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 الملخص:

الااني اعتمدتااج الج اعاار بعااد ااسااتقرل والااني يرت اا  ع اان  -بااالر ر ىلاان الرمااونج الترمااوي 
لن روع المكان التي أقامت ع يج مشاريعها الترموياة التصريع والصراعات الثقي ة باإلضافة ى

تااي كارااات فاااي مجم هاااا مرااااف سااااح ية، ىضاااافة ىلااان ااسااتثمارات التاااي تا بهاااا تااااوير وال
دهالااج فاي ااقتصاااد العااالمي، رجاد أن كاا   اان  ااصارحات قااد أثباات  ااقتصااد الااواري واا

رة ىصارحات ماع ىعااعهااا عاد  احتراماج ندران معااايير حماياة البيعاة ممااا تا اش مرهاا مباشاا
جاارا ات والتااي مااان  انولويااة ل جارااش البيعااي، وتاادارا اإله اقااات مااان هاارل ساان قااوارين واا
شاااارها الحاااد مااان الت اااوا البيعاااي الرااااتج مااان المشااااريع الترموياااة، كماااا أقامااات  يعاااات فرياااة 
متهصصااة فااي مجااال حمايااة البيعااة تقااو  بليجاااد كافااة الح ااول ل مشااكرت البيعيااة والح ااا  

 ن البيعة بلصدار القوارين والمراسي  التي ترا ا ضرورية في نلا.ع 
: حماياة البيعاة، قاارون ااساتثمار، تقيياد ااساتثمار، قاارون حماياة البيعاة الكلمات المفتاحيةة

 والترمية المستدامة، الم وا الدافع، دراسة مدى التاثير ع ن البيعة.
Abstract: 

 In view of the development model adopted by Algeria after 

independence, which is based on industrialization and heavy 

industries, in addition to the type of place on which its development 

projects were established, which were in all coastal areas, it proved 

its lack of respect for the lowest standards of environmental 

protection. To give priority to the environmental aspect, and to 

correct failures through the enactment of laws and procedures that 

would reduce the environmental pollution resulting from 

development projects. It also established technical bodies 
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specialized in the field of environmental protection that find 

solutions to environmental problems and environmental protection 

by House laws and decrees that it deems necessary to do so. 

Key words: environmental protection, investment law, investment 

restriction, environmental protection and sustainable development 

law, polluter motive, study of the impact on the environment. 

 مقدمة:
يعتبااار موضاااوع البيعاااة مااان أ ااا  موضاااوعات السااااعة وأهار اااا لعرقتاااج المباشااارة باإلرساااان 

ولقااد ارتبااج  ووجااود ، فالبشاارية اليااو  تسااعن له ااف كاا  مااا يسااعد اإلرسااان ويحقااف رفا يتااج.
ع ما  البشرية في السروات انهيارة ىلان مهااار ت اوا البيعاة وضارورة حمايتهاا وتحسايرها، 

ماات المهاااار الراجمااة عاان م وثااات البيعااة بحيااا أصاابحت تراانر البشاارية ونلااا بعااد أن ت اق
 وال رة انرضية التي رعيش ع يها بافدح ال وارا البيعية التي ا رعرف مدا ا وأثار ا. 

ىن أرااج وبعااد أن تاااورت الحياااة وتشااعبت وصااواص ىلاان عصاار الصااراعة وهصوصاااص ا ات، 
ستعم  المواد بتقرية مساتحدثة وعالياة راتج أصبح اإلرسان يعيش في بيعة من صرعج وأهن ي

عرهاااا مه  اااات ت اااور قااادرة دورات البيعاااة وسرسااا ها الابيعياااة ع ااان اساااتيعابها، وأراااتج ماااواد 
غريبااة عاان انر مااة البيعيااة لاا  يساابف أن كاراات ضاامن مكوراتهااا. و هاارت مشااكرت بيعيااة 

ش الع مياة هايرة ع ن صاحة اإلرساان، تتا اش مراج التصادي لهاا، لايل مان هارل انساالي
والتقريااة فقاا  باا  ماان هاارل التشااريعات الحديثااة أيضاااص، حيااا أصاابحت القااوارين وانر مااة 
القديماااة غيااار قاااادرة ع ااان مواجهاااة ااساااتهدامات الهااعاااة ل بيعاااة والتجااااو  ع ااان مكوراتهاااا 

 .الابيعية بما يه  بالتوا ن البيعي
تاي تتهان لحماياة البيعاة وتبانل ومع تروع وتعدد المشكرت البيعية تتروع وتتعدد اإلجارا ات ال

يقاااااف  الجهااااود ع اااان المسااااتويات كافااااة لرت ااااار ع اااان أساااااليش لحمايااااة البيعااااة وصاااايارتها واا
التد ور الحاص  في انر مة البيعية والعم  ع ن تحسيرها وتاوير ا. فبنلت الجهاود ع ان 
 المساااااتويات الدولياااااة والوارياااااة ل تصااااادي لمشاااااكرت البيعاااااة وعقااااادت المااااا تمرات والرااااادوات

 والح قات الدراسية، لدراسة مشكرت البيعة.
فر يمكن ىيجاد مجتمع عادل بيعيا ،عردما ت ون الحياة ااجتماعية فياج واقعاة تحات  يمراة 
وتاااثير قااوى السااور والرمااو ااقتصااادي، بحيااا أصاابح الر اار ىلاان ااقتصاااد كحقيقااة ثابتااة 
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الدولاااة الج اعرياااة ىلااان ، و ااانا ماااا دفاااع ب)1(بااادا مااان أن يكاااون وساااي ة لتحقياااف حاااال أفضااا 
فاانولن  التشاجيع المساتمر لرساتثمار، الاني حما  فاي اياتاج جثاار ىيجابياة وأهارى سا بية.

تتمث  في ااردماج فاي ااقتصااد العاالمي، رقا  الت رولوجياا، وتحقياف ترمياة اقتصاادية ،أماا 
، والثقافيااة، الثاريااة: فتتمثاا  فااي التاااثير ع اان الراحيااة السياسااية، وااقتصااادية، وااجتماعيااة

 .)2(وحتن ع ن البيعة
وكرتيجااااة حتمياااااة ليوضااااااع البيعياااااة الرا راااااة ع اااان المساااااتويين الاااااواري والااااادولي، اقترعااااات 
الس اات العامة الج اعرية بان مستقب  الترمية ااقتصادية مر ون بالحالاة الوضاعية ل بيعاة، 

يماراا مرهاا بضارورة اإلصارح وت ييار اساتراتيجيات التاده  فاي المجاال قامات  ،)3(البيعاي واا
نطةر  ششةكالية تتقلةب  ىمةدت التكةري  بلدراج البعاد البيعاي فاي سياساة ترميتهاا، ومان  راا 

الفقلي لحمايةة البيئةة كقيةد علةى االسةتثمار فةي التشةريع الجزائةري  امة  ثة  مةا ي  ة   
 اآلليات التي تكر      الحماية 

د بعاااد التااااور الع ماااي باااالر ر ل اااون البيعاااة قاااد أصااابحت عرضاااة ااسااات رل غيااار الرشاااي
والصراعي الني ساد العال  في ا ورة وهاصة في أواهر القرن الماضاي،ما جعا  لهاا  انا 
قيمااة جدياادة ضاامن قااي  المجتمااع الااني يسااعن ل ح ااا  ع يهااا وحمايتهااا ماان كاا  فعاا  يشااك  
ىضرار بها، ولهنا اتجهت مع   الدول ىلن تا يد  ن  القيمة الجديدة في قواريرها ب  وحتن 

 ي دساتير ا، وكنا في اإلعررات العالمية والدولية.ف
وفااي محاولااة لةجابااة عاان  اانا اإلشااكال، فلررااا رجااد أن الدولااة الج اعريااة مااا كاراات لتته اا  

وي هاار نلاا ماان عان  اانا ااتجاا ، حيااا باادرت  ااي انهارى ىلاان اا تماا  بالبعااد البيعاي، 
وكمااا ي هاار كاانلا فااي  مىحةةا الا،  )الهارل الت ااريل القاااروري لتقييااد ااسااتثمار بالبيعااة 
 . )المىحا الثاني تبري واستحداا أدوات قارورية ك ي ة بحماية البيعة 

 المىحا الا، التكري  القاناني لتقييد االستثمار ىحماية البيئة
ىنا كاراات مشااك ة حمايااة البيعااة قااد جاانبت عرايااة رجااال الع ااو  الابيعيااة أو البيولوجيااة مراان 

قج القااروري قاد تااهر رسابيا فاي الترباج ىلان المشاك ة القارورياة التاي تثير اا وقت بعيد، فلن ال 
 المهاار المهددة ل بيعة.
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فقد سعت الج اعر إلعادة ااعتبار ل بيعاة وحا  المشاا   ااقتصاادية لتادارا ا ثاار السا بية 
دولااة ل ترميااة ااقتصااادية وااجتماعيااة ولمعرفااة  اانا المسااعن اباادى ماان العااودة ىلاان سياسااة ال

وباعتباار أن البيعاة محاور حيااة اإلرساان ورشاااج ،فلراج  الج اعرية بهصاو  حماياة البيعاة.
بحاجة ىلن رصو  قارورياة ت هار بشاك  وقااعي، تهات  بحماياة البيعاة مان كا  التااثيرات 

لانلا تا  ىصادار قاوارين هاصاة بحماياة  ،)4(الم وثاة الصاادرة عان اإلرساان و عان مشااريعج
ت  ىصدار قوارين هاصة بااساتثمار تهادف ىلان تقيياد  مان أجا  حماياة  وكما (،أاالالبيعة )
 .(ثانيا) البيعة

 أاال: شصدار قااني  خاصة ىالبيئة:
ىن أي تعريااا  ل بيعاااة اباااد وأن يتضااامن عرصااارين، العرصااار الابيعاااي أو البيعاااة الابيعياااة 

لقاروريااة والعرصاار الحضااري أو البيعااة ااصاااراعية وع اان نلااا فاالن البيعااة محاا  الحمايااة ا
تت ون من العرصرين المنكورين، ويكاد يجماع ال قاج ع ان أن البيعاة تشام  العرصارين معاا. 
وبالتااالي ت هاان البيعااة كقيمااة يهاات  القااارون بتر يمهااا وحمايتهااا م هومااا واسااعا يشاام  الوساا  
الني يعايش فياج اإلرساان ساوا  كاان وسااا ابيعياا كالماا  والهاوا  والترةاة وانر ماة ال ابياة 

 كان وساا من صرع اإلرسان.أ  
فبعااد ااسااتقرل مباشاارة فقااد ارصااشى ا تمااا  الج اعاار ع اان ىعااادة البرااا  والتعمياار مهم ااة ىلاان 
حد ما الجارش البيعاي حياا لا  ت ان لاديها قاعادة صاراعية مان شاارها أن تا دي ىلان ت وياا 

يااااااة كمااااااا أن ال ااااااراا القاااااااروري والم سساااااااتي ماااااان جميااااااع جوارااااااش الحياااااااة ااجتماعالبيعااااااة، 
تمااادد اساااتعمال القاااوارين ال ررساااية ىا فيماااا  62/051وااقتصاااادية جع هاااا وبموجاااش قاااارون 

 يتعارض مع السيادة الوارية.
يمارااا مرهااا بمسااالة حمايااة البيعااة ماان أن ترااتهج سياسااة عامااة  كاا   اانا لاا  يمرااع الج اعاار واا

جااج ت كياار لحمايتهااا ورساا  الهاااوي العريضااة ماان هاارل مواثيقهااا ال باارى ودساااتير ا وأن يت
المشاارع الج اعااري روياادا روياادا ىلاان العماا  ع اان تهيعااة انااار القاروريااة الضاارورية ل ح ااا  
ع اان البيعااة والتوفياااف بااين الترميااة وااساااتعمال الرشاايد ل مااوارد الابيعياااة بمااا يحقااف الترمياااة 

 المستدامة .
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 ، الاااني تضااامن المباااادل العاماااة لمهت ااا )5(صااادر قاااارون حماياااة البيعاااة 0293ف اااي سااارة 
جوارش حماية البيعة، حيا يعد  نا القارون رهضة قارورية في سبي  حماية البيعاة والابيعاة 
ماااان جميااااع أشاااااكال ااسااااتر اف، وقااااد فاااااتح نات القااااارون كاااانلا المجاااااال واسااااعا لر تماااااا  

 )7(، مما أدى ىلن صدور عدة قوارين وتر يمات.)6(بالبيعة
لتشاااريعية والتر يمياااة المتع قاااة بهااانا كماااا شاااك   ااانا القاااارون القاعااادة الرعيساااية ل مر وماااة ا

المجاااال، وأشاااار ىلااان السياساااة الواجاااش ىتباعهاااا عااان ارياااف تحدياااد  ل مرا قاااات انساساااية 
والركاااع  الرعيسااية لمعالجااة الت ااوا و ااي أن حمايااة البيعااة بحااد ناتهااا تشااك  ما بااا أساساايا 

تحقيف التوا ن بين ل سيادة الوارية ل ترمية،المحاف ة ع ن اإلاار المعيشي ل سكان مرتب  ب
متا باااااات الرماااااو ااقتصاااااادي ومتا باااااات حماياااااة البيعاااااة، وتاااااده  الدولاااااة ضااااارورة واجباااااة 

 ومشروعة لتحديد شروي ىدماج المشاريع في البيعة.
فت ااريل  اان  السياسااة الحماعيااة ل بيعااة، ي هاار ماان هاارل  اانا القااارون الااني يقاارر حمايااة 

 ااسااتهرف و اانا مااا يعايهااا قيمااة اسااتعماليةالمااوارد الابيعيااة ليحقااف لهااا ىمكاريااة التجاادد و 
، ىن أن استر اف الموارد الابيعية أو اإلضرار بها باي شك  تعتبر مساساا بمصاالح عالمية

لااان جاراااش الحماياااة  انفاااراد التاااي يااار   ااانا القاااارون ع ااان صااايارتها والمحاف اااة ع يهاااا، واا
ارياف الار  ع ان جم اة مان المادية ل موارد الابيعية، يقرر  نا القاارون مبادأ الوقاياة عان 
و اانا مااا ي كااد عاا   المشاارع  التادابير التااي تمرااع حاادوا الت ااوا وتادفع أساابابج قباا  وقوعااج،

 )8(ع ن تحقيف حماية أ يدة ل موارد الابيعية.
أما المبادل العامة الثرثة التي ارت   ع يهاا المشارع الج اعاري فاي  انا القاارون، تتمثا  فاي 

 جة الت وا و ي :انسل التي ارا ف مرها لمعال
الواريااااة ل ترميااااة ااقتصااااادية حمايااااة البيعااااة بحااااد ناتهااااا تشااااك  ما بااااا أساساااايا ل سياسااااة  
 ااجتماعية.و 

المحاف ااة ع اان اإلاااار المعيشااي ل سااكان يعتباار الرتيجااة لوجااود التااوا ن بااين متا بااات  
 الرمو ااقتصادي ومتا بات حماية البيعة والمحاف ة ع ن محي  معيشة السكان.

الدولااة ضاارورة واجبااة ومشااروعة لتحديااد شااروي ىدماااج المشاااريع لوضااع ضااواب  تااده   
 تضمن احترا  السياسة الترموية التي رسمها.
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غير أرج رغا  صادور  انا القاارون المتع اف بحماياة البيعاة، ىا أن المشارع الج اعاري لا  يقياد 
لج اعاااري حرياااة ااساااتثمار بشاااري حماياااة البيعاااة، حياااا يتج ااان لراااا بوضاااوح تااااثر المشااارع ا
 33/03بموضوع حماية البيعة و اإلشاكاات التاي يارحهاا مان هارل صادور القاارون رقا  

، والاني يمكان القاول بشاارج أراج جاا  )9(المتضمن حماية البيعاة فاي ىااار الترمياة المساتدامة
، وكانا مصاادقتها ع ان العدياد مان (10)ثمرة مشاركة الدولة الج اعرياة فاي عادة محافا  دولياة

ياو دي جااريرو المرعقادة بالبرا يا   أ مها ات اقية ر و ، التي تحسش في ر ل اإلاارقيات اات ا
وهير دلي  ، الج اعرية هاصةى في السياسية البيعية الدولية و التي تعتبر رقاة التحول ال بر 

تضاامر ج ع اان مجموعااة ماان  ع اان الرهضااة البيعيااة التااي جااا  بهااا القااارون السااال  الاانكر،
متا بااااات الترميااااة ش و تجسااااد حمايااااة أفضاااا  ل بيعااااة، بمااااا يتراسااااالمبااااادل وان ااااداف التااااي 

 المستدامة ومبادعها.
يعتباار  اانا القااارون رقاااة تحااول ىيجابيااة فااي ىاااار الت  اا  بحمايااة البيعااة ماان هاارل مااا  ىن

 باااات الترمياااة تضااامرج مااان مباااادل وأ اااداف تجساااد حماياااة أفضااا  ل بيعاااة بماااا يراساااش ومتا
ي  التر ينيااة لهاانا القاارون مااا تاا ال تساير بااب  ، حيااا أن ، ىا أن المراساالمساتدامة ومبادعهااا

 من س بيات  نا القارون اإلحالة فيج ل رصو  التر يمية الرحقة مما عا  تر ين أحكامج.
ومن جم ة ان داف الرعيسية التي حدد ا التشريع البيعي والتي ترمي ىلن حماياة البيعاة فاي 

الوقاية من ك   ل انساسية وقواعد تسيير البيعة،ىاار الترمية المستدامة رجد: تحديد المباد
أشاااكال الت اااوا وانضااارار الم حقاااة بالبيعاااة ونلاااا بضااامان الح اااا  ع ااان مكوراتهاااا وترقياااة 
ااساااتعمال اإليكولاااوجي العقرراااي ل ماااوارد الابيعياااة المتاااوفرة وكااانا اساااتعمال الت رولوجياااات 

 (11)ان ثر رقاوة.
، ماادعما (12)متع ااف بتساايير الر ايااات ومراقبتهاااال 02-30وفااي ر اال المسااار كااان القااارون 

المتع ااااف بحمايااااة البيعااااة فااااي ىاااااار الترميااااة المسااااتدامة، حيااااا  03-33ل قااااارون السااااابف 
اساااتهدمت جلياااات وم سساااات تساااهر ع ااان حماياااة البيعاااة عااان ارياااف وضاااع حااادا ل تسااايير 

يااج التااارر الرعقررااي ل اا  الر ايااات الراتجااة عاان عم يااة اإلرتاااج أو ااسااتعمال، كمااا تاا   ف
ىلاان اسااتحداا شااراة مك  ااة بحمايااة البيعااة وجسااد  اانا القااارون مباادأ مساا ولية المرااتج عاان 

 الر ايات التي يه  ها .
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ىضاااافة ىلااان ماااا سااابف رجاااد أراااج وفاااي كااا  سااارة يصااادر قاااارون مالياااة يتضااامن براااودا تتع اااف 
و ادا ىن دل ع اان شاي  فلرااج يادل ع ان حاار  المشارع ع اان موا باة متا بااات ، (13)بالبيعاة

لعصررة ،بما ت ر   عن مشا   بيعية متعاددة وفاي المقابا  متابعتاج بليجااد مهت ا  الح اول ا
 (14)لها.

 ثانيا: في القااني  الخاصة ىاالستثمار
تااد ور انوضاااع البيعيااة ع اان المسااتوى الاادولي ج ااش ا تمااا  الاادول وحثهااا   أن يمكاان القااول

بااار ضاارورة  الح ااا  ع اان بصاا ة تدريجيااة ع اان اعتماااد سياسااات واريااة تاهاان بعااين ااعت
المكورااات البيعيااة بمهت اا  أرواعهااا وقااد تجسااد  اانا الم هاار ع اان تبرىااي التشااريعات الواريااة 
مساا  ا موحاادا فااي  اانا المجااال ، حيااا يمكاان أن رعثاار فااي  اانا الصاادد ع اان ىاااار عااا  
يكاارل  اانا الحمايااة وياهاان التساامية التااي يمكاان أن ت ااون موحاادة و ااي قااارون حمايااة البيعااة 

لان  جارااش نلاا رعثاار ع ان جليااات تشااريعية قااعياة تتااولن ت اريل  اان  الحماياة فااي شااتىن واا
، أو قااارون حمايااة  ال ابااات أو قااارون الصااحة العموميااة مجاااات الحياااة مثاا   قااارون الميااا 

 (15)أو قارون حماية البيعة من الت وا الهواعي ىلن غير نلا من ا ليات القارورية.
، المتع اااف بترقياااة 02-23رااا  المرساااو  التشاااريعي رقااا  أماااا فاااي مجاااال ااساااتثمار، فقاااد 

ترجاا  ااسااتثمارات بكاا  حريااة مااع مراعاااة التشااريع ااسااتثمار فااي مادتااج الثالثااة ع اان أرااج:  
والتر اااي  المتع قااااين بانرشاااااة المقررااااة ،وت ااااون  اااان  ااسااااتثمارات قباااا  ارجا  ااااا، موضااااوع 

 (16). تصريح بااستثمار لدى الوكالة الوارية المنكورة أدرا 

ىن  ،(17)حيااا أ هاار اا تماااا  بالبعااد البيعاااي فااي  اانا المرساااو  عراادما أقااار ر ااا  التصاااريح
ا التصاريح فاي تحدياد أصبح ااستثمار في الج اعار قاعماا ع ان التصاريح ،حياا يسااعد  ان

الساا بيات لسياسااة الدولااة المرتهجااة فااي مجااال ترقيااة ااسااتثمارات ماان جهااة ،و اإليجابيااات و 
لكةة  مةةا مةةدت شلزاميةةة  ةة ا التصةةري   (18)صاااد الااواري ماان جهااة أهاارى.تاثير ااا ع اان ااقت

 ىاالستثمار 
ف ي    المرسو  السال  النكر ،رجد أن المح  ين اهت  وا في تح يا   ان  المساالة ،فهرااا 

أن التصريح بااستثمار وسي ة ىعرمياة فقا  لايل ىجبااري كوراج أن  انا اإلجارا  من يعتبر 
يض ي ع يج ىجرا  ااعتمااد أو الموافقاة اإلدارياة، فالتصاريح بااساتثمار ا يكون مسبف ا 
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يهضاع لقباول الوكالاة هاصااة عرادما ا يتضامن ا اش الحصااول ع ان اامتياا ات الهاصااة 
 سوا  كارت امتيا ات جمركية، جباعية أو مالية.

يجااش ع اان فااي حااين ياارى المح  ااين ا هاارين أن المشاااريع ااسااتثمارية قباا  المباشاارة فيمااا 
فااستثمارات الم مع القيا  بها يجش أن تهضاع  APSIالمستثمر التصريح بها لدى وكالة 

إلجرا  التصريح لدى الوكالاة،و مان هارل  انا ك اج يتضاح لراا أراج فاي كا  الحااات يجاش 
 (19)تقدي  تصريح بااستثمار.

ياااا  ااان  المتع اااف بتااااوير ااساااتثمار ،قاااد حسااا  رهاع 33-30ل ااان ىثااار صااادور انمااار رقااا  
المسالة، حيا أصبحت ااستثمارات ترجا  بحرياة تاماة دون ىلا ا  المساتثمر بالتصاريح بهاا 
ىا بالرسااابة لرساااتثمارات التاااي ساااوف ت اااون موضاااوعا لا اااش م اياااا جمركياااة أو جباعياااة أو 
ماليااااة ماااان جهااااة وكمااااا يجااااش أن تهضااااع ااسااااتثمارات انجربيااااة المرجاااا ة فااااي الرشااااااات 

والهاااادمات قباااا  ىرجا  ااااا ىلاااان تصااااريح بااسااااتثمار ماااان جهااااة  ااقتصااااادية إلرتاااااج الساااا ع
 (20)أهرى.

كمااا يتا ااد اا تمااا  بالبعااد البيعااي عرااد ىقاارار ر ااا  التصااريح بااالر ر ىلاان مضاامورج، حيااا 
رجااد شااري المحاف ااة ع اان البيعااة، فالسياسااة ااقتصااادية الرشاايدة  ااي التااي تراعااي و تاهاان 

المحااي  فااي الدرجااة انولاان، وقااد أصاابح  اانا  بعااين ااعتبااار مباادأ المحاف ااة ع اان البيعااة و
المبدأ اليو  ج   ا يتج أ من السياسة ااقتصادية الج اعرية، لانلا يجاش أن تتضامن وثيقاة 
التصريح بااستثمار شري المحاف ة ع ن البيعاة، و او ماا يادل ع ان ان مياة والعراياة التاي 

المحاااي  مااان جااارا  المشااااريع توليهاااا الوكالاااة الوارياااة لتااااوير ااساااتثمار ل محاف اااة ع ااان 
 ااستثمارية الم وثة. 

المتع ااف بتااوير ااساتثمار، يعتباار مان أولان القااوارين  33-30أماا فيماا يهاا  انمار رقا  
الني ارتهج فيج الم سل الدستوري الرهج ال يبيرالي، حين  0226التي جا ت بعد الدستور 

فااي حااين أقاار ماان ، (21)مرااج 34حريااة ااسااتثمار والتجااارة ماان هاارل المااادة  اعتاارف بمباادأ
ترجاا  هاارل انماار السااال  الاانكر حريااة ااسااتثمار ونلااا ماان هاارل المااادة الرابعااة مرااج:  

ااستثمارات في حرية تامة مع مراعاة التشريع و التر يمات المتع قاة بالرشاااات المقرراة و 
 (22). حماية البيعة...
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جهااة أهاارى بعااض القيااود و تتمثاا   ىن  اان  الحريااة المكرسااة دسااتوريا وتشااريعيا تقاب هااا ماان
أساساااا فيماااا رصااات ع ياااج الماااادة الرابعاااة الساااال ة الااانكر و اااي: الرشاااااات المقرراااة وحماياااة 

لمبادأ حرياة ااساتثمار ىا أراج لا  يرفاع القياد  33-30البيعة، فبالرغ  مان تع يا  انمار رقا  
باإلضاافة ىلان  ،(23)أا و اي الرشاااات المقرراة 02-23الوارد فاي المرساو  التشاريعي رقا  

 قيد جهر و و حماية البيعة.
فحمايااة البيعااة، جااا  رتيجااة انوضاااع التااي جلاات ىليهااا البيعااة فااي الج اعاار حيااا ب اا  الوضااع 
البيعااي فااي الج اعاار نروة مساااتويات التااد ور وم شاارات التع ااي  البيعاااي ك هااا تااوحي ب اااا رة 

التااي ا تشااك  ر ااان تااردي أحااوال البيعااة ىلاان حااد وصاا  الوضااع بوجااود أ مااة ىيكولوجيااة، 
 رفي فحسش ب  تحديا مستقب يا صعش تجاو  ، و نا ما دفع بهاا ىلان تقيياد ااساتثمار مان 
أج  حماية البيعة   وي هر نلا من هر ىدراج البعد البيعي في ك  الرشاااات التاي تا دي 

 (24)ىلن تحقيف الترمية.
لبيعااي فااي قااعااات أهاارى ، ف قااد تاا  ىدراج البعااد ا2330بعياادا عاان قااارون ااسااتثمار لساارة 

، وبالر ر ىلن (28)وال هرةا  وال ا  (27)، الميا (26)المحروقات (25)اسيما قااعات المراج ،
مهامهااا المهت  ااة فشااري حمايااة البيعااة يعااد المحااور الرعيسااي ر اارا لمااا قااد تج بااج ماان جثااار 

 س بية ع ن البيعة. 
 الفرع الثاني: الداات القانانية لحماية البيئة

الااني اعتمدتااج الج اعاار بعااد ااسااتقرل والااني يرت اا  ع اان التصااريع  -نج الترمااوي ىن الرمااو 
والصااراعات الثقي ااة باإلضااافة ىلاان رااوع المكااان التااي أقاماات ع يااج مشاااريعها الترمويااة والتااي 

ندراان معااايير حمايااة البيعااة ممااا  احترامااجأثباات عااد   -كاراات فااي مجم هااا مرااااف ساااح ية 
مااع ىعااعهااا انولويااة ل جارااش البيعااي ، وتاادارا اإله اقااات تا ااش مرهااا مباشاارة ىصاارحات 

جااارا ات والتاااي مااان شاااارها الحاااد مااان الت اااوا البيعاااي الرااااتج مااان  مااان هااارل سااان قاااوارين واا
كمااا أقاماات  يعااات فريااة متهصصااة فااي مجااال حمايااة البيعااة تقااو  ، (29)المشاااريع الترمويااة

ة بلصاادار القااوارين و المراسااي  بليجاااد كافااة الح ااول ل مشااكرت البيعيااة والح ااا  ع اان البيعاا
 التي ترا ا ضرورية في نلا.
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وتسترد الدراسات التقرية القب ية في مجال حماية البيعة ىلن جم اة مان المعاايير التقرياة التاي 
توصااا ت ىليهاااا الهيا ااا  ال رياااة فاااي مهت ااا  المجااااات المتع قاااة بحماياااة البيعاااة، و لقاااد تااا  

مان هارل دراساة  ،(30)شااريع التاي يعتا   القياا  بهاااعتماد ا و ترجمتهاا مياداريا فاي كا  الم
 )ثانيا .اعتماد مبدأ الم وا الدافع و )أاال  مدى التاثير ع ن البيعة 

 أاال: شجراء دراسة مدت التأثير على البيئة
 La procédure d’étude d’impact surيعاد ىجارا  دراسااة مادى التاااثير ع ان 

l’environnement  من بيرهاا الج اعار أداة مان أ ا  اندوات التاي في ال ثير من الدول و
تهدف ىلن اعتبار المعاياات البيعياة فاي مضامورها الواساع، أو الضايف ضامن المشاروعات 

 الترموية بص ة عامة و المشاريع الصراعية بص ة هاصة قب  ارجا  ا.
 تقريف شجراء دراسة مدت التأثير على البيئة: 1

راحية القارورية  ي:  ىجرا  ىداري مسبف لقرار ىرجاا  فدراسة مدى التاثير ع ن البيعة من ال
مرشاااة أو وضااع موضااع التر ياان مهااا  التهيعااة الااني يهاادف ىلاان تحديااد قبااول جثااار رشاااي 

يعتباار  اانا اإلجاارا  ىجاارا  ىداري قب يااا وا يشااك  و المرشاااة، أو تر ياان المهااا  ع اان البيعااة ، 
اإلداري الها  بمرح أو عد  مارح  تصرفا ىداريا محضا نرج يده  في مسار ىعداد القرار

كما يتمي   نا اإلجرا  بهاصيتج الع مية والتقرية، نلا أرج وسي ة ع مية أو شبج  الترهي ،
كااون أن البيعااة  ،(31)ع ميااة لرسااتدال وقيااال مهت اا  ا ثااار الساا بية ل مشااروع ع اان البيعااة

حديثااة التااي ت ااااد أصاابح تعاايش اليااو  تحاات رحمااة الم شااارات ااقتصااادية و الت رولوجيااا ال
 (32)ته ع المجتمع من جنور .

وع اان الاارغ  مااان أ ميااة  اان  الدراساااة و كورهااا أداة ل محاف ااة ع ااان المصاا حة العامااة مااان 
الحاد مان جثار اا السا بية، فالن تجسايد ا المشاروعات المساتقب ية الم وثاة و  هرل ارتقا  ىقامة

نول مارة فاي القاارون رقا   حياا تا  ىدراجاج ،(33)ضمن القاارون الج اعاري عارف تااهرا كبيارا
المتع اف  33/03.أماا القاارون رقا  (34)مراج 033المتع ف بحماية البيعة في الماادة  93-33

ف قاد را  ع ان  33-93بحماية البيعة في ىاار الترمية المستدامة الني أل ن القاارون رقا  
 انش ال و المشاريع التي تهضع لدراسة مدى التاثير.
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 لتأثير على البيئة:مجا، شجراء دراسة مدت ا 2
المتع ااااف بحمايااااة البيعااااة فااااي ىاااااار الترميااااة  03-33ماااان القااااارون رقاااا   05تاااار  المااااادة 

المساااتدامة:  تهضااااع مساااابقا وحسااااش الحالااااة لدراسااااة التاااااثير ولمااااوج  التاااااثير ع اااان البيعااااة 
مشاريع الترمية والهيا   والمرشآت الثابتة والمصارع وانعمال ال رية انهرى وكا  انعماال 

ن امج البرااا  والتهيعااة التااي تاا ثر بصاا ة مباشاارة فااورا أو احقااا ع اان البيعااة، اساايما ع ااوةاار 
الماوارد وانوساااي وال ضاا ات الابيعيااة والتوا راات اإليكولوجياة وكاانلا ع ان ىاااار انراواع و 

، أمااا كي يااات (35)وروعيااة المعيشااة وتحاادد كي يااات تابيااف  اان  المااادة عاان اريااف التر ااي  
، الااني  31/045فقااد أحااال المشاارع نلااا ىلاان المرسااو  التر يااني رقاا  تابيااف  اان  المااادة 

 (36)يحدد تابيف ومحتوى وكي يات المصادقة ع ن دراسة وموج  التاثير ع ن البيعة.
ىا أرااج وبااالرجوع ىلاان الرصااو  القاروريااة ررحاا  أرااج ا يمكاان ىعاااا  التااراهي  ىا بعااد 

ف ي  ع ن عد  استبعاد قواعد حماية البيعة، ىجرا  دراسة مدى التاثير ع ن البيعة و نا دلي 
مجال ااستثمارات يمث  الشباا الوحيد الجها  الوحيد الني يمكن لج أن يوق  بين مبادأي 

كااااون أن ااسااااتثمارات ياااات  التصااااريح بهااااا أمامااااج ونلااااا  حريااااة ااسااااتثمار وحمايااااة البيعااااة،
ومتابعااة ومراقبااة  ل حصااول ع اان التااراهي  فااي أقاارش ا جااال ىلاان جارااش ماارح اامتيااا ات

 ن  المشاريع هاصة ت ا المتع قة بلبرا  عقاود ااساتثمار التاي تهضاع ك هاا إلجارا  دراساة 
 ،(37)مااادى التااااثير ع ااان البيعاااة كمجاااال المحروقاااات، والمرااااج ، والمياااا  و ال هرةاااا  وال اااا 

رصت ع ن:  ...تهضاع المشااريع المحاددة  31/045من المرسو  التر يني رق   3والمادة 
حياااا ميااا  فيهاااا المشااارع باااين المشااااريع  ،(38)نا المرساااو  ىلااان دراساااة أو ماااوج  التااااثير لهااا

 (39)الهاضعة إلجرا  دراسة التاثير و لموج  التاثير.
 ثانيا: مبدأ الملاا الدافع

عاااة: يكمااا  كااار مااان مبااادأ ااحتيااااي يعاااد  ااانا المبااادأ مااان أ ااا  اندوات القارورياااة لحماياااة البي
جاارا  دراسااة ماادى التاااثير و  ع اان البيعااة و ااو باانلا ا يمكاان ىا أن يرضااي الماادافعين عاان اا

الحف في البيعة، حيا ت من أ ميتج في كورج أداة التجسيد ال ع ي ل ترمية المستديمة ،حياا 
، وتعتباار الرمااونج الوحيااد (40)عبااا  الت ااوا الااني يحدثااجأ الساا اات العامااة لتحمياا  الم ااوا 

ريسااج بموجااش ىعاارن الااني تاا  ت ماان الاادول، و  ل ترميااة ااقتصااادية المقبولااة ماان قباا  العديااد
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مرااااج ىن يعتبااار اليااااو  المباااادأ الاااني يكاااارل ااسااااتثرا   06يتمثااا  المباااادأ ، و 0222رياااو فااااي 
 (41)المتع ف بالضرر ااقتصادي البيعي.

 تقريف مبدأ الملاا الدافع: -1
 نلااا بموجااش قااارون الماليااة، و )42(أدهاا  المشاارع الج اعااري مباادأ الم ااوا الاادافع أوا ضاامريا

 .)43(، الني أرشا رسما ع ن انرشاة الم وثة أو الهايرة ع ن البيعة0222لسرة 
المتع ااف بحمايااة البيعااة فااي ىاااار  2333ثاا  بعااد نلااا كاارل  اانا المباادأ صااراحة فااي قااارون 

مراج، التاي تار  ع ان أراج:  يتاسال  انا القاارون  3/1الترمية المستدامة و نلا في الماادة 
. مباادأ الم اااوا الااادافع، الاااني يتحماا  بمقتضاااا  كااا  شاااه  ع اان المباااادل العاماااة ا تياااة..

يتسبش رشااج أو يمكن أن يتسبش فاي ىلحاار الضارر بالبيعاة، ر قاات كا  التادابير الوقاعياة 
 )44(…من الت وا والتق ي  مرج وااعادة انما ن وةيعتها ىلن حالتها انص ية

فع،  اااو تحويااا  و كااانا يتضاااح أن  ااادف المشااارع الج اعاااري مااان ىدهاااال مبااادأ الم اااوا الااادا
وقاد فارض  ،)45(ت الي  الت وا من مي ارية الدولة ىلن ت الي  داه ية يتحم ها المتسبش فيج

  ع اااان Redevance   ىتاااااوة     Taxeالر ااااا  الضااااريبي تحاااات تسااااميات مهت  ااااة  رساااا   
ومساتعمر مباشارة مان قبا   انا  ،قبا  السا اات العاماةعااتف الم اوا اقتااعاا ىجبارياا مان 

 رقابة البيعة. إلصرح و  انهير
وقد أثار جدال فاي التساميات القارورياة لهان  ااقتااعاات، فالرسا  يعتبار بمثاباة ضاريبة أي 

تاوة فهاي أجار مقابا  هدماة مقدماة، اقتااع مالي محقف لصالح الهيعات الضريبية بيرما اإل
هاا عباارة عان اإلتااوة يشاكرن حقيقاة واحادة و اي أرا كارت التسامية، فالرسا  و في الواقع مهم

غياار أن  ،ماان أجاا  تموياا  السياسااات البيعيااة اقتااعااات ىل اميااة ماان قباا  الساا اات العامااة
أ ميااة  اان  ااقتااعااات ا ت ماان فااي تسااميتها بقاادر مااا ت ااون فااي رساابتها التااي يجاااش أن 

ماان حيااا  ،(46)ت ااون  امااة بالقاادر الااني يح اا  الم ااوا ع اان التصاارف ىيجابيااا اتجااا  البيعااة
ت اااالي  ااجتماعياااة ل ت اااوا الاااني يحااادا، فمااان أي مرتاااوج يعااارض فاااي تحميااا  الم اااوا ال

السور يجش أن يعكل مدى ردرة المواد المستعم ة و ت الي  التد ور اإليكولاوجي الراجماة 
 عن عم ية ىرتاجج.
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رغااا  أ مياااة  ااانا المبااادأ مااان الراحياااة المالياااة وااقتصاااادية فاااي ىيجااااد ماااوارد مالياااة لمباشااارة 
عمال التده ية لحماية البيعة، ىا أرج يعتريج روع من عد  الوضوح في انعمال الوقاعية وان

تحدياااد المهاااااش الحقيقاااي باااج، نلاااا أن تااااثير  يتاااراوح باااين الم اااوا والمساااته ا، فااالنا كاااان 
نرااج ياادرج ك  ااة  ،افع انولالم ااوا  ااو الاادافع ماان هاارل الاار  القاااروري، فلرااج لاايل الااد

ةنلا يصبح الادافع و الهدمة الرهاعية التي يقدمها و الرسو  اإليكولوجية ضمن ثمن الس عة أ
وةهان  الوضاعية  ،اي صاراعي م اوا  او موجاج لصاالحجالحقيقي  و المسته ا نن أي رش

 (47).سوف يشارا جميع المسته  ين في تموي  ى الة الت وا
 نطاق تطبيب مبدأ الملاا الدافع: -2

باااات جباعياااة تضااامرتها قاااوارين تااادعيما ل سياساااة البيعياااة، تااا  وضاااع رساااو  ىيكولوجياااة و ترتي
المالية، تتع ف بالر ايات الص بة والسواع  الصراعية وتسرش ال ا ات والرشااات الم وثة أو 

، فاسااال فاارض الضااريبة  ااو مباادأ الم ااوا الاادافع، حيااا أن سااعر (48)الهاياارة ع اان البيعااة
الم اوا ماع الضريبة يتحدد عرد الرقاة التي يتعادل فيها ك  ة الضارر الجادي الاني يساببج 

الت الي  الجدية لمكافحة الت وا بمعرن جهر فلن الضريبة اإليكولوجية تساوي ت   ة ت ادي 
، وقاااااد عرفااااات الج اعااااار تااااااهرا فاااااي فااااارض الضاااااريبة (49)الضااااارر أو ت   اااااة ى الاااااة الضااااارر

، حياااا عرفااات فيهاااا 0222اإليكولوجياااة، حياااا مااارت بمااارح تين فكارااات انولااان فاااي سااارة 
 اإلتاوات.تجرةة الرسو  و 

 : وقد كارت ق ي ة رجد مرها: الرسا 
يه  جميع انرشاة الم وثة أو  الرس  على النشطة الملاثة أا الخطيرة على البيئة: 

الم تصاااقة التاااي تهضاااع قبااا  ىرجا  اااا الهايااارة ع ااان البيعاااة و الممارساااة داهااا  المرشاااآت 
لساارة حسااش ترتيبهااا ىمااا لتاارهي  أو تصااريح أو أرشااب  اانا الرساا  بموجااش قااارون الماليااة و 

0222.(50) 
تحصااي ها سااه  نرهااا تاارد الرساا  روعااا ماان الضااريبة المح يااة و : يعااد  اانا رسةة  التطريةةر 

 تو يع الميا . ، و تحص  من قب  م سسات ىرتاج و ع ن فاتورة الما
 حيا أرشا ىتاوتين: (51)،0226: ر  ع يها قارون المالية لسرة أما اإلتااات

 حت عروان الح ا  ع ن كمية الموارد الماعية.: أرشات  ن  اإلتاوة تشتااة اقتصاد الماء 
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وأرشاات  ان  كانلا تحات عراوان الح اا  ع ان جاودة  شتااة المحافظة على جادة الميا : 
 (52)الميا .

ل ن بسبش الت ييار الجاو ري ليوضااع و اسات مال البراا  القااروري و الم سسااتي أدى ىلان 
الاني  2332قاارون المالياة لسارة اعتماد التعام  الصاار  ماع المرشاآت الم وثاة، مان هارل 

ضااااع  الرساااو  الم روضاااة ع ااان الرشاااااات الم وثاااة أو الهايااارة ع ااان البيعاااة، و أضااااف 
 (53)رسو  جديدة ل  ت ن من قب  ونلا تدعيما ل رسو  واإلتاوات التي كارت موجودة.

 ورجد  يشم : ،الرس  التكميلي على التلاا الجاي أا الصناعي ومن بيرها رجد
، حيا أحدا ت ييرا كبيارا فاي قيماة الرساو  الممتازالاقاد بناعيه: القادي ا رس  على ال 

 الم روضة ع ن الرشااات الم وثة أو الهايرة كما أحدا رسو  جديدة ل  ت ن من قب .
يابااف  اانا الرساا  تبعااا و  :الرسةة  التكميلةةي علةةى التلةةاا الجةةاي  ا المصةةدر الصةةناعي 

حادود القاي  كماا  او محادد فاي التر اي  السااري  ل  ميات المربعثة من ال اا ات التاي تتجااو 
 م عولج.

: حياا تا  ىرشااا   انا الرسا  لتاسايل رسا  لتشااجيع شزالةةة النفايةاتى الرسة  التكميلةي علة 
 (54)عد  ته ين الر ايات الصراعية الهاصة أو الهايرة.
يحمااا  فاااي اياتاااج بعاااض  (55)،2336أماااا فاااي مجاااال ااساااتثمار فااالن قاااارون المالياااة لسااارة 

ن أج  القضا  ع ن ت وا البيعة من جرا  بعض ااستثمارات الم وثاة و مان باين الح ول م
 (56).60و  63المعايير التي اتهنت لنلا ما تضمرتج المواد 

 ( La taxe sur la pneumatique) (57)تتضمن جباية العجرت. 63فالمادة  
 (58)فتتضمن جباية ع ن ال يوت المشتع ة و المحضرة لرستعمال. 60أما المادة  
 La taxe sur les huiles lubrifiantes et préparations lubrifiantes. 

ة فااي الحمايااة الجماعيااة باار ت رغبااة الحكومااة الج اعرياا وةتحديااد المشاارع لهاان  الجبايااات،
عتهاا فقامات بوضاع جباياة القضا  ع ن ك  أشكال ت وثهاا، فهاي ا ترياد ارحاااي بيل بيعة، و 
 ،التي تعم  ع ن القضا  ع ان الت اوالتموي  المشاريع  و ن  انهيرة تهص  ،ىيكولوجية

 FEDEP .(59)عن اريف الصردور الواري ل بيعة وضدى الت وا
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 خاتمة: 
"ش  كنةةت تظةة  أ  الطبيقةةةة أقةةن أ ميةةة مةةة  االقتصةةاد  جةةرت أ  ال تتةةةنف  اأنةةت تقةةةد 

 " د/ جاي مسفيرسا .!!أماالك
أرااج قااد أضااحن ماان الضااروري  اسااترادا ىلاان  اانا القااول، وماان هاارل مااا ساابف ره اا  ىلاان

حاليااا ، وأ ثاار ماان أي وقاات مضاان ىياار  موضااوع حمايااة البيعااة أ باار اا تمااا  سااوا  ماان 
هرل الر رة التشريعية العالمية أو الوارية، نرج ا مرا  مان أن تصابح المحاف اة ع ان 
رساااارية يحااار  الجمياااع ع ااان االتااا ا  بهاااا وت ريساااها ل تصااادي لهااادر  البيعاااة قيماااة وارياااة واا
المااوارد الابيعيااة نرااج وبكاا  بسااااة واجااش الجياا  الحااالي تجااا  انجيااال القادمااة ، وكاانلا 

 واجش بشري تجا  الحياة.
ىن أ ميااة البيعااة لاايل بالحاادا الاااارل فااي السااروات انهياارة، باا  أن أ ميتهااا كاراات تت ايااد 
ن عبااار الااا من ول ااان الجدياااد فاااي انمااار  اااو  ياااادة الاااوعي بحقيقتهاااا، وحقيقاااة ماااا رشاااهد  مااا

ارتها ااات كبياارة وهروقااات جساامية يصاادر معهااا الوصاا  والحكاا  أن كاا  واحااد مرااا صااار 
الياااو  مساااا ما بشاااك  أو باااآهر فاااي ىلحاااار الضااارر بالبيعاااة ساااوا  كاااان شهصاااا ابيعياااا أو 
معرويا بال ا أو فاقد التميي  فجميعرا مسي  ل بيعة مقصر في حمايتها مشارا فاي المساال 

 بمكوراتها.
الاني اعتمدتاج الج اعار بعاد ااساتقرل والاني يرت ا  ع اان  -ج الترماوي وباالر ر ىلان الرماون

التصريع والصراعات الثقي ة باإلضافة ىلن روع المكان التي أقامت ع يج مشاريعها الترموياة 
رجااد أرااج قااد أثباات عااد  احترامااج ندراان معااايير –والتااي كاراات فااي مجم هااا مرااااف ساااح ية 
ىصااارحات ماااع ىعااعهاااا انولوياااة ل جاراااش البيعاااي،  حماياااة البيعاااة مماااا تا اااش مرهاااا مباشااارة

جرا ات والتي من شارها الحد من الت وا البيعي  وتدارا اإله اقات من هرل سن قوارين واا
الرااتج مان المشااريع الترموياة، كمااا أقامات  يعاات فرياة متهصصااة فاي مجاال حماياة البيعااة 

البيعاة بلصادار القاوارين والمراساي  تقو  بليجاد كافة الح ول ل مشكرت البيعية والح ا  ع ان 
 التي ترا ا ضرورية في نلا.
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ومن هرل ما ت  دراستج واستعراضج، فلررا يمكن أن رهرج بابعض التوصايات وااقتراحاات 
التاااي مااان شاااارها أن تساااا   فاااي الحاااد مااان اإلضااارار بالبيعاااة والمساااا مة فاااي الح اااا  ع يهاااا 

 وحمايتها كما ياتي:
دور  فاااي المحاف اااة ع ااان البيعاااة مااان هااارل ماااا يسااامن  يجاااش توعياااة الماااواان با مياااة .0

 بالترةية البيعية عبر البرامج الت   يورية والردوات.
يجاااش العمااا  ع ااان توسااايع م هاااو  الضااارر البيعاااي الموجاااش ل تعاااويض ل ااا  تاااتر   ماااع  .2

الابيعة القارورية ل مس ولية المدرية الراجمة عن ت اوا البيعاة، فضارص عان ىمكارياة اساتيعابج 
 ر الت وا الحديثة.ل   صو 

ت ثياااا  التوعيااااة اإلعرميااااة باسااااتهدا  مهت اااا  القرااااوات اإلعرميااااة، فااااي مجااااال البيعااااة  .3
 وحمايتها وتحسيرها وصيارتها واا تما  بها وتجرش م وثاتها البيعية.

 ضرورة تشريع قارون مت ام  ل بيعة بحيا ت ون جميع عراصر البيعة محمية. .4
بعاد اا عان مصاادر المياا  والشاوااب تحديد مرااف صراعية، لتجمياع المصاار .5 ع فيهاا واا

البحرية، وعاد  ىعااا  تاراهي  ل مصاارع ىا بعاد التا اد مان عاد  ت ويثهاا لمصاادر المياا ، 
جبار المصارع ع ن ترقية ميا ها الم وثة بواساة أجه ة ت رولوجية هاصة.  واا

ن فاااي ىدهاااال موضاااوع التشاااريعات البيعياااة ضااامن المراااا ج الدراساااية فاااي ك ياااات القاااارو  .6
 الجامعات وفي أقسا  اإلدارات القارورية في المعا د ال رية.

ىدهاااال موضاااوع البيعاااة ومشاااا  ها والح اااول المقدماااة لهاااا ضااامن مراااا ج دورات التااااوير  .1
 ل قيادات اإلدارية لمو  ي الدولة.

ىن أحكااا  المساا ولية المدريااة التق يديااة لاا  تعااد كافيااة لمعالجااة  اانا الموضااوع ومااا يسااببج  .9
فاقاااات تصااااور واضااااع  اااان  انحكااااا ، ولاااانلا راااادعو ىلاااان اعتماااااد المساااا ولية ماااان أضاااارار 

الموضوعية التي تقو  ع ن افتراض الهاا. وبمقتضن نلا تتحقف المس ولية بمجارد تاوافر 
 العرقة السببية بين الهاا والضرر دون الحاجة ىلن ىثبات الهاا.

اه ياة تتراساش وحجا  ع ن المشارع ت عيا  اات اقياات الدولياة ونلاا بلصادار تشاريعات د .2
انضااارار التاااي ستصااايش المجتماااع مااان جااارا  الت اااوا. ونلاااا باااالر  ع ااان جااا ا ات تتسااا  

 بالشدة ونلا لردع المهال ين والمعتدين ع ن البيعة نرج اعتدا  ع ن المجتمع با م ج.
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 الراامش االمراجع المقتمدة:
                                                           

بن جمعات ال امدي ،الترمية المستدامة بين الحف في است رل الموارد الابيعية  (1)
، 2331والمس ولة عن حماية البيعة، جامعة الم ا سعود، المم  ة العرةية السعودية، 

   5-1. 
بركان عبد ال اري، سياسة ااستثمار وحماية البيعة في الج اعر، منكرة التهرج لري   (2)

شهادة الماجستير في القارون، فرع قارون عا ، تهص  تحوات الدولة، ك ية الحقور 
 .4-3،     2330جامعة مولود معمري، تي ي و و، 

عي في الج اعر، منكرة لري  شهادة دعموش فاامة ال  را ، سياسة التهاي  البي (3)
الماجستير في القارون، فرع تحوات الدولة، ك ية الحقور، جامعة مولود معمري، 

 .02،  2303تي ي و و، 
)4(www.cours-de-droit.net/vos-cours : cours de droit de 

l’environnement. 

 .ج.جلبيعة، ج.ر، يتع ف بحماية ا0293في ري  5، م رخ في 33-93قارون رق   (5)
 .0293في ري  39، الصادر في 36عدد 

جا ت بكثير من التشريعات  2330ىلن  0293ويمكن القول أن ال ترة الممتدة من  (6)
في مجال حماية البيعة والمجاات نات العرقة ىا أرها ل  ترر ىلن درجة ضمان 

 يوشحالبيعي  حماية بيعية تامة وشام ة حيا ا ي ال اإل مال ال بير في الجارش
  بوشاحج في جميع المجاات بالرغ  من استحداا  يا   مرواة بحماية البيعة.

بن قري س يان، الر ا  القاروري لحماية البيعة في    التشريع الج اعري، منكرة  (7)
  .20،  2335-05،2334التهرج لري  ىجا ة المدرسة الع يا ل قضا ، الدفعة 

.34السابف،  بركان عبد ال اري، المرجع  ( 8(  
، يتع ف بحماية البيعة في ىاار 2333جوي ية  02، م رخ في 03-33قارون رق   (9)

  .2333جوي ية  23الصادر في  ،43عدد .ج.ج الترمية المستدامة، ج.ر
تاشيرة  53فبتص ح ومراجعة  نا القارون الجديد ل بيعة رجد  استرد في صدرو  ع ن  (10)

و نا  33-93 القارون رق  ات اقيات عن سابقج 35 يادة ات اقية أي ب 01لنلا، مرها 
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ما ي كد محاولة المشرع الج اعري تجسيد ر يتج ليبعاد الدولية المصادر ع يها هرل 
سرج لهنا القارون ر ير استمرار اا تما  الدولي بحماية البيعة وةداية ترسخ م هو  

 الترمية المستدامة .
، يتع ف بحماية 2333جوي ية  02، م رخ في  03-33من القارون  32المادة  (11)

 البيعة في ىاار الترمية المستدامة، المرجع السابف.
، المتع ف بتسيير الر ايات ومراقبتها 2330ديسمبر  02الم رخ في  02-30قارون  (12)

  . 2330ديسمبر  05في  الصادر 11عدد  .ج.جواا التها، ج ر
، 2330ديسمبر  22،م رخ في  20-30من قارون رق   3مكرر  263 ادةمال (13)

ديسمبر  23،الصادر في  12عدد  .ج.ج، ج ر2332يتضمن قارون المالية لسرة 
والني جا  بج المشرع ليجسد مبدأ الم وا الدافع برفع رسش رسو  رفع  ،2330

  قارون  الر ايات و نا لمعالجة مشك ة الر ايات الحضرية ،والتي كان مقدار ا في 
  يدا، مما شك  صعوبة ل ب ديات في تاوير أساليش معالجة  0223المالية لسرة 

  الر ايات.
.23-22بن قري س يان، المرجع السابف،     ( 14(  

حوليات مهبر الدراسات  ،عبد الح ي  ااشور   الحماية الجراعية ل ثروة ال ابية   (15)
 6/2335والبحوا حول الم رش والمتوس  ، جامعة مرتوري قسرايرة، المج د 

، 9. 
يتع ف  ،0223أ توةر  35، م رخ 02-23رق  من المرسو  التشريعي  3 ادةمال (16)

 .، )م  ن(0223أ توةر  03، الصادر في 64عدد  .ج.جبترقية ااستثمار، ج.ر
.31بركان عبد ال اري، المرجع السابف،   ( 17(  

)18( HAROUN Mehdi, le régime des investissements en Algérie, à 

la lumière des conventions Franco-Algériennes, Edition Litec, 

Paris, 2000, p273. 
معي ي الع ي ، الوكالة الوارية لتاوير ااستثمار كآلية جديدة لت عي  ااستثمارات  (19)

في الج اعر، منكرة التهرج لري  شهادة الماجستير في القارون الها ، تهص  
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،   2336-2335الحقور ،جامعة جيج  ، قارون اإلصرحات ااقتصادية ،ك ية
 52-63.  

ونلا في ، لقد أعاد المشرع م هرا الر ر في مدى ىل امية ىجرا  تصريح بااستثمار (20)
، يتضمن قارون 2332جوي ية  22م رخ في  ،30-32من انمر رق   59 ادةمال

جوي ية  26،الصادر بتاريخ  44عدد  .ج.ج، ج.ر2332المالية الت مي ي لسرة 
ىل امي يجش ع ن المستثمر  ىجرا عتبر التصريح بااستثمار  و . أين ا  2332

االت ا  بج أما  الوكالة الوارية لتاوير ااستثمار، بالرغ  من أن المستثمر ا يروي 
  الحصول ع ن الم ايا من جرا  مشروعج ااستثماري.

م رخ  439-26، الصادر بموجش مرسو  رعاسي رق  0226روفمبر  29دستور  (21)
المصادر ع يج في  الدستوريتع ف بلصدار ر  تعدي  ، 0226ديسمبر  1في 

، 0226ديسمبر  9، الصادر في 16ج.ر.ج.ج عدد ، 0226روفمبر  29است تا  
، يتضمن 2332أفري   03م رخ في  33-32معدل و متم  بموجش قارون رق  
، و بموجش 2332أفري   04، الصادر في 25التعدي  الدستوري، ج.ر.ج.ج عدد 

، الصادر في 63، ج.ر.ج.ج عدد 2339روفمبر  05م رخ في  02-39قارون رق  
مرج تر  ع ن حرية التجارة  31، حيا كان الر  في المادة 2339روفمبر  06

مارل  36الم رخ في  30-06والصراعة، قب  أن يصدر التعدي  الدستوري رق  
الني عوضها بر   ،2306مارل  31، الصادر في 04، ج.ر.ج.ج عدد 2306
 مرج التي تر  ع ن حرية ااستثمار والتجارة. 43المادة 

يتع ف بتاوير ااستثمار،المعدل والمتم  ،السال   ،33-30من أمر رق   4 المادة (22)
  ، )م  ن(.النكر

 ي ت ا الرشااات التي يمرح ااهتصا  في تر يمها يمكن تعري ها ع ن أرها:   (23)
ىلن تده  الدولة عن اريف س اتها التر ينية و نلا باشتراي ىلن البرلمان، فلضافة 

أو أرها الرشااات الرشاي  ،حصول المستثمر ع ن الترهي  مسبقا لممارسة 
ااقتصادية التي تحكمها قوارين وتر يمات هاصة، فرغ  ااعتراف فيها بمبدأ حرية 

ة، أي تده  ااستثمار، ىا أرها تشتري الحصول ع ن تراهي  أو اعتمادات مسبق
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الس اة العامة في تر ي  بعض الرشااات ااقتصادية والمالية نات اابع ها  
ب رضها لر ا  الرهصة المسبقة التي تاهن شك  ااعتماد أو الترهي  أو الرهصة، 

محمادي  . أر ر ن ثر ت صي  في الموضوع:”والني تمرحج الهيعات المهتصة بنلا
الصراعة في الج اعر، منكرة لري  شهادة الماستر ، رسبية مبدأ حرية التجارة و سميرة

في القارون، تهص  القارون العا  ليعمال، ك ية الحقور والع و  السياسية، جامعة 
 أيضا.و 2302عبد الرحمن ميرة، بجاية، 

BENNADJI Chérif, « La notion d’activités réglementées », Revue 
IDARA n° 02,2000. 

.45المرجع السابف،   بركان عبد ال اري، ( 24(  
 33،يتع ف بالمراج  ، م رخ في 03-30من القارون رق   053و 042 ادةمال (25)

، 2330جوي ية  4في  ر، صاد35عدد  .ج.جيتع ف بالمراج  ، ج.ر، 2330جوي ية 
، 06عدد .ج.ج، ج.ر2331مارل  0م رخ في  32-31معدل ومتم  بقارون رق  

 . 2331مارل  1صادر في 
يجش ع ن شري المحاف ة ع ن البيعة في فحوا ا برصها:   042 ادةمالت تضمر (26)

ك  االش سرد مرجمي أن يرفف ا بج بدراسة مدى تاثير الرشاي المرجمي الم مع 
القيا  بج ع ن البيعة، تهضع  ن  الدراسة المرج ة من قب  مكتش دراسات مهت  و 

 . معتمدة لموافقة المصالح المهتصة المعرية
يجش أن تتضمن دراسة التاثير باإلضافة ىلن مرج ع ن أرج:   053 ادةمالت كما أضاف-

تقدير جثار الرشاي ألمرجمي ع ن البيعة، جميع الجوارش المتع قة بحماية البيعة و 
 بص ة عامة و اسيما:

 الشروي التقرية ل عم  التي تضمن استقرار الوس  البيعي و توا رج.– 0
 ألمرجمي ع ن البيعة. ىجرا ات ته ي  تاثير الرشاي-2
اإلجرا ات المقررة من أج  ىعادة انما ن التي حالتها انص ية بص ة تدريجية هرل -3

 . مدة الرشاي ألمرجمي ك ها
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، يتع ف 2335أفري   29، م رخ في 31-35من قارون رق   45 المادة (27)
 ،معدل ومتم  ،2335جوي ية  02، صادر في 53عدد  .ج.جبالمحروقات، ج.ر

أدرجت المادة شري حماية البيعة ،ىن رصت  ع ن المتعاقد أن يستجيش هاصة  حيا
 ل مقاييل والمعايير التي تر  ع يها التر ي  في مجال :

 انمن الصراعي. –0
 حماية البيعة. -2
 .ا التقرية العم ية 3
، يتع ف بالميا ، 2335أوت  34،م رخ في  02-35من القارون رق   11 ادةمال (28)

، حيا يجش أن تاهن دفاتر 2335سبتمبر  04،الصادر بتاريخ  63ج.ر عدد 
الشروي التي تتضمن مرح امتيا  استعمال الموارد الماعية المتحجرة ،بعين ااعتبار 
 متا بات الح ا  ع ن الابقات الماعية والمحاف ة ع ن مرشآت الترقيش التق يدية،

 وكنا حماية انر مة البيعية المح ية. 
استعمال الميا  القنرة  ي  بالرسبة لدفتر الشروي التي تتضمن امتيا وكنا ر ل الش
أن تاهن بعين  المساحات الهضرا ، لري بعض الم روعات أو سقيالماهرة 

ىن ررح   التاثير ع ن البيعة،اعية المرتباة بانهاار الصحية و ااعتبار التدابير الوق
 بيعة.أن المشرع قد أدرج في قارون الميا  شري حماية ال

، يتع ف بال هرةا  وتو يع ال ا  2333في ري  5في  خ، م ر 30-33قارون رق   (29)
من أ   ما جا  بج  نا القارون  ،2335، الصادر في 39بواساة القروات، ج.ر عدد 

والتي تضا ع بعدة مها  من بيرها: السهر ع ن  ىرشا  لجرة ضب  ال هرةا  وال ا ،
ع قة بها ورقابتها، وتقو  ال جرة في ىاار مهامها احترا  القوارين والتر يمات المت

بالسهر ع ن مراقبة تابيف التر ي  التقري وشروي الر افة وانمن وحماية البيعة، كما 
تحدد ال جرة في دفتر الشروي واجبات المست يد من اامتيا  و ي عديدة رنكر 

 بيعة.احترا  القواعد التقرية وقواعد الر افة وانمن وحماية ال-مرها:
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عبد الباقي محمد   مسا مة الجباية في تحقيف الترمية المستدامة   منكرة ماجستير  (30)
جامعة ، وع و  التسيير ااقتصاديةفي ع و  التسيير فرع مالية ورقود، ك ية الع و  

 . 000،   2303-2332الج اعر،
ي  درجة دكتورا  ورال يحي، ا ليات القارورية لحماية البيعة في الج اعر، رسالة لر (31)

  .011،  2331في القارون العا ، جامعة أبوبكر ب قايد، ت مسان، 
.094ورال يحي، المرجع السابف،   ( 32(  

الركروي أحمد، أساليش حماية البيعة العرةية من الت وا )مده  ىرساري ت ام ي(،  (33)
  .0،  0222، الرياض، 0ي.
.095ورال يحي، المرجع السابف،   ( 34(  

تعتبر ، السال  النكر، تر  ع ن ما ي ي:  33-93من القارون رق   033 ادةملا (35)
دراسة مدى التاثير وسي ة أساسية ل رهوض بحماية البيعة، أرها تهدف ىلن معرفة و 

كنا ع ن و  تقدير اارعكاسات المباشرة أو غير المباشرة ل مشاريع ع ن التوا ن البيعي،
 . روعية معيشة السكانو ىاار 

، يتع ف بحماية البيعة في ىاار الترمية 33/03من القارون رق   05 ادةملا (36)
 المستدامة ، السال  النكر.

، يحدد مجال تابيف 2332ماي  02،م رخ في  045-31مرسو  تر يني رق   (37)
عدد  .ج.جومحتوى وكي يات المصادقة ع ن دراسة وموج  التاثير ع ن البيعة، ج.ر

  .2331لسرة  ،34
.22بد ال اري، المرجع السابف،  بركان ع ( 38(  

، يحدد مجال تابيف ومحتوى 045-31من المرسو  التر يني رق   3 ادةمال (39)
  السال  النكر. وكي يات المصادقة ع ن دراسة وموج  التاثير ع ن البيعة،

ن ال رر بين دراسة مدى التاثير ودراسة موج  التاثير في ابيعة انش ال كموي (40)
رجة هاورتها، تاثير ا ع ن البيعة. فالمشاريع انق  هاورة والتي تهضع المتوقعة ود

لترهي  من رعيل المج ل الشعبي الب دي أو الوالي يهضع لموج  التاثير، أما 
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ىجرا  دراسة مدى التاثير يكون في المشاريع ال برى التي ت ون  درجة هاورتها 
  لبيعة.وتاثير ا ع ن البيعة كبيرة وتهضع لترهي  من و ير ا

: التوفيف بين الترمية وحماية البيعة، منكرة لري   قايدي سامية، الترمية المستدامة (41)
،  2332-2330شهادة الماجستير في القارون، جامعة مولود معمري، تي ي و و، 

 032-036.  
)42( YAOUTE-EID Cynthia, le droit et les politiques de 

l’environnement dans les payé Bassin-méditerranéen : approche 

de droit environnementale comparé, thèse en vue de l’obtention 

d’un Doctorat en droit, option droit international public, 

université rêne Descartes , Paris v, 2007 p 186. 
 .14بف،  قايدي سامية، الحماية القارورية ل بيعة، المرجع السا (43)
، المتضمن قارون 06/02/0220الم رخ في  25-20من القارون رق   01 ادةمال (44)

  .09/02/0220، الصادر في 65عدد  .ج.جج ر 0222المالية لسرة 
، يتع ف بحماية البيعة في ىاار الترمية 03-33من القارون رق   3 ادةمال (45)

 السال  النكر. المستدامة،
تده  الدولة في المجال ااقتصادي في    اقتصاد صبايحي رةيعة، حدود  (46)

ك ية الحقور، الج اعر  ،2السور، المج ة الج اعرية ل ع و  ااقتصادية والسياسية، عدد 
2303،   032. 

.031-036قايدي سامية،المرجع السابف،    ( 47(  
.20ورال يحي، المرجع السابف،   ( 48(  

يات و سياسات الترمية المستدامة في    كرةالي ب داد، حمداري محمد، استراتيج (49)
، و ران، 45التحوات ااقتصادية والت رولوجية بالج اعر، مج ة الع و  اإلرسارية، عدد 

2303  ،20.  
، 2331، ورق ة، 5ر يف كمال، دور الدولة في حماية البيعة، مج ة الباحا، عدد  (50)

 030. 
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، المتضمن قارون المالية لسرة 0220ديسمبر 06الم رخ في  25-20القارون رق   (51)

  .0220ديسمبر 09، صادر في 65عدد  .ج.جر.ج ،0222
، يتضمن قارون المالية لسرة 0225ديسمبر  33، م رخ في 21-25قارون رق   (52)

  .0225ديسمبر  30، الصادر في 92عدد .ج.ج، ج.ر0226
 .032-031قايدي سامية ،المرجع السابف،     (53)

كر. ن، السال  ال2332يتضمن قارون المالية لسرة  ،20-30قارون رق   ( 54(  
.005-003بركان عبد ال اري، المرجع السابف،     ( 55(  

، يتضمن قارون المالية لسرة 2335ديسمبر  30م رخ في  ،06-35قارون رق   (56)
  .2335ديسمبر  30،الصادر في  95عدد  .ج.جر.، ج2336

)57( DENIDENI Yahia, « L’apport fiscal de la loi de finances de 

2006 », Revue critique du droit et des science politiques, 

Université Mouloud Mammeri ; Tizi ouzou, N° 2, 2007, p10. 
، السال  2336، يتضمن قارون المالية لسرة 06-35من القارون رق   63 ادةمال (58)

المستوردة أو المصروعة مح يا حيا  النكر، تتضمن جباية ع ن العجرت الجديدة
تر :  ي سل رس  ع ن انار الماااية الجديدة المستوردة أو المصروعة مح يا. 

 يحدد مب    نا الرس  ال يماعي:
 دج عن ك  ىاار مهص  ل سيارات الثقي ة.03 -
 دج عن ك  ىاار مهص  ل سيارات اله ي ة.5 -

 تتهص  مداهي   نا الرس  كما ي ي: 
 الح الصردور الواري ل تراا الثقافي.لص 03% -
 لصالح اله يرة العمومية. 05% -
 لصالح الب ديات. 25% -
 لصالح الصردور الواري ل بيعة و ى الة الت وا. 53% -
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، السال  2336، يتضمن قارون المالية لسرة 06-35من القارون رق   60 ادةمال (59)

الشحو  وتحضير النكر. حيا تر  المادة ع ن :  ي سل رس  ع ن ال يوت و 
دج عرد ك  من مستورد أو موضوع داه  التراش الواري  533،02الشحو  يحدد ش 

 تهص  مداهي   نا الرس  كما ي ي: والتي ترج  عن استعمالها  يوت مستعم ة.
 لصالح اله يرة العمومية. 05% -
 لصالح الب ديات. 35% -
 لصالح الصردور الواري ل بيعة واا الة الت وا. 53% -

 


