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 .آلالياث القاهوهيت لخعشيش الاقخصاد البيئي على ضوء الدشزيع الجشائزي

Legal mechanisms to promote environmental economics in light of 

Algeria's legislation.  
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ش الاؾخالم ش اللبٌى/الشهغ/الُىم : جاٍع الؿىت/الشهغ/الُىم : الؿىت                                                       جاٍع  

 ملخص

تهضف هظه الضعاؾت بلى حؿلُـ الػىء غلى اللىاهحن والدشَغػاث الغامُت بلى اإلادافظت غلى 

 .البِئت في الجؼاثغ، ومػغفت آلالُاث التي حػؼػ بىاء اكخطاص بُئي

وزلطذ هخاثج الضعاؾت بلى وحىص هم مً اللىاهحن والدشَغػاث التي جػبـ اليشاؾاث 

الاحخماغُت والاكخطاصًت في بؾاع خماًت البِئت وجدضًض اللُم اللطىي اإلالىزت، وحؿُحر الىفاًاث، 

ؼ اإلاضازُل  بي بُئي ٌػمل غلى الخض مً الخلىر وحػٍؼ والاغخماص غلى الؿاكاث اإلاخجضصة، وهظا هظام غٍغ

 .الجباثُت، والتي حؿخػمل ؤؾاؾا في جدلُم خماًت البِئت

. الجؼاثغ ،الجباًت البُئُت ،اللاهىن ،الاكخطاص البُئي، البِئت: كلماث مفخاحيت

 Q20؛ Q50؛ Q53؛ JEL:  Q59 اثجصييف

Abstract 

This study aims to shed light on the laws and legislation aimed at preserving the 

environment in Algeria and on the mechanisms promote the construction of an 

environmental economy. 

__________________________________________  
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The results of the study concluded that there are many of laws regulate social and 

economic activities in the areas of environmental protection, and fixe maximum pollution 

values, waste management and the use of renewable energies, as well as a system of 

environmental taxes aimed at reducing pollution and increasing tax revenues, which are 

mainly used to achieve the protection of the environment.  

Keywords: Environment, Environmental Economics, Law, Environmental taxes, Algeria.  

JEL Classification Codes: Q59; Q53; Q50 ; Q20 

مقذمت  .1

ئُت مخفاكمت، هاججت غً الػضًض مً الػىامل، وغلى عؤؾها  ىم مشىالث ُب ًىاحه الػالم اُل

الػامل الاكخطاصي، وباألزظ اليشاؽ الطىاعي الظي ٌػخمض غلى اإلاىاص ألاولُت التي غالبا ما 

جيىن مىاعص ؾبُػُت مً حهت، واهبػار الغاػاث اإلاػغة بالبِئت مً حهت ؤزغي، لظا وحضث صٌو 

اإلاػمىعة هفؿها ؤمام خخمُت الخض مً هظه الخجاوػاث الطاعزت في خم اليىهب ألاػعق، وظلذ 

هدى ما ٌؿمى مخجهت حؿعى بلى حمُؼ الؿبل التي مً شإنها اإلادافظت غلى البِئت واإلادُـ، 

، والىظم (ISO 14000)باالكخطاص البُئي، مً زالٌ كىاهحن صولُت وؤهظمت هىظام ؤلاصاعة البُئُت 

 (.EMAS)ألاوعوبُت لإلصاعة واإلاغاكبت البُئُت 

والبِئت في الجؼاثغ جىاحه الخلىر بجمُؼ ؤشياله وىن الجؼاثغ مً الضٌو التي حػخمض ؤؾاًؾا 

ًاث  في اكخطاصها غلى بهخاج وجطضًغ اإلادغوكاث، هما ؤنها جىاحه مشيلت الدجم الىبحر للىفا

ت هظغا للؼٍاصة اإلاؿخمغة في غضص ؾيانها الظي ًلاعب   ملُىن وؿمت، وهظا اإلااؾؿاث 40اإلاجزُل

. التي جلىم بإوشؿت ملىزت للبِئت

وهما وػلم ؤن الؿبُػت حؿحر بخىاػن عباوي بمشِئت هللا ؾبداهه وحػالى، بال ؤن ًض ؤلاوؿان 

نها الجؼاثغ بلى خفظ الىظام الػام للبِئت  غبثذ بها بضعحت هبحرة، لظا اؾخىحب غلى الضٌو ومً ُب

باللاهىن الىاحب الخؿبُم، وعؾم ؤلاؾاع اللاهىوي للمماعؾاث الاحخماغُت والاكخطاصًت لخماًت 

. البِئت، واإلادافظت غلى الثرواث الؿبُػُت واإلادُـ لألحُاٌ اللاصمت

إشكاليت الذراضت  .1.1

تًمىىىا ؾغحغلى غىء ما ؾبم  ت الخاُل :  ؤلاشياُل



ــدد/   01 المجلد  االقتصاد والبيئةمجلـة  24- 07ص ، (2018 )01: العـ

 

9 

ما هي آلالياث القاهوهيت اإلاعشسة لبىاء اقخصاد بيئي في الجشائز؟ 

فزضياث الذراضت  .2.1

ت ت الضعاؾت هلترح الفغغُاث الخاُل : لإلحابت غلى بشياُل

 ئي؛ ت شاملت ووافُت لبىاء اكخطاص ُب  الىطىص اللاهىُه

 ئي ت غحر وافُت لبىاء اكخطاص ُب . الىطىص اللاهىُه

ؤهذاف الذراضت  .3.1

: نهضف مً زالٌ هظه الضعاؾت بلى جدلُم ما ًلي

 ؼ الجؼاثغي الغامي بلى خماًت البِئت؛  حؿلُـ الػىء غلى الدشَغ

 ئي في الجؼاثغ  .مضي حػٍؼؼ اللاهىن الجؼاثغي لبىاء اكخطاص ُب

مىهجيت الذراضت  .4.1

ت الضعاؾت جم اغخماصها غلى اإلاىهج  ، مً زالٌ الىضفي الخدلُليلإلحابت غلى بشياُل

. حؿلُـ الػىء غلى ؤهم ألاخيام اإلاؿبلت في بؾاع خماًت البِئت

 الخإصيل الىظزي لالقخصاد البيئي .2

اعجباؽ الػامل البُئي باليشاؽ الاكخطاصي إلاا لهما مً " الاكخطاص البُئي"ًظهغ حلُا في مطؿلح 

 هي عضُض 1972الخإزحر اإلاخباصٌ، واإلافهىم الىاؾؼ للبِئت خؿب ماجمغ ؾخىههىلم للبِئت ؾىت 

اإلاىاعص الؿبُػُت والاحخماغُت اإلاخاخت في الؼمان واإلايان الظي ًدلم بشباع خاحاث وعغباث 

ئخه  اث ؤلاوؿان اججاه ُب الجىاعهت، )ؤلاوؿان، بال ؤن هظا اإلافهىم الىاؾؼ لم ًدضص مؿاوُل

 .(28، ضفدت 2014

 مفهوم الاقخصاد البيئي .1.2

ت والخدلُلُت واإلاداؾبُت : "ٌػغف الاكخطاص البُئي بإهه الػلم الظي ًلِـ الجىاهب الىظٍغ

ئُت جػمً همىا  ئُت ويهضف بلى اإلادافظت غلى جىاػهاث ُب للخُاة الاكخطاصًت بملاًِـ ُب

 .(16، ضفدت 2017حىاص الشمغي وآزغون، )" مؿخضًما

 العالقت بين الاقخصاد والبيئيت .2.2

حػخبر البِئت مطضعا للماصة ألاولُت حؿخمضها اإلايشأث في مجاٌ الطىاغت، بال ؤن هظه 

ت والطلبت والؿاثلت التي جػغ بالبِئت واإلادُـ، هظه آلالُت  ًاث الغاٍػ ألازحرة ًىجم غنها مً الىفا

ت للبِئت والاكخطاص جسلم حىا مً الخإزحر، ًظهغ مً زالٌ الشيل   (.1)الخباصُل
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 .الىظام الاقخصادي في الىظام البيئي: 1الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (16، ضفدت 2011اللَغش ي، ) :اإلاصذر

ؤن البِئت هي مطضع مضزالث اكخطاص البلضان، وجخمثل في  (1)هالخظ مً زالٌ الشيل 

 .الؿاكت اإلاؿخمضة مً الؿبُػت، الهىاء، اإلااء، وهظا الىؾاثل اإلاػخمضة في الطىاغت

جلىم الضٌو بالىظام الاكخطاصي ؾىاء ضىاعي ؤو اؾتهالوي باؾخغالٌ اإلاىاعص الؿبُػُت 

ًاث ضلبت وؾاثلت، وهظا  اإلاؿخمضة مً البِئت، ومً زم ًىجم غً هظا الىظام جلىر هىاجي وهفا

ًاث واإلادافظت  غ الىفا مىً الخللُل مً خضة حػؿل الىظام البُئي بةغاصة جضٍو اخخباؽ خغاعي، ٍو

ًاث مً حهت ؤزغي  .غلى اإلاىاعص الؿبُػُت مً حهت واؾخغالٌ ؤخؿً للىفا

 ؤزز ضياضاث الاقخصاد الكلي على البيئت  .3.2

هىان آزاع واوػياؾاث مدخملت لؿُاؾاث الاكخطاص الىلي غلى الىظام البُئي، جػؼ الضولت 

حىاص الشمغي )ؤمام جىحيهها هدى الاججاه ؤلاًجابي وجسفُؼ آلازاع الؿلبُت الىاججت غنها 

ًىضح اوػياؾاث ول مً الؿُاؾت الىلضًت،  (1)، والجضٌو (42، ضفدت 2017وآزغون، 

ت اإلامىىت غلى الىظام البُئي، والخلٌى اإلامىىت للخسفُف مً خضتها ت، والخجاٍع  .اإلااُل

الىظام البُئي  

 
 

 

ـــــغ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــاصة الخضٍو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بغـ  

 

 

 

 

 

 

جلىر ضىاعي واؾتهالوي  

 
  الاقخصاديظامالً

 الاؾتهالن الاهخاج

 ألاعع

 

  اإلاىار

 

 اإلااء

 ألاعع

 

  اإلاىار

 

 اإلااء
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 .روابط الطياضاث الاقخصادًت والبيئت: 1الجذول 

الطياضت الاقخصادًت 

 الكليت
 الحلول اإلامكىت آزارها على البيئت آلازار الاقخصادًت

 :ضياضت هقذًت

 اؾخلغاع الخطخم

الخطخم ًاصي بلى 

 اهسفاع الاؾدثماع

اؾخسضام  (+)

مؿخضام للمىاعص 

 الؿبُػُت

الخىظُم اإلاىاؾب 

لخلىق الامخُاػ 

وحشضًض الغكابت 

 .واإلاخابػت

اصة الخطضًغ  ٍػ
اصة جطضًغ  (-) ٍػ

 اإلاىاعص الؿبُػُت

ضياضت هقذًت 

ؾػغ  جسفُؼ"

 "الطغف 

اصة ؤؾػاع اإلاىاص  ٍػ

 اإلاؿخىعصة

اهسفاع  (+)

اؾخحراص اإلاىاص 

ئُا  الػاعة ُب

اصة الخطضًغ  ٍػ
اصة جطضًغ  (-) ٍػ

 اإلاىاعص الؿبُػُت

 ضياضت ججاريت

بلغاء هلي ؤو حؼجي 

 لللُىص الجمغهُت

اصة الاؾخحراص  ٍػ

اصة اؾخحراص  (-) ٍػ

 اإلاىاص اإلالىزت

اصة جطضًغ  (-) ٍػ

 اإلاىاعص الؿبُػُت

 :ضياضت ماليت

 ؤلاهفاق جسفُؼ

 الخيىمي

 الىظام وبضالح

بي  الػٍغ

الاغخماص غلى 

 الػغاثب

اؾخسضام  (+)

مؿخضام للمىاعص 

 الؿبُػُت

خماًت الىفلاث 

البُئُت الخؿاؾت، 

وبلغاء ؾُاؾت 

الضغم مؼ غمان 

 .خماًت الفلغاء

 كىاهحن جفػُل

 .وجؿبُلها البِئت

 ؤلاهفاق في اهسفاع

اهسفاع  (-)

ؤلاهفاق غلى 

 البِئت

. (68-67، الطفداث 2003عوماهى، ) :اإلاصذر

 ؤزغ ؾلبي (-)ؤزغ بًجابي؛   (+)
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الخظ مً زالٌ الجضٌو  ت)ؤن للؿُاؾاث الاكخطاصًت  (1)ٍو ت، ججاٍع آزاع ( هلضًت، ماُل

ػىص طلً بلى ت وؾلبُت غلى الىظام البُئي، َو  :بًجاُب

  اؾخسضام اإلاىاعص الؿبُػُت بشيل مؿخضام في خالت الخطخم مً زالٌ اهسفاع

ت؛  فغص الاؾدثماع، وهظا غىض اغخماص الضولت غلى الػغاثب في ؾُاؾتها اإلااُل

  اهسفاع اؾخحراص اإلاىاص اإلالىزت في خالت اعجفاع ؤؾػاعها بؿبب جسفُؼ ؾػغ

 الطغف ًف الؿُاؾت الىلضًت؛

  اصة جطضًغها مً زالٌ اهسفاع ؾػغ اصة اؾخجزاف اإلاىاعص الؿبُػُت في خالت ٍػ ٍػ

ت؛  الطغف والخطخم في الؿُاؾت الىلضًت، ؤو هدُجت عفؼ اللُىص الجمغهُت في الؿُاؾت الخجاٍع

  اهسفاع ؤلاهفاق البُئي مً زالٌ جسفُؼ ؤلاهفاق الػمىمي غمً الؿُاؾت

ت  .اإلااُل

وللخض مً هظه آلازاع ًمىً للضولت جػُِم هؿاق خلىق الامخُاػ في الخطضًغ والاؾخحراص 

وهظا خلىق اؾخغالٌ اإلاىاحم، وحشضًض الغكابت غلى طوي خم الامخُاػ، باإلغافت بلى خماًت 

ػاث، والغؾىم البُئُت  .الىفلاث البُئُت الخؿاؾت، وجفػُل اللىاهحن والدشَغ

 ؤدواث الطياضت البيئيت .4.2

 :حؿعى الضٌو بلى خماًت البِئت مً زالٌ ؾُاؾاث، جخمثل ؤؾاؾا في ما ًلي

 وهي مجمىغت اللىاغض الػاإلاُت وؤلاكلُمُت التي جىكؼ بحن بلضًً ؤو : الاجفاقاث الذوليت

 ؛(41، ضفدت 2011مداعب، )ؤهثر في شيل اجفاق صولي لخػٍؼؼ ؤواضغ الخػاون لخماًت البِئت 

 ػاث اإلاخػللت بدماًت البِئت، اإلافغوغت : ؤهظمت القيادة والطيطزة واللىاهحن والدشَغ

 غلى ألافغاص واإلااؾؿاث؛

 وهي غباعة غً غغاثب وعؾىم جفغغها الضٌو غلى اليشاؾاث البُئُت : الجباًت البيئيت

 .(19، ضفدت 2017حىاص الشمغي وآزغون، ) ؾىاء واهذ مً ؾغف ألافغاص، ؤو اإلااؾؿاث

ؿلم غلى الػغاثب البُئُت مطؿلح  هظغا للضوع التي جلػبه " غغاثب الخىمُت اإلاؿخضًمت"ٍو

ت للضولت مً حهت ؤزغي بىػٍضة، ) في جسفُؼ مؿخىي الخلىر مً حهت، وجدلُم بًغاصاث حباُث

 .(10، ضفدت 2017

 في الدشزيع الجشائزي حماًت البيئت .3
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للض هاٌ مىغىع خماًت البِئت خحزا مً اهخماماث اإلاشغع الجؼاثغي، ولػل ؤهم هظ 

 19 اإلاىافم 1424 حماصي ألاولى غام 19ماعر في  10-03كاهىن عكم كاهىوي لخماًت البِئت هى اٌ

ٍلُت  .حػلم بدماًت البِئت في بؾاع الخىمُت اإلاؿخضامت، والم2003 ؾىت حى

حماًت البيئت في إطار الخىميت اإلاطخذامت قاهون  .1.3

خُث ؤن هظا اللاهىن حاء لخدضًض اإلاباصت ألاؾاؾُت واللىاغض حؿُحر البِئت، والىكاًت مً 

الخلىر بإهىاغه، وجدؿحن اإلاؿخىي اإلاػِش ي لألفغاص، وهظا جغكُت اؾخػماٌ اإلاىاعص الؿبُػُت، 

 :وجدذ ؤؾـ ومباصت هدى جدلُم الاؾخضامت

 اإلادافظت غلى الخىىع البُىلىجي واإلاىاعص الؿبُػُت؛ 

 مبضؤ اؾدبضاٌ الػمل اإلاػغ بالبِئت بالػمل الطضًم للبِئت؛ 

  مبضؤ بصماج هضف خماًت البِئت والخىمُت اإلاؿخضامت في البرامج اإلاسؿؿت مً ؾغف

 الضولت؛

 ألاغغاع البُئُت وهظا الخُؿت والخظع غىض صعاؾاث  وجفاصي الىكاجي اليشاؽ مبضؤ

ؼ التي ًمىً ؤن جيىن ؾببا في الخلىر؛  اإلاشاَع

 (9، ضفدت 2003، 10-03كاهىن عكم ) مبضؤ ؤلاغالم واإلاشاعهت. 

 مً اللاهىن كم 5هما وغؼ اإلاشغع الجؼاثغي مجمىغت ألاصواث التي حؿحر البِئت في اإلااصة 

ٍلُت 19ماعر في  03-10  :، وجخمثل في2003 ؾىت حى

  هُئت لإلغالم البُئي جلىم بجمؼ اإلاػلىماث والبُاهاث البُئُت، وبغؿاء الخم الػام ألي

 شخظ في الخطٌى غلى اإلاػلىماث البُئُت بؿلب مىه؛

 جدضًض اإلالاًِـ البُئُت، بػبـ اللُم اللطىي ليل الػىاضغ اإلالىزت؛ 

 بغضاص مسؿؿاث زماؾُت لألوشؿت البُئُت؛ 

 ؼ غلى البِئت؛  جلُُم جإزحر اإلاشاَع

   ت بزػاع اإلااؾؿاث التي ًمىً ؤن جماعؽ ؤوشؿت مػغة بالبِئت بلى بحغاءاث كاهىُه

 ؛"اإلااؾؿاث اإلاطىفت"زاضت وحؿمُتها بـ

 بغؿاء خم الخضزل لألفغاص والجمػُاث في مجاٌ خماًت البِئت؛ 

  هما هغؽ اإلاشغع الجؼاثغي خم خماًت لألماهً والغاباث والخضاثم واإلاػالم

ت،  ، الطفداث 2003، 10-03كاهىن عكم ) الخ...الؿبُػُت، اإلاىظغ ألاعغُت والبدٍغ

10-13). 
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زت .2.3 ِّ
 الدشزيعاث اإلاحذدة للقيم القصوى اإلالو 

 اللطىي وفي بؾاع خماًت البِئت مً الخلىر الجىي، كام اإلاشغع الجؼاثغي بخدضًض اللُم

 :2الهىاء اإلاغحىة جدلُلها، هما هى مبحن في الجضٌو  هىغُت وؤهضاف

 .ؤهذاف الىوعيت والقيم القصوى لخلور الهواء: 2الجذول 

 اإلالوزاث

 (3ن م/ميكزوغزام)

زاوي ؤكطيذ 

 ألاسوث

زاوي ؤكطيذ 

 الكبًرذ
 ألاسون

الجشيئاث الذقيقت 

 اإلاعلقت

 50 110 150 135 هذف الىوعيت

 القيمت القصوى

 
200 350 200 80 

. (4، ضفدت 2006، 02-06مغؾىم جىفُظي عكم ) اؾدىاصا بلى ًً مً بغضاص الباخث:اإلاصذر

 138-06بغافت بلى ما ؾبم طهغه، خضص اإلاشغع الجؼاثغي في اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

ل 15اإلااعر في   ؤو الؿاثلت والجٍؼئاث والبساع والضزان الغاػ ، اللُم اللطىي اهبػار2006 ؤفٍغ

، 2006، 138-06مغؾىم جىفُظي عكم ) مغاكبتها فيها جخم التي الشغوؽ وهظا الجى في الطلبت

 .(13ضفدت 

وجدضًض اللُم اللطىي للمطباث الطىاغُت الؿاثلت، والتي جخمثل ؤؾاؾا في ؤي ماصة 

ت ؤو مخجمػت، هاججت غً مجمؼ ضىاعي ، 141-06مغؾىم جىفُظي عكم ) ملىزت ؾاثلت، حاٍع

 .(4، ضفدت 2006

 جحذًذ ؤلاطار القاهووي للمؤضطاث اإلاصىفت .3.3

جلؿم اإلايشأث اإلاطىفت بلى ؤعبػت ؤضىاف مً الطىف ألاٌو بلى الغابؼ، وجسػؼ في 

جإؾِؿها غلى هظام عزطت اؾخغالٌ بػض الخدلم مً مضي جإزحرها غلى البِئت وهظا جدضًض 

اإلاساؾغ التي كض حؿببها باألشخاص ؤو اإلامخلياث، وجبلى اإلااؾؿاث اإلاطىفت جماعؽ وظاثفها 

ػاث، والغكابت الضوعٍت ، 2006، 198-06مغؾىم جىفُظي عكم ) جدذ ؤخيام اللىاهحن والدشَغ

، 144-07مغؾىم جىفُظي عكم ) ، وجم جدضًض كاثمت اإلااؾؿاث اإلاطىفت بمىحب(9ضفدت 

 .(3، ضفدت 2007

 حماًت الحيوان والىباث في الدشزيع الجشائزي .4.3
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وهجض ؤن اللاهىن الجؼاثغي ًدخىي غلى هطىص مىظمت لخماًت الخُىان والىباث، 

مىىىا غغغها في الجضٌو   (.3)ٍو

 .هصوص مخعلقت بحماًت الحيوان والىباث: 3الجذول 

هوع 

 الىص
 اإلاوضوع جاريخ الصذور رقم الىص

مزضوم 

 جىفيذي
08-201 06/07/2008 

ًدضص شغوؽ و هُفُاث مىذ جغزُظ لفخذ 

ت فطاثل الخُىاهاث غحر  ماؾؿاث لترُب

فت و غغع غُىاث منها للجمهىع  .ألاُل

مزضوم 

 جىفيذي
12-235 24/05/2012 

فت  ت غحر ألاُل ًدضص كاثمت ألاضىاف الخُىاُه

 .اإلادمُت

مزضوم 

 جىفيذي
12-03 04/01/2012 

ت غحر اإلاؼعوغت  خضص كاثمت الفطاثل الىباُج

 .اإلادمُت

. (اإلاىكؼ الغؾمي لىػاعة البِئت والؿاكاث اإلاخجضصة) اؾدىاصا بلى ًً مً بغضاص الباخث:اإلاصذر

 الخحفيز في مجال حماًت البيئت .5.3

ىم الىؾني للبِئت، وفي ول ؾىت  جلضم وػاعة البِئت والؿاكاث اإلاخجضصة بمىاؾبت بخُاء اُل

ؼ ؤو ألافياع ؤو اليشاؾاث التي جيىن طاث ؤهمُت في  ت، ألصخاب اإلاشاَع حاثؼة وؾىُت جدفحًز

 .(13، ضفدت 2005، 444-05مغؾىم جىفُظي عكم ) جدلُم خماًت البِئت

 ؤلاطار القاهووي للطاقاث اإلاخجذدة في الجشائز .4

ػُت  حاء اهخمام الجؼاثغ بالؿاكاث اإلاخجضصة، مً زالٌ مجمىغت مً الىطىص الدشَغ

 واإلاخػلم بتركُت الؿاكاث اإلاخجضصة في بؾاع (9، ضفدت 2004، 09-04كاهىن عكم )غلى غغاع 

الخىمُت اإلاؿخضامت الظي يهضف بلى خماًت البِئت وحشجُؼ اللجىء بلى الؿاكاث غحر اإلالىزت، 

واإلاؿاهمت في الخض مً بفغاػاث الغاػاث اإلاؿببت لالخخباؽ الخغاعي، واإلاؿاهمت في الخىمُت 

اإلاؿخضامت باإلادافظت غلى الؿاكاث الخللُضًت وخفظها، وهظا اإلاؿاهمت في الؿُاؾت الىؾىُت 

لتهُئت ؤلاكلُم بدثمحن مطاصع الؿاكاث اإلاخجضصة، وجدضًض بؾاع البرهامج الخماس ي جدذ غىىان 
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ت " البرهامج الىؾني لتركُت الؿاكاث اإلاخجضصة في بؾاع الخىمُت اإلاؿخضامت والخطُلت الؿىٍى

 ".2020الؾخػمالها آفاق 

، 1999، 09-99كاهىن عكم )هما ؤن الجؼاثغ اهخمذ باكخطاص اؾتهالن الؿاكت، في شيل 

والظي ٌشمل مجمل ؤلاحغاءاث واليشاؾاث الخؿبُلُت بغُت جغشُض اؾخسضام الؿاكت  (4ضفدت 

جي ليؿبت  اإلاخجضصة، والخض مً جإزحر الىظام الؿاكىي في البِئت، ويهضف بلى الخسفُؼ الخضٍع

ت، وجغكُت الؿاكاث اإلاخجضصة، واإلادافظت غلى اإلاىاعص غحر اإلاخجضصة  .اإلاىخجاث البتروُل

ؼ في مجاٌ الؿاكاث اإلاخجضصة جم بوشاء الطىضوق  ل ألاغماٌ واإلاشاَع وفي مجاٌ جمٍى

ت % 0,5الىؾني للؿاكاث اإلاخجضصة اإلامٌى مً وؿبت  ، 09-09كاهىن عكم ) مً ؤلاجاوة البتروُل

 .(22، ضفدت 2009

 حطيير الىفاًاث في الدشزيع الجشائزي .5

ًاث (9، ضفدت 2001، 19-01كاهىن عكم )للض زظ   بلى جدضًض هُفُاث حؿُحر الىفا

 :ومغاكبتها ومػالجتها، وهظهغها هما ًلي

 ًاث؛  الىكاًت مً ألاغغاع الىاحمت غً الىفا

 ًاث ومػالجتها البُئُت؛  فغػ الىفا

 ًاث اللابلت إلغاصة الاؾخػماٌ؛ غ الىفا ت بغاصة جضٍو  بمياُه

 ًاث صخُا وبُئُا؛  بغالم اإلاىاؾىحن بسؿىعة الىفا

 ت للمسالفحن  .الػلىباث الجؼاُث

ًاث جثمحن هُفُاثوخضص اإلاشغع الجؼاثغي  ًاث الخغلُف مً كبل الىفا  ال ؾُما هفا

، ؾىاء ًخم جثمُنها بىفؿه (11، ضفدت 2002، 372-02مغؾىم جىفُظي عكم )مىخجيها، بمىحب 

ىِخج هفؿه)
ُ
ًاث،  (اإلا ؤو غً ؾٍغم ماؾؿت مػخمضة، ؤو غحر الهُئاث الػمىمُت غلى غغاع البلض

ًاث الخغلُف  ىت لىفا ّمِ
َ
ث
ُ
ت لهظه اإلااؾؿاث اإلا مىً ؤن جلىم الضولت بخدفحزاث ماصًت ؤو حباُث ٍو

ت  .بمىحب كىاهحن اإلااُل

ًاث الخغلُف بمىحب  ، 199-04مغؾىم جىفُظي عكم )وبوشاء هظام غمىمي إلاػالجت هفا

ًــــيى حمـــــؼ" جدذ اؾم (2004 ًاث الخغلُف، غلى ؤؾاؽ " ب مهمخه حمؼ واؾترحاع وجثمحن هفا

ٍله مً خلىق الاشتران اإلاضفىغت مً ؾغف اإلاىسغؾحن  .جمى
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 الجباًت البيئيت في الجشائز .6

جىغؽ الجؼاثغ مبضؤ خماًت البِئت مً زالٌ حملت مً الػغاثب البُئُت اإلافغوغت غلى 

 جدذ 1992مسخلف ألاوشؿت الاحخماغُت والاكخطاصًت، وكض جم بوشاء ضىضوق زاص ؾىت 

ٍله " الطىضوق الىؾني للبِئت وبػالت الخلىر"غىىان  مىغىع جدذ جطغف وػاعة البِئت ٌؿخمض جمى

ؤؾاؾا مً غاثضاث الجباًت البُئُت، ومهمخه جىمً في مؿاغضة اإلايشأث اللاثمت هدى جىىىلىحُا 

هظُفت، جماشُا مؼ مبضؤ الخماًت والاخخُاؽ، وهظا ؤغباء الغكابت والضعاؾاث وألابدار الػلمُت 

 .(139، ضفدت 2018كاٌش، )في مجاٌ خماًت البِئت 

ت الػامت للػغاثب، )وخؿب   جخمثل الػغاثب البُئُت (2018اإلاىكؼ الغؾمي للمضًٍغ

 :ؤؾاؾا في

 الزضم على اليشاطاث اإلالوزت والخطزة على البيئت .1.6

ًفغع هظا الغؾم غلى اإلااؾؿاث خؿب حجمها مً خُث غضص الػماٌ بها، ليل 

 :ماؾؿت مطغخت ؤو مغزطت مً كبل الهُئاث الػمىمُت هما ًلي

 .الزضم على اليشاطاث اإلالوزت والخطزة على البيئت: 4الجذول 

 اليشاطاث الخاضعت لـ
 حجم اإلاؤضطت حطب عذد العمال بها

 2ؤكثر مً  2ؤقل مً 

  صج9.000  صج2.000 الخطٍغذ

  صج20.000  صج3.000 جغزُظ عثِـ اإلاجلـ الشػبي البلضي

  صج90.000  صج18.000 جغزُظ مً الىالي

  صج120.000  صج24.000 جغزُظ مً الىػٍغ اليلف بالبِئت

ت الػامت للػغاثب، ) اؾدىاصا بلى ًًمً بغضاص الباخث :اإلاصذر  .(2018اإلاىكؼ الغؾمي للمضًٍغ

ًاث ومضي  هما ًفغع مػامل اإلاػاغف غلى اإلااؾؿاث خؿب ؾبُػت الىفا

 .5زؿىعتها هما هى مبحن في الجضٌو 
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 .الزضم على اليشاطاث اإلالوزت والخطزة على البيئت  مضاعف:5الجذول 

 اإلاعاًير

 (ًط ضىويا)الكميت  هوع الىفاًاث طبيعت الترخيص
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ت الػامت للػغاثب، ) اؾدىاصا بلى ًًمً بغضاص الباخث :اإلاصذر  (2018اإلاىكؼ الغؾمي للمضًٍغ

بت الىاحب الضفؼ ًيىن خاضل غغب الغؾم غلى  وججضع ؤلاشاعة بلى ؤن مبلغ الػٍغ

 .اليشاؾاث اإلالىزت والخؿغة غلى البِئت في اإلاػاغف

 الزضم على اإلاىخجاث البتروليت والوقود .2.6

ت م الغؾم غلى اإلاىخىحاث البتروُل ؿبَّ ؾىاء واهذ مىخجت صازل الجؼاثغ ؤو   والىكىصًُ

 500 صج للبجًزً اإلامخاػ والبجًزً الخالي مً الغضاص، و600مؿخىعصة مً الخاعج، غلى ؤؾاؽ 

م غلى غاػ البتروٌ اإلامُؼ عؾم كُمخه 100صج للبجًزً الػاصي، و ؿبَّ  صج غلى ماصة اإلااػوث، وٍُ

ت بخسطُظ زاص لألغغاع الخالي1  :صج، خُث جسطظ هظه ؤلاًغاصاث الجباُث

 50 %ػت؛   مً ؤلاًغاصاث مسططت للطىضوق الىؾني للؿغق والؿغق الؿَغ

 50 %مً ؤلاًغاصاث مسططت للطىضوق الىؾني للبِئت وبػالت الخلىر . 

 الزضم على ألاطز اإلاطاطيت الجذًذة  .3.6

 صج لإلؾاع 10ًفغع اللاهىن الجؼاثغي عؾما غلى ألاؾغ اإلاؿاؾُت الجضًضة غلى ؤؾاؽ 

 صج ليل بؾاع مسطظ للؿُاعاث الخفُفت، غلى ؤن ًخم 5اإلاسطظ للػغباث الثلُلت، و

 لفاثضة % 40 مً غاثضاث هظا الغؾم للطىضوق الىؾني للترار الثلافي، و% 10جسطُظ 

ًاث، و  . للطىضوق الىؾني للبِئت وبػالت الخلىر% 50البلض
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 الزضم على الشيوث والشحوم .4.6

الغؾم غلى الٍؼىث والشخىم وجدػحر الشخىم اإلاؿخىعصة ؤو اإلاطىىغت في التراب الىؾني، 

ىث مؿخػملت  صج للؿً الىاخض، غلى ؤن ًخم 12.500 واإلالضع بـوالتي جىجم غً اؾخػمالها ٍػ

ًاث، و% 50جسطُظ   للطىضوق الىؾني للبِئت % 50 مً غاثضاث هظا الغؾم لفاثضة البلض

 .وبػالت الخلىر

 الخحفيزي على عذم جخشيً الىفاًاثالزضم  .5.6

م الغؾم غلى ؿبَّ ًاث، غلى اإلايشأث الطىاغُت والصخُت، وهظا غلى ًُ  غضم جسٍؼً الىفا

 .ؤؾاؽ وػنها، هما هى مبحن في الجضٌو ؤصهاه

 . الزضم الخحفيزي على عذم جخشيً الىفاًاث:6الجذول 

 هوعيت الىفاًاث
مبلغ الزضم لكل 

  ط1ً
 جخصيص مبلغ ؤلاًزاداث الىاججت عً هذا الزضم

ًاث %25  دج10.500 هفاًاث صىاعيت   لفاثضة البلض

  دج24.000 هفاًاث طبيت  للطىضوق الىؾني للبِئت وبػالت الخلىر75%

ت الػامت للػغاثب، )مً بغضاص الباخثحن اؾدىاصا بلى  :اإلاصذر  .(2018اإلاىكؼ الغؾمي للمضًٍغ

 رضم الخطهير .6.6

م الغؾم ؿبَّ  غلى الخؿهحر، غلى ول مالً ؤو مؿخإحغ ؤو ضاخب الاهخفاع إلادل ؾىني ؤو ًُ

ت، وجدضص مً ؾغف اإلاجلـ الشػبي البلضي  ججاعي، وهظا ملابل زضماث عفؼ اللماماث اإلاجزُل

فُت، ؾُاخُت،)بمىحب مضاولت، وهظا خؿب ؾبُػت ول مىؿلت  ت، ٍع ت، شبه خػٍغ  (...خػٍغ

ؿت اخترام الخض  ًاث التي ًمىً ؤن ًسلفها، شٍغ مً حهت، وخؿب ؾبُػت اليشاؽ وحجم الىفا

 :ألاصوى وألاكص ى هما ًلي

  صج غلى ول مدل طي اؾخػماٌ ؾىني؛1.000 صج بلى 500ما بحن  

  صج غلى ول مدل منهي ؤو ججاعي ؤو خغفي؛10.000 صج بلى 1.000ما بحن  

  صج غلى ول ؤعع مهُإة للخسُُم واإلالؿىعاث؛20.000 صج بلى 5.000ما بحن  

  صج غلى ول مدل طو اؾخػماٌ ضىاعي100.000 صج بلى 10.000ما بحن . 
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 الزضم على ألاكياص البالضديكيت .7.6

 صج هغؾم غلى الىُلىغغام الىاخض مً ألاهُاؽ البالؾدُىُت، 10,5جم جدضًض مبلغ 

 .وغاثضاث هظا الغؾم مسططت للطىضوق الىؾني للبِئت وبػالت الخلىر

 : مً الجباًت البُئُت2016 و2015وفُما ًلي وؿخػغع ؤلاًغاصاث اإلادللت لؿىتي 

 .(دج 610الوحذة ) 2016-2015إًزاداث الجباًت البيئيت لطىتي : 2الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت الػامت للجماعن، )مً بغضاص الباخثحن اؾدىاصا بلى  :اإلاصذر ت الػامت )، (2016اإلاضًٍغ اإلاضًٍغ

ت،   (2015للجماعن، بخطاثُاث اإلاضازُل اإلادطلت مً ؾغف الجماعن الجؼاثٍغ

ت اإلادللت مً الغؾىم البُئُت اعجفػذ 2هالخظ مً زالٌ الشيل   ؤن ؤلاًغاصاث الجباُث

 ملُىن صًىاع، هظغا لؼٍاصة الغؾم غلى اإلاىخجاث 2033 ملُىن صًىاع حؼاثغي بلى 1688مً 

ت مً   ملُىن صًىاع، بِىما هالخظ اهسفاع في كُمت الغؾم 1099 ملُىن صًىاع بلى 490البتروُل

، في صاللت غلى اهسفاع 2016 ملُىن صًىاع ؾىت 593 ملُىن صًىاع بلى 953غلى الىكىص مً 

اصة ؤؾػاعها  .واعصاث الىكىص بؿبب ٍػ

اصة الغؾىم اإلافغوغت غلى ؤلاؾاعاث اإلاؿاؾُت، والٍؼىث والشخىم  في خحن هالخظ ٍػ

 ملُىن صًىاع حؼاثغي ؾىت 341 بلى 2015 ملُىن صًىاع ؾىت 245وألاهُاؽ البالؾدُىُت مً 

2016. 
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ــدد/   01 المجلد  االقتصاد والبيئةمجلـة  24- 07ص ، (2018 )01: العـ

 

21 

بُت التي جيخهجها الضولت غلى اإلاىخجاث اإلاػغة  مما ؾبم وؿخيخج ؤن الؿُاؾت الػٍغ

 . بالبِئت، فػالت ومؿبلت غلى الطاصعاث

 ةـــــــــخاجمال .6

ت مؿخلبلُت مً ؤحل جدلُم الاؾخضامت، بط ؤن  ٌػخبر الاكخطاص البُئي غغوعة خخمُت، وعٍئ

ىم ٌؿحر هدى اؾخجزاف الثرواث الؿبُػُت مً حهت والدؿابم هدى الخطيُؼ والاؾتهالن  الػالم اُل

مما ًاصي بلى الخلىر مً حهت ؤزغي، وال ًدؿنى لإلوؿان الىف غً هظه الخطغفاث، بال مً 

ئي غلى  بي ُب زالٌ ؾً كىاهحن وؤهظمت جػبـ اليشاؾاث اإلاػغة بالبِئت، وهظا جؿبُم هظام غٍغ

 . اإلاخػاملحن ألافغاص منهم واإلااؾؿاث

ػاث الغامُت  والخمؿىا مً زالٌ صعاؾدىا ؾعي الجؼاثغ بلى وغؼ هم مً اللىاهحن والدشَغ

ٍلُت 19ماعر في  10-03اللاهىن عكم بلى خماًت البِئت، غلى غغاع  حػلم بدماًت الم 2003 ؾىت حى

ًاث  جدضًض اللُم، والبِئت في بؾاع الخىمُت اإلاؿخضامت زت للهىاء واإلااء والىفا لّىِ
ُ
اللطىي للمىاص اإلا

الطلبت، وهظا ؾعي الضولت بلى اؾخػماٌ الؿاكاث اإلاخجضصة وجثمحن اإلاىاعص ألاخفىعٍت، باإلغافت 

ت ًاث اإلاجزُل ػاث زاضت بدؿُحر اإلااؾؿاث اإلاطىفت وحؿُحر الىفا  .بلى حشَغ

ػُت، بلى  ت للبِئت مدللا وبلىة في الىطىص الدشَغ وبهظا ًيىن شغؽ الخماًت اللاهىُه

ت والىكىص  حاهب الجباًت البُئُت اإلافغوغت غلى حمُؼ ؤشياٌ الخلىر، غلى غغاع اإلاىاص البتروُل

ت، واؾخػماٌ  والٍؼىث والشخىم، العجالث اإلاؿاؾُت، ألاهُاؽ البالؾدُىُت، عفؼ اللماماث اإلاجزُل

ل   الطىضوق الىؾني للبِئت وبػالت الخلىر،ؤلاًغاصاث الىاججت غً هاجه الغؾىم لغغع جمٍى

ًاث، وجغكُت الترار  .والخىمُت اإلادلُت للبلض

ئي، وهى ما  ؼ اإلاػمٌى به في الجؼاثغ ًدلم ألاؾاؽ اللاهىوي لبىاء اكخطاص ُب بن الدشَغ

 .ًىافم صخت الفغغُت ألاولى للضعاؾت

 الخوصيـــــاث .7

ت التي جػبـ اإلاػامالث الاكخطاصًت للماؾؿاث واإلاػامالث  بالغغم مً الترؾاهت اللاهىُه

الاؾتهالهُت لألفغاص، بال ؤن ألامغ الىاكؼ والظي ال ًسخلف فُه ازىان، وىن الجؼاثغ حػاوي مً 

ت ًخلاؾمها ألافغاص  ظاهغة الخلىر بإهىاغه في ضىعة اغخطاب ضاعر للبِئت، ولػل اإلاؿاوُل

واإلااؾؿاث، والضولت بيؿب مخفاوجت، لظا هلترح بػؼ الخىضُاث التي هغاها مىاؾبت لىجاح 

ئي  :ؾُاؾت الضولت في بىاء اكخطاص ُب
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  الخؿبُم الطاعم للىاهحن الجمهىعٍت، وجمىحن ؾلؿاث الػبـ البُئُت مً اجساط

 اللغاعاث؛

  حشضًض الغكابت غلى اإلااؾؿاث، وبطفت صوعٍت، وبحباعها لخلضًم حمُؼ الىزاثم اإلابرعة 

ًاتها الطىاغُت؛  للخسلظ مً هفا

 اؾخدضار عؾىم غلى ألافغاص اإلادؿببحن في الخلىر، وامخثالهم الفىعي لضفؼ اإلاسالفت؛ 

 بلؼام الجمػُاث غلى وشغ الىعي البُئي وؾـ اإلاجخمؼ. 

: راجعقائمت الم. 6

  ت، الػضص ضة الغؾمُت الجؼاثٍغ ش01الجٍغ ، مغؾىم جىفُظي عكم 07/01/2006: ، الخاٍع

ٍاث ؤلاهظاع، وؤهضاف هىغُت الهىاء في خالت 06-02  ًػبـ اللُم اللطىي ومؿخى

 .الخلىر الجىي

  ت، الػضص ضة الغؾمُت الجؼاثٍغ ش24الجٍغ ، مغؾىم جىفُظي عكم 15/04/2006: ، الخاٍع

 وهظا الجى في الطلبت ؤو الؿاثلت والجٍؼئاث والبساع والضزان الغاػ  اهبػار ًىظم06-138

 .مغاكبتها فيها جخم التي الشغوؽ

  ت، الػضص ضة الغؾمُت الجؼاثٍغ ش26الجٍغ ، مغؾىم جىفُظي عكم 19/04/2006: ، الخاٍع

 . ًػبـ اللُم اللطىي للمطباث06-141

  ت، الػضص ضة الغؾمُت الجؼاثٍغ ش34الجٍغ ، مغؾىم جىفُظي عكم 19/05/2007: ، الخاٍع

 . ًدضص كاثمت اإلايشأث اإلاطىفت لخماًت البِئت07-144

  ت، الػضص ضة الغؾمُت الجؼاثٍغ ش37الجٍغ ، مغؾىم جىفُظي عكم 31/05/2006: ، الخاٍع

 .ًػبـ الخىظُم اإلاؿبم غلى اإلااؾؿاث اإلاطىفت لخماًت البِئت06-198

  ت، الػضص ضة الغؾمُت الجؼاثٍغ ش43الجٍغ  10-03، كاهىن عكم 19/07/2003: ، الخاٍع

 .حػلم بدماًت البِئت في بؾاع الخىمُت اإلاؿخضامتالم

  ت، الػضص ضة الغؾمُت الجؼاثٍغ ش46الجٍغ ، مغؾىم جىفُظي عكم 19/07/2004: ، الخاٍع

ًاث الخغلُف وجىظُمه وؾحره 04-199  ًدضص هُفُاث بوشاء الىظام الػمىمي إلاػالجت هفا

ٍله  .وجمى
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  ت، الػضص ضة الغؾمُت الجؼاثٍغ ش51الجٍغ  09-99، كاهىن عكم 28/07/1999: ، الخاٍع

 .واإلاخػلم بالخدىم في الؿاكت

  ت، الػضص ضة الغؾمُت الجؼاثٍغ ش52الجٍغ  09-04، كاهىن عكم 14/08/2004: ، الخاٍع

 .واإلاخػلم بتركُت الؿاكاث اإلاخجضصة في بؾاع الخىمُت اإلاؿخضامت

  ت، الػضص ضة الغؾمُت الجؼاثٍغ ش74الجٍغ ، مغؾىم جىفُظي عكم 11/11/2002: ، الخاٍع

ًاث الخغلُف02-372  . واإلاخػلم بىفا

  ت، الػضص ضة الغؾمُت الجؼاثٍغ ش75الجٍغ ، مغؾىم جىفُظي عكم 14/11/2005: ، الخاٍع

 . ًدضص هُفُاث مىذ الجاثؼة الىؾىُت مً ؤحل خماًت البِئت05-444

  ت، الػضص ضة الغؾمُت الجؼاثٍغ ش77الجٍغ  19-01، كاهىن عكم 12/12/2001: ، الخاٍع

ًاث ومغاكبتها واػالتها  .واإلاخػلم بدؿُحر الىفا

  ت، الػضص ضة الغؾمُت الجؼاثٍغ ش78الجٍغ  09-09، كاهىن عكم 30/12/2009: ، الخاٍع

ت لؿىت   .2010واإلاخػمً كاهىن اإلااُل

 ت، الػغاثب البُئُت في الجؼاثغ، خمُض بىػٍضة  ،1 ، الػضص6 ، اإلاجلضمجلت صعاؾاث حباُث

2017. 

 اإلاؿخضامت، وػاعة الؼعاغت وؤلاضالح الؼعاعي،  والخىمُت البُئي صوهاجى عوماهى، الاكخطاص

 :مخاح غلى اإلاىكؼ (2003وػاعة الؼعاغت وؤلاضالح الؼعاعي، : صمشم)

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/06/d983d8aad8a7d8a8-

d8a7d984d8a7d982d8aad8b5d8a7d8af-d8a7d984d8a8d98ad8a6d989-

d988d8a7d984d8aad986d985d98ad8a9-d8a7d984d985d8b3d8aad8af.pdf (consulté 

le 08/01/2019). 

 ًاث ؤلاؾالمي، غماص الضًً لليشغ  البِئت مً اإلاىظىع شاصي زلُفت الجىاهت، اكخطاص

 (.2014غماص الضًً لليشغ والخىػَؼ، : غمان)والخىػَؼ، 

  ،غبض الػٍؼؼ كاؾم مداعب، الاكخطاص البُئي ملىماجه وجؿبُلاجه، صاع الجامػت الجضًضة

ت)  (.2011صاع الجامػت الجضًضة ، : الاؾىىضٍع

  هماٌ واغم حىاص الشمغي، واظم ؤخمض البؿاؽ، جىفُم غباؽ اإلاؿػىصي، اإلاػاًحر

ًام لليشغ والخىػَؼ،  ًام، : غمان)البُئُت واللضعة الخىافؿُت للطاصعاث، صاع ألا صاع ألا

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/06/d983d8aad8a7d8a8-d8a7d984d8a7d982d8aad8b5d8a7d8af-d8a7d984d8a8d98ad8a6d989-d988d8a7d984d8aad986d985d98ad8a9-d8a7d984d985d8b3d8aad8af.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/06/d983d8aad8a7d8a8-d8a7d984d8a7d982d8aad8b5d8a7d8af-d8a7d984d8a8d98ad8a6d989-d988d8a7d984d8aad986d985d98ad8a9-d8a7d984d985d8b3d8aad8af.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/06/d983d8aad8a7d8a8-d8a7d984d8a7d982d8aad8b5d8a7d8af-d8a7d984d8a8d98ad8a6d989-d988d8a7d984d8aad986d985d98ad8a9-d8a7d984d985d8b3d8aad8af.pdf


 
آلالياث القاهوهيت لخعشيش الاقخصاد البيئي على ضوء الدشزيع " .................خليفت الحاج.مشواغي جياللي، د. ؤ

 "الجشائزي

 

24 

 

ًاث البِئت، صعاؾاث مىخبت ألاؾض : ، هلال غً(2017 : صمشم)عؾالن زػىع، اكخطاص

 (.1997مىخبت ألاؾض، 

  ،ت الػامت للجماعن اث اإلاضازُل اإلادطلت مً ؾغف الجماعن (2016)اإلاضًٍغ ، بخطاُث

ت  :الجؼاثٍغ
http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/rapport%20statistique%2

0recouvrement%20-Ann%C3%A9e-2016-.pdf (consulté le 09/01/2019). 

  ،ت الػامت للجماعن اث اإلاضازُل اإلادطلت مً ؾغف الجماعن (2015)اإلاضًٍغ ، بخطاُث

ت  :الجؼاثٍغ

http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/Annee%202015.pdf (consulté le 

09/01/2019). 

  ،ت الػامت للػغاثب  :، الجباًت البُئُت(2018)اإلاضًٍغ
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-05-29-13-06-51/148-

2014-07-17-14-20-39/404-2014-05-28-14-21-11 (consulté le 07/01/2019). 

  ،غمان)مدمض ضالح اللَغش ي، ملضمت في غلم اكخطاص البِئت، بزغاء لليشغ والخىػَؼ :

 (.2011بزغاء لليشغ والخىػَؼ، 

  ؼ غً ألاغغاع البُئُت ؼ –مُلىص كاٌش، الىظام اللاهىوي للخػٍى ضىاصًم الخػٍى

ت، الػضص-همىطحا  .2018، 19، ألاواصًمُت للضعاؾاث الاحخماغُت وؤلاوؿاُه

  ،كىاهحن البِئت ،(2018)وػاعة البِئت والؿاكاث اإلاخجضصة: 

http://www.meer.gov.dz/ar/?page_id=1382 (consulté le 07/01/2019).  

http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/Annee%202015.pdf
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-05-29-13-06-51/148-2014-07-17-14-20-39/404-2014-05-28-14-21-11
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-05-29-13-06-51/148-2014-07-17-14-20-39/404-2014-05-28-14-21-11

