األجهزة لتطوير منتدى العالمية الجمارك منظمة توفر وكذلك. ومواطنيها للدولة االقتصادية التنمية

 .1الجمركية اإلجراءات وتنسيق تبسيطالمتعلقة ب واألدوات
 

                                                           
1
 Pour plus informations consulté le cite official de L' OMD 

http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco/goals.aspx  
 



 تحليلي لدراسة تسهيل التجارة الدوليةمدخل نظري  .....................................................................................الفصل الثالث

239 
 

 ملف اإليرادات=  وفع الية بكفاءة تحصيل اإليرادات بشكل عادل، تعزيز -2
التي تمثل  االقتصادات في السيما .الحكومات من لكثير رئيسية أولوية اإليرادات تحصيل يعتبر

 األدوات تطبق أن يجب الحديثة الجمارك وإدارة. الدولة عائدات من ماه جزء هي الجمركية الرسوم
 تحقيق أجل من الدوام على - األخرى  الدولية والهيئات العالمية الجمارك منظمة وضعتها التي - واآلليات

 .اليةفع  و  كفاءة زيادة المداخيل بطريقة عادلة

 التهريب. ومكافحة ملف الرقابة=  والسالمة العامة الصحة المجتمع، حماية -3
 السلعحركة  لهمان رئيسي عامل هيو  .الحدود مراقبةل الجمركية تدابيرال فعاليةتعني 

 القدرة المجتمعات، وأمن سالمةل وضمان واألنظمة القوانين حترمي النقل بشكل ووسائل واألشخاص
 .العالمية السوق  في والتنمية الدولية التجارة نمو للدول، االقتصادية التنافسية

 بهدف المتعلقة التوجيهية والمبادئ المعايير على والحفاظ تطوير العالمية الجمارك منظمة وستواصل
 سياق في األهمية بالغ أمر الجمركي الغش مكافحة في ستخباراتواال المعلومات تبادلو . المجتمع حماية
 تعمل منظمة الجمارك العالمية الغاية، لهذه تحقيقا. مكافحة التهريب ضد منظمة الجمارك العالمية سياسة
 المصلحة أصحاب بمساعدة التهريب مكافحة في التنفيذية واألنشطة المبادرات وتنفيذ تنسيق ضمانعلى 

 .الرئيسيين

 التنظيمية التنمية دليل=  القدرات بناء تعزيز -4
 االقتصادي األمن ضمان أجل من حاسمةال اإلنتاجيةوذات  الةفع  ال الجمركية داراتتعمل اإل

 دورا لعبحيث ت الجمركي، يزللتم   العالمي المركزالعالمية  الجمارك منظمةوتعتبر . لدولةل واالجتماعي
 .الحديثة الجمركية والنظم واإلجراءات المعايير تنفيذ ودعم وتعزيز تطوير في رائدا

 اإلرادة: والتحديث المستدامة التنمية لتحقيق الزمةبارزة و  عوامل ثالثةب القدرات بناء أدوات تطوير ويرتبط
 .1والشراكات البشري  العامل السياسية،

 المصلحة أصحاب جميع بين المعلومات تبادل تعزيز -5
 التفاعل ،االتصال تعزيز أجل من الدولي للتعاون  منتدى العالمية الجمارك منظمةتعتبر 

 األعهاء، اإلدارات بين بها الموصي الممارسات وتحديد والخبرات المعلومات تبادل خالل من ،النسجاماو 
 .األخرى  المعنية والجهات الخاص والقطاع الدولية والمنظمات األخرى  العامة السلطات

 الجمارك وسمعة أداء تعزيز -6

                                                           
1
Organisation mondiale des douanes, rapport annuel 2015-2016 , Bruxelles, 2016, p13. 
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 من ،مصالحه لتعزيزالذي يعمل  الدولي الجمركي المجتمع بمثابة العالمية الجمارك منظمةتعتبر 
 والمنظمات الحكومات مع والشراكة والتواصل لتعاون الرامية ل االستراتيجية والمساهمات األدوار خالل

 .الخاص القطاعو  القطاع الصناعيو  المانحة والجهات األخرى  واإلقليمية الدولية

 والتحليل البحوث إجراء -7
 الجمركية القهايا من واسعة مجموعة على والتحليل البحث العالمية الجمارك منظمةتجري 

 المعرفة، على القائم حترافاإل ثقافة لتعزيز مختلفة، وسائل خالل من الدولية بالتجارة المتعلقة والقهايا
 .الخارجية المصلحة وأصحاب العالمية الجمارك منظمةأعهاء  لصالح

 بشأن تسهيل التجارة العالمية لجماركلمنظمة امين العام كلمة األثانيا: 
 التجارة تيسير بشأن (WTO) العالمية التجارة منظمة تفاقيةباترحب  العالمية الجمارك منظمةإن  

(AFE) الفترةخالل  ،(ندونيسيا)أ بالي في التاسع العالمية التجارة لمنظمة الوزاري  المؤتمر في عتمدأ  الذي 
 .العالمية والتجارة العالمية التجارة لمنظمة هامة خطوة االتفاق هذايعتبر . 2013 ديسمبر 7 إلى 3

 عن الرخاء تعزيز التدابير هذه شأن ومن. كبيرة فرصا بالي حزمة المنبثق عن التجارة تسهيل تفاقإ يقدم
 تتمكن النامية البلدان أن هذا يعنيو  والصفقات التجارية. اإلدارية المعامالت عبءو  تكاليف خف، طريق

أما . العالمية القيمة سالسل في ندماجهاإ تسريعكذا و  سنويا، دوالر أمريكي مليار 325 نحو توفيرمن 
 حركة زيادة في تسهيلو  التجارة، تكاليف في بالمائة 10 بنسبة انخفاض من أيها تستفيد المتقدمة الدول

 كبيرة، هي التجارية التسهيالت هاتوفر  أن يمكن التي الجديدة الفوائد. للمتعاملين االقتصاديين التجارة
 .مبادئ تسهيل التجارة تنفذ لم التي للبلدان بالنسبة خاصة

 المستقبلي دور منظمة الجمارك العالميةتحديات : ثالثا
دارات الجمركية على ة الجمارك العالمية وكذا بقية اإلتوجد العديد من التحديات التي تواجه منظم

جاد الية تمكن من المساهمة باالقتصاد العالمي بشكل ي وهو ما يحتم ضرورة التفكير في إيالمستوى العالم
 :1ايجابي

  من الناحية االجتماعية: -1
 ذلك، إلى باإلضافة بليون. 7.5بليون الى  6.5 يزيد من قد العالم سكان عدد فإن ،2020 عام بحلول 

 كل ةبر اع وزيادتها على المستوى العالمي عبر شبكة عالمية الجنسيات متعددة الشركات تعاظم دور

                                                           
1
 The WCO in the 21st Century - Inventing our Future, Vincent Van Quicken borne, Minister for Enterprises and 

Simplification in Belgium, at the opening of the World Customs Forum on the WCO in the 21st Century, 

Brussels, 27 - 28 March 2008. 

Consulté le site 29042016 : http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2008/april/the-wco-in-the-21st-

century-inventing-our-future.aspx  

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2008/april/the-wco-in-the-21st-century-inventing-our-future.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2008/april/the-wco-in-the-21st-century-inventing-our-future.aspx
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 سوق وكذا نفس الكالم بالنسبة ل. واحد عالمي مالي سوق  المالية فهو أصبح األسواق عملأما . الحدود
 ومن هنا تغير مفهوم. والهجرة االقتصادية األنشطة خارجية بمصادر االستعانة بسبب العالمي العمل

 ".للدول الوطنية الحدود"

 منية:من الناحية األ -2
وزاد مستوى التجارة غير المشروعة والجريمة المنظمة  األمنية المخاطرزادت  حدود بال عالم في  

 .إلى أخرى  منطقة من أكثر بسهولة األمراضتنتشر  أن يمكن ذلك على وعالوة. العابرة للقارات

  االقتصادية: من الناحية -3
. (WTO) العالمية التجارة منظمة مفاوضات إطار في الحرة التجارة التفاقيات كبير نتشارا يوجد 

 . عام كل بالمائة 7-5بين  يزداد العالمي االقتصاد العولمة، وبسبب لذلك ونتيجة
كل هذه األشياء تساعد على تنامي التجارة الدولية التي بدورها صاحبها تطور في الخدمات اإلمداد  إذن

 والتي من بينها الخدمات الجمركية.

 وسبل التغلب عليه والسلطات الجمركية العالمية الجمارك منظمة المشترك الذي يواجه رابعا: التحدي

 والسلطات الجمركية العالمية الجمارك منظمة المشترك الذي يواجه التحدي -1
 جدا مهم شرطوهو  التجارةفي تسهيل  الجمارك دورجديدة ل رؤية الحكوماتتوجد عند  ناحية، من

 أن ينبغي الو . لجماركمحل اهتمام ا األمن قهية تأصبح أخرى، ناحية من .العالمي االقتصاد ولنم  
 حرية تسهيلفي  الجمارك دور حساب على باألمن يتعلق فيما الجمركية للسلطات الجديد الدور يكون 
 ."العالمية التوريد لسلسلة المتكاملة اإلدارة" هو الحل. المال ورأس والخدمات واألشخاص السلع حركة

في الدول  الجمارك سلطات مع عالقات تطوير للجمارك ينبغي ،يركالجم للعمل الجديد المجال هذا في
 من العديد وضعت العالمية الجمارك منظمةنجد أن  ، حيثاألخرى  العامة السلطات األخرى. وكذا

 مثل. والتجارة الجمركية السلطات وبين الجمركية السلطات بين التعاون  تعزيز أجل من الدولية االتفاقيات
  جوهانسبرغ. واتفاقية المعدلة كيوتو اتفاقية

 تواجه التي التحديات على أيها ينطوي  الحرة التجارة اتفاقيات من المزيد نحو االتجاه فإن وأخيرا،
 الهيئات مختلف بين التداخل في الرئيسي حيث يكمن التحدي. العالمية الجمارك ومنظمة العالمية التجارة
 .التجارة بتسهيل المعنية الدولية

 بين جديد توازن  إيجاد هو العالمية الجمارك منظمةو  يةركالتحدي الكبير أمام السلطات الجم :باختصار
 .1تعقيدا أكثر ولوجستية اقتصادية بيئة في األمنية الهوابط من والمزيد التجارية التسهيالت من المزيد

                                                           
1
 idem 
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 العالم أنحاء جميع في للجمارك فرصة إلى التحدي هذا تحويل كيفية -2
 يكون ذلك من خالل:

 إلى المحلية الجمارك من دور يتغير يجب أن التجارة. األمن وتسهيل لتحديات اليةبفع   التصدي - أ
 ؛العالمية

 ؛ضرورة اقامة عالقة شراكة مع المجتمع التجاري  - ب
والتي تساعد على االندماج بشكل  التوجه نحو تطبيق التكنولوجيا لتحسين الخدمات الجمركية - ت

 مداد العالمية.إيجابي في سلسلة اإل

 جمارك العالميةالدور الجديد لمنظمة ال -3
 المعلومات لتبادل للجمارك عالمي كمركز (WCO) العالمية الجمارك منظمة مستقبليكون 

 اإلمداد سلسلة في واألمن والتكامل اإللكترونية والجمارك الشفافية في الدور الجديد على معتمد الجمركية،
 .1العالم أنحاء جميع في المصارف جميع بين للمعامالت سويفت نموذج مثل الدولية،

 الجمارك العالمية ذات العالقة بتطوير الجمارك وتسهيل التجارةاتفاقيات منظمة المطلب الثاني: 
منذ تاريخ انشاء مجلس التعاون الجمركي في خمسينات القرن الماضي. وهو يقدم مجموعة من 
االتفاقيات ذات البعد الجمركي. حيث كان في البداية تركيزه على كيفية بعث مجموعة من االتفاقيات التي 

ي تم ونظرا لوجود عدم استقرار أمن ل الجمركي. أما في القرن الواحد والعشرين.عمتساعد على تطوير ال
 مني.  األ رة الجمركية في دعم االستقرارداادماج اإل

 واتفاقية النظام المنسق لجمركيةجراءات اق اإلاالتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيالفرع األول: 
همية للعمل الجمركية كونها تساهم في توحيد وتنسيق هذا الفرع اتفاقيتين في غاية األ نتناول في

 العمل الجمركي بين الدول.

 جراءات الجمركية )كيوتو المعدلة(االتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق اإل أوال:
 نشأة االتفاقية -1

 عام في التنفيذ حيز( كيوتو اتفاقية) الجمركية اإلجراءات وتنسيق لتبسيط الدولية االتفاقية دخلت
 اعتمد 1999 يونيو في. الدولية الحالية والتجارية الحكومية االحتياجات لتلبي تم تنقيح االتفاقية وقد. 1974

الة الحديثة الجمارك إلجراءات كأساس المعدلة كيوتو اتفاقية العالمية الجمارك منظمة مجلس  في والفع 
 التنبؤ على القدرة مع الدولية التجارة توفر وسوف واسع، نطاق على تنفيذها سيتم متى. 21ال القرن 

 .الحديثة التجارة تطلبها التي والكفاءة

                                                           
1
 idem 
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ثم خهعت لعمليات تنقيح وتعديل جوهري في كافة المعايير  1974تم اعتماد هذه االتفاقية عام 
دولة مثلما  40بعد بلوغ عدد الدول المنظمة اليها  2006وحتى دخلت حيز التنفيذ في صورتها النهائية عام 

1999تم االتفاق عليه عند اعتماد هذه النسخة المعدلة من االتفاقية عام 
1. 
1976في سنة  1974بالنسبة للجزائر صادقت على النص األول إلتفاقية كيوتو الصادر في 

أما اتفاقية  .2
2000ديسمبر  23كيوتو المعدلة صادقت عليها الجزائر بتاريخ 

3. 

 لالتفاقيةالمحاور الكبرى  -2
العمل الجمركي بصورة  وتدور محاور االتفاقية الرئيسية حول عدد من المبادئ الهامة التي تحكم 

 :4رئيسية
 ؛الشفافية والقدرة على التنبؤ بنتائج الهوابط الجمركية المعمول بها - أ

لإلقرار توحيد وتبسيط اإلجراءات المطلوبة لإلفراج عن البهائع وتخفي، عدد المستندات الداعمة  - ب
 ؛الجمركي

 ؛جراءات بالنسبة لألشخاص المصرح لهم بالتخليص على البهائعتبسيط اإل - ت
 ؛جراءات الجمركيةمات في تطبيق اإلالقصوى من تكنولوجيا المعلو  ستفادةاال - ث
المتعاملين لألنظمة  متثالإلرقابية الجمركية الالزمة لهمان ليات ااآلدنى من العمل بالحد األ - ج

 ؛الجمركية المطبقة عليهم
  ؛جراءات المراجعة المحاسبية الالحقةإدارة المخاطر و إاستخدام  - ح
نهاء إو أواردات التنسيق التام والكامل مع الجهات الحكومية التي لها عالقة باإلفراج عن ال - خ

 ؛جراءات التصديرإ
 قامة عالقة شراكة مع المجتمع التجاري.إ - د

الة من حكام يروج لتسهيل التجارة ويهع ضوابط فع  أن هذا االتفاق بما يتهمنه من أومن الواضح 
نه ألى إالة باإلضافة جراءات بسيطة لكنها فع  إنية والتشريعات الجمركية لتطبيق حكام القانو خالل األ

 ليات عمل جمركية جديدة لتطبيقها.آيحتوي على قواعد و 
 

                                                           
1
 Conseil de Coopération douanière (Organisation Mondiale des Douanes), la convention internationale pour 

la simplification et l'harmonisation des regimes douaniers (amendée), Bruxelles, 1999.  La Convention de 

Kyoto révisée est entrée en vigueur le 3 février 2006. 
2
Journal Officiel (16 avril1976), Ordonnance  n 76-26 du 25 mars 1976 portant ratification de la convention 

international pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, ainsi que ses annexes E3, E4 

et E5. 
3
Journal Officiel (7 janvier 2001), Décret présidentiel n 2000- 447 du 23 décembre 2000 portant ratification, 

avec réserve, du protocole d'amendement à la convention international pour la simplification et 

l'harmonisation des régimes douaniers.   
4
Organisation Mondiale des Douanes, consulté le site 26-04-2016 :  

http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv.aspx    

http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv.aspx
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 فوائد تطبيق اتفاقية كيوتو -3
عن التطبيق الشامل التفاقية كيوتو جملة من الفوائد سواء بالنسبة لإلدارة الجمركية أو االقتصاد ينتج 

 :1الوطني وكذا سلسلة االمداد الدولية ويمكن أن نرتب هذه األهداف كالتالي
 الوطني لالقتصاد بالنسبة -أ
  ؛تقليل تكاليف التخليص وتجنب التأخير في إجراءات التخليص .1
  ؛التنافسية االقتصادية زيادة .2
  ؛جذب االستثمارات األجنبية المباشرة وتشجيع التنمية الصناعية .3
  ؛تشجيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة .4
  ؛تكاليف أقل على المستهلكين .5
  .زيادة اإليرادات الوطنية .6

 عصرنة العمليات الجمركيةل بالنسبة -ب
  ؛تعزيز الرقابة الجمركية .1
  ؛تسهيل التجارةزيادة إجراءات  .2
  ؛التوظيف الكفؤ والفعال للموارد الجمركية .3
  ؛تعزيز النزاهة .4
  .إيجاد التوازن بين أمن سلسلة التجارة وتسهيلها .5
 الدولية في التجارة مدادسلسلة اإلبالنسبة ل -ج

  ؛إجراءات تخليص جمركي سريعة وكفؤة ويمكن التنبؤ بها .1
  ؛إجراءات جمركية شفافة .2
  ؛واضحة وشفافةإجراءات تظلم  .3
  ؛مزايا تسهيل أكثر للمجتمع التجاري الملتزم .4
  ؛تكاليف أقل ألداء األعمال .5
  ؛تعزيز التنافسية .6
 .استخدام تكنولوجيا المعلومات .7

 االتفاقية الدولية للنظام المنسقثانيا: 
 وفق النقاط التالية:نتناول هذه االتفاقية 

                                                           
1

بحاث الندوة أ، اتفاقية كيوتو المعدلة لتبسيط وتنسيق اإلجراءات الجمركية ودورها في عصرنة وتطوير العمل الجمركيمحمد فايز عبيدات،  
العلوم االقتصادية بالتعاون مع ، كلية  27/01/2015-26الدولية حول: دور عصرنة اإلدارة الجمركية في مواجهة التحديات االقتصادية يومي 

 .79المديرية الجهوية للجمارك سطيف، ص
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 االتفاقية الدولية للنظام المنسقمفهوم  -1
هذا النظام يستخدم كأساس للتوحيد . و 1988ثم دخلت حيز التنفيذ في  1983تم اعتمادها وتوقيعها في  

عداد إ يها ألغراض أئع محل التبادل التجاري الدولي و والتنسيق لكافة التعريفات الجمركية للبها
 حصاءات التجارة الدولية.إ

مجموعة سلعية تم تحديدها بالترميز الرقمي بواقع ستة ارقام لكل  5000يتهمن هذا النظام المنسق حوالي 
بند رئيسي ومرتبة في الهيكل القانوني والمنطقي مع قواعد واضحة المعالم للتصنيف الموحد، كما تستخدم 

خرى كثيرة تتعلق بالسياسات التجارية، وقواعد المنشأ ومراقبة السلع الخاضعة للرقابة والهرائب أألغراض 
 .1.الخ...

1991أفريل  27 بالنسبة للجزائر صادقت على هذه االتفاقية بتاريخ
2. 

 وإعالن أروشا لمؤقت للبضائعاالتفاقية بشأن القبول االفرع الثاني: 
من اتفاقية القبول المؤقت. وكذا إالن أروشا للنزاهة الجمركية. باإلضافة إلى  نتناول بالتحليل كل

 التعديالت التي أدخلت على إعالن أروشا. ويكون ذلك كالتالي:

 االتفاقية بشأن القبول المؤقت للبضائع أوال:
 تعتبر من بين االتفاقيات الهامة ويمكن أن نتناول فيها ما يلي:

 مفهوم االتفاقية -1
نظمة اح المؤقت واألاالتفاقية تتيح حرية الحركة للبهائع عبر الحدود من خالل نظام السم هذه

حكام التي تتهمنها الرسوم الجمركية وفقا للشروط واألعفاء من قليم جمركي آلخر مع اإلإالمشابهة من 
 .  االتفاقية

 .31998جانفي  12بالنسبة للجزائر صادقت على االتفاقية بتاريخ 
 االدخال المؤقت: تعريف -2

يقصد بعبارة االدخال المؤقت االجراء الجمركي الذي يمكن بموجبه ادخال بع، البهائع )بما 
فيها وسائل النقل( في منطقة جمركية وتعفى اعفاء مشروطا من دفع رسوم وضرائب االستيراد المفروضة 

ذ أنه تستورد تلك البهائع )بما عليها وبدون تطبيق قيود أو حظر االستيراد ذات الطبيعة االقتصادية، إ

                                                           
1
 .01، ص1983، بروكسل االتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلعمجلس التعاون الجمركي،  

2 Journal Officiel (1mai 1991), Loi n 91-09 du 27 avril 1991 portant approbation de la convention 

internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.  
3 Journal Officiel (14 janvier 1998), Décret présidentiel n 98-03 du 12 janvier 1998 portant ratification de la 

convention relative à l'admission temporaire. 
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فيها وسائل النقل( لغرض معين بشرط إعادة تصديرها خالل فترة معينة وبدون أن يطرأ عليها أي تعديل 
 .1عدا االستهالك العادي الناتج عن االستعمال 

 تعريف دفتر االدخال المؤقت: -3
ما فيها وسائل النقل( وداللة هو المستند الجمركي الدولي الذي يعتبر وسيلة لتعريف البهائع )ب

   وضرائب االستيراد. على ضمان رسوم

 ) بيان مجلس التعاون الجمركي حول اإلدارة الرشيدة والنزاهة في الجمارك( روشاأعالن ثانيا: إ
جاء هذا االعالن ليبين جملة من المعايير الواجب توفرها في االدارة الجمركية لترسيخ مبادئ 

 الحسن عند موظفي الجمارك.النزاهة والسلوك 

 تعريف إعالن أروشا -1
وفي البيئة الجمركية  .يعالن الذي يعتبر بمثابة صك تفعيل النزاهة في العمل الجمركهو اإل

، 2003روشا بتنزانيا أتعديالت حتى تم اعتماده في بلدة ثم خهع لبع، ال 1993عام  عتمادها والذي تم 
ساسية لتعزيز م ولكنه يتهمن عدد من المبادئ األعالن غير ملز اإل وهذا .روشاأولذلك تم تسميته بإعالن 

 . كون أن الفساد يمكن أن يتسبب في:دارات الجمركيةبكل صوره داخل اإل النزاهة ومحاربة الفساد
 نقص في األمن الوطني وحماية المجتمع؛ - أ

 تسرب االيرادات ونقص التحصيل؛ - ب
 نقص االستثمار األجنبي - ت
 يتحملها المجتمع في النهاية؛زيادة التكاليف التي  - ث
 االبقاء على الحواجز في سبيل التجارة الدولية والنمو االقتصادي؛ - ج
 انخفاض ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة؛ - ح
 انخفاض في مستوى الثقة والتعاون بين مصالح الجمارك والجهات الحكومية االخرى؛ - خ
 نقص في مستوى االلتزام الطوعي بأنظمة ولوائح الجمارك؛ - د
 تدني في معنويات الموظفين و" روح العمل الجماعي". - ذ

 العوامل الرئيسية المكونة للبرنامج الوطني للنزاهة في الجمارك: -2
 دارات الجمركية لألخذ بها والعمل بهامنظمة الجمارك العالمية كافة اإل تلك المبادئ التي تنادي 

 2وهي:

                                                           
1
 The Customs Co-operation Council, convention on temporary admission, Istanbul, 26 June 1990. 

2
 Conseil De Coopération  Douanière, la bonne gouvernance et l’éthique en matière douanière (déclaration 

d'Arusha révisée), Faite à Arusha, Tanzanie, le 7 juillet 1993 (81ème/82ème sessions du Conseil) et révisée en 

juin 2003 (101ème/102ème sessions du Conseil).  
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االدارة الجمركية على عاتق المدير العام للجمارك وفريق  : تقع مسؤولية منع الفساد فيلتزامالقيادة واال  -أ
االدارة التنفيذية. بحيث ينبغي أن يكون المسؤول األول في اإلدارة الجمركية أ سوة لغيره من العاملين في 

 حسن السلوك واالنهباط.

لروتين : يعتبر وضوح القوانين واإلجراءات الجمركية أهم داعم للقهاء على االتنظيمياإلطار  -ب
االداري. كما ينبغي تقليل االستثناءات في الرسوم الجمركية. بحيث تتوافق في األخير مع متطلبات اتفاقية 

 كيوتو.  

: يحق للمتعاملين مع اإلدارة الجمركية معرفة سير اإلجراءات الجمركية. وآلية الطعن الوضوح -ج
 .واالستئناف، بحيث تكون األمور شفافة وتأخذ نمط المصداقية

: يشجع بيان أروشا على ضرورة التوجه نحو تطبيق التقنيات الرقمية في اإلدارة ليالحاسب اآل -د
 الجمركية. لكي تقل مدة معالجة الملفات. ومن ثمة سرعة اإلفراج عن الشحنات السلعية.

ية : يعتبر التوجه نحو االصالح والتحديث المستمر للعمليات الجمركية أهم آلاالصالح والتحديث -ه
 يمكن من خاللها محاربة ظاهرة الفساد في اإلدارة الجمركية.

: ينبغي تطبيق برامج المراجعة الداخلية. وأنظمة التدقيق الداخلي والخارجي التدقيق والتحقيق -و
والتحقيق والمحاكمة. بحيث ينبغي أن تقوم تلك األنظمة على توازن معقول بين االستراتيجيات االيجابية 

مستويات عالية من النزاهة. وبين استراتيجيات القمع المعدة لتحديد حاالت حدوث الفساد للتشجيع على 
 والتحقيق فيها بشكل فوري. وحماية مصادر المعلومة وتطوير عمليات االستعالم الجمركي.

: يرتكز برنامج فع ال للنزاهة على إعداد نظام شامل لمراقبة السلوك الخاص نظام مراقبة السلوك -ز
 في الجمارك خال من الغموض.بموظ

: يعتبر تنفيذ سياسات متقنة إلدارة الموارد البشرية دور فع ال في محاربة الفساد إدارة الموارد البشرية -ح
 في الجمارك. ومن بين المرتكزات األساسية إلدارة موارد بشرية فع الة لمحاربة الفساد ما يلي:

دة لموظفي الجمارك ألداء وتوفير الظروف الجي   .دفع ما يكفي من الرواتب والمكافآت .1
 مهامهم؛

بقاء موظفين حافظوا أو من المتوقع أنهم سيحافظون على مستويات عالية من تعيين وإ .2
 النزاهة؛

ومن كونها مبنية على مبدأ  .ز والمحسوبيةجراءات االختيار والترقية من التحي  و إل  التأكد من خ   .3
 االستحقاق؛
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هم وخالل فترات عمل .تدريب وتطوير مهني كافيين لموظفي الجمارك بعد توظيفهم توفير .4
 خالقية ومهنية عالية؛لتعزيز المحافظة على مستويات أ

دة وتقوية داء والتي من شأنها تعزيز الممارسات الجي  تطبيق أنظمة مناسبة لتقييم وإدارة األ .5
 المستويات العالية من النزاهة المهنية.

 : هناك عالقة عكسية بين تدني روح المسؤولية وزيادة مستوى الفساد.ات والثقافة المؤسسيةالمعنوي -ط

يعتبر تعزيز العالقة مع المتعاملين وتقديم لهم التسهيالت الالزمة  العالقة مع القطاع الخاص: -ي
 ضرورة ملحة. من أجل بناء شراكة حقيقية بين إدارة الجمارك والقطاع الخاص.

 تنمية النزاهة المعدلدليل  -3
دارة الجمركية. وهو ضوع تنمية الموارد البشرية في اإليعتبر من أحدث الدراسات التي تناولت مو 

 دارة الجمركية.لتنمية المهارات البشرية في اإل جاء كدعامة أساسية

 مفهوم دليل تنمية النزاهة -أ
والممارسات التنفيذية واستراتيجيات النزاهة  .يوفر هذا الدليل إطار علمي لدراسة إدارة النزاهة

يها والذي ينبثق الدليل أالمعمول بها حاليا وتحديد الفرص الالزمة لمزيد من التحسين والتطوير. ويحتوي 
ويتم استخدام الدليل عادة عالن. صل لكل من العناصر الواردة في اإلمن اعالن أروشا المعدل وصف مف

 تي سواء من خالل ورش عمل تطوير النزاهة أو أي نوع آخر من المبادرات.لتنفيذ عملية التقييم الذا
عند تصميم ومراجعة هذا الدليل تم األخذ في االعتبار أن االقتصاديات في مراحل مختلفة من التنمية. لذا 
 كان من الهروري إيجاد توازن عند إنشاء نموذج تنمية النزاهة، لكي يكون مناسبا لجميع الدول األعهاء

 في منظمة الجمارك العالمية ومراعيا لكافة المراحل االقتصادية المختلفة. 
باإلضافة إلى ذلك، عند الشروع في مبادرات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ال بد أن يتم مسبقا تواجد 

ياسة شرط أساسي هو اإلرادة السياسية الراغبة في تأمين الدعم الفع ال في تحديد وتعزيز أهداف تلك الس
المطروحة )النزاهة(. لذا يقترح أن يشارك في الحوار أعلى المستويات اإلدارية في الوزارات والهيئات 

 .1الحكومية ذات الصلة المعنية بأمور النزاهة ومكافحة الفساد

 تنمية النزاهة خطوات -ب
 تتكون من أربعة خطوات يمكن أن نوجزها كالتالي:

 التشخيص والتقييم الذاتي: -1

                                                           
1
World Customs Organization, Revised Integrity Development Guide, Brussels, 2012, p05.   
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يتعين على أي مشروع لتنمية النزاهة أن يبدأ بدراسة تشخيصية تبدأ من جمع معلومات لمعرفة  
التحديات الحالية التي تواجهها االدارة فيما يتعلق بموضوع النزاهة ويحدد التشخيص مستوى ومدى االلتزام 

 أن.المؤسسي وكذلك االجراءات الحالية والمبادرات التي تطبقها االدارة في هذا الش

 : تحليل المشاكل واقتراح الحلول وصياغتها -2
يتم تحليل العناصر المحددة من المرحلة األولى لكي يتم فهم وتحديد مدى تأثير تلك العناصر 
واقتراح ووضع حلول تصمم خصيصا لها. تلك الحلول والمخرجات االخرى سوف تؤسس بعد ذلك خطة 

ف واالنشطة واالطراف المسؤولة واالطر الزمنية ومؤشرات عمل مشروع تنمية النزاهة والتي ستهم االهدا
ويمكن استدعاء خبير من منظمة الجمارك العالمية لتقديم النصح فيما يتعلق بكيفية وضع خطة  ءاألدا

 عمل.
 التنفيذ:  -3

تعتبر هذه المرحلة االكثر أهمية ودقة في المشروع ألن االدارة تصبح مسؤولة عن تنفيذ كل 
ردة في الخطة وفقا للجدول الزمني الموضوع لها لتنفيذ المشروع وتبقى منظمة الجمارك االنشطة الوا

 العالمية على استعداد لتقديم المساعدة ألي ادارة جمركية ترغب في ذلك. 

 التقييم والمتابعة: -4
يتم في هذه الخطوة التأكد من أن الخطة تطبق وفقا للعناصر والمعالم الموضوعة لها مسبقا 

قيق النتائج المرجوة حيث يتم متابعة الخطة بدقة واقتراح أي تعديالت، اذا لزم االمر. أما فيما يخص ولتح
التقييم فيتم خالله تقييم المخرجات ونتائج المشروع باستخدام مؤشرات أداء معينة مثل عدد دعاوى الفساد 

تعاملين قبل وبعد تنفيذ خطة وعدد عمليات الهبط واالدانة في وقائع فساد ومستوى وعي العاملين والم
 .ويمكن أن نلخص هذه الخطوات في الشكل التاليعمل مشروع النزاهة. 

 في الجمارك دائرة تنمية النزاهةمكونات : يوضح (28)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 

 
 
Source; World Customs Organization, Revised Integrity Development Guide, Brussels, 2012, p07.    

 الثالثة اخلطوة
 الرابعة اخلطة

 اخلطوة األوىل الثانية اخلطوة

 

التشخيص 
 والتقييم الذايت

حتليل املشاكل واقرتاح 
 احللول وصياغتها

التقييم 
 واملتابعة

 التنفيذ
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 العمل الجمركيالفرع الثالث: االتفاقيتين الدوليتين المتعلقتين بالمساعدة االدارية المتبادلة في 
ساعدة االدارية المتبادلة بين االتفاقيات المتعلقة بالم ريركز هذا الفرع على دراسة وتحليل دو 

وهذا لتفعيل نشاط االستعالم الجمركي. ومحاربة كل أشكال  .دارات الجمركية على المستوى العالمياإل
 الجريمة العابرة للحدود.

بالمساعدة االدارية المتبادلة لمنع وتقصي وقمع المخالفات الجمركية أوال: االتفاقية الدولية الخاصة 
 )اتفاقية نيروبي(

 نتناول في هذه االتفاقية العناصر األساسية التالية

 مفهوم االتفاقية -1
تؤدي المخالفات لنظام الجمارك الى الحاق الهرر بالمصالح االقتصادية واالجتماعية والمالية 
للدول فهال عن المصالح المشروعة للتجارة. وبغرض التصدي لهذه الظواهر غير المشروعة من خالل 

الدول. وأن  زيادة كفاءة وفعالية العمل الجمركي من خالل التعاون المتبادل بين المصالح الجمركية بين
هذا التعاون يعتبر أحد أهداف االتفاقية الخاصة بإنشاء مجلس التعاون الجمركي. جاءت هذه االتفاقية 

 .1بنيروبي 1977يونيو  09بتاريخ 
 .2 1988افريل  19بالنسبة للجزائر صادقت على هذه االتفاقية بتاريخ 

 مجاالت المساعدة المتبادلة وفق االتفاقية: -2
 :3شملت االتفاقية مجموعة من المجاالت يمكن أن نوجزها في النقاط التالية

 المساعدة المقدمة من قبل إحدى المصالح الجمركية بمبادرة منها؛ - أ
 ؛المساعدة عند الطلب في احتساب رسوم وضرائب االستيراد والتصدير - ب
 ؛المساعدة عند الطلب في اجراءات الرقابة - ت
 ؛اجراءات المالحظةالمساعدة عند الطلب في  - ث
 ؛إجراء التحريات واالشعار بالنيابة عن طرف متعاقد آخر عند الطلب - ج
 ؛مثول موظفي الجمارك أمام المحاكم بالخارج - ح
 ؛تواجد موظفي الجمارك من طرف متعاقد بأراضي طرف متعاقد آخر - خ
 ؛المشاركة في التحقيقات بالخارج - د

                                                           
1
Customs Cooperation Council, International Convention on Mutual Administrative Assistance for the 

Prevention, Investigation and Repression of Customs Offences, Nairobi Convention, 1977, p02.   
2
 Journal Officiel (20 avril 1988), Décret n 88-88 du 19 avril 1988 portant adhésion à la convention 

internationale mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions 

douanières, amendée et aux annexes 1,2,3,et4. 
3
 Ibid, p10. 
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 ؛تجميع المعلومات وايداعها لدى جهة موحدة - ذ
 ؛ة في مكافحة تهريب العقاقير المخدرة والمواد النفيسةالمساعد - ر
 المساعدة في مكافحة تهريب التحف الفنية والقطع االثرية وغيرها من المقتنيات الثقافية. - ز

 ثانيا: االتفاقية الدولية الخاصة بالمساعدة االدارية المتبادلة في المسائل الجمركية
من مفهومها. وكذا مجاالت المساعدة التي تتهمنها. ويكون ذلك  نتناول في هذا االتفاقية كل

  على النحو التالي: 

 تفاقيةمفهوم اإل  -1
)اتفاقية جوهانسبورغ(.  2003يونيو  27تفاقية المبرمة بتاريخ ة على هذه اإلطراف المتعاقدإن األ

منها بأهمية التعاون الجمركي بين الدول المبني على أساس الثقة المتبادلة. الذي يساعد على  وإدراكا
االحتساب الدقيق للرسوم الجمركية وضمان التطبيق السليم من قبل مصالح الجمارك إلجراءات المنع 

المصالح والتقييد وتدابير الرقابة فيما يتعلق ببهائع خاصة. كون أن المخالفات الجمركية تهر ب
االقتصادية للبلدان. خاصة في ظل التزايد المستمر للجريمة العابرة للحدود. واشكالية أمن سلسلة االمداد 
للتجارة العالمية. وضرورة تحقيق التوازن بين االلتزام والتسهيل لهمان الحركة الحرة للتجارة المشروعة. 

حيث ال يتجسد هذا االمر إال من خالل التبادل  والوفاء بمتطلبات الحكومات لحماية المجتمع وااليرادات.
الدولي للمعلومات الذي يعتبر من المكونات االساسية إلدارة المخاطر الفع الة. ومن ثم ينبغي أن يتم ذلك 
التبادل للمعلومات على أساس أحكام قانونية واضحة. مع األخذ في االعتبار االتفاقية الدولية الخاصة 

 .1لمتبادلة لمنع وتقصي وقمع المخالفات الجمركيةبالمساعدة االدارية ا

 مجاالت المساعدة المتبادلة وفق االتفاقية: -2
 :2شملت مجاالت التعاون ما يلي

 المساعدة العامة ) إبالغ الطلبات والمساعدة التلقائية(؛ تإجراءا - أ
بالمخالفات تبادل المعلومات) معلومات الزمة لتطبيق وتنفيذ نظام الجمارك، معلومات متعلقة  - ب

الجمركية، معلومات متعلقة بتقدير الرسوم، أنواع خاصة من المعلومات، التبادل االلي للبيانات 
 والتبادل المسبق للمعلومات(؛

أنواع خاصة للمساعدة ) الرقابة، التسليم المراقب، االشعار، تحصيل المطالبات الجمركية، الخبراء  - ت
تعاقد آخر، تواجد موظفي االدارة الطالبة بناء على والشهود، تواجد الموظفين في اقليم طرف م

 دعوة من االدارة المطلوب منها والترتيبات الخاصة بالموظفين الزائرين(؛
                                                           

1
 World Customs Organization, International Convention On Mutual Administrative Assistance In Customs 

Matters (Johannesburg convention), Brussels, 27 June, 2003, p08.  
2
  Ibid, p19. 
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التعاون عبر الحدود )مالحقة مستمرة، مراقبة عبر الحدود، التحقيقات السرية وفرق الرقابة  - ث
 والتحقيق المشترك(؛

 استخدام المعلومات، سريتها وحمايتها؛ - ج
 لحفظ المركزي للمعلومات؛ا - ح
 أمن نظام المعلومات االلي المركزي؛ - خ
 حماية المعلومات في نظام المعلومات اآللي المركزي؛ - د
 االستثناءات والتحفظات والتكاليف. - ذ

 ومعايير أمن وتسهيل التجارة الفرع الثالث: االتفاقية الجمركية حول الحاويات
البحرية نشاط في غاية االهمية ووتيرته متزايدة بشكل يعتبر نظام التحوية على مستوى الموانئ 

ملفت لالنتباه وهذا نتاج زيادة تدفق التجارة بين الدول. ومن أجل ضمان السالمة االمنية ومحابة كل 
أشكال التهريب كان من الهروري وضع اطار قانوني في شكل اتفاقية دولية تحدد معايير نشاط 

 الحاويات.

 ركية حول الحاوياتاالتفاقية الجمأوال: 
  نتناول فيها ما يلي:

 مفهوم االتفاقية -1
مم المتحدة / منظمة المالحة برعاية األ 1972ديسمبر  02برام هذه االتفاقية في جنيف بتاريخ تم إ

. بغرض تطوير وتسهيل النقل الدولي بالحاويات. إن هذه 1975ديسمبر 06 في دخلت حيز التنفيذو  الدولية
االتفاقية بعد دخولها حيز التنفيذ تنهي العمل باالتفاقية الجمركية حول الحاويات والمفتوحة للتوقيع عليها 

وتحل محلها فيما بين األطراف المتعاقدة لهذه االتفاقية. ويجوز ألي  1956 ماي 18في جنيف بتاريخ 
يقترح تعديال أو أكثر على هذه االتفاقية. ويبلغ نص أي تعديل مقترح لمنظمة الجمارك  طرف متعاقد أن

العالمية التي ستبلغه إلى كافة االطراف المتعاقدة. ويتم اشعار الدول المتعاقدة وإن لم يتم أي اعتراض 
حاب. كما أن خالل فترة إثني عشر شهرا يصبح مقبول. ويجوز ألي طرف متعاقد في هذه االتفاقية االنس

( خالل أي 05هذه االتفاقية ال تبقى سارية المفعول إذا أصبح عدد االطراف المتعاقدة أقل من خمسة )
 .1شهرا متواصال 12فترة 

1978جانفي  21بالنسبة للجزائر صادقت عليها في 
2. 

 

                                                           
1
 Conseil De Coopération Douanière, Convention Douanière Relative Aux Conteneurs, conclue a Genève,    

02 décembre 1972, sous les auspices des Nations Unies/Organisation maritime international, p03. 
2
 Journal Officiel (24 janvier 1978), Décret n 78-01 du 21 janvier 1978 portant adhésion de la convention 

douanière relative aux conteneurs. 
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 محتوى االتفاقية: -2
 :1يلي اتفقت االطراف المتعاقدة على ما 

 باإلدخال المؤقت؛التسهيالت الخاصة  - أ
 إجراءات االدخال المؤقت؛ - ب
 شروط استعمال الحاويات الممنوح لها االدخال المؤقت؛ - ت
 ؛حاالت خاصة - ث
 .اعتماد الحاويات للنقل بموجب الختم الجمركي - ج

 معايير منظمة الجمارك العالمية الرامية إلى تعزيز أمن وتسهيل التجارة العالمية ثانيا:
يتميز بعدم االستقرار األمني، مما أدى إلى إعادة النظر في الكثير جاءت هذه المعايير في ظرف 

 من القهايا ومن بينها:

  تعريف إطار المعايير: -1
، لما عقد مجلس 2005يونيو  23لقد ترجم مفهوم التجارة العالمية األكثر أمنا إلى أرض الواقع يوم         

منظمة الجمارك العالمية دورته السنوية ببروكسل، حيث قرر المدراء العامون للجمارك القادمون من الدول 
أمن التجارة العالمية  اعتماد إطار المعايير الهادفة إلى تعزيزعهو،  166األعهاء البالغ عددهم 

بمراقبة وتنظيم حركة السلع على الصعيد وباعتبار إدارات الجمارك هيئات حكومية مكلفة وتسيرها. 
مان وللمساهمة في التنمية االقتصادية أعل سلسلة التزويد العالمية أكثر العالمي فإنها تحتل مركزا فريدا لج

واالجتماعية من خالل تحصيل اإليرادات وتيسير المبادالت التجارية ألنه ليس من المقبول وال من المفيد 
ى جميع الشحنات مما قد يسفر عن توقف المبادالت العالمية برمتها، وعليه أن يفرض عبء التفتيش عل

تستعمل إدارات الجمارك الحديثة أنظمة معلوماتية إلدارة المخاطر في مجاالت عدة، وعليه يتعين على 
منظمة الجمارك العالمية وضع مجموعة واحدة من المعايير تفاديا ألي تكرار أو تناق، مع المتطلبات 

 .2مية الدولية األخرى الحكو 

 أهداف إطار المعايير : -2
يهدف إطار المعايير إلى ضرورة تيسير وتسهيل التجارة بين الدول ومن بين األهداف التي         

 :3رسمت له نذكر

                                                           
1
  Ibid, p05 

2
 Organisation Mondiale des Douanes, consulté le site 26-04-2016 :  

http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/safe_package.aspx 
3
World Customs Organization, the SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade , 

Brussels, 2015, p02. 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/safe_package.aspx
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إعداد معايير تهمن تيسير سلسلة اإلمداد وتعزيز أمنها على النطاق العالمي لتقوية الثقة  .1
 والتنبؤية؛ 

 اإلمداد بصورة متكاملة بين كافة أنواع وسائط النقل؛ تسهيل سلسلة .2
 تقوية إدارة الجمارك ووظائفها وقدرتها على مواجهة التحديات؛ .3
 تقوية التعاون بين إدارات الجمارك لزيادة قدرتها على اكتشاف إرساليات شديدة الخطر؛ .4
 توطيد أواصر التعاون ما بين الجمارك والشركات. .5

 عة إلطار منظمة الجمارك العالميةربالركائز الجوهرية األ  -3
 :1يرتكز هذا اإلطار على أربعة ركائز أساسية وهي        
يوحد اإلطار المعلومات المسبقة لتصريح الشحن التي يجب ترسل إلكترونيا لما يتعلق األمر  - أ

 ؛ات عند وصولها وعبورها وإرسالهباإلرسالي
بغية مكافحة  يصادق على اإلطار بتنفيذ منهجية رشيدة بشأن إدارة المخاطر يلتزم كل بلد - ب

 ؛التهديدات األمنية
يطالب اإلطار إدارة  الجمارك للبلد المرسل، بعد تلقي طلب معقوال من البلد المقصود أن يقوم  - ت

بتفتيش الحاويات عند المنشأ وخاصة الشحنات الشديدة الخطر باستعمال معدات الكشف غير 
 ؛الكبيرة وأجهزة الكشف عن األشعةلتدخلية بما فيها أجهزة التصوير باألشعة السينية ا

ينص  إطار المعايير على االمتيازات التي ستمنحها الجمارك للشركات العاملة بالحد األدنى  - ث
 . ة بأفهل الممارسات في هذا المجالمن المعايير تعزيزا ألمن سلسلة اإلمداد والمسترشد

 إطار المعاييرمنافع  -4
 : 2سيعود اعتماد هذا اإلطار مجموعة من المنافع نذكر منها        

 بالنسبة للحكومات -أ
تعزيز أمن التجارة العالمية وتيسيرها من أهداف إطار المعايير األكثر أهمية، األمر الذي  يعتبر          

سيمكن التجارة العالمية من اإلسهام في تحقيق النمو االقتصادي والتنمية وسيهمن حماية التجارة من 
التجارة المشروعة التهديدات األمنية. كما هو شأن إطار المعايير تمكين إدارات الجمارك من تيسير حركة 

 ومن تحسين وعصرنة المعامالت الجمركية وهذا ما يسفر بدوره عن تحسين تحصيل العوائد. 
 

                                                           
1
  Ibid, p03 

2
Ibid, p04 
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 بالنسبة للجمارك  -ب
يعد عقد اتفاقيات ضمن الشبكة الجامعة بين إدارات الجمارك بمثابة أحد الدوافع الرئيسية إلطار           

عن طريق سلسلة إمداد دولية تحظى بأمن شديد، ستسفر المعايير بغية تسريع تحرك السلع المستمر 
وقت المطلوب األمر الذي اتفاقيات الشبكة المذكورة ضمن أشياء أخرى عن تبادل معلومات دقيقة في ال

ت الجمارك من القيام بإدارة المخاطر بأكثر فاعلية، وعليه فتزداد الجمارك قدرتها على الكشف آسيمكن هي
سلسلة اإلمداد ر، وكذلك تستطيع هيئات الجمارك أن تحسن إشرافها على عن شحنات شديدة المخاط

 .الجمارك تخصيص أفهل وأكثر نجاعة تخصص مواردللتجارة الدولية و 

 بالنسبة للشركات -ج
. كما تم بلد إلى آخر في ظروف أكثر سهولة المشترين على نقل السلع منيشجع ويحفز الباعة و         

الفاعلين " جديد في التعامل من خالل استحداث ما يصطلح عليه بة:التعرض الى قهية ونمط 
أو باللغة االنجليزية  Opirateur Economique Agréesباللغة الفرنسية"  االقتصاديين المعتمدين

(Authorized Economic Operators). 

لترقية تسهيل  العالميةلعالمية ومنظمة الجمارك التعاون بين منظمة التجارة امجاالت المطلب الثالث: 
 التجارة على المستوى العالمي

 ذلك في بما المجاالت، من العديد في العالمية الجمارك ومنظمة العالمية التجارة منظمةتتعاون 
 .التجارة وتسهيل المنشأ وقواعد الجمركي والتقييم المنسق، النظام

 وتنسيق قواعد المنشأ المساعدة التقنية ق،سوالى األإعاون في مجال الوصول التول: الفرع األ 
 سوف نتنازل فيه ما يلي:

 المساعدة التقنيةو  التعاون في مجال الوصول إلى األسواقأوال: 
 يتم هذا التعاون وفق النموذج التالي:

 التعاون في مجال الوصول إلى األسواق -1
بما يتعلق بتصنيف  ،لميةتتعاون منظمة التجارة العالمية بشكل منتظم مع منظمة الجمارك العا

عمال المنظمة العالمية للجمارك بصفة أ بمتابعة  ،منظمة التجارة العالميةين يقوم مسؤولو أالبهائع، 
 منتظمة المتعلقة بتسميات النظام المنسق لترميز السلع.

 التعاون في مجال المساعدة التقنية -2
 وبدرجة أكبر، التجارة سهيلالتقييم الجمركي وت نشطة المساعدة التقنية في مجالأ معظمتنصب   

المستقبل فقد يكون التعاون موجه ما في أقة بالمفاوضات حول تسهيل التجارة، موجهة نحو المسائل المتعل
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على اتفاقات التجارة  همية في مجال قواعد المنشأ ألن معظم الدول تركزأ كثر ألى المساعدة التقنية إ
 . 1الحرة

 والتقييم الجمركي واعد المنشأتنسيق ق :ثانيا
ولمزيد من  .لى موضوع التقييم الجمركيإيعتبر تنسيق قواعد المنشأ من القهايا الهامة. باإلضافة 

 التفاصيل سوف ندرس ما يلي:
 تنسيق قواعد المنشأ -1

بموجب اتفاق منظمة التجارة  1995 ةئت اللجنة الفنية لقواعد المنشأ للمنظمة العالمية للجمارك سننش  أ  
لى توفير المزيد من التأكد في إيهدف برنامج تنسيق قواعد المنشأ العالمية المتعلق بقواعد المنشأ، حيث 

ن مع منظمة ، حيث يقوم المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بالتعاو دارة عمليات التجارة الدوليةإ
 ساس المبادئ التالية:أامج على شراف على البرنالجمارك العالمية باإل

 ساس غير تفهيلي؛أدالة في تطبيق قواعد المنشأ على الع - أ
 كبر منها فيه؛نتاج الحصة األإتم و تلك التي ألمنشأ هو بلد الحصول على السلعة ن يكون بلد اأ - ب
 ن تتسم قواعد المنشأ بالموضوعية والوضوح؛أ - ت
 ن ال تستخدم هذه القواعد كأداة لتقييد التجارة؛أ - ث
 دارة قواعد المنشأ.إسلوب أسهولة ووضوح  - ج

 كيالتقييم الجمر التعاون في مجال  -2
طار إفي  1980ئت اللجنة الفنية بشأن التقييم الجمركي للمنظمة العالمية للتجارة في عام نش  أ 

االتفاق بشأن التقييم الجمركي من جولة طوكيو. ومن تلك الفترة والجات وحتى منظمة التجارة العالمية 
عدته منظمة أ كي الذي ن النصوص المتعلقة بالتقييم الجمر إممتازة بلجنة التقييم الجمركي.  تربطها عالقة

اللجنة الفنية بشأن التقييم  عتمدتهاا يقات توضيحية ودراسات حالة التي الجمارك العالمية مالحظات وتعل
الجمركي، والتي تنص على مبادئ توجيهية مفيدة لمعالجة مختلف المسائل التقنية المتعلقة بالتقييم 

 الجمركي.

   (Mercator) وفق برنامج تسهيل التجارةالتعاون في مجال  :الفرع الثاني
 جميع في 2005 عام منذ العالمية الجمارك منظمة مسؤولو شارك التجارة، بتسهيل يتعلق فيما

 العالمية الجمارك منظمة فإن ذلك إلى إضافة. العالمية التجارة لمنظمة اإلقليمية التقنية المساعدة أنشطة
 في التجارة تسهيل بشأن خصيصا وتطويرها تصميمها تم التي االحتياجات تقييم عملية تطوير في تساهم

 بصفة يكون بانتظام العالمية الجمارك منظمة مسؤولي حهوركما أن . للتنمية الدوحة أجندةمفاوضات 
                                                           

1
World Trade Organization, consulté le site: 30-04-2016 

https://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/wto_wco_e.htm    

https://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/wto_wco_e.htm
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يجابي بين المنظمتين إتعاون نسجل  وبالتالي، .التجارة تسهيل حول التفاوض فريق جتماعاتا مراقب في
يبين حقيقة وجود عالقة قوية بين هاتين  في العديد من القهايا التي تخدم االقتصاد الدولي وهو ما

 .1المنظمتين

 وأدواته (Mercator)التعريف ببرنامج : أوال
يعتبر من أحدث البرامج التي أعدتها منظمة الجمارك العالمية للمساهمة في قهايا التسهيل 

 ولمزيد من التفاصيل سوف ندرس: التجاري 

 (Mercator)التعريف ببرنامج  -1
 فع اللهمان التنفيذ ال .2014في جوان  (Mercator) امجبرنأطلقت منظمة الجمارك العالمية 

الخاصة األجهزة واألدوات  بتسخير كلوذلك  تسهيل التجارة المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية.تفاقية ال
 .2الجماركبتسهيل التجارة تتصل  تفاقيةاأن معظم أحكام كون  ،منظمة الجمارك العالميةب

مفتوح وهو  .اتفاقية تسهيل التجارةالفريق العامل المعني بتنفيذ ت منظمة الجمارك العالمية أأنش
إدارات الجمارك األعهاء وممثلي وزارة التجارة والمنظمات الدولية ذات الصلة إلدارة الحدود،  أمام

 مرتين في السنةفريق العمل جتمع يوالقطاع الخاص واألوساط األكاديمية والجهات المعنية األخرى. و 
بفحص كل مادة من مواد  فريقالحيث قام لحهور في كل دورة. مدعون ل مندوب 200 أكثر من ويهم

، باالعتماد على اتفاقية تسهيل التجارةوتطوير أدوات جديدة لتنفيذ موحد لألحكام  .اتفاقية تسهيل التجارة
منظمة أعهاء وأفهل الممارسات من  .جديدة دواتااستحداث أدوات منظمة الجمارك العالمية الحالية و 

3مارك العالميةالج
. 

 دوات المساعدة للبرنامجاأل -2
 : 4ما يليوتشمل هذه األدوات 

بشأن تنسيق وإدارة الحدود؛ دليل عمل  ةاالرشادات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة؛ المبادئ التوجيهي
اللجان الوطنية لتسهيل التجارة؛ دليل نظام النافذة الواحدة؛ دليل الرقابة الالحقة؛ دليل التقييم الجمركي 

 .وقواعد المنشأ

                                                           
1
 Organisation mondiale des douanes, consulté le site: 30-04-2016 

http://www.wcoomd.org/fr/about-us/partners/international_organizations.aspx  
2
  Organisation mondiale des douanes, Accord de l’OMC sur la Facilitation des Echanges et le Programme 

Mercator(Rôle de l’OMD), Bruxelles, 2014, p9.  
3
Programme Mercator de l’OMD (Initiative de l’OMD pour la mise en œuvre de l’AFE de l’OMC), 12/09/2016 

 http://www.wcoomd.org/fr/topics/wco-implementing-the-wto-atf/mercator-programme.aspx  
4
  Le Programme Mercator de l’OMD,  13/09/2016  

http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/fr/pdf/topics/wto-atf/mercator-programme/council-programme-

mercator-de-lomd_.pdf?la=fr  

http://www.wcoomd.org/fr/about-us/partners/international_organizations.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/wco-implementing-the-wto-atf/mercator-programme.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/wco-implementing-the-wto-atf/mercator-programme.aspx
http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/fr/pdf/topics/wto-atf/mercator-programme/council-programme-mercator-de-lomd_.pdf?la=fr
http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/fr/pdf/topics/wto-atf/mercator-programme/council-programme-mercator-de-lomd_.pdf?la=fr
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 جرائيوالدعم اإل Mercatorاألنشطة التي نفذت في إطار برنامج الفرع الثاني: 
 الدع الخاص بالبرنامج ويكون ذلك كالتالي: ندرس مجموعة االنشطة باإلضافة إلى

 Mercatorاألنشطة التي نفذت في إطار برنامج  -1
كثر أل مساعدة تقنية ةبعث 180نظمت منظمة الجمارك العالمية حوالي  نتيالماضي سنتينخالل ال

ما ترتبط بالتزامات  لباوهذه االحتياجات غا .عن االحتياجات في مجاالت التقنيةقد أعربت  .دولة 70من 
 وركزت البعثات على الجوانب التالية: (.ج)و (ب)الفئة 

 بعثة؛ 69( 7.7المتعامل االقتصادي المعتمد )المادة  - أ
 بعثة؛ 29( 7.6زمن االفراج عن البهائع )المادة  - ب
 بعثة؛ 11( 7.5الرقابة الالحقة )المادة  - ت
 بعثات؛ 10( 8تنسيق إدارة الحدود )المادة  - ث
 بعثة؛ 12( 10.4النافذة الواحدة ونموذج البيانات )المادة  نظام - ج
 بعثات؛ 10( 23.2اللجان الوطنية لتسهيل التجارة واشراك أصحاب المصلحة )المادة  - ح
بقية النشاطات ذات الصلة باتفاقية تسهيل التجارة والمتعلقة بالقهايا الفنية وبناء القدرات: تسيير  - خ

 (؛1.3(؛ نقاط المعلومات )المادة 7.1قبل الوصول )المادة  (؛ المعالجة7.4المخاطر ) المادة 
 بعثة. 29( تصلت على 3حكام المسبقة )المادة األ

 الدعم االجرائي: -2
خذ بعين االعتبار الظروف المحلية لتنفيذ أحكام تسهيل يأدعم مصمم  Mercatorيوفر برنامج 

البلدان التي تحتاج إلى المشورة االستراتيجية  تقدم منظمة الجمارك العالمية هذه المساعدة إلىو التجارة. 
 :1في شكل من األنشطة التالية

من أجل وضع خطة  ،المختلفة منظماتالمن قبل المعدة سلفا تحليل جميع تقييم االحتياجات  - أ
 اتفاقية تسهيل التجارة؛ وخارطة طريق شاملة لتنفيذ

إلجراء  يةاألساس المعطياتفراج عن السلع من أجل تحديد إجراء دراسة حول الوقت الالزم لإل - ب
والقطاع  ذات العالقة الجمارك والوكاالت الحكومية األخرى  على عمللتحسينات في المستقبل ا

 الخاص؛
والتحليل ووضع  كمنصات التنسيق، بما في ذلك التخطيطلجان وطنية لتسهيل التجارة إنشاء دعم  - ت

 ؛العديد من أصحاب المصلحة ظم، التي تهيل التجارةاتفاقية تس خطة إصالح لتنفيذ

                                                           
1
Programme Mercator de l’OMD (Initiative de l’OMD pour la mise en œuvre de l’AFE de l’OMC), 13/09/2016  

 http://www.wcoomd.org/fr/topics/wco-implementing-the-wto-atf/mercator-programme.aspx  
  

http://www.wcoomd.org/fr/topics/wco-implementing-the-wto-atf/mercator-programme.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/wco-implementing-the-wto-atf/mercator-programme.aspx
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استخدام  ستفيدة من تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة،ز من قبل البلدان الموتقييم التقدم المحر  مراقبة - ث
دة ، لهمان أن المساعم لإلفراج عن البهائعراسة عن الوقت الالز س األداء، بما في ذلك داييقم
 ؛مقدمة جاءت بنتيجةال

وابط تعاون بين منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية لتطبيق االمثل استخدام ر  - ج
 التفاقية تسهيل التجارة؛

تنظيم المؤتمرات اإلقليمية أو الوطنية من الجهات المانحة للتوفيق بين احتياجات البلدان  - ح
 ؛قدم من الجهات المانحةالمستفيدة والتمويل الم

  Mercatorالدعم المستقبلي لتنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة في اطار الفرع الثالث: 
نتناول في هذا الفرع اآلليات التي من خاللها نهمن تجسيد البرنامج والمساهمة في تسهيل 
التجارة. وكذا الهدف من التنسيق بين منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية في ميدان تسهيل 

 د من التفاصيل نتبع التحليل التالي: التجارة. ولمزي

 Mercatorالدعم المستقبلي لتنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة في اطار  -1
 يتجلى هذا الدعم في النقاط التالية:

هو جزء من برنامج كبير الذي يعنى بقهايا االصالح والعصرنة  Mercatorيعتبر برنامج  - أ
 الجمركية؛

. (e-learning) م اإللكترونيي، بما في ذلك منصات التعللتنفيذل الممارسات فهلأدوات و األتطوير  - ب
منظمة ل عبورودليل ال اتفاقية تسهيل التجارةوضعت دورتين على دليل تنفيذ  ند اآللححيث 

 (؛11الجمارك العالمية )المادة 
 زيادة عدد الخبراء في القهايا المتعلقة باتفاقية تسهيل التجارة؛ - ت
تمويل الحتياطيات منظمة الجمارك العالمية من الجهات المانحة )ألمانيا، الصين،  نع بحثال - ث

 كوريا، فنلندا، اليابان، النرويج، المملكة المتحدة، السويد(؛ 
 .تعزيز الشراكات القائمة والعمل مع المنظمات الدولية األخرى  - ج

 لمنظمة التجارة العالمية؟ل التجارة اتفاقية تسهيمنظمة الجمارك العالمية لتنفيذ مع  التوفيقلماذا  -2
 :يمكن أن نوجزه في النقاط التالية

هو جزء ال يتجزأ و من أجل تحقيق النتائج وقياس األداء  تسيير دقيق Mercator  يهمن برنامج - أ
 لإلفراج عن السلع؛، بما في ذلك دراسات على الوقت الالزم هالنشاط وتنفيذمراقبة من خطط 
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 Mercatorلبرنامج  مما تسمحمتوفرة  ،يةلبناء القدرات لمنظمة الجمارك العالم رضية العمليةاأل - ب
، بما في ذلك الهياكل اإلقليمية لها )المكاتب اإلقليمية لبناء القدرات ومراكز بمواصلة النشاط

 ؛التدريب اإلقليمية(
 .1الميةشركاء التنمية والوكاالت المانحة في العمل مع منظمة الجمارك العهناك رغبة من  - ت

 
 

  

                                                           
1
 Pour plus d'informations sur le programme, voir: 

Organisation mondiale des douanes, Programme Mercator (Guide de navigation en matière de facilitation 

des échanges), Bruxelles, 2015. 
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 :الثالث خالصة الفصل
أكبر التحديات التي تواجه المتعاملين االقتصاديين في من  ،التجارة الدولية يعتبر موضوع تسهيل 

بعاد له أ إذ .على حد سواءذات العالقة بالتجارة الخارجية  كذا الدوائر الحكوميةو  .الخارجية التجارة ميدان
. الجماركإدارة بعاد المالية التي تقع ضمن اختصاص فهال عن األ .تجارية وتقنية، اقتصاديةسياسية، 

. الدولية التجارة بلد أو اقليم بوضع استراتيجيته لتسهيل عند قيام أي االعتبارا بعين خذهوالتي ينبغي أ
على الحكومات  هنبي نت أ .األمم المتحدة للتجارة والتنمية مؤتمرلعديد من الدراسات التي قام بها وحسب ا

جل تحديد ، من أوالشركات التجارية المهتمة بتحسين المعامالت التجارية عبر الحدود التعاون بشكل دائم
لفة ك  الوقت وخف،  اختصار، من خالل صالح التي من شأنها تحسين تلك المعامالتابير اإلوتنفيذ تد

 .في العملية التجارية لجوانب اإلمداديةالصلة با ذاتاإلجراءات   . مما ينتج عنه تبسيطمناولة البهائع
بالي ب الوزاري التاسع مؤتمرعن ال . المنبثقةالتجارة لمنظمة التجارة العالمية لقد كان التفاقية تسهيل

جراءات تخليص البهائع عادة النظر في اإلجراءات الجمركية وإاألثر البالغ من حيث إ ، (2013)اندونيسيا
التكاليف المتعلقة  الدول بدراسة اهتماموالعمل على خف، تكلفتها. ورغم تزايد المعدة لالستيراد والتصدير 

إال أنها ما زالت تعاني التأخير على  .عبر الحدود خالل السنوات الماضيةبعمليات مراقبة حركة البهائع 
. وغالبا ما يزيد من تكاليف إضافية للمصدريين التدفق التجاري  الحدود بشكل يؤثر على حركة

 وينعكس في األخير على كفاءة االستهالك. مستوردين وهو ما يزيد من أسعار السلعوال
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 :الفصل الرابع تمهيد
ية، حيث بلغت ضعفي موها خالل العقود الثالثة الماضمعدالت ن   بارتفاعسمت التجارة العالمية ات  

زمة الديون السيادية ي في معظم السنوات. ولكن نظرا لألزمة المالية وأالعالم قتصاداالمعدالت نمو 
النفط العالمية عار بالمائة من التجارة الدولية. وأخيرا انخفاض أس 30للمنطقة اليورو، التي تساهم بنحو 

. فقد سجلت التجارة العالمية جعت معدالت نمو التجارة العالميةخرى، تراوعدد من السلع األساسية األ
قل نمو االقتصاد العالمي، هو معدل أ وهو نفس معدل. 2014بالمائة خالل  3.4معدل نمو محدود بلغ 

. ساهم في تحقيق هذا االنخفاض تراجع بالمائة 3.5الذي بلغ  2013و التجارة العالمية عام من معدل نم
ن عوامل ضعف التجارة العالمية زمة المالية العالمية. ومن بيستويات الطلب العالمي بشكل كبير إبان األم

القوة التجارية بحت فيه الصين صمن جانب آخر ففي الوقت الذي أ خرى تنامي السياسات الحمائية.األ
اعتمادها على المدخالت المستوردة. وانعكاسا حدت الصين من ولى في العالم بفضل نمو صادراتها األ

 35الى  2000بالمائة لسنة  50لذلك هبطت حصة المدخالت المستوردة في الصادرات الصينية من 
  .1ثر سلبا على حركة التجارة الدوليةبالمائة في الوقت الراهن وهو ما أ
 على المباحث التالية: عتماداالويمكن تحليل الفصل من خالل 

 
 
 
 
 
 

  
  

                                                           
1
 .12، ص2015مارات العربية المتحدة، ، صندوق النقد العربي، اإلالتقرير االقتصادي العربي الموحدالدائرة االقتصادية والفنية،  

 متطلبات تسهيل التجارة الخارجية الجزائرية في ظل األزمة النفطية الراهنةول: المبحث ال 
 التحول االستراتيجي في نشاط إدارة الجمارك الجزائريةالمبحث الثاني: 
 الدراسة بعادأ نحو العينة أفراد اتجاهات الطريقة المتبعة لتفسيرالمبحث الثالث: 

 الجزائريةاختبار فرضيات الدراسة والرؤية المستقبلية لإلدارة الجمركية : الرابع المبحث
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 متطلبات تسهيل التجارة الخارجية الجزائرية في ظل الزمة النفطية الراهنةول: المبحث ال 

ا ضافة لممعدالت النمو في الدول النامية. إ نخفاضاما يؤثر على التجارة الدولية هو برز لعل أ
في الطلب على الواردات  نخفاضاإلواجهته هذه الدول من ضغوط على أسعار الصرف لديها، حيث كان 

 2015لى انخفاض التجارة الدولية خالل العام مريكية ومنطقة اليورو، مما أدى إة األفي الواليات المتحد
ن القادمين في ظل استمرار هذه ن يستمر االنخفاض للعاميقع أ. كما يتو 2009ألول مرة منذ العام 

وضاع الصيني. باإلضافة إلى األ االقتصادمع التحول الهيكلي المتوقع في وضاع خصوصا األ
 .1قاليمياسية التي تسود في العديد من األالجيوس

 
 
 
 
 

 سعار النفطفي ظل تدهور أ تطور التجارة الخارجية الجزائريةول: المطلب ال 
شهدت التجارة الخارجية الجزائرية انخفاض محسوس، ناتج بالدرجة األولى عن تدهور أسعار 

إلى حدود متدنية جدا.  2016واق العالمية. حيث نجد أن سعر البرميل وصل في بداية سنة سالنفط في األ
ض نتيجة وهو ما أثر بشكل مباشر على قيمة الصادرات الجزائرية. كما شهدت الواردات الجزائر انخفا

 ممارسة الدولة سياسة التقشف. ولمزيد من التفاصيل سوف نتناول ما يلي:

 تجارة الخارجية الجزائرية حجم ال هيكل الفرع الول:
سوف نتناول في هذا الفرع تطور التجارة الخارجية الجزائرية خالل الفترة المحددة بإحدى عشر 

المالحظ هو  الشيء. ولعل 2015نفس الفترة من سنة  . ومقارنتها مع2016المنقضية من سنة  (11) شهرا
 زيادة مستوى العجز المسجل في الميزان التجاري.

 للتجارة الخارجية الجزائرية العام تجاهال أوال: 
التابع للجمارك الجزائرية  حصائياتعالم اآللي واإلالصادرة عن مركز اإل على البياناتبناءا 
 ما يلي: 2016من سنة  شهر 11زائرية في الخارجية الج سجلت التجارة

، حيث سجلت انخفاض قدره 2016مليار دوالر أمريكي لسنة  42.78يقدر الحجم اإلجمالي للواردات بــ: 
 ؛2015شهر لسنة  11: ـبالمائة مقارنة بالنتيجة الخاصة ل 9.85

                                                           
1
 .04، ص2016 صندوق النقد العربي، اإلمارات العربية المتحدة، ،تقرير آفاق االقتصاد العربيالدائرة االقتصادية والفنية،  

 تطور التجارة الخارجية الجزائرية في ظل تدهور أسعار النفطول: المطلب ال 
 تنافسية الصادرات السلعية الجزائريةالمطلب الثاني: 
 إشكالية تدني ترتيب الجزائر في مؤشرات التسهيل التجاري العالميالمطلب الثالث: 
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، وسجلت انخفاض قدره 2016مليار دوالر أمريكي لسنة  25.58جمالي للصادرات بـ: يقدر الحجم اإل
 .2015من سنة  بالمائة مقارنة بنتائج نفس الفترة 20.22

مليار دوالر  17.2قدره  2016شهر من سنة  11وهذا يمكن ترجمته بعجز في الميزان التجاري خالل 
 أمريكي.

 شهر من 11بالمائة خالل  60هذه النتائج توضح أن معدل تغطية الواردات بواسطة الصادرات يقدر بـ 
 .2015من سنة  بالمائة لـنفس الفترة 68. مقابل  2016سنة 

 الجدول الموالينقدم وللمزيد من التفاصيل 
شهر  11و 2015شهر من سنة  11لخارجية الجزائرية خالل يوضح تطور التجارة ا (:21)الجدول رقم

 2016من سنة 
 التطورنسبة  *2016شهر 11 2015شهر  11 القيم بالمليون 

 دوالر أمريكي دينار جزائري  دوالر أمريكي جزائري  دينار (%) 
 -9.85 42782 4677162 47455 4734208 الواردات

 -20.22 25580 2687587 32065 3198292 الصادرات

  résultats provisoires* -17202 -1989575 -15390 -1535916 الميزان التجاري 
 60 68 (%معدل التغطية )

Source: Centre National de l’Informatique et des Statistiques, statistiques du commerce extérieur de 

l’Algérie(Période : Les onze premiers mois 2016), Direction Générale des Douanes, Ministère des Finances, 

p05. 10/12/2016 

http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/statistiques%20onze%20mois%202016.pdf  

 

 الجزائرية الهيكل السلعي للتجارة الخارجيةثانيا: 
لطالما صاحبته منذ االستقالل. أال وهي  ،شكالية جوهريةيعاني هيكل التجارة الخارجية من إ

. ولعل هذه المشكلة حيث تسيطر بنسبة كبيرة جدا ،مشكلة تركز الصادرات الجزائرية في مجال المحروقات
ويمكن أن نوضح هذا من خالل  هي التي جعلت أثر الصدمة البترولية كبير على االقتصاد الوطني.

  مايلي:

 للواردات: بالنسبة -1
ناه، يتضح انخفاض في السلع الغذائية دلى توزيع الواردات كما هو موضح في الجدول أإبالنظر 

 ةمر بالنسباألبالمائة. ونفس  11فقد انخفضت بنسبة  السلع الموجهة لإلنتاجبالمائة، أما  11.34بنسبة 
السلع االستهالكية غير الغذائية التي انخفضت  بالمائة. وكذلك 10.5التي تقلصت بنسبة  سلع المعداتل

  بالمائة.   4.79بنسبة 
  دناهول أيمكن ان نوضح انخفاض حجم الواردات في الجد

  

http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/statistiques%20onze%20mois%202016.pdf
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 .2016شهر من سنة  11و 2015شهر من سنة  11خالل الواردات يوضح (: 22الجدول رقم)
 القيم بالمليون دوالر أمريكي

 نسبة التطور 2016شهر11 2015شهر  11 المواد مجموعة
 %هيكل ال القيم %هيكل ال القيم %

 -11.34 17.61 7532 17.9 8495 السلع الغذائية

 -11.01 30.69 13131 31.09 14755 السلع الموجهة لإلنتاج

 -10.5 33.98 14536 34.23 16242 سلع المعدات

 -4.77 17.72 7583 16.78 7963 غذائيةالغير  االستهالكسلع 

 -9.85 100 42782 100 47455 المجموع

source: Centre National de l’Informatique et des Statistiques, op. cit. p06 

 بالنسبة للصادرات: -2
 ،الخارج في المبيعات من األكبر الجزء تشكل تزال المحروقات ال الجزائرية، الصادرات هيكل في

 الصادرات، حجم إجمالي من بالمائة 93.97 حصة 2016لسنة  شهر األولى 11 لت فيحيث سج  
 .2015 سنة من الفترة نفس مع مقارنة بالمائة 20.66 قدره بانخفاض ولكن

حيث  ،فهي ال تزال هامشية 2016من سنة  ولىشهر األ 11لصادرات خارج المحروقات للفترة ما حصة اأ
مريكي. كما سجلت ار دوالر أملي 1.54أي ما يعادل  ،جمالي الصادراتبالمائة من إ 6.03 رت نسبتها بـد  ق  

 .2015من سنة  بالمائة مقارنة بنفس الفترة 12.73 ـقدر ب نخفاضاهي األخرى 
ساسية خارج المحروقات المصدرة فهي موزعة على المجموعات التالية: حيث تمثل األ فيما يخص المواد

 1.12أي ما يعادل قيمة  ،جمالي للصادراتمن الحجم اإل بالمائة 4.39المنتجات نصف المصنعة نسبة 
بالمائة أي ما يعادل  1.1 ـتقدر ب تأتي في المرتبة الثانية بنسبةما المواد الغذائية أدوالر امريكي.  مليار
بالمائة أي ما  0.29حين تأتي في المرتبة الثالثة المنتجات الخامة بنسبة ي مليون دوالر امريكي. ف 281

الصناعية والسلع االستهالكية غير  خيرا تأتي كل من سلع التجهيزاتمليون دوالر امريكي. وأ 75يعادل 
 بالمائة.  0.06بالمائة و  0.19الغذائية بنسبة 
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 2015شهر من سنة  11خالل للمواد الساسية خارج المحروقات حجم الصادرات (: 23الجدول رقم)
 .2016شهر من سنة  11و

 نسبة التطور 2016شهر  11 2015شهر  11 المنتجات الرئيسية
 %هيكل ال قيمال %هيكل ال قيمال %

 4.33 23.7 365.68 19.83 350.52 أو أزوت كيميائياألسمدة المعدنية 

 -29.52 21.41 330.36 26.51 468.7 ية المكررةالزفتمنتجات الالزيوت وغيرها من 

 -34.65 18.82 290.44 25.14 444.45 اك المائياألموني

 40.6 13.02 200.85 8.08 142.85 شمندرقصب السكر أو 

 -26.95 4.13 63.8 4.94 87.34 فوسفات الكالسيوم

 -13.05 2.35 36.32 2.36 41.77 الهيدروكربونات الحلقية

 1.01 2.07 31.94 1.79 31.62 التمر

 11.26 1.88 28.96 1.47 26.03 حلقيةغير الالكحول 

 -6.95 1.49 23.03 1.4 24.75 والغازات النادرةالهيدروجين 

 - 1.24 19.2 - 0.07 .العازلةالنواقل و  النواقل ،الخيوط

 -14.06 90.12 1390.58 91.52 1618.1 مجموع جزئي

 -12.73 100 1543 100 1768 المجموع

source: Centre National de l’Informatique et des Statistiques, op. cit. p07.  

 للجزائر  ساسيينشركاء التجاريين الال: الفرع الثاني
ر تركيز مع دول االتحاد حجم التجارة الخارجية الجزائرية أكثن ن المعطيات الموالية أبي  ت  
ين ذلك من خالل التحليل ن نب  . أما بقية األقاليم فهي بدرجة أقل ولمزيد من المعلومات يمكن أاألوروبي

 تي:اآل

 الرئيسيين الزبائنأوال: 
ساسي لمبيعات الجزائر نحو تعتبر إيطاليا الزبون األ 2016شهر األولى من سنة  11الفترة خالل 
 بالمائة. 11.53 بنسبة ا فرنساهوتلي .بالمائة 12.67سبانيا بنسبة إبالمائة. وتتبعها  17.24الخارج بنسبة 

 الجزائر.ساسيين لصادرات ائن األبوالجدول الموالي يبن ترتيب الز 
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 القيم مليون دوالر أمريكي          ساسيون للجزائرالزبائن ال (:24)الجدول رقم
 نسبة التطور 2016شهر  11 لزبائن الساسيون ا

% 
  %الهيكل  القيم

 -9.33 17.24 4411 ايطاليا

 -41.79 12.67 3241 اسبانيا

 -29.33 11.53 2949 فرنسا

 21.91 10.9 2788 الواليات المتحدة االمريكية

 107.77 4.91 1257 كندا

 -15.13 4.58 1172 البرازيل

 -38.44 4.28 1094 هولندا

 -36.49 4.12 1053 تركيا

 -54.74 4.05 1035 بريطانيا

 -17.32 3.04 778 بلجيكا

 -15.19 3.03 776 البرتغال

 -28.19 2.22 568 تونس

 164.15 2.19 560 الهند

 -18.87 1.85 473 المغرب

 50.67 1.31 336 أندونيسيا

  87.92 22491 مجموع جزئي

 100 25580 المجموع

source: Centre National de l’Informatique et des Statistiques, op. cit. p08. 
 

 ساسيون لردون او المثانيا: 
دت )شحنت( حيث زو   .2016ولى من سنة شهر األ 11فترة ساسي خالل د األتمثل الصين المور 

 بالمائة. 9.96بالمائة وايطاليا بنسبة  10.22بالمائة من واردات الجزائر. ثم فرنسا بنسبة  18نسبة 
 والجدول الموالي يبين ذلك.
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 القيم مليون دوالر أمريكي          ساسيون للجزائرالموردون ال (:25)الجدول رقم
 نسبة التطور 2016شهر  11 لموردون الساسيون ا

 %الهيكل  القيم %
 1.12 18.01 7705 الصين

 -11.22 10.22 4374 فرنسا

 -4.63 9.96 4263 ايطاليا

 -8.82 7.71 3297 اسبانيا

 -14.29 6.34 2711 المانيا

 -13.69 4.96 2124 الواليات المتحدة االمريكية

 -5.64 4.13 1767 تركيا

 3.86 2.86 1222 االرجنتين

 10.96 2.61 1116 البرازيل

 -11.2 2.22 948 جمهورية كوريا

 -21.89 1.94 829 الهند

 -19.14 1.61 688 بريطانيا العظمى

 -24.39 1.48 633 هولندا

 6.1 1.4 598 السعودية

 -15.24 1.32 566 البرتغال

  76.77 32844 مجموع جزئي

 100 42782 المجموع

source: Centre National de l’Informatique et des Statistiques, op. cit. p09. 

 للجزائر نللشركاء التجاريي وتحليلثالثا: قراءة 
 لنا جملة من المالحظات حول الشركاء يمكن أن نوجزها وفق التحليل التالي:سج  

بالنسبة لنا  نالحظ أن الصين تعتبر أول مورد لنا من حيث السلع الواردة إلى السوق الجزائرية. لكن -1
لى وجود فائض تجاري لصالحها. أي هناك عالقات تجارية غير ما يؤدي إوهذا  .ليست زبون رئيسي

 متكافئة.
شكل لها زبون رئيسي. وهو كذلك الدرجة الخامسة. لكن الجزائر لم تتعتبر ألمانيا مورد تجاري من  -2

بي وكان بإمكاننا أن نستفيد و ور االتحاد األلتبادل التجاري لصالحها. رغم أن ألمانيا عضو فاعل في يعني ا
  وروبي لزيادة التبادالت التجارية معها؛عبر الشراكة مع االتحاد األ ةمن الميزة التفضيلي

فهناك نسب ضئيلة  المشكل اآلخر يبقى مطروح مع دول الجوار )تونس، المغرب، موريتانيا...الخ( -3
 امل االقتصادي المغربي؟جدا. والسؤال المطروح هنا أين هو مصير التك

فنجد على  .هي مع بقية الدول العربية التي تجمعنا معهم منطقة التجارة الحرة ،المالحظة األخرى  -4
سبيل المثال ال الحصر السعودية تأتي في ذيل الترتيب، فهذه تعتبر خسارة كبيرة للدول العربية التي لم 

 صاد الجزائري؛تستفيد من الفرص االستثمارية الموجودة في االقت
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قالع األمور ينبغي توفرها لكي نحدث اإلنستنتج من خالل هذه القراءة والتحليل أن هناك جملة من 
 االقتصادي ونتجنب الصدمة المالية الناتجة عن انهيار أسعار البترول وهي:

 ؛عداد خطة اقتصادية تراعي مكونات وقدرات االقتصاد الجزائري إ  - أ
 ؛توفير مناخ استثمار مناسب - ب
 .التوجه نحو تبني مشروع التنويع االقتصادي - ت

تجسد النموذج االقتصادي  خص هذه النظرة االقتصادية وفق النقاط التالية والتيويمكن أن نل
 :الجديد

 واضحة لألهداف االقتصادية االستراتيجية؛هداف والتطلعات من خالل صياغة تحديد األ -1
سواق والقطاعات االستراتيجية ذات خالل اختيار األانيات المتاحة من تركيز الجهود وفق االمك -2

 المردودية العالية؛
 تحديد معايير النمو المستدام وايجاد فرص العمل المواتية؛ -3
 تحديد الموارد والقدرات الوطنية الرئيسية التي يجب جمعها، والفجوات المراد تغطيتها؛ -4
 طارها الزماني.   صالحات الواجب القيام بها وإالتمكينية للعمل واالتفاق على اإلتوفير البيئة  -5

 2017التعافي االقتصادي للجزائر لسنة : رابعا
بالمائة ونمو القطاع غير  2معاودة القطاع النفطي النمو بنسبة  2017 من المتوقع خالل سنة

عند مستويات مرتفعة نسبيا  ستثماري االبالمائة، وهو ما يستند إلى التوقعات ببقاء اإلنفاق  4النفطي بنسبة 
ن كذلك من المتوقع أ. ةالماضي ة على وتيرة نموهما المحققة السنةومحافظة قطاعي الزراعة والصناع

اجع العائدات النفطية بما المحلية التي ستتأثر بتر  ئتمانيةاالر النشاط االقتصادي باألوضاع يستمر تأث  
بي التي نتج عنها العام السابق تراجع قيمة جنتواصل الضغوطات في سوق الصرف األ لىسيؤدي إ

، ةالمقبل بالمائة في السنة 3.7 لى. وعليه يتوقع ارتفاع طفيف للنمو إبالمائة 25الدينار مقابل الدوالر بنسبة 
شاريع الغاز في الجزائر مرحلة ال سيما في ظل التعافي النسبي المتوقع ألسعار النفط ودخول عدد من م

دوية والحديد النفطية مثل صناعة السيارات واأل النشاط القوي في بعض القطاعات غير ستمرارواج نتااإل
 . 1والصلب التي سيدعمها تحسن آفاق النمو في منطقة اليورو

  

                                                           
1
 .16ص مرجع سبق ذكره، ،2016، تقرير آفاق االقتصاد العربيصندوق النقد العربي،  
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 فسية الصادرات السلعية الجزائريةتناالمطلب الثاني: 
 .تجارية العالميةساهم وجود نظام تجارة دولي حديث يقوم على تحرير التجارة من القيود ال

نافسة عالية من المهارة وجد مى زيادة حدة التنافس العالمي، األمر الذي أمام التجارة علوتالشي الحواجز أ
لقدرة الدول على البقاء داخليا وخارجيا حيث ومدخل  .ة مؤشرا للقوة االقتصاديةصبحت التنافسيوأ .والقوة

لى رحابة السوق العالمي. وإلسقاط ية السوق الصغير إدتعطي التنافسية الشركات فرصة للخروج من محدو 
 بجملة من المؤشرات. على مستوى صادرات الجزائر يمكن أن نستعين هذه المقاربة

 : ترتيب الجزائر ضمن تقرير التنافسية العالميالفرع الول
دراسة هذا التقرير مهمة كونه يحتوي على مؤشرات فرعية لها عالقة مباشرة بالمؤشرات  تعتبر

 الجمركية. مما يعطي صورة جلية عن ترتيب البلد.   

 أوال: مفهوم تقرير التنافسية العالمي
عن منتدى االقتصاد العالمي  الصادر 2016-2015 تأتي الجزائر حسب تقرير التنافسية العالمي 

87في المرتبة 
1 . 

القة بالتجارة الخارجية ن نبين كذلك ترتيب الجزائر ضمن بعض المؤشرات الفرعية التي لها عويمكن أ
 .ضمن تقرير التنافسية العالمية سواقوالوصول إلى األ

سواق السلع، وضمن هذه الركيزة تصنف الجزائر سادسة من تقرير التنافسية كفاءة أحيث تدرس الركيزة ال
اقتصاد. كما نجد كذلك داخل هذه الركيزة مؤشرات فرعية لها عالقة  140صل من أ 134ضمن المرتبة 

ما فيما يخص وجود . أ130التعريفة الجمركية المطبقة نجد ترتيب الجزائر بالقيود الجمركية نذكر منها: 
جراءات الجمركية نجد ترتيب الجزائر خير فيما يخص ثقل اإل. وأ129ب الحواجز غير الجمركية نجد الترتي

118
2.  

خيرة من األيام األالصادر في  2017-2016في حين جاء ترتيب الجزائر في آخر تقرير للتنافسية العالمي 
 كالتالي: 2016سنة 

كفاءة أسواق دولة. أما مؤشرات الركيزة السادسة ) 138ضمن  87العام للجزائر بقي نفسه المرتبة  الترتيب
من أصل  133، وضمن هذه الركيزة تصنف الجزائر ضمن المرتبة العالمي من تقرير التنافسية( السلع
اقتصاد. كما نجد كذلك داخل هذه الركيزة مؤشرات فرعية لها عالقة بالقيود الجمركية نذكر منها:  138

الحواجز  وجود )انتشار(. أما فيما يخص 127المطبقة نجد ترتيب الجزائر  الواجبة التعريفة الجمركيةنسب 

                                                           
1
 World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2015–2016, Geneva, p18. 

2
 Ibid, p95 
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اإلجراءات الجمركية نجد ترتيب الجزائر  )عبء( . وأخير فيما يخص ثقل125غير الجمركية نجد الترتيب 
114

1. 

 : موقع تنافسية الصادرات السلعية ضمن بعض مؤشرات التنافسيةنيااث
 : Diversification Index  مؤشر التنوع -1

جمالي صادراتها، عن حصة السلع الرئيسية لدولة معينة في إ نحراف حصة صادراتيقيس إ
، بحيث 1و 0الصادرات الوطنية لتلك السلع الرئيسية في الصادرات العالمية. ويتراوح قيمة المؤشر بين 

 على.كلما كانت درجة تنوع الصادرات أ  0قترب المؤشر من كلما إ

ز ر هيرفندال _ هيرشمان ويقيس مستوى الترك  يعرف بمؤش   :Concentration Indexز مؤشر الترك   -2
و تنويعها لعة أو مجموعة سلعية محددة أالسوقي لحصة الدولة من الصادرات/ الواردات العالمية في س

لدنيا للمؤشر إلى م اوتشير القي   1و 0ز بين كثر من سلعة ومجموعة سلعية وتتراوح قيمة مؤشر الترك  بين أ
وكما  كبر.ز ألى درجات ترك  م األعلى إقل لكل من الصادرات والواردات فيما تشير القي  درجات تركز أ

 ركزة في المجال النفطي.محيث أن صادرات الجزائر أغلبها مت ،قدمنا في الجداول والتحليالت السابقة
  قيم المؤشرين. ن نبينويمكن من خالل الجدول الموالي أ

 ز وتنوع الصادرات الجزائريةر ترك  قيمة كل من مؤش  (: 26الجدول رقم)
 2013 2005 البلد

 مؤشر التنوع مؤشر التركز عدد السلع المصدرة مؤشر التنوع مؤشر التركز عدد السلع المصدرة

 0.733 0.541 95 0.81 0.588 108 الجزائر
 .202ص مرجع سبق ذكره، ،2015العربي الموحد، التقرير االقتصادي صندوق النقد العربي،  المصدر:

 : Trade Performance Index مؤشر كفاءة التجارة  -3
لتنافسية الصادرات الوطنية في على عدد من المؤشرات الفرعية  حتسابهاهو مؤشر مركب يرتكز 

المصدرة وتنوع ة، تنوع المنتجات سواق العالمية، مثل متوسط نصيب الفرد للصادرات، الحصة السوقياأل
لى ترتيب عام لموقع الدولة المصدرة يؤدي احتساب مؤشر كفاءة التجارة إسواق التصدير العالمية. و أ

 دولة وترتيب فرعي للدول حسب السلع المصدرة وذلك ألربعة عشر مجموعة سلعية رئيسية.  184ضمن 

 رة التنافسية للصادرات الجزائريةتحديات القد: يثانالفرع ال
لى انخفاض القدرة . وهو ما يؤدي إقطاعات التصدير في الجزائر من اختالالت هيكليةتعاني 

 .ز الصادرات في الهيكل السلعي والجغرافي وعدم تنوعهاوبروز ظاهرة ترك   .التنافسية للصادرات العربية
ية كما تواجه الصادرات الجزائر  ور خلل في الهيكل السلعي والخدمي.مما انعكس على االقتصاد وظه
                                                           

1
 World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2016–2017, Geneva, p97. 
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و عالمية سواء كانت سعرية أسواق التمثلة في المنافسة الشديدة في األالعديد من الصعوبات والتحديات الم
مما يعني  .حيث تعتمد الكثير من الصناعات التصديرية الجزائرية على المواد الخام المستوردة .نوعية

نتاج الصناعي الجزائري ية. كما أن اإلدون تطويرها لتصبح ميزة تنافس االعتماد على الميزة النسبية للدولة
بالبحث  هتماماالويعتمد على التكنولوجيا المستوردة دون  .ذو محتوى تكنولوجي ومهاري منخفض

 .1والتطوير لخلق تكنولوجيا داخليا
عند رسم السياسات العامة وتنفيذ الخطط  ،فضال عن تباين دور الدولة في تعزيز الصادرات 

لى باإلضافة إ .اهةداري على درجة عالية من الكفاءة والنز  من خالل جهاز إ .واالجتماعيةصادية االقت
النسبية  وعدم ضبط العالقات .سلبيات التخطيط الصناعي المتعلقة بالتوزيع القطاعي والجغرافي لألنشطة

صادية من خالل دارة االقتوتنظيم كافة الجوانب في نظام اإل نشطة االقتصاديةبين مختلف القطاعات واأل
 . 2تعزيز فاعلية المؤسسات االقتصادية وتحسين مستويات االنتاج والتكنولوجيا

 إشكالية تدني ترتيب الجزائر في مؤشرات التسهيل التجاري العالميالمطلب الثالث: 
يعتبر ترتيب الجزائر في العديد من المؤشرات الصادرة عن الهيئات الدولية المكلفة بإعداد التقارير 
حول مناخ االعمال. وكفاءة سلسلة االمداد على المستوى العالمي متدني. وهذا ما شكل عائق أمام تطور 

 التجارة الخارجية الجزائرية ولمزيد من التفاصيل نقدم ما يلي:  

 عمالجارة عبر الحدود لتقرير أنشطة الول: مؤشر التالفرع ال 
يعتبر هذا المؤشر إحدى المؤشرات األساسية المكونة لتقرير أنشطة األعمال الصادر عن 

تيب الجزائر عمال في الدول ويمكن أن نبين تر مجموعة البنك الدولي الذي يرصد تطورات مناخ األ
 كالتالي:

  

                                                           
والبحث العلمي. خاصة في ظل االزمة المالية  التعليم العالي ظامنإصالح في إطار القطاع الخاص ب ةالجامعهناك توجه جديد يسعى إلى ربط  1

من تنمية موارد الجامعات من القطاع الخاص والخدمات المقدمة تمر بها البالد وإتباع سياسة التقشف. ومن أجل إيجاد تمويل بديل ال بد  التي
 عةالجامبين  عالقةالتعزيز  ىإلزادت الحاجة  سياق ذاتهالوفي  ا بديال لتمويل مؤسسات التعليم العالي.للمؤسسات على نحو متزايد، بوصفها مصدر  

الذي تبذله مختلف دول العالم في سبيل تطوير وضعها االقتصادي وزيادة قدراتها التنافسية  هتماماالنتيجة  ملفت لالنتباهوالقطاع الخاص بشكل 
حركة التبادل وتسهيل  دوليةالالتجارة  رحريل سياسة تظواالهتمام بمواكبة التطور التكنولوجي واالبتكارات العلمية لتطوير القدرات التنافسية في 

 خريجومع سوق العمل، بحيث يكون  جامعةالألهداف التعليم الجامعي ال بد من ارتباط  جسيدا  وتأرجاء المعمورة. بين مختلف  الدولي التجاري 
 عاليالتعليم لاستراتيجيات افي وضع  خاصالقطاع البمشاركة  رتباطاالاالقتصادي. ويتجلى هذا  قالعواالالتنمية  حتياجاتالمواكبين  الجامعة
بالكفايات الجامعية العلمية  الكفاءات البشرية المزودةالتعليمية الجامعية. وهذا يؤدي إلى تأمين احتياجات سوق العمل من  تخصصاتالووضع 
  .المناسبة

2
 .204ص مرجع سبق ذكره، ،2015التقرير االقتصادي العربي الموحد صندوق النقد العربي،  
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 2017نشطة االعمال لسنة ضمن تقرير أيب االقتصاد الجزائري : ترتأوال
. نجد بأن الجزائر 2016عمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي لسنة حسب تقرير أنشطة األ

ما فيما يخص المؤشر أ .156حتلت المرتبة وب من حيث مناخ األعمال. أين إمازالت دون المستوى المطل
 176ز عليه في الدراسة وهو مؤشر التجارة عبر الحدود فمرتبة الجزائر فيه جد متدنية الفرعي الذي نرك  

 .1عالميا
 ثانيا: تطور ترتيب الجزائر في المؤشر الفرعي للتجارة عبر الحدود لتقرير انشطة العمال

  2017 إلى غاية 2008 يمكن في الجدول الموالي أن نبين ترتيب الجزائر من سنة

 -2008 مؤشر التجارة عبر الحدود لتقرير أنشطة العمالضمن  يوضح ترتيب الجزائر (:27)الجدول رقم

2017 
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

 178 176 131 133 129 127 124 122 118 114 ترتيبال
 2017إلى  2006انشطة األعمال من  رإعداد الباحث بالرجوع إلى تقاري المصدر:

 وتقرير تمكين التجارة العالمي 2016: ترتيب الجزائر ضمن مؤشر أداء المداد الدولي لسنة الفرع الثاني
 سوف نتناول ما يلي:

 2016ترتيب الجزائر ضمن مؤشر أداء المداد الدولي لسنة  أوال:
تحسن ملحوظ أين انتقل ترتيبها من  مؤشر أداء اإلمداد الدوليشهدت الجزائر في الترتيب العام ل

2في تقرير  75الى المرتبة  2014تقرير  في 96 المرتبة 
2016. 

 تحليل مكونات المؤشر -1
كما سبق وأن ذكرنا بأن هذا المؤشر يتكون من ستة مؤشرات فرعية وهـو بمثابـة المتوسـط المـرجح 

 للقيم التي تم احتسابها لهذه المؤشرات الفرعية.
 2016قيم المؤشرات الفرعية لمؤشر المداد الدولي لسنة (: 28الجدول رقم)

المؤشررررات 
 الفرعية

 جمارك
customs 

 دقة التوقيت
timeliness 

 الكفاءة اللوجستية
Logistics 

competence 

 الشحن الدولي
International 
shipments 

 البنية التحتية
infrastructure 

 المتابعة واالقتفاء
Tracking & tracing 

القررررررررررررررررريم 
2016 

2.73 3.08 2.91 2.8 2.58 2.86 

Source: Jean-François Arvis and others, Connecting to Compete 2016( Trade Logistics in the Global 

Economy The Logistics Performance Index and Its Indicators),  op.cit, p39. 
                                                           

1
 The International Bank for Reconstruction and Development, Doing Business 2017, The World Bank, 2016, 

p189. 
2 Jean-François Arvis and others, Connecting to Compete 2016( Trade Logistics in the Global Economy The 

Logistics Performance Index and Its Indicators), The International Bank for Reconstruction and 

Development/The World Bank, Washington, 2016, p39. 
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 تطور مؤشر الجمارك الجزائرية ضمن مؤشر أداء المداد الدولي  -2
إلى آخر تقرير في سنة  2007إذا رجعنا إلى التقارير الخاصة بمؤشر أداء اإلمداد الدولي التي بدأت منذ 

 نجد ما يلي: 2016
 الدولي المداد أداء مؤشر ضمن الجزائرية لجماركل الفرعي مؤشرال تطور يوضح(: 29الجدول رقم)

  2016-2007للفترة 
 2016 2014 2012 2010 2007 السنة

 2.73 2.71 2.26 1.97 1.60 قيمة المؤشر الفرعي جمارك

 تجميع الباحث بناء على التقارير الصادرة حول مؤشر أداء اإلمداد الدولي المصدر:
أن المؤشر الفرعي للجمارك الجزائرية عرف ارتفاع خالل السنوات نالحظ من القيم المعطاة في الجدول، 

. وهذا يوضح عزم االدارة الجمركية الجزائرية على التوجه نحو العصرنة وتطوير  2016إلى غاية  2007
 الخدمات الجمركية.

 ويمكن ترجمة هذه المعطيات السابقة وفق الشكل التالي:
 الدولي المداد أداء مؤشر ضمن الجزائرية لجماركل الفرعي مؤشرال تطور( 29الشكل رقم)

 
 إعداد الباحث بناء على المعطيات السابقة المصدر:

 ضمن مؤشر أداء االمداد الدولي   2016إلى غاية  2010جزائر خالل الفترة متوسط ترتيب ال -3
عالميا. أما بقية  88المرتبة  2016الى غاية  2010احتلت الجزائر في متوسط الترتيب للفترة 

 المؤشرات الفرعية سوف نوضحها وفق الجدول التالي: 
 2016قيم المؤشرات الفرعية لمؤشر المداد الدولي لسنة (: 30قم)الجدول ر 

المؤشررررررررررررررررررررررررات 
 الفرعية

 جمارك
 

 دقة التوقيت
 

 الكفاءة اللوجستية
 

 الشحن الدولي
 

 البنية التحتية
 

 المتابعة واالقتفاء
 

المتوسررررط للفترررررة 
2010-2016 

2.42 3.08 2.84 2.62 2.46 2.71 

 .53ص،  2016إعداد الباحث باالعتماد على تقرير المصدر:          

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

2007 2010 2012 2014 2016

 قيمة المؤشر الفرعي جمارك
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مما انعكس على المؤشر  ،نالحظ أنها متوسطة من حيث األداء ،من خالل المؤشرات الفرعية
 الكلي. وهو ما يستدعي زيادة التوجه نحو ترقية خدمات المرفق العام. 

 ثانيا: ترتيب الجزائر ضمن تقرير تمكين التجارة العالمي
في المؤشرات الفرعية جاء ترتيب الجزائر  2016حسب تقرير تمكين التجارة العالمية الصادر لسنة 

 وفق الجدول التاليوالمؤشرات الجزائية التي لها عالقة بالجمارك كالتالي 
 2016 تقرير تمكين التجارة العالميمكونات ترتيب الجزائر ضمن : يوضح (31)الجدول رقم

 2016جزائرالترتيب  المؤشرات 
 المؤشر الفرعي الول: النفاذ إلى السواق

 مؤشر جزئي معدل التعريفة -1
 مؤشر جزئي تعقد التعريفة -2

112 
126 

34 

 إدارة الحدودكفاءة وشفافية الثاني:  الفرعيالمؤشر 
 مؤشر خدمة الجمارك -1

127 
42 

 98 الثالث: البنية التحتية  الفرعيالمؤشر 

 111 الرابع: بيئة االعمال )التشغيلية( الفرعيالمؤشر 

 121 الرتبة الكلية للبلد
                        Source: the World Economic Forum, the global enabling trade report. 2016 

ويحتاج الى بذل الجهود لترقية موقعها بين من خالل الجدول نالحظ أن ترتيب الجزائر متدني 
االقتصاديات. كما نالحظ أن ترتيب الجزائر في المؤشر الجزئي للتعريفة كذلك متدني مما يتطلب اعادة 

  النظر فيه.
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 دارة الجمارك الجزائريةفي نشاط إ ستراتيجيالالتحول المبحث الثاني: 
انفتاح االقتصاديات على بعضها البعض. نتاج تنامي ظاهرة  القرن الواحد والعشرين بإزدياد تسما

من حدة المنافسة بين  ايضات التجارية الثنائية ومتعددة األطراف. وهو ما زاد أالعولمة وزيادة االتفاقي
تطلب تقليل التكاليف على جميع لى ميزة تنافسية مستدامة يالسلع في األسواق العالمية. وأصبح الوصول إ

راد والتصدير المرتبطة بسلسلة اإلمداد الدولية. وبغرض ما في ذلك التكاليف الناتجة عن االستيصعدة. باأل
عملت إلى إيجاد جملة  ،دارة الجمركية في المسار المتعلق بتحسين تنافسية الصادرات الوطنيةاإل انخراط

وإرضاء المتعاملين مركية لى زيادة تحسين مستوى الخدمة الجمن اإلصالحات التي من شأنها أن تؤدي إ
 ،دارة الجمركية ببناء مجموعة من الخطط االستراتيجيةساس قامت اإلمع اإلدارة الجمركية. وعلى هذا األ

والتي كان آخرها المخطط االستراتيجي  .دارة الجمركية الجزائريةل في عمل اإلنقطة تحو   التي تعد فعال
 .2019 -2016لعصرنة الجمارك الجزائرية 

 
 
 
 
 
 
 

      
  

 مدخل تاريخي للجمارك الجزائريةالول:  المطلب
 والحصيلة المحققة 2010-2007برنامج عصرنة اإلدارة الجمركية الجزائرية المطلب الثاني: 
  2019- 2016عرض المخطط االستراتيجي للجمارك الجزائرية المطلب الثالث: 
 الخارجيةسياسة اإلدارة الجمركية الجزائرية نحو ترقية التجارة المطلب الرابع: 
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 ول: مدخل تاريخي للجمارك الجزائريةمطلب ال ال
زت ستعمارية التي تمي  طات تاريخية. بداية من الفترة اإلشهد نشاط الجمارك الجزائرية عدة مح

 ستقاللاإلح االقتصادية للدولة المستعمرة. أما غداة بالتبعية المطلقة للجمارك الفرنسية. وتخدم المصال
لى بلورة النشاط الجمركي في شكل منظم. حيث كانت البداية هدف إفجاءت العديد من المحاوالت التي ت

صبحت في سنة ة. ثم توالت المراسيم والقوانين إلى أن أعبارة عن مديرية فرعية ضمن مديريات وزارة المالي
فيما يخص الهيكل التنظيمي فهو في تغيير مستمر حتى آخر تعديل سنة  مامديرية عامة مستقلة. أ 1982
2011 . 

 ستعماريةاال الجمارك الجزائرية في الفترةول: الفرع ال 
 يتناول هذا الفرع جملة من النقاط يمكن أن نوجزها في التحليل الموالي

 وال: التشريع الجمركيأ
 موضحة كالتالي مر التشريع الجمركي بجملة من التغيرات وهي

 مرحلة صدور أول تشريع جمركي جزائري  -1
ول تنظيم رسمي للجمارك إصدار تشريع قانوني يعتبر أقدمت فرنسا على أ 1835نوفمبر  11في 

ارك على عالقات الجزائر بالخارج. بداية تطبيق القوانين الفرنسية في مجال الجم ويعتبرفي الجزائر. 
من الضرائب عند دخولها الجزائر. أما صل الفرنسي أ عفيت السلع ذات األالجزائر مستعمرة فرنسية وكون 

 .عت للضرائب المعمول بها في فرنساخضخرى فأ  السلع األجنبية األ

 صدور قانون االتحاد الجمركي بين الجزائر وفرنسا -2
صبحت أكي بين الجزائر وفرنسا وبمقتضاه االتحاد الجمر صدر القانون الخاص ب 1867جويلية  17في 

 . 1وكأنها سلع فرنسية السلع المنتجة بالجزائر

 ستعماريةااللجمركية خالل الفترة دارة اتنظيم الثانيا: 
 كان تنظيم اإلدارة الجمركية الجزائرية وفق النمط التالي:

 أثناء الفترة االستعمارية لمديرية العامة للجماركا -1
عين المديران حيث ي   ،يتكون من مديريتين عامتين ستعماراال دارة الجمارك خاللتنظيم إ كان

مديرية عامة للجمارك بفرنسا  خيرتين في:وتتمثل هاتين األ .رار من رئيس الجمهوريةالعامين للجمارك بق

                                                           
1
 .262، صمرجع سبق ذكره زايد مراد، 
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المديرية العامة للجمارك بالجزائر تحت وصاية ورقابة المديرية تعمل . و مديرية عامة للجمارك بالجزائرو 
 بقاء السيطرة.سا. والغرض من ذلك هو إجمارك بفرنالعامة لل

 المديريات الجهوية أثناء الفترة االستعمارية -2
مديريات جهوية تسير من طرف مدراء جهويين معينين من  تتكون المديرية العامة للجمارك بالجزائر من

 :1لها مكاتب جمارك تابعة للمديريات الجهوية، والتي تتمثل فيو  .قبل المدير العام
 ؛: تشمل عماالت الوسطللجزائر الوسطىالمديرية الجهوية  .1
 ؛المديرية الجهوية لوهران: تشمل عماالت الغرب .2
 ؛المديرية الجهوية لقسنطينة: تشمل عماالت الشرق  .3
 ما الصحراء فكانت عبارة عن منطقة عسكرية.أ .4

 أثناء الفترة االستعمارية داري والبشري للجماركلالتسيير ا -3
فالفئة العملية هي التي تقوم باإلجراءات  .داريةمن فئة عملية وفئة إ الجمركية دارةاإل تتشكل

أما الفئة اإلدارية تتمثل في العاملين في اإلدارات  الجمركية ويتم تكوينهم بمدرسة الجمارك بشرشال.
تكوين فئتي عوان تحقيق، مراقبين ومفتشين، حيث يتم ين، أ داريالمركزية أو الجهوية وتتمثل في أعوان إ

 المفتشين والمراقبين في المدرسة الفرنسية بنوبي.

 الجزائرية بعد االستقاللالجمارك الفرع الثاني: 
ة التنفيذية للحكومة الجمارك سوى مصلحة من المصالح التابعة للهيئ بعد االستقالل لم تكن

ن نسردها وفق سياقها يمكن أ م جاءت مجموعة من التغيراتث .، مكلفة بمراقبة التجارة الخارجيةالجزائرية
 الزمني كالتالي:

 دارة الجمركية بمثابة مديرية فرعيةمرحلة ال أوال:
لحة ضمت مصمديرية نتج أالمتعلق بتنظيم وزارة المالية،  الرئاسي المرسوم صدر 1963فريل في أ .1

  التحويالت الخارجية والجمارك.
وانبثقت عنها مديريتان  .صدر قرار وزاري حدد مهام المديرية المختلطة 1963ماي  15في  .2

 مكلفة بالتشريع وحل المنازعات الجمركية المديرية الفرعية للجمارك فرعيتان منفصلتان هما:
 المديرية الفرعية للتحويالت الخارجية.و 

انشئت المديرية الذي من خالله ، 04/09/1964بتاريخ  64-279ر المرسوم رقم صد 1964في سنة  .3
لى مديرية وطنية مع ويل الجمارك من مديرية فرعية إحتم ت . وبالتاليالوطنية للجمارك الجزائرية

                                                           
1
  Paul moucheront, les douanes en Algérie, Algérie, 1907. 
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مصلحة خارجية متواجدة  34تشرف على  .بقائها محدودية االستقاللية في التسيير واالعتمادات
 لخ(واألجور...إ اداتاالعتم)تابعة للوالي فيما يخص تسيير على مستوى الواليات 

 م دور الجماركالذي دع   18/10/1971ؤرخ في الم 71-254ر المرسوم رقم صد 1971في سنة  .4
 ربعة مديريات فرعية:ز مسارها بعد أن أعيد تنظيمها إلى أوعز  
 ؛الجباية والمنازعاتمديرية  - أ

 ؛االقتصادية ومراقبة التجارة الخارجية والصرف األنظمةمديرية  - ب
 ؛حصائياتالتشريع واإلمديرية  - ت
 تنظيم المصالح.مديرية  - ث

 ثانيا: مرحلة االستقاللية القانونية والدارية
 .1الذي يعتبر الوثيقة التشريعية المرجعية 1979 الجمارك قانون  صدور 1979سنة  في .1
ترقية  تم 1982جوان  17المؤرخ في  82-238المرسوم الرئاسي رقم صدور  1982في سنة  .2

دارية والمالية. وبمقتضى تتميز باالستقاللية اإل .لى مديرية عامةالجمارك من مديرية وطنية إ
بحيث  يساعده في ذلك مدير عام مساعد.و  .المرسوم السابق فإنه يتولى المديرية العامة مدير عام

 اقبة الوالئية.قسام المر زيادة على أ .من خمسة مديريات مركزية المديرية العامة للجمارك تتكون 
 :2تتمثل المديريات الخمس المركزية في

 ؛نظمة الجمركية والجبايةمديرية األ - أ
 ؛مديرية التنظيم والمنازعات الجمركية - ب
 ؛مديرية الدراسات والتخطيط - ت
 ؛مديرية الموظفين والتكوين - ث
 مديرية تسيير االعتمادات والوسائل. - ج

والمتضمن تنظيم  1990اكتوبر  20بتاريخ  324-90المرسوم التنفيذي رقم  صدور 1990في سنة  .3
ربعة خالله قسمت اإلدارة المركزية إلى أ. ومن المصالح المركزية للمديرية العامة للجمارك

 :3مديريات مركزية وهي
 ؛نظمة الجمركية االقتصاديةمديرية األ - أ

                                                           
1

، 30، العدد يتضمن قانون الجمارك 1979يوليو سنة  21الموافق  1399شعبان عام  26المؤرخ في  07-79قانون رقم الجريدة الرسمية،  
 .678الجزائر: ص

2
 لوزارة المركزية االدارة تنظيم يتضمن 1982 يوليو 17 الموافق 1402 عام رمضان 25 في مؤرخ 238-82 رقم مرسومالجريدة الرسمية،  

 .1415ص: الجزائر ،29 العدد المالية،
، 45، العدد يتضمن تنظيم االدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك 1990اكتوبر  20مؤرخ في  324-90الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي رقم  3

 . 1417، الجزائر: ص1990توبر اك 24الصادرة بتاريخ االربعاء 



 تسهيل التجارة الخارجية الجزائرية من منظور عصرنة اإلدارة الجمركية ........................................................ الفصل الرابع

 

281 
 

 ؛مديرية المنازعات ومكافحة التهريب - ب
 ؛ليمديرية التشريع واإلحصائيات واإلعالم اآل - ت
 مديرية الموظفين والوسائل. - ث

الذي نص على  1991مارس  16المؤرخ في  76-91صدور المرسوم التنفيذي رقم  1991في سنة  .4
ورؤساء المراكز الوطنية وتم تنظيم المصالح الخارجية إلدارة  .تزويد المدير العام بمدراء دراسات

 .1مفتشية اقسام 36مديريات جهوية و  10بـ الجمارك 
 صبحتأبموجبه  27/12/1993المؤرخ في  329-93المرسوم التنفيذي رقم صدور  1993في سنة  .5

 :2وهي ة تحتوي على سبعة مديريات مركزيةالمديرية العام
 شريع الجمركي والتقنيات الجمركية؛مديرية التنظيم والت - أ

 ؛مديرية المنازعات - ب
 ؛مديرية مكافحة الغش - ت
 ؛مديرية القيمة والجباية - ث
 ؛مديرية الموارد البشرية - ج
 ؛مديرية الوسائل االمدادية والمالية - ح
 مديرية الوقاية واالمن.  - خ

المعدل والمتمم للمرسوم  26/08/1995المؤرخ في  25-95صدور المرسوم التنفيذي  1995في سنة  .6
 :3وهماتم ادراج مديريتين جديدتين  329-93التنفيذي رقم 

 ؛مديرية التكوين - أ
 .مديرية المراقبة الجمركية للمحروقات - ب

  

                                                           
، 12، العدد بتنظيم المصالح الخارجية لدارة الجمارك وعملهايتعلق  1991مارس  16مؤرخ في  76 -91الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي رقم  1

  .421م، الجزائر: ص1991مارس  20الصادر بتاريخ االربعاء 
، العدد يتضمن تنظيم االدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، 1993ديسمبر  27مؤرخ في  329-93الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي رقم  2

 . 41م، الجزائر: ص1993ديسمبر سنة  28الثالثاء  ، الصادر بتاريخ 86
 13المؤرخ في  329-93يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم ، 1995غشت  26مؤرخ في  251-95الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي رقم  3

االربعاء  ، الصادر بتاريخ47لعدد ، اوالمتضمن تنظيم االدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك 1993ديسمبر سنة  27الموافق  1414رجب 

 .07ص م، الجزائر،1995غشت  30
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 ثالثا: مرحلة تعديل القانون الجمركي
 1979الذي جاء ليعدل ويتمم قانون الجمارك لسنة  10_98  رقم القانون صدور  1998في سنة  .1

لغى البعض ليكون في صيغة جديدة تناسب تطلعات االقتصاد حيث عدل الكثير من المواد وأ
 .1الجزائري 

دخل العديد من التعديالت حيث الذي أ 63-08صدور المرسوم التنفيذي رقم  2008في سنة  .2
( مدراء دراسات وسبع 05خمس )مديرية مركزية و  11صبحت المديرية العامة للجمارك تتكون من أ
 .2( رؤساء دراسات07)

الذي يوضح تنظيم المصالح الخارجية  421 -11صدور المرسوم التنفيذي رقم  2011في سنة  .3
 .3للمديرية العامة للجمارك

 والتدرج في الرتب الجمركية الجزائرية يةركلإلدارات الجم: الهيكل التنظيمي الفرع الثالث
تتكون المديرية العامة للجمارك الجزائرية من مجموعة من المديريات الفرعية التي توكل لها مهمة 

مجموعة من المديريات الجهوية تمارس المهام الجمركية التسيير الفعال للشؤون الجمركية. كما يوجد هناك 
سلم في الرتب يتم اتباعه في التدرج على المستوى اإلقليمي. باإلضافة إلى مفتشيات األقسام. ويوجد 

 ولمزيد من المعلومات يمكننا أن نسلط الضوء على ما يلي:  .الوظيفي

 ئريةأوال: الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للجمارك الجزا
 يمكن أن نوضح الهيكل التنظيمي للمديرية العامة من خالل الشكل التالي

  

                                                           
1
الموافق  1399شعبان عام  26المؤرخ في  07-79يعدل ويتمم القانون رقم ، 1998غشت  22مؤرخ  10-98الجريدة الرسمية، قانون رقم  

 .06م، الجزائر: ص1998 غشت 23، الصادر بتاريخ االحد 61، العدد والمتضمن قانون الجمارك 1979يوليو سنة  21
 11، العدد يتضمن تنظيم االدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، 2008فبراير  24مؤرخ في  63 -08الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي رقم  2

 .17م، الجزائر:ص2008مارس  2، الصادر بتاريخ 
، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها، 2011ديسمبر  8مؤرخ في  421-11الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي رقم  3

 . 15م، الجزائر: ص2011ديسمبر  14، الصادر بتاريخ 68العدد 
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 مديرية العامة للجمارك الجزائرية( لل2017الهيكل التنظيمي الحالي ): (30)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

، تنظيم االدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصالحياتها، المتضمن 2017فيفري  20مؤرخ في  90-17المصدر: مرسوم تنفيذي رقم 
 .09، ص13، الجزائر، العدد:  2017فيفري  26للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ: الجريدة الرسمية 

 المديريات الجهوية ومفتشيات القسامسير ثانيا: 
ويوجد  تعتبر المديرية الجهوية للجمارك بمثابة التمثيل المحلي للمديرية العامة في تلك الناحية.

 85البعدية ؛  مصلحة جهوية للمراقبة 15مفتشية أقسام؛  52مديرية جهوية؛  15على المستوى الوطني 
 .  1مراكز حدودية برية 26فرقة جمركية؛  380مكتب جمركي؛ 

 :لمزيد من التفاصيل ندرس ما يليو 

 المهام المنوطة بالمديريات الجهوية للجمارك -1
 :2ما يليب تقوم المديرية الجهوية للجمارك التي يشرف على سير شؤونها مدير جهوي 

                                                           
1
 .09، ص2015، الجمارك الجزائرية، الجزائر، ، مجلة الجماركالجمارك في قلب التطور االقتصاديالمديرية الجهوية للجمارك سطيف،  
2
 .15، مرجع سابق ذكره، ص2011ديسمبر  14، 68، العدد الرسميةريدة الج 

 المدير العام للجمارك

 دراسات يري مد (2) 
  ( رؤساء دراسات6)

 المفتشية العامة

 وتسيير المخاطرمديرية االستعالم 

وتأطير  مديرية المنازعات
 قباضات الجمارك

 عالم والتصالمديرية ال

 موارد البشريةمديرية ال

نظمة ريع والتنظيم وال مديرية التش
 الجمركية

 مديرية الجباية والتحصيل

مديرية األمن والنشاط العملياتي 

 للفرق

 مديرية إدارة الوسائل

 حقيقات الجمركيةمديرية الت

 العصرنة واالستشرافمديرية 

 المراكز الوطنية

 المديريات الجهوية للجمارك
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دفع عمل جميع المصالح الجمركية الواقعة ضمن نطاق اشرافها وتنشيطها وتنسيقها  - أ
 وانسجامها؛

 د للقوانين الجمركية ومحاربة كل أشكال الغش والتهريب؛السهر على التنفيذ الجي   - ب
 بحث االستعالم الجمركي وجمعه واستغالله؛ - ت
 صورة المؤسسة الجمركية؛االنصات لطعون وشكاوي المتعاملين والسهر على المحافظة على  - ث
 في جميع المصالح؛ وصيانتهالي المشاركة في إدخال اإلعالم اآل - ج
 مصالح الجمارك ومكاتبها ومراكزها وفرقها؛ ألنشطةممارسة الرقابة الداخلية  - ح
تسيير االعتمادات والنفقات بكل اشكالها الموضوعة تحت تصرف المدير الجهوي بصفته  - خ

 اآلمر بالصرف الثانوي 
 الموارد البشرية والمشاركة في أعمال تحسين المستوى وضمان ظروف عمل مواتية؛ تسيير - د
 السهر على تزويد المصالح بالهياكل القاعدية والوسائل والتجهيزات الالزمة للعمل؛ - ذ
 السهر على أمن المستخدمين والمستعملين واالمالك داخل مصالح الجمارك؛ - ر
 رة الجمارك؛المحافظة على االرشيف الجهوي والمحلي إلدا - ز
 إعداد االحصائيات وارسالها الى المديرية العامة؛ - س
تمثيل المديرية العامة للجمارك على مستوى المقاطعة الجهوية المعنية أمام السلطات المدنية  - ش

 والعسكرية؛

 تنظيم المديرية الجهوية للجمارك -2
 :تنظم المديرية الجهوية للجمارك في

أقسام جمارك؛ مكاتب جمارك؛ مفتشيات رئيسية؛ قباضات جمارك؛ مصالح  مديريات فرعية؛ مفتشيات
 الحراسة الجمركية؛ فرق الجمارك؛ مراكز الجمارك.

 المديريات الفرعية المكونة للمديرية الجهوية -3
 :1بغرض السير الجيد للمديرية الجهوية للجمارك فهي تتكون من

 مديرية فرعية للتقنيات الجمركية - أ
 للمنازعات الجمركية والتحصيلمديرية فرعية  - ب
 مديرية فرعية لإلعالم اآللي واالتصال - ت
 مديرية فرعية إلدارة الوسائل - ث
  قسم التحقيقات واالستعالم الجمركي - ج

                                                           
1
 .16، مرجع سابق ذكره، ص2011ديسمبر  14، 68، العدد ريدة الرسميةالج 
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لإلشارة فقط، إذا كانت أهمية العمل الجمركي في ميدان مكافحة الغش والتهريب و/أو في مجال تسيير 
يمكن أن تضم المديرية الجهوية للجمارك زيادة توى المديرية الجهوية تبرر ذلك. وسائل النشاط على مس

 تكلفان: الحراسة الجمركية؛ الهياكل القاعدية والتجهيزات. (2)اثنتين أو  (1) على ذلك مديرية فرعية واحدة
ريات فرعية لكل يحدد بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية التنظيم في مدي

 إلى ثالثة مكاتب جهوية لكل مديرية فرعية. (2)مديرية جهوية. وكذا التنظيم في مكتبين 
التحقيقات  أما ميادين االختصاص الوظيفي للمديريات الفرعية والمكاتب الجهوية. وكذا سير أقسام

 (6)الى ست  (2)واالستعالم الجمركي بقرار من وزير المالية. كما تضم المديرية الجهوية للجمارك اثنتين 
ويمكن في قسام للجمارك حسب امتداد المقاطعة الجهوية أو حسب أهمية النشاطات الجمركية.  مفتشيات أ

      ارك بسطيف سبيل المثال ال الحصرهذا المقام أن نبين الهيكل التنظيمي للمديرية الجهوية للجم
  .(5)انظر الملحق رقم

 مهام مفتشيات القسام: -4
تكلف مفتشية أقسام الجمارك الموضوعة تحت سلطة المدير الجهوي والمسيرة من طرف رئيس مفتشية 

 :1األقسام بما يلي
 ضمان التطبيق األمثل للقانون الجمركي؛ .1
 القواعد والقوانين المسيرة للمستودعات الجمركية؛ احترام .2
 دراسة الطعون المقدمة من طرف المتعاملين؛ .3
 اعداد االحصائيات وارسالها الى المديرية الجهوية عند الحاجة؛ .4
   ممارسة السلطة السليمة على كافة العاملين في االدارة الجمركية. .5

بحيث يحدد عدد مكاتب األقسام بقرار . (6)إلى ستة مكاتب أقسام  (3)وتضم مفتشية أقسام الجمارك ثالثة 
مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ويوجد ضمن مفتشية أقسام الجمارك مكتب 

 لحة للحراسة الجمركية على األقل.جمارك ومص
 جمارك بجاية.ام سبالنسبة للهيكل التنظيمي نقترح الهيكل الخاص بمفتشية أق

 (6)أنظر الملحق رقم  
  

                                                           
1
 .17، مرجع سابق ذكره، ص2011ديسمبر  14، 68، العدد ريدة الرسميةالج 
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 دارة الجمركيةتدرج في الرتب في ال: الثالثا
نوفمبر  14الموافق  1431ذي الحجة عام  08المؤرخ في  286 -10حسب المرسوم التنفيذي رقم 

 ، الذي يتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بإدارة الجمارك.2010سنة 
 :1منه على ما يلي 03الذي نصت المادة 

 ؛عوان الفرق أ سلك  .1
 ؛سلك الضباط .2
 ؛سلك المفتشين .3
 سلك المراقبين العامين. .4

سالك ين ينتمون إلى األالموظفون الذمن نفس المرسوم فإن  04وحسب المادة  ،ودائما في نفس السياق
منه حماية االقتصاد الوطني وأن بضمان عاله مكلفو أ  03الجمارك والمذكرون في المادة الخاصة بإدارة 

 حكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمطبقة في هذا المجال.ثمة هم مكلفون بتطبيق األودعمه. ومن 
 في إدارة الجمارك الجزائرية سالك والرتب الجمركيةيوضح ال (:32)الجدول رقم

 سالكال
CORPS 

 الرتب
GRADES 

 عوان الفرق أ
Agents de brigades 

 عون حراسة
Agent de surveillance 

 عون رقابة
Agent de contrôle 

 عريف
Brigadier 

 باطالض  
Officiers 

 ضابط الفرق 
Officier de brigade 

 ضابط الرقابة
Officier de contrôle 

 المفتشون 
Inspecteurs 

 مفتش رئيسي 
Inspecteur principal 

 مفتش عميد
Inspecteur divisionnaire 

 المراقبون العامون 
Contrôleurs généraux 

 مراقب عام
Contrôleur général 

 مراقب عام رئيس
Contrôleur général en chef 

 .05: نفس المرجع السابق، صالمصدر

 
                                                           

1
القانون الساسي الخاص بالموظفين المنتمين ، الذي يتضمن 2010نوفمبر  14المؤرخ في  286 -10الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم  الجريدة 

 .04، الجزائر: صلألسالك الخاصة بإدارة الجمارك
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 الفرع الرابع: توجه الجمارك الجزائرية نحو االتفاقيات الثنائية الدولية ومجاالت التعاون 
لة من من خالل عقد جم ،على المحيط الخارجي االنفتاحإدارة الجمارك الجزائرية نحو  سعت

وهذا لزيادة التنسيق  .وروبية، سواء منها الدول العربية أو األمن الدول االتفاقيات الدولية مع العديد
 و التالي:ف نوجزها على النحو وس .من خبرات الدول في تسيير االدارة الجمركية واالستفادةالجمركي 

 فريقيةمع دول الجور والدول العربية والاالتفاقيات المبرمة وال: أ
 يمكن أن ندرجها وفق الطرح التالي:

 وتونس بين الجزائر في المجال الجمركياالتفاقية المتعلقة بتبادل المساعدة  -1
ديسمبر  24االتفاقية السابقة بين البلدين  بتونس. وهي تعوض 1981يناير  09عقدت هذه االتفاقية بتاريخ 

 :1. وتهدف إلى1971
ي يحجز توريدها في كل من دارات الجمركية للدولتين بعضها البعض بقائمات البضائع التت علم اإل - أ

 ترابهما؛
ارضة التصدير في اتجاه التي في سلطتها لمع ،جراءاتتتخذ اإلدارة الجمركية لكل بلد كل اإل - ب

 خرى؛األخرى للبضائع الحجز توريدها في هذه الدولة الدولة األ
جراءات خاصة قصد مراقبة البضائع المعروفة بأنه مكن لإلدارات الجمركية للدولتين أن تتخذ إي - ت

 تجرى في شأنها تجارة غير شرعية بين ترابيهما؛
كة دارات الجمارك بعضها بعض بقائمة مكاتب الجمارك الموجودة طول الحدود المشتر علم إت   - ث

ذا اقتضى الحال بكل تغيير يطرأ . وإوقات عملهاوأ وباإلرشادات الخاصة بمؤهالت هذه المكاتب
 على هذه االرشادات.

 ماليو  الجزائر مجال الجمارك بيناتفاقية التعاون الداري في  -2
 :2ببماكو وهي تهدف إلى 1981ديسمبر  04يرجع تاريخ توقيع هذه االتفاقية إلى 

متعاقد إلدارة الطرف اآلخر، تلقائيا أو بطلب في صورة  الجمركية التابعة لكل طرفدارة تقدم اإل - أ
لديها، بخصوص العمليات المكتشفة  جميع المعلومات التي تتوفر ،و نسخ مطابقة للوثائقتقارير أ

 خر؛للتشريع الجمركي الخاص بالطرف اآلن تشكل مخالفة أو المعتزمة تشكل أو يبدو أ

                                                           
1
 Journal Officiel (02 mars 1982), décret  n° 82-91 du 20 février 1982 portant ratification de la convention 

d'assistance administrative entre algérienne démocratique et populaire et la république tunisienne en vue 

de prévenir et de rechercher les infractions douanières, faite à Tunis, le 09 janvier 1981, p 302. 
2
Journal Officiel (21 juin 1983), décret  n° 83-400 du 18 juin 1983 portant ratification de la convention 

d'assistance administrative mutuelle en matière douanière  entre algérienne démocratique et populaire et 

la république du mali, signée à Bamako, le 04 décembre 1981, p 1142. 
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ا كل خبر قد يكون مفيد   ،خرإلى إدارة الطرف اآل الجمركية التابعة لكل طرف متعاقددارة تبلغ اإل - ب
المستعملة الرتكابه و الطرق الجديدة تشريع الجمركي. وال سيما الوسائل أبخصوص أي انتهاك لل

فيما يتعلق بالطرق  ،و المقتطفات من التقارير التي تحررها مصالح االستقصاء لديهوتقدم النسخ أ
 صة التي استخدمت؛الخا

تتخذ اإلدارتان الجمركيتان لدى الدولتين تدابير ليكون الموظفون التابعون لمصالحهما المكلفة  - ت
 بمحاربة المخالفات الجمركية وتتبعها وردعها في اتصاالت شخصية مباشرة لتبادل المعلومات.

  بين الجزائر وليبياالمتبادل الجمركي اتفاقية التعاون الداري  -3
 :1بطرابلس ومن بين أهدافها نذكر 1989ابريل  03ت المصادقة على االتفاقية بتاريخ كان

التعاون في مجال التأكد من القيمة الجمركية ومدى سالمة التسجيل في البند التعريفي المالئم  - أ
 والتأكد من منشأ البضاعة؛

و يشك بأنها تخالف البضائع التي تكون موضوع تحايل أ تا الجمارك بكال البلدين قوائمتتبادل إدار  - ب
 التشريعات الجمركية الخاصة بكل منهما.

  موريتانياو  الجزائر المتبادل بينالجمركي اتفاقية التعاون الداري  -4
 :2بمدينة نواقشط. ومن بين أهدافها ما يلي 1991فيفري  14كان توقيع هذه االتفاقية بتاريخ 

على دارات الجمركية للطرفين المتعاقدين بناء ، تتبادل اإلالتشريعية والتنظيميةحكام في إطار األ - أ
مر ذلك المعلومات الكفيلة بضمان التحصيل الصحيح للحقوق طلب وبعد تحقيق، إن اقتضى األ

والرسوم، ال سيما تلك المعلومات التي من شأنها تسهيل تحديد القيمة الجمركية والنوع التعريفي 
 ئع؛ومنشأ البضا

دارات الجمركية لكال الطرفين المتعاقدين قوائم البضائع المعروفة بأنها تشكل موضوع تتبادل اإل - ب
 تيارات تحايل تخالف التشريعات الجمركية الخاصة بكل منهما؛

قى مصالح البحث التابعة لها ن تبلطرفين المتعاقدين الترتيبات من أجل أدارات الجمركية لتتخذ اإل - ت
قصد تسهيل تدارك المخالفات للتشريعات الجمركية الخاصة بكل من البلدين تصال مباشر على إ

 والبحث عنها وقمعها وذلك بواسطة تبادل المعلومات.
 

                                                           
1
Journal Officiel (13 septembre 1989), décret présidentiel  n° 89-172 du 12 septembre 1989 portant 

ratification de la convention d'assistance mutuelle administrative entre la république algérienne 

démocratique et la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste en vue de prévenir de rechercher et 

de réprimer les infractions douanières, signée à tripoli, le 03 avril 1989, p 907.  
2
 Journal Officiel (11 mars 1992), décret présidentiel  n° 92-107 du 07 mars 1992 portant ratification de 

l'accord d'assistance mutuelle administrative entre la république algérienne démocratique et la 

république islamique de Mauritanie en vue de prévenir de rechercher et de réprimer les infractions 

douanières, signée à Nouakchott, le 14 février 1991, p 428. 
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 والمغرب بين الجزائرالمتبادل الجمركي اتفاقية التعاون الداري  -5
المغربية. ومن بين أهداف  بالدار البيضاء 1991ابريل  24تمت المصادقة على هذه االتفاقية بتاريخ 

 :1هذه االتفاقية نذكر ما يلي
و المناهج الحديثة المعلومات التي تتعلق بالوسائل أ دارتا الجمارك لكلتا الدولتين كلتتبادل إ - أ

و نصوص التقارير المحررة من طرف مصالحهما رتكاب الغش، كما تتبادالن نسخا أالمستعملة ال
 رتكاب هذا الغش؛التي أستعملت إل ة بالبحث والمتعلقة بالطرق المختص

مر ذلك كل ، وبعد تحقيق إن اقتضى األكال البلدين بناء على طلببادل إدارتا الجمارك لتت - ب
القيمة الجمركية، النوع حقوق والرسوم خاصة المتعلقة بـ:)تضمن التحصيل التام لل يالمعلومات الت

 .التعريفي والمنشأ(

 ومصر  المجال الجمركي بين الجزائرفي اتفاقية تعاون إداري متبادل  -6
 : 2بالجزائر ومن بين أهدافها نذكر 1996يوليو  31تمت المصادق على هذه االتفاقية بتاريخ 

ساسية الخاصة بالضبط التام للرسوم والحقوق والتعاون المشترك في العناصر األ تبادل المعلومات - أ
 والمنشأ(؛الجمركية )القيمة لدى الجمارك، البند التعريفي 

شخاص والمركبات المشكوك فيها والتي تشكل لومات حول حركة كل من: السلع، األتبادل المع - ب
 خطر على التجارة المشروعة؛

، طبقا لهذه ستعمال المعلومات والمستندات المتحصل عليهايجوز لإلدارة الجمركية ألحد الطرفين إ - ت
 لجمركي الخاص بكل منهما.مام السلطات القضائية وفي حدود التشريع ااالتفاقية أ

 ردنال بين الجزائر و المتبادل الجمركي اتفاقية التعاون الداري  -7
 :3. ومن بين أهدافها نذكر1997سبتمبر 16تمت المصادقة على هذه االتفاقية بتاريخ 

التي تضمن  خباراتتتبادل اإلدارتان الجمركيتان بناء على طلب أو تلقائيا كل المعلومات واإل - أ
 التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها؛

                                                           
1
 Journal Officiel (21 juin 1992), décret présidentiel  n° 92-256 du 20 juin 1992 portant ratification de la 

convention d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir de rechercher et de réprimer les 

infractions douanières entre la République algérienne démocratique et le Royaume du Maroc, signée à 

Casablanca, le 24 avril 1991, p 1064. 
2
Journal Officiel n° 63 (28 septembre 1997), décret présidentiel  n° 97-357 du 27 septembre 1997 portant 

ratification de la convention d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir de rechercher et de 

réprimer les infractions douanières entre la République algérienne démocratique et la république arabe 

d'Egypte, signée à Alger, le 31 juillet 1996, p 10. 
3
 Journal Officiel n° 83 (08 novembre 1998), décret présidentiel  n° 98-340 du 04 novembre 1998 portant 

ratification de la convention d'assistance mutuelle administrative en vue d'appliquer correctement la 

législation et de prévenir de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la République 

algérienne démocratique et le royaume hachémite de Jordanie, signée à amman, le 16 septembre 1997, p 04. 
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داري وفق هذا حصل عليها في إطار التعاون اإلو المعلومات المتيجب أن تستعمل االخبارات أ - ب
الجمركيتين ما لم ترخص صراحة  دارتين، ومن قبل اإلاالتفاق خصيصا ألغراض هذا االتفاق

 خرى.متها بالسماح باستعمالها ألغراض أخرى أو من طرف سلطات أرة الجمركية التي قددااإل

 وسوريا في المجال الجمركي بين الجزائراتفاقية التعاون الداري المتبادل  -8
 :1بدمشق. ومن بين أهدافها نذكر 1997سبتمبر  14تم التصديق على االتفاقية بتاريخ 

خبار التي تضمن ائيا كل المعلومات واألو تلقطلب أدارتان الجمركيتان بناء على تتبادل اإل - أ
 التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها؛

والخاصة بالمسائل  .و تلقائيا كل المعلومات التي تحوزهاتبلغ كل إدارة جمركية بناء على طلب أ - ب
تجاهات الجديدة والتي أثبتت فعاليتها. وكذا اإلالجديدة لمكافحة الغش الجمركي  المتعلقة التقنيات

 ساليب المستعملة الرتكابها.المخالفات الجمركية والوسائل واألالمتعلقة ب

 التعاون الجمركي بين الجزائر وجنوب افريقيا اتفاقية  -9
 :2بالجزائر. ومن بين أهدافها نذكر 1998افريل  28تمت المصادقة على هذه االتفاقية بتاريخ 

التي تضمن التطبيق  تلقائيا كل المعلومات وتتبادل اإلدارتين الجمركيتين بناء على طلب أ - أ
 وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها؛ .الصحيح للتشريع الجمركي

بحيث  ،بين بلديهمادارتان الجمركيتان قوائم البضائع التي قد تشكل موضع التهريب تتبادل اإل - ب
 ينبغي عند الحاجة تحيين هذه القوائم؛

ة لمكافحة الغش يددارتان الجمركيتان بعضهما البعض فيما يخص التقنيات الجدتساعد اإل - ت
 والتدليس.

 
 
 
 
 

                                                           
1
Journal Officiel n° 13 (15 mars 2000), décret présidentiel  n° 2000-56 du 13 mars 2000 portant ratification 

de la convention d'assistance mutuelle administrative en vue d'appliquer correctement la législation et de 

réprimer les infractions douanières entre la République algérienne démocratique et la république arabe 

syrienne, signée à Alger, le 31 juillet 1996, p 10. 
2
Journal Officiel n° 13 (09 février 2003), Décret présidentiel n°03-60 du 7 février 2003 portant ratification 

de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 

Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relative à l’assistance administrative mutuelle entre 

leurs administrations douanières, signée à Alger le 28 avril 1998 et l’échange de lettres signées le 7 octobre 

2000 et le 17 septembre 2001, p03. 
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 في المجال الجمركي بين الجزائر ونيجيريااتفاق المساعدة الدارية المتبادلة  -10
 :1بالجزائر. ومن بين أهدافها نذكر ما يلي 2003مارس  12تم التصديق على هذه االتفاقية بتاريخ 

جراءاتها الجمركية كل المعلومات الخاصة بتشريعها وإ دارة المطلوبة بناء على طلبتقدم اإل - أ
 الوطنية المفيدة للتحريات التي تجرى بشأن مخالفة جمركية؛

عالمات الخاصة و مبادرة منهما المعلومات واالستإدارتا الجمارك بناء على طلب أ تتبادل - ب
 و قد تشكل مخالفة جمركية؛بالصفقات المنجزة أو المتوقعة والتي تشكل أ

نات المفيدة التي تسمح ترفق المعلومات واالستعالمات المتبادلة وفق هذا االتفاق بكل البيا - ت
 .ستغاللهاابتفسيرها أو 

 وحكومة دولة المارات العربية المتحدة بشأن التعاون الجمركي  الجزائراقية بين اتف -11
 :2بأبو ظبي. ومن بين أهدافها 2007يونيو  12تم التوقيع على هذه االتفاقية بتاريخ 

و مبادرة خاصة بهما بالمعلومات التي تزود كل إدارة جمركية اإلدارة األخرى بموجب طلب أ .1
. ويجوز أن تتضمن هذه المعلومات وتحري ومكافحة المخالفات الجمركيةتساعد على ضمان منع 

 تي:اآل
 ثبتت فعاليتها؛ثة لتطبيق القانون الجمركي التي أالوسائل الحدي - أ

 المخالفات الجمركية؛ رتكابالالتوجهات أو الوسائل أو الطرق الحديثة  - ب
 البضائع المعروف بأنها عرضة للمخالفات الجمركية. - ت

أنه أن بكل ما من ش ختصاصاالالخبرات والتجارب الفنية واإلدارية والتعاون في مجاالت  ادلتب .2
 يدعم العالقات االقتصادية؛

 تشجيع عقد دورات تدريبية متخصصة في المجاالت الفنية واإلدارية. .3

 

 

 

                                                           
1 Journal Officiel n° 08 (08février 2004), Décret présidentiel n°04-24 du 7 février 2004 portant ratification 

de l’accord relatif à l’assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République 

algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria, en vue de 

prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signé à Alger le 12 mars 2003, p05. 
2 Journal Officiel n° 24 (22 avril 2009),  Décret présidentiel n°09-123 du 15 avril 2009 portant ratification 

de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 

Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis en matière de coopération douanière, signée à Abu Dhabi, 

le 12 juin 2007, p04. 
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 ثانيا: اتفاقيات التعاون مع باقي دول العالم
 نذكرها على التوالي:

 في المجال الجمركي بين الجزائر واسبانيا دارية المتبادلةالالمساعدة اتفاقية  -1
ين وافقتا حكومة البلدين على التعاون في ، أ1970سبتمبر  16يرجع تاريخ هذه االتفاقية إلى تاريخ   

 :1لى ما يليف هذه االتفاقية إتهد، و المجال الجمركي
تبر التجارة فيها غير جائزة بين التي تع ،دارات الجمركية للدولتين تبليغ قوائم البضائعاإلتتبادل  .1

 راضي كل منهما؛أ
 خرى مايلي:تبلغ اإلدارة الجمركية إلحدى الدولتين اإلدارة الجمركية الخاصة بالدولة األ .2

 بطاء؛. وذلك بصفة تلقائية وبدون إكافة التعليمات المتوفرة لديها عن المخالف - أ
ي نظر والمتسمة بطابع تدليسي ف .و المصممةالعمليات غير القانونية المحققة أ - ب

 ن تتسم بهذا الطابع؛التشريع الجمركي للدولة األخرى أو يمكن أ
، بإرتكابها أو إستعمالها شخاص والمركبات والسفن والطائرات المشتبه بهاعن األ - ت

 رتكاب المخالفات الجمركية؛إل
 ؛و الطرق المستعملة الرتكاب المخالفات الجمركيةعن الوسائل الجديدة أ - ث
 تشكل تجارة غير مشروعة.عن البضائع المعروفة بأنها  - ج

  وفرنسا الجزائربين داري في المجال الجمركي اتفاقية التعاون ال -2
 :2لىبالجزائر وهي تهدف إ 1985سبتمبر  10كان توقيع هذه االتفاقية بتاريخ 

أو في  ، سواء في محاضرهان تستدل على سبيل االثباتالجمارك للبلدين أ إلدارتييمكن  - أ
و أ مام المحاكم بالمعلومات المتلقاةأو المتابعات محاضر تقاريرها االثباتية أثناء اإلجراءات أ

 الوثائق المقدمة وفق الشروط المحددة في االتفاقية؛
ن تسمح لموظفي مصالحها المكلفين تتخذ إدارتا الجمارك للبلدين اإلجراءات التي من شأنها أ - ب

ي مباشر، قصد تبادل المعلومات من ن يكونوا على اتصال شخصبأ ،الجمركيبالبحث عن الغش 
 و قمع المخالفات ضد التشريع الجمركي لبلديهما. البحث أ تداركأجل 

                                                           
1
 Journal Officiel (04 décembre 1970), ordonnance n° 70-71 du 02 novembre 1970 portant ratification de la 

convention d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir de rechercher et de réprimer les 

infractions douanières entre le gouvernement de la république algérienne démocratique et populaire et la 

gouvernement espagnol, signée à Alger, le 16 septembre 1970, p 1150.  
2
 Journal Officiel (11 décembre 1985), décret  n° 85-302 du 10 décembre 1985 portant ratification de la 

convention d'assistance administrative en matière douanière entre le gouvernement de la république 

algérienne démocratique et populaire et la république française, signée à Alger, le 10 septembre 1985, p 

1215. 
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 يطاليا إو  بين الجزائرفي المجال الجمركي  داري المتبادلاالتفاقية الخاصة بالتعاون ال -3
 :1هدافها نذكرجزائر ومن أ بمدينة ال 1986افريل  15تمت المصادقة على هذه االتفاقية بتاريخ 

لى دارات الجمركية للطرفين المتعاقدين بناء عالتشريعية والتنظيمية تتبادل اإل حكامفي إطار األ - أ
كل المعلومات الكفيلة بضمان التحصيل الصحيح  ،مر ذلكطلب وبعد التحقيق إن اقتضى األ

تحديد القيمة الجمركية والنوع التعريفي ن تسهل . وال سيما تلك التي من شأنها أللحقوق والرسوم
 ومنشأ البضائع؛

دارات الجمركية للطرفين المتعاقدين قائمات البضائع المعروفة بأنها تشكل موضوع تتبادل اإل - ب
 تحايل يخالف التشريعات الجمركية الخاصة بكل منهما؛

ئية المعلومات مام السلطات القضاات الجمركية للطرفين المتعاقدين أن تستمل أدار يجوز لإل - ت
طبقا لهذا االتفاق وفي الحدود والشروط التي يحددها التشريع الخاص  ،والوثائق المحصل عليها

 بكل منهما.

 تركيا و  الجزائربين في المجال الجمركي دارية المتبادلة اتفاق المساعدة ال -4
 :2هدافها. ومن بين أ 2001سبتمبر  08ائر في تم التصديق على هذه االتفاقية بالجز 

و تلقائيا كل المعلومات واالستعالمات التي تضمن تتبادل إدارتا الجمارك بناء على طلب أ - أ
 الجمركية والبحث عنها؛التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي والوقاية من المخالفات 

خرى تتصرف كما لو كانت عندما تقوم إحدى إدارتي الجمارك بتحقيق لحساب إدارة الجمارك األ - ب
 خرى؛أتباشر ذلك لحسابها الخاص بناء على طلب سلطة وطنية 

. وتستفيد من حماية وفق هذا االتفاق سريةالمتحصل عليها  ستعالماتت أو االتعتبر المعلوما - ت
لذي قل مماثلة لتلك الحماية المنصوص عليها في التشريع الوطني للطرف المتعاقد اعلى األ

 و االستعالمات ذات الطبيعة المماثلة.ة بالمعلومات أيتلقاها والخاص
 
 
 
 

                                                           
1
 Journal Officiel (15 octobre 1986), décret  n° 86-256 du 07 octobre 1986 portant ratification de l'accord 

d'assistance mutuelle administrative entre la république algérienne démocratique et la république 

italienne en vue de prévenir de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signée à Alger, le 15 

avril 1986, p 1181. 
2 Journal Officiel n° 64 (10 octobre 2004), Décret présidentiel n°04-321 du 10 octobre 2004 portant 

ratification de l’accord d’assistance mutuelle administrative entre le Gouvernement de la République 

algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie en vue de 

prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signé à Alger, le 8 septembre 2001, p04. 
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 في القضايا الجمركية: اتفاقية تعاون بين الجزائر وكوريا -5
 :1هدافها نذكرومن بين أ  2013ماي  08قية بتاريخ تمت المصادقة على هذه االتفا

 السلطتان الجمركيتان لبعضهما البعض التعاون التقني في المسائل الجمركية بما فيها:  تقدم
كثر على التقنيات الجمركية للطرفين تبادل موظفي الجمارك أو الخبراء ألغراض االطالع أ - أ

 وتطوير المعلوماتية الجمركية؛
 لجمركي وباإلجراءات والمعلوماتية؛تبادل المعلومات المهنية والعلمية والتقنية المتعلقة بالتشريع ا - ب
تقدم السلطتان الجمركيتان لبعضهما البعض بموجب طلب او بمبادرة منها كل المعلومات المتاحة  - ت

 التي تساعد على ضمان التطبيق السليم للتشريع الجمركي. 

 في القضايا الجمركية: رجنتينال اتفاقية تعاون بين الجزائر و  -6
 :2ببيونس آيرس ومن بين أهدافها نذكر 2015ديسمبر  03تمت المصادقة على هذه االتفاقية بتاريخ 

 تقدم السلطتان الجمركيتان لبعضهما البعض المساعدة التقنية في المسائل الجمركية بما فيها: .1
تبادل موظفي الجمارك أو الخبراء من أجل اطالع أمثل على التقنيات الجمركية للطرفين  - أ

 وير المعلوماتية الجمركية؛وتط
تبادل المعلومات المهنية والعلمية والتقنية المتعلقة بالتشريع الجمركي وباإلجراءات  - ب

 الجمركية والمعلوماتية
تتبادل السلطتان الجمركيتان بموجب طلب أو مبادرة منهما كل المعلومات المتاحة التي تساعد  .2

 على ضمان التطبيق السليم للتشريع الجمركي. 
  

                                                           
1
Journal Officiel n° 20 (30 mars 2016), Décret présidentiel n°16-112 du 22 mars 2016 portant ratification de 

l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 

Gouvernement de la République de Corée sur la coopération en matière douanière, signé à Alger, le 8 mai 

2013, p04.  
2
Journal Officiel n° 62 (23 octobre 2016), Décret présidentiel n°16-265 du 13 octobre 2016 portant 

ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et 

le Gouvernement de la République d'Argentine en matière de coopération douanière, signé à Buenos Aires, 

le 3 décembre 2015, p04.    
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 والحصيلة المحققة 2010-2007دارة الجمركية الجزائرية برنامج عصرنة ال المطلب الثاني:
 .لها ةدقيق عطاء تفاصيللعمل الجمركي، من خالل إ جاء هذا البرنامج كتشخيص شامل لمحاور ا

أن بعد التجسيد الميداني لم يتم  إال .سس تخدم االقتصاد الوطنيمحاولة بناء عمل جمركي مبني على أ  و 
 وفق النقاط التالية: وحصيلته المحققة ن نعرض هذا المخططويمكن أ الحصول على كل النتائج المرجوة.

 والتسهيالت الجمركية القانون الجمركيول: الفرع ال 
 سوف نتناول في هذا الفرع النقاط التالية:

 وتنظيم المصالح الجمركية القانون الجمركي -1
 القانون الجمركي  -أ

 :1عمال التاليةتم تسجيل األ موجودة في السابققصد معالجة النقائص ال
 )المنازعات، التسهيالت الجمركية، التحصيل الجبائي ومكافحة التزييف(؛ يف قانون الجماركتكي   .1
 جراءات الجمركية؛عداد ونشر مراجع اإلإ  .2
كثر أسلوب أقصد تصفية حسابات القابضين ووضع  ،جراءات تحصيل المنازعاتإمراجعة وتقوية  .3

 بساطة وفعالية.
 تنظيم المصالح -ب

لى تقوية الرقابة الداخلية وتطوير التقنيات الحديثة لإلعالم إعادة التنظيم إ يهدف برنامج 
بتبني المبدأ العام للفصل بين المسؤوليات  ،وضع هيكل تنظيمي جديد للمديرية العامةو  واالتصال.

الح الخارجية، يرمي هذا ما فيما يخص تنظيم المصأ الوظيفية والمسؤوليات العملية غير المتمركزة.
 .همية النشاط الجمركي فيهاأ نطقة و قليمي وفق خصوصيات الملى تعديل التنظيم اإلإالمشروع 

 ورقابة االمتيازات الجبائية التسهيالت الجمركية: اثاني
 :توجد العديد من التسهيالت التي جاء بها هذا البرنامج نذكر منها

 التسهيالت الجمركية -1
 :2دارة الجمارك متابعة عملها في هذا الميدان عبرإ، على قصد تأمين وتسهيل سلسلة الجمركة

التجارية، بالتعاون مع الهيئات التي تخصها  فيما يخص تسهيل المبادالت حتياجاتاالجراء تقييم إ - أ
 عمليات التجارة الخارجية؛

 جهزة الكشف؛أتعميم استعمال  - ب

                                                           
 .2010، الجزائر، ، وزارة المالية2010-2007برنامج عصرنة الجمارك المديرية العامة للجمارك الجزائرية،  1
 .15نفس المرجع السابق، ص 2
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 تقوية الرقابة البعدية وتخفيف الرقابة القبلية؛ - ت
 جراءاتكيوتو المتعلقة بتبسيط وتوحيد اإل تفاقيةابها في  الموصيت ترقية تنفيذ المعايير والممارسا - ث

 .الجمركية

 التقنية الجمركية والرقابة -2
لرسم من الضروري القيام عمال المتعلقة بحسن التكفل بالرقابة الجمركية لعناصر اقصد دعم األ

يرادات لذلك تم تنصيب لجنة خاصة نهاية ساس اإلأم المرجعية، للسلع التي تشكل تحضير بطاقية القي  ب
اسة بتحديد القيم الوسطى لبعض البضائع الحس  ا ساس  أ. تكلف هذه اللجنة 2006وتم بعثها سنة  2003سنة 
 يتم التكفل بالشطر المتعلق بالقيمة لدى الجمارك عبر: .للغش

. 2006نشاء تصريح حول عناصر القيمة لدى الجمارك بموجب قانون المالية التكميلي لسنة إ - أ
 ؛طريق قرار صادر عن وزير المالية جراء عنسيتم تنفيذ هذا اإل

وهذا  ،فضل رقابة للتصاريح الخاطئة حول القيمةأن قانون الجمارك قصد م 16مراجعة المادة  - ب
 ؛1لمنظمة التجارة العالمية 6.1استنادا للقرار 

 ؛سام الجمارك(قأدى الجمارك ) على مستوى مفتشيات حداث مكاتب محلية مكلفة بالقيمة لإ - ت
ستغاللها في نظام انتقاء حصائيات المتعلقة بالغش بخصوص القيمة لدى الجمارك واتحليل اإل - ث

 ؛فضل مردود جبائيأوتسيير المخاطر يسمح ببلوغ  ةالرقاب
 ؛2007ن تعديل مدونة النظام المنسق لسنة عريفة الجمركية الجديدة المنبثقة تعميم وتبسيط التع - ج
فيما يخص منشأ البضائع كما هو الحال عليه في التعريفة  ستعالماالجراء تنظيمي حول إوضع  - ح

 ؛الجمركية
تبسيط مفهوم القيمة التبادلية والقيم المرجعية وقواعد المنشأ التفضيلي لفائدة المفتشين فاحصي  - خ

 البضائع والمستعملين.

 رقابة االمتيازات الجبائية -3
 عفاءات ينبغي:فضل من رقابة اإلقصد التمكن األ

لمركزية دارة اية على مستوى اإلتشجيع التفكير حول تقييم ومتابعة مجمل االمتيازات الجبائ - أ
 ؛للمديرية العامة للجمارك

 ؛و نصف سنوي للتدخالتأتنفيذ برنامج سنوي  - ب
يات التجارية كإعفاءات وتعريف طار االتفاقإالتفضيالت التعريفية المقدمة في عدم اعتبار  - ت

 صناف المفصلة لإلعفاءات الجمركية.األ

                                                           
1
 من قانون الجمارك الجزائري كما تناولناها في الفصل األول تعني القيمة لدى الجمارك. 16المادة  
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 ومكافحة التهريب ال لمكافحة الغشوضع نظام فع  ثالثا: 
لتزايد حاالت الغش قامت اإلدارة الجمركية باستدراك األمر من خالل تصميم مجموعة من نظرا 

 المعايير واالليات التي من شأنه محاربة ظاهرة الغش. ونذكر منها

 وضع نظام فعال لمكافحة الغش -1
 عمال التالية:الغش التجاري والجمركي تجسيد األ تستدعي مكافحة

 ؛فيما يخص الرقابة الالحقةحقيقات تكوين مستخدمي الت - أ
مدادية للتجارة الدولية عبر عمال المتدخلين في الحلقة اإلنشاء جسور معلوماتية وتنسيق األإ - ب

 ؛منئب ومصالح األن من الدخول لقواعد معلومات البنوك التجارة الضراالتمك  
وكيل  450ووكيل معتمد  2224حصاء إء لدى الجمارك في هذا الشأن تم تطهير سلك الوكال - ت

 ؛2006موقفين منذ سنة  250وقف من بينهم م  
 ضرائب وتجارة(. ،نعاش سير الفرق المختلطة )جماركإمراجعة و  - ث

 مكافحة التهريب -2
فضل أالة للتهريب، يعد زيادة على الوسائل الجوية ولغرض المكافحة الفع  يكون ذلك من خالل 

) المصالح غير المتمركزة لمكافحة الغش تعاون بين المصالح ضروري قصد تبادل االستعالم الجمركي 
 وفرق الجمارك(.

مارك مع مؤسسات وهيئات الدولة يضا ضم وتقوية جهود مصالح الجأتستدعي مهمة مكافحة التهريب 
 :1يرتبط هذا النشاط بما يلي ،خرى المكلفة بالبحث والوقاية وقمع الغشاأل

 ؛ستعالمالالي لتبادل آنظام  نجازإ .1
 وضع مراكز الجمارك للحراسة البرية والبحرية. .2

  

                                                           
 .22نفس المرجع السابق، ص 1
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  2010 - 2007 حصيلة برنامج عصرنة االدارة الجمركية: لفرع الثانيا

قاط بعض ن ستدراكاحيث تم  .لى حد ماجاءت حصيلة برنامج عصرنة اإلدارة الجمركية مقبولة إ
شكل المطلوب. صالح بالاإلقة في خرى كانت غير موف  النقص في جملة من المجاالت. إال أن مجاالت أ

بناء مخطط جديد يرسم معالم المرحلة المقبلة وهو ما سنتناوله في القادم  ستدعىاوفي الحقيقة هذا األمر 
 من البحث. 

 والتسهيالت الجمركية ومراقبة االمتيازات الجبائية قانون الجمارك: أوال
 على النحو التالي: الجبائيةي واالمتيازات ت الحصيلة المتعلقة بالجانب القانونءجا

 وتنظيم المصالح بالنسبة للقانون الجمركي -1
 نذكر ما تحقق كالتالي:

 بالنسبة للقانون الجمركي -أ
تم تكييف قانون الجمارك بمختلف جوانبه )تسهيالت، انظمة اقتصادية، محاربة التهريب 

كمال إنين المالية المتعاقبة. بحيث تم طار مختلف قواإدخلت عليه في أمن خالل تعديالت  ،والمنازعات(
لى وزارة إرسل أطار حلقات للمشاورة والخبرة و إعداده في إ مشروع القانون المتضمن الجمارك الذي جرى 

 .2010 جويلة 04المالية في 
طرق  ولضمان .تمت عدة نشاطات بهدف مزيد من التوضيح إلجراءات المنازعات ،خرى أومن جهة 

 :1دنى حد من السلطة التقديرية ألعوان الجمارك وبهذا الخصوص نذكرألى إالطعن للمستعملين والتقليص 
 ؛2007فيفري  27تنصيب لجنة وطنية مستقلة للطعن بتاريخ  .1
 اعداد نصوص تنظيمية تضبط: .2

 الطرق العملية للتقييم وللبيع في المزاد العلني؛ - أ
 المصالحة في ميدان الصرف؛ - ب
 بالتقسيط؛الدفع  - ت
 الطعن بالنقض؛ - ث
 التنازل بالتراضي وحق الشفعة. - ج

عادة تهيئة كيفيات العمل لخاليا إ الخاص بتحصيل المنازعات من خالل جراء مراجعة وتدعيم اإل .3
 دارة الجمارك؛إدارية الصادرة لفائدة و القرارات اإلأليغ وتنفيذ القرارات القضائية و/التب

قليمية صاصات التسيير لفائدة المصالح اإلعدم مركزة اختمن خالل  ،تخفيف الهياكل المركزية .4
 مام الهيئات القضائية من الدرجة الثانية.أيخص متابعة بعض قضايا المنازعات فيما 
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تصور ووضع نظام معلومات مخصصة لمعالجة المنازعات الجمركية. وتتكفل المنظومة الجديدة  .5
المخالفات الجمركية والمتابعات القضائية ثبات إ، 2010المقدمة والمصادق عليها في ديسمبر 

 وتحصيل الغرامات والعقوبات وكذا تقييم نجاعة المصالح.
 الجمركية تنظيم المصالح -ب

وهذا  ، بما في ذلك المفتشية العامة.دارة المركزيةعادة تنظيم اإلإ طار بالذات شرع في هذا اإلفي 
 كما اوضحناه في التطور التنظيمي لإلدارة الجمركية سابقا.

 التسهيالت الجمركية -2
عات المتعاملين االقتصاديين قل من تطل  أيها في مجال التسهيالت الجمركية تبقى النتائج المحصل عل

اة التسهيالت دأعادة تثمين إ عالجة هذه الوضعية و المهنيين ومن متطلبات النجاعة في المرفق العام. ولم
الجمركية التي تعتبر وسيلة تنافس بالنسبة للمؤسسات خاصة تلك الموجهة نحو العالم فقد تم القيام 

 :1بعمليات واسعة مثل
نظمة كيوتو فيما يخص تسهيل وانسجام األوصت بها اتفاقية أتطبيق مقاييس عملية ترقية  .1

 الجمارك؛عادة صياغة قانون إ طار إفي الجمركية االقتصادية 
ن التسهيالت الخاصة ستفادة ممتعاملين االقتصاديين من شأنه اإلعتماد الجراء إلإتصور  .2

 ساس تحليل المخاطر؛أللجمركة على 
المديرية العامة للجمارك والغرفة  بينجراءات الجمركة إلى اتفاقية شراكة لتبسيط وتسهيل التوقيع ع .3

عالمي تجارة الخارجية بمناسبة اليوم اإللترقية ال الجزائرية للتجارة والصناعة والوكالة الوطنية
 ؛2010مارس  04المنظم في 

عن الموانئ )خاصة ميناء مدينة الجزائر( بتهيئة بنى قاعدية خارج الموانئ موجهة  ختناقاالفك  .4
 الستقبال الحاويات العالقة )مستودعات سيدي موسى، وهران وعنابة(؛

في المنظومة  539للمشتركين ال الربط المباشرترقية صيغة الجمركة عن بعد من خالل  .5
 لي للجمارك.عالمية للتسيير اآلاإل

 سوم ومراقبة االمتيازات الجبائيةالتحكم في عناصر الر  -3
وم وعلى عمال الرقابة الجمركية على الرسأ لى تدعيم إنجاز عدد من العمليات الرامية إتم 

 :نذكر منهاالجبائية  متيازاتاال
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 مركيةالج التعريفة -أ
جراء الخاص بطلب مركزية اإل( وال2002/2009عداد دفاتر بقرارات التصنيف التعريفي )إ  .1

 المعلومات عن الترتيب التعريفي؛
بي بصفة دائمة و ور الشراكة مع االتحاد األ اتفاقطار إحول تفكيك التعريفة في  عداد مذكراتإ  .2

 ؛1حسب الجدول المحدد في االتفاق
نشئت لجنة أطار مشروع قانون الجمارك، وقد إالقانوني للتعريفة الجمركية في  توحيد التعريف .3

رقام وترجمته الى اللغة أالجمركية في موقع فرعي من عشرة  إلعداد مشروع لصرف التعريفة
 العربية.

 منشأ البضائع -ب
عداد مشروع إ من قانون الجمارك،  14عداد مشروع قرار وزاري مشترك يحدد طرق تطبيق المادة إ 

 في مجال منشأ البضائع. ستعالملالجراء إ

 االمتيازات الجبائية -ج
 كان التركيز على النقاط التالية:

 لى منطقة التجارة الحرة الكبرى ؛إالجزائر  انضمامتتضمن  .1
 تحديد مفصل للفئات المعفاة من الجمارك؛ .2
 المنصوص عليها في التشريع المعمول به.      الجبائية متيازاتاالعداد دليل بمختلف إ  .3

 والتقليد في إطار التعاون الدولي مكافحة الغشوضع منظومة ناجعة ل: ثانيا
  التالي: الطرح جاءت النتائج وفق

 وضع منظومة ناجعة لمكافحة الغش -1
والسطات  الجماركدارة إلى نقص التشاور بين إعالمية إ ج ثقيلة تتراوح بين غياب منظومة لت نتائسج  

وعدم  ،ا بنقص التأهيل لألعوان المكلفين بالتحقيقات الالحقةخرى المكلفة بمحاربة الغش، مرور  والهيئات األ
نجزت أجل وضع نظام ناجع لمحاربة الغش، مالءمة النظام وسير المصالح المكلفة بمحاربة الغش. وأل

 :2عمال استراتيجية نذكر من بينهاأ 
انشاء جسور في المعلومات والتنسيق بين نشاطات المتدخلين في السلسلة االمدادية للتجارة  .1

الدرك الوطني ، 2007دارة الضرائب جويلية إ من خالل التوقيع على اتفاقية تعاون مع: ،الدولية

                                                           
1
Pour plus d'informations, consultez le site suivant: 

 http://www.douane.gov.dz/Union%20europeenne.html  
 .08، صمرجع سبق ذكره ،2010-2007حصيلة عصرنة ادارة الجمارك المديرية العامة للجمارك، 2

http://www.douane.gov.dz/Union%20europeenne.html
http://www.douane.gov.dz/Union%20europeenne.html
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محافظة الطاقة النووية و  ،2010بنك الجزائر مارس ، 2009من الوطني ديسمبر األ، 2008ماي 
 .2010افريل 

 نشاء خلية تحليل المخاطر والتدخل في عمليات المراقبة الفورية والالحقة؛إ .2
 ؛الجمركي االستعالمنشاء مديرية إ .3
لي عند الخروج من حواجز الموانئ المزودة بالماسحات نشاء مراكز للمراقبة باإلعالم اآلإ .4

 ؛حصاءلي واإلربوطة بالمركز الوطني لإلعالم اآلوالم
 ؛ضرائب وتجارة(دة تنشيط الفرق المختلطة )جمارك، عاإ مراجعة و  .5
ولية، وهو جانب نشاء تفويض وسطاء الجمارك بهدف تحديد مسؤوليات المتدخلين في التجارة الدإ .6

 ؛2007طار قانون المالية إتم التكفل به في 
خرى مراجعة نوعية أمنهم من جهة، ومن جهة  394تطهير هيئة وسطاء الجمارك بتعليق  .7

 المؤهلين للتصريح بالبضائع في الجمارك.شخاص األ

 والتعاون الدولي مكافحة التقليد -2
 مكافحة التقليد -أ

بعدد من العمليات الواسعة يمكن  طار القضاء على تلك الظاهرةإدارة الجمارك في إ التزامتمثلت في 
 :1يجازها في ثالث نقاطإ

 ؛التقليدة مديرية( مكلفة بمحاربة نشاء هيكل مركزي )نيابإ .1
 ؛صحاب العالمات التجاريةأمضاعفة االتفاقيات مع  .2
 .2008طار قانون المالية إيب التشريعي القامع للتقليد في مراجعة الترت .3

 ولي والثنائيالتعاون الد -ب
خيرة حيوية حقيقية في مجال التعاون الدولي. الهدف دارة الجمارك في السنوات األإعرف عمل 

المنشود منه هو تدعيم وتكثيف عالقات التعاون للوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها، 
من المساعدة التقنية من المنظمات  ستفادةاالطراف بفضل توسيع التعاون الثنائي ومتعدد األوهكذا فقد تم 

 .2خرى أجنبية من جهة ضاعفة االتفاقات مع الجمارك األومالدولية من جهة، 
  

                                                           
 .12نفس المرجع السابق، ص 1

2
Pour plus d'informations, consultez le site suivant: 16/05/2016 

http://www.douane.gov.dz/Cooperation%20internationale.html  

http://www.douane.gov.dz/Cooperation%20internationale.html
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 تصالاال : التكنولوجيا وسياسة ثالثا
عداد مشروع إلعادة إ شرع في  .لي للجمارك محدوديتهاعالم والتسيير اآلظهرت منظومة اإلأن أبعد 

 :1لي للجمارك وتمثل ذلك فيعالم والتسيير اآليم هذا المركز ومراجعة منظومة اإلتنظ
 ؛الجغرافيلي للجمارك على المستوى عالم والتسيير اآلوسيع منظومة اإلت - أ

لي للجمارك على المستوى الوظيفي لتشمل تسيير حواجز عالم والتسيير اآلتوسيع منظومة اإل - ب
 ؛مؤشرات النجاعة والموارد البشريةتسيير الخروج و 

لي عالم والتسيير اآلات ومداخيل المنازعات بمنظومة اإلطالق مشروع لربط مديرية المنازعإ - ت
  .تلي المخصص لتسيير المنازعاعالم اآلدماج اإلإللجمارك و 

لى دعم منظومة إجراءات هامة تهدف إالمديرية العامة للجمارك  اتخذت سياسة االتصالأما فيما يخص 
 عالم.جهوية مخصصة للعالقات العامة واإلقامة هيكل مركزي وخاليا إنشاء و إمن خالل  االتصال

 يراد ما يلي:إساسية منجزة يمكن أوبصفة عامة وكعمليات 
 ؛عالمإ رة نصف سنوية جمارك نشر وتوزيع نش - أ

 ؛الجمارك والمتعاملين االقتصاديينتنظيم ملتقيات لإلعالم ونشر المادة الجمركية لفائدة رجال  - ب
 ؛الجديدةجراءات الجمركية نترنت بنشر النصوص التنظيمية واإلين الدائم لموقع األالتحي   - ت

 دارة الجمركيةوالتكوين في ال البشرية الموارد تسيير: رابعا
 :2طالق عمليات نوجزها فيما يليإتم 

 ؛ليا للخدمات الخارجية الالمركزيةن موظفي الجمارك في المناصب العضبط مقاييس تعيي   - أ
 .ستثنائيةانتاجية إو قدموا أعوان الذين قاموا بأعمال شجاعة أة األمكاف - ب

 خطة واسعة للتكوين 2010-2007طلقت المديرية العامة للجمارك خالل الفترة أأما في مجال التكوين 
إلى  ةباإلضاف ؛االختصاصاتطار مجموعة متعددة إ عادة صياغة جهاز التكوين في الجمارك فيإ تشمل 

تنشيط و  ؛بتوركوانجراء التوأمة بين المدرسة العليا للجمارك بوهران والمدرسة العليا للجمارك إطالق إ
 ولي حول التحديث الجمركي وجهاز تقييم نجاعة المصالح.دة ضباط الجمارك خالل التكوين األندوات لفائ

تعدى عدد النشاطات تلم  (2010-2007) ما يخص الحصيلة االجمالية المنجزة من هذه االستراتيجيةفيو 
 54نشاط مبرمج. وبذلك سجل البرنامج حوالي نسبة انجار قدرت بـ  130نشاط من إجمالي  70المنجزة 

  .3بالمائة

                                                           
 .14نفس المرجع السابق، ص 1
 .16نفس المرجع السابق، ص 2
3
، )مقابلة 2016المديرية العامة للجمارك، الجمارك الجزائرية، الجزائر، حكيم برجوج، مدير دراسات مكلف بالتنظيم وعصرنة اإلدارة الجمركية،  

 شخصية(.
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  2019- 2016: عرض المخطط االستراتيجي للجمارك الجزائرية المطلب الثالث
مال الجمارك. يحتاج إلى جهود حثيثة في ظل عداث التوازن بين الرقابة والتسهيل في أ حإن إ

سع حجم التجارة الدولية  يستدعي وضع برامج مضبوطة لتحقيق أهداف وغايات المخاطر. مما  زديادواتو 
تسهيل لى ة الجمركية من جباية الرسوم فقط إدار كية والدولة ككل. خاصة بعد تغير أهداف اإلدارة الجمر اإل

وحماية  ومكافحة التهريب وحماية المجتمع ومراقبة حركة الركاب ستثماراالحركة التجارة ودعم حركة 
لمتطلبات ملبية  2019-2016 ستراتيجيةاالب جاءت خطة الجمارك الجزائرية سباد. لكل هذه األحدود البال

قة من هذه هدافها منبث  ؤسسات الحكومية ذات الصلة فجاءت أ هداف وغايات الموأ  االستراتيجيةالدولة 
 الغايات. 

 ههدافوأ ستراتيجياالالمعالم الكبرى للمخطط ول: الفرع ال 
 المعالم وفق التسلسل التالي:يمكن أن نبر هذه 

  ستراتيجياالأوال: المعالم الكبرى للمخطط 
 :1لى بلورة التوجهات االستراتيجية العشر التاليةأسفرت نتائج التحليل الشامل إ

 توطيد المنظومة التشريعية والتنظيمية؛ .1
 يف تنظيم المصالح؛تكي   .2
 عصرنة تسيير الموارد البشرية؛ .3
 المهنية والتكوين؛ .4
 ؛تصالواالنحو التكنولوجيات الحديثة في اإلعالم  هيكلة نظام المعلومات والتوجهعادة إ  .5
 جراءات وتشخيصها؛ين التسهيالت الجمركية وتبسيط اإلتثم .6
 تطوير قدرات الرقابة الجمركية؛ .7
 وترقية عالقات الجمارك؛ تصالاال .8
 الوسائل اللوجيستية؛ ستعمالاترشيد  .9

 توطيد الرقابة الداخلية الوقائية. .10

  ستراتيجياالثانيا: أهداف المخطط 
  :2لى تحقيق ما يليإ االستراتيجييهدف المخطط 

 الصرامة والرشادة الميزانية ) االنفاق العام والتحصيل(؛ .1
 تحسين نوعية الخدمة المقدمة من طرف المرفق العام؛ .2

                                                           
1
 .15، ص2016، وزارة المالية، الجزائر،  2019-2016المخطط االستراتيجي للجمارك المديرية العامة للجمارك الجزائرية،  

2
 H. Berdjoudj, cadre général de plan stratégique des douanes algériennes 2016-2019, le premier séminaire 

national: présentation Plan stratégique des douanes algériennes 2016-2019, faculté des sciences économiques, 

commerciales et des sciences de gestion, Sétif 1 . En collaboration avec direction régional des douanes Sétif 
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 –نتج من خالل تقديم التسهيالت الجمركية الالزمة وبناء شراكة جمارك الم   ستثماراالمرافقة  .3
 مؤسسات؛

 عمال؛المساهمة في تحسين مناخ األ .4
 يجاد توفيق بين التسهيل والرقابة؛إ .5
 تطوير التعاون الدولي؛ .6
 تثمين الموارد البشرية وترقية الكفاءات المهنية. .7

 وى كل محور استراتيجيعمال المعتزم القيام بها على مستالفرع الثاني: ال
ضمن  استهدافهاملة من العناصر يتم تم تحديد ج   ستراتيجياالبغية التجسيد الفعلي للمخطط 

 . ويمكن طرحها وفق التحليل التالي:ستراتيجيامكونات كل محور 

 وتكييف تنظيم المصالح الجمركية والتنظيمية التشريعية المنظومة توطيد وال:أ
 خالل:تتم هذه العملية من 

 والتنظيمية التشريعية المنظومة توطيد -1
 :1يتجسد ذلك من خالل

  ؛منية للجماركالمهمة القانونية واألترقية  - أ
بما  ترسيخ المفاهيم المعتمدة من طرف االتفاقيات الجمركية المصادق عليها من طرف الجزائر - ب

 ؛حكام المتعلقة باألخالقيات المهنيةاألفي ذلك 
  ؛لتجارة الخارجيةا تفعيلجل أمن  الجمركية نظمةاأل ترقيةو الجمركيةجراءات تحيين اإل - ت
عادة النظر في تنظيم طرق الطعن في حالة المنازعات المتعلقة بالنوع التعريفي ومنشأ البضائع إ  - ث

 ؛والقيمة لدى الجمارك المصرح بها
التي تتضمن تعديل  لى تطبيق التوصيةإرقام باإلضافة أ 10ــ تطبيق التعريفة الجمركية المدمجة ب - ج

  .2017نطالقا من جانفي إم المنسق الذي يدخل حيز التنفيذ النظا

 المصالح تنظيميف تكي   -2
بأعمال  مالمهام على حسب طبيعتها من خالل تفويض المصالح الخارجية للقيا عادة هيكلةإ       

تخاذ قرارات صائبة في إجل أستشراف من هيئة المركزية بمهام التخطيط واإلفي حين تتكفل ال ،التسيير
وذلك  .يه نطاق صالحيات المفتشية العامة للجماركعادة توج  إ و  ظل وجود محيط اقتصادي متغير.

                                                           
1
 .15ص مرجع سبق ذكره،،  2019-2016المخطط االستراتيجي للجمارك المديرية العامة للجمارك الجزائرية،  
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قتراح إسبابها و أد حاالت مخالفة المعايير وتحليل بتمكينها من القيام بمهام التدقيق التي تتمثل في تحدي
 .1حلول لها

 المهنية والتكوين، عصرنة تسيير الموارد البشرية: ثانيا
 تتم عصرنة الموارد البشرية وترقية مستوى التكوين من خالل:

 عصرنة تسيير الموارد البشرية -1
لمنظمة. وعلى إعتبار ساسية التي تساعد على نجاح ابالمورد البشري من العوامل األ امهتمااليعتبر 

نجدها تعمل على عمل الجمركي على المستوى العالمي، ن منظمة الجمارك العالمية هي الهيئة الراعية للأ
األعوان اهة بين لى مستوى عال من النز  بالمورد البشري لغرض الوصول إ مامهتاالن م التي تثم  ر القي  نش  

 لمام بالعناصر التالية:من خالل اإل ال. وهذا ال يكون إشكال الفسادالجمركيين ومكافحة كل أ
 ين في المناصب الجمركية خاصة السامية منها؛د عند التعي  الجي   ختياراال - أ

العالقات وتفشي ظاهرة  جتنابالالتقليل من إمكانية بقاء اإلطارات السامية في نفس المكان  - ب
 الرشوة والفساد؛

على آخر المستجدات في ميدان  طالعواالة مستمرة لغرض تجديد المعارف القيام بدورات تدريبي - ت
 العمل؛

 رام؛واالقتصادي للعون الجمركي كي يؤدي مهامه على ما ي   جتماعياالبالجانب  االهتمام - ث
وضع قاعدة بيانات موحدة. وبناء منظومة  لىإ تسيير الموارد البشرية الهادف الشروع في رقمنة  - ج

 لتقييم الكفاءات.

 المهنية والتكوين -2
على التكنولوجيا  عتماداالمن خالل  الجمركية داخل المؤسسة واالتصالسس حديثة لإلدارة أ بإرساء يكون 

 .2ستحقاقواالديثة وترسيخ ثقافة المردودية الح
  

                                                           
1
 .17، مرجع سبق ذكره، ص2019-2016المخطط االستراتيجي للجمارك المديرية العامة للجمارك الجزائرية،  

2
 Berika djamal, Plan stratégique de la Direction Générale des Douanes en matière de Gestion des 

Ressources Humaines, Formation, Conditions de vie et de travail des agents, le premier séminaire national: 

présentation Plan stratégique des douanes algériennes 2016-2019, faculté des sciences économiques, 

commerciales et des sciences de gestion, Sétif 1 . En collaboration avec direction régional des douanes Sétif.   
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 لزيادة تبسيط الجراءات حدث التكنولوجياتأدة هيكلة نظام المعلومات وتطبيق عاثالثا: إ
 ويكون ذلك من خالل:

 حدث التكنولوجياتأدة هيكلة نظام المعلومات وتطبيق عاإ -1
ن يرفع في ميدان اإلدارة الجمركية. من شأنه أ واستخدامهابر تطبيق التكنولوجيات الحديثة يعت

زة للمتعاملين دارة الجمركية دورها في تقديم خدمة ممي  اءة والفعالية التي تمارس بها اإلمستوى الكف
لية على القرارات التطبيقات اآل استعمالى جميع فرص الفساد إذا تم تعميم االقتصاديين. وتقضي تماما عل

التقنيات الحديثة في فعالية، ترقية وتطوير العمل الجمركي وتمليك  ستخدامايساهم واالختيارات. حيث 
لى تطبيق لتالي تقليل زمن تخليص البضائع. إضافة إالمعلومة للجمهور ورفع الوعي الجمركي لديهم. وبا

عداد طاقم بشري مؤهل إ من خالل تقوية تدفق الشبكة و  كون ياهة والشفافية في العمل. وتجسيد مبدأ النز  
 .دارة البرمجياتإيشرف على 

 تبسيط االجراءاتزيادة تثمين التسهيالت الجمركية و  -2
تفاقية نظمة الجمركية بما يتوافق مع اتفاقية كيوتو المعدلة )االإن تبسيط وتنسيق اإلجراءات واأل

ن حيث أ ،حد وسائل نشر النزاهةالجمركية( إلى أقصى حد ممكن هو أالدولية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات 
لجمركية باستيفاء كافة اإلجراءات الجمركية بدون لجوء إلى من دارة اقيام المتعامل االقتصادي مع اإل

وحها للمتعاملين جراءات وعدم وضاهة. وأن تعقد اإلمر ضروري لتحقيق النز  يوضحها له يعتبر أ
ائم الفساد. لذلك تكون اإلدارة الجمركية مطالبة بمراجعة وإعادة صياغة القواعد عد داالقتصاديين هو أح

وتحقيق المرونة في العمل  .جراءات التي تطبقها على المتعاملين بهدف القضاء على الروتينواإل
 دارة الجمركية. ح في الفهم لدى المتعاملين مع اإلالجمركي ووضو 

 :1بما يلي لتزاماال خاللال من ال يتأتى إوفي حقيقة األمر أن هذا التوجه 

 فصل؛وجز والم  عادة النظر في البيانات الواردة في التصريحين الم  إ  .1
 المينائية؛ غير المناطق نحو توفير الوثائق المناسبة التي تضمن النقل اآلمن للشحنات .2
 ليا؛تتم آمعالجة وجعل النظمة الجمركية تنصيب مفتشية رئيسية لمتابعة األ تم االتفاق على .3
 ؛باك الموحد بالتعاون مع الدوائر الوزارية المعنيةوضع الش   .4
  ؛خضر للمسافرينعتمد وترسيخ فكرة الرواق األتوطيد نظام المتعامل االقتصادي الم .5
 نترنيت بهدف الترويج السياحي.ياح على موقع األعالمية لفائدة المسافرين والس  إ دراج نافذة إ .6

                                                           
1
يجي للجمارك ، مداخلة ضمن فعاليات الندوة الوطنية حول عرض المخطط االستراتتثمين التسهيالت الجمركية وتبسيط االجراءاترة، بوراس مني 

 .24/02/2016، سطيف للجماركمع المديرية الجهوية  بالتعاون ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 2019-2016الجزائرية 
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 وتطوير قدرات الرقابة تحصيل الحقوق والرسوم تحسين: رابعا
 تتم هذه العمليات وفق التحليل التالي:

  تحسين تحصيل الحقوق والرسوم -1
ول ئين في غاية األهمية. األدأت بـ "تحسين" وهذا يدل على شي  الحظنا العبارة السابقة نجدها بذا إ

حصيل الضرائب والحقوق الجمركية. أما األمر الثاني فهو متعلق نه يوجد فيه نوع من القصور في توهو أ
وهو ما  .زمات الماليةمورد المالي الهام خاصة في ظل األالخزينة العمومية على هذا ال عتمادا في 

د والعادل ال من خالل التطبيق الجي  مر المتعلق بالتحسين ال يتأتى إأليستدعي ضرورة االهتمام به. وهذا ا
ن جال العمل الجمركي. وفي الحقيقة أى المستوى المحلي والدولي في ملع االقوانين المعمول بهبما يتفق و 

ت بين المتعاملين ال في ظل وجود عالقة شفافية في المعامالليه إذا األمر ال يمكن أن نصل إه
ال سيما التي تتعلق بالعمليات المتضمنة لمزايا  ،فعالية الرقابة الالحقةكذا و دارة الجمركية. االقتصادين واإل

 لى بناء قواعد معلومات في مجال التقييم الجمركي. وكذا مضاعفة البيع بالمزاد العلني.إباإلضافة  .جبائية

 تطوير قدرات الرقابة الجمركية -2
وم على برنامج يقلى تأسيس رقابة جمركية ذكية، من خالل إالمديرية العامة للجمارك  تسعى    

أة لى تأسيس هيإابر تدعم نظام الرقابة باإلضافة نشاء مخإوكذا  .الجمركي وتحليل المخاطر ستعالماال
 لكترونية.مركزية تهتم بشؤون الجمارك اإل

 تحسين الرقابة الوقائية الداخلية -3
المناسبة ليات رة التي تطبق وتنفذ مجموعة من اآلداهي تلك اإل ،دارة الجمركية الناجحةإن اإل

مة التدقيق الداخلي والخارجي هي إحدى نماذج نشطة. فأنظعة العمل على كافة المستويات واأللمتاب
وازن منطقي بين آليات بحيث تكون مبنية على ت .دارة الجمركية أن تأخذ بهااألنظمة التي يجب على اإل

وبين طرق  .نفسهمالنزاهة من تلقاء أويات عالية من لتشجيع العاملين على تحقيق مست ،داري التمكين اإل
خالقية التي يتعرض القائم الجمركية، لتحدد حاالت الفساد واألنشطة غير األدارة العقاب التي تتبناها اإل

فساد، قد يكون من الضروري على  بها إلى العقاب. وفي حال ورود معلومات عن وجود احتمال حاالت
في الحاالت المعنية مباشرة، دون أن يتطور  ومباشرة بالتحقيق شاملةالجمركية أن تقوم بطريقة  دارةاإل
مرجعيات  ساسأكثر ممارسة التدقيق على أن تعزز أغي على المفتشية العامة للجمارك ينبمر. كما األ

 عن كل التصرفات غير السوية. بتعادواالخالقيات المهنة أمعدة سلفا، بهدف ترسيخ 
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 وترشيد استعمال الوسائل اللوجيستية بالمحيط التجاري  وترقية عالقات الجمارك تصالاال  :خامسا
دارة الجمركية الجزائرية جاهدة من أجل تحسين عالقتها بمحيطها التجاري. وذلك من اإلتعمل 

المساواة في المعاملة والشفافية في العمل.  باتباع نهجخالل تقديم خدمة ترضي المتعاملين االقتصاديين. 
 ولمزيد من المعلومات نتناول ما يلي:  

 االتصال وترقية عالقات الجمارك بالمحيط التجاري  -1
التي  ،ساس بناء عالقة قوية مع المجتمع التجاري مبني على مدى توفر ركيزة الشفافيةيعتبر أ

وال تكفي ركيزة الشفافية لتقدم الحماية  .جراءات والتشريعاتى العالنية في تطبيق القواعد واإلتركز عل
علنه اإلدارة الجمركية كونه يمثل بل ال بد من وجود المصداقية فيما ت   .للمجتمع التجاري وتحقق العدالة

جراءات شريعات بكل وسائل اإلعالن ال يمثل فائدة اذا كانت اإلجراءات والتأهمية كبيرة. ألن إعالن اإل
سهيل في االجراءات. وفي في الوقت الذي تنادي به منظمتي الجمارك والتجارة بالت ،عات معقدةوالتشري

ن يحميها ويقويها نوع من الشراكة بين االدارة الجمركية ن هذه الشفافية والمصداقية البد أالحقيقة أ
بكل المستجدات من خالل تنظيم  دارة الجمركيةعالم المتعاملين مع اإلإ  والمجتمع التجاري. من خالل

كل المستجدات. كذلك تم وضع رقم أخضر  على طالعهمواارية مع المتعاملين االقتصادين لقاءات جو 
 .1تحسين صورة المؤسسة الجمركية والجمركي خير تكون النتيجة هيباإلدارة الجمركية.  وفي األ لالتصال

 توطيد العالقة مع قطاع العدالة -2
 –عادة تنشيط اللجنة "جمارك إ ن شأنها زيادة مداخيلها عن طريق ليات التي مدوات واآلاألتوطيد        
 :ية للتعاون بين القطاعين من خاللدفعة قو  ييمكن أن تعط .عدالة"

تعزيز دورة ادارة الجمارك في معالجة القضايا اذ ال يكفي االقتصار على تحرير المحاضر  - أ
راك إدارة الجمارك بفعالية في التحقيقات التي تجري خصوصا وتقديمها للنيابة بل من األحسن إش

وحركة رؤوس األموال  فيما يتعلق بجرائم الصرف ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف
 ؛من والى الخارج

بالقطب الجزائي  إشراك إدارة الجمارك في االجتماعات الدورية التي تنظمها نيابة الجمهورية - ب
 ؛الضبطية القضائية لنطاق االختصاص الجهوي المتخصص مع 

من األحسن في مرحلة التحقيق القضائي الحصول على المعلومات من إدارة الجمارك نظرا لوجود  - ت
المصادر المتاحة التي سلف ذكرها كما هو الشأن بالنسبة للمركز الوطني لإلعالم اآللي 

الجمارك  للدول األخرى فيما يتعلق واإلحصائيات وكذا استثمار عالقة إدارة الجمارك بمصالح 

                                                           
1

يجي للجمارك الجزائرية مداخلة ضمن فعاليات الندوة الوطنية حول عرض المخطط االسترات ،تكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصالالمخلوف نورة،  
 . 24/02/2016، سطيف للجماركمع المديرية الجهوية  بالتعاون ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 2016-2019
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مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من والى الخارج  مما  بجرائم
 ؛يؤدي إلى استبعاد اللجوء إلى االنابات القضائية دولية

من المفيد للقاضي معرفة طريقة عمل إدارة الجمارك وتنظيمها واإلجراءات الجمركية عن طريق  - ث
لقيام بالمعاينات الميدانية واالحتكاك بإطاراتها وطلب االستشارة خصوصا فيما يتعلق بطلبات ا

 ؛التعاون الدولي
وجب التفكير في الربط بين المنظومات المعلوماتية واستغالل ذلك في مجال الحصول على  - ج

كل المعلومات إدارة الجمارك ب "تطلع الجهة القضائية المعلومات المقررة في المادة  التي تنص:
التي تحصلت عليها والتي من شأنها أن تحصل على افتراض وجود مخالفة جمركية  سواء تعلق 
 األمر بدعوى مدنية أو تجارية أو بتحقيق حتى ولو انتهى بعدم وجود وجه إلقامة الدعوى.

ت وفي الحصول على المعلوما واستغاللها أيضا في مجال التبليغات الموجهة إلدارة الجمارك.
 .1ة باألشخاص المتابعين والمسبوقينالخاص

 :مضاعفة البيع بالمزاد العلني -3
 يعتبر البيع بالمزاد العلني أحد أهم المداخيل للخزينة العمومية. ومن ثمة وجب تفعيله. 

ة ن تقدم خدمة جمركيركية الجزائرية مثاال يحتذى به. وأدارة الجموتسعى في المستقبل القريب أن تكون اإل
ائع. ن تصبح الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية ساحات لعبور البضمتميزة وفق المعايير الدولية. وأ

ال ببذل الجهود الحثيثة والجادة في تنفيذ الخطة االستراتيجية من خالل وليست للتخزين ولن يأتي ذلك، إ
  تضافر الجهود. 

   2019 – 2016التجسيد الميداني للمخطط االستراتيجي  كيفيةالفرع الثالث: 
أمر في غاية األهمية. لكن األمر األهم كذلك هو كيفية تجسيد هذه  االستراتيجيةيعتبر بناء 

االستراتيجية في الميدان. ألن التجسيد الجيد يمنحنا فيما بعد الطريقة المناسبة في التقييم. ومن هذا 
على مستوى المديرية الجهوية  2019 -2016بيق المخطط االستراتيجي المنطلق حاولنا معرفة طريقة تط

المدير الجهوي للجمارك بسطيف  دحماني محمد: بإجراء مقابلة مع السيد قمناحيث   بسطيف.للجمارك 
 . 2019-2016لتوضيح كيفية التجسيد الميداني للمخطط االستراتيجي الجمركي 

 
 
 

                                                           
1

اليقظة االستراتيجية ونظم حول:  الملتقى الوطني األول، التعاون وتبادل المعلومات بين إدارة الجمارك والعدالة استراتيجيةآفاق ، بن عودة محمد 
-21. أيام  2-المدرسة الوطنية للجمارك بالتعاون مع جامعة وهران  المعلومات: إي إسهام لتعزيز العالقة بين الجمارك وشركائها؟

21/11/2016. 
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 2019-2016للتعريف بالمخطط االستراتيجي  النشاطات المديرية الجهوية للجمارك أوال: 
 ـ:1ـب من خالل القيام ،المخطط االستراتيجي نشر وتعميمكانت البداية ب

الجمارك. مع قراءة أيام دراسية واجتماعات مع كل أعوان الجمارك ونشره على جميع مكاتب  .1
 واسعة وشاملة؛

 لقاءات في مفتشيات األقسام؛ 4تم عقد  .2
 قاء جهوي بمقر المديرية الجهوية؛ل .3
والتجارية وعلوم التسيير بجامعة فرحات بالشراكة مع كل العلوم االقتصادية وطني تنظيم ملتقى  .4

 ؛1-عباس
جراءات تبسيط اإلتوضيح الجمارك والمتعاملين االقتصاديين لغرض لقاءات بين  06 تم عقد .5

 ؛الجمركية وتشخيصها
الجهة واالستماع الى  لقاء للتعرف على المتعاملين االقتصاديين الناشطين على مستوى  .6

 انشغاالتهم؛
واالمتيازات  .متعاملين بأهمية صفة المتعامل االقتصادي المعتمدأيام اعالمية لتحسيس ال .7

لقاء بوالية ؛ لقاء بمتحف المجاهد بسطيف؛ لقاء جهوي بسطيف حيث تم تنظيم: الممنوحة بموجبه
 ارة البيبان بوالية برج بوعريريج؛لقاء بغرفة الصناعة والتج؛ بجاية

تدخل ضمن توضيح مجمل التسهيالت الجمركية التي تساهم  ،دارة الجماركأبواب مفتوحة على إ .8
 رفع تنافسية المؤسسات االقتصادية؛في 

  ؛رقام بدار الثقافة بسطيفل التعريفة الجمركية ذات العشرة أحو يوم إعالمي  .9
 ؛لقاء السيد المدير العام للجمارك مع المتعاملين االقتصادين للجهة .10
  ؛راتيجيحصص اذاعية لشرح محتوى المخطط االست .11
 ؛1-جامعة سطيفبالتنسيق مع عالمي حول ميكانيزمات ترقية الصادرات يوم إ  .12

 ليه في تجسيد المخطط االستراتيجيالتركيز عالذي تم  الساسي رالمحو ثانيا: 
أجل ترقية تنافسية المؤسسات االقتصادية  التي تمر بها البالد. ومن االقتصاديةنظرا للظروف 

 الملحق  انظر الجدول رقممحور التسهيالت الجمركية. وزيادة حجم الصادرات تم التركيز على 
باإلضافة إلى المحور األساسي اآلخر. وهو محور التكوين وتطوير الموارد البشرية من أجل الوصول إلى 

 إدارة جمركية عالية التكوين.

 
                                                           

1
، 2019 – 2016كيفية التجسيد الميداني للمخطط االستراتيجي المدير الجهوي للجمارك بسطيف، مقابلة بعنوان:  محمد،دحماني  
 ، سطيف، الجزائر. 2016نوفمبر18
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  .في إطار المسؤولية االجتماعية لإلدارة الجمركيةثالثا: نشاطات المديرية الجهوية للجمارك 
 هناك العديد من النشاطات من بينها:

 ؛زيارة المرضى بالمستشفى الجامعي بسطيف .1
 المشاركة في حمالت التشجير؛ .2
 زيارة مركز الطفولة المسعفة بسطيف؛ .3
 المحيطاركة في القيام بحمالت نظافة شالم .4

 دارة الجمركية الجزائرية نحو ترقية التجارة الخارجية: سياسة الالمطلب الرابع
ة طار العمل على ترقية الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات. قامت المديرية العامفي إ

من  دراتهم،التي تساعد المتعاملين على زيادة صا ،جراءات التسهيليةللجمارك الجزائرية بجملة من اإل
ون تواجد المنتوج الجزائري في ن تحول دخالل القضاء على كل اإلجراءات البيروقراطية، التي يمكن أ

 ن نوجزها في النقاط التالية:األسواق الدولية. ويمكن أ

 عمليات التصديرنية لترقية التسهيالت التجارية لداول: التدابير المي  الفرع ال 
لى الجزائرية. بتني جملة من اإلجراءات الموجهة خصيصا إمارك دارة العليا للجقامت اإل

ل في ن المنتوج الزراعي سج  رغبون في عمليات التصدير. خاصة وأي نالمتعاملين االقتصادين الذي
ونظرا لخصوصية  .والتي عليها طلب في السوق العالمي ة وفرة )تمور، بطاطا...الخ(السنوات الماضي

بير تسهيلية فيما يخص تسوية ملفاتها وسرعة استصدار اكان لزاما وضع تد .هذه المنتجات بسرعة التلف
 : 1كر ما يليذ  . ومن بين هذه التدابير المتخذة نسند التصدير

 خرى سريعة التلف:ت من الفواكه والخضر والبضائع الخضر للصادرامنح الرواق ال -1
حب السلعة متعامل اء كان صاخضر. سو ور بالرواق األيستفيد هذا النوع من السلع من المر 

ولوية على هذا النوع من السلع تكون ذو أال. وفيما يخص طريقة الفحص المطبقة  م  اقتصادي معتمد أ
 بحيث تصفى التصريحات الخاصة بها ويسلم سند التصدير في نفس اليوم.

 المستفيدة من أي دعم: صدير المنتجات المصنوعة محليا غيرالترخيص بت -2
وهي غير معنية  .تصدير هذه المنتجات التي لم تستفيد من دعم من قبل بصفة اعتيادية يتم

 ولية المدعمة.م المنتجات المشتقة من المواد األبالتدابير التي تنظ
 

                                                           

، 2016مارس  14المؤرخة في  013/16/م.ع.ج./ أ. خ/ م  577، مراسلة رقمترقية الصادرات خارج مجال المحروقاتقدور بن الطاهر، 1 
 05/08/2016 متاح على موقع الجمارك الجزائرية كالتالي: .2016يرية العامة للجمارك الجزائرية، وزارة المالية، الجزائر،المد

http://www.douane.gov.dz/pdf/circulaire/promotion%20des%20exportations%20hor%20hydrocarbures%20ar.pdf  

http://www.douane.gov.dz/pdf/circulaire/promotion%20des%20exportations%20hor%20hydrocarbures%20ar.pdf
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 ولية مدعمة بشرط دفع الفارق:ات الغذائية التي تكون مادتها ال تصدير المنتجبالترخيص  -3
وكذا قائمة  .ولية المدعمةتعويض الفارق في السعر للمواد األيجب التوضيح بأن كيفيات حساب 

  .1وزارة التجارة ووزارة الفالحةم تحديدها من طرف وزارة المالية، هذه المواد، يت

 خرى:تخفيف عمليات الفحص للبضائع ال -4
التلف،  ةخرى عدا الخضر والفواكه وغيرها من البضائع سريعتستفيد الصادرات من البضائع األ

 من منظومة مخففة فيما يتعلق بالفحص وتقوم على العناصر التالية:

 جل اقصى لفحص البضائع:تحديد أ -أ
الظروف  اقتضتيتجاوز الفحص المادي للبضائع األخرى الموجهة للتصدير، إذا  ن الينبغي أ

ن هذا التدبير ال من تاريخ تسجيل تصريح التصدير. إال أنه يجب اإلشارة إلى أ بتداءاساعة  48ذلك أجل 
ساسا من كل فحص م المتعامل االقتصادي المعتمد، ألنهم معفيون أيخص المصدرين المستفيدين من نظا

 فوري.

 سق للرقابة:داء المن  ال -ب
للرقابة. ينبغي تطبيق هذا تتطلب وضع نظام منسق  ،ن السرعة التي تعالج بها عمليات التصديرإ

  .2من اتفاقية كيوتو المعدلة 3.35التدبير المنصوص عليه في المعيار 

 شكاالت:الفصل المؤجل في ال -ج
شكاالت المحتمل التصدير الفعلي للبضائع بسبب اإل ن يتأجلال ينبغي في أي حال من األحوال أ

صل في اإلشكال هذه البضائع ثم يتم الفن تصدر لها عند جمركة البضائع المصدرة، إذ يجب أحصو 
 .3لى الخارجالمتعلق بها بعد إرسالها إ

 لى الخارج:ظيم الفحص بالكاشف الضوئي عند الرسال إعادة تنإ -5
لف من الفحص بالكاشف خرى سريعة التت من الفواكه والخضر والبضائع األتعفى الصادرا

ئي والذي يتم المعنية بتأطير الفحص بالكاشف الضو تتكفل الجهات و  لى الخارج.الضوئي عند إرسالها إ
 .1منية، ال سيما في المطاراتالقيام به لضرورات أ

                                                           
در. في انتظار وضع هذه اآللية حي ز التنفيذ يشترط تقديم التزام من طرف مصدري هذه المنتجات بدفع الفارق. وكذا بطاقة تقنية للمنتوج المص 1

 درون المعنيون باللجوء إلى وضع المواد األولية المستوردة تحت نظام القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع.وبالتالي ال يقي د المص
القيام بتشاور قبلي مع المصالح المكلفة بالرقابة الصحية وبالصحة النباتية أو غيرها،  محليا في انتظار تأطيره على المستوى المركزي. ويجب2

 بهدف ضمان رقابة مشتركة للبضائع المصدرة وكذا تقليص آجال الجمركة عند التصدير.
3

ر أو تلك التي تخضع لتنظيم معي ن تجدر اإلشارة إلى أن هذا التأجيل في تسوية اإلشكال ال يطبق إذا ما كان يتعلق ببضائع من الصنف المحظو  
 عند تصديرها.
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خرى التي يقوم بها المتعاملون غير المستفيدين من نظام ال تخضع عمليات تصدير البضائع األكذلك 
الموضوعة سليمة  ما أن األختام الجمركيةالمتعامل االقتصادي المعتمد، للفحص بالكاشف الضوئي طال

 .2نه ال يوجد شك قوي في حصول غش في هذه العمليةوأ
و لدى المصدر، يعتمد قرار على مستوى مكتب داخلي أالتصدير  مر بجمركة عندعندما يتعلق األو 

لى الخارج على تقدير المفتش الرئيسي فحص بالكاشف الضوئي عند ارسالها إاخضاع البضائع المصدرة لل
 قليميا.ودي بعد موافقة رئيس مفتشية األقسام المختص إالمكتب الحدللفرق على مستوى 

 عادة التموين بالعفاء للحقوق والرسوم وتطبيق نظام استرداد الرسوم الجمركية:تخفيف نظام إ -6
قسام التابع لها ضمن االختصاص الحصري لمفتشية األ موين باإلعفاءعادة التمنح نظام إ يكون 

 ع الصادرات.د ال يشج  مكان التصدير وهو تحدي
خالت المعنية، بحيث يتمكن المتعامل المعني من دوقد تم تمديد هذا الترخيص بالمنح لمكتب االستيراد للم

 و مكتب االستيراد لهذه المدخالت.ذا النظام سواء من مكتب التصدير أاختيار طلب ه
درج ضمن المنشور التدبير الذي تم اعتماده في حالة المتعاملين االقتصاديين المعتمدين، سي   ن هذاإ

 عنى بإعادة التموين باإلعفاء.الجديد الذي ي  
صدار النص التنظيمي ز التنفيذ بمجرد إفيما يخص نظام استرداد الرسوم الجمركية، سيدخل حي  

 .3جمارك الجزائري قانون ال من 1مكرر192المنصوص عليه في المادة 

 وضع هيئة ومساحات مخصصة للتصدير: -7
ليات التصدير. ومن ثمة ن يخصصوا مساحات لعمالطلب من مستغلي الموانئ الجافة أيجب 

من قانون  66القانوني المنصوص عليه في المادة  لتزامااليبقى على أعوان اإلدارة الجمركية سوى 
ا في البضائع التي ال تكون موضوع تصريح مفصل، يمكن تفريغهن أالجمارك الجزائري والتي تنص على 

 لى مكتب الجمارك.الموانئ الجافة فور وصولها إ
التي تم التصريح بها  ن تستقبل البضائع المعدة للتصدير،ادة بأنه بإمكان الموانئ الجافة أتضيف هذه الم

 رسالها.إ انتظاروفحصها في 
  

                                                                                                                                                                                     
1

تعفى عمليات تصدير البضائع األخرى والتي يقوم بها المتعاملون االقتصاديون المعتمدون، من أي فحص بالكاشف الضوئي، إال إذا كانت  

الوضع حيّز التنفيذ في أقرب اآلجال، تطبيقا آليا من أجل القيام بهذه  موضوع االستهداف اآللي الذي يقوم به نظام اإلعالم اآللي للجمارك. وسيتم
 المهمة.

2
 خالفا لذلك، يعتمد قرار اخضاع البضاعة الموجهة للتصدير للفحص بالكاشف الضوئي، على تقدير المفتش الرئيسي المكلف بالعمليات التجارية 

 ت الجمركة عند التصدير على مستوى مكتب حدودي.بعد موافقة رئيس مفتشية األقسام المختص إقليميا، إذا تم
3
 .2016نوفمبر  14، مقابلة بتاريخ عامة للجمارك الجزائرية، الجزائر، المدرية المديرية االنظمة الجمركيةحوري،  
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 التدابير التسهيلية ميدانياكيفية تجسيد  الفرع الثاني:
لذا يجب تطبيق  .رينلى سياسة جوارية تجاه المصدالواجب اتخاذها إ االتصاليجب أن تستجيب عمليات 

 :1قرب وقتالتعليمات في أ
عتبرة في هذا المجال، وذلك و القدرات المتحديد قائمة المصدرين وفقا لمجال النشاط بمن فيهم ذو   .1

 دوريا؛نة نشاء بطاقية محي  بغرض إ
 المصدرين؛ نشغاالتال واالستماع االستشارةادة تنشيط مهمة عإ  .2
قسام بإشراف المدراء الجهويين كل شهر من طرف رؤساء مفتشيات األ عقد اجتماعات دورية .3

 شهر؛قد اجتماع وطني للمتابعة كل ستة أوترسل تقارير  دورية عن هذه االجتماعات. يع
 حكام التشريعية والتنظيمية التي تشجع الصادرات خارج قطاع المحروقات؛نشر وشرح األ .4
بنوك، لطراف المتدخلة في عملية التصدير )انظيم ندوات ولقاءات جهوية وذلك بإشراك األت .5

 صالح التجارة ومصالح الفالحة(.م

 المراقبةالتنسيق المشترك بين وزارت المالية، التجارة والنقل في عمليات الفرع الثالث: 
توجهات الدولة نحو مشترك يندرج ضمن  تفاقاة الذكر بإمضاء قامت الوزارات الثالثة السابق

هذه التعليمة عمال، وبالخصوص الجوانب المتعلقة بالتجارة عبر الحدود حيث تهدف تحسين مناخ األ
تضم كال من  جراء يضمن مراقبة مشتركة وآنية للمنتوجات المستوردةالوزارية المشتركة إلى وضع إ

  .2في شكل فرقة مختلطة دارة الجمركية ووزارة التجارة ووزارة النقل.في اإل ممثلة الماليةمصالح وزارة 
لى تقليص اآلجال الطويلة لمكوث البضائع على مستوى جميع مناطق ا إساس  يهدف هذا اإلجراء أ

و الخارجة عن الميناء وكذا التكاليف المترتبة عن المناوالت المتعددة التخليص الجمركي سواء المينائية أ
جمركي وتسجيله لدى مصالح يداع التصريح اليجب أن تتم المراقبة المشتركة بعد إكما  للحاويات.

دي ن تتم المراقبة المشتركة فور اتخاذ مصالح الجمارك لقرار الفحص الماأ الجمارك. كما ينبغي
 نية ومتناسقة بين مختلف المصالح المعنية؛ردة وذلك من أجل عملية آللمنتوجات المستو 

 جل ضمان تنسيق الرقابة تم االتفاق حسب وجهة المنتوج المستورد على الخطوات التالية:من أوذلك 
 و بالنسبة للمتعاملين االقتصاديين المعتمدين:في حالة التوجه نحو المسار الخضر أ

نه يمكن لمصالح التجارة القيام قابة المسبقة سواء وثائقية أو مادية، غير أبالر  ال تقوم مصالح الجمارك
 بالرقابة الالحقة.

                                                           
1
 قدور بن الطاهر، مرجع سبق ذكره. 
2

، راءات ضمان المراقبة المشتركة عبر الحدود للمنتوجات المستوردةتعليمة وزارية مشتركة تحدد اجوزارة المالية، وزارة التجارة، وزارة النقل،  
 07/08/2016متاح على موقع الجمارك الجزائرية كالتالي: . الجزائرية متاحة على موقع وزارة التجارة 2016افريل  23الجزائر، 

http://www.douane.gov.dz/pdf/circulaire/Circulaire%20N%201069%20portant%20Procedures%20de%20control

e%20mixtes%20aux%20frontieres%20des%20produits%20importes.pdf  

http://www.douane.gov.dz/pdf/circulaire/Circulaire%20N%201069%20portant%20Procedures%20de%20controle%20mixtes%20aux%20frontieres%20des%20produits%20importes.pdf
http://www.douane.gov.dz/pdf/circulaire/Circulaire%20N%201069%20portant%20Procedures%20de%20controle%20mixtes%20aux%20frontieres%20des%20produits%20importes.pdf
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 حمر:لة التوجه نحو المسار البرتقالي أو الفي حا
ا، عند وصول المنتجات المستوردة أو حتى قبل المخول قانوني يجب على المتعامل أو ممثله .1

 مصالح التجارة؛ف االستيراد" لدى يداع "ملوصولها، إ
الجمارك وعلى ا مع الملف الذي يودع لدى مصالح يداعه مكرر  يجب أن ال يكون الملف الذي يتم إ

 اإلدارتين القيام بتبادل المعلومات؛
و " رخصة دخول المنتوج"، )في المنتوج" أ باستيرادستالم "التصريح وصل إعند حصوله على  .2

ريح الجمركي " لدى "التص باكتتابحالة الرقابة الوثائقية(، يقوم الوكيل المعتمد لدى الجمارك 
 ؛مصالح الجمارك

أن يبرمج  مصالح الجمارك لقرار الفحص، تخاذادى الجمارك، فور يجب على الوكيل المعتمد ل .3
والتنسيق مع مستغل منطقة التخليص  اقتفباالساعة  48تاريخ هذا الفحص في أجل أقصاه 

عالم مؤسسة المينائية، الميناء الجاف أو منطقة أخرى تحت تصرف الجمارك(، وإ الجمركي ) ال
عضاء الفرقة المختلطة يتوجب على . وفي حال غياب عضو من أ جميع المصالح المعنية بذلك

 ص؛عويضه دون تغيير في برنامج الفحلى تالمعنية أن تعمد إ المصلحة
ليص الجمركي ) المؤسسة المينائية، الميناء عند تاريخ الفحص المحدد يجب على مستغلي مناطق التخ

نية عن يعملوا بحرص تام على وضع الحاويات المالجاف أو منطقة أخرى تحت تصرف الجمارك(، أ
 وكذا كل وسائل المناولة الضرورية تحت تصرف فرقة المراقبة المختلطة. .بالفحص

يات التفتيش للمتعامل ن تقدم مصالح التجارة نتائج عملمن الفحص المشترك يجب أ تهاءاالنبعد  .4
 :1و ممثله المخول قانونيااالقتصادي أ

 ؛مر القيام بتحاليل مخبريةحاال أن لم يتطلب األ - أ
 .شتراطهااتجارب عند و الضروري للقيام بالتحاليل والفحوص أجل الفي األ - ب

مرفقا بوثائق  ،الوكيل المعتمد لدى الجمارك لمصالح الجماركفي حال الترخيص بالقبول يتقدم  .5
مثله المؤهل قانونيا ألجل اتمام و مسلمة من طرف المتعامل االقتصادي أالقبول القانونية الم

 جراء التخليص الجمركي والحصول على سند رفع المنتجات المستوردة.إ
عالم مصالح الجمارك بذلك على الفور والتي ض القبول يجب على مصالح التجارة إ وفي حال رف .6

 التصريح الجمركي طبقا للتشريع المعمول به. بإلغاءبإمكانها الترخيص 
  

                                                           
1
 .08نفس المرجع السابق، ص 
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 االجراءات الجمركية خطوة بخطوة الفرع الرابع: إصدار دليل المصدر
المصدر الذي يعتبر خطوة جبارة من أجل  مت المديرية العامة للجمارك الجزائرية، بإصدار دليلاق

زيادة الوعي لدى المتعاملين االقتصاديين. وذلك من خالل تحديد المراحل الهامة في عملية التصدير ما 
 تتطلبه كل مرحلة، باإلضافة إلى توضيح االمتيازات التي يتحصل عليها المصدرون.

صداره في لعامة للجمارك الجزائرية حيث تم إرية اأن هذا الدليل يعتبر أحدث نشاط قامت به المدي لإلشارة
 : 1. ويتكون من2016شهر ديسمبر 

شروط ممارسة نشاط التصدير خارج المحروقات )شروط متعلقة بصفة المصدر وشرط متعلقة  .1
 بطبيعة البضاعة(

 إجراءات التوطين البنكي لعمليات التصدير خارج المحروقات .2
 االجراءات الجمركية عند التصدير .3
 التسهيالت الجمركية الممنوحة لعمليات التصدير خارج المحروقات .4
 االنظمة الجمركية االقتصادية وترقية الصادرات خارج المحروقات .5
 المعالجة الجمركية للبضائع المعادة  .6

 
  

                                                           
متاح على  2016، الجمارك الجزائرية، وزارة المالية، الجزائر، إصدار دليل المصدر االجراءات الجمركية خطوة بخطوة المديرية العامة للجمارك، 1

 20/12/2016 الموقع التالي:
http://www.douane.gov.dz/pdf/Guide%20de%20l'exportateur%20AR.pdf  

http://www.douane.gov.dz/pdf/Guide%20de%20l'exportateur%20AR.pdf
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 بعاد الدراسةأتفسير اتجاهات أفراد العينة نحو الطريقة المتبعة ل: ثالثالمبحث ال

لغرض تحقيق أهداف البحث، التي بدأت  ،يتضمن هذا المبحث وصفا مفصال لإلجراءات المتبعة
وخطوات بناء البحث، ووصف لإلجراءات ووصف مجتمع البحث وطريقة اختيار العينة وإجراءات بتعريف 

وكيفية تطبيقها على أفراد العينة، باإلضافة  .الت الصدق والثبات ألدوات البحثالتي اتبعت للتأكد من دال
جمع البيانات والتدرج ووصف لطريقة  .ية المستخدمة في معالجة البياناتإلى عرض الوسائل اإلحصائ

 البحث.  ستمارةاالمتبع في 

 

 

 

 

 

  عينة الدراسة: مجتمع و ولالمطلب ال 
تلعب المشكلة المدروسة دورا مهما في تحديد مجتمع الدراسة وأدوات البحث. ومن خالل إطالع 

القيام بدراسة مسحية للقطاع  الباحث على أدبيات الموضوع والدراسات الميدانية التي أجريت حاول الباحث
كبر مجتمع  هيواجهت الباحث في بداية الطريق  تيأن الصعوبات ال . إال_أي قطاع الجمارك_ ككل

الدراسات التي تعالج موضوع  قلةلدراسة على عينة قصدية. وكذا البحث أدى بالباحث إلى اقتصار ا
داء الجمركي وتسهيل التجارة الخارجية، فقد وجد الباحث أنه من المناسب أن تكون هذه الدراسة األ

  من جهة أخرى.استكشافية وصفية من جهة و تحليلية 

 مجتمع الدراسةول: الفرع ال 
دوار سيادية التي تضطلع بمجموعة من األدارات الأحد اإل ،دارة الجمركية الجزائريةتعتبر اإل

ستمر من منية واالقتصادية. وهي في تطور متجمع بين الوظائف األدارة شبه عسكرية إالهامة. وهي 
 و االمكانيات المادية. حيث االمكانيات البشرية 

في بداية التسعينات نقلة نوعية. حيث كانت  دارة الجمركية الجزائرية البشري في اإل نسبة التأطير شهدت 
 .ا في المناطق الشماليةساس  يتمركزون أ. بالمائة فقط من الجامعيين 1.5بالمائة من بينها  3.5ال تتعدى 

لى تحسين مستوى . بعدها توجهت المديرية إلتقاعدسن ايقترب من ن جزء من هذا التأطير كان كما أ
دارة لتوظيف الجامعيين باإلضافة التأطير من خالل فتح قسم الجمارك على مستوى المدرسة الوطنية لإل

 مجتمع وعينة الدراسة : ولالمطلب ال 
 الدراسة أداة  صدق المطلب الثاني:

 الدراسة بعادأ نحو العينة أفراد اتجاهات وتحليل تفسير: طلب الثالثالم
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في معدل التأطير من والذي سمح ليس فقط بزيادة كبيرة  .لى مساهمة معهد االقتصاد الجمركي والجبائيإ
ا بتجديد وبإعادة تحديد االختصاصات بالتوافق مع يض  . ولكن أبالمائة حاليا 19لى حوالي بالمائة إ 3.5

 شغل مناصب المسؤولية واتخاذ القرار في المؤسسة الجمركية.
 دارة الجمركية الجزائرية ضح تركيبة الموارد البشرية في اليو  (:33رقم ) الجدول

 المجموع 56كثر من أ 55-41 40-20 هرم االعمار
 18096 904 7239 9953 التعداد

 100 5 40 55 النسبة المئوية

   .04ص مرجع سبق ذكره، ،2019-2016المخطط االستراتيجي للجمارك الجزائرية  للجمارك، المديرية العامة: المصدر

 الفرع الثاني: عينة الدراسة
تنوعت جمالي لمجتمع الدراسة. حيث اختيار عينة عشوائية من العدد اإلقامت الدراسة على 

وانتظار الردود كانت النتيجة  لالستماراتعلمي ومكان العمل...إلخ. وبعد التوزيع بحسب السن والمستوى ال
   :كما هي في الجدول الموالي

 .، المستردة والقابلة للتحليلعدد االستمارات الموزعة: (34)جدول رقمال

 إعداد الباحث باالعتماد على االستمارات المصدر:

 

 

 

 

 

 

االستمارات غير  الموزعة ستماراتاال 
 المستردة

 االستمارات
 المستردة

االستمارات غير  الصالحة 
 للتحليل

االستمارات الصالحة 
 للتحليل

 31 11 40 60 100 ديرية العامةالم

 130 12 142 18 160 المديريات الجهوية

 137 16 153 27 180 االقسام مفتشيات

 298 39 335 105 440 المجموع
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 : أداة الدراسةلثالثا فرعال
ة الخارجية باعتبار أن البحث يستهدف معرفة أثر تطوير أداء القطاع الجمركي على تسهيل التجار 

 كما يلي: كان من مستلزمات تحقيق أهداف البحث بناء أداة للبحث .في االقتصاد الجزائري 

 أوال: خطوات بناء الداة
 بما يلي:داة الدراسة ينبغي القيام عند بناء أ

 :البحث اتتحديد مفهوم متغير  -1
 حددهما الباحث كما يأتي: 

 ؛تطوير أداء القطاع الجمركي .1
 تسهيل التجارة الخارجية. .2

 تحديد أبعاد كل متغير -2
 تم تحديد األبعاد وفق الطرح التالي:

 لى تطوير أداء القطاع الجمركي:إبالنسبة  -أ
دارة اإلالتي توجهت نحو تطوير وعصرنة  ،العالميةبناء على الدراسات الميدانية والتجارب 

ها التطوير والتحديث تتجلى في ن يتم ادخال عليفإن المحاور األساسية التي ينبغي أ .الجمركية
  بعاد التالية:األ

 ؛طار التشريعي الجمركي وتنظيم المصالحالبعد األول: تطوير اإل .1
 ؛بأخالقيات المهنة الجمركية لتزامواالثاني: تسيير الموارد البشرية البعد ال .2
 ؛دارة الجمركية الجزائريةبيقات التكنولوجية الحديثة في اإلالبعد الثالث: التط .3
 .دارة الجمركية الجزائريةبعد الرابع: سياسة االتصال في اإلال .4

 تسهيل التجارة الخارجية في االقتصاد الجزائري لى بالنسبة إ -ب
وكذا منظمة  .حدث الدراسات لمنظمة الجمارك العالميةعن أادرة حسب مؤشرات تسهيل التجارة الص

 التعاون التنمية االقتصادية فإن مؤشرات التسهيل التجاري يمكن دمجها النقاط التالية:
 الشفافية؛مستوى  .1
 التبسيط؛مستوى  .2
 التنسيق؛مستوى  .3
 .يطالتنممستوى  .4
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 : مصادر الحصول على العباراتنياثا
ساسي للموضوع ناء األالتي تساعد على الب .جملة من المقومات البحثيةاعتمدت دراستنا هذه على 

 ن نوجزها في النقاط التالية:والتي يمكن أ
 طروحات والمذكرات العلمية المتخصصة في موضوع البحث؛االت واألمراجعة بعض المق .1
 ؛ات الدولية ذات العالقة بالجماركتقارير المنظم  .2
 العامة للجمارك الجزائرية.عدتها المديرية الدراسات التي أ  .3
 : طريقة الصياغة ثالثا

 بما تقدم ذكره فكانت على النحو االتي: ستعانةباالتم صياغة األداة 
 معلومات عامةالمحور الول: 
 لى توفير معلومات أولية وخلفية عامة حول المبحوثين. وقد اشتمل على إهذا المحور يهدف 

 .ة الوظيفية، مكان العمل والخبرة(الدراسي، الرتبأسئلة شخصية )الجنس، المستوى 

 تطوير أداء القطاع الجمركي المحور الثاني:
ربع بدائل متدرجة. ويتكون محور أمن بين غلقة التي تعطي للمجيب االختيار تم استعمال األسئلة الم
 بعاد وهي: أربعة أموزعة على   سؤال مغلق 45أداء القطاع الجمركي من 

 ؛تطوير االطار التشريعي الجمركي وتنظيم المصالح البعد األول: .4
 ؛البعد الثاني: تسيير الموارد البشرية وااللتزام بأخالقيات المهنة الجمركية .5
 ؛البعد الثالث: التطبيقات التكنولوجية الحديثة في االدارة الجمركية الجزائرية .6
 .البعد الرابع: سياسة االتصال في االدارة الجمركية الجزائرية .7

  ة الخارجية في االقتصاد الجزائري المحور الثالث: تسهيل التجار 
 .بعادأربع ألى إسؤال مغلق موزع على  16وقسم الى في بناء االستمارة  تم اتباع األسلوب السابق

 الشفافية؛ مستوى  .1
 التبسيط؛ مستوى  .2
 التنسيق؛ مستوى  .3
 .التنميط مستوى  .4
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 الدراسةأداة صدق  المطلب الثاني:
 توجباس لذلك .ستبياناإل على الدراسة عينةب الخاصة البيانات على الحصول في الباحث عتمدإ 

 أن أداة  من التحقق األداة  صدق باختبار ويقصد .الدراسة نجاح في أهمية من له لما األداة  اختبار صدق
 مفهومة بحيث تكون  ،ومفرداته فقراته وضوح إلى باإلضافة .قياسه إلى تهدف ما لقياس صالحة القياس

 وقد تحقق الباحث من نوعين من الصدق وهما:  .يستخدمها من لكل
 الصدق الظاهري ول: الفرع ال 

دارة الجمركية اإل إطاراتمن  المحكمين من عدد على ،ستبياناال عرض خالل من ذلكتم   
 ذلك ضوء وفي .الحذف أو التعديل أو حيث اإلضافة من .مالحظاتهم بأغلب وأخذ .ساتذة المختصينواأل

 .النهائية صورتها في االستمارة إعداد تم
 .(7) لإلشارة فقط، أن نموذج االستبيان بكل تفاصيله موضح في الملحق رقم

 (.8) قائمة المحكمين أنظر الملحق رقمأما  
  لألداة الداخلي االتساق صدقالفرع الثاني: 

 وذلك الكلية، العينة بيانات على ميدانيا تطبيقها تم الدراسة ألداة  الظاهري  الصدق من التأكد بعد
 المحور مع ستبانةاال فقرات من فقرة كل بين االرتباط درجة لمعرفة Pearson  رتباطاال معامل بحساب

 .إليه تنتمي الذي
 المتغير المستقل وال:أ

 المصالح وتنظيم التشريعي طارالتطوير )تحسين( ول: البعد ال 
 المصالح وتنظيم التشريعي طارلتطوير ال تساقاال صدق (: 35الجدول رقم )

 طار التشريعي وتنظيم المصالحول: الالبعد ال 

 6 5 4 3 2 1 العبارة
 **914. **853. **911. **927. **877. **870. االتساقمعامل 

 000, 000, 000, 000, 000, 000, الداللة المعنوية
 12 11 10 9 8 7 العبارة

 **938, **916, **916, **836, **922, **922, معامل التساق
 000, 000, 000, 000, 000, 000, الداللة المعنوية

 13 العبارة
 بالمائة  0.01*الداللة المعنوية عند مستوى 

 spssمخرجات برنامج  المصدر:
 *924, معامل التساق
 000, الداللة المعنوية
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ل وهذا ما يد .عال ارتباطوسط البعد ول ترتبط ومتاألن عبارات البعد ل السابق نالحظ أمن الجدو 
  .مما يؤكد اتساق العباراتمل بيرسون عليه معا

 خالقيات المهنة الجمركيةأير الموارد البشرية و يتسترقية الثاني:  البعد
 الجمركية المهنة خالقياتوأ البشرية الموارد يريتسترقية  صدق االتساق لبعد(: 36لجدول رقم)ا

 خالقيات المهنة الجمركيةأالثاني: تسير الموارد البشرية و  البعد

 6 5 4 3 2 1 العبارة
 **849, **941, **911, **935, **905, **958, االتساقمعامل 

 000, 000, 000, 000, 000, 000, الداللة المعنوية
 12 11 10 9 8 7 العبارة

 **888, **955, **895, **956, **899, **897, االتساقمعامل 
 000, 000, 000, 000, 000, 000, الداللة المعنوية

 spssمخرجات برنامج  المصدر:
ل وهذا ما يد .وسط البعد ارتباط عالن عبارات البعد  الثاني ترتبط ومتمن الجدول السابق نالحظ أ

  .مما يؤكد اتساق العبارات، عليه معامل بيرسون 

 في الدارة الجمركية الحديثةتطبيقات التكنولوجيا الالبعد الثالث: 
 في الدارة الجمركية تطبيقات التكنولوجيا الحديثةلبعد ال تساقاال صدق (: 37الجدول رقم)

 البعد الثالث: تطبيقات التكنولوجيا الحديثة

 6 5 4 3 2 1 العبارة
 **876, **913, **902, **902, **906, **906, االتساقمعامل 

 000, 000, 000, 000, 000, 000, الداللة المعنوية
 11 10 9 8 7 العبارة

 **894, **916, **907, **936, **895, االتساقمعامل  
 000, 000, 000, 000, 000, الداللة المعنوية

 spssمخرجات برنامج  المصدر:
ل يدوسط البعد ارتباط عال وهذا ما ن عبارات البعد  الثالث ترتبط ومتمن الجدول السابق نالحظ أ

  .عليه معامل بيرسون  مما يؤكد اتساق العبارات
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 لإلدارة الجمركية تصالاال البعد الرابع: سياسة 
  إلدارة الجمركيةل االتصال سياسةبعد ل يوضح صدق االتساق(: 38الجدول رقم )

 البعد الرابع: سياسة االتصال

 6 5 4 3 2 1 العبارة
 **904, **935, **901, **937, **796, **938, معامل التساق
 000, 000, 000, 000, 000, 000, الداللة المعنوية

 10 9 8 7 العبارة
 **941, **890, **903, **908, معامل التساق 

 000, 000, 000, 000, الداللة المعنوية
 spssمخرجات برنامج  المصدر:

ل . وهذا ما يدترتبط ومتوسط البعد ارتباط عال ،الرابع ن عبارات البعدمن الجدول السابق نالحظ أ
  .مما يؤكد اتساق العبارات  ،عليه معامل بيرسون 

 المتغير التابع: ثانيا
 صدق االتساق لتسهيل التجارة الخارجية في االقتصاد الجزائري (: 39الجدول رقم)

 المحور التابع: تسهيل التجارة الخارجية

 6 5 4 3 2 1 العبارة
 **907, **924, **909, **930, **846, **873, االتساقمعامل 

 000, 000, 000, 000, 000, 000, الداللة المعنوية
 12 11 10 9 8 7 العبارة

 **871, **864, **936, **883, **864, **906, االتساقمعامل 
 000, 000, 000, 000, 000, 000, الداللة المعنوية

 16 15 14 13 العبارة

 **910, **920, **945, **937, االتساقمعامل  

 000, 000, 000, 000, الداللة المعنوية

 spssمخرجات برنامج  المصدر:
. وهذا ما ترتبط ومتوسط المحور ارتباط عال ،لمحور التابعان عبارات من الجدول السابق نالحظ أ

  .مما يؤكد اتساق العبارات  ،ل عليه معامل بيرسون يد
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 الثالث: الثبات الفرع
قد تم التأكد و . ما قاست الشيء مرات عدة إذاإعطاء النتائج نفسها  أي ،يعني االتساق في النتائج  

 .الفا كرونباخ. حيث معامل الثبات من ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة
 نباخيوضح معامل الفا كرو (: 40)جدول رقمال

 البيان عدد العبارات قيمة الفا كرونباخ
 تطوير االطار  التشريعي الجمركي وتنظيم المصالح 13 0.977
 تسيير الموارد البشرية وااللتزام بأخالقيات النهمة الجمركية 11 0.978
 التطبيقات التكنولوجية الحديثة في االدارة الجمركية الجزائرية 11 0.976
 سياسة االتصال في االدارة الجمركية الجزائرية 10 0.964
 تسهيل التجارة الخارجية في االقتصاد الجزائري  16 0.983

 مجموع االبعاد 61 98.8
 spssمخرجات برنامج  المصدر:         

من خالل الجدول السابق تم التأكد من ثبات أداة الدراسة ومن مصداقيتها ومن صحة الفقرات 
بعاد المدروسة جاءت كل األ نأويالحظ من الجدول  .حصائياإمقبولة  بالمائة 60المعدلة، حيث تعد نسبة 

ن فقرات أمما يدل على  .بالمائة 98.8فجاءت قيمة الفا كرونباخ اإلجمالية  ،بالمائة 60كبر من أمها قي  
 ا.االستبيان لها معدالت ثبات عالية جد  

 :سا: الساليب الحصائيةساد
البيانات وترميزها  جمعوتم  . SPSS االجتماعيةبرنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم  ستخدامباتم 
 حصائية التالية:ساليب اإلاأل واستخدمت .حصائيةبالطرق اإل

 الحصائي  التحليل أدوات
 توظيف األدوات وتم (SPSS) االجتماعية، للعلوم اإلحصائية الحزمة برنامج على البيانات تم معالجة
 :التالية اإلحصائية

 ومقارنتها  االستبيان بحوث حول المبحوثين إجابات متوسط معرفة أجل من :الحسابي المتوسط
دائها وتسهيل إلتزام إدارة الجمارك بتطوير أ مستوى  بشأن القرار اتخاذ أجل من الفرضي بالمتوسط

 .التجارة الخارجية
  إدارة الجمارك بتطوير  التزامفي تطبيق  فروق  وجود مدى معرفة أجل من :المعياري  نحرافاال

  .دائهاأ
 اختبار Test-T sur échantillon unique 

 بعاد ومحاور الدراسة.وتوجهات العينة نحو أ الدراسة فروض صدق مدى قياس هو منه الهدف
 داء الجمارك وتسهيل التجارة تطوير أبين  أثر وجود مدى معرفة أجل من :المتعدد االنحدار معادلة

 .الخارجية
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 R2  وتسهيل التجارة الخارجيةتطوير أداء الجمارك بين بين   العالقة: من أجل معرفة قوة 
 sigلتحديد درجة القرار، نأخذ بدرجة الداللة المعنوية الداللة المعنوية: 

 االستبيان ثبات مدى : لقياسكرونباخ-ألفا معامل 

 بعاد الدراسةأأفراد العينة نحو  اتجاهاتوتحليل : تفسير طلب الثالثالم
من تطبيق أدوات البحث على  نتهىابعد أن  ،ا لنتائج البحث وتفسيرهاعرض طلبيتناول هذا الم

بعاد أها للتعرف على اتجاه العينة نحو لت البيانات التي تم الحصول عليأفراد عينة البحث الرئيسية، إذ حل  
  الدراسة. وسيتم التطرق إلى النقاط التالية:

 ؛عرض وتحليل النتائج  المتعلقة بالمعلومات األولية .1
 ؛داء القطاع الجمركيأتجاهات أفراد العينة نحو تطوير تحليل ا .2
 .تحليل اتجاهات أفراد العينة نحو تسهيل التجارة الخارجية .3

 المتعلقة بالمعلومات الولية الول: عرض وتحليل النتائج فرعال
 تم ذلك من خالل ما يلي:

 الجنس -1
 يوضح مجموع التكرارات حسب الجنس(: 41الجدول رقم)

 النسبة التكرار 

 73.5 219 ذكر 

 26.5 79 انثى

 298 100.0 

 spssمخرجات برنامج  المصدر:        
 بنسبة 79ناث في حين عدد اإلبالمائة.  73.5 بنسبة 219ل عدد الذكور نسج   ،من الجدول السابق

القطاع  باعتباروهذا له ما يبرره  .ناثكبر من اإلألة هنا هو عدد الذكور حظة المسج  والمالبالمائة.  26.5
 .ناثمن الخصائص التي ال تتوافر في اإليتطلب مجموعة و  .شبه عسكري 
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 المستوى العلمي -2
 يوضح مجموع التكرارات حسب المستوى العلمي(: 42الجدول رقم )

 النسبة العدد 
 70.8 211 ليسانس      

 10.7 32 ماستر          

 9.1 27 ماجستير       

 2.0 6 دكتوراه       

 7.4 22 خرى أ

 298 100.0 

 spssمخرجات برنامج  المصدر:        
 بالمائة 70.8بنسبة  211 مارك الذين يحملون شهادة الليسانسل عدد الجنسج   ،من الجدول السابق

الحاملين أما  بالمائة. 10.7بنسبة  32في حين الحاملين لشهادة الماستر عددهم  كبر.وهم النسبة األ
بنسبة  06عدد الحاملين للدكتوراه فعددهم قليل بالمائة. أما  9.1بنسبة قاربت  27لشهادة الماجستير عددهم 

خرى من حملة شهادات أ بالمائة 7.4نسبة قاربت ب 22أن الشهادات األخرى قدرت بـ ، كما بالمائة 02
 .مهنية وله معاهد للتكوين ويمنح شهادات .عتبار القطاع له خصوصيتهبإ

  مكان العمل -3
 يوضح مجموع التكرارات حسب مكان العمل(: 43الجدول رقم )

 
 

 
 spssبرنامج  مخرجات المصدر:

 بالمائة 10بنسبة  31في المديرية العامة للجمارك تم تسجيل عدد العاملين  ،الهمن الجدول أع
أما  .تقريبا بالمائة 44بمسبة  130ضعاف ن بالمديريات الجهوية كان ثالثة أفي حين عدد العاملي .تقريبا

 تقريبا. بالمائة 46بنسبة   137 كبرفكان أ ،لين في المفتشيات الجمركيةامعدد الع
 
 
 
 
 
 

 النسبة العدد 
 10.4 31 المديرية العامة للجمارك    

 43.6 130 المديرية الجهوية للجمارك                        

 46.0 137 مفتشية اقسام الجمارك  

 100.0 298 المجموع
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 الرتبة الوظيفية -4
 مجموع التكرارات حسب الرتبة الوظيفية(: 44الجدول رقم)

 

 
 

 
 
 

 spssمخرجات برنامج  المصدر:
كبر لدى المفتش في حين النسبة األ بالمائة، 13ضابط رقابة بنسبة  39تم تسجيل  ،من الجدول أعاله

، مفتش عميدلرتبة  91سجلنا عدد قدر بـ في حين  ،تقريبا بالمائة 51بنسبة مفتش رئيسي  151 ـالرئيسي ب
 بالمائة تقريبا . أما رتبة مراقب عام رئيس كان العدد صفر 6بنسبة  17أما رتبة المراقب العام كان العدد 

 .(خلت العينة من أي مستجوب)

 عدد سنوات الخبرة: -5
 مجموع التكرارات حسب سنوات الخبرة(: 45الجدول رقم)

 
 

 
 spssمخرجات برنامج  المصدر:

عامال  79خمس سنوات سنة و  خبرة بينتم تسجيل عدد العاملين الذين لديهم  ،من الجدول أعاله
ما  66سنوات والعشر سنوات فعددهم  ستةما العاملين الذين لديهم خبرة بين الأ بالمائة. 26.5ما نسبته 

بتكرار  بالمائة 51.3 سنة تشكل نسبة 11كبر من أالفئة األخيرة ت في حين جاء  بالمائة. 22.1نسبته 
153. 

 داء القطاع الجمركيأتطوير العصرنة الجمركية و ات أفراد العينة نحو محور الثاني: تحليل اتجاه فرعال
 الجزائري 

 التي تنص على: األولىلرئيسية جابة على الفرضية ااإل فرعسيتم في هذا ال

 النسبة  العدد 
 13.1 39 ضابط رقابة       

 50.7 151 مفتش رئيسي        

 30.5 91 مفتش عميد            

 5.7 17 مراقب عام           

 00 00 مراقب عام رئيس

 298 100.0 

 النسبة العدد 
 26.5 79 سنوات 5إلى 1

 22.1 66 سنوات 10إلى  6من 
 51.3 153 سنة فأكثر 11

 100.0 298 المجموع
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تسعى الدارة الجمركية الجزائرية من خالل )تحسين الطار التشريعي، ترقية تسيير الموارد 
البشرية، تطبيق التكنولوجيا وترقية االتصال( كمتطلبات أساسية لتجسيد العصرنة الجمركية بهدف 

 ؛تطوير أداء القطاع الجمركي
على المتوسطات  عتماداالوسيتم اتجاه أبعاد الفرضية األولى.  من خالل دراسةويكون ذلك  

العصرنة و العبارات الممثلة لمحور فراد عينة الدراسة نحأ ستجاباتالالمعيارية  واالنحرافاتالحسابية 
 . الجزائري  داء القطاع الجمركيأتطوير الجمركية و 

 المصالحتطوير الطار التشريعي الجمركي وتنظيم  البعد الول:
طار التشريعي اإل لتطويرالجزائرية دارة الجمركية اإل ، وتحديد مساعيدبغية تحليل هذا البع

المعيارية لتحليل وتفسير  نحرافاتواالالمتوسطات الحسابية  ستعمالاتم . الجمركي وتنظيم المصالح
 وكان التحليل وفق الجدول الموالي. اتجاهات العينة.

المعيارية والهمية النسبية لجابات أفراد  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  يوضح(: 46)جدول رقمال
 الول البعدفقرات العينة عن 
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 البيررران

 2.62 791. موافقغير 
حصاءات إلى إيفي الجمركي الحالي كفيل للوصول يعتبر الهيكل التعر  .1

 . تجارية دقيقة

 2.89 672. غير موافق
يوجد تحكم في القيمة لدى الجمارك ناتج باألساس عن كفاءة هيكل التعريفة  .2

 .الجمركية
 يعتبر عدم تطور الهيكل التعريفي أحد صعوبات حماية االنتاج الوطني . .3 2.07 747. موافق

 2.13 720. موافق
حكام اتفاقية كيوتو المتعلقة أحكام الجمركية الوطنية مع يوجد انسجام بين األ .4

 باألنظمة الجمركية.
 2.05 859. موافق

يوجد في التصريح المفصل كل المعلومات المتعلقة بعمليات مراقبة التجارة  .5
 الخارجية.

 2.63 895. غير موافق
تداخل الصالحيات بين المفتش الرئيسي لمراقبة العمليات  هناك مشكل في .6

 التجارية ومفتش الفحص.

 1.56 700. موافق
حكامه نظرا لتنامي أتهريب إلى إعادة النظر في يحتاج قانون محاربة ال .7

 ظاهرة التجارة غير الشرعية.

 3.38 821. غير موافق
تساهم في زيادة نجاعة تملك اإلدارة الجمركية الجزائرية مخابر تحليل المواد  .8

 الرقابة الجمركية

 2.73 904. غير موافق
يؤثر تقليل عدد المديريات الجهوية  الى نقص التغطية الجمركية على  .9

 مستوى االقليم الجمركي الوطني.

 1.72 752. موافق
تحتاج االحكام المتعلقة بتحصيل االيرادات الجمركية الى مزيد من الصرامة  .10

 كونها تمثل مورد هام لخزينة الدولة.من حيث التطبيق 
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 2.07 824. موافق
تعاني االحكام المتعلقة بالبيع بالمزاد العلني من نوع من القصور مما اثر   .11

 على حجم االيرادات المتعلقة بالبيع بالمزاد العلني. 

 1.89 798. موافق
مكلفة بقضايا الجودة الشاملة ضمن الهيكل  يساهم استحداث مصلحة .12

 التنظيمي في تطوير العمل الجمركي.

 2.00 865. موافق
مصلحة مستقلة مكلفة بالطعن )مخصصة للمتعاملين من اجل  يعتبر وجود .13

 الطعن في قرارات الجمارك( مؤشر على شفافية المعامالت.

 متوسط البعد االول 2.62 791. موافق
  spss باالعتماد على مخرجاتالمصدر: 

طار والتي تعبر عن بعد اإل .(13عبارة )والذي يتضمن ثالثة عشر  .من خالل الجدول أعاله
ريعي طار التشدارة الجمركية بتطوير اإللدى اإل (التزاممساعي )تم تسجيل  وتنظيم المصالح، التشريعي

 والذي جاء في المجال موافق. .2.62وهذا ما يؤكده المتوسط الحسابي للبعد   .وتنظيم المصالح
نة المجتمع ه العام لعي  ر عن التوج  والتي تعب   .ذا تمعنا في مستوى المتوسطات المتحصل عليهاإ

نت منطقية جابات المبحوثين حول التعريفة الجمركية والقيمة لدى الجمارك كاإنجد فيما يخص  ،المدروس
مرين ا مستوى النقص المسجل في هذين األوكذ .الواسع لديهم طالعااللى حد بعيد. وهو ما يعكس إ

)التعريفة الجمركية والقيمة لدى الجمارك(. وهو ما استدعى التفكير في ايجاد حلول للنقائص المسجلة في 
في إطار تجسيد المخطط  ارقام 10التعريفة الجمركية من خالل استحداث التعريفة الجمركية الجديدة ذات 

كما تعتبر  ،كثر مرونة وفعالية من سابقتهاأوالتي تعتبر  .2019-2016االستراتيجي للعصرنة الجمركية 
في الميدان بتاريخ  يضا متناسقة مع التوجه العالمي حول تحديث التعريفة الجمركية. وتجسد هذا التوجهأ

ما فيما أمر المتعلق بالتعريفة الجديدة. الجزائرية األمدير العام للجمارك مضى الأين أ 2016ماي  17
 .1ن ينعكس عليها بالشكل االيجابيأالجمارك فبعد هذا التعديل يفترض يخص القيمة لدى 

ن جل اجابات أمراجعة قانون التهريب حيث نالحظ همية الكبيرة وهي قضية خرى ذات األالقضية األ
وكذا  .عماللوجود مستجدات جديدة في بيئة األ انظر  .القانون  عادة النظر في هذاإ لى إالمبحوثين تنادي 

عادة النظر في إ جل حماية االقتصاد الوطني ينبغي أومن  .صبحت عابرة للقاراتأتطور الجريمة التي 
و من حيث التبيعات المالية لهذه أ ،سواء من حيث نوعية العقوبات المطبقة ،قانون محاربة التهريب

 .الجديد للعصرنة الجمركية يأخذه بعين االعتبار في المخطط االستراتيجوهو ما تم  العقوبات
ا بالنفي. لذا يستوجب جابة جلهكانت اإل .دارة الجمركية على مخابر تحليل الموادفيما يخص مدى توفر اإل

كون وجود مخابر تحليل يزيد من كفاءة عمل  ،مرعادة النظر في هذا األإ دارة الجمركية الجزائرية على اإل
و ما يصطلح عليه أة ويبتعد عن التحليل بالعين المجرد .ويزيد من مصداقية التصريحات .العون الجمركي

 نية.بالمشاهدة اآل

                                                           
1
 المتضمن التعريفة الجمركية الجديدة  أنظر الرابط التالي: 2016ماي  17الصادر بتاريخ  88المقرر رقم  

http://www.douane.gov.dz/pdf/DECISION%20Tarif%20Douanier%202016%20(10%20Chiffres)%20Ar.pdf  

http://www.douane.gov.dz/pdf/DECISION%20Tarif%20Douanier%202016%20(10%20Chiffres)%20Ar.pdf
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ن جل اآلراء تصب في ضرورة أمتعلق بتنظيم المصالح وجدنا فيما يخص الشطر الثاني ال ،خيراأو 
داري . وهذا المطلب يسير وفق النهج اإلدارة الجودة ومصالح الطعنإلكل من  ،يجاد مصالح مستقلةإ

مصالح  باستحداثقامت  اليةلى مراتب تسيير عإجل طموحها للوصول أومن  .دارةإحيث كل  ،الحديث
. كما نجد في إطار المخطط االستراتيجي سيتم اإلعالن دارية مستقلة تعنى بقضايا الجودة وكذا الطعنإ

 .   ن تنظيم جديد لإلدارة الجمركية يساير التطور الحاصل في بيئة األعمالالحقا ع

 خالقيات المهنة الجمركيةأتسيير الموارد البشرية و تطوير : ثانيالالبعد 
لتطوير تسيير الموارد البشرية وتحديد مساعي اإلدارة الجمركية  .االلمام بجوانب هذا البعدبغية 

المتوسطات الحسابية  لااستعم ومن أجل الوصول إلى نتائج مقبولة تم. خالقيات المهنة الجمركيةأو 
 واالنحرافات المعيارية لتحليل وتفسير اتجاهات العينة.

المعيارية والهمية النسبية لجابات أفراد  واالنحرافاتيوضح المتوسطات الحسابية (: 47رقم )جدول ال
 الثاني  العينة عن فقرات البعد
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 البيررران

 دارة الجمركية الجزائرية.طارات الجامعين في اإلاإليوجد نقص في عدد  .1 2.57 987. غير موافق

 دائها.أارد البشرية مما يؤثر على مستوى يوجد نقص في مستوى تكوين المو  .2 1.89 744. موافق

 1.93 805. موافق
طرف المديرية العامة للجمارك الجزائرية لم يتم  سياسة التوظيف المتبعة من .3

 يفها مع المستجدات الراهنة.تكي  

 1.70 720. موافق
لي للموارد البشرية أداة لضعف التحكم في تسيير الموارد يعتبر غياب التسيير اآل .4

 البشرية.

 1.87 833. موافق
الجمركية قديمة نوعية برامج التكوين المدرسة على مستوى المعاهد والمدارس  .5

 وتحتاج إلى تحديث. 

 لإلدارة الجمركية الجزائرية مدونة خاصة بأخالقيات المهنة الجمركية. .6 1.79 639. موافق

 دارة الجمركية بمدونة أخالقيات المهنة الجمركية.يلتزم العاملين في اإل .7 2.28 838. موافق

 2.24 749. موافق
الجمركية في معاملة المتعاملين مع يظهر االلتزام بمبادئ أخالقيات المهنة  .8

 االدارة الجمركية بطريقة متماثلة.

 2.62 932. غير موافق
دارة الجمركية الجزائرية على االلتزام الوضع االقتصادي للعاملين في اإل يساعد .9

 بأخالقيات المهنة الجمركية. 

 المهنة الجمركية.خالقيات أظروف العمل على االلتزام بمبادئ تساعد  .10 2.52 972. غير موافق

 2.97 919. غير موافق
دارة الجمركية تساعد على االلتزام بمبادئ توجد تحفيزات مقدمة من طرف اإل .11

 أخالقيات المهنة الجمركية.

 تسيير الموارد البشرية واخالقيات المهنة الجمركيةتطوير متوسط بعد  2.2175 75952. موافق

 spssاعتمادا على مخرجات  المصدر: 
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تسيير الموارد البشرية تطوير ن بعد تعبر ع .عبارة 11والذي يتضمن  .خالل الجدول أعاله من
تطوير الجزائرية ل دارة الجمركيةمن اإل (التزاممساعي )تم تسجيل  .خالقيات المهنة الجمركيةبأ لتزامواال

البعد في المجال  اتعبار جل حيث جاءت  .خالقيات المهنة الجمركيةبأتسيير الموارد البشرية وااللتزام 
 . 2.22وهذا ما يؤكده المتوسط الحسابي المقدر بـ  .موافق

خالقيات المهنة أالموارد البشرية و تطوير تسيير ة الخاصة ببعد م الحسابيمن خالل اطالعنا على القي  
المشكل المطروح هو  وح. لكنطارات الجمركية غير مطر أن النقص العددي في اإل استنتجنا .الجمركية

بما  ،فهمر عادة تجديد معاإ لى ضرورة إطارات الذين يحتاجون دوما لى مستوى تكوين هؤالء اإلإيرجع 
شكالية البرامج إلى إولى الدرجة األن هذا النقص يرجع بأوالت في البيئة االقتصادية. كما تقتضيه التح

نها ال تخدم التوجهات الحديثة أحول قدمها و جماع إن هناك أحيث  .المسطرة في مدارس ومراكز التكوين
في المخطط االستراتيجي للجمارك الجزائرية  هذه المتطلبات. وقد تم استدراك كيةفي مجال العصرنة الجمر 

خالقية أثبت بأن هناك معايير أخالق فالتوجه العام أ. وفيما يخص قضية وجود مدونة 2016-2019
والشفافية في  ركيةاهة الجمروشا للنز  أ. وهو ما يتماشى مع بيان مركيخالقية تضبط العمل الجأومدونات 

تحفز  ،شكالية عدم وجود ظروف اقتصادية واجتماعيةإ. لكن المشكل المطروح هو في العمل الجمركي
دارة الجمركية غير مغرية وغير ذلك التحفيزات المقدمة من طرف اإلك ،االلتزام باألخالقيات المهنيةعلى 
م كثر مالءمة للقياأ يجاد جو  إما يستدعي ضرورة التفكير في  وهو .االلتزام باألخالقياتعة على مشج  

النظر  ةوقد تم إعاد و ظروف العمل.ألعالوات الممنوحة و اأجر المقدم بالواجب المهني سواء من حيث األ
 في هذه القضايا ضمن محتوى المخطط االستراتيجي الجديد.

 كنولوجية الحديثة في االدارة الجمركية الجزائريةالبعد الثالث: التطبيقات الت
التطبيقات  إعتماد نحوبغية االلمام بجوانب هذا البعد. وتحديد مساعي اإلدارة الجمركية 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحليل وتفسير اتجاهات  لاستعماتم  .التكنولوجية الحديثة
 العينة. 
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المعيارية والهمية النسبية لجابات أفراد  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  يوضح(: 48)جدول رقمال
 البعد الثالثنة عن فقرات العي  
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 البيررران

 1.66 693. موافق
وسيلة لتسريع عمليات معالجة  SIGADيعتبر ربط المكاتب الجمركية بنظام  .1

 . الملفات

 2.13 797. موافق
دارة الجمارك إعداد إ من بعض النقائص كونه برنامج من  SIGADيعاني نظام  .2

 خرى التي تمتاز بالعالمية.نظمة األجزائرية على عكس بعض األال
 1.68 771. موافق

لزيادة  داة مهمةأمكاتب الجمركية بشبكة اإلنترنيت يعتبر وجود تغطية شاملة لكل ال .3
 طارات.المعرفة الجمركية لدى اإل

 1.64 677. موافق
يعتبر وجود دورات تكوينية منتظمة لفائدة العاملين بمجال نظام المعلومات  .4

 والشبكية ألية لزيادة انتاجيتهم.

 1.64 674. موافق
دارات دارة الجمركية وبقية اإلفعلي لنظام الشباك الواحد بين اإليحتاج التجسيد ال .5

كثر من أرادة حقيقية بين المسؤولين إلى وجود إخلة في عمليات التجارة الخارجية المتد
 وجود برتوكوالت.

 1.67 603. موافق
 يساهم نظام الشباك الواحد اإللكتروني في تحسين أداء العمل الجمركي. .6

 2.12 820. موافق
المعلومات التي نترنيت لإلدارة الجمركية الجزائرية في توفير كل يساهم موقع األ .7

 تخص المتعاملين االقتصاديين.

 عادة الصورة الحقيقية للمؤسسة الجمركية.إ ساهم موقع الجمارك الجزائرية في ي .8 2.10 792. موافق

 2.11 737. موافق
ة من مكتبه وفقا لنمط التبادل يقوم المصرح الجمركي بتسجيل العملية التجاري .9

 لكتروني للمعطيات.اإل

 2.38 907. غير موافق
دارة الجمركية الجزائرية من تقديم تصريح مكن شبكة االنترنيت على مستوى اإلت .10

 ا قبل وصولها.جمركي الكتروني  لقائمة البضائع المشحونة بحر  

 2.64 986. غير موافق
دارة الجمركية الجزائرية من الدفع اإللكتروني نترنيت على مستوى اإلتمكن شبكة األ .11

 المستحقة.للضرائب الجمركية 

 دارة الجمركية بيقات التكنولوجية الحديثة في المتوسط بعد التط 1.9799 69646. موافق

 spssاعتمادا على مخرجات   المصدر:   

بيقات التكنولوجية والذي يتضمن إحدى عشر عبارة تعبر عن بعد التط ،من خالل الجدول أعاله 
نحو التطبيقات  دارة الجمركية الجزائريةتوجه اإلدارة الجمركية الجزائرية تم تسجيل الحديثة في اإل

 .1.98وهذا ما يؤكده المتوسط الحسابي المقدر  بـ  .التكنولوجية الحديثة
في معالجة  SIGADهمية بالغة لنظام أ ن هناك أ ،م المتوسطات المحصل عليهايبدو من خالل قي  

ن يكون نظام شامل لمعالجة كل أي من بعض النقائص التي تحول دون يعاننه أال إملفات الجمركة، 
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ر هذا عادة النظر في سي  إ دارة الجمركية يجب جل التوجه نحو رقمنة اإلأوبالتالي ومن  .القضايا الجمركية
. وتم استدراك هذا جمركيةمن خالل تدعيم شبكته وتكثيف تواجده على مستوى كل المكاتب ال .النظام
. كذلك وبغرض 2019-2016ضمن المخطط االستراتيجي الجديد لعصرنة اإلدارة الجمركية الجزائرية األمر 

 ةمر القيام بدورات تدريبييستلزم األ ،نترنيت داخل المكاتب الجمركيةمن شبكة األ االستفادةرفع مستوى 
 نترنيت.يتم تعظيم االستفادة من شبكة األ إلطارات الجمارك لكي

نترنيت في مجال تبادل دارة الجمركية من األاإل استفادةيتمثل في عدم  ،السلبي المسجللكن الشيء 
 نترنيت. تسوية المستحقات عن طريق شبكة األلية لآنه ال توجد أالتصاريح قبل وصول البضائع. كما 

 دارة الجمركيةالرابع: سياسة االتصال في ال البعد
 تم ،دارة الجمركية نحو تطوير سياسة االتصالاإلبغية االلمام بجوانب هذا البعد. وتحديد مساعي 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحليل وتفسير اتجاهات العينة.  الستعما
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والهمية النسبية لجابات أفراد  يوضح(: 49)جدول رقمال
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 الفقرات

 .دارة العليا والعاملينة في زيادة مستوى االتصال بين اإلدارة التشاركييساهم نمط اإل .1 1.91 744. موافق

 دارة الجمركية ومصالح التجارة .هناك مستوى تعاون ايجابي بين اإل .2 2.30 888. موافق

 1.97 708. موافق
دارة الجمركية من المتعامل حد الوسائل الهامة لتقريب اإلأخضر األ يجسد وجود الرقم  .3

 االقتصادي.

 1.78 661. موافق
لى اتفاقيات تحدد نمط سيره إدارة الجمركية ومصالح الضرائب يحتاج التعاون بين اإل .4

 ومجاالت التعاون. 
 2.80 1.037 موافق

تقدم البنوك كل المعلومات لإلدارة الجمركية حول عمليات التوطين المصرفي للصفقات  .5
 التجارية لغرض ضبط حركة العملة.

 غير موافق
 

.855 2.68 
الخارجية تقدم مؤسسات التأمين كل المعلومات حول نمط عقود التأمين التجارة  .6

 .سة الجمركية في حال الحاجة اليهاللمؤس
 

 2.39 802. موافق
 المجاورة بخصوص المراقبة جمارك الجزائرية وجمارك البلدانهناك تعاون بين ال .7

 المشتركة. الجمركية

 ن تقدم االستشارة للمتعاملين في مجال نشاطهم.أدارة الجمركية بإمكان اإل .8 1.86 672. موافق

 اإلدارة الجمركية الجزائرية بتطبيق كل االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة.تلتزم  .9 1.99 741. موافق

 2.16 813. موافق
دارة الجمركية حمالت تحسيسية ضد اآلفات االجتماعية واالقتصادية تنظم اإل .10

 )مخدرات، تهريب...الخ(.

 الجمركيةدارة متوسط بعد سياسة االتصال في اإل 2.1829 69428. موافق

 spssاعتمادا على مخرجات   المصدر:
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دارة اإل في تصالاالتعبر عن بعد سياسة  ات،والذي يتضمن عشر عبار  ،من خالل الجدول أعاله 
وهذا ما يؤكده المتوسط  .سياسة االتصالترقية نحو  دارة الجمركية الجزائريةتم تسجيل توجه اإل ،الجمركية

 جال موافق.مجاء في الالذي و  2.18الحسابي المقدر  بـ 
كونه يخلق  .داري فضل نموذج في التسيير اإلأدارة التشاركية يعتبر ن نمط اإلأا جلي  لنا يتضح 

 .خذ بعين االعتبارؤ لق نوع من شعور الفرد بأن رأيه ييخو  .داري في العمل اإلوالتمكين  رتياحاالنوع من 
استعداد على تجسيد قابلية و وتكون لديه  .الجمركيةدارة الرضا الوظيفي لدى العامل في اإل ومن ثمة يزيد
 دارة العليا.استراتيجية اإل

ن في فهناك نوع من التباي   .ما عن مستوى االتصال الخارجي بالمؤسسات ذات العالقة بالتجارة الخارجيةأ
نوع  لىإلكن يحتاج  .موجود ة الجمركية مع مصالح الضرائبدار تعاون اإلمستوى ن أحيث نجد  .اآلراء
فعالية ونجاعة الفرق  لى زيادةإالت التعاون التي تضفي فيما بعد وتحديد بدقة مجا .تطوير أكثرمن ال

صبح يهدد أمر ألن األ .لى نوع من التفعيلإتحتاج  دارة الجمركية بالبنوك فهيما عالقة اإلأالمختلطة. 
 . الصعبة زيادة تهريب العملةاالقتصاد الوطني من خالل التوطين المصرفي لصفقات مشبوهة من شأنها 

دارة ها موجودة وبقوة من خالل قيام اإلنجد .ما فيما يخص المسؤولية االجتماعية لإلدارة الجمركيةأ
ليه في إن نشير أد الجمركية بحماية البيئة عن طريق التطبيق الفعلي التفاقيات حماية البيئة. لكن ما نو  

مبادرة الجمارك الخضراء، بحيث لو تم  سمهاات البيئية تم تجميعها في مبادرة ن هذه االتفاقياأطة قهذه الن
لى دراسة سابقة إهل لهذه المبادرة. وهذا استنادا استجواب المبحوثين عن هذه المبادرة نجد فيها نوع من الج

لبيئة مثل دارة الجمركية تقوم بحمالت تطوعية لصالح المجتمع وان اإلأطار نجد اجريناها. وفي نفس اإل
 .خرى ة ضد مخاطر اآلفات االجتماعية األالتشجير والتوعي
 بعاد الدراسةأاتجاه العينة المدروسة نحو ثانيا: ملخص 

بعادها حيث سجلنا توجه نحو نة المدروسة نحو محاور الدراسة وأاتجاه العي الجدول الموالي يبين
   .الموافقة للمحور الدراسة للمتغير المستقل

 بعاد الدراسةأيلخص اتجاه العينة المدروسة نحو (: 50رقم ) جدولال
العينة توجه االنحراف  

 المعياري 
المتوسط 
 الحسابي

 بعاد الدراسة أو  رمحو 

 طار التشريعي الجمركي وتنظيم المصالحدارة الجمركية لتطوير اإلاإل مساعي 2.62 .791 موافق
 خالقيات المهنة الجمركيةألتطوير تسيير الموارد البشرية و  دارة الجمركيةاإل مساعي 2.22 .759 موافق
 دارة الجمركية لتطبيق التكنولوجية الحديثةاإل مساعي 1.98 .696 موافق
 دارة الجمركية نحو تطوير سياسة االتصالاإل مساعي 2.1829 69428. موافق
اإلطار التشريعي، ترقية تسيير الموارد تسعى اإلدارة الجمركية الجزائرية من خالل )تحسين  2.16 677. موافق

البشرية، تطبيق التكنولوجيا وترقية االتصال( كمتطلبات أساسية لتجسيد العصرنة الجمركية 
 بهدف تطوير أداء القطاع الجمركي؛

 spssاعتمادا على مخرجات   المصدر:
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 تسهيل التجارة الخارجية. فراد العينة نحوأالثالث: تحليل اتجاهات  فرعال
  التي تنص على: الدراسةالرئيسية الثانية في فرضية ال ناإلجابة ع فرعسيتم في هذا ال

 تساهم الدارة الجمركية الجزائرية في تسهيل التجارة الخارجية
 وتحديد مستوى االستجابة. .واالنحراف المعياري  .من خالل حساب المتوسطات الحسابية

 يمكن أن نبينها من خالل الجدول التالي:و 
 العينة أفراد لجابات النسبية والهمية المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 51الجدول رقم)

 التابع المتغير فقرات عن

ينة
 الع

جاه
ات

 

ي  ر
عيا

 الم
راف

النح
ا

 

بي
حسا

ط ال
وس

لمت
ا

 

 البيررران

 موافق
.684 2.01 

دارة الجمركية الجزائرية باإلفصاح التام عن القوانين المتعلقة بعمليات تلتزم اإل .1
 .(GATTمن اتفاقية  10االستيراد والتصدير)حسب المادة 

 موافق
.658 1.97 

دارة الجمركية ومن ثمة مام عمل اإلأف قواعد المنشأ بين الدول عائق يشكل اختال .2
 يؤثر سلبا على تسهيل التجارة . 

 موافق
.705 2.10 

جراءات إب رضا المتعاملين من خالل سهولة دارة الجمركية على كستعمل اإل .3
 الطعن واالستئناف.

 موافق
.677 2.15 

جراءات كيوتو فيما يخص تبسيط وتنسيق اإل هناك التزام تام بمبادئ اتفاقية .4
 الجمركية.

 موافق
.843 2.24 

قليل من الوثائق مما يزيد من مستوى تسهيل  يتطلب ملف جمركة السلع عدد .5
 التجارة. 

 غير موافق
.836 2.75 

ساعة في كل  48تعتبر مدة القيام بعملية الجمركة محدودة حيث ال تتجاوز  .6
 الحاالت.

 موافق
.725 2.13 

على نجاعة هذا يعتبر تطبيق االدارة الجمركية الجزائرية آلية الرقابة الالحقة دليل  .7
 كثر من غيرها.أالنوع من الرقابة 

 .جراءات الجمركةإلى تعدد وتعقد إجراءات الجمركية يعود نقص فعالية مؤشر اإل .8 2.35 752. موافق

 لكل تحديثات النظام المنسق العالمي. هناك مواكبة من طرف الجمارك الجزائرية .9 2.35 751. موافق

 موافق
.754 2.29 

تنسيق بين مكاتب المغادرة ومكاتب الوصول قبل وبعد التحويل فيما يخص  يوجد .10
 التصريح المبسط للعبور.

 موافق
.652 1.82 

دارة الجمركية الجزائرية مع جمارك البلدان المجاورة يعتبر توافق توقيت عمل اإل .11
 في المعابر الحدودية ضروري لتسهيل التجارة.

 موافق
.639 1.66 

المتعامل االقتصادي المعتمد ديناميكية جديدة على التسهيل تضفي صفة  .12
 التجاري.

 موافق
.731 1.98 

تساهم اتفاقيات تسهيل الترانزيت بين الجزائر مع البلدان المجاورة في زيادة حجم  .13
 المبادالت التجارية. 
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 موافق
.954 2.52 

الجمركي بين الشراكة االقتصادية مع دول االتحاد االوروبي زادت من التعاون  .14
 الجمارك الجزائرية وجمارك دول االتحاد االوروبي .

 موافق
.859 2.20 

المساعدة الفنية المقدمة من طرف منظمة الجمارك العالمية للجمارك الجزائرية  .15
 تساهم في تحسين االداء الجمركي . 

 موافق
.813 2.17 

برامج بناء القدرات المقدمة من طرف منظمة الجمارك العالمية للجمارك الجزائرية  .16
 تساهم في تحسين االداء الجمركي.  

 متوسط بعد تسهيل التجارة الخارجية في االقتصاد الجزائري  2.16 677. موافق

مات المتعلقة بالقوانين الجمركية فصاح عن المعلو أن مستوى اإل ،نالحظ من خالل قراءتنا للجدول
، تسعى من خاللها اإلدارة ن عمليات الطعن واالستئناف تكون بطريقة سلسلةمقبول. باإلضافة إلى أ

ن ملف الجمركة يتكون من عدد قليل من لبات المتعاملين. والمالحظ كذلك ألى تلبية متطالجمركية إ
ن من ربما ناتج عن عدم التمك   ،بطء عمليات الجمركةخر يتمثل في لنا قيد آ. لكن بالمقابل سج  الوثائق

دارة ف في تطبيق نظام إلى الضع  . وكذلك يرجع إالتطبيق الكامل للتقنيات الحديثة في عمليات الجمركة
ومن خالل اطالعنا على المخطط االستراتيجي لعصرنة اإلدارة الجمركية الجزائرية   .المخاطر الجمركية

 ير آليات إدارة المخاطرة الحديثة.نجد أن فيه اهتمام بتطو 
ضفائه مستوى تسهيل التجاري ومدى إ .ن تطبيق مشروع نظام المتعامل االقتصادي المعتمدأ ،كما نالحظ

لى كون الصيغة مازالت جديدة ولم تنتشر ، ربما يرجع إل تحمس كبير من طرف المبحوثينلم يسج   ،كبير
همية في زيادة مستوى التدفق التجاري بين الجزائر ولما له من أ ، همية نظام العبورال ننسى أ كثيرا. كما 

وهو مستوى التعاون بين  .هميةتعاون الدولي نجد شيء في غاية األوعلى مستوى ال والدول المجاورة.
لنا تجاوب كبير ل من مستوى الجريمة الدولية. حيث سج  لما يقل   ،خرى جمارك الجزائرية وجمارك الدول األال

همية. كذلك الدور الذي تلعبه منظمة حوثين حول اتفاق الشراكة األوربية لما له من أ المبمن طرف 
                             . 1الجمارك العالمية من خالل المساعدات الفنية التي تمنحها للدول االعضاء

                                                           
1
ا عليها من المديرية العامة للجمارك )مدير مكتب الدراسات المكلف بالتنظيم لإلشارة فقط أن هذه اإلجابة كانت مطابقة لإلجابة التي تحصلن 

 والعصرنة الجمركية( . أكد لنا بأن فيه تعاون مثمر على المستوى الدولي.
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 فرضيات الدراسة والرؤية المستقبلية لإلدارة الجمركية الجزائرية : اختبار رابعالمبحث ال
من تحليل اتجاهات أفراد  النتهاءاتم بعد أن  ،يتناول هذا المبحث اختبارا لفرضيات البحث وتفسيرها

ثر تطوير أداء ألتي تم الحصول عليها للتعرف على . إذ حللت البيانات ااالستجابةالعينة وتحديد مستوى 
ابة على الفرضية سيتم اإلجو  .الجمركي على تسهيل التجارة الخارجية في االقتصاد الجزائري القطاع 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد تطوير أداء القطاع الجمركي   :من هذه الدراسة ثالثةالرئيسية ال
االتصال( على تسهيل والمتمثلة في )االطار التشريعي، تسيير الموارد البشرية، تطبيق التكنولوجيا وسياسة 

 وسيتم التطرق إلى النقاط التالية: التجارة الخارجية لالقتصاد الجزائري.

  

 

 

 

 

    والمتغير التابع اختبار العالقة بين أبعاد الفرضية الرئيسية الولىلمطلب الول: ا
المتغير التابع والمتمثل  بالربط مع محتوى هذا المطلب اختبار أبعاد الفرضية األولىيتم ضمن 

  . وكان التحليل كالتالي:بالمائة 5عند مستوى معنوية  تسهيل التجارة الخارجية في االقتصاد الجزائري في 

العالقة بين تطوير االطار التشريعي وتنظيم المصالح وتسهيل التجارة الخارجية في  اختبار الفرع الول:
 االقتصاد الجزائري 

ثر ذو داللة أيوجد  :وفق الصيغة التاليةالخطي البسيط لمعرفة األثر.  نحداراالسيتم استخدام 
  وتنظيم المصالح وتسهيل التجارة الخارجية في االقتصاد الجزائري  طار التشريعيتطوير اإلحصائية بين إ

 . α ≤ 0,05عند مستوى داللة 
H0 : ؛طار التشريعي وتنظيم المصالح على تسهيل التجارة الخارجيةيؤثر تطوير اإلال 
H1:  التجارة الخارجيةيؤثر تطوير االطار التشريعي وتنظيم المصالح تسهيل. 

تسهيل التجارة الخارجية في و  طار التشريعي الجمركي وتنظيم المصالحتطوير اإلثر بين لمعرفة األ
باالعتماد على نتائج تحليل  ،سيتم التأكد من تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع االقتصاد الجزائري 

 الخطي البسيط. والجدول الموالي يلخص ذلك. االنحدار

 اختبار العالقة بين أبعاد الفرضية الرئيسية األولى والمتغير التابع المطلب الول: 
 الثالثةاختبار الفرضية الرئيسية : نيالمطلب الثا

 لإلدارة الجمركية الجزائريةالرؤية المستقبلية : المطلب الثالث
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تطوير االطار التشريعي الجمركي الختبار أثر  ضح نتائج تحليل التباين لالنحدار: يو (52رقم ) جدولال
 .تسهيل التجارة الخارجية في االقتصاد الجزائري  على وتنظيم المصالح

معامل االرتباط  النموذج
   Rالبسيط

معامل التحديد المصحح  R2معامل التحديد 
R2 

Erreur standard de 
l'estimation 

 .973a .947 .946 .16351 
 Version 22(spss.)من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج  المصدر:  

 97.3 حيث بلغ  Rوهي معامل االرتباط البسيط .قيم معامل االرتباط الثالثة السابق يوضح الجدول

والذي بلغ  R2وأخيرا معامل التحديد المصحح  .بالمائة 94.7وهو يساوي  R2ومعامل التحديد  .بالمائة
تشريعي وتنظيم المصالح( طار ال)تطوير اإل ن المتغير المستقل التفسيري أ مما يعني .بالمائة 94.6

في االقتصاد  ي تسهيل التجارة الخارجيةأ .من سلوك المتغير التابعبالمائة  94.7 ن يفسرأ استطاع
 عوامل أخرى مختلفة.تعزى إلى  بالمائة 5، والجزائري 

 ANOVA نتائج تحليل التباين لالنحدار (:53)الجدول رقم

 F Sig متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات النموذج
 000b. 5254.486 140.481 1 140.481 االنحدار
   027. 296 7.914 البواقي

    297 148.394 المجموع
 Version 22(spss.)باالعتماد على نتائج برنامج  لباحثمن إعداد ا المصدر:  

التفسيرية  والذي يمكن التعرف من خالله على القوة ANOVAتحليل التباين  السابقيمثل الجدول 
 F (0sig≤00وكما نشاهد من جدول تحليل التباين المعنوية اختبار  . Fحصائيةإللنموذج ككل عن طريق 

 نحدار الخطي المتعدد من الناحية اإلحصائية عند مستوى معنويةيؤكد القوة التفسيرية لنموذج اإل مما ،(
 0.05≥ α . 

على تسهيل  االطار التشريعي الجمركينتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار تأثير (: 54) الجدول رقم
 التجارة الخارجية

 النموذج
 المعيارية المعامالت المعامالت غير المعيارية

T  
Sig B  الخطأ المعياري Bêta 

  036. 036. الثابت
.973 

1.174 .241 

 000. 72.488 932. 932. طار التشريعي الجمركياإل

  (.spss)باالعتماد على نتائج برنامج  باحثمن إعداد ال المصدر:  
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من وظائف االنحدار الخطي المتعدد فحص قوة العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة،  
باإلضافة إلى أنه يعمل على تأطير هذه العالقة في نموذج رياضي يستخدم في التنبؤ، ويمكن استنتاج 

 .المعادلة التنبؤية الرياضية من خالل الجداول السابقة
Y=C+B1x1  

 طار التشريعي اإل 0.932  =رة الخارجية تسهيل التجا
 ( sig≤o.o5طار التشريعي وتسهيل التجارة الخارجية )عد اإلحصائية بين ب  إالعالقة ذات داللة 

 93.2نسبة ي إلى تسهيل التجارة الخارجية بـطار التشريعي بنقطة واحدة يؤدحيث أن التركيز على اإل

 .بالمائة

وتسهيل  بين تطوير تسيير الموارد البشرية وأخالقيات المهنة الجمركيةعالقة : اختبار الالثاني فرعال
 التجارة الخارجية في االقتصاد الجزائري  

سيتم استخدام االنحدار الخطي البسيط لمعرفة األثر. وفق الصيغة التالية: يوجد أثر ذو داللة 
ة وتسهيل التجارة الخارجية في خالقيات المهنة الجمركيأتسيير الموارد البشرية و تطوير بين إحصائية 

 . α ≤ 0,05عند مستوى داللة  االقتصاد الجزائري 
H0 : على تسهيل التجارة الخارجيةخالقيات المهنة الجمركية أتسيير الموارد البشرية و يؤثر تطوير ال 
H1:  على تسهيل التجارة الخارجيةخالقيات المهنة الجمركية أتسيير الموارد البشرية و يؤثر. 

تسهيل و  تسيير الموارد البشرية وااللتزام بأخالقيات المهنة الجمركيةتطوير  لمعرفة العالقة بين
 ،سيتم التأكد من تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع .قتصاد الجزائري التجارة الخارجية في اإل

 باالعتماد على نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط والجدول الموالي يلخص ذلك.

تسيير الموارد البشرية وااللتزام بين أثر  الختباريوضح نتائج تحليل التباين لالنحدار (: 55)جدول رقمال
 تسهيل التجارة الخارجية في االقتصاد الجزائري و  بأخالقيات المهنة الجمركية

معامل االرتباط  النموذج
   Rالبسيط

 R2 Erreur standardمعامل التحديد المصحح  R2معامل التحديد 
de l'estimation 

 . .963 .928 .928 .18185 
 (.spss)باالعتماد على نتائج برنامج  باحثمن إعداد ال المصدر: 

 

 96.3بلغ. حيث  Rالبسيطم معامل االرتباط الثالثة وهي معامل االرتباط قي   السابق يوضح الجدول
والذي بلغ  R2وأخيرا معامل التحديد المصحح  .بالمائة 92.8وهو يساوي  R2التحديد  ومعاملبالمائة 

قيات المهنة خالأفسيري( )تسيير الموارد البشرية و ن المتغير المستقل )التأمما يعني  بالمائة 92.8
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 7ي تسهيل التجارة الخارجية، وأمن سلوك المتغير التابع بالمائة  92.8 ن يفسرأ الجمركية( استطاع
 تعزى إلى عوامل أخرى مختلفة. بالمائة

 ANOVA نتائج تحليل التباين لالنحدار: (56)الجدول رقم

 F Sig متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات النموذج
 000b. 3821.571 126.371 1 126.371 االنحدار
   033. 296 9.788 البواقي

    297 136.159 المجموع
  (.spss)باالعتماد على نتائج برنامج  باحثمن إعداد ال المصدر:  

والذي يمكن التعرف من خالله على القوة التفسيرية  ANOVAتحليل التباين  السابقيمثل الجدول 
F (0sig≤00  )وكما نشاهد من جدول تحليل التباين المعنوية اختبار   Fللنموذج ككل عن طريق احصائية

 مما يؤكد القوة التفسيرية لنموذج االنحدار الخطي المتعدد من الناحية اإلحصائية عند مستوى معنوية 

0.05≥ α . 

خالقيات أتسيير الموارد البشرية و نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار تأثير (: 57) الجدول رقم
 على تسهيل التجارة الخارجيةالمهنة الجمركية 

  T المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية النموذج
Sig 

B  الخطأ المعياري Bêta 

 033. 264. الثابت
 

.963 

8.114 .000 

االطار 
 التشريعي الجمركي

.859 .014 61.819 .000 

 (.spss)باالعتماد على نتائج برنامج  باحثمن إعداد ال المصدر:
 

من وظائف االنحدار الخطي المتعدد فحص قوة العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات 
التابعة،  باإلضافة إلى أنه يعمل على تأطير هذه العالقة في نموذج رياضي يستخدم في التنبؤ، ويمكن 

 لجداول السابقةاستنتاج المعادلة التنبؤية الرياضية من خالل ا
Y=C+B1x1  

 خالقيات المهنة الجمركية أتسيير الموارد البشرية و   0.859 +264. .0 =تسهيل التجارة الخارجية 
العالقة ذات داللة احصائية  بين بعد تسيير الموارد البشرية واخالقيات المهنة الجمركية وتسهيل التجارة 

حيث أن التركيز على تسيير الموارد البشرية واخالقيات المهنة الجمركية بنقطة ( sig≤o.o5الخارجية )
 .بالمائة 86واحدة يؤدي إلى تسهيل التجارة الخارجية بـ 



 تسهيل التجارة الخارجية الجزائرية من منظور عصرنة اإلدارة الجمركية ........................................................ الفصل الرابع

 

341 
 

عالقة بين التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الدارة الجمركية وتسهيل التجارة اختبار ال: الفرع الثالث 
 الخارجية في االقتصاد الجزائري 

توجد عالقة  ذات  سيتم استخدام االنحدار الخطي البسيط لمعرفة األثر. وفق الصيغة التالية:
تسهيل التجارة الخارجية في و دارة الجمركية بيقات التكنولوجية الحديثة في اإلالتطحصائية بين إداللة 

  α ≤ 0,05 عند مستوى داللة احصائي االقتصاد الجزائري 

H0 : ؛على تسهيل التجارة الخارجية دارة الجمركية الجزائريةالتكنولوجية الحديثة في اإلبيقات التطيؤثر ال 
H1:  على تسهيل التجارة الخارجية التطبيقات التكنولوجية الحديثة في االدارة الجمركية الجزائريةيؤثر. 

على  الحديثةتطبيقات التكنولوجيات تأثير  ختبارالنتائج تحليل االنحدار البسيط (: 58)الجدول رقم
 تسهيل التجارة الخارجية

معامل االرتباط  النموذج
   Rالبسيط

معامل التحديد المصحح  R2معامل التحديد 
R2 

Erreur standard de 
l'estimation 

 .944a .891 .891 .23036 
  (.spss)باالعتماد على نتائج برنامج  باحثمن إعداد ال المصدر:  

حيث   Rمعامل االرتباط البسيط :معامل االرتباط الثالثة وهيم قي   السابق يوضح الجدول
 -R2وأخيرا معامل التحديد المصحح  بالمائة 89.1وهو يساوي  R2التحديد  ومعاملبالمائة  94.4بلغ.

 استطاعوجيات الحديثة( )تطبيقات التكنول ير المستقل التفسيري ن المتغ  أمما يعني  بالمائة 89.1والذي بلغ 
تعزى إلى  بالمائة 11وي تسهيل التجارة الخارجية، أمن سلوك المتغير التابع بالمائة   89.1 ن يفسرأ

 عوامل أخرى مختلفة.

 ANOVA نتائج تحليل التباين لالنحدار(: 59)الجدول رقم

 F Sig متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات النموذج
000. 2418.881 121.314 1 121.314 االنحدار

b
 

   050. 296 14.845 البواقي
    297 136.159 المجموع

 (.spss)باالعتماد على نتائج برنامج  باحثمن إعداد ال المصدر: 

والذي يمكن التعرف من خالله على القوة  ANOVAتحليل التباين  السابق يمثل الجدول  
 Fوكما نشاهد من جدول تحليل التباين المعنوية اختبار  . Fالتفسيرية للنموذج ككل عن طريق احصائية

(0sig≤00  مما يؤكد القوة التفسيرية لنموذج االنحدار الخطي المتعدد من الناحية اإلحصائية عند )
 . α ≤0.05 مستوى معنوية
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على تسهيل التجارة التطبيقات التكنولوجية الحديثة نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار تأثير (: 60)الجدول رقم 
 الخارجية

المعامالت  المعامالت غير المعيارية النموذج
 المعيارية

T  
Sig 

B  الخطأ المعياري Bêta 

 039. 352. الثابت

 
.944 

8.985 .000 

تطبيقات التكنولوجية 
 الحديثة

.918 .019 49.182 .000 

 (.spss)باالعتماد على نتائج برنامج  باحثمن إعداد ال المصدر:
 

رات المستقلة والمتغيرات من وظائف االنحدار الخطي المتعدد فحص قوة العالقة بين المتغي
باإلضافة إلى أنه يعمل على تأطير هذه العالقة في نموذج رياضي يستخدم في التنبؤ، ويمكن   .التابعة

 استنتاج المعادلة التنبؤية الرياضية من خالل الجداول السابقة
Y=C+B1x1  

 تطبيقات تكنولوجية حديثة   0.918+ 0.352 =التجارة الخارجية  تسهيل
 ( sig≤o.o5حصائية  بين بعد تطبيقات تكنولوجية حديثة وتسهيل التجارة الخارجية )إالعالقة ذات داللة 

 .℅92حيث أن التركيز على تطبيقات تكنولوجية حديثة بنقطة واحدة يؤدي إلى تسهيل التجارة الخارجية بـ 

عالقة بين سياسة االتصال في الدارة الجمركية وتسهيل التجارة الخارجية في الاختبار : الرابعالفرع 
  االقتصاد الجزائري 

ثر ذو داللة أيوجد : وفق الصيغة التاليةاالنحدار الخطي البسيط لمعرفة األثر.   ستخداماسيتم 
عند مستوى   االقتصاد الجزائري  سياسة االتصال  الجمركي وتسهيل التجارة الخارجية فيحصائية بين إ

 . α ≤ 0,05داللة 
H0 : ؛على تسهيل التجارة الخارجيةسياسة االتصال  الجمركي  يؤثر تطوال 
H1:  تسهيل التجارة الخارجيةسياسة االتصال  الجمركي يؤثر. 

 ،تسهيل التجارة الخارجية في االقتصاد الجزائري و الجمركي سياسة االتصال ثر بين لمعرفة األ
ر المستقل على المتغير التابع باالعتماد على نتائج تحليل اإلنحدار الخطي سيتم التأكد من تأثير المتغي  

 البسيط. والجدول الموالي يلخص ذلك.
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تسهيل في الجمركي  سياسة االتصالالختبار ح نتائج تحليل التباين لالنحدار يوض(: 61)جدول رقمال
 .الجزائري التجارة الخارجية في االقتصاد 

 النموذج
معامل االرتباط 

 Rالبسيط
 R2معامل التحديد 

معامل التحديد المصحح 
R2 

Erreur standard 
de l'estimation 

 .979
a .958 .958 .13900 

 (.spss)باالعتماد على نتائج برنامج  باحثمن إعداد ال المصدر: 

 97.9حيث بلغ.  Rالبسيطم معامل االرتباط الثالثة وهي معامل االرتباط قي  السابق يوضح الجدول 
والذي بلغ  -R2وأخيرا معامل التحديد المصحح  .بالمائة 95.8وهو يساوي  R2ومعامل التحديد  بالمائة
 ر ن يفس  أ( استطاع الجمركيسياسة االتصال ) ن المتغير المستقل التفسيري أمما يعني  بالمائة 95.8
تعزى إلى عوامل أخرى  بالمائة 4ي تسهيل التجارة الخارجية، وأمن سلوك المتغير التابع بالمائة  95.8

 مختلفة.

 ANOVA نتائج تحليل التباين لالنحدار(: 62)الجدول رقم

 F Sig متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات النموذج
 000b. 6751.535 130.441 1 130.441 االنحدار
   019. 296 5.719 البواقي

    297 136.159 المجموع
 (.spss)باالعتماد على نتائج برنامج  باحثمن إعداد ال المصدر: 

والذي يمكن التعرف من خالله على القوة التفسيرية للنموذج  ANOVAتحليل التباين  السابقيمثل الجدول 
مما  ،F (0sig≤00 )وكما نشاهد من جدول تحليل التباين المعنوية اختبار   Fككل عن طريق احصائية

  α ≤0.05 يؤكد القوة التفسيرية لنموذج االنحدار الخطي المتعدد من الناحية اإلحصائية عند مستوى معنوية
 الجمركي على تسهيليط الختبار تأثير سياسة االتصال نتائج تحليل االنحدار البس(: 63)الجدول رقم 

 التجارة الخارجية

المعامالت غير  النموذج
 المعيارية

المعامالت 
 المعيارية

T  
Sig 

B  الخطأ
 المعياري 

Bêta 

  027. 085. الثابت
.979 

3.194 .002 

 000. 82.168 012. 955. االطار التشريعي الجمركي

 (.spss)باالعتماد على نتائج برنامج  باحثمن إعداد ال المصدر: 
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باإلضافة  .التابع فحص قوة العالقة بين المتغير المستقل والمتغير بسيطاالنحدار الخطي ال من وظائف
ستنتاج المعادلة إويمكن  .في نموذج رياضي يستخدم في التنبؤإلى أنه يعمل على تأطير هذه العالقة 

 التنبؤية الرياضية من خالل الجداول السابقة
Y=C+B1x1  

 .االتصال الجمركيسياسة  0.955+ .0.085 =تسهيل التجارة الخارجية 
( sig≤o.o5وتسهيل التجارة الخارجية ) الجمركي سياسة االتصالعد ب  بين العالقة ذات داللة احصائية 

 95بنقطة واحدة يؤدي إلى تسهيل التجارة الخارجية بـ الجمركي سياسة االتصال على  حيث أن التركيز

 بالمائة.

 الثالثةالرئيسية الفرضية  : اختبارثانيالمطلب ال
  الرئيسية الثالثة التي تنص على: الفرضية رختباال

يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد تطوير أداء القطاع الجمركي والمتمثلة في )االطار التشريعي، تسيير 
 الجزائري.الموارد البشرية، تطبيق التكنولوجيا وسياسة االتصال( على تسهيل التجارة الخارجية لالقتصاد 

 كالتالي: Multiple Regression Analysis  تم استخدام اختبار تحليل االنحدار المتعدد

H0 : ألبعاد تطوير أداء القطاع الجمركي والمتمثلة في )االطار التشريعي، تسيير الموارد ال يوجد أثر
 ؛لالقتصاد الجزائري جارة الخارجية البشرية، تطبيق التكنولوجيا وسياسة االتصال( على تسهيل الت

H1:  يوجد أثر ألبعاد تطوير أداء القطاع الجمركي والمتمثلة في )االطار التشريعي، تسيير الموارد
 .البشرية، تطبيق التكنولوجيا وسياسة االتصال( على تسهيل التجارة الخارجية لالقتصاد الجزائري 

 لنموذج معامل االرتباطملخص (: 64)جدول رقمال

 النموذج
االرتباط  معامل

 R2معامل التحديد  Rالبسيط
معامل التحديد المصحح 

R2 
Erreur standard de 

l'estimation 
 .984

a .969 .968 .12092 
 (.spss)باالعتماد على نتائج برنامج  باحثمن إعداد ال المصدر:

 بلغ حيث  Rاالرتباط الثالثة وهي معامل االرتباط البسيطت م معامالقي   السابق يوضح الجدول
والذي  R2وأخيرا معامل التحديد المصحح  بالمائة. 96.9وهو يساوي  R2ومعامل التحديد  بالمائة 98.4
 ن المتغيرات المستقلة )التفسيرية ( )تطوير االطار التشريعي وتنظيمأمما يعني  بالمائة. 96.8بلغ 

ة سياسو  التكنولوجيا الحديثةية، تطبيقات خالقيات المهنة الجمركأالموارد البشرية و  المصالح، تسير
ي تسهيل أمن سلوك المتغير التابع  بالمائة 96,9ن تفسر أ استطاعتاالتصال في االدارة الجمركية( 

 تعزى إلى عوامل أخرى مختلفة. بالمائة 3التجارة الخارجية، و
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 ANOVA نتائج تحليل التباين لالنحدار(: 65م)الجدول رق

 F Sig متوسط المربعات الحريةدرجة  مجموع المربعات النموذج
 32.969 4 131.875 االنحدار

2254.726 ,000a 
   015. 293 4.284 البواقي

    297 136.159 المجموع
 Version 22(spss.)باالعتماد على نتائج برنامج  باحثمن إعداد ال المصدر:  

المعنوية والذي يمكن التعرف من خالله على  .ANOVAتحليل التباين السابق يمثل الجدول 
 Fوكما نشاهد من جدول تحليل التباين المعنوية اختبار  . Fحصائيةإللنموذج ككل عن طريق  االحصائية

(0sig≤00 )، لنموذج االنحدار الخطي المتعدد من الناحية اإلحصائية عند مستوى  داللةمما يؤكد ال
كية على دارة الجمر ة التي تقول أن هناك أثر أداء اإلوهذا يعني قبول الفرضية البديل .α ≤0.05معنوية 

 تسهيل التجارة الخارجية.

 نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار تأثير المتغيرات المستقل(: 66)الجدول رقم

المعامالت غير  النموذج
 المعيارية

المعامالت 
 المعيارية

T  
Sig 

Statistiques de 
colinéarité 

B  الخطأ
 المعياري 

Bêta Tolérance VIF 

  165. 1.393 355, 027. 037. الثابت
االطار التشريعي 

 الجمركي
.365 .069 .381 5.277 .000 ,015 68,923 

تسيير الموارد 
 البشرية

.047 .056 .052 .837 .403 ,022 44,967 

تطبيق التكنولوجيا 
 الحديثة

-.018- .048 -.018- -.371- .711 ,034 29,439 

سياسة االتصال 
 الجمركية

.563 .042 .577 13.552 .000 ,028 36,011 

 المتغير التابع تسهيل التجارة الخارجية
 (.spss)باالعتماد على نتائج برنامج  باحثمن إعداد ال المصدر:  

 

 



 تسهيل التجارة الخارجية الجزائرية من منظور عصرنة اإلدارة الجمركية ........................................................ الفصل الرابع

 

346 
 

،  المستقلة والمتغير التابعين المتغيرات من وظائف االنحدار الخطي المتعدد فحص قوة العالقة ب
باإلضافة إلى أنه يعمل على تأطير هذه العالقة في نموذج رياضي يستخدم في التنبؤ، ويمكن استنتاج 

 المعادلة التنبؤية الرياضية من خالل الجداول السابقة
Y=C+B1x1+ B2x2+B3x3+B4x4+B5x5…..BNXN 

 سياسة االتصال الجمركية 0.563االطار التشريعي +   0.365+  0.37 =تسهيل التجارة الخارجية 

طار التشريعي وسياسة االتصال( وتسهيل داء الجمركي)اإلحصائية بين أبعاد األإالعالقة ذات داللة 
ما )تسيير المراد البشرية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة( فهي غير دالة أ( sig≤o.o5التجارة الخارجية )

 (sig>o.o5إحصائيا)
طار التشريعي حيث أن التركيز على اإل 0,00 ≤0.05حصائيا إطار التشريعي دال جاء بعد اإل وقد 

اسة االتصال فقد جاء دال ي، أما سبالمائة 36.5بنقطة واحدة يؤدي إلى تسهيل التجارة الخارجية ب 
حيث أن التركيز على سياسة االتصال بنقطة واحدة يؤدي الى تسهيل التجارة  000,0 ≤0.05احصائيا 
تطبيقات التكنولوجيا الحديثة( فهي غير دالة لنسبة  )تسير الموارد البشرية  و أما با. بالمائة 356.الخارجية 

الموارد البشرية بعاد )تطبيقات التكنولوجيا الحديثة وتسير ومنه ال تؤثر هذه األ (sig>o.o5) احصائيا ألن
 واخالقيات المهنة الجمركية( في تسهيل التجارة الخارجية.
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 : الرؤية المستقبلية لإلدارة الجمركية الجزائريةالمطلب الثالث
. وذلك لتحليل المدير العام للجمارك الجزائرية التي أجريناها مع السيد المقابلة ناول هذا المطلبيت

 .1عرفة توجهات الجمارك الجزائرية مستقبالمبعض العناصر و 

  الفرع الول: الركائز الساسية للمخطط االستراتيجي وآلية مرافقة المتعاملين االقتصاديين
تهدف إلى  .على ركائز تندرج ضمن رؤية واضحة 2019- 2016بني المخطط االستراتيجي 

بتبني  .الفعاليةالنجاعة و  تحقيق ؛الجمارك من خالل عصرنة الوسائل واالجراءاتعصرنة إدارة 
اون مع المتعاملين تعخلق فضاءات إعالم وتشاور و و  .ميكانيزمات تمنح تسهيالت دون التفريط في الرقابة

 تحسين ظروفها.ترقية الموارد البشرية للجمارك و خيرا أاالقتصاديين و 

متعاملين االقتصاديين ال، تعتبر إدارة الجمارك أما فيما يخص مرافقة المتعاملين االقتصاديين
ا بناء االقتصادي المنوط بإدارة الجمارك يحتم عليه الدورو س كمستعملي مصالح إدارتنا. ليكشركاء و 

ات الجهوية كل المديريو  .تنظم المديرية العامة للجمارك ألجل هذا الغرضجسور تعاون مع شركاءها. و 
ته تأخذ عدة إشكال: كل في منطق ،قتصاديينباستمرار لقاءات مع المتعاملين االو  .على المستوى الوطني

ة الجمركية التعريف :مثلصالح الجمارك لفائدة المتعاملين تكوين في مواضيع محددة تقدمها مأيام إعالم و 
و العكس ينظمها المتعاملون االقتصاديون لفائدة أعوان الجمارك أهمها في مجال أبعشرة أرقام الجديدة 

طرق عرضها في السوق. انية للتعرف على منتجات معينة، تركيبها، تجميعها و ميدمكافحة التقليد، زيارات 
 كما تأخذ أشكال أيام دراسية، محاضرات و ملتقيات مختلفة.

ة هي في نفس الوقت مسؤوليو  .صادي هو بمثابة منح ثقة لهمنح االعتماد لمتعامل اقتكما يعتبر 
كمقابل للتسهيالت و  .تعامالته مع المصالح الجمركيةالدقة في على عاتقه لاللتزام بالصرامة والجدية و 

عليه كلما اعتمدنا متعامال جديدا نعتبر أنفسنا قد ربحنا يحصل عليها بموجب هذا النظام. و  المزايا التي
متمرسين في صاد يبنى من طرف متعاملين جادين ال نحتاج للقول بأن االقتدا جديرا بالثقة. و شريكا جدي
 قطاعهم.  

 لثاني: عالقة الجمارك بالجامعة الفرع ا
لذلك بدأنا العمل في ربط هذه الجسور مع أهل البحث و و  .ال يمكن تجاهله ردو تؤدي الجامعة   

قيات مع جامعة سطيف، سوق أهراس عن طريق اتفاقيات شراكة مع الجامعات. لقد تم إمضاء اتفا .العلم
عاون سنسعى إلى تعميم وسيلة التو  .1والجزائر 2وهران جامعة ز مع هناك اتفاقيات قيد االنجاو   .ورقلةو 

                                                           
1
 . )مقابلة شخصية(.2016نوفمبر  14الجزائر،  ،المستقبلية لإلدارة الجمركية الجزائرية الرؤيةقدور بن الطاهر، المدير العام للجمارك الجزائرية،  
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قريبا جامعة و  .كما تم فتح ماستر جمارك على مستوى جامعة سطيفهذه إلى أغلب أقطاب العلم. 
 كبر للنجاح في مسابقات التوظيف في ادارة الجمارك.أن فرصة نجاح الطلبة المسجلين في الجزائر تكو 

سبقا و ملتقى دون أن تحجز مأدارة الجمارك ال تفوت أي ندوة  ية إلالخارجية و ن المصالح المركز أكما 
لتقيات بالجمع بين أهل بغية إثراء الم ،الباحثين كل في مجال تخصصهمقاعد لألساتذة الجامعيين و 

في إطار متصل يستفيد موظفونا من تكوين لدى الجامعات في مجاالت محددة و  الميدان وأهل العلم.
أذكر على سبيل المثال ماستر في التحليل الكيميائي لدى جامعة  .مية الموكلة إليهمهام اليو مالتتعلق ب

 هواري بومدين.

 لثبات الكفاءة الجمركية التنسيق مع القطاعات الخرى مستوى الفرع الثالث: 
ؤسسة إنما مو  .جبائية  تتعامل مع المصالح اإلدارية فحسبتصادية و إدارة الجمارك ليست إدارة اق

على المهمة في الواجهة في المطارات والموانئ و من أجل تحقيق هذه مكلفة بمهام حمائية ثقيلة وتتواجد 
بذلك فأعوان الجمارك في احتكاك مستمر كما تنتشر مكاتبها وفرقها على جميع التراب الوطني. و  .الحدود

عليهم أن يكونوا في و  .فكريةالاطنين من مختلف الفئات العمرية و مو ع موظفين من مختلف المصالح و م
 تقوم بواجبها على أكمل وجه البد حتىمن يتعاملون معه. من جهة أخرى،  و مستوى تطلعات كل 

طة، الدرك تتعاون مع األجهزة األخرى ال سيما األمنية :الشر لمصالح الجمارك أن تنسق جهودها و 
 الجيش.و 

الجواري إلى إيصال الصورة الحقيقية للعمل من كل ما سبق نسعى في برنامجنا من خالل تكثيف العمل 
التي كثيرا ما التصقت بالجمركي والمؤسسة الجمركية الصورة النمطية وتغيير األحكام المسبقة و مركي الج

 تحضير هذا المحيط للتعامل معها.سيما الفرق الجمركية مع محيطها و تكييف عمل مصالحنا ال و 

الحمائية أداء مهامها الجبائية،  ادرة علىاإلدارة القاإلدارة الجمركية الكفؤة هي وبالتالي: 
ار الواعي أما اإلطار الجمركي الكفء فهو اإلطالمادية. مال الوسائل المالية و االقتصادية  مع رشادة استع

من ناحية التكوين العلمي و  ألدائهاالساعي باستمرار ليكون في المستوى المطلوب  بالمهام المسندة له  و 
 وطنه.التقيد بقواعد األخالق، الصرامة، التحفظ والوالء إلى مؤسسته و  ميداني بالغظافة إلىالتأهيل ال

 الفرع الرابع: دور الدارة الجمركية في تقليل أثر صدمة الزمة المالية الحالية
كانت  أندر مداخيل هامة لخزينة الدولة. وقد سبق و مصكانت دوما أداة جبائية بامتياز و الجمارك 

. اليوم أيضا، إدارة الجمارك وسيلة في خدمة 1986إدارتنا بمثابة صمام األمان للدولة الجزائرية بعد أزمة 
 : لتخطي األزمة من خالل الحكومة

اربة كل محاوالت الغش الجمركي. محعن عمليات االستيراد و  الخزينة الناتجةالحفاظ على حقوق : أوال
 مباشرة في المساهمة في تخطي األزمة.هذا المسعى نتائجه سريعة و و 
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ترقية المؤسسات هادف إلى تشجيع اإلنتاج المحلي و العمل على تعزيز دور الجمارك االقتصادي ال: ثانيا
الوطنية ال سيما عن طريق ترقية األنظمة الجمركية. و هذا المسعى تظهر نتائجه على المدى المتوسط و 

 الطويل و لكنها نتائج دائمة.

 لخامس: تطوير المنافذ الحدوديةالفرع ا
 .يجب مراعاة الكم الهائل من المسافرين الذين يتوافدون على التراب الوطني في موسم االصطياف

د تكون خطرا على االقتصاد، األمن والصحة مع ما يحمل ذلك من احتماالت إدخال بضائع محظورة  ق
 التي ال يجب أن يغفل عنها الجمركي.العموميين و 

ذلك، قبل كل موسم اصطياف نقوم بعملية تحسيسية للموظفين العاملين على مستوى رغم و 
المساهمة في جعل ادرة المغتربين اإلقليم الوطني و مغتوجيههم إلى تسهيل دخول و فرين و مصالح المسا

إقامتهم في وطنهم مريحة. بالنسبة للتعليمات القانونية، خصصنا ركن خاص للمسافرين في الموقع 
ما هو ممنوع للمسافر لتجنب وقوعهم و   .نترنت لتعريفهم بما هو مسموحإلدارة الجمارك على االالرسمي 

إدخال أجهزة السكانير في مراقبة المسافرين خففت كثيرا من عبء كما تم  في بعض المواقف عن جهل.
 المراقبة الجمركية التي تقع على كاهل األعوان.
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 خالصة الفصل الرابع:

ولعل  شهدت السنوات األخيرة تطورات اقتصادية ملحوظة. سواءا على المستوى الوطني أو الدولي.
ج عنها عجز أبرزها هو إنهيار أسعار النفط. وهو ما تسبب في خلق مشاكل مالية لالقتصاد الجزائري نت

ة تفكر في ترقية في الميزان التجاري. ولعل هذه الظروف االقتصادية الصعبة جعلت من الحكومة الجزائري
 النشاط االقتصادي وزيادة مستوى الصادرات خارج المحروقات.

وبالتالي استدعى هذا األمر انخراط كل اإلدارات العمومية والخاصة في تطوير االقتصاد الوطني. 
كثر ما أدى باإلدارة الجمركية الجزائرية. وفي إطار مهامها الجبائية االقتصادية واألمنية. أن تتفاعل أوهو 

الذي تم  (2019-2016)يرة هذه التغيرات الجارية.  من خالل رسم المخطط االستراتيجيمع محيطها لمسا
الذي يعول عليه كثيرا في ترقية العمل الجمركي واستدراك النقائص التي كانت  إطالقه السنة المنقضية

إلدارة الجمركية ذات ومن أهداف هذا المخطط هو جعل اموجودة ضمن الخطة االستراتيجية السابقة. 
خدمات متميزة وأكثر إنصاتا للمواطن؛ والقيام بحماية المستهلك وضمان أمنه؛ ضبط موارد الخزينة 
العمومية من خالل التصدي لكل مظاهر الغش واالحتيال؛ دعم تنافسية المؤسسات من خالل توفير جملة 

االقتصادية ذات الكفاءة والفعالية؛ تطوير تسيير الموارد البشرية وزيادة مستوى شفافية  ةمن األنظم
المعامالت وترقية مستوى التكوين ؛ التوجه نحو تطوير المنظومة التشريعية وتكييفها مع المستجدات 

  االقتصادية؛ وتطبيق التكنولوجيات الحديثة...الخ 

المتمثلة في االستبيان والتي كانت بإعداد الدراسة الميدانية  وفي النصف الثاني من هذا الفصل قمنا
 كالتالي: نتائجه

االطار تطوير تويات تواجدها ومكان عملها تسعى إلى دارة الجمركية في الجزائر على مختلف مساإل .1
 دارية؛يم اإلنظشريعي وتالت

تسيير  ويرتطعملها تعمل على  تويات تواجدها ومكاندارة الجمركية في الجزائر على مختلف مساإل .2
 ؛خالقيات المهنة الجمركيةالموارد البشرية وأ

 تويات تواجدها ومكان عملها تسعى إلى االستفادة مندارة الجمركية في الجزائر على مختلف مساإل .3
 ؛في الميدان الجمركي تطبيق التكنولوجيا الحديثة

تطوير سياسة بها ومكان عملها ملتزمة دارة الجمركية في الجزائر على مختلف مستويات تواجداإل .4
 ؛مع المتعاملين االقتصاديين االتصال

دارية، تسيير الموارد تطوير التشريع والنظم اال؛ دارة الجمركيةأداء اإلثر بين أبعاد أهناك عالقة  و   .5
حيث وجدنا أن  سياسة االتصال،و  كية، تطبيق التكنولوجيات الحديثةخالقيات المهنة الجمر البشرية وأ

 تسهيل التجارة الخارجية؛ من المتغير التابع  بالمائة 97المتغيرات المستقلة تفسر 
 دارة الجمركية تعزى لمتغير الجنس.روق ذات داللة احصائية في تطوير أداء اإلف  دال توج .6



 تسهيل التجارة الخارجية الجزائرية من منظور عصرنة اإلدارة الجمركية ........................................................ الفصل الرابع

 

351 
 

لصالح   لدارة الجمركية تعزى لمتغير مكان العمتوجد  فروق ذات داللة إحصائية في تطوير أداء اإل .7
 ؛المديريات الجهويةالعاملين بالمفتشيات و 

عزى لمتغير خبرة لصالح الفئة دارة الجمركية تتوجد فروق ذات داللة إحصائية في تطوير أداء اإل .8
 كثر خبرة.األ
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دارة الجمركية. والتي وعصرنة اإلحد المواضيع الهامة والمتعلقة بتطوير ، أدراستنا هذهاستهدفت 
لما تشكله اإلدارة الجمركية من  لمية الراهنة. وكذاصبحت ضرورة ملحة في ظل التطورات االقتصادية العاأ

مهمة من حلقات النظام التجاري الدولي حلقة  كونها تشكل مداد الدولي.وزن ثقيل ضمن إدارة سلسلة اإل
متعدد األطراف في عصر العولمة. ويعود ذلك إلى الطبيعة الخاصة والوظيفة المعقدة التي تقع على 

خل جمركي مرتين على األقل )مرة عند االستيراد ومرة عند عاتقها. فكل عملية تجارية دولية تحتاج إلى تد
التصدير(. ومن هنا تكون الطريقة التي تؤدي بها اإلدارة الجمركية دورها ووظيفتها في خدمة التجارة ذات 

النظر في  كل هذا يستدعيو  تأثير جوهري على حركة السلع عبر الحدود السياسية لدول العالم المختلفة. 
ب التشريعي الذي يعتبر الضامن بداية من الجان .صعدةاإلدارة الجمركية على جميع األآليات تسيير 

لتي من خاللها يتم شرح توجهات اإلدارة لى سياسة االتصال اإ باإلضافة، طرافاألساسي لحقوق جميع األ
لزمة الجمركية مُ دارة إلى هذا األمر نجد اإل وبالنظرالجمركية وتوضيح ُأطر عملها لكل المتعاملين معها. 

وهو التوفيق بين عملية التسهيل التجاري للمتعاملين والرقابة  .ر العملياتمرين هامين في سي  بالتوفيق بين أ
 على المعامالت التجارية.

وجب مواكبة المعايير الدولية للخدمة الجمركية تحديثا ، أدارة الجمركية المتعاظمإن دور اإل
الشحنات  االفراج عنتقليل الزمن المستغرق في . بهدف العمل الجمركي ساليبتطويرا مستمرا ألدوات وأو 

دارة الجمركية بتأمين مورد مالي مهم لخزينة اإل قيامقليل تكلفة االستيراد. باإلضافة إلى ذلك السلعية وت
تعد ضرورة الجمركية  بالضرائب هتماماالركية التي تقوم بتحصيلها. ألن الدولة من عائدات الضرائب الجم

 . نشطة المالية التي تقوم بها الدولةحتمية لتزايد األ
 ضرورةللعمل الجمركي فرضت على العديد من الهيئات الدولية  التي يحتلها إن المكانة الكبيرة

االهتمام بدراسته وايجاد آليات لترقيته. فعلى غرار منظمة الجمارك العالمية التي تعتبر الهيئة الدولية 
 قدمتعمل الجمركي. نجد كذلك مؤسسات برتون وودز )صندوق النقد الدولي والبنك الدولي( الراعية لل

ي يقوم به االنكتاد )مؤتمر الدور الريادي الذ إلى جانب. مساهمات جبارة لدعم وترقية العمل الجمركي
خيرة على إنشاء األلعالمية التي دئبت في السنوات مم المتحدة للتجارة والتنمية(. وكذا منظمة التجارة ااأل

 تعاون مع منظمة الجمارك العالمية في المجال الجمركي وترقية تسهيل التجارة. إطار
من بينها االستجابة  ،سبابمن األ مجموعة الذي جاء نتاجالتوجه نحو تسهيل التجارة  ومع 

مليات أكثر شفافية يتيح ع الذيراءات الرسمية المتعلقة بالتجارة، اإلج تسهيللطلبات المتعاملين بزيادة 
الكفاءة والفعالية اإلداريتين، ومن ثم تمكين السلطات التنظيمية من  ويساهم في الرفع منوأقل تعقيد. 

 والبيئة فرض المزيد من الرقابة على المعامالت التجارية الدولية. والحفاظ على السالمة العامة واألمن
ل هدفا رئيسيا إلدارات األمر الذي يشك االيرادات.المشروع وزيادة تحصيل بتتبع عمليات االتجار غير 

تقييم  ما يقدم من  القائم على من خطر التهرب الجمركي تقللتدابير تسهيل التجارة  أنالجمارك. كما 
ترتبط اإلصالحات الرامية إلى تسهيل التجارة  لهذا لومات خاطئة في ملفات االستيراد.غير صحيح ومع
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ة تتطلب بناء القدرات البشريارة الجمارك. كما على رأسها إدو  ات القطاع العامارتباطا وثيقا بتطوير مؤسس
 .الالزمة لذلك والمؤسسية والتكنولوجية

قواعد التجارة كون أن صالحات تسهيل التجارة أثر مباشر على زيادة التنمية االقتصادية. إن إل 
أن نشر آليات الطعن  . باإلضافة إلىالوطنيفي دعم عمليات االقتصاد تزيد المتسمة بالوضوح والشفافية 

تسهيالت التجارة كما تساهم  الستعالم تعزز الحوكمة المؤسسية.والنشر المسبق لإلجراءات ومراكز ا
يزيد من  الذيمستوى التعاون بين الوكاالت  نشاط قطاعي النقل والتأمينات وتفعيل في تعزيز العابرة

 .الكفاءة والتبادل األفضل للمعلومات 
نحو ترقية كفاءة العمل الجمركي لزيادة مستوى تسهيل  المعاصر التوجه العالمي وطالما أن

على  قائمحديث  داري جمركيبناء نموذج إ اإلدارة الجمركية الجزائرية، فإن األمر يستوجب على .التجارة
ايجاد مجموعة من  مع لمنظمة الجمارك العالمية. المعايير العالميةاألسس الحديثة في التسيير، وفق 

اآلليات ذات النجاعة العالية في قياس وتقييم أداء اإلدارة الجمركية الجزائرية، بغرض تحديد مواقع الخطأ 
 كون النجاح. بتكلل  ثير من برامج اإلصالح اإلداري لمالك خاصة أن وإصالحها ومواقع القوة وتطويرها.

  لم تحدد جيدا نقاط القوة والضعف.و بداية التشخيص كانت ضعيفة  أن
قامت   تسهيل التجارة.لزيادة من أجل االنخراط في المسعى العالمي نحو ترقية العمل الجمركي و 

الذي جاء لُيترجم المساعي الحثيثة و . 2019-2016لمخطط االستراتيجي ا بإعداداإلدارة الجمركية الجزائرية 
المساهمة الفعالة في تسهيل التجارة من أجل  .اإلدارة الجمركية الجزائرية نحو ترقية وتطوير أدائها لتوجه

 الخارجية لالقتصاد الجزائري. 
على  . نجده بني2019-2016ارة الجمركية على المخطط االستراتيجي الجديد لإلد اطالعنا وبعد

جملة التغيرات وبناء  ةواكبمن أجل متشخيص شامل للوضع السائد في القطاع الجمركي الجزائري. 
لى الهادفة إ .دارة الجمركية التي تنخرط ضمن استراتيجية الدولةتحقيق أهداف اإلتسمح باستراتيجية شاملة 

 .جنت  بناء اقتصاد مستدام ومُ 
 أن نبرز أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة في النتائج التالية: ويمكن

 أوال: النتائج المتعلقة باإلطار النظري 
 يمكن أن نوضحها في النقاط التالية:

، نتاج تغير بيئة األعمال وزيادة انفتاح االقتصاديات على ر في مفهوم العمل الجمركيحدوث تغي   .1
 االقليمي أو متعدد األطراف؛بعضها البعض إما في إطار التكامل 

ظهور معادلة جديدة في العمل الجمركي وهي محاولة ايجاد التوفيق بين الرقابة الجمركية الفعالة  .2
 والتسهيل التجاري؛

ساسية ة حماية البيئة ضمن األولويات األإعادة النظر في الوظائف الجمركية من خالل دمج وظيف .3
 راء؛في إطار ما يسمى بمبادرة الجمارك الخض
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التي تضمن  ،هناك توجه جديد من طرف السلطات العليا نحو ما يصطلح عليه بالجباية الخضراء .4
 الرسوم البيئية؛جمارك بجباية العديد من حماية البيئة من الصناعات الملوثة وتقوم ال

يعتبر التقييم الجمركي وظيفة هامة. ومن ثمة أولت العديد من اإلدارات الجمركية عناية خاصة  .5
 وإعداد طاقم بشري مؤهل للقيام بهذه الوظيفة الحساسة لكي نضمن مصالح كل األطراف؛ به

غاية الجمركية والرقابة الجمركية أمر في  تاإلجراءايعتبر استعمال التقنيات الحديثة في ميدان  .6
 فراج عن الشحنات السلعية؛األهمية لضمان السرعة في اإل

 ن أهم أدوات السياسة التجارية؛ليات الجمركية من بيتعتبر األدوات واآل .7
الجمركية أداة هامة لمساعدة المؤسسة االقتصادية في تقليل تكاليف  ةيعتبر استعمال األنظم .8

 اإلنتاج ومن ثمة إمكانية تحقيق ميزة تنافسية؛
 يعتبر نظام العبور أحد اآلليات لزيادة الحركية االقتصادية وترابط الدول ببعضها البعض؛ .9

عصرنة اإلدارة الجمركية من إدارة إلى أخرى. وبالتالي عند اعداد أي برنامج تختلف احتياجات  .10
 يجب مراعة االحتياجات الذاتية ومحالة االستفادة من التجارب العالمية الرائدة.

 أداة هامة لتشخيص المشكل الحقيقي الذي تعاني منهيعتبر قياس األداء في اإلدارة الجمركية  .11
قبل أن تتراكم ويصعب معرفة أي من المشاكل ذات  ،ا في الحيناإلدارة الجمركية ومعالجته

أولوية. وهذا هو نهج اإلدارة االستراتيجية المبني على المتابعة المستمرة وتكييف الخطط وفق 
  مقتضيات كل مرحلة وحسب كل حالة؛

ر نجد الكثي جديدة تساعد على الوصول الى التشخيص الشامل، حيثاألداء  قياسلظهور تقنيات  .12
 من اإلدارات قامت بتطبيق نموذج بطاقة األداء المتوازن وكانت نتائجه مجدية؛

لما لها  ،نحو تطبيق مبادئ ومعايير إدارة الجودة الشاملة في اإلدارة الجمركيةهناك توجه عالمي  .13
  من فوائد كنموذج إداري متكامل؛

 ة في االدارة الجمركية؛هناك توجه عالمي نحو االستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديث .14
 االعتماد على تقنية إدارة المخاطر الجمركية كآلية جديدة في العمل الجمركي؛ .15
 ثير من النظريات المفسرة لقيام التجارة الدولية؛كمتضمن في ال مفهوم تسهيل التجارةيعد  .16
. منظمة التجارة العالمية هي الراعية الرسمية لمفاوضات تسهيل التجارة على المستوى الدولي تعد .17

 ؛كما تعتبر اتفاقية تسهيل التجارة لبنة أساسية في مفاوضات تسهيل التجارة العالمية
 ؛هناك توجه جديد للعديد من المنظمات الدولية لالهتمام بموضوع تسهيل التجارة .18
في الطرح بين منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية حول  هناك توافق وتكامل  .19

 قضايا تسهيل التجارة الدولية؛
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 ائج المتعلقة بالدراسة التطبيقيةثانيا: النت
 يمكن أن نوضحها في النقاط التالية:

 هناك أثر واضح للصدمة النفطية على وضعية الميزان التجاري الجزائري؛ .1
وهي بمثابة القلب النابض لالقتصاد مما تشكلت  .تسيطر المحروقات على الصادرات الجزائرية .2

 عنه التبعية للمحروقات؛
 مؤشر التجارة عبر الحدود؛و  في كل من مؤشر التنافسية العالميتعاني الجزائر من تدني مرتبتها  .3
 ؛الخاص بالجزائر هناك تحسن ملحوظ في مؤشر أداء االمداد الدولي .4
من خالل بناء  ،يةتحول استراتيجي واضح في عمل اإلدارة الجمركية الجزائر إرادة حقيقية و اك هن .5

وما حققه من حصيلة مقبولة. والتوجه نحو  2010-2007 للفترةدارة الجمركية برنامج عصرنة اإل
 الذي يعد مخطط طموح. 2019-2016 المخطط االستراتيجي الجديد

طار التشريعي وتطويره وتبسيط القوانين باإلكبير اإلدارة الجمركية الجزائرية إهتمام  أولت .6
مستجدات بما يتالءم ومتطلبات تجسيد العصرنة الجمركية، وكذا ال والتنظيمات الجمركية

 بهدف تطوير أداء القطاع الجمركي؛  االقتصادية الراهنة.
الموارد البشرية، بما يتالءم وتطلعات العاملين  دارة الجمركية على ترقية تسيير وظيفةتعمل اإل .7

 فيها بهدف زيادة الرضا الوظيفي وتحسين مردودية الموظف الجمركي؛
بغرض التوجه نحو الجمارك  ،تسعى اإلدارة الجمركية جاهدة نحو ترقية البنية التحتية التكنولوجية .8

م التوجه االستراتيجي للفترة وهذا بهدف تجسيد معال .الرقمية وتسريع وتطوير الخدمة الجمركية
 من أجل الوصول الى تطوير أداء القطاع الجمركي؛ 2016-2019

بهدف زيادة بناء جسور التواصل بين  ،تعمل اإلدارة الجمركية إلى زيادة وترقية مستوى االتصال .9
د اإلدارة الجمركية مع ومحيطها لشرح توجهاتها واالنصات إلى انشغاالت المتعاملين معها وتجس

 تقوم به اإلدارات الجمركية؛ هذا من خالل العمل الجواري الذي
لعديد من التحسينات على ها تعمل على ادخال اساعي الدؤوبة لإلدارة الجمركية أنإذن نفهم من هذه الم

من أجل  بعاد األساسية)بعد االطار التشريعي، بعد الموارد البشرية، بعد التكنولوجيا واالتصال(مستوى األ
عالم العصرنة الجمركية التي جاءت لتلبي انشغاالت محيط االدارة الجمركية وتطور من أدائها. ارساء م

 .األولى الرئيسية وهذا ما يثبت صحة الفرضية
هي متاحة لكل و  .تلتزم اإلدارة الجمركية الجزائرية بنشر كل المعطيات المتعلقة بالعمليات التجارية .10

 عليها؛ طالعالمتعاملين بغرض اال
 وتنسيق تفاقية كيوتو المتعلقة بتبسيطاإلدارة الجمركية الجزائرية جاهدة على التقيد بمعايير ا تعمل .11

 جراءات الجمركية؛اإل
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بحيث يصبح ال يشكل أي  ،دارة الجمركية الجزائرية على تبسيط وتنميط ملف الجمركةاإلتعمل  .12
 عائق أمام المتعاملين االقتصاديين؛

ية جاهدة من أجل التنسيق مع جمارك الدول األخرى من أجل زيادة تسعى اإلدارة الجمركية الجزائر  .13
 نجاعة العمل الجمركي؛

تقدم الجمارك الجزائرية العديد من التسهيالت لترقية الصادرات والتقليل من أثر األزمة المالية  .14
 ؛يشرح كل خطوات التصديرولعل آخر مبادرة هي دليل المصدر الذي  .ومرافقة المنتجين

 الجمركي للمتعاملين من خالل ترقية العمل الجمارك الجزائرية التوجيه والنصح واالرشادتقدم  .15
 لتطوير التجارة الخارجية. الجواري 

إذن نفهم من خالل هذه المجهودات أن اإلدارة الجمركية تساهم بشكل كبير في تسهيل التجارة الخارجية 
ما يثبت صحة وهذا ا االقتصاد الجزائري. الجزائرية. وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر به

 الرئيسية الثانية. لفرضيةا
القطاع اء حصائية ألبعاد تطوير أدذو الداللة اإل األثرالمتعلقة بلفرضية الرئيسية الثالثة ا فيما يخصأما  

 وتسهيل التجارة الخارجية في االقتصاد الجزائري. دلت النتائج على ما يلي: الجمركي
لإلطار التشريعي على تسهيل التجارة   ≤ 0.05حصائية عند مستوى معنوية ذو داللة إ أثريوجد  -1

إلى تسهيل التجارة  يؤدي ،طار التشريعي بنقطة واحدة، بحيث أن التركيز على اإلالخارجية الجزائرية
  بالمائة. 36.5بة سالخارجية بن

لسياسة االتصال على تسهيل التجارة   ≤ 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -2
الخارجية الجزائرية، بحيث أن التركيز على سياسة االتصال بنقطة واحدة، يؤدي إلى تسهيل التجارة 

 بالمائة. 56.3الخارجية بنسبة 
الحديثة، فقد دلت النتائج على  تأما بالنسبة لكل من بعدي تسيير الموارد البشرية وتطبيقات التكنولوجيا -3

، مما يعني استبعاد تأثيرهما على تسهيل   ≤ 0.05ما ليست لهما داللة إحصائية عند مستوى معنويةأنه
ولكن عند استخدام االنحدار الخطي البسيط لكل متغير على حدى كان لهما اثر  التجارة الخارجية.

  احصائي.
تطوير أداء القطاع  نموذج االنحدار الخطي المتعدد الخاص بأثرلل ANOVAتحليل تباين  وباستخدام

تبين أن النموذج له معنوية  Fواستنادا على اإلحصائية  ،الجمركي على تسهيل التجارة الخارجية الجزائرية
مما يدل على أن هناك أثر لتطوير أداء القطاع الجمركي ،  ≤ 0.05عند مستوى معنوية إحصائية كلية 

 𝑅2لتفسيرية للنموذج اعتمادا على معامل التحديدعلى تسهيل التجارة الخارجية، هذا وفضال إلى القوة ا
يعني على أن االرتباط قوي بين المتغير التابع )تسهيل التجارة الخارجية( ئة، الذي ابالم 96.8المقدر بــ 

كد مرة أخرى على أن تطوير أداء والمتغيرات المفسرة )أبعاد تطوير أداء القطاع الجمركي الجزائري( ويؤ 
، أو بمعنى آخر أن التغيرات التي %96.8الجزائرية بــ القطاع الجمركي يساهم في تسهيل التجارة الخارجية 
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، %96.8تحدث في تسهيل التجارة الخارجية الجزائرية يفسرها تطوير أداء القطاع الجمركي الجزائري بـــ 
   . لى إثبات صحة الفرضية الثالثةوهذه التأكيدات تعد كافية ووافية ع

 :االقتراحات
يمكن العمل بها  تقديم جملة من االقتراحاتالدراسة، نحاول  ليهاإ على النتائج التي توصلت بناء

الة في داة فع  جل رفع وتطوير أدائه حتى يكون أمستوى القطاع الجمركي. وذلك من أ ة منها علىواالستفاد
 التي نقدمها ما يلي:  بين االقتراحات ويساهم في زيادة التدفق التجاري. ومن .االقتصاد

ف مع كل ضفاء طابع المرونة والتكي  تطوير اإلطار القانوني الجمركي وإزيادة واستمرار ضرورة  .1
المستجدات على المستوى الدولي، بحيث يسمح بتسهيل المعامالت التجارية وحماية مصالح 

 لكترونية؛كذا تأطير المعامالت التجارية اإلط االيرادات. و من خالل ضب ،الدولة
دارة الجمركية من خالل خفض الوقت المقدمة من طرف اإلالعمل على زيادة جودة الخدمات  .2

 الالزم لعمليات الجمركة وتدنية التكاليف المرتبطة بالصفقات التجارية؛
وتسهيل تبادل  .دارة الجمركيةاإل ولوجيا المعلومات واالتصال فياعتماد تكنزيادة العمل على  .3

 لكترونيا؛لمعلومات والبيانات وكل الوثائق إا
 .، من خالل االهتمام بالتكويندارة الجمركيةلموارد البشرية داخل اإلتنمية ازيادة العمل على  .4

الجمركية لتتماشى ومقتضيات  والمعاهد المدارس مستوى  على عادة النظر في برامج التكوينوإ 
 الراهن؛الوضع 

ون الجمركي ليزيد من والئه الوظيفي ويزيد العمل على ترقية الجانب االجتماعي واالقتصادي للع .5
  من انتاجيته؛

 آفاق الدراسة:
دارة الجمركية وتسهيل التجارة ، ضمن موضوع عصرنة اإلفاق المحتملة لمواصلة البحثنقترح اآل

بل ال بد وأن تشمل  ،تقتصر على قطاع واحدصالحات لكي ال . من خالل تعميق مستوى اإلالخارجية
ه تبقى بعض النقاط نالخطة المرسومة لهذا البحث. إال أجميع القطاعات. ورغم طرحنا لكل عناصر 

على  أن نطرح بواب وآفاق للبحث العلمي. ويمكنغامضة يمكن أن تعالج في بحوث جديدة لكي تفتح أ
 أبحاث مستقبلية ومنها:  باالهتمام كي تكون  ات التي نراها جديرةسبيل المثال بعض االشكالي

 داء الجمركي؛مركية كمدخل استراتيجي لتطوير األدارة الجتنمية الموارد البشرية في اإل .1
 ؛محددات المسؤولية البيئية لإلدارة  الجمركية في ظل مبادرة الجمارك الخضراء .2
 ؛كيةدارة الجمركية كمدخل لزيادة الشفافية والنزاهة الجمر حوكمة اإل .3
 أثر تسهيل التجارة الخارجية في تحقيق التنمية المستدامة في االقتصاد الجزائري؛ .4
نبثقة عن منظمة االتفاقيات المالجزائرية من الجمارك  تحليل ودراسة مدى استفادة .5

 الجمارك العالمية.



 قائمة المراجع
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 156 طلوبة من تطبيق إدارة الجودة على كافة الوحدات والمستويات الوظيفيةالتحوالت األساسية الم 16

 الفصل الثالث

 194 2015المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية إلى غاية  17

 209 المؤشرات الفرعية المكونة لتقرير تمكين التجارة العالمي 18

 227 تسهيل التجارةالفترات الزمنية المحددة لتطبيق اتفاقية  19

 236 محطات تاريخية لمنظمة الجمارك العالمية 20

 الفصل الرابع

 265 2016شهر من سنة  11و 2015شهر من سنة  11تطور التجارة الخارجية الجزائرية خالل  21

 266 2016شهر من سنة  11و 2015شهر من سنة  11الواردات خالل  22

شهر  11و 2015شهر من سنة  11الصادرات للمواد األساسية خارج المحروقات خالل  حجم 23
 .2016من سنة 

267 

 268 الزبائن األساسيون للجزائر           24

 269 الموردون األساسيون للجزائر           25
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ز وتنوع الصادرات الجزائرية 26  272 قيمة كل من مؤّشر تركُّ

 274 2017 -2008ترتيب الجزائر ضمن مؤشر التجارة عبر الحدود لتقرير أنشطة األعمال  27

 275 2016قيم المؤشرات الفرعية لمؤشر اإلمداد الدولي لسنة  28

 275 2016-2007تطور المؤشر الفرعي للجمارك الجزائرية ضمن مؤشر أداء اإلمداد الدولي للفترة  29

 275 2016ؤشر اإلمداد الدولي لسنة قيم المؤشرات الفرعية لم 30

 276 2016ترتيب الجزائر ضمن مكونات تقرير تمكين التجارة العالمي  31

 286 األسالك والرتب الجمركية في إدارة الجمارك الجزائرية 32

 318 تركيبة الموارد البشرية في اإلدارة الجمركية الجزائرية 33

 318 والقابلة للتحليل عدد االستمارات الموزعة، المستردة 34

 321 صدق االتساق لتطوير اإلطار التشريعي وتنظيم المصالح 35

 322 صدق االتساق لبعد ترقية تسيير الموارد البشرية وأخالقيات المهنة الجمركية 36

 322 صدق االتساق لبعد التطبيقات التكنولوجيا الحديثة في اإلدارة الجمركية 37

 323 سياسة االتصال في اإلدارة الجمركية صدق االتساق لبعد 38

 323 صدق االتساق لتسهيل التجارة الخارجية في االقتصاد الجزائري  39

 324 معامل الفا كرونباخ 40

 325 مجموع التكرارات حسب الجنس 41

 326 مجموع التكرارات حسب المستوى العلمي 42

 326 مجموع التكرارات حسب مكان العمل 43

 327 التكرارات حسب الرتبة الوظيفية مجموع 44

 327 مجموع التكرارات حسب سنوات الخبرة 45

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد العينة عن فقرات  46
 البعد األول

328 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد العينة عن فقرات  47
 البعد  الثاني

330 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد العّينة عن فقرات  48
 البعد الثالث

332 

ارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد العّينة عن فقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي 49
 البعد الرابع

333 

 334 اتجاه العينة المدروسة نحو أبعاد الدراسة 50

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد العينة عن فقرات  51
 المتغير التابع

335 

لالنحدار الختبار أثر تطوير االطار التشريعي الجمركي وتنظيم المصالح نتائج تحليل التباين  52
 على تسهيل التجارة الخارجية في االقتصاد الجزائري 

338 

 ANOVA 338نتائج تحليل التباين لالنحدار  53
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نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار تأثير االطار التشريعي الجمركي على تسهيل التجارة  54
 الخارجية

338 

نتائج تحليل التباين لالنحدار الختبار أثر بين تسيير الموارد البشرية وااللتزام بأخالقيات  55
 المهنة الجمركية وتسهيل التجارة الخارجية في االقتصاد الجزائري 

339 

 ANOVA 340نتائج تحليل التباين لالنحدار  56

تأثير تسيير الموارد البشرية وأخالقيات المهنة الجمركية نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار  57
 على تسهيل التجارة الخارجية

340 

نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار تأثير تطبيقات التكنولوجيات الحديثة على تسهيل  58
 التجارة الخارجية

341 

 ANOVA 341نتائج تحليل التباين لالنحدار  59

االنحدار البسيط الختبار تأثير التطبيقات التكنولوجية الحديثة على تسهيل نتائج تحليل  60
 التجارة الخارجية

342 

نتائج تحليل التباين لالنحدار الختبار سياسة االتصال الجمركي في تسهيل التجارة الخارجية  61
 في االقتصاد الجزائري.

343 

 ANOVA 343نتائج تحليل التباين لالنحدار  62

ئج تحليل االنحدار البسيط الختبار تأثير سياسة االتصال الجمركي على تسهيل التجارة نتا 63
 الخارجية

343 

 344 ملخص لنموذج معامل االرتباط 64

 ANOVA 345نتائج تحليل التباين لالنحدار  65

 345 نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار تأثير المتغيرات المستقل 66
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 فهرس األشكال
  
 الصفحة  العنوان رقم ال

 الفصل األول
  05 مراحل تطور العمل الجمركي 1

 23 تطور وظائف الجمارك ومعايير العمل الدولية 2

 64 دراسة تأثير الضرائب الجمركية على اقتصاديات الدولة الصغيرة 3

 68 أثر دعم الصادرات 4

 70 اشتقاق دالة الطلب على الواردات 5

 71 طريقة اشتقاق منحنى الصادرات 6

 72 آلية حدوث التوازن في السوق العالمي 7

 87 مبادئ نظام النقل البري الدولي 8

 الفصل الثاني

 93 األجندة الطموحة لجمارك االتحاد األوروبي 9

 97 نموذج الكفاءة الجمركية 10

 98 نموذج التوفيق بين الرقابة الجمركية والتسهيل التجاري  11

 100 عصرنة الجمارك من منظور الحكم الرشيد 12

 104 الدعائم الرئيسية لبرنامج كولومبس 13

 107 دور عصرنة الجمارك في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات 14

 113 مراحل نظام تحسين الخدمات الحكومية 15

 121 مكونات بطاقة األداء المتوازن  16

 132 المتوازن من منظور منظمة الجمارك العالميةمكونات بطاقة األداء  17

 137 مكونات بطاقة األداء المتوازن من منظور اإلدارة الجمركية االردنية 18

 164 فوائد تطبيق نظام النافذة الواحدة 19

 الفصل الثالث

 179 المبادئ األساسية لتسهيل التجارة 20

 180 تكاليف المعامالت على زيادة مستوى التنمية أثر خفض 21
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 184 العمليات التجارية في المعامالت التجارية النموذجية 22

 201 قياس تسهيل التجارة وفق مؤشر التجارة عبر الحدود   23

 202 مدخالت ومخرجات مؤشر سلسلة اإلمداد الدولي 24

 232 اتفاقيات التجارة اإلقليمية المتعلقة بالجمارك وغيرها من تدابير تسهيل التجارة تزايد عدد 25

 -2003األطراف المتعاقدة وعدد االتفاقيات التجارية االقليمية التي دخلت حيز التنفيذ خالل الفترة  26
2013 

233 

المغطية لتسهيل جنوب  –جنوب وجنوب  –شمال، شمال  –العدد اإلجمالي لالتفاقيات: شمال  27
 التجارة توزيع االتفاقيات التجارية حسب االقاليم

234 

 249 مكونات دائرة تنمية النزاهة في الجمارك 28

 الفصل الرابع

 275 2016-2007تطور المؤشر الفرعي للجمارك الجزائرية ضمن مؤشر أداء اإلمداد الدولي للفترة  29

 283 للمديرية العامة للجمارك الجزائرية( 2016الهيكل التنظيمي الحالي ) 30
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 الصفحة عنوان الملحق الرقم 
 387 أقسام التعريفة الجمركية الجزائرية 1
 388 نموذج شهادة المنشأ 2
 389 مخطط سير اإلجراءات الجمركية 3
 390 جدول مؤشرات قياس األداء على مستوى المديرية الجهوية للجمارك سطيف 4
 392 الهيكل التنظيمي للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف 5
 393 الهيكل التنظيمي لمفتشية األقسام بجاية 6
 394 تفاصيل استبيان الدراسة 7
 401 قائمة المحكمين 8
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 الجزائرية التعريفة الجمركية (: أقسام1الملحق )

 القسم األول: حيوانات حية ومنتجات مصدر حيواني 
 القسم الثاني: منتجات من أصل نباتي 

القسم الثالث: شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية، منتجات تفككها غذائية محضرة، شمع من أصل حيواني أو 
 نباتي 
 الرابع: منتجات الصناعات الغذائية: مشروبات، سوائل كحولية وخل، تبغ وإبدال تبغ  القسم

 القسم الخامس: منتجات معدنية 
 القسم السادس: منتجات الصناعات الكيميائية والمرتبطة بها 

 القسم السابع: مواد بالستيكية وما صنع منها 
 القسم الثامن: جلود وجلود مدبوغة وما صنع منها 

 م التاسع: خشب وفحم خشبي وما صنع منهما وفلين القس
 القسم العاشر: عجائن الخشب، ورق وما صنع منهما 

 القسم الحادي عشر: مواد نسيجية وما صنع منها 
القسم الثاني عشر: أحذية، أغطية رأس، عصي، سياط، مظالت، ريش ومصنوعاته، أزهار ومصنوعاتها 

 ومصنوعات شعر 
 وعات حجر أو مواد مماثلة أو زجاج القسم الثالث عشر: مصن

 القسم الرابع عشر: لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو أحجار كريمة ومعادن ثمينة 
 القسم الخامس عشر: معادن عادية وما صنع منها 

 القسم السادس عشر: معدات كهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل 
 القسم السابع عشر: معدات نقل

 صريات وأدوات قياس ومراقبة القسم الثامن عشر: أجهزة للب
 القسم التاسع عشر: أسلحة وذخائر 

 القسم العشرون: أغراض فنية 
 20/09/2016أنظر الرابط التالي:  التعريفة الجمركية الجزائرية المصدر:

http://www.douane.gov.dz/Tarif%20Douanier%202016.html  

 

 

http://www.douane.gov.dz/Tarif%20Douanier%202016.html
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 نموذج شهادة المنشأ(: 2الملحق )

  
 الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعةالمصدر: 
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 (: مخطط سير االجراءات الجمركية3الملحق )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 2016: اعداد الباحث بناء على مصادر المديرية الجهوية للجمارك سطيف، المصدر
 

 إحضار البضائع لدى الجمارك
Conduite en douane des marchandises 

 

 وضع البضائع لدى الجمارك
Mise en douane des marchandises  

 النظام الجمركياختيار 
Régime douaniers 

 التصريح المفصل
Déclaration en détail 

 recevabilité القبول

 فحص الوثائق/ البضائع )المادي(
Vérification documents/ marchandises 

 تصفية وتحصيل الحقوق والرسوم
Liquidation et acquittement des droits et taxes 

 رفع البضائع
Enlèvement des marchandises 

 االستيراد
 الوضع لالستهالك

 mise en  الوضع في المستودع
entrepôt 

 transit العبور

 administration القبول المؤقت

temporaire. etc 

 exportation التصدير
 التصدير النهائي
                التصدير المؤقت

exportation temporaire 

 إعادة التصدير بناء على القبول المؤقت

réexportation suite administration 
temporaire etc. 



 ............................................................................................................................................................... المالحق

390 
 

 جدول مؤشرات قياس األداء على مستوى المديرية الجهوية للجمارك سطيف(: 4الملحق )
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 2016المديرية الجهوية للجمارك سطيف،  المصدر:
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 .للمديرية اجلهوية للجمارك بسطيفاهليكل التنظيمي  (:5امللحق رقم )
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2016، وثائق من المديرية الجهوية للجمارك سطيف المصدر:

مكتب تسيير 
المستخدمين 

 والتكوين.

 المديرية الجهوية للجمارك

المديرية الفرعية للتقنيات 
 الجمركية.

المديرية الفرعية للمنازعات الجمركية 
 .والتحصيل

 لإلعالمالمديرية الفرعية 
 واالتصال.

 إلدارةالمديرية الفرعية 
 الوسائل.

 مكتب التنظيم والجباية.

مكتب عناصر الضريبة 
 اضات.ومتابعة القب  

 مكتب االنظمة الجمركية.

مكتب المنازعات 
 والمصالحات.

مكتب المتابعة 
 القضائية.

مكتب تنفيذ القرارات 
 القضائية والمصالحات.

 مكتب االعالم االلي.

ة مكتب النجاع
 واالحصائيات.

مكتب الميزانية  مكتب االتصال.
 والمحاسبة.

مكتب الوسائل 
 االمدادية.

 مفتشيات أقسام الجمارك

 م.أ.ج. بجاية م. أ. ج. برج بوعريريج م. أ. ج. جيجل  م. أ. ج. سطيف
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 .ملفتشية أقسام مجارك جبايةاهليكل التنظيمي  (:6امللحق رقم )
 

 
Source : documents de l’I.D.D.B 

 

1. Le bureau des techniques douanières et de la fiscalité (BTDF) 

2. le Bureau du Contentieux (CX) et du recouvrement 

3. Le bureau de l’administration des moyens  

4. Le bureau des relations publiques et du système d’information 

5. Le bureau des régimes douaniers économiques (BRDE) 

6. Le bureau des éléments de taxation (BET) 

7. Un Centre des Transmissions. 

8. (7) Inspections Principales. 

9. Une Recette Principale. 
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 تفاصيل استبيان الدراسة( 7ملحق رقم )
 1-جامعة سطيف 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
 قسم العلوم االقتصادية

 طروحة لنيل شهادة دكتوراه علوماستمارة حبث إلعداد أ
 
 

 )ة(الفاضل )ة(السيد
 السالم عليكم ورمحة هللا

 :بعنوان يف العلوم االقتصادية روحة دكتوراهأط تتمثل يف يقوم الباحث إبعداد دراسة علمية
 اجلزائري االقتصاد يف اخلارجية التجارة تسهيل على وأثره اجلمركي القطاع أداء تطوير

لثمني ا ممبنحه جزءا من وقتك فضلالت منكم الباحث أيمل م ابلقطاع اجلمركيمعرفتكو  مخربتكقصد االستفادة من 
يف اإلدارة نه ميثل وجهة نظرك أتعتقد وفق ما ليها بكل دقة وموضوعية، لقراءة عبارات االستبيان واإلجابة ع

 .اجلمركية
 أخالقيات البحث العلمي. هتقتاضيمع إجاابتكم وفق ما سيتم التعامل لإلشارة فقط أنه 

 والتقدير والشكر على املساعدة. تفضلوا بقبول فائق االحرتام          
 

 راسم االستاذ الباحث: حليس عبدالقاد
  kadere_2007@yahoo.fr االمييل:

 
 
 
 
 

 
 2016 -2015املوسم اجلامعي: 
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 (يف اخلانة املقابلة Xوضع عالمة يرجى ) احملور االول:   بياانت عامة:
 
 اجلنس 
 انثى               ذكر        

 
 :املستوى العلمي 
      ليسانس      
     ماسرت         
     ماجستري      
      دكتوراه       
 .............................................................................................:يرجى حتديدها شهادة اخرى     

 
 :مكان العمل                                                                           

 ماركاجلمفتشية اقسام                       هوية للجماركاجلديرية امل      كعامة للجمار الديرية امل       
 

 :الرتبة الوظيفية 
 مراقب عام رئيس   مراقب عام     مفتش عميد           مفتش رئيسي    ضابط رقابة     
 

 عدد سنوات اخلربة: 
 أكثرف ةسن 11                 سنوات 10إىل  6من                  سنوات   5إىل 1             
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 تطوير أداء القطاع اجلمركي اجلزائريالعصرنة اجلمركية و احملور الثاين: 
  وتنظيم املصاحل تطوير االطار التشريعي اجلمركيالبعد األول: 

 

متاما
فق 

موا
غري 



افق
 مو

غري


افق
مو



متاما
فق 

موا


 نالبيـــا

     .كفيل للوصول اىل احصاءات جتارية دقيقة  يكل التعريفي اجلمركي ااحاييعترب اهل .1
     .هيكل التعريفة اجلمركيةرك انتج ابألساس عن كفاءة حتكم يف القيمة لدى اجلما يوجد .2
     .محاية االنتاج الوطين  يعترب عدم تطور اهليكل التعريفي أحد صعوابت .3

     ابألنظمة االحكام اجلمركية الوطنية مع احكام اتفاقية كيوتو املتعلقة بني انسجام يوجد .4
 .اجلمركية

     .عمليات مراقبة التجارة اخلارجيةب املتعلقةاملعلومات  كليوجد يف التصريح املفصل   .5

    راقبة العمليات التجارية ومفتش هناك مشكل يف تداخل الصالحيات بني املفتش الرئيسي مل .6
 .الفحص

    نظرا لتنامي ظاهرة التجارة غري  ىل إعادة النظر يف احكامهحيتاج قانون حماربة التهريب إ .7
 .الشرعية

     زايدة جناعة الرقابة اجلمركيةيف تساهم  حتليل املواد خمابر إلدارة اجلمركية اجلزائريةا متلك .8
     االقليم اجلمركيالتغطية اجلمركية على مستوى  نقص هويةاجلديرايت امل يؤثر تقليل عدد .9

 .الوطين
      من حيث التطبيق املتعلقة بتحصيل االيرادات اجلمركية اىل مزيد من الصرامة حتتاج االحكام .11

 .كوهنا متثل مورد هام خلزينة الدولة

    من نوع من القصور مما اثر على حجم االيرادات لبيع ابملزاد العلين تعاين االحكام املتعلقة اب  .11
  .ع ابملزاد العليناملتعلقة ابلبي

    يساهم استحداث مصلحة مكلفة بقضااي اجلودة الشاملة ضمن اهليكل التنظيمي يف تطوير  .12
 .العمل اجلمركي

    من اجل الطعن يف قرارات  للمتعاملنيلطعن )خمصصة اب مكلفة مستقلة مصلحة يعترب وجود .13
 .مؤشر على شفافية املعامالت اجلمارك(
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 املهنة اجلمركية لخالقياتأبتسيري املوارد البشرية وااللتزام  تطويرالبعد الثاين: 

متاما
فق 

موا
غري 



افق
 مو

غري


افق
مو



متاما
فق 

موا


 البيـــان

     .يوجد نقص يف عدد االطارات اجلامعني يف االدارة اجلمركية اجلزائرية .1

     .يوجد نقص يف مستوى تكوين املوارد البشرية مما يؤثر على مستوى ادائها .2

    يتم تكييفها مع سياسة التوظيف املتبعة من طرف املديرية العامة للجمارك اجلزائرية مل  .3
 .املستجدات الراهنة

     .التحكم يف تسيري املوارد البشرية داة لضعفالتسيري االي للموارد البشرية أ يعترب غياب .4

    ىل قدمية وحتتاج إ مركيةعلى مستوى املعاهد واملدارس اجلاملدرسة  برامج التكويننوعية  .5
  .حتديث

     اجلمركية اجلزائرية مدونة خاصة أبخالقيات املهنة اجلمركية. لإلدارة .6

     .خالقيات املهنة اجلمركيةلني يف االدارة اجلمركية مبدونة أالعام يلتزم .7

    اجلمركية  يظهر االلتزام مببادئ أخالقيات املهنة اجلمركية يف معاملة املتعاملني مع االدارة .8
 بطريقة متماثلة.

    للعاملني يف االدارة اجلمركية اجلزائرية على االلتزام  االقتصادييساعد الوضع  .9
  .أبخالقيات املهنة اجلمركية

    يساعد الوضع االقتصادي للعاملني يف االدارة اجلمركية اجلزائرية على االلتزام  .11
 .أبخالقيات املهنة اجلمركية

     لعمل على االلتزام مببادئ اخالقيات املهنة اجلمركية.تساعد ظروف ا .11

    على االلتزام مببادئ  ات مقدمة من طرف االدارة اجلمركية تساعدحتفيز توجد  .12
 خالقيات املهنة اجلمركية.أ
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اجلزائرية يف االدارة اجلمركية احلديثة التكنولوجيةالتطبيقات البعد الثالث: 
افق

 مو
غري

 
متاما

افق
 مو

غري


افق
مو



متاما
فق 

موا


 البيـــان

    يلة لتسريع عمليات معاجلة وس SIGADاملكاتب اجلمركية بنظام ربط  يعترب .1
  .امللفات

   

من بعض النقائص كونه برانمج من اعداد ادارة اجلمارك   SIGADيعاين نظام  .2
 .اجلزائرية على عكس بعض االنظمة االخرى اليت متتاز ابلعاملية

   

اداة مهمة لزايدة  تياإلنرتنبشبكة  املكاتب اجلمركيةتغطية شاملة لكل  يعترب وجود .3
 .املعرفة اجلمركية لدى االطارات

   

دورات تكوينية منتظمة لفائدة العاملني مبجال نظام املعلومات  يعترب وجود .4
 .ألية لزايدة انتاجيتهم ةيوالشبك

   

دارة اجلمركية وبقية االدارات حيتاج التجسيد الفعلي لنظام الشباك الواحد بني اال .5
املتدخلة يف عمليات التجارة اخلارجية اىل وجود ارادة حقيقية بني املسؤولني اكثر من 

 .وجود برتوكوالت

   

 .العمل اجلمركي أداء حتسني يف اإللكرتوين الواحد الشباك يساهم نظام .6

   

 كل املعلومات اليت صخص لإلدارة اجلمركية اجلزائرية يف توفري موقع االنرتنيتيساهم  .7
.نياملتعاملني االقتصادي

 

   

 .يساهم موقع اجلمارك اجلزائرية يف اعادة الصورة ااحقيقية للمؤسسة اجلمركية .8

   

يقوم املصرح اجلمركي بتسجيل العملية التجارية من مكتبه وفقا لنمط التبادل  .9
 .االلكرتوين للمعطيات

   

تقدمي تصريح  ى االدارة اجلمركية اجلزائرية منمتكن شبكة االنرتنيت على مستو  .11
 .حبرا قبل وصوهلا املشحونة البضائع لقائمة الكرتوين  مجركي

   

 الدفعمتكن شبكة االنرتنيت على مستوى االدارة اجلمركية اجلزائرية من  .11
 .اجلمركية املستحقة للضرائب اإللكرتوين
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 ركية اجلزائريةسياسة االتصال يف االدارة اجلمالبعد الرابع: 
متاما

فق 
موا

غري 


افق
 مو

غري


افق
مو



متاما
فق 

موا


 البيـــان

     .يساهم منط االدارة التشاركية يف زايدة مستوى االتصال بني االدارة العليا والعاملني .1

     .بني االدارة اجلمركية ومصاحل التجارة اجيايب تعاون هناك مستوى  .2
    لوسائل اهلامة لتقريب االدارة اجلمركية من خضر احد االرقم االجيسد وجود   .3

 .املتعامل االقتصادي

    اىل اتفاقيات حتدد منط سريه االدارة اجلمركية ومصاحل الضرائب التعاون بني  حيتاج .4
  .وجماالت التعاون

    تقدم البنوك كل املعلومات لإلدارة اجلمركية حول عمليات التوطني املصريف  .5
 .ضبط حركة العملة للصفقات التجارية لغرض

     التجارة اخلارجية تقدم مؤسسات التأمني كل املعلومات حول منط عقود التأمني .6
 .ااحاجة اليها اجلمركية يف حال للمؤسسة

 
     اجلمركية املراقبة اجملاورة خبصوص  البلدان بني اجلمارك اجلزائرية ومجارك  تعاون هناك .7

 .املشرتكة
     .كية ان تقدم االستشارة للمتعاملني يف جمال نشاطهمدارة اجلمر إبمكان اال .8

     .ماية البيةةالدولية املتعلقة حبتفاقيات الاكل تطبيق  باجلزائرية إلدارة اجلمركية ا م تلتز  .9

     واالقتصادية تنظم االدارة اجلمركية محالت حتسيسية ضد اآلفات االجتماعية .10
 ....اخل(، هتريبخمدرات)
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 يف االقتصاد اجلزائري اخلارجية تسهيل التجارةالث: احملور الث
متاما

فق 
موا

غري 


افق
 مو

غري


افق
مو



متاما
فق 

موا


 البيـــان

    تام عن القوانني املتعلقة بعمليات االسترياد ال ابإلفصاح زم االدارة اجلمركية اجلزائريةتلت .1
 .(GATTمن اتفاقية  10)حسب املادة والتصدير

    عد املنشأ بني الدول عائق امام عمل االدارة اجلمركية ومن مثة يؤثر سلبا يشكل اختالف قوا .2
  . على تسهيل التجارة

    تعمل االدارة اجلمركية على كسب رضا املتعاملني من خالل سهولة اجراءات الطعن  .3
 .واالستةناف

     .مركيةاالجراءات اجلوتنسيق هناك التزام اتم مببادئ اتفاقية كيوتو فيما خيص تبسيط  .4

      .مما يزيد من مستوى تسهيل التجارة الواثئق منعدد قليل ملف مجركة السلع  تطلبي .5
     .يف كل ااحاالتساعة  48وز ال تتجاحيث حمدودة القيام بعملية اجلمركة مدة تعترب  .6
    نوع من ية الرقابة الالحقة دليل على جناعة هذا الليق االدارة اجلمركية اجلزائرية آتطبيعترب  .7

 .الرقابة اكثر من غريها
     .تعدد وتعقد اجراءات اجلمركة يعود اىل فعالية مؤشر االجراءات اجلمركيةنقص  .8

     .املنسق العاملي النظام حتديثات لكل هناك مواكبة من طرف اجلمارك اجلزائرية .9
    ص التصريح يوجد تنسيق بني مكاتب املغادرة ومكاتب الوصول قبل وبعد التحويل فيما خي .10

 .املبسط للعبور
     املعابر يف اجملاورة البلدان مع مجارك عمل االدارة اجلمركية اجلزائرية توقيت توافق يعترب .11

 .ضروري لتسهيل التجارة ااحدودية

     .تضفي صفة املتعامل االقتصادي املعتمد ديناميكية جديدة على التسهيل التجاري .12

    يف زايدة حجم املبادالت اجملاورة  البلدان بني اجلزائر مع انزيتالرت  تسهيل اتفاقيات تساهم .13
  .التجارية

    مركي بني اجلمارك اجلتعاون ال زادت مناالحتاد االورويب دول قتصادية مع الشراكة اال .14
 .اجلزائرية ومجارك دول االحتاد االورويب 

    يف تساهم لجمارك اجلزائرية لمنظمة اجلمارك العاملية املساعدة الفنية املقدمة من طرف  .15
  .حتسني االداء اجلمركي 

    برامج بناء القدرات املقدمة من طرف منظمة اجلمارك العاملية للجمارك اجلزائرية تساهم يف  .16
   .حتسني االداء اجلمركي
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 (: قائمة المحكمين8الملحق )

 البلد االنتماء االداري  الدرجة العلمية/ الرتبة االسم واللقب
 الجزائر 1-جامعة سطيف  أستاذ التعليم العالي صالحي صالح

 الجزائر 2-جامعة وهران  أستاذ التعليم العالي زايري بلقاسم
 الجزائر جامعة ورقلة أستاذ التعليم العالي بختي ابراهيم
 الجزائر 1-جامعة سطيف  أستاذ محاضر "أ" سكاك مراد

 الجزائر 1- سطيف جامعة أستاذ محاضر "أ" ربيع المسعود
 الجزائر ورقلة جامعة أستاذ محاضر "أ" مناصرية رشيد
 األردن الزرقاء جامعة نائب مدير جمارك سابق وأستاذ محاضر السواعي خالد

 الجزائر 1- سطيف جامعة محاضر "ب" أستاذ يوسفي إمان
خبير جمركي ومستشار مدير عام  محمود محمد ابو العال

 جمارك سلطنة عمان
 سلطنة عمان جمارك سلطنة عمان

مستشار جمركي واستاذ مشارك  مدير عام جمارك سابق جبارة عمار
 بالمدرسة العليا للقضاء

 الجزائر

المديرية الجهوية للجمارك  مراقب عام  حليمي يمين
 سطيف

 الجزائر

 الجزائر 1- سطيف جامعة أستاذ مساعد "أ" كمال محلي
 الجزائر 1- سطيف جامعة مساعد "أ" أستاذ لعجالي عادل

 إعداد الباحث المصدر:
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 الملخص:
طروحة موضوع في غاية األهمية " تطوير أداء القطاع الجمركي وأثره تناولت هذه األ

برامج محتوى على تسهيل التجارة الخارجية في االقتصاد الجزائري". وذلك من خالل إبراز 
خالل الفترة الممتدة من  لتطوير أدائها الجزائرية دارة الجمركيةالعصرنة الجمركية التي قدمتها اإل

عادة تنظيم المصالح اإلطار التشريعي وإ حيث ركزت على تطوير  .2019إلى غاية  2007
ه من خالل توفير التكنولوجيات المناسبة وتحسين ئواالهتمام بتكوين المورد البشري وتحسين أدا

الجمركية أمام عن االدارة واعطاء صورة جيدة  .ظروف عمله لزيادة مستوى النزاهة الجمركية
المساهمة في زيادة مستوى  وهو ما ينتج عنه في األخير. المتعاملين مع االدارة الجمركية

نتيجة هامة مفادها أن هناك عالقة لالتسهيل التجاري لالقتصاد الوطني. وتوصلت الدراسة 
 ايجابية بين تطوير أداء القطاع الجمركي وزيادة مستوى التسهيل التجاري.  

 جمارك، تسهيل التجارة، تجارة خارجية، األداء.الكلمات المفتاح: 
ABSTRACT: 
 This thesis treated a very important topic, "the development of the customs sector 

performance and its impact on facilitating foreign trade in the Algerian economy." by 

projecting the customs modernization programs provided by the Algerian Customs 

Administration to improve its performance during the period from 2007 to 2019  .  

 Where it focused on the development of the legislative framework and the 

reorganization of the interests and attention to the composition of human resource and to 

improve its performance through the provision of appropriate technologies and also improve 

the working conditions to increase the level of customs integrity. 

 And give a good image for the customs administration in front of its economic operators, 

which results in the latter to the contributing to the increase in the level of trade facilitation 

for the national economy. 

 The study found a significant conclusion that there is a positive relationship between 

the development of the customs sector performance and increase the level of trade facilitation. 

Key words: customs, trade facilitation, foreign trade, performance. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


