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  :ملخص املداخلة
ث الـذي يواجههـا ،   تعمل جل دول العامل حاليا على إجياد أهم اآلليات والسياسات وكذلك التشريعات القانونية الكفيلة حبماية البيئة واحلد من أشكال التلو     

 ال يتم إال استمرارية رفاهية اإلنسان، انطالقا من أن التنمية االقتصادية وبني مقتضيات محاية البيئة إىلبني احلاجة فحسب أهم الدراسات احلديثة أن هناك عالقة وطيدة  
  مع إتاحة الفرصة لألجيال القادمة لالستفادة منها، يف إطار ما يسمى بتحقيق التنمية املستدامة مع بقاء البيئة الطبيعية دون استرتاف

 املؤسسات االقتصادية أهم متسبب وتعترب اجلباية البيئية أو كما يطلق عليها اجلباية اخلضراء، أهم أداة يف جمال  محاية البيئة من أشكال التلوث املختلفة، والذي تعترب   
   " principle: Polluter-Pays" "لدافعامللوث ا"، ، وفلسفة هذه األداة تستند إىل مبدأ  )Pigou) Cecil Arthurيف ذلك، كما جاء به االقتصادي 

سوم،  ففي دراسة نشــرت  فقد أثبتت التشريعات اجلبائية البيئية فعاليتهـا البيئية األكيدة حىت ،و لو مل تكن هناك معطيات حول املردودية االقتصادية هلذه الر     
واجلزائر كغريها مـن  ، ـي حماربة التلـــوثحول الرسوم البيئية يف دول منظمة التعاون االقتصادي و التنمية تشري إىل أن بعض املعطيات تؤكـد  فعاليـتها فـ

تعمل جاهدة يف سبيل تطوير تشريعاا الضريبية اخلاصة حبماية البيئة رغم تأخر صـدورها إىل غايـة سـنة     -على اختالف تقدمها االقتصادي والسياسي-دول العامل
1992  
يب يف محاية البيئة من التلوث من خالل التشريعات اجلبائية الرادعة للملوثني، والتركيز على سنحاول من خالل  الورقة البحثية هذه التطرق إىل دور النظام الضري      

مدى فعاليتها يف احلد من التلوث الذي يواجه أهم املفاهيم املتعلقة باجلباية البيئية اجلزائر ، باإلضافة إىل دراسة منوذجية لرؤية املشرع اجلزائري يف ما خيص اجلباية البيئية و
  .بيئة يف اجلزائرال

  .البيئة،  اجلباية البيئية، التشريع، اجلزائر: الكلمات املفتاحية

 Abstract; 
Works most countries of the world now to find the most important mechanisms and policies as well as legislation to 
protect the environment and reduce forms of pollution that it faces, only the most recent studies that there is a close 
relationship between the need for economic development and the requirements of environmental protection, from the 
continuity of human welfare are not only with the survival of the natural environment without draining with the 
opportunity for future generations to benefit from them, in the framework of the so-called sustainable development 
    The collection of environmental or as they are called collection green, the most important tool in the field of 
environmental protection forms of pollution different, and that is economic institutions most important emitter of it, 
as stated by the Economist (Arthur Cecil Pigou),, and the philosophy of this tool is based on the principle of " 
principle: Polluter-Pays  "  
     Have proven legislation fiscal environmental effectiveness environmental firm up, and if there were not data 
about economic viability of these charges, in a study published on environmental charges in the Organization for 
Economic Cooperation and Development suggests that some of the data confirms effectiveness in the fight against 
pollution, and Algeria, like other states world - the differences in their economic and political - is working hard to 
develop their own tax legislation to protect the environment despite the delayed publication until 1992 
      We will try through the paper this addressed to the role of the tax system in protecting the environment from 
pollution through legislation fiscal deterrent to polluters, and focus on the most important concepts related to the  
environmental taxation in algeria, and the study to see Algerian legislature in regards to collection of environmental 
and their effectiveness in reducing pollution facing the environment in Algeria. 
Keywords: environment, environmental taxation, legislation, Algeria. 
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 التلوث من أشكال حتفيز املؤسسات واألشخاص على محاية البيئة يفالتشريع اجلبائي ودوره 

  .دراسة حتليلية لنموذج اجلباية البيئية يف اجلزائر

  : مقدمة �

ل تعمل جل دول العامل حاليا على إجياد أهم اآلليات والسياسات وكذلك سن أهم التشريعات القانونية الكفيلة حبماية البيئة واحلد من أشكا    
، البيئةبني احلاجة اىل التنمية االقتصادية وبني مقتضيات محاية التلوث الذي يواجهها ، فحسب اهم الدراسات احلديثة أن هناك عالقة وطيدة  

مع إتاحة الفرصة لألجيال القادمة لالستفادة منها، يف إطار  مع بقاء البيئة الطبيعية دون استرتاف ال يتم إال استمرارية رفاهية اإلنسانانطالقا من أن 
  . أكد فشل نظام السوق ىف تدبري احلماية املالئمة للبيئةت وذلك يف ظل ما يسمى بتحقيق التنمية املستدامة،

، تعترب )Pigou) Cecil Arthurأهم األدوات االقتصادية يف جمال محاية البيئة من أشكال التلوث املختلفة ما جاء به االقتصادي  ومن   
 :principle" ""امللوث الدافع"اجلباية البيئية أو كما يطلق عليها اجلباية اخلضراء، أهم أداة يف هذا اال، وفلسفة هذه األداة تستند إىل مبدأ  

Polluter-Pays "   
سوم،  ففي فقد أثبتت التشريعات اجلبائية البيئية فعاليتهـا البيئية األكيدة حىت ،و لو مل تكن هناك معطيات حول املردودية االقتصادية هلذه الر     

ـي حماربة دراسة نشـرت حول الرسوم البيئية يف دول منظمة التعاون االقتصادي و التنمية تشري إىل أن بعض املعطيات تؤكـد  فعاليـتها فـ
أدى إىل ختفيض نسبة الكربيت يف ) 1991مطبق منذ (رسم سويدي على الكربيت :* التلـــوث من بني هذه املعطيات نذكـر ما يلي

من املستوى القانوين املسموح به، هذا الرسم شجع أيضا من اعتماد إجراءات لتخفيض معدالت انبعاث امللوثات من %)  50: (احملروقات بـ
، أما فـي النرويج الرسـوم على ثاين )طن سنويا 19000(ق الوقود كما يتوقع ختفيض يف انبعاث الكربيت اخلاضع للرسم حبوايل جتهيزات حر

%)  21(من جتهيزات احلرق الثابتة بـ ) CO2(، مسحت بتخفيض انبعاث 1991و اليت طبقــت منذ ) CO2(أوكسيـد الكربون 
  .سنويا
تعمل جاهدة يف سبيل تطوير تشريعاا الضريبية اخلاصة حبماية  -على اختالف تقدمها االقتصادي والسياسي-لعاملواجلزائر كغريها من دول ا     

  : من هذا املنطلق سوف نعاجل هذا املوضوع انطالقا من اإلشكالية احملورية اليت تتمثل فيما يلي 1992البيئة رغم تاخر صدورها إىل غاية سنة 
  :اإلشكالية �

 من أشكال التلوث البيئي يف اجلزائر؟واحلد هم النظام الضرييب وخاصة الضرائب البيئية يف  محاية البيئة إىل أي مدى سا •

  :فرضيات البحث �

لفة، من خالل اإلشكالية السابقة  كانت الرغبة كبرية يف معاجلة هذا املوضوع بدور اجلباية البيئية يف محاية البيئة من أشكال التلوث املخت    
  :حتليلنا هلذا املوضوع وضعنا الفرضية التالية وكمنطلق يف

 .فعالية اجلباية البيئية تنيع من اإلملام التام بكل جوانب تطبيق هذه اجلباية؟ •

  
  :أمهية الدراسة �

  :و تكمن هذه األمهية يف اإلعتبارات التالية يكتسب البحث أمهيته من خالل املوضوع الذي يعاجله
البالغة اليت تؤديها اجلباية البيئية يف محاية البيئة من أشكال التلوث ، وتأثريها البالغ يف النشاط امللوث للمؤسسات جاءت الدراسة لتبني األمهية  •

  .واألشخاص
  .تعترب اجلباية البيئية أداة ذات أمهية بالغة اعتمدا جل املنظمات و دول العامل يف حماربة التلوث البيئي •
  . تفاقم حجم التلوث بكل أشكاله استدعى اللجوء إىل التفكري يف ألية تساهم يف محاية البيئة فكانت اجلباية البيئية خالصة هذا التفكري •

ع ومن خالل كل ما سبق سوف حناول عرب ورقة العمل هذه معاجلة اإلشكالية احملورية باعتماد املنهج الوصفي التحليلي، ودراسة حالة للتشري      
إىل اهم بنود  اجلبائي البيئي اجلزائري ،وذلك من خالل تبني أهم املفاهيم املتعلقة بالنظام الضرييب والتركيز على جانب الضرائب البيئية، كما نتطرق
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كال التلوث البيئي ، ويف تشريعات النظام الضرييب البيئي يف اجلزائر واهم امليكانيزمات اليت تلجأ هلا الدولة عن طريق الضرائب حلماية البيئة من أش
  املرحلة الثانية نعطي تقييم لفعالية هذه التشريعات يف حتقيق أهدافها املنشودة 

  

  :مفاهيم أساسية حول البيئة والتلوث البيئي- 1

بدون أن يعطي معنا واسع هلا ، مث  )1(،  1858عام هنري ثورو العامل (Ecologie)إيكولوجيا  كلمة صاغ من أول:  تعريف البيئة -1 1-
للبيئة على أا حميط االنسان وهي اليت تزوده بعناصر البقاء واملوارد الالزمة الستمرار احلياة ، وتتأثر البيئة بفعل نشاط االنسان  تلتها عدة مفاهيم 

على أن البيئة  Herfindahl et Kneese (1974( من ، واعتربها كل  )2(.وبالكيفية اليت يستغل ا موارد البيئة املتجددة وغري املتجددة 
  )3(هي مبثابة سلعة عمومية ملك للجميع ال ختضع للملكية اخلاصة 

جمموع كل املؤثرات و الظروف اخلارجية املباشرة  و غري "بأا  1972كما تعرف البيئة حسب املفهوم الواسع الذي تبناه مؤمتر استكهومل 
  )4(" و منو الكائنات احلية املباشرة املؤثرة على حياة

  )5( :اوهناك عدة مؤشرات معنية بالبيئة أمهه

  . والذي ميثل قدرة األمم على محاية البيئة خالل العقود املقبلة) : (ESIمؤشر االستدامة البيئية  -1    
  .احلالية يركز على األداء البيئي احلايل لدولة ما وعلى التجارب ) : EPI(مؤشر األداء البيئي  -2    

  : تعريف التلوث البيئي يف التشريعات املغاربية -2 1-

 6.8ومع زيادة منط االنتاج الصناعي العامل الرئيسي املهدد للبيئة والذي سامهت فيه الدول الصناعية بنصيب األسد يف عبئ التلوث العاملي      
من سكان  %20منه التأثري احملتمل على الغالف اجلوي، رغم أن عدد سكان هذه الدول ال ميثل إال سوى  %38من النفايات الصناعية و

  )6(.العامل

من القانون  04عرف املشرع اجلزائري التلوث يف الفقرة الثامنة من املادة :التعريف القانوين للتلوث البيئي حسب املشرع اجلزائري-2-1 1-
كل تغري مباشر أو غري مباشر للبيئة، يتسبب كل فعل حيدث أو قد حيدث وضعية :" املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة بأنه 03/10

  )7(" والفرديةجلو واملاء واألرض واملمتلكات اجلماعية مضرة بالصحة وسالمة اإلنسان والنبات واحليوان ، واهلواء وا

 91أما املشرع التونسي عرف التلوث البيئي يف املادة الثانية من القانون رقم : التعريف القانوين للتلوث البيئي حسب املشرع التونسي-2-1 1-
   )8( .ة أو غري مباشرة ، سواء كانت بيولوجية أو كيماوية أو ماديةإدخال أية مادة يف احمليط بصفة مباشر: املتعلق حبماية البيئة بأنه 1983لسنة 

املتعلق  11- 03بينما املشرع املغريب فيعرف التلوث البيئي ضمن القانون رقم : التعريف القانوين للتلوث البيئي حسب املشرع املغريب-2-1 1-
 يؤثر على من احملتمل أن عامل طبيعي أو أو نشاط بشري فعل يف البيئة من جراء أو تغيري مباشر أو غري املباشر كل تأثري: على أنهحبماية البيئة 

  )9(.بيئة املشروعة اهليئات أو حيدث تغيري بالنسبة للبيئة الطبيعية، العقارات ،القيم، واالستخدامات األشخاص و وأمن الصحة والسالمة العمومية

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

بدراسة حول العالقة بني الالمساواة وزيادة النمو االقتصادي ، ) Simon Kuznets" )10( )1901/1985"لقد أسهم االقتصادي      
حبيث ان  ، )11(أنه ميكن اسقاط معامل هذه النظرية على اجلانب البيئي" Grossman et Krueger (1994)"وحسب كل من االقتصاديني 

الذي  زيادة وترية النمو االقتصادي يف البداية يصاحبها زيادة يف التلوث البيئي وذلك من خالل زيادة النشاط الصناعي للمؤسسات االقتصادية، 
وعي يصاحبه يعترب العامل األول يف إحداث التلوث البيئي، فتصل نسبة التلوث إىل أقصى حد ممكن وبارتفاع وتري التنمية يصبح لدى اتمع 

الذي " Kuznets"امكانيات ملواجهة التلوث مما سيتدعي التقليل من حدة ته وذلك ما يوضحه املنحىن املوايل  واملعروف ب منحىن البيئة ل
  مقلوب" u" يأخذ شكل حرف
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  " :Kuznets"منحىن البيئة ل):01(الشكل البياين رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Controverses autour de la courbe: André Meunité, Source environnementale de Kuznets, 
document de travail, Université Montesquieu Bordeaux IV ,2004, p03 – 

   :النظام الضرييب ودوره يف محاية البيئة-2

جمموعة القواعد القانونية والفنية اليت متكن من  "ميكن  تعريف النظام الضرييب بصفة عامة على أنه :  النظام الضرييب والضرائب البيئية-2-1
أما الضريبة بوجه عام هي عبارة عن  )12("االستقطاع الضرييب يف مراحله املختلفة انطالقا من حتديد املادة اخلاضعة للضريبة وحساا مث حتصيلها

"م على الدفع، ودون النظر إىل املنافع اليت تعود عليهم من هذه اقتطاع نقدي إجباري من األفراد مسامهة يف أعباء اخلدمات العامة، تبعا ملقدر
  )13(".اخلدمات، وتستخدم حصيلتها يف حتقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية وغريها

لبيئة ، غري أن التخلي ومن هذين التعريفني اهلامني للنظام الضرييب والضريبة بوجه عام ، يتبني للوهلة األوىل صعوبة إقامة الصلة بني الضريبة وا   
لك عن مبدأ عدم التخصيص أصبح ظاهرة متنامية يف األنظمة املالية احلديثة وذلك من أجل حتقيق جمموعة من األهداف ذات الطابع املهم، ومن ذ

  .هدف حتقيق احلماية الكافية للبيئة اليت تعرف خطر التلوث، ومن ذلك ظهر ما يسمى باجلباية البيئية
 1967سنة األمريكية املتحدة يف الواليات مرة ألول طبق إذ حديثا، إال البيئة حلماية الضرييب التحفيز وسائل إىل اللجوء يتم ملحيث أنه         
  )14(.التلوث مبكافحة املتعلقة التدابري إىل امللوثة املنشأة امتثلت إذا اإليكولوجية الرسوم دفع من كلي أو جزئي إعفاء إىل النظام هذا ويهدف

  

   :   تعريف اجلباية البيئية-2-2
الذي كان يعمل بروفيسور يف ) Pigou Cecil Arthur) "1877/1959 "لقد عرفت الضريبة البيئية ألول مرة من خالل االقتصادي     

اقترح فرض ) 1920الذي نشره يف عام (، ويف كتابه اقتصاديات الرفاه 1944و  1908االقتصاد السياسي جبامعة كمربيدج يف الفترة ما بني 
  )15(.ضريبة كوسيلة مناسبة ملكافحة التلوث

وهي مصممة الستيعاب التكاليف البيئية وتوفري حوافز . تعرف اجلباية البيئية على أا نوع من األدوات االقتصادية ملعاجلة املشاكل البيئيةو    
حبيث أن إسقاط وصف البيئية على اجلباية يف حالة ما إذا كانت وعاؤها أو ما . الشركات لتعزيز األنشطة املستدامة بيئيااقتصادية لألشخاص و

  . ينوب عنه عبارة عن وحدة طبيعية 
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اخلاضع هلذا االقتطاع له  كما أن االحتاد األورويب و يف إحدى نشراتـه اإلعالمية يؤكـد على أن االقتطاع اجلبائي يعترب بيئيا إذا كان الوعاء    
  .آثار سلبية على البيئة، كما أن إيرادات هذا االقتطاع توجه مباشرة إىل موازنة الدولة أو يتم ختصيصها لوجهات حمددة

  )16(:كما يلي) prélèvements environnementaux(و حسب نفس النشرة اإلعالمية فإن هناك نوعني من اقتطاعات اجلباية البيئية 

  .يف جمـال الطيـران) sonore(تلك اليت متس انبعاث امللوثات، رسوم على تلويث املياه، على االنبعاثات الرنانـة  -*  
  ...............)الرسـوم على املبيـدات، البرتين(تلك التـي متس املواد  -*  
  

  : )مبدأ امللوث يدفع( املكلف بالضريبة البيئية -2-3

لقد تطرقت أهم الدراسات االقتصادية واالجتماعية غلى موضوع من يتحمل أعباء حدوث التلوث، ووفق األصل العام وما متليه العدالة  
 :principle  والذي مت صياغته يف املبدا الشهري امللوث يدفع) أي امللوث(من يتحمل عبء التلوث البيئي هوم نتسبب يف إحداثه"االجتماعية أن 

Polluter-Pays أن "ويعين هذا املبدأ  من طـرف منظمـة التعـاون االقتصـادي و التنمية 1972طـرح سنة  الذي طرح ألول مرة
وميكن تعريفه على أن النفقات اليت " امللوث جيب أن يتحمل التكاليف املتعلقة بإجراءات منع ومراقبة وتنظيف البيئة اليت تقررها السلطات العامة

  )17(" يتحملها امللوثون) هذه املتطلبات حتددها السلطات العمومية من أجل أن تكون البيئة يف وضع مقبول( ن التلوث و حماربته تفرضها الوقاية م

مبقتضاه يتحمل " املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة على أنه 03/10وقد تطرق املشرع اجلزائري إىل مبدأ امللوث الدافع يف القانون     
ئتها كل شخص يتسبب نشاطه أو ميكن أ يتسبب يف إحلاق الضرر بالبيئة ، نفقات كل تدابري الوقاية من التلوث والتقليص منه وإعادة األماكن وبي

  )18("إىل حالتها األصلية

كما ظهر يف القانون الفرنسي سنة  )19(، 1992لسنة "  Janeiro de Rio" من إعالن  16كما مت تكريس هذا املبدأ ضمن املبدأ     
  )20(.1995فيفري  2مبوجب قانون  1995

  

   :أساليب حتديد سعر الضريبة البيئية يف صياغة التشريعات-2-4
يت إن سعر الضريبة أو مقدارها هو ذلك املبلغ الذي يفرض على املتسبب يف إحداث التلوث، وهناك أسلوبني معتمدين يف غالب تشريعات الدول ال

  )21(:تعتمد الضرائب البيئية ومها

يف الفقه الضرييب بصفة عامة يعترب السعر الثابت للضريبة ذلك املعدل الذي ال يتغري حىت ولو تغري الوعاء الضرييب، أي حتديد  :السعر الثابت-1
  .قيمة ثابتة من قيمة الوعاء الضرييب

يبة مع تصاعد الوعاء الضرييب، وهذا يتيح االقتراب من مبدأ العدالة ،ويف حالة أما األسلوب التصاعدي فيعتمد تصاعد الضر: السعر التصاعدي-2
دية الضرائب البيئية يتم حتديد هذا النوع من الضرائب عند النقطة اليت تتعادل فيها تكلفة الضرر احلدي الذي يسببه التلوث مع التكاليف احل

امللوث ويف غياب الضريبة على التلوث سوف تسبب قدرا كبري من التلوث يفرضها )ت(ملكافحة التلوث، حيث يشري إىل تكلفة مقدارها
  :وذلك ما يوضحه الشكل البياين املوايل). 1ك(تعادل األضرار فإن التلوث يقل إىل) ت(،وبفرض ضريبة)ك(
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  :منحىن بياين يوضح كيفية فرض الضريبة البيئية على املؤسسات االقتصادية ):02(الشكل البياين رقم

   
عمرو حممد السيد الشناوي، تقومي الضريبة كأداة لسياسة محاية البيئة دراسة حالة مصر، مقال منشور مبجلة البحوث القانونية  :املصدر

  . 427، ص 2011، 49واالقتصادية، كلية احلقوق جامعة املنصورة، العدد 
  
  :خصائص وأهداف اجلباية البيئية -2-5

والشكل البياين يوضح  )22(.فقط ولكن هي من جهة أداة فعالة يف معاجلة مشاكل البيئة) تدعيم إيرادات امليزانية(يل فاجلباية البيئية ليس هدفها ما
  .ذلك

  مميزات وأهداف الضرائب البيئية: )03(الشكل البياين رقم 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

 
 

Source écologique au Algérie: Une alternative pour la La fiscalité , H.BENZIDANE;
protection de l'environnement, p06.  

Réforme fiscale  écologique  

Jurisprudence  et organisation  

Politique fiscale  Politique 
environnementale 

Incitation environnementale Recettes fiscales 
Maitrise des charges  

Efficacité économique 
Amélioration des recettes fiscales 

Protection de l'environnement 
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البيئية واالقتصادية على حد سواء ، واهلدف األول واألساسي هو احلد من إنتاج  السياسات أدوات أهم إحدى جتعلها أهدافا البيئية للجباية و 
  )23(:يلي فيما ها تلخيص ميكن .أخرى واستهالك املواد امللوثة، باإلضافة إىل أهداف

 أيضا هذا ويساعد . إليها أدت اليت الفعاليات أو واخلدمات السلع أسعار ضمن ة مباشر البيئية واألضرار البيئية اخلدمات تكاليف تدمج أا -1

 . والبيئية واملالية االقتصادية السياسات بني والدمج بالدفع بالتلوث املتسبب قيام مبدأ تنفيذ على

 العناصر و التراخيص / املكافحة على تركز كانت إذا ة وخاص بالبيئة املضر السلوك عن لالبتعاد واملستهلكني للمنتجني حوافز ختلق أا - 2

 . السياسات موعة األخرى

 .معاجلة مشاكل البيئةوأداة فعالة يف  بالوسائل األخرى مقارنة ومحاية البيئة التلوث مكافحة حتقق أن ميكن أا - 3

 والسائلة الصلبة النفايات وكذلك اخلام واملواد الطاقة واملياه تصبح عندما . لالبتكار حمفز دور الضرائب تلك تلعب قد للمنتجني بالنسبة - 4

 ويساعد . واالستهالك الطاقة واستخدام واإلسكان والنقل لإلنتاج جديدة طرقًا الضرائب دافعوا يطور الضرييب فسوف للتكليف خاضعة والغازية

  العاملية والتنافسية االستدامة وحتسني االحتياطات مبدأ وتنفيذ "االقتصادية الكفاءة" من حتقيق املزيد على هذا

 أو بذلك للقيام لآلخرين احلوافز وملنح البيئة لتحسني استخدامها ميكن اليت اإليرادات ترفع أا  -5

 االقتصادي والرفاه العمالة زيادة دف العمل ضرائب مثل األعلى التكلفة ذات األخرى األعمال بعض لتخفيض

حلجمها وباستقراء أهم إحصائيات الدول األوربية يف جمال الضرائب البيئي يالحظ مدى التوسع يف تطبيق هذا النوع من الضرائب والتزايد املستمر 
  :مثلما يوضحه الشكل البياين املوايل

حجم اجلباية البيئية كنسبة يف الدول : )  05(الشكل البياين رقممداخيل اجلباية البيئية يف      : )04(  الشكل البياين رقم
  يف الدول األوربية    . من الناتج احمللي وجمموع االإليرادات)                            1999/2009(األوربية

  
  
  
  

                  
  
  
  
 
  
  
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Environmental_taxes.Source

date de consultation  5/12/2011 
 
  :يف اجلزائر االهتمام بالبيئة من خالل امليزانية العامة-3

ث مل يتم لقد أولت اجلزائر جانبا من اإلهتمام ضمن ميزانيتها حلماية البيئة من خالل النفقات واإليرادات العامة ، وهذا اإلهتمام عرف تأخرا حي
  . انشاء الرسوم اجلبائية حىت مطلع التسعينيات ، وباملقابل كانت النفقات املوجهة حلماية البيئة آن ذاك جد ضئيلة

  :متويل أنشطة محاية البيئة من خالل النفقات العامة -3-1

  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Environmental_taxes
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من  % 1.18تعرف النفقات املوجهة حلماية البيئة نسب جد ضعيفة ضمن امليزانية العامة يف سنوات الثمانينات واليت كانت متثل  ما يقارب     
، ويفسر هذا االخنفاض املقدر 1990/2000، يف الفترة PIBمن الناتج احمللي اخلام  % 0.84، لتنخفض النسبة إىل PIBالناتج احمللي اخلام 

وهذه املعطيات موضحة يف  )24(.إلزمة االقتصادية اليت مرت ا البالد يف سنوات اللتسعينيات واليت عرفت امليزانية العاة جا تقشفيا % 29ب
  :اجلدول املوايل
  .حلماية البيئةقيمة النفقات العامة ضمن ميزانية الدولة ):  01(اجلدول رقم 

  
Plan National d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable  ;Source

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

  
  )25(مليار دينار جزائري ضمن برنامج االنعاش االقتصادي  28.9كما بلغت حصة االستثمارات يف القطاعات البيئية حوايل            

  :اجلباية البيئية ضمن ميزانية الدولة و مهمة محاية البيئة -3-2

، ومت إصدار أول  1992باية البيئية من خالل قانون املالية لسنةاعتمدت اجلزائر ألول مرة ضمن تشريعاا وبنود امليزانية العامة مفهوم اجل     
، لتتواىل التشريعات اجلبائية اخلاصة بالبيئة ، لتصل  (TAPD)رسم بيئي وهو ما يعرف ب الرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرية على البيئة  

  .اليت سوف نستعرض هلا بالتفصيل ضمن احملور املوايلرسوم جبائية مكونة هليكل اجلباية البيئية، و) 09(إىل ما يفوق التسع 

  

  :يف التشريع اجلزائري  منوذج هيكل اجلباية البيئية-4
بني لقد أدرجت اجلزائر محاية البيئة كمطلب أساسي للسياسة الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية، واليت تقتضي حتقيق التوازن الضروري      

ليت تساهم وبالتايل سعت إىل صياغة أهم التشريعات ا )26(.على إطار معيشة السكان ةمتطلبات النمو االقتصادي ومتطلبات محاية البيئة واحملا فض
امليزانية العامة يف  تيف محاية البيئة من أشكال التلوث، ومن ضمن ذلك التشريعات اجلبائية البيئية اليت أصبحت من ضمن عناصر مدونة إيرادا

كانوا أفراد أو سواء (، واملتمثلة يف الرسوم والغرامات واإلتاوات الردعية املفروضة على املتسببني يف إحداث التلوث بكل أشكاله)27(اجلزائر
بغرض تأهيلهم الحترام البيئة من أشكال التلوث ، وكان أول إحداث هلذا النوع من التشريعات ضمن إصالح النظام الضرييب يف مطلع ) مؤسسات

  . 1992سنة 
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   ( TAPD )الرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرية على البيئة  -4-1
ou dangereuses pour l'environnementTaxe sur les activités polluantes   

، واليت اعتربت أول 1992من قانون املالية لسنة  117مبوجب املادة   )28("لقد مت إنشاء الرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرية على البيئة  
  :ألساسي هلذا الرسم ضمن املادة أعاله كما يليومت حتديد املعدل ا )29(بادرة إلنشاء الرسوم البيئية ، حبيث حتدد هذه النشاطات وفق التنظيم،

 19-88دج بالنسبة للمنشآت املصنفة واليت هلا نشاط واحد على األقل خاضع إلجراء التصريح، كما هو حمدد مبوجب املرسوم  رقم  3000 �
  .واملتعلق باملنشآت املصنفة واحملدد لقائمتها 1988يونيو  26املؤرخ يف 

  .ت املصنفة اليت هلا نشاط واحد على األقل خاضع إلجراء الترخيص، كما هو حمدد مبوجب املرسوم  املذكور أعالهدج بالنسبة للمنشآ 30.000 �
دج  6000دج بالنسبة للمنشآت املصنفة اخلاضعة للتصريح وإىل  750وخبصوص املنشآت اليت ال تشغل أكثر من شخصني خيفض املعدل إىل     

  .بالنسبة للمنشآت املصنفة واخلاضعة للترخيص
حيث يكون مبلغ الرسم الواجب .على كل نشاط من هذه النشاطات حسب طبيعتها وأمهيتها  6و  1يطبق العامل املضاعف املتراوح بني    

  .حتصيله عن كل نشاط من هذه األنشطة مساوي حلاصل املعدل األساسي واملعامل املضاعف
  (30)ومت حتيني هذه املبالغ السنوية لتصبح كمايلي

  دج بالنسبة للمنشآت املصنفة اليت ختضع إحدى نشاطاا لرخصة من وزير البيئة 120.000 �
  .ت اليت ختضع إحدى نشاطاا على األقل لرخصة من الوايل املختص إقليميادج بالنسبة للمنشآ 90.000 �
  .دج بالنسبة للمنشآت اليت ختضع إحدى نشاطاا على األقل لرخصة من رئيس الس الشعيب البلدي املختص إقليميا 20.000- �
  .بالنسبة للمنشآت اليت ختضع إحدى نشاطاا على األقل لتصريح 9000 �

  :لمنشات اليت ال تشغل أكثر من شخصني فأن النسب القاعدية ختفض إىل أما بالنسبة ل
  دج بالنسبة للمنشآت املصنفة اليت ختضع إحدى نشاطاا لرخصة من وزير البيئة 24.000 �
  .دج بالنسبة للمنشآت اليت ختضع إحدى نشاطاا على األقل لرخصة من الوايل املختص إقليميا 18.000 �
  .للمنشآت اليت ختضع إحدى نشاطاا على األقل لرخصة من رئيس الس الشعيب البلدي املختص إقليميادج بالنسبة  3.000 �

  دج بالنسبة للمنشآت اليت ختضع إحدى نشاطاا على األقل لتصريح 2.000-
  )31(.وثة أو اخلطرية على البيئة، ومؤخرا مت إعفاء نشاط صناعة اخلبز من الرسم على النشاطات املل.أما املعامل املضاعف بقي بدون حتيني

  

  :أو اخلطرة /رسم تشجيع عدم التخزين النفايات الصناعية اخلاصة و- 4-2

وذلك دف تشجيع عدم ختزين النفايات الصناعية اخلاصة  )32(، 2002من قانون املالية لسنة  203حيث مت تأسيس هذا الرسم مبوجب املادة 
  .دج عن كل طن خمزن من هذه النفايات 10.500أو اخلطرة وذلك باعتبار أن ختزين مثل هذه النفايات ملوث للبيئة، وحدد مبلغه ب /و

  :كما قام املشرع بتخصيص عائدات هذا الرسم كما يلي
  .لفائدة البلديات % 10 �
  .ينة العموميةلفائدة اخلز % 15 �
  .لفائدة الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث % 75 �

سنوات إلجناز منشآت إزالة النفايات إبتداءا من تاريخ االنطالق يف تنفيذ مشروع منشأة  03باإلضافة إىل إعطاء صاحب املشروع املعين مهلة 
  .اإلفراز
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فايات اخلطرية ،  لذلك جيب تفعيل هذا الدور ، باعتبار أن إنتاج النفايات الصناعية ويعترب هذا الرسم جد مهم يف التقليل أو القضاء على الن    
من النفايات ) طن 6.500(من النفايات املتحللـة البيولوجية، ) طن 9.500(طن يف السنة موزعة على النحو اآليت 180000اخلطرية يقدر ب 

 k-1ملحق %) ( 14(وهران %)  36(فايات منتجة أساسا يف واليات عنابة طن من النفايات القليلة السامة، و هذه الن 48000العضوية 
فقط من أجل رسكلتها يف اخلارج % 8طن من الزيوت املسوقة سنويا سوى  140000،و فيما خيص الزيوت املستعملة فإنه ال يسترد من )3

لزيــوت السيارات تشكل مشكلة بيئية هامة كذلك التزايد  فالزيوت املستعملة املطروحة يف حمطات البرتين، و كذلك للتفريغات غري املراقبة
 السريع يف إنتاج امللوثات أدى زيادة خطرية يف تركيز مستويات الغازات اليت تزيـد من نفاذ األزون إىل سطح األرض ، إذ جند غاز ثانــي

  )33(.مـن بداية الثورة الصناعية % 20أكسيد الكربون قـد تزايـد بنسبة 

  

  :  تشجيع على  عدم التخزين النفايات املرتبطة بالعالج يف املستشفيات والعيادات الطبيةرسم - 4-3

دج للطن ، ويضبط الوزن املعين  24.000، وذلك بسعر مرجعي يقدر ب  2002من قانون املالية  204لقد مت تأسيس هذا الرسم طبقا للمادة 
  :باإلضافة إىل أن حاصل هذا الرسم خيصص كمايلي. طريق قياس مباشروفقا لقدرات العالج وأمناطه يف كل مؤسسة معنية أو عن 

  .لفائدة البلديات %10 �
  .لفائدة اخلزينة العمومية 15% �
 لفائدة الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث % 75 �

  .املالئمة أو حيازاباإلضافة إىل أا متنح مهلة ثالث سنوات للمستشفيات والعيادات الطبية للتزود بتجهيزات الترميد 
احلجم اهلائل للنفايات الطبية اليت يتم حرقها بطريقة غري سليمة و غري صحية لتقليل التكلفة و التهرب من دفع  وجاء هذا الرسم يف ظل    

ألف طن  29ألف طن فضالت متعفنة شديدة اخلطورة على الصحة، و  220ألف طن سنويا، منها  124الضرائب و يقدر حجمها حبوايل 
  .فضالت سامة

وتتم .2002طن من النفايات اإلستشفائية لسنة  40.190نجز من طرف وزارة يئة اإلقليم والبيئة قد قدر ب نفايات الصحة امللمسح  وأفاد 
 2002كما بينت دراسة اخلربة اليت خصت حظرية منشئات احلرق املتواجدة على مستوى املؤسسات اإلستشفائية سنة ، .إزالتها عن طريق احلرق

  .عاطلة 64منشئة، منها  236بأن عددها 

  :الرسم التكميلي على التلوث اجلوي ذي املصدر الصناعي- 4-4

، ويفرض هذا الرسم على الكميات املنبعثة اليت تتجاوز حدود 2002من قانون املالية  205لقد مت تأسيس هذا الرسم هو اآلخر مبوجب املادة 
، ومن معامل مشمول 2000من قانون املالية  54أحكام املادة القيم وحيدد هذا الرسم بالرجوع إىل املعدل األساسي السنوي الذي حدد مبوجب 

  :باإلضافة إىل أن هذا الرسم ختصص مداخليه على النحو التايل. حسب نسبة جتاوز حدود القيم 5و  1بني 
  .لفائدة البلديات %10 �
  .لفائدة اخلزينة العمومية 15% �
 .لفائدة الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث % 75 �

 
 Taxe sur les carburants: سم على الوقودالر- 4-5

، حتدد تعريفته بدينار واحد لكل لتر من البرتين املمتاز والعادي بالرصاص،  2002من قانون املالية  38مت تأسيس هذا الرسم مبوجب املادة     
  كما يقتطع الرسم وحيصل كما هو احلال بالنسبة للرسم على املنتوجات البترولية 

  )Taxe d'enlèvement des ordures ménagéesرسم التطهري :(الرسم على النفايات املرتلية-5
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بتعديل  2002يفرض هذا الرسم بصفة عامة على النفايات ذات االستعمال العائلي، وحيصل كليا لفائدة البلديات، وقد جاء قانون املالية لسنة 
  :املماثلة، ومت حتديد مبلغه كمايليمن قانون الضرائب املباشرة والرسوم  263للمادة 

  .دج على كل حمل ذي استعمال سكين 1000دج و  500ما بني  �
  .دج على كل حمل ذي استعمال مهين أو جتاري أو حريف أو ما شاه 10.000دج و  1000ما بني  �
  .دج على كل أرض مهيأة للتخييم واملقطورات 20.000دج و  5.000ما بني  �
دج على كل حمل ذي استعمال صناعي أو جتاري أو حريف أو ما شاه، ينتج كمية النفايات تفوق  100.000دج و  10.000ما بني  �

  .األصناف املذكورة أعاله
د وفيما خيص الرسوم املطبقة على يف كل البلديات يتم بقرار من رئيس الس الشعيب البلدي، بناءا على مداولة الس الشعيب البلدي وبع

  .سلطة الوصيةاستطالع رأي ال
  
  

  :الرسم على األكياس البالستيكية املستوردة واملصنعة حمليا-4-6
Taxe sur les sacs en plastique importes et ou produite localement)(  

س البالستيكية دج للكيلو غرام الواحد من األكيا 10.50والذي قدر ب )34( 2004من قانون املالية  53مت تأسيس هذا الرسم مبوجب املادة    
الصندوق الوطين : الذي عنوانه  302-065ومت ختصيص حاصل هذا الرسم حلساب التخصيص اخلاص رقم . اليت مت استريادها أو صناعتها حمليا

  .للبيئة وإزالة التلوث
  
  :الرسم على الزيوت والشحوم وحتضري الشحوم-4-7

دج عن كل طن مستورد أو مصنوع داخل  12.500، وحدد ب )35( 2006من قانون املالية لسنة  61مت تأسيس هذا الرسم مبوجب املادة 
  :ومبوجب نفس املادة مت ختصيص حصيلة هذا الرسم كما يلي. التراب الوطين، واليت تنجم عن استعماهلا زيوت مستعملة

  لفائدة اخلزينة العمومية. %  15 �
  .لفائدة البلديات 35% �
 .لفائدة الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث % 75 �

 
  :الرسم التكميلي على املياه املستعملة ذات املصدر الصناعي-4-8

ط ، وحيدد هذا الرسم وفق املياه املستعملة وعبء التلوث الناجم عن النشا 2003من قانون املالية لسنة  94مت تأسيس هذا الرسم مبوجب املادة 
  .الذي يتجاوز حدود القيم احملددة 

مليون متر مكعب 120وتكمن األسباب وراء إنشاء هذا الرسم إىل حجم املياه الصناعية امللوثة امللقى ا سنويا يف الوسط الطبيعي واليت تقدر ب 
  )36(.منها فقط تعاجل قبل صرفها  %10، وأن 

،  2000املتضمن قانون املالية  11-99من القانون رقم  54السنوي الذي حددته أحكام املادة وحيدد هذا الرسم بالرجوع إىل املعدل األساسي 
  :مت ختصيص حاصل هذا الرسم كما يلي. تبعا ملعدل جتاوز حدود القيم 5و  1ومعامل مضاعف مشمول بني 

  .لفائدة البلديات. %  30 �
  لفائدة ميزانية الدولة 20% �
 .ئة وإزالة التلوثلفائدة الصندوق الوطين للبي % 50 �



 موذج اجلباية البيئية يف اجلزائردراسة حتليلية لن التلوث من أشكال على محاية البيئة االقتصاديةردع و حتفيز املؤسسات  يف دور اجلباية

 

 163 

 
  إتاوة احملافظة على جودة املياه-4-9

 "حتت عنوان  302-086التخصيص اخلاص  و اليت جتىب حلساب 1996قانون املالية لسنة  من 174مت تأسيس هذه اإلتاوة مبوجب املادة 
املياه وتوزيعها ، والدواوين اجلهوية  نتاجإل الوالئية والبلدية ؤسساتامل، و هي حتصل لدى "الصندوق الوطين للتسيري املتكامل للموارد املائية

أو املعنويني اخلاضعني للقانون العام أو اخلاص الذين ميلكون ويستغلون  كل األشخاص الطبيعيني و بصفة عامة لدىوالوالئية للمساحات املسقية 
تاوى لضمان مشاركة املؤسسات املذكورة يف برامج محاية جودة املياه و املؤسسات ، و توجه هذه األ .آبارا أو تنقيبات أو منشآت أخرى فردية

 :و تطبق املعدالت اآلتية. احلفاظ عليها

من مبلغ فاتورة املياه الصاحلة للشرب أو الصناعة أو الفالحة بالنسبة لواليات مشال البالد، بالنسبة لإلتاوة اخلاصة ، و نفس      -   % 4 -
 .لسعر األساسي مضروب يف كميات املياه املقتطعة بالنسبة لإلتاوة العاديةاملعدل هذه املرة من ا

األغواط، غرداية، الوادي، تندوف ، : من مبلغ فاتورة املياه الصاحلة للشرب أو الصناعة أو الفالحة بالنسبة لواليات اجلنوب اآلتية    -   % 2 -
إلتاوة اخلاصة، و نفس املعدل هذه املرة من السعر األساسي مضروب يف كميات املياه بشار، إيليزي، متنراست، أدرار بسكرة و ورقلة بالنسبة ل

 .املقتطعة بالنسبة لإلتاوة العادية

حجم املدن، كثافة املياه املصرفة، نوعية مياه جماري الصرف، املناطق اخلاصة الواجب (و من أجل أخذ الشروط اخلاصة بكل منطقة بعني االعتبار 
ميكن تطبيق معامالت زيادة على النسب املذكورة أعاله، تراوح ) آثار التلوث، هشاشة وسط استقبال املياه،االستعمال السفلي للمياهمحايتها من 

  .كحد أقصى 1.5و  1ما بني 

  

  :تقييم فعالية اجلباية البيئية يف التقليل من التلوث ؟ -5

سات االقتصادية واألفراد على احلفاظ على البيئة جيب أن ينتقل من النظرة التقليدية اليت إن تقدير مدى فعالية اجلباية البيئية يف حث املؤس       
  (37)مفادها تساوي الضريبة البيئية ونفقات التدمري البيئي احلدية مبعايري أكثر عقالنية أمهها

  .تأثري الضرائب على التلوث البيئي  �
  .مقارنة معدل الضريبة بتكاليف تقليل التلوث احلدية �

أول قانون تطرق إىل تأسيس الرسوم البيئية من خالل الرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرية على  1992ويف اجلزائر يعترب قانون املالية لسنة     
باية البيئية يف وإن تفعيل اجل. البيئة، وتلتها ترسانة من الرسوم األخرى اليت يعترب اهلدف األساسي منها محاية البيئية من أشكال التلوث البيئي

فردا أو (مكافحة التلوث إمنا يتم إذا ما حسن اختيارها وتطبيقها على أرض الواقع  فيجب أن تكون أداة كفيلة بردع امللوث أيا كانت طبيعته 
 .على إحداث التلوث مبختلف أشكاله) مؤسسة

أم املستهلك الذي يتلقى املادة االستهالكية من املنتج هو من لكن السؤال املطروح هل الذي يدفع الضريبة هو من يتسبب يف التلوث حقيقة؟، 
الذي  يدفع الضريبة باعتبار أن املنتج يقوم بدمج الضريبة يف سعر املادة االستهالكية، وها يظهر الغموض الذي يكتنف تعريف مبدأ امللوث يدفع

  .يا للملوث وليس نسبيا يف ذلكجيب أن يكون له مفهوم دقيق بضوابط جيعل من الضريبة البيئية رادعا حقيق
 كما أن اجلزائر اعتمدت نظاما ضريبيا بيئيا مشل العديد من الضرائب البيئية وخمتلف القطاعات ومنها جماالت النفايات الصلبة والقطاعات       

التطورات احلاصلة يف العامل، ولكن املتتبع ألثر  الصناعية ، االنبعاثات اجلوية، وعلى العموم فإن التشريع اجلزائري يف جمال محاية البيئة أصبح يواكب
كورة هذه الضرائب يرى بأن مفعوهلا ال يزال ضعيف وحمدود على أرض الواقع بدليل التقارير اخلاصة اليت تفيد بتزايد التلوث يف القطاعات املذ

  .سابقا
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تقدر كمية يف اجلزائر، حبيث  يتم فرزها كل سنة االقتصادية اليت تصدرها املؤسسات ألف طن من النفايات اخلطرة 325يذكر أن مثة حوايل     
ويتم ختزين هذه . وهرانوعاما يف منطقة الغزوات  20ألف طن حلوايل  450نفايات الزئبق املخزون بأزيد من مليون طن فيما مت ختزين حوايل 

  )38(.النفايات اخلطرة حاليا بطريقة غري الئقة
ويوجد نصف النفايات اخلطرة، حوايل مليون طن، . منها تركيزها هناك % 95مواقع إنتاج النفايات توجد يف ست واليات حيث  كما أن أهم

مليون  60وتقدر اخلسارات املالية املتعلقة بصيانة املخازن حبوايل . يف عشر واليات إىل الشرق فيما ثلثها يف الغرب مع بعضها يف املنطقة الوسطى
  )39(.يف املائة من الناتج الوطين اإلمجايل اخلام 0.15دوالر أي 

  
  :خامتــة �

  

وث من خالل استعراضنا هلذه الدراسة يظهر جليا إن قيام اجلباية البيئية بدورها الذي أنشئت من أجله اال وهو محاية البيئة من أشكال التل   
رض هذا النوع من الضريبة بشكل دقيق لكونه أمر حساس يف حتديد مصدر التلوث املختلفة، يلزم إجياد الطرق املثلى لتفعيلها،  بدءا بتحديد وعاء ف

ها وكبح مجاحه يف إحداث التلوث، باإلضافة إىل ضرورة التركيز على إعطاء نتيجة مفصلية أال وهي محاية البيئة وعدم التركيز على ضرورة جعل
  .مورد مايل بالدرجة األوىل

  :كانت عصارا النتائج صغناها على الشكل التايل، ومن خالل إجرائنا هلذه الدراسة 
ملا هلا . هلدف نفسهاجلباية البيئية كانت مبثابة األداة ذات الطابع االقتصادي واملايل ملكافحة التلوث ومحاية البيئة، تضاف إىل األدوات املتعددة ذات ا -1

 . فعاليتها من مرونة وحساسية على التأثري على مصادر التلوث ، ويتوقف ذلك على مدى

باعتباره التشخيص األمثل للملوث الواجب أن تطبق عليه . يساهم بدرجة كبرية تفعيل دور اجلباية البيئية" ملبدأ امللوث الدافع"إن التحديد الدقيق  -2
  .الضريبة

ما (هلا إسهامات واضحة من خالل ما عرضنا اهتم التشريع املغاريب حبماية البيئة ومن ذلك التشريع اجلبائي البيئي يف هذا اال ، واجلزائر كانت  -3
ه رغم التأخر يف إصدار هذه التشريعات اجلبائية واليت تبينت قصر فعاليتها يف محاية البيئة واليت حتتاج إىل صياغة جيدة )رسوم بيئية 10يقارب 

 .متكنها من أداء وظيفتها على أكمل وجه

 
  :التوصيات �

ى وعي أفراد اتمع ، باعتبار أن التلوث بالدرجة األول مصدره اإلنسان، لذلك وجب ختسيس كل األفراد محاية البيئة تعتمد بالدرجة األوىل عل -1
  .بضرورة احملافظة على خمتلف املكونات البيئية باعتبار أن البيئة هي مصدر حيام

 .ي والذي بدأ يعرف تطورا ملحوظا يف اجلزائرضرورة إجياد ميكانيزمات دف إىل تفعيل دور اجلباية البيئية يف التقليل من التلوث البيئ -2

على  ضرورة جعل اهلدف األساسي للجباية البيئية هو رفع الوعي لدى األفراد باحلفاظ على البيئة من جهة وليس التركيز كل التركيز على احلصول -3
 .غريادات جبائية فقط

 .نفس اال تطبيق اجلباية البيئة تكون بصفة فعالة على جنب األدوات املتعددة يف -4

ؤسسات يف ضرورة دراسة احلوافز اجلبائية يف جمال البيئة واختيار أدواا بصفة دقيقة مبا يعطي حافزا كبريا ملصادر التلوث ، أفرادا كانوا أو م -5
 . ختفيض او التخلي عن التلوث
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