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شكر وعرفان  
 

 
ربِّ َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَميَّ َوَعَمى َواِلَديَّ ﴿:قاؿ تعالى

نِّي ِمَن  يَِّتي ِإنِّي ُتْبُت ِإَلْيَك َواِ  َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاُه َوَأْصِمْح ِلي ِفي ُذرِّ
اْلُمْسِمِميَن﴾ 

تماـ العمؿ ، كما تكفيقي إال باهلل  نحمد اهلل مالؾ الممؾ عمى كؿ النعـ كا 
ليو أنيب . عميو تككمت كا 

أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى كؿ مف أسدل إلي خدمة في إنجاز ىذه المذكرة، 
كأتقدـ بأسمى عبارات الشكر كالتقدير كاالمتناف كالعرفاف إلى أستاذم 

. توىامي محمد رضاالمشرؼ عمى ىذا العمؿ األستاذ الدكتكر 
كما أتقدـ بكافر الشكر كعظيـ االمتناف إلى كؿ أساتذتي في جميع األطكار 
لى كؿ مف قدـ لي يد المساعدة، شكرا لكؿ مف شجعني كشد أزرم كلك  كا 

 .بالكممة الطيبة، شكرا لمجميع كجزاكـ اهلل عنا خير الجزاء
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... إلى كل األىل والعائمية صغيرا وكبيرا 

... إلى جميع األصدقاء والزمالء

... إلى كل األساتذة واإلداريين
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5 
 

الفيرس 
 البسممة - 
  شكر وعرفان  - 
  اإلىداء- 
   فيرس المحتويات I 
   أ   المقدمة

 01 اإلطار النظري لظاىرة التيريب:  الفصل األول
 02 تمييد 
 03 مفيوم التيريب وأركانو: المبحث األول 
 03 مفيـك جريمة التيريب: المطمب األكؿ 
 06 أركاف كأشكاؿ جريمة التيريب :المطمب الثاني 
 11 أنواع التيريب :المبحث الثاني 
 11 التيريب الفعمي  :المطمب األكؿ 
 13 التيريب الحكمي :المطمب الثاني 
 17  الفصؿ خبلصة 

 18واقع التيريب في الجزائر  :  الفصل الثاني
 19 تمييد 
 19 ظاىرة التيريب في الجزائر:المبحث األول 
 19 تقنيات ككسائؿ التيريب في الجزائر :المطمب األكؿ 
 23 اآلثار الناتجة عف التيريب  :المطمب الثاني 
 25 أآلليات القانونية لمكافحة التيريب في الجزائر: المبحث الثاني 
 25 .العقكبات كالغرامات المالية :المطمب األكؿ 
 27 .المطمب الثاني العقكبات غير المالية لمتيريب 
 31  الفصؿخبلصة 

 32 دراسة حالة بالمديرية الجيوية لمجمارك سطيف :الفصل الثالث 
 33 تمييد 
 34 .ماىية المديرية الجيوية لمجمارك: المبحث األول 
 34 ماىية الجمارؾ الجزائرية: المطمب األكؿ 

I 



6 
 

 43 التعريؼ بالمديرية الجيكية سطيؼ:المطمب الثاني 
 46 أساليب مكافحة جريمة التيريب : المبحث الثاني 
 46 الفرؽ الميدانية:المطمب األكؿ 
 53 عف طريؽ مكاتب المراقبة القبمية ك البعدية:المطمب الثاني 
 69  الفصؿخبلصة 
 70 الخاتمة 
  72 المراجعقائمة 
 74 المبلحؽ 

 
  

 

II 

 



7 
 

قائمة الجداول 
رقم الصفحة عنوان الجدول الرقم 

 22الفئات العمرية األكثر ممارسة لمتيريب  01
 46الفرؽ الجمركية  02
 49عدد مخالفات التيريب الجمركي كالمصالح األخرل  03
 49 عدد جرائـ التيريب 04
 62عدد مخالفات الصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ الجمركية  05
عدد مخالفات التيريب عمى مستكل مديرية الجمارؾ مقارنة مع عدد  06

مخالفات التيريب لدل المصالح األخرل بالنسبة المئكية  
67 

 
قائمة األشكال 

رقم الصفحة عنوان الشكل الرقم 

 16 اإلقميـ كالنطاؽ الجمركي 01
 42الييكؿ التنظيمي لممديرية العامة لمجمارؾ  02
 45الييكؿ التنظيمي لممديرية الجيكية لمجمارؾ سطيؼ  03
 49مخطط عدد جرائـ التيريب  04
 61  الجمركيةمخطط الرقابة 05
 62مخطط يكضح عدد مخالفات الصرؼ ك رؤكس األمكاؿ الجمركية   06

 

III 

 



 المقدمة
 

 أ
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

المقدمة 



 المقدمة
 

 ب
 

 :تمييد   

           ال جـر أف الجريمة ظؿ المجتمع ترتبط بو ارتباطا كثيقا، متمثمة في كؿ فعؿ ينافي القيـ 
الدينية كاإلنسانية الصحيحة، تتنكع بتنكعو كتتطكر بتطكره، فالتطكرات السريعة التي طرأت عمى 
المجتمعات اإلنسانية كالتغيرات الجذرية الكبيرة التي يمر بيا العالـ مف الزيادة السكانية كالتحضر 

كاالنفتاح التقني ك المعمكماتي كاالقتصادم، كدكر اإلنساف الذم أصبح يقيـ تبعا إلمكاناتو في الدخؿ 
كاإلنفاؽ كميا أمكر قمبت المثؿ العميا رأسا عمى عقب فتربع الثراء عمى رأسيا فأضحى ىدفا أسمي 

بغض النظر عف سبيؿ الكصكؿ إليو، ىذا ما فتح مجاالت كاسعة أماـ نشاطات غير مشركعة كظيكر 
أنماط جديدة مستحدثة لمسمكؾ اإلجرامي، مما يحتـ عمى أجيزة الدكلة المتخصصة تصنيفيا كتحديدىا 

 .بغية التعامؿ معيا كقمعيا

إذ كانت  المبادالت التجارية تتـ بيف األفراد كالدكؿ بصفة ,لـ يكف التيريب معركفا بمفيكمو الحالي    
ك .دكف مراقبة لمحركة التجارية  ,خاصة ك أف الحدكد كانت مفتكحة عمى مصرعييا (المقايضة)عادية 

حيث اعتبر ,السبب في ذلؾ راجع  لظركؼ اقتصادية كاجتماعية التي عاشتيا المجتمعات البدائية 
التيريب عممية عادية مف عمميات التجارة الخارجية كخاصة في غياب النصكص القانكنية كالتنظيمية 

 .التي تعاقب مرتكبي ىذه الجريمة

كترسيـ الحدكد بيف الدكؿ ك انتياء زمف الحكـ  ,كقد انتيى ىذا المفيـك مع ظيكر الدكلة المعاصرة   
القبمي الذم يعتمد عمى األعراؼ كظيكر القكانيف المنظمة لمتجارة لمحفاظ عمى خيرات الببلد كتطكير 

صدار  ,االقتصاد  الذم دفع إلى سف قكاعد عامة لسمكؾ الفرد داخؿ المجتمع  كتشريع قكانيف  كا 
 .مراسيـ كأكامر لردع كؿ مف يمارس التيريب 

كالتي مف  , إف االتجار الغير رسمي يعد المحيط المبلئـ لظيكر النشاطات االقتصادية غير المنظمة
بينيا ظاىرة التيريب الجمركي التي تتمثؿ في إدخاؿ البضائع إلى الدكلة أك إخراجيا منيا عبر الحدكد 

 .بطرؽ غير مشركعة 

كما جعؿ ىذه اآلفة تكتسي نكع مف االىتماـ بمحاربتيا  ىك تغير المناخ االقتصادم كالجيكسياسي    
ىذه  , العالمي في الكقت الراىف الذم يتميز بنكع مف تكجو األنظار إلى محاربة الجرائـ المنظمة

الجرائـ التي تجد في التيريب الجمركي مصدرا مف مصادر تمكيميا متخذيف خصكصيات ىذه الظاىرة 
 .كمحفز 
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يجسد ككف نشاط التيريب تستعمؿ فيو كسائؿ كتقنيات أكثر فعالية  مف الكسائؿ المستعممة لمحاربتو   
إذ أف الميرب يمتمؾ احدث الكسائؿ التي ال يمتمكيا في اغمب األحياف األعكاف القائمكف عمى   ,

 . محاربة ىذه اآلفة

نجد ايجابياتو أكثر مف سمبياتو مما ,أف النظرة الكاقعية التي تعرؼ عند معالجة التيريب في المجتمع_
كبيذا فالميربكف يستفيدكف مف ىذا التعاطؼ في أكساط الناس ، يجعميـ يتعاطفكف مع الميرب

ككانت قيمة البضائع محؿ التيريب  خصكصا إذا كانت الحقكؽ كالرسـك الجمركية المقررة باىظة،
التي ,كىذا مرده إلى جيؿ األفراد بآثاره الكخيمة عمى كؿ جكانب الحياة بما فييا االقتصادية  ضئيمة،

كمف خبلؿ ىذه النظرة التسامحية مف طرؼ .تؤثر سمبا عمى االقتصاد الكطني ك األمف الكطني
 .جعؿ الكثير مف األشخاص يجعمكف التيريب كمينة ليـ  ,المجتمع 

ككذلؾ ، بحيث يعتبرىا البعض بكابة إفريقياؿ كنظرا لككف المكقع الجغرافي لمجزائر تحده سبعة دك
إذا أصبح مف الصعب ب، بالنظر إلى شساعة محيط الجزائر جعمو عرضة لعدد مف تيارات التيرم

إف معالجة ىذا المكضكع يكشؼ مدل أثار ىذه  تغطية جميع الحدكد بالمراقبة المتعددة األشكاؿ،
نظرا لدخكؿ الجزائر في أزمة أمنية في بداية  حدأالظاىرة التي كانت في القديـ القريب  ال يبالي بيا 

 .حيث أثرت ىذه األزمة عمى خزينة الدكلة؛ التسعينات

إف حرص الدكلة في القضاء عمى التيريب يتجمى مف خبلؿ التشريعات كالقكانيف المنظمة لمتجارة   
إال أف تفشي ظاىرة التيريب تطمب إصدار األمر ) قانكف الجمارؾ(كالرادعة في مكادىا لعممية التيريب 

الذم صدر في ظؿ أحكاـ قانكف  أكت المتعمؽ بمكافحة التيريب 23المؤرخ في  06 \ 05الرئاسي
ليككف أكثر ردعا لممارسي جريمة التيريب، كلقد اقتضت مكافحة التيريب  2005 المالية لسنة

الجمركي في الجزائر حركة كاسعة في التشريع تميزت بالجمع بيف االنضماـ إلى المعاىدات الدكلية 
ك مف خبلؿ ىذا المنطمؽ يمكننا طرح اإلشكاليات ,كاإلقميمية كبيف سف التشريعات الرادعة ليذه الظاىرة

. التالية 

 :إشكالية الدراسة

      إف التطرؽ ليذا المكضكع يعد محاكلة عممية أكاديمية لدراسة ظاىرة كانت في عيد قريب نكعا 
مف المكضكعات قميمة االىتماـ كذلؾ النشغاؿ الدكلة باألزمة األمنية التي عرفتيا الجزائر منذ مطمع 

التسعينات، كمع تفاقـ كتنامي حجـ األضرار التي مست خزينة الدكلة في المجاؿ التحصيمي جراءىا ، 
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أصبح مف الضركرة إعادة تنظيـ مناىج مكافحة ىاتو الظاىرة التي كانت مككمة في أساسيا إلدارة 
إلخ ، كضع ...الجمارؾ بمساعدة بعض أجيزة الدكلة كالدرؾ الكطني ، األمف الكطني حراس الحدكد

سياسة كاضحة كجديدة قصد القضاء عمى ىاتو الظاىرة أك عمى األقؿ الحد منيما ، كبالتالي فإف فكرة 
البحث تبمكرت اعتبارا مف ككف المكضكع مجاال خصبا لمدراسة ، سكاء عمى المستكل التأطير النظرم 
أك بالنظر إلى التغير الحاصؿ في نظرة المشرع الجزائرم كمكقفو مف جريمة التيريب كالجرائـ المنظمة 

 ، األمر الرئاسي 2005عمكما كالذم عبر عنو بإصدار ترسانة مف القكانيف الجزائية ابتداء مف سنة 
: كعمكما تتمخص ىذه اإلشكالية في السؤاؿ األساسي التالي .  المتعمؽ بمكافحة التيريب 06/05رقـ

 التيريب في الجزائر ؟أثار ظاىرة ما ىو واقع  -

 :إف اإلجابة عمى ىذه اإلشكالية الكمية يقكدنا إلى اإلجابة عف األسئمة الفرعية التالية 

  ما ىك مفيكـ التيريب؟ كما ىي أركانو كأشكالو؟ .1
 ما ىك كاقع التيريب في الجزائر ؟ما ىي آثاره عمى االقتصاد الجزائرم كالقطاعات األخرل؟ .2
 كما ىي اآلليات القانكنية لمكافحة التيريب في الجزائر ؟ .3

فرضيات الدراسة 

لمعالجة اإلشكالية السابقة كاإلحاطة بمختمؼ جكانب المكضكع سنعتمد عمى مجمكعة مف 
 الفرضيات

تعد أفعاؿ التيريب مف الجرائـ المالية التي ليا سمات كخصائص تميزىا عف غيرىا مف جرائـ  .1
 .التبديد لمماؿ نظرا الرتباطيا بالظركؼ كاألكضاع االقتصادية

 خصيا بنظاـ ؛ لقد خص المشرع الجزائرم جريمة التيريب باىتماـ كبير نظرا لخطكرتيا حيث .2
 .قانكني مستقؿ بعد تعديؿ قانكف الجمارؾ

ؤدم إلى تغيير ت قد  سف قكانيف قمعية لمكافحة التيريب تشديد العقكبات مف حيث .3
 . كالحد منيااالستراتيجيات المتعمقة بالتجارة غير الشرعية

 :أسباب اختيار الموضوع

ىا عمى الكثير مف المناطؽ الحدكدية ىذا ما يجعميا أكثر ئكاحتكا المكقع الجغرافي لمجزائر -
 .(التيريب)عرضة ليذا النكع مف الجرائـ
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. آثار ظاىرة التيريب ككنيا أحد أىـ أنكاع الجرائـ التي ليا تأثير عمى االقتصاد -
حرص الدكلة الجزائرية عمى القضاء عمى عمميات التيريب مما تجسد في تخصيصيا لؤلمر  -

 . مف أجؿ قمع عمميات التيريب في مختمؼ أنحاء الكطف06-05الرئاسي 
 . التطكرات التي عرفتيا ىذه الظاىرة خبلؿ السنكات الماضية -

 :أىمية الدراسة

      االىتماـ بمكضكع الدراسة تنطمؽ مف اآلثار الكخيمة المترتبة عف التيريب سكاء عمى صعيد 
مف التنمية االقتصادية كاالجتماعية أك عمى األصعدة السياسية كاألمنية، كىذا في تنامي الظاىرة 

حيث كميا أك طرؽ تنفيذىا، ارتباطاتيا بالجرائـ االقتصادية األخرل كالجرائـ المنظمة عبر الكطف 
 .كالتي تعتبر في مجمميا نماذج حية لئلجراـ االقتصادم

تكمف أىمية ىذه الدراسة مف خبلؿ الكشؼ عف مدل تأثير القانكف المتعمؽ بمكافحة التيريب  -
في عمميات التيريب الجمركي، كمعرفة اليدؼ مف كراء تخصيص قانكف لمثؿ ىذا النكع مف 
الجرائـ كأيضا االطبلع عمى أىـ ما جاء بو ىذا القانكف مف تدابير قمعية ككقائية لمعالجة 

 .مثؿ ىذه الظكاىر 

 :أىداف الدراسة

: يمكف تمخيصيا في ىدفيف

 اإلطار النظرم ألحد أىـ الجرائـ التي تعتبر إخطبكط ينزؼ باالقتصاد  دراسة:اليدؼ األكؿ -
 .الكطني بصمت كيعرقؿ التنمية 

 كاقع التيريب في الجزائر كمعرفة اإلجراءات المتخذة لمحاربة ىذه  تحميؿ:اليدؼ الثاني -
. الظاىرة 

 :صعوبات الدراسة

      كمف الصعكبات في البحث عف جرائـ التيريب قمة المراجع االقتصادية التي تناكلت مكضكع أثر 
 حيث أف غالبية المراجع المتكفرة ىي عبارة عف مراجع قانكنية، تتناكؿ ؛التيريب عمى االقتصاد الكطني

 كما يتسـ بو قانكف الجمارؾ أيضا عدـ ،القانكنية التي تنظمو ىذا المكضكع مف ناحية النصكص
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نقص اإلحصائيات الحديثة  كذلؾ االستقرار كما يعرفو مف تقمبات سريعة كمتعددة يصعب مكاكبتيا،
 .عمى المستكل الكطني

 :منيج الدراسة

نيج الكصفي، عند استعراضنا لمختمؼ مفاىيـ ـاؿ:            لئلجابة عف اإلشكالية تـ إتباع منيجيف 
 كما استخدمنا المنيج التحميمي االستقرائي خبلؿ تناكلنا لكاقع ىذه ،الظاىرة كأركانيا كأشكاليا كأنكاعيا

.  في الجزائرالجريمة

: تقسيمات الدراسة

لئلجابة عمى اإلشكالية المطركحة كبيدؼ اإللماـ بكؿ جكانب المكضكع، فقد تـ تقسيـ الدراسة إلى  
 :ثبلثة فصكؿ، كذلؾ عمى النحك التالي 

تـ التطرؽ فيو إلى عرض اإلطار النظرم لظاىرة التيريب الذم يعد المحيط المبلئـ  : الفصل األول
لظيكر النشاطات االقتصادية غير المنظمة كالتي مف بينيا التيريب، حيث تـ إظيار مضمكف مفيـك 

. التيريب

بالتطرؽ إلى نبذة عف ظيكر المصطمح، مختمؼ تعاريفو، ثـ عرض دكافع كمختمؼ أركاف ك أشكاؿ 
.  جرائـ التيريب

تـ القياـ بالتعرض لظاىرة التيريب عف طريؽ تقديـ مفيكمو ككذا مختمؼ أشكالو : الفصل الثاني
كمراحؿ تنفيذ عممية التيريب، كما تـ القياـ كذلؾ بطرح مختمؼ اآلثار المترتبة عميو كاالستراتيجيات 

. المي اتخذىا الدكلة لمتصدم لو

دراسة ميدانية تضمنيا الفصؿ الثالث، عف طريؽ تقديـ مكاف الدراسة كعرض : الفصل الثالث
اإلحصائيات التي يمكف مف خبلليا استنتاج حجـ كحركة نشاطات التيريب عمى مستكل المديرية 

، تقدير عدد مخمفات التيريب ك الصرؼ مف طرؼ قطاع الجمارؾ  ك مقارنتيا مع 'سطيؼ' الجيكية
عدد المخالفات التي ضبطتيا المصالح األخر األمف ك الدرؾ الكطني  ، باإلضافة إلى دراسة مختمؼ 
. أدكات الجمركية لمكافحة التيريب الجمركي كالصبلحيات الممنكحة إلدارة الجمارؾ لمكافحة التيريب

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
 اإلطار النظري لظاىرة التيريب

 

 

 

 



[ اإلطار النظري لظاهرة التهريب:الفصل األول ] 

 

2 
 

 :تمييد
الجريمة ىي كؿ عمؿ أك امتناع عف عمؿ يترتب عميو القانكف عقكبة ، أك أنيا كؿ فعؿ أك امتناع عف       

 ، كالجريمة الجمركية ىي كؿ خرؽ لمقكانيف 1فعؿ يصدر عف إنساف مسؤكؿ كيفرض لو القانكف عقكبة
كالنصكص الصادرة عف مختمؼ اليياكؿ كالتي ليا دكر بشكؿ مباشر أك غير مباشر في السياسة االقتصادية 

 2.لمدكلة

 فقرة ؾ مف قانكف الجمارؾ الجزائرم 5عمييا في المادة       ك تجدر اإلشارة إلى أف المشرع الجزائرم قد نص
المخالفة الجمركية كؿ جريمة مرتكبة مخالفة أك خرقا لمقكانيف كاألنظمة التي تتكلى إدارة الجمارؾ تطبقيا " 

 3.ىذا القانكف عمى قمعيا كالتي ينص

     كمف أىـ الجرائـ الجمركية جريمة التيريب الجمركي فيي تعتبر مف بيف أخطر الجرائـ التي تكاجو 
االقتصاد الكطني كتكبد خزينة الدكلة خسائر كبيرة ، خاصة إذا عممنا بأف التيريب أصبح يتـ بكسائؿ متطكرة 
يعجز أعكاف الجمارؾ في كشفيا، حيث تتميز بطابع خاص ال تترؾ في المجتمع األثر نفسو الذم يتركو القتؿ 
أك السرقة، إذ أف جريمة التيريب الجمركي أصبحت تشكؿ تحديا مستمر لؤلنظمة المالية ك االقتصادية لدل 

 4.جميع الدكؿ سكاء كانت متقدمة أـ نامية كعمى اختبلؼ فمسفتيا كأنظمتيا القانكنية ك االقتصادية

المنافسة        إف التفتح االقتصادم الذم يشيػده العالـ، كتطكر المبادالت التجارية، كالشركط التي تفرضيا
عمييـ المجكء إلى  الحرة تجعؿ مف بعض المتعامميف غير قادريف عمى مسايرة ىذا الركب، الشيء الذم يحتـ

فإف الدكؿ تسعى جاىدة  لذا. طرؽ أخرل ممتكية كذلؾ تحقيقا لمربح السريع، كحفاظا عمى تكاجدىـ في السكؽ
كأشكالو، كتتخذ ألجؿ  أنكاعومفاىيمو  ك لحماية اقتصادياتيا بمكافحة ظاىرة التيريب الجمركي، الذم تتنكع

كلعؿ ىذا ىك مربط الفرس . لشعكبيا ذلؾ آليات ككسائؿ حمائية تنمك نمكان حقيقيان كتنسجـ مع المصالح العميا
في ليكنة كمركنة مصطمح التيريب الجمركي؛ إذ يتبايف مفيكمو مف بمد آلخر، إف لـ نقؿ إف ىذا المفيـك قد 

مف . كالتغيرات االقتصادية التي يشيدىا ىذا البمد يتسع كيضيؽ مدلكلو في البمد الكاحد بحسب التكجيات

                                                           
 .118، ص2005، دار الثقافة لمنشر، عماف، 1صخر عبد اهلل الجنيدم ، نحك قانكف عقكبات ضريبي يكاجو تحديات العصر، طبعة   1
 .24، ص2015بمجراؼ سامية، حقكؽ المتيـ في المنازعات الجمركية ذات الطابع الجزائي، رسالة دكتكراه ، جامعة بسكرة،   2

، 30ر، العدد . ، المتضمف قانكف الجمارؾ ج1979 يكليك 21، المؤرخ في 10-98 المعدؿ كالمتمـ بالقانكف 07-79 مف القانكف رقـ 5المادة :   3
 .1979 يكليك 24الصادر في 

 ..180، ص 1997عبد الحميد الشكاربي، الجرائـ المالية كالتجارية، الطبعة الرابعة، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،   4
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إف أم  خبلؿ ىذا العرض نتساءؿ عف مفيكـ التيريب في الفقو الدكلي كالتشريع الجزائرم كعف أركانو كأنكاعو 
التيريب تتطمب بالدرجة األكلى الكقكؼ عمى مفيـك دقيؽ  جريمة جيد أك محاكلة لمحاربة أك الحد مف خطر

 .(المحكر الثاني)، ثـ بياف أنكاع جريمة التيريب (المبحث األكؿ) مع ذكر أركانو كاضح كجمي ليذه الجريمة
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مفيوم التيريب وأركانو : المبحث األول
كذلؾ مف خبلؿ الكقكؼ عمى تعريفيا في           تقتضي دراسة ظاىرة التيريب إلى تحديد المقصكد بيا،

بحيث لـ تتفؽ التشريعات الجمركية المختمفة حكؿ تعريؼ كاحد  الفقو الدكلي كالقانكف كالتشريع الجزائرم،
لجريمة التيريب،كما لـ تضع معيار كاحدا لذلؾ فما يعد تيريبا في جمركيا في دكلة ما قد ال يعد كذلؾ في 

حيث ذىبت طائفة منيا إلى قصر نطاؽ  دكلة أخرل،نظرا لطبيعة نشاطات التيريب ك تنكعيا كاتساع مجاليا،
التيريب عمى دفع الضريبة الجمركية، بينما ذىبت طائفة أخرل مف التشريعات إلى اعتبار التيريب الجمركي 
كؿ فعؿ يتعارض مع القكاعد التي تتعمؽ بمنع استيراد أك تصدير بعض السمع أك بفرض ضرائب جمركية 

  1. عمى السمع في حالة إدخاليا أك إخراجيا مف إقميـ الدكلة

كليذا قسمنا مبحثنا ىذا إلى مطمبيف، تناكلنا في المطمب األكؿ مفيـك جريمة التيريب، أما المطمب الثاني 
. فخصصناه ألركاف جريمة التيريب

مفيوم جريمة التيريب : المطمب األول

. تعريف التيريب في الفقو الدولي :أوال

 .سنحاكؿ استعراض بعض التعاريؼ في بعض القكانيف عمى سبيؿ المثاؿ

 إدخاؿ البضائع إلى الببلد ك إخراجيا منيا "  يعرؼ التيريب الجمركي بأنو :في القانون األردني
بصكرة مخالفة لمتشريعات المعمكؿ بيا دكف أداء الرسـك الجمركية كالرسـك كالضرائب األخرل كميا أك 

 21جزئيا، أك خبلفا ألحكاـ المنع كالتقييد الكاردة في ىذا القانكف، أك في القكانيف كاألنظمة األخرل
   إدخاؿ البضائع مف أم نكع إلى الجميكرية أك خراجيا بطرؽ غير   يعرؼ  : في القانون المصري

خراجيا ـ مشركعة دكف سداد الضرائب الجمركية المستحقة كميا أك بعضيا، " التيريب الجمركي بأنو 
 .أك بالمخالفة لمنظـ المعمكؿ بيا في شأف البضائع الممنكعة

 يعرؼ التيريب الجمركي بأنو :في نظام الجمارك الموحد لدول مجمس التعاون لدول الخميج العربية 
لمتشريعات المعمكؿ بيا،  إدخاؿ البضائع إلى الببلد ا محاكلة ذلؾ، بصكرة مخالفة خراجيا منيا أك" 

                                                           
، دار الثقافة 1صخر عبد اهلل الجنيدم مرجع سابؽ، ص صخر عبد اهلل الجنيدم ، نحك قانكف عقكبات ضريبي يكاجو تحديات العصر، طبعة     1

 .120، ص2005لمنشر كالتكزيع، عماف، 
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الكاردة في 12كالتقييد ) كدكف أداء الضرائب كالرسـك الجمركية كميا أك جزئيا، أك خبلفا ألحكاـ المنع
 .ىذا النظاـ كاألنظمة كالقكانيف األخرل

 ككذا كؿ المكاتبالتكريد كالتصدير خارج " يعرؼ التيريب الجمركي بأنو  :في القانون التونسي ،
 . خرؽ لؤلحكاـ القانكنية كالترتيبية المتعمقة بمسؾ كنقؿ البضائع داخؿ التراب الجمركي

 إدخاؿ البضائع مف أم نكع إلى الجماىيرية أك إخراجيا " يعرؼ التيريب بأنو  : في القانون الميــبي
منيا بطرؽ غير مشركعة بدكف أداء الضرائب الجمركية المستحقة كميا أك بعضيا، أك بالمخالفة 

 . لمنظـ المعمكؿ بيا في شأف البضائع الممنكعة
 عرؼ قانكف الجمارؾ الفرنسي التيريب الجمركي : تعريف المشرع الفرنسي لجريمة التيريب الجمركي

استيراد أك تصدير البضائع خارج المكاتب الجمركية ككذا كؿ خرؽ ألحكاـ "  عمى أنو417في المادة 
 1."القانكنية كالتنظيمية المتعمقة بحيازة أك نقؿ البضائع داخؿ اإلقميـ الجمركية

تعريف التيريب في التشريع الجزائري  :ثانيا

 المتعمؽ بمكافحة التيريب 05-06 مف األمر2     عرؼ المشرع الجزائرم التيريب مف خبلؿ نص المادة رقـ
 1.األفعاؿ المكصكفة بالتيريب في التشريع كالتنظيـ الجمركييف المعمكؿ بيما ككذلؾ في ىذا األمر"بأنو 

 نجدىا تنص عمى الصكر المختمفة لمتيريب الجمركي ، 324ك بالرجكع إلى قانكف الجمارؾ السيما في المادة 
كبذلؾ يككف المشرع الجزائرم قد عدد أفعاؿ التيريب المختمفة في ىذه المادة ، ك إف كاف قد أحاؿ في بعض 

 06-05ك تجدر اإلشارة إلى أف مكاد األمر . الحاالت عمى مكاد قانكف الجمارؾ كالتي شرحت ىذه الصكرة 
 منو كحددت الجزاءات المقررة لجريمة 11السابؽ قد أضافت عمبل آخر مف أعماؿ التيريب في المادة 

، مف قانكف الجمارؾ المعدؿ قبؿ 328- 327- 326المكاد التيريب الجمركي، كالتي كانت تنص عمييا 
في حيف عرؼ المشرع الجزائرم .  المتعمؽ بمكافحة التيريب06- 05 مف األمر 42إلغائيا بمكجب المادة 

:  مف قانكف الجمارؾ بأنو يقصد بالتيريب ما يمي324جريمة التيريب الجمركي في نص المادة 

 

                                                           
 

 
. 60سيكاني عبد الكىاب ، مرجع سابؽ ، ص 1 

 

 



[ اإلطار النظري لظاهرة التهريب:الفصل األول ] 

 

6 
 

 

.  استيراد البضائع أك تصديرىا خارج المكاتب الجمركية- 

  .1، مكرر225، 225، 223، 222، 221، 64، 62، 60، 51، 25خرؽ أحكاـ المكاد - 

 .تفريغ كشحف البضائع غشا - 

:  مف خبلؿ كؿ ىذه التعاريؼ يبلحظ أنو انقسمت التشريعات في تعريؼ التيريب الجمركي إلى اتجاىيف

 االتجاه األول :

       قاـ بتعريؼ التيريب الجمركي بأنو عممية استيراد أك تصدير بدكف أداء الضرائب كالرسـك المستحقة ، 
. كىذا ما ذىب إليو كؿ مف المشرع القطرم كاألردني كالمصرم كالككيتي

 االتجاه الثاني: 

خراجيا بدكف أداء الضرائب الجمركية   إدخاؿ .  عرؼ التيريب الجمركي بأنو إدخاؿ البضائع كا 
خراجيا بالمخالفة لمنظـ المعمكؿ بيا بشأف استيراد أك تصدير البضائع حتى كلك لـ يمحؽ  البضائع كا 

 .كىذا ما ذىب إليو كؿ مف المشرع الفرنسي كالجزائرم. ضرر لمخزينة العامة

أركان وأشكال جريمة التيريب :المطمب الثاني

 أك أشكاؿمادم كما لظاىرة التيريب عدة  معنكم، شرعي، تتككف جريمة التيريب مف ثبلثة أركاف،    
. تقسيمات كمف أىميا التيريب الفعمي كالتيريب الحكمي

 أركان جريمة التيريب: أوال 

          تتككف الجريمة بشكؿ عاـ مف ثبلث عناصر، شرعي، معنكم، كمادم فالعنصر المادم ىك الفعؿ 
 عمى ىذا الفعؿ كالعبلقة السببية التي تربط العمؿ بالنتيجة، أما الذم يشكؿ كياف الجريمة كالنتيجة المترتبة

العنصر المعنكم ىك إرادة الفاعؿ عند القياـ بالفعؿ، سكاء اتخذت صكرة القصد أك الخطأ، في حيف العنصر 
القانكني فيك كجكد نص في القانكف يعاقب عمى ذلؾ الفعؿ كجريمة التيريب مف الجرائـ العمدية التي يتطمب 

  .فييا تكافر الركف المادم كالركف المعنكم

                                                           
بمجراؼ سامية ، حقكؽ المتيـ في المنازعات الجمركية ذات الطابع الجزائي، رسالة دكتكراه في الحقكؽ، تخصص قانكف أعماؿ، جامعة بسكرة، - 1

  ..31، ص2015
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   غير أف المشرع الجمركي الجزائرم قد خرج عف المبدأ العاـ في تأسيس الجرائـ الجمركية بصفة عامة بما 
فييا جرائـ التيريب الجمركي، إذ لـ يشترط لقياـ جريمة التيريب سكل تكافر الركنيف القانكني كالمادم، دكف 

، ألف بعض صكر التيريب الجمركي ال "نية كقصد الميرب" اشتراط تكافر الركف المعنكم، كالمقصكد بو 
يشترط فييا تكافر الركف المعنكم، أم القصد الجزائي، فمتى تكافر الركف المادم كىك الفعؿ المادم تحققت 

 1جريمة التيريب

 الركن الشرعي: أوال

ال جريمة كال عقكبة أك "        استنادا لنص المادة األكلى مف قانكف العقكبات الجزائرم التي تنص عمى 
تعد "  مكرر قانكف الجمارؾ التي تنص عمى 240، كبناءا عمى نص المادة "تدابير أمف إال بنص قانكني

مخالفة جمركية كؿ خرؽ لمقكانيف كاألنظمة التي تتكلى إدارة الجمارؾ تطبيقيا كالتي ينص قانكف الجمارؾ عمى 
 ".قمعيا

        مف خبلؿ ما سبؽ، فاف الركف القانكني لجريمة التيريب يتمثؿ في كجكد نص قانكني يجـر الفعؿ ك 
 .يخصص لو عقكبة

 :إذف فالركف القانكني لجريمة التيريب يقـك بتكفر شرطيف أساسييف ىما

 كجكد نص قانكني كاضح يكجب فعبل أك يمنعو؛ 
 كجكد نص قانكني يجدد العقكبة المسمطة عمى الفاعؿ . 

 المتعمؽ 06-05كبالنظر إلى قانكف الجمارؾ الجزائرم، تجده ينص عمى ىذيف الشرطاف ككذلؾ األمر 
 بمكافحة التيريب،

 الركن المادي: ثانبا

    لقياـ أية جريمة البد مف تكفر ركنيا المادم الذم يتمثؿ في السمكؾ أك الفعؿ اإلجرامي الذم يتخذ مظيرا 
خارجيا يدعى عمييا، كلمركف المادم في جريمة التيريب أىمية كاضحة، فبل يعرؼ القانكف أصبل جرائـ بغير 

 .مادم ركف

                                                           

دكر قانكف مكافحة التيريب في قمع التجارة غير الشرعية ، شيادة ماستر في العمـك المالية كالمحاسبة، تخصص اقتصاد جمركي، :  بكدكخة ليندة 1 
 .05، ص2017جامعة سطيؼ، 
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    كباإلضافة إلى ذلؾ فإف قياـ الجريمة عمى ركف مادم يجعؿ إقامة الدليؿ ميسكرا، بحيث يتمثؿ الركف 
المادم لجريمة التيريب في مخالفة االلتزاـ الجمركي، كيتمثؿ السمكؾ المادم لجريمة التيريب في القياـ بعمؿ 

-05، كفي األمر 10-98 قانكف الجمارؾ المعدلة بالقانكف 324مف التيريب المنصكص عمييا في المادة 
 المتعمؽ بمكافحة التيريب تكصبل لمتيرب مف الضريبة الجمركية بالمخالفة لمحظر المفركض عمى بعض 06

. البضائع

  كعمى أساس ما تقدـ، يرل فقياء القانكف الجمركي أف الركف المادم لمجريمة الجمركية يتألؼ مف عدة 

 عناصر فيك يقتضي

 نشاطا ماديا معينا يباشره الجاني بأسمكب خاص؛ 
 محبل متميزا ينصب عميو ىذا النشاط؛ 
 مكانا محددا يتـ فيو النشاط؛ 
 نتيجة تترتب عميو، مصمحة سببية تربط بيف ىذا النشاط كتمؾ النتيجة. 

      الركف المادم مف جريمة التيريب الجمركي يتحقؽ عند أية عممية استيراد أك تصدير لمبضائع التي تتـ 
خارج المكاتب الجمركية،كعممية شحف كتفريغ البضائع غشا،كعمميات اإلنقاص التي يمكف أف تطرأ عمى 

 1 .البضائع بمناسبة نقميا قيد نظاـ العبكر

 قانكف الجمارؾ،إذ تنص 281     كمف المبلحظ أف جرائـ التيريب تستمد طابعيا المادم مف نص المادة 
 2. ال يجكز لمقاضي تبرئة المخالفيف استنادا إلى نيتيـ'عمى انو 

 أشكال و مراحل عمميات التيريب: ثانيا

أشكال التيريب : أوال

     يمجأ الميربكف إلى طرؽ احتيالية متنكعة لتسريب بضائعيـ إلى إقميـ الدكلة أك إخراجيا منو ك يأخذ 
التيريب أشكاال مختمفة، تنفذ بتقنيات منظمة لحد ما، تختمؼ بحسب عكامؿ عدة أىميا طبيعة البضائع 

الميربة، حجميا كقيمتيا، األشخاص الذيف يقكمكف بتنفيذىا كدرجة تنظيـ الجماعات الناشطة بالتيريب كىذا 

                                                           
1
.برج بكعريريج-دراسة حالة مفتشية أقساـ الجمارؾ ' عشاشة عبد الرحيـ كلعمش دراجي دراسة تحميمية لظاىرة التيريب في الجزائر- 

2
 34ص2020مالية كتجارة دكلية جامعة محمد البشير االبراىيمي برج بكعريريج: مذكرة ماستر في العمـك التجارية تخصص- 
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ما يسمح بالتمييز بيف التيريب البسيط كالمنظـ، كما يختمؼ التيريب بحسب جغرافية المنطقة حيث يمكف 
 .التمييز بيف التيريب

 من التيريب البسيط إلى التيريب المنظم : 

مف حيث حجـ التيريب، يمكف التمييز بيف التيريب البسيط كالتيريب المنظـ أك المشدد، كيعتمد ىذا التقسيـ 
 .غالبا لتكضيح تطكر تنظيمات التيريب عبر الزمف كالذم يعتبر مف اىتمامات العمـك األنثركبيكلكجية

 التيريب البسيط : 

    يمارس التيريب البسيط مف طرؼ أشخاص قاطنيف بالمناطؽ الحدكدية أك بجكارىا، يقكمكف باقتناء 
مستمزماتيـ العادية خصكصا مف المبلبس، األغذية كاألدكات المنزلية مف دكلة الجكار نظرا النخفاض أثمانيا، 

 .كما قد يجمبكف كميات إضافية لتسكيقيا بالسكؽ المحمي لتغطية جزء مف نفقاتيـ

غالبا ما تميؿ ىذه الفئة مع مركر الكقت إلى مزاكلة التيريب كمينة تسترزؽ منيا، خاصة أكلئؾ البطاليف أك 
 1.المكظفكف أصحاب المداخيؿ المنخفضة الذيف يبحثكف عف مكارد إضافية لتحسيف مستكيات معيشة أسرىـ

      يجمع بيف ىؤالء الميربيف نظاـ مشترؾ لمقيـ دكف انتمائيـ لتنظيـ مكحد، فغالبا ما يعمؿ كؿ منيـ عمى 
أك  حدل بالرغـ مف معرفتيـ أحيانا لبعضيـ البعض، فيـ يتجيكف باتجاه كاحد كأف يشتركف مف نفس السكؽ

 .يستأجركف نفس الناقؿ لكف لكؿ منيـ ذمتو الخاصة

    ىذا الصنؼ كثيرا ما يتـ ضبطو مف طرؼ أجيزة الدكلة لسببيف أساسيف، أكليما عدـ تمكف الميربيف 
المبتدئيف مف التقنيات التي تمكنيـ التيرب مف الرقابة، كثانييما عدـ تكطد عبلقاتيـ بعد مع أعكاف الدكلة 

 .الذيف يغضكف النظر عف عمميات التيريب المشاركيف فييا أك المستفيديف منيا

 التيريب المنظم 

    يتمتع الميربكف المصنفكف بيذا الشكؿ بقدرات مينية متميزة في مجاؿ التيريب الذم يعتبر مينتيـ الكحيدة 
كاألساسية، بغض النظر عف عمميات تبييض األمكاؿ، كيمارس ىذا النشاط مف طرؼ مجمكعات تتميز بقدر 

تقسيـ إلى مجمكعات فرعية مكمفة كؿ منيا بمياـ معينة كاالستعبلـ، تأميف  )مف التنظيـ كتقسيـ األدكار 
، تستعمؿ فيو كسائؿ نقؿ كاتصاؿ متطكرة ك يتعمؽ ببضائع ذات ربحية (...الطريؽ أك منح المزايا كالرشاكل

مرتفعة كىي في غالب األحياف بضائع محظكرة أك خاضعة إلجراءات أك ترخيصات مسبقة أك لحقكؽ كرسـك 
                                                           

 .35نفس المرجع السابؽ ص : عشاشة عبد الرحيـ كلعمش دراجي  1
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تجدر اإلشارة إلى أف التمييز بيف التيريب البسيط كالمشدد اعتمده المشرع الجزائرم بمكجب األحكاـ . مرتفعة
القانكنية المتعمقة بمكافحة التيريب، سكاء تعمؽ األمر بقانكف الجمارؾ قبؿ تعديمو بمكجب قانكف المالية 

المرتكب طرؼ شخصيف  (البسيط) أك بقانكف مكافحة التيريب، التي تميز بيف التيريب 2005التكميمي لسنة 
المرتكب مف طرؼ ثبلث ة أشخاص ك أضاؼ قانكف مكافحة التيريب حاالت  (المشدد)عمى األكثر كالتيريب 

: أخرل يترتب عنيا تشديد العقكبات كالمتمثمة في

المرتكب أضاؼ قانكف مكافحة التيريب حاالت أخرل يترتب  (المشدد)طرؼ شخصيف عمى األكثر كالتيريب 
:  عنيا تشديد العقكبات ك الجزاءات تتمثؿ في

. اكتشاؼ البضائع داخؿ مخابئ أك تجكيفات أك أم أماكف أخرل مييأة خصيصا لغرض التيريب- 

. الحيازة داخؿ النطاؽ الجمركي لمخزف معد ليستعمؿ في التيريب - 

 .الحيازة داخؿ النطاؽ الجمركي لكسيمة نقؿ مييأة خصيصا لغرض التيريب  - 

 .التيريب باستعماؿ كسيمة نقؿ- 

 .التيريب مع حمؿ سبلح نارم- 

. تيريب األسمحة- 

تطكر . التيريب الذم يشكؿ تيديدا خطيرا عمى األمف الكطني أك االقتصاد الكطني أك الصحة العمكمية - 
عمؿ الميربيف إلى ىذا المستكل مف التنظيـ غالبا ما يمر عبر مزاكلتيـ في البدء لنشاطات تخريب بسيطة ، 
لتتحكؿ مع مركر الكقت لنشاطات أكثر خطكرة، ؾ نتيجة لتراكـ رأس الماؿ كالحاجة إلى تكسيع النشاط كما 

 يتطمبو األمر مف قدر مف تنظيـ العمؿ،

  جغرافية التيريب: 

 :   جغرافيا، يمكف التمييز بيف التيريب البرم، البحرم كالجكم ، كما قد يككف التيريب متعددا كأف 

 .نقؿ البضائع الميربة بحرا ليستمر نقميا برا

 التيريب البري: 

يتـ ىذا النكع مف التيريب عف طريؽ خرؽ الحدكد البرية مركرا بالطرؽ كالمنافذ غير المشركعة، بعيدا عف 
المراقبة الجمركية، كىي األماكف التي ال تتكاجد بيا مكاتب الجمارؾ ك، يعتبر التيريب البرم األكثر انتشار 
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العالـ ألف معظـ الدكؿ تمتمؾ حدكدا برية أكثر منيا بحرية،بالصافة إلى سيكلة خرؽ الحدكد البرية مقارنة 
. بالحدكد الجكية كالبحرية

 التيريب البحري: 

يعتبر التيريب عبر المنافذ البحرية طريقة قديمة اعتمدىا الميربكف منذ أمد، ألف كسائؿ النقؿ البحرية قديمة 
االكتشاؼ كاالستعماؿ، إذ أف الميربيف يستعممكف القكارب كالمراكب البحرية في نقؿ البضائع مف منطقة 
ألخرل أك مف دكلة ألخرل أك مف قارة ألخرل، فما يميز التيريب البحرم أنو عابر لمقارات كيتعمؽ األمر 

. خصكصا بتيريب البضائع المحظكرة حظرا مطمقا كاألسمحة كالمخدرات 

 التيريب الجوي: 

 نحصر التيريب قديما عمى المنافذ البرية كالبحرية ، غير أنو مع تطكر كسائؿ النقؿ الحديثة كاكتشاؼ

  .1الطائرات ظيرت إلى الكجكد إمكانية تيريب البضائع جكا

 أنواع التيريب:المبحث الثاني

 بتحديد جممة مف األفعاؿ التي يتشكؿ بيا الركف المادم لجريمة 324قاـ المشرع الجمركي في المادة       
 )التيريب الجمركي ، فنص عمى أنو يقصد بالتيريب استيراد البضائع أك تصديرىا خارج مكاتب الجمارؾ

، ثـ تكسع المشرع في مفيكـ التيريب باإلضافة كضعيات يفترض مف خبلليا كقكع عمميات  (التيريب الفعمي 
. (التيريب الحكمي  )التيريب 

 :(الحقيقي)التيريب الفعمي :المطمب األول

     يسمى ىذا النكع مف التيريب بالتيريب الفعمي كيتمثؿ في كؿ استيراد أك تصدير البضائع خارج المكاتب 
الجمركية دكف القياـ بإجراءات الجمركية، كدفع الرسـك الجمركي المستحقة كىذا ما نصت عميو الفقرة األكلى 

 ، أم إدخاؿ بضاعة إلى إقميـ الجميكرية أك إخراجيا منو دكف المركر 2 مف قانكف الجمارؾ324مف المادة 
 مف قانكف الجمارؾ، فاجتياز البضائع لمحدكد خارج 60 ك51مخالفة ألحكاـ المادتيف  عمى المكاتب الجمركية

أم مراقبة جمركية يككف تيريبا حقيقيا يكجب مساءلة فاعمو كما نجد أف قانكف الجمارؾ يمـز بإخضاع تفريغ 

                                                           
1
.30نفس المرجع السابؽ ص: عشاشة عبد الرحيـ كلعمش دراجي- 

2
 2018أطركحة شيادة الدكتكراء في العمـك القانكنية فرع المنازعات الجمركية " دراسة تحميمية مقارنة ' التيريب ك الجريمة المنظمة :بف سعيد بختو- 

 .33جامعة الجيبللي اليابس بسيدم بمعباس ص
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، فأم " البضائع المنقكلة بحرا أك شحنيا إلى الرقابة الجمركية ، كاألمر نفسو بالنسبة لمنقؿ عف طريؽ الجك
تفريغ أك شحف لمبضائع خارج المكاتب الجمركية أك بدكف رقابة جمركية ، يعتبر عمبل مف أعماؿ التيريب 

فالمستفيد ىذا النظاـ مسئكؿ أماـ " كيدخؿ تحت ىذا النكع أم إنقاص لمبضائع المكضكعة تحت نظاـ العبكر
إدارة الجمارؾ عف أم إخبلؿ بااللتزامات المترتبة عف ىذا التيريب السيما ضركرة تقديـ البضائع المصرح بيا 

حضارىا إلى مكتب الكصكؿ في اآلجاؿ المحددة، كعبر الطريؽ المعيف دكف أم  لدل مكتب االنطبلؽ كا 
 .إنقاص فييا

فمتى تـ االستيراد أك التصدير لمبضائع خارج المكاتب الجمركية ، أك تفريغيا أك شحنيا غشا أك النقص منيا 
 .الفعمي أك الحقيقي كىي تحت نظاـ العبكر، كاف ىذا الفعؿ عمبل مف أعماؿ التيريب

كأضاؼ المشرع حاالت ال تعتبر في حد ذاتيا تيربا ، غير أنو اعتبرىا كذلؾ ، خشية إفبلتيا مف العقاب نظرا 
لصعكبة إثباتيا مف قبؿ رجاؿ الجمارؾ ، نظرا لمتفنف الميربيف كتطكر الطرؽ كالكسائؿ التي يستعممكنيا أثناء 

. عممية التيريب ، فينطبؽ عمييا حكـ التيريب

  كقد يأخذ التيريب الفعمي عدة صكر أىمو

 فعل استيراد أو تصدير البضائع خارج المكاتب الجمركية  

 مف فانكف الجمارؾ إلتزاـ عمى عاتؽ المستكرد أك المصدر لمبضاعة أف يحضرىا 51لقد أكردت المادة  
يجب إحضار كؿ بضاعة مستكردة أك أعيد استيرادىا أك المعدة لمتصدير : إلي المكتب الجمركي بنصيا 

كعميو فاف إدخاؿ أك   أك إلعادة التصدير أماـ مكتب الجمارؾ المختص قصد إخضاعيا لممراقبة الجمركية
كاف فعؿ إحضار البضاعة أماـ الجمارؾ .إخراج البضاعة خارج المكاتب الجمركية يشكؿ تيريب حقيقي

يختمؼ حسب كسيمة النقؿ المستعممة،إف كاف النقؿ برا كجب إحضار البضائع المستكردة عبر الحدكد 
البرية فكرا إلى اقرب مكتب لمجمارؾ مف مكاف دخكليا بإتباع الطريؽ األقصر المباشر الذم يعيف بقرار 

            . 2الكالي

ذا كاف النقؿ جكا كجب عمى المراكب الجكية التي تقكـ برحمة دكلية أف تيبط في المطارات التي        كا 

 .    يكجد بيا مكاتب جمركية، إال إذا أذف ليا بخبلؼ ذلؾ

                                                           
إدارة الجمارؾ ك مكافحة التيريب :  ضابط الرقابة المتربص بف تشيش رابح مذكرة التربص بعنكاف - 2
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 فعل تفريغ وشحن البضائع غشا                                                     : 

إف الصكرة الثانية لفعؿ التيريب الفعمي ىك تفريغ كشحف البضائع غشا، كذلؾ ما يستفاد مف نص المادة 
يمنع تفريغ البضائع أك إلقائيا أثناء الرحمة إال في حالة كجكد أسباب " مف قانكف الجمارؾ التي تنص 64

كبالتالي إذا خالؼ صاحب كسيمة  ,قاىرة، أك برخصة مف السمطات المختصة بالنسبة لبعض العمميات
                    .النقؿ االلتزاـ المنكه إليو أعبله، فيككف بفعمو ىذا قد ارتكب جريمة التيريب

 االنتقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور. 

العبكر : " التي تنص  125قانكف الجمارؾ بمكجب المادة       إف نظاـ العبكر ىك مف األنظمة التي اعتمدىا
ىك النظاـ الجمركي الذم تكضع فيو البضائع تحت المراقبة الجمركية المنقكلة مف مكتب جمركي إلى مكتب 

كلقد أكقفت " جمركي آخر برا أك جكا، مع كقؼ الحقكؽ كالرسـك كتدابير الحظر ذات الطابع االقتصادم 
مف قانكف الجمارؾ االستفادة مف نظاـ العبكر، اكتتاب الممتـز تصريح مفصؿ يحتكم عمى التزاـ 127المادة 

مكفكؿ يمتـز بمكجبو تحت طائمة العقكبات بتقديـ البضائع المصرح بيا إلى المكتب المحدد ،كبترصيص سميـ 
كفي اآلجاؿ المحددة، كعبر الطريؽ المعيف كاف أم إنقاص مف البضائع الخاضعة لنظاـ العبكر يشكؿ جريمة 

 . مف قانكف الجمارؾ62المادة  ,التيريب

 التيريب الجمركي الحكمي:المطمب الثاني

أنو اعتبرىا يجـر المشرع مجمكعة مف األفعاؿ التي ال تعتبر في حد ذاتيا تيريبا ، لؾ بحكـ القانكف، لذلؾ 
 1 .يطمؽ عمييا التيريب الحكمي

إذ أف ىناؾ الكثير مف أعماؿ التيريب يمكف أف تفمت مف العقاب ، إذا لـ يتـ ضبطيا في الكقت المناسب 
نظرا لطابع السرعة الذم يميز عممية عبكر الحدكد ، كىذا ما جعمو يحتاط ألمر، كعمد إلى قمب صكرة إثبات 
الجريمة مف خبلؿ عدة قرائف لمتدليؿ عمى االستيراد كالتصدير عف طريؽ التيريب ، كسف عدة قرائف قانكنية 

 .التي تدؿ عمى أف البضاعة تـ استيرادىا أك تصديرىا عف طريؽ التيريب

الحاالت التي تعتبر في   مف قانكف الجمارؾ التي نصت في فقرتيا الثانية عمى324كبالرجكع إلى نص المادة 
 ، 223 .222 ، 221 ، 64 ، 62 ، 60 ، 51 ، 25: حكـ التيريب كتتمثؿ في خرؽ أحكاـ المكاد التالية 

 . مف قانكف الجمارؾ 226 مکرر ك 225 ك 225

                                                           
 35التيريب ك الجريمة المنظمة مرجع سابؽ صع: بف سعيد بختو 1
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كمف خبلؿ القراءة المتأنية ليذه المكاد يمكف تصنيؼ األعماؿ التي تعتبر مف صكر التيريب إلى أعماؿ 
التيريب ذات الصمة بالنطاؽ الجمركي، كاألخرل ذات الصمة باإلقميـ الجمركي لذلؾ يجدر بنا أف تكضح كؿ 

. مف مفيـك النطاؽ الجمركي ، كاإلقميـ الجمركي

 ( le rayon des douanes:)أوال النطاق الجمركي

    منطقة مف اإلقميـ الجمركي تتميز بنكع مف الرقابة الخاصة ألعكاف الجمارؾ ، كما يتمتعكف فييا 
 .بصبلحيات كاسعة

    كتعكد فكرة إنشاء نطاؽ الجمركي إلى اعتبارات عممية بحتة تتمثؿ في الرغبة مف الحد مف أعماؿ التيريب 
بزكاليا كعدـ ثباتيا ، فيي تزكؿ بمجرد عبكرىا لمحدكد دكف ترؾ أم أثر - كما أسمفا سابقا - التي تتميز 

 .مادم يكشؼ عف كقكعيا ، كمف ثـ فإنو مف العسير اكتشافيا في تمؾ المحظة القصيرة

كفضبل عف ذلؾ فإف امتداد الحدكد الجمركية ك كعكرة الطرؽ كالمسالؾ ككثرة المداخؿ كتشعبيا عمى الحدكد 
 مف 29كيشمؿ النطاؽ الجمركي حسب المادة . البرية بكجو خاص يجعؿ مف فرص الرقابة عمييا أمرا عسيرا 

 .بحرية  القانكف الجمارؾ عمى منطقة برية كأخرل

 1المناطق الجمركية 
 كتتككف مف المياه اإلقميمية كالمنطقة المتاخمة ليا ك المياه الداخمية: المنطقة البحرية. 

أم خط  ) ميبل بحريا ابتداء مف الشاطئ 24تمتد المنطقة البحرية لمنطاؽ الجمركي عمكما عمى طكؿ 
،  (األساس الذم يعرؼ عمى أنو خط الجزر العالمي عمى طكؿ الساحؿ كما ىك محدد في الخرائط البحرية 

.  كمـ45أم ما يقارب 

  تمتد عمى الحدكد البحرية مف الساحؿ إلى خط مرسـك عمى بعد ثبلثيف كمـ :المنطقة البرية 
( 30)،كما تمتد عمى الحدكد البرية مف حد اإلقميـ الجمركي إلى خط مرسـك عمى بعد ثبلثيف(كمـ30)

 le distances sont calculées à). كمـ منو مع اإلشارة إال أف المسافات تقاس عمى خط مستقيـ
vol d oiseau) 
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 مف القانكف الجمارؾ تمديد عمؽ المنطقة البرية 2 الفقرة 29كتسييبل لقمع الغش ، كعند الضركرة أجازة المادة 
تندكؼ ، :  كمـ في كاليات 400كمـ ، كما تـ تمديد ىذه المسافة إلى  (60)كمـ إلى ستيف  ( 30 )مف ثبلثيف 

 .أدرار ، تمنراست كاليزم 

. كيحدد رسـ النطاؽ الجمركي بقرار مف الكزير المكمؼ بالمالية 

 (Le territoire douanier):ثانيا اإلقميم الجمركي

الداخمية المنطقة        كىك حسب تعريؼ المادة األكلى مف قانكف الجمارؾ يشتمؿ عمى اإلقميـ الكطني كالمياه
 .المتاخمة ك كالفضاء الجكم الذم يعمك اإلقميـ الجمركي

 يتككف مف المساحة األرضية التابعة لمدكلة الجزائرية كىك بتعريؼ آخر اإلقميـ : اإلقميم الوطني
 (.le territoire politique)السياسي ليا 

 المياه ) فيي تقع بيف خط الشاطئ في الساحؿ كالخط القاعدم لمبحر اإلقميمي :المياه الداخمية
، كتشمؿ كذلؾ كعمى كجو الخصكص المراسي كالمكانئ ك المستنقعات  (اإلقميمية في عرض البحر 

. المالحة التي تبقى في اتصاؿ مع البحر
 ميبل12: ب1963/10/12 المؤرخ في 403/63حددىا المرسـك رقـ : المياه اإلقميمية  

. يبدأ مف الشاطئ حسب ما ىك معمكؿ بو في االتفاقيات كاألعراؼ الدكلية: ( كمـ 22-239أم  )بحريا 

 المؤرخ في 344/04كلقد حدد امتدادىا المرسـك الرئاسي رقـ :المنطقة المتاخمة لممياه اإلقميمية 
، يتـ قياسيا مف خطكط  ( كمـ 44,478أم ما يقارب  ) ميبل بحريا 24:  ب 2004/11/06

 ميبل بحريا انطبلقا مف خط نياية البحر اإلقميمي 12األساس لمبحر اإلقميمي ، كبذلؾ يككف طكليا 
. في اتجاه عرض البحر

، إذ ال ىي مممككة كال في خاضعة لسيادة  (المياه اإلقميمية  ) كتختمؼ المنطقة المتاخمة عف البحر اإلقميمي 
نما يخكؿ فييا لبعض الدكؿ ممارسة بعض الحقكؽ  الدكلة مف الدكؿ كما ىك الحاؿ بالنسبة لمبحر اإلقميمي ، كا 

السيادية كيرخص ليا بممارسة اختصاصات محددة تيدؼ أساسا إلى المنع باإلخبلؿ بقكانينيا الجمركية 
كالخ .. كالضريبية كالصحية 
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 كيقصد بو الحيز الجكم الذم يعمك فكؽ اإلقميـ الكطني : الفضاء الجوي الذي يعمو اإلقميم الجمركي 
 1.كالمياه اإلقميمية كالمياه الداخمية كالمنطقة المتاخمة كلقد تناكلتو المادة األكلى مف قانكف الجمارؾ

 

 

 

                                                           

  - 1إدارة الجمارؾ ك مكافحة التيريب: ضابط الرقابة المتربص بف تشيش رابح مذكرة التربص بعنكاف- 
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 : ولخالصة الفصل األ

مف خبلؿ ما تطرقنا إليو في ىذا الفصؿ كالذم حاكلنا فيو عرض مدل خطكرة تنامي جريمة التيريب ،  أثبتت 
الدراسة أف نشطات التيريب عرفت تزايدا معتبرا خبلؿ السنكات األخيرة ، كىك األمر الذم استدعى إصدار 

 .2005قانكف خاص لمكافحة التيريب سنة 

حيث أثبتت الدراسة أف نشاطات التيريب ال تفسرىا اعتبارات مكضكعية فحسب كتمؾ التي تفسر السمكؾ 
العقبلني لمميرب ، بؿ يتعدل األمر ذلؾ ، إذ أف التيريب يتأثرا أيضا بعكامؿ خارجية منيا ما تبرره عقميات 
المجتمعات الحدكدية التي ترل في ممارسة التيريب مثبل مينة مشركعة ، كمنيا ما يفسره كصؼ الظاىرة 

باعتبارىا شكبل مف أشكاؿ الجرائـ المنظمة عبر الكطنية ، تشترؾ معيا في مبرراتيا الجزائية كارتباطاتيما مع 
 .بعضيـ البعض
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 ظاىرة التيريب: المبحث األول

 تقنيات ووسائل التيريب : المطمب األول

إف تقنيات ككسائؿ التيريب تختمؼ باختبلؼ الزماف كالمكاف فمطالما يمجأ الميرب إلى انتياج طرؽ 
أكثر تطكر كأكثر احتياال مسايرا بذلؾ التكنكلكجيا المتطكرة كالتي تخدمو في ممارسة التيريب كمراكغة أعكاف 

 :الجمارؾ بكؿ ثقة كأماف كىذا ما سكؼ تعرضو في العنصر التالي

  الوسائل المستعممة في التيريب: أوال 

إف الكسائؿ المستعممة مف طرؼ شبكات التيريب تختمؼ مف منطقة حدكدية إلى أخرل كحسب نكعية 
التيريب الممارس، فنجد أف شبكات التيريب تستعمؿ طرؽ حديثة التيريب خاصة في مجاؿ المخدرات 

 .كالسجائر كذلؾ عف طريؽ البحر كالجك كالبر

 الطريق البحري: 

         كيتـ عف طريؽ نقؿ السمع ك البضائع بكاسطة سفف كقكارب مف شكاطئ البمداف المنتجة إلى إحدل 
 :شكاطئ بمداف االستيبلؾ كذلؾ 

 .تحت ستار صيد األسماؾ مثؿ تيريب المرجاف

 .إخفاء المكاد الميربة في أماكف متعددة في السفف التجارية ك السياحة ك السفرية

 .إخفاء المكاد الميربة في الطركد المحمكلة عف طريؽ البحر

 .إخفاء المكاد الميربة في اآلالت الصناعية كالحاكيات

 الطريق الجوي: 

 .        تستخدـ الطائرات الخاصة، الحكا مات، إنزاؿ المكاد الميربة بالمضبلت

 الطريق البري: 

 :       كىي أكثر استعماال خاصة في المناطؽ الحدكدية كتستعمؿ الكسائؿ اآلتية
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 الشاحنات و السيارات: 

شاحنات نقؿ البضائع ك االسمنت كتخصص مخابئ خاصة في أماكف مختمفة كفي أجزائيا إلخفاء المكاد 
 .الميربة، ك تستعمؿ عمى مسافات طكيمة

 الدرجات النارية: 

          تستعمؿ لنقؿ المكاد الخفيفة خاصة المخدرات، المعادف الثمينة عبر المسالؾ ك التضاريس الكعرة 
 .في الجباؿ

 الحيوانات:  

         تستعمؿ األحمرة ، الجماؿ، األحصنة، البغاؿ لحمؿ مختمؼ أنكاع السمع كالبضائع الميربة عمى 
 .مسافات متكسطة

 األفــراد:  

الخ عمى ...         حمؿ حقائب عمى الظير لمتيريب خاصة السمع الثمينة مثؿ الذىب كالمخدرات، الذخيرة
 .مسافات قصيرة

       ك نجد أف شبكات التيريب تستعمؿ أجيزة اتصاؿ حديثة مثؿ جياز النقاؿ كالسيارات التي تتميز 
 .بالسرعة الفائقة كالممكف استعماليا في جميع المسالؾ كالمياديف ككفي كؿ الظركؼ

       ك قد تمجأ ىذه الشبكات في بعض األحياف إلى حد استعماؿ القكة ك العنؼ لئلفبلت مف قبضة 
المصالح المكمفة بمحاربتيا كيصؿ بيا الحد في بعض إلى االصطداـ عمدا بأفراد الجمارؾ أك الرمي عمييـ 

باألسمحة، كما تستعمؿ الرشكة لشراء ذكم النفكس الضعيفة كانعداـ الضمير الميني لدل بعض أفراد 
 .السبلح، ككذلؾ التعاكف مع بعض الجماعات اإلرىابية التي تنشط في المناطؽ المعركفة بالتيريب

        إف الطرؽ ك الكسائؿ المستعممة مف طرؼ شبكات التيريب متعددة كعديدة كال يمكف حصرىا في 
الزماف ك المكاف، فيي تتطكر مع تطكر التقنيات ككسائؿ مكافحة الظاىرة مف طرؼ مصالح الدكلة، 

فالتيريب أصبح ظاىرة عابرة لمحدكد كشبكات التيريب تستعمؿ جميع الطرؽ كالكسائؿ لممارسة نشاطاتيا 
كالكصكؿ إلى مبتغاىا  لمحصكؿ عمى الربح السريع عمى حساب االقتصاد الكطني كمجيكدات الدكلة في 

 .التنمية في جميع النكاحي
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    الميربيف يستغمكف تكاجد األىالي ك السكاف عمى الشريط الحدكدم لصالحيـ كما يستعممكف األساليب 
 :التالية

  اختيار المسالؾ الصعبة مع استعماؿ الحيكانات. 
 اختيار الكقت ك الظركؼ المناخية الصعبة.  
 الترصد لطريقة عمؿ مصالح الجمارؾ عمى الشريط الحدكدم. 
  استعماؿ النساء في نقؿ البضائع كخاصة منيا الثمينة. 
  التكاطؤ المباشر لحرس الحدكد لمدكؿ المجاكرة. 
  التحايؿ عمى القكانيف  مثؿ نقؿ ثبلثة رؤكس مف الماشية في المناطؽ الحدكدية. 
 االدعاء باستغبلؿ المناطؽ الحدكدية في الزراعة ك الرعي. 

 وسائل االتصال 

يستعمؿ الميربكف كسائؿ اتصاؿ جد متطكرة عمى غرار الثريا كالتي تعمؿ بتقنية الرادارات كالتي ال 
يمكف تعقبيا أك التجسس عمييا باعتبارىا خارجة مف إطار الشبكات المحمية فيـ يتبادلكف اتصاالت 

حكؿ كضعية الطريؽ كتكاجد أعكاف الجمارؾ ليتمكنكا بذلؾ مف المركر عمى المناطؽ المنعزلة كالتي ال 
 .يتكاجد بيا الشبكة

  األسمحة الثقيمة

مف بداية األزمة الميبية كتسرب األسمحة أصبح الميربكف يمتمككف األسمحة الثقيمة مف القذائؼ كالمدفعيات  :
ىذا كمو مكنيـ مف االعتماد عمى المكاجية المباشرة كخصكصا مع أعكاف الجمارؾ مف خبلؿ عمميـ أنيـ 

يعانكف عجزا مف ناحية األسمحة كالقكة البشرية فأصبحكا يبتزكنيـ ميدديف إياىـ باستعماؿ األسمحة الثقيمة في 
 .حالة عدـ التراجع

 ممارسي التيريب :ثانيا

     قسـ الممتينكف الذيف يتعاطكف التيريب بصفة دائمة إما يعممكف لحسابيـ الخاص أك لحساب غيرىـ 
كيككف عادة مف الشباب العاطؿ في المناطؽ الحدكدية ككبار السف كيتميز ىؤالء بخبرتيـ الكاسعة في سمؾ 

الطرؽ الصغيرة كالخطيرة ككذا استعماليـ لشتى أنكاع التظميؿ لرجاؿ الجمارؾ كفئة ثانية تقكـ بشراء البضاعة 
بالتراب الجزائرم كتقكـ  عمييا ك ذلؾ باجتيازىا إلى حيف كصكليا إلى مراكز التكزيع كىؤالء يككنكف في 
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الغالب عبارة عف شبكات منظمة كمحكمة بشكؿ قكم  تستعمؿ رؤكس أمكاؿ ضخمة كتحقؽ أرباح طائمة 
. كالجدكؿ التالي سيكضح الفئات العمرية األكثر ممارسة لمتيريب 

 الفئات العمرية األكثر ممارسة لمتيريب : 01جدول رقم 

 النسبة العدد الفئات العمرية

 %30 17  سنة30 إلى 20مف

 %46 26  سنة40 إلى 31مف

 %24 14  سنة70 إلى 41مف

 %100 57 المجمكع

 .، مرجع سابؽ2005 ،  االقتصاد المكازم في الجزائر ، عبد النكر طالبي:المصدر

 حكؿ االقتصاد المكازم 2005ليذا تـ االستعانة بالبحث الذم أنجزه األستاذ عبد النكر طالبي سنة 
المجتمع في الجزائر حيث شمؿ التحقيؽ عينة اختيرت بطريقة اإلحصائية لتحديد حجـ الفئات التي تقـك 

فردا يمارسكف نشاط التيريب كقد خمقت الدراسة لممبلحظات المكجكدة في   57بتيريب حيث تتككف مف
 40ك  31كنبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدكؿ إف الفئة العمرية األكثر ممارسة لمتيريب يتراكح سنيا بيف .الجدكؿ

 1.شخص الذيف تـ إجراء البحث عمييـ 57شخص عمى  26سنة أم بمجمكع 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1 2005األستاذ عبد النكر طالبي  حكؿ االقتصاد المكازم في الجزائر سنة - 
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  آثار التيريب :المطمب الثاني

لمتيريب آثار كخيمة باعتباره جريمة ركز عمييا المشرع في قكانينو المختمفة كلذلؾ سكؼ نرل اآلثار 
 التي تنتج عمى التيريب بالنسبة لعدة جكانب

 عمى االقتصاد الوطني :األولالفرع 

 :إّف عمميات التيريب تنعكس سمبا عمى االقتصاد الكطني مف خبلؿ 

 التيرب الضريبي: 

تمثؿ الضريبة بالنسبة لكؿ الدكؿ كاألنظمة، المصدر الرئيسي كاألساسي لتغذية خزينة الدكلة، كفرض 
الضريبة ىك تعبير مف تعابير السيادة الكطنية كأداة لممارسة السمطة  كىنا البد لؤلفراد مف أداء كاجبيـ 

 .الجبائي مساىمة في أعباء الدكلة كتعبيرا منيـ عمى انتمائيـ ليا

  انخفاض قيمة العممة الوطنية: 

 .مميار دينار ناتجة عف تيريب السجائر كحدىا  750 : بػ 2000 قدرت خسارة الخزينة العمكمية سنة 

 : عمى مستكل الجياز المصرفي

 :إّف نشاط السكؽ المكازم لو انعكاسات سمبية عمى مستكل الجياز المصرفي مف خبلؿ

 استيراد كتصدير السمع كتحرؾ األمكاؿ بدكف قيكد خارج األسكاؽ الرسمية. 
  بيع كشراء العممة الكطنية كاألجنبية، يعني عدـ تحديد السعر الحقيقي لمصرؼ كانخفاض في

 .االحتياطات مف العممة األجنبية 
 حركة خركج الذىب ِيؤدم إلى اختبلؿ ميزاف المدفكعات. 
 التيريب يشمؿ أيضا رؤكس األمكاؿ كالمتاجرة بالذىب كمنو تتكلد :عمى مستوى ميزان المدفوعات

 حركة دخكؿ كخركج السمع كرؤكس األمكاؿ خارج ميزاف المدفكعات الذم يصاب بالعجز

 عمى قطاعات أخرى :الثانيالفرع 

  اآلثار السياسية: 

تتمثؿ اآلثار السياسية لمتيريب في ككف عممية التيريب تبدأ كتنشأ كتمر بعدة مراحؿ بدءا مف الميرب الصغير 
 .كصكال إلى عصابات المافيا ذات اإلمدادات كالنفكذ السياسي 
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في البداية تبدأ عممية التيريب بمحاكلة الحصكؿ ككسب األقاليـ التي تجرل عمييا الصفقات كالعمميات غير 
 .المشركعة ثـ السيطرة عمييا بشتى الكسائؿ 

بعد ىذه المرحمة تبدأ مرحمة البحث عف سمطة النفكذ تمبية لنزكاتيـ كحبيـ لمسيطرة  فيخكضكف بذلؾ في ميداف 
خفاء  السياسة، بدءا بالجمعيات ذات الطابع الخيرم لصرؼ نظر المجتمع عف النشاطات الحقيقية ليـ كا 

 .كتمكيو نشاطاتيـ غير المشركعة 

كفي مرحمة أخرل التغمغؿ في كؿ قطاعات المجتمع كتككيف كتؿ ضغط لمتأثير في اتخاذ القرار أك تعديمو 
 كذلؾ سكاء عمى المستكيات المحمية أك عمى المستكيات العميا لمدكلة 

  كما يمكف  قصد زعزعة االستقرار السياسي كاألمني لمببلد ، تمكيؿ حركات إرىابية أك انفصالية عبر الببلد 
 .لمقياـ بنشاطات مناكئة لمسمطة الحاكمة قصد إسقاطيا

  اآلثار االجتماعية: 

تيافت بعض فئات المجتمع مف مختمؼ الشرائح عمى السعي كراء عمميات التيريب مف اجؿ الربح السيؿ 
كالسريع عمى حساب أغمبية المكاطنيف النزىاء أعطى أمثمة سيئة لمطبقة النزيية في المجتمع، بحيث يركف 

تياطؿ األمكاؿ الطائمة عمى ىؤالء المجرميف جراء تعاطييـ نشاط غير مشركع ، في مقابؿ انخفاض قدراتيـ 
 .الشرائية كتدىكر حالتيـ االجتماعية، مما يجعميـ عرضة لحذك ما حذاه ىؤالء المجرميف 

  اآلثار األمنية: 

ظاىرة التيريب ال تعني فقط السمع كالمكاد الغذائية كالثركة الحيكانية كما جاكرىا بؿ تمس أيضا األسمحة النارية 
كالذخيرة كالمتفجرات، التي تذىب إلى تدعيـ الجماعات اإلرىابية كمنيا إلى زعزعة االستقرار األمني كالسياسة 

 .العامة لمدكلة كخمؽ جك البلأمف مف خبلؿ مختمؼ الشبكات المككنة ليذا الغرض 

  اآلثار الصحية: 

إّف استيراد بعض المكاد الغذائية أك تيريبيا قد يتسبب في أضرار صحية كخيمة كالتسمـ بحكـ عدـ خضكع 
 .ىذه المكاد لمراقبة المصالح المختصة لمتأكد مف صبلحيتيا

إضافة إلى العكاقب األخرل الناتجة عف تناكؿ المخدرات التي تنفذ إلى جسد اإلنساف كتفسد كؿ شيء فيو ثـ 
ف عششت في مجتمع ما تشؽ طريقيا إلى  تخمؼ العجز كاالنحراؼ كالتعقيد كاإلنياؾ البدني كالركحي، كىي كا 

 .فساد أجيالو كقتؿ طمكحاتيـ كشؿ قدراتو
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 الوسائل القانونية لمكافحة التيريب الجمركي: المبحث الثاني

لذلؾ  .       أصبحت ظاىرة التيريب تيدد االقتصاديات العالمية كتؤثر سمبا عمى االستخراج الداخمي لمدكؿ
أكلت األسرة الدكلية االىتماـ البالغ ليذه الظاىرة بغية الحد منيا ك مف أثارىا المدمرة لمنكاحي االقتصادية 
كاالجتماعية كالسياسية كالجزائر بدكرىا تسعى جاىدة في سبيؿ كضع سياسات تكفؿ مكافحة ىذه الظاىرة 

حيث نممس ىذا مف خبلؿ اىتماـ المشرع الكطني بيذه الظاىرة كذلؾ بكضع .كضبط الجناة المساىميف فييا
 .نصكص قانكنية كتنظيمية التي تحكميا

 الغرامات المالية لجريمة التيريب الجمركي: المطمب األول

           تعد الجزاءات المالية مف أىـ ك ابرز العقكبات بالنسبة لمجرائـ االقتصادية فغالبية ىذه الجرائـ 
فمف المناسب إف  .كعمى رأسيا جريمة التيريب الجمركي ترتكب بدافع الطمع كالربح السريع غير المشركع

كلعؿ ىذا ما يفسر التجاء المشرع في بعض األحكاؿ إلى  ,تككف الغمبة لعقكبة تصيب الجاني في ذمتو المالية 
كبالتالي الحفاظ عمى  .فرض عقكبات مالية شديدة تمثؿ ردعا لمجاني كغيره بما يكفؿ االحتراـ البلـز لمقكانيف 

 .الثركة االقتصادية لمببلد 

كيمكف إدراج العقكبات المالية التي رصدىا المشرع لمكاجية جريمة التيريب الجمركي في الغرامة الجمركية ك 
 .المصادرة 

 الغرامة المالية :الفرع األول

     تعرؼ الغرامة عمى إنيا إيبلـ المحككـ عميو بطريؽ االقتصاد مف مالو فمفظ الغرامة في االصطبلح يعني 
 .العقكبة المالية التي تفرض عمى مرتكب جريمة يعاقب القانكف بالغرامة 

مف األمر  29     إف المشرع الجزائرم  غمب الطابع الجزافي لمغرامة الجمركية إذ تبيف ذلؾ مف نص المادة 
المتعمؽ بمكافحة التيريب التي تنص عمى مضاعفة الغرامة المنصكص  23/08/2005المؤرخ في 05/06

 .تماما مثؿ عقكبة الحبس  (جريمة العكد)عمييا في ىذا القانكف في حالة العكدة 

مف نفس األمر إذ يحدد نص الغرامة المقررة  24/2      كيتجمى مكقؼ المشرع الجزائرم أكثر في مادة 
دكف ربطيا بقيمة البضاعة ,لمشخص المعنكم في حالة تيريب األسمحة أك تيريب الذم يشكؿ تيديدا خطيرا 

دج بما يسمح لمقاضي أعماؿ سمطتو التقديرية في  250.000.000دج ك  50.000.000كىي تتراكح بيف 
 .تحديد الغرامة كىي أمكر تؤكد الطابع الجغرافي الجزائرم لمغرامة الجمركية في ظؿ اآلمر المذككر 
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الذم يحكـ جرائـ  05/06 يجعمنا أماـ مناقشة تحديد مقدار الغرامة الجمركية، إذ إف األمر  24كنص المادة 
فيختمؼ ىذا  ,بؿ ربطو بقيمة البضاعة محؿ الغش  ,لـ يحدد مقدار الغرامة الجمركية تقديرا ثابتا  ,التيريب

 .المقدار حسب طبيعة البضاعة كدرجة خطكرتيا 

مرات قيمة البضاعة  (5)فالغرامة المقررة لمشخص الطبيعي عف جنحة التيريب البسيط تساكم خمس 
مف  16كالمقصكد بالبضاعة المصادرة حسب نص المادة  , 05/06مف األمر  10_1المصادرة حسب المادة 

كبذلؾ يتـ تحديد مبمغ  ,البضاعة الميربة كالبضاعة المستعممة إلخفاء التيريب إف كجدت  ,األمر المذككر 
 .الغرامة بضرب حاصؿ جمع قيمة البضاعة محؿ الغش زائد البضاعة التي تخفي الغش إف كجدت في خمسة

كتشدد جنح التيريب إذا ما اقترنت بظرؼ التعدد، أك بظرؼ إخفاء بضائع عف التفتيش أك المراقبة، أك بحمؿ 
فتصبح  أك حيازة مخزف داخؿ النطاؽ الجمركي مخصص لمتيريب، كذلؾ دكف استعماؿ كسيمة نقؿ، السبلح،

 .عشر مرات قيمة البضائع المصادرة  (10)الغرامة فييا تساكم 

مف  12ك 11األفعاؿ المنصكص عمييا في المادتيف  ,أما إذا اقترنت الجنح بظرؼ استعماؿ كسيمة  نقؿ 
مرات مجمكع قيمتي البضاعة المصادرة  10فاف العقكبة تككف غرامة تساكم  السالؼ الذكر، 05/06األمر 

البضائع محؿ الغش كالبضائع التي تخفي الغش إف كجدت، ككسائؿ النقؿ فتككف الغرامة بجمع قيمة )
البضاعة الميربة كقيمة البضاعة التي تخفي المكاد الميربة كقيمة كسيمة النقؿ المستعممة في التيريب كبضرب 

 .النتيجة في عشرة 

أضعاؼ الحد  (3)بثبلث  24      أما الغرامة المقررة لمشخص المعنكم عف جنح التيريب فحددتيا المادة 
 .األقصى  لمغرامة التي يتعرض ليا الشخص الطبيعي الذم يرتكب نفس الجريمة

اعتماده عمى القمع كالتشدد المفرط فييما بخصكص الغرامة التي قد تصؿ  05/06      كيأخذ عمى األمر 
أضعاؼ القيمة المدمجة لمبضائع المصادرة ككسائؿ النقؿ كما رأينا، دكف األخذ بعيف  (10)إلى عشر 

حيث كانت  كصنفيا كىك ما لـ يكف عميو قانكف الجمارؾ قبؿ صدكر ىذا األمر؛ االعتبار طبيعة البضاعة
 .(5)العقكبات المقررة ألعماؿ التيريب تختمؼ باختبلؼ طبيعة البضاعة محؿ الغش 

نما اكتفى بكضع معيار التحديد كىك قيمة البضاعة  كما انو لـ يحدد مبمغ الغرامة الجمركية تحديدا دقيقا؛ كا 
كليذا فانو لتحديد المبمغ المالي الكاجب   المصادرة كحدىا أك القيمة المدمجة لمبضائع المصادرة ككسائؿ النقؿ،

دفعو مف طرؼ المحككـ عميو يجب تقكيـ البضائع المصادرة ككسائؿ النقؿ حتى يتسنى معرفة المبمغ الحقيقي 
 . لمغرامة
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 المصادرة الجمركية  : الفرع الثاني

لـ يعرؼ المشرع الجمركي المصادرة الجمركية لذا فانو يمكف الرجكع إلى ما كرد في األحكاـ العامة           
 1 .مف قانكف العقكبات التي عرفت المصادرة  15خصكصا المادة 

لكف ىذا الرجكع يككف مع شيء مف التحفظ ككف المصادرة كجزاء مالي جمركي ال تتسـ بالطبيعة الجنائية 
 .المحضة 

مف  16كالمصادرة الجمركية عقكبة أصمية نص عمييا المشرع كجزاء لجريمة التيريب الجمركي في المادة 
البضائع الميربة ك البضائع  ,تصادر لصالح الدكلة " : بمكافحة التيريب بقكليا .المتعمؽ  05/06األمر 

-14-13-12-11-10المستعممة إلخفاء التيريب ككسائؿ النقؿ في حاالت المنصكص عمييا في المكاد 
 .مف ىذا األمر  15

 تحدد كيفيات تخصيص البضائع المصادرة عف طريؽ التنظيـ كبناء عميو يتمثؿ محؿ المصادرة الجمركية في 
 .البضائع محؿ التيريب كالبضائع المستعممة إلخفاء التيريب ككسائؿ النقؿ  التي ذكرتيا سابقا 

 الجزاءات غير المالية لجريمة التيريب الجمركي : المطمب الثاني

ىناؾ عقكبات تفرض لمحد مف جريمة التيريب ىي عقكبة الحبس المقررة لجنح التيريب كعقكبة السجف 
 .المقررة لمجنايات 

 جنح التيريب : األولالفرع 

تختمؼ عقكبة الحبس في جنح التيريب بحسب ما إذا كاف التيريب بسيطا أك مشدد كىذا ما سنتطرؽ إليو 
 : عبر  البنكد التالية

 جنحة التيريب البسيط 

مف األمر  10/1يتعمؽ األمر بالتيريب المجرد الذم ال يقترف بأم ظرؼ مف ظركؼ التشديد فنص المادة 
 (5)إلى  (1)يعاقب مرتكبي ىذا النكع مف التيريب بعقكبة سالبة لمحرية تتمثؿ في الحبس مف سنة  05/06
 .سنكات 

 

                                                           
 292: ص2013-2012الطبعة السادسة ' المنازعات الجمركية ' أحسف بكسعيقة أستاذ القانكف الجنائي بالمدرسة العميا لمقضاء :الدكتكر–  1
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   جنحة التيريب المشدد 

 : كيقصد بو التيريب المقترف بظرؼ مف الظركؼ التالية

 أشخاص فأكثر فتشدد العقكبة في ىذه الحالة  3كىك التيريب المرتكب مف طرؼ  : ظرف التعدد
 .إلى الحبس مف سنتيف إلى عشر سنكات  10/2لنص حسب ما نصت عميو المادة 

 فإذا ما تـ اكتشاؼ البضائع الميربة داخؿ مخابئ أك  : إذا أخفيت البضاعة عف التفتيش ك المراقبة
أك أم أماكف أخرل مييأة خصيصا لغرض التيريب فيمثؿ ىذا ظرفا مشددا يجعؿ العقكبة  ,تجكيفات

مف األمر  03مف الفقرة  10في ىذه الحالة الحبس مف سنتيف إلى عشر سنكات حسب نص المادة 
 .المتعمؽ بمكافحة التيريب 

 إذ يعاقب عمى أفعاؿ التيريب التي ترتكب باستعماؿ أم كسيمة نقؿ بمفيـك : استعمال وسيمة النقل
سنكات إلى عشريف  (10)المتعمؽ بمكافحة التيريب بالحبس مف عشر  05/06مف اآلمر  2المادة

 .(1) سنة (20)
 مف نفس اآلمر عمى أفعاؿ التيريب التي ترتكب  10فتعاقب المادة : التيريب مع حمل  سالح ناري

 (2,  (عشريف سنة 20سنكات إلى  10مع حمؿ سبلح نارم بعقكبة جنحة تتمثؿ في الحبس مف 
 .كذلؾ دكف اشتراط الستعماؿ ىذا السبلح النارم بؿ لمجرد حممو أثناء القياـ بياتو األفعاؿ 

 فكؿ شخص يحكز داخؿ النطاؽ الجمركي مخزنا :حيازة مخزف أك كسيمة نقؿ داخؿ النطاؽ الجمركي
أك كسيمة نقؿ مييأة خصيصا لغرض التيريب فانو يعاقب بعقكبة الحبس ,معدا ليستعمؿ في التيريب 

 .سنكات  (10)إلى عشر  (2)مف سنتيف 

إذ يعاقب المشرع عمى مجرد حيازة  ,مف ىذا األمر  11ك المبلحظ أف ىذه جريمة مستحدثة بمكجب المادة 
إم دكف المركر عمى مكاتب أك المراكز  ,مخزف جاىز الستقباؿ بضاعة ما مستكردة بطريقة غير شرعية 

 .أك بضاعة يراد تصديرىا بنفس الطريقة دكف اشتراط لضبط البضاعة داخؿ المخزف  ,الجمركية 

فيعاقب الجاني بنفس العقكبة متى   , كالحاؿ ذاتو بالنسبة لحيازة كسيمة نقؿ مييأة خصيصا لغرض التيريب 
فبل يشترط أف يتـ التيريب   ,مركبة أك دراجة أك حيكاف أك آلة أخرل  ,كاف حائزا لكسيمة نقؿ ميما كاف نكعيا 

فبل ضركرة   ,كاف تككف كسيمة النقؿ قد استعممت في التيريب أك ستستعمؿ ليذا الغرض,فعبل أك أف يشرع فيو 
نما يكفي التحضير لو   .إلتياف التيريب فعبل كا 
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فالمشرع في الحالتيف كسع مف نطاؽ التجريـ إذ بمغ إلى تجريـ أفعاؿ ال تعدك غالبا أف تككف مجرد أعماؿ 
 تحضيرية 

 جنايات التيريب : الثانيالفرع 

لممرة األكلى يضفي المشرع كصؼ الجناية عمى بعض صكر التيريب الجمركي لتتسـ بذلؾ خطتو            
رفع مف عقكبة الجنحة  23/08/2005بتاريخ  05/06إذا بصدكر األمر  ,بسمة التشديد نحك جريمة التيريب 

مع إضفائو لصفة الجناية عمى بعض أعماؿ التيريب كرصد ليا عقكبة  ,سنة  (20)لتصؿ إلى عشريف 
 :  كذلؾ في حالتيف(1)السجف المؤبد 

 1تيريب األسمحة 

عمى جريمة تيريب األسمحة بالسجف ,المتعمؽ بمكافحة التيريب  06-05مف األمر  14      تعاقب المادة 
؟  ىؿ ىي كؿ سبلح ميما كاف  في ىذا الصدد ىك ما المقصكد بعبارة األسمحة الكاردة في المادة ,المؤبد 
-97ككيؼ ما كاف شكمو حتى األسمحة البيضاء ؟ كىك الشيء الذم يقكدنا إلى البحث في نص األمر ,نكعو 
 .المتعمؽ باألسمحة ك الذخيرة لمبحث عف حؿ اإلشكاؿ  21/01/1997المؤرخ في  06

ككنو جاء خالي مف أم تعريؼ أك تحديد لممقصكد ,لكف حتى بالرجكع إلى ىذا األمر يبقى اإلشكاؿ مطركحا 
 .كاف ضـ في ثناياه تصنيفا لؤلسمحة إلى درجات  ,بعبارة السبلح 

مما  ,جاء بصيغة الجمع  14كمف جية أخرل نجد أف عبارة األسمحة الكارد في نص المادة  ,ىذا مف جية 
يدفعنا إلى التساؤؿ حكؿ ما إذا كانت عقكبة السجف المؤبد الكاردة في نص المادة المذككرة مقررة فقط لمف 

كاف العقكبة تقرر  ,أـ أف األمر ال يتعدل مجرد صياغة غير مقصكدة لذاتو   ,ييرب أكثر مف سبلح كاحد
حتى في حؽ الشخص الذم يضبط كىك سبلحا كاحدا ؟ كعميو فمف الضركرم إزالة الغمكض الذم يكتنؼ 

نص المادة كذلؾ بإعادة تدقيؽ صياغتيا ككف المسالة تتعمؽ بحريات األفراد التي تعتبر التشريع األداة المثمى 
 .التي يستند إلييا القاضي في حما يتيا

 

 

 
                                                           

 .المتعمؽ بمكافحة التيريب 06-05مف األمر  14المادة -  1
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 التيريب بدرجة الخطورة: 

 كيعبر عنو ,ىك الذم يحصؿ عندما تتكفر فيو الظركؼ األكثر شدة كخطكرة مف الظركؼ المشار إلييا سابقا 
إذ يرقى إلى درجة مف الخطكرة تيدد األمف الكطني  ،بالتيريب األكثر شدة ك خطكرة  "مكسى بكدىاف"األستاذ 

المتعمؽ بمكافحة  06-05مف األمر  15أك االقتصاد الكطني أك الصحة العمكمية كقد نصت عميو المادة 
 .تتحكؿ فيو جنحة التيريب جناية يعاقب عمييا بالسجف المؤبد  ,التيريب 

      فإذا كاف لنا في ىذا الصدد أف نعيب عمى المشرع انو لـ يضع معيارا مكضكعيا ضابطا يمكف مف 
خبللو التمييز بيف أفعاؿ التيريب ك التي تشكؿ تيديدا خطيرا لؤلمف الكطني أك االقتصاد الكطني أك الصحة 

مع اإلشارة إلى ا ف أم فعؿ ,كبيف أفعاؿ التيريب األخرل ال ترقى إلى ىذه الدرجة مف الخطكرة  ,العمكمية 
مف أفعاؿ التيريب ميما كانت درجتو فانو يشكؿ تيديدا ألحد ىذه المقكمات الثبلثة التي يسعى المشرع إلى 

 . المذككرة 14حمايتيا في نص المادة 
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 خالصة الفصل الثاني 

ف بنسبة متفاكتة ،فنجد ىذه        التيريب ظاىرة طالت العديد مف الدكؿ كالمناطؽ الحدكدية في العالـ ،كا 
المناطؽ تعيش عمى اقتصاد حدكدم ىش ،غالبا ما يعيؽ نمكىا الحضارم كيعرض نسيجيا االقتصادم 

 .كاالجتماعي لبلنييار

     عندما تككف المنطقة ذات كثافة سكانية ضعيفة، أك تعرؼ اندماجا قكيا مع باقي الدكؿ المجاكرة يظؿ 
االقتصاد محدكدا كدكف أىمية ، أما إذا كانت المنطقة غير حاضرة بقكة في السياسة كاالقتصاد ككانت 
العبلقات االقتصادية بيف البمداف المجاكرة ضعيفة أك منعدمة أم العبلقات الثنائية ، كىذا ما تعبر عنو 

المناطؽ الحدكدية لمكطف ، كالتي عرفت مؤخرا تنامي أشكاؿ عديدة مف الممارسات التجارية الغير الشرعية في 
 .مقدمتيا التيريب

 أصبح التيريب يشكؿ خطرا كاضحا عمى الصناعات الكطنية الجيكية كعمى تصنيؼ كتييئة المنطقة     
لئلدماج في السكؽ األكركبية، بؿ أثاره السمبية قد امتد كقعيا لتطاؿ كؿ المقكمات االقتصادم الكطني عمى 

 .سكاء

  تممؾ البمداف المتقدمة الكسائؿ كاإلمكانيات البلزمة لمكاجية أكضاع ك مخمفات التيريب عمى     
اقتصادياتيا، إال أف بمدنا كبناءا عمى العديد مف المؤشرات لـ يستكعب الخطكرة الحقيقية ليذه الظاىرة عمى 

 .االقتصاد الكطني ك مازاؿ ال يممؾ الكسائؿ كاإلمكانيات لقمع ىذه الظاىرة 

     ك بالرغـ مف كؿ ىذا فقد خصص ليا اىتماما بحيث ألميا بجميع األطر القانكنية التي مف شأنيا مؤل 
الفراغ كبالتالي مساعدة القائميف عمى مكافحة ىذه الظاىرة كالتنسيؽ بينيـ كالعمؿ كرجؿ كاحد في الميداف 
كبدكف إىماؿ تكعية سكاف المناطؽ الحدكدية بخطكرة التيريب كما يمكف أف يجمبو مف مخاطر كتركيج 

.المخدرات كاألسمحة التي تساعد عمى تطكر الجريمة داخؿ المجتمع



[ 'سطيف' دراسح حالح تالوديريح الجهىيح :الفصل الثالث ] 
 

32 
 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث  
فسطيبدراسة حالة بالمديرية الجيوية لمجمارك 



[ 'سطيف' دراسح حالح تالوديريح الجهىيح :الفصل الثالث ] 
 

33 
 

: تمييد

        بعد عرضنا لئلطار النظرم لظاىرة التيريب في الفصؿ األكؿ؛ كالذم يحتكم عمى أىـ المفاىيـ 
لجريمة التيريب في الفقو الدكلي كعند المشرع الجزائرم كمعرفة أركانو، أشكالو كأنكاعو، كما تطرقنا في عرض 

ظاىرة التيريب في الجزائر كمعرفة تقنيات ككسائؿ التيريب كاآلثار الناتجة عنو، ككذلؾ اآلليات القانكنية 
لمكافحتو في الفصؿ الثاني، نحف اآلف بصدد عرض الجانب التطبيقي كالذم مف خبللو يككف حمقة كصؿ 

لمعرفة ماىية الجمارؾ الجزائرية  (الفصؿ الثالث)بينو كبيف ما تـ طرحو نظريا، سيتـ التطرؽ في ىذا الفصؿ
كمعرفة األساليب المتبعة لمكافحة  (سطيؼ)كالييكؿ التنظيمي ليا، ككذا تعريؼ المديرية الجيكية لمجمارؾ 

.  ىذه الجريمة

: تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف

 ماىية المديرية الجيوية لسطيف: المبحث األول. 
 أساليب مكافحة جريمة التيريب: المبحث الثاني .
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– سطيف – ماىية المديرية الجيوية  :المبحث األول

     تـ إجراء الدراسة ك التي مكضكعيا يدكر حكؿ كاقع ظاىرة التيريب في الجزائر بالمديرية الجيكية 
. لمجمارؾ بسطيؼ،كقبؿ التطرؽ لمتعريؼ بيذه المؤسسة يجب أكال التعريؼ بالجمارؾ الجزائرية كمياميا

وميام الجمارك الجزائرية تعريف : المطمب األول

جمع كحماية الرسـك الجمركية ك السيطرة عمى عمى تعتبر الجمارؾ ىيئة أك سمطة في بمد ما، مسؤكلة      
تدفؽ السمع بما في ذلؾ الحيكانات ككسائؿ النقؿ ك األمتعة الشخصية ك المكاد الخطرة ك كؿ ىذا يتـ سكاء 

 1.داخؿ أك خارج البمد

       ك مف خبلؿ ىذا المطمب سكؼ يتـ التطرؽ إلى التعريؼ بالجمارؾ الجزائرية مف حيث المجاؿ الذم 
. تنشط فيو،ككذا مياميا ك الكسائؿ التي تعتمد عمييا،ككذلؾ التطرؽ إلى ىيكميا التنظيمي

 التعريف بالجمارك الجزائرية  :أوال

      تعتبر اإلدارة الجمركية الجزائرية ىيئة مف الييئات الحككمية التابعة لكزارة المالية، كما تمثؿ إحدل الـ 
األساسية التي تعتمد عمييا الدكلة لحماية كخدمة االقتصاد الكطني، كتقكـ بمراقبة التجارة الخارجية، إضافة 
إلى ككنيا أداة فعالة لضبط االقتصاد بصفة عامة، كضبط التجارة الخارجية بصفة خاصة، كتسير بكامؿ 
أعماليا تطبيؽ القكانيف كاحتراـ التشريعات التي تضـ المبادالت االقتصادية كتحركات األشخاص ككسائؿ 

لى الخارج  2.النقؿ البرية، البحرية، كالجكية مف كا 

  مجال نشاط إدارة الجمارك

 إف اإلدارة الجمركية تمارس عمميا في كافة اإلقميـ الجمركي، كذلؾ كفقا لمشركط المحددة في قانكف الجمارؾ، 
كما أنيا تنظـ منطقة خاصة لممراقبة عمى طكؿ الحدكد البحرية كالبرية، كتشكؿ ىذه المنطقة المطاؼ 

الجمركي، كما أف ىذا األخير يمثؿ كامؿ التراب الكطني أيف تقـك إدارة الجمارؾ بممارسة النشاطات المحددة 
 3.لمقانكف  صفا

                                                           
دراسة ميدانية بالمديرية الجيكية لمجمارؾ سطيؼ،مذكرة 'دكر اإلعفاءات الجمركية في جذب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر  :تمتاـ مريـ-  1

 .تخرج ماستر في العمـك المالية ك المحاسبة تخصص ماستر اقتصاد جمركي جامعة سطيؼ
' تماـ مريـ"مرجع سابؽ -  2
.  مف قانكف الجمارؾ الجزائرم28المادة -  3
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 1:كيشمؿ النطاؽ الجمركي ما يمي

 تككف المياه اإلقميمية كالمنطقة المتاخمة ليا كالمياه الداخمية، كما ىي محددة في: منطقة بحرية -
 .التشريع المعمكؿ بو

كمـ منو  (30)تمتد عمى الحدكد البحرية مف الساحؿ إلى خط مرسـك عمى بعد ثبلثيف : منطقة برية -
 .كمـ منو  (30)كعمى الحدكد البرية مف حد اإلقميـ الجمركي إلى خط مرسـك عمى بعد ثبلثيف 

كمـ  (30)كتسييبل لقمع الغش الجمركي يمكف عند الضركرة تحديد عمؽ المنطقة البرية مف ثبلثيف 
كمـ في  (400)كمـ كما أنو يمكف تمديد ىذه المسافة إلى غاية أربعة مئة  (60)إلى غاية ستيف 

 .الكاليات التالية تندكؼ، أدرار كتمنراست
  الميام الرئيسية إلدارة الجمارك

المياـ الرئيسية إلدارة تطكرت مياـ اإلدارة الجمركية كلـ تعد تقتصر عمى تحصيؿ كحماية االقتصاد : ثانيا
 2:تيتـ بما يمي  الكطني فقط بؿ أصبحت

 تقاسـ خدمة جمركية متكاممة مف خبلؿ تطكير منظمة عمؿ تحقيؽ تيسير حرية التجارة كأحكاـ الرقابة. 1 
 الجمركية؛

كفاءة تحصيؿ الضريبة الجمركية بما يحقؽ العدالة الضريبية؛ . 2

  تحقيؽ الشفافية كالمصداقية مف خبلؿ إقامة عبلقة مشاركة بيف مصمحة الجمارؾ كمجتمع األعماؿ3 

كالتجارة ما يساعد عمى تحقيؽ االلتزاـ التجارم؛ 

تنمية المكارد البشرية مف خبلؿ البرامج التدريبية كبناء القدرات مع تصميـ ىيكؿ تنظيمي فعاؿ يدعـ . 4 
 عممية اتخاذ القرار أحد في عيف االعتبار أفضؿ المعايير كالممارسات الدكلية، مع تكفير العمؿ

 مراجعة التشريعات كالتأكد باستمرار مف مبلءمتيا الظركؼ كمتغيرات العمؿ الجمركي مع التكصية. 5

حالتيا إلى جية االختصاص لتقرير ما يمـز بشأنيا . بالتعديبلت البلزمة كا 

  

                                                           

.  مف قانكف الجمارؾ الجزائرم29المادة   -1 
دراسة ميدانية بالمديرية الجيكية لمجمارؾ                            'دكر اإلعفاءات الجمركية في جذب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر  :تمتاـ مريـ-   2
مذكرة تخرج ماستر في العمـك المالية ك المحاسبة تخصص ماستر اقتصاد جمركي جامعة سطيؼ    سطيؼ،
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 ميام الحماية لمجمارك

   محاربة االّتجار غير الشرعي بالمخدرات ك مكافحة التيريب ك تبييض األمكاؿ ك بصفة عامة محاربة
 الجريمة المنظمة العػابرة لمحدكد؛

   السبلح ك المتفجرات ك المكاد الكيميائية ك المكاد )المشاركة في الحفاظ عمى األمف ك النظاـ العمكمييف
 ؛(الخطيرة

   ؛(الكتابات ك الكسائؿ األخرل المنافية لآلداب العامة)المشاركة في الحفاظ عمى اآلداب العامة 

   المشاركة في حماية المستيمؾ بالحرص عمى خضكع المكاد االستيبلكية غير الغذائية كالمنتجات
 المنزلية إلى مراقبة مطابقتيا لمعايير السبلمة كالصناعة؛

   الحرص عمى أمف األشخاص ك ممتمكاتيـ باالشتراؾ في البحث عف البضائع المحظكرة ك التي تشكؿ
 خطرا عمى الصحة ك المحيط؛

   الحرص عمى حماية اإلرث الكطني عمى الحدكد فيما يتعمؽ بالثركة الحيكانية كالنباتية الميددة
 باالنقراض؛

  مثؿ المنحكتات كالنقكش كالرسـك )الحرص عمى حماية اإلرث الطبيعي كالتاريخي كالفني كالثقافي كاآلثار
 كغيرىاالصخرية ككركد الصحراء كالخشب المتحجر كمكاد ما قبؿ التاريخ كاألعماؿ الفنية 

   حماية الممكية الفكرية المتعمقة باالختراعات كالرسـك كالنماذج الصناعية كعبلمات الصنع كالعبلمات
التجارية ضد التقميد ككذا حماية حقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة، كذلؾ تحت رعاية المنظمة العالمية 

 1 .لمممكية الفكرية

 الميام االقـتـصادية لمجمارك

  2تطبيؽ التشريع ك التنظيـ المسيريف لتنقػؿ البضائع عػبر الحػدكد بالتعاكف مع المؤسسات المعػنية؛ 

  تشجيع مبدأ المنافسة النزيية مف خبلؿ منع التصرفات غير النزيية كالغػش كالبحػث عػنيا كقػمعػيا؛ 

   تشجيع االستثمارات الكطنية كاألجنبية مف خبلؿ التسييبلت الجمركية كاألنظمة الجمركية المكضكعة
 ليذا الغرض؛

                                                           
1- https://douane.gov.dz/spip.php?article174 

2 -https://douane.gov.dz/spip.php?article172 
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  المشاركة في تطكير االستثمار خارج قطاع المحركقات؛ 

  المشاركة في كضع كتنفيذ إجراءات حماية المنتكج الكطني كتشجيعو ؛ 

  مساعػدة الشركات االقتصادية كمرافػقػتيا مف خبلؿ عػرض تجربة الجػمارؾ كالتسييبلت المنصكص عػمييا
 في التشريع الجمركي؛

   إعداد اإلحصائيات الخاصة بالتجارة الخارجية ك التي ال يمكف بدكنيا كضع سياسات التجارة الخارجية
 (ميمة المساعدة في اتخاذ القرارات)ك الداخمية لمببلد 

   مراقػبة صحة مصدر البضائع في حاؿ كجكد اتػفاقػيات مع بمد ما تنص عػمى منػح امتيازات تعريفية ك
 تجارية؛

   تػنفػيذ إجراءات الحظر المطبقة عمى االستيراد ك التصدير ك كذا عند الكصكؿ أك باتجاه بمد كاحد أك
 ؛(ميمة الحماية)عػدة بمداف 

  تطبيؽ إجراءات حفظ المنتكج الكطني ك حمايتو مف المنافسة غير النزيية لممنتجات األجنبية المستكردة 

 1الميام الجبائية لمجمارك

  تحصيؿ الحقكؽ ك الرسـك التي تخضع ليا البضائػع عػند استيرادىا؛ 

   إتاكات تقديـ الخدمات ك إتاكات استخداـ نظاـ اإلعبلـ اآللي ك  )تحصيؿ اإلتاكات الجمركية الخاصة
 ؛((SIGAD التسيير اآللي لممعطيات

  متابعة االمتيازات الجػبائية ك مػراقبػتيا؛ 

   قطاع البتركؿ ك المناجـ ك الككالة الكطػنية لتطكير  )أسستيا قػكانيف المالية ك القػكانيف الخػاصة
 ؛(... ANSEJ) كالككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب (ANDI) االستثمار

  نّصت عػمييا اتفاقػيات التعػريفة التفضيمية لمتأكد مف مشركعػية منػحػيا؛  

  متابعة إنتاج المحركقات ك تسكيػقػيا ك مراقػبة إنػتاجيا؛ 

   المػنجػّرة عػف خػرؽ القكانػيػف ك األنظمة التي تتكػمؼ  (الغرامات ك المصادرات)تحصيؿ العػػقػكبات
 الجمارؾ بتطبيقػيػا؛

                                                           
1 -https://douane.gov.dz/spip.php?article173 
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   الحػرص عػمى تطبيؽ القانكف الجمركي المسّير لحركة البضائع عند الدخكؿ أك الخركج مف التػراب
الكطني، بما فييا المسافريف ك سكاف الحدكد ك قمع أم مػخػالفة قػد تصػدر عف األشخاص أك 

 المؤسسات؛

   الحرص عمى الحراسة الجمركية الشاممة في النطاؽ الجمركي ك في المناطؽ المكضكعة تحت الحراسة
 الجمركية؛

   الحرص عمى تطبيؽ التشريع الخاص بالصرؼ عند المركر عبر الحدكد أك فيما تعمؽ بالقيمة لدل
 الجمارؾ لمبضائع المصرح بيا عند االستيراد أك التصدير؛

   مكافحة الغػش الجػػمػركي مػف خبلؿ إثبات مصػدر البضائع ك نكعػيا ك قػيػمػتيا لػدل الجػمارؾ بػغػيػة
؛  مراقػػبػة الحػقػكؽ ك الرسـك

   تطبيؽ إجراءات الرد بالمثؿ ضد الدكؿ التي قد تفرض إجراءات تعسفية ضد المنتكج الجزائرم عػمػى
 ؛(زيػادة الضػريبة)عػكػس المنتجات األخرل 

 1ميمة مساعدة اتخاذ القرار

  اإلدارة الجمركية تعد كتحمؿ إحصائيات التجارة الخارجية مف اجؿ تسييؿ اخذ القرار سكاء بالنسبة
 لمسمطات العمكمية أك بالنسبة لممتعامميف االقتصادييف

   بطمب مف السمطات العمكمية تقـك الجمارؾ بإعداد دراسات متخصصة حكؿ تطكر التجارة الخارجية ك
التنبؤات لتحصيؿ الرسكـ ك الحقكؽ الجمركية في إطار التحضير لمقكانيف المالية أك حكؿ اثر إجراء ما 

 . أك قرار ما سكؼ يؤخذ

 الوسائل األساسية إلدارة الجمارك: ثالثا

 مف أجؿ قياـ اإلدارة الجمركية بكافة مياميا كعمى أكمؿ كجو، البد ليا مف استعماؿ مجمكعة مف

 .الكسائؿ التي تساعدىا عمى أداء تمؾ المياـ بطريقة فعالة

 2: كتتمثؿ ىذه الكسائؿ فيما يمي1

                                                           
1 -https://douane.gov.dz/spip.php?article186 

دراسة ميدانية بالمديرية الجيكية لمجمارؾ                            'دكر اإلعفاءات الجمركية في جذب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر :تمتاـ مريـ-    2
 .سطيؼ،مذكرة تخرج ماستر في العمـك المالية ك المحاسبة تخصص ماستر اقتصاد جمركي جامعة سطيؼ  
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  تعتمد اإلدارة الجمركية في أداء مياميا عمى مجمكعة مف الكسائؿ تتمثؿ في:الوسائل القانونية. 1

 :مجمكعة مف القكانيف كاالتفاقيات كالتي يمكف ذكرىا فيما يمي

يعد القانكف الجمركي المرجع القانكني الذم تستمد منو الجمارؾ كافة اإلجراءات كاألنشطة  :قانون الجمارك. أ
التي تقـك بيا، فيك يمثؿ أىـ أسس كمككنات اإلطار التشريعي لمعمؿ الجمركي، كما يعتبر مف األمكر اليامة 

الجمركية كتطكيرىا؛  لتحديث اإلدارة

كىك عبارة عف مجمكع األنظمة كالقكانيف المطبقة عند التصدير كاالستيراد، كما يطبؽ  :التشريع الجمركي. ب
عمى تداكؿ كصكر البضائع، رؤكس األمكاؿ ككسائؿ األداء سكاء تعمؽ األمر بتحصيؿ الضرائب كالرسـك 

الجمركية، كردىا في بعض األحياف، كعند تطبيؽ إجراءات الحظر كالقيكد األخرل ككذا مراقبة تطبيؽ الصرؼ 
 كأيضا األحكاـ المتعمقة مكافحة التيريب كقمع الغش التجارم ك الجبائي؛

ىي اتفاقيات تعقدىا دكلة مع غيرىا مف الدكؿ مف خبلؿ األجيزة  :االتفاقيات والمعاىدات الدولية. ت
التجارية فيما بينيا تنظيما عاما يشمؿ جانب مف المسائؿ التجارية كغيرىا  الدبمكماسية بعرض النسيـ العبلقات
كمف ضمف االتفاقيات الدكلية  أك االتفاقيات في قمة التشريع الجمركي؛ مف األمكر، كتككف ىذه المعاىدات

البضائع، اتفاقية كيكتك الخاصة  التي تعمؿ بيا اإلدارة الجمركية تجد االتفاقيات الدكلية حكؿ تعييف كترميز
بتبسيط كتسييؿ األنظمة الجمركية، كما أف ىناؾ معاىدات دكلية تخص المبادالت التجارية المكجكدة بيف 
بمديف أم استيراد ك تصدير السمع بيف بمديف، كىناؾ اتفاقيات التعاكف اإلدارم المتبادؿ مف اجؿ الكقاية مف 

المخالفات الجمركية ك البحث عنيا ك مكافحتيا؛ 

كىي تتمثؿ في العنصر البشرم المتمثؿ في إطارات ك أعكاف الجمارؾ ك ىـ أعكاف :الوسائل البشرية. 2
الدكلة، إذ أف تنظيـ اإلدارات في مصالح الجمارؾ تختمؼ باختبلؼ المياـ المككمة إلييـ ابتدءا مف المدير 

العاـ إلى غاية عكف المراقبة، كما أنيا تعتبر مف المحاكر األساسية لعممية مكافحة الغش، ك كعيا منيا بتمؾ 
األىمية، قامت إدارة الجمارؾ باالنتباه ليذه المسألة ك أكلتيا العناية الكبيرة ك خاصة مف خبلؿ برنامج 

 1993.1اإلصبلح ك العصرنة التي بدأت في تطبيقو منذ سنة 

 

                                                           
جامعة يكسؼ بف خدة  دكر الجمارؾ في ظؿ اقتصاد السكؽ أطركحة مقدمة لنيؿ درجة دكتكراه دكلة في العمـك االقتصادية: زايد مراد - 1
 .440كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير ص  (الجزائر سابقا  ) 
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 :الوسائل المادية والتقنية .

انو لمف الضركرم عمى كؿ ىيئة تكفير أدنى الكسائؿ المادية ك التقنية التي مف شأنيا تحقيؽ األىداؼ     
المسطرة، ك ينبغي أف تككف تحت تصرؼ المصالح المكمفة بتحضير ك تنفيذ المراقبة البلحقة، كؿ الكسائؿ 
المبلئمة ك التي يمكف اف تتطكر ك فقا لمتطمبات مكافحة الغش الجمركي، ك التي تساعدىـ عمى سرعة 

  .تجميع المعمكمات ك بالتالي اإليقاع بالمخالفيف في اقرب اآلجاؿ

  :الوسائل المادية

تتطمب المراقبة البلحقة تحركات إلى محبلت المتاجرة ك أماكف الصنع، ك لذلؾ فمف الميـ اكتساب كسائؿ 
النقؿ باإلضافة إلى ذلؾ فإف تبسيط اإلجراءات الجمركية تستدعي إدخاؿ معايير تسمح بالجمركة في مكاف 

ىناؾ كسائؿ مادية أخرل البد اف تتكفر عمييا مصالح  .اإلقامة ك تكفير الكسائؿ المبلئمة لتأدية ىذه الميمة
ك غيرىا، نظرا ألىميتيا الكبيرة  (أجيزة الياتؼ، الفاكس، التمكس)مكافحة الغش ككسائؿ اإليصاؿ المختمفة 

 في تمقي المعمكمات المختمفة المتعمقة بتيارات الغش

  :الوسائل التقنية

إف إدارة الجمارؾ مدعكة لمعالجة معمكمات كثيرة، ك عمييا االستفادة مف تقنيات اإلعبلـ اآللي الحديثة، ك 
المجكء إلى ىذه التقنيات يتـ مف أجؿ مراقبة البضائع ك جمركتيا بصفة عامة، ك في ميداف مكافحة الغش 

فإنو مف الكاضح أكثر مف أم كقت سبؽ، انو مف الصعب تتبع تطكر الغش باالعتماد عمى  .بصفة خاصة
المكارد البشرية فقط، بؿ يجب تغطيتو بطريقة عصرية مؤسسة عمى أداة اإلعبلـ اآللي، التي تسيؿ التعرؼ 

عند الجمركة، كما يمكف استعمالو بنجاح لدعـ تحضير المراقبة . عمى البضائع ك األشخاص المشتبو فييـ
البلحقة، خصكصا إجراءات االنتقاد المطبقة عمى العمميات التجارية محؿ المراقبة، ك ما يمكف ذكره في ىذا 
المجاؿ، أف إدارة الجمارؾ تعاني مشكؿ نقص الكسائؿ المادية منذ فترة طكيمة، ك معمـك أف ىذا النقص في 
الكسائؿ المادية سيؤدم الى إعاقة الجمارؾ في أداء مياميا، بؿ انو في بعض األحياف يقؼ حاجزا دكف 

 1.قياميا بيذه المياـ كمية

 

                                                           
جامعة يكسؼ بف خدة  دكر الجمارؾ في ظؿ اقتصاد السكؽ أطركحة مقدمة لنيؿ درجة دكتكراه دكلة في العمـك االقتصادية: زايد مراد-  1
 442 ك441كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير ص  (الجزائر سابقا  ) 
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 :الييكل التنظيمي لممديرية العامة لمجمارك:ثانيا

 :     تتككف المديرية العامة لمجمارؾ عمى ما يمي

. دراسات  (2)مديرم .1
 ستة رؤساء دراسات .2
 .المفتشية العامة لمجمارؾ .3
. المديريات المركزية .4

 مديرية األمف ك النشاط العممياتي لمفرؽ -
 مديرية العصرنة ك االستشراؼ  -
 مديرية اإلعبلـ كاالتصاؿ -
 مديرية المكارد البشرية  -
 مديرية إدارة الكسائؿ  -

كتشمؿ سبعة رؤساء دراسات . 2

. المفتشية ك يسيرىا نص خاص. 3

: المديريات اآلتية. 4

. مديرية التشريع ك التنظيـ ك المبادالت التجارية. أ

. مديرية الجباية ك التحصيؿ. ب

. مديرية األنظمة الجمركية. ت

. مديرية الرقابة البلحقة. ث

. مديرية االستعبلـ الجمركي. ج

. مديرية المنازعات. ح

. مديرية العبلقات العامة ك اإلعبلـ. خ

. مديرية التككيف. د

. مديرية الكسائؿ المالية. ذ



[ 'سطيف' دراسح حالح تالوديريح الجهىيح :الفصل الثالث ] 
 

42 
 

. مديرية اليياكؿ القاعدية. ر

:   يبيف تنظيـ المديرية العامة لمجمارؾ02الشكؿ رقـ ك

كالييكل التنظيمي لممديرية العامة لمجمار:  02 رقم الشكل  

 

 https://douane.gov.dz/spip.php?article170: المصدر

 

 

 

 



[ 'سطيف' دراسح حالح تالوديريح الجهىيح :الفصل الثالث ] 
 

43 
 

التعريف بالمديرية الجيوية سطيف  :المطمب الثاني

سيتـ التطرؽ في ىذا المطمب إلى نشأة المديرية الجيكية لمجمارؾ بسطيؼ ك مياميا،كما سيتـ تكضيحو فيما 
 1 :يمي

" سطيف"نشأة المديرية الجيوية لمجمارك  :أوال

 المؤرخ في 76-91 بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 1991    تـ إنشاء المديرية الجيكية بسطيؼ سنة 
 كتضـ 27/12/1993 المؤرخ في 331-93: المعدؿ ك المتمـ بالمرسـك التنفيذم رقـ16/03/1991

 .مفتشيات أقساـ جمارؾ سطيؼ،بجاية،جيجؿ،برج بكعريريج

، شرقا كاليتي (بجاية كجيجؿ)   يحد إقميـ المديرية الجيكية لمجمارؾ بسطيؼ، شماال البحر األبيض المتكسط 
 سكيكدة كميمة، كمف الغرب كالية تيزم كزك، المدية كالبكيرة، كمف الجنكب كاليات بسكرة، باتنة كالجمفة،

كتمارس مياميا أك اختصاصيا عمى نطاؽ خمس كاليات كالتي .  كيمكمتر مربع34263كتغطي مساحة 
سطيؼ، بجاية، جيجؿ، برج بكعريريج،المسيمة كذلؾ مف خبلؿ كجكد أربع مفتشيات أقساـ التي : تتمثؿ في

 :تتمثؿ فيما يمي

 .مفتشية أقساـ الجمارؾ بسطيؼ . 1

 .مفتشية أقساـ الجمارؾ ببجاية. 2

 .مفتشية أقساـ الجمارؾ جيجؿ. 3

 .مفتشيو أقساـ الجمارؾ ببرج بكعريريج . 4

 "سطيف" ميام المديرية الجيوية لمجمارك :ثانيا

: تقـك المديرية الجيكية لمجمارؾ بسطيؼ بمجمكعة مف المياـ كالتي يمكف ذكر أىميا فيما يمي 

 .السير عمى إعبلمية جميع مصالح المديرية الجيكية كنشاطاتيا- 

 .السير عمى السير الحسيف لمنظاـ اإلعبلمي لمجمارؾ كعمى ضماف أمانو- 

                                                           
' سطيؼ'كثائؽ ك مجبلت مف المديرية الجيكية لمجمارؾ -  1
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 .ضماف صيانة تجييزات اإلعبلـ اآللي الخاصة بالمديرية الجيكية بسطيؼ ككؿ ما يتعمؽ بو- 

 تنظيـ االحتفاالت المحمية إلدارة الجمارؾ كالماركة في تمثيؿ اإلدارة في جميع االحتفاالت الكطنية- 

 .كالمناسبات الرسمية

 .تسيير كمتابعة نشاط االستقباؿ التابع لممديرية الجيكية بسطيؼ- 

 .متابعة نظاـ تسيير الطعكف كالشكاكل المقدمة مف طرؼ المتعامميف االقتصادييف- 

 .متابعة نظاـ نجاعة مصالح المديرية الجيكية- 

 .جمع كاستغبلؿ المعمكمات الخاصة بالغش مع الدرؾ الكطني- 

 ."سطيف"الييكؿ التنظيمي لممديرية الجيكية لمجمارؾ

 :   تضـ المديرية الجيكية لمجمارؾ سطيؼ أربع مديريات فرعية،يمكف تكضيحيا فيما يمي

 :تضـ ثبلثة مكاتب جيكية كالمتمثمة في: المديرية الفرعية لمتقنيات الجمركية . أ
 .مكتب التنظيـ كالجباية -1
 .مكتب عناصر فرض الضريبة كمتابعة القباضات -2
 .مكتب األنظمة الجمركية -3
 : تضـ ثمة مكاتب جيكية المتمثؿ في:المديرية الفرعية لممنازعات الجمركية والتحصيل . ب
 .مكتب المنازعات كالمصالحات -1
 .مكتب المتابعات الفعالية -2
 .مكتب متابعة تنفيذ القرارات القضائية كالمصالحات -3
 : تضـ ثبلثة مكاتب جيكية تتمثؿ في:المديرية الفرعية لالتصال واإلعالم اآللي . ت
 .مكتب اإلعبلـ اآللي -1
 .مكتب المجاعة كاإلحصائيات -2
 .مكتب االتصاؿ -3
 : تقـ ثبلثة مكاتب جيكية تتمثؿ في:المديرية الفرعية إلدارة الوسائل - ث
 .مكتب تسيير المستخدميف كالتككيف -1
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 .مكتب  الكسائؿ االمتدادية -2
 .مكتب الميزانية ك المحاسبة -3

 المتعمؽ بتعميـ المصالح 2011 ديسمبر 8 المؤرخ في 421-11    ككفقا لممرسـك التنفيذم رقـ
 المحدد 2012 أكت 27الخارجية المديرية العامة لمجمارؾ، كالقرار المشترؾ ما بيف الكزارات المؤرخ في 

الجيكية لمجمارؾ، يمكف تمخيص الييكؿ التنظيمي لممديرية الجيكية لمجمارؾ سطيؼ  تنظيـ المديريات
 :في الشكؿ التالي

 1"سطيف" الييكل التنظيمي لممديرية الجيوية لمجمارك:03الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. المديرية الجيكية لمجمارؾ بسطيؼ: المصدر

                                                           
 في قمب التطكر االقتصادم مجمة عدد خاص يصدر عف المديرية الجيكية لمجمارؾ سطيؼ-  1

 

سطيف للجوارك الجهىي الودير  

 

 

المديرية 

الفرعية للتقنيات 

 الجمركية

المصلحة 

الجهوية 

 لإلشارة

 

قسم االستعالم 

 و التحقيق

المديرية 

الفرعية لإلدارة 

 و الوسائل

المديرية 

الفرعية لإلعالم 

 اآللي و االتصال

المديرية الفرعية 

للمنازعات   

الجمركية و 

 التحصيل

 

 مفتشيات األقسام للجمارك

 

 
 

سطيف.ج.أ.م  

 

 

 

جيجل.ج.أ.م  

 

 

برج .ج.أ.م

 بوعريريج

 

 

 

 

بجاية.ج.أ.م  
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أساليب مكافحة التيريب  :المبحث الثاني

عن طريق الفرق الجمركية  :المطمب األول

 تعريف الفرق الجمركية:أوال
  تعتبر الفرؽ الجمركية مف بيف مصالح إدارة الجمارؾ المكمفة بمكافحة االتجار غير الشرعي فيي تمعب دكرا

د / ـ ع ج  / 33أساسيا في قمع الممارسات التجارية غير الشرعية، كقد نصت المادة الثانية مف المقرر رقـ 
: "  المتضمف تنظيـ كمكقع كقائمة كترميز الفرؽ الجمركية عمى أنو1999 نكفمبر 27 المؤرخ في 400ا ـ د 

تعتبر الفرؽ الجمركية كحدة ىيكمية لممصمحة الفعمية إلدارة الجمارؾ كميمتيا ىي السير عمى مجمؿ اإلقميـ 
الجمركي كخارج مقرات المصالح المكمفة بأعماؿ المعاينة كالتصفية كالمراقبة الكثائقية كتحصيؿ الحقكؽ 
كالرسـك أيا كانت طبيعتيا عمى تطبيؽ التشريع كالتنظيـ كاإلجراءات المنصكص عمييا في مجاؿ التجارة 

. 1الخارجية
 :   كتتككف ىذه الفرؽ الجمركية مف تسعة فرؽ كالتي سنكضحيا في الجدكؿ التالي

 الفرق الجمركية: 02الجدول رقم 

الفرقة الرمز 
الفرقة البحرية  01
فرقة الحراسة العامة  02
الفرقة التجارية  03
فرقة تفتيش المسافريف  04
الفرقة المتجكلة  05
الفرقة المتنقمة  06
فرقة األمف  07
فرقة المحركقات  08
فرقة متعددة المياـ  09

المديرية الجيكية لمجمارؾ بسطيؼ : المصدر
: عمى الفرؽ المتنقمة كما سيتـ تكضيح مككنات ك مياـ ىذه الفرؽ' سطيؼ 'كتعتمد المديرية الجيكية لمجمارؾ 

                                                           
دكر قانكف مكافحة التيريب في قمع التجارة غير الشرعية الجمارؾ في ظؿ اقتصاد السكؽ أطركحة مقدمة لنيؿ درجة دكتكراه دكلة في : بكدكخة ليندة -  1

 .442 ك441كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير ص  (الجزائر سابقا  )العمـك االقتصادية جامعة يكسؼ بف خدة 
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 تتككف ىذه الفرؽ مف عدد مف األعكاف يختمؼ مف منطقة إلى أخرل نجد عمى  :الفرق المتنقمة
رأس كؿ فرقة رئيس الفرقة الذم يعمؿ تحت سمطة المفتش الرئيسي لمفرؽ،تمعب ىذه الفرؽ دكرا ىاما في 
 1.مكافحة الغش ك التحرم عنو خاصة فيما يتعمؽ بالسمع المكجكدة بصفة غير شرعية عمى اإلقميـ الجمركي

يمكف لؤلعكاف المكمفيف  ,       انطبلقا مف المعمكمات المتحصؿ عمييا حكؿ تيارات التيريب بمنطقة معينة 
ىذه المياـ مخكلة أساسا لمصالح الفرؽ  ,بقمع التيريب رسـ خطة محكمة لمكشؼ عف ىذه الجرائـ كضبطيا 
حراسة الشكاطئ ك  البحرية كالجكية ، ،التي تعمؿ عمى تكفير الحراسة الدائمة عمى مستكل المنافذ البرية 

كتتـ الرقابة   , المطارات ككؿ المناطؽ التي تخضع لمرقابة الجمركية كالعمؿ عمى إفشاؿ محاكالت التيريب
  .الخ......الحكاجز ك الدكريات الكمائف الجمركية عف طريؽ الفرؽ كفقا لتقنيات عممياتية عدة أىميا 

  الحواجز 

      المراقبة الجمركية البرية  عبارة عف عممية ميدانية يتـ مف خبلليا تكقيؼ األشخاص ككسائؿ النقؿ 
خضاعيا لمتفتيش كالمراقبة قصد التأكد مف الكضعية القانكنية لمبضائع المنقكلة  كيمكف لؤلعكاف  ,السيارة كا 

المكمفيف بيذه المياـ استعماؿ جميع اآلالت المناسبة أك الكسائؿ المادية لسد الطريؽ قصد تكقيؼ كسائؿ النقؿ 
 .يسمى بالحاجز  عندما ال يمتثؿ سائقكىا ألكامرىـ كىذا ما

كما يجب أف تسمح بتحقيؽ اكبر فعالية  , كالمركنة ةالخؼ ,المراقبة عف طريؽ الحكاجز يجب أف تتميز بتاميف 
 : حيث تظير أىميتيا فيما يمي ,ممكنة في ضبط الميربيف كتاميف اكبر لؤلعكاف كاألشخاص اآلخريف 

 .مراقبة كحراسة الشريط الحدكدم البرم كالبحرم  •

 .ال سيما بالنطاؽ الجمركي  ,تأدية مياـ الضبطية الجمركية الخاصة  •

عف طريؽ التأكد مف الكضعية القانكنية لمبضائع ,تأدية مياـ المراقبة عمى طكؿ اإلقميـ الجمركي  •
 .الحساسة لمغش 

 أك القكانيف كاألنظمة التي تكمؼ إدارة الجمارؾ بتطبيقيا ,معاينة أم مخالفة لمتشريع الجمركي  •

 

 

                                                           
دكر قانكف مكافحة التيريب في قمع التجارة غير الشرعية الجمارؾ في ظؿ اقتصاد السكؽ أطركحة مقدمة لنيؿ درجة دكتكراه دكلة في : بكدكخة ليندة -  1

العمـك االقتصادية جامعة يكسؼ بف خدة 
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 الدوريات 

انطبلقا مف  ,قصد مباغتة الميربيف كتتبع طرقيـ ,       بعض الفرؽ تتحرؾ ميدانيا في شكؿ دكريات 
كيتعمؽ األمر عمى  ,استكشاؼ المنطقة كجمع المعمكمات البلزمة حكؿ عمميات التيريب الممكنة كاتجاىيا 

 .فرؽ الحراسة العامة أك الفرؽ المتعددة المياـ  ,الفرؽ المتجكلة  ,الخصكص بالفرؽ المتنقمة 

غير متكاجد )عمى متف األحصنة أك الجماؿ , (دكرية راجمة)يمكف أف تتـ الدكريات مشيا عمى األقداـ 
 .كما يمكف أف تتـ بالسفف أك الطائرات المركحية  ,عمى الدراجات النارية أك السيارات  (بالجزائر

تعتمد عمى تقنية الكمائف لمفاجأة الميربيف كاعتراض  ,الدكريات التي تقـك بيا الفرؽ خاصة البرية منيا 
عكس أساليب العمؿ  ,حيث أف المراقبة الفجائية كثيرا ما تتميز بالفعالية في ضبط الميربيف  ,طريقيـ 

فكثيرا ما يكظؼ  ,التقميدية المكشكفة التي اعتاد عمييا الميربكف فأصبحكا يمارسكف إستراتيجية مضادة ليا 
كيعممكف  ,فيتنقمكف خمفيـ خفية أينما ذىبكا ,الميربكف أشخاصا مكمفيف بمراقبة تحركات فرؽ الجمارؾ 

ليتخذكا  (عف طريؽ الياتؼ النقاؿ)الميربيف حيف دخكؿ أعكاف الجمارؾ مقر الفرقة كحيف خركجيـ منيا 
كما أف الميربيف غالبا  , احتياطاتيـ البلزمة ك يتمكنكا مف اليركب ببضاعتيـ  كاإلفبلت مف قبضة الجمارؾ

 .ما يستعممكف سيارات كاشفة تتقدـ طريقيـ قصد التأكد مف عدـ كجكد حكاجز 

 الكمين 

          تعتمد بعض الفرؽ الجمركية عمى نصب الكمائف لئليقاع بالميربيف مستعمميف في ذلؾ كسائؿ 
 .بسيطة مستغميف جغرافية المكاف كالطبيعة المحيطة بمكاف الكميف 

تستعمؿ الكمائف فكؽ الطرؽ المعتاد استغبلليا لمتيريب ك يشترط أف تأخذ الحيطة ك الحذر ك السرية التامة 
 .لنجاح الكميف لئليقاع بالميربيف مع دراسة الكسائؿ المستعممة عند المسمؾ لتصدم ليا بكسائؿ مناسبة ليا 

كالعدد  (contrebandes) يكضح عدد مخالفات جريمة التيريب الجمركي كالمصالح األخرل01قـركالجدكؿ 
اإلجمالي لمخالفات جريمة التيريب الجمركي التي قامت بيا الفرؽ المتنقمة التابعة لممديرية الجيكية لمجمارؾ 

 :2021 إلى غاية سنة 2017في الفترة الممتدة مف سنة ' سطيؼ'
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 عدد مخالفات التيريب الجمركي والمصالح األخرى: 03الجدول رقم
المبمغ اإلجمالي لمخالفات التيريب جرائـ التيريب السنة 
2017 174 1.435.916.054,05 
2018 203 1.716.284.368,55 
2019 190 1.742.845.222,45 
2020 235 1 966 510 145,30   
2021 318 6 823 383 647,30   
 13.684.939.437.65 896المجمكع 

المديرية الجيكية لمجمارؾ بسطيؼ : المصدر
: المكالي يكضح معطيات الجدكؿ كما يمي (04)كالشكؿ رقـ 

عدد جرائم التيريب  (04)الشكل رقم 

 
 

 :مف إعداد الطمبة بناءا عمى إحصائيات مكاف الدراسة: المصدر
نبلحظ بأف عدد جرائـ التيريب شيدت تناقص في سنة  (05)كالشكؿ رقـ (1)مف خبلؿ الجدكؿ رقـ          

 بسبب جائحة ككركنا كالتي كانت السبب في نقص تنقؿ األفراد مف ك إلى الخارج كغمؽ الحدكد بينما 2019
. 2021 ك لؤلسؼ عرفت تزايد بنسة كبيرة سنة 2021 كسنة 2017تزايد بيف سنة 
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: التفتيش الجمركي: ثالثا

 :التفتيش في إدارة الجمارؾ نجده نكعاف

 تفتيش األشخاص والبضائع ووسائل النقل :

: تفتيش األشخاص ومراقبة ىويتيم- 1

 مف 41يتـ ىذا التفتيش مف قبؿ أعكاف الجمارؾ في إطار الفحص كالمراقبة الجمركية كما نصت عميو المادة 
قانكف الجمارؾ مع مراعاة االختصاص اإلقميمي لكؿ فرقة، إذف فالمشرع الجزائرم اعترؼ ألعكاف الجمارؾ 

ف اقتضى األمر إخضاعيـ لمفحكص الطبية في حدكد ما أقرتو المادة   مف قانكف 42بحؽ تفتيش األشخاص كا 
الجمارؾ أم بعد الحصكؿ عمى رضاه الصريح كفي حالة رفضو يقدـ أعكاف الجمارؾ لرئيس المحكمة 
المختصة إقميميا طمب الترخيص بذلؾ كيمكف لمقاضي الذم رفع أمامو طمب الترخيص أف يأمر أعكاف 

الجمارؾ بالقياـ بفحكصات طبية كيعيف فكرا الطبيب المكمؼ بإجرائيا غير أف ىذا اإلجراء ال يتـ المجكء إليو 
إال استثنائيا، أم عند كجكد شؾ قكم أك معالـ تكحي بكجكد غش أك تيريب كىذا ناتج عف ككف أف ىذا 

 .اإلجراء يمس بكرامة كحرية األشخاص

: تفتيش البضائع ووسائل النقل-  2

بضائع دخمت  )يمكف ألعكاف الجمارؾ المجكء إلى تفتيش البضائع في حالة البحث عف الغش أك التيريب
، ككذلؾ تفتيش البضائع المستكردة أك المعدة لمتصدير  مف أجؿ (تيريبا أك تمت حيازتيا بصفة غير شرعية

 مف قانكف الجمارؾ 66التأكد مف صحة البيانات المكضحة عمى التصريح كىذا حسب ما تشير إليو المادة 
كما يمكف أف يتـ التفتيش عمى . كىنا يتـ التأكد مف أف الحائز أك المالؾ قد أتـ كؿ اإلجراءات الضركرية

 مف قانكف الجمارؾ ككذلؾ تفتيش أمتعة المسافريف يتـ مف قبؿ 49الطركد البريدية كىذا كفقا ألحكاـ المادة 
. فرقة تفتيش المسافريف بمطار سطيؼ

الخ كىذا ...أما فيما يخص كسائؿ النقؿ فالمراقبة تمس كؿ كسائؿ النقؿ بدكف استثناء كالسيارات، الطائرات
 . مف قانكف الجمارؾ كخاصة كسائؿ نقؿ المسافريف عبر كامؿ إقميـ اختصاص الفرؽ43طبقا ألحكاـ المادة 
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 التفتيش المنزلي :

الجبمية         عمميات التيريب تككف ليبل كنيارا بحيث يمجأ الميربكف إلى المنازؿ الكاقعة عمى المناطؽ
 47كحتى في المدف  لتخزيف بضاعتيـ، كمف بيف أدكات مكافحة التيريب التفتيش المنزلي حيث نصت المادة 

: مف قانكف الجمارؾ عمى حالتيف

: التفتيش المنزلي داخل النطاق الجمركي- 1

 مف قانكف الجمارؾ يخضع البحث عف البضائع التي تمت حيازتيا غشا 47/1كفؽ ما نصت عميو المادة 
ككذا البضائع الحساسة لمغش كالتيريب كالمحددة بقرار كزارم مشترؾ بيف الكزير المكمؼ بالمالية كالكزير 

 مف قانكف الجمارؾ كالتي تخضع حيازتيا إلى 226المكمؼ بالتجارة المازكت مثبل كالمشار إلييا في المادة 
كثائؽ قانكنيتيا إلى المكافقة الكتابية مف الجية القضائية المختصة كبعد الحصكؿ عمى المكافقة يرافقيـ في 

. ذلؾ أحد مأمكرم الضبط القضائي

: (في اإلقميم الجمركي )التفتيش المنزلي خارج النطاق الجمركي-2

     ىنا يتـ البحث عف البضائع التي تمت متابعتيا عمى مرأل العيف دكف انقطاع ككؿ تفتيش منزلي غير 
مرخص بو يعتبر انتياكا لحرمة منزؿ كالتي تمثؿ جنحة يعاقب عمييا بالسجف مف عاـ إلى خمسة أعكاـ 

.  مف قانكف العقكبات الجزائرم295 كذلؾ حسب المادة 10000إلى   كبغرامة مالية

     كسيتـ عرض حالة عف عممية مكافحة التيريب قامت بيا الفرقة المتنقمة التابعة لمفتشيو أقساـ الجمارؾ 
: برج بكعريريج 

 عرض الوقائع مع معمومات إضافية 

في اليـك السادس كالعشريف مف شير سبتمبر مف عاـ ألفيف ك عشركف  كاثر قيامنا بنصب حاجز نظامي 
الثانية (14:30)كحكالي الساعة  (محطة عيف زادة)غرب باتجاه سطيؼ -عمى مستكل الطريؽ السيار شرؽ

:- حاممة الرقـ التسجيؿBOXERكالنصؼ زكاال قمنا بتكقيؼ مركبة بيضاء المكف مف نكع بيجك بككسار 
xxxxxxx قدـ لنا السائؽ الكثائؽ الخاصة بو ك بالمركبة ، كعند استفسارنا عف ما يحممو مف بضاعة ، 

مصرح بأنو يحمؿ عطكر مختمفة األنكاع الصنع ، قمنا بتفتيش المركبة تفتيشا أكليا فتبيف كجكد بضاعة أجنبية 
قمنا  (عطكر فرنسية )مكسكمة باسـ شركة محمية تخفي بضاعة أجنبية أخرل بدكف ك سـ  (عطكر مختمفة)

باقتياد المركبة كسائقيا إلى مقر الفرقة مف أجؿ استكماؿ التفتيش الدقيؽ لممركبة كلمبضاعة كالقياـ باإلجراءات 
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حيث صرح أف البضاعة المتمثمة في العطكر المختمفة ليست  " ssss" "تـ سماع أقكاؿ السيد. القانكنية البلزمة
 كأنو ناقؿ عمكمي لمبضاعة ككاف متكجيا لمدينة سطيؼ لتسميميا …………ممؾ لو كأنيا ممؾ لمسيد 

 27/09/2020: بتاريخ. كفؽ الفاتكرة المسممة لو  ………… لشخص يدعى

عطكر )كتـ سماع أقكالو حيث صرح لنا أف البضاعة المكقكفة : ..........حضر إلى مقر الفرقة المدعك 
ىي ممؾ لو كقاـ بالحصكؿ عمييا مف السيد الذم قاـ بتحرير الفاتكرة كالكصؿ المسمـ  (أجنبية مختمفة األنكاع 

مف طرؼ الناقؿ العمكمي لمصالحكـ لتصفية الديف الذم بينيما كقاـ بتحكيميا إلى مدينة سطيؼ لبيعيا لمسيد  

مخالفة جمركية متمثؿ في حيازة بضاعة أجنبية حساسة لمتيريب مف دكف : رفعت ضد السيد  -............
/ 05 مف األمر 16، 02،12 مف قانكف الجمارؾ كالمكاد336 ك 324 ،226،246،303كثائؽ كفقا لممكاد 

 المتعمؽ بمكافحة التيريب، القاضية بدفع غرامة مالية تساكم عشر مرات 23/08/2005 المؤرخ في06
 -10X(دج 1.200.000,00+ دج 1,233,000,00 ): القيمة المدمجة لمبضاعة ككسيمة النقؿ أم

دفع مبمغ مالي . -  دج أم أربع كعشركف مميكف كثبلثمائة كثبلثكف ألؼ دينار جزائرم24.330.000.00
مميكف كىنا ألؼ دينار جزائرم يقـك مقاـ مصادرة كسمة النقؿ المستعممة في ) دج 1,200,000,00يساكم 

قمنا بإعادة تسميـ كسيمة .  مف قانكف الجمارؾ 336 ر246الغش كالتي تـ رفع اليد عنيا طبقا لنص المادة 
:- بككسار بيضاء المكف الحاممة لرقـ التسجيؿ رقـ BOXERالنقؿ المتمثمة في شاحنة صغيرة مف نكع بيجك 

 إلى مالكيا باعتباره ناقؿ عمكمی حسف النية تطبيقا إلحكاـ المادة V: كالرقـ التسمسمي في الطراز 03502-
 20/212 مف قانكف الجمارؾ كضعت البضاعة المحجكزة في قائمة الجرد رقـ246

 تحت مسؤكلية السيد قابض الجمارؾ ببرج بكعريريج بصفتو المكدع لديو كالمتابع، ك 2020/ 09/28بتاريخ 
" .  مف قانكف الجمارؾ 244ىذا تطبيقا ألحكاـ المادة 
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  عن طريق مكاتب المراقبة القبمية والبعدية الرقابة الجمركية:المطمب الثاني

إف كجكد رقابة فعالة تسمح إلدارة الجمارؾ اإلنقاص مف حدة الغش التجارم، ك تعتبر ىذه الكسيمة قانكنية، 
حيث نجد اف المشرع منح ألعكاف الجمارؾ في إطار ممارسة مياميـ جممة مف االمتيازات تمكنيـ مف تطبيؽ 

الرقابة الجمركية عمى البضائع، األشخاص ككسائؿ النقؿ ك ىذا فالرقابة الممارسة في إطار قمع عمميات 
 :الغش خاصة التجارم منيا، نجدىا في

 . مف قانكف الجمارؾ41مبدأ عاـ تضمنتو المادة 

 .الرقابة المسبقة. 

 .الرقابة البلحقة. 

 :الرقابة المسبقة: الفرع األول

 :تتمثؿ الرقابة المسبقة في 

 .فحص الكثائؽ -
 .الفحص المادم لمبضائع -

 :فحص الوثائق: أوال

 مف قانكف الجمارؾ عمى ضركرة كجكد تصريح مفصؿ لكؿ العمميات االستيراد ك التصدير، 75نصت المادة 
ىذا األخير يتضمف بيانات أساسية لمنظاـ الجمركي لمبضائع ك عناصر تطبيؽ الضرائب ك الرسـك الجمركية، 

الفاتكرة، "ك ىي  (ممؼ الجمركة)ك يرفؽ التصريح المفصؿ بكثائؽ أساسية تشكؿ في األخير الممؼ التجارم
، ك عند إيداع الممؼ لدل مكتب الجمارؾ فإف أكؿ عممية ..."المنشأ شيادة التأميف، بياف الشحف، شيادة

ك ىي مراقبة تخص الجانب الشكمي لمتصريح المفصؿ ك لمكثائؽ المرفقة، ك " مراقبة القبكلية"فحص تككف ب 
عممية الفحص تخص البيانات الضركرية الكاجب تكفرىا في التصريح ك كذا كجكب تكفر كؿ الكثائؽ 

 .الضركرية قبؿ تسجيؿ التصريح

بعد تسجيؿ التصريح المفصؿ يقـك المفتش بالفحص الدقيؽ لمكثائؽ ك مدل مطابقة المعمكمات الكاردة فييا مع 
تمؾ التي تظير في التصريح المفصؿ، ك الفحص يشمؿ الفاتكرة بمقارنة المبمغ الكارد فييا ، تاريخ تحرير 

 .الخ، كما يقـك بالتأكد مف الكضعية التعريفية ك شيادة المنشأ... الفاتكرة، عنكاف المكرد ك اسمو
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كما منح المشرع ألعكاف الجمارؾ الحؽ في االطبلع في أم كقت عمى كؿ أنكاع الكثائؽ التي تيـ المراقبة 
.  مف قانكف الجمارؾ18ك ىذا طبقا ألحكاـ المادة . الخ. كالفكاتير، المستندات، جداكؿ اإلرساؿ، عقكد النقؿ

كسيتـ عرض حالة قاـ بيا مكتب المفتشية الرئيسية لمعمميات التجارية  التابعة لمفتشيو أقساـ الجمارؾ برج 
: بكعريريج 

 عرض الوقائع مع معمومات إضافية

      أثناء فحص كمراجعة التصريح الجمركي المذككر أعبله المقدـ مف طرؼ الككيؿ المعتمد لدل الجمارؾ 
بغكرة احمد يكسؼ لحساب الشركة ذات الشخص الكحيد المكاليد الفرع مف أجؿ جمركة بضاعة تتمثؿ في بيت 

 دج ، 53,089,873.80 بقيمة 94.06.90.90.00ببلستيكي اصطناعي ، مصنفة في البند التعريفي 
كذلؾ في إطار االستثمار، ك قد تـ البيع كالتنازؿ في المستكدع العمكمي لمجمارؾ لحساب شركة نيكزاس 

 الشباؾ الكحيد البلمركزم 2020/03/03 بتاريخ 2020/42/003المستفيدة مف مقرر االستثمار رقـ 
لبلستثمار تيبازة ، كبعد الفحص المادم لمبضاعة راكدتنا شككؾ حكؿ القيمة الحقيقية لمبضاعة خاصة كاف 

ىناؾ إعفاء جمركي بعدـ دفع الحقكؽ كالرسـك الجمركية أم أف ىناؾ احتماؿ لتضميـ الفاتكرة كتحكيؿ العممة 
إلى الخارج ، كعمى ىذا األساس عمينا إجراء خبرة تقمية قضائية لتحديد قيمة البضاعة ، كبمكجب محضر 

 لمخبير الفبلحي بف بكقرة 2021/01/28 محكمة برج بكعريريج بتاريخ 2021/80غيرة قضائية تحت رقـ 
بينما القيمة المصرح بيا ىي .  دج 20,638,546.00: مسعكد ثـ تحديد القيمة الحقيقية لمبضاعة بمبمغ قدره

:  دج ، كىك ما نتج عنو مبمغ محكؿ لمخارج يفكؽ القيمة المصرح بيا قدر ب53,089,873 80: 
الفعؿ الذم يشكؿ مخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس .  دج32.451,327.80

 مف 07 ك 05 301األمكاؿ مف كالى الخارج تتمثؿ في التصريح الكاذب المنصكص كالمعاقب عميو بالمكاد 
 2003/02/19 المؤرخ في 01/03المعدؿ بمكجب األمر . 1996 يكليك 09 المؤرخ في 22 /96األمر 

القيمة المصرح  ): ، كبالتالي تككف قيمة المخالفة كما يمي 2010 غشت 26 المؤرخ في 03/10ككذا األمر 
 = ( دج20.638.546,00 - - - 53 089 873 80 ): بيا ناقص القيمة المعترؼ بيا أم 

 : دج ، كتككف العقكبة كما يمي32.451.327.80

 = 4×  دج 32,451,327,80: دفع غرامة ال يمكف اف تقؿ عف أربع مرات قيمة المخالفة -  -1
حدل 129,805,311.20  دج مائة كتسعة كعشركف مميكف كثمانمائة كخمسة آالؼ كثبلثمائة كا 

 .عشر دينار جزائرم كعشركف سنتيـ
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 .مصادرة البضاعة محؿ الغش-  -2

 الفحص المادي لمبضائع: ثانيا

 مف قانكف الجمارؾ، حيث يقـك أعكاف الجمارؾ بالفحص 92األساس القانكني ليذه العممية أحكاـ المادة 
المادم ك الفعمي لمبضائع المصرح بيا أك جزء منيا، إذا بدا ليـ ذلؾ مفيدا، كىذا لمتأكد مف مطابقة المعمكمات 

 .الكضع التعريفي، الخ الكاردة في التصريح مع البضائع مف حيث الكمية، النكع،

 مف قانكف الجمارؾ ، أخذ عينات مف البضائع لفحصيا ك 96كما يمكف ألعكاف الجمارؾ عمبل بأحكاـ المادة 
إجراء تحاليؿ مخبريو ليا كىذا مف أجؿ التأكد مف النكع التعريفي، ك البحث عف المكاد المخدرة، السامة ك 

التصريح، كما تنص الرقابة عمى صحة الكثائؽ  الخطرة، ك التأكد مف مطابقة البضائع لممعمكمات الكاردة في
 .المرفقة مف الفكاتير ك شيادات منشأ ك شيادات خبرة، ككذا شيادات صحية

 الرقابة الالحقة: الفرع الثاني

إف تحرير التجارة الخارجية يفرض عمى إدارة الجمارؾ أف تقـك بإجراءاتيا بأقصى سرعة ممكنة، فإف ذلؾ 
يقمص مف فرص أعكاف الجمارؾ مف اجؿ البحث عف الجرائـ الجمركية ك اكتشافيا، ك عمى ىذا األساس 

. كانت المراقبة البلحقة مف بيف أىـ كسائؿ المراقبة الجمركية الحديثة

كانت الرقابة  العممية التي تمكف أعكاف الجمارؾ مف مراقبة صحة التصريحات فإذا فالرقابة البلحقة ىي
كازدياد عمميات التجارة  المسبقة تيدؼ إلى ضماف تحصيؿ الضرائب ك الرسـك الجمركية، فإنو مع تطكر

 .الخارجية فاف الرقابة البلحقة تككف بيدؼ ردع كقمع عمميات الغش

لمتصريح المفصؿ  فيذه الرقابة مكممة لمرقابة المسبقة كذلؾ نظرا الستحالة القياـ بمراقبة دقيقة ك مفصمة 
  :كالكثائؽ الممحقة بو، كتتخذ الرقابة البلحقة شكميف

: الشكل األول -

بالبضائع التي يتحصؿ أصحابيا عمى      يتمثؿ في إعادة فحص شكؿ ك محتكل التصريحات المفصمة
، مراقبة الشكؿ تككف مف كجكد كؿ الكثائؽ الممحقة الضركرية، أما مراقبة المحتكل تككف "سندات رفع البضائع"

المنشأ ك  التصريح المفصؿ مع البيانات الكاردة في الكثائؽ الممحقة، خاصة ما تعمؽ منيا بالقيمة  بمراقبة
 .النكع التعريفي
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 : الشكل الثاني -

     لمرقابة البلحقة يككف في إطار منح تسييبلت لمتجارة الخارجية ككذا اإلجراءات المتعمقة بجمركة 
البضائع، كفي ىذه الحالة الرقابة تككف في محبلت المتعامميف االقتصادييف، حيث يتـ مراقبة التصريحات 

. كالممفات ككذا كؿ المعطيات التي تيـ إدارة الجمارؾ

     إف ىذه الرقابة تسمح إلدارة الجمارؾ مف كشؼ أم عممية غش، كىذا الشكؿ مف الرقابة تمكف إدارة 
   :الجمارؾ مف

 .مكاجية كؿ عمميات الغش بشكؿ أكسع كىذا لتكفر معمكمات عف المستكدع بشكؿ كاسع .1
 .ضماف أحسف تطبيؽ لمقكانيف ك التنظيمات .2
  .تسييؿ حركة البضائع مع حماية حقكؽ الخزينة .3
 .تسميط الرقابة عمى مجاالت مختمفة .4

 :تتـ عممية الرقابة البلحقة في الكاقع عبر عدة إجراءات

 :التحضير: أوال

"       حتى تككف الرقابة البلحقة بأكثر فعالية ممكنة البد مف كجكد تحضير جيد كالذم يرتكز عمى
بداية بجمعيا كيتـ جمع المعمكمات انطبلقا مف الرقابة المسبقة، أرشيؼ المؤسسة، ". المعمكمات الكثائؽ ك

 ...المعمكمات المتحصؿ عمييا في إطار التعاكف اإلدارم المتبادؿ، القكانيف ك التنظيمات المعمكؿ بيا

. بعد جمع المعمكمات يتـ استغبلليا كذلؾ بتقييميا كتحميميا كتحديد األماكف التي تطبؽ فييا الرقابة       

: انتقاء التصريحات والعمميات المراقبة: ثانيا

      عندما يجمع المحققكف كؿ الكثائؽ المطمكبة ك المعمكمات الخاصة بالعمميات التجارية كبطرؽ 
الغش، يقكمكف بتحميميا كتصنيفيا، كعمى أساس ىذه المعمكمات يقكمكف باختيار التصريحات أك العمميات 
مف بيف تمؾ القابمة الحتكائيا عمى مخالفات، ألنيـ ال يستطيعكف مراقبة كؿ عمميات االستيراد، لذلؾ فيـ 

يركزكف عمى العمميات التي يككف احتماؿ الغش فييا كبير، كأيضا عمى معايير مختمفة النتقاء 
 .التصريحات
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  :ضرورة مراقبة العمميات ذات خطر الغش الكبير -

    بيذه الطريقة يستطيع األعكاف المراقبيف تركيز جيكدىـ عمى مراقبة نسبة صغيرة مف عمميات 
كمتابع  االستيراد كالتصدير، كيمكف إيضاح بعض المنتكجات التي تتطمب تفتيش 

: عمميات متعمقة بمنتوجات النسيج واإللكتروني- أ- 

ىذاف النكعاف مف المنتكجات يتطمباف انتباىا متزايدا، فصعكبة تحديد نكعية المادة المككنة لممنتكجات 
النسيجية تجعؿ تصنيفيا التعريفي صعبا، كىنا يتدخؿ الخبير في حالة الشؾ في نكعية الصنؼ، أما 

األجيزة اإللكتركنية ، الشيء  ميداف اإللكتركنيؾ فاحتماؿ كجكد الغش فيو مرتفع، كىذا راجع لتعقد مككنات
الذم يصعب مف تحديد قيمتيا كمنشئيا بالضبط 

 :المنتوجات المعفاة من الضرائب ومن إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف- ب- 

ىناؾ إجراءات ك أنظمة جمركية تسمح بإعفاء المتعامميف االقتصادييف مف دفع الضرائب ك          
الرسـك في التجارة الخارجية كالمبادالت، ك إعداد المراقبة البلحقة ىدفو التحقؽ مف أف البضائع المستفيدة 

منتكجات مستفيدة مف تسييبلت في - ج- .مف ىذه األنظمة كصمت إلى المكاف المنشكد المطابؽ لبلتفاؽ
تسمح لممكرديف بجمركة بضائعيـ بإيداع تصريحات غير كاممة مع التعيد بإتماميا  :اإلجراءات الجمركية

 .الحقا

 :منتوجات مستفيدة من تسييالت في اإلجراءات الجمركية- ج-

 .تسمح لممكرديف بجمركة بضائعيـ بإيداع تصريحات غير كاممة مع التعيد بإتماميا الحقا 

  :السير العممي لمرقابة وىنا نميز مرحمتين: ثالثا

الضركرية   كتككف بمراقبة التصريحات مف حيث الشكؿ كالمحتكل كالبيانات:الرقابة الداخمية لموثائق -
كالكثائؽ الممحة، كالتقنيات المستعممة في رقابة الكثائؽ تتمثؿ في جمع الكثائؽ كبعد ذلؾ يتـ تشخيص 

: .الكثائؽ
 .تحديد الكثائؽ المراقبة بدقة .1
 .إجراء الرقابات المقارنة .2
 .إجراء الرقابات اإلستنتاجية .3

التي تمس كضعية المؤسسة صاحبة البضائع كتككف  : التحريات كالتحقيقات الخارجية
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 : بالتحميؿ األكلي كالتمييدم لكضعية المؤسسة محؿ الرقابة مف خبلؿ

  .معرفة الكضعية القانكنية لممؤسسة .1
  .تحميؿ مككنات رأس ماؿ المؤسسة  .2
 .معرفة الييكؿ التنظيمي لممؤسسة  .3

  :بعد ذلؾ عممية الرقابة عمى مستكل المؤسسة تككف كالتالي

  .تحديد مدة الرقابة .1
 .مراقبة الحسابات المدينة .2
 .مراقبة حسابات التكاليؼ .3
 .مراقبة حسابات التسكية .4

 :نتائج المراقبة: رابعا 

بعد القياـ بالرقابة، النتائج تككف إما إيجابية، أم ال كجكد لعمميات الغش، ك إما أف يتـ اكتشاؼ عمميات     
كيتـ ذلؾ بتحرير محضر معاينة طبقا ألحكاـ " معاينة المخالفة"غش، كمف ىنا يتعيف عمى إدارة الجمارؾ 

.  مف قانكف الجمارؾ، ك المحضر يتضمف عددا مف البيانات حددتيا المادة السالفة الذكر252المادة 

    كبعد تحرير المحضر يرسؿ إلى المتابعة القضائية كذلؾ لردع المخالفة كتطبيؽ العقكبة البلزمة كما يمكف 
 . مف قانكف الجمارؾ265إلدارة الجمارؾ إجراء المصالحة تطبيقا لممادة

:  ك في ىذا الصدد نقكـ بعرض حالة قاـ بيا قطاع الرقابة البلحقة لجمارؾ برج بكعريريج

 عرض الوقائع مع معمومات إضافية   

 06/05/2021 المؤرخة في 21 – 32ـ – ج .ع.ـ-196     حيث أنو تطبيقا لفحكل اإلرسالية رقـ 
الصادرة عف المديرية العامة لمجمارؾ ك المتعمقة بمراجعة التصريحات الجمركية الخاصة بسبلسؿ اإلنتاج نظرا 

-ج.ت.ـ–ج .ع.ـ-2195لكجكد شبية تضخيـ القيمة المصرح بيا لدل الجمارؾ ك كذا اإلرسالية رقـ 
 الصادرة عف رئيس المصمحة الجيكية لمرقابة البلحقة بسطيؼ 09/08/2021 بتاريخ 21– س .ؿ.ك.ج.ـ

المتضمنة التحقؽ مف جميع المعمكمات ك رفع المخالفات المعاينة طبؽ لمقكانيف ك التعميمات السارية المفعكؿ 
باعتبار أف كؿ الدالئؿ ك القرائف تقضي إلى كجكد تضخيـ في قيمة العتاد المستكرد مكضكع التحقيؽ ك في 
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 المؤرخ في 935رقـ  (رمز لمنظاـ الجمركي) 1008ىذا اإلطار تـ مراقبة ممؼ التصريح الجمركي رمز 
 77 بمكتب برج بكعريريج رمز20/06/2019

 المؤرخة في IBC080319مكضكع الفاتكرة التجارية رقـ  (آلتي حقف الببلستيؾ ك لكاحقيا) لمبضاعة 
الجيرم تحت رقـ  ك المكطنة بنكيا بككالة برج بكعريريج بنؾ شركة أسيـ ناتكسيس 03/03/2019

341301/2019/2/1000220USD  2019/06/03مشركع .

ذات منشأ صيني مصرح  بيما مف طرؼ ككيؿ العبكر لدل الجمارؾ نكم محمد لحساب  مؤسسة شخص 
حيث أف الخبرة التقنية المنجزة مف طرؼ الخبير خبابة جماؿ اقتصرت عمى ............... طبيعي لمالكيا 

كصؼ حالة العتاد أثناء الجمركة عتاء جديد ، حيث أنو لـ يتـ تدكيف الخصائص التقنية بصفة متعمدة آلالت 
 ككذا 2019/03/03المؤرخة في  IBC080319 حقف الببلستيؾ ك لكاحقيا في فاتكرة االستيراد المرفقة رقـ

في جميع كثائؽ الجمركة المرفقة كىذا لمحيمكلة دكف التسييؿ عمؿ الرقابة البلحقة مف خبلؿ عممية االستيداؼ 
 ك FIG 650)عمى مستكل المعطييات اإللكتركنية ككذا المراقبة الكثائقية البعدية، إف تثبيت مرجعيف 

H1240)  األكؿ في بطاقة الصانع المثبتة بجانب  الثقكب كعمى الكاجية الخارجية لآللة ك الثاني مضركب
عمى تبرير الثقكب  المكجكدة ............. عمى البارد عمى ظير اآللة ك اعبلىا، إلى جانب عدـ قدرة السيد 

حيث أنو :بجانب بطاقة الصانع عزز الشككؾ لدل مصالحنا حكؿ نكعية ك قيمة اآللتيف مكضكع تحقيؽ 
كمقارنتيا بكزف آلتي الحقف مكضكع تحقيؽ يتبيف  HAIJIANGبالرجكع الى اكزاف اآلالت المصنعة مف طرؼ 

المنتجات الصينية عمى األنتنيت  قد  حدد القيمة  لبيعALIBABA إف المكقع  - HJ240أنيا مف نكع 
 دكالر امريكي اف الفاتكرتيف الشكميتف 28800,00 كالمقدر بػ 11240الحقيقية لآللة الحقف الكاحدة مف نكع 

 ك رقـ  H220 آللة الحقف مف نكع H118-11084كاـ  H1150 كأف ك نكع H115-11083رقـ 
HJ084-HJ18 آللة الحقف مف نكع HJ290  الصادرة عف الشركة المصنعة  HAJIANG  قد بينتا تضخيـ

لػ لكاحؽ اآللتيف مكضكع التحقيؽ ، حيث أنو عند التدقيؽ في فحص التصريح الجمركي المفصؿ السالؼ 
الذكر ك الكثائؽ المرفؽ بو مف حيث القيمة لدل الجمارؾ بالخصكص ك اعتمادا عمى اثباتات سابقة ك 

المعطيات المتكفرة لدل المصمحة تبيف اف اسعار شراء اآللتيف ك لكاحقيما المصرح بيما ك بيذه الخصائص 
دكالر X 2 = 68100.00 دكالر امريكي 34050.00ال يمكف اف يتجاكز السعر الكحدكم لكؿ منيما 

امريكي ك بذلؾ فاف مصالحنا تشؾ في القيمة المصرح بيا ،حيث طمبنا مف المسير تقديـ تبريرات تكميمية بما 
فييا كثائؽ أك عناصر أخرل تؤكد اف القيمة المصرح بيا مكافقة لممبمغ االجمالي المسدد فعبل اك الكاجب دفعو 

. مقابؿ البضائع المستكردة
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 تعادؿ ب H1240تـ الرجكع ك اعتماد المبمغ اآللتيف استنادا لمكقع عمي بابا عمى األنترنيت لآلالت مف نكع 
 X2=57600.00 دكالر أمريكي28800.00

 كنستنتج مف نمكذج ىذا العرض أف تضخيـ الفكاتير يعد مف أخطر جرائـ التيريب مما يسبب خسائر فادحة 
. عمى مستكل ميزاف المدفكعات ك تيريب العممة الصعبة 

: تثمين وتفعيل الرقابة الالحقة كإجراء في التحريات الجمركية: خامسا

      إف طريقة الرقابة البلحقة ىي الطريقة المثمى كالمناسبة مف أجؿ ممارسة إدارة الجمارؾ لمختمؼ مياميا 
الرقابية بفعالية في ظؿ تحرير التجارة الخارجية كالسياسة الرامية إلى جمب كتدعيـ االستثمار الكطني 

 :كاألجنبي، كعمى ىذا األساس فإنو يجب

تكفير أعكاف جمركييف مؤىميف مف أجؿ ممارسة ىذا النكع مف الرقابة كالذم ينصب عمى مراقبة  -
الكثائؽ المختمفة التي تيـ إدارة الجمارؾ، كخاصة ما تعمؽ منيا بالقيمة كالمنشأ كالصنؼ التعريفي 

كالمقصد النيائي لمبضائع، أم أف الرقابة تككف تقنية، كىك األمر الذم يجعؿ العنصر البشرم المؤىؿ 
 .أىـ ركائزىا

تنظيـ دكرات تككينية لؤلعكاف الجمركييف المكمفيف بيذه الرقابة كذلؾ الطبلعيـ عمى آخر التطكرات  -
 .في ىذا الميداف ككذلؾ التعرؼ عمى احدث األساليب التي أصبح يمجأ إلييا المخالفكف

تعزيز مفيـك الرقابة البلحقة في المحؿ، كذلؾ مف أجؿ التأكد مف المقصد النيائي لمبضائع كخاصة  -
في ظؿ قكانيف االستثمار الجديدة التي تمنح تسييبلت كتخفيضات جبائية كبيرة لممستكرديف مف أجؿ 
استيراد البضائع التي تدخؿ مباشرة في االستثمار، ىذه البضائع التي قد تحكؿ عف مقصدىا كتباع 

 .في غالب األحياف عمى حالتيا
العمؿ عمى تكفير مقرات مناسبة لممارسة ىذه الرقابة ألنيا تتطمب الكثير مف التركيز، كما يجب  -

 .العمؿ عمى حفظ الممفات كأرشفتيا بدقة الف الرقابة البلحقة ستنصب عمييا

(  risques des Evaluation)تطبيق تقنية تحديد األخطار: سادسا

تحديد األخطار ىك تطبيؽ عدة تقنيات بيدؼ تحديد احتماالت ككف بضاعة معينة قد دخمت إلى اإلقميـ      
بيا مزكرا ك بالتالي يتحدد احتماالت إخضاع ىذه  الجمركي بطريقة غير شرعية أك ككف التصريح المتعمؽ

البضاعة لممراقبة، كتعييف طبيعة ىذه المراقبة، كذلؾ ألف الحجـ الكبير لمبضائع التي تجتاز الحدكد، يجعؿ 
 .مف المستحيؿ مراقبة كؿ البضائع بطريقة جيدة كاالطبلع عمى كؿ العناصر المميزة ليا في الكثائؽ
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   حتى تككف الرقابة الجمركية فعالة، كاف مف األفضؿ اعتماد ىذه التقنية كذلؾ مف خبلؿ إتباع عدة 
 .إجراءات تدخؿ ضمف التحريات الجمركية بصفة عامة

 :كيمكف أف نمخص ىذه الرقابة في المخطط التالي

الرقابة الجمركية : 05الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 

جامعة يكسؼ بف خدة  دكر الجمارؾ في ظؿ اقتصاد السكؽ أطركحة مقدمة لنيؿ درجة دكتكراه دكلة في العمـك االقتصادية:  زايد مراد:المصدر
 كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير (الجزائر سابقا  ) 

     انطبلقا مف المعمكمات المتحصؿ عمييا، يجرم تقييما لكضع البضائع التي يفترض أنيا ستخرج مف 
اإلقميـ الكطني أك تدخؿ إليو، ثـ تجسد ذلؾ التقييـ في قرار، يتعمؽ بالبضائع التي يجب أف تخضع لممراقبة 
أكثر مف غيرىا، كبعد ذلؾ تقـك بتنفيذ القرار السابؽ الذكر كذلؾ عف طريؽ إتباع اإلجراءات الفعالة، كالتي 

. يجب أف تتناسب كطبيعة البضائع المفترض مراقبتيا
إذا تعمؽ األمر بتزكير في النكع التعريفي كجب إجراء بعض التحاليؿ المخبرية مف أجؿ المعرفة الدقيقة : مثاؿ

 .لممادة المراقبة كتحديد نكعيا
 1:      كتظير فكائد تقنية تحديد األخطار في

 .تركيز المكارد المتكفرة لبلستعماؿ مف أجؿ مراقبة بضاعة معينة مما يعني الكصكؿ إلى نتائج فعالة -
 .فعالة تصنيؼ مختمؼ المعمكمات المجمعة مما يعني زيادة الحظكظ في تحقيؽ مراقبة جمركية   -

                                                           
الجزائر  )جامعة يكسؼ بف خدة   دكر الجمارؾ في ظؿ اقتصاد السكؽ أطركحة مقدمة لنيؿ درجة دكتكراه دكلة في العمـك االقتصادية: زايد مراد-  1

كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير  (سابقا 
 

 معلومة

 قرار

تحديد)تقييم فعل ) 
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  Infractions) عف طريؽ المكاتب مخالفات الصرؼ ك حركة  رؤكس األمكاؿيكضح عدد  التاليكالجدكؿ 
douanières)  كالعدد اإلجمالي لممخالفات الجمركية التي قامت بيا إدارة الجمارؾ التابعة لممديرية الجيكية

 2021 إلى غاية سنة 2017في الفترة الممتدة مف سنة ' سطيؼ'لمجمارؾ 
 عدد مخالفات الصرف وحركة رؤوس األموال الجمركية: 05رقم الجدول 

المبمغ اإلجمالي مخالفات الجمركية  رؤوس األموالمخالفات السنة 
2017 64 1.685.131.798,89 
2018 38 2.019.410.290,72 
2019 109 8.341.947.532,08 
2020 143 11 644 179 481,86   
2021 95 8 133 654 079,50   

  المجموع 
المديرية الجيكية لمجمارؾ بسطيؼ : المصدر

: كالشكؿ المكالي يكضح معطيات الجدكؿ كما يمي
  عدد مخالفات الصرف وحركة رؤوس األموال الجمركية:(06)الشكؿ رقـ 

 
 

 .إعداد الطمبة مف معطيات الجدكؿ السابؽ: المصدر
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 الحمالت التحسيسية:ثالثا
بيا، كذلؾ        يمعب المحيط الذم تتكاجد فيو إدارة الجمارؾ دكرا ىاما كمؤثرا في فعالية األعماؿ التي تقكـ

بشكؿ إيجابي سيساعد إدارة الجمارؾ كثيرا في إطار قياميا  (اقتصادم، اجتماعي)فالتعامؿ مع المحيط
بالتحريات الجمركية كما أف التعامؿ الحسف يمكف أف يككف كسيمة كقائية مف الغش الجمركي كذلؾ بتكعية 

بيـ إدارة الجمارؾ كتكضيح ليـ مختمؼ األمكر التي تتعمؽ بالتعامؿ معيا، كفي ىذا ا  المتعامميف الذيف تتصؿ
 :1المجاؿ يجب أف تعتمد السياسة المستقبمية إلدارة الجمارؾ عمى تدعيـ

 .تحسيس الجميكر   -
 .التحفيزات المادية   -
 .اإلعبلـ كاالتصاؿ بالمتعامميف االقتصادييف -
  تحسيس الجميور

      إف نظرة الجميكر إلى الجرائـ الجمركية ك  خاصة جريمة التيريب ال تحمؿ نفس البشاعة التي ينظركف 
، كىك األمر الذم يساعد عمى تفشي كانتشار ىذه الظاىرة (الخ...السرقة، القتؿ)بيا إلى الجرائـ األخرل

 :كصعكبة التحرم عنيا فيما بعد، كمف أجؿ تغيير نظرة المجتمع ىذه إلى الجرائـ الجمركية يجب
إقامة معارض عامة عبر كامؿ التراب الكطني تبيف أىمية دكر الجمارؾ في االقتصاد الكطني كالدكر  -

الميـ لمجميكر في مساعدتيا لتأدية مياميا، كيجب أف تقاـ ىذه المعارض بصكرة كبيرة عمى مستكل 
 .المؤسسات التربكية ككذا المراكز الثقافية كدكر الشباب

تكضيح طرؽ االتصاؿ بإدارة الجمارؾ لمجميكر، كذلؾ عف طريؽ نشر عناكيف مقراتيا ككذا أرقاـ  -
 .ىكاتفيا في المطبكعات التي تصدرىا كالتي يمكف أف يطمع عمييا العامة، إضافة إلى مكاقع اإلنترنت

كما يمكف ألعكاف الجمارؾ أف يساىمكا كؿ بمفرده، في تكعية الجميكر عند االلتقاء بيـ، كذلؾ بإبراز  -
 .الدكر الحقيقي إلدارة الجمارؾ، كمختمؼ التأثيرات السمبية لممخالفات الجمركية عمى االقتصاد الكطني

 التحفيزات المادية: 
      يمكف لسياسة التحفيزات المادية أف تمعب دكرا ميما في الحصكؿ عمى المعمكمات حكؿ مختمؼ تيارات 

 :الغش، ىذه السياسة التي يجب أف تمس المكاطنيف كلتحقيؽ ذلؾ يجب

                                                           
دكر الجمارؾ في ظؿ اقتصاد السكؽ مرجع سابؽ : زايد مراد-   1
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تحفيز المكاطنيف الذيف يقكمكف بالتبميغ عف جرائـ التيريب ك الغش، كذلؾ عف طريؽ حسف استقباليـ  -
كاالستماع إلى كؿ المعمكمات التي بحكزتيـ ميما كانت بسيطة كتثمينيا بحيث يشعركف بأنيـ يقكمكف 

 .بكاجبيـ الكطني
تحفيز المكاطنيف ماديا، بحيث تصرؼ ليـ مبالغ مالية معينة إف كانت المعمكمات التي بحكزتيـ  -

 .صحيحة كتكصؿ إلى نتائج مممكسة
كضع صندكؽ كطني كصناديؽ جيكية يككف دكرىا تمكيؿ جمع المعمكمات المختمفة كخاصة تمؾ  -

 .التي تأتي مف عند المكاطنيف
 اإلعالم واالتصال بالمتعاممين االقتصاديين 

      إف التعامؿ الحسف كالمستمر مع المتعامميف االقتصادييف سيؤدم حتما إلى اطبلع ىؤالء عمى مختمؼ 
التطكرات الحاصمة عمى مستكل إدارة الجمارؾ، ككذا مختمؼ التسييبلت التي تقدميا الدكلة في مجاالت 

التجارة كاالستثمار كالتي تقـك إدارة الجمارؾ باإلشراؼ عمى تطبيقيا، كىك األمر الذم قد يقمؿ مف لجكء ىؤالء 
المتعامميف إلى مختمؼ الطرؽ االحتيالية كالعمؿ عمى االستفادة مف االمتيازات كالتسييبلت التي تمنحيا 
الدكلة، كما تسمح سياسة اإلعبلـ كاالتصاؿ بالمتعامميف مف الحصكؿ عمى مختمؼ المعمكمات المتعمقة 

بالغش، ذلؾ أف ىؤالء ليـ اتصاؿ مباشر بالميداف االقتصادم، كما أف المنافسة الشديدة تدفع بمعظميـ إلى 
استغبلؿ أم فرصة لئليقاع بمنافسو، كعمى ىذا األساس فإف ىذه السياسة يجب أف تأخذ في الحسباف النقاط 

 :التالية
إعبلـ المتعامميف االقتصادييف دكريا بكؿ متغيرات الساحة االقتصادية الكطنية ك الدكلية كذلؾ عف  -

أك  (مثؿ مجمة الجمارؾ)طريؽ المجبلت المتخصصة أك عف طريؽ مجبلت خاصة بإدارة الجمارؾ
 .عف طريؽ النشريات المختمفة

 .كضع بنكؾ معمكمات لصالح المتعامميف االقتصادييف عبر كامؿ التراب الكطني -
عقد ممتقيات دكرية حكؿ الجمارؾ كالمؤسسة كالتي يتـ مف خبلليا إعبلـ المتعامميف االقتصادييف بكؿ  -

 .التطكرات القانكنية التي تمس قطاع الجمارؾ كالتني تيميـ
العمؿ عمى جعؿ المتعامميف االقتصادييف يتعاكنكف مع إدارة الجمارؾ فيما يخص الحصكؿ عمى  -

 .المعمكمات التي تخص نشاط المخالفيف
إشراؾ المتعامميف االقتصادييف، مف خبلؿ إدارة الجمارؾ، في صنع القرار كذلؾ حتى يمكف تحقيؽ  -

 .تكافؽ أدنى بيف مصالح المتعامميف االقتصادييف كمقتضيات احتراـ القانكف
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نتائج الدراسة التحميمية لظاىرة واقع التيريب في الجزائر بعد الدراسة التحميمية بالمديرية الجيوية لمجمارك 
: سطيف، نذكر بعض اآلثار

كمف خبلؿ دراسة ظاىرة التيريب الجمركي سكؼ نحاكؿ تحميؿ : اآلثار المترتبة عن ظاىرة التيريب الجمركي
 .اإلحصائيات ك تأثيرىا عؿ ىكؿ مف اقتصاد الدكلة كماليتيا 

يعتبر المجاؿ المالي كاالقتصادم ألية دكلة بالمجاؿ الحيكم، كلمعرفة اقتصاد أم : اآلثار االقتصادية والمالية
دكلة كجب معرفة طاقاتيا المالية كاالقتصادية، بحيث تتأثر الدكؿ ببعض الجرائـ القتصادية تمس بحالتيا 
االقتصادية كمف بيف ىاتو الجرائـ التيريب الجمركي، فإف التيريب يقـك بدكر مضيع لحقكؽ كمكارد الخزينة 
العمكمية، كيساىـ في اضطراب التجارة الخارجية كعرقمة الجياز اإلنتاجي لمدكلة، كتعطؿ التنمية االقتصادية 

. لمدكلة سببو عمميات التيريب

مف بيف المياـ التي تقكـ بيا إدارة الجمارؾ ىي تحصيؿ الحقكؽ كالرسـك : التأثير عمى الخزينة العمومية
لمتعريفة الجمركية بحيث تعتبر ىذه األخيرة أداة لفرض حقكؽ كرسكـ جمركية عمى البضائع مف " الجمركية 

لى الخارج، كيؤدم تطبيقيا عمى السمع المستكردة كعمى بعض السمع إلى تحصيؿ إيرادات مالية معتبرة  كا 
 .لمدكلة

مف بيف السياسات النقدية التي تقـك بيا الدكلة أحيانا، ىي فرض رسكـ جمركية :التأثير عمى الكتمة النقدية
مرتفعة عمى بعض البضائع أثناء استيرادىا أك القياـ بمنعيا أحيانا، كذلؾ رغبة منيا في الحفاظ عمى مكاردىا 
مف العممة الصعبة، غير أف التيريب مف شأنو اإلخبلؿ ىذا المسعى، كبالتالي تشكيو خطط السياسة النقدية 
المتبعة، بحيث أف عمميات التيريب تقمؿ مف الحصكؿ عمى العممة الصعبة، بؿ يقكـ التيريب بنقؿ العممة 
الصعبة األجنبية المتكفرة نحك خارج الببلد، إذ أف تيريب البضائع تصاحبو حركة غير مشركعة لرؤكس 

 .األمكاؿ

     كما نبلحظ بأف سكؽ الصرؼ المكازية تتغذل مف عمميات التيريب كتعتبر ممكال لنشاطاتيا، كيتضح مف 
ىذا بأف التيريب الجمركي يحدث حاالت مف التضخـ ك االنكماش في االقتصاد، كيحدث التضخـ نتيجة عف 

إدخاؿ عمبلت أجنبية عف طريؽ تصدير البضائع نحك الخارج، أما االنكماش فيحدث في حالة استيراد 
البضائع مقابؿ إخراج عمبلت أجنبية إلى دكؿ أخرل، كيككف ىذا التأثير ذك داللة أكبر في حالة ما إذا تعمؽ 

التيريب باستيراد كتصدير العمبلت األجنبية في حد ذاتيا، فتصديرىا يؤدم إلى خمؽ حالة مف االنكماش 
االقتصادم، أما استيرادىا يؤدم إلى خمؽ حالة مف التضخـ االقتصادم، كبالنظر إلى اإلحصائيات الجمركية 
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التي تصدر عف المديرية العامة لمجمارؾ، نستنتج بأف تيريب العممة الصعبة إلى الخارج لقد ازدىر في اآلكنة 
األخيرة، كيكفي لبلستدالؿ عمى ذلؾ أف نذكر ىنا بالعمميات المتكررة التي أحبطت مف خبلليا مصالح 

 .عمى مستكل اإلقميـ الجمركي منيا المطارات ك المكانئ. المديرية الجيكية لمجمارؾ سطيؼ

إف ظاىرة التيريب الجمركي تأثر سمبا كبصفة مباشرة عمى التجارة الخارجية :التأثير عمى التجارة الخارجية
لمدكلة، كذلؾ مف عدة أكجو، فالتيريب يحدث إخبلؿ في تقدير الميزاف التجارم لمدكلة مف خبلؿ عدـ دقة 

إحصائيات الصادرات كالكاردات نتيجة العمميات التيريبية، األمر الذم يحد مف يقينية السياسات كالمخططات 
التجارية التي تضعيا الدكلة عمى أساس ىذه المعطيات غير الدقيقة، كقد يمتد ىذا الخطأ إلى حسابات الدكلة 

المتعمقة باالستيبلؾ، كاإلنتاج، االدخار الكطني، مما يؤثر سمبا عمى التنمية االقتصادم كالسياسة العامة 
كما أف الدكلة مف بيف أىدافيا في فرض الضريبة الجمركية عمى الصادرات ىك الرفع مف السعر . لمدكلة

العالمي لمسمعة التي تقـك الدكلة بتصديرىا، كما يمكف لمدكلة أف تفرض ضريبة جمركية عمى كارداتيا أيضا 
مف أجؿ تخفيض السعر العالمي لمسمعة التي تقـك الدكلة باستيرادىا، كىذا ما ينتج عنو التأثير عمى شركط 

باإلضافة إلى التأثير عمى الميزاف التجارم لمدكلة، فإف التيريب الجمركي يحدث . التبادؿ التجارم بيف الدكؿ
خمبل في ميزاف المدفكعات، خاصة إذا كانت الدكلة مف خبلؿ سياستيا الجبائية تعمد إلى فرض ضرائب 

مرتفعة عمى سمع معينة لمرفع مف أسعارىا بالسكؽ الداخمية، بحيث يشجع ىذا الرفع مف أسعار السمع .جمركية
المستكردة عمى إنتاج ىذه السمع محميا، بحيث نككف أماـ إنتاج محمي قد ينتج عنو تصدير ليذه السمع، كتعمد 
الدكلة في ىذه الحالة إلى تخفيض الكاردات كالزيادة في الصادرات مما يؤدم إلى تحسيف ميزاف المدفكعات 

لصالح الدكلة، غير أف التيريب يمكف أف يؤدم إلى حالة معاكسة لذلؾ، فقد يؤدم إلى زيادة الكاردات 
 .كاإلنقاص في الصادرات، مما ينتج عنو اإلخبلؿ في ميزاف المدفكعات
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 مخالفات التيريب : 06جدكؿ رقـ 

 السنة
مخالفات التيريب عمى مستكل 

المديرية 
مخالفات التيريب لدل 

 المصالح األخرل
 

2017 18 156 
2018 37 166 
2019 34 150 
2020 29 206 
2021 56 262 
 940 174 المجمكع
 %84.38 %15.62 النسبة

 المديرية الجيكية لمجمارؾ بسطيؼ: المصدر 

       مف خبلؿ ما تـ التطرؽ إليو مف أساليب المتبعة مف طرؼ مديرية الجمارؾ لمكافحة جريمة التيريب 
   إال 2005/ 23/08 المؤرخ في  06-05باستخداـ األدكات المخكلة إلييا مف قانكف الجمارؾ، ك األمر 

أنيا تبقى غير كافية لمحاربة جريمة التيريب ك الذم نتج عنو ارتفاع عدد المتابعات القضائية بسبب ارتفاع 
 21 مرات إلى حيف صدكر أك تعديؿ في المرسـك التنفيذم ك خاصة في المادة 10قيمة الغرامة المالية إلى 

 ك المتعمؽ بمكافحة جرائـ التيريب ك بدكره أصبحت تنص عمى إمكانية إجراء المصالحة 06-05مف األمر 
في بعض جرائـ التيريب مما قمص عدد المتابعات القضائية،ككذا تحصيؿ الغرامات المالية عكس ما كاف 

.  معمكؿ بو سابقا

: النقائص

النقص في المكارد البشرية حيث مف غير الممكف فرقة في كالية مف الكاليات التابعة لممديرية الجيكية  -
أعكاف كسيارتيف (10) كيمك متر مربع مككنة مف عشرة 17446.60لمجمارؾ سطيؼ مساحتيا 

 .رباعية الدفع
 .النقص في العتاد ككسائؿ التنقؿ -
انعداـ المخابر مما ينجر عمى ذلؾ تعطيؿ األعكاف في أداء مياميـ عمى أكمؿ كجو،كىذا يعطي  -

 .لممخالؼ إمكانية المراكغة أك إدخاؿ كسطاء 
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انعداـ السمطة الضبطية لدل جياز الجمارؾ،ال سيما حؽ تفتيش المنازؿ ك المستكدعات ما يفرض  -
برغـ مف أىميتيا البالغة عند ممارستيـ لصبلحيتيـ في .دائما المجكء إلى ترخيص مف القاضي

 مكافحة جريمة التيريب
 .   التداخؿ في الصبلحيات بيف أعكاف الجمارؾ كّ أعكاف شرطة الحدكد -
 :االقتراحات  -
األخذ بعيف االعتبار التطكرات التكنكلكجية ك ال سيما في مجاؿ اإلعبلـ اآللي ك طرؽ نقؿ  -

 .المعطيات
تزكيد أعكاف الجمارؾ بكؿ أنكاع الكسائؿ التي تتماشى ك خصكصيات العمؿ الذيف يقكمكف بو،مثبل  -

. كتكفير المناظر الميمية
نقترح تعديؿ قانكف مخالفة الصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ ك ضمو إلى قانكف مكافحة التيريب نتيجة  -

كجكد الفركقات المالية الضخمة بيف الغرامات المالية جراء عممية التيريب ك جرائـ مخالفة الصرؼ ك 
 حركة رؤكس األمكاؿ،

إعادة النظر في سمـ العقكبات ك ربطو بقيمة البضاعة الميربة ك نكعيا اذ ال يعقؿ اف يعاقب الميرب  -
 .الصغير بنفس العقكبة المقررة لمميرب الكبير

إقامة حمبلت تحسيسية لممجتمع المدني ك تكعيتو بخطكرة جريمة التيريب،كذلؾ بإببلغ السمطات  -
 . العمكمية عف أفعاؿ التيريب ك شبكات التكزيع،كتحفيزه بامتيازات مالية كغيرىا
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: الفصل خالصة
" سطيؼ' كالمديرية الجيكية لمجمارؾ         مف خبلؿ ىذا الفصؿ تـ التعرؼ عمى المديرية العامة لمجمارؾ،

ككذا 'سطيؼ'التي كانت محؿ الدراسة كالتربص الميداني الذم أجريناه عمى مستكل المديرية الجيكية لمجمارؾ 
اإلحصائيات كالمعمكمات المتحصؿ عمييا مف طرؼ مكظفي المديرية كالذيف قدمك لنا  يد  المساعدة لمحصكؿ 

يبقى التيريب ظاىرة مف أخطر الجرائـ عمى االقتصاد كاألمف . عمى ما يساعدنا عمى إجراء ىذه الدراسة
القكمي رغـ اجتياد المشرع الجزائرم في سف القكانيف كالعقكبات التي تردع ىذه الجريمة المتمثمة في األمر 

كرغـ أف المديرية  تسعى كتبذؿ كؿ ما في كسعيا ألداء كاجباتيا المتمثمة في حماية االقتصاد   ،05-06
لكف تبقى إسياماتيا قميمة بالمقارنة مع األمف الكطني في  الكطني مف جميع أشكاؿ الغش كالتيريب الجمركي ،

. المخالفات المتعمقة بالتيريب كىذا ما يبلحظ في جداكؿ اإلحصائيات المتحصؿ عمييا
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الخاتمة العامة 
     تطرقت الدراسة إلى مكضكع محكرم كميـ جدا كىك أحد الجرائـ الدكلية كالمتمثؿ في جريمة التيريب؛ 

كىك أيضا جريمة دكلية ال تعترؼ بالحدكد، كالجزائر ليست بمنأل مف خطر ىذه الجريمة كالتي تعتبر 
أخطبكط يستنزؼ االقتصاد الكطني في صمت، كيعتبر التيريب صكرة مف صكر التجارة غير الشرعية 

المتعمقة بتحرؾ رؤكس األمكاؿ بيف أقاليـ الدكؿ حيث يتـ تصدير كاستيراد البضائع خارج القنكات الرسمية أك 
. عف طريؽ الغش مف أجؿ التيرب مف دفع الحقكؽ كالرسـك الجمركية 

ظيار صكره المختمفة، باإلضافة إلى تحديد أركانو  كقد تـ في ىذه الدراسة ضبط مفيكـ التيريب كا 
 ،كخصكصياتو، ككذا تبياف مسبباتو كآثاره زد إلى ذلؾ العرض مع النقد لبلستراتيجيات المكضكعة لمكافحتو

مع دراسة ميدانية لممديرية الجيكية لمجمارؾ - كمف خبلؿ دراستنا لمكضكع ظاىرة التيريب في الجزائر
: بسطيؼ تـ التكصؿ إلى أىـ النقاط التالية

: نتائج الدراسة: أوال

تعد أفعاؿ التيريب مف الجرائـ المالية التي ليا سمات كخصائص تميزىا عف غيرىا مف جرائـ  .1
التبديد لمماؿ نظرا الرتباطيا بالظركؼ كاألكضاع االقتصادية، حيث أف جريمة التيريب بفي 

الجزائر تستنزؼ االقتصاد بشكؿ كبير مف حيث إخراج السمع ذات القيمة العالية كالمدعمة مف 
طرؼ الدكلة في حيف يتـ إدخاؿ السمع المغشكشة كالممنكعة ذات اآلثار السمبية عمى المجتمع 

 .ككؿ كعمى االقتصاد كالمخدرات كغيرىا 

. وىذا ما يثبت صحة الفرضية األولى

لقد خص المشرع الجزائرم جريمة التيريب باىتماـ كبير نظرا لخطكرتيا حيث؛ خصيا بنظاـ  .2
 .قانكني مستقؿ بعد تعديؿ قانكف الجمارؾ

. وىذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية

تشديد العقكبات مف حيث سف قكانيف قمعية لمكافحة التيريب  قد تؤدم إلى تغيير االستراتيجيات 
 كقد أثبتت الدراسة أف سمكؾ الميرب ال يحكد عف مبدأ .المتعمقة بالتجارة غير الشرعية كالحد منيا

العقبلنية، إذ أنػو يعمػؿ عمى المقارنة بيف االمتيازات المتأتية مف التيريب كالتكاليؼ المترتبة عنو، 
بحثا عف تحقيؽ أكبر قدر مف األرباح بأقؿ التكاليؼ الممكنة، فكمما زادت التكػاليؼ المتعمقػة 

 . بتنفيذ عمميات التيريب كمما تناقص نشاطو
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كما يستنتج أيضا أف الدكلة، في مسعاىا لمكافحة التيريب، يمكنيا أف تمجػأ إلػى التأثير عمى 
  . تكاليؼ ىذا النشاط عف طريؽ الزيادة فييا قدر المستطاع

. وىذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة

: التوصيات و االقتراحات 

مف خبلؿ الكقكؼ عمى حقيقة ظاىرة التيريب كاستراتيجيات مكافحتو كالتصدم لو في الكقت الراىف، كمف 
خبلؿ االستنتاجات المتكصؿ إلييا، رأينا أنو مف الضركرم إبداء بعض مف التكصيات كاالقتراحات التي نراىا 

 : ضركرية لتفعيؿ جيكد محاربة الظاىرة، كالتي نكجزىا فيما يمي

دفع عجمة التنمية بالمناطؽ الحدكدية، رغبة في تكفير مناصب شغؿ، امتصاص البطالة، تحسيف  .1
مستكيات المعيشة كالتقميؿ مف حدة الفقر، كىذا ما يسمح بامتصاص حركات التيريب خاصة البسيطة 

كالمبتدئة منيا، كيكلد عزكفا لدل الشباب لبللتحاؽ بالتيريب الذم يعتبر كسيمة ثراء مؤقت ال آلية تضمف 
 .ليـ مكارد مستقرة كتؤمف مستقبميـ

ال بد مف تأىيؿ االقتصاد الكطني المحفز لبلستثمار، بشكؿ يسمح لمميربيف الذيف ينشطكف بقطاع  .2
التيريب أف يتحكلكا لمعمؿ دكف عراقيؿ بالقطاع الرسمي، كىنا يمكف التفكير في تكجيو الدعـ إلنشاء 

مؤسسات مصغرة لصالح ىذه الفئات بالذات، منحيـ إعفاءات جبائية الستيراد سمع معينة أك تدعيميـ 
كمرافقتيـ في مجاؿ التصدير، مع العمـ أنيـ يتمتعكف بخبرات مينية ال يستياف بيا اكتسبكىا مف خبلؿ 

 .ممارستيـ لنشاط التيريب

العمؿ عمى تدارؾ النقائص التي تشكب االستراتيجية الكطنية الشاممة لمكافحة التيريب عمى الكجو الذم  .3
يجعميا بحؽ جديرة بيذه التسمية، كذلؾ عف طريؽ تعديؿ أسمكب الردع، إدخاؿ الحمكؿ االقتصادية 

كاالجتماعية، تكضيح العبلقات بيف اليياكؿ كالقطاعات، إيجاد أفضؿ السبؿ لتحقيؽ مشاركة المجتمع 
 الخ؛... المدني 
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: قائمة المراجع
بمجراؼ سامية ، حقكؽ المتيـ في المنازعات الجمركية ذات الطابع الجزائي، رسالة دكتكراه في  1

  .2015الحقكؽ، تخصص قانكف أعماؿ، جامعة بسكرة، 
في العمـك ق أطركحة الدكتكرا" دراسة تحميمية مقارنة ' التيريب كالجريمة المنظمة :بف سعيد بختو 2

 . جامعة الجيبللي اليابس بسيدم بمعباس 2018القانكنية فرع المنازعات الجمركية 

 دكر قانكف مكافحة التيريب في قمع التجارة غير الشرعية ، شيادة ماستر في العمـك ،بكدكخة ليندة 3
 .2017المالية كالمحاسبة، تخصص اقتصاد جمركي، جامعة سطيؼ، 

 دكر قانكف مكافحة التيريب في قمع التجارة غير الشرعية الجمارؾ في ظؿ اقتصاد ،بكدكخة ليندة 4
كمية  (الجزائر سابقا  ) دكتكراه دكلة في العمـك االقتصادية جامعة يكسؼ بف خدة أطركحةالسكؽ 

 .2017العمـك االقتصادية كعمـك التسيير
دراسة ميدانية 'دكر اإلعفاءات الجمركية في جذب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر ، تمتاـ مريـ 5

مذكرة تخرج ماستر في العمـك المالية ك المحاسبة تخصص  بالمديرية الجيكية لمجمارؾ سطيؼ،
ماستر اقتصاد جمركي جامعة سطيؼ   

الطبعة السادسة ' المنازعات الجمركية ' أحسف بكسعيقة أستاذ القانكف الجنائي بالمدرسة العميا لمقضاء  6
2012-2013 . 

، أطركحة دكتكراه بكمية العمـك االقتصادية كالتجارية  دكر الجمارؾ في ظؿ اقتصاد السكؽ،زايد مرا 7
 .2006كعمـك التسيير بجامعة يكسؼ بف خدة، الجزائر، 

 التيريب الجمركي كاستراتيجيات التصدم لو حالة الجزائر ، رسالة ماجستير، سيكاني عبد الكىاب ، 8
 .2008، 3كمية العمـك االقتصادية بجامعة الجزائر 

، دار الثقافة 1صخر عبد اهلل الجنيدم ، نحك قانكف عقكبات ضريبي يكاجو تحديات العصر، طبعة  9
 .2005لمنشر، عماف، 

 .1997عبد الحميد الشكاربي، الجرائـ المالية كالتجارية، الطبعة الرابعة، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  10
دراسة حالة مفتشية ' عشاشة عبد الرحيـ كلعمش دراجي دراسة تحميمية لظاىرة التيريب في الجزائر 11

.2020، مذكرة ماستر جامعة برج بكعريرج برج بكعريريج-أقساـ الجمارؾ 
 . 2005 حكؿ االقتصاد المكازم في الجزائر سنة ،عبد النكر طالبي 12
 .المتعمؽ بمكافحة التيريب06-05مف األمر 14المادة  13
.  مف قانكف الجمارؾ الجزائرم28المادة  14
.  مف قانكف الجمارؾ الجزائرم29المادة  15
، 1979 يكليك 21، المؤرخ في 10-98 المعدؿ كالمتمـ بالقانكف 07-79 مف القانكف رقـ 5المادة  16

 .1979 يكليك 24، الصادر في 30ر، العدد . المتضمف قانكف الجمارؾ ج
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17 https://douane.gov.dz/spip.php?article173 
18 https://douane.gov.dz/spip.php?article186 
19 https://douane.gov.dz/spip.php?article174 

 
 
 
 
 



[ 'سطيف' دراسح حالح تالوديريح الجهىيح :الفصل الثالث ] 
 

74 
 

 
 المالحق

 
 

 
 

Recette Anné
e 

Infractions  douanières Autres infractions 
 

total 
généra

l 
 

ART 
319 
CD 

ART 320 
ART 
321 
CD 

+322 

ART 325 
Total 

Infraction
s 

Douanièr
es 

Infractio
ns 
de 

Contre-
bande 

Infractio
ns de 

Change 

infractio
ns art 
64 LF 
2007 

F.D.
V 

F.D.
E 

Autre
s 

Détour
n-

ement 

F.D  
valeur 
Faux 

docume
nts 

F.D 
espèce 
Faux 

docume
nts 

Autre
s 

BEJAIA 
CX 

2017 585 61 48 06 69 01 00 00 141 911 04 36 00 951 
2018 490 14 15 03 43 02 01 / 116 684 11 25 / 722 
2019 429 55 04 01 14 01 00 00 117 621 19 10 00 650 

JIJEL 
2017 325 03 00 00 00 00 00 02 17 347 24 07 00 378 
2018 449 01 / 38 / 34 / / 08 530 05 08 / 547 

2- ETAT COMPARATIF DES AFFAIRES CONSTATEES PAR NATURE D’INFRACTION    anneé2017-2019 
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L’année 2019 a connu est une légère diminution de 3% du nombre global des affaires enregistrées, et ce du à la 
diminution du nombre des affaires douanière de 9,71 %. 

2019 421 01 00 05 00 00 00 01 04 432 28 04 00 464 

SÉTIF 
2017 38 22 04 35 08 01 00 00 63 171 113 18 00 302 
2018 32 35 / / / 46 / / 70 183 50 02 / 275 
2019 92 29 00 00 00 04 11 00 24 160 88 91 00 339 

BBA 
2017 22 08 04 00 00 00 00 00 20 54 20 03 00 76 
2018 52 07 04 03 / / / 02 12 80 38 / / 118 
2019 84 15 05 00 00 01 01 00 07 113 27 04 00 144 

M’SILA 
2017 03 00 00 04 00 00 00 00 19 26 13 00 00 39 
2018 08 01 / / / / / / 07 16 13 01 / 37 
2019 09 01 01 00 00 00 00 00 11 22 28 00 01 51 

Total 
DRD 

2017 973 94 56 45 77 2 00 02 260 1509 174 64 02 1747 
2018 1.031 58 19 44 43 82 01 02 213 1.493 117 38 02 1.699 
2019 1.035 101 10 06 14 06 12 01 163 1.348 190 109 01 1.648 

COMMENTAIRE : ETAT COMPARATIF anneé2017-2019 
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Cependant, le nombre des autres affaires a augmenté considérablement, notamment pour les infractions de change 
(186,84 %) et de 62,39 % pour la contrebande. Cette augmentation peut être justifiée par les efforts fournis par 
l’administration des douanes, vu l’importance donnée par l’administration centrale à la lutte contre ces deux 
phénomènes. 
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Graphe Des Affaires Constatées Par Nature D’infraction 
 

Recette Année 

Change Contrebande 
Nombre d’affaires Montant des 

pénalités 
encourues 

Nombre d’affaires Montant des 
Pénalités 
encourues 

Douane
s Total Douan

es 
Autres 

services Total 

Setif 
2017 18 18 53.060.613,00 10 103 113 1.270.808.100 
2018 02 02 57.132.814,00 14 96 113 658.878.880,00 
2019 91 91 7.653.116.007,00 11 71 88 972.940.507,00 

Bejaia cx 
2017 36 36 1.313.401.391,65 00 04 04 18.622.110,55 
2018 27 27 1.138.303.493,22 00 11 11 153.061.786,30 
2019 10 10 502.733.789,64 00 19 19 145.039.130,45 

Jijel 
2017 07 07 309.976.112,28 00 24 24 13.352.305 
2018 08 08 815.857.326,00 00 08 08 46.275.265,00 
2019 04 04 31.634.556,00 00 28 28 415.355,00 

BBA 
2017 03 03 8 693 681,96 01 19 20 60 956 000 
2018 00 00 00 06 32 38 592.592.200,00 

3-ETAT COMPARATIF DES AFFAIRES DE CONTREBANDE ET DE CHANGE  
DOUANES/AUTRES SERVICES 
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COMMENTAIRE : 
L’année 2019 a connu est une augmentation importante en matière des pénalités encourues dans le cadre de 

l’infraction de change (313,09%). Cependant, le montant des pénalités encourues dans le cadre des affaires de la 
contrebande, a connu une légère augmentation de 1,55 %, malgré l’augmentation du nombre d’affaires enregistrées dans 
ce cadre de 62,39 %. 

 
 

 

  
     

     
                

2019 04 04 154.463.181,44 11 16 27 353.403.050,00 

M’sila 
2016 00 00 00 07 06 13 72.177.538,50 
2018 01 01 8.116.657,50 17 19 13 265.476.237,25 
2019 00 00 00 12 16 28 271.047.180,00 

Total 
2017 64 64 1.685.131.798,89 18 156 174 1.435.916.054,05 
2018 38 38 2.019.410.290,72 37 166 203 1.716.284.368,55 
2019 109 109 8.341.947.532,08 34 150 190 1.742.845.222,45 
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IDD 

Anné
e 

Infractions douanières Autres infractions 
 total 

généra
l 
  

  
  
  

ART 
319 
CD 

  
  

ART 320 

ART 
321 
CD 
322 
  

ART 325 Total 
Infractio

ns 
Douanièr

es 
  
  

Infractio
ns 
de 

Contre 
bande 

  
  

Infractio
ns de 

Change 
  
  
  

infractio
ns art 

64 
 LF 

2007 F.D.V F.D.E 
Autre

s 

Détour
n-

ement 

F.D 
valeur 
Faux 

docume
nts 

F.D 
 espèce 
Faux 

documen
ts 

Autr
es 

BEJA
IA 

2020 414 36 36 3 5 1 0 0 65 560 15 6 0 581 
2021 533 84 31 1 0 1 0 0 32 682 17 14 0 713 

JIJEL 
2020 426 2 0 1 0 1 0 1 5 436 16 5 0 457 
2021 546 11 0 10 0 2 0 0 6 575 18 21 0 614 

SÉTI
F 

2020 21 31 6 2 0 29 3 0 3 95 98 132 0 325 
2021 107 23 7 1 0 84 1 0 25 248 131 57 0 436 

BBA 
2020 47 7 4 3 14 7 0 0 52 134 106 0 0 240 
2021 118 5 1 0 0 3 0 18 29 174 152 3 7 336 

Total 
DR 

2020 908 76 46 9 19 38 3 1 125 1225 235 143 0 1603 
2021 130 123 39 12 0 90 1 18 92 1679 318 95 7 2099 
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