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 استخدام الضريبة البيئية في الحد من الملوثات الناتجة  
 دراسة ميدانية - عن عوادم السيارات في مصر

             [41] 
 (2)الباسط رشوان هالة رشوان عبد -(4)يمان محمد السعيدإ -(4)حمد فؤاد مندورأ

 مصلحة الضرائب المصرية( 8 جامعة عين شمس، كلية التجارة( 0
 

 المستلخص
ئة العالمية بشكل عام ومصر بشكل خاص من مشاكل جمة متعلقة بالبيئة تعاني البي

وملوثاتها حيث اظهر تقرير وزارة البيئة ان عوادم السيارات احد المصادر الرئيسية المسببة 
لتلوث الهواء بالمدن الكبرى ذات الكثافة المرورية العالية وخاصة باقليم القاهرة الكبرى الذي 

ناقات مرورية نتيجة زيادة اعداد المركبات عن الطاقة االستيعابية يعاني من مشاكل واخت
تزيد حدة مشكلة تلوث الهواء بعوادم السيارات نتيجة تقادم أسطول السيارات فى مصر . للطرق

وزيادة أعمارها وبقائها فى الخدمة بالرغم من انخفاض كفاءة محركات تلك السيارات وزيادة 
رنة بالسيارات الحديثة وبالتالى زيادة معدالت االنبعاثات الغازية معدالت استهالكها للوقود مقا

تطرق الباحثون في الجانب النظري من البحث الى مشكلة البحث  .الضارة الصادرة منها
والمتمثلة في زيادة حجم الملوثات البيئية التي أفرزتها التغيرات الصناعية والتقنية التي سادت 

ويهدف البحث الى  .الملوثات الخاصة بعوادم السيارت ادة حجمالعالم اجمع ومنها مصر، وزي
تفعيل دور الضرائب البيئية في معالجة الملوثات الناتجة عن عوادم السيارات، وبناء نموذج 

واعتمد البحث الفرضية  .يبة البيئية على السيارات في مصرلية عمل لفرض الضر آمقترح و 
بيئية على الملوثات الناجمة عن عوادم السيارات يؤدي ن تطبيق الضريبة البأة لاألساسية القائ

 التحليلي الوصفي المنهج الباحثون استخدمولقد . الى آثار إيجابية كبيرة على المستوى البيئي
باستخدام عينة  الدراسة، تساؤالت على ولإلجابة الفرضيات صحة الختبار واالختبارات اإلحصائية المناسبة
استمارة لالدارة العليا ( 812)و للعاملين، استمارة( 323)عليها والتي بلغت الدراسة التي تم الحصول 

  .للضريبة علي السيارات من الممولين( 323)بمصلحة الضرائب، و
الملوثات الناجمة عن عوادم وقد اوضحت النتائج وجود تأثير ايجابي  للضريبة البيئية على الحد من 

الملوثات  الحد من فز الضريبية ضمن أدوات الضرائب البيئية علىالسيارات، ووجود تأثير الستخدام الحوا
أهمها استخدام وتفعيل  توصيات لعدة الدراسة خلصت ذلك ضوء وفي  .الناجمة عن عوادم السيارات

فراد أضرورة تعاون جميع قطاعات الدولة و الضريبة البيئية للحد من ملوثات عوادم السيارات، مع 
الكبريت مواصفات وقود الديزل بخفض نسبة  ، وتحسينعلى البيئة المحافظةالمجتمع من اجل 

 .واستخدام التكنولوجيا النظيفة بيئيا في المعامل ووسائل النقل
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 مقدمةال
 البيئة استغالل نتيجة والعشرين الحادي القرن مشاكل أهم من مشكلة البيئي أصبح التلوث

 الذي والتقني العلمي التقدم ظل في خاصة بها، كثيرا أضر بشكل مواردها المحيطة واستنزاف

 المؤتمرات من العديد انعقدت البيئي التلوث ولمواجهة. الصناعي المجال خاصة في العالم شهده

 أهم ومن .التلوث من البيئة لحماية فعاله إجراءات اتخاذ بضرورة أوصت التى الدولية والندوات

 التلوث مواجهة وسائل من كوسيلة يئيةالب الضريبة األخذ بنظام عنها أسفرت التى اإلجراءات

 .اقتصادي منه بأسلوب والحد البيئي
 منا يستلزم األمر لذا فإن البيئي، للتلوث الخطيرة اآلثار من مصر منه تعانى لما        ونظرا  

 األضرار بهدف تجنب وذلك نوعيتها وتحسين البيئة على للمحافظة بيئية بسياسة األخذ سرعة

 األدوات مجموعة من اتخاذ خالل من ممكن مستوى ادني عند وجعلها تهاإزال على والعمل الحالية

 األدوات المختلفة خالل من        حتميا         أمرا   الحكومي التدخل يكون هنا ومن .الضرورية واإلجراءات

، مصلحة االدارة العامة للبحوث المقارنة) التلوث من المجتمع حماية بهدف البيئة للسياسة
 .(8102الضرائب، 

عروف ايضا ان للضرائب اغراض عدة منها غرض اجتماعي من خالل فرض ومن الم
ضريبة وبنسب عالية علي السلع والمواد المضرة بصحة االنسان مثل فرض ضريبة علي 
المشروبات الكحولية وعلي المسكرات، كذلك فالضرائب احد الوسائل للحد من الملوثات من 

                                       طبيعية فضال  عن زيادة االيرادات الضريبية جل الحفاظ علي صحة االنسان وعلي الموارد الأ
التي يمكن استخدامها إلنشاء مراكز صحية متخصصة لمعالجة اوتعويض االشخاص 

نها تحسين أو توظيفها في مشاريع من شأالمتأثرين من االضرار الناجمة عن هذه الملوثات 
 .(8100 ،قاسم الربيعي) االداء البيئي

 
 مشكلة البحث

فرزتها أال وهي زيادة حجم الملوثات البيئية التي أمن مشكلة عامة  تنبع مشكلة البحث
ضرت بالتوازن البيئي الخاص أوالتي ، جمعأاعية والتقنية التي سادت العالم التغيرات الصن
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و البيئة المصرية مما استوقف الباحثين لزيادة البحث أبالحياة سواء علي مستوى البيئة العالمية 
ذ تعاني إيهدد الحياة علي الكرة االرضية  من هذا الخطر الذي باتليات ووسائل تحد آعن 

البيئة العالمية بشكل عام ومصر بشكل خاص من مشاكل جمة متعلقة بالبيئة وملوثاتها حيث 
ظهر تقرير وزارة البيئة ان عوادم السيارات احد المصادر الرئيسية المسببة لتلوث الهواء أ

ورية العالية وخاصة باقليم القاهرة الكبرى الذي يعاني من بالمدن الكبرى ذات الكثافة المر 
حيث ، مشاكل واختناقات مرورية نتيجة زيادة اعداد المركبات عن الطاقة االستيعابية للطرق 

ان ( جايكا)القومي للنقل بالتعاون مع هيئة المعونة اليابانية  اشارت دراسة اعدها المعهد
 . ساعة/كم 00 ىلإلكبرى يصل قاهرة امتوسط سرعة السيارة داخل ال

تقرير وزارة البيئة ) كما أشارت الدراسات التى قامت بها وزارة الدولة لشئون البيئة
من إجمالى أحمال التلوث % 82أن عوادم السيارات تساهم بنسبة تصل إلى  (8103/8102

وث بغاز أول من إجمالى أحمال التل% 21باألتربة الصدرية العالقة بالقاهرة الكبرى وأكثر من 
من إجمالى أحمال % 21من إجمالى أحمال التلوث بالهيدروكربونات و% 21أكسيد الكربون و

التلوث بأكاسيد النيتروجين، وهذه الغازات لها تأثيرات ضارة سواء على البيئة أو الصحة 
 .العامة

يعتبر قطاع النقل فى مصر هو المستهلك الرئيسى للمواد البترولية حيث تصل نسبة 
من إجمالى استهالك الوقود فى مصر، وتبلغ كمية السوالر % 32ستهالكه للوقود البترولى ا

من إجمالى استهالك % 22مليون طن تمثل نسبة  2.8                                 المستهلكة بالقطاع سنويا  أكثر من 
 .(8102 ،تقرير وزارة البترول) السوالر

 المركبات زيادة دادألع (8102 ،تقرير االدارة العامة للمرور) السنوي الرصد أوضح كما

 2.2 حوالي إلى 8102 عام خالل المصرية جميع المحافظات في المرخصة المركبات أعداد
 0.2 حوالي بلغ زيادة بمعدل أي 8102 مركبة عام مليون 2.2بحوالي  مقارنة مركبة مليون

، منها% 22مركبة بنسبة  مليون 2.0 حوالى( المالكى)مليون مركبة وتمثل السيارات الخاصة 
ثم  %02مليون مركبة  بنسبة  0.8حيث يصل عددها الي تليها سيارات النقل والمقطورة 

 –التاكسي ) ت االجرة مليون اتوبيس وأخيرا مركبا 1.0االتوبيسات حيث يصل عددها الي 
 % .2بنسبة  مليون 1.3 إلىحيث يصل عددها ( الميكروباص
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ة تقادم أسطول السيارات فى مصر تزيد حدة مشكلة تلوث الهواء بعوادم السيارات نتيج
وزيادة أعمارها وبقائها فى الخدمة بالرغم من انخفاض كفاءة محركات تلك السيارات وزيادة 
معدالت استهالكها للوقود مقارنة بالسيارات الحديثة وبالتالى زيادة معدالت االنبعاثات الغازية 

ألف  382% )00سنة  32ا عن تبلغ نسبة السيارات التى يزيد عمره.الضارة الصادرة منها
من إجمالى السيارات المرخصة بمصر بينما نسبة السيارات التى تتراوح أعمارها بين ( سيارة
 .(8102/8102تقرير البيئة ) %80سنة  32و سنة 82

ومن خالل ما سبق يمكن القول بأن مشكلة البحث تتمثل في ازدياد التلوث الناتج عن 
ثقافة لدى المجتمع للحد منه وعدم وجود آلية من قبل الجهات عوادم السيارات مع عدم وجود 

المعنية للحد من هذا التلوث باالضافة الي عدم تناسب تكلفة عالج ووقاية البيئة من هذا 
التلوث مع ما يستحق من ضرائب علي السيارات مما يؤثر بالسلب علي الموازنة العامة للدولة  

الناتجة عن عوادم السيارات من اهم وانجح االساليب  وان  فرض ضريبة بيئية على الملوثات
بيئة للحد من هذه الملوثات التي اضرت بالتوازن البيئي الخاص بالحياة سواء علي مستوى ال

 .و البيئة المصريةأالعالمية 
 

 أهداف البحث

ة وبين الحد من الملوثات البيئيايجاد العالقة بين الضريبة البيئية كأحد األدوات المالية  -1
 .خاصة الناتجة عن عوادم السيارات بما يعظم أهداف مصلحة الضرائب واألهداف البيئيةو 
البيئة وملوثاتها لتوفير بهتمام االرفع الوعي الضريبي في تحقيق أهداف اجتماعية وزيادة  -2

 .األمن البيئي في المجتمع

                 صاد القومي نظرا  بما يخدم االقت ذج مقترح لتطبيق الضريبة البيئيةمحاولة التوصل إلى نمو  -3
 .ألهمية مصلحة الضرائب المصرية

 .الدراسة للحد من التلوث البيئي تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج -4
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 همية البحثأ

 :األهمية العلمية
  تسليط الضوء علي أهمية الضريبة البيئية كأحد أدوات السياسة المالية للحد من التلوث

 .ياراتسالناتج عن عوادم ال
  أن محاولة الكشف عن العالقة بين الضريبة البيئية وااليرادات السيادية يمثل محاولة

لتحقيق االستفادة من الضريبة البيئية في الحد من الملوثات البيئية في ظل التطورات التي 
 .تشهدها منظمات العمل

  فهوم الضرائب الدراسات التي تناولت بالدراسة والتحليل مالبحوث و نقص في الكتابات و
 .لوثات الناتجة عن عوادم السياراتالبيئية وتأثيرها في الحد من الم

 :األهمية العملية
 قيس مدي قدرة الضرائب البيئية علي الحد من الملوثات نأن  يمكن من خالل هذا البحث

 . البيئية وخاصة الملوثات الناتجة عن عوادم السيارات
  المتأتية من هذا النوع من الضرائب في  اإليراداتهذه الضريبية واستخدام  اإليراداتزيادة

انشاء مراكز صحية متخصصة لمعالجة االشخاص المصابين من جراء هذه الملوثات 
نها تحسين األداء البيئي وبذلك تكون الضريبة أيضا في مشاريع من شأويمكن انفاقها 

 .ئيةالملوثات البي قالل منة ساهمت بشكل كبير في الحد أو اإلالبيئي
  ،همية أما لها من لإمكانية استفادة مصلحة الضرائب المصرية من نتائج وتوصيات البحث

  .في تحقيق االستقرار المالي والنمو االقتصادي للوطن
 

 فروض البحث
 الملوثات على البيئية الضريبة تطبيق     إن   اآلتية األساسية الفرضية إلثبات البحث ينطلق

يمكن تقسيم و . البيئي المستوى كبيرة على ايجابية آثار إلى ؤديي السيارات عوادم عن الناجمة
 :تيةض الرئيسي إلي الفروض الفرعية اآلهذا الفر 
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 لحد من الملوثات الناجمة عن على اللضريبة البيئية  يوجد تأثير ايجابي ذو داللة احصائية
 .عوادم السيارات

   لحد من الملوثات الناجمة على ايوجد تأثير ايجابي ذو داللة احصائية للحوافز الضريبية
 . عن عوادم السيارات

 

 متغيرات البحث

الضريبة )هو في البحث يكون المتغير المستقل  بناء على الفروض التي تم تناولها
 .(لوثات الناجمة عن عوادم السياراتالم) هو والمتغير التابع( البيئية
 

 حدود البحث
 .في مصر السيارات العاملة – مصلحة الضرائب المصرية

 

 الدراسات السابقة  
يهدف البحث الى تفعيل دور الضرائب البيئية في  (:2144)قاسم الربيعي  دراسة

، وبناء نموذج مقترح والية عمل لفرض الضريبة لوثات الناتجة عن عوادم السياراتمعالجة الم
 .البيئية على السيارات في العراق

 :ىلإوتوصلت الدراسة 
  متساوية بصورة( والحكومة والمجتمع الفرد) من كل على واجب يئةالب حماية مسؤولية إن 

 . الكل واجب حماية البيئة أي
  بيئية بأغراض وأهداف للبيئة السيارات الملوثة على المفروضة البيئية الضرائب ربط إن 

 .المواطنين غلبأ لدى مقبولة يجعل هذه الضرائب محددة مسبقا
    إلى التوصل إلى تهدف وانما        تماما ، البيئة تلوث منع إلى تؤدي ال البيئية رائبالض     إن 

 . البيئي األذى من والمعياري المقبول الحد أو للتلوث الحجم األمثل
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 :ىلإهدفت و (: 2141) كامل القيناويدراسة 
  إلقاء الضوء علي الدور الذي يمكن أن يلعبه النظام الضريبي بمختلف أدواته في التأثير

ن اجل الحد من التلوث بالقرى السياحية الُمقامة علي شواطئ البحر اإليجابي علي البيئة م
 .األحمر

 االستفادة بأهم  اقتراح تفعيل دور الضرائب الخضراء للحد من التلوث البيئي من خالل
 .أدوات الحوافز الضريبية المتمثلة في اإلعفاء الضريبي أو اإلهالك المعجل

 بيئية علي خريطة السياسة المالية واالقتصادية اقتراح وسيلة إجرائية إلدراج الضرائب ال
 .للدولة المصرية بشكل مرن لضمان نجاحها في الحد من التلوث بالقرى السياحية

 :إلىوقد توصلت الدراسة 
  ىائب علي االرباح المحصلة من القر توجد عالقة ذات داللة احصائية بين قيمة الضر 

ادات الموازنة العامة للدولة وتكاليف عالج السياحية الملوثة للبيئة والتي تدرج ضمن اير 
 ىلتي تدرج ضمن مصروفات االنفاق علووقاية البيئة الملوثة من تلك القري السياحية ا

 .حماية البيئة بالموازنة العامة للدولة
  توجد عالقة جوهرية بين ضرورة استخدام الحوافز الضريبية ضمن أدوات الضرائب

 .  البيئي النابع عن القري السياحيةالخضراء وبين الحد من التلوث 
  ذو داللة احصائية بين اتجاه المجتمع لفرض ضرائب بيئية للحد من التلوث عالقة توجد

 .البيئي بالقري السياحية وعدم تفعيل التشريعات البيئية
هدفت الدراسة الي تحديد المشكالت البيئية الناتجة عن  (:2142)محمد عليوة  دراسة

الكشف عن  .لتطبيق على صناعة االسمنت في مصرثة للبيئة بكثافة باالصناعات الملو 
اظهار أهمية الحوافز  .المخاطر التي تحدث نتيجة لتلوث الهواء من شركات صناعة االسمنت
وضع اطار مقترح  .الضريبية كإحدى األدوات االقتصادية لحماية البيئة ومقاومة التلوث

  .بالتطبيق على شركات االسمنتللحوافز الضريبية بهدف تخفيض التلوث 
ان مستويات التلوث فى مصر قد تعدت الحدود القصوى المسموح  ىلإوتوصلت الدراسة 

ان فرض ضريبة على التلوث قد يودى الى زيادة إيرادات و بها دوليا بدرجات عالية الخطورة 
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او عالج اثأر الدولة وقد توجه جزء منها او كل هذه اإليرادات لإلنفاق على مكافحة التلوث 
بنقل )قيام المنشاة  التلوث ولكنها سوف تؤدى إلى زيادة األسعار على المنتجات من خالل

 .المستهلك النهائي إلى( عبء الضريبة
 تطبيق إلى مصر حاجة مدى تحديد إلى الورقة هذه تهدف (:2142)فين كمال يدراسة ن
 االقتصادى واألساس الكربون، ضريبة ماهية على التعرف خالل من بها وذلك الكربون ضريبة

لفرضها،  المتوقعة واآلثار فرضها، ودوافع الوقود، على األخرى بالضرائب لفرضها، وعالقتها
 التى أو الدول طبقتها، التى الدول تجارب ضوء فى وذلك األمثل، وسعرها تصميمها ومحددات

  .تطبيقها إلى الطريق فى
 :إلى الورقة وتوصلت

  فى        بيئيا   الكبيرة ألهميتها وذلك معينة، بشروط مصر كربون فىال ضريبة فرض أهمية 
 المالية عوائدها إلى باإلضافة المتزايد، الدولى االهتمام ذات المناخ تغير ظاهرة من الحد
  .بها اليستهان بقيمة بعض الدراسات قدرتها التى

 فى واألخذ الصعوبات، على بعض التغلب يتطلب مصر فى الكربون ضريبة تطبيق أن 
 الغازات انبعاثات كمية عن المعلومات الكافية توافر الهامة فيجب األمور بعض االعتبار
 فى التدرج ،الغازات هذه من به األقصى المسموح الحد وتحديد ،ةالمصري البيئة فى الدفيئة
 ينبغى والفئات المختلف، كما للقطاعات بالنسبة سعرها فى التباين مع الضريبة تطبيق
 رارإلق المناسب التوقيت واختيار االيجابية، بتوضيح آثارها الضريبة لتقبل العام يرأال تهيئة

 .فرض الضريبة
هدفت الدراسة الي ابراز الدور الذي يمكن أن يلعبه  (:2142)دراسة نانسي حسين 

النظام الضريبي بمختلف أدواته في التأثير اإليجابي على قرارات شركات اإلتصاالت من أجل 
مستويات التلوث المترافقة مع نشاطاتهم من أجل تخفيض مستويات التلوث إلى  التحكم في
 .حدود مقبولة
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 : ىلإوتوصلت الدراسة 
  وجود عالقة واضحة وايجابية بين تفعيل النظام الضريبي البيئي والحد من التلوث

 .الكهرومغناطيسي في مجال االتصاالت
 ضريبي البيئى وزيادة وتعمق المشاكل وجود عالقة واضحة وكبيرة بين انعدام الوعي ال

 .البيئية
هدفت الدراسة إلي التقييم االقتصادي لتلوث الهواء  (:2142)دراسة نجالء ابراهيم 

 :تيةهداف الفرعية اآلالسيارات وذلك من خالل تحقيق األ بعوادم
 ت التأثيرا ىبناء اطار فكري لتلوث الهواء لعوادم السيارات واسباب حدوثها والتعرف عل

  .السلبية وذلك بالتعرف علي المؤشرات
 بعوادم السيارات عرض اآلثار االقتصادية الناتجة عن معالجة مؤشرات تلوث الهواء. 
 من تلوث الهواء لعوادم السيارات وضع نموذج مقترح للحد. 

إن استراتيجية التنمية التي تعتمدها أغلب الدول النامية  في ى وقد توصلت الدراسة إل
الي تتخذ من نظام السوق منهج وأسلوب ا لتحقيق أهدافها وتمشي ا مع هذه المنهجية في الوقت الح

مدخل السوق في معالجة مشاكل التلوث البيئي يعد مدخال  لىإدارة االقتصاد فإن االعتماد ع
استيراتيجيا وبالتالي فإن الخيار الضريبي الذي يؤدي إلي فرض الضرائب علي التلوث 

ئي األخري كفيل بأن يدفع األفراد والمنشآت الملوثة والمجتمع ككل ليدركوا ومظاهر األذي البي
في حساباتهم وخططهم االنتاجية  أن للضرر البيئي ثمنا وأن يدخلوا ويأخذوا هذا الثمن

االستهالكية وبالتالي فإن مثل هذه الضريبية تحفزهم علي تخفيض األضرار البيئية ألدني حد و 
 .ممكن

تتمثل اوجه التشابه بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية  :الدراسة الحاليةمع  هوجه التشابأ
في ان الدراسة الحالية تربط بين الضريبة البيئية ودورها في الحد من الملوثات الناتجة من 

كما اعتمدت  .8100مع دراسة قاسم كاظم الربيعي عوادم السيارات وهي تتفق في ذلك 
ي اكسيد سيم الملوثات الناتجة عن عوادم السيارات والتي تشمل ثانالدراسة الحالية علي تق
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، اكاسيد النيروجين وتأثير الكلية العالقة، الرصاص، الجسيمات الكبريت، ثاني اكسيد الكربون
 .8102في ذلك مع دراسة نجالء عمر  كل منها علي البيئية وعلي صحة االنسان وهي تتفق

اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات  :بقة والدراسة الحاليةوجه االختالف بين الدراسات الساأ
السابقة في مجال التطبيق حيث ربطت بين تأثير الضريبة البيئية في الحد من ملوثات 
السيارات ويمثل مجال التطبيق السيارات العاملة في مصر وبين تأثيرها علي الجهة المنوطة 

تؤدي اليه الضريبة البيئية من زيادة في ايرادات  بالتطبيق وهي مصلحة الضرائب المصرية وما
المصلحة والتالي زيادة في االيرات العامة للدولة في حين كان مجال التطبيق في معظم 

السياحية ولم تتناول عوادم  ىالبترولية وصناعة االسمنت والقر  الدراسات السابقة الصناعات
لتالي فان الفجوة البحثية تتمثل في قلة ابو  .ى دراسة واحدة مصرية واخري عربيةالسيارات سو 

الدراسات التي جمعت بين متغيري الدراسة وهما الضريبة البيئية والملوثات الناتجة عن عوادم 
  .السيارات

 

 اإلطار النظري
الضريبة البيئية هي إحدى وسائل التدخل الحكومي  :)ضريبة التلوث)الضريبة البيئية 

لجباية البيئية التي تشتمل على الضرائب والرسوم البيئية التي هي أحد عناصر او لحماية البيئة 
، باإلضافة إلى أن الجباية عيين والمعنويين الملوثين للبيئةتفرضها الدولة على األشخاص الطبي

البيئية قد تشمل مختلف اإلعفاءات والتحفيزات الجبائية لألشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين 
 .(8112 ،الباقي محمد عبد) القتصادية تقنيات صديقة للبيئةيستخدمون في نشاطاتهم ا

أما فيما يتعلق بالحوافز واإلعفاءات الجبائية فإنها تهدف إلى اعتماد صناعات ونشاطات 
اقتصادية صديقة للبيئة، وكذلك اعتماد تكنولوجيات وتقنيات نظيفة، واإلعفاءات قد تكون 

لصديقة للبيئة من الضرائب والرسوم التي تفرض دائمة؛ فيتم إعفاء النشاطات االقتصادية ا
كما قد تكون اإلعفاءات مؤقتة، أي لمدة محددة، كأن يتم إعفاء  .لنشاطات المختلفةعلى ا

المؤسسة التي تمارس أحد األنشطة الصديقة للبيئة من الضرائب والرسوم مدة الخمس أو 
ام تكنولوجيا صديقة للبيئة، العشر السنوات األولى لمباشرة نشاطها لتشجيعها على استخد
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وكذلك لمساعدتها بشكل غير مباشر في إنتاج سلع أقل تكلفة من السلع التي تنتجها مؤسسات 
تستخدم تكنولوجيا ملوثة للبيئة، وأما الحوافز فتكون مثال من خالل إعفاء المعدات واآلالت 

 .المستوردة الصديقة للبيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية

لضريبة في ظل الفكر المالي الحديث سالح مهم، وأداة من أدوات ا :يف الضريبة البيئيةتعر 
التدخل لمواجهة العديد من المشكالت التي تواجه الدول؛ إذ يمكن استخدامها لحماية المنتجات 
الوطنية، أو لتشجيع االدخار والحد من االستهالك، أو لمكافحة التضخم أو االنكماش 

 .إلخ…لتقليل التفاوت بين الدخول والثروات، االقتصادي، أو 

يعرفها البعض بأنها عبارة عن اقتطاع نقدي يتناسب مع حجم االنبعاثات الفعلية أو 
المقدرة التي يتم صرفها سواء في الهواء، أو الماء، أو األرض، وينصح باعتماد هذا النوع من 

وهذا ألجل تسهيل عمليات المراقبة الضرائب في حالة ما إذا كانت مصادر االنبعاثات ثابتة، 
 (.8112سعيد عبدالعزيز، عتمان شكري ) والتطبيق

اقتطاع إجباري، يدفعه الممول “كما يعرف البعض اآلخر الضريبة البيئية بأنها عبارة عن 
ن كان ”جبرا بهدف حماية البيئة                                                                  ، وذلك باعتبار أن حماية البيئة تندرج ضمن األعباء العامة، وا 

ا التعريف أنه جعل الهدف من فرض الضريبة هدفا عاما، وهو حماية البيئة، في يؤخذ على هذ
بالبيئة، وهذا يبرر ( الملوث)حين أن الهدف من فرضها هو جبر الضرر الذي ألحقه الممول 

فرض الضريبة على الملوث بالذات دون غيره، أما مسئولية حماية البيئة فهي مسئولية مشتركة 
ن كانت مسئولية الملوثين فيها أكبر بسبب فعلهم المخرببين الجميع ملوثين وغ                                                                   ير ملوثين، وا 

 .(0223 ،الدين ابراهيم عز)

 Organization for Economic) كما عرفت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

Co-operation and Development ”OECD”)   نفقات إجبارية “الضريبة البيئية بأنها
 ها لحساب الخزانة العامة ويكون فرضها بسبب ارتباط وعائها بالبيئةبدون مقابل يتم تحصيل

 (.8110السيد عطية )
وتبعا لما تقدم وترتيبا عليه يمكننا أن نعرف الضريبة البيئية بأنها تعني قيام المكلف 

                                                                   بدفع مبلغ من المال جبرا وبدون مقابل وبصفة نهائية إلى الدولة نتيجة  ( الملوث)بالضريبة 
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سلعة أو تقديم خدمة تزيد من تلويث البيئة، وهذا المبلغ يكون مساويا للتكلفة الحدية إلنتاج 
 .للضرر البيئي الحادث في المجتمع

في العديد من دول العالم خاصة الدول المتقدمة التي اعتمدت  :مبادئ الضريبة البيئية
لمبادئ وهي سياسات بيئية للحد من الملوثات ارتكزت هذه السياسات على مجموعة من ا

 :(8108، اهلل ربيعة عطا) كاآلتي
 (Janأساس فرض الضريبة هو المبدأ العالمي، مبدأ الملوث القائم بالدفع :مبدأ المتسبب يدفع

Stenis, and William Hogland 2003):
الذي أوصت به منظمة التعاون والتنمية   

يجب أن تقتطع منه  م ويقتضي هذا المبدأ أن الملوث 0228في عام  OCDE االقتصادية
السلطات العمومية النفقات الخاصة باإلجراءات الرامية إلى الحفاظ على البيئة في حالة مقبولة 

ر وهذا المبدأ وسيلة لتحقيق فسعر الضريبة يساوي تكلفة تفادي الضرر أو تكلفة إزالة الضر 
ة التي موارد الطبيعيين علي درجة كبيرة من االهمية األولي االستخدام االمثل والرشيد للغايت

 (.Sharon Beder, 2006) ، والثانية تحديد وتقليص نسبة التلوثتحتويها البيئة
تتحمل السلطة العامة التكاليف البيئية للحد من األضرار البيئية بشكل : مبدأ العبء الجماعي

ب للتلوث مباشرِ  أو غير مباشر بدال من المتسببين للتلوث في حالة عدم أمكانية تحديد المتسب
 .أو في الحاالت الطارئة التي يتوجب معالجتها من قبل الدولة

يعني هذا المبدأ بأن اإلجراءات البيئية الحكومية يجب أن توجه : مبدأ الوقاية أو الحيطة
عطائها األولوية من أجل حماية الوجود البشري وفقا لمبدأ الوقاية  لحماية المرتكزات البيئية وا 

  .خير من العالج
تعتبر المسؤولية جماعية ومشتركة للفعاليات ااِلقتصادية المعنية : دأ المشاركة والتعاضدمب

بتخريب البيئة واإلضرار بها، من خالل المشاركة في تخطيط وتنفيذ اإلجراءات الالزمة لحماية 
 .البيئة للوصول إلى عالقات متوازنة بين الحرية الفردية والحاجات والمصالح االجتماعية

وتتنوع الضرائب البيئية إلى أنواع متعددة، ومن أهم هذه األنواع ما : الضرائب البيئية أنواع
 : يلي
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 هي ضريبة قيمية أو نوعية على اإلنتاج في مختلف الوحدات : الضريبة على المنتجات
اإلنتاجية التي يصاحب إنتاجها أو نشاطها تلوث البيئة أي إحداث أضرار اجتماعية، وذلك 

جم اإلنتاج، ومن ثم تخفيض حجم الملوثات الناتجة إلى المستويات بهدف تخفيض ح
  .(8112 ،، عتمان شكريسعيد عبدالعزيز) المقبولة اجتماعيا

 ضريبة النفايات أو االنبعاثات : (Emission Tax)  يفرض هذا النوع من الضرائب على
سعار السوقية مختلف النشاط اإلنتاجي للوحدات االقتصادية، كما انها  تمارس دور األ

تشغيل  للتكلفة الخارجية للتلوث، فهي تعكس قيمة اآلثار الخارجية السلبية الناجمة عن
، ووفقا لهذه الضريبة يسعى المنتجون إلى تخفيض االنبعاثات المشروعات الملوثة للبيئة

من خالل مجموعة من اإلجراءات كبعض التغييرات في نوعية المدخالت المستخدمة أو 
ى إنتاج منتجات أخرى اقل تلوثا، وبالتالي فأن جوهر استخدام هذا الشكل من التحول إل

الضريبة هو إعطاء الحرية للمنتج الملوث للبيئة في البحث واختيار الطريقة المالئمة 
 .لتخفيض حجم االنبعاثات الملوثة للبيئة إلى مستويات مقبولة

  :ولكن يعاني فرض ضريبة النفايات من الصعوبات التالية
   انها تسمح بالوصول الى حجم االنتاج مع مستويات التلوث الى مستويات مثلى اجتماعيا

في حالة المنافسة غير الكاملة، ففي هذه الحالة سوف ينقل الجزء االكبر من الضريبة الى 
المستهلكين دون االهتمام بمعالجة النفايات طالما ان المستهلك هو الذي يتحمل العبء 

 .الضريبةاالكبر من هذه 
  الجمود وعدم المرونة حيث ان فرض ضريبة موحدة على كل وحدة من وحدات التلوث

بغض النظر عن طبيعتها وحجم انتاجها ونشاطها الملوث سوف يضر بالمشروعات 
  . (8112 ،محمد قادر) الصغيرة في اوقات الكساد

 ضريبة الكربون (Carbon Tax)  : ألسباب مالية وهي ضريبة قديمة جدا، وقد تم فرضها
البترول، الوقود النفطي، زيت الديزل، الكيروسين، الغاز : بحتة وتفرض على أنواع الوقود

 .البترولي السائل، الغاز الطبيعي، فحم الكوك، الفحم
  ضريبة النقل(Transportation Tax) : يتضمن هذا النوع من الضرائب كل من: 
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 نوع من الضرائب على استيراد السيارات، يفرض هذا ال: ضريبة على بيع محركات السيارات
وعلى تصنيعها، والغاية منها إقامة التوازن بين االقتصاد والنمو السريع لقيادة السيارات، فقد 

  تمثل نسبة مئوية من سعر البيع، أو تفرض على أساس سعر السيارة أو عمرها
  لعربات التي تفرض هذه الضريبة على ا: الكيلومترات على الوقود االحفوريضريبة

بالديزل، وتفرض كمجموع محدد لكل عشرة كيلو مترات، وتتدرج استنادا إلى نوع ووزن 
 .السيارة الخاضعة للضريبة

 بهدف جاعلي مالكي  تفرض السيارة، مالك على ضريبة هي :السيارات محركات ضريبة
 يدفع مالال من مبلغ الضريبة هذه تعتبر الطرق، إصالح تكلفة من جزء يتحملونالسيارات 

 لمدة محددة كقيمة تفرض ثابتة، ضريبة فهي وعليه العامة، استخدام الطرق حق أجل من
 الطرق، هذه السيارة أو العربة فيه تستخدم المدى الذي عن النظر بغض الزمن، من معطاة
 .عدد عجالت السيارة الوقود، نوع السيارة، نوع على يعتمد الضريبة حجم

 

 البحث  اجراءات
اعتمد الباحثون على المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف البحث من  :بحـثمنهــج ال

خالل الدراسة النظرية والدراسة الميدانية، استهدفت الدراسة النظرية الحصول على البيانات 
الثانوية الالزمة لتحقيق أهداف البحث، من خالل استقراء الدوريات العلمية والدراسات السابقة، 

 ي تصدرها مصلحة الضرائب، ووزارة المالية، كما اعتمد الباحثون على أسلوبوالنشرات الت
ف التعرف علي بهد. قوائم االستقصاء لجمع البيانات األولية الالزمة إلجراء الدراسة الميدانية

استخدام  ة، وامكانيفي مصر البيئةلمكافحه تلوث  إجراءاتمدي فعاليه ما يتم اتخاذه حاليا من 
 . في مصر البيئةللحد من تلوث  السياسيةدوات األمن  كاداهئية الضرائب البي

 :تمثل مجتمع البحث في ثالث فئات مختلفة هي :عينة البحث
  فئة العاملين بالمصلحة الضرائب والذين يزيد عددهم على خمسين ألف، موزعين على

 .مأمورية مبيعات، أربع مراكز مدمجة( 012)مأمورية دخل، ( 882)
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 رؤساء المأموريات والمراكز المدمجة، المناطق )العليا بالمصلحة متمثلة في  فئة اإلدارة
 . مفردة (222)، والبالغ عددهم (الضريبة، القطاعات واإلدارات المركزية

  فئة ممولي الضريبة علي السيارات بمصلحة الضرائب المصرية والذين يزيد عددهم عن
 .محافظات الجمهورية مليون ممول منتشرين على مستوى جميع (0228233)

 :تحديد عينة البحث
 .مفردة ( 323)مفردة هي ( 21111) حجم العينة لمجتمع يزيد عن( العاملين) :العينة األولى
 .مفردة (812)هي ( فئة اإلدارة العليا: )العينة الثانية
 .مفردة( 322)هي  حجم العينة( فئة الممولين: )العينة الثالثة

 :والتي تتضمن قسمين استقصاءة قائمتم تصميم  :أدوات الدراسة
  :ويحتوي علىموجهة لإلدارة العليا، والعاملين  :ولالقسم األ 

  فقرات لمتغير التلوث البيئي ودور األجهزة المعنية في مكافحة ( 01) هاعددمجموعة من الفقرات و
 .راتالتلوث واسباب التلوث ودور الوعي البيئي في مواجهة التلوث الناتج عن عوادم السيا

   فقرة لمتغير الضريبة البيئية ودورها في الحد من التلوث ويشمل ( 31) هاعددمجموعة من الفقرات و
معوقات  ،االطار العام لفرض الضريبة، نطاق الضريبة، سعر الضريبة، حصيلة الضريبة البيئية)

 .(فرض الضريبة
 :ويحتوي علىموجهة لممولي الضريبة  :القسم الثاني

 .حتوى على مجموعة من الفقرات لقياس تنمية الوعي البيئي لدى المموليني: المحور االول
يحتوى على مجموعة من الفقرات لقياس مدى فعالية االجراءات الحالية : المحور الثاني

 .لمكافحة التلوث في مصر
استخدام السياسة الضريبية لمكافحة  يحتوى على مجموعة من الفقرات لقياس: المحور الثالث

 .التلوث في مصر
 .ر التعاون بين المصلحة والممولينيحتوى على مجموعة من الفقرات لقياس استمرا: المحور الرابع
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 باالعتماد البرنامج اإلحصائي ونقام الباحث: أساليب المعالجة اإلحصائية المطبقة
(SPSS22)جراء ا لتحليل اإلحصائي المناسب لتحليل البيانات                                     ، لتفريغ البيانات وجدولتها وا 

وإلختبار صحة فروض البحث، وتطلب ذلك تطبيق بعض أساليب اإلحصاء الوصفي 
 :واإلحصاء التحليلي كاآلتي

 تم االعتماد على اإلحصاء الوصفي، الوسط الحسابي واالنحراف المعياري :اإلحصاء الوصفي
دراسة، كذلك تم االعتماد على معامل الفا لتوصيف متغيرات ال ومعامل االختالف واالتفاق

اختبار ت باالضافة الى استخدام ، االستقصاءكرونباخ لقياس مدى الصدق والثبات لقائمة
 .واحدة للتحقق من صحة فرض الدراسةللمجوعة ال

 :قياس صدق قوائم االستقصاء
ن بعرض القوائم على المشرفين، وعلى عدد م ونقام الباحث :قياس الصدق الظاهري

المحكمين، وعلى عدد من مفردات مجتمع البحث، بهدف التأكد من سالمة الصياغة اإلجرائية 
 .للعبارات

تم حساب معاملي الصدق والثبات ألسئلة  :قياس الصدق والثبات لقوائم اإلستقصاء
 ،وتبين أن معامالت الصدق والثبات مقبولة ألسئلة االستبيان ككل، االستقصاء في كل فئة

،وبالتالي يمكن القول أنها معامالت (1.2)قيمة معاملى الصدق والثبات تجاوزت ن جميع أل
ي أليها في التحليل مع عدم استبعاد ويمكن االعتماد ع، ذات داللة جيدة ألغراض البحث

 :والجدول التالي يوضح ذلك عنصر من عناصر المتغيرات محل الدراسة
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 العاملين واالدارة العليا  والصدق الستمارهيوضح معامل الثبات  :(4) جدول

 البيان
 االدارة العليا العاملين

معامل 
 الثبات

معامل 
 الصدق

معامل 
 الثبات

معامل 
 الصدق

مدى توافر القوانين واللوائح الخاصة بتطبيق ضريبة 
 1.222 1.222 1.212 1.281 للحد من التلوث ومدى استعداد المجتمع للتطبيق

علي  ريبة البيئيةاسباب ومميزات تطبيق نظام الض
 1.221 1.280 1.220 1.282 مستوى المصلحة والمجتمع

 1.221 1.212 1.228 1.223 محددات نجاح او فشل تطبيق الضريبة البيئية
 1.222 1.232 1.203 1.233 كيفية تطبيق نظام الضريبة البيئية

 1.221 1.212 1.212 1.202 التحديات التي تواجه تطبيق الضريبة البيئية
 1.222 1.222 1.228 1.282 االجمالي

 
 الممولين  ةوالصدق الستمار يوضح معامل الثبات  :(2)جدول 

 معامل الصدق معامل الثبات البيان
 1.222 1.222 تنمية الوعي البيئي لدى الممولين

 1.222 1.222 مدى فعالية االجراءات الحالية لمكافحة التلوث في مصر
 1.228 1.220 ي مجال مكافحة التلوث في مصراستخدام السياسة الضريبية ف

 1.222 1.222 استمرار التعاون بين المصلحة والممولين
 1.222 1.222 االجمالي
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 :للفقرات الخاصة بالعاملين التحليل الوصفي
مدى توافر القوانين  من االدارة العليا والعاملين في آراء عينة الدراسة يوضح :(3)جدول 

 طبيق ضريبة للحد من التلوث ومدى استعداد المجتمع للتطبيقواللوائح الخاصة بت

 الفقرات
 (383=ن) العاملين (212=ن)العليا  االدارة
المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

يوجد قصور في عمل االجهزة 
القائمة علي تنفيذ االجراءات 

 القوانين البيئية لمواجهة التلوثو 
2.22 1.20 02.0 2.23 1.28 02.1 

عدم تمكن االجهزة القائمة علي 
تنفيذ االجراءات والقوانين البيئية 

من ممارسة السلطات 
والصالحيات الالزمة والكافية 

 ألداء مهامها

3.21 0.02 82.2 3.23 1.22 82.2 

عدم وجود وعي كافى لدى 
المختلفة االفراد والمؤسسات 

 بابعاد مشكلة تلوث البيئة
2.32 1.22 02.8 2.33 1.20 02.2 

تشتت القواعد واالجراءات 
الخاصة بحماية البيئة بين 

 عدة قوانين
2.82 1.22 02.2 2.01 1.21 02.2 

عدم تضمين المناهج الدراسية 
الحالية موضوعات تتعلق  

 بالتربية البيئية
2.12 1.22 83.2 3.22 0.10 82.2 

صير بعض الجهات تق
الحكومية في القيام بواجبها 
 تجاه المشكالت البيئية

2.32 1.23 02.2 2.30 1.22 02.1 

 02.3 1.23 2.20 03.2 1.20 2.20 ضعف برامج التوعية البيئية
عدم االلتزام بالقوانين 
 02.8 1.22 2.03 08.2 1.22 2.21 والتشريعات البيئية

معاناة الجهات المعنية 
لبيئية من سوء بالشئون ا

 االدارة
2.22 1.22 02.2 2.13 1.21 02.2 

 مخرجات البرنامجمن  :المصدر
، 3.22)بمتوسط يتراوح بين  يتضح من بيانات الجدول السابق ان أغلبية عينة الدراسة

% 02.1) والذي يقع في مدى الموافقة والموافقة الشديدة مع نسبة اختالف تتراوح بين ( 2.21
قصور في عمل االجهزة القائمة علي تنفيذ االجراءات والقوانين البيئية د ترى وجو %( 82.2و
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تمكن االجهزة القائمة علي تنفيذ االجراءات والقوانين  ، ويرجع ذلك الى عدملمواجهة التلوث
معاناة الجهات و البيئية من ممارسة السلطات والصالحيات الالزمة والكافية ألداء مهامها 

تشتت القواعد واالجراءات الخاصة بحماية البيئة ، مع  ئية من سوء االدارةالمعنية بالشئون البي
بعض الجهات الحكومية في القيام بواجبها تجاه المشكالت لتقصير ، كما يوجد بين عدة قوانين

ضعف برامج التوعية ، ويرجع ذلك إلى لي ضعف فعالية مكافحة التلوث، مما يؤدي إالبيئية
عدم ، مع اهج الدراسية الحالية موضوعات تتعلق  بالتربية البيئية عدم تضمين المن ،البيئية

 . االلتزام بالقوانين والتشريعات البيئية
سباب ومميزات أفي أراء عينة الدراسة من االدارة العليا والعاملين  يوضح :(1)جدول رقم 

 تطبيق نظام الضريبة البيئية علي مستوى المصلحة والمجتمع 

 الفقرات
 (383=ن )العاملين  (212=ن)عليا االدارةال

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

تطبيق الضريبة البيئية ينطلق من 
 80.2 1.20 2.02 81.2 1.21 2.33 (الملوث يدفع)مبدأ 

ضرورىة الدمج بين السياسات المالية 
 01.0 1.22 2.01 81.3 1.22 2.32 والبيئية واالقتصادية

تطبيق الضريبة البيئية لزيادة 
االيرادات التي يمكن استخدامها 

 لتحسين البيئة
2.32 1.22 81.1 2.08 0.01 82.2 

تطبيق الضريبة البيئية لخلق حوافز 
للمنتجين والمستهلكين لالبتعاد عن 

 السلوك المضر بالبيئة
2.33 1.21 81.2 2.13 0.12 82.2 

 82.0 0.13 3.22 82.3 0.12 2.82 .البيئة فعالية تسهم الضريبة البيئية في زيادة
 الكفاءة تسهم الضريبة البيئية في زيادة

 30.1 0.02 3.20 82.8 0.00 2.82 اإلقتصادية
 تساعد الضريبة  البيئية في معالجة

 المتعلقة الموضوعات من عدد
المياه؛  تلوث النفايات؛ من بالتخلص

 تلوثات الهواء
2.30 1.22 88.3 2.03 0.10 82.2 

 الحصيلة تساهم الضريبة البيئية في زيادة
 82.2 0.08 3.20 82.2 0.02 2.02 .الضريبية

تساعد الضريبة البيئية في 
 82.2 1.22 3.22 82.2 0.10 2.12 زيادةالشفافية

        مخرجات البرنامجمن : المصدر
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، 3.22)بمتوسط يتراوح بين  بق ان أغلبية عينة الدراسةيتضح من بيانات الجدول السا
% 01.0) تتراوح بين  والذي يقع في مدى الموافقة والموافقة الشديدة مع نسبة اختالف( 2.32

ينطلق من مبدأ و تطبيق الضريبة البيئية ترى من وسائل تخفيف األضرار البيئية %( 30.1و
لخلق ، و ت التي يمكن استخدامها لتحسين البيئةزيادة االيرادامما يؤدي الى  (الملوث يدفع)

 فعالية زيادةمما يسهم في  حوافز للمنتجين والمستهلكين لالبتعاد عن السلوك المضر بالبيئة
، دمج بين السياسات المالية واالقتصادية والبيئية، مما يخلق اإلقتصادية الكفاءة زيادةية و البيئ
المياه؛  تلوث ؛الناتجة عن النفايات من التخلص الضريبة  البيئية تساعد في معالجةوأن 

  .الشفافية زيادةو  ،الضريبية الحصيلة زيادة، كما تساهم في تلوثات الهواء
 هم في تنمية الوعي البيئي لدىمن الممولين أراء عينة الدراسة   يوضح (:2)جدول رقم 

 (323  =ن)
المتوسط  الفقرات

 المرجح
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 فاالختال

معامل 
 االتجاه االتفاق

تحرص المصلحة على توعية الممولين الجدد 
بأهمية الحفاظ علي البيئة  فور تسجيلهم لتساعدهم 
على التطبيق السليم للقانون مع المحافظة علي 

 .البيئية
 موافق 23.2 32.8 0.33 3.22

تحرص المصلحة على توعية الممولين في مقر 
لي البيئة للتأكد نشاطهم علي اهمية المحافظة ع

 .من صحة تطبيقهم للقانون 
 موافق 28.2 32.2 0.32 3.22

تحرص المصلحة على توعية الممولين القدامى  
                                              تجنبا  لوقوعهم في أخطاء تؤدي إلى عدم إلتزامهم 

 .بالمحافظة علي البيئة
 موافق  22.2 32.3 0.82 3.21

تحرص المصلحة علي توعية الممولين بأهمية 
بيئية وان عدم االلتزام بها من اهم اسباب القوانين ال

 تدهور البيئة في مصر 
 محايد 21.2 32.8 0.38 3.32

إتاحة القوانين والتقارير البيئية  على الموقع 
األلكتروني للمصلحة لزيادة الوعي البيئي ودعم 

 .الثقة مع الممولين
 موافق  28.1 82.1 0.02 2.12

لدى الممولين اإلستمرار في تنمية الوعي البيئي 
 موافق  22.2 31.0 0.82 2.02 .من خالل وسائل اإلعالم المختلفة

 مخرجات البرنامجمن : المصدر
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، 3.32)بمتوسط يتراوح بين  يتضح من بيانات الجدول السابق ان أغلبية عينة الدراسة
% 82.1) والذي يقع في مدى المحايدة والموافقة مع نسبة اختالف تتراوح بين ( 2.02

ترى ان مصلحة %( 21.2و% 28.1)والتي تقابل نسبة اتفاق تتراوح بين %( 32.8و
الضرائب تحرص على توعية الممولين الجدد بأهمية الحفاظ علي البيئة فور تسجيلهم 
لتساعدهم على التطبيق السليم للقانون مع المحافظة علي البيئية، حيث تقوم بتوعيتهم في مقر 

للقانون، كما تحرص على توعية الممولين القدامى  تجنبا   نشاطهم للتأكد من صحة تطبيقهم
لوقوعهم في أخطاء تؤدي إلى عدم إلتزامهم بالمحافظة علي البيئة، وتحرص على توعية 
الممولين بأهمية القوانين البيئية وان عدم االلتزام بها من اهم اسباب تدهور البيئة في مصر، 

على الموقع األلكتروني للمصلحة لزيادة الوعي البيئي ودعم وأن إتاحة القوانين والتقارير البيئية 
اإلستمرار في تنمية الوعي البيئي لدى الممولين من خالل وسائل الثقة مع الممولين، وان 

 .اإلعالم المختلفة
 

 التحليل اإلحصائي ونتائج اختبار الفروض
  :                    ختبار صحة فروض البحث ا

احصائية للضريبة البيئية على الحد من  يوجد تأثير ايجابي ذو داللة: ولالفرض األ 
باستخدام تحليل  ونالختبار الفرض قام الباحث، الملوثات الناجمة عن عوادم السيارات

، كما هو موضح  Simple linear regression analysisاالنحدار الخطي البسيط 
 :كالتاليبعرض نتائج الفرض في كل فئة على حدى  ونوقام الباحث(.2)،(2)بالجداول أرقام 

 :فئة اإلدارة العليا: أوالا 
  الحد من الملوثات الناجمة عن عوادم السيارات :المتغير التابع
 الضريبة البيئية :المتغيرالمستقل

                                                                                  وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا  بين الضريبة البيئية والحد من الملوثات الناجمة عن  -
عند مستوى داللة أقل من  1.222 عوادم السيارات، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط

1.12 
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عند مستوى داللة أقل من  022.12" ف"معنوية نموذج االنحدار،حيث بلغت قت قيمة  -
 .مما يعنى إمكانية االعتماد على النموذج 1.12

بمقدار  الحد من الملوثات الناجمة عن عوادم السياراتن الضريبة البيئية تؤثر على إ -
التى تحدث في الضريبة البيئية مسئولة عن تفسير نسبة  ، بمعنى ان التغيرات22.2%
ترجع لمتغيرات اخرى % 22.3من التغيرات الحادثة في الحد من التلوث ونسبة % 22.2
 . في النموذج أو للخطأ العشوائي لم تذكر
يوجد تأثير ايجابي ذو داللة  احصائية : بق يتضح صحة الفرض األول، أى أنهمما س
 ة على الحد من الملوثات الناجمة عن عوادم السياراتللضريبة البيئي

 :فئة العاملين: ثانياا 
 الحد من الملوثات الناجمة عن عوادم السيارات :المتغير التابع

 الضريبة البيئية :المستقل رالمتغي
                                                                                  وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا  بين الضريبة البيئية والحد من الملوثات الناجمة عن  -

عند مستوى داللة أقل من  1.212يارات، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط عوادم الس
1.12 

عند مستوى داللة أقل من  202.1" ف"معنوية نموذج االنحدار،حيث بلغت قت قيمة  -
 .مما يعنى إمكانية االعتماد على النموذج 1.12

الملوثات  الحد منمن خالل قيمة معامل التحديد نجد ان الضريبة البيئية تؤثر على  -
، بمعنى ان التغيرات التى تحدث في %22.8بمقدار  الناجمة عن عوادم السيارات

من التغيرات الحادثة في الحد من % 22.8الضريبة البيئية مسئولة عن تفسير نسبة 
 . في النموذج أو للخطأ العشوائي ترجع لمتغيرات اخرى لم تذكر% 32.2التلوث ونسبة 

 تأثير ايجابي ذو داللة  احصائية يوجد: األول، أى أنه مما سبق يتضح صحة الفرض 
 للضريبة البيئية على الحد من الملوثات الناجمة عن عوادم السيارات
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 :الممولينفئة : ثالثاا 
 لحد من الملوثات الناجمة عن عوادم السياراتا: المتغير التابع

 لضريبة البيئيةا :المستقل المتغير
 لحد من الملوثات الناجمة عن وا لضريبة البيئية           ائيا  بين اوجود عالقة ارتباطية دالة احص

عند مستوى داللة أقل من  1.202، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط عوادم السيارات
1.12 

 أقل من  عند مستوى داللة 831.2" ف"،حيث بلغت قت قيمة نحدارالذج او معنوية نم
 .مما يعنى إمكانية االعتماد على النموذج 1.12

 بمقدار  لحد من الملوثات الناجمة عن عوادم السياراتريبة البيئية تؤثر على اان الض
، بمعنى ان التغيرات التى تحدث في الضريبة البيئية مسئولة عن تفسير نسبة 32.2%
ترجع لمتغيرات اخرى % 28.2من التغيرات الحادثة في الحد من التلوث ونسبة % 32.2

 .  ئيلم تذكر في النموذج أو للخطأ العشوا
يوجد تأثير ايجابي ذو داللة  احصائية : مما سبق يتضح صحة الفرض األول، أى أنه  

 للضريبة البيئية على الحد من الملوثات الناجمة عن عوادم السيارات
يوجد تأثير ايجابي ذو داللة احصائية الستخدام الحوافز الضريبية ضمن : الفرض الثاني

 .من  الملوثات الناجمة عن عوادم السيارات أدوات الضرائب البيئية، على الحد
 Simple linearباستخدام تحليل االنحدار الخطي البسيط  ونالختبار الفرض قام الباحث

regression analysis  بعرض  ونوقام الباحث(.2)،(2)، كما هو موضح بالجداول أرقام
 :نتائج الفرض في كل فئة على حدى كالتالي

 :ليافئة اإلدارة الع: أوالا 
 الحد من الملوثات الناجمة عن عوادم السيارات :المتغير التابع
 الحوافز الضريبية :المتغيرالمستقل

  وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا  بين الحوافز الضريبية والحد من الملوثات الناجمة عن                                                                                   
عند مستوى داللة أقل من  1.203عوادم السيارات، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 

1.12 
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  عند مستوى داللة أقل من  082.22" ف"معنوية نموذج االنحدار،حيث بلغت قت قيمة
 .مما يعنى إمكانية االعتماد على النموذج 1.12

  ان الحوافز الضريبة تؤثر على الحد من الملوثات الناجمة عن عوادم السيارات بمقدار
ولة عن تفسير نسبة ، بمعنى ان التغيرات التى تحدث في الحوافز الضريبة مسئ32.3%
ترجع لمتغيرات اخرى % 28.2من التغيرات الحادثة في الحد من التلوث ونسبة % 32.3
 .في النموذج أو للخطأ العشوائي لم تذكر

يوجد تأثير ايجابي ذو داللة  احصائية : مما سبق يتضح صحة الفرض الثاني، أى أنه 
يئية، على الحد من الملوثات الناجمة الستخدام الحوافز الضريبية ضمن أدوات الضرائب الب

 عن عوادم السيارات
 :فئة العاملين: ثانياا 

 الحد من الملوثات الناجمة عن عوادم السيارات :المتغير التابع
 الحوافز الضريبية :المستقل المتغير

                                                                                   وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا  بين الحوافز الضريبية والحد من الملوثات الناجمة عن  -
عند مستوى داللة أقل من  1.212دم السيارات، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط عوا

1.12 
عند مستوى داللة أقل من  031.82" ف"معنوية نموذج االنحدار،حيث بلغت قت قيمة -

 .مما يعنى إمكانية االعتماد على النموذج 1.12
بمقدار  السيارات الحد من الملوثات الناجمة عن عوادمن الحوافز الضريبة تؤثر على إ-

، بمعنى ان التغيرات التى تحدث في الحوافز الضريبة مسئولة عن تفسير نسبة 82.3%
ترجع لمتغيرات اخرى % 22.2من التغيرات الحادثة في الحد من التلوث ونسبة % 82.3
 . في النموذج أو للخطأ العشوائي لم تذكر
ير ايجابي ذو داللة  احصائية يوجد تأث: ق يتضح صحة الفرض الثاني، أى أنهمما سب

الملوثات الناجمة  الستخدام الحوافز الضريبية ضمن أدوات الضرائب البيئية، على الحد من
 عن عوادم السيارات
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 النتائج  تفسير  
 ، والضرائبالمتعلقة بجانب البيئة وملوثاتهاإلى مجموعة من النتائج  ونتوصل الباحث

 :تيآ|البيئية التي يمكن تلخيصها بال
للضريبة البيئية على الحد من الملوثات الناجمة  إحصائيةيوجد تأثير ايجابي ذو داللة   -

 .عن عوادم السيارات
الستخدام الحوافز الضريبية ضمن أدوات الضرائب  إحصائية يوجد تأثير ايجابي ذو داللة -

 .البيئية، على الحد من الملوثات الناجمة عن عوادم السيارات
 سلبية على البيئة تتمثل في ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية أثار لهاعوادم السيارات  أن -

تغير  واإلنسانمما يؤثر على النبات والحيوان الهواء تلوث و  مكافحة التلوث تكاليفارتفاع 
بشكل  ألرضاتلوث سطح و  األوزونظاهرة االحتباس الحراري وزيادة ثقب  زيادةالمناخ و 

الحمضية مما يؤدي إلى انتشار  ألمطاراو  ألبخرةاو لغازات با المحملة ألمطاراكبير لتساقط 
مما يؤثر  األمراضوغير ها من ( والجلد واألنفالصدر )الحساسية  ضأمراانتشار األمراض
 .العامل إنتاجيةعلى 

أهم مشكالت تطبيق الضريبة البيئية تتمثل في القصور في خبرات وكفاءة العاملين أن  -
والقوانين والقصور في التشريعات البيئية وعدم فاعلية  اإلجراءاتالقائمة على تنفيذ  باألجهزة

من مشاكل تطبيق  أنوالقوانين البيئية كما يرى البعض من عينة الدراسة  اإلجراءات
الضريبية البيئية الخالف حول تحديد تاريخ استحقاق الضريبة وحول تحديد وعاء الضريبة 

 .والمؤسسات بدور الضريبة البيئة األفراد وعدم وعي الضريبينظام الخصم  اكتمالوعدم 
ة الفرد  والمجتمع والحكومة بصورة متساوي لية حماية البيئة واجب على كل منإن مسؤو  -

 .أي حماية البيئة واجب الكل
المفروضة على السيارات الملوثة للبيئة بأغراض وأهداف بيئية  إن ربط الضرائب البيئية -

 .ضرائب مقبولة لدى اغلب المواطنينمحددة مسبقا يجعل هذه ال
إلى التوصل  لتهدف الي التوص لوث تماما وانماال تؤدي الي منع التإن الضرائب البيئية  -

 .مقبول والمعياري من األذى البيئيإلى الحجم االمثل للتلوث او الحد ال
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 المدى  بعيدةن تطبيق هذا النوع من الضرائب يتطلب إصالح ضريبي شامل ضمن خطة إ  -
 

 توصيات البحث
 عالي من أهم دعائم األمن البيئياالهتمام بالتربية البيئية في جميع مراحل التعليم العام وال -
دخال بعض  الضريبيلمشرع أن يستخدم ا - استخدام الحوافز واإلعفاءات الضريبية وا 

  .البيئيوربطها بالمجال  8112لسنة  20التعديالت على القانون رقم 
من تحميل الخسائر  بدال”الملوث يدفع الثمن”القوانين واللوائح البيئية لتطبيق مفهوم  تفعيل -

وتطوير المعدات والوقود الصديق للبيئة بما يحفز المنظمات على استخدام  على المجتمع
 المخالفات التي ترتكب ضد البيئة مع التشريعات البيئية لتناسب 

المختلفة، والمؤتمرات والندوات بصورة  اإلعالمسائل التوعية بالمشكالت البيئية عن طريق و  -
والحوافز  البيئةودور الضريبة  بأهميةوالسيارات  المنشآت أصحابمستمرة وتوعية 

 .لمعدات والوقود الصديق للبيئةالتي تستخدم اواإلعفاءات التي تنالها الشركات 
 .جل المحافظة على البيئةأمن  فراد المجتمعأقطاعات الدولة و  ضرورة تعاون جميع  -
وجيا النظيفة بيئيا في تحسين مواصفات وقود الديزل بخفض نسبة  الكبريت واستخدام التكنول -

 .النقل ئلوساالمعامل و 
، والعمل على سد كل المقترحةتطبيق الضرائب البيئية  متابعة المشكالت التي يفرزها -

 .أثناء التنفيذ ات التي تظهرالثغر 
المبالغ المحصلة من الضرائب البيئية في صندوق حماية البيئة في وزارة البيئة لغرض  ايداع -

 .نفاقها  في مشاريع تحسين بيئيةإ
 .يجب أن تستند هيكلة التخفيض الضريبي على مستوى االنبعاثات ونوع الوقود المستخدم  -
التوازن بين كل من الجوانب  أنه من أجل وضع نظام كفء للضريبة البيئية  ينبغي تحقيق -

البيئية والمالية، وأن يهتم اإلصالح الضريبي باآلثار المالية والصحية والبيئية لضرائب 
البيئة  وذلك  لمساعدة واضعي السياسات على تحديد األولويات بين بدائل اإلصالح 
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المختلفة المختلفة، حيث يؤدى فرض ضريبة بيئية علي السيارات إلي التحول بين األنواع 
 .لوقود بم يحقق مزيج أفضل بيئيامن ا
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ABSTRACT 

The environment in general and Egypt in particular suffer from 

great problems related to the environment and its pollution. The report 

of the Ministry of Environment showed that car exhaust is one of the 

main sources of air pollution in large cities with high traffic density, 

especially in Greater Cairo, which suffers from traffic problems and 

congestion due to the increase in the number of vehicles on energy The 

problem of air pollution is exacerbated by the exhaust of cars due to the 

aging of the fleet of cars in Egypt and the increase in age and survival 

in service despite the low efficiency of engines of these cars and 

increase their consumption of fuel compared to modern cars Thereby 

increasing their harmful emissions.  The researcher discussed the 

theoretical aspect of the research to the problem of research and the 

increase in the volume of  environmental pollutants produced by the 
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industrial and technical changes that prevailed throughout the world, 

including Egypt, and increase the size of contaminants for car exhausts. 

The research aims to activate the role of environmental taxes in the 

treatment of pollutants caused by car exhausts, And the construction of 

a proposed model and a mechanism for the enforcement of the 

environmental tax on cars in Egypt. The study adopted the basic 

premise: "The application of the environmental tax to pollutants caused 

by car exhausts has significant positive effects on the environmental 

level. 

Keywords: Environmental taxation; environmental regulation; pre-

existing taxes; tax interactions; Government expenditure 

 

 


