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التشريع الجبائي ودوره في تحفيز المؤسسات _

 واألشخاص على حماية البيئةمن أشكال التلّوث
 دراسة تحليلية لنموذج الجباية البيئية في الجزائر.

 ، بن عـزة محمد

 جامعة تلمسان

 مقدمة: 
العالم حاليا على إيجااد همام ايليااا والسياسااا و انل  سا  تعمل جل دول 

هماام التيااا يعاا اليا و ياااة ال ايلاااة ئحماياااة الئيكاااة والحاااد مااا  هيااا ال التلاااو  الااان  
ئي  الحاجاة الاى فحسب همم الد اساا الحديثة ه  م ا  عالقة وطيدة  ، يواجهها

اساااتم ا ية   ا طالقاااا مااا  ه، الت مياااة اصقتياااادية وئاااي  ميتةاااياا حماياااة الئيكاااة
 فامياااة اا ساااا  ص ياااتم إص ماااة ئياااااة الئيكاااة الطئيعياااة دو  اسااات  ا  ماااة إتاحااااة 

فاااط إطااا  ماااا يساامى ئتحييااا  الت مياااة ، الا يااة ليجياااال اليادمااة لالساااتاادة م هااا
ونلاا  فااط أاال تل ااد فياال  أااام السااو  فااى تاادئي  الحمايااة المالكمااة ، المسااتدامة

 .للئيكة

وماا  هماام اتدواا اصقتيااادية فااط مجااال حمايااة الئيكااة ماا  هياا ال التلااو  
تعتئا  الجئاياة الئيكيااة ، (Pigou)CecilArthurالمختلااة ماا جااة ئاق اصقتيااد  

لساااة ماان  وف، هماام هداة فااط ماانا المجااال، هو  مااا يطلاا  عليهااا الجئايااة الخةاا اة
 ."الملو  الدافة""اتداة تست د إلى مئده 

ولاو لاام ، التيا يعاا الجئاكياة الئيكياة فعاليتهاااا الئيكياة ات يادة حتاىفياد هثئتاا 
فااااط د اسااااة ،  ت ااا  م اااا  معطيااااا حاااول الم دودياااة اصقتياااادية لهااان  ال ساااوم
الت ميااة تيااي  و   يااا ا حااول ال سااوم الئيكيااة فااط دول م أمااة التعاااو  اصقتياااد 

  ئااااي  ماااان  ط محا ئاااة التلاااااو  مااائعاااام المعطيااااا تع اااااد  فعاليااااتها فااااإلاااى ه  
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( هدى 1991المعطياااا  ن ااا  مااا يلااطي  ساام سااويد  علااى ال ئ يااا  مطئاا  م اان 
( ماا  المسااتوى اليااا و ط % 05إلااى تخااايم  ساائة ال ئ يااا فااط المح وقاااا ئاااي  

مااانا ال سااام ياااجة هيةاااا مااا  اعتمااااد إجااا اةاا لتخاااايم معااادصا ، المساااموه ئاااق
يم فاااط ا ئعاااا  ا ئعاااا  الملوثااااا مااا  تجهيااا اا حااا   الوقاااود  ماااا يتوقاااة تخاااا

همااا فاااط ال اا ويـ ال ساااوم ، طاا  ساا ويا( 19555ال ئ يااا الخاةااة لل ساام ئحااوالط  
سامحا ئتخاايم ، 1991التط طئيااا م ان و  (CO2على ثا ط هو سياد ال  ئو   

 ( س ويا.% 11( م  تجهي اا الح   الثائتة ئا  CO2ا ئعا   

 -علااى اخاااتال  تياادمها اصقتيااااد  والسياساااط-والج اكاا   ري ماااا ماا  دول العاااالم
 تاالخ تعماال جاماادة فااط ساائيل تطااوي  تياا يعاتها الةاا يئية الخايااة ئحمايااة الئيكااة   اام 

ماا  ماانا الم طلاا  سااو   عااالـ ماانا الموةااو  ا طالقااا  1991ياادو ما إلااى  ايااة ساا ة 
 م  ااي الية المحو ية التط تتمثل فيما يلطي 

 

 :اإلشكالية 
  في إلى أي مدى ساهم النظام الضريبي وخاصة الضرائب البيئية

 ؟أشكال التلوث البيئي في الجزائر منوالحد البيئة  حماية
 

م  خالل ااي الية السائية  ا ا ال  ئة  ئي ة فط معالجة  :فرضية البحث
الئيكة م  هي ال التلو   فط حمايةمنا الموةو  ئدو  الجئاية الئيكية 

 المختلاة، و م طل  فط تحليل ا لهنا الموةو  وةع ا الا ةية التاليةي
  الد اسة ال افية والجيدة لطئيعة الة يئة الئيكية والتحديد الادقي  للمتسائب

ال كيسط فط التلو  والمطئياة علياق مان  الةا يئة يساامم ئ جاة  ئيا ة فاط 
 محا ئة التلو .
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 أهمية الدراسة:

ت م  من  اتممية و ي تسب الئح  همميتق م  خالل الموةو  الن  يعالجه
 فط اصعتئا اا التاليةي

 الد اسة لتئي  اتممية الئالرة التط تعديها الجئاية الئيكية فط حماية الئيكة  جاةا
 م  هي ال التلو ،  وتلثي ما الئالغ فط ال ياط الملو  للمعسساا واتيخاص.

  دول و  الئيكية هداة ناا هممية ئالرة اعتمدتها جل الم أمااتعتئ  الجئاية
 العالم فط محا ئة التلو  الئيكط.

  تااقم حجم التلو  ئ ل هي الق استدعى اللجوة إلى التا ي  فط هلية تسامم
 فط حماية الئيكة ف ا ا الجئاية الئيكية خالية منا التا ي . 

ماان  معالجااة ااياا الية  وماا  خااالل  اال مااا ساائ  سااو   حاااول عئاا  و قااة العماال
ود اساااة حالاااة للتيااا ية الجئااااكط الئيكااااط ، المحو ياااة ئاعتمااااد المااا هـ الويااااط التحليلااااط

ونلا  ماا  خاالل تئاي  هماام الماااميم المتعلياة ئال أااام الةا يئط والت  يا  علااى ، الج اكا  
 مااا  تطاا   إلااى اماام ئ ااود تياا يعاا ال أااام الةاا يئط الئيكااط ، جا ااب الةاا اكب الئيكيااة

لج اكا  وامام المي ا ي مااا التاط تلجال لهاا الدولاة عا  ط يا  الةا اكب لحماياة الئيكاة فط ا
 يعاا وفااط الم حلااة الثا يااة  عطااط تيياايم لاعاليااة ماان  التياا،  ماا  هياا ال التلااو  الئيكااط
 .فط تحيي  همدافها الم يودة

 

 
 مفاهيم أساسية حول البيئة والتلوث البيئي:-1
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العااااالم  (Ecologie)هول ماااا  ياااااي  لمااااة إي ولوجيااااا  تعريــــب البيئــــة: -1 1-
تلتهاا عادة ماااميم  للئيكاة  ئادو  ه  يعطاط مع اا واساة لهاا،  ثام 1 1858م    ثو و عام

علااى ه هااا محاايط اا سااا  ومااط التااط تاا ود  ئع اياا  الئياااة والمااوا د الال مااة صسااتم ا  
الحيااااة،  وتتااالث  الئيكاااة ئاعااال  يااااط اا ساااا  وئال ياياااة التاااط يساااترل ئهاااا ماااوا د الئيكاااة 

 ) 1974Herfindahl et Kneeseواعتئ ماا  ال ما     2المتجاددة و يا  المتجاددة، 
 3ه  الئيكة مط ئمثائة سلعة عمومية مل  للجمية ص تخةة للمل ية الخاية.على 

ئل هااا  1991 ماا تعاا   الئيكااة حسااب الماهااوم الواسااة الاان  تئ ااا  مااعتم  اساات هولم 
  ياا  المئاياا ة المااعث ة علااى حياااةو  الأاا و  الخا جيااة المئاياا ة و  "مجمااو   اال المااعث اا

 4. مو ال اك اا الحية" و 

 5ايا مع ية ئالئيكة هممهوم ا  عدة معي ا

( ي والن  يمثل قد ة اتمم على حماية الئيكة (ESIمعي  اصستدامة الئيكية  -1    
 خالل العيود الميئلة. 

                                                             
، 7002، الج اك ، جامعة و قلة، الئاح مجلة ، دو  الدولة فط حماية الئيكة،  مال   ي  -1

 .69ص

مداخلاااة ةااام  الماااعتم  الع ئاااط  ، اتمااا  الئيكاااط فاااط الم طياااة الع ئياااة، ياااهي ة حسااا  هحماااد ومئاااط -2
، ميااا ، يااا م الياااي ، الساااادإل لاااادا ة الئيكياااة ئع اااوا  الت مياااة الئيااا ية وهث ماااا علاااى الت مياااة المساااتدامة

 .659ص، 7002
3- Jon Nicolaisen, Andrew Dean e t  Peter Holler, ÉCONOMIE  ET ENVIRONNEMENT: 

PROBLÈMES ET ORIENTATIONS POSSIBLES, Revue économique de l'OCDE,  no 16, 
printemps 1994, P 13 

 
محمااد يااالش اليااي يايثا  اصقتيااادية والمالياااة لتلااو  الئيكااة ووساااكل الحمايااة م هااا الطئعااة اتولااى  -4

 .55م تئة ومطئعة اايعا  الا ية ص ، 7007عام 

 .656ص،  اإل الم جة السائ  -5
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( ي ي    على اتداة الئيكط الحالط لدولة ما EPIمعي  اتداة الئيكط   -1    
 الحالية . وعلى التجا ب

 تعريب التلوث البيئي في التشريعات المغاربية -2 1

ومااة  يااادة  مااط اص تاااي الياا اعط العاماال ال كيسااط المهاادد للئيكااة والاان  سااامما  
ماااا  ال ااياااااا  8.6فيااااق الاااادول الياااا اعية ئ ياااايب اتسااااد فااااط عئاااا  التلااااو  العااااالمط

م ق التلثي  المحتمال علاى الراال  الجاو ،   ام ه  عادد سا ا  مان   %86الي اعية و
 1م  س ا  العالم. %15الدول ص يمثل إص سوى 

 ع   يالتعريب القانوني للتلوث البيئي حسب المشرعالجزائري-12-1-
المتعل   58/15م  اليا و   50المي   الج اك   التلو  فط الاي ة الثام ة م  المادة 
  ل تري  مئاي  هو  ي  مئاي ئحماية الئيكة فط إطا  الت مية المستدامة ئل قي" 

يتسئب  ل فعل يحد  هو قد يحد  وةعية مة ة ئاليحة وسالمة اا سا  ، للئيكة
 2والا دية".والهواة والجو والماة وات م والممتل اا الجماعية ،  وال ئاا والحيوا 

هما ي التعريب القانوني للتلوث البيئي حسب المشرعالتونسي-2-1 1-
لس ة  91المي   التو سط ع   التلو  الئيكط فط المادة الثا ية م  اليا و   قم 

المتعل  ئحماية الئيكة ئل قي إدخال هية مادة فط المحيط ئياة مئاي ة هو  1968
 3.سواة  ا ا ئيولوجية هو  يماوية هو مادية،   ي  مئاي ة

                                                             
مجلاااة العلوماصقتيااااادية  ، اسااااتخدام المحاسااائة الئيكيااااة ةااا و ة فااااط قيااااإل الئيكااااة، ئااا  فاااا ي  وي اااة -1

 .747ص، 7055، 5العدد، جامعة المسيلة، والتسيي  والعلوم التجا ية
يتعل  ئحماية الئيكة فط إطا  الت مية  7006يوليو س ة  56المع خ فط  50-06اليا و   قم  -2

 .46ي   العدد ، 8الاي ة 4المادة ، المستدامة
، العدد الخامإل، مجلة الا  ، المدلول العلمط والماهوم اليا و ط للتلو  الئيكط، م يو  مجاجط -3

 .506ص، خية  ئس  ة جامعة  محمد،  لية الحيو  والعلوم السياسة
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ئي ما ي المغربيالتعريب القانوني للتلوث البيئي حسب المشرع -2-1 1-
المتعل  ئحماية 03-11م المي   المر ئط فيع   التلو  الئيكط ةم  اليا و   ق

على ه قي  ل تلثي  هو تريي  مئاي  هو  ي  المئاي  فط الئيكة م  ج اة فعل الئيكة 
هو  ياط ئي   هو عمل طئيعط م  المحتمل ه  يعث  على اليحة والسالمة 

ا هو يحد  تريي  ئال سئة للئيكة الطئيعية، العمومية وهم  اتيخاص والهيكا
 1.العيا اا، الييم، واصستخداماا المي وعة ئيكة

األسباب االقتصادية للتلوث البيئي: )اشكالية زيادة النمو -1-3
 االقتصادي والتلوث(:

( ئد اسة حول Simon Kuznets"2  1951/1960ليد هسهم اصقتياد  "
وحسب  ل م  اصقتياديي  ،  ال مو اصقتياد العالقة ئي  الالمساواة و يادة 

")1994( Grossman et Krueger ه ق يم   إسياط معالم من  ال أ ية "
ئحي  ا   يادة وتي ة ال مو اصقتياد  فط الئداية ، 3على الجا ب الئيكط

يياحئها  يادة فط التلو  الئيكط ونل  م  خالل  يادة ال ياط الي اعط 
، الن  يعتئ  العامل اتول فط إحدا  التلو  الئيكط ، للمعسساا اصقتيادية

فتيل  سئة التلو  إلى هقيى حد مم   وئا تاا  وتي ة الت مية ييئش لدى 
                                                             

03 -Loi n°11 -Loi relative à la protection et à  la mise en valeur de l’environnement -1

promulguée par le dahir n°1-03-59 du 12 mai 2003; article 3/18. 

2- -"Simon Kuznets)  "5605/5685  حياكط هم ي ط قام ئد اسة س ة اقتياد  وا 
" والتط م  خاللها قام  ئلخن عي ة م  عدة دول Kuznets تيجتها مع وفة ئ أ ية " ا ا 5655

والتط است تـ م  خاللها ه  من  الدول فط ئداية احداثها للت مية ئعد الح ب العالمية اتولى ع فا 
وئعد  ، لييل منا الوةة إلى حد هقيى م  الالعدالة، الالمساواة فط تو ية الدخول ئي  اتف اد

ل من  المجتمعاا إلة معدل صئلإل ئق م  الت مية يهدا وعيا  امال ئة و ة ال جو  إلى ويو 
 العدالة فط تو ية الدخول  أ ا تممية نل  ئتوف  اصم ا ياا.

3- Grossman, G.M. and Krueger, A.B..(1993). Environmental Impacts of a North American 
Free Trade Agreement. In "The Mexico-U.S. free trade agreement", P. Garber, ed. 

Cambridge, Mass.: MIT Press. 
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المجتمة وعط يياحئق إم ا ياا لمواجهة التلو  مما سيتدعط التيليل م  حدة 
تق ونل  ما يوةحق الم ح ى الموالط  والمع و  ب م ح ى الئيكة 

 " ميلوب.uالن  يلخن ي ل ح  "" Kuznetsل"

 " :Kuznets(:منحنى البيئة ل"11الشكل البياني رقم )

 

 

 

 

 

 

Source: André Meunité, Controverses autour de la courbeenvironnementale 
de Kuznets, document de travail,– Université Montesquieu Bordeaux IV 

,2004,p03 

 

  ودوره في حماية البيئة: النظام الضريبي-2

يم اا   تع ياا  ال أااام الةاا يئط   النظــام الضــريبي والضــرائب البيئيــة:-2-1
ئياااة عامااة علااى ه ااق " مجموعااة اليواعااد اليا و يااة والا يااة التااط تم اا  ماا  اصسااتيطا  
الةاا يئط فااط م احلااق المختلاااة ا طالقااا ماا  تحديااد المااادة الخاةااعة للةاا يئة وحسااائها 

ا الةااا يئة ئوجاااق عاااام ماااط عئاااا ة عااا  "اقتطاااا   ياااد  إجئاااا   مااا  همااا1ثااام تحيااايلها" 
                                                             

 .52ص، 7006، دا  مومة للطئة-ئي  ال أ ية والتطئي -فعالية ال أام الة يئط،  اي  م اد -1
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اتفاا اد مساااممة فااط هعئاااة الخاادماا العامااة، تئعااا لميااد تهم علظالاادفة، ودو  ال أاا  إلااى 
الم ااافة التااط تعااود علاايهم ماا  ماان  الخاادماا، وتسااتخدم حياايلتها فااط تحيياا  هماادا  

 1اقتيادية واجتماعية وسياسية و ي ما".

يتئي  ،  التع ياي  الهامي  لل أام الة يئط والة يئة ئوجق عاموم  مني  
 ي  ه  التخلط ع  ،  للوملة اتولى يعوئة إقامة اليلة ئي  الة يئة والئيكة

مئده عدم التخييص هيئش أام ة مت امية فط ات أمة المالية الحديثة ونل  
د  وم  نل  م، م  هجل تحيي  مجموعة م  اتمدا  ناا الطائة المهم

وم  نل  أه  ما ، تحيي  الحماية ال افية للئيكة التط تع   خط  التلو 
 يسمى ئالجئاية الئيكية.

، حديثا إص الئيكة لحماية التحاي الة يئط وساكل اللجوةإلى يتم مل حي  ه ق
 مناال أام يهد و   1967س ة اتم ي ية المتحدة فط الوصياا م ة تول طئ  إن
 الملوثة الم يلة امتثلا إنا ااي ولوجية ال سوم دفة م   لط هو ج كط إعااة إلى
 2التلو . ئم افحة التدائي المتعلية إلى

 تعريب الجباية البيئية:   -2-2

 Pigouلياد عر فاا الةا يئة الئيكياة تول ما ة ما  خاالل اصقتيااد  "    
Cecil Arthur  "1699/1909 الااان   اااا  يعمااال ئ وفيساااو  فاااط اصقتيااااد )

وفاااااط  تائاااااق ، 1900و 1956السياساااااط ئجامعاااااة  مئ يااااادي فاااااط الاتااااا ة ماااااا ئاااااي  

                                                             
 .56ص، 5666، اليام ة، عي  يمإل، اقتيادياا المالية العامة، علط لطاط -1
جامعة ،  سالة د تو ا  فط اليا و  العام، ايلياا اليا و ية لحماية الئيكة فط الج اك ، و اإل يحيى -2

 .  يال ع ي22ص ، تلمسا 
- Chikhaoui Leila, le financement de la protection de l'environnement. Thèse 

pour le doctorat de l'université de Paris I en droit, 1996. p, 811. 



146 
 

( اقتااا ه فااا م ةااا يئة  وسااايلة 1915اقتياااادياا ال فاااا   الااان   يااا   فاااط عاااام 
 1م اسئة لم افحة التلو .

تعااا   الجئاياااة الئيكياااة علاااى ه هاااا  اااو  مااا  اتدواا اصقتياااادية لمعالجاااة و 
الميااااا ل الئيكياااااة. وماااااط ميااااممة صساااااتيعاب الت اااااالي  الئيكيااااة وتاااااوفي  حاااااواف  
اقتياااادية لييااااخاص واليااا  اا لتع ياااا  ات ياااطة المسااااتدامة ئيكياااا. ئحياااا  ه  

مااا ي ااوب إسااياط وياا  الئيكيااة علااى الجئايااة فااط حالااة مااا إنا  ا ااا وعاعمااا هو 
 ع ق عئا ة ع  وحدة طئيعية . 

فاااط إحاااادى  ي اتااااق ااعالمياااة يع ااااد علااااى ه  و   ماااا ه  اصتحااااد اتو وئاااط
اصقتطااا  الجئاااكط يعتئاا  ئيكيااا إنا  ااا  الوعاااة الخاةااة لهاانا اصقتطااا  لااق  ثااا  

 ما ه  إي اداا منا اصقتطاا  توجاق مئايا ة إلاى موا  اة الدولاة ، سلئية على الئيكة
 تخيييها لوجهاا محددة.هو يتم 

وحساااب  ااااإل ال يااا ة ااعالمياااة فااان  م اااا   اااوعي  مااا  اقتطاعااااا الئيكياااة 
 2(  ما يلطيprélèvementsenvironnementauxالجئاية الئيكية  

       على ،  سوم على تلوي  الميا ، تل  التط تمإل ا ئعا  الملوثاا -* 
 ( فط مجاال الطيا ا .sonoreاص ئعاثاا ال  ا اة  

 الئ  ي ..............(، تل  التاط تمإل المواد  ال ساوم على المئياداا -* 

 : المكلب بالضريبة البيئية ) مبدأ الملوث يدفع(-2-3
                                                             

ئ  امـ الت مية ال ياية ، مواد تد يئية ، اصقتياد الئيكط والت مية المستدامة، دو اتو   وما و -1
 .576ص، 7006 ا و  اتول ،   دمي ، المستدامة م     السياساا ال  اعية

هطا وحة ميدمة ةم  ، هث  تلو  الئيكة فط الت مية اصقتيادية فط الج اك ، سالمط  ييد -2
ص ، جامعة الج اك ، لى يهادة د تو ا  فط العلوم اصقتيادية  ف   ي التسيي متطلئاا الحيول ع

560. 
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لياااد تط قاااا همااام الد اسااااا اصقتياااادية واصجتماعياااة  لاااى موةاااو  مااا   
ووفا  اتيال العاام وماا تملياق العدالاة اصجتماعيااة ، يتحمال هعئااة حادو  التلاو 

"م  يتحمل عابة التلاو  الئيكاط ماوم  تسائب فاط إحداثاق ه  الملاو ( والان  ه  
الان   principle: Polluter-Paysتم ييا تق فط المئدا اليهي  الملو  يادفة

اصقتياااد  والت مياة ما  طاا   م أمااة التعاااو   1991طاا ه سا ة  ط ه تول ما ة
متعليااااة ئاااانج اةاا م ااااة ويع ااااط ماااانا المئااااده "ه  الملااااو  يجااااب ه  يتحماااال الت ااااالي  ال

وم اقئااة وت أياا  الئيكااة التااط تي  مااا الساالطاا العامااة" ويم اا  تع ياااق علااى ه  ال اياااا 
التاااااط تا ةاااااها الوقاياااااة مااااا  التلاااااو  ومحا ئتاااااق   مااااان  المتطلئااااااا تحاااااددما السااااالطاا 

 .1العمومية م  هجل ه  ت و  الئيكة فط وةة ميئول( يتحملها الملوثو " 

 58/15   إلااى مئااده الملااو  الاادافة فااط اليااا و  وقااد تطاا   المياا   الج اكاا
يتحمال ئميتةاا   ال المتعل  ئحماية الئيكة فط إطا  الت مية المستدامة على ه ق" 

 ايااا  ال ،  يخص يتسئب  ياطق هو يم   ه يتسئب فط إلحا  الةا   ئالئيكاة
عاااادة اتماااا   وئيكتهاااا إلاااى حالتهاااا  تااادائي  الوقاياااة مااا  التلاااو  والتيلااايص م اااق وا 

 2"اتيلية

 Rio de" مااا  إعاااال   18 ماااا تااام ت ااا يإل مااانا المئاااده ةااام  المئاااده 
Janeiro ئموجااب  1990 مااا أهاا  فااط اليااا و  الا  سااط ساا ة  3، 1991" لساا ة

 1990.4فيا    1قا و  
                                                             

1-henrismets, (page consulté le 05 mai 2001) les subventions pour une meilleure 
protection de l’environnement, {en ligne} http : //www. Smets. Com/ ep/publications/ 
subventions- fr.html. 

، المتعل  ئحماية الئيكة فط إطا  الت مية المستدامة 7006يوليو  56المع خ فط  06/50اليا و   -2
 .2الاي ة ، 6المادة 

المدخل الحدي  فط اقتيادياا المالية  ، م جد عئد اللطي  الخيالط ،  وا د عئد ال حم  الهيتط-3
 .506.ص 7005، ات د ، دا  الم امـ ، الطئعة اتولى ، العامة

 .550ص،  اإل الم جة السائ  -4
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 أساليب تحديد سعر الضريبة البيئية في صياغة التشريعات:-2-4

يااا م علااى المتساائب إ  سااع  الةاا يئة هو مياادا ما مااو نلاا  المئلااغ الاان  
وم ااا  هساالوئي  معتماادي  فااط  الااب تياا يعاا الاادول التااط ، فااط إحاادا  التلااو 

 1تعتمد الة اكب الئيكية ومماي

فااط الايااق الةاا يئط ئياااة عامااة يعتئاا  السااع  الثائااا للةاا يئة  يالســعرالبابت-1
ه  تحدياد قيماة ، نل  المعدل الن  ص يتري  حتى ولاو تريا  الوعااة الةا يئط

 م  قيمة الوعاة الة يئط.ثائتة 
ي همااا اتساالوب التياااعد  فيعتمااد تياااعد الةاا يئة مااة الســعر التصــاعدي-1

وفااط حالااة ا يتاايش اصقتاا اب ماا  مئااده العدالااة، وماان، تياااعد الوعاااة الةاا يئط
الة اكب الئيكياة ياتم تحدياد مانا ال او  ما  الةا اكب ع اد ال يطاة التاط تتعاادل 

ق التلااو  مااة الت ااالي  الحديااة لم افحااة فيهاا ت لاااة الةاا   الحااد  الاان  يسائئ
ميدا ما ا(يا ةاها الملااو  وفاط  يااب الةاا يئة حيا  يياي  إلااى ت لااة ، التلاو 

علاى التلااو  سااو  تسائب قااد ا  ئياا  ماا  التلاو    (، وئااا م ةاا يئة ا( تعااادل 
 (. ونل  ما يوةحق الي ل الئيا ط الموالطي1اتة ا  فن  التلو  ييل إلى  

م ح ى ئيا ط يوةش  ياية ف م الة يئة  (:12رقم)الشكل البياني 
 الئيكية على المعسساا اصقتياديةي

                                                             
م جة سئ  ، تيويم الة يئة  لداة لسياسة حماية الئيكة د اسة حالة مي ، محمد السيد الي او  -1

 .472ص، ن   
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عم و محمد السيد الي او ، تيويم الة يئة  لداة لسياسة حماية الئيكة د اسة  المصدر:

حالة مي ، ميال م يو  ئمجلة الئحو  اليا و ية واصقتيادية،  لية الحيو  جامعة 
 .019، ص 1511، 09الم يو ة، العدد 

 خصائص وأهداب الجباية البيئية: -2-5

فالجئاية الئيكياة لايإل مادفها ماالط  تادعيم إيا اداا المي ا ياة( فياط ول ا  ماط 
 والي ل الئيا ط يوةش نل . 1م  جهة هداة فعالة فط معالجة ميا ل الئيكة.

 الي ل الئيا ط  قم  58(ي ممي اا وهمدا  الة اكب الئيكية

 

 

 

 

 

                                                             
 .52ص، م جة سئ  ن   -ئي  ال أ ية والتطئي -فعالية ال أام الة يئط،  اي  م اد-1

Réforme fiscale  écologique 

Jurisprudence  et organisation  

Politique fiscale Politique 

environnementale 
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Source;H.BENZIDANE, La fiscalité écologique au Algérie: Une 

alternative pour la protection de l'environnement, p06. 

وللجئاياااة الئيكياااة همااادافا تجعلهاااا إحااادى همااام هدواا السياسااااا الئيكياااة واصقتياااادية 
ماااا  إ تاااااي واسااااتهال  المااااواد والهااااد  اتول واتساسااااط مااااو الحااااد ، علااااى حااااد سااااواة

 1فيما يلطيها يم   تلخيي .ئااةافة إلى همدا  هخ ى، الملوثة

ه هاا تاادمـ ت ااالي  الخاادماا الئيكيااة واتةا ا  الئيكيااة مئاياا ة ةاام  هسااعا   .1
اا علاى ت ايان  السلة والخادماا هو الاعاليااا التاط هدا إلياق ويسااعد مانا هية 

مـ ئااااي  السياساااااا اصقتيااااادية مئااااده قيااااام المتساااائب ئااااالتلو  ئالاااادفة والااااد
 . والمالية والئيكية

ه هااااا تخلاااا  حااااواف  للم تجااااي  والمسااااتهل ي  لالئتعاااااد عاااا  الساااالو  المةاااا   .1
ااة إنا  ا ااا ت  اا  علااى الم افحااة التاا اخيص والع اياا   / ئالئيكااة وخاي 

 . اتخ ى لمجموعة السياساا
ه ها يم   ه  تحي  م افحة التلاو  وحماياة الئيكاة ميا  اة ئالوسااكل اتخا ى  .8

 .وهداة فعالة فط معالجة ميا ل الئيكة

                                                             
 .566ص، م جة سئ  ن   ، المستدامةاصقتياد الئيكط والت مية ، دو اتو  وما و-1

Incitation environnementale Recettes fiscales 

Maitrise des charges 

Efficacité économique 

Amélioration des recettes fiscales 

Protection de l'environnement 
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لالئت ا ع اادما تيااائش ئال ساائة للم تجااي  قاااد تلعااب تلااا  الةاا اكب دو  محاااا   .0
الطاقاااة والمياااا  والماااواد الخاااام و ااانل  ال اايااااا اليااالئة والسااااكلة والرا ياااة خاةاااعة 

 يئط فساااو  يطاااو  دافعاااوا الةااا اكب ط ق اااا جديااادة لا تااااي وال يااال للت ليااا  الةااا
 ويسااعد مانا علاى تحييا  الم ياد ما  . وااسا ا  واساتخدام الطاقاة واصساتهال 

وت ايااان مئاااده اصحتياطااااا وتحساااي ا صساااتدامة والت افسااااية  "ال اااااةة اصقتياااادية"
 العالمية.

لئيكااة ولماا ش الحااواف  ه هااا ت فااة ااياا اداا التااط يم اا  اسااتخدامها لتحسااي  ا .0
لآلخااااا ي  لليياااااام ئااااانل  هولتخاااااايم ئعااااام اتعماااااال اتخااااا ى ناا الت لااااااة 

 اتعلى مثل ة اكب العمل ئهد   يادة العمالة وال فا  اصقتياد .

ئاسااااتي اة هماااام إحياااااكياا الاااادول اتو ئيااااة فااااط مجااااال الةاااا اكب الئيكااااط  و
والت ايد المستم  لحجمهاا يالحأ مدى التوسة فط تطئي  منا ال و  م  الة اكب 

 مثلما يوةحق الي ل الئيا ط الموالطي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ي (14)  الشكل البياني رقم
مداخيل الجئاية الئيكية   فط 

 الدول اتو وئية
 

ي حجم (  15الشكل البياني رقم)
الئيكية ط الدول اتو وئيةفالجئاية 

 ئال سئة لل اتـ المحلط
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Source.http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/ind
ex.php/Environmental_taxes date de consultation  5/12/2011 

 

 مة في الجزائر:االهتمام بالبيئة من خالل الميزانية العا-3

لياااد هولاااا الج اكااا  جا ئاااا مااا  اصمتماااام ةااام  مي ا يتهاااا لحماياااة الئيكاااة مااا  
ومانا اصمتماام عا   تالخ ا حيا  لام ياتم إ يااة ، خالل ال اياا واايا اداا العاماة

وئالميائاااال  ا اااا ال ايااااا الموجهااااة ،  ال ساااوم الجئاكياااة حتااااى مطلاااة التساااعي ياا
 لحماية الئيكة    نا  جد ةكيلة. 

 تمويل أنشطة حماية البيئة من خالل النفقات العامة: -3-1

تعااا   ال ايااااا الموجهاااة لحماياااة الئيكاااة  ساااب جاااد ةاااعياة ةااام  المي ا ياااة 
ماا  ال اااتـ % 1.16العامااة فااط ساا واا الثما ي اااا والتااط  ا ااا تمثاال مااا ييااا ب 

مااا  ال ااااتـ المحلاااط الخاااام % 5.60لتااا خام ال سااائة إلاااى ، PIBالمحلاااط الخاااام 
PIB ، ات مااة % 19وياساا  ماانا اص خاااام الميااد  ب، 1995/1555فااط الاتاا ة

اصقتيااادية التااط ماا ا ئهااا الاائالد فااط ساا واا التسااعي ياا والتااط ع فااا المي ا يااة 
 1العاة  هجا تييايا.

                                                             
1-Plan National d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable  

(PNAE-DD), Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, 
Janvier 2002. P34 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Environmental_taxes
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Environmental_taxes
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مليا   16.9 ما ئلرا حية اصستثما اا فط اليطاعاا الئيكية حوالط 
 1دي ا  ج اك   ةم  ئ  امـ اا عاش اصقتياد  

 الجباية البيئية ضمن ميزانية الدولة ومهمة حماية البيئة: -3-2

اعتمادا الج اكاا  تول ماا ة ةام  تياا يعاتها وئ ااود المي ا ياة العامااة ماهااوم الجئايااة 
وتااام إيااادا  هول  سااام ئيكاااط وماااو ماااا ،  1991الئيكياااة مااا  خاااالل قاااا و  المالياااة لسااا ة

لتتااوالى ،  (TAPD)يعاا   ب ال ساام علااى ال ياااطاا الملوثااة هو الخطياا ة علااى الئيكااة  
(  سااوم جئاكيااة 59لتياال إلااى مااا ياااو  التسااة  ،  التياا يعاا الجئاكيااة الخايااة ئالئيكااة

  و تع م لهاااا ئالتايااايل ةااام  المحاااوالتاااط ساااو   سااا، م و اااة لهي ااال الجئاياااة الئيكياااة
 ط.الموال

 نموذج هيكل الجباية البيئيةفي التشريع الجزائري :-4

ليااد هد جااا الج اكاا  حمايااة الئيكااة  مطلااب هساسااط للسياسااة الوط يااة للت ميااة 
والتاط تيتةاط تحييا  التاوا   الةا و   ئاي  متطلئااا ، اصقتيادية واصجتماعياة

ال مااااو اصقتياااااد  ومتطلئاااااا حمايااااة الئيكااااة والمحااااا فةااااة علااااى إطااااا  معييااااة 
وئالتااالط سااعا إلااى ياايا ة هماام التياا يعاا التااط تسااامم فااط حمايااة  2الساا ا .

ومااا  ةااام  نلااا  التيااا يعاا الجئاكياااة الئيكياااة التاااط ، الئيكاااة مااا  هيااا ال التلاااو 

                                                             
، الج اك  فط أل الت مية المستدامة لياا حماية الئيكة فط ، اسماعيل م اي ية، ف ياد عئااة -1

مداخلة ميدمة ةم  الملتيى الوط ط اتول حول ي  فا  الت مية المستدامة فط الج اك  ومتطلئاا 
 .06ص ، قالمة 5645ما   08التلميل الئيكط للمعسسة اصقتيادية   جامعة 

لمتعل  ئحماية ا 5686فئ اي   س ة  05المع خ فط  06-86م  اليا و   قم  06، 07المادة 2-2
 .09الج يدة ال سمية  قم ، الئيكة
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، 1هياااائحا ماااا  ةاااام  ع اياااا  مدو ااااة إياااا اداا المي ا يااااة العامااااة فااااط الج اكاااا 
ى المتسائئي  فاط والمتمثلة فط ال سوم والر اماا وااتاواا ال دعية الما وةاة علا

إحاااادا  التلااااو  ئ اااال هي الق سااااواة  ااااا وا هفاااا اد هو معسساااااا( ئراااا م تاااالميلهم 
و اا  هول إحادا  لهاانا ال او  ما  التياا يعاا ،  صحتا ام الئيكاة ما  هياا ال التلاو 

 . 1991ةم  إياله ال أام الة يئط فط مطلة س ة 

 TAPD )الرسم على النشاطات الملوبة أو الخطيرة على البيئة -4-1
Taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour 

l'environnement 

  2ليااااد تاااام إ ياااااة ال ساااام علااااى ال ياااااطاا الملوثااااة هو الخطياااا ة علااااى الئيكااااة"
والتاااط اعتئااا ا هول ئااااد ة ، 1991مااا  قاااا و  المالياااة لسااا ة  119ئموجاااب الماااادة 

وتاام تحديااد 3، الت أاايمئحياا  تحاادد ماان  ال ياااطاا وفاا  ،  ا ياااة ال سااوم الئيكيااة
 المعدل اتساسط لهنا ال سم ةم  المادة هعال   ما يلطي

 8555 ي ئال ساائة للم ياالا المياا اة والتااط لهااا  ياااط واحااد علااى اتقاال خاةااة د
 18المااع خ فااط  19-66اجاا اة التياا يش،  مااا مااو محاادد ئموجااب الم سااوم   قاام 

 ها.والمتعل  ئالم يلا المي اة والمحدد لياكمت 1966يو يو 

                                                             
لاطال  على مدو ة إي اداا المي ا ية العامة فط الج اك  ئي ل مايل ئال جو  إلى ي لعما ة -1

 .49ص، اليام ة، دا  الاج  لل ي  والتو ية، م هجية المي ا ية العامة فط الج اك ، جمال

ال ياطاا الملوثة هو الخطي ة على الئيكة تول م ة م  ت ث  توةيش ي تم تلسيإل ال سم على  -2
ديسمئ   58ئتا ي   95الياد  ئالج يدة ال سمية  قم  5667م  قا و  المالية  552خالل المادة 

5665. 

ات يطة الملوثة والخطي ة تم ةئطها فط قاكمة الم يلا المي اة الم يوص عليها فط  -3
 .5688ليو س ة يو  79المع خ فط  546-88الم سوم  قم 
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 85.555 ئال سااااائة للم يااااالا الميااااا اة التاااااط لهاااااا  يااااااط واحاااااد علاااااى اتقااااال  دي
 خاةة اج اة الت خيص،  ما مو محدد ئموجب الم سوم  المن و  هعال .

وئخيوص الم يلا التط ص تيرل ه ث  م  يخيي  يخاام المعادل     
لاااى  905إلاااى  دي  8555دي ئال سااائة للم يااالا الميااا اة الخاةاااعة للتيااا يش وا 

 ئال سئة للم يلا المي اة والخاةعة للت خيص.

علاى  ال  يااط ما  مان  ال يااطاا  8و 1يطئ  العامال المةااع  المتا اوه ئاي  
حساب طئيعتهااا وهمميتها.حياا  ي او  مئلااغ ال ساام الواجاب تحياايلق عاا   ال  ياااط ماا  

 من  ات يطة مساو  لحايل المعدل اتساسط والمعامل المةاع .

 1المئالغ الس وية لتيئش  مايلطوتم تحيي  من  

 115.555  دي ئال سااائة للم يااالا الميااا اة التااااط تخةاااة إحااادى  ياااااطاتها
 ل خية م  و ي  الئيكة

 95.555  دي ئال سااائة للم يااالا التاااط تخةاااة إحااادى  يااااطاتها علاااى اتقااال
 ل خية م  الوالط المختص إقليميا.

 -15.555 اتقاال  دي ئال ساائة للم ياالا التااط تخةااة إحاادى  ياااطاتها علااى
 ل خية م   كيإل المجلإل اليعئط الئلد  المختص إقليميا.

 9555 .ئال سئة للم يلا التط تخةة إحدى  ياطاتها على اتقل لتي يش 

همااااا ئال ساااائة للم ياااااا التااااط ص تياااارل ه ثاااا  ماااا  يخيااااي  فاااال  ال سااااب   
 الياعدية تخام إلى ي

 10.555 ا دي ئال ساااائة للم ياااالا المياااا اة التااااط تخةااااة إحاااادى  ياااااطاته
 ل خية م  و ي  الئيكة

                                                             

 .7000م  قا و  المالية لس ة  54ونل  ئموجب المادة  1-
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 16.555  دي ئال سااائة للم يااالا التاااط تخةاااة إحااادى  يااااطاتها علاااى اتقااال
 ل خية م  الوالط المختص إقليميا.

 8.555  دي ئال سااائة للم ياااالا التااااط تخةااااة إحاااادى  ياااااطاتها علااااى اتقاااال
 ل خية م   كيإل المجلإل اليعئط الئلد  المختص إقليميا.

 -1.555  دي ئال سااااائة للم يااااالا التاااااط تخةاااااة إحااااادى  يااااااطاتها علاااااى اتقااااال
 لتي يش

ومعخ ا تم إعاااة  يااط يا اعة ، هما المعامل المةاع  ئيط ئدو  تحيي .
 1الخئ  م  ال سم على ال ياطاا الملوثة هو الخطي ة على الئيكة.

رسم تشجيع عدم التخزين النفايات الصناعية الخاصة و/أو -4-2
 الخطرة :

مااا  قااا و  المالياااة لسااا ة  158حياا  تااام تلساايإل مااانا ال ساام ئموجاااب المااادة 
ونلااا  ئهاااد  تياااجية عااادم تخااا ي  ال اايااااا اليااا اعية الخاياااة و/هو  2، 1551

وحادد مئلراق ب ، الخط ة ونل  ئاعتئا  ه  تخ ي  مثل من  ال ااياا ملاو  للئيكاة
 دي ع   ل ط  مخ   م  من  ال ااياا. 15.055

   ئتخييص عاكداا منا ال سم  ما يلطي ما قام المي      
 15 % .لااكدة الئلدياا 
 10 % .لااكدة الخ ي ة العمومية 
 90 % . لااكدة الي دو  الوط ط للئيكة وا  الة التلو 

                                                             
 .7057م  قا و  المالية لس ة  56ونل  ئموجب المادة  -1
الياااد ة ئتااا ي   26ي جااى تياااش الج ياادة ال ساامية  قاام  7007ماا  قااا و  الماليااة  706لاطالععلااى  مةاامو  المااادة  -2

 .  7005ديسمئ   76
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سا واا ا جاا  م يالا  58ئااةافة إلى إعطاة يااحب الميا و  المع اط مهلاة 
 إ الة ال ااياا إئتداةا م  تا ي  اص طال  فط ت اين مي و  م يلة ااف ا .

 ،  ويعتئاا  ماانا ال ساام جااد مهاام فااط التيلياال هو اليةاااة علااى ال ااياااا الخطياا ة
ئاعتئاااا  ه  إ تااااي ال اايااااا اليااا اعية الخطيااا ة ،  لااانل  يجاااب تاعيااال مااانا الااادو 

طاا ( ماا   9.055طاا  فااط الساا ة مو عااة علااى ال حااو ايتااط  165555ييااد  ب 
طا   06555طا ( ما  ال اايااا العةاوية  8.055 ، ال ااياا المتحللاة الئيولوجية
 88ماان  ال اايااا م تجااة هساسااا فاط وصياااا ع ائااة  ، و ما  ال ااياااا اليليلاة السااامة

ص و فيما يخاص ال ياوا المساتعملة فن اق ، (k 8-1(  ملح  % 10( وم ا   %
فيااط ماا  هجاال  %6طاا  ماا  ال يااوا المسااوقة ساا ويا سااوى  105555يساات د ماا  

 انل  ، و  س لتها فط الخاا ي فاال يوا المساتعملة المط وحاة فاط محطااا الئ ا ي 
للتا يرااا  يا  الم اقئااة ل ياااوا الساايا اا تيا ل مياا لة ئيكياة مامااة  انل  الت ايااد 

  مساتوياا الرااا اا التااط السا ية فااط إ تااي الملوثاااا هدى  ياادة خطياا ة فاط ت  ياا
إن  جاد  ااا  ثا ااااط ه سايد ال  ئااو  قاااد ، ت يااد ماا   ااان ات و  إلااى سااطش ات م

 1ما  ئداية الثو ة الي اعية .% 15ت اياد ئ سئة 

رسم تشجيع على  عدم التخزين النفايات المرتبطة بالعالج في -4-3
 :  المستشفيات والعيادات الطبية

ونلا  ،  1551م  قاا و  المالياة  150ليد تم تلسيإل منا ال سم طئيا للمادة 
ويةئط الاو   المع اط وفياا لياد اا ،  دي للط  10.555ئسع  م جعط ييد  ب 

العااالي وه ماطااق فااط  اال معسسااة مع يااة هو عاا  ط ياا  قياااإل مئاياا . ئااةااافة 
 إلى ه  حايل منا ال سم يخيص  مايلطي

                                                             
1-http://www.4geography.com/vb/showthread.php?t=354-    تم اصطال  عليق ئتا ي

75/07/7057. 

http://www.4geography.com/vb/showthread.php?t=354
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 %10 .لااكدة الئلدياا 
 10% .لااكدة الخ ي ة العمومية 
 90 %  لااكدة الي دو  الوط ط للئيكة وا  الة التلو 

ئااةاااافة إلاااى ه هاااا تمااا ش مهلاااة ثاااال  سااا واا للمستيااااياا والعيااااداا     
 الطئية للت ود ئتجهي اا الت ميد المالكمة هو حيا تها.

ح قهااا ئط ييااة وجاااة ماانا ال ساام فااط أاال الحجاام الهاكاال لل ااياااا الطئيااة التااط يااتم 
يياااد  حجمهاااا و  التهااا ب مااا  دفاااة الةااا اكبو   يااا  ياااحية لتيليااال الت لااااةو   يااا  ساااليمة

هلاا  طاا  فةااالا متعا ااة يااديدة الخطااو ة  115م هااا ، هلاا  طاا  ساا ويا 110ئحااوالط 
 .هل  ط  فةالا سامة 19و، على اليحة

وهفاد  مسحل  ااياا اليحة الم جا  ما  طا   و ا ة تهيكاة ااقلايم والئيكاة قاد قاد  
وتتم إ التها عا  ط يا  الحا  ،  .1551ط  م  ال ااياا ااستيااكية لس ة  05.195ب 

 مااا ئي ااا د اسااة الخئاا ة التااط خيااا حأياا ة م يااكاا الحاا   المتواجاادة علااى مسااتوى 
 عاطلة. 80م يكة، م ها  188ما ئل  عدد 1551المعسساا ااستيااكية س ة 

 الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي:-4-4

مااا  قاااا و  المالياااة  150لياااد تااام تلسااايإل مااانا ال سااام ماااو ايخااا  ئموجاااب الماااادة 
ويا م منا ال سام علاى ال ميااا الم ئعثاة التاط تتجااو  حادود اليايم ويحادد مانا ، 1551

ماا   00ال ساام ئااال جو  إلااى المعاادل اتساسااط الساا و  الاان  حاادد ئموجااب هح ااام المااادة 
حساب  سائة تجااو  حادود اليايم.  0و 1وما  معامال ميامول ئاي  ، 1555قا و  المالياة 

 لى ال حو التالطيئااةافة إلى ه  منا ال سم تخيص مداخليق ع
 %10 .لااكدة الئلدياا 
 10% .لااكدة الخ ي ة العمومية 
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 90 %  لااكدة الي دو  الوط ط للئيكة وا  الة التلو. 

 Taxe sur les carburantsالرسم على الوقود: -4-5

تحااادد ،  1551مااا  قاااا و  المالياااة  86تاام تلسااايإل مااانا ال سااام ئموجاااب المااادة     
 ماااا ييتطاااة ، لتااا  مااا  الئ ااا ي  الممتاااا  والعااااد  ئال يااااصتع ياتاااق ئااادي ا  واحاااد ل ااال 

 ال سم ويحيل  ما مو الحال ئال سئة لل سم على الم توجاا الئت ولية 

 Taxe d'enlèvement desي  سم التطهي  الرسم على النفايات المنزلية-5
ordures ménagées) 

، ويحياال يااا م ماانا ال ساام ئياااة عامااة علااى ال ااياااا ناا اصسااتعمال العاااكلط
ما  قاا و   188ئتعاديل للماادة  1551 ليا لااكادة الئلادياا، وقاد جااة قاا و  المالياة لسا ة 

 الة اكب المئاي ة وال سوم المماثلة، وتم تحديد مئلرق  مايلطي
   دي على  ل محل ن  استعمال س  ط. 1555و دي 055ما ئي 
   دي على  ل محل ن  استعمال مه ط هو تجا    15.555و دي 1555ما ئي

 هو ح فط هو ما يائهق.
   دي على  ل ه م مهيلة للتخييم والميطو اا. 15.555ودي  0.555ما ئي 
   دي على  ل محل ن  استعمال ي اعط  155.555و دي 15.555ما ئي

ي تـ  مية ال ااياا تاو  اتي ا  ، هو تجا   هو ح فط هو ما يائهق
 هعال .المن و ة 

وفيما يخص ال سوم المطئية على فط  ل الئلدياا يتم ئي ا  م   كيإل 
ئ اةا على مداولة المجلإل اليعئط الئلد  وئعد ، المجلإل اليعئط الئلد 

 استطال   ه  السلطة الويية.
 

 الرسم على األكياس البالستيكية المستوردة والمصنعة محليا:-4-6



160 
 

Taxe sur les sacs en plastique importes et ou produite localement)) 

والاان  قااد  1، 1550ماا  قااا و  الماليااة  08تاام تلساايإل ماانا ال ساام ئموجااب المااادة 
دي لل يلااااو  اااا ام الواحااااد ماااا  ات ياااااإل الئالسااااتي ية التااااط تاااام اسااااتي ادما هو  15.05ب 

ياا اعتها محليااا. وتاام تخياايص حاياال ماانا ال ساام لحساااب التخياايص الخاااص  قاام 
 .دو  الوط ط للئيكة وا  الة التلو الن  ع وا ق ي الي  580-851

 يالرسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم-4-7
وحدد ،2 1558م  قا و  المالية لس ة  81تم تلسيإل منا ال سم ئموجب المادة 

والتط ت جم ، دي ع   ل ط  مستو د هو مي و  داخل الت اب الوط ط 11.055ب 
لة. وئموجب  اإل المادة تم تخييص حييلة منا ال سم ع  استعمالها  يوا مستعم

  ما يلطي
 15 %لااكدة الخ ي ة العمومية . 
 80 %.لااكدة الئلدياا 
 90 %  لااكدة الي دو  الوط ط للئيكة وا  الة التلو. 

   الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي:-4-8
ويحدد ، 1558م  قا و  المالية لس ة  90تم تلسيإل منا ال سم ئموجب المادة 

يتجاو   منا ال سم وف  الميا  المستعملة وعبة التلو  ال اجم ع  ال ياط الن 
 حدود الييم المحددة .

                                                             
ي جى تياش الج يدة ال سمية  قم  7004م  قا و  المالية  56لاطالععلى  مةمو  المادة  -1

 . 7006يسمئ  د 76الياد ة ئتا ي   86

ي جى تياش الج يدة ال سمية  قم  7009م  قا و  المالية  95لاطالععلى  مةمو  المادة  -2
 . 7005ديسمئ   65الياد ة ئتا ي   85
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وت ماا  اتساائاب و اة إ ياااة ماانا ال ساام إلااى حجاام الميااا  الياا اعية الملوثااة 
،  متاا  م عاااب مليااو 115المليااى ئهااا ساا ويا فااط الوسااط الطئيعااط والتااط تيااد  ب 

 1م ها فيط تعالـ قئل ي فها . %15وه  

ويحدد منا ال سم ئال جو  إلى المعدل اتساساط السا و  الان  حددتاق هح اام 
ومعامااال ،  1555المتةااام  قاااا و  المالياااة  11-99مااا  الياااا و   قااام  00الماااادة 

تئعاااا لمعااادل تجااااو  حااادود اليااايم. تااام تخيااايص  0و 1مةااااع  ميااامول ئاااي  
  ما يلطيحايل منا ال سم 

 

 85 %.لااكدة الئلدياا . 
 15%لااكدة مي ا ية الدولة 
 05 %  لااكدة الي دو  الوط ط للئيكة وا  الة التلو. 
 

 إتاوة المحافظة على جودة المياه:-4-9

والتط  1998م  قا و  المالية لس ة  190تم تلسيإل من  ااتاوة ئموجب المادة 
تحا ع وا  " الي دو  الوط ط  851-568تجئى لحساب التخييص الخاص 

للتسيي  المت امل للموا د الماكية"، ومط تحيل لدى المعسساا الوصكية والئلديةا تاي 
الميا  وتو يعها، والدواوي  الجهوية والوصكية للمساحاا المسيية وئياة عامة لدى  ل 

  يمل و  اتيخاص الطئيعيي  هو المع ويي  الخاةعي  لليا و  العام هو الخاص الني
ويسترلو   ئا ا هو ت ييئاا هو م يلا هخ ى ف دية. المعسساا، وتوجق من  اتتاوى 
لةما  ميا  ة المعسساا المن و ة فط ئ امـ حماية جودة الميا  والحااأ عليها. 
 :وتطئ  المعدصا ايتية

                                                             
ديوا  ، -المئادئ العامة وتطئيياتها فط اليا و  الج اك   -المالية العامة، يلإل ياوش ئيي  -1

 .85ص، 7002، المطئوعاا الجامعية
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ئال سئة  مئلغ فاتو ة الميا  اليالحة للي ب هو الي اعة هو الاالحة  م  -% 4 -
لوصياا يمال الئالد، ئال سئة لاتاوة الخاية،  و اإل المعدل من  الم ة م  السع  

 .اتساسط مة وب فط  مياا الميا  الميتطعة ئال سئة لاتاوة العادية

مئلغ فاتو ة الميا  اليالحة للي ب هو الي اعة هو الاالحة ئال سئة  م - % 2 -
واد ، ت دو ،  ئيا ، إيلي  ، تم  اسا، لوصياا الج وب ايتيةي ات واط،   داية، ال

هد ا  ئس  ةوو قلة ئال سئة لاتاوة الخاية، و اإل المعدل من  الم ة م  السع  
 .اتساسط مة وب فط  مياا الميا  الميتطعة ئال سئة لاتاوة العادية

 ثافة ، وم  هجل هخن الي وط الخاية ئ ل م طية ئعي  اصعتئا   حجم المد 
الم اط  الخاية الواجب حمايتها ،  وعية ميا  مجا   الي  ، الميا  المي فة
اصستعمال السالط للميا ( يم   ، مياية وسط استيئال الميا ، م   ثا  التلو 

 حد  1.0و 1ت اوه ما ئي  ، تطئي  معامالا  يادة على ال سب المن و ة هعال 
 .هقيى

 

 التلوث:تقييم فعالية الجباية البيئية في التقليل من -5

إ  تياااادي  ماااادى فعاليااااة الجئايااااة الئيكيااااة فااااط حاااا  المعسساااااا اصقتيااااادية 
واتف اد على الحااأ على الئيكة يجب ه  ي تيال ما  ال أا ة التيليدياة التاط ماادماا 
تسااااو  الةااا يئة الئيكياااة و ايااااا التااادمي  الئيكاااط الحدياااة ئمعاااايي  ه ثااا  عيال ياااة 

 1هممها

 تلثي  الة اكب على التلو  الئيكط . 
 .ميا  ة معدل الة يئة ئت الي  تيليل التلو  الحدية 

                                                             

الة اكب الخة اة وال خص اليائلة للتداول  لدواا لم افحة ، ق عئد المييود محمد مئ و   ي 1-
 .555ص، 7055، مي  ، دا  الا   الجامعط، التلو 
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هول قااااا و  تطااا   إلاااى تلساااايإل  1991وفاااط الج اكااا  يعتئااا  قااااا و  المالياااة لسااا ة 
وتلتهااا ، ال ساوم الئيكيااة ماا  خااالل ال ساام علااى ال يااطاا الملوثااة هو الخطياا ة علااى الئيكااة

حماياة الئيكياة ما  هيا ال ت سا ة م  ال سوم اتخ ى التاط يعتئا  الهاد  اتساساط م هاا 
التلاااو  الئيكاااط. وا   تاعيااال الجئاياااة الئيكياااة فاااط م افحاااة التلاااو  إ ماااا ياااتم إنا ماااا ح سرااا  
اختيا ماااا وتطئييهاااا علاااى ه م الواقاااة  فيجاااب ه  ت اااو  هداة  ايلاااة ئااا د  الملاااو  هياااا 

  ا ا طئيعتق  ف دا هو معسسة( على إحدا  التلو  ئمختل  هي الق.

ماال الاان  ياادفة الةاا يئة مااو ماا  يتساائب فااط التلااو  ل اا  السااعال المطاا وه 
هم المسااتهل  الاان  يتليااى المااادة اصسااتهال ية ماا  الم ااتـ مااو ماا  ياادفة ، حيييااة 

، الةاا يئة ئاعتئااا  ه  الم ااتـ ييااوم ئاادمـ الةاا يئة فااط سااع  المااادة اصسااتهال ية
وما يأه  الرموم الن  ي ت   تع ي  مئده الملو  يدفة الن  يجاب ه  ي او  

اهاوم دقياا  ئةاوائط يجعاال ما  الةا يئة الئيكيااة  ادعاا حييييااا للملاو  ولاايإل لاق م
  سئيا فط نل .

 مااا ه  الج اكاا  اعتماادا  أامااا ةاا يئيا ئيكيااا ياامل العديااد ماا  الةاا اكب الئيكيااة 
،  ومختلااااااا  اليطاعااااااااا وم هاااااااا مجااااااااصا ال اايااااااااا اليااااااالئة واليطاعااااااااا اليااااااا اعية

 ية الج اكا   فااط مجاال حمايااة الئيكاة هياائش وعلااى العماوم فاان  التيا، اص ئعاثااا الجوياة
ول ااا  المتتئاااة تثااا  مااان  الةااا اكب يااا ى ئااال  ، يوا اااب التطاااو اا الحايااالة فاااط العاااالم

ماعولهااا ص ياا ال ةااعي  ومحاادود علااى ه م الواقااة ئاادليل التيااا ي  الخايااة التااط تايااد 
 ئت ايد التلو  فط اليطاعاا المن و ة سائيا.

مااا  ال اايااااا الخطااا ة التاااط تياااد ما  هلااا  طااا  810يااان   ه  ثماااة حاااوالط 
ئحي  تياد   مياة  اايااا ، المعسساا اصقتيادية يتم ف  ما  ل س ة فط الج اك 

هلااا  طااا   005ال كئااا  المخااا و  ئل ياااد مااا  ملياااو  طااا  فيماااا تااام تخااا ي  حاااوالط 
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عاما فط م طية الرا واا ووما ا . وياتم تخا ي  مان  ال اايااا الخطا ة  15لحوالط 
 1كية.حاليا ئط يية  ي  ص

م هاا  % 90 ما ه  همم مواقة إ تااي ال اايااا توجاد فاط ساا وصيااا حيا  
فااط عياا  ، حااوالط مليااو  طاا ، ت  ي مااا م ااا . ويوجااد  ياا  ال ااياااا الخطاا ة

وصياا إلى الي   فيما ثلثها فط الر ب مة ئعةها فط الم طية الوسطى. وتياد  
 5.10مليااو  دوص  ه   85الخسااا اا الماليااة المتعليااة ئياايا ة المخااا   ئحااوالط 

 2فط الماكة م  ال اتـ الوط ط ااجمالط الخام.
 

 
 

 خاتمــة:
مااا  خاااالل استع اةااا ا لهااان  الد اساااة يأهااا  جلياااا إ  قياااام الجئاياااة الئيكيااااة 
، ئدو ما الن  ه يكا م  هجلق اص وماو حماياة الئيكاة ما  هيا ال التلاو  المختلااة

ئتحدياااد وعااااة فااا م مااانا ال اااو  مااا  ئااادةا ،  يلااا م إيجااااد الطااا   المثلاااى لتاعيلهاااا
الة يئة ئي ل دقي  ل و ق هم  حساإل فط تحدياد مياد  التلاو  و ائش جماحاق 

ئااةااافة إلااى ةاا و ة الت  ياا  علااى إعطاااة  تيجااة ماياالية ، فااط إحاادا  التلااو 
هص ومااط حماياااة الئيكاااة وعااادم الت  يااا  علاااى ةااا و ة جعلهاااا ماااو د ماااالط ئالد جاااة 

 اتولى.

                                                             
1- l55599193.htm-blog.com/article-ecologie.over-http://skikda   تم اصطال  عليق ئتا ي

05/09/7057. 

  اإل ال جة السائ . -2-66

http://skikda-ecologie.over-blog.com/article-55599193.html
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ن  الد اساااة  ا اااا عياااا تها ال تااااكـ يااار اما علاااى ومااا  خاااالل إج اك اااا لهااا
 الي ل التالطي

الجئايااة الئيكيااة  ا ااا ئمثائااة اتداة ناا الطااائة اصقتياااد  والمااالط لم افحااة -1
تةااا  إلااى اتدواا المتعااددة ناا الهااد   اسااق. لمااا ، التلااو  وحمايااة الئيكااة

ويتوقاا  نلاا  ية علااى التاالثي  علااى مياااد  التلااو ، لهااا ماا  م و ااة وحساساا
 على مدى فعاليتها. 

إ  التحديااد الااادقي  "لمئاااده الملاااو  الااادافة" يسااامم ئد جاااة  ئيااا ة تاعيااال دو  الجئاياااة  -1
 الئيكية. ئاعتئا   التيخيص اتمثل للملو  الواجب ه  تطئ  عليق الة يئة.

اماتم التيا ية المرااا ئط ئحماياة الئيكااة وما  نلاا  التيا ية الجئاااكط الئيكاط فااط  -8
والج اك   ا ا لها إسهاماا واةحة م  خالل ما ع ة ا  ماا ،  لمجالمنا ا

 ساااوم ئيكياااة(   ااام التااالخ  فاااط إيااادا  مااان  التيااا يعاا الجئاكياااة  15يياااا ب 
والتط تئي ا قيا  فعاليتهاا فاط حماياة الئيكاة والتاط تحتااي إلاى يايا ة جيادة 

 تم  ها م  هداة وأياتها على ه مل وجق.

 التوصيات:
ئاعتئااا  ه  ،  تعتمااد ئالد جااة اتولااى علااى وعااط هفاا اد المجتمااةحمايااة الئيكااة  -

التلااااو  ئالد جااااة اتول ميااااد   اا سااااا ، لاااانل  وجااااب تخساااايإل  اااال اتفاااا اد 
ئةااا و ة المحافأاااة علاااى مختلااا  الم و ااااا الئيكياااة ئاعتئاااا  ه  الئيكاااة ماااط 

 ميد  حياتهم.
التيلياال ةاا و ة إيجاااد مي ا ي ماااا تهااد  إلااى تاعياال دو  الجئايااة الئيكيااة فااط  -

 م  التلو  الئيكط والن  ئده يع   تطو ا ملحوأا فط الج اك .
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ةاا و ة جعاال الهااد  اتساسااط للجئايااة الئيكيااة مااو  فااة الااوعط لاادى اتفااا اد  -
ئالحااأ على الئيكة م  جهة ولايإل الت  يا   ال الت  يا  علاى الحياول علاى 

  ي  اداتجئاكية فيط.
ج اااب اتدواا المتعاااددة فاااط تطئيااا  الجئاياااة الئيكاااة ت اااو  ئيااااة فعالاااة علاااى  -

  اإل المجال.
ة و ة د اسة الحواف  الجئاكياة فاط مجاال الئيكاة واختياا  هدواتهاا ئيااة دقيياة  -

هفاااا ادا  ااااا وا هو معسساااااا فااااط ،  ئمااااا يعطااااط حاااااف ا  ئياااا ا لمياااااد  التلااااو 
 تخايم او التخلط ع  التلو .
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