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ايططا٥ب ايب١ٝ٦ٝ يف ؼكٝل أٖساف ايت١ُٝٓ ايطغّٛ ٚ ؾعاي١ٝ تطبٝل

 اؾعا٥طيف املػتسا١َ 
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 -املًدص

ؾعاي١ٝ  ٚعسّ ايب١ٝ٦ٝ املؿانٌ غصٛص١ٝ اؾعا٥ط يف ايب١ٝ٦ٝ اإلزاض٠ اقتٓاعإٕ    

 ،ٚتعكسٖا ايب١ٝ٦ٝ ْعطا يتؿعبٗا املؿانٌ اؾ١َع يف مبؿطزٖا اآليٝات ايكا١ْْٝٛ

١ َٚاي١ٝ ايب١٦ٝ نأزا٠ اقتصازٜ ؿُا١ٜ ايتشؿٝع ايططٜيب اؾعا٥ط ْعاّ طبكت

ٚنآي١ٝ ضزع١ٝ ٚقا١ٝ٥ يتػٝري ايػًٛنات ايب١ٝ٦ٝ يًُؤغػات  ،إلزاض٠ املٛاضز ايب١ٝ٦ٝ

إش مت  ،0992ٚقس مت إزخاٍ أٍٚ ضطٜب١ ب١ٝ٦ٝ َٔ خالٍ قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ  .املًٛث١

ع٢ً َا ٜبسٚ إٔ ػػٝس  ٚاـطط٠، يهٔؾطض ايطغِ املتعًل بايٓؿاطات املًٛث١ 

سٝح مت اغتشساخ  املٓصط١َ،اؾبا١ٜ ايب١ٝ٦ٝ مل ٜتِ إال خالٍ ايػٓٛات ايك١ًًٝ 

  .2113ٚ 2112،2111عس٠ تطتٝبات دبا١ٝ٥ َٔ خالٍ قٛاْني املاي١ٝ يًػٓٛات:

 إٔبايتؿطٜع ايططٜيب ايب٦ٝٞ بني يٓا  إٕ زضاغتٓا ملدتًـ اؾٛاْب املتعًك١

نٕٛ  إىلٖٚصا ٜطدع  شكل،تاألٖساف اييت ٚضع َٔ أدًٗا ايٛعا٤ ايططٜيب مل ت

ططض ايإٔ غعط ايطغّٛ ٚايططا٥ب املكطض٠ ال تعرب عٔ ايك١ُٝ اؿكٝك١ٝ ؿذِ 

أٚ إٔ  ،يًططٜب١ ايب١ٝ٦ٝ غٝاب املٝع٠ ايطزع١ٝ ٚايتشؿٝع١ٜ إىلايب٦ٝٞ ٖٚٛ َا أز٣ 

ٖصا ايٛاقع  إٕ غري ايػاٜات ايب١ٝ٦ٝ. إىلايتشصٝالت ايططٜب١ٝ َٛد١ٗ ؽصٝص 

ؾبايطغِ َٔ  ٍ،اجيعًٓا ْػتدًص إٔ ايٓعاّ اؾبا٥ٞ ايب٦ٝٞ يف اؾعا٥ط غري ؾع
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 606  قطظ ْٛض ايسٜٔٚ  صٝس َطِٜ

يٛاقع ٜعهؼ بعس ايػٝاغ١ اؾبا١ٝ٥ عٔ أٖساف ا إٔ إالغٝاغ١ٝ  إضاز٠ٚدٛز 

 ايت١ُٝٓ املػتسا١َ.

، ٚايطغّٛ ايب١١ٝ٦ٝ، ؾؿٌ ايػٛم، ايططا٥ب : ايت١ُٝٓ املػتساَايهًُات املؿتاس١ٝ

 ايتشؿٝع ايططٜيب

Application effectiveness of   environmental fees and taxes in 

achieving the sustainable development goals in Algeria 

 
Abstract- 
The conviction of environmental management in Algeria by specificity of 

environmental problems, ineffectiveness of legal mechanisms to treat 
environmental problems due to its complexity. Algeria applied a stimulus tax 

system for the protection of the environment, as an economic and financial 

tool to manage environmental resources. In addition to that, it used as a 

mechanism of deterrence and prevention to change environmental behaviors 
of polluting enterprises. So the first environmental tax was introduced 

through the Finance law (Act) of 1992, with the imposition of duties on 

polluting and dangerous activities, however, the application of the 
environmental taxation was not only during the past few years, with the 

introduction of several Fiscal arrangements through financial laws of 2000, 

2002 and 2003 
The study of the various aspects related to legislative environmental tax 

shows that the goals of tax base have not been realized. This is  due to fees 

and taxes does not reflect the real value of the environmental damage which 

led to the absence of deterrent and stimulus feature of environmental tax, or   
allocation of  taxes Collection are not directed to the environmental goals. 

For this reason, the study concluded that the environmental tax system in 

Algeria is not effective, despite the existence of political will, but the reality 
reflects the remoteness of fiscal policy from sustainable development 

objectives. 

Keywords: sustainable development, market failure, environmental taxes 

and fees, tax stimulus. 

 املكس١َ:

إٕ األضطاض ايب١ٝ٦ٝ غٛا٤ ناْت شات طبٝع١ ق١ًٝ أٚ عامل١ٝ ، تطدع بصؿ١ عا١َ 

إىل ؾؿــــــــــــــــــــــــــــــٌ األغـــــــٛام أٚ ؾؿٌ ايػٝاغات ايب١ٝ٦ٝ ع٢ً َػت٣ٛ االقتصاز 

ايٛطين أٚ ع٢ً َػت٣ٛ املؿطٚعات االقتصاز١ٜ ،ٚميهٔ ايكٍٛ إٔ ؾؿٌ األغٛام 

ؽتًـ ايتهايٝـ االدتُاع١ٝ ع٢ً ايتهايٝـ اـاص١ .أَا ؾؿٌ  ٜٓؿأ عٓسَا
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 607  قطظ ْٛض ايسٜٔٚ  صٝس َطِٜ

ايػٝاغـات )خاص١ ع٢ً املػت٣ٛ اؾع٥ٞ( قس تٓؿأ ألٕ اؿهَٛات تػُح بٛدٛز 

ؾطاؽ أٟ أْٗا ال تعاجل  ؾؿٌ األغٛام بٛغا٥ٌ قا١ْْٝٛ  تٓع١ُٝٝ أٚ اقتصاز١ٜ ،أٚ 

ٕ زعِ املسخالت أْٗا قس تعٜس عًُٝا َٔ سذِ ايؿؿٌ ايكا٥ِ يف األغٛام ؾُجال إ

ايعضاع١ٝ يف نجري َٔ ايبًسإ ايٓا١َٝ ٚتسعِٝ األغعاض ايعضاع١ٝ يف نجري َٔ 

ايبًسإ املتكس١َ قس ٜؿذع ع٢ً أؾهاٍ ايعضاع١ نجٝؿ١ االغتدساّ يألمسس٠ 

ايهُٝا١ٜٚ مما ٜرتتب عًٝٗا آثاض عهػ١ٝ ع٢ً ايب١٦ٝ بصؿ١ عا١َ ٚاإلْػإ بصؿ١ 

 خاص١. 

ْٚعطا  ٔ ؾؿٌ األغٛام ٚايػٝاغات يف غايب١ٝ ايبًسإ،ْٚعطا يٛدٛز ٖصٙ ايصٛض َ 

ألٕ تًو ايصٛض تجري يس٣ بعض ٖصٙ ايبًسإ ؾها يف إَها١ْٝ اغتُطاض ايُٓٛ 

ٚايت١ُٝٓ ع٢ً املس٣ ايبعٝس ٜتعاٜس إزضاى اؿهَٛات ؿكٝك١ أْٗا ال تػتطٝع 

ز٢ْ تكًٌ إىل اؿس األ سسٜٔ: إٔايصٟ تٛادٗ٘ شٚ  االضتباط، ؾايتشسٟػاٌٖ ٖصا 

إٔ تطغِ  ايب١٦ٝ. أَٚٔ اآلثاض ايعهػ١ٝ املُه١ٓ يًػٝاغات االقتصاز١ٜ ايه١ًٝ ع٢ً 

 ايػٝاغات ايب١ٝ٦ٝ عٝح ال تعٛم األزا٤ االقتصازٟ ايهًٞ يًبًس.

يصيو ٚأَاّ إؾهاي١ٝ ايطبط بني األْؿط١ االقتصاز١ٜ اهلازؾ١ إىل ؼكٝل 

أزٚات اقتصاز١ٜ ٚتك١ٝٓ  ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚبني تؿاقِ ايتهايٝـ ايب١ٝ٦ٝ ظٗطت

أبطظ َٔ ايططٜب١ ايب١ٝ٦ٝ  االدتُاعٞ، ٚتعتربكتًؿ١ تػع٢ إىل ؼكٝل ايطؾاٙ 

ٖصا املٓطًل َا َس٣ ؾعاي١ٝ  ٔايب١ٝ٦ٝ. َاؾبا١ٝ٥ االقتصاز١ٜ يًػٝاغ١  األزٚات

ٖٛ ٚاقع تطبٝكٗا يف  املػتسا١َ؟ َٚاايططٜب١ ايب١ٝ٦ٝ يف ؼكٝل أٖساف ايت١ُٝٓ 

 اؾعا٥ط؟

 ب١ عٔ ٖصا ايتػاؤٍ غٓتططم إىل احملاٚض ايتاي١ٝ:يإلدا 

  ايؿين يًططٜب١ ايب١ٝ٦ٝ. ايتٓعِٝ األٍٚ:احملٛض 

  تطبٝل ايططٜب١ ايب١ٝ٦ٝ ع٢ً املؤغػ١ االقتصاز١ٜ. أثط ايجاْٞ:احملٛض 

 :بني ايٛاقع ٚاملأٍَٛ. اؾعا٥طايتشؿٝع ايططٜيب يف احملٛض ايجايح: 
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 608  قطظ ْٛض ايسٜٔٚ  صٝس َطِٜ

 ١ ايب١ٝ٦ٝايؿين يًططٜب األٍٚ: ايتٓعِٝاحملٛض 

 تعطٜـ ايططٜب١ ايب١ٝ٦ٝ:_أٚال

ٚايٛغا٥ٌ االقتصاز١ٜ اؿاي١ٝ  األزٚاتيكس أصبشت ايططٜب١ ايب١ٝ٦ٝ َٔ ألع  

ٚٚغ١ًٝ ضازع١ يتدؿٝـ ايطػط ع٢ً املٛاضز  اإلطالمع٢ً  ٚاألنؿأؿُا١ٜ ايب١٦ٝ 

 ٚنإ هلا ايسٚض املؤثط ٚايؿاعٌ يف تطغٝذ َبازئ احملاؾع١ ع٢ً ايب١ٝ٦ٝ ٚتًٜٛجٗا،

 املٛاضز ايطبٝع١ٝ ٚقاعس٠ أغاغ١ٝ يًت١ُٝٓ املػتسا١َ اييت تٓؿسٖا.

اؿس َٔ ايتًٛخ ٚمحا١ٜ ايب١٦ٝ  أٚٚقس يكٞ اغتدساّ ايططٜب١ ايب١ٝ٦ٝ يف َهاؾش١ 

ٚأصبشٛا ٜؿطًْٛٗا ع٢ً  املعاصطٜٔ، بٌتأٜٝسا ٚاغعا َٔ قبٌ االقتصازٜني 

 باؾط٠.ايػٝاغات ايبس١ًٜ اييت تٓطٟٛ ع٢ً ايطقاب١ اؿه١َٝٛ امل

املبسأ ايكا٥ٌ َٔ ًٜٛخ ٜسؾع ، سٝح تؿطض  ايططٜب١ ايب١ٝ٦ٝ ٚأغاؽ اغتدساّ

 خـــــــالٍ َــــــــــــٔ ب١ٝ٦ٝ أضــطاضا حيسثٕٛ ايصٜٔ املًٛثني ايططٜب١ ايب١ٝ٦ٝ ع٢ً

املًٛث١ أٚ اغتدساَِٗ  عٔ َٓتذــــاتِٗ  ْؿاطـاتٗـِ االقتصاز١ٜ املدتًؿ١ ايٓامج١

 أغاؽ ع٢ً ايطـــطا٥ب ٖصٙ ْػب١ ؼسٜس بايب١٦ٝ  ٜٚتِ يتكٓٝات إْتاد١ٝ َطط٠

 يًب١٦ٝ. املسَط٠ االْبعاثات خطــٛض٠ ٚ زضد١ نُـــــــــــــــــــــ١ٝ تكسٜط

قس تعاٜس اٖتُاّ ايسٍٚ بايططا٥ب ايب١ٝ٦ٝ َٓص أٚا٥ٌ ايتػعٝٓات َٔ ايكطٕ ٚ

ا اعتربٖا االقتصازٜني قٛض األغايٝب االقتصاز١ٜ ٚأنجطٖ املاضٞ، سٝح

اغتدساَٗا يف ٖصا اجملاٍ املبسأ ايكا٥ٌ َٔ  ايتًٛخ، ٚأغاؽنؿا٠٤ يف َٛاد١ٗ 

ا أضــطاض حيسثٕٛ ايصٜٔ املًٛثني سٝح تؿطض ايططٜب١ ايب١ٝ٦ٝ ع٢ً ٜسؾع،ًٜٛخ 

َٓتذـــــــــاتِٗ  عٔ ايٓامج١ ْؿاطـاتٗـِ االقتصاز١ٜ املدتًؿ١ خـــــــالٍ َــــــــــــٔ ب١ٝ٦ٝ

 .   (1) بايب١٦ٝ.أٚ اغتدساَِٗ يتكٓٝات إْتاد١ٝ َطط٠  ٛث١املًـــــــــــــــ

ايب١ٝ٦ٝ ٖٞ أزا٠ تصشٝش١ٝ تطُٔ سػٔ أزا٤ ايػٛم يف  ٕ ايططٜب١أٚميهٔ ايكٍٛ 

ظٌ ٚدٛز اآلثاض اؾاْب١ٝ يًٓؿاطات املًٛث١ عٔ ططٜل ؼػني األغعاض، ٚدعًٗا 

طُني تعرب عٔ اؿكٝك١ ايب١ٝ٦ٝ باإلضاؾ١ إىل اؿكٝك١ االقتصاز١ٜ أٟ ت

ايتهايٝـ ايب١ٝ٦ٝ يف غعط ايػٛم يًُٓتر أٚ اـس١َ ع٢ً ؾهٌ ضطٜب١ ٚبصيو 

ٜتُاؾ٢ تعطٜـ ايططٜب١ ايب١ٝ٦ٝ َع تعطٜـ ايططٜب١ عَُٛا باعتباضٖا اقتطاعا 
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 609  قطظ ْٛض ايسٜٔٚ  صٝس َطِٜ

باعتباض إٔ  ايعا١َ ٚشيوإدباضٜا ٜسؾع٘ ايؿطز َػا١ُٖ َٓ٘ يف ايتهايٝـ ٚاألعبا٤ 

 .(2)محا١ٜ ايب١٦ٝ تٓسضز ضُٔ األعبا٤ ايعا١َ

ايططٜب١ ايب١ٝ٦ٝ بأْٗا أٟ ْؿكات إدباض١ٜ بسٕٚ َكابٌ ٜتِ  OCDEٚتعطف 

 ؼصًٝٗا ؿػاب اـع١ٜٓ ايعا١َ ٜٚهٕٛ ؾطضٗا بػبب اضتباط ٚعا٥ٗا بايب١٦ٝ.

- Pigou (0877ٜٚطتبط اغتدساّ ايططٜب١ ايب١ٝ٦ٝ بايعامل االقتصازٟ  

١ ناَربزز ، ( ايصٟ نإ ٜعٌُ بطٚؾٝػٛض يف االقتصاز ايػٝاغٞ يف داَع0919

(  أؾاض إىل إٔ 0921ٚيف نتاب٘ اقتصازٜات ايطؾاٙ )ايصٟ ْؿط يًُط٠ األٚىل عاّ 

ايؿذ٠ٛ املٛدٛز٠ بني ايتهايٝـ اـاص١ ٚايتهايٝـ االدتُاع١ٝ ايػري َعرب عٓٗا  

يف أغعاض ايػٛم ال  ميهٔ إٔ تػتعٌُ  نإدطا٤ات عازي١ يًُػتًٗهني .ٚاقرتح 

ـــــــــــــــــهٌ أزا٤ ايػٛم ،إٔ ٜتِ ؾطض إعا١ْ سه١َٝٛ بٝذٛ ملٛاد١ٗ ٖصا ايؿؿٌ يف ٖٝ

كطط١ ظاْب ؾطض ايططٜب١ .ٖاتإ ايٛغًٝتإ ميهٔ َٔ خالهلُا ؼكٝل 

 . (3)ايتٛاظٕ َط٠ أخط٣ بني ايٓؿكات اـاص١ ٚايٓؿكات االدتُاع١ٝ

إٔ ايططا٥ب ايب١ٝ٦ٝ ٖٞ َبايؼ بَٔ خالٍ ايتعطٜؿات ايػابك١ ْػتطٝع ايكٍٛ 

  َطزٚز٠ تسؾع دربا يًشه١َٛ َٔ قبٌ نٌ َٔ ٜتػبب يف تًٜٛح ايب١٦ٝ.َاي١ٝ غري

 املهًـ بايططٜب١ ايب١ٝ٦ٝ:_ثاْٝا

اْطالقا َٔ ايكٛاعس ايعا١َ يًعساي١ االدتُاع١ٝ ؾإ املهًـ بايططٜب١ ٖٛ َٔ 

ؼت مت صٝاغت٘ يف أزبٝات اقتصاز ايب١٦ٝ  ايب٦ٝٞ، ٚقستػبب يف إسساخ ايططض 

 .سؾع*َبسأ *املًٛخ َٔ ٜ اغِ

يف ايٓصـ ايجاْٞ َٔ ايػبعٝٓات، تبٓت٘ ضمسٝا ٚقس ظٗط َبسأ املًٛخ ٜسؾع 

ٚاعترب نأسس املبازئ االقتصاز١ٜ  (OCDE)َٓع١ُ ايتذاض٠ ٚايت١ُٝٓ االقتصاز١ٜ 

املًٛخ ٜسؾع ؼٌُٝ  األغاغٞ ملبسأاملٓطًل  ايب١ٝ٦ٝ. ٜٚتُجٌاألغاغ١ٝ يًػٝاغات 

سؾع٘ املًٛخ ططزٜا َع َكساض ايتًٛخ ٜتٓاغب َا ٜ األعبا٤، عٝحاملًٛخ ناٌَ 

 تطٛض املبسأ يف ايتػعٝٓات يٝهٕٛ َبسأ قاْْٛٞ َعرتف ب٘ عاملٝا. . ٚيكس(4)ايٓاتر

ٚجيسض بٓا ايصنط إٔ اهلسف َٔ تطبٝل َبسأ املًٛخ ٜسؾع يٝؼ ايػُاح يًًُٛخ 

تؿري َٓع١ُ ايتذاض٠ ٚايت١ُٝٓ  ٚإمنا، نُابتًٜٛح ايب١٦ٝ َكابٌ ايسؾع 
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(، ٛخ)أٚاليًًُنٛغ١ًٝ يتػٝري ٚتٛدٝ٘ ايػًٛى ايب٦ٝٞ  اغتدساَٗااالقتصاز١ٜ، 

 محا١ٜ ايب١٦ٝ)ثاْٝا(. يتسابري ٚإدطا٤اتايٓؿكات ايالظ١َ  ٚتٛؾري

إٕ ؾطض ضطٜب١ ب١ٝ٦ٝ ع٢ً ْؿاط املؤغػات املًٛث١ ٜؤزٟ إىل إسساخ آثاض َتعسز٠ 

إضاؾ١ إىل تأثريٖا يف تكِٜٛ ايػًٛى  ع٢ً ؽصٝص املٛاضز االقتصاز١ٜ،

ع١ًُٝ ايتأثري يف ايػًٛى  باالقتصازٜني. ٜٚصاساالقتصازٟ يًُتعاًَني 

ايٓؿاطات املًٛث١( بايػٝاغ١ )املع١ٝٓ االقتصازٟ تؿاعٌ ٚاغتذاب١ األططاف 

 ايططٜب١ ايب١ٝ٦ٝ، ٚاييت قس ترتدِ يف أسس اـٝاضات ايتاي١ٝ:

يف نجري َٔ األسٝإ تؿطض ايططٜب١ ع٢ً  ْكٌ ايعب٤ ايططٜيب: - أ

املهًـ ايكاْْٛٞ، ٚال ًٜبح  ٢هلا. ٜٚػُتٛؾط ؾٝ٘ ؾطٚط اـطٛع ؾدص َعني ت

ٖصا األخري إٔ ٜعٌُ داٖسا ع٢ً ايتدًص َٔ عب٤ ايططٜب١ بٓكً٘ إىل ؾدص 

 .(5)آخط ٜتشًُ٘ بصؿ١ ْٗا١ٝ٥، ٜٚػ٢ُ املهًـ االقتصازٟ أٚ ايؿعًٞ

 يهٔبايططٜب١، ٜٚسؾع" ٜهٕٛ املًٛخ ٖٛ املهًـ املباؾط -خاملًٛ»ملبسأ ٚعًٝ٘ ٚؾكا 

قس ٜتُهٔ  غريٙ، إشاملطاف ع٢ً  يف ْٗا١ٜال حيٍٛ زٕٚ إٔ ٜػتكط عب٤ ايططٜب١ 

زاؾع ايططٜب١ أٚ املهًـ ايكاْْٛٞ بٗا إىل ْكٌ َا زؾع٘ نً٘ أٚ بعط٘ إىل ايػري، 

ٜٚتٛقـ شيو ع٢ً َط١ْٚ عطض ٚطًب ايػًع١ ٚبتٛؾط ظطٚف َع١ٓٝ ع٢ً 

 :(6)ايتؿصٌٝ ايتايٞ

ايػًع١ َطْا ٚعطضٗا غري َطٕ ؾتتشٌُ  يف ساي١ َا إشا نإ ايطًب ع٢ً 

املٓؿأ٠ يف ٖصٙ اؿاي١ اؾع٤ األنرب َٔ عب٤ ايططٜب١ ٜٚتشٌُ املػتًٗهٕٛ 

 اؾع٤ األقٌ.

أَا يف ساي١ َا إشا نإ ايطًب ع٢ً ايػًع١ غري َطٕ ٚعطضٗا َطْا، ؾٝتشٌُ  

املػتًٗهٕٛ يف ٖصٙ اؿاي١ اؾع٤ األنرب َٔ عب٤ ايططٜب١ ٚتتشٌُ املٓؿأ٠ 

 ٤ األقٌ.اؾع

إٔ ٜهٕٛ نٌ َٔ ايطًب ع٢ً ايػًع١ ٚعطضٗا َطْا أٚ ٜهٕٛ نٌ َٔ ايطًب  

ٚايعطض غري َطٕ أٚ إٔ تهٕٛ َط١ْٚ ايطًب تػاٟٚ َط١ْٚ ايعطض، ؾإ عب٤ 

ْكٌ عب٤  عتكطٜبا. ٚخيطايططٜب١ ٜتٛظع بني املٓؿأ٠ ٚاملػتًٗهني بايتػاٟٚ 

 ١َ يًعالق١ ايتاي١ٝ:ايططٜب١ َٔ املٓؿأ٠ إىل املػتًٗهني يف غٛم َٓاؾػ١ تا
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     =  

 tc.عب٤ ايططٜب١ ع٢ً املػتًٗهني : 

 tf.عب٤ ايططٜب١ ع٢ً املٓؿأ٠ : 

 es: .َط١ْٚ ايعطض 

 ed: .َط١ْٚ ايطًب 

ٚملا ناْت َط١ْٚ ايعطض تػاٟٚ ْػب١ ايتػري يف ايه١ُٝ املعطٚض١ ع٢ً ْػب١ 

 ايتػري يف ايجُٔ:

/ =  

ٚملا ناْت َط١ْٚ ايطًب تػاٟٚ ْػب١ ايتػري يف ايه١ُٝ املطًٛب١ ع٢ً ْػب١ ايتػري 

 يف ايجُٔ:

ed= =  

=  

املٓؿآت املًٛث١ يًب١٦ٝ يف ٖصٙ اؿاي١ ايبشح عٔ  ّتكٛ ايططٜب١:ػٓب عب٤ _ب

 ايططٜيب، ٚاييت تتًدص يف إسس٣ اـٝاضات ايتاي١ٝ:  بسا٥ٌ أخط٣ يتذٓب ايعب٤

 ايكٝاّ باغتجُاض قصري األدٌ يف صٛض٠ تطنٝب َعسات َهاؾش١ ايتًٛخ. 

ايكٝاّ باغتجُاض طٌٜٛ األدٌ يف تهٓٛيٛدٝات ؼػني ايٓٛع١ٝ ايب١ٝ٦ٝ  

 َٚهاؾش١ ايتًٛخ.

ايكٝاّ بع١ًُٝ إسالٍ َصاْع دسٜس٠ تٓعسّ أٚ تٓدؿض ؾٝٗا االْبعاثات  

 ًٛثات ايطاض٠ ب٦ٝٝا.ٚامل

تًذأ بعض  ايػابك١، قسيًؿطٚض  ١ٚباإلضاؾ االقتصاز١ٜ:إعاز٠ تٛدٝ٘ املٛاضز _ز

ايصٓاعات تؿازٜا يسؾع ايططٜب١ إىل إعاز٠ تٛدٝ٘ َٛاضزٖا االقتصاز١ٜ إقًُٝٝا أٚ 

زٚيٝا ٚتٛطني َٓؿآتٗا يف املٓاطل اييت تكٌ ؾٝٗا أضطاض ايتًٛخ ٚتٓدؿض ؾٝٗا 

ايسٍٚ اييت ال تٛدس ؾٝٗا تؿطٜعات ب١ٝ٦ٝ أٚ ؼؿعات ؾُٝا  ٚايططٜب١، أَعسالت 

 .خيتص باألضطاض ايب١٦ٝ نسٍٚ ايعامل ايجايح
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ٛدٛز َبسأ آخط أال ب ايٓشٛ املتكسّ ٜسؾع، ع٢ًٜٚطتبط اغتدساّ َبسأ املًٛخ   

سٝح ٜهؿٌ تطبٝل ٖصا املبسأ ٕأ *، سػاب تهايٝـ ايتًٛخ نعٓصط زاخًٖٞٚٛ*

َات تهايٝـ إْتادٗا ايتهايٝـ املطتبط١ بايتًٛخ تعهؼ أغعاض ايػًع ٚاـس

األَط ايصٟ مبكتطاٙ تهٕٛ تًو ايتهايٝـ َٓط١ٜٛ يف  ٚتسٖٛض ايٛاضز ايطبٝع١ٝ،

 ايػٛم.غعط ٖصٙ ايػًع املًٛث١ يف 

يًب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ يف املبسأ ايػازؽ عؿطٙ  ٚزٟ داْريٖٚصا َا أنس عًٝ٘ إعالٕ ضٜٛ 

*. ٖٚٛ َا أصبح ٜعطف مببسأ *تػطِٜ املًٛخ املتعًل باغتٝعاب ايتهايٝـ زاخًٝا،

هلصا املبسأ َٔ املِٗ إٔ تٓشصط ايتهايٝـ ايب١ٝ٦ٝ يألْؿط١ االقتصاز١ٜ يف  اٚٚؾك

َٔ ؾطضٗا ع٢ً  احملتٌُ، بسالايساخٌ مبا يف شيو تهايٝـ ايٛقا١ٜ َٔ ايططض 

اغتشسثت َٓع١ُ ايتعإٚ ٚايت١ُٝٓ ٖصا املبسأ يف عاّ  سبأنًُ٘. ٚقاجملتُع 

يف قاٚي١ َٓٗا يهؿاي١ إٔ تسؾع ايؿطنات ناٌَ تهايٝـ ايتشهِ  0971

أخص َبسأ تػطِٜ املًٛخ ٜهتػب قبٛال َتعاٜسا  سهلا. ٚقبايتًٛخ زٕٚ زعِ ايسٚي١ 

 .(7)0982َٓص عاّ 

 ٚعا٤ ايططٜب١ ايب١ٝ٦ٝ:_ثايجا

َططح ايططٜب١ أٚ ٚعا٤ ايططٜب١ ٖٛ ايعٓصط أٚ املٛضٛع ايصٟ تؿطض عًٝ٘ 

يًططٜب١، ٚعا٤ ايططٜب١ َٔ أِٖ ايعٓاصط األغاغ١ٝ امله١ْٛ  ربايططٜب١، ٜٚعت

 .(8)ٜسخٌ يف اختصاص املؿطع ٚسسٙ اختٝاض املاز٠ اـاضع١ يًططٜب١ يصيو

ٚتجري زضاغتٓا يٛعا٤ ايططٜب١ ضطٚض٠ َٓاقؿ١ ثالخ َػا٥ٌ ٖا١َ ٚأغاغ١ٝ، ٚشيو 

ايططا٥ب  ْعطا يًطبٝع١ اـاص١ اييت تتُٝع بٗا ايططٜب١ ايب١ٝ٦ٝ عٔ غريٖا َٔ

 ايب١ٝ٦ٝ:

أٟ اختٝاض املاز٠ اييت  ٚعا٤ ايططٜب١ ايب١ٝ٦ٝ اختٝاضاملػأي١ األٚىل تتُجٌ يف  

ايؿا٥ع بايٓػب١ يًططا٥ب األخط٣، ؾإ ٚعا٤  ع٢ً ايططٜب١:تؿطض عًٝٗا 

املدًؿات، ايططٜب١ ال ٜتشسز بك١ُٝ ْكس١ٜ، ٚيهٔ بٛسسات َاز١ٜ َجٌ سذِ 

ٙ ايططٜك١ اـاص١ بتعطٜـ املاز٠ اييت ٖص اهلٛا٤. ٚتعترباملًٛثات يف  ن١ُٝ

 تؿطض عًٝٗا ايططٜب١ َٔ اـصا٥ص املُٝع٠ يًططا٥ب ايب١ٝ٦ٝ.



  630 – 615( : 2105) 2ايعسز  9اجملًس ف١َّ ايٛاسات يًبشٛخ ٚ ايسضاغات 
 

 613  قطظ ْٛض ايسٜٔٚ  صٝس َطِٜ

 ايب٦ٝٞ، ؾٝهٕٛباإلضاؾ١ إىل شيو ؾإ ٚعا٤ ايططٜب١ ايب١ٝ٦ٝ ٜطتبط بايتًٛخ 

ايتًٛخ. ايٛعا٤ ايططٜيب َجايٝا نًُا نإ َتطابكا ٚبصٛض٠ تا١َ َع َصسض 

 ع٢ً:ايططا٥ب ايب١ٝ٦ٝ عَُٛا  ضٚتؿط

 ايٛسسات ع٢ً تؿطض ضطٜب١ ٖٚٞ (output tax):املٓتذات ع٢ً ايططٜب١ .0

 إٔ عًُا ادتُاع١ٝ، أضطاض ٜٚٓتر عٓٗا ايب١٦ٝ تًٜٛح يف تتػبباييت  اإلْتاد١ٝ

 زْٝا َػتٜٛات إىل   املًٛثات َػت٣ٛ خؿض ٖٛ يططٜب١ا ٖصٙ َٔ اهلسف

 .ادتُاعٝا َكبٛي١

 ع٢ً ٚتؿطض (émission taxe) املًٛث١ االْبعاثات أٚ ايٓؿاٜات ضطٜب١ .2

 زٚض أْٗا متاضؽ نُا االقتصاز١ٜ، يًٛسسات اإلْتادٞ ايٓؿاط كًؿات

 ايػًب١ٝ اآلثاض تػتٗسف ؾٗٞ كطدات ايتًٛخ يتهًؿ١ ايػٛق١ٝ األغعاض

 ايططٜيب اإلدطا٤ هلصا ْتٝذ١ٚ يًب٦ٝــ١، املؿاضٜع املًٛث١ عٔ ايٓامج١

 ًٜذأ يًب٦ٝـ١، املًٛث١ ملدطداتا شات اإلْتاد١ٝ ايٓؿاطات ٖصٙ ملجٌٞ ايعكاب

 .(9)ايب٦ٝٞ  ايتًٛخ أْٗا غبب ٜتبني اييت ؽؿٝض املسخالت إىل املٓتذٕٛ

ٖصا ايٓٛع َٔ ايططا٥ب  يف اإلْتاز:املٛاز اييت تػتدسّ نُسخالت يع١ًُٝ  .3

ع٢ً املٛاز اييت تؿهٌ َصسض ايتًٛخ عٓس اغتدساَٗا يف  ؾطضٗاٜتِ 

 ايع١ًُٝ اإلْتاد١ٝ.

 ؼسٜس ٚعا٤ ايططٜب١ ايب١ٝ:١ٝ٦ٝ تتُجٌ يف املػأي١ ايجاْ 

ٖٚٛ ؼسٜس اؾع٤ ايصٟ تؿطض عًٝ٘ ايططٜب١ َٔ املاز٠ َٛضٛع ايططٜب١، 

ادتُاعٝا، ْٚكصس ب٘ اؾع٤ ايصٟ ٜتعس٣ املػت٣ٛ األَجٌ َٔ ايتًٛخ املػُٛح ب٘ 

ٖصا املػت٣ٛ عٓسَا تتعازٍ ايتهًؿ١ اؿس١ٜ يتدؿٝض ايتًٛخ َع  ٜٚتشسز

 ًططض.ايتهًؿ١ اؿس١ٜ ي

 تكسٜط ٚعا٤ ايططٜب١:املػأي١ ايجايج١ تتُجٌ يف  

زقٝك١، ْعطا يصعٛب١ قٝاؽ ٚتكسٜط االْبعاثات ٚايتسؾكات ٚاملدًؿات بصٛض٠ 

عاز٠ األْع١ُ ايططٜب١ٝ املكاض١ْ إىل تطمج١ ٖصٙ املًٛثات يف ؾهٌ َعازالت  تًذأ

ٖصٙ ع٢ً أغاؽ أ١ُٖٝ املداطط ايٓاػ١ عٔ نٌ ْٛع َٔ أْٛاع  ٚدساٍٚ، ؼػب
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إٔ ٜتِ تٛضٝح ٚبٝإ َكساض ايططٜب١ املدصص يهٌ ٚسس٠ َع١ٓٝ  ٢املًٛثات. عً

 ٚؾكا يطبٝع١ ْٚٛع تًو املًٛثات. ايكٝاؽ، ٚشيؤَ ٚسسات 

 غعط ايططٜب١ ايب١ٝ٦ٝ: ضابعا: ؼسٜس

أِٖ  ٔٚعا٥ٗا. َْٚكصس بػعط ايططٜب١ َكساض ايططٜب١ َٓػٛبا إىل ق١ُٝ 

 ايططٜب١:األؾهاٍ اييت ٜتدصٖا غعط 

ايجابت١  بٗا ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ ْٚكصس (:ايػعط ايٓػيب أٚ ايجابتايٓػب١ٝ )ايططٜب١  

يالقتطاع ايصٟ ٜؿطض ع٢ً املاز٠ اـاضع١ يًططٜب١ ٚال تتػري إال بتػري 

 (00) ٚعا٥ٗا.

ٚٚؾكا هلصا األغًٛب ٜتصاعس غعط ايػعط ايتصاعسٟ(:ايتصاعس١ٜ )ايططٜب١  

 ايططٜب١ َع تعاٜس ايٛعا٤ اـاضع هلا.

ٜٚتُٝع أغًٛب ايططٜب١ ايتصاعس١ٜ ع٢ً ايططٜب١ ايٓػب١ٝ بهْٛٗا تطاعٞ َبازئ 

أْٗا ٚغ١ًٝ  بايططٜب١، نُاايعساي١ االدتُاع١ٝ ٚايعطٚف ايؿدص١ٝ يهٌ َهًـ 

ؾعاي١ يتكًٌٝ ايتؿاٚت بني زخٍٛ األؾطاز َٔ خالٍ إعاز٠ تٛظٜع ايسخٌ ايٛطين 

قتصازٜني األغًٛب األْػب اال ااملٓدؿط١. ٚاعتربٖيصاحل ايطبكات شات ايسخٍٛ 

املًٛثني ٜٓطٟٛ عًٝ٘ َٔ سٛاؾع ق١ٜٛ يسؾع  ايب١ٝ٦ٝ، ملايف ساي١ تطبٝل ايططا٥ب 

ؽؿٝض نُٝات َٚػتٜٛات اْبعاثاتِٗ املًٛث١ إىل اؿس ايصٟ تهٕٛ ؾٝ٘  إىل

 ايططٜب١ َكبٛي١ اقتصازٜا.

 سص١ًٝ ايططٜب١ ايب١ٝ٦ٝ: صخاَػا: ؽصٝ

ايؿُٛي١ٝ ايعا١َ )َع َبازئ املٝعا١ْٝ ٜتعاضض ؽصٝص ايططا٥ب ايب١ٝ٦ٝ 

ٖصٙ ايططٜب١ ٜعاز  إٔناؾ١ ايتطبٝكات لس  األصٌ، ؾؿٞٚايتدصٝص( عػب 

أُٖٗا: اغتدساَٗا يف ْطام غٝاغات َهاؾش١ ايتًٛخ ؼت أؾهاٍ عسٜس٠ َٔ 

 ايب١٦ٝ، متٌٜٛايٓؿكات اإلزاض١ٜ ملؤغػات محا١ٜ  ايتًٛخ، تػط١ٝضشاٜا  تعٜٛض

َهاؾآت يًًُٛثني ايصٜٔ لشٛا يف خؿض  ايتًٛخ َٓحاؾش١ ايبشٛخ املتعًك١ مبه

 ْؿاطاتِٗ.تًٛخ 

 ٚاملتُج١ً خاص١ يف ايب١ٝ٦ٝتطبٝل ايططا٥ب  َٔ ايصعٛبات اييت تعرتٟ بايطغِ  

َٚٔ  أخط٣ إىلألٕ ٖصٙ األضطاض ؽتًـ َٔ صٓاع١  صعٛب١ تكِٝٝ أضطاض ايتًٛخ،
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س٠ بٝاْات ضد١ُ أٟ قاع إىلٖصا ايتكِٝٝ حيتاز  إٔ اأخط٣. نُ إىلَٓطك١ 

ٖصا  إىل ْعاّ َعًَٛات ع٢ً قسض نبري َٔ ايهؿا٠٤ ٚايكاب١ًٝ يًتطٜٛط،حيتاز 

 ؾطال عٔ تطاخٞ سسٚخ أضطاض ايتًٛخ عرب ؾرتات ظ١َٝٓ قس متتس عس٠ غٓني،

أْ٘ َٔ خالٍ اغتكطا٤ اإلسصا٥ٝات  . إال(02)إضاؾ١ إىل ْكٌ عب٦ٗا إىل املػتًٗهني

يب١ٝ٦ٝ ْالسغ أْٗا تعٗط ٚبصٛض٠ ٚاضش١ َس٣ اؿسٜج١ املتعًك١ بايططٜب١ ا

 ايتٛغع يف تطبٝكٗا ٚايُٓٛ ايػطٜع يعا٥ساتٗا ٚايؿهٌ ايتايٞ ٜربٖٔ شيو.

 
Source : Commissariat général au développent durable   ; service 
observation et des statistiques ; les taxes environnemental 2008 ; N°241 ; 

P 3  

 تطبٝل ايططٜب١ ايبٝــــــــــ١ٝ٦  ايجاْٞ: أثطٛض احمل

 :ؾاْ٘ ع٢ً نٌ ٚسس٠ َباع١ tيف ساي١ إٔ اؿه١َٛ تؿطض ضطٜب١ 

  ٌتسؾع ايططٜب١ َٔ ططف املؤغػ١ اييت تعهػٗا ع٢ً ايػعط سٝح ؼص

Pع٢ً ايػعط خاضز ايططٜب١ 
HT. 

  ايططا٥ب.ٜسؾع املػتًٗو ايػعط ايصٟ حيتٟٛ ع٢ً كتًـ 

  ع٢ً ايؿطم.ؼصٌ اؿه١َٛ 

 Ekتتشٌُ ضطٜب١ ب١ٝ٦ٝ ٚسس١ٜٚ ع٢ً ن١ُٝ ايتًٛخ  kؾإشا اؾرتضٓا إٔ املؤغػ١ 

 ايٓاتر عٔ ْؿاطٗا اإلْتادٞ ؾإ زاي١ ايطبح تتػري:

Max (q1k, q2K,… ,qmk, Ek)  (q1k,q2K,……,qmk,Ek) =  - tkEk 
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                 F
"
 (q1k,q2K,……,qmk,Ek) =0                      ( Vk) 

 

 

 إٕ ؾطط ؼكٝل تٛاظٕ املؤغػ١ يف غٛم َٓاؾػ١ تا١َ ٜهٕٛ نايتايٞ:

Pi=vk  

tk= - vk  

 ؼكل تٛاظْٗا ٚؾل ايؿططني ايتايٝني: Kأٟ إٔ املؤغػ١ 

تػتدسّ نٌ عٓصط َٔ عٓاصط إْتادٗا إىل إٔ تتػا٣ٚ اإلْتاد١ٝ اؿس١ٜ  -

 م، َع غعط ايػٛ

إىل إٔ تتػا٣ٚ ايتهًؿ١ اؿس١ٜ يتدؿٝض   EKتٓتر املؤغػ١ نُٝات ايتًٛخ -

 ايتًٛخ َع ايططٜب١ ايب١ٝ٦ٝ اييت ٜؿطضٗا املؿطع.

ٚتٛاظٕ ايػٛم ٜتشكل  (l’optimal social)إٕ ايعالق١ بني ايٛضع١ٝ املج٢ً ادتُاعٝا

 َٔ ايعالق١ ايتاي١ٝ:

tk=- 

َطتبط١ مبذُٛع  Kملجـ٢ً اييت تؿـطض ع٢ً املؤغـػ١ أٟ إٔ ايطـطٜب١ ايٛسس١ٜٚ ا

يآلثاض اؾاْب١ٝ اييت ٜتشًُٗا  (des dommages marginaux)األضطاض اؿــس١ٜ 

 . jاملػتًٗهٕٛ 

 اغتٓتاز:

يف ايؿهٌ ايبٝاْٞ ايتايٞ ْٛضح أثط ؾطض ايططٜب١ ع٢ً ن١ُٝ ايتًٛخ اييت  

 يف غٛم َٓاؾػ١ تا١َ:   kتؿطظٖا املؤغػ١ 
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Source :Katherine Schubert et Paul Zagamè, L’environnement « une 

nouvelle dimension de l’analyse économique » librairie Vuibert, Paris, 

Mais 1998, P19. 

 

ؼكل تٛاظْٗا عٓسَا تتػا٣ٚ  ، املؤغػ١ايتصشٝش١ٝقبٌ تطبٝل ايػٝاغ١  

ٖصا املػت٣ٛ املؤغػ١ ال  ايػٛم، ٚعٓساملعط٢ يف اإلْتاد١ٝ اؿس١ٜ يًػعط 

 .EK  0= إٔ:تسَر نُٝات ايتًٛخ اييت تؿطظٖا ضُٔ عٛاَـٌ اإلْتـاز أٟ 

 :(13)عٓس ؾطض ايططٜب١ 

إٕ ؽؿٝض املؤغػ١ يهُٝات ايتًٛخ اييت تؿطظٖا ٜصاسب٘ ظٜاز٠ يف  -0

 ايتهايٝـ.

٢ سٝح تعٌُ املؤغػ١ عً، K' Eٜتشكل ؾطط ايتٛاظٕ عٓس ايٓكط١    -2

ايٓاتر عٔ ْؿاطٗا اإلْتادٞ إىل إٔ تتػا٣ٚ  Eؽؿٝض ن١ُٝ ايتًٛخ 

)أٚ ايططٜب١ ايب١٦ٝ  Pايتهًؿ١ اؿـس١ٜ يتدؿٝض ايتًٛخ غعـط ايتًـٛخ 

 اييت ٜؿطضٗا املؿطع(.

)ن١ُٝ ايتًٛخ املػت٣ٛ املطغٛب ب٘ ادتُاعٝا  k'Eتعترب ن١ُٝ ايتًٛخ  -3

 .(املج٢ً

E'k 

E" k  

»"" 

» 

EK 

أثر فرض الضريبة على كمية 

 التلوث

A 

-FE
K 

P 

UJ
E 

0 

D 

B 

Sk=tk C 

E 
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س١ٜ يتدؿٝض ايتًٛخ يف ساي١ اخنؿاض ايططٜب١ عٔ ايتهايٝـ اؿ -4

 .غتًذأ املؤغػ١ يسؾع ايططٜب١

أَا يف ساي١ َا إشا ناْت ايططٜب١ تؿٛم ايتهايٝـ اؿس١ٜ يًتًٛخ ؾإ  -5

 . K'Eاملؤغػ١ غتتٛقـ عٔ اإلْتاز بعس ْكط١ ايتٛاظٕ 

 

 ٍَٛأايٛاقع ٚامل اؾعا٥ط: بنيايتشؿٝع ايططٜيب يف  ّايجايح: ْعااحملٛض 

 يف أزا٠ أِٖ-اـططا٤ باؾبا١ٜ اًٗٝع لًٜط ُان أٚ– ايب١ٝ٦ٝ اؾبا١ٜ تعترب

 ايب١ٝ٦ٝ اؾبا١ٝ٥ ايتؿطٜعات أثبتت ؾكس ٛخ،ًايت أؾهاٍ َٔ ايب١٦ٝ محا١ٜ فاٍ

 ايعامل زٍٚ َٔ اٖنػري عا٥طٚاؾ ٛختًاي ٚقاضب١ ايب١٦ٝ محا١ٜ يف اٗؾعايٝت

 بايطغِ ايب١٦ٝ، عُا١ٜ اـاص١ ايططٜب١ٝ اٗتؿطٜعات تطٜٛط ٢ًع س٠ٖدا تعٌُ

ضغِ األ١ُٖٝ ايع١ًُٝ اييت ٜهتػٝٗا  0992 غ١ٓ غا١ٜ إىل اٖصسٚض تأخط َٔ

تطبٝل َبسأ املًٛخ ٜسؾع يف إلاح ايػٝاغ١ ايب١ٝ٦ٝ إال إٔ تطبٝك٘ عطف تأخطا 

إىل تاضٜذ زخٛي٘ سٝع ايتٓؿٝص يف ايعسٜس َٔ ايسٍٚ  اؾعا٥ط، بايٓعطنبريا يف 

 ايػطب١ٝ.

 أغباب تأخط اعتُاز ايططا٥ب ايب١ٝ٦ٝ:_أٚال

تتُجٌ يف غٝاب َطدع١ٝ غٝاغ١ ب١ٝ٦ٝ بػبب تػًٝب املٓطل عٛاٌَ غٝاغ١ٝ  

ايتُٟٓٛ ع٢ً االعتباضات ايب١ٝ٦ٝ ٚتؿطٌٝ ايتسخٌ اإلزاضٟ االْؿطازٟ يف َعاؾ١ 

 املؿانٌ ايب١ٝ٦ٝ مما أز٣ إىل تػٝٝب ايٛغا٥ٌ االقتصاز١ٜ ؿُا١ٜ ايب١٦ٝ.

بػبب ١ ايب١٦ٝ عٛاٌَ تتعًل بطعـ ٚعسّ انتُاٍ ايتٓعِٝ اإلزاضٟ ؿُاٜ 

عسّ اغتكطاض اإلزاض٠ ايب١ٝ٦ٝ املطنع١ٜ، إش مت تساٍٚ ١َُٗ محا١ٜ ايب١٦ٝ َٓص غ١ٓ 

تاضٜذ  2100أٟ َٔ تاضٜذ إْؿا٤ أٍٚ ؾ١ٓ ٚط١ٝٓ ؿُا١ٜ ايب١٦ٝ إىل غا١ٜ 0974

ٚظاض٠ ٚنتاب١ زٚي١. إضاؾ١ إىل تأخط إسساخ  02اعتُاز ٚظاض٠ َػتك١ً يًب١٦ٝ 

اييت تػٗط َتابع١ تطبٝل ايكٛاْني املتعًك١ بايطغّٛ اهل٦ٝات اإلزاض١ٜ احمل١ًٝ 

 ٚايططا٥ب ايب١ٝ٦ٝ.

تتعًل بتأخط املؤغػات االقتصاز١ٜ ايع١َُٝٛ يف اجملاٍ عٛاٌَ اقتصاز١ٜ  

غٓٛات مل تكِ ايسٚي١ أثٓا٤ إْؿا٤ ايٛسسات ايصٓاع١ٝ إال  01ايب٦ٝٞ، ؾع٢ً َساض 
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باملا١٥ َٓٗا بأْع١ُ َطاز٠ يًتًٛخ، ٚمل تكِ بتذسٜس ٖصٙ األْع١ُ  51بتذٗٝع 

ٚاييت . باإلضاؾ١ إىل ٚضعٗا االقتصازٟ ايصعب، (03)َٚععُٗا سايٝا َعطٌ

زؾعت بايسٚي١ إىل إْكاش ٖصٙ املؤغػات خالٍ عؿطٜيت ايجُاْٝٓات ٚايتػعٝٓات، 

 ٚنصيو تأخط ؼطٜط املؤغػات االقتصاز١ٜ.

إٕ ٖصٙ األغباب مل تؿذع ايسٚي١ إلضاؾ١ أعبا٤ َاي١ٝ دسٜس٠ ع٢ً املؤغػات 

املًٛث١، ْعطا ألثطٖا ايػًيب ع٢ً ايصش١ املاي١ٝ ؾٌ ٖصٙ املؤغػات اييت ناْت 

تعٝـ ايسعِ املباؾط يًسٚي١، نُا إٔ ؾطض ضطٜب١ ب١ٝ٦ٝ ع٢ً املؤغػات 

ايع١َُٝٛ نإ غٝعطضٗا ملٓاؾػ١ أدٓب١ٝ ؾسٜس٠، مما غٝٓعهؼ غًبا ع٢ً 

االقتصاز ايٛطين، ٖٚصا َا ٜؿػط تأخط اعتُاز اؾعا٥ط ايططا٥ب ايب١ٝ٦ٝ يػا١ٜ 

قإْٛ بصٛض٠ كؿؿ١، ٚمل تسخٌ َطس١ً ايتؿسٜس إال مبٓاغب١ صسٚض  0990

 .2112املاي١ٝ يػ١ٓ 

 ايعا١َ يًذبا١ٜ ايب١ٝ٦ٝ ئثاْٝا: املباز

 :(04)تكّٛ اؾبا١ٜ ايب١ٝ٦ٝ يف اؾعا٥ط ع٢ً عس٠ َبازئ تتُجٌ يف

ايططض باملٛاضز ايطبٝع١ٝ  إؿامأٟ ػٓب املٛاضز ايطبٝع١ٝ َبسأ عسّ تسٖٛض  .0

 تؤخص ,ٚاييت تعترب يف نٌ اؿاالت دع٤ ال ٜتذعأ َٔ َػاض ايت١ُٝٓ ٚجيب أال

 بصؿ١ َٓععي١ يف ؼكٝل ايت١ُٝٓ املػتسا١َ.

ٚايصٟ مبكتطاٙ ٜٓبػٞ يهٌ ْؿاط  َبسأ احملاؾع١ ع٢ً ايتٓٛع ايبٝٛيٛدٞ .2

 ايططض بايتٓٛع ايبٝٛيٛدٞ. إؿامػٓب 

 أٟ اغتبساٍ عٌُ َطط بايب١٦ٝ بآخط ٜهٕٛ أقٌ خططا عًٝٗا، َبسأ االغتبساٍ .3

ؿت٘ َطتؿع١ َازاَت َٓاغب١ ٚخيتاض ٖصا ايٓؿاط األخري ست٢ ٚيٛ ناْت تهً

 اؿُا١ٜ.يًكِٝ ايب١ٝ٦ٝ َٛضٛع 

 َبسأ ايٓؿاط ايٛقا٥ٞ ٚتصشٝح األضطاض ايب١ٝ٦ٝ باألٚي١ٜٛ عٓس املصسض . .4

ٚايصٟ مبكتطاٙ ٜهٕٛ عسّ تٛؾط ايتكٓٝات ْعطا يًُعاضف  َبسأ اؿٝط١ .5

ٛقا١ٜ ايع١ًُٝ ٚايتك١ٝٓ اؿاي١ٝ غببا يف تأخري اؽاش ايتسابري ايؿع١ًٝ ٚاملٓاغب١ يً

َٔ خطط األضطاض اؾػ١ُٝ املطط٠ بايب١٦ٝ ٜٚهٕٛ شيو بتهًؿ١ اقتصاز١ٜ 

 َكبٛي١.
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ميهٔ إٔ  أٚسٝح ٜتشٌُ نٌ ؾدص ٜتػبب ْؿاط٘  املًٛخ ٜسؾع َبسأ .6

ْؿكات نٌ ايتسابري ايٛقا١ٜ َٔ ايتًٛخ  ايططض بايب١٦ٝ، إؿامٜتػبب يف 

 سايتٗا األص١ًٝ. إىلاألَانٔ  ٚإعاز٠ٚايتكًٝص َٓ٘ 

ٜهٕٛ  إٔٚايصٟ ٜهٕٛ مبكتطاٙ يهٌ ؾدص اؿل يف  ٚاملؿاضن١ عالّاإلَبسأ  .7

املػبك١ عٓس اؽاش ايكطاضات اييت  اإلدطا٤اتع٢ً عًِ عاي١ ايب١٦ٝ ٚاملؿاضن١ يف 

 قس تطط بايب١٦ٝ.

 ٖٝهٌ اؾبا١ٜ ايب١ٝ٦ٝ يف اؾعا٥ط: تثايجا: ممٝعا

 :(05)ٗا يفميتاظ ٖٝهٌ اؾبا١ٜ ايب١ٝ٦ٝ يف اؾعا٥ط بعس٠ خصا٥ص تتُجٌ أُٖ

 ١َُٗ.َؤغػ١ برتغا١ْ قا١ْْٝٛ ٚتؿطٜع١ٝ  

هلا  اإلقًِٝٚت١٦ٝٗ  أغاغ١ٝ ممج١ً يف ٚظاض٠ خاص١ بايت١ُٝٓ إزاض١ٜتعٚز بٗٝانٌ  

  تٓعِٝ أؾكٞ ٚعُٛزٟ ع٢ً نٌ املؤغػات.

ضغِ ب٦ٝٞ بأٚع١ٝ دبا١ٝ٥ قاب١ً  02َٓع١َٛ دبا١ٝ٥ َٗٝه١ً يف أنجط َٔ  

 .يًتٛغع ٚايتطٛض 

 ١ٝ٥ ممج١ً يف ايعكٛبات اؾعا١ٝ٥ املاي١ٝ ايطازع١.َصازض تسع١ُٝٝ دبا 

 ايٓعاّ ايتشؿٝعٟ ايططٜيب نآي١ٝ ملهاؾش١ ايتًٛخ لثاْٝا: تطبٝ

إٕ اقتٓاع ايسٚي١ اؾعا٥ط١ٜ بإٔ اؾبا١ٜ ايب١ٝ٦ٝ تعترب آي١ٝ اقتصاز١ٜ ؾاع١ً 

 سٚاقتصازٜا، قملٛاد١ٗ َؿه١ً ايتًٛخ ٚؽؿٝط٘ إىل املػتٜٛات املكبٛي١ ب٦ٝٝا 

ِّخ َػسِّز"،يف تػطري  تبًٛض  متؼ غٝاغ١ اؾبا١ٜ ايب١ٝ٦ٝ تطتهع ع٢ً َبسأ "ًَ

 ايٓؿاطات اييت َعسٍ تًٛثٗا َطتؿع ٖٚصا َٔ خالٍ ٚضع ْعاّ دبا٥ٞ عًُٞ.

ع٢ً  املًٛثني تؿذٝع يف االٜهٛيٛد١ٝ يًطغّٛ ايٛقا١ٝ٥ ايٛظٝؿ١ تتُجٌٚعَُٛا 

 ايٛظٝؿ١ إظا٤ ْهٕٛٚ يًطغِ، ايكاعس١ٜ ايك١ُٝ تطبٝل خالٍ َٔ ايتًٛخ ؽؿٝض

 ايٓعاّ ٚؾؿٌ االَتجاٍ عسّ ساي١ يف املطاعـ املعاٌَ بتطبٝل يًطغِايطزع١ٝ 

 .ايتشؿٝعٟ
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 621  قطظ ْٛض ايسٜٔٚ  صٝس َطِٜ

 أٚال. ايطغِ ع٢ً ايٓؿاطات املًٛث١ ٚاـطط٠ ع٢ً ايب١٦ٝ :

-339ُٜطبل ٖصا ايطغِ ع٢ً ايٓؿاطات املطؾك١ قا٥ُتٗا باملطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ 

ايٓؿاطات املًٛث١ ٚاـطط٠ ع٢ً  تصٓؿ ٚقس 0998 ْٛؾُرب 13املؤضر يف  98

  صٓؿني:ايب١٦ٝ إىل 

. ايٓؿاطات اـاضع١ يتصطٜح َػبل قبٌ ايؿطٚع يف اـس١َ َٔ ض٥ٝؼ اجملًؼ 0

 . إقًُٝٝاايؿعيب ايبًسٟ املدتص 

ايٓؿاطات اـاضع١ يتصطٜح َػبل غٛا٤ َٔ ايٛظٜط املهًـ بايب١٦ٝ أٚ ايٛايٞ .2

 . إقًُٝٝاعيب ايبًسٟ املدتص املدتص إقًُٝٝا أٚ ض٥ٝؼ اجملًؼ ايؿ

املؤضر  00-99َٔ ايكإْٛ  54حيسز املبًؼ ايٛسسٟٚ يًطغِ سػب أسهاّ املاز٠  

 ، نُا ًٜٞ:2111املتطُٔ قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ  0999زٜػُرب  23يف 

 ايٓؿاطات املًٛث١ ٚاـطط٠ ع٢ً ايب١٦ٝ املبًؼ ايٛسسٟٚ يًطغِ(:1اؾسٍٚ ضقِ)

 ؼاملبً يـ:ايٓؿاطات اـاضع١ 

 عاًَني ≤ عاًَني >

 زز 2111 زز 9111 ايتصطٜح

 زز 3111 زز 21111 تطخٝص ض٥ٝؼ اجملًؼ ايؿعيب ايبًسٟ

 زز 08111 زز 91111 تطخٝص ايٛايٞ املدتص إقًُٝٝا

 زز 24111 زز 021111 تطخٝص ايٛظٜط املهًـ بايب١٦ٝ

 ايعا١َ يًططا٥ب. : املسٜط١ٜاملصسض 

 01ٚ  0ايؼ احملسز أعالٙ يف َعاٌَ َطاعـ بني حيسز َبًؼ ٖصا ايطغِ بططب املب

سػب طبٝع١ ٚأ١ُٖٝ ايٓؿاط ٚنصا ْٛع ٚن١ُٝ ايؿطالت ايٓاػ١ عٔ ٖصا 

 6ٚ 5ٚ 4ايٓؿاط. ٜتِ تطبٝل املعاٌَ املطاعـ سػب ايهٝؿٝات احملسز٠ يف املٛاز 

خيصص  . 2119أنتٛبط  21يف  املؤضر 19-336َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ 

 .يٛخلتا لةٚإظا للبيئة ايٛطين زٚملصنيف فًُ٘ إىل اْاتر ٖصا ايطغِ 
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 622  قطظ ْٛض ايسٜٔٚ  صٝس َطِٜ

 املطاعـ سػب طبٝع١ ٚأ١ُٖٝ ايٓؿاط ٌ(: املعا2َ)اؾسٍٚ 

 املعاٌَ املطاعـ املعاٜري

 ايتصطٜح؛  ايطبٝع١ ٚاأل١ُٖٝ

 تطخٝص ض٥ٝؼ اجملًؼ ايؿعيب ايبًسٟ ؛ 

  ايٛايٞ؛تطخٝص 

 تطخٝص ايٛظٜط 

1 

2 

3 

4 

ِّٝذ١ ٚاملػبب١ اـطط٠ ع٢ً ايب١٦ٝ،   ْٛع ايٓؿاٜات َٗ

 يًتآنٌ؛

  ايكاب١ً يالْؿذاض، امُلشِطق١، ايػطٜع١

 االيتٗاب؛

  ،َطط٠، َػ١ُُ، َػطط١ٓ، َعس١ٜ

 َػ١ُُ إلعاز٠ ايتهٜٛٔ، َػبب يطؿطات د١ٝٓٝ

1 

2 

3 

 طٔ/غ١ٓ؛ 0111ٚأقٌ أٚ ٜػاٟٚ   <011 ن١ُٝ ايٓؿاٜات

 <0111  ٟٚطٔ/غ١ٓ؛ 5111ٚأقٌ أٚ ٜػا 

 <5111 طٔ/غ١ٓ؛ 

2 

2.5 

3 

 

  /www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar: ٚظاض٠ املاي١ٝ ٜط١ٜ ايططا٥ب ايعا١ََس :املصسض

 :ع٢ً املٓتٛدات ايبرتٚي١ٝ ِثاْٝا: ايطغ

أٚ احملصٌ عًٝٗا يف  املػتٛضز٠ٜطّبل ايطغِ ع٢ً املٓتٛدات ايبرتٚي١ٝ ٚاملُاث١ً هلا، 

 اآلت١ٝ: يًُعسالت ٚؾكاا يف َصٓع ؼت املطاقبـ١ اؾُطن١ٝ، ٖٚصا اؾعا٥ط الغُٝ

 ايطغِ ع٢ً املٓتٛدات ايبرتٚي١ٝ (:3اؾسٍٚ ضقِ)

ايتعطٜؿ١   ضقِ

 اؾُطن١ٝ

 ايطغـِ ) زز( تعٝني املـــٛاز

 611011 ايبٓعٜٔ املُتـاظ 27.  01  ّ.

 511011 ايبٓعٜٔ ايعــازٟ 27.  01  ّ.

http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/
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 623  قطظ ْٛض ايسٜٔٚ  صٝس َطِٜ

ايٞ َٔ ايبٓعٜٔ اـ 27.  01  ّ.

 ايطصاص

611011 

 011011 غاظ أٌٜٚ 27.  01  ّ.

 0011 غـاظ ايبرتٍٚ املُٝع ايٛقٛز 27.  01  ّ.

متسز قٛاعس تأغٝؼ ايٛعا٤ ٚايتصؿ١ٝ ٚايتشصٌٝ ٚقٛاعس املٓاظعات املطبك١ ع٢ً 

ايطغِ ع٢ً ايك١ُٝ املطاؾ١ إىل ايطغِ ع٢ً املٓتٛدات ايبرتٚي١ٝ. ٜسؾع ْاتر ٖصا 

 يؿا٥س٠ َٝعا١ْٝ ايسٚي١.ايطغِ يف فًُ٘ 

ايطغِ ع٢ً ايٛقٛز ع٢ً ايبٓعٜٔ املُتاظ / ايعازٟ  ُٜطبل ايٛقٛز:ايطغِ ع٢ً .ثايجا

 ًٜٞ:بايطصاص ٚايػاظ أٌٜٚ.ؼسز تػعري٠ ٖصا ايطغِ نُا 

  

 

 

ؿإٔ بايٓػب١ يًطغِ ع٢ً املٓتٛدات ٜكتطع ٖصا ايطغِ ٜٚعاز زؾع٘ نُا ٖٛ اي

% يًصٓسٚم ايٛطين  51 :ايبرتٚي١ٝ. خيصص ْاتر ايطغِ ع٢ً ايٛقٛز نُا ًٜٞ

 يًصٓسٚم ايٛطين يًب١٦ٝ ٚإظاي١ ايتًٛخ. % 51 يًططم ٚايططم ايػطٜع١ ؛

ُٜطبل ٖصا ايطغِ ع٢ً األطط  اؾسٜس٠:ضابعا. ايطغِ ع٢ً األطط املطاط١ٝ 

 ٠ ٚ/ املٓتذ١ قًٝا، ٚاييت حيسز َبًػٗا نُا ًٜٞ:املطاط١ٝ اؾسٜس٠ املػتٛضز

 زز عٔ نٌ إطاض كصص يًػٝاضات ايجك١ًٝ . 01 .0

 زز عٔ نٌ إطاض كصص يًػٝاضات اـؿٝؿ١. 5 .2

%  01    ؽصص َساخٌٝ ايطغِ ع٢ً األطط املطاط١ٝ اؾسٜس٠ نُا ًٜٞ :

يؿا٥س٠ %  51  % يؿا٥س٠ ايبًسٜات ؛ 41يؿا٥س٠ ايصٓسٚم ايٛطين يًرتاخ ايجكايف،

 ايصٓسٚم ايٛطين يًب١٦ٝ ٚإظاي١ ايتًٛخ.

 زز/ٍ 1101 ايبٓعٜٔ املُتاظ / ايعازٟ بايطصاص

 زز/ٍ 1131 ايػاظ أٌٜٚ
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 624  قطظ ْٛض ايسٜٔٚ  صٝس َطِٜ

يف  . ايطغِ ع٢ً ايعٜٛت ٚايؿشّٛ ٚؼطري ايؿشّٛ املػتٛضز٠ أٚ املصٓٛع١خاَػا

 بـ:ٖصا ايطغِ  زَػتع١ًُ. حيسايرتاب ايٛطين، ٚاييت تٓذِ عٔ اغتعُاهلا ظٜٛت 

% يؿا٥س٠  51 :ٖصا ايطغِ نُا ًٜٞ ؽصص َساخٌٝ زز يًطٔ ايٛاسس 021511

 % يؿا٥س٠ ايصٓسٚم ايٛطين يًب١٦ٝ ٚإظاي١ ايتًٛخ. 51 سٜات؛ايبً

ؽعٜٔ ايٓؿاٜات  عسّ ايٓؿاٜات:غازغا:. ايطغِ ايتشؿٝعٟ ع٢ً عسّ ؽعٜٔ 

زز  011511 بـ:حيسز ايطغِ ايتشؿٝعٟ ع٢ً عسّ ؽعٜٔ ايٓؿاٜات  ايصٓاع١ٝ:

ساصٌ  صاـطط٠. خيصيهٌ طٔ كعٕ َٔ ايٓؿاٜات ايصٓاع١ٝ اـاص١ ٚ/أٚ 

% يؿا٥س٠ ايصٓسٚم ايٛطين  75% يؿا٥س٠ ايبًسٜات  25 ًٜٞ:يطغِ نُا ٖصا ا

يًب١٦ٝ ٚإظاي١ ايتًٛخ. ايطغِ ايتشؿٝعٟ ع٢ً عسّ ؽعٜٔ ايٓؿاٜات املطتبط١ 

حيسز ٖصا ايطغِ بػعط  ٚايعٝازات ايطب١ٝ : بأْؿط١ ايعالز يف املػتؿؿٝات

ُٜطبط ايٛظٕ املعين ٚؾكا يكسضات 241111َطدعٞ بـ :  ايعالز  زز يًطٔ. ٚ

ساصٌ ٖصا  صَباؾط. خيصٚأمناط٘ يف نٌ َؤغػ١ َع١ٝٓ أٚ عٔ ططٜل قٝاؽ 

ايٛطين يًب١٦ٝ % يؿا٥س٠ ايصٓسٚم  75 ايبًسٜات؛% يؿا٥س٠  25 ًٜٞ:ايطغِ نُا 

 .ٚإظاي١ ايتًٛخ

ٜؤغؼ ضمسني تهًُٝٝني : ٜؤغؼ ضغِ تهًُٝٞ ع٢ً غابعا. ايطغّٛ ايته١ًُٝٝ :

تهًُٝٞ ع٢ً ايتًٛخ اؾٟٛ شٟ املصسض ايصٓاعٞ املٝاٙ املػتع١ًُ ايصٓاع١ٝ ٚ ضغِ 

تذاٚظ ٜ ايصٟبٓا٤ا ع٢ً سذِ أٚ ن١ُٝ املطؾٛضات ٚايه١ُٝ املٓبعج١ عٔ ايٓؿاط 

ؼسز ٖصٙ ايطغّٛ بايطدٛع إىل املعّسٍ األغاغٞ ايػٟٓٛ احملسز عٔ  سسٚز ايكِٝ.

 5ٚ 0( َٚٔ َعاٌَ َطاعـ َؿٍُٛ بني 10ططٜل ايتٓعِٝ )أْعط اؾسٍٚ ضقِ 

املٝاٙ  ًٜٞ:ساصٌ ٖصا ايطغِ نُا  صايكِٝ. ٚخيصػب١ ػاٚظ سسٚز سػب ْ

% يؿا٥س٠ ايصٓسٚم ايٛطين  51 ايبًسٜات؛% يؿا٥س٠  51 ايصٓاع١ٝ:املػتع١ًُ 

% يؿا٥س٠  25 ايصٓاعٞ:اؾٟٛ شٟ املصسض  خايتًٛخ. ايتًٛيًب١٦ٝ ٚإظاي١ 

 % يؿا٥س٠ ايصٓسٚم ايٛطين يًب١٦ٝ ٚإظاي١ ايتًٛخ. 75 ايبًسٜات،
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 625  قطظ ْٛض ايسٜٔٚ  صٝس َطِٜ

ضغِ غٟٓٛ يطؾع ايكُاَات املٓعي١ٝ ٜطبل ع٢ً نٌ  ايتطٗري: ٖٛٓا. ضغِ ثاَ

املػتأدط أٚ صاسب االْتؿاع. ٜتشٌُ ايطغِ املػتأدط ايصٟ  باغِاملًهٝات املب١ٝٓ 

َبًؼ ايطغِ  زتطا١َٝٓ. حيسميهٔ إٔ ٜهًـ َع املايو بسؾع ايطغِ غٜٓٛا بصؿ١ 

 ًٜٞ:نُا 

 شٟ اغتعُاٍ غهين؛ زز ع٢ً نٌ قٌ 0111زز ٚ 511َا بني     -

زز ع٢ً نٌ قٌ شٟ اغتعُاٍ َٗين أٚ  011111زز ٚ 0111َا بني     -

  َا ؾابٗ٘ ؛ ػاضٟ أٚ سطيف أٚ

ٚاملكطٛضات؛ زز ع٢ً نٌ أضض َٗٝأ٠ يًتدِٝٝ  211111زز ٚ 5111َا بني     -

زز ع٢ً نٌ قٌ شٟ اغتعُاٍ صٓاعٞ، أٚ  0111111زز ٚ 011111بني  َا-

ا ؾابٗ٘، ٜٓتر ن١ُٝ َٔ ايٓؿاٜات تؿٛم األصٓاف املصنٛض٠ ػاضٟ أٚ سطيف أٚ َ

ايطغّٛ املطبك١ يف نٌ بًس١ٜ بكطاض َٔ ض٥ٝؼ اجملًؼ ايؿعيب  زأعالٙ. ؼس

 ايبًسٟ، بعس اطالع ضأٟ ايػًط١ ايٛص١ٝ.

% َٔ َبًؼ ايطغِ 05ٜتِ تعٜٛض ايبًسٜات اييت متاضؽ ع١ًُٝ ايؿطظ يف سسٚز 

َٔ قإْٛ  2َهطض ١263 املٓصٛص عًٝ٘ يف املاز٠ املطبل ع٢ً ضؾع ايكُاَات املٓعيٝ

ايططا٥ب املباؾط٠ ٚايطغّٛ املُاث١ً بايٓػب١ يهٌ َٓعٍ ٜكّٛ بتػًِٝ قُاَات 

 ايتػُٝس ٚ /أٚ ايكاب١ً يالغرتداع ملٓؿأ٠ املعاؾ١.

زز  01151َبًؼ ٖصا ايطغِ بـ:  ايبالغتٝه١ٝ: حيسز. ايطغِ ع٢ً األنٝاؽ تاغعا

ّٓع١ يًهًٝٛغطاّ ٜٚطبل ع٢ً ا قًٝا. ألنٝاؽ ايبالغتٝه١ٝ املػتٛضز٠ أٚ املص

 ساصٌ ٖصا ايطغِ إىل ايصٓسٚم ايٛطين يًب١٦ٝ ٚإظاي١ ايتًٛخ. صخيص

 

 



  630 – 615( : 2105) 2ايعسز  9اجملًس ف١َّ ايٛاسات يًبشٛخ ٚ ايسضاغات 
 

 626  قطظ ْٛض ايسٜٔٚ  صٝس َطِٜ

 (:دسٍٚ تًدٝصٞ يًطغّٛ ايب١ٝ٦ٝ يف اؾعا٥ط3اؾسٍٚ ضقِ)

 ايٛعا٤ األغاؽ ايكإْٛ ٚايتٓعُٝٞ ايطغّٛ

ايطغِ ع٢ً 

ايٓؿاطات املًٛث١ 

ٚاـطط٠ ع٢ً 

 ايب١٦ٝ

-25َٔ ايكإْٛ ضقِ  007املاز٠ 

، 0990زٜػُرب  08املؤضر يف  90

َٔ قإْٛ  54املعسٍ ٚاملتُِ باملاز٠ 

َٔ  212ٚاملاز٠  2111املاي١ٝ يػ١ٓ 

 2112قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ 

( 10َعسٍ ايكاعس٠ ايػٟٓٛ، )أْعط اؾسٍٚ ضقِ 

أْعط ) 01ٚ 0َٚعاٌَ َطاعـ َؿٍُٛ بني 

 (12اؾسٍٚ ضقِ 

ايطغِ ع٢ً 

املٓتٛدات 

 ايبرتٚي١ٝ

َهطض َٔ قإْٛ ايطغّٛ  28املاز٠ 

 ع٢ً ضقِ األعُاٍ

 -زز /ًٖرت( ايبٓعٜٔ املُتاظ -11, 611

زز /  -511011ايبٓعٜٔ اـايٞ َٔ ايطصاص)

زز /ًٖرت  -011011ًٖرت( ايبٓـعٜٔ ايعازٟ)

زز/ ًٖرت غاظ ايبرتٍٚ  0-)       (غاظ أٌٜٚ

           ايػا٥ٌ / ٚقٛز( 

، 2112َٔ قإْٛ املاي١ٝ  38ز٠ املا غِ ع٢ً ايٛقٛز

َٔ قإْٛ املاي١ٝ  55املعسٍ باملاز٠ 

 2117يػ١ٓ 

 ضغِ خاص :

زز/يرت بٓعٜٔ بايطصاص )ايعازٟ  1101*

 ٚاملُتاظ(

 زز/يرت : ايػاظ أٌٜٚ 1131*

ايطغِ ع٢ً األطط 

 املطاط١ٝ اؾسٜس٠

َٔ قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ  61املاز٠ 

 46، املعسٍ ٚاملتُِ باملاز٠ 2116

قإْٛ املاي١ٝ ايتهًُٝٞ يػ١ٓ َٔ 

2118 

 ضغِ خاص :

 زز/يإلطاض املدصص يًػٝاضات اـؿٝؿ١. 5*

 زز/ يإلطاض املدصص يًػٝاضات ايجك١ًٝ. 01*

ايطغِ ع٢ً 

ايعٜٛت ٚايؿشّٛ 

 ٚؼطري ايؿشّٛ

َٔ قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ  60املاز٠ 

 46، املعسٍ ٚاملتُِ باملاز٠ 2116

َٔ قإْٛ املاي١ٝ ايتهًُٝٞ يػ١ٓ 

2118 

 زز/طٔ 021511ضغِ خاص بـ: 

ايطغِ ايتشؿٝعٟ 

ع٢ً عسّ ؽعٜٔ 

ايٓؿاٜات 

 ايصٓاع١ٝ

َٔ قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ  213املاز٠ 

 46، املعسٍ ٚاملتُِ باملاز٠ 2112

َٔ قإْٛ املاي١ٝ ايتهًُٝٞ يػ١ٓ 

2118 

 زز/طٔ 011511ضغِ خاص بـ: 

خعٜٔ ايٓؿاٜات 

املطتبط١ بأْؿط١ 

َٔ قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ  214املاز٠ 

 46، املعسٍ ٚاملتُِ باملاز٠ 2112

 زز/طٔ 241111ضغِ خاص بـ: 
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 627  قطظ ْٛض ايسٜٔٚ  صٝس َطِٜ

ايعالز يف 

املػتؿؿٝات 

 ٚايعٝازات ايطب١ٝ

َٔ قإْٛ املاي١ٝ ايتهًُٝٞ يػ١ٓ 

2118 

ايطغِ ايتهًُٝٞ 

ع٢ً املٝاٙ 

املػتع١ًُ 

 ايصٓاع١ٝ

َٔ قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ  94املاز٠ 

 46، املعسٍ ٚاملتُِ باملاز٠ 2113

قإْٛ املاي١ٝ ايتهًُٝٞ يػ١ٓ َٔ 

2118 

( 10َعسٍ ايكاعس٠ ايػٟٓٛ، )أْعط اؾسٍٚ ضقِ 

ْػب١  سػب 5ٚ 0َٚعاٌَ َطاعـ َؿٍُٛ بني 

 ػاٚظ سسٚز ايكِٝ

ايطغِ ايتهًُٝٞ 

ع٢ً ايتًٛخ 

اؾٟٛ شٟ املصسض 

 ايصٓاعٞ

َٔ قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ  215املاز٠ 

 46، املعسٍ ٚاملتُِ باملاز٠ 2112

اي١ٝ ايتهًُٝٞ يػ١ٓ َٔ قإْٛ امل

2118 

َٔ  4 َهطض 263-263املاز٠  ضغِ ايتطٗري

قإْٛ ايططا٥ب املباؾط٠ ٚايطغّٛ 

 املُاث١ً

 8أْعط ايعٓٛإ 

ايطغِ اـاص 

ع٢ً األنٝاؽ 

ايبالغتٝه١ٝ 

املػتٛضز٠ أٚ 

 املٓتذ١ 

 قًٝا؛

َٔ قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ  53املاز٠ 

2114 

 زز/نًؼ 01151ضغِ خاص بـ: 

 ، َطدع غبل شنطٙايعا١َ يًططا٥ب ١املسٜطٜاملصسض: 

 َس٣ ؾاع١ًٝ ايططا٥ب ايب١ٝ٦ٝ يف اؾعا٥ط: : تكِٝٝضابعا

 ميهٔ إٔ ًْدص َس٣ ؾاع١ًٝ ايططا٥ب ايب١ٝ٦ٝ يف اؾعا٥ط َٔ خالٍ ثالخ ْكاط:

 تٛظٜع سص١ًٝ ايططٜب١: _1

َٔ خالٍ ؼًٌٝ ططٜك١ تٛظٜع سص١ًٝ ايطغّٛ ايب١٦ٝ املٓصٛص عًٝٗا يف قإْٛ 

ايتًٛخ، لس أْٗا مل تٛد٘ نًٗا ؿُا١ٜ ايب١٦ٝ َٚهاؾش١  (06)2112اي١ٝ امل

ٖصا اإلْؿام يٛعا٤ اؾبا١ٜ ايب١ٝ٦ٝ يف غري اجملاٍ ايب٦ٝٞ إىل إبعاز ايطغّٛ  ٜٚؤزٟ

نُٝات ايتًٛخ إىل املػت٣ٛ  يف خؿضأٖساؾٗا اؿكٝك١ٝ املتُج١ً  ايب١ٝ٦ٝ عٔ
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 628  قطظ ْٛض ايسٜٔٚ  صٝس َطِٜ

االغتجُاض يف اجملاٍ تؿذٝع تًٛخ ٚاملٛاضز املاي١ٝ ملهاؾش١ اي املكبٍٛ، ٚتكًٝص

َا ٜؤزٟ إىل تطدِ  دسٜس٠، ٖٚٛؾطض ضغّٛ ب١ٝ٦ٝ  ٜتٛيس عٓ٘ ايب٦ٝٞ، مما

يصيو مت تتساضى ٖصا ٚ االقتصاز١ٜ. إعاق١ ايت١ُٝٓايطغّٛ ايب١ٝ٦ٝ ٚبايتايٞ 

ًت سٝح لس ٖٓاى ؼؿٝعات َاي١ٝ ايعا٥ل يف قٛاْني املاي١ٝ يًػٓٛات اييت ت

ع٢ً ؼكٝل  بؿهٌ دٝسمما غاِٖ  يًػٓٛات ايالسك١،اي١ٝ دبا١ٝ٥ يف قإْٛ املٚ

ٚيٛ بؿهٌ دع٥ٞ، يهٓ٘ ال ٜطق٢ إىل  املػتسا١َ االقتصاز١ٜ ١ُٝٓأٖساف ايت

 .األٖساف املطد٠ٛ َٔ ٖصٙ ايتؿطٜعات اؾبا١ٝ٥

 يًطغّٛ ايب١ٝ٦ٝ: الَتٝاظٟاايٓعاّ _2

 0طاعـ َٔ يًطغّٛ ايب١ٝ٦ٝ ْعطٜا َٔ خالٍ املعاٌَ امل االَتٝاظٟٜٗسف ايٓعاّ 

ق١ُٝ  ايكطاع، ألٕإىل ايتأثري ع٢ً املؤغػات املًٛث١ اييت تعٌُ يف ْؿؼ  5إىل 

ايطغِ تهٕٛ َطاعؿ١ عػب املعاٌَ املطبل عًٝٗا ٚتبعا يسضد١ ؽطٝٗا يعتب١ 

ٜطبل ايطغِ يف صٛضت٘ ايكاعس١ٜ بايٓػب١  ااملؿطع. بُٝٓايتًٛخ احملسز٠ َٔ ططف 

املؤضر يف  00_99سػب قإْٛ ضقِ  تًٛخ احملسز٠يًُٓؿآت اييت مل تتذاٚظ عتب١ اي

 ./2111املتعًل بكإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ  0999_02_23

 ايكطاع، ع٢ًٜٚربظ تأثري ؾاضم ايطغِ احملصٌ بني َٓؿأتني تعُالٕ يف ْؿؼ 

تتأثط األغعاض غًعُٗا بؿعٌ ايؿاضم يف  املعطٚض١، إشنًؿ١ ايػًع أٚ اـسَات 

ايصٟ ٜؤزٟ إىل ٌَٝ املػتًٗهني يًػًع  طا. األََُٓٗايططا٥ب املؿطٚض١ ع٢ً نٌ 

سسز  2119إىل شيو ؾإ قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ  ١نًؿ١. إضاؾٚاـسَات األقٌ 

ٖٚصا  َطات 01ٚ 0ق١ُٝ ايطغّٛ بططب املبايؼ احملسز يف َعاَالت ترتاٚح بني 

إضاؾ١ اىل ْٛع ٚن١ُٝ ايؿطالت ايٓاػ١ عٔ  ٚطبٝع١ ايٓؿاطأ١ُٖٝ  سػب

ططٜك١  2119يػ١ٓ .  نُا سسز قإْٛ املاي١ٝ ر يًتًٛخ ايب٦ٝٞاملٓت ايٓؿاط

َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  6ٚ 5ٚ 4يف املٛاز  املعاَالت، ٚشيوتطبٝل ٖصٙ 

ٚق١ُٝ ٜٛضح نٝؿ١ٝ  ٚاؾسٍٚ ايػابل 2119أنتٛبط  21املؤضر يف  336-19

 املعاَالت.

ناْت  إشاٝا إال إال إٔ ايتأثري ع٢ً غًٛى املػتًٗو ٚاملٓتر َعا ال ٜهٕٛ سكٝك

سص١ًٝ ايطغِ باملعاٌَ تعازٍ أٚ تكرتب َٔ نًؿ١ االغتجُاضات اييت تتشًُٗا 
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 629  قطظ ْٛض ايسٜٔٚ  صٝس َطِٜ

 شيو ؾإمل ٜتشكل  ابايتًٛخ. ٚإشاملؤغػ١ احملرت١َ يإلدطا٤ات ايتك١ٝٓ املتعًك١ 

تهٕٛ غًع املؤغػات غري ممتج١ً يإلدطا٤ات ايكا١ْْٝٛ  عهػ١ٝ، إشايٓتٝذ١ تهٕٛ 

 املؤغػات املُتج١ًملعاٌَ املطاعـ أقٌ تهًؿ١ َٔ غًع ٚايتك١ٝٓ ٚاملطبل عًٝٗا ا

، ايصٟ طبل عًٝٗا ايطغِ ايكاعسٟ ٚقاَت باغتجُاضات َعترب٠ يتدؿٝض ايتًٛخ

(. ايػًع املًٛث١)تهًؿ١ ٚيف ٖصٙ اؿاي١ غٝدتاض املػتًٗو ايػًع أٚ اـس١َ األقٌ 

 ايب١ٝ٦ٝ.تتالؾ٢ َصساق١ٝ ايتشؿٝعات ايططٜب١ٝ  اٖٚهص

ايتًٛخ. ٚؾعاي١ٝ ايصٓازٜل اـاص١ عُا١ٜ ايب١٦ٝ َٚهاؾش١ عسّ ؾؿاؾ١ٝ _3

َٔ  089أيٞ تعسٌٜ املاز٠  92أؾاض يف املاز٠  2104املاي١ٝ يػ١ٓ  ٚإٔ قإْٛ ١خاص

سٝح ٜػُح بؿتح يف نتابات اـع١ٜٓ سػاب  0992 ايكإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ

، (07)ٚإظاي١ ايتًٛخ ايب١٦ٝبعٓٛإ صٓسٚم  312-165ؽصٝص خاص ضقُ٘ 

بايٓؿاط  ٚايٓؿكات املتعًل باإلٜطازاتؾٝ٘ مجٝع ايعٓاصط املتعًك١  تِ تػذٌٜٝٚ

ايكإْٛ إىل نٝؿ١ٝ االغتؿاز٠ َٓ٘ يف قإْٛ  ٚمل ٜؿطاملطتبط بايتًٛخ ايب٦ٝٞ، 

 .املاي١ٝ يًػ١ٓ املٛاي١ٝ

 .عسّ ٚضٛح املداطب املهًـ بايططٜب١_4

 :اـامت١

ٟ تًعب٘ ايططا٥ب ايب١ٝ٦ٝ نأزا٠ بايطغِ َٔ اقتٓاع اإلزاض٠ ايب١ٝ٦ٝ بايسٚض ايص

َاي١ٝ ٚقا١ٝ٥ يف محا١ٜ ايب١٦ٝ ٚؼكٝل أٖساف ايت١ُٝٓ املػتسا١َ َٔ خالٍ 

اغتُطاض١ٜ ْؿاط املؤغػات  ايب١ٝ٦ٝ، ٚاحملاؾع١ ع٢ًاملٛاظ١ْ بني األٖساف 

االقتصاز١ٜ غري إٔ تطبٝل ايططا٥ب ايب١ٝ٦ٝ يف اؾعا٥ط َاظاٍ ٜؿٛب٘ ايعسٜس َٔ 

 :ْصنط َٓٗا ايٓكا٥ص

 ايؿطنات ايهجرئَ انرتاخ عسّ، ٚٚايالَبـاال٠ االدتُـاعٞايٛعـٞ ْكـص  .0

ايصػري٠  املٓؿآت تؿذٝع عسّ ايب٦ٝٞ بػبب بايبعس ايػٛم اؾعا٥طٟ يف ايعا١ًَ

ال متًو غٝاغ١  ٚإٔ اؾعا٥طايب١ٝ٦ٝ خاص١  اإلزاض٠ ْعِ تطبٝل ع٢ً ٚاملتٛغط١

 ١ٝ ايػ١ًُٝ.ب١ٝ٦ٝ ؾاع١ً ٖازؾ١ إىل تػٝري املُاضغات ايب٦ٝ

 ايب١ٝ٦ٝ،ايساع١ُ يًططٜب١  ٚايتؿطٜعات املٛاصؿات يتؿعٌٝ ٚدٛز َكَٛاتعسّ  .2

 ٚايتكِٝٝ ْٚسض٠ ايطصس ْاس١ٝ َٔ األغاغ١ٝ َٔ املعٝـٓات ايهجري يػٝاب ٚشيو
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 630  قطظ ْٛض ايسٜٔٚ  صٝس َطِٜ

 َتها١ًَ غٝاغـ١ال متتًو ٜعهؼ يٓا إٔ اؾعا٥ط  ٖٚصا َا املؤ١ًٖ، ايب١ٝ٦ٝ ايهٛازض

 نٝإ باؾعا٥طال ٜٛدس  ؾإْ٘ نصيوايكٛاْني،  ٝلٚتطب ايب٦ٝٞ يًتٛاؾل َع١ًٓ

 ٚايتؿطٜعات ايكٛاْني تٓؿٝص َٚتابع١ ايب٦ٝٞ ايتٛاؾل بتشكٝل خيتـص قسز

 ايب١ٝ٦ٝ.

ايب١ٝ٦ٝ خالٍ عؿط١ٜ نا١ًَ اْعهؼ غًبا ع٢ً ؾاع١ًٝ  اإلزاض٠عسّ اغتكطاض .3

 .ؿُا١ٜ ايب١٦ٝ ١ايتساخًٝاألزٚات 

ٝات ايتًٛخ )َجال تًٛخ اهلٛا٤( جيعٌ َٔ .صعٛب١ تكِٝٝ األضطاض ايب١ٝ٦ٝ ٚن4ُ

ؼسٜس ق١ُٝ ايططٜب١ يف ايهجري َٔ األسٝإ غري سكٝكٞ، مما ٜؿذع ع٢ً 
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dimension de l’analyse économique » librairie Vuibert, Paris, Mais 1998, 

P19. 
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