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وظائف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
ومجال ممارستها لمشرطة القضائية

تقديم
تتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أداء مجموعة من الوظائف
والميام االقتصادية والجبائية والحمائية
وتصدير البضائع
القوانين واألنظمة

 ،حيث تسير عمى مراقبة عمميات استيراد

وتصفية وتحصيل الرسوم المستحقة عمييا ،وتعمل عمى تنفيذ
المتعمقة

بمراقبة التجارة الخارجية والصرف

 ،فضال عمى استخالص

الضرائب الداخمية عمى االستيالك والضريبة عمى القيمة المضافة المفروضة عند
االستيراد  ،كما تعد قوة اقتراحية لصياغة إجراءات السياسة الحكومية في المجال
الجمركي ،وتحرص عمى

تطبيق المقتضيات الجمركية لالتفاقيات الدولية التي التزم بيا

المغرب ،وعالوة عمى ذلك فإدارة الجمارك تساىم في خمق المناخ الخصب لتأىيل
النشاط المقاوالتي وتحفيز االستثمار

 ،وفي ىذا اإلطار فيي تركز جيودىا عمى تبسيط

مساطر التعشير ومحاربة التيريب والغش التجاري ،وىذه الوظائف والتحديات جعمت
المشرع يخص أعوان الجمارك بمجموعة من الصالحيات واآلليات القانونية واإلدارية
إلنجاز الميام واالختصاصات المسندة إلييم ،ومنيا تمك المتصمة ببعض ميام الشرطة
القضائية والتي سنركز عمى بيانيا في ىذا العرض الذي سنتطرق فيو إلى المحورين
التاليين:
 -المحور األول:

المستجدات الوطنية والدولية

وظائف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عمى ضوء
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 -المحور الثاني:

المقررة ألعوان الجمارك وجهود تأهيل

مهام الشرطة القضائية

الموارد البشرية

المحور األو ل  :وظائف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عمى ضوء
المستجدات الوطنية والدولية
لقد عممت إدارة الجمارك عمى تطوير وظائفيا لمواكبة متغيرات المحيط
االقتصادي الوطني والعالمي والمساىمة في تنمية االستثمار وحماية المستيمك وذلك
دون التخمي عن وظيفتيا الجبائية ،وتتمخص ىذه الوظائف في اآلتي:
أوال :تصفية وتحصيل الرسوم الجمركية
تعد الوظيفة الجبائية إحدى الوظائف التقميدية إلدارة الجمارك حيث تتولى

استخالص الرسوم والمكوس الجمركية والضريبة عمى القيمة المضافة عند االستيراد
المستحقة عمى بعض المواد المنتجة محميا،

أو

كما تقوم بتصفية وتحصيل الضرائب

الداخمية عمى االستيالك باإلضافة إلى مجموعة من الرسوم الجبائية والشبو الجبائية

المفروضة عند االستيراد أو التصدير
ثانيا :مراقبة

.

سالمة وجودة المنتجات

تساىم إدارة الجمارك في مراقبة سالمة وجودة المنتجات المستوردة والمصدرة
من خالل محاربة كل أشكال الغش التي تمس بالصحة العامة

والنبات وذلك عن طريق منع دخول المواد الغذائية الفاسدة والحيوانات الموؤوبة أو

لإلنسان والحيوان

النباتات المضرة بالمحيط اإليكولوجي.
 -1حماية المستهمك من الغش في المواد الغذائية
تتدخل إدارة الجمارك بمقتضى القانون المتعمق بزجر الغش في البضائع

أجل حماية المستيمك ضد كل أشكال الغش التي تمس المنتجات ،وكذا لمتأكد من عدم

1

( )1

من

 -الفصل  20من القانون رقم  13.80المتعمق بزجر الغش في البضائع المصادق عميو بالظيير الشريف رقم  1.83.108بتاريخ 1984/10/05

الجريدة الرسمية عدد  3777بتاريخ .1985/03/20
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انتياء الصالحية والسالمة من التزييف أو الفساد بالنسبة لمبضائع خاصة المواد

الغذائية والمشروبات المستيمكة من طرف اإلنسان أو الحيوان.
 -2حماية صحة الثروة الحيوانية

إن ىاجس حماية المحيط االيكولوجي الوطني وضرورة القضاء عمى األمراض
المعدية واألوبئة ،جعل استيراد وتصدير الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية خاضعا
( )2

إلجراءات المراقبة الصحية والبيطرية

التي تجرى من طرف مصالح و ازرة الفالحة

بالموانئ البحرية والجوية المفتوحة ليذه الغاية داخل محاجر صحية ،وتدخل إدارة
الجمارك في ىذا الميدان بالتصدي الستيراد وتصدير الحيوانات خارج المراكز
الحدودية المخصصة ليذه العمميات ،ومنع دخول الحيوانات التي لم تخضع لمفحوص
البيطرية أو التي صدر بشأنيا قرار حظر االستيراد.
 -3حماية الصحة النباتية
تجد مراقبة الصحة النباتية أساسيا القانوني في الظيير المتعمق بتنظيم
الشرطة الصحية لمنباتات

( )3

واليدف من ىذه المراقبة التي تباشر من طرف و ازرة

الفالحة ىو حماية الثروة الطبيعية المغربية ضد األمراض المعدية القادمة من الخارج،
وتخضع لمتفتيش الصحي عند االستيراد والتصدير مختمف النباتات كاألغراس والزىور
باإلضافة إلى الفواكو والخضر ،ويتجمى تدخل إدارة الجمارك في منع دخول النباتات
غير الخاضعة لمتفتيش الصحي والتصدي الستيراد الحشرات الحية واليرقات
والفطريات.

ثالثا :محاربة أشكال المنافسة غير المشروعة

وحماية أمن التجارة العالمية

تعمل إدارة الجمارك عمى محاربة أشكال المنافسة غير المشروعة الناتجة عن
التيريب وتزييف العالمات الصناعية والتجارية كما تطبق اإلجراءات المضادة

 -2القانون رقم  24.89بشأن الشرطة الصحية والبيطرية عند استيراد الحيوانات والمواد الحيوانية المصادق عميو بالظيير الشريف رقم

1.89.230

بتاريخ  – 1993/09/10الجريدة الرسمية عدد  4225بتاريخ .1993/10/20
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 -الظيير الشريف المؤرخ في  1927/09/20و المتعمق بتنظيم الشرطة الصحية لمنباتات -الجريدة الرسمية عدد  782بتاريخ 1927/10/18
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لإلغراق ،ويقتضي الدور االقتصادي لمجمارك التوفيق بين مرونة المراقبة في الحدود
وضرورة حماية أمن التجارة العالمية ضد األفعال اإلجرامية والتيديدات اإلرىابية.
 -1محاربة بعض مظاهر المنافسة غير المشروعة
أ -مكافحة التهريب
تتمثل خطورة التيريب في حجم الخسائر التي يخمفيا

عمى المستويات المالية

واالقتصادية واالجتماعية ،حيث تتضرر مداخيل الخزينة العامة جراء ضياع مبالغ
الرسوم والمكوس الجمركية ،كما يتسبب التيريب في إغالق الوحدات اإلنتاجية وتسريح
العمال وبالتالي نفور المستثمرين األجانب وىروب الرأسمال الوطني ىذا فضال عمى
المخاطر الصحية لممواد الميربة والمخدرات .ولمكافحة ىذه الظاىرة تقوم مصالح
الجمارك بتعبئة مجموعة من الوسائل القانونية والمادية والبشرية وتنيج إستراتيجية
ترتكز عمى مجموعة من المحاور أبرزىا:
 تكثيف عمميات المراقبة عمى مستوى النقاط الجمركية األمامية وتفعيلالمراقبة عمى جميع المستويات بإشراك المسؤولين المعنيين بالتأطير في تنفيذ العمل
الميداني ،وتطوير عالقات التعاون والشراكة مع المتدخمين في الشأن االقتصادي
ومكافحة التيريب؛
 وضع نظام لالستخبار واالستعالم لمتصدي لمحترفي التيريب ،واألبحاث والتحريات لتحديد أماكن تخزين المواد الميربة؛
 اعتماد الحركية الجغرافية والوظيفية ألعوان الجمارك كمقاربة جديدة فيتدبير الموارد البشرية ،وتبني الصرامة في تطبيق النظام التأديبي لمموظفين لضمان
تخميق المرفق وتحسين مردودية العمل الجمركي.
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إجراء

ب -مكافحة تزييف العالمات الصناعية والتجارية
أجاز القانون المتعمق بحماية الممكية الصناعية

( )4

إلدارة الجمارك وقف

التداول الحر لمبضائع المشكوك في تزييفيا ،وىذا اإلجراء يكون إما تمقائيا أو بناء
عمى طمب صاحب الحق وذلك بعد اإلطالع عمى شيادة تسجيل العالمة المسممة من
طرف المكتب المغربي لمممكية الصناعية .وترفع اإلدارة يدىا عن البضائع المشكوك
في تزييفيا إما بناء عمى قرار قضائي نيائي إذا لم يثبت تزييف السمع ،أو بقوة
القانون

( )5

في الحالة التي ال يدلي الطالب إلدارة الجمارك داخل أجل عشرة أيام من

تاريخ تبميغ التوقيف بما يفيد اتخاذ اإلجراءات التحفظية المأمور بيا من طرف قاضي
المستعجالت ،أو رفع دعوى وتقديم الضمانات المحددة من طرف المحكمة لتغطية
مسؤوليتو المحتممة في حالة صدور حكم بانعدام التزييف.
 -2دور إدارة الجمارك في حماية أمن التجارة العالمية
إذا كانت التسييالت والمرونة في المراقبة الجمركية تيدف إلى ضمان سيولة
المبادالت التجارية ،فإنيا في ذات الوقت ال تخمو من آثار سمبية حيث إنيا فتحت
المجال النتشار عدة مخاطر ترتبط بالجريمة المنظمة العابرة لمقارات كاإلرىاب الدولي
وغسيل األموال.
وفي ىذا السياق ،وبحكم الموقع الذي تحتمو إدارة الجمارك عمى مستوى
الحدود فإنيا مطالبة بتحقيق فعالية ونجاعة المجيود الرقابي لضمان سيولة العمميات
التجارية الدولية والمحافظة عمى أمن السمسمة الموجيستيكية الدولية من مخاطر اإلجرام
واإلرىاب واالتجار غير المشروع والتصدي لمحاوالت استيراد وتصدير األسمحة
والذخيرة الحربية والمتفجرات طبقا لمقانون المنظم الستيراد

وحيازة األسمحة

( . )6

 -4الفصل  1-176من القانون رقم  17.19المتعمق بحماية الممكية الصناعية كما تم تعديمو(الجريدة الرسمية عدد  5397بتاريخ
.)2006/02/20
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 -الفقرة الثالثة من المادة  176من القانون المتعمق بحماية الممكية الصناعية.
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 -الظيير الشريف الصادر بتاريخ  1937/03/31المتعمق باستيراد وتجارة وحمل وحيازة األسمحة – الجريدة الرسمية عدد  1279بتاريخ

.1937/04/30
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وىذه الميمة تزداد تعقيدا بالنظر من جية لعدم إمكانية إجراء الفحص اآللي
والممنيج لجميع البضائع واالعتماد بالمقابل عمى المراقبة االنتقائية.
إن الوظيفة األمنية إلدارة الجمارك تتعزز من خالل
(  ، )7حيث يظير

قانون مكافحة اإلرىاب
من اإلجرام

الواردة في

المقتضيات

ىذا النوع

االرتباط القائم بين موضوع محاربة

واختصاصات إدارة الجمارك في مجاالت المراقبة والتفتيش والحجز

واإلثبات .فالقانون
ومنيا تزييف أو

المذكور

تضمن بعض المقتضيات

تزوير النقود أو تزييف أختام الدولة

التي تعرف

بالجرائم

اإلرىابية

وتحويل الطائرات والسفن،

إدخال المواد التي تيدد صحة اإلنسان أو الحيوان أوالمجال البيئي.

وكذلك
وىذه

االختصاصات ليا عالقة بدور إدارة الجمارك عند مراقبة المواد العابرة لمحدود وكذا
من دورىا كسمطة عامة ممزمة بالتعاون مع النيابة العامة في الجرائم التي تقع بمناسبة
ممارسة مياميا ،وذلك تطبيقا لممادة
وىكذا إذا كان

 42من قانون المسطرة الجنائية

فحص جميع البضائع

( . )8

عمى مستوى المراكز الحدودية يعد أم ار

مستحيال بالنظر لحجم وكثافة عمميات التصدير واالستيراد ،ولما ينطوي عميو ذلك من
عرقمة

لحركة المبادالت

المخاطر وحماية التجارة

فإن ىذه اإلدارة تعتمد أنظمة معموماتية
العالمية وتعزيز أمنيا ضد األخطار اإلرىابية.

لتحميل وتقييم
ويرتكز إطار

المعايير المعتمد من طرف المنظمة العالمية لمجمارك عمى عدة محاور أىميا التعاون
المعطيات بطرق معموماتية

بين مختمف اإلدارات الجمركية كآلية فعالة لتبادل

واالستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة لتفتيش الشحنات كأجيزة الكشف باألشعة
"السكانير".

 -7القانون رقم  03.03المتعمق بمكافحة اإلرىاب المصادق عميو بالظيير الشريف رقم  1.03.140بتاريخ  – 2003/05/28الجريدة الرسمية عدد
 5114بتاريخ .2003/06/05
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 القانون رقم  22.01المتعمق بالمسطرة الجنائية المصادق عميو بالظيير الشريف رقمالرسمية عدد  5078بتاريخ 2003/01/30
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 1.02.255الصادر بتاريخ  2002/10/3الجريدة

المحور الثاني:

مهام الشرطة القضائية

المقررة ألعوان الجمارك وجهود تأهيل

الموارد البشرية
تمارس إدارة الجمارك

اختصاصات إدارية وضبطية في مجموع التراب الوطني

ولمقيام بيذه الميام تعتمد باإلضافة إلى الموارد البشرية عمى ىياكل وبنيات إدارية مركزية
ومحمية.
 -1الهيكمة التنظيمية إلدارة الجمارك
إن االختصاص الترابي إلدارة الجمارك يشمل المجال البري والبحري والجوي
الذي تمارس عميو الدولة سيادتيا ،ويترتب عمى ذلك صالحيتيا في مراقبة جميع
العمميات المتعمقة بتصدير واستيراد وحيازة ونقل البضائع الخاضعة لمرسوم والمكوس
الجمركية بمجموع التراب الوطني .ولبمورة ىذا الميام فإن تنظيم إدارة الجمارك يقوم
عمى التمييز بين مصالح مركزية تتولى تأمين وظائف التأطير والتنسيق والتقييم
والتوجيو وتوحيد المساطر الجمركية واتخاذ الق اررات المتعمقة بالتوجيات العامة لمنشاط
الجمركي ،ومصالح الممركزة أحدثت في سياق تطبيق سياسة عدم التركيز اإلداري
لمقيام بوظائف التسيير والتنفيذ الفعمي والعممياتي المباشر لممقتضيات المنظمة
لممراقبة والعمل الجمركي .وىكذا فاإلدارة المركزية تتشكل فضال عمى قسم لمتدقيق
والتفتيش من المديريات التالية:
 مديرية الموارد والبرمجة؛
 مديرية التبسيط والمعموميات؛
 مديرية الوقاية والمنازعات؛
 مديرية الدراسات والتعاون الدولي؛
وقد عرف التنظيم اإلداري الجمركي أسموب عدم التركيز حيث تم إحداث
مديريات جيوية تغطي كل التراب الوطني ،ويتعمق األمر بالمديريات التالية:
 المديرية الجيوية لمشمال الغربي بطنجة؛
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 المديرية الجيوية لمشمال الشرقي بالناضور؛
 المديرية الجيوية لموسط بالرباط؛
 المديرية الجيوية لموسط الجنوبي بمراكش؛
 المديرية لمجيوية لمدارالبيضاء؛
 المديرية الجيوية لميناء الدارالبيضاء؛
 المديرية الجيوية بأكادير؛
 المديرية الجيوية لمجنوب بالعيون.
وتتفرع كل مديرية جيوية إلى مقاطعات ومكاتب جمركية ومصالح فيالق.
 -2مهام الشرطة القضائية المسندة ألعوان الجمارك
االختصاصات الموكولة إلدارة الجمارك تتمخص في مراقبة األشخاص والسمع
ووسائل النقل وتفتيش أماكن تخزين مواد التيريب أو الغش الجمركي.

أ -مراقبة األشخاص
يمكن ألعوان الجمارك التحقق من ىوية كل شخص ومطالبتو بتقديم الوثائق

الرسمية المثبتة لميوية عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني أو عند التجول

داخل دائرة الجمارك

(  ، )9كما يجوز ليم تفتيش األفراد وعند االقتضاء إخضاعيم لمكشف

الطبي عند االشتباه في حمميم لممخدرات.
التفتيش البدني لألشخاص الذاتيين
يسوغ ألعوان الجمارك إجراء التفتيش البدني لألفراد شريطة أن يتم من طرف
موظفين من نفس الجنس وبشكل الئق وبمنأى عن أنظار الجميور ،وىذا التفتيش
يختمف عن ذلك المقرر في المادة

 81من قانون المسطرة الجنائية حيث إن التفتيش

الجسدي الذي تباشره الضابطة القضائية لو صبغة وقائية يستيدف بالدرجة األولى
 - 9الفصل  45من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة إلدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عمييا بالظيير الشريف
بمثابة قانون رقم  1.77.339بتاريخ  1977/10/09كما تم تغييرىا وتتميميا(الجريدة الرسمية عدد  3339مكرر بتاريخ 1977/10/13
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تجريد الظنين من كل ما من شأنو أن يشكل خط ار عميو أو عمى غيره ،في حين أن
صياغة المادة

 38من مدونة الجمارك تفيد أن المشرع يقصد التفتيش اإلجرائي الذي

يساعد عمى جمع األدلة في مواجية المشتبو فيو.
الكشف الطبي لألظناء
في سياق الجيود الرامية إلى محاربة التيريب الدولي لممخدرات السيما القوية
منيا كالكوكايين واليروين ،يمكن ألعوان الجمارك إجراء فحص طبي عمى كل شخص
(  ، )10غير أن ذلك مشروط بتوافر أدلة عمى

يشتبو في إخفائو لممخدرات بداخل جسمو

وجود تمك المواد والحصول عمى موافقة المعني باألمر ،وفي حالة رفضو يطمب اإلذن
من النيابة العامة التي تتولى تعيين الطبيب المكمف بإجراء الكشوفات.
الحراسة النظرية والقاء القبض عمى األظناء
يمكن ألعوان الجمارك االستماع لألشخاص المشتبو فييم وألي فرد تفيد شيادتو
في إثبات المخالفات والجنح الجمركية ،ويجوز -تطبيقا لمفصل

الجمارك -توقيف كل شخص ضبط متمبسا بارتكاب جنحة جمركية ووضعو تحت

 239من مدونة

الحراسة النظرية من طرف اآلمر بالصرف أو أحد األعوان من الذين ال تقل درجتيم

عمى "مفتش إقميمي" عمال بمقتضيات الفصل
الضوابط المحددة بمقتضى المادتين

 238من المدونة الجمركية وفي إطار

 66و  80من قانون المسطرة الجنائية السيما فيما

يتعمق بالمدة القانونية لمحراسة ووجوب إشعار النيابة العامة.

ب -مراقبة البضائع وتفتيش المساكن
مراقبة البضائع ووسائل النقل
خول القانون ألعوان الجمارك إمكانية معاينة البضائع ووسائل النقل البرية
والبحرية والجوية حيث ألزم السائقين باالمتثال ألوامر رجال الجمارك

المشرع لموظفي الجمارك تفتيش السفن والصعود إلييا لمراقبة الحمولة والبيان التجاري

10
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 الفصل  45مكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة -الفصول 37و 38و 293و 294من المدونة الجمركية
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(  ، )11كما أجاز

لمباخرة والتأشير عميو

النقل المستعممة.

(  ، )12واذا تم ضبط مخالفات أو جنح يمكن إيقاع الحجز بوسيمة

ومن جانب آخر ،تقوم إدارة الجمارك بمراقبة البضائع لمتأكد من شرعية

سندات حيازة السمع واستيفائيا إلجراءات االستيراد وحجزىا إذا تبين وجود غش فييا،
كما يحق ليا حجز الوثائق المتعمقة بالبضائع موضوع المراقبة والمطالبة بالحصول

عمى السجالت والمستندات الممسوكة من طرف األشخاص الممارسين ألنشطة تتصل

بالعمل الجمركي كالمعشرين والناقمين.

تفتيش المساكن والمحالت المهنية
يمكن ألعوان الجمارك تفتيش المساكن والمحالت المينية وفق الشروط التالية:
* صدور إذن بالتفتيش من المدير العام لمجمارك أو ممثمو ،والحصول عمى

الموافقة الكتابية لشاغل المسكن ،وفي حالة رفضو توجو الدعوة ألحد ضباط الشرطة
القضائية لحضور عممية التفتيش؛

* احترام الساعات القانونية لمتفتيش ،حيث ال يجوز مباشرة ىذا اإلجراء قبل
السادسة صباحا أو بعد التاسعة ليال

( . )13

إثبات المخالفات والجنح الجمركي

ة

تثبت األفعال المخالفة لمقانون الجمركي بواسطة الحجز أو البحث ،فالحجز
يمكن من وضع اليد عمى جسم المخالفة أو الجنحة الستعمالو كدليل مادي لإلثبات
وكضمانة الستيفاء العقوبات المالية ،وينصب عمى البضائع ووسائل النقل القابمة
لممصادرة (  ، )14أما البحث فيو التحري الستيقاء معمومات أو تمقي إفادات من شأنيا
أن تساعد عمى استجماع وسائل إثبات المخالفة أو الجنحة الجمركية .ويمكن ألعوان
الجمارك استعمال األختام عند القيام بأعمال التفتيش والمراقبة والحراسة

12

 -الفصل  39من المدونة الجمركية

13

 -الفصل  41من المدونة الجمركية
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 -الفصل  235من المدونة الجمركية

15

 -الفصل  40مكرر من نفس المدونة

10

(  ، )15وفي

جميع الحاالت يحرر محضر يتضمن ىذه الوقائع وذلك وفق الشروط والضوابط
القانونية ( . )16

ج -حمل واستعمال السالح
لتمكين أعوان الجمارك من مكافحة التيريب أجاز ليم القانون حمل واستعمال
السالح وكذا استخدام الوسائل المالئمة كالشائكات لتوقيف وسائل النقل وذلك طبقا
لمشروط المحددة في الفصمين

 34و  35من المدونة الجمركية.

وىكذا يتضح أن المشرع أسند ألعوان الجمارك عدة اختصاصات تدخل في
صميم عمل الضابطة القضائية ،إال أنو لم يخول ليم صفة ضباط الشرطة القضائية،
وبالتالي فيم يندرجون ضمن الموظفين الذين أناط بيم القانون بعض ميام الشرطة
القضائية عمال بأحكام المادتين

 19و  27من قانون المسطرة الجنائية .ويمارس أعوان

الجمارك ىذه الميام بغض النظر عن رتبيم وجنسيم وذلك شريطة أن التوفر عمى
"وكالة العمل" وأن أداء اليمين القانونية

( . )17

 -3تأهيل الموارد البشرية
أ -توزيع المهام
 4434موظفا موزعين عمى ىيأتين وذلك

يبمغ عدد موظفي الجمارك حاليا
حسب طبيعة الميام التي تتم مزاولتيا:


ىيأة أعوان الفيالق وتسند ليا ميام الحراسة ومكافحة التيريب،

وتزاول مياميا بارتداء الزي النظامي ذي الشارات العسكرية
القانوني وتشتغل عمى مدار الساعة (

 )24 /24وطيمة أيام األسبوع(

( )18

وتحمل السالح

 ،)7 /7كما تخضع

قبل مباشرة الميام إلى تكوين عسكري بإحدى المدارس العسكرية التابعة لمقوات

16

 -الفصل  240من مدونة الجمارك والمادة  24من قانون المسطرة الجنائية

17

 -الفصل  33من المدونة الجمركية
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 المرسوم رقم  2.08.431بتاريخ  2008/08/04المتعمق بنظام البذلة والشارات والخصائص ولوازم التجييز المقررة ألعوان الجمارك والضرائبغير المباشرة (الجريدة الرسمية عدد  5714بتاريخ )2009/03/05
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المسمحة الممكية ويؤدي ضباط الجمارك القسم أمام القائد األعمى لمقوات المسمحة
الممكية باعتبارىم ضباطا احتياطيين.
ىيأة أعوان المكاتب وتتولى تتبع إجراءات الجمركة ومراقبة



عمميات االستيراد والتصدير وتدبير الممفات اإلدارية والجمركية.
ب -سياسة التكوين
تحتل سياسة التكوين مكانة ىامة ضمن استراتجية إدارة الجمارك وتيدف إلى
تحقيق األىداف التالية:
 تطوير كفاءة األعوان وضمان تعددىا وتنوعيا؛
 مواكبة سياسة إعادة انتشار الموظفين وذلك لتغطية النقص الحاصل
في بعض المصالح؛

 الرفع من مردودية وأداء الموظفين؛
وىكذا ،يستفيد أعوان الجمارك قبل مباشرة مياميم من تكوين أساسي يشتمل
عمى دروس نظرية وتطبيقية الكتساب تقنيات التعشير وميارات مراقبة عمميات
االستيراد والتصدير واجراءات التحصيل الرسوم والمكوس الجمركية وغيرىا من المواد
التي تسمح ليم باالندماج في الوسط الميني ،كما يستفيد األعوان الممارسون من
حمقات لمتكوين المستمر والمتخصص الستكمال الخبرة ولمواكبة المستجدات في
المجاالت التقنية والتشريعية ،وتتم ىذه التكوينات بمركز التكوين الجمركي الذي يحظى
بإشعاع قاري ودولي حيث إنو يعد الوجية المفضمة لعدد كبير من بعثات اإلدارات
الجمركية األجنبية خاصة اإلفريقية ،وايمانا منيا بكون التكوين ىو حجر الزاوية
والوسيمة الفعالة لمرقي باألداء الميني فقد عمدت إدارة الجمارك إلى تطبيق سياسة
القرب في التكوين بانتداب إطار مكمف بالتكوين في كل مديرية جيوية.
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ج -تحفيز وترقية الموارد البشرية
وفي مجال التحفيز وضعت إدارة الجمارك نظاما لمحوافز المادية والرمزية،
حيث تعمل وعمى غرار باقي اإلدارات الجمركية العالمية عمى تخصيص عالوات
لمموظفين تؤدى حسب معايير موضوعية وشفافة عمى أساس المردودية والكفاءة
المينية لمموظفين ،كما تخصص جوائز رمزية كل سنة لمفيالق والقباضات ومصالح
المراقبة التي حققت أحسن إنجاز حيث توزع عمييم بمناسبة االحتفاالت السنوية باليوم
العالمي لمجمارك.
وبالنسبة لترقية موظفي الجمارك فيي تخضع لمشروط المنصوص عمييا في
النظام األساسي العام لموظيفة العمومية

( )19

والنصوص التنظيمية المتعمقة بو.

وفي مجال التسمية في مناصب المسؤولية فقد عممت اإلدارة منذ عدة سنوات
عمى تبني مقاربة جديدة تتمثل في إجراء مباريات بين المرشحين عمى المناصب
الشاغرة وذلك تكريسا لمبدأ المساواة واالستحقاق في تقمد المسؤوليات.
خاتمة
إن تدبير الموارد البشرية ال يخمو من مشاكل ومعوقات تتمثل أساسا في
الخصاص الكمي حيث إنو أمام العدد المحدود لألعوان يستحيل عمميا عمى اإلدارة
حراسة كل النقاط الحدودية لممممكة ،وىذا النقص يجد تفسيره في مجموعة من العوامل
أبرزىا:


ارتفاع عدد األعوان المحالين عمى التقاعد لبموغ السن
 677موظفا خالل السنوات الخمس

القانوني ،إذ من المرتقب أن يصل ىذا العدد إلى
القادمة؛


مواكبة األوراش الكبرى عمى مستوى البنيات التحتية

والمتمثمة في إحداث موانئ ومطارات جديدة والمناطق الحرة؛

19

 -الظيير الشريف رقم  1.58.008بتاريخ ( 1958/02/24الجريدة الرسمية عدد  2372بتاريخ )1958/04/11
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تزايد عدد مخازن وساحات االستخالص الجمركي؛



تزايد ميام إدارة الجمارك وخاصة في مجال مكافحة التقميد

والتزييف وتبييض األموال والمساىمة في أمن السمسمة الموجيستيكية؛

أفق سنة

وتشير الدراسات أن اإلدارة في حاجة إلى يصل عدد موظفييا إلى

 6000في

 ،2016وفي ىذا اإلطار فقد تم تعزيز الموارد البشرية بتوظيف

 257موظفا

 350موظف جديد خالل السنة

خالل السنتين األخيرتين ،ويرتقب أن يتم توظيف
الجارية.

والى جانب ذلك تعاني ىذه الموارد من غياب نظام أساسي خاص يراعي
خصوصيات العمل الجمركي ويكفل اختيار المترشحين المؤىمين عمميا وعمميا ويبمور
قواعد االنضباط العسكري ،ويوفر ضمانات قانونية ضد المخاطر المحدقة بأعوان
الجمارك والمتمثمة في االعتداءات المتكررة التي يشنيا عمييم تجار المخدرات
والميربين ،وبالمقابل يجب أن يكون آلية أساسية لتكريس سياسة التخميق من خالل
إقرار اإلجراءات التأديبية المالئمة.
حرر بتاريخ

2012 /09 /10

عبد المطيف ناصري
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