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 إطار محاسبي مقـتـرح لتفعيل دور الضرائب البيئية  
 في تحقيق التنمية المستدامة

 تطبيقية علـى بعض مصانع الطوب  دراسة
 

 (3) السيد عطية عبد الواحد -(2) عجوه أبو الدين كمال محمد -(1)الديب أمل حسن 
ية كل( 3 جامعة عين شمس، لتجارةكلية ا( 2والمحاسبة المكتب المتكامل للمحاماة  (1

 جامعة عين شمس، حقوقلا
 

 المستخلـص
التعرف علـى أثر الضرائب البيئيــة علـى تحقيق التنميــة المستدامــة ومن  البحثهدف 

المنهج االستقرائي االستنبــاطي والمنهج الـوصفــي  الباحثون تحقيق اهداف البحث استخدمجل أ
وتوزيع  يالميدان البحث عملتم الميداني  أمــا الجــانب بحثالتحليلي فــي الجــانب النظري للــ

( مفردة وتم واستخدام التحليل االحصائي وذلك للتأكد من صحة 255)استمــارة االستبيــان لعدد 
  البحث.بمنطقـــة  البحثفروض 

 ومن أهم النتائج:
 فرض ضرائب بيئية على انبعاثات المصانع يحقق التنمية المستدامة. .1
 فير عمالة قادرة على التدريب لتحقيق االستدامة.تنمية الوعي البيئي وتو  .2
يمكـن للنظام الضريبي القضاء علـى اآلثار البيئية السلبية أو الحد منها سواء من  .3

إهالك معجل للمنشآت التي تحافظ علـى  -منح حـوافز -ناحية فرض ضريبة بيئية
 .البيئة

 ومن أهم التوصيات: 
إطار محاسبي ــار ضرائب بيئيــة من خالل إصدار مــعيــار محاسبـة بيئية ومــعي .1

 لتفعيل دور الضرائب البيئيــة فــي تحقيق التنميــة المستدامــة. مقـتـــرح
افق مــع االستفادة من النظم الضريبيــة االجنبيــة بإصدار قانــون ضرائب بيئيــة يتو  .2

ضرائب البيئيــة فــي الضرائب البيئيــة ليتم من خالله تنفــيذ تطبيق دور المــعيــار 
 المستدامــة. تحقيق التنميــة



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 
 وآخرون أمل حسن الديب

 

 2021 مايو، الرابع، الجزء الخامسالمجلد الخمسون، العدد 
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

266 

حتمية ربط الضرائب بالتـراخيص وتجدد سنويا مع اإلقرار الضريبي وتـربط أيضا  .3
بالرقم القومي للمول وفـى حالة الخطر البيئي الجسيم تغلق المنشأة في الحال ويحظر 

نشاط أخر  علـى الممول ممارسة أي نشاط تجارى أو صناعي أو زراعي أو أي
يستجد سواء الممول أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة لمنع التالعب بثغرات 

 القانون.
 

 المقدمة
إن الحق في التنمية وتوفير وسائل الحياة الكريمة كان نصب أعين الشعب المصري 
حينما نهض لصناعة مستقبله من خطاب السيد رئيس الجمهورية بقمة األمم المتحدة للتنمية 

 (2016)السيسي ،. 2015لمستدامة لما بعد عام ا
ظهرت في اآلونة األخيرة مشكلة قوية في ظل التطورات الحديثة و المتالحقة أصبحت 
األبعاد المختلفة للتنمية المستدامة تمثل أولـوية من اهـم األولـويات علـى جدول أعمال معظم 

ا، ثم إن هناك حاجة ماسة إلى دول العالم التي تعمل من أجل إصالح مجتمعاتها وتحديثه
مزيد من الفهـم بمعنى المسئولية المجتمعية ومكـوناتها من منطلق أن أية استـراتيجية تنموية ال 
بد أن تـركز علـى تعزيز الـوعى البيئي ودعم دور المسئولية المجتمعية ، من منطلق ضرورة 

جيال القادمة، ولن يتحقق ذلك تأمين حاجات األجيال الحاضرة دون اإلنقاص من احتياجات األ
 (2020جودة، (إال من خالل منهجية االستدامة.

كما تعد المسئولية المجتمعية للمصانع التزام أخالقي بين المنشأة والمجتمع والدولة، حيث 
إن عدم التزام المصانع بمسئوليتها المجتمعية سواء كان إلزاميا أو اختياريا قد يهدد بقائها 

ون الباحث المنشأة تـؤثر وتتأثر بالمجتمع الذي تعيش به من خالل ما سبق أعدواستمرارها الن 
إطار محاسبي مقـتـرح لتفعيل دور الضرائب الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة من خالل 

 (2014أبو المجد،) مصانع الطوب.تطبيق فرض ضرائب بيئية علـى انبعاثات 
لســـــوداء الناتجـــــة عـــــن انبعاثـــــات مصـــــانع تكمـــــن أهــــــمية البحـــــث فـــــي ازديـــــاد الســـــحابة ا

الطــــــوب وحــــــرق المخلفــــــات ممــــــا نــــــتج عنــــــه ظــــــاهرة تلـــــــوث الهـــــــواء النــــــاتج عــــــن االنبعاثــــــات 
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بصـــــفة عامـــــة ومصـــــانع الطـــــوب موضـــــوص البحـــــث بصـــــفة خاصـــــة وبـــــذلك أصـــــبحت دراســـــة 
الظــــاهرة ضـــــرورية ألن انبعاثـــــات المصــــانع تعيـــــق تحقيـــــق التنميــــة المســـــتدامة ممـــــا أدى الـــــى 

ــــ ــــق ضــــرورة تفعي ـــــى انبعاثــــات مصــــانع الطــــوب فــــي مصــــر لتحقي ــــة عل ل دور الضــــرائب البيئي
 التنمية المستدامة من خالل اإلطار المقـتـرح للبحث.

أنه لن تتحقق التنمية المستدامة إال بتطبيق قانون ضرائب بيئية رادص ون رى الباحثي
فعيل دور ثمن وذلك بتيدفع الأن الملـوث على مبدأ ل تطبيقا  وتحفيزي علـى انبعاثات المصانع 

من المسببة للتلـوث لتحقيق التنمية المستدامة مصانع الطوب يئية علـى انبعاثات البضرائب ال
  األتية:لألسباب قـتـرح خالل اإلطار الم

بما أن التصنيع هـو مفتاح التنمية االقـتصادية فإنه من األولى البدء بتطبيق الضرائب  -
 صناعية. ال مصر علـى المنشآت البيئية في

 هل هناك توافق بين السياسة الضريبية في مصر وما هـو معمول لدى هيئة األمم المتحدة. -
بتطبيق نظام ضرائب بيئية  ونالباحثيوصى بما انه ال توجد ضرائب بيئية في مصر  -

 مصري 
 

بحثشكلة الم  
عدد يعد التلوث مشكلة إستراتيجية تواجه المجتمع المصري، وتم عمل دراسة إستطالعية ل

مفرده مكونه من عمال / أصحاب مصانع الطوب واألشخاص المقيمين بالقرب من  40
مصانع الطوب وموظفي جهاز شئون البيئة ومحاسبون قانونيين ومأموري الضرائب لجمع 
معلومات باإلمكانيات الفعلية الالزمة من الواقع العملي للمشكالت التي يعيشها أفراد مجتمع 

ل الجوانب المختلفة لموضوص الدراسة األساسي النظري أو المنهجي عن الدراسة للتعرف علي ك
بهدف صياغة مشكلة الدراسة  2019طريق عده مقابالت منظمة ومحددة خالل شهر مارس 

وتكوين الفروض وتصميم أسئلة الدراسة ودراسة أستمارة األستقصاء وتكوين مجتمع دراسة بدقة 
الدراسة لتوضيح األبعاد الحقيقية للمشكلة  للوصول وتكوين خلفية نظرية وعملية عن موضوص 
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هدف ودراسة األسباب الناتجة عنها ب انبعاث مصــانع الطوب التلـوث الناتج عنالي دراسة  أثر 
الضرائب البيئيــة علـى انبعــاثات المصــانع ومــعرفـة األسبــاب الحقيقيــة لـواقع تفعيل دور 

جتمــاعيــة والبيئيــة لصناعـة الطوب فــي مصر وتأثيـر ذلك علـى المشاكــل االقـتصــاديــة واال
تحقيق أهداف التنميــة المستدامــة السبعـة عشر من خالل تنمية الـوعي الضريبي البيئي، 
وتوفــيـر البيئـة الفــيزيقيــة المناسبـة المحيطـة بمصــانع الطوب، وقد قام الباحثون بــاستخدام 

لمقارنــة لبعض النظم المحاسبيــة للــدول التي تطبق بصمــة الكربون والضريبـة الــدراســات ا
البيئيــة المناسبـة المالئمــة للبحث مثال ذلك ضريبـة الكربون ودراسة مــا يسببه دخان المصــانع 

ومــا يناسب  ومــا األضرار الناتجـة عنه وتجربـة نيبــال وقانــون االستثمــار ومــعــاييـر المحاسبـة
 البحث.

"تحــديد كيف يمكـن للنظام الضريبي القضاء الرئيسيــة فــي:  البحثويمكـن تلخيص مشكــلــة 
 -منح حـوافز -ضريبـة بيئيــة علـى اآلثار البيئيــة السلبيــة أو التقليل منها سواء من ناحيــة فرض

 إهالك مــعجل للمنشآت التي تحافظ علـى البيئـة "
 بـة علـى التســاؤالت اآلتيــة: يجب اإلجــا البحثمشكــلــة  ولعالج

 بحثال  أسئلة
 الرئيسي االتي: في السؤال لبحثتتمثل تساؤالت ا

هل يمكن تحقيق التنمية المستدامة من خالل تفعيل دور الضرائب البيئية على 
  ن هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:عويتفرع  انبعاثات المصانع في مصر؟

 العالقة بين فرض الضرائب البيئية علـى انبعاثات المصانع وتحقيق التنمية المستدامة؟ ما (1
للضرائب البيئية عالج اآلثار البيئية السلبية التي يمكـن أن تنشأ من  ما إمكانية أن يكون (2

 قطاص صناعة الطوب؟
البيئية يتوافق  ستفادة من النظم الضريبية األجنبية في وضع إطار للضرائباإلما إمكانية  (3

 التشريعات الضريبية في مصر؟ مع
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 التغلب علـى معوقات استخدام صناعة الطوب؟ما إمكانية  (4
 التغلب علـى معوقات استخدام صناعة صديقة للبيئة؟ما إمكانية  (5
 وضع نموذج لتطبيق ضرائب بيئية علـى انبعاثات المصانع المقـتـرحة؟ما إمكانية  (6

 

   البحثأهداف  
على انبعاثات مصانع الطوب تفعيل دور الضرائب البيئية  :للبحث هوالهدف األساسي 

تطبيق مبدأ علـى الملـوث أن يدفع الثمن من خالل تطبيق مــعيــار و  لتحقيق التنمية المستدامة
وصديقـــة محفزة تشريعــات ضريبيــة رادعـة و  محاسبـة بيئيــة ومــعيــار ضرائب بيئيــة يتوافق مــع

 شأ عن هذا الهدف الرئيسي األهداف الفرعية التالية: وينللبيئـة 
 المشكــالت البيئيــة التي يمكـن أن تنشأ فــي قطاص الصناعـة. دراسة  (1
 المختلفـة للضرائب البيئيــة. األشكال دراسة  (2
 مقارنــة للتشريعــات الضريبيــة التي تطبق نظام الضرائب البيئيــة، ومدى إمكــانيــة دراسة  (3
 تعــانــة بهــذه التجــارب فــي مصر؟االس  (4

 

 البحثأهمية  
 أهـمية هذه المشكلة في عنصرين مهـمين: تحديديمكـن 
ـــــات مصـــــانع الطـــــوب  أواًل: ـــــة علــــــى انبعاث أهــــــمية الظـــــاهرة وهـــــي تفعيـــــل دور الضـــــرائب البيئي

 لتحقيق التنمية المستدامة.
لطـــــــوب بميـــــــت غمـــــــر الظـــــــاهرة عليهـــــــا وهـــــــي مصـــــــانع ا بحـــــــثالشـــــــريحة التـــــــي يـــــــتم  ثانيـــــــا:

 ومصلحة الضرائب.
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 وبناء علـى ما سبق تبرز أهـمية المشكلة في:
إن دور السياسة البيئية يتمثل في الحد من ظاهرة التلـوث البيئي وكذلك إزالة  العلمية: األهـمية

، ومن المعروف أيضا  أن للضرائب أغراض البيئةأثار التلـوث بهدف المحافظة علـى متغيـرات 
غرض اجتماعي من خالل فرض ضريبة وبنسب عالية علـى السلع والمواد المضرة  عده منها

 بصحة اإلنسان.
تسعى الدولة لتشجيع االستثمار وتحفيز المستثمرين لالستثمار في مصر وان  العملية: األهـمية

أهـمية تفعيل  الباحثون يرىالنظام الضريبي يعد اهـم وسائل تشجيع أو طرد االستثمار ومن هنا 
ومما سبق  دور الضرائب البيئية في مصر علـى انبعاثات المصانع لتحقيق التنمية المستدامة

 الباحثونأهمية دور الضرائب في تمويل الموازنة العامة للدولة مما يؤكد رؤية  الباحثونرى ي
 في أهمية تفعيل دور الضرائب البيئية في تحقيق التنمية المستدامة.

المساهـمة بمجهـود علمي يمكـن تطبيقه في الـواقع العملي  محاولة الشخصية: األهـمية
للمحافظة علـى البيئة الن المحافظة علـى البيئة من التلـوث هي محافظة علـى حق الحياة، 
الحق في جودة الحياة وذلك نظرا لتدنى وعدم الـوعي البيئي وأيضا للحصـول علـى درجة 

 الماجستيـر.
 أن الباحثون رىيو 
 موذج يمكـن من خالله تطبيق ضرائب بيئية علـى انبعاثات المصانع المقـتـرح اقـتـراح ن

  تطبيقها في مصر.
  حق اإلدارة الضريبية في الجباية يقابله حق الممول في أساس عادل من اإلجراءات"

ذا كان فرض الضريبة حقا للخزانة العامة فان لدافعها هـو اآلخر حقا أن تتوافر  السليمة وا 
عن فرص الضريبية، وهذا لن يكـون إال من خالل القانون اإلجرائي له ضمانات 
 الضريبي". 

  عندما يقـتصر هدف اإلدارة الضريبية في كهدف مالي فقط دون النظر لباقي األهداف
 سوف يقـتصر هدف الممول الى تجنب الضريبي فقط.
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 البحثفروض  
 الفروض اآلتيــة:  دراسةب البحثقوم ي
القة ذات داللة إحصائية بين فرض الضرائب البيئية والحد من توجد ع الفرض األول: -

 انبعاثات المصانع لتحقيق التنمية المستدامة.
بين الضرائب البيئية وتحقيق التنمية  ذات داللة إحصائيةعالقة توجد  الفرض الثاني:  -

 .المستدامة

 البحثمصطلحات  
 Sustainable Development تنمية مستدامة

 (2018) المتحدة، القادمةاحتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق األجيال تلبية يقصد بها 

 Environmental Taxes ضرائب بيئيــة 
للحد من إنتاج الملـوثات البيئية و  والدولهي أحد الطرق التي تستعملها الحكـومات 

لصالح « آرثر سي بيجو»السلـوكيات المضرة بالبيئة، نادي االقـتصادي اإلنجليزي الشهيـر 
فرض ضرائب علـى من يقوم بتلـويث البيئة حيث أشار إلى أنه ينبغي علـى الحكـومة التدخل 
بفرض ضريبة فتجـعل من التلـوث أكثر تكلفة للملـوث فإذا صار إنتاج التلـوث أكثر تكلفة فإن 
الملـوث سينتج تلـوثا أقل وصارت هذه الضريبة تعرف برسوم بيجو أو ضريبة بيجو وبدأت 

. )عبدالـواحد، األخيـرةلنظرة إلى العالقة ما بين االقـتصاد والبيئة في التغيـر خالل العقود ا
2001) 

 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 
 وآخرون أمل حسن الديب

 

 2021 مايو، الرابع، الجزء الخامسالمجلد الخمسون، العدد 
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

272 

 الدراسات السابقة
التنمية المستدامة من أهـم الموضوعات وليدة العقد الماضـي وتقوم علـى أسس تـربط تعد 

مما تتطلب تفريط في أي منها بين الحياة االقـتصادية والبيئية واالجتماعية في آن واحد دون ال
تفعيل دور الضرائب الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة من خالل تطبيق فرض ضرائب 

 بيئية علـى انبعاثات المصانع. 
 الدراسات العربية:

 الدراسات التي تناولت الضرائب: 
 "فعالية النظام الضريبي في حماية: (2007)بن عزة وبن حبيب عبد الرزاق،  دراسة -1

 تحليلية لنموذج الضريبة البيئية في الجزائر" دراسةالبيئة من أشكال التلـوث 
 حماية البيئة من أنواص التلـوث المختلفة. دراسة: تناولت الدراسةالاستهدفت 
علـــــــى أفضــــــل النتــــــائج لحمايــــــة البيئــــــة دون الحاجــــــة إلــــــى  دراســــــةركــــــزت ال :دراســــــةنتــــــائج ال

 .رجة األولى من خالل الجباية البيئيةالتـركيز علـى جـعلها مورد مالي بالد
"إطار مقـتـرح للحـوافز الضريبية في المنشآت الصناعية التي : (2014)السيد،  دراسة -2

 تلتزم بالمعاييـر البيئية"
تفسيـــــر سياســــة الحــــــوافز الضــــريبية بنــــاء  علــــــى المعاييـــــر البيئيــــة للمنشـــــآت : دراســـــةالهــــدفت 

 الصناعية.
ـــــدما تكــــــ: دراســـــةال توصـــــلت ــــــتصادية، يمكــــــن  ون الضـــــرائب واحـــــدة مـــــن أهــــــمعن األدوات االق

للدولــــــة تحقيـــــــق أهــــــداف اقــــــــتصادية واقـــــــتصادية واجتماعيـــــــة مختلفــــــة والتكيـــــــف مــــــع الفلســـــــفة 
 السياسية للبالد. 
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 (Al-Zubaidi, 2015) دراسة
“The green taxes and its effect on the Iraqi economy for the period 

(2005-2013)” 

 ("2013-2005ضرائب الخضراء وأثرها علـى االقـتصاد العراقي للفتـرة )"ال
أن نظـــــام الضـــــرائب الخضـــــراء هــــــو أحـــــد السياســـــات التـــــي يجـــــب أن الـــــى  فت الدراســـــة:هـــــد

 البيئي.تطبقها الحكـومة العراقية للقضاء علـى مشكلة التلـوث 
ليمة هــــــو أحــــــد الــــــى إن نظـــــام الضــــــرائب القانونيـــــة والســــــ البحـــــثتوصــــــلت  دراســــــة:نتـــــائج ال

الــــــوسائل الماليـــــة للحـــــد مـــــن تأثيــــــر التلــــــوث فـــــي العـــــراق مـــــن خـــــالل جمـــــع وتحــــــويل إيــــــراداته 
 اقـتصادية لتكـون صديقة بيئيا. بأنشطةإلى صندوق حماية البيئة، ثم القيام 

  :الدراسات التي تناولت التنمية المستدامة 
  (Longhurst, 2018) دراسة-1

Analyzing air pollution and its management through the lens of the 

UN sustainable development goals Source: Scopus 

دارته من خالل عدسة أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة"  "تحليل تلـوث الهـواء وا 
التقيـــــيم فـــــي االعتبـــــار المســـــتوى المســـــتهدف الفـــــردي باإلضـــــافة إلـــــى  يأخـــــذ دراســـــة:ال هـــــدفت
 المرتبطة. مشاكل الهـواء. 17مة علـى األهداف إل نظرة عا
دارتهـــا مـــن  :دراســـةالنتـــائج  ــــوث الهــــواء وا  ـــوفر هـــذه الــــوثيقة تقييمـــا شـــامال ألســـباب وآثـــار تل ت

(. يـــــتم فحـــــص تأثيــــــر الهــــــواء مـــــن ODS) خـــــالل أهـــــداف األمـــــم المتحـــــدة للتنميـــــة المســـــتدامة
ـــــراء ـــــي وتقيـــــيم الخب ـــــى التلــــــ خـــــالل البحـــــث األدب ــــــى أنـــــه عـــــائق أمـــــام تحقيـــــق ُينظـــــر إل وث عل

 .أهداف التنمية المستدامة. المساهـمة التمكينية للهـواء



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 
 وآخرون أمل حسن الديب

 

 2021 مايو، الرابع، الجزء الخامسالمجلد الخمسون، العدد 
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

274 

 (2019)المتحدة م.، اهداف التنمية المستدامة، دراسة -2
Green bonds for the Paris agreement and sustainable development 

goals (2019) Source: Scopus 

 ،( رسائل البحـوث البيئية2019وأهداف التنمية المستدامة )السندات الخضراء التفاق باريس 
14 (6،) Tolliver ،C. ،Keeley ،A.R. ،Managi ،S. 

الخضراء، التي اشتهرت بميزاتها التي تخفف من تناولت السندات : باريساتفاقية هدفت 
ي أطر المخاطر وجاذبيتها للمستثمرين من المؤسسات والمسؤولين اجتماعيا، تكتسب أهـمية ف

 تغيـر المناخ وأطر تمويل التنمية المستدامة. 
مع اقـتـراحات لتحسين تقاريـر ما بعد اإلصدار  البحثتتوافق  االتفاقية: خصصتنتائج 

للسندات الخضراء وتقدم رؤى حـول تطبيقات السندات الخضراء المستقبلية في توسيع جداول 
 IOPتم النشر بواسطة  ©Scopusالمصدر:  أعمال باريس وأهداف التنمية المستدامة.

Publishing Ltd 
 :الدراسات التي تناولت العالقة بين الضرائب البيئية والتنمية المستدامة 
 (Aboud, 2016)دراسة (1)

“The role of green taxes in the reduction of environmental 

pollution”- exploratory search in the GCT 

الحد من التلـوث البيئي""دور الضرائب الخضراء في   
إلى التعرف علـى مفهـوم الضرائب الخضراء ودورها في الحد من التلـوث  دراسةهدف الت
وجود تشريعات مع التحديات وصعوبة وجود تدبيـر أو عدم  مالى: عد الدراسةتوصلت  البيئي،

ين الهيئة وجود معيار عدم التخطيط لتطبيق الضرائب البيئية التي تطبقه الدولة ضريبيا ب
 .العامة للضرائب ووزارة البيئة
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ـــــــة االقــــــــتصاد : ( 2018)شـــــــاهين،  دراســـــــة (2) "دور الحــــــــوافز الضـــــــريبية فـــــــي تنمي
 األخضرفي الدول النامية"

إلدارة المســـــتدامة لـــــرأس المـــــال الطبيعـــــي، والـــــى االســـــتثمارات التـــــي ا دراســـــة الـــــى:التهـــــدف 
ــــــى اســــــتخدام المــــــوارد  ـــــــؤدى إل ــــــذي يمكـــــــن أن يلو ت ــــــدور ال ــــــف ال ــــــه النظــــــام الضــــــريبي بمختل عب

أدواتــــه فــــي التأثيـــــر اإليجــــابي علـــــى قــــرارات الــــدول وخاصــــة الــــدول الناميــــة مــــن أجــــل االنتقــــال 
 إلى االقـتصاد األخضر.

 ) ,2020government( دراسة (3)
"Generalization from the State Tax Administration to do a good 

job of deducting exports (exemption) from taxes during the 

prevention and control of the new Coronavirus epidemic 

Shuizonghan" 

" تعمـــــيم مــــــن مصــــــلحة الدولــــــة للضــــــرائب للقيـــــام بعمــــــل جيــــــد فــــــي خصــــــم الصــــــادرات 
ــــد  ـــــروس كـــــورونا الجدي ــــاء في ـــــوقاية مــــن ومكافحــــة وب ــــاء ال )اإلعفــــاء( مــــن الضــــرائب أثن

 ونغان "ز شوي
الالزمة لممارسة الـوظيفة الضريبية الكاملة للمساعدة في الحصـول  دابيـرالت :الدراسةهدفت 

 علـى الـوقاية من والسيطرة علـى الـوضع الـوبائي )شويزونغفا(
إدارة الضرائب الحكـومية لدعم الـوقاية من عدوى االلتهاب  تتناول: إلي دراسةالوتوصلت 

يـروس التاجي بشرط علـى السلطات الضريبية الرئوي بتوفيـر الدعم واإلعفاءات للمتضررين بالف
 إدارة الدولة للضرائب منظمة.التحقق الميداني بطريقة  بأعمالأن تقوم علـى الفور 

دارة الدولة  2020فبرايـر يتم تقديم هذه الخدمة بشكل مشتـرك من قبل شبكة حكـومة الصين وا 
 للضرائب
في هذا الفصل مجموعة من  ونالباحثعرض : على الدراسات السابقة الباحثونتعليق 

الحالي، بعد االطالص علـى الدراسات والبحـوث السابقة في نفس  البحثالدراسات ذات الصلة ب
اتضح ندرة البحـوث والدراسات المتعلقة بنفس المجال وخاصة بالتطبيق في  البحثمجال 
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عامة  موضوص تفعيل دور الضرائب البيئية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة بصفة
 وبالتطبيق علـى مصانع الطوب بصفة خاصة

انه لن تتحقق التنمية المستدامة إال بتطبيق مبدأ علـى الملـوث أن يدفع الثمن  الباحثونرى ي
بعد االطالص علـى الدراسات السابقة أن أخطر أنواص التلـوث هـو تلـوث الهـواء حيث  :كاالتي

ائنات الحية وغيـر الحية لذلك يجب البدء بتطبيق انه ليس له حدود ويؤثر سلبا علـى كافة الك
 .علـى تلـوث الهـواء البحث

  علـى انبعاثات  البحثانه بما أن التصنيع هـو مفتاح التنمية لذلك يجب البدء بتطبيق
 المصانع الملـوثة للبيئة.

  تـرى لن تتحقق التنمية المستدامة إال بتفعيل دور الضرائب البيئية علـى انبعاثات المصانع
انه بما انه ال توجد ضرائب بيئية في مصر فانه ال بد من تطبيق الضرائب  الباحثون

 البحثالبيئية في مصر علـى االنبعاثات بصفة عامة وعلـى انبعاثات مصانع الطوب محل 
 لألسباب التالية: البحثمصانع الطوب محل  الباحثونبصفة خاصة وقد اختار 

عنها انبعاثات تلـوث البيئة هي صناعة الطوب وأيضا إن من أخطر المصانع التي ينشأ  .1
ألهـمية هذه الصناعة علـى البنية التحتية ولما تالقيه من أزمات في الفتـرة األخيـرة أدت الى 
إحجام أصحاب مصانع الطوب عن االستمرار في هذه الصناعة إما بغلق المصانع أو 

 تأجيـرها للغيـر
اقـتصادية وبيئية مما يؤثر علـى البيئة واالقـتصاد  لما تالقيه هذه المصانع من مشاكل .2

 القومي.
وهـو الدلتا بصفة عامة  ةالباحثلـوجود هذه المصانع في النطاق الجغرافي الذي تعيش فيه  .3

 .ومركز ومدينة ميت غمر بصفة خاصة
يجب علـى المنشآت الصناعية أن تدرك أن للتلـوث الناتج عن انبعاثات المصانع قيمة 

تكبدها الملـوث تختلف بمدى قيمة التلـوث الناتج عن التصنيع بصفة عامة وعن صناعة مادية ي
لمبدأ على الملوث ان يدفع  الطوب بصفة خاصة تحدد بنسبة طردية مع قيمة التلـوث تطبيقا
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 ،، أي انه كلما زاد التلـوث زاد سعر الضريبة علـى انبعاثات المصانع والعكس صحيحالثمن
لبيئة مراعاة األحمال البيئية لالماكـن التي توجد بها هذه المصانع وبعدها علـى جهاز شئون ا

عن الحيز العمراني وأن تحاول تصـويـر االستـراتيجيات ورسم الخطط والبرامج لتحقيق تصنيع 
عطائهـم مزايا  اخضر وتوفيق أوضاص المصانع الحالية وتشجيع المستثمرين للتصنيع النظيف وا 

ال  لـوجود آلية قابلة للتطبيق في مصر تتمشى مع الظروف المتاحة في تنافسية أعلـى وصـو 
علـى المنظومة الضريبية أن تعي إن لكل منهـما واجبات ينتج عنها حقوق تجاه نفسها  ،مصر

هذه أهـم االقـتـراحات والتوصيات  وتجاه المجتمع وهذا حتى يتيسر لنا تحقيق التنمية المستدامة
ظومة أن تأخذها بعين االعتبار لتحقيق أهدافها، والتي من بينها التي يستحسن علـى المن

 تطبيق معيار محاسبة ضرائب بيئية يتوافق مع قانون ضرائب بيئية.
التطبيقية الخاصة بتطبيق اطار محاسبي ندرة الدراسات الميدانية و  الباحثونالحظ يكما 

امة بالتطبيق علـى بعض مصانع مقـتـرح لتفعيل دور الضرائب البيئية لتحقيق التنمية المستد
نب النظرية دون إحداث أي الطوب و أن أغلب الدراسات السابقة ركزت فقط علـى شرح للجوا

انه لم سائل لتحقيق التنمية المستدامة و ، أن موضوص الضرائب البيئية يعد أحد أهـم الـو تطبيقات
بالتطبيق علـى  البحثي هذه القدر الكافي من االهتمام لدى متخذي القرار لذا سنحاول ف يأخذ

البيئية ووضع تصـور لتفعيل حالة مصانع الطوب االقـتصادية و  مصانع الطوب للتعرف علـى
 .الطوب لتحقيق التنمية المستدامة دور الضرائب البيئية علـى انبعاثات مصانع

ال بد من فرض تطبيق ضرائب بيئية علـى االنبعاثات في مصر كما تطبق ضريبة 
 ي بعض الدول األخرى.الكربون ف

 مدى االستفادة من الدراسات السابق
 البداية من حيث انتهى الباحثون اآلخرون. -1
معرفــــة مــــا هــــي أكثــــر الشــــرائح التــــي تــــتم عليهــــا البحـــــوث فــــي موضــــوص الضــــرائب البيئيــــة  -2

وتحقيــــــق التنميــــــة المســــــتدامة فكانــــــت أكثرهــــــا مــــــن العــــــاملين وأصــــــحاب مصــــــانع الطــــــوب 
الضــــرائب  مــــأمورييــــتم عليهــــا أبحــــاث كثيـــــرة وهــــي عينــــة مــــن  عينــــة لــــم البــــاحثونفأخــــذت 
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ـــــى وجهـــــاز شـــــئون  ـــــالحكم المحل وســـــكان المنطقـــــة المجـــــاورة لمصـــــانع الطـــــوب والعـــــاملين ب
 البيئة.

 معرفة استـراتيجية البحث الصحيحة. -3
 سهـولة الحصـول علـى اإلطار النظري. -4
 لمي..اتباص الخطوات التي قدمها الباحثون السابقون حـول المنهج الع -5
عقــــــد مقارنــــــة بــــــين نتــــــائج البحــــــث الحــــــالي واألبحــــــاث األخــــــرى التــــــي تــــــم إجراؤهــــــا حـــــــول  -6

ــــــون  ــــــون والســــــندات الخضــــــراء وبصــــــمة الكرب ــــــة والضــــــريبة الكرب موضــــــوص الضــــــرائب البيئي
 وتلـوث الهـواء وصناعة الطوب.

 :الحالي البحثأوجه االتفاق واالختالف مع 
 الحالي: البحثأوال أوجه االتفاق مع 

 الخطوات التي قدمها الباحثون السابقون حـول المنهج العلمي.. اتباص -1
عقــــــد مقارنــــــة بــــــين نتــــــائج البحــــــث الحــــــالي واألبحــــــاث األخــــــرى التــــــي تــــــم إجراؤهــــــا حـــــــول  -2

ــــــون  ــــــون والســــــندات الخضــــــراء وبصــــــمة الكرب ــــــة والضــــــريبة الكرب موضــــــوص الضــــــرائب البيئي
 وتلـوث الهـواء وصناعة الطوب.

 :الفجوة البحثية
عــــدم وجــــود ضــــرائب بيئيــــة بصــــفة عامــــة فــــي  االخــــتالف مــــع البحــــث الحــــالي:ثانيــــا أوجــــه 

 مصر وبصفة خاصة علـى مصانع الطوب في مصر حتى اآلن.
ـــــةنـــــدرة الدراســـــات الميدانيـــــة   -1 ــــــرح لتفعيـــــل  والتطبيقي الخاصـــــة بتطبيـــــق اطـــــار محاســـــبي مقـت

ــــــى مصـــــانع ال ـــــالتطبيق عل ـــــة المســـــتدامة ب ـــــق التنمي أن و  طـــــوبدور الضـــــرائب البيئيـــــة لتحقي
أغلــــــب الدراســــــات الســــــابقة ركــــــزت فقــــــط علـــــــى شــــــرح للجوانــــــب النظريــــــة دون إحــــــداث أي 

ـــــــات، ـــــــق التنميـــــــة  تطبيق أن موضـــــــوص الضـــــــرائب البيئيـــــــة يعـــــــد أحـــــــد أهــــــــم الــــــــوسائل لتحقي
القـــدر الكــــافي مـــن االهتمــــام لـــدى متخـــذي القــــرار لـــذا ســــنحاول  يأخـــذالمســـتدامة و انـــه لــــم 
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لطــــــوب للتعــــــرف علــــــى الحالــــــة االجتماعيــــــة مصــــــانع ا البحــــــث بــــــالتطبيق علـــــــى افــــــي هــــــذ
 واالقتصادية والبيئية على انبعاثات مصانع الطوب لتحقيق التنمية المستدامة.

اغلــــــب الدراســــــات مبنيــــــة علــــــى اإلطــــــار النظــــــري األكــــــاديمي دون النظــــــر للواقــــــع العملــــــي  -2
 .وألية تطبيقه بينما يركز البحث على الية التطبيق للواقع العملي محل البحث

 

 بحثر النظري للاإلطا
بانهـــــــا الضـــــــريبة التـــــــي تمـــــــارس تأثيــــــــرا  –عمومـــــــا  –يمكــــــــن تعريـــــــف الضـــــــريبة البيئيـــــــة 

يتمشــــــى تعريــــــف الضــــــريبة البيئيــــــة مــــــع تعريــــــف الضــــــريبة  االبيئــــــة وهكــــــذمرغوبــــــا فيــــــه علـــــــى 
ــــــي التكــــــاليف واألعـــــــباء  ــــــه ف ــــــا يدفعــــــه الفــــــرد مساهـــــــمة من ـــــــتطاعا إجباري عمومــــــا باعتبارهــــــا اق

 العامة.
محاسبة ضرائب مصانع  الصناعي أسس بيئية، القطاعيضرائب : طاق البحثيدخل في ن

ومعوقات استخدام  عام آلياتآليات ومعوقات التي تقابل مصانع الطوب بوجه ، الطوب
الناتج عن  خاص والتلوثمستلزمات إنتاج صديقة للبيئة التي تقابل مصانع الطوب بوجه 

 .المستدامة الطوب التنميةصناعة 
 

 البحثجراءات  إ 
الميداني فــي  البحثالنظريــة و  الدراسةاعتمد الباحثون علـى الجمــع بين : دوات البحثأ

 مفردة ثم عمل. 40استطالعية على عينة  دراسةعمل  م. تالبحث
لصيــاغـة اإلطار النظري والـوصـول الى الفجوة البحثيــة  البحثهدف ي: الدراسة النظريــة

المــادـة العلميــة للمــوضوص كمــا استخدم الباحثون المنهج الميداني وتم  للرســالــة من خالل تجميع
 تجميع البيــانات من مصــادرها األوليــة من خالل استمارة االستقصــاء األوليــة والتي تم توزيعها.
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 منهج البحث
ج الـوصفــي علـى المنه البحثعتمد ي يـة األتية:المنهج البحث ااستخدم الباحثون في اجراء هذ

التحليلي فــي تحليل العالقـــة بين الضرائب البيئيــة )متغيـر مستقل( التنميــة المستدامــة )متغيـر 
 تابع( فــي كــل من مصــانع الطوب ومصلحـة الضرائب المصريــة.

ـــــار عينــــــة عشوائيــــــة  المــــنهج االســــتقرائي: -1 مــــن خــــالل اســــتخدام قــــوائم االستقصــــــاء واختيـ
ـــــــــــ ــــــــــــونيين مـــــــــــن مصـ ــــــــــــة والمحاســـــــــــبين القانـ ــــــــــــان المحيطــــــــــــة بــالمنطقــ ـانع الطـــــــــــوب والسكـ

ـــــــــة  ـــــــــة مســاهـمـ ــــــــراز مــــــــدى إمكــانيـ ـــــــــة بهــــــــدف إب ـــــــــي مصلحـــــــــة الضــــــــرائب المصريـ ومــوظفـ
ـــــــذه  ـــــــانع الطــــــوب وتوجيــــــه هـ ـــــــي تشــــــجيع وتنميــــــه مصـ ـــــــة التفصيليــــــــة فـ المــعــاملــــــــة الضريبيـ

 الصناعـة نحـو التصنيع األخضر.
ـــــــاطي: -2 ـــــــع  المــــــنهج االستنبـ ـــــــي جمـ مــــــن خــــــالل اســــــتخدام األسلـــــــوب النظــــــري المكتبــــــي فـ

ـــــــا  البحــــــثالمــعلـومــــــــات عــــــن طبيعـــــــة المشكــلــــــــة محــــــل  حيــــــث ســــــيتم البحــــــث فــــــــي القضايـ
خـــــــالل مـــــــــا ورد مـــــــن شبكــــــــــة المــعلـومـــــــــات  مـــــــن البحـــــــثالفكريـــــــــة والمنهجيـــــــــة لمـــــــــوضوص 

ـــــــات  ـــــــانات والكتــــــب والبحـــــــوث والــدراسـ ـــــــة وبنــــــك المــعرفـــــــة المصــــــري وقواعــــــد البيـ الجــامــعيـ
 .البحثالســابقـــة ذات العالقـــة بمــوضوص 

مقارنــة لنظم الضرائب البيئيــة للــدول العربيــة  البحثوذلك من خالل  المنهج المقارن: -3
واألجنبيــة التي تطبق الضرائب البيئيــة لتطبيق مــا يتوافق منها مــع البيئـة المصريــة علـى 

 المنشآت الصناعيــة.
 

 البحثأدوات  
 علـى األدوات اآلتيــة: البحثعتمد يالنظريــة  الدراسة

 مراجـع قانــونيــة، مراجـع علميــة، رســائل علميــة. األدوات الرئيسيــة:
 نشرات، إحصــاءات، تقاريـر، محاضرات. ات الثانــويــة:األدو 
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 علـى األدوات اآلتيــة: البحثيعتمد البحث الميداني: 
 25تم استخدام برنامج الحزم اإلحصــائيــة للعلـوم االجتمــاعيــة  أسلـوب التحليل اإلحصــائي:

SPSS. برنامج الحزم  وتم التحليل اإلحصــائي بــاستخدام الحاسب اآللي من خالل
 عن أربعـة أقســام: عبارةوهي  ثاإلحصــائيــة تم استخدام استمارة االستبــانــة ألنها مناسبه للبح

القسم األول: المــعلـومــات العــامــة، القسم الثاني: الضرائب البيئيــة، القسم الثالث: التنميــة 
 .لـى تحقيق التنميــة المستدامــةالمستدامــة، القسم الرابع: أثر الضرائب البيئيــة ع

 الكتب........الخ( –المؤتمرات  –النشرات العلميــة  –المقاالت  –)المراجـع العربيــة واألجنبيــة 
 يتكـون -مجتمــع البحث )يتكـون مجتمــع البحث من عمال/ أصحاب مصــانع الطوب( 

يتكـون مجتمــع البحث من  -ـةمن المــوظفــين بمصلحـة الضرائب المصريـ البحثمجتمــع 
 محاسبين قانــونيين.

 يتكـون مجتمــع البحث من كل من يؤثر ويتأثر بانبعاثات مصــانع الطوب.
 

 البحثمجتمع  
 ويؤثرونيتكـون مجتمع البحث من جميع األطراف المتعاملين مع مصانع الطوب 

 :يتمثلـون في اآلتي ( فرد373عددهم )ويتأثرون باألداء البيئي و 
 ( فرد280ويتمثل عدد مفردات مجتمع البحث من ): مصانع الطوب.  
  :( فرد41ويتمثل عدد مفردات مجتمع البحث من )مأموري الضرائب.  
 :( فرد34ويتمثل عدد مفردات مجتمع البحث من ) مراقبي الحسابات.  
 ( فرد18عدد ) بإجمالي: أخرى.  
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 البحثعينة  
ـــــم إختيـــــار  (2000)ثاميســـــون، لـــــة ســـــتيفن ثامبســـــونمعادباســـــتخدام عينـــــة البحـــــث  ت

 توزيع استمارة االستقصاء لقياس النتيجة وتم
= n 

من )عمال  البحثمن خالل المعادلة السابقة لحساب حجم عينة  ة:حساب حجم العين
 مأموري(، وتم أخذ مسح شامل لك من: عينة )162وأصحاب المصانع( كان حجم العينة )

( وأخرى )المجتمع الخارجي للمصانع( 34و)المحاسبون القانوي( بعدد ) (41الضرائب( بعدد )
 (.255) البحث(، وأصبح إجمالي عينة 18بعدد )

 z  1.96وتساوي  0.95الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة   
 d  0.05نسبة الخطأ وتساوي     
 p  = 0.50نسبة توفر الخاصية والمحايدة 
 .البحثلموضوص  البحثمجتمع مدى استجابة قائمة ب -1
 الملوثات البيئية وانواعها. علىاستمارة قياس مدي التعرف  -2
 عبارة(. 72عن المفاهيم والمشكالت البيئية مكونة من ) استبانةاستمارة  -3
  البحثثبات أداة: 

 :الضرائب البيئيةثبات عبارات استبيان 
 يم مــعــامالت الثبــات جميعها قيم أن ق الضرائب البيئيةثبات عبارات استبيان  يتضح من

(، 0.713، 0.793، 0.864، 0.755، 0.792مرتفعـة حيث بــلغت قيم مــعــامل الثبــات )
لعـبــارات القسم الثاني ))اإلطار المحاسبي، ضرائب بيئيــة، اقـتصــاديــا(، اجتمــاعيــا، بيئيــا( 

( وهي قيمــة مرتفعـة، 0.878لقسم الثاني )علـى التوالي، وكــانت قيمــة ألفا إلجمــالي ا
مكــانيــة االعتمــاد علـى  وتشيـر هــذه القيم من مــعــامالت الثبــات إلى صالحيــة العـبــارات وا 

 نتائجــها والـوثوق بها.
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  ثبــات عـبــارات القسم الثالث: التأثيـرات البيئيــة الناتجـة عن انبعــاثات المصــانع  يتضح
 أن قيم مــعــامالت الثبــات جميعها قيم مرتفعـة حيث قـتها بــالتنميــة المستدامــةوعال

(، لعـبــارات القسم الثالث 0.999، 0.998، 0.999بــلغت قيم مــعــامل الثبــات )
)اقـتصــاديــا، اجتمــاعيــا، بيئيــا( علـى التوالي، وكــانت قيمــة ألفا إلجمــالي القسم الثاني 

( وهي قيمــة مرتفعـة، وتشيـر هــذه القيم من مــعــامالت الثبــات إلى صالحيــة 0.999)
مكــانيــة االعتمــاد علـى نتائجــها والـوثوق بها.  العـبــارات وا 

  ثبــات عـبــارات القسم الرابع: أثر تطبيق الضرائب البيئيــة علـى انبعــاثات يتضح
أن قيم مــعــامالت الثبــات جميعها قيم مرتفعـة  ـة المستدامــةالمصــانع فــي تحقيق التنميـ

(، لعـبــارات القسم الثالث 0.645، 0.824، 0.896حيث بــلغت قيم مــعــامل الثبــات )
)اقـتصــاديــا، اجتمــاعيــا، بيئيــا( علـى التوالي، وكــانت قيمــة ألفا إلجمــالي القسم الثاني 

ة مرتفعـة، وتشيـر هــذه القيم من مــعــامالت الثبــات إلى صالحيــة ( وهي قيمــ0.887)
مكــانيــة االعتمــاد علـى نتائجــها والـوثوق بها.  العـبــارات وا 

تم حســاب مــعــامالت ارتبــاط كــل بعد من أبعــاد  صدق االتساق الــداخلي لالستبيــان:
بعد والتي نتجت عن تطبيق االستبيــان علـى عينــة مبدئيــة، وقامت االستبيــان بــالــدرجـة الكــليــة لل

صدق االتســاق الــداخلي ألبعــاد القسم : بحســاب صدق اإلتســاق الــداخلي كــاآلتي الباحثون
نجد أن مــعــامل االرتبــاط بين أبعــاد القسم الثاني: الضرائب البيئيــة الثاني: الضرائب البيئيــة 

جم (، ممــا يؤكد علـى صدق 0.05ــالي القسم الثاني: الضرائب البيئيــة مــعنــويــة عند مستوى )وا 
االتســاق الــداخلي ألبعــاد القسم الثاني: الضرائب البيئيــة وبــلغت قيم مــعــامل إرتبــاط بيـرسون 

ـاعيــا، ثالثا: بيئيــا( علـى ( لكــل من )أوال: اقـتصــاديــا، ثانيــا: اجتمـ0.812، 0.895، 0.909)
 التوالي، وهي قيم تـؤكد علـى صدق أبعــاد القسم الثاني: الضرائب البيئيــة.
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صدق االتســاق الــداخلي ألبعــاد القسم الثالث: التأثيـرات البيئيــة الناتجـة يتضح ثبات عبارات 
 .المستدامــةعن انبعــاثات المصــانع وعالقـتها بــالتنميــة 

جمــالي القسم الثالث مــعنــويــة عند  نجد أن مــعــامل االرتبــاط بين أبعــاد القسم الثالث وا 
(، ممــا يؤكد علـى صدق االتســاق الــداخلي ألبعــاد القسم الثالث: الضرائب 0.05مستوى )

يــا، اجتمــاعيــا، بيئيــا( ( لكــل من )اقـتصــاد0.999البيئيــة وبــلغت قيم مــعــامل إرتبــاط بيـرسون )
 علـى التوالي، وهي قيم تـؤكد علـى صدق أبعــاد القسم الثالث.

صدق االتســاق الــداخلي ألبعــاد القسم الرابع: أثر تطبيق الضرائب يتضح ثبات عبارات 
 .البيئيــة علـى انبعــاثات المصــانع فــي تحقيق التنميــة المستدامــة

جمــالي القسم الرابع مــعنــويــة عند  نجد أن مــعــامل االرتبــاط بين أبعــاد القسم الرابع وا 
(، ممــا يؤكد علـى صدق االتســاق الــداخلي ألبعــاد القسم الرابع وبــلغت قيم 0.05مستوى )

يــا( ( لكــل من )اقـتصــاديــا، اجتمــاعيــا، بيئ0.725، 0.911، 0.866مــعــامل إرتبــاط بيـرسون )
 علـى التوالي، وهي قيم تـؤكد علـى صدق أبعــاد القسم الرابع.

 

 إجراءات التطبيق
 التزم الباحثون عند إجراء البحث بالمحددات اآلتية:

عمال/ أصحاب مصانع الطوب ومحاسبين على عينة من  البحث اقتصرالحدود البشرية: 
 . ان منطقة مصانع الطوبومأموري الضرائب وموظفي جهاز شئون البيئة وسك نقانونيو 
 . مصانع الطوب بمركز ومدينة ميت غمرتم اختيار  المكانية:الحدود 

 . 2020 - 2019 الفترة منخالل  البحثق يطبتم تالحدود الزمانية: 
دور الضرائب البيئية على انبعاثات مصانع  على فاعلية البحث اقتصرالحدود الموضوعية: 

 . المستدامة لتحقيق التنمية البحثالطوب محل 
الضريبي علـى حسب األماكـن األكثر احتياجا ويزيد  زأو الحافمنح الخصم : الباحثون يوصىو 

الحافز كلما كانت المصانع في أماكـن صناعية وليست سكـنية وتقل كلما كانت بالقرب من 
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تصاعدية للضريبة وعلـى حسب نوص  وبأسعارالتجمع السكاني وعلـى حسب نسب التلـوث 
زالة آثار التلـوث النشا ط والكيان القانوني وحجم رأسمال المنشاة وذلك بهدف الحد من وا 
 لذلك ال بد من صياغة حقوق والتزامات الممول الضريبية من خالل التحفيز والردص -.البيئي

 الباحثونوصى كما يكي تتكامل المنظومة الضريبية وتحقيق أهدافها الثالثة بالتساوي معا 
 لمجلس األعلـى للضرائب.بتقديم إنشاء ا

ــــــات القــــــرار شــــــجرة خــــــالل مــــــن ـــــــراف )متطلب ــــــار الرئيســــــية االعت ــــــة الضــــــرائب لمعي  البيئي

 المحتملة( وااللتزامات
ـــــــــرار هــــــــــو تلخـــــــــيص  ـــــــــرح محـــــــــل إن غـــــــــرض شـــــــــجرة الق  البحـــــــــثاإلطـــــــــار المحاســـــــــبي المقت

ـــــــةو  ـــــــة وااللتزامـــــــات المحتمل ــــــــراف الرئيســـــــية لمعيـــــــار الضـــــــرائب البيئي  وتوجـــــــد متطلبـــــــات االعت
ــــــراف بــــــااللتزا ــــــان إمــــــا االعت ــــــراف بــــــااللتزام الضــــــريبي المحتمــــــل  محالت ــــــي أو عــــــدم االعت البيئ

 الناتج عن تلوث بيئي حالي.
ـــــي  - ـــــراف بالقيـــــاس البيئ ـــــات  –االعتـــــراف )االعت القيـــــاس مـــــن خـــــالل شـــــهادة قيـــــاس االنبعاث

ــــوث حــــالي أو أصــــل ضــــريبي  –االلكترونيــــة معتمــــدة  ينــــتج عنهــــا إمــــا التــــزام نــــاتج عــــن تل
حــــوافز/ خصــــم  –فصــــاح عــــن االلتــــزام / األصــــل الضــــريبي فــــي اإلقــــرار الضــــريبي اإل –

 تنمية مستدامة(. –قوائم مالية بيئية  –ضريبي 
يضــــــاف الــــــى قائمــــــة التكلفــــــة والعائــــــد البيئــــــي بنــــــد الضــــــرائب البيئيــــــة بعــــــد صــــــافي الــــــربح  -

المحاســــــبي فينــــــتج صــــــافي الــــــربح المحاســــــبي بعــــــد خصــــــم الضــــــرائب البيئيــــــة وهــــــو يمثــــــل 
 الربح الحقيقي المنشأة محل البحث.صافي 

عـــــــــدم االعتـــــــــراف )عـــــــــدم االعتـــــــــراف وتطبيـــــــــق الخطـــــــــوات الســـــــــابقة ينـــــــــتج عنـــــــــه الغـــــــــاء  -
 تنمية مستدامة(.  –الترخيص 
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 التطبيقية  البحث  نتائج
 الي: الباحثونمن خالل استخدام البيانات االحصائية وصدق االدلة الدراسية توصل 

العديد من النتائج التي توضح مدي  إلىالبحث  وتوصل :وقد توصل البحث الى النتائج اآلتية
 .الضرائب البيئية في تحقيق التنمية المستدامةارتباط موضوص فاعلية 

ثبت صحة الفرض األول: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فرض الضرائب البيئية  .1
 والحد من انبعاثات المصانع لتحقيق التنمية المستدامة.

رتباطية بين فرض الضرائب البيئية والحد من انبعاثات المصانع لتحقيق عالقة احيث توجد 
 التنمية المستدامة 

والحد من انبعاثات المصانع لتحقيق العالقة االرتباطية بين فرض الضرائب البيئية  (:1جدول)
 التنمية المستدامة

 ضرائب بيئية المتغيرات
 الداللة المعنوية معامل ارتباط

ات المصانع لتحقيق التنمية المستدامة الحد من انبعاث
 0.001 **0.689 اقتصاديا  

الحد من انبعاثات المصانع لتحقيق التنمية المستدامة 
 0.001 **0.677 اجتماعيا  

الحد من انبعاثات المصانع لتحقيق التنمية المستدامة في 
 0.001 **0.672 تحقيق التنمية المستدامة بيئيا  

( بين فرض الضرائب البيئية وكل من 0.01عنوية عند مستوى )م ارتباطيةعالقة  دوجت
)الحد من انبعاثات المصانع لتحقيق التنمية المستدامة اقـتصاديا، الحد من انبعاثات المصانع 
لتحقيق التنمية المستدامة اجتماعيا، الحد من انبعاثات المصانع لتحقيق التنمية المستدامة 

 .( علـى التوالي0.672، 0.677، 0.689) طاإلرتبابيئيا( وبلغت قيم معامل 
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ثبت صحة الفرض الثاني: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الضرائب البيئية وتحقيق .2
 التنمية المستدامة.

 بين الضرائب البيئية وتحقيق التنمية المستدامة التالي: إرتباطيةعالقة حيث توجد 
 المستدامة التنمية وتحقيق البيئية ئبالضرا فرضية بين االرتباطالعالقة (: 2جدول)

 المتغيرات
النظم الضريبية األجنبية في 

وضع إطار محاسبي 
 للضرائب البيئية

 ضرائب بيئية

معامل  
 ارتباط

الداللة 
الداللة  معامل ارتباط المعنوية

 المعنوية
تحقيق التنمية المستدامة 

 0.001 **0.647 0.001 **0.696 اقتصاديا  
المستدامة  تحقيق التنمية

 0.001 **0.569 0.001 **0.578 اجتماعيا  
 0.01 *0.159 0.02 *0.148 تحقيق التنمية المستدامة بيئيا  
 0.001 **0.542 0.001 **0.559 إجمالي التنمية المستدامة

( بــــــــين االســــــــتفادة مــــــــن الــــــــنظم 0.05توجــــــــد عالقــــــــة إرتباطيــــــــة معنويــــــــة عنــــــــد مســــــــتوى ) .أ
محاســــــبي للضــــــرائب البيئيــــــة وكــــــل مــــــن )تحقيــــــق  الضــــــريبية األجنبيــــــة فــــــي وضــــــع إطــــــار

التنميـــــــة المســـــــتدامة اقــــــــتصاديا، تحقيـــــــق التنميـــــــة المســـــــتدامة اجتماعيـــــــا، تحقيـــــــق التنميـــــــة 
، 0.696) اإلرتبـــــاطالمســـــتدامة بيئيـــــا، إجمـــــالي التنميـــــة المســـــتدامة( وبلغـــــت قـــــيم معامـــــل 

 ( علـى التوالي.0.559، 0.148، 0.578
ــــــة عنــــــد .ب ــــــة إرتباطيــــــة معنوي ــــــين فــــــرض الضــــــرائب البيئيــــــة 0.05مســــــتوى ) توجــــــد عالق ( ب

وكـــــل مـــــن )تحقيـــــق التنميـــــة المســـــتدامة اقــــــتصاديا، تحقيـــــق التنميـــــة المســـــتدامة اجتماعيـــــا، 
ـــــــيم معامـــــــل  ـــــــة المســـــــتدامة( وبلغـــــــت ق ـــــــا، إجمـــــــالي التنمي ـــــــة المســـــــتدامة بيئي ـــــــق التنمي تحقي

 .( علـى التوالي0.542، 0.159، 0.569، 0.647) اإلرتباط
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ر اإلنحدار المتعدد ألثر وضع إطار محاسبي وتطبيق الضرائب البيئية اختبا(: 3)0جدول
 علـى تحقيق التنمية المستدامة اقـتصاديا

 المتغيـرات المستقلة
معامل 
اإلنحدار 

(B) 
قيمة 
 (tت )

مستوى 
 المعنوية

معامل 
اإلرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 

(R2) 
قيمة ف 

(F) 
مستوى 
 المعنوية

- 0.071- الثابت
0.212 0.8 

 0.001 7.489 0.529 اإلطار المحاسبي 0.001 139.079 0.525 0.724
 0.001 4.630 0.469 ضرائب بيئية

ـــــر كـــــل مـــــن  يتضـــــح مـــــن الجـــــدول الســـــابق لنتـــــائج تحليـــــل االنحـــــدار المتعـــــدد لدراســـــة أث
وضــــــــع إطـــــــــار محاســـــــــبي وتطبيــــــــق الضـــــــــرائب البيئيـــــــــة علـــــــــى تحقيـــــــــق التنميـــــــــة المســـــــــتدامة 

( وهــــــــي قيمــــــــة دالــــــــة 0.724( للنمــــــــوذج بلغــــــــت )Rمعامــــــــل االرتبــــــــاط ) اقـــــــــتصاديا أن قيمــــــــة
( لــــــذا توجــــــد عالقــــــة ارتباطيــــــة بــــــين كــــــل مــــــن وضــــــع إطــــــار 0.01إحصــــــائيا عنــــــد مســــــتوى )

 محاسبي وتطبيق الضرائب البيئية وتحقيق التنمية المستدامة اقـتصاديا.
( لالنحــــــــدار المتعــــــــدد R2تبــــــــين مــــــــن خــــــــالل الجــــــــدول الســــــــابق أن معامــــــــل التحديــــــــد )

ـــــت )ك ـــــق الضـــــرائب 0.525ان ــــــر كـــــل مـــــن وضـــــع إطـــــار محاســـــبي وتطبي ـــــؤ بتأثي ـــــاك تنب ( وهن
ــــــــى تحقيـــــــق التنميـــــــة المســـــــتدامة اقــــــــتصاديا بنســـــــبة ) ( وباختبـــــــار معنويـــــــة %52.5البيئيـــــــة عل
( بمســــــتوى معنويــــــة 139.079نمــــــوذج اإلنحــــــدار باالعتمــــــاد علـــــــى قيمــــــة )ف( التــــــي بلغــــــت )

 نحدار.( مما يؤكد علـى معنوية نموذج اال0.001)
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اختبار اإلنحدار المتعدد ألثر وضع إطار محاسبي وتطبيق الضرائب البيئية علـى (: 4جدول)
 تحقيق التنمية المستدامة اجتماعيا

 المتغيـرات المستقلة
معامل 

اإلنحدار 
(B) 

قيمة ت 
(t) 

مستوى 
 المعنوية

معامل 
اإلرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 

(R2) 

قيمة ف 
(F) 

مستوى 
 المعنوية

- ابتالث
0.254 

-
0.568 0.6 

 0.001 4.768 0.446 اإلطار المحاسبي 0.001 77.005 0.374 0.616
 0.001 4.287 0.575 ضرائب بيئية

يتضح من الجدول السابق لنتائج تحليل االنحدار المتعدد لدراسة أثر كل من وضع إطار  
امة اجتماعيا أن قيمة معامل محاسبي وتطبيق الضرائب البيئية علـى تحقيق التنمية المستد

( لذا 0.01( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )0.724( للنموذج بلغت )Rاالرتباط )
توجد عالقة ارتباطية بين كل من وضع إطار محاسبي وتطبيق الضرائب البيئية وتحقيق 

 التنمية المستدامة اجتماعيا.
( 0.525( لالنحدار المتعدد كانت )R2تبين من خالل الجدول السابق أن معامل التحديد ) 

وهناك تنبؤ بتأثيـر كل من وضع إطار محاسبي وتطبيق الضرائب البيئية علـى تحقيق 
( وباختبار معنوية نموذج اإلنحدار باالعتماد %52.5التنمية المستدامة اجتماعيا بنسبة )

ـى ( مما يؤكد عل0.001( بمستوى معنوية )139.079علـى قيمة )ف( التي بلغت )
 .معنوية نموذج االنحدار
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ختبار اإلنحدار المتعدد ألثر وضع إطار محاسبي وتطبيق الضرائب البيئية علـى ا(: 5جدول)
 تحقيق التنمية المستدامة بيئيا

 المتغيـرات المستقلة
معامل 
اإلنحدار 

(B) 
قيمة ت 

(t) 
مستوى 
 المعنوية

معامل 
اإلرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 

(R2) 
قيمة ف 

(F) 
وى مست

 المعنوية
 0.001 139.079 0.525 0.724 0.8 0.212- 0.071- الثابت

 0.001 7.489 0.529 اإلطار المحاسبي
 0.001 4.630 0.469 ضرائب بيئية

ـــــر كـــــل مـــــن  يتضـــــح مـــــن الجـــــدول الســـــابق لنتـــــائج تحليـــــل االنحـــــدار المتعـــــدد لدراســـــة أث
ــــة علـــــى تحقيــــ ق التنميــــة المســــتدامة بيئيــــا أن وضــــع إطــــار محاســــبي وتطبيــــق الضــــرائب البيئي

( وهـــــــي قيمـــــــة دالـــــــة إحصـــــــائيا عنـــــــد 0.724( للنمـــــــوذج بلغـــــــت )Rمعامـــــــل االرتبـــــــاط ) قيمـــــــة
( لــــذا توجـــــد عالقــــة ارتباطيـــــة بــــين كــــل مـــــن وضــــع إطـــــار محاســــبي وتطبيـــــق 0.01مســــتوى )

 الضرائب البيئية وتحقيق التنمية المستدامة بيئيا.
( لالنحــــــــدار المتعــــــــدد R2تحديــــــــد )تبــــــــين مــــــــن خــــــــالل الجــــــــدول الســــــــابق أن معامــــــــل ال

ـــــت ) ـــــق الضـــــرائب 0.525كان ــــــر كـــــل مـــــن وضـــــع إطـــــار محاســـــبي وتطبي ـــــؤ بتأثي ـــــاك تنب ( وهن
ـــــا بنســـــبة ) ـــــة المســـــتدامة بيئي ـــــق التنمي ــــــى تحقي ـــــة عل ـــــة نمـــــوذج %52.5البيئي ـــــار معنوي ( وباختب

ــــــــــي بلغــــــــــت ) ـــــــــــى قيمــــــــــة )ف( الت ــــــــــة 139.079اإلنحــــــــــدار باالعتمــــــــــاد عل ( بمســــــــــتوى معنوي
 ؤكد علـى معنوية نموذج االنحدار.( مما ي0.001)

ــــــھعلـــــــى أ البــــــاحثون زكــــــوير  ــــــي تجمــــــع بــــــين النمــــــو  هيكلةةةةةة ة مي االقـــــــتصاد بالطريقــــــة الت
وحمايــــــــــة البيئــــــــــة وبالتــــــــــالي بنــــــــــاء وحمايــــــــــة التنميــــــــــة االجتماعيــــــــــة واإلنســــــــــانية االقـــــــــــتصادي 

 .خالل نم األخضراالقـتصاد 
ــــلتعــــرف علـــــى حالــــة مصــــانع الطــــوب االقـــــتصادية ا -1 ووضــــع تصـــــور  والبيئيــــة ةواإلجتماعي

لتفعيـــــــــل دور الضـــــــــرائب البيئيـــــــــة علــــــــــى انبعاثـــــــــات مصـــــــــانع الطـــــــــوب لتحقيـــــــــق التنميـــــــــة 
 المستدامة.
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اغلـــــب الدراســـــات مبنيـــــة علــــــى اإلطـــــار النظـــــري األكـــــاديمي دون النظـــــر للــــــواقع التطبيـــــق  -2
بينمــــــا يركــــــز البحــــــث علــــــى اليــــــه التطبيــــــق للواقــــــع العملــــــي محــــــل  العملــــــي وآليــــــة تطبيقــــــه

 البحث.
 نفيذ ذلك.لن يتحقق ذلك إال من خالل موارد بشرية مؤهلة لتو  -3

 

 البحثتوصيات  
 ومن أهم التوصيات التي يقدمها الباحثون ما يلي:

 يلي:بما  ونحثاالبوصى ي البحثباستقراء 
 إصدار مــعيــار محاسبـة بيئيــة. .1
 الضرائب بي مقـتـــرح لتفعيل دورإصدار مــعيــار ضرائب بيئيــة من خالل إطار محاس .2

 البيئيــة فــي تحقيق التنميــة المستدامــة.
االستفادة من النظم الضريبيــة االجنبيــة بإصدار قانــون ضرائب بيئيــة يتوافق مــع  .3

الضرائب البيئيــة ليتم من خالله تنفــيذ تطبيق دور الضرائب البيئيــة فــي  مــعيــار
 المستدامــة. تحقيق التنميــة

أن تعتبر التكــاليف البيئيــة من التكــاليف واجبـة الخصم ضريبيــا لتشجيع  كمــا يجب .4
 علـى االلتزام البيئي والتصنيع األخضر المستدام. الصناعيالقطاص 

 أن يتم عمل حســاب الكتـــرونى بكــلمــة مرور واسم مستخدم لكــل مصنع علـى المــوقع .5
 http://www.eeaa.gov.egزارـة البيئـة الرسمي لجــهاز شئون البيئـة التابع لـو 

  مثل
ــرونى من خالل صفحـة جربـة مصلحـة الضرائب بتقديم خدمــات اإلقرار الكتـت

يقوم صــاحب المصنع بطبــاعـة تقريـر انبعــاثات مصنعـة بصفـة دوريــة ولتكـون الممــول و 
ــا بصفـة دوريــة ووضعها فــي ملف لحســاب نسبـة الضرائب البيئيــة هريشأسبوعيــا أو 

مميزات ألنها تتميز بــالــدقـــة والحيــاديــة والسرعـة وتقليل عبء بعدة وتتميز هــذه الطريق 

http://www.eeaa.gov.eg/
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نبعــاثات التي يطالب بها المصنع و اإل شهادةرسوم و من أين يستطيع الحصـول علـى 
ــع الجــهاز بنفس البيــانات و تقليل التكــاليف علـى المصنع و تـــرى أنها تكـون متفقـــة م

أن هــذه هي الطريق األفضل للحصـول علـى شهادـة نتائج قيــاســات االنبعــاثات  الباحثون
 الخاصـة بــالمصنع.
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ABSTRACT 

The study aims to determine the impact of environmental taxes on 

sustainable development and to achieve the objectives of the study, the 

researchers used the introspective method and descriptive analytical 

approach in the theoretical aspect of the study, but the field side 

conducted a field study and distributed the questionnaire form to a 

number (255) individually and used statistical analysis to confirm the 

validity of study tasks in the field of study. 

The most important results include: 

1. Environmental taxes on factory emissions achieve sustainable 

development. 

2.Develop environmental awareness and provide training-capable 

employment for sustainability. 

3.The tax system can eliminate or reduce negative environmental 

impacts, both in terms of an environmental tax, incentives, and 

accelerated depreciation of environmentally friendly enterprises. 
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The most important recommendations include:  

1.Issuing an environmental accounting standard and an environmental 

tax standard through a proposed accounting framework to activate 

the role of environmental taxes in achieving sustainable 

development. 

2.Take advantage of foreign tax systems by passing an environmental 

tax law that complies with the environmental tax standard through 

which the application of the role of environmental taxes in achieving 

sustainable development is implemented. 

3.The imperative to link taxes to licenses and renew annually with the 

tax return is also linked to the national number of the fund and in the 

case of serious environmental risk the establishment is closed 

immediately, and the financier is prohibited from engaging in any 

commercial, industrial, agricultural or other activity that arises either 

the financier or any of his relatives up to the fourth degree to prevent 

manipulation of the loopholes of the law.  
 


