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 إطار مقترح لفرض ضريبة لحماية البيئة  
 دراسة مق ارنة -تحقيق ا ألهداف التنمية المستدامة  

 
 (2)عاطف عبد الحميد حسن -(1)دالل محمد نظمي عبد العزيز محمد

 (3)محمد عبد العزيز خليفة
كلية الحقوق  ( 2جامعة عين شمس، اسات والبحوث البيئيةر دكلية ال ،طالبة درسات عليا( 1

 جامعة عين شمس، كلية التجارة ( 3ين شمسجامعة ع
 

 صستخلمال
التعرف على العالقة بيين ريرض ييريبة لحمااية البيئية وحمااية البيئية  استهدف هذا البحث

إختبيار العالقية بيين خيالل مين  للبحيثمن التليوث والتمميية المسيتدامة، ويتحقيه الهيدف الر يسيي 
ى، يييوابم مييمح الحييوارز ال ييريبية لمتارحيية كييالم ميينح الحييوارز ال ييريبية لمتارحيية التلييوث البيئيي

التلوث البيئى، صور الحوارز ال ريبية، مزااا حساب إهيال  معجيل لهجهيزة والمعيدات، سياسية 
اإلكراه عمد سن المص التشريعى، سياسة التحفييز عميد سين اليمص التشيريعى وميين حمااية البيئية 

 من التلوث، التممية المستدامة.
ج الوصيييفى التحليليييى للوصيييول إليييى دهداريييل المحيييددة مييين قبيييل عليييى الميييمهد البحيييث واعتمييي
استقصياء رد  عليى عيمية عشيوا ية مين العياملين بالمصيانع الموجيودة  ، حييث ميم موعييعالباحثون 

مفييردة، وقييد كانييم قييوا م االستقصيياء جميعهييا  383بمديميية العبييور بالمميياطه الصييماهية وعييددهم 
دراسية ة بهيا إحصيا يام. وقيد دتهيرت المتيا ج العامية للصالحة للقيام بتحليل نتا ج االجابات اليوارد
 صدق وصحة ورعالية نموذج الدراسة المقترح.

ان هميا  مييرير ذو داللية إحصيا ية لكيالم مينح صيور لهيا  توصيلميم المن دهم المتا ج التيى 
الحييوارز ال ييريبية، يييوابم مييمح الحييوارز ال ييريبية لمتارحيية التلييوث البيئييى، الحييوارز ال ييريبية 

ارحيية التلييوث البيئييى علييى حماايية البيئيية ميين التلييوث، كمييا موصييل الييى وجييود ميييرير ذو دالليية لمت
إحصييا ية لكييالم ميينح مزااييا حسيياب إهييال  معجييل لهجهييزة والمعييدات، سياسيية اإلكييراه عمييد سييين 
اليمص التشيريعى، سياسية التحفيييز عميد سين اليمص التشييريعى عليى التمميية المسيتدامة بالمصييانع 

, ودوصى الباحثون بمجموعة من التوصيات دهمهاح العبور بالمماطه الصماهيةالموجودة بمديمة 
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م يييييمين القيييييوانين ذات الصيييييلة بالمحارظييييية عليييييى البيئييييية حيييييوارز ييييييريبية مماسيييييبة للممظميييييات 
إرريياق ددليية دو لييوا ح ممفيذايية مييع القييوانين والمييدونات القانونييية مويييح كي ييية يييبم  ،الخ ييراء

 .ممها بشتل امن المواد الملورة، وكي ية التخلص
، سياسية ال را ب البيئية، حمااة البيئة، التممية المسيتدامة، سياسية التحفييزالكلمات المفتاحية: 

 اإلكراه، اإلهال  المعجل لالالت، صور الحوارز ال ريبية، يوابم ممح الحوارز ال ريبية.
 

 مقدمة
وميين رييم  مكيياد مجمييع الشييواهد علييى دن كييل عصيير ميين العصييور لييل ق ييية مفييرض نفسييها،

مشغل عقول المفكرين وق ية هذا الزمن هي ق ية التلوث البيئي التي ممس اإلنسان ري كيانل 
وآماليييل ومسيييتقبلل وعلييييل اعتبيييرت مييين دبيييرع ودخ ييير ق يييااا هيييذا العصييير التيييي اصيييعب ميجييييل 

 االهتمام بها لما ممثلل من مهديد بشري.
لبيئيية مييين جانييب العلمييياء ريييي وقييد شيييهد المصييي الثييياني ميين هيييذا القيييرن اهتمامييا متزاييييدا با

مختلييي مييييادين البحييث االقتصيييادي والسييلوكي واالجتمييياعي ر ييال عييين اهتمييام رجيييال السياسييية 
يد دعمامهيا والتيي  والمخ  ين وذلك نظرا لما دصابها ريي مواقيع عدييدة مين العيالم مين ميدهور جست

ومسيتقبلها مجسدت ري تاهرة التلوث وما مرمب على ذليك مين آريار بالغية السيوء عليى حاييرها 
 مالم متخذ اإلجراءات واألساليب الكفيلة بحمايتها ومحاصرة األسباب المؤداة إلى مدهورها.

لفييات رييي مصيير علييى المحييور المحلييى،  طبقييام للتقرييير السييموي عيين إحصيياءات إدارة المخص
 إجمييالي دنتجييم قييد مصيير ريي ن، )التقرييير األحييدث الصييادر بهييذا الشييين( 2013والُمصييدر رييي 

لفيات مين طن ن مليو  89,03 لفيات كانيم ممهيا الغالبيية الصيلبة  المخص  تييوال الصيلبة البلداية المخص
 .(22/7/2022)الموقع الرسمى لجهاع ممظيم إدارة المخلفات رى  .طن مليون  21 بلغم

والمخلفات رى الوقم الحالى يمظر اليها غالبية العاملين رى هذا المجال على انها مشتلة 
يها البعض االخر عليى انهيا ريروات مين الواجيب االهتميام بهيا حتيى امتين نفااات، بيمما يمظر ال
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االستفادة ممها. وإعتمادام على هذا اختلي سلو  االرراد ورقا لمظرمهم اليى المخلفيات، رميمهم مين 
يمظيير إليهييا علييى انهييا مشييتلة ايسييلك سييلوكام اختلييي عيين سييلو  ميين يمظيير اليهييا علييى انهييا رييروة 

  (Nathanson,2015)اجب االستفادة ممها.
ميين المخلفييات  %60وميين رييم، مشييتلم االدارة المتكامليية للمخلفييات الصييلبة والتييى مشييتل 

بشتل عام، ومصدرت مشتلة المخلفات دحد دهم اولوييات الحتومية ويت يح ذليك مين خيالل مين 
خييييالل امجاههييييا الحاسييييم لمواجهيييية المشييييتلة والتعامييييل معهييييا بيسييييلوب علمييييى مخ ييييم مييييع دعييييم 

ولية األطراف وميدبير االمتانييات والميوارد الالعمية ليذلك، كميا موليم وعارة الد المشاركة من جميع
 لشئون البيئة المسئوليات الخاصة بويع التشريعات والسياسات واصيدار االدلية االرشياداة التيى

رعال  مدعم اجهزة االدارة المحلية المعمية لحل مشتلة المخلفات الصلبة، وللتحول مدريجيام لمظام
دارة المخلفيييات الصيييلبة بميييا ا يييمن حمااييية البيئييية والصيييحة العامييية والمحارظييية عليييى ومسيييتدام إل

 ( 2021المظهر الح ار . )رؤاد، 
وميين همييا يت ييح دهمييية إلقيياء ال ييوء علييى دور التشييريعات الجما ييية التييي معتبيير ميين دهييم 

وليية يية والداألدوات الفعالة ذات ميرير على حمااة البيئة، ومعتبر الجبااة إحد  السياسات الوطم
المستحدرة التي مهدف لحمااة البيئة من خ ة التوسع االقتصادي والصيماعي وذليك عين طرييه 

 ويع مسعيرة دو رسم دو يريبة التلوث.
 

 مشكلة البحث
 –عرض الجهاع المركز  للتعبئة العامة واالحصاء رى نشرمل السموية إلحصياءات البيئية 

ان كمييية المخلفييات الصييلبة  2020إصييدار يوليييو  "حيييةالمخلفييات والكييوارث البيئ"الجييزء الثالييثح 
بمحارظة القليوميية )المحارظية التيى اقيع مجتميع الدراسية ريهيا( بلغيم  2018المتولدة خالل عام 
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السييييموية  ةمشيييير )ال طيييين هبييييارة عيييين مخلفييييات صييييماهية. 9200طيييين ممهييييا كمييييية  1600000
 (2020، إلحصاءات البيئة

 لمشييرة السييمويةل التييالىلعاميية واالحصيياء رييى االصييدار كمييا دورد الجهيياع المركييز  للتعبئيية ا
( دن إجمالى عدد المدارن الصحية للمخلفيات عليى 2021إلحصاءات البيئة )اصدار دغس س 
مييدرن نصيييب محارظيية القليومييية ممهييا مييدرن واحييد، وان  21مسييتو  محارظييات الجمهورييية بليي  

صمع نصييب محارظية القليوميية م 52عدد مصانع مدوير المخلفات على مستو  الجمهورية بل  
 (2021، السموية إلحصاءات البيئة ةمشر )ال ممها مصمع واحد رقم.

 قيمة مخلفيات االنتياج ، ورد دنالمركز  للتعبئة العامة واالحصاءورى نشرة دخر  للجهاع 
 2018الجانيب اليدا ن ريى حسيابات االنتياج والمتياجرة عين عيام لهنش ة الصماهية بمصر ريى 

ملييار جمييل  4,8مليار جميل مصر  مقريبام. اخص الصماعات التحويلية ما قيمتيل  10,8قيمتها 
 مقريبييام، ورييى المقابييل تهييرت قيميية المخلفييات كيي يراد رييى حسييابات االرميياح والخسييا ر لييذات العييام

مليييييار جميييييل  171,6مليييييار جميييييل مصيييير  اخييييص الصييييماعات التحويلييييية ممهييييا  174,6بقيميييية 
موية لإلحصيييياءات والمؤشييييرات المالييييية لشييييركات الق ييييا  الخييييا  مصيييير  مقريبييييام. )المشييييرة السيييي

 (2020االستثمار ، 
من كل البيانات السابقة يت ح يخامة حجم المخلفيات الصيماهية ريى مصير بشيتل عيام 
رييى مقابييل االنخفيياض الكبييير رييى عييدد المييدارن الصييحية ومصييانع مييدوير القماميية، ورييى الجانييب 

 10دة عن المشاط االنتاجى للعام الواحد مجاوعت ميا قيمتيل االخر نجد ان قيمة المخلفات المتول
 مليار جميل.

( دن الممظومة القانونية السيارية 2011وعلى الجانب التشريعى، دويحم دراسة )حارظ، 
من التشريعات واللوا ح والقوانين من المظم القانونية لم معالج المخلفات معالجة شاملة، كما انهيا 

رييم رهمييا  قصييور مشييريعى وممفيييذ  علييى السييواء اسييتدعى الييى محاوليية لييم مييؤد  رعاليتهييا وميين 
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ويع مصور مقترح مشريعى وممظيمى ريى ييوء مالريى دوجيل القصيور القا مية التيى محيول دون 
 معالجة قانونية الدارة متكاملة للمخلفات الصلبل بمصر.

ض ييريبة يوجيد نيص مشيريعي بفير  الالمتابع للشين القانونى رى هذه الجز يية سييجد دنيل ر
ا بيئييية علييى األعمييال والمشييروعات التييي مقييوم بانتهييا  المييوارد ال بيهييية دو يترمييب عليهييا إيييرارم 

الخا  ب را ب الدخل وكذلك القيانون رقيم  2005( لسمة 91) بالبيئة، ولم يت رق القانون رقم
 لهيذاو  الخا  ب ريبة القيمة الم ارة بشتل مباشر لمويو  ممع التلوث. 2016لسمة ( 67)

 ومييين ريييم ،حمااييية البيئيييةلتيكييييد عليييى إليييى ممظييييم مشيييريعي ل ريييى حاجيييةقيييد اتيييون الفكييير القيييانوني 
مبلورت مشتلة الدراسة الحالية ري قصور المصيو  التشيريهية عين إاجياد نيص افيرض ييريبة 

 . بيئية دو إع اء مزااا وحوارز للشركات التي محارظ على البيئة
 أهمية البحث

 مين دكثير ق يااا عالمميا  كونهياموييو  حمااية البيئية مين التليوث االهتمام العالمي المتثيي ب
 .مشاكل التلوث البيئيمن المعاصر دهمية لما مسببل 

 الخييار ال يريبي اليذي ييؤدي إلييى ريرض ال يرا ب عليى التليوث ومظيياهر األذ  االسيتعانة ب
 .ل رر البيئيرمن ا سداديدرع األرراد والممشآت إلى  بماالبيئي األخري 

 لوحيدات االداريية بمصير ريى مهمية جميع ومعالجية المخلفيات الصيلبة بميا ا يمن دعم دور ا
، حمااة البيئة والصيحة العامية )وحيدات االدارة المحليية والحتيم المحليى، جهياع شيئون البيئية

 جهاع ممظيم إدارة المخلفات(
 أهداف البحث

ة البيئية إستي اح ميرير ريرض ييريبة لحمااية البيئية عليى حمااييهدف البحث الحالى إلى 
ميين التلييوث، وعلييى التممييية المسييتدامة. باإليييارة الييى الخييروج بمجموعيية ميين التوصيييات التييى 
 مهدف الى موييح كي ية ررض يريبة لحمااة البيئة بما ا من استدامة الموارد ال بيهية.
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 فروض البحث
يةة مالحمايةة البيةةة علة  ح ضريبة ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لفرض الفرض األول:
 البيةة من التلوث.
ة لحمااية البيئية عليى التمميي ييريبة ال يوجيد مييرير ذو داللية إحصيا ية لفيرض الفرض الثان :

 المستدامة.
( نمييوذج الدراسية مويييحا علييل العالقييات التيى مييم دراسييتها 1ويوييح الشييتل التيالى شييتل رقيم )

 بين المتغيرات المستقلة والتابعة من خالل رروض البحثح

 
 نموذج الدراسة (:1شكل رقم )
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 الدراسات السابقة
 (:2016 )السعد,دراسةة   - 1

مد  رعالية اسيتخدام الحيوارز ال يريبية ريى متارحية التليوث  هدرم الدراسة إلى استكشاف
البيئيييى ريييى المملكييية العرميييية السيييعوداة وذليييك مييين خيييالل مويييييح دور الحيييوارز ال يييريبية ريييى 

إربيات  وموصيلم الدراسية إليى .ودور االعفاءات ال يريبية ريى متارحية التليوث مخ يض التلوث،
رعاليييية اسيييتخدام الحيييوارز ال يييريبية لمتارحييية التليييوث البيئيييى مييين خيييالل الموارقييية الم لقييية مييين 

(، كميييا اوييييحم المتيييا ج اهميييية وجيييود ييييوابم لميييمح 4,24المشييياركين ريييى الدراسييية بمتوسيييم )
رة فا تهيا ريى مجيال متارحية مليوث البيئية ممهيا وجيود رقابية مسيتمالحوارز ال ريبية وذلك لزيادة ك

ورعالييية مييين الجهييية المختصييية بحمااييية البيئييية عليييى الممشيييات المتمتعييية بيييالحوارز ال يييريبية، وان 
 .مساهم الحوارز ال ريبية بصورة رعلية رى محقيه التممية وحمااة البيئة.

 (2018حكيمة, و  كردودىدراسة )  - 2
دور الجبااييية البيئييية ريييى محقيييه التمميييية المسييتدامة للممييياطه  يحموييي هييدرم الدراسيية إليييى

ن الصماهية وذلك من خالل مرشيد استخدام الموارد ال بيهية، الحد من التليوث البيئيى الميامج عي
وموصيييلم الدراسييية اليييى ان الجبااييية . االسيييتغالل السيييىء للميييوارد ال بيهيييية مييين قبيييل المؤسسيييات

خييالل التشييريعات الجبا ييية الم بقيية علييى المؤسسييات، وان  البيئييية مسيياعد رييى حماايية البيئيية ميين
هيييذه المؤسسيييات معتميييد ريييى محقييييه التمميييية المسيييتدامة ورقيييام ألبعادهيييا االجتماهيييية واالقتصييياداة 

 .والبيئية على م بيه االجراءات البيئية استجابة للقوانين الخاصة بحمااة البيئة
 (Onur et. al, 2021دراسة ) - 3

ين اليدور االسيتراميجي ل يرا ب التجيارة والسيلع كييدوات بيئيية عميدما مبيهدرم الدراسية إليى 
مييين خيييالل نميييوذج اإلغيييراق المتبيييادل وذليييك  يتسيييبب اسيييتهال  مميييتج مسيييتورد ريييي حيييدوث مليييوث

دنل بالمسبة للقيم الصغيرة بما ايل الكفااة للخلل الهامشي وموصلم الدراسة الى  البسيم للتجارة.



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ا والبحوث البيئية كلية الدراسات العلي

 وآخرون  دالل محمد نظمي عبد العزيز محمد
 

 2022 يوليو، لث، الجزء الثاالسابع العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

198 

السييييلع علييييى معريفييييات االسييييتيراد، ومالمقارنيييية مييييع حاليييية ميييين التلييييوث، امتيييين مف يييييل يييييرا ب 
السياسات التجارية  امتن دن مهيمن التجارة الحرة على الرراهية حتى بالمسيبة للقييم األعليى مين 
عييدم االسييتفادة الهامشييية ميين التلييوث عمييدما مكييون سييلعة مسييتخدم ال ييرا ب اسييتراميجيما كيييدوات 

 .بيئية
 (Bosung,et. al, 2021دراسةة ) - 4

موييح مييرير عقيود سلسيلة التورييد عليى االبتكيار البيئيي للميوردين ريي درم الدراسة إلى ه
تل وجيود ييرا ب عليى االنبعاريات. حييث ميخيذ ريي االعتبيار نيوعين مختلفيين مين عقيد دسيعار 
الجمليية التييي يييتم اسييتخدامها بشييتل شييا ع رييي هييذا المييو  ميين اإلعييداداتح عقييد مت لبييات الجييودة 

 ان عيادة ال غم ال ريبي قد يثبم جهود االبتكيار فة. وموصلم الدراسة إلىوعقد مشاركة التكل
واألهم من ذلك ميكيد الدراسة على دن مسيتو  معتيدل للغااية مين كثارية ال يرا ب امتين  ،للمورد

يا دن الحسياب  دن يزيد من اسيتثمار الميورد ريي االبتكيار البيئيي بشيتل رعيال. كميا دوييحم دا م
ييا( قيد يثيبم االبتكيار البيئيي الميزدوج لالنبعاريات )دي ي ريرض يييريبة االنبعاريات عليى الميورد دا م

 .للموردين
 (Erica and Stanko, 2022سة )درا - 5

إختبار ميرير االلتزام بسياسية ييريبة الكرميون عليى اختييار التكمولوجييا هدرم الدراسة إلى 
التيزام السياسية عليى  والرعااة االجتماهية وذلك من خالل طرح التساؤلين التاليينح ميا هيو مييرير

دقصيى قييدر ممتين ميين الرراهيية االجتماهييية وال يريبة المثلييى عليى الكرمييونح، كيي  يتيييرر رمييح 
الممظمييين  دن وموصييلم الدراسيية إلييى. الشييركة واألريير البيئييي بييااللتزام وعييدم االلتييزام بالسياسييات

سيية عييدم االلتييزام ، امتين دن احققييوا رراهييية اجتماهييية دكبير رييي تييل سياسيية االلتيزام مقارنيية بسيا
وري حياالت معيمية، وممسيتو  ييريبي دقيل. ا ياف إليى ذليك درمياح الشيركة وريا ض المسيتهلك 
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يييا بقييييم دكبييير، كميييا دوييييحم المتيييا ج ان األرييير البيئيييي اتيييون دقيييل بموجيييب سياسييية االلتيييزام  دا مم
 بالمقارنة مع سياسة عدم االلتزام عمد مستو  يريبي معين. 

 (Francisco J. ,et. al, 2022دراسة )  - 6
محليييل ال ييرا ب البيئييية بييين دول االمحيياد األورومييي ميين ممظييور بيئييي هييدرم الدراسيية إلييى 

متمثييل رييى كييون ال ييرا ب البيئييية نسييبة مئوييية ميين المييامج المحلييي اإلجمييالي، ورييى هييذا الصييدد 
م من البحث رئتين ر يسيتين من ال را ب البيئيةح يرا ب ال اقة والمقل، دما ييرا ب التليوث 

 وموصييلم الدراسيية الييى دن المظيير ريهييا بسييبب انخفيياض دهميتهييا الكمييية الحالييية. لييم يييتمالمييوارد و 
 دول االمحيياد األورومييي السييبع والعشييرين لييم متقييارب مييع نفييس مييواعن الحاليية المسييتقر ايمييا يتعلييه

، علييييى الييييرغم ميييين الجهييييود المبذوليييية للتمسيييييه 2016و  1995بال ييييرا ب البيئييييية بييييين عييييامي 
د يئيييية رييي االمحييياد األورومييي، وعميييد محليييل العالقييية بييين ال اقييية والبيئيية ريييي االمحييياال ييرا ب الب

 األورومي ري العقود األخيرة ليم ييتم التوصيل إليى إجميا  واييح لتحقييه مكاميل األهيداف البيئيية
 ري سياسات ال اقة.

 (Simon,et. al, 2022دراسةة ) - 7
ييرادات المختلفية عليى المواقيي بحث كي  ولمياذا ميؤرر اسيتخدامات اإلهدرم الدراسة إلى 

العاميية مجيياه ال ييرا ب البيئييية وذلييك باسييتخدام مجرميية مسييح عشييوا ية واسييعة الم يياق علييى عيميية 
مفيردة. وموييح الدراسية كي يية مغييير المواقيي مجياه الزييادة المقترحية ريي ييريبة  4292قوامها 

رييية اقتراحيييات مختلفييية الركييياب الجويييية الحاليييية ريييي السيييويد عميييد الجميييع بيييين عييييادة ييييريبية ورال
عليى المواقيي  التركييز كيانانيل عليى اليرغم مين دن  الستخدام اإلييرادات. وموصيلم الدراسية إليى

مجاه رريية عيادة يريبة الركاب الجوية ري السويد، رمن الممتن مع ذلك استخال  عدد من 
هيذه اإلييرادات ال دوالم، كي  يتم استخدام  حاالستمتاجات العامة التي اجب دن مؤخذ رى االعتبار

يهم بالمسبة للسياسة المواقيي، حتيى إليى الحيد اليذي امتين دن ييؤدي إلييل العثيور عليى اسيتخدام 
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العدييد مين  ,اإليرادات "الصحيح" وممتين عيادات يريبية دعلى دون إيعاف التيييد العام. رانييام 
تثمارات التييي متيحهييا األشييخا  يرم ييون بييين مزااييا ال ييرا ب البيئييية ومييين الفوا ييد البيئييية واالسيي

 اإليرادات ال ريبية وليس لتيريرها على األنماط السلوكية. 
 (Tchorzewska,et. al, 2022دراسةة ) - 8

إلييى مقييييم راعلييية ال ييرا ب البيئييية رييي إسييبانيا علييى مسييتويات مختلفيية ميين هييدرم الدراسيية 
لبيئيية بييدوات السياسية ا ال را ب باالقتران مع التمويل العام وذلك لتحديد ما إذا كيان االسيتعانة

سيييييمجح رييييي مشييييجيع مبمييييي التقميييييات الخ ييييراء بييييين الشييييركات الصييييماهية بيسييييبانيا ام ال وذلييييك 
. 2014وعييام  2008شييركة بييين عييام  2562باالسييتعانة بمجموعيية بيانييات واسييعة الم يياق ميين 

عليى الحتومية االسيبانية مسيتعين بال يرا ب البيئيية ريى ن ياق محيدود دن  وموصلم الدراسة إليى
ناجحيية للغاايية رييي درييع الصييماعة نحييو التكييي  مييع  دداة الييرغم ميين ان ال ييرا ب البيئييية سييتكون 

يما االتكمولوجيا الخ راء ومحصيلها، كما انها ستدر عا دات كبيرة ، والتي امتن إعادة مدويرها 
ال علييى الشييركات ريييي شييتل إعانيييات بعييد إلييى لتخيييدم البيئيية مييين خييالل إعييادة موعييييع هييذه االميييو 

 ستثمار لهخ ر. لال
 (wei et. al, 2022دراسةة ) - 9

رهييييم العالقيييية بييييين ال ييييرا ب البيئييييية ونظييييم االدارة البيئييييية االخيييير  هييييدرم الدراسيييية الييييى 
(EMSs( واقتييييراح اطييييار بييييديل لتمفيييييذ يييييريبة حماايييية للبيئيييية )EPTرييييى الصييييين ).  وموصييييلم

التى مم ى لم يتم القيام بها و محديد العديد من السمات المؤسسية لل را ب البيئية الت الدراسة إلى
استكشييارها بالكامييل ريييى االبحيياث ال ييريبية السيييابقة. كييذلك اويييحم الدراسييية ان اليييات مبيييادل 
المعلومييات هييى مفتيياح معالجيية المخيياطر والشييتو  المرمب يية بتمفيييذ ال ييريبة البيئييية. وان هييذه 

 .لبيئيةاالليات معتمد على العالقة بين يريبة حمااة البيئة ونظم االدارة ا
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 (Ya-Jun, et. al, 2022سة )درا - 10
 ختبيار مييرير اسيتخدام ييريبة بيئيية لتعزييز "التصيميم مين دجيل البيئية"اهدرم الدراسة إلى 

هيية بما سيساهم ري مقليل المفااات مين الممشيي، ومحسيين األداء البيئيي ومعظييم الرراهيية االجتما
يييريبة خ ييية،  ال ييرا ب البيئييية ) إعتمييادام علييى نمييوذج محليلييى اقييوم بفحييص رالريية دشييتال ميين

( ومقييييم مييد  ميييريرهم علييى مسييتو  "التصييميم ميين دجييل البيئيية"  يييريبة رابتيية، ويييريبة صييفرية
تج، "ال يريبة الثابتية" ال مشيجع التصيميم المسيتدام للمميدن  وموصلم الدراسة إلى .األمثل للممتج

س مييين ذليييك امتييين دن معيييزع ودن "ال يييريبة الصيييفرية" در يييل من"ال يييريبة الثابتييية". عليييى العتييي
دن "ال ريبة الخ ية" امتن دن مسياعد ريي محقييه الخ ية" مصميم ممتج مستدام، كما "ال ريبة 

التيييييواعن بيييييين مسيييييتو  "التصيييييميم مييييين دجيييييل البيئييييية" ومزاايييييا دصيييييحاب المصيييييلحة ودداء الرعااييييية 
 .االجتماهية

راسيية الحالييية عليييى ويمتيين محديييد الفجييوة البحثييية ميين خييالل نتييا ج الدراسييات السييابقة والد
 المحو التالى ذكرهح
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 (2) شكل رقم
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 اإلطار النظرى والمف اهيمى للبحث:
لتلييوث االماجميية عيين  تالتالمشيي زيييادةل ة نظييرام يييبالق ييااا البيئ متزايييدام  هتمامييام إ اشييهد العييالم 

، تالت البيئييةحصير هيذه المشيلم البية بباالجهات المختصة  مماداة بدوره إلى  دد  البيئي، وهذا
 القانونيية عليى المجتميعو جتماهيية لها من مم ليه المسيؤولية اإل لجذري ولوالعمل على إاجاد حل

هي  ؤسساتهذه الم حيث دننتاجية بشتل خا ، االقتصاداة واإل ؤسساتالم وعلى بشتل عام
 .دحد دهم المسببات للتلوث البيئي

 حيمقسم التلوث إلى قسمين دساسيين هماو 
ريي ال بيهيية وخيارج  غيير صيماهيةالالتليوث الميامج عين العملييات  ذليك هيوو  :تلوث طبيعةي -1

شيييييعاعي واألعاصيييييير وال ي يييييانات والمشييييياط اإلاليييييزالعل و مثيييييل البيييييراكين  .عييييين إرادة البشييييير
 (2007 رامر علي المويران ،) ال بيعي.

 التييو اهيية والعمرانيية الصيماهية والزر  مشياطاتالتليوث الميامج عين ال ذلك هوو  تلوث بشري: -2
 .اقوم بها البشر

 :أشكال )أنواع( التلوث البيةيأ 
 (71   ،2010عبد الباقي، ) ينقسم التلوث البيةي إل  نوعين رئيسيين وهما:

وييراه  ،ويتييرر بيل بيل اليذي احييم باإلنسيان ايشيعرو  لميو التليوث الم ذليك وهيو تلوث مةادي:-1
رقييد دد   ،ايييل رييي معظييم األحيييان والر يسييى ألولبييالعين المجييردة وقييد اتييون هييو المتسييبب ا

 والمت يورة التكمولوجييا الحديثية وسيهيل المسيتمر وراء ودهتماميل إهمال اإلنسان ريي حيه نفسيل
  الترمة.و  الغذاء،و الهواء، و الل بالتواعن البيئي مما دد  إلى ملوث الماء، تإلى اإلخ

مميل دنيل غيير ميؤرر  عتقيادام إ ليل اإلنسيان غير مر ي والذي يهمالالتلوث  ذلك هو معنوي: تلوث -2
يؤدي إليى دخ يار ييمجم عمهيا  قد على نظام الحياة ال بيهية والمجتمهية، إال دن هذا التلوث
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ثقيياري، التلييوث والسييمعي، التلييوث ال  يييرر سيييتولوجي، وميين دنواعييلحدو ، لع ييوي ام يييرر د
 قيمي.التلوث والفكري، التلوث والخالقي، األتلوث وال

هييا، عم ميامجنتيجية التليوث ال ظمييةهييي مليك التكيالي  التيي متحملهيا الممو : لةوث البيةةيتكةالي  الت
باإليييارة  ،عييالج  ومشييمل هييذه التكييالي ح مكييالي  ديييرار التلييوث علييى اإلنسييان ميين مصيياري

العميل عميد إصيابة العياملين بياألمراض نتيجية  يتوقيلة نتيجية ظميإلى اليدخل ال يا ع داخيل المم
ة والمت ييررة ميين التلييوث ظمييار علييى األرايييى الزراهييية المجيياورة للممالتلييوث، ومكييالي  األييير 

 كذلي ة، باإلييارة إليىظميالبيئة المحي ة بالمم علىالصادر عمها، والكثير من التكالي  المؤررة 
 معيداتلدو مكيالي  ا ،عيادة ميدوير نفااامهياإ دو  ،مقلييل التليوثريى حملها تم التكالي  الوقا ية التي

  (17،   2017 ،رناد عياد ) من كمامات وغيرها.الواقية للعاملين 
  وتنقسم تكالي  التلوث البيةي إل  قسمين:

 ،اشةر وهةي تكةالي  مب ،بقةيم نقديةةويمكن التعبير عنها  ،القسم األول: تكالي  يمكن قياسها
 وتعني قيمة األضرار المباشر  الناتجة عن التلوث مثل :

 مريى نتيجة التلوث البيئي.لل مقدام الدعم ال بعى من كشورات وعالج 
 بهذه الملورات روامب ودجور العاملين المصابين.  
 من التلوث البيئي والمت ررة مكالي  المحاصيل الزراهية المتيررة .  
 مخلفات مكالي  التخلص من ال. 
 (8،  2007 رامر علي المويران ،) إاجاد ممتجات صداقة للبيئة. الي مك  

 :وتتمثل ف   المباشر  للتلوث القسم الثاني: التكالي  غير
 الهواء والمبامات و نتاج مثل الماء مكالي  الموارد البيئية المستمزرة من خالل اإل 
 التلوث والبحث عن بيئة جديدة دقل ملورام  مجمب الي مك. 
 تقليل من التلوث.لض اإلنتاج لخفالتكالي  المرمب ة ب 
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  البيئة. ةل بم وحمااالمفقات العامة المخصصة لشراء مجهيزات 
 تمقية المياه.لت  اإنشاء مح 
  تشريعات البيئة ودجهزة الرقابة.القوانين و الالمفقات العامة لت بيه 

بحييث ال اسيت يع  مرمفعية جيدا،م التليوث  التقلييل مين وري بعض الحاالت قيد مكيون مكيالي 
ة الكلييى لهنشيي  يالجييدو  القومييية الوقيي ودراسييات ي حسييابات ييالمجتمييع محملهييا، وميين رييم مقت

 (73،  2007ناعسل وخوري، ) المامج عن العمل.المسببة للتلوث 
معتبييير ددوات المظيييام ال يييريبي البيئيييي هيييي مجميييل  أدوات النظةةةال البةةةريبي البيةةةةي وتقييمهةةةا:

 ومحسيييين نوعيتهيييا، وذليييك بهيييدف مجميييب وحمايتهيييا عليييى البيئيييية حفيييا اإلجيييراءات ال يييرورية لل
مجييال الومير   ،هيا وجعلهييا عميد ددنيي مسيتوي ممتيناألييرار الحاليية والعميل عليى إعالت ومالشيي

 وتتمثل فيما يلي:. مستقبليةلحياة األجيال ال
تسيبب علي كل مين ي ام يقصد بها المبال  المالية التي مفريها الدولة جبر و  :البرائب البيةية -1

 ري ملوث البيئة.
التيييى  العامييية لخيييدماتلمتمثيييل ريييي الرسيييوم التيييي مفرييييها الدولييية نظيييير و  :الرسةةةول البيةيةةةة -2

ومستخدمها ري مقميات الت هير والسالمة البيئية، رهيي مفيرض عليى المسيتفيدين مين  مقدمها،
 ستفادة المباشرة من ملك الخدمات.خاصة ال مظهر إال عمد اإل ام هذه الخدمات رسوم

نشيييي ة لهإعفيييياءات ومقييييدام الحييييوارز  مييييمحمتمثييييل رييييي و  :الحةةةةوافز واءعفةةةةايات البةةةةريبية -3
كييييذلك صييييداقة للبيئيييية، و الحديثيييية وال تقمييييياتالتكمولوجيييييا و الالتييييي معتمييييد علييييى لصييييماعات وا

اإلعفيياءات  الصييماعات التييي مقييوم بمعالجيية المفااييات قبييل الييتخلص ممهييا رييي البيئيية، ودا ييام 
مين خيالل مخ ييض مكلفية  ، وذليكمعيدات المسيتوردة والصيداقة للبيئيةواللتجهيزات لال ريبية 

ة الصيماهية ريي سيبيل حمااية البيئي ممشييتلي  التيي متحملهيا الخصم التكياام ستيرادها. ودخير إ
 .من الوعاء الخايع لل ريبة لها
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 أما تقييم أدوات السياسة البيةية، فتكون من خالل ما يلي:
نتا ج  يقصد بها إلى دي مد  محقه السياسة البيئية هدرها البيئي دو محقهو  الفعالية البيةية: -
 ث معتمييد الفعالييية البيئييية سياسييامها علييي التصييميم والت بيييهاجابييية علييى صييعيد البيئيية، حيييإ

  والمشاركة والصرامة.
تميع، يقصد بها إلى دي مد  محقه السياسية دهيدارها بتكلفية ددنيي للمجو  الفعالية في التكلفة: -

رهميييا  عييييدة متونييييات للتكلفيييية، بميييا رييييي ذلييييك التكييييالي  المباشيييرة المرمب يييية بيييي دارة السياسيييية 
 قياسها. من الصعبغير مباشرة والتي الجتماهية اإل لي وم بيقها والتكا

ة يقصييد بهييا إلييى دي مييد  معتبيير السياسيية ال ييريبية عادلييو  عتبةةارات المتعلقةةة بةةالتو ي :اء -
  الصماهية. ممشيتوممصفة ري موعيع السياسات والتكالي  البيئية بشتل متساوي بين ال

عتبييار السياسيية ال ييريبية دداة شييرهية إ يقصييد بهييا إلييى دي مييدي امتيين و : ةؤسسةةيالجةةدوى الم-
 (Veklenko,&Others, 2019, P 5 ).عتمادها وم بيقهاإ ومواره عليها ويتم 

  شاكل وصعوبات تطبيق البرائب عل  التلوث:مأ.
 متعلييه بتحدييد سييعر ال يريبة الييذي ييؤدي إلييى  والتحييداات التيى موجيد العدييد ميين الصيعومات

يية ي يتم محدييد هيذا السيعر يليزم محدييد التكلفية الخارجولك محقيه المستو  المهياري للتلوث،
مختلييي ميين وحييدة إنتاجييية إلييى وحييدة إنتاجييية دخيير ، ويواجييل مقييدير ملييك  قييد للملورييات والتييي

 ،المشياكل ، ويتعليه بع يها باختييار نمياذج التقيدير المال ميةو التكلفة العديد من الصيعومات 
ومحديييد ن اقهييا وإاجيياد دسييس  ،رجيييةوالييبعض ارخيير يتعلييه بصييعومة حصيير التكييالي  الخا

 مويوهية لقياسها.
  السييما إذا كانيم  را ب البيئيية، ري ن ريرض مثيل هيذه ال يال يريبىنخفاض الوعي اري تل

ت عليى التهيرب مين ال يريبة، ظمالد  األرراد والمم ام قوي بيسعار مرمفعة، سوف اخله حارزام 
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بيئيية إليى دييرار  ير قانونيية ميؤديالمفااات ب رق غو ورمما يتم ذلك بالتخلص من الملورات 
 خ يرة.

  رمفيا  ام هو إمرغوب ريها، واألكثر حدور غيراليترمب على ررض هذه ال ريبة بعض اررار
رمفييا  السييعر كبييير وغييير إدسييعار الممتجييات التييي اقتييرن إنتاجهييا بملورييات بيئييية. وقييد اتييون 

انييم ملييك الممتجييات يييرورية ، ومييزداد المشييتلة صييعومة إذا كام دو اجتماهييي ام مقبييول اقتصييادا
سيييممم والحدييييد والصيييلب جتماهيييية مثيييل ممتجيييات األقتصييياداة واإلدساسيييية مييين الماحيييية اإلو 

 ومعض ممتجات البتروكيماويات وغيرها.
البيئيية   يرا بالوالجدير بالذكر دنل مهميا بلغيم الصيعومات التيي امتين دن مواجيل م بييه 

حقيه مة ر اإلاجابيية الماجمية عين م بيقهيا عليى البيئيالتلوث بيشتالها المختلفة، إال دن ارريا على
امتين اإلسيتفادة ممهيا ريى معالجية االييرار الكفاءة ري استخدام الموارد ومحقه حصيلة يريبية 

 (451 – 448،     2008، سعيد عبد العزيز ) البيئية.
التمميييية : (52،   2014عصيييماني مختيييار، ) :تعريةةة  وخصةةةائم التنميةةةة المسةةةتدامةب.

الثقييياري  التيييدنى الق ييياء عليييىمهيييدف إليييى م يييوير المجتميييع و التيييى عمليييية ال مليييك هييييامة المسيييتد
 لوالبشييرية والتكمولوجييي لمييوارد ال بيهيييةل االمثييل توتييي القتصييادي ميين خييالل جتميياعي واإلواإل

 ريى تحسيينالميؤدي إليى  التيى بيدورها مسيتدامةالتمميية المن دجل محقييه  مخ م بشتل ،المتاحة
ييية متميييز التممو  .ال بيهيييةمواردهييا  علييىاد دون التيييرير السييلبي علييى البيئيية و نوهييية حييياة األريير 

 التاليةح  المستدامة بالخصا ص
 معتمييد علييى مقييديرو  جييلاألسييا ، رهييي مممييية طويليية األومعتبييره التممييية البعييد الزممييي  مراعييى 

تمبؤ خاللها اليمتن من و ، ويتم التخ يم لها ألطول رترة عممية مستقبلية، ليلمتانيات الحااإل
 بالمتغيرات.
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 المسيييا  دو التقصيييير بالورييياء ب حتياجيييات دون  ةالحايييير  األجييييال حتياجييياتمهيييتم ب شيييبا  إ
 ية.المستقبل األجيال

  لتيييي البيئييية ا ومعالجييية وإعيييادة ميهييييل ،والقيييدرات البيئيييية ،المتاحييية واردإدارة واهيييية بيييالموجيييود
 لتدهور وسوء االستخدام .وا لاليرار معريم

 ل الموجييودة بشييتالبيئييية  والمشيياكل للتعامييل مييع الق ييااا ،سياسييات التوقعييات والوقااييةاألخييذ ب
كثير در مين العيالج"، رلقيد ربيم دن هيذا المبيدد ييمبيدد "الوقااية خل كبير ويومى رى حيامما ورقيام 

كبير حجمهيا وصيعومة اليتحتم الق يااا بعيد المشاكل و من التعامل مع هذه  مكلفةرعالية ودقل 
 . ريها
 ،الحتومات إلى محقيه التمميية المسيتدامةو إن سعى المؤسسات  ة:اف التنمية المستدامأهدج. 

األهيداف  دهميية ورعاليية هيذه ناجم عن اليوعي اليذي مكتسيبل هيذه الفئيات، وذليك بيالمظر إليى
دهييداف التممييية المسييتدامة والتييي الوقييوف علييى  البييد ميينعمييد محقيقهييا، وعلييى هييذا األسييا  

 (Alicia & Others,2018, P.94) ليحامتن دن نحددها ايما ي
 نساننوهية حياة اإل رى تحسينال 
 ال بيهية ومواردها حترام البيئةإ  
 دور مفهوم الترمية البيئية إتهار 
  للموارد ى والرشيدعقالنالستغالل اإلمحقيه 
 بيهداف المجتمع والمت ورة رمم التكمولوجيا الحديثة 
  دولوياملتمع و لمجاإحداث مغيير مماسب ومستمر ري حاجات 
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 :نجاح البريبة البيةية لتحقيق التنمية المستدامةل الال مة متطلباتالشروط و ال
(SANJEEV Gupta and others, 2002, p.13) 

  ختيييار ال ييريبية البيئييية ومعميمهييا بشييتل يال ييم الظييروف والحاجييات البيئييية إالعماايية بحسيين
، بذل جهود دكبر ري جميع المعلوميات البد منجتماهية لكل مجتمع، لذلك قتصاداة واإلواإل

ختيييار ومصييميم إعلييى  م ييوير دسيياليب وآليييات محليلهييا لمسيياعدة متخييذ القييرار والعمييل علييى
  ال ريبة البيئية المال مة.

 کجعيييل هييذه ال يييرا ب مقبولييية ليييد   محيييددة مسيييبقام  غييراضود  هيييدافرمييم ال يييرا ب البيئيييية بي
 ال المدروعة. األمو  هذه دين ستذهب يعلم سلفام ادغلب المجتمع 

 ة لتفيييادي المفقيييات اإلداريييية الكبيييير  ، وذليييكاإلبتعييياد عييين التعقييييد ريييي مصيييميم ال يييريبة البيئيييية
  ت التييي مفييرض عليهييا ملييك ال ييريبة، ريي ذا كانييممشيييبالمسييبة للجهيية المتلفيية بت بيقهييا دو للم

مة الالع المرمفعة للتكمولوجيا  الي على االستجابة لل ريبة محدودة بسبب التك مشيتقدرة الم
  ة.دداة رعالة لسياسة حمااة البيئ كون لن م رى هذه الحالل للتحتم ري التلوث، ر ن ال ريبة

 قتصيييياداة ممهيييييا لتفييييادي التييييييرير السييييريع للتكيييييالي  اإل ،التييييدرج رييييي م بييييييه الرسييييوم البيئيييييية
قتصيياداة علييى موريييه دوييياعها اإل مشيييتجتماهييية، والييذي قييد يييؤدي إلييى عييدم قييدرة المواإل

ة مييع ال ييرا ب المفروييية ممييا يتسييبب رييي مخيياطر حقيقييية ممييس التممييية، التشييغيل والمالييي
 والعدالة.

  موريييه بييين ال ييابع التحفيييزي لل ييرا ب البيئييية والت بيييه الصييارم للمصييو  اتييون همييا  دن
التممييييية و  المتعلقيييية بهييييا، لتمتييييين ال ييييرا ب البيئييييية ميييين محقيييييه التييييواعن بييييين م الييييب البيئيييية

 .االقتصاداة
 مليوث البيئية، والتيي ميؤدي  نسيبهم ريي مخ يي  استثمارات نحو المجاالت التيي مسيإلموجيل ا

 .نحو البيئة واألرراد إاجابام  مشيةإلى معديل سلو  الم
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  ،معييويض ال ييرا ب البيئييية الجديييدة بتخ يييض ال ييرا ب األخيير  ل ييمان الحيادايية ال ييريبية
 جتماهية.ال ريبة على الدخل واألهباء اإل كتخ يض

 لبحثإجراءات ا
العيياملين بالمصييانع الموجييودة بمديميية العبييور بالمميياطه يتمثييل مجتمييع البحييث الحييالى رييى 
 الصماهية كما هو مويح بالجول التالىح

 جتمع الدراسة*م :(1جدول رقم )
 العدد البيان

عدد المصانع بمديمة العبور )المم قة الصماهية د وإمتدادها، 
 مصمع 1158 والمم قة الصماهية ب، ج(

 73362 د العاملين بمصانع مديمة العبورعد
 عامل مقريبام  63 متوسم عدد العاملين بتل مصمع

موقيييييييع هيئييييييية المجتمعيييييييات العمرانيييييييية الجدييييييييدة عليييييييى شيييييييبتة اإلنترنيييييييم بتييييييياري   در:*المصةةةةةةة
20/11/2021 

تمثل من خالل البيانات الواردة بالجدول السابه يت ح ان الحجم الكلى لمجتمع الدراسة ي
 الصماهية. بالمماطه العبور بمديمة الموجودة مفردة من العاملين بالمصانع 73362رى 

اختيييييار عيميييية عشييييوا ية ميييين العيييياملين بالمصييييانع الموجييييودة بمديميييية العبييييور بالمميييياطه مييييم 
   (K. Thompson, 2012 )الصماهية. ومم محديد حجم العيمة باستخدام المعادلة التاليةح 

 
 حيث إنح

(N حجم المجتمع =) 
(n حجم العيمة =) 
(Z حدود الخ ي المهياري وهي =)95عمد درجة رقة  1,96%. 
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(P نسبة عدد المفردات التي متوارر ريها خصا ص مجتمع البحث وهي =)50%. 
(d خ ي العيمة المسموح بل ري مقدير المسبة وهو =)0,05%. 

 حجم العيمة =
(73362×0.5) (1–0.5) 

(73362 – 1) (0.052/1.962) + 0.5(1–0.5) 
 ( مفردة.383حجم عيمة الدراسة يبل  )

 :الدراسة الميدانية
سييييتمارة االستقصيييياء كيييييداة لجمييييع بيانييييات الدراسيييية اعتمييييد البحييييث الحييييالى علييييى ا: أدا  البحةةةة 

ة )ريرض ييريبة لحمااية البيئية، حمااية البيئي البحثدن متغيرات الميدانية، وقد ارترض الباحثون 
مؤشيرات القييا  اسيتمد كيل مؤشير قييا  مت من مجموعة مين  من التلوث، والتممية المستدامة(

خيييا  بتيييل متغيييير عليييى مجموعييية مييين االسيييئلة التيييى مسييياعد ريييى موصييييفل مييين خيييالل اجابيييات 
ويييح دبعيياد كييل متغييير ميين المتغيييرات الجييداول التالييية مو  المستقصييى مييمهم علييى هييذه االسييئلة

 حلوالهبارات المتونة ل
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يا  الخاصة بالمتغير المستقل الر يسى )ررض يريبة هبارات مؤشرات الق :(2) جدول رقم
 لحمااة البيئة من التلوث(* 

 ل
المتغير 
المستقل 
 الفرع 

 العبارات المكونة لمؤشرات قياس المتغير المستقل الفرع 

1 
الحوارز 
ال ريبية 
لمتارحة 
التلوث 
 البيئى

مجال معتبر الحوارز ال ريبية اداة مشجيع وموجيل لهنش ة التى معمل رى 
 متارحة التلوث

 معتبر الحوارز ال ريبية متارات للممشات على حسن ادا ها رى المحارظة على 2
 البيئة من خالل مجال عملها

 معمل الحوارز البيئية على معديل ومقويم السلو  االقتصاد  لمصادر التلوث 3
التلوث مساعد الحوارز البيئية على مساعدة متخذ  القرار على اخذ مكالي   4

 بالحسبان
 متنمؤد  الحوارز البيئية الى مخ يض االيرار البيئية المامجة الى ادنى حد م 5

 ل
المتغير 
المستقل 
 الفرع 

 العبارات المكونة لمؤشرات قياس المتغير المستقل الفرع 

يوابم  6
ممح 
الحوارز 
ال ريبية 
لمتارحة 
التلوث 
 البيئى

 اجب إخ ا  ممح الحوارز ال ريبية لمتارحة التلوث البيئى للقيا  المستمر
 يمبغى ان يتم رمم الحوارز ال ريبية البيئية بتحقيه الهدف المرجو ممها 7
يراعى ان مساهم الحوارز ال ريبية بصورة رعلية رى محقيه التممية وحمااة  8

 البيئة
حوارز ال ريبية رى مجال متارحة ن اتون العا د اكبر من قيمة الداجب  9

 التلوث
اف ل وجود رقابة مستمرة ورعالة من الجهة المختصة بحمااة البيئة على  10

 الممشات المتمتعة بالحوارز ال ريبية البيئية
11 

صور 
الحوارز 
 ال ريبية

 االعفاءات ال ريبية
 مسموحات االهال  المعجل واالهال  االيارى 12
 ب الممخف ةدسعار ال را  13
 )الخصم ال ريبى )اال تمان ال ريبى 14
 إسترداد ال ريبة 15

 من اعداد الباحثون  *المصدر:
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 ل
المتغير 
المستقل 
 الفرع 

 العبارات المكونة لمؤشرات قياس المتغير المستقل الفرع 

16 

مزااا حساب 
إهال  معجل 
لهجهزة 
 والمعدات

جذب االستثمارات رى اقتماء حساب االهال  المعجل احفز الممشات على 
 دصول ردسمالية حديثة مساهم رى متارحة ملوث البيئةح

حساب االهال  المعجل احفز الممشات على القيام بعمليات إحالل ومجديد  17
 للتمتع بمزااا اإلهال  المعجلح

حساب االهال  المعجل يؤد  الى عيادة التدره المقد  للممشات نتيجة  18
ات المامجة عن مخ يض ال را ب المستحقة رى السموات عيادة اإليراد

 األولى من حياة األصل
 حساب االهال  المعجل احد من الخروج والتحايل عن القواعد العامة لقيا  19

الدخل ال ريبى حيث ان اجمالى ما اسمح بحسمل كاهال  ال يزيد عن 
 مكلفة اقتماء االصل

المتغير  ل
المستقل 
 الفرع 

 لمكونة لمؤشرات قياس المتغير المستقل الفرع العبارات ا

20 

سياسة اإلكراه 
عمد سن 
المص 
 التشريعى

اجب ان مت من القوانين او اللوا ح ذات الصلة معايير صارمة لالستدالل 
 على وجود مادة ملورة مع موييح معايير التركيز  او كميات التصري 

على قواعد متعله بالكميات اجب ان ممص القوانين او اللوا ح ذات الصلة  21
 القصو  لالنتاج، وللتقميات الواجب االستعانة بها ارماء هذا االنتاج

بالمسبة للمؤسسات التى ال مستورى المعايير البيئية، اجب ان مويح  22
 القوانين واللوا ح الفترة الممموحة العادة مصحيح المعدالت البيئية

ح ذات الصلة الممظمات بتقدام خ م اجب ان ملزم القوانين او اللوا  23
 موييحية لكي ية يبم كميات المواد الملورة، وكي ية التخلص ممها

24 

سياسة 
التحفيز عمد 
سن المص 
 التشريعى

اجب ان مت من التشريعات ال ريبية البيئية مقدام حوارز يريبية كاملة 
 )للمؤسسات الخ راء )التى مراعى االشتراطات البيئية

مقدم المؤسسات الحتومية اعانات مالية خاصة لمشاريع اإلبتكار  اجب ان 25
 الخ راء

يمبغى ان مورر الجهات التمويلية خصومات على روا د القروض  26
 )للمشروعات المبتكرة لممتجات خ راء )ممتجات صداقة للبيئة

اجب ان يراعى ان مت من التشريعات ال ريبية خصم يريبى خا  على استيراد  27
 معدات التى مساعد على االنتاج االنظي وكذا على ق ع غيارهاحال

 من اعداد الباحثون  *المصدر:
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لوث، هبارات مؤشرات القيا  الخاصة بالمتغير التابع )حمااة البيئة من الت: (3) جدول رقم
 التممية المستدامة(* 

المتغير  ل
 التاب 

 العبارات المكونة لمؤشرات قياس المتغير التاب 

28 
مااة ح

البيئة من 
 التلوث

 ا لمنمقوم الشركة ب عداد مقارير خاصة بمتارحة التلوث والمفااات الصماهية لتقدامه
 يهمل االمر عمد طلبها

 معمل الشركة على ويع خ م التحسين البيئى الصماعى 29
 يوجد بالشركة سجل لمتابعة كمية ونو  المخلفات الخ رة 30
 يئةة البه العمل بالمت لبات البيئية المحلية والدولية ومعايير حماامقوم الشركة بتوهية رري 31
المتغير  ل

 التاب 
 العبارات المكونة لمؤشرات قياس المتغير التاب 

32 
التممية 
 المستدامة

 مراعى الشركة مرشيد إستهال  ال اقة
 ملجي الشركة إلى اإلستعانة بمصادر نظيفة لل اقة 33
 مقليل انبعارات الكرمون المامجة عن عمليات التصميعمعمل الشركة على  34
 مممى الشركة ممظومة اإلقتصاد الدوار حفاتام على الموارد 35
 مراعى الشركة استدامة الموارد من خالل مرشيد استهال  الموارد 36
 من اعداد الباحثون  المصدر:*

 

 :اختبارات الصدق والثبات للمقياس المستخدل في البح 
د الجدول التالى ذكره نتا ج اختبار ربات مقاييس الدراسة بالمسبة لكيل بعيد مين دبعيايويح 

متغيرات الدراسة، ويقصد باختبار ربات المقيا  دن مع ى قا مة االستقصاء نفس المتيجة حتى 
لو مم إعادة موعيعها دكثر من مرة بمفس الشروط وخالل نفس الظيروف ريى كيل ميرة ييتم موعيعهيا 

 نم نتا ج هذا االختبار على المحو التالىحوقد كا .ريها
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 *البحث لمتغيرات والثبات الصدق معامالت حساب نتا ج :(4جدول رقم )

متغيرات 
عدد  البيان البح 

 األبعاد
عدد 
 العبارات

معامل 
الثبات 

(Alpha) 

معامل 
الصدق 
 الذاتي**

المتغيرات 
المستقلة 
 الفرعية

ئى، الحوارز ال ريبية لمتارحة التلوث البي
يوابم ممح الحوارز ال ريبية لمتارحة 
التلوث البيئى، صور الحوارز ال ريبية، 
مزااا حساب إهال  معجل لهجهزة 
والمعدات، سياسة اإلكراه عمد سن المص 
التشريعى، سياسة التحفيز عمد سن المص 

 التشريعى

6 27 0,851 0,922 

المتغيرات 
 0,856 0,732 9 2 المستدامةحمااة البيئة من التلوث، والتممية  التابعة

متغيرات 
عدد  البيان البح 

 األبعاد
عدد 
 العبارات

معامل 
الثبات 

(Alpha) 

معامل 
الصدق 
 الذاتي**

متغيرات 
الدراسة 
 معا  

ررض يريبة لحمااة البيئة، حمااة البيئة 
 0,944 0,891 36 8 من التلوث، التممية المستدامة

 نتا ج التحليل اإلحصا ي*المصدر: 
 معامل الصدق الذاتي = الجذر التربيعي لمعامل ألفا كرونباخ**

 

، حييييث مشيييير قييييم البحيييثقيمييية معاميييل دلفيييا كرونبيييا  لمتغييييرات  السيييابهاعيييرض الجيييدول 
معامل الثبات ومعامل الصدق الذامي لكيل متغيير إليى دن قا مية اإلستقصياء متمتيع بثبيات عيالي 

ل ، كميا بلغيم قيمية معامي0,851 مستقلة الفرهيةللمتغيرات الإذ بلغم قيمة معامل دلفا كرونبا  
ام ، ودا ييام بلغييم قيميية معامييل دلفييا للمتغيييرات كلهييا معيي0,732دلفييا كرونبييا  للمتغيييرين التييابعين 

ء وهييذه المتييا ج مؤكييد دن ربييات قا ميية اإلستقصييا 0,891والمتغيييرين التييابعين(  ل)المتغييير المسييتق
 .مرمفع ودال إحصا يام 
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 :ا للمتغيرات الديموجرافيةتوصي  عينة البح  طبق
 :للنوع وصف عينة البح  تبعا    -أ

 المو *موعيع العيمة على رئات البحث حسب  :(5جدول رقم )
 النسبة المةوية العدد الفةات الخاصية
 %79,90 306 ذكر النوع

 %20,10 77 أنث 
 نتا ج التحليل اإلحصا ى المصدر:*

كبيير ميين عيميية الدراسيية ورقييام لمتغييير المييو  يويييح الجييدول والشييتل السييابقين دن المسييبة األ
 من عيمة الدراسة لإلناث. %20,10للذكور، ونسبة  %79,90هى 
 :تبعا  للعمرتوصي  عينة البح   -ب

 العمر*موعيع العيمة على رئات البحث حسب : (6جدول رقم )
 النسبة المةوية العدد الفةات الخاصية

 العمر
 %22,45 86 سنة 30أقل من 

 %47,00 180 سنة 45ل من ألق 30من 
 %30,55 117 سنة 60حت   45من 

 نتا ج التحليل اإلحصا ىالمصدر: *
يويييح الجييدول والشييتل السييابقين دن المسييبة األكبيير ميين عيميية الدراسيية ورقييام لمتغييير العميير 

للفئة  %30,55سمة يليها رى الترميب نسبة  45ألقل من  30للفئة العمرية من  %47,00هى 
 سمة.  30للفئة العمرية دقل من  %22,45سمة، ورى المهااة نسبة  60حتى  45 العمرية من
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 :للمؤهل العلم توصي  عينة البح  وفقا   -ج
 حسب المؤهل العلمى*موصي  عيمة البحث : (7رقم )جدول 

 النسبة المةوية العدد الفةات الخاصية

 المؤهل العلم 

 %43,08 165 مؤهل متوسم
 %18,54 71 مؤهل روق متوسم
 %29,50 113 مؤهل عالى

 %5,74 22 دبلوم الدراسات العليا
 %1,83 7 ماجستير
 %1,31 5 دكتواره

 يويح الجدول والشتل السابقين دن المسيبة األكبير مين عيمية الدراسية ورقيام لمتغيير المؤهيل
لحمليية  %29,50لحمليية المييؤهالت المتوسيي ة، يليهييا رييى الترميييب نسييبة  %43,08العلمييى هييى 

 %5,74لحملييية الميييؤهالت ريييوق المتوسيييم، يليهيييا نسيييبة  %18,54لميييؤهالت العلييييا، ريييم نسيييبة ا
لحملية الماجسيتير، وريى المهااية نسيبة  %1,83للحاصلين على دبلوم الدراسات العلييا، ريم نسيبة 

 لحملة الدكتوراه. 1,31%

 :تبعا  لعدد سنوات العملتوصي  عينة البح   -د
 حسب عدد سموات العمل*ئات البحث موعيع العيمة على ر: (8جدول رقم )
 النسبة المةوية العدد الفةات الخاصية

 عدد سموات العمل
 %17,23 66 سموات 10 من اقل
 %39,69 152 سمة 20 من القل 10 من
 %24,54 94 سمة 30 من القل 20 من

 %18,54 71 راكثر سمة 30من 
 نتا ج التحليل اإلحصا ى المصدر:*
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ل السييابقين دن المسييبة األكبيير ميين عيميية الدراسيية ورقييام لمتغييير عييدد يويييح الجييدول والشييت
سيمة يليهيا ريى الترمييب نسيبة  20ألقيل مين  10لعيدد سيموات مين  %39,69سموات العميل هيى 

لعيدد سيموات عميل مين  %18,54سمة، رم نسيبة  30ألقل من  20لعدد سموات من  24,54%
 .سموات 10ات عمل دقل من لعدد سمو  %17,23سمة ريكثر، ورى المهااة نسبة  30
 :حصاي الوصف  لمتغيرات الدراسةاء

قيييام البييياحثون ب ختبيييار قيييوة مؤشيييرات قييييا  متغييييرات الدراسييية حييييث ميييم اإلسيييتعانة بيييبعض 
مقاييس التحليل الوصفى مثل الوسم الحسابى، اإلنحراف المهييار ، حتيى امتين مرمييب األبعياد 

هييا ميين وجهيية نظيير المستقصييى مييمهم ميين العيياملين المتونيية لمتغيييرات الدراسيية ورقييام لمييد  موارر 
وكانييم نتييا ج قيييا  قييوة األبعيياد المتونيية لمتغيييرات الدراسيية ، بشييركات مديميية العبييور الصييماهية

 على المحو التالى ذكره.
 مرميب مؤشرات قيا  المتغير المستقل "ررض يريبة لحمااة البيئة"* :(9) رقم جدول
المتوسط  المتغير الفرع  ل

 الحساب 
االنحراف 
 المعيارى 

 0,73 3,54 سياسة اإلكراه عمد سن المص التشريعى 1
 0,68 3,49 صور الحوارز ال ريبية 2
 0,75 3,48 سياسة التحفيز عمد سن المص التشريعى 3
 0,72 3,45 يوابم ممح الحوارز ال ريبية لمتارحة التلوث البيئى 4
 0,71 3,43 الحوارز ال ريبية لمتارحة التلوث البيئى 5
 0,75 3,38 مزااا حساب إهال  معجل لهجهزة والمعدات 6
 0,54 3,46 مؤشرات قياس متغير "فرض ضريبة لحماية البيةة" 
 نتا ج التحليل اإلحصا ىالمصدر: *

يويح الجدول السابه دن المتوسم الكلى ألبعياد المتغيير المسيتقل "ريرض ييريبة لحمااية 
ودن معظييم  0,54بيي نحراف مهيييار  مقييداره  3,46اهية بليي  البيئيية" بشييركات مديميية العبييور الصييم

األراء متجيييل نحيييو الموارقييية وممييييل إليييى دن مكيييون االسيييتجابة الكليييية موارقييية مجييياه هبيييارات هييييذا 
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المتغييير، حيييث مبييين ان دكثيير مؤشييرات قيييا  رييرض يييريبة لحماايية البيئيية هييو مؤشيير "سياسيية 
بيية األوليييى بدرجيية إسيييتجابة مشييير إليييى اإلكييراه عمييد سييين الييمص التشيييريعى" حيييث جييياء رييى المرم

(، كميا دن دقيل المؤشيرات ميواررام 0,73( ب نحراف مهيار  قيدره )3,54الموارقة بمتوسم حسابى )
كانييم مؤشيير "مزااييا حسيياب إهييال  معجييل لهجهييزة والمعييدات" حيييث جيياء رييى المرمبيية األخييييرة 

 (.0,75مهيار  قدره ) ( وم نحراف3,38بدرجة إستجابة مشير إلى المحايدة بمتوسم حسابى )
التممية "ين التابعين "حمااة البيئة من التلوث"، مرميب مؤشرات قيا  المتغير : (10) رقم جدول

 *المستدامة"
 االنحراف المعيارى  الحساب المتوسط  المتغير التاب  ل
 0,80 3,29 بعد حماية البيئة من التلوث 1
 0,91 3,25 بعد التنمية المستدامة 3

 نتا ج التحليل اإلحصا ىالمصدر: *
ى ورقام قيمة المتوسم الحسابة امتن مرميب المتغيرات التابع ليت ح من الجدول السابه ان

ى باسيتجابة مشيير اليى المحاييدة وموسيم حسيابعلى المحو التالىح بعد "حمااة البيئة من التليوث" 
حاييييدة وموسيييم حسيييابى باسيييتجابة مشيييير اليييى الم يلييييل بعيييد "التمميييية المسيييتدامة" ،(3,29مقيييداره )
 (.3,25مقداره )
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 :ختبار صحة فروض الدراسةا
 ختبار صحة الفرض األول:ا - 1

لفةةرض ضةةريبة لحمايةةة البيةةةة علةة   إحصةةائية داللةةة ذو تةةأثير يوجةةد ال نةةم الفةةرض األول:
 حماية البيةة من التلوث

سيتخدام معاميل اإلرمبياط الخ يى لبيرسيون اميم  وإلختبار صحة دو عدم صحة هيذا الفيرض
 لدراسة إمجاه وقوة عالقة اإلرمباط بين كالم منح

 لحوارز ال ريبية لمتارحة التلوث البيئىا 
 يوابم ممح الحوارز ال ريبية لمتارحة التلوث البيئى 
 صور الحوارز ال ريبية 

 ومين متغير حمااة البيئة من التلوث على المحو التالى ذكره.

 
   نتا ج التحليل اإلحصا ي *المصدر:
 من ئةالبي وحمااة البيئى التلوث لمتارحة ال ريبية الحوارز بين اإلرمباط عالقة (:2)شكل رقم 

 *التلوث
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   *المصدرح نتا ج التحليل اإلحصا ي

 ىالبيئ التلوث لمتارحة ال ريبية يوابم ممح الحوارز بين عالقة اإلرمباط (:3) شكل رقم
 *التلوث من البيئة وحمااة
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  اإلحصا ي *المصدرح نتا ج التحليل

 *التلوث من البيئة وحمااة ال ريبية صور الحوارز بين رمباطاال عالقة: (4) شكل رقم
 

لحيييوارز ال يييريبية موييييح االشيييتال السيييابقة ان هميييا  عالقييية ارمبييياط معميييو  طيييرد  بيييين ا
 صيور الحيوارزو  ،يوابم ممح الحوارز ال ريبية لمتارحة التلوث البيئى ،لمتارحة التلوث البيئى

وميييين حمااييية البيئييية مييين التليييوث. ومييين ريييم ييييتم رريييض الفيييرض األول للدراسييية وقبيييول  يةال يييريب
 الفرض البديل الذ  يمص على انلح
 وث.لحماية البيةة عل  حماية البيةة من التل ضريبة يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لفرض

 إختبار صحة الفرض الثان : - 2
لفةةرض ضةةريبة لحمايةةة البيةةةة علةة   ةإحصةةائي داللةةة ذو تةةأثير يوجةةد ال نةةم الفةةرض الثةةان :
 التنمية المستدامة.
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اإلرمبياط الخ يى لبيرسيون  وإلختبار صحة دو عدم صحة هيذا الفيرض ميم إسيتخدام معاميل
 مجاه وقوة عالقة اإلرمباط بين كالم منحلدراسة ا

 والمعدات لهجهزة معجل إهال  حساب مزااا 
 التشريعى المص سن عمد اإلكراه  سياسة 
 التشريعى المص سن عمد زالتحفي سياسة 

 ومين متغير التممية المستدامة على المحو التالى ذكره.

 
 والتممية والمعدات لهجهزة معجل إهال  حساب مزااا بين اإلرمباط عالقة (:5) شكل رقم

 *المستدامة
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عالقة اإلرمباط بين سياسة اإلكراه عمد سن المص التشريعى والتممية (: 6) شكل رقم

 *المستدامة
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 *المصدرح نتا ج التحليل اإلحصا ي

عمد سن المص التشريعى والتممية  التحفيزعالقة اإلرمباط بين سياسة  (:7) شكل رقم
 المستدامة*

 

مويييح االشييتال السييابقة ان همييا  عالقيية ارمبيياط معمييو  طييرد  بييين مزااييا حسيياب اهييال  
، سياسيية التحفييز عمييد سيين معجيل لهجهييزة والمعيدات، سياسيية االكييراه عميد سيين اليمص التشييريعى

اليييمص التشيييريعى وميييين التمميييية المسيييتدامة. ومييين ريييم ييييتم رريييض الفيييرض الثيييانى للدراسييية وقبيييول 
 الفرض البديل الذ  يمص على انلح
 لحماية البيةة عل  التنمية المستدامة. ضريبة يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لفرض
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 نتائج البحث
 ا ل لهيا إاجابييات متعيددة مثيل العميل عليى الحفيا  عليى ال را ب البيئية وسيلة كسا ر الوس

درة البيئية، ومييورير مماصييب عمييل، وعيييادة اإليييرادات، وغيرهييا دمييا سييلبيام مثييل التيييرير علييى القيي
التمارسية للممظمات، وصيعومة محدييد مبلي  ال يريبية بصيورة دقيقية، وموقيي الممظميات عين 

فيية االقتصيياداة لهيذه األداة عليى جوانيب مختلانشي تها وغيرهيا، وريي المهاايية ميم ممياول ارريار 
مثيييل مسيييتو  األسيييعار والقيييدرة التمارسيييية، ريييم مقييمهيييا مييين خيييالل دراسييية مميزامهيييا ومشييياكل 
وصيعومات م بيقهيا كيسيا  لمتارحية التلييوث البيئيي .ممتياع المشيروعات الصيغيرة بمجموعيية 

التخ يييم، جانييب  ميين الخصييا ص دهمهيياح جانييب التمويييل واإلسييتثمار، جانييب اإلدارة، جانييب
 التكمولوجيا المستخدمة، اإلرمباط المباشر بالمستهلك المها ى، واإلنتشار الجغرارى.

 لتحقيييه التممييية المسييتدامة البييد ميين إعتميياد كييل الوسييا ل الممتميية والمتاحيية، ودحييد دهييم هييذه 
 ييييةالوسييا ل الحماايية البيئييية، حيييث دن حماايية البيئيية جييزءام ال يتجييزد ميين عملييية محقيييه التمم

ي نظييام ال ييرا ب البيئييية اعييد دحييد دهييم األدوات الفعاليية للحييد ميين التلييوث البيئييو المسييتدامة، 
 الييذ  دصييبح اشييتل خ ييرام متفاقمييام يهييدد حييياة اإلنسييان، واا ييام دداة رعاليية مسيياهم رييى مغيييير
سييلو  الملييورين للحييد ميين انبعيياث الغيياعات الدريئيية، والييتحتم رييي اسييتهال  ال اقيية، حيييث دن 

ا ب البيئييية يهييدف إلييى حماايية البيئيية والحفييا  عليهييا وعلييى مواردهييا ال بيهييية، رييرض ال يير 
 باإليارة إلى عيادة اإليرادات ال ريبية.

  على الدولة التدخل عن طرييه القيوانين والتشيريعات البيئيية، التيي مسيتخدم كوسييلة للحيد مين
وسيييلة ميين وسييا ل  اررييار البيئييية الغييير مرغييوب ريهييا، حيييث معييد ال ييرا ب والرسييوم البيئييية

مييدخل الدوليية لحمااييية البيئيية والحفيييا  عليهييا مييين خييالل التييييرير علييى موجييييل السييلو  البيئيييي 
للممظمات اإلقتصاداة. إذ دن هذه ال را ب البيئية مفيرض عليى األنشي ة التيي ميؤرر بصيفة 
سيييلبية عليييى البيئييية. وليييذلك، رييي ن الهيييدف ممهيييا وقيييا ي دكثييير مميييل ميييالي، لجعيييل الممظميييات 
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اداة مسيياهم رييي محقيييه البعييد البيئييي للتممييية المسييتدامة .همييا  العديييد ميين المشيياكل اإلقتصيي
التيييى متعيييرض لهيييا المشيييروعات الصيييغيرة دهمهيييا مشييياكل التموييييل باإلييييارة اليييى المشييياكل 

 المتعلقة بجانبى العرض وال لب.
  التممييييية التلييييوث، ميييين البيئيييية حماايييية البيئيييية، لحماايييية يييييريبة )رييييرضقيييييا  متمتييييع مقيييياييس 

 ام بيقهي إمتانييةبما امتن الباحثين مين الذامي بدرجة عالية من الثبات والصدق لمستدامة( ا
 متغيييييرات للييييثالثمعامييييل دلفييييا كرونبييييا   ةقيميييي حيييييث بلغييييم البحثييييية واهرلقيييييا  نفييييس الظيييي

 البيئييى، التلييوث لمتارحيية ال ييريبية األول )الحييوارز بييالفرض الخاصييين الفييرعيين المسييتقلين
، 0,741 ال يريبية( الحوارز وصور البيئى، التلوث لمتارحة ال ريبية الحوارز ممح يوابم

 الخاصييييين الفييييرعيين المسييييتقلين متغيييييرات للييييثالثمعامييييل دلفييييا كرونبييييا   ةقيميييي دا ييييام بلغييييم
 سييين عمييد اإلكييراه  سياسيية والمعييدات، لهجهييزة معجييل إهييال  حسيياب الثييانى )مزااييا بييالفرض
 ةقيمييي، كميييا بلغيييم 0,789التشيييريعى(  اليييمص سييين عميييد التحفييييز سياسييية التشيييريعى، اليييمص

 المسييييتدامة( والتمميييية التلييييوث، مييين البيئيييية للمتغييييرات التابعيييية )حماايييةمعاميييل دلفيييا كرونبييييا  
المتغيييير المسيييتقل الر يسيييى ) ات كلهيييا معيييام معاميييل دلفيييا للمتغيييير  م قيميييةبلغييي ، ودا يييام 0,732

تقصييياء مرمفيييع ودال سوهيييذه المتيييا ج مؤكيييد دن ربيييات قا مييية اإل 0,891( والمتغييييرين التيييابعين
 إحصا يام.

 البيئيية مرمبيية حسييب  لحماايية يييريبة دويييحم نتييا ج اإلحصيياء الوصييفى دن عماصيير رييرض
 سياسييةح الترميييب علييى هيى مقيدار ماريرهييا علييى حمااية البيئيية ميين التليوث والتممييية المسييتدامة

 مقيييداره حسيييابى وموسيييم الموارقييية اليييى مشيييير التشيييريعى باسيييتجابة اليييمص سييين عميييد اإلكيييراه 
 مقيداره حسيابى وموسيم الموارقية اليى مشير ال ريبية باستجابة الحوارز صور يليها (،3,54)
 وموسيم الموارقية اليى مشيير التشيريعى باسيتجابة المص سن عمد التحفيز سياسة رم ،(3,49)

البيئييييى  التلييييوث لمتارحيييية ال ييييريبية الحييييوارز مييييمح يييييوابم ، يليهييييا(3,48) مقييييداره حسييييابى
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 لمتارحية ال يريبية ، ريم الحيوارز(3,45) مقيداره حسابى وموسم ارقةالمو  الى مشير باستجابة
 المهااييية مزاايييا (، وريييى3,43البيئيييى باسيييتجابة مشيييير اليييى الموارقييية وموسيييم حسيييابى ) التليييوث
والمعييييدات باسييييتجابة مشييييير الييييى الموارقيييية وموسييييم حسييييابى  لهجهييييزة معجييييل إهييييال  حسييياب

(3,38.) 
 لمتوسيييم الكليييى لبعيييد  )حمااييية البيئييية مييين الوصيييفى دا يييام دن ا اإلحصييياء نتيييا ج دوييييحم

 ( مما يدلل على دن هميا 3,25(، )3,29التلوث(، )التممية المستدامة( بل  على الترميبح )
 البيئية حمااية البيئية عليى قيوة لحمااية ييريبة لفيرض موارر بمسبة مرمفعية لوجيود دور واييح

 بالممييياطه العبيييور ديميييةبم الموجيييودة المسيييتدامة بالمصيييانع التمميييية محقيييه التليييوث وميييد  مييين
 الصماهية.

 مميل رريض المتفرعية الفرهية والفروض األول الر يسى الفرض دويحم نتا ج إختبار صحة 
 دالليية ذو ميييرير يوجييد حانييل علييى يييمص الييذ  البييديل الفييرض وقبييول للدراسيية األول الفييرض
لمتيا ج التليوث، كميا دوييحم ا مين البيئية حمااة على البيئة لحمااة يريبة لفرض إحصا ية

رريض الفيروض الفرهييية المتفرعية مين الفييرض الر يسيى األول وقبيول الفييروض البديلية والتييى 
 ميمح ال يريبية، ييوابم الحيوارز مشير إلى وجود ميرير ذو داللة إحصا ية لكيالم مينح صيور

 البيئييى علييى التلييوث لمتارحيية ال ييريبية البيئييى، الحييوارز التلييوث لمتارحيية ال ييريبية الحييوارز
 الصماهية. بالمماطه العبور بمديمة الموجودة التلوث بالمصانع من يئةالب حمااة

 ممل رريض المتفرعة الفرهية والفروض الثانى الر يسى الفرض دويحم نتا ج إختبار صحة 
 دالليية ذو ميييرير يوجييد حانييل علييى يييمص الييذ  البييديل الفييرض وقبييول للدراسيية الثييانى الفييرض
المسيتدامة، كميا دوييحم المتيا ج رريض  التممية على البيئة لحمااة يريبة لفرض إحصا ية

الفيروض الفرهيية المتفرعيية مين الفييرض الر يسيى الثيانى وقبييول الفيروض البديليية والتيى مشييير 
والمعدات،  لهجهزة معجل إهال  حساب إلى وجود ميرير ذو داللة إحصا ية لكالم منح مزااا



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ا والبحوث البيئية كلية الدراسات العلي

 وآخرون  دالل محمد نظمي عبد العزيز محمد
 

 2022 يوليو، لث، الجزء الثاالسابع العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

229 

التشييريعى علييى  الييمص سيين دعميي التحفيييز التشييريعى، سياسيية الييمص سيين عمييد اإلكييراه  سياسيية
 الصماهية. بالمماطه العبور بمديمة الموجودة التممية المستدامة بالمصانع

 لحماايية يييريبة عالقييات اإلرمبيياط بييين المتغيييرات الفرهييية المتونيية للمتغييير المسييتقل )رييرض 
 البيئة(ح 

 البيئى التلوث لمتارحة ال ريبية الحوارز 
 البيئى التلوث لمتارحة ال ريبية الحوارز ممح يوابم 
 ال ريبية الحوارز صور 
 والمعدات لهجهزة معجل إهال  حساب مزااا 
 التشريعى المص سن عمد اإلكراه  سياسة 
 التشريعى المص سن عمد التحفيز سياسة 
 مبياط التليوث، التمميية المسيتدامة( كلهيا عالقيات ار  مين البيئية ومين المتغييرات التابعية )حمااية

 طرداة متوس ة موجبة.
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 ات البحثتوصي

 التوصيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة المجال ل
اءدارات / 
الجهات 
 المعنية

 البعد الزمن 

1 

التشري  
البريب  
 البية 

م مين القوانين واللوا ح ذات الصلة بالمحارظة 
على البيئة معايير وايحة مساعد رى التحقه من 
 وجود المواد الملورة مع بيان نسب التركيزات
الخ رة واساليب التصري  السليمة بما اعمى محديد 
درجة ال رر البيئي بدقة حتى يتسمى ررض نظام 

 يريبي بيئي صحيح

السلطة 
التشريعية 
بمصر 
)مجلس 
 النواب(

عامان لمراجعة 
القوانين المحلية 
المتعلقة بالبيئة، 
وكي ية م بيه 
البروموكوالت 
واالمفاقيات الدولية 
المتعلقة بالبيئة 

يام بما اساهم محل
رى معزيز الحفا  
على البيئة من 
 التلوث

2 

م مين القوانين واللوا ح ذات الصلة بالمحارظة 
على البيئة موقيتات ومدد عممية مممح للجهات 
المخالفة لتوريه اوياعها عمد مجاوع االشتراطات 
البيئية الممصو  عليل رى القوانين واللوا ح ذات 

 الشين

ين ذات الصلة بالمحارظة على البيئة م مين القوان 3
 و ار  المالية حوارز يريبية مماسبة للممظمات الخ راء

عامان لمراجعة 
القوانين المحلية 
 المتعلقة بالبيئة

4 
بالمسبة لل را ب البيئية على ال اقة، امتن 
م بيقها ري األجل ال ويل، مع اإلقتصار ري 
غاء األجلين القصير والمتوسم على ممفيذ اإلل

 التدريجي لدعم ال اقة

 و ار  المالية
و ار  
الكهرباي 
 والطاقة

خ ة خماسية 
 )خمس سموات(

 التوصيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة المجال ل
اءدارات / 
الجهات 
 المعنية

 البعد الزمن 

5 
التشري  
البريب  
 البية 

متابعة المشتالت التى مفرعها ممظومة ال را ب 
المقترحة والعمل على سد الثغرات التى البيئية 

 مظهر ارماء التمفيذ
 و ار  البيةة

الخمس سموات 
االولى من بدء 
العمل بالقوانين 
 واللوا ح الجديدة
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6 
دعم 

المبارين 
من البرائب 
 البيةية

دعم ال را ب البيئية بحزمة من السياسات 
االقتصاداة االخر  لمعالجة عدد من الق ااا التي 

م بيقها، مثل مقدام دعم للفقراء ري  قد ممتج عن
الق ا  غير الرسمي الذين قد يتيرروا سلبام من هذه 

 ال را ب

 و ار  المالية
و ار  
التبامن 
 االجتماع 

عام واحد إلقرار 
 خ ة الدعم

تقنين  7
الصناعات 
 الملوثة للبيةة

ت إرراق ددلة دو لوا ح ممفيذاة مع القوانين والمدونا
ميات القصو  النتاج الممتجات القانونية مويح الك

التى متسبب رى التلويث البيئى اعتمادام على نو  
ومقدار ما ممتجل من ملورات، وإعتمادام على حيوية 

 السلعة بالمسبة لهقتصاد الوطمى

و ار  
 التخطيط
 

و ار  التجار  
 والصناعة
 

 و ار  البيةة

نشاط مستمر 
خايع للمراقبة 
الدورية بهدف 
اعادة يبم 

دالت ورقام المع
للمتغيرات البيئية 
 8 المحي ة

ت إرراق ددلة دو لوا ح ممفيذاة مع القوانين والمدونا
القانونية مويح كي ية يبم المواد الملورة، وكي ية 

 التخلص ممها بشتل امن

الرقابة  9
 البيةية

التعاون مع الجهات المسئولة عن جميع الممارذ 
 ع الغيار الجمركية لرقابة واردات االالت وق

والخامات لمراجعة احتماليات ملويثها للبيئة عمد 
 االستعانة بها

 و ار  المالية
و ار  التجار  
 والصناعة

نشاط مستمر غير 
 محدد المدة

 

 
 المراجع
 (22/7/2022)الموقع الرسمى لجهاع ممظيم إدارة المخلفات رى 

http://www.newcities.gov.eg/Default.aspx  الموقع الرسمى لهيئة المجتمعات
 العمرانية الجديدة .

http://www.wmra.gov.eg/areg/ReportsandGuidelines/Pages/default.aspx 

ثالثح الجزء ال –ز  للتعبئة العامة واالحصاء, المشرة السموية إلحصاءات البيئة الجهاع المرك
 .2018المخلفات والكوارث عام 

الجزء الثالثح  –الجهاع المركز  للتعبئة العامة واالحصاء, المشرة السموية إلحصاءات البيئة 
 .2019المخلفات والكوارث عام 

http://www.newcities.gov.eg/Default.aspx
http://www.wmra.gov.eg/areg/ReportsandGuidelines/Pages/default.aspx
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ية , المشرة السموية لإلحصاءات والمؤشرات المالالجهاع المركز  للتعبئة العامة واالحصاء
 .2020إصدار دكتومر  – 2018لشركات الق ا  الخا  االستثمار  عام 

المجلة الجما ية ، الحاجة إلى مشريع موحد إلدارة المفااات ري مصر حارظ، سحر مص فيح
 (2011)3,  54القومية، مج

" ، مجلة جامعة مشرين للدراسات (، " المظام ال ريبي2007عصام، عبير ناعسل )، خوري 
 .العدد األول ،29والبحوث، المجلد 

ة رناد عياد محمود حرارة، قيا  مكلفة المامج عن الصماعات االستخراجية، دراسة حالة شرك
 مماجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة، رسالة ماجستير، كلية

  .م2017دن، يونيو األعمال، جامعة الشرق األوسم، العقبة، األر 
 امجاه دراسةح المستدامة التممية محقيه ري البيئية الجبااة دور" :سهام كردود ، حتيمة بوسلمة

 اةاقتصاد دبحاثمجلة  ,"بسترة والاة ري والمهميين األكاداميين من عيمة رراء
 وعلوم االقتصاداة والتجارية العلوم كلية بسترة، خي ر محمد جامعة ,وإدارية
 (2018) 24العدد  ,رالتسيي

يئى رعالية استخدام الحوارز ال ريبية رى متارحة التلوث الب" ح صالح بن عبد الرحمن السعد
جامعة الملك بعد مجلة  ,"رى المملكة العرمية السعوداةح دراسة استكشااية

 (2016)1   ,الملك عبد العزيزجامعة  ,االقتصاد واالدارةكلية  ,العزيز
ة " مساهمة الجبااة البيئية ري محقيه التممية المستدامة دراسة حال ح(2010عبد الباقي )

وم الجزا ر"، رسالة ماجستير، قسم المالية والمقود، علوم التسيير، كلية العل
 االقتصاداة وعلوم التسيير، جامعة الجزا ر.

 الثقارة، المشر دار ،"المجتمع ودهداف ال ريبي المظام" ح(2008) سعيد العزيز عبد
 .مصر تمدرية،اإلس
رسالة دور الجبااة البترولية ري محقيه الممو االقتصادي المستدام،  حعصماني مختار

 ، كلية العلوم االقتصاداة والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعةماجستير
 .2014، 1س ي  
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 سةلعا د االجتماعي إلعادة مدوير المخلفات الصلبةح دراا (ح 2021)رؤاد، نسرين سمير دحمد
 .3,ج 81، مججامعة القاهرة – مجلة كلية ارداب، ميدانية

ممر مؤ  ،"البيئي التلوث بمواجهة الخاصة االقتصاداة "السياسات :(2015) علي رامر المويران،
 العرمية المملكة األممية، للعلوم العرمية ناا  جامعة البيئة، وحمااة دمن
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ABSTRACT 

This research aimed to identify the relationship between imposing a 

tax to protect the environment, protecting the environment from 

pollution and sustainable development. Expedited depreciation of 

devices and equipment, coercion policy when enacting the legislative 

text, stimulus policy when enacting the legislative text and protecting 

the environment from pollution, sustainable development. 

The research relied on the descriptive analytical approach to reach 

its objectives set by the researcher, where an opinion survey was 

distributed to a random sample of 383 workers in factories located in 

the city of Obour in the industrial areas, and all survey lists were valid 

for statistical analysis of the results of the answers received. The 

general results of the study showed the validity, validity and 

effectiveness of the proposed study model. 

Among the most important results that have been reached is that 

there is a statistically significant effect for each of: forms of tax 

incentives, controls for granting tax incentives to combat environmental 

pollution, tax incentives to combat environmental pollution on 

protecting the environment from pollution, as well as finding a 

statistically significant effect for each of: Advantages of calculating 

accelerated depreciation of devices and equipment, coercion policy 

when enacting the legislative text, stimulus policy when enacting the 

legislative text on sustainable development in factories located in Obour 

City in the industrial zones. Attaching guides or implementing 

regulations with laws and legal codes that explain how to control 

polluting materials, and how to dispose of them safely 

Keywords: environmental taxes, environmental protection, sustainable 

development, stimulus policy, coercion policy, accelerated depreciation 

of machines, forms of tax incentives, controls for granting tax 

incentives. 


