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  دور الحوافز الضريبية فى جذب االستثمارات وتحقيق أهداف
 التنمية المستدامة فى جمهورية مصر العربية

 الحربي  اإلنتاج  وزارة  على  تطبيقية  دراسة
 

 (3)محمد أحمد محمد نصار -(2)أمجد حسن عبد الرحمن -(1)عشري وجيه محمد البدوي 
معة ( كلية التجارة، جا2معة عين شمس ( طالب بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، جا1

 ( وزارة اإلنتاج الحربي3عين شمس 
 

 صلخستالم
الحوافز الضريبية فى جذب االستثمارات وتحقيق أهداف  تحديد دورإلي  هدفت الدراسة

التعرف على أشكال هذه الحوافز  خالل التنمية المستدامة فى جمهورية مصر العربية من
ات وتوجيهها بالشكل الذى يتفق مع السياسة اإلقتصادية والمالية وتأثيرها فى جذب اإلستثمار 

جتهد عن طريقها الباحثون في بلورة إتقديم الخبرات السابقة التي للدولة، وتناولت الدراسة 
المحلية  عوامل نجاحها لجذب المزيد من اإلستثماراتتحديد الحوافز الضريبية، و مفاهيم 

أهداف التنمية المستدامة، ومحاولة الوصول إلي مقترحات تحقيق في  تساهموالتي واألجنبية 
تم خالل لتمكين القيادات بوزارة االنتاج الحربى على تشجيع وجذب المزيد من اإلستثمارات، 

تحليلي الذي يحاول من خالله توصيف المتغيرات وتقرير الوصفي الالدراسة إستخدام المنهج 
دراسات نظرية وبما يشتمل من  ق أهداف الدراسةلتحقي ما يحدث بالفعل وتوصيفه بشكل دقيق

منهج إلى جانب المكتبية تضمن تناول موضوع الدراسة وتحقق الغرض الرئيسي منها 
الى  ون حيث استند الباحث، في اثبات صحة الفروض ون وقد اعتمد عليه الباحث .تحليليال

لى احكام محدده تتعلق المعلومات المتاحة بالفعل عن المتغيرات وتحليلها ألغراض الوصول ا
وقد تم إستخدام ، البيانات جمع وسيلة هي قائمة اإلستقصاء ، وكانتبتقييم متغيرات الدراسة

لتحليل  (AMOS v.26)( الختبار فروض البحث باإلضافة إلى SPSS v.26)برنامج 
ين )محاسبالدراسة من مجتمع  باختيار عينة. تم إجراء البحث الميدانى بيانات الدراسة

 اتإدار  ى عموم ورؤساءمدير و  ماقسأ اءسؤ ر و  أخصائي تخطيطو  ومراجعة خصائي حساباتأو 
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، حيث قام العشوائية باستخدام طريقة العينة الحربيوزارة اإلنتاج العاملون ب ( منمركزية
بنسبة  قصاء( است403، وقد تم استرداد )الدراسةعلى عينة  قصاء( است500توزيع )ون بالباحث

 .للتحليل اإلحصائي وهى نسبة جيدة( %80,6استرداد )
 جذب على الضريبية للحوافز معنوية داللة وكانت أهم نتائج الدراسة وجود تأثير ذو

 أهداف تحقيق على لجذب اإلستثمارات معنوية داللة ذو االستثمارات، كما تبين وجود تأثير
وافز الضريبية الحوكانت أهم توصيات الدراسة هى ضرورة زيادة منح  .المستدامة التنمية

، المشروعات اإلستثماريةز التوسع في يلتحفللمشروعات اإلستثمارية المحلية واألجنبية 
م ضرورة استخدا، و األجنبيةالمحلية و الحديثة لجذب االستثمارات  التشريعات إصدارضرورة و 

لتنمية احقق أهداف ما ي فى خفض التلوث البيئى متجددةالنظيفة الطاقة وال التكنولوجيا الحديثة
 .المستدامة

مستدامة، اإلستثمارات، التنمية ال الضريبي، اإلعفاءالحوافز الضريبية،  الكلمات المفتاحية:
  أهداف التنمية.

 

 مقدمة

 فقام اآلن عالمنا تسود التى التغيير رياح مواجهة إلى المصرى  الضريبي النظام يسعى
 المدخرات تنمية إلى تؤدى أن يمكن الضريبية التى واإلعفاءات الحوافز من بتقديم العديد

 يةالفن الخبرات وجلب واألجنبية والعربية المحلية األموال رؤوس اإلستثمارات وجذب وتشجيع
 بجان إلى بها والنهوض اإلقتصادية المشروعات وحماية اإلنتاج توجيه عوامل وفى، األجنبية

 ياحةالس وتشجيع السكاني توزيعال إعادة على وتعمل، جديدة أماكن عمرانية التعمير إلى توجيه
 لتاليالموارد وبا استخدام فى أكبر كفاءة تحقيق إلى بدوره يؤدى ما البطالة وهو على والقضاء

 (.2017، اقتصادية مستدامة )عمرو يوسف تنمية تحقيق فرص زيادة
الدولة  داخل اإلستثمارات مناخ وتحسين جذب فى هاما   دورا   الضريبية الحوافز وتؤدى

 مجاالت فى واإلستثمارات المشروعات تشجيع على تعمل التى المزايا من عددا   تقدم حيث
 أو المتقدمة العالم دول وتعتمد، (2015، للدولة )صالح زين اقتصاديا  واجتماعيا   مرغوب فيها
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 زيادة على هام تأثير من لها لما لجذب اإلستثمارات كأسلوب الضريبية الحوافز على النامية
 الدول في االقتصادية التنمية وتحقيق النمو االقتصادي، معدالت وزيادة الضريبية اإليرادات
 تناول ما للحوافز الضريبية من والدراسات حول النظريات تنوعت فقد لالستثمارات المضيفة

 الدول وموارد موازنات دعم الى اإلستثمارات باإلضافة وجذب التنمية فى مجال فعال دور
 (.2002، السالم عبد )صفوت من األهداف وغير ذلك

لقومي ا الدخل زيادة إلى يؤدى مما أواإلنتاجية اإلنتاج زيادة فى اإلستثمارت أهمية وتكمن
 طالةمعدل الب وتقليل، والمستثمرين للمواطنين خدمات وتوفير، منه الفرد نصيب متوسط وارتفاع

التنمية  يقفى تحق هاما   دورا   عبتل فالحوافز الضريبية، للدولة الرأسمالي التكوين وزيادة معدالت
 األساسية الركائز أحد تعد والتى اإلقتصادية التنمية عامة حيث أصبحت بصفة االقتصادية

 يروالتغي التطور ركب لمواكبة ضرورة أصبحت بل للدول مجرد رفاهيه ليست المستدامة للتنمية
 للكرة األرضية. أفضل مستقبل نحو

 المستدامة التنمية وجوانب أدوات أحد بإعتبارها اديةاإلقتص التنمية عن الحديث أما
 ماما  إهت واستدامتها االقتصادية التنمية القت العصر، حيث مستحدثات أهم من بإعتبار األخيرة

إلى  لوجللو ، التنمية عن السابقة المفاهيم للتخلي عن منهم محاولة فى الباحثون  من جانب بالغا  
 فى ادهوأبع بظاللة ليلقى شامال   تنمويا   بعدا   ذات مفهوما   ذلك بعد ليعطي وأشمل أوسع مفهوم

 تجنب وكذلك اإلجتماعي ومراعاة البعد اإلقتصادي البعد لتشمل مختلفة وركائز عدة أركان
 . االقتصادية للتنمية المالئمة غير األثار البيئية

 

 مشكلة البحث
(، 2022ة يحيى حسين )قام الباحثون بتحليل مجموعة من الدراسات السابقة مثل دراس

(، 2017(، دراسة أسماء )2020(، دراسة رجب )2021(، دراسة جرجس )2021جيهان )
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والتى إنتهت إلي أن هناك قصورا  فى تقديم الحوافز الضريبية للمستثمرين المحليين من حيث 
 ةاألجنبي خاصة لالستثمارات أهمية وإلى إعطاء، وجود ارتفاع فى العبء المالى للمستثمرين

 التطور لمسايرة كفاءة األداء ورفع لتنشيط وذلك والتكنولوجيا الحديثة المعرفة على تعتمد التي
 تحقيق في تساهم أن يجب اإلستثمارية المشروعات وأن، المتقدمة البلدان في التكنولوجي

 اجتماعية أهداف ا تتضمن قد بل اقتصادية كلها ليست إنها حيث، أهداف التنمية المستدامة
ا وأنها تسعى اسية،وسي  الوسائل أهم الخاصة، وأحد المشروعات جميع مثل الربح إلى أساس 

 الحوافز هي المشروعات اإلستثمارية توجيه في تستخدمها أن للدولة يمكن التي واألدوات
الضريبية، وجمهورية مصر العربية تعمل بجد على تعديل تشريعاتها الضريبية واالستثمارية 

قدر من التيسيرات والضمانات والحوافز من أجل جذب المزيد من  وذلك لتوفير أكبر
المستثمرين المحليين واألجانب والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل البعد 

 االقتصادى واإلجتماعى والبيئى.
الضريبية، وأهميتها فى  الحوافز دور التعرف على في تتمثل البحث مشكلة فإن وعليه
 .تثمارات، وأثرها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جمهورية مصر العربيةجذب اإلس

 

 أسئلة البحث
 إلي أي مدي تساهم الحوافز الضريبية فى جذب االستثمارات؟ .1
 ؟هل يوجد عالقة بين زيادة االستثمارات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .2

 

 أهمية البحث
بحث أكاديميا  في تناوله لموضوع يعد األكثر إحتياجا  في : تتجسد أهمية الاألهمية األكاديمية

بيئة المشروعات اإلستثمارية فى ظل توافر مجموعة من الحوافز الضريبية ما يشجع على 
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جذب االستثمارات فى إطار مفاهيمي متكامل ومحاولة اإلستفادة من التراكم المعرفي النظري 
 رتباطية بين المتغيرات الرئيسية وعواملها الفرعية.على النحو الذي يمكن من تأكيد العالقات اإل

ة في : تقديم إطار عملي منهجي يمكن إن تستفيد منه الوزارة محل الدراساألهمية الميدانية
ئج تخطيطها للعالقة ما بين الحوافز الضريبية وجذب االستثمارات، لمحاولة الوصول إلي نتا

حصيلة الضريبية وتنمية المشروعات وزيادة إيجابية ُتشكل إنعكاسا  مهما  على زيادة ال
 امة. االستثمارات ودفع عجلة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستد

 

 أهداف البحث
 تتمثل أهداف البحث فى العناصر التالية :

ية ريبلضتقييم الخبرات السابقة التي إجتهد عن طريقها الباحثون في بلورة مفاهيم الحوافز ا .1
 .يم منظور نظري للمفاهيم المعاصرةواالستثمارات والتنمية المستدامة وصوال  إلي تقد

توفير إطار فكرى حول الحوافز الضريبية التى تساهم في جذب اإلستثمارات وتحقيق  .2
 أهداف التنمية المستدامة.

 تحديد مقترح لتمكين القيادات بوزارة االنتاج الحربى على تشجيع وجذب مزيد من .3
 االستثمارات المحلية واألجنبية والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

 حدود البحث
   2022:  2021: الحدود الزمنية
 .االنتاج الحربى بمحافظة القاهرة : وزارةالحدود المكانية
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 دراسات سابقة
 دراسات خاصة بالحوافز الضريبية:

 وامكانية المباشر األجنبي اإلستثمار بجذ الضريبي فى اإلعفاء دور" :(2015القيسي )
 جذب على الضريبي اإلعفاء أثر تحليل إلى الدراسة هدفت". في االقتصاد العراقي تفعيله

  .االقتصادية التنمية فرص يعزز بما المحلي اإلستثمار المباشر وتشجيع األجنبي اإلستثمار
 ةالدول موارد إيجابا على ستؤثر الضريبية اإلعفاءات أن: الدراسة أهم نتائج من وكان

، وميالحك اإلنفاق من مهمة جوانب تمويل في تسهم. الموارد الضريبية لتلك تلقيها لعدم نتيجة
 المعرفة على تعتمد التي األجنبية خاصة لالستثمارات أهمية وتوصلت الدراسة إلى إعطاء

 البلدان في يالتكنولوج لتطورا لمسايرة العراقية الكوادر كفاءة أداء ورفع لتنشيط العالية والتقنية
 المتقدمة. 

الحوافز الضريبية وأثرها على االستثمار فى جمهورية مصر : "(2017أسماء مصطفى )
ية أثر الحوافز الضريبية على االستثمار فى جمهور  إلى التعرف على الدراسة هدفت. العربية

لصناعية على تنمية وإلى أى مدى تؤثر الحوافز الضريبية فى القطاعات ا، مصر العربية
 . االستثمار فى جمهورية مصر العربية

فى  أنه يوجد أثر معنوى للحوافز الضريبية على االستثمار: الدراسة أهم نتائج من وكان
فى  أن هناك قصورا فى تقديم الحوافز الضريبية للمستثمرين المحليين. جمهورية مصر العربية

 فى العبء المالى للمستثمر.جمهورية مصر العربية من حيث وجود ارتفاع 
 دراسات خاصة باإلستثمارات :

تطور التشريع االستثماري في مصر وأثره في جذب االستثمار " :(2020احمد رجب )
، إلى تحليل التطور التشريعى فى السياسة االستثمارية فى مصر الدراسة هدفت". المباشر
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من أجل جذب المزيد من ومراجعة الحوافز المنصوص عليها فى التشريعات وتطورها 
ووضع إطار ، والوقوف على أوجه القصور فى التشريعات االستثمارية القديمة. االستثمارات

 .عام لسياسة تشريعية مرنة تمكنها من التوافق مع الظروف االستثمارية المحلية والدولية
 قتصادالدراسة أن االستثمار األجنبى المباشر يمثل اآلن عصب اال نتائج أهم من وكان

مار وأن تطور التشريعات االستثمارية له دور فعال فى جذب االستث، لكل الدول خاصة النامية
وأن جمهورية مصر العربية تعمل بجد على تعديل تشريعاتها االستثمارية وذلك ، األجنبى

  لتوفير أكبر قدر من التيسيرات والضمانات والحوافز من أجل جذب المزيد من المستثمرين.
ية الدور المنوط باالستثمار األجنبي المباشر لتحقيق عمليات التنم" :(2021جرجس ) مفيد

 المحلية واالجنبية االستثمارات من المزيد إلى جذب الدراسة هدفت". المستدامة في مصر
 حياة بجودة لما فى ذلك من االرتقاء التنمية خطط وخدمة الوطني االقتصاد للعمل فى

 ةاالجتماعي ومشارك واالندماج العدالة مبادئ ترسيخ على لتأكيدا خالل من وذلك، المواطن
 لمتغيراتيلعبه با الذى االيجابي وكذلك الدور، واالجتماعية السياسية الحياة في المواطنين كافة

 للموارد الفعال التوظيف فى واالدخار والفائدة واالنفاق الدخل مثل والجزئية الكلية االقتصادية
 مستدامةال التنمية اهداف تحقيق فى لهذا الدور المتمثله المباشرة واالثار ةالوطني االقتصادية

  .للمجتمع تحقيق االستقرار فى مصر بهدف
 تتدفقا حركة فى محوريا دورا يلعب االجنبي الدراسة أن االستثمار أهم نتائج من وكان

فائقة  التكنولوجيا رةقاط الى باالضافة االموال رؤوس كثافة من يمتلكه لما التنمية المستدامة
 العالم. دول تتبعه التى ) الصناعى الذكاء (االعمال لنظم التطور
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 :دراسات خاصة بالتنمية المستدامة
دور االقتصاد غير الرسمى فى تحقيق التنمية المستدامة " :(2021مصطفى، جيهان سيد )

لرسمي على إلى توضيح مفهوم االقتصاد الغير ا الدراسة هدفت". بالتركيز على مصر
عاد التخطيط للتنمية المستدامة من خالل تحليل مختلف اآلثار السلبية واإليجابية على األب

مل مع وتتضمن استراتيجيات التعا، االقتصادية واالجتماعية والمؤسسية على التنمية المستدامة
 االقتصاد الغير الرسمي.

. اإلدارية وتقليل الروتينقيام الحكومات بتسهيل اإلجراءات : توصياتها أهم من وكان
 .تنمية الوعي الضريبي لدي العاملين وذلك عن طريق وسائل اإلعالم الرسمية وغير الرسمية

". المحددات االقتصادية والقانونية لالستثمار االجنبى فى مصر: "(2022يحيى حسين )
 جذب في االقتصادية والقانونية والمحددات العوامل إلى التعرف على دور الدراسة هدفت

 التطوير إلى وحاجتها لتمويل التنمية كمصدر ضوء أهميتها في لمصر االستثمارات األجنبية
 فته التي االقتصادي برامج اإلصالح في قدما المضي وكذا والتشريعات القوانين في المستمر

 .األجنبى للمستثمر مالئم مناخ لتوفير
 التنافسية مؤشر في مصر ترتيب لتحسين متكامل برنامج إنشاء: توصياتها أهم من وكان

 جابيةإي عوائد لتوليد والمؤشرات العوامل في كافة المستمر والتطوير التحسن وتحقيق، العالمي
 على تساعد التي والسياسات الخطط وضع محفز مع استثماري  مناخ في للمستثمرين،

ن م نوع خلق في ميساه مما لالستثمار، الحاكم التشريعي اإلطار دور تفعيل رورة. ضاالبتكار
 االستثمارات. في العدالة وضمان المرتقبين، المستثمرين لدى األمن

بناءا  على الدراسات السابقة تبين للباحثون أهمية تشجيع وجذب االستثمارات  التعقيب:
المحلية واألجنبية من خالل زيادة منح وتطبيق الحوافز الضريبية في المشروعات االستثمارية 
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معدل البطالة ومن ثم تحقيق أهداف  ى زيادة اإلنتاج والدخل القومى، وتقليلوالتى تؤدى إل
 التنمية المستدامة فى جمهورية مصر العربية.

 

 فروض البحث
 .يوجد تأثير ذو داللة معنوية للحوافز الضريبية على جذب االستثمارات الفرض األول:
 تنميةرات على تحقيق أهداف ال: يوجد تأثير ذو داللة معنوية لجذب اإلستثماالفرض الثانى

 المستدامة في جمهورية مصر العربية.
 

 اإلطار النظري
شجيع تهى نظام يصمم فى إطار السياسة المالية للدولة بهدف  مفهوم الحوافز الضريبية:

ة االدخار وجذب اإلستثمارات، على نحو يؤدى إلى نمو اإلنتاجية وزيادة المقدرة التكليفي
ئمة ت القالدخل القومى نتيجة قيام إستثمارات جديدة أو التوسع فى اإلستثماراوزيادة ا، لإلقتصاد

 0(2021)فتح اإلله محمد، 
اإلنتاجية الموجودة في  األصول هو إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى :مفهوم االستثمار

المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة، أو إحالل أو تجديد 
مشروعات انتهى عمرها االفتراضي، وكذلك شراء األوراق المالية المصدرة إلنشاء مشروعات 

 (.2017، جديدة )عمرو يوسف
 قدرةل بهي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون اإلخال :مفهوم التنمية المستدامة

يئية ت الباألجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها على أساس اإلدارة الحكيمة للموارد واإلمكانيا
 (.2017)عبدالمسيح سمعان، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84


 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ث البيئية كلية الدراسات العليا والبحو 

 وآخرون عشري  ه محمد البدوي وجي
 

 2022 السادس، الجزء الثالث، يونيو العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 رونيالترقيم الدولي الموحد اإللكت
 

 

350 

 التنمية في الزاوية هو حجر االستثمار يعتبر: أهمية االستثمار وخصائصه وأهدافه
 وللموارد ،المحلى الناتج زيادةخالل  من للنمو األساسي الدافع باعتباره واالجتماعية االقتصادية

 .كل بلد داخل لالستثمار القابلة
 أنواع االستثمار:

 تصنيف االستثمارات وفقا  للجنسية: 
 تالمشروعا فيه يقام الذي البلد هذا النوع من اإلستثمار إلى ينتمي :المحلي االستثمار

 :إلى ويصنف مصادر داخلية من تمويله ويتم، االستثمارية
 .خاص استثمار -ب.   امع استثمار -أ

 سلرؤو  على أنه انتقال األجنبي ( االستثمار2016)حسين محمد،  : يعرفاألجنبي االستثمار
 يعتوس على تعمل التي المشروعات في أخرى للمساهمة لدولة معينة دولة من األموال االجنبية

 نشاطها، ويوجد نوعين
 .باشراستثمار أجنبي غير م -ب.   استثمار أجنبي مباشر  -أ
ويديره  ( بأنه ذلك االستثمار الذى يملكه2019، ُيَعرفه )خيرة: المباشر األجنبي االستثمار -أ

 ارة.أو ملكيته لنصيب منه يكفل له حق اإلد، المستثمر األجنبى إما بسبب ملكيته الكاملة له
تثمر المساألول: وجود نشاط اقتصادى يزاوله ، يتميز االستثمار األجنبى المباشر بطابع مزدوج

 والثانى: ملكيته الكلية أو الجزئية للمشروع.، األجنبى فى البلد المضيف
يشمل كل الوظائف المالية في  (2017)نورزاد،  :غير المباشر األجنبي االستثمار -ب

ظيف السندات الحكومية وكل أنواع األسهم المملوكة من قبل األجانب بهدف تحقيق األرباح وتو 
 رأس المال.

 تثمار الحقيقي واالستثمار المالياالس :ستثمارات وفقا  لطبيعة االستثمارصنيف االت. 
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اجية أو استخدام األصول اإلنت، : هو التوظيف الذي يتحقق من شراء وبيعاالستثمار الحقيقي
 .التي تعمل على زيادة السلع والخدمات بشكل فائض مما يزيد من الناتج القومي اإلجمالي

نقل  ن خاللينتج عنه زيادة حقيقية في إنتاج السلع والخدمات وإنما يتم م: ال االستثمار المالي
 ملكية وسائل اإلنتاج واألموال المستثمرة من مستثمر آلخر. 

 :االستثمار المستقل واالستثمار المحفز
قبل  سواء كان ذلك من، : يعتبر األساس في زيادة الدخل والناتج القومياالستثمار المستقل

 أو الحكومة أو قد يكون على شكل استثمار أجنبي. قطاع األعمال
 مار.االستث أى نسبة ما يتم توجيهه الى، : يأتي نتيجة لزيادة الدخلاالستثمار المحفز أما

 :االستثمار المادي واالستثمار البشري 
ج عنه أى االستثمار الحقيقي الذي ينت، يمثل الشكل التقليدي لالستثمار  االستثمار المادي

 .انتاجية ومخرجات االنتاجعملية 
 ان هوهو االستثمار في المجاالت التي تتعلق بالعنصر البشري ألن اإلنس :االستثمار البشري 

 .للتأهيهدف التنمية ووسيلتها كاالستثمار في التعليم والصحة والثقافة وفي مجاالت التدريب وا
  ألجلواالستثمار طويل ا االستثمار قصير األجل :االستثمارات وفقا  للمدة الزمنيةتصنيف.  

: يسمى أيضا االستثمار المؤقت وهي مبالغ مالية تخصص لشراء االستثمار قصير األجل
سوق وات المنها األوراق المالية المتداولة وأد، أوراق مالية ُيتوقع أن ُيحتفظ بها لسنة أو أقل

 .النقدية
ن ماالحتفاظ بها ألكثر  أنه األصول التي يتم Troy Segal: يرى االستثمار طويل األجل

 وتتضمن، عام، وعادة ال يتم بيعها لسنوات، وفي بعض الحاالت ال يمكن بيعها على اإلطالق
 .قبول قدر معين من المخاطر مقابل السعي للحصول على عوائد أعلى
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 يرة يمثل هذا النوع أهمية كب (2017، الهدى نور) :االستثمار في مجاالت البحث والتطوير
 ويظهر ذلك واضحا  في اهتمام الشركات الصناعية الكبيرة، الدول المتقدمةوبخاصة في 

في مجاالت البحث والتطوير، إذ تقوم تلك الشركات بتخصيص أموال كبيرة في هذا 
 من خالل إقامة مراكز البحوث والدراسات وتجهيزها.، المجال

ثمار، تقوم بعملية االستيتضح للباحثون أنها تختلف باختالف الجهة التي أهداف االستثمار: 
تقوم  مثل المشروعات العامة التي، قد يكون الهدف من عملية االستثمار هو تحقيق النفع العام

وعات مثل المشر ، وقد يكون الهدف من عملية االستثمار هو تحقيق العائد أو الربح، بها الدولة
 أهمها من، ألهدافويسعى المستثمر لتحقيق العديد من ا، التي يقوم بها قطاع األعمال

به ومن هذه  المحيطة المخاطر كانت مهما  الهدف األساسي يعتبر والذي الربح على الحصول
 :األهداف ما يلى

 المالئم  العائد تحقيق -1
 للمشروع االصلي المال رأس على المحافظة -2
 وزيادته الدخل استمرارية -3
 الالزمة السيولة ضمان -4

( حتى يتوصل المستثمر إلى االختيار 2016ي، : يرى )عبد المجيد سالو مبادئ االستثمار
 بين البدائل االستثمارية المتاحة ال بد من مراعاة مجموعة من المبادئ العامة وهي:

 مبدأ االختيار-1
 مبدأ المقارنة-2
 مبدأ المالئمة-3
 مبدأ التنويع-4
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 ،تختلف نظرة المستثمرين حول خصائص االستثمار حسب وجهة نظرهم خصائص االستثمار:
 : اتفق حول نفس الخصائص وتتمثل فى إال أن معظمهم

 تكاليف االستثمار  -1
 التدفقات النقدية  -2
 مدة حياة المشروع -3
 لمتبقيةالقيمة ا -4

 العربي الوطن في تتنوع االستثمار ( أن دوافع2017، يرى )عمرو يوسفدوافع االستثمار: 
مارات االستث وكذلك الخارجية االستثمارات من العديد تجذب أن شأنها من والتي إمكاناته بتنوع

 .المحلية
 :أهمية الحوافز الضريبية وتأثيرها فى جذب اإلستثمارات

ل ومنح الدمبررات التعرف على يمكن تحديدها من خالل  :أهداف وأهمية الحوافز الضريبية
 انخفاض فيخاصة ما ينتج عنها من ، المضيفة لها بالرغم مما تنطوي عليه من تضحيات

 بغرض تقديم التسهيالت والمرافق.ل وما تقوم بإنفاقه من أموا، إيراداتها الضريبية
دولة على حدة وذلك تبعا  لظروفها كل هناك أهداف تخص ويرى الباحثون أنه 

الحوافز الضريبية لالستثمارات أشكال فإن ، وأوضاعها المالية واالقتصادية والسياسية
 .تتقارب فيما بينها

ز يوجد أشكال متعددة للحواف (2021الباقى،  حسين عبد: )افز الضريبيةأشكال ودور الحو 
، الضريبية تصب جميعها في دور تلك الحوافز في تخفيض العبء الضريبي على المستثمرين

لتشجيع ولجذب اإلستثمارات وتوجيهها بالشكل الذى يتفق مع السياسة ، أو إعفائهم منه
 :  يوتتمثل ف، االقتصادية والمالية للدولة
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ذا تعتمد ل، را: ان اإلجازة الضريبية من اكثر االنواع انتشااإلجازة الضريبية )اإلعفاء المؤقت(
ويعتمد أسلوب اإلجازة الضريبية ،إلى اإلجازة وجذب اإلستثمارات في تشجيع ل أغلب الدو

 الضريبية على نوعين من السياسات: 
 .الضريبيةاإلعفاءات  - 1
 .عدم الخضوع الضريبي - 2

ل من قبل الضريبي بأنه تناز( اإلعفاء 2017: ُتعّرف )ميس ياسر، عفاءات الضريبيةاإل
عند وضع ويراعى  ،على تشريعهابناء الضريبة ل الدولة عن حقها في فرض وتحصي

  :مجموعة من المبادئ منهاإلعفاءات ا
 .مبدأ وحدة الهدف -
 .جتمعمبدأ مراعاة الظروف االقتصادية واالجتماعية السائدة في الم -
 .مبدأ الحصيلة -

 ويرى الباحثون أن الدولة تسعى إلى تحقيق مجموعة من األهداف االقتصادية
 ةالناحي من يهدف الضريبي فاإلعفاء، الضريبية اإلعفاءات من خالل والسياسية واالجتماعية
 الناحية أما من، القطاعات بعض وتنمية االستثمارات تشجيع وجذب إلى االقتصادية
 أما، ة فيهدف إلى تقليل نسب البطالة وتنشيط المناطق المتأخرة اقتصاديا وتطويرهااالجتماعي

نع بين الدول وم الدبلوماسية والعالقات الروابط توطيد على يعمل فهو السياسية الناحية من
 الضريبي. االزدواج

ال بعض األنشطة اإلستثمارية أن به يقصد و (2015برابح محمد، : )عدم الخضوع الضريبي
عليها فى لم ينص وهذه الشروط فيها أو توافرت ، شروط الخضوع للضريبةفيها تتوافر 

 يقدرها المشرع.التشريع الضريبي ألسباب 
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ح ان هذا الحافز يعتمد على من (2017 : )أسماء مصطفى،المعدالت أو األسعار التمييزية
 هداف خطط التنميةأسعار ضريبية تمييزية لجذب بعض المشروعات اإلستثمارية والتي تحقق أ 

ومنح هذا الحافز ال ، مثل فرض الضريبة بأسعار منخفضة على بعض االنشطة، داخل الدولة
عينة مولكن يرتبط هذا الحافز في حاالت ، يرتبط بجنسية المستثمر وال نوع النشاط االستثماري 

لتخفيض ارتباطا  عكسيا  مع عدد معين من المتغيرات، ويرى الباحثون أن استخدام أسلوب ا
تفق تبوصفه محفزا وجاذبا  لالستثمارات وموجها  لها نحو المجاالت واألنشطة التي ، الضريبي

كل  يتطلب تصميم جدوال بالمعدالت أو األسعار الضريبية يرتبط، وأهداف التنمية االقتصادية
 منها بنتائج معينة لعمليات المشروعات.

ز يشجع المستثمرين سواء على اتخاذ هذا الحاف (2017 : )مصطفى حامد،ترحيل الخسائر
قرار االستثمار في البداية أو على االستمرار في اإلنتاج رغم الصعوبات التي تواجههم 

ويقصد بها كل نقص حقيقي ومؤكد فى األصول ، والخسائر التي قد تلحق بهم بعد اإلنتاج
ال و تجاري والصناعي المملوكة للمنشأة أو المستثمرة وتخضع للضريبة على إيرادات النشاط ال

 :د لترحيل الخسائر عدة أشكال منهايوجد ما يقابل هذا النقص من تعويض أو غيره، ويوج
 الترحيل إلى الخلف -أ

 الترحيل إلى األمام -ب
 الترحيل إلى األمام وإلى الخلف معا   -ج

ل صو : هو كافة طرق االهالك التي تؤدي إلى إهالك التكلفة التاريخية لالاإلهالك المعجل
بح لى يصوبالتا، الرأسمالية خالل فترة زمنية أقل من فترة عمرها االنتاجى المقدرة لها ضريبيا  

 العبء الضريبى أقل مقارنة بحجم الدخل الخاضع للضريبة.
أنه  ويتضح للباحثون أنه أكثر فعالية في تشجيع وجذب اإلستثمارات لألسباب التالية:

. ت اإلستثمارية التي تتطلب استثمارات كبيرة لرأس الماليمثل حافزا قويا  بالنسبة للمشروعا



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ث البيئية كلية الدراسات العليا والبحو 

 وآخرون عشري  ه محمد البدوي وجي
 

 2022 السادس، الجزء الثالث، يونيو العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 رونيالترقيم الدولي الموحد اإللكت
 

 

356 

. يساعد المشروعات اإلستثمارية التي تسعى للنمو وليس المشروعات التي بلغت مرحلة النضج
 . الك المعجل الستثماراتها الجديدةُيَمّكن المشروعات اإلستثمارية القائمة من االستفادة باالسته

قة د على تخفيض وعاء الضريبة أو تخفيض الضريبة المستح: يعتممعونات أو منح اإلستثمار
مع السماح ، على المستثمرين بخصم نسبة مئوية من تكلفة األصل في سنة الحصول عليه

 بخصم االهالكات المرتبطة باألصل على أساس التكلفة التاريخية لهذا األصل.
مارات ز الضريبية لالستثيرتبط نجاح أو فشل نظام الحوافعوامل نجاح الحوافز الضريبية : 

لق بعضها مرتبط باإلجراءات التحفيزية نفسها، واآلخر يتع، بمدى توافر مجموعة من العوامل
 بارهابظروفها الخارجية كالمناخ االستثماري، والمحيط السياسي واالقتصادي واالجتماعي، باعت

الطمأنينة لدى  ألنها توفر نوعا  من، من أهم العوامل الجاذبة والمشجعة لالستثمارات
 المستثمرين.

 عالتشري ( أن2021الباقى،  يرى )حسين عبد: مصر في لالستثمار التشريعي التطور أهمية
 يؤدي التشريعي االستقرار عدم وأن، االستثمارى  المناخ تكوين في العناصر المؤثرة أهم أحد هو
 يف كثيرا يترددون  رينالمستثم ويجعل، االستثمارية بالمخاطرة يتسم اقتصادي مناخ وجود إلى

 جديدة.  باستثمارات القيام
تجاه  سياستها عن الدولة بها تعبر التي الرسمية الوسيلة االستثمار قوانين فتعد

ار، لالستثم المنظمة التشريعات لتطوير باستمرار مصر وتسعى الوافدة، األجنبية االستثمارات
على  والنص والضمانات، الحوافز يمبتقد وذلك األجنبي، المال لرأس المحفزات توفير بغرض

 .النافذ القانون  ظل في القانوني مركزه معرفة من يتمكن حتى األجنبي، المستثمر التزامات
يعها مرت البيئة التشريعية بمراحل مختلفة تهدف جم: مصر في لالستثمار التشريعي التطور

 ومنها :إلى تشجيع وجذب المزيد من االستثمارات في جمهورية مصر العربية 
 1971لسنة  65م رقالقانون  -  أوال
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 1974لسنة  43م رقالقانون  -ثانيا  
 1981لسنة  159القانون رقم  -ثالثا  
  1989 لسنة 230 رقم االستثمار قانون  -رابعا  

 1997 لسنة 8 رقم االستثمار وحوافز  قانون ضمانات -خامسا  
 ستثماراال مناخ توحيد إلى الهادفة 2005 عام تعديالت -سادسا  
 2015 لسنة 17التعديل الصادر بالقانون رقم  -سابعا  
 2017 لسنة 72 رقم وحوافز االستثمار صدور قانون ضمانات -ثامنا  

مبادئ تعزيز وتشجيع النشاط االستثماري  ۲۰۱۷لسنة  ۷۲ويحدد قانون االستثمار رقم 
لة منصفة في جمهورية مصر العربية مع مراعاة األهداف اإلنمائية حيث يضمن معام

للمستثمرين بعيدا عن حجم المشروع أو جنسيته، ويعمل على تعزيز روح المبادرة، وتنمية 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضال  عن تبسيط إجراءات االستثمار للحد من المخاطر 

 المرتبطة بها.
 :(2020)الهيئة العامة لالستثمار، :2017لسنة  72أهم مزايا قانون االستثمار رقم 

  الحصول على التمويل -1
 سهولة بدء النشاط -2
  تفعيل نظام الشباك الواحد بالهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة -3
 مكاتب االعتماد في جميع أنحاء الجمهورية -4
 حماية المستثمر-5
 تعزيز القدرة التنافسية -6
 الحوكمة -7
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لخاصة مصرى ثالثة أنواع من الحوافز احدد المشرع ال: الحوافز العامة والخاصة واإلضافية
 :مقسمة كاآلتى  2017لسنة  72رقم  بالمستثمر طبقا  لنص قانون االستثمار

 الحوافز العامة -أ
 الحوافز الخاصة -ب
 الحوافز اإلضافية  -ج

 : هداف التنمية المستدامة فيما يلييمكن تلخيص أهم أ  :أهداف التنمية المستدامة
  .فضل للسكان من خالل االهتمام بالنوع وليس بالكمتحقيق نوعية حياة أ -1
 كامل.إحترام البيئة الطبيعية من خالل توطيد العالقة بين البيئة والسكان لتصبح عالقة ت -2
 .تعزيز وعي السكان بالمشكالت البيئية القادمة من خالل مشاركتهم في إيجاد حلول لها -3
 .ه الموارد الطبيعية موارد محدودةأن هذتحقيق استغالل عقالني للموارد باعتبار  -4
إحداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات وأولويات المجتمع من خالل تطبيق مبدأ  -5

 (.2017 ،ت والشركات واألفراد )مصطفى حامدالمسؤولية االجتماعية والبيئية لدى المؤسسا
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 التنمية المستدامة هدافأ 

 االهداف االجتماعيه
 المشاركه - -
 التماسك االجتماعى - -
 الهويه الثقافيه - -
 التطوير المؤسسى - -

 االهداف اإليكولوجيه
 وحدة النظام اإليكولوجى -

 تحمل النظام البيئى -

 التنوع البيولوجى -

 القضايا العالميه -

   
 

  
 

 
  

 
 

 أهداف التنمية المستدامة (:1شكل )
 ماراتلالستث الدولية الدار شاهين، بهاء ترجمة المستدامة، التنمية مبادئ موسشيت، دوجالس: المصدر

 .72 ص، 2000الثقافية، القاهرة، مصر، 
 (2015، نسيمة) المستدامة: التنمية معوقات

 .العالم سكان عدد في المطردة الزيادة -1
   .العالم في أغلب مناطق الفقر انتشار - 2
 .واألمن السالم غياب عن والناتج العالم مناطق من كثير في راالستقرا عدم - 3
و على االنتاجية والنم زيادة التلوث البيئى فى كثير من البلدان والذى ينعكس سلبا   – 4

 االقتصادى.
 .العشوائية المناطق ظاهرة وانتشار الحضرية المناطق إلى الريف من الهجرة استمرار - 5
 .قاسية مناخية لظروف عامة بصفة العالم من مناطق تعرض - 6
 .استغاللها وسوء الطبيعية الموارد محدودية - 7

 االهداف االقتصاديه
 النمو - -
 المساواة  - -

 الكفاءه -
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  :المستدامة التنمية متطلبات
 .اتوالمدرك والمهارات واالتجاهات القيم تكوين عملية أنها على وتعرف: البيئية التربية -1
 المستدامة. للتنمية الداعمة الممارسات تبني -2
 .المستدامة للتنمية وطنية استراتيجية وضع -3
  .الشعبية المشاركة -4
  .البيئية التشريعات -5
 .الفعالة المؤسسات -6

 تالى.مستدامة من خالل الجدول اليمكن تلخيص أبعاد التنمية ال: أبعاد التنمية المستدامة
 أبعاد التنمية المستدامة :(1جدول )

 البيئي البعد االجتماعي البعد االقتصادي البعد
 اإليكولوجية النظم التوزيع في المساواة  المستدام القتصاديا النمو

 الطاقة االجتماعي الحراك المال رأس كفاءة
 البيولوجي التنوع الشعبية المشاركة األساسية الحاجات إشباع

 البيولوجية اإلنتاجية الثقافي التنويع االقتصادية العدالة
 التكييف على القدرة المؤسسات استدامة 

 الثقافة ظل في المستدامة التنمية إشكالية :(2008)زنط  أبو ماجدة، غنيم محمد عثمانر:المصد
 ية،األردن الجامعة -العلمي البحث عمادة عن تصدر محكمة علمية مجلة السائدة، دراسات، االقتصادية

 177ص ،1العدد 35 األردن، عمان،
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 إجراءات البحث
  :باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ون قام الباحث

ي باستخدام المنهج الوصف ون قام الباحث البحثجل تحقيق أهداف أمن المنهج الوصفي:  (1)
 .الذي يحاول من خالله توصيف المتغيرات وتقرير ما يحدث بالفعل وتوصيفه بشكل دقيق

حيث استند ، في اثبات صحة الفروض ون وقد اعتمد عليه الباحث :المنهج التحليلي (2)
كام الى المعلومات المتاحة بالفعل عن المتغيرات وتحليلها ألغراض الوصول الى اح ون الباحث

يق محدده تتعلق بتقييم متغيرات الدراسة )دور الحوافز الضريبية فى جذب اإلستثمارات وتحق
 .أهداف التنمية المستدامة فى جمهورية مصر العربية(

 للبيانات: نيساسيمصدرين أ ون وقد استخدم الباحث
ن ولية متم جمع البيانات األ البحث: لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع المصادر األولية (1)

 .خالل االستقصاء كأداة رئيسة للدراسة، صممت خصيصا  لهذا الغرض

نات إلى مصادر البيا للبحثتم التوجه في معالجة اإلطار النظري المصادر الثانوية:  (2)
الت لتي في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات والمقاالثانوية وا

 .البحثوالتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع 
 SPSSوقد تم إستخدام برنامج )، البيانات جمع وسيلة هي قائمة اإلستقصاء وكانت

v.26 الختبار فروض البحث باإلضافة إلى )(AMOS v.26) لتحليل بيانات الدراسة . 
تم وضع األسئلة الديموجرافية في القسم األول من : (االستقصاء) تصميم أداة الدراسة

 تالها أسئلة التي تقيس متغيرات الدراسة. االستقصاء.
تم إعداد استمارة االستقصاء تتكون من ثالث محاور وكل محور يتضمن عددا من 

موافق بشدة إلى غير موافق بشدة مع إعطاء أوزان  تدرج منالفقرات، تكون اإلجابة عليها بال
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ترجيحية لكل رأي في اإلجابة، وقد تم تحديد المحاور والفقرات التي تحتوي عليها استمارة 
 االتي:كالدراسة 
محور ( يضم هذا الxترميزه )و  تطبيق الحوافز الضريبية وزيادة االستثمارات األول:المحور 

  8: 1الفقرات من 
  15 :8يضم هذا المحور الفقرات من  (y1)ترميزه و  تاالستثماراعوامل جذب  ني:ور الثاالمح

يضم  (y2)ترميزه و  تحقيق أهداف التنمية المستدامة فيجذب االستثمار أهمية  :لثالمحور الثا
 21 :16هـذا المحور الفقرات من 

جال والمهتمين بمة في مهنة المحاسب العاملون يتكون مجتمع الدراسة من  :مجتمع الدراسة
 .وزارة اإلنتاج الحربيالدراسة ب
 حسابات ينأخصائيين و محاسبفنيين و )الدراسة من مجتمع  عينةشملت  :الدراسةعينة 
باستخدام  (مركزية اتإدار  ورؤساء ممو ع ام ومديري قسأ ورؤساء تخطيط ينأخصائيين و ومراجع

( 500توزيع )بحيث قام الباحثون  حربي،الاإلنتاج  العاملون بوزارة منطريقة العينة العشوائية 
( %80,6بنسبة استرداد ) قصاء( است403، وقد تم استرداد )الدراسةعلى عينة  قصاءاست

 .تقريبا ، وهى نسبة جيدة للتحليل اإلحصائي

ق في ضوء مشكلة الدراسة ولتحقي في الدراسة: األساليب اإلحصائية المستخدمة
 واختبار الفروض ،تحليل بيانات االستقصاء إحصائي ا أهداف الدراسة استخدم الباحثون في

 SPSS . V 26  ((Statistical Package for Social Scienceالحزمة اإلحصائية 
 .(AMOS v 26) وأيضا استخدم

 من كال   إجراء يتم: (Reliability and Validity tests) والصدق الثبات اختباري  إجراء
 وصحة صدق مدى معرفة بهدف عادة   Validity صدقوال Reliability الثبات اختباري 
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 من لكال   توضيحا   واآلتي الالحقة، اإلحصائية التحليالت إلجراء االستقصاء قائمة وصالحية
 .والصدق الثبات معاملي
 الذاتي ألداة الدراسة قيم معامل الثبات ومعامل الصدق :(2) جدول

عدد  اسم المتغير )المحور(
 العبارات

معامل 
 الثبات

معامل 
 الصدق

95,8 0,917 7 (7 : 1الفقرات من ) تطبيق الحوافز الضريبية األول:المحور 
% 

96,3 0,927 8 (15 : 8الفقرات من ) اتعوامل جذب االستثمار  المحور الثاني:
% 

التنمية أهداف تحقيق  المحور الثالث أهمية جذب االستثمار فى
94,1 0,885 6 (21:  16)فقرات من  المستدامة

% 
96,4 0,929 21 كل فقرات االستقصاء

% 
 SPSS. V 26 باستخدام برنامج  الباحثالجدول من اعداد 

ارتفاع قيمة ألفا كرونباخ لكل محور من محاور الدراسة حيث  (2يتضح من الجدول رقم )
( وتبين أن 929,0( وبلغ اجمالي فقرات االستقصاء نحو )927,0( حتى )885,0تتراوح من )

الستقصاء يمكن االعتماد عليها الختبار فرضيات الدراسة ألنه يتجاوزون جميع عناصر ا
وهى الحد األدنى ، (Hair et al., 2010( التي تشير إلى موثوقية ممتازة )0,7العتبة )

المقبول لمعامل الفا كرو نباخ يعنى ثبات االداة )االستقصاء( كما تم تأكيد ثبات كل محور من 
   محاور االستقصاء كما يلى:

 (.0,917تطبيق الحوافز الضريبية بلغ معامل الفا كرونباخ ) المحور االول: .1
 (.0,927بلغ معامل الفا كرونباخ ) عوامل جذب االستثمارات: المحور الثاني .2
ا ل الف: أهمية جذب االستثمار فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بلغ معامالمحور الثالث .3

 (.0.885كرونباخ )
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مما يدل على ان االستقصاء  (.0.929صاء بلغ معامل الفا كرونباخ )كل فقرات االستق
 يتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن اإلعتماد علية في التطبيق الميداني.

فيقصد به ان األداة تقيس ما  Validityاعتماد طريقة الصدق  Validityطريقة الصدق 
ق الذاتي لمقاييس الدراسة، كما وأمكن التحقق من الصد (2008 -)عبد الفتاح وضعت لقياسه

( وبلغ اجمالي فقرات %96,3( إلى )%94,1يتضح أن معامل الصدق يتراوح من )
( وهذه نتيجة مقبولة العتبار أداة الدراسة ذات %96,4االستقصاء )صدق أداة الدراسة( نحو)

 كما تم تأكيد الصدق لكل محور من محاور االستقصاء كما يلى:   مصداقية عالية،
 .(%95,8الذاتي ) تطبيق الحوافز الضريبية بلغ معامل الصدق محور االول:ال .1
 (.%96,3الذاتي ) بلغ معامل الصدق عوامل جذب االستثمارات: المحور الثاني .2
في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بلغ معامل جذب االستثمار : أهمية المحور الثالث .3

 (. %94,1الذاتي ) الصدق
وهي قيم مرتفعة جدا  Validity (96,4%.)بلغ معامل الصدق كل فقرات االستقصاء 

ويمكن  ،تعكس ثبات وصدق أداة الدراسة، وتدل على ان االستقصاء يقيس ما وضع لقياسه
ية االعتماد عليه في قياس دور الحوافز الضريبية في جذب اإلستثمارات وتحقيق أهداف التنم

 المستدامة في جمهورية مصر العربية.
 

 بحثنتائج ال
تم استخدام : اختبار الفروض واختبار اإلطار العام للدراسة باستخدام نماذج تحليل المسار

 ان المشاهدة غير بالمتغيرات أيضا المسار نماذج تحديد يتم (Path Models)المسار  نماذج
 ومتغيرات مستقلة مشاهدة متغيرات يتضمن أن يمكن حيث بالمرونة، يسمح المسار نموذج

 يستطيع المسار تحليل في انه والمسار االنحدار نموذج بين األساسي الفرق  عة،تاب مشاهدة
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 مستقلة أو وسيطة المتغيرات هذه كون  عن النظر بغض والتأثر التأثير عالقات إيجاد الباحثون 
 المستقلة المتغيرات تأثير على التعرف الباحثون  فيستطيع االنحدار تحليل في أّما تابعة، أو

 . كامنة متغيرات على احتوائه عدم فهي المسار لتحليل الخاصة الميزة أما قط،ف التابعة على
 شرطا منها خطوة تعد كل خطوات، عدة من المسار تحليل نموذج بناء عملية تتكون 

 (Bollen, 1989) يوردها النموذج هذا لبناء الالزمة والخطوات التالية، الخطوة لنجاح أساسيا
 :المسار تحليل نموذججودة المطابقة اختبار 
ف دور الحوافز الضريبية فى جذب اإلستثمارات وتحقيق أهدا نتائج جودة مطابقة :(3) جدول

 ربيالحالتنمية المستدامة فى جمهورية مصر العربية دراسة تطبيقية على وزارة اإلنتاج 
القيمة الدالة على جودة  رمز المؤشر المؤشر

 المطابقة
قيمة 
 المؤشر

 DF=1 CMIN/DF CMIN/DF >0  <5 .958إىل  .008=×2مربع كاي 

GFI مؤشر جودة التوفيق GFI GFI>.900 .999 

AGFI مؤشر جودة التوفيق المعدل AGFI AGFI >.900 .999 

 NFI NFI>.900 1.000 مؤشر المطابقة المعياري 

 RFI RFI>0.900 1.000 مؤشر المالءمة النسبية

 IFI IFI>0.900 1.000 مؤشر المطابقة المتزايد

 TLI TLI >0.900 1.001 لويس -مؤشر توكر

 CFI CFI>0.900 1.000 مؤشر المطابقة المقارن 

الجذر التربيعي لمتوسط الخطاء 
 RMSEA RMSEA<.08 .000 التقريبي

 Probability level =.930( AMOSv26 )برنامجمن اعداد الباحثون باستخدام  المصدر:
نتائج تحليل المسار لنموذج الدراسة المقترح مدى بالنظر لقيم مؤشرات المطابقة أظهرت 

( نتائج 3( كما هو موضح بالجدول رقم )GOODNESS of Fit Testجودة المطابقة )
جودة المطابقة أن قيم مؤشرات جودة المطابقة تقع جميعها في المدى المثالي الذى يدل على 
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ر التحليل ان قيمة الجذر كما اظه، (4(،)3جودة المطابقة كما هو موضح في العمود رقم )
 ( 0.08) ( تقل عن RMSEAالتربيعي لمتوسط الخطاء التقريبي )

 (.Hair et al., 2010) يدل على أن النموذج مالئم لبيانات الدراسة مما
 سمر  -بالترتيب المتغيرات بين للعالقات نمط إنشاء -سببي بناء نموذج: (2)رقم  بالشكل

 حسن اختبار -المسار معامالت حساب -المتغيرات نبي العالقات لمسار تخطيطي نموذج
  النتائج وتفسير تحليل -األساسي النموذج مع التطابق

 المتغيرات من شبكة ترتبط كيف يالحظ حيث المسار، لتحليل نموذج يبين التالي والشكل
 واحدة دفعة في معالجتها يمكن والمتفاعلة المتداخلة العالقات وهذه البعض، بعضها مع

 AMOSأموس ) برنامج باستخدام البنائية بالمعالجة النمذجة تقنية خالل من نفسه قتوالو 

v26). 
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  .SEMأحد تحليالت  Path Analysis  حليل المسارت ماستخدا :(2شكل )

( أظهرت نتائج تحليل 2رقم ) بالشكلكما هو موضح  بالنظر لقيم مؤشرات المطابقة
 (GOODNESS of Fit Testمدى جودة المطابقة )المسار 

 تخراج معامالتتم اس :التابع والمتغير المستقل للمتغير المعيارية االنحدار أوزان قيم نتائج
ر لمتغياوزان االنحدار المعيارية، ومن خالل الجدول التالي تم توضيح العالقة المباشرة بين ا

 الخر.التابع والمتغير المستقل عن طريق السهم الخارج من كل متغير الى المتغير ا
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 .ة الختبار الفروض العلميةمعامالت االنحدار المعيارية واختبار المعنوي :(4جدول )

اوزان  المتغير التابع التأثير متغير مستقل
 االنحدار

الخطأ 
مستوى  اختبار "ت" المعياري 

 H الداللة

 --> xالحوافز الضريبية 
جذب 

االستثمارات 
(y1). 

1.163 .010 117.885 *** H1 

ستثمارات جذب اال
(y1). <-- 

تحقيق أهداف 
التنمية 
 المستدامة.

(y2). 
.604 .01 59.104 *** H2 

 (0,001معنوي عند )الفا>*** AMOS.26 برنامجمن اعداد الباحثون من مخرجات  المصدر:
داللة معنوية للحوافز الضريبية على جذب  تأثير ذو يوجد" :اختبار الفرض األول

للحوافز الضريبية  طردي قوي معنوي  تاثير( أنه يوجد 4ول رقم )يتضح من الجد ."االستثمارات
اختبار ( وقيمة 0,01والخطأ المعياري يساوي )( 1,163بمقدار )(y1) على جذب االستثمارات

 .(قبول الفرض)( 0,001)> (، ومستوى معنوية 117,885"ت" )
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 الضريبيةمحور تطبيق الحوافز  لمحور األولل لوصفينتائج التحليل ا :(5جدول )
الوسط  العبارات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 الترتيب االختالف

 عند المشروعات االستثمارية يزيد نشاط .1
 2 0.134 600. 4.48 محددة لمدة حافز ضريبي على الحصول

الضريبة  تقليل الحوافز الضريبية إلى تؤدى .2
العائد على  حجم يزيد للمستثمرين مما

 االستثمارات
4.50 .725 0.161 5 

زيادة القدرة على  وجود الحوافز الضريبية تحفز .3
 3 0.139 640. 4.61 االستثمارات في التوسع

تشجيع  على الضريبية الحوافز تعمل .4
 6 0.199 910. 4.57 االستثمارات االجنبية

من خالل تشجيعها  الضريبية الحوافز تساهم .5
 7 0.200 912. 4.58 أهداف التنمية المستدامة لالستثمار فى تحقيق

يساعد تطبيق الحوافز الضريبية في  .6
 1 0.112 514. 4.61 على زيادة االنتاج المشروعات االستثمارية

تعد الحوافز الضريبية من أكثر االنواع الجاذبة  .7
 4 0.155 715. 4.61 لالستثمار قبوال وانتشارا

 - 0.161 0.650 4.57 جميع الفقرات معا  
 SPSS. Vبرنامج من مخرجات )تحليل اإلحصاء الوصفي باستخدام من اعداد الباحث  المصدر:

26.) 
 :يلي ( ما5) رقم الجدول من يتضح

  ( 6رقم ) ةالعبار  نا (تطبيق الحوافز الضريبية)محور لتبين من نتائج التحليل اإلحصائي
الحسابي ويدعم ذلك متوسط األول  محورالقد حازت على المرتبة األولى من بين أسئلة 

وبذلك  (%11,2ومعامل اختالف يساوى ) ..(514(، بانحراف معياري قدره )4,61) بلغ
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االستثمارية  في المشروعاتتطبيق الحوافز الضريبية الموافقة التامة على ان نستنتج 
 .يساعد على زيادة االنتاج

 ( 4,48( في المرتبة الثانية بمتوسط )1وقد بينت العبارة رقم،)  ه بانحراف معياري قدر
 يزيد نشاط الموافقة التامة على ان ج( نستنت%13,4ومعامل اختالف يساوى ) (0,600)

 محددة. لمدة ضريبيحافز  على الحصول عند المشروعات االستثمارية
 ( في المرتبة 3وقد بينت العبارة رقم )ه بانحراف معياري قدر  (،4,61بمتوسط ) الثالثة

افقة التامة على وجود الحوافز المو  ج( نستنت%13,9ومعامل اختالف يساوى ) (0,640)
 االستثمارات. في زيادة القدرة على التوسع تحفزالضريبية 

  محور تطبيق الحوافز للدراسة  لمحور األوللوأوضحت نتائج التحليل اإلحصائي(
 (، وان االنحراف المعياري 4,57)ان المتوسط الحسابي الكلى للمحور يساوي  الضريبية(

 ولاأل المحور بالموافقة التامة على عبارات درجة االستجابةل ( باتجاه عام0,650يساوى )
 .)تطبيق الحوافز الضريبية(

ق أهداف تأثير ذو داللة معنوية لجذب اإلستثمارات على تحقي يوجد": اختبار الفرض الثاني
 ."التنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية

( على y1ي لجذب االستثمارات )( أنه يوجد تأثير معنوي طرد4يتضح من الجدول رقم )
( 0,01( والخطأ المعياري يساوي )0,604بمقدار )(y2) تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

 ( )قبول الفرض(.0,001ومستوى معنوية > )، (59,104وقيمة اختبار "ت" )
نستنتج وجود وساطة كلية لتأثير جذب االستثمارات كوسيط بين كال  من الحوافز 

ونستنتج عدم وجود  غير مستقل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة كمتغير تابع.الضريبية كمت
ونستنتج ان ال . تأثير مباشر بين الحوافز الضريبية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة
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يتحقق تأثير الحوافز الضريبية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة إال من خالل جذب 
 االستثمارات.

 تائج التحليل الوصفي للمحور الثاني محور عوامل جذب االستثماراتن :(6)جدول 
الوسط  العبارات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 الترتيب االختالف

على زيادة  يشجع الجمركية اإلعفاءات تطبيق-8
 1 0.099 399. 4.03 اإلستثمارات.

 الجمركية الممنوحة اإلعفاءات حجم ُيظهر -9
 الدولة قبل من الُمقدم الدعم للمستثمرين حجم

 لتشجيع االستثمارات.
3.99 .411 0.103 2 

والضمانات فى قانون  الحوافز نظم تفعيل-10
 قطاع تنمية على يعمل للمستثمرين االستثمار

 اإلستثمار في مصر.
4.63 .507 0.110 3 

 الى زيادة معدل تؤدى االعفاءات الضريبية-11
 6 0.1166 520. 4.50 ت االستثمارية.اإلستثمار للمشروعا على العائد
تؤثر حالة االستقرار األمني واالقتصادي -12

 5 0.1102 508. 4.61 لالستثمار. المال بتوجيه رأس
الجيدة المزيد من  تجذب البنية التحتية-13

 8 0.182222 820. 4.50 االستثمارات
المحاور  أحد األجنبية اإلستثمارات جذب-14

 7 0.137472 620. 4.51 داف التنمية المستدامة.لتحقيق أه الرئيسية
على جذب  الحديثة التشريعات تشجع-15

 4 0.10974 507. 4.62 االستثمارات األجنبية.
 - 0.120 537. 4.47 جميع الفقرات معا  

 SPSS. Vمن اعداد الباحث من مخرجات )تحليل اإلحصاء الوصفي باستخدام برنامج  المصدر:

26.) 
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 ( ما يلي:6دول رقم )يتضح من الج
 رة تبين من نتائج التحليل اإلحصائي للمحور الثاني )عوامل جذب االستثمارات( ان العبا

( قد حازت على المرتبة األولى من بين أسئلة المحور الثانيعوامل جذب 8رقم )
..( 399(، بانحراف معياري قدره )4,03االستثمارات ويدعم ذلك متوسط الحسابي بلغ )

( وبذلك نستنتج الموافقة على ان تطبيق اإلعفاءات %9,9تالف يساوى )ومعامل اخ
 الجمركية يشجع على زيادة اإلستثمارات.

 ( بانحراف معياري قدر 3,99( في المرتبة الثانية بمتوسط )9وقد بينت العبارة رقم ،) ه
( نستنتج الموافقة على ان ُيظهر حجم %10,3( ومعامل اختالف يساوى )0,411)

 ت الجمركية الممنوحة للمستثمرين حجم الدعم الُمقدم من قبل الدولة لتشجيعاإلعفاءا
 االستثمارات. 

 ( بانحراف معياري قدره 4,63( في المرتبة الثالثة بمتوسط )10وقد بينت العبارة رقم ،)
 نظم ( نستنتج الموافقة التامة على ان تفعيل%11( ومعامل اختالف يساوى )0,570)

اإلستثمار في  قطاع تنمية على يعمل للمستثمرين فى قانون االستثماروالضمانات  الحوافز
 مصر.

 ( بانحراف معياري قد4,62( في المرتبة الرابعة بمتوسط )15وقد بينت العبارة رقم ،) ره
( نستنتج الموافقة التامة على ان تشجع %10,97( ومعامل اختالف يساوى )0,507)

 ت األجنبية.التشريعات الحديثة على جذب االستثمارا
  وأوضحت نتائج التحليل اإلحصائي للمحور الثاني للدراسة )عوامل جذب االستثمارات( ان

(، وان االنحراف المعياري يساوى 4,47المتوسط الحسابي الكلى للمحور يساوي )
( باتجاه عام لدرجة االستجابة بالموافقة التامة على عبارات المحور الثاني )عوامل 0,537)
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وهى مؤشرات تدل على ان عوامل جذب االستثمارات ضرورية وذات ، مارات(جذب االستث
 أهمية كبيرة من وجهة نظر عينة الدراسة. 

اف نتائج التحليل الوصفي للمحور الثالث أهمية جذب االستثمارات في تحقيق أهد :(7جدول )
 التنمية المستدامة

الوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 الترتيب فاالختال

يساهم تعزيز البيئة االستثمارية في القضاء -16
 6 0.131 607. 4.63 على البطالة في مصر

االنتاج من خالل نقل ابتكارات  جودة تحسين-17
تحقيق أهداف  التكنولوجيا الحديثة يؤدى إلى

 التنمية المستدامة.
4.55 .520 0.114 4 

نتاج نقل التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة اال-18
 2 0.110 507. 4.62 يحقق أهداف التنمية المستدامة

إعادة تدوير مخلفات اإلنتاج يحقق أهداف -19
 3 0.111 508. 4.61 التنمية المستدامة

استخدام التكنولوجيا الحديثة يقلل من التلوث -20
 1 0.075 299. 3.99 البيئى مما يحقق أهداف التنمية المستدامة

الشمسية كطاقة نظيفة استخدام األلواح -21
 5 0.116 520. 4.50 ومتجددة يحقق أهداف التنمية المستدامة

 - 0.094 410. 4.3485 جميع الفقرات معا  
 SPSS. Vمن اعداد الباحث من مخرجات )تحليل اإلحصاء الوصفي باستخدام برنامج  المصدر:

26.) 
 ( ما يلي:7يتضح من الجدول رقم )

 حصائي للمحور الثالث )أهمية جذب االستثمارات في تحقيق تبين من نتائج التحليل اإل
( قد حازت على المرتبة األولى من بين 20أهداف التنمية المستدامة( ان العبارة رقم )
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(، بانحراف معياري قدره 3,99أسئلة المحور الثالث ويدعم ذلك متوسط الحسابي بلغ )
لموافقة على ان استخدام ( وبذلك نستنتج ا%7,5..( ومعامل اختالف يساوى )299)

 .التكنولوجيا الحديثة يقلل من التلوث البيئي مما يحقق أهداف التنمية المستدامة
 ( بانحراف معياري قدره 4,62( في المرتبة الثانية بمتوسط )18وقد بينت العبارة رقم ،)

يا ( نستنتج الموافقة التامة على ان نقل التكنولوج%11( ومعامل اختالف يساوى )0,507)
 الحديثة لرفع كفاءة االنتاج يحقق أهداف التنمية المستدامة.

 ( ومعامل 0,508(، )4,61( في المرتبة الثالثة بمتوسط )19وقد بينت العبارة رقم )
 ( نستنتج الموافقة التامة على ان إعادة تدوير مخلفات اإلنتاج%11,1اختالف يساوى )

 يحقق أهداف التنمية المستدامة.
  التحليل اإلحصائي للمحور المحور الثالث للدراسة )أهمية جذب وأوضحت نتائج

 االستثمارات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة( ان المتوسط الحسابي الكلى للمحور
( باتجاه عام لدرجة االستجابة 0,410(، وان االنحراف المعياري يساوى )4,35يساوي )

اف همية جذب االستثمارات في تحقيق أهدبالموافقة التامة على عبارات المحور الثالث )أ 
التنمية المستدامة(، وهي مؤشرات تدل على ان أهمية جذب االستثمار في تحقيق أهداف 
 التنمية المستدامة تمارس من وجهة نظر عينة الدراسة في صورتها العامة بدرجة كبيرة

 جدا.
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 لدراسةنتائج االختبارات اإلحصائية للفروض العلمية ل :(8جدول )
 القرار مستوى الداللة ثيرأالت نص الفرض العلمي الفرض
للحوافز الضريبية  يوجد تأثير ذو داللة معنوية األول

 قبول *** 835. على جذب االستثمارات.

لجذب االستثمارات  يوجد تأثير ذو داللة معنوية الثاني
 قبول *** 604. على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 0.001اقل من p-Value )داللة(  مستوى معنوية ***
 من خالل النتائج المتوصل إليها فى الدراسة تبين اآلتى :

 قوى للحوافز الضريبية على جذب االستثمارات. وجود تأثير ذو داللة معنوية .1
 .وجود تأثير ذو داللة معنوية لجذب االستثمارات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة .2
فز ة اال من خالل جذب االستثمارات كوسيط بينها وبين الحواال تتحقق التنمية المستدام .3

 الضريبية.
 على زيادة اإلنتاج. يساعد تطبيق الحوافز الضريبية في المشروعات االستثمارية .4
العائد على  حجم يزيد الضريبة للمستثمرين مما تقليل الحوافز الضريبية إلى تؤدى .5

 االستثمارات.
أهداف التنمية  تشجيعها لالستثمار في تحقيق من خالل الضريبية الحوافز تساهم .6

 المستدامة.
 تعد الحوافز الضريبية من أكثر االنواع الجاذبة لالستثمار قبوال وانتشارا. .7
 لةالدو  قبل من الُمقدم الدعم للمستثمرين حجم الجمركية الممنوحة اإلعفاءات حجم ُيظهر .8

 لتشجيع االستثمارات.
لتحقيق أهداف التنمية  المحاور الرئيسية أحد يةالمحلية واألجنب اإلستثمارات جذب .9

 المستدامة.
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جتمع أن التنمية المستدامة والمحافظة على مقدرات األجيال القادمة مسئولية الفرد والم .10
 والدولة مسئولية مشتركة على حد سواء.

 وريامح دورا يلعب االجنبي وبناءا  على ما تم التوصل إليه من نتائج يتضح أن االستثمار
ليه عاالموال وهذا ما اتفقت  رؤوس كثافة من يمتلكه لما التنمية المستدامة تدفقات حركة ىف

( فى وجود  2017، ودراسة )أسماء مصطفى، ( فى االستثمار2021 دراسة )مفيد جرجس،
ية ووجود عالقة طرد، أثر معنوى للحوافز الضريبية على االستثمار فى جمهورية مصر العربية

ورية ز الضريبية وجذب االستثمارات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جمهقوية بين الحواف
مصر العربية وأهمية تشجيع وجذب االستثمارات المحلية واألجنبية من خالل زيادة منح 

لدخل وتطبيق الحوافز الضريبية في المشروعات االستثمارية والتى تؤدى إلى زيادة اإلنتاج وا
طالة ومن ثم تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جمهورية مصر معدل الب القومى، وتقليل

 العربية.
 

 توصياتال
 فى ضوء ما انتهت إليه الدراسة فإنه يمكن الخروج ببعض التوصيات على النحو التالى:

 ز زيادة القدرة على التوسع في االستثمارات.يزيادة منح الحوافز الضريبية لتحف .1
 أهداف التنمية المستدامة. لتحقيق اتضرورة جذب االستثمار  .2
 لجذب اإلستثمارات. الجمركية اإلعفاءاتزيادة  تطبيق .3
ف ق أهدايحقترفع كفاءة االنتاج لو التلوث البيئي  لتقليلاستخدام التكنولوجيا الحديثة نقل و  .4

 التنمية المستدامة.
 عاقط تنمية على ليعمل للمستثمرين والضمانات فى قانون االستثمار الحوافز نظم تفعيل .5

 اإلستثمار في مصر.
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ى فى وجود إطار قانون األجنبيةالمحلية و الحديثة لجذب االستثمارات  التشريعات عيتشج .6
شامل وفعال وتحديد جهات معينة تكون مسئولة عن التشريعات القانونية الخاصة 

 .باإلستثمارات بأنواعها
 مارات.الجيدة لجذب المزيد من االستث ضرورة العمل وانشاء البنية التحتية .7
 إعادة تدوير مخلفات اإلنتاج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. .8
 امة.ضرورة استخدام األلواح الشمسية كطاقة نظيفة ومتجددة لتحقيق أهداف التنمية المستد .9

 دعم االبتكارات الحديثة في االنتاج لمواكبة السوق العالمي.على العمل  .10
ى االقتصادى واالستثمارى والمحافظة عل ضرورة تعزيز دور الدولة فى تحقيق االستقرار .11

 مقدرات الوطن فى المستقبل من خالل القنوات الرسمية للدولة.
 

 المراجع
تطور التشريع االستثمارى في مصر وأثره في جذب االستثمار المباشر،  (:2020) احمد رجب

، 4، العدد 10مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،جامعة المنصورة، المجلد 
 1102ص 

(: دور اإلعفاءات الضريبية في جذب اإلستثمار االجنبى المباشر، رسالة 2015) القيسى
 شهادة دبلوم عالى، جامعة بغداد.

الضريبية وأثرها على االستثمار، مصر، المجلة  الحوافز (:2017) أسماء مصطفى األطرش
 180: 154العلمية للدراسات التجارية والبيئية، جامعة قناة السويس، ص

ية بالدول األجنبات االستثمار(: دور السياسة الضريبة في استقطاب 2015) برابح محمد
، 12دالنامية، الجزائر، مجلة االقتصاد الجديد، كلية الحقوق، جامعة المدية، عد

 332ص 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ث البيئية كلية الدراسات العليا والبحو 

 وآخرون عشري  ه محمد البدوي وجي
 

 2022 السادس، الجزء الثالث، يونيو العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 رونيالترقيم الدولي الموحد اإللكت
 

 

378 

ئر، (: دور االستثمار األجنبي المباشر في التنمية االقتصادية، الجزا2019) بن زمورى خيرة
 4ماجستير، ص

ى (: دور االقتصاد غير الرسمى فى تحقيق التنمية المستدامة بالتركيز عل2021ان سيد )جيه
مصر، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 

 685: 637، ص 1العدد
أثر الحوافز الضريبية على إيرادات مصلحة الضرائب المصرية،  (:2021) الباقى حسين عبد

 8، العدد األول، ص 3الفكر المحاسبي، مقالة مصر، مجلة 
(: التطور التشريعي لالستثمار فى مصر وأثره على جذب االستثمار، 2016) حسين محمد

 2مصر، جامعة طنطا،  كلية الحقوق، ص 
(: الحوافز الضريبية وأثرها على االستثمار والتنمية 2002صفوت عبد السالم عوض هللا )

 7ص ، العربية دار النهضة، القاهرة، رـفي مص
دور القانون فى تحسين مناخ االستثمار فى مصر، المؤتمر  (:2015) صالح زين الدين

 .جامعة طنطا العلمى الثانى، كلية الحقوق،
ودورها في استقطاب االستثمار األجنبي  (: السياسة المالية2016) عبد المجيد سالوي 

 26والتجارية، صماجستير، كلية العلوم االقتصادية ، المباشر، الجزائر
لعلمية (: التنمية المستدامة، المؤتمر العلمى التاسع عشر: التربية ا2017) المسيح سمعان عبد

 88-33والتنمية المستدامة، القاهرة: الجمعية المصرية للتربية العلمية، 
التنمية  قمساهمة السياسات والتشريعات الضريبية فى تحقي (:2017) عمرو محمد يوسف

 ،كلية الدراسات االقتصادية :فى مصر، المؤتمر العلمى الثالثالمستدامة 
 جامعة االسكندرية 

، (: استخدام مدخل الحوافز الضريبية في تفعيل المحاسبة2021) فتح اإلله محمد أحمد محمد
، لتنميةل، جامعة الدول العربية، المنظمة العربية 1المجلة العربية لإلدارة، العدد

 61ص 
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المستدامة، مجلة البحوث  التنمية دعم في ودورها (: الحوافز2017) مصطفى حامد رضوان
 653، ص 63القانونية واالقتصادية، العدد

ت (: الدور المنوط باالستثمار األجنبي المباشر لتحقيق عمليا2021) مفيد ماهر امين جرجس
ارة، التنمية المستدامة في مصر، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التج

 318: 295، ص 1جامعة عين شمس، العدد
اإلعفاءات الضريبية وأثرها على تحقيق األهداف الضريبية، فلسطين،  (:2017) ميس ياسر

 23رسالة ماجستير، ص 
تدامة، (: التحكم فى االداء الشامل للبنوك التجارية فى ظل التنمية المس2015) نسيمة بن غالم

 االقتصادية، جامعة ام البواقى، ص أرسالة ماجستير، الجزائر، كلية العلوم 
الجاذبية الضريبية ودورها في تشجيع االستثمار، الجزائر،  (:2017) الهدى زيادة نور

 25: 24ماجستير، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية، ص
شر، (: مقدمة في المالية الدولية، عمان، دار المناهج للن2017) الرحمن الهيتي نورزاد عبد

 180ردن، الطبعة األولى، صاأل
(: المحددات االقتصادية والقانونية لالستثمار االجنبى فى مصر، 2022يحيى حسين على )

 1121: 1085، ص 1، العدد3كلية التجارة، جامعة دمياط، المجلد 
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ABSTRACT 

The study aimed to determine the role of tax incentives in attracting 

investments and achieving sustainable development goals in the Arab 

Republic of Egypt by identifying the forms of these incentives and their 

impact on attracting investments and directing them in a manner 

consistent with the economic and financial policy of the state. The 

study dealt with presenting the previous experiences through which the 

researchers worked hard in crystallizing the concepts of tax incentives, 

and determining their success factors to attract more local and foreign 

investments that contribute to achieving sustainable development goals, 

and trying to reach proposals to enable the leaders of the Ministry of 

Military Production to encourage and attract more investments, and an 

attempt to reach proposals to enable the leaders of the Ministry of 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ث البيئية كلية الدراسات العليا والبحو 

 وآخرون عشري  ه محمد البدوي وجي
 

 2022 السادس، الجزء الثالث، يونيو العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 رونيالترقيم الدولي الموحد اإللكت
 

 

381 

Military Production to encourage and attract more investments. To 

achieve the goal of the study, the descriptive analytical approach was 

used to collect data and information using a random sample method 

from employees of the Ministry of Military Production, where the 

researchers distributed (500) surveys to the study sample, and (403) 

surveys were recovered with a recovery rate of (80.6%), which is a 

good percentage for statistical analysis, and (SPSS v.26) program was 

used to test the research hypotheses in addition to (AMOS v.26). 

The most important results of the study were the presence of a 

significant effect of tax incentives on attracting investments, as it was 

found that there is a significant effect of attracting investments on 

achieving sustainable development goals. The most important 

recommendations of the study were the need to increase the granting of 

tax incentives for local and foreign investment projects to stimulate the 

expansion of investment projects, the need to issue modern legislation 

to attract local and foreign investments, and the need to use modern 

technology and clean renewable energy to reduce environmental 

pollution in order to achieve sustainable development goals. 

Keywords: Tax incentives, Investments, Sustainable development, 

Development goals. 


