
اتفاقیات التبادل الحر بین الجزائر والمنطقة   -)2
 العربیة الكبرى 

ھي ضمن إطار اتفاقیة تسییر وتنمیة التبادل التجاري 

ري  27بین الدول العربیة المحررة بتونس بتاریخ  فیف

-04، وثم التصدیق علیھا بالمرسوم الرئاسي 1981

ز 2004أوت  3المؤرخ في  223 ت حی ، والتي دخل

ي  ذ ف انفي  01التنفی ذه 2009ج ضم ھ ث ت ، حی

ة  تثناء  جمھوری ة بإس دول العربی ع ال ة جمی االتفاقی

 .جیبوتي  جمھوریة الصومال وجزر القمر

 أھداف اتفاقیة التبادل الحر مع المنطقة العربیة 
تحریر التبادل التجاري بین الدول العربیة من -1

الرسوم والقیود المختلفة التي تفرض علیھا 

 .وتسھیل تجارة  الخدمات

التخفیض التدریجي للرسوم والقیود المفروضة -2

 .على بعض السلع والمنتجات المتبادلة

توفیر حمایة متدرجة للسلع والمنتجات العربیة -3

 .لمواجھة منافسة السلع غیر العربیة 

:مدیریة التجارة لوالیة النعامة  
.النعامة 63مدیریة التجارة لوالیة النعامة ص ب رقم : العنوان  

049598230: الفاكس/ 049598218: الهاتف  
:البرید االلكتروني  

dcwcompte@dcw-naama.dz 

:الموقع االلكتروني  
www.dcw-naama.dz 

:-السهوب-الصناعة  وغرفة التجارة   
المقر السابق لمدیریة الشبیبة و الریاضة بالقرب من :العنوان

.قاعة النصر  

049590174:الهاتف  
:البرید االلكتروني  

cciessouhoub@gmail.com 
 

اإلعفاء من الحقوق 
الجمركیة في إطار 
 اتفاقیات التبادل الحر

لجھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا  
 وزارة التجارة

 مدیریة التجارة لوالیة النعامة
 و بالتنسیق مع غرفة الصناعة و التجارة

:تنظمان یوما دراسیا حول  



 :تعریف الرسوم الجمركیة

من  ھى ضرائب تُفرض على السلع المستوردة

الخارج، تھدف من خاللھا الدولة إلى حمایة اإلنتاج 

الوطني من منافسة السلع األجنبیة، إذ إن الرسوم 

حدود  المفروضة على السلع المستوردة مقابل ولوجھا

بیعھا أیضا، مما  أسعار تكلفتھا، وبالتالي الدولة تزید

السعریة للمنتجات الوطنیة  القدرة التنافسیةیعزز من 

 .مقابل السلع الوافدة من وراء الحدود

 :تعریف اتفاقیات التبادل الحر

التبادل الحر ھو عملیة تجاریة تتم بین بلدین أو أكثر، -

وتقوم على عدم إخضاع المعامالت التجاریة لقیود 

محددة كحقوق الجمارك أو تحدید سقف السلع 

 .المتبادلة

 :تعریف المناطق الحرة

ھي أراضي محصورة داخل إقلیم جمركي وطني أین 

تدخل وسائل التجھیز و البضائع األجنبیة دون 

شكلیات جمركیة على أن یتم تخزینھا أو تحویلھا 

داخل المنطقة الحرة لیتم تصدیرھا دون تدخل 

 .السلطات الجمركیة

اتفاقیات الشراكة بین الجزائر واالتحاد   -)1
 :األوروبي

تندرج اتفاقیة الشراكة بین الجزائر واالتحاد األوروبي 

والذي یھدف الى   1995ضمن إعالن برشلونة لسنة 

إقامة منطقة تبادل حر بین االتحاد األوروبي ودول 

 .الضفة الجنوبیة للبحر األبیض المتوسط

ھذه االتفاقیة التي وقعت علیھا الجزائر في فالونسیا 

، وثم التصدیق علیھا 2002أفریل  22بتاریخ )  اسبانیا(

أفریل  27المؤرخ في  159-05بالمرسوم الرئاسي رقم 

سبتمبر  01،والتي دخلت حیز التنفیذ بتاریخ  2005

، ال تنحصر على إنشاء منطقة تبادل حر فحسب، 2005

بل تشمل كذلك الجوانب االقتصادیة، السیاسیة ، 

 .االجتماعیة والثقافیة الضروریة لتحقیق تنمیة مستدامة

 :أھداف اتفاقیة الشراكة مع االتحاد األوروبي

توفیر إطار مالئم للحوار السیاسي بین األطراف -1

بھدف تدعیم العالقات فیما بینھا في جمیع المجاالت 

 .ذات األھمیة

تنمیة و ترقیة المبادالت التجاریة،و تحدید شروط -2

التحدید التدریجي لعملیات تبادل السلع،الخدمات و 

 .رؤوس األموال

تشجیع التعاون في المجاالت اإلقتصادیة و -3

 .االجتماعیة و الثقافیة و المالیة

تسھیل تنقل األشخاص خاصة فیما یتعلق بتسھیل -4

 .و اإلسراع في منح التأشیرة لألشخاص

مضمون اتفاق الشراكة بین الجزائر و االتحاد 

 :األوروبي

نصا  110جزائریة في -جاء اتفاق الشراكة األورو

ال  ق ت ة ان تشمل محاور أھمھا الحوار السیاسي،حری

وعات رؤوس  دف م ات،ال خدم ي ال جارة ف السلع،الت

اون  ع ت صادي،ال ت اون االق ع ت األموال و المنافسة،ال

 ....المالي،التعاون الثقافي و االجتماعي

 


