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 ديباجة الملتقى الوطني
رنا الحاضر تحتل الجرائم االقتصادية في عص

، فهي من أهم خصائص القرن العشرين بالغةأهمية 

ولعل  ،كونها جرائم حضارية مرهونة بنظام الدولة
أبرز مثال عن هذه الجرائم، الجرائم الجمركية التي 

نظًرا الجزائية شريعاتمكانًا كبيًرا في نطاق الت  تحتل 

 .لخصوصيتها

زاد االهتمام بموضوع الجرائم الجمركية لقد 

باعتباره من أهم الموضوعات القانونية التي ال تزال 

محل بحث ضيق، لما يُثيره من إشكاليات قانونية التي 

في تطبيق  عديدة   طرح أفكار أساسية من جوانب  ت
المتعلق شريع الجمركي والسيما األمر أحكام الت  

جمل هريب التي كلها ال تكاد تجتمع مع مُ بمكافحة الت  

 منها. األحكام العامة إال  في القليل  

ائفة من الط   خطورة هذهلى أحد ع ىال يخف

الجرائم وإن تباينت األفعال المكونة لها، فهي تعد كلها 

بل  ،نظمة الدولة المالية واالقتصاديةخرقًا للقانون وأ

ياسة الجنائية التي يتبعها أن لها أكبر األثر على الس  

لحة القانونية التي أراد الجمركي وعلى المصالمشرع 

بسبب هاهو صعوبة البحث في االنتباهوما يلفت ، حمايتها

وكذا داللتها الخاصة في فهم مقصد المشرع قنيطابعها الت  

وما  ،صوص في ظل مراحلتطور القانون الجمركيمن الن  

 نتيجة لما يعرفه من تقلبات  يتسم به من عدم استقرار

 بحيث يصعب مواكبته. متعددة  
عن البيان نجد أن المشرع الجزائري من  نيفغ

مظاهر النصوص الجمركية أنه يتعامل مع الجرائم 

الجمركية بقواعد مختلفة غير مألوفة في القانون العام 

َوقَل ما نجدها معتمدة ضمن نصوصه، تبرز هذه القواعد 

 وقانون مكافحة التهريب 04-17رقم في قانون الجمارك

من نوع خاص  بتشريع  تظهر التي جعلتها  06-05رقم

 .للمناقشةعند عرضها 
 

 

 

والمعالجة، وفي سياق هذه الخصوصية نعني باألخص  

النظر من الناحية المسائل القانونية الجزائية التي تلفت 

 العلمية والعملية، في مقدمتها موضع الركن المادي و

المعنوي في الجريمة الجمركية وبالتحديد عن الركن 

مكانة هذين الركنين في قيامها، هذه الجريمة التي 
اعتبرها البعض جريمة مادية ال تتطلب الركن المعنوي 

 فيها لتكوينها.

 ع  تبُ لق بالت  كذلك مسألة قانونية أخرى هامة تتع

المخصص لضبط الجريمة الجمركية باإلجراءات 

والطرق المنصوص عليها بصفة استثنائية في قانون 

للكشف  الجمارك رغم الوسائل العامة المتاحة قانونًا

المشرع  أن  ، ولعل أبرز ما يقال في هذه النقطة، عنها

حرص على تحديد محاضر إثبات خاصة تتمثل في 
، والتي تُجمع فيها عناصر محضري الحجز والمعاينة

ممتازة من خالل تنظيم الشروط الشكلية الخاصة بها، 

كما أن ه أعطاها قالبًا جديدًا قاطعًا بموجب المرسوم 

المتضمن نموذًجا قانونيًا خاص  301-18التنفيذي رقم 

بلورة الدليل  حاضر، يهدف به إلىبشكلية هذه الم

ثبات الجمركي حتى تصبح هذه المادي لنظام اإل

ا يمنحها حجية يمها، مم  المحاضر آلية مثالية في صم  
نجد أيضا مسألة إجرائية هامة، ،ومصداقية استثنائية

وهي  المصالحة الجمركية كوسيلة لحل النزاعات 

الجمركية، التي تتأرجح بين الجواز والمنع في 

التعديالت التشريعية الجمركية إلى غاية صدور قانون 

المتعلق بمكافحة  06-05، وفي األمر رقم 04-17رقم 

حول التدابير أخرى التهريب، باإلضافة تثير تساؤالت 

الن صي ة لمواجهة الجرائم الجمركية وفهم مقصد 

المشرع من النصين المذكورين، والسيما في القانون 
 لوقاية من الفساد ومكافحته.المتعلق با 01-06رقم 

 

  األحكام المستحدثة في ظل أحكام قانون

 06-05واألمر رقم  04-17الجمارك 
 المتعلق بمكافحة التهريب.



 شكالية الملتقىإ
دراسة مختلف في سياق ومن هذا التصدير،  انطالقا

الموضوعية واإلجرائية التي ُخصت بها الجرائم القواعد

قانون الجمارك وقانون مكافحة نصوص الجمركية في 

ي ماهلطرحاإلشكالية التالية: التهريب، يأتي هذا الملتقى 

ئية االستثناالقواعد ضارباتالتي تطرحها هذه الت  غرات وث  ال

 خصوصا من ناحية مدى انسجام معالجتهايقتضي والتي 

 وتعارضها مع المبادئ القانونية العامة؟ هذه القواعد

 الملتقى أهداف 
 على معرفة األهمية الكبيرة لألحكام الجمركية الوقوف 

التي وضعت سواء في قانون الجمارك أوفي األمر 

ة المتعلق بمكافحة التهريب والتي تخص الجرائم الجمركي

غرات بكل أوصافها، ووجدنا من الض روري مناقشة الث  

حتى ناقضات الواردة في هذين القانونين وبعض الت  

 لنا الوصول الى األهداف المرجوة. يتسنى

  معالجة المواضيع األساسية التي تكتسي غموض لدى

 ال  إ تتأتىالدارسين والمهتمين بقانون الجمارك، والتي ال 

ن م  ضَ باإلجابة عن مجموعة من الت ساؤالت حول أسباب تَ 

 زة  متمي قانون الجمارك واألمر المتعلق بالتهريب ألحكام  

نطاق قواعد القانون العام، ومدى  استثنائية تخرج عن

تناسب هذه األحكام مع طبيعة الجرائم الجمركية بكل 

 صورها.

   روري إدراك بوجه عام منحى المشرع نرى أنه من الض

الجزائري ومقصده مثال حول حاالت تطبيق المصالحة 

 في الجرائم الجمركية تارة واستبعادها تارة أخرى، في

 رة واألوضاع االقتصادية.ظل السياسة الجنائية المعاص

م قديفي مقام هذا الملتقى العلمي ت ولعله يكون من المالئم  

ة الث غرات القانونيدل وتُعالج توصيات تكون غنية لتُعَ 

 للتساؤالت المطروحة.  حالً ولتكون أيضا 

 

 

 

 

 

 محاور الملتقى
 المحور األول: تحديد الجرائم الجمركية

صورة عامة عن مفهوم الجرائم الجمركية  (1

 وأوصافها.

 .المخالفات الجمركية 

 .الجنح والجنايات الجمركية 

 أفعال التهريب الجمركي. (2

 قانون الجمارك رقم  الجنح والجنايات في

المتعلق  06-05واألمر رقم  17-04
 بمكافحة التهريب.

المحور الثاني: خصوصية الجرائم الجمركية من 

 ناحية مكانة ركنيها المادي والمعنوي

المكانة القوية للركن المادي في الجرائم  (1

 الجمركية.

 ضآلة الركن المعنوي في الجرائم الجمركية. (2

الثالث: ضبط الجرائم الجمركية ونطاق  المحور

 التصالح فيها
 .ضبط الجرائم الجمركية (1

   عن الجرائم الخاصة حري إجراءات الت

 .الجمركية

 .حقيق الجمركيالت  إجراء -
 .الحجز الجمركيإجراء و -

 المحاضر الجمركية. 

والنموذج أنواع المحاضر الجمركية  -
د شكلها وفق المرسوم التنفيذي رقم  الُمحد 

18-301. 

 حجية وأوجه بطالن المحاضر الجمركية. -

 .لمصالحة الجمركيةتطبيق انطاق (2

 وأبعادها. أهمية المصالحة الجمركية 

 

 

 

المحور الرابع: الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم 

 الجمركية

تدابير القانونية التي اعتمدها المشرع ال (1
 .الجمركي الجزائري في النصوص التنظيمية

سياسة المشرع الجزائري لمكافحة جرائم  (2

 التهريب الجمركي في ظل النصين:

 المتعلق بمكافحة  06-05مر رقم األ

 التهريب.

 المتعلق بالوقاية من  01-06قانون رقم ال

 الفساد ومكافحته.
 .ةفي البنود القانونية الجمركي فجواتمعالجة ال (3

  04-17قانون الجمارك رقم. 

 بمكافحة المتعلق  06-05مر رقم األ

 التهريب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أعضاء اللجنة العلمية
 أ. د سرور محمد 

        أ. د سي يوسف قاسي 

 أ. د لونيسي علي 

  نبالي فطة معاشوأ. د 

  أ.د عبد العزير عبد

 المنعم     

 الخليفة

 أ. د شيهاني سمير 

   أ. د صبايحي ربيعة 

 أ. د. مخلوف كمال 

 أ.دتياب نادية 

  أ.د بشيري عبد

 الرحمان

             د. معزوز علي 

  .شوقي نذير د 

  . رحماني حسيبةد 

              د. طيبي أمقران 

                              د. خليفي سمير 

  د. بوترعة سهيلة 

                 د. ربيع زاهية 

   د. كمون حسين 

   د. لكحل صالح 

               د. لوني نصيرة 

   د. سوماتي شريفة 

   .بركات كريمةد 

 د.بغدادي ليندة 

  .حماني ساجيةد 

 د. لطروش أمينة 

  .غازي خديجة               د 

           د. خالدي فتيحة 

               د. إيراين نوال 

               د. بشور فتيحة 

                د. عيساوي فاطمة 

 د. بوخرس بلعيد 

              جامعة أكلي محند أولحاج البويرة 

 جامعة أكلي محند أولحاج البويرة 

 جامعة أكلي محند أولحاج البويرة 

 وزو جامعة مولود معمري تيزي 

 جامعة المنوفية، مصر العربية 

 

 جامعة أكلي محند أولحاج البويرة 

 جامعة مولود معمري تيزي وزو 

 جامعة أكلي محند أولحاج البويرة 

 جامعة مولود معمري تيزي وزو 

 جامعة الجلفة 

 جامعة أكلي محند أولحاج البويرة 

 جامعة غرداية 

 أولحاج البويرة جامعة أكلي محند 

  أولحاج البويرةجامعة أكلي محند 

  جامعة أكلي محند أولحاج البويرة

 جامعة أكلي محند أولحاج البويرة

 جامعة أكلي محند أولحاج البويرة 

 جامعة أكلي محند أولحاج البويرة 

 جامعة أكلي محند أولحاج البويرة 

 جامعة أكلي محند أولحاج البويرة 

 جامعة خميس مليانة 

 جامعة أكلي محند أولحاج البويرة 

  أكلي محند أولحاج البويرةجامعة 

 جامعة أكلي محند أولحاج البويرة 

  مستغانمجامعة 

 جامعة أكلي محند أولحاج البويرة 

 جامعة أكلي محند أولحاج البويرة 

 جامعة تيبازة 

 جامعة أكلي محند أولحاج البويرة 

 جامعة أكلي محند أولحاج البويرة 

 جامعة مولود معمري تيزي وزو 

 

  

 

 أعضاء اللجنة التنظيمية
 

 لمين محمد ي محمود. د -براهيم ا بلهوط. د -

 صغيريوسف.أ -فاتح يحياوي. د -

 سعودياعمر.أ -ياسين عميريل د. -

 عمرصونياأ أيتبن.أ -محمد نبهي.أ -

 صفية حدوش - ياسمين   د.وعلي- -

 ربيعةهالل  -زكريا د.بوعمامة -

 ربيعةبلقاسمي   -علواشزبيدة       - -

 

 

 أعضاء الجنة التقنية
 مزيان حسان -بلي سفيانمح–سعيدي كريم  -  -

 

 
 

 

 شروط المشاركة
 

  يجب أن تكون المشاركة ضمن أحد محاور
 الملتقى.

  أن يكون البحث أصليًا، وغير منشور، ولم يتم

إلقاؤه في مناسبات علمية سابقة وأن يضم بوضوح 
اإلشكالية، المنهجية، النتائج المتوصل إليها 

 والتوصيات، والمراجع المعتمدة.

 وال تقل عن  ةصفح 15ال تزيد المداخلة عن  أن
 صفحات، وأن تكون المداخلة فردية. 10

  اعتماد الخطsimplifiedArabic  في  14حجم

في التهميش لل غة العربية، وخط  12المتن، وحجم 
Times New Roman  12للغة األجنبية حجم 

 في التهميش. 10في المتن، و

 

 مواعيد هامة
 

 2022 جوان05: المداخالت كاملة يومل الستالم آخر أج

 2022جوان  19:الرد على المداخالت المقبولة يوم

 

 ترساللمداخالتإلىالبريدااللكتروني : 

 

seminairedouane.rahmani@univ-bouira.dz 

 
 

 

 07 97 38 31 77: لالستفسار االتصال بالرقم
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