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 تحقيق التوازن االقتصادى والبيئيالضريبية لالسياسةر  أث
 دراسة مق ارنة

        .             [61] 
 الحافظ عبد حمدأ مروة -(6)الباسط عبد فوزى وائل -(6)البر عبد حسين عمرو

  شمس عين جامعة، التجارة كمية( 0
 

 المستخلص
سياسة الضريبية التي تحقق عائد لمدولة من المشروعات لم انتتمخض مشكمو الدراسة 

المالية السياسةأنيا أحد أدوات و األخرى  السياسةالتي تحدث تموث لمبيئة مكانة ىامو بين 
، وذلك بفضل أدواتيا المتعددة التي ألعظم في تحقيق األىداف المتعددةالتي تقوم بالدور ا

والقضاء عمى  االقتصاديةفي تحقيق التنمية  االقتصاديةالسياسةتعد من أىم األدوات 
لمدراسة وىى  الرئيسية، وىنا توضح المشكمو والبيئي المشاكل التي تعوق االتوزان األقتصادي

حدث تموث لتحقيق التوازن الضريبية التي يتم تنفيذىا عمى المشروعات التي تالسياسةما أثر 
 .ئياألقتصادي والبي

تحقيق التوازن ان اليدف الرئيسي لمدراسة ىو محأولو دراسة أثر السياسة الضريبية ل
: معرفو تعريف ف من خالل مجموعو أىداف فرعيو ىي، ويتحقق ىذا اليداألقتصادي والبيئي

معرفو االقتصادي والبيئي، و يبيو بالتوزان الضر  اثر السياسة، معرفة الضريبيةالسياسة 
 .أىميتيا وأنواعيااالعفاءات الضريبية وما 

من اجل تحقيق ىدف الدراسة اعتماد الباحثون عمى المنيج العممى فى اجراء دراسة 
نظرية ومقارنة من خالل جمع بيانات فعمية من الشركة العامة لالدوات الخزف 

انات بار فروض الدراسة وتحميل البي(، وذلك من اجل اخت)مصنع االدوات الصحيةوالصيني
 .وتفسير النتائج

 :شممت فروض الدراسة مايمى
 قتصادي.الضريبية والتوازن االالسياسة بين معوية توجد عالقة جوىرية ذاتداللو : الفرض االول

 .الضريبية والتوازن البيئيالسياسة بين معنويةذات داللو  توجد عالقة جوىرية: لثانىاالفرض 
 :تم التوصيل الى النتائج التالية قد
تأثير لمسياسات الضريبية عمى التوزان ال يوجد 7100الى عام  7113أن الفنره من عام  -1

لضريبية لمسياسات ايوجد تأثير معنوي  7103الى  7107االقتصادى،اما الفتره من عام 
 .عمى التوزان االقتصادى
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ال يوجد تأثير لمسياسات الضريبية عمى التوزان  7100الى 7113 أن الفنره من عام -2
ات الضريبية لمسياس يوجد تأثير معنوي 7103الى عام  7107اما الفتره من عام االبيئى ،

 عمى التوزان االبيئى

 :ىميا مايمىأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات ومن أوفى ضوء النتائج السابقة قد 
  انتصمم مكونات السياسة الضريبية فى ضوء عالقات التناسق والترابط بين اجزاءاىا ويجب

 أن توازن بين العدالة والفعالية والبساطة. 

  عمى التطور المستمر لالجيزة القائمة بتنفيذ السياسة البيئية عن يجب العمل المستمر
 لمقيام باعماليا.والمعدات لالزمة طريق تدريب العاممين بيا وتوفير االجيزة 

  ضروة وجود اعفاءات ضريبية مشجعو فى مجال الحفاظ عمى البيئة من التموث وذلك
لتجنب اضرار أقتصادية واجتماعية وصحية بالغو نتيجة التموث من االفضل تجنب 

 . وذلك لمتشجيع لمحفاظ عمى البيئةالمشكمة قبل وقوعيا اى تجنب التموث قدر االمكأن

 

 المقدمة
عتبار أن اقتصادي بسات ىامو عمى النشاط االالسياسة الضريبية ليا إنعكاال شك أن 

من أىم العناصر السيادية لمدولة مما يؤدي إلي حدوث عجز في الموازنة العامة الضرائب 
لمدولة ولتقميل المجوء إلي األصدار النقدي لمواجيو ىذا العجز وما يصاحب ذلك من الضغوط 

 .(07-00 ص. 7107، الشرقاوي العزيز عبد أحمد)التضخمية 
ن النظام االقتصاديةأن السياسة الضريبية ماىى اإل جزء من السياسة   الضريبي لمدولة وا 

 تحقيق السياسة فإن لتمك عممية ترجمة ىو بل االسياسة الضريبية أدوات من أداة فقط ليس
 من جية االقتصاديةالسياسات  بقية وبين جية من السياسة الضريبية مكونات بين التناسق

 عنايات)أىدافيا  تحقيق في لمسياسة النجاح لتحقيق والحتمية الضرورية األمور من أخرى ويعد
 .(11ص،  0661، حامد

 وكما والسياسية، واألجتماعية االقتصادية النواحي جميع فى ىام دورا تمعب اليوم انيا
 الدولة اإليرادات عمى كبير تأثير ليا والتى الضريبية اإلعفاءات سياسة باستخدام الدولو تقوم
 وتحقيق البيئة حماية أجل ومن لمبيئة المموثة لمشركات الضريبية األعفاءات بمنح الدولة وتقوم
يضا البيئى التوزان  المعروضة الكمية تسأوى طريق عن قتصادياال التوزان تحقيق أجل من وا 

 الضريبية لإلعفاءات محدد تعريف ىناك يكن لم اإلنتاج، من المطموبة الكمية مع اإلنتاج من
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 محدد تعريف في حصره صعوبة إلي أدى أشكالو وتنوع وأغراضو وتطوره مفيومو إلتساع وذلك
 (.01 ص، 7117، رفاعي شريف)

أن كل دول تيدف الى تحقيق أىداف السياسة الضريبية ىى اىداف فرعية تنبثق من 
لمدولة ىى جزء من سياستيا  االقتصاديةاألىداف  العامة لممجتمع عمى إعتبار أن السياسة 

وتسعي من خالليا الى تحقيق أىدافيا كما أن أىدافيا تختمف بين الدول المتقدمة ، العامة
التى تعيشيا ىذه الدول  االقتصاديةاالختالف الى طبيعة المشاكل  والدول النامية ويرجع

، وحيث أجماع عمماء المالية العامة أن أىداف ىدافىى التي تحدد األ االقتصاديةفالمشكمة 
التى  االقتصاديةالضريبية ال تختمف فى طبيعتيا العامة بين الدول وان اختمفت فى الفمسفة 

  (Monzer Kanf , 1997, p147أختمفت فى درجة تقدميا االقتصادى ) ، و تؤمن بيا
 االقتصادية العولمة فكر و أعتماد، رقعتة و أتساع األقتصادي النشاط مع ذلك تطور

 البيئية المشاكل إفرازاتيا بين ومن، حجميا وطبيعتيا مع تتوافق إفرازات المعطيات ليذه وجعل
السمبية   آثارىا من التخفيف أساليب في إلي البحث بالدول ودفعت تفاقما إزدادت التي

http://mawdoo3.com . 
إن حماية البيئة واجب كل أنسان ألن المجتمع الراقي ىو الذي يحافظ عمى بيئتو 

مكن ويحمييا من أي تموث أو أذى ألنو جزء منيا، لذلك تمجا الدولو إلي السياسة الضريبية م
أن تكون نوع من أنواع العقاب أو الحوافز من أجل تحقيق التوزان بيئي والحفاظ عمييا من 

 التموث. 
 

 الدراسةمشكلة  
مد عميوه، / مح 7101أجمعت معظم الدراسات السابقة مثل دراسة )ايياب مدبولى، 

( وآراء المتخصصين عمي األىمية 7115، / مؤيد ساطى 7117،/ شريف رفاعي 7102
لضريبية من خالل أستخدام سياسة اإلعفاءات البيئية من أستخدام سياسات و  االقتصادية

 الضريبية لتحقيق التوزان األقتصادي والبيئي.
الضريبية التي تحقق عائد لمدولة من المشروعات التي تحدث تموث لمبيئة  السياسةحتمت ا

مالية التي تقوم بالدور األعظم في ال ألنيا أحد أدوات السياسةمكانة ىامو بين السياسة األخرى
التي تعد تحقيق األىدافالمتعددة التي ينشدىا االقتصاد الوطني، وذلك بفضل أدواتيا المتعددة 

http://mawdoo3.com/
http://mawdoo3.com/
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والقضاء عمي المشاكل  االقتصاديةفي تحقيق التنمية  االقتصادية من أىم األدوات السياسة
 صناعة األدوات الصحية من أىم ، وانر االأقتصادي والحفاظ عمي البيئةالتي تعوق األستقرا

، وتتمثل فى ظيور األنبعاثات فى اليواء والتربة نتيجة خطر الصناعات ثاثيرًا عمي البيئةأو 
بعض المواد التي تنتشر فى اليواء بمساعده تصاعد كميات كبيرة من األتربة و  عممية التصنيع

 ؤثر عمي التربة، وىذهتج مخالفات صمبة تالعوامل الطبيعية مثل الرياح وكذلك أيضا ين
فتصيبة ببعض األمراض منيا التحجر  ارة تؤثر بالسمب عمي صحة األنساناالنبعاثات الض

، وتؤثر االتربةأمراض العيون الناتجة من و  األمراض الجمدية والنفسيةو  الرئو وااللتياب الرئوي
  .الكساراتمن ر فى الضوضاء الناتج عمي حاسة السمع لدي العاممين بسب التعرض المستم

 والصينى الخزف لمنتجات العامة الشركة عمي الضوء ألقاء الباحث يحأول ذلك ضوء فى
 والتوزان األقتصادي التوزان لتحقيق عميو الضريبية السياسة وتأثر (الصحية األدوات مصنع)

 .البيئي
 

 أسئلة البحث
 :التالية التساؤالت عمي اإلجابة الي الدراسة تسعي

 ؟ الضريبية بالسياسة المقصود ما (0
 ؟ الضريبية بالسياسة وعالقتة والبيئي األقتصادي بالتوازن المقصود ما (7
 ؟ والبيئي االقتصادي التوازن تحقيق عمي الضريبية السياسة تأثير مدى ما (3
 ؟ وانواعيا أىميتيا وما الضريبية االعفاءات ماىي (1

 

 أهداف الدراسة
الضريبية لتحقيق التوازن االقتصادي السياسة اليدف الرئيسي لمبحث ىو دراسة أثر 

 اليدف من خالل مجموعو أىداف فرعي:ويتحقق ىذا  والبيئي
 .معرفة المقصود بالسياسية الضريبية -1
 .الضريبيةالسياسة ب قتصادي والبيئي وعالقو ذلكمعرفة المقصود بالتوازن اال -2
 تصادي والبيئي حقيق التوازن االقالضريبية عمي تالسياسة معرفة كيفية تأثير  -3
 .ياوما أىميتيا وانواعمعرفو المقصود باالعفاءات الضريبية  -4
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 الدراسة  أهمية
 العممية:الدراسة من الناحيتين العممية و  تتمثل أىمية ىذه

 قتصادي والبيئيتحقيق التوزان االالضريبية دورا فعال فى  أن السياسة :الناحية العممية

ستخدام سياسة اإلعفاءات الضريبية واعفاء بعض المشروعات المموثة لمبيئة اوذلك عن طريق 
 .قتصادىاالمن الضرائب مقابل الحفاظ عمي البيئة وتحقيق التوزان 

قتصادي والتوزان البيئي عمي تجربة المصرية لتحقيق التوزان االتقييم ال :الناحية العممية
 .الصحية(مصنع األدوات (الشركة العامو لمحزف والصينى 

 

 الدراسة  حدود
-7102( الي عام )7114-7113تنحصر فترة دراسة المقارنة من عام ) حدود زمنية:

7103) . 

مصنع األدوات  تشمل تطبيق الدراسة عمي الشركة العامة لمخزف والصينى) حدود مكانية:
 الصحة (

 

 متغيرات البحث
 السياسة الضريبية :المتغير المستقل
تساوى الكمية المعروضة التوازن االقتصادي ويمكن قياسة عن طريق  :االولالمتغير التابع 

 مع الكمية المطموبة.
التوزان البيئى ويكن قياسة عن طريق بيانات الصحية لمعاممين قبل  المتغير التابع الثانى:

 حماية البيئة من االضرار البيئية. العمل فى المصنع وبعد العمل وطرق
 الدراسة  فروض

 والتوازن الضريبية السياسة بين معنوية داللو ذات جوىرية عالقة توجد :األول الفرض

 .قتصادياال

 .البيئي والتوازن الضريبية السياسة بين معنوية داللو ذات جوىرية عالقة توجد :الثاني الفرض
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 الدراسات المرجعية 
الدراسة تضمنت الدراسة العديد من الدراسات المرجعية التي ناقشت وتنأولت موضوع 

 وفيما يمي أىم ىذه الدراسات مرتبة ترتيبا زمنيا:

ىتمت بدراسة التكاليف البيئية التي تنتج من ا (:4162دراسة )ايياب مدبولى,  .1
البيئية الناجمة من مصنع السيراميك فى مصر، وحيث تنتج عن التوسع فى صناعة  األثار

ئة مثل االنبعاثات الغازية واألتربة السيراميك العديد من األثارالسمبية التي تؤثر عمي البي
ويدرس البحث كيفية مواجية ىذه  ة التي تؤثر عمي عممية التنمية،والمخمفات الصمب

 .األثارالسمبية والعمل عمي منعيا أو الحد منيا وذلك لتعظيم العائد البيئي
ىتمت بالقاء الضوء عمي مشكالت التموث الناجمة ا (:4162دراسة )محمد عميوه,  .2

قتراح نظام حوافز يؤدي الي ام الحوافز الضريبية لحل مشكالت و ناعة األسنمت ونظمن ص
واألجتماعية  االقتصاديةلمصانع األسمنت وأثارىا  االقتصاديةتحقيق التوزان بين األىمية 

 بيئى لممجتمع وذلك من خالل:ماعي و جتاما يحقق من عائد اقتصادى ومالى و وموالبيئية 

البيئية الناجمة من صناعة األسمنت، وأىمية  مصر، واألثارحجم معدالت التموث فى 
 والبيئية .  االقتصاديةالنظام الضريبي بما يخدم األغراض 

ىتمت بدراسة بتحديد و مدى دور اإلعفاءات ا (:4114,)شريف رفاعيدراسة   .3
الضريبية فى أتخاذ قرارات األستثمار وكما تتمثل أيضا اىميتيا فى ربط النظم الضريبية 
بسياسة االستثمار بربط مباشر وفعال فالنظم الضريبية تسعى لي تشجيع المستثمر عمي 

واألجتماعية لمدولة وىى بذلك تاكد  االقتصاديةتوظيف أموالو فى تحقيق خطو التنمية 
، كما أن المستثمري فض جتماعيةاقتصادية و ااض مالية و وظيفو الضريبة ذات أغر 

ن عائد مزوالو الفرصة الحصول عمي أكبر قدر ممكن م المعاممو المتميزة التي تتيح لو
، وبذلك الحصول عمي عده إعفاءات ضريبية التي يترتب عمييا تمتعة النشاط االستثمارى

 بسعر ضريبي مميزه أو تخفيض الوعاء الضرائب أو إعفاء منيا مطمق أو محدود .
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كل ىتمت الدراسة بالتعرف عمي المشااحيث  (:4112دراسة )مؤيد ساطى, .4
المختمفة واليات معالجتيا بأستخدام السياسة الضريبية واإلعفاءات الضريبية  االقتصادية
أىمية موضوع بالنسبة لمقطاع المحمى واألجنبى األاستثمارى لفيم تخدميا الدولة، و التي تس

، ومدى أىميتيا عمي تشجيع التي تحققيا الضرائب عمي أعماليم االقتصاديةاألثار 
 األستثمار.

 

 طار النظري للدراسةاإل
ستخدام الدولة إليراداتيا ونفقاتيا بما يحقق أىدافيا اعمي أنيا  تعرف السياسة المالية: -

واألجتماعية والسياسية في ظل ما تعتنقو من عقائد في حدود إمكانيات المتاحة  االقتصادية
 .عتبار درجة تقدميا ونموىا االقتصادياالمع األخذ في 

عتبارىم أعضاء امال تفرضو الدولة عمي المكمفين بمبمغ من الىي  تعريف الضريبة:  -
ت العامة واإلصالح متـضامنين فـي منظمـة سياسية مشتركة ىي الدولة بيدف تأمين الخدما

تستخدميا الدولة  لمتعبير عن داه أأيضا وسيمو و تعتبر ، وقتصاداالجتماعي واال
  .( 3، ص 7117، شريف عبد الحميد)قوتيا

ىو عباره عن التشريعات التي تفرض أوضاعا معينة متعمقة بتحديد  الضريبي:النظام  -
اشخاص الممتزمين بأداء الضريبة مع بيان النظام وكيفية قياس المادة الخاضعة لمضريبة 
حتى يمكن تعين القدر المالى من ىذا األلتزام تمييدَا ألتخاذ إجراءات تحصيمة وتمويل 

 .( 001، ص 7117لسالم ، ) محمد عبد ا خزينة الدولة بو
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 االقتصاديةرغم األىمية المتزايده لمضريبة فى الحياه : الضريبية السياسة تعريف :أوال
واألجتماعية والسياسية إال إن عمماء المالية لم ييتموا بأيجاد تعريف لمسياسة الضريبية بقدر 
أىتماميم بتعريف الضريبة ذاتيا وأىتماميم بدورىا األقتصادي واالجتماعى معتبرين قرارات 
الدولة بشان الضرائب ىى سياسة الدولة الضريبية ال يعنى ذلك عدم وجود تعريف لمسياسة 

 يبية حيت تتعدد التعريفات ومنيا: الضر 

ىى مجموعو من البرامج التي تخططيا الحكومة وتنفذىا عن عمد  السياسة الضريبية: -
 معينة وتجنب األثار مستخدمو فييا كافو األدوات الضريبية الفعمية والمحتممة ألحداث أثار

،  7115ساطئ ، أخرى تتوائم مع أىداف المجتمع أقتصادية واألجتماعية وسياسية )مؤيد 
 . (7ص

ىى مجموعو متكاممة من أساليب أستخدام الفن الضريبي لإلسيام في  السياسة الضريبية: -
تحقيق األىداف، أو مجموعو من البرامج المتكاممة التي تخططيا الدولة مستخدمة كافة 
مصادرىا الفعمية المحتممة ألحداث أثار أقتصادية وأجتماعيو وسياسية مرغوبو لإلسيام في 

الدولة  لتسير عمييا في شئونيا الضريبية بغية تحقيق أىداف المجتمع فقا لخطو تضعيا 
)عبد العزيز سعيد أو السياسية  االقتصاديةتحقيق األىداف المالية أو األجتماعية أو 

 .(03، ص  7115،
ىى مجموعة من البرامج المتكاممة التي  :تعريف السياسة الضريبية األكثر شموال -

ضريبية الفعمية االحداث أثار المرغوبة تخططيا وتنفذىا الدولة مستخدمة كافة مصادرىا ال
 . (Gravelle Jane, 2014 ,p 6) لممساىمة فى تحقيق أىداف المجتمع

تتعدد األىداف التي تسعى الييا السياسة الضريبية سواء : الضريبية السياسة أىداف: ثانيا  
كانت أىداف أجتماعية أو أقتصادية أو سياسية، ويجب إال نغالى قى قدرة السياسة الضريبية 

زيادة الصادرات ( وفى أىداف أجتماعية  –)جذب االستثمار االقتصاديةعمي تحقيق األىداف 
عمي دعم قدرة السياسة الضريبية عمي تحقيق  ممثمة فى اعادة توزيع الدخل، ويجب التركيز

خرى، األاليدف المالى فى المقام األول مما يساىم بطريقة غير مباشرة فى تحقيق األىداف 
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سواء من خالل توفير التمويل لالزم أو من خالل التنسيق بين السياسة الضريبية وغيرىا من 
 .( 331،ص 61 6)عبد الحميد بركات،  االقتصاديةالسياسة 

قتصاديون يروا أن اإلعفاءات الضريبية ماىي اال سياسة بعض اال: الضريبية اإلعفاءات: ثالثا
تتخذىا الدولة إلعفاء بعض الدخول المتولدة لألشخاص الطبيعية  أو المعنوية من الخضوع 

ويرا بعض الباحثين  (،044، ص7117)شريف ، رفاعى ، لكافو أو بعض أنواع الضرائب 
بان اإلعفاءات الضريبية ىي تنازل الدولة عن حقيا في فرض وتحصيل الضريبة بناء عمي 
تشريع الضرائب أو غيره عمي أيراد خاضع أصال لمضريبة وذلك وقفا ألعتبارات أقتصادية 

  .(0. ص 0661وأجتماعية مقبولة )عنايات حامد ، 

اإلعفاءات الضريبيو ليا تأثير كبير عمي االقتصاد والبيئة : الضريبية االعفاءات ىميةأ: رابعا
وذلك من خالل ان الدولو تقوم بمنحيا لمشركات المموثو لمبيئة من أجل تحقيق التوزان 
االقتصادي و البيئي وذلك عن طريق اعطاء اعفاءات ضريبيو لممشروعات المموثو لمبيئة من 

نظيفو وصديقة لمبيئة، وكما ايضا تساعد فى اجل حمايتيا من التموث واستخدام تكنولوجيا 
تحقيق التوزان االقتصادي وذلك عن طريق اعطاء بعض االعفاءات الضريبيو عمى ضرائب 

 االرباح من اجل زيادة االنتاج عمى السمع المحميو وتخفيض االسعار تكاليف االنتاج.

إلى تالث أنواع من  يمكن تقسيم اإلعفاءات الضريبية: الضريبية االعفاءات نواعأ: خامسا
تشجيع  قتصادية تقررىا الدولة من أجلارض منيا فيناك اإلعفاءات ألغراض حيت الغ

نخفاض الضريبية نتيجة إعفاءات معينة يؤدى إلى زيادة تمقائية في ااألستثمار، واالدخار فإن 
(، وىناك إعفاءات ألغراض اجتماعية: ىذا النوع 053-045، ص0656الدخل )محمد رضا ،

ح وأىداف أفردا المجتمع اإلعفاءات التي تقررىا الدولة من أجل تحقيق مصال من
عفاءات ألغراض سياسية077، ص7117شريف رفاعى ،بأكممو.) : ىي عباره عن (، وىناك وا 

إعفاءات تتعمق بالعالقات مع الدول المختمفة التي تنظميا المعاىدات وقوانين دولية. )عنايات 
 ( .1،ص0661حامد محمد ،
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الضريبية تاثير كبيره  ان السياسة: االقتصادى التوزان عمى الضريبية السياسة ثرأ: سادسا
عمى تحقيق التوزان االقتصادى وذلك عن طريق الحصول عمى اعفاءات ضريبية من اجل 
 تحقيق التوزان االقتصادي متل حصول بعض المنشاءات عمى اعفاءات ضريبيو عمى ضريبة

أنخفاض أسعارىا فيؤدى ذلك الى زياده الطمب عمى االنتاج السمع  االرباح لزيادة االنتاج السمع و 
وكما ان لمسياسة الضريبيو ليا تاثير كبير عمى التوزان  ،بالتالى يتحقق التوزان األقتصاديو 

 الن عندما تفرض الضريبة عمي قطاع أقتصادياالقتصادى عن طريق تاثيرىا عمى اإلستثمار 
ىذا ما بمعدل منخفض أو يكون اإلعفاء الضريبي عمييا كبير فانو يوجو المستثمرون نحو 

ولذلك تكون الضريبة أداة فعالة لمنع توظيف رؤوس األموال في القطاع ألنو ذو ربحية أكبر، 
 ن ليا تاثير ايضا عمى االدخارأ، وكما مرتفعالقطاعات اإلنتاجية الخاضعة لمعدل ضريبي 

 لإلدخار المتاحة الدخول إلي تخفيض فرض الضريبة عمى المدخرات يؤدى ذلكالن عندما ت

الطبقات  عمي الضرائب فرض ولكن، مدخراتيم إلي إنقاص سيؤدي إنو يعني وىذا، األفراد لدي
 ذات الدخل الطبقة فإن بالعكس بل تذخره فائضا تمتمك ال ألنيا إدخارىا عمي يؤثر ال الفقيرة

وكما ليا تاثير ، معيشتيا مستوى عمي تحافظ لكي مدخراتيا من بجزء تضحي سوف المرتفع
معيشة  مستوى لمفرد وعمى  الشرائية القوة الضريبة تؤثر عمى ايضا عمى االنتاج والعمالة ان

إلي  تؤدي أنيا البعض العمل يرى في الرغبة في الضرائب تؤثر وكما، إنتاجيتو عمى وتؤثر
 يطمق ما وىذا معين، معيشي مستوى عمي والدخل والمحافظة اإلنتاج لزيادة العمل عمي التحفيز

من تكمفة  تزيد اإلنتاج النيا عمى زيادة كميات الضرائب وقد تخفض، المحفزة " بالضريبة" عميو
 حين العمالة في حجم عمي يؤثر ، ممااإلستثماري اإلنفاق من إلي التقميل يؤدي ما اإلنتاج وىذا

 من ويزيد األقتصادي المجال تنشيط عمي اإلنتاج ويساعد كمية من يزيد الضريبي اإلعفاء أن

 سياسة بأتخاذ الدول بعض تتبعو ما وىذا العمالة، يؤدي إلي زيادةو  اإلستثماري اإلنفاق حجم

 البطالة ظاىرة من لمحد وذلك الضرائب من االنشطة بعض إعفاء أرباح شأنيا من ضريبية
  .(33ص -7101 –محمود جماد )
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 :البيئي التوزان :سابعا
يعرف تموث البيئي عمى أنو ىو كل تغير كيفى أو كمى لعناصر ومكونات البيئة يفوق  -1

ومما ينتج عنة أضرار بحياه األنسان أو قدرتة النظم البيئة عمي ، قدره البيئة عمي أستيعاب
األنتاج بحيث ينتج التغير الكمى والكيفى عن عناصر البيئة أما عن طريق مصادر 

)ايياب  دون تدخل األنسان فى ذلك أو من مصادر صناعية من فعل األنسانطبيعية 
 (.3، ص7101مدبولى ،

تعريف التوازن البيئي: ىو التعادل الطبيعي الذى أوجده اهلل سبحانو وتعالى بحكمتو وقدرتو  -2
 (،031، ص 7117)منيره مكرم ، بين العناصر المختمفة والمتنوعة والمكونة لمنظام البيئي

 نو  أيضا بقاء مكونات وعناصر البيئة الطبيعية عمي حالتيا.وعمي أ
ان ىنــاك تــاثير كبيــر لمسياســة : البيئااي التااوزان تحقياا  عمااى الضااريبية السياسااية اثاار: ثامنااا

وحـوافز ضـريبيو  ضـريبية الضريبيو عمى تحقيق التوزان البيئـي وذلـك عـن طريـق: مـنح إعفـاءات
اجــل اســتخدام تكنولوجيــا صــديقة لمبيئــة حتــى تحقــق تمــك لمشــركات والمصــانع المموثــو لمبيئــة مــن 

 يـتم خضـراء بطاقـات المنشـتت ىـذه إعطـاء البيئـي، وكمـا يمكـن لإللتـزام متقـدم المصـانع المسـتوى

 والمـواد الخامـات الضـرائب عمـى المـواد المسـتوردة مـن بتخفـيض لحاممييـا تسـمح سـنويا، تجديدىا

 الضـريبية االخـري، الميـزات بـبعض التمتـع أو بيئـة،لم الصـديقة االنشـطة  يحتاجيـا التـي الوسـيطة
البيئـة وتحقيـق التـوزان  عمـي لممحافظـة المطموبـة الحـدود لتحقيـق السـعي عمـي الجميـع ممـا يشـجع

 البيئي.
 

 منهج الدراسة
تم من خالل تجميع البيانات والمعمومات التي ترتبط بالدراسة عن طريق : وصفي منيج

، وأيضًا مطبوعات رير واألبحاث والدراسات المنشورةوالتقااألطالع عمي الكتب والدوريات 
ات المؤتمرات والندوات والبيانات المتوفرة عمي شبكة المعمومات لتجميع المادة العممية والبيان

 .المتاحة عن البحث محل الدراسة
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، وتحميمياستخدام التحميل االستنباطي من حيث استخالص النتائج تم ا: استنباطي منيج
الى عام  7114تم استخدام أسموب المقارنة حيث تقوم بمقارنة بين الفترين من عام كما ي
 عمي الشركة العامة لمنتجات الخزف والصينى. 7103الى عام 7107ومن عام  7100
 

 عينة الدراسة
تم تطبيق الدراسة المقارنة عمى الشركة العامو لممنتجات الخزف والصينى )مصنع 

 .7103الى عام  7114ره عام األدوات الصحية( من الفت

تم تطبيق دراسة مقارنة عمى الشركة العامو : التطبي  االحصائى الثبات صحو الفروض
لمنتجات الخزف والصينى )مصنع االدوات الصحية( دراسة مقارنو بين الفترتين من عام 

وتم جمع البيانات عن طريق استخدام القوائم  ، (7103-7107( والى عام )7114-7100)
المالية الخاصة بالشركة وتم االعتماد عمى البيانات التاليو كما يتم توضيحيا فى الجدول 

 :التالي
 طريقة بريل قبل تطبيق البرنامجتعمم  بوضح (:6)مجدول رق
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وتحقي  التوزان ضريبية إختبار صحة فرض الدراسة االول توجد عالقة بين السياسة ال وال:ا
م معامل االرتباط البسيط ستخدااصحة فرض الدراسة قامت الباحثة ب لمتحقق من: االقتصادي
 ، وتحميل االنحدار البسيط لبيرسون

 معامل االرتباط البسيط لبيرسون (6
 يوضح العالقة بين السياسةالضريبية والتوازن البيئي :(4)جدول رقم

 مستوى الداللة قيمة معامل االر تباط
1.373 1.12 

تباط دالة أحصائيًا بين السياسة يتضح من بيانات الجدول السابق وجود عالقة أر 
( عند 1.373) حيث بمغت قيمة معامل االرتباط بينيماالضريبية والتوازن االقتصادي، و 

، يدل عمى جوده عالقة بين السياسة الضريبية والتوزان االقتصادى، وىذا 1.10مستوى داللة 
سة  الضريبية ىيتم عمل تحميل لمعامل االنحدار البسيط لمعرفة نوع العالقة بين السياولذلك 

 .والتوزان االقتصادي

 تحميل األنحدار البسيط (4
 يوضح نتائج تحميل االنحدار(: 3)جدول

القيمة  المعالم
 المقدرة

قيمة ت 
 ”t” 

 مستوى الداللة  
“P” 

معامل 
 التحديد

معامل 
 التحديد
 المعدل

 المعنوية

 1.121 7.747 1.135 السياسة  الضريبية معنوي 1.303 1.367 1.111 5.106 0.332 الثابت
 1.17 الخطأ المعياري لمنموذج

 F” 2.033“   قيمة ف 
 1.101 مستوى الداللة

 1.10داللة  يشير بيانات الجدول السابق إلي معنوية نموذج األنحدار وذلك عند مستوى
% وان التغير 30.3الضريبية تؤثر عمى التوازن االقتصادي بمقدار وان المتغير السياسة

الضريبية  الوحدة يسببو التغير في السياسة الحادث في التوزان االقتصادي بمقدار
 ( 1.1.135بمقدار)
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 وتحقي  الضريبية السياسة بين عالقة توجد الثاني الدراسة فرض صحة ختبارا: ثانيا
م معامل االرتباط البسيط صحو الفرض قامت الباحثة بأستخدالمتحقق من : البيئي التوزان
 ، وتحميل االنحدار.لبيرسون

 لبيرسون البسيط االرتباط معامل (0
 البيئي والتوازن الضريبية السياسة بين العالقة يوضح: (2)جدول

 الداللة مستوى األرتباط معامل قيمة
1.434 1.10 

رتباط دالة أحصائيًا بين السياسة  ايانات الجدول السابق وجود عالقة يوضح من ب
( عند مستوى داللة 1.434الضريبية والتوازن البيئي حيث بمغت قيمة معامل االرتباط بينيما )

، وىذا يدل عمى جوده عالقة بين السياسة الضريبية والتوزان البيئى، ولذلك ىيتم عمل 1.10
 سياسة  الضريبية والتوزان البيئى.تحميل لمعامل االنحدار البسيط لمعرفة نوع العالقة بين ال

 تحميل األنحدار البسيط (4
 يوضح نتائج تحميل االنحدار: (2)جدول رقم

القيمة  المعالم
 المقدرة

 قيمة ت 
”t” 

مستوى 
 الداللة 
“P” 

معامل 
 التحديد

معامل 
التحديد 

 المعدل
 المعنوية

 1.101 3.357 1.114 الضريبية السياسة معنوي 1.234 1.255 1.055 0.111 1.713 الثابت
 1.32 الخطأ المعياري لمنموذج

 F” 00.13“  قيمة ف 
 1.101 مستوى الداللة

داللة يوضح بيانات الجدول السابق إلي معنوية نموذج االنحدار وذلك عند مستوى 
ن المتغير السياسة 1.10 التغير % وان 23.4الضريبية تؤثر عمى التوازن البيئي بمقدار وا 

سياسة الضريبية بمقدار الوحدة يسببو التغير في ال في التوزان البيئيالحادث 
 .(1.1.114بمقدار)
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 النتائج الدراسة

 :نتائج ذات عالقة باالقتصاد
حيث بمغت قيمة اسة الضريبية والتوازن االقتصادي، و توجد عالقة أرتباط دالة أحصائيًا بين السي (0

 1.10داللة ( عند مستوى 1.373معامل االرتباط بينيما )
نموذج األنحدار وذلك  اسة الضريبية والتوزان االقتصادى بأستخدامىناك عالقة معنوية بين السي (7

وان المتغير السياسة الضريبية تؤثر عمى التوازن االقتصادي  1.10عند مستوى داللة 
% وان التغير الحادث في التوزان االقتصادي بمقدار الوحدة يسببو التغير في 30.3بمقدار

 (.1.1.135لضريبية بمقدار)السياسة ا
 لضريبية عمى التوزان االقتصادى،( ال يوجد تأثير لمسياسات ا7100-7113أن الفنره من عام ) (3

يوجد تأثير معنوي لمسياسات الضريبية عمى التوزان  (7103-7107إما الفتره من عام )
 االقتصادى

 نتائج ذات عالقة بالبيئة 

أحصائيًا بين السياسة الضريبية والتوازن البيئي  حيث بمغت قيمة معامل وجود عالقة أرتباط دالة  (1
 . 1.10( عند مستوى داللة 1.434االرتباط بينيما )

 ولذلك عن، الضريبية والتوزان البيئي  ان ىناك عالقة معنوية ذات داللو أحصائية  بين السياسة (2
ن المتغير السياسة ، و 1.10لة عند مستوى دالوذلك طريق أستخدام  تحميل لمعامل األنحدار  ا 

بمقدار  التغير الحادث في التوزان البيئي% وان 23.4بمقدار الضريبية تؤثر عمى التوازن البيئي
 .(1.1.114لسياسة الضريبية بمقدار)الوحدة يسببو التغير في ا

أما ، التوزان االبيئى( ال يوجد تأثير لمسياسات الضريبية عمى 7100-7113أن الفنره من عام ) (3
 لمسياسات الضريبية عمى التوزان االبيئى ( يوجد تأثير معنوى7103-7107م )الفتره من عا

اخذ بمبدا االعفاءات الضريبية دورا فعال فى الحفاظ عمى البيئة وذلك لتجنب التموث قبل حدوثة و  (4
 .الوقاية خير من العالج
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 توص  يات الدراسة
ات التــى قــد تكــون مفيــدة فــى مجــال التوصــي فــي ضــوء النتــائج الســابقة ان نقتــرح عــددَا مــن

 : الدراسةويمكن تقسمييا الى
 توصيات قصيرة األجل 

يجب العمل والتطوير المستمر ألجيزة القائمة بتنفيذ السياسة البيئية عن طريق تدريب  (0
 .العاممين بيا وتوفير االجيزة والمعدات لالزمة لمقيام بأعماليم

توجية اإلعفاءات الضريبيةالموجوده بقانون الضرائب المصرية لألىتمام بالبعد البيئي ألنو  (7
 .جتماعية التي تتمتع بكافو اإلعفاءات الضريبيةواال االقتصاديةاليقل أىمية عن األبعاد 

ضرورة وجود إعفاءات ضريبية مشجعو فى مجال الحفاظ عمي البيئة من التموث وذلك  (3
أجتماعية وصحية نتيجة التموث من االفضل تجنب المشكمة قبل و  اديةلتجنب أضرار أقتص

 .وقوعيا أى تجنب التموث قدر األمكان وذلك لتشجيع لمحفاظ عمي البيئة
 توصيات طويمة األجل 

عتبار تموث البيئة جناية وان تجمع او  ضرورة تغميظ العقوبات القانونية عمي محدث التموث (0
 حتى تكون رادعة وتؤدى الى األىداف المطموبة .العقوبات بين السجن والغرامة 

 صناعة –منح إعفاءات لممشروعات األكثر تموثا لمبيئة متل ) صناعة األدوات الصحية  (7
قامتيا فى و  .( لنقل المصانع بعيدا عن المناطق السكانيةصناعة االسمنت . -السيراميك ا 

 .صحراء لتقميل التموث النانج عنيامناطق النائية أو ال
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ABSTRACT 

The problem of the study is that the tax policy that generates the 

return of the state from projects that pollute the environment is an 

important place among the other policy and it is one of the tools of 

fiscal policy that plays the greatest role in accomplishing the multiple 

objectives, thanks to its various tools which are one of the most 

important economic policy instruments in achieving economic 

development And the elimination of the problems that impede 

economic and environmental imbalance, and here explains the main 

problem of the study, which is the impact of the tax policy that is 

implemented on projects that pollute to achieve economic and 

environmental balance. 

The main objective of the study is to study the impact of tax policy 

to achieve economic and environmental balance. This objective is 

achieved through a set of sub-objectives: knowledge of the definition of 

tax policy, knowledge of the impact of tax policy on economic and 

environmental balance and knowledge of tax exemptions and their 

importance and types.It is evident that from (2006 to 2007) to (2010-

2011) there is no effect of tax policies on economic balance.  

In order to achieve the objective of the study, the researcher 

adopted the scientific method in conducting a theoretical study and 

comparison by collecting actual data from the General Company for 

Ceramic and Chinese Tools (sanitary ware factory) in order to test the 

study hypotheses, analyze the data and interpret the results. 
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The study hypotheses included: 

The first hypothesis: There is a significant relationship with statistical 

significance between tax policy and economic balance. 

Second hypothesis: There is a significant correlation between tax policy 

and environmental balance. 

The following results have been connected 

• From 2006 to 2011 there is no effect of tax policies on economic 

balance. The period from 2012 to 2016 has a statistical effect on tax 

policy on economic balance. 

• From 2006 to 2011 there is no impact of tax policies on urban balance, 

and the period from 2012 to 2016 has a statistical effect on tax 

policies on the environmental balance. 

In the light of the previous findings, the study recommended a number 

of recommendations, the most important of which are: 

• The components of tax policy should be designed in the light of the 

relations of coherence and interdependence between its parts and 

must balance justice, effectiveness and simplicity. 

• Continuous work should be carried out on the continuous 

development of the institutions implementing environmental policy 

by training their personnel and providing equipment and equipment 

for the crisis to carry out their work. 

• The existence of tax exemptions encouraging in the field of 

environmental protection from pollution in order to avoid economic, 

social and health damage caused by pollution. It is best to avoid the 

problem before it occurs, avoiding pollution as much as possible, in 

order to encourage the preservation of the environment. 

 

 


