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  التقييم البيئي واإلقتصادي للمنظومة الضريبية
 البطالة في مصر  ىوأثرها عل

                 [82] 
 (8)الباسط وائل فوزي عبد -(8)لطفي علىمحمد  -(1)يوسف محمود حسن سيد

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

 المستخلص
 علىاب المؤدية إلي ظهورها في مصر وتأثيرها سبهدف البحث إلي دراسة البطالة واألي

وكما يهدف البحث إلي  .البيئة والمجتمع واألقتصاد حيث تعتبر البطالة خلل في النظام البيئى
لسنه  10تقييم المنظومة الضريبية من الناحية االقتصادية والبيئية من خالل تقييم قانون 

الدولة التى من خاللها يتم تمويل  زيادة موارد علىم وعالج التشوهات به للعمل 8112
وقد أستخدم الباحثون المنهج االستقرائى . التى تعتبر حل من حلول البطالة الصغيرةالمشروعات 

في األطار النظرى للبحث والمنهج الوصفي في تحليل البيانات المستخرجة من سجالت 
المشروعات الصغيرة  على وتركزت عينة الدراسة .الصندوق اإلجتماعي للتنمية محافظة القاهرة

وتم تطبيق  ؛م8102م حتى عام 8101ة الزمنية من عام لوالمتناهية الصغر خالل السلس
 علىعتمدت الدراسة او  .محافظة القاهرة حيث أنها تمثل أكبر محافظات الجمهورية علىالدراسة 
م قياس قوة العالقة قتصادى للمنظومة الضريبية بالبطالة وتح مدى ارتباط التقييم البيئى واالتوضي

 .بين متغيرات الدراسة بإستخدام معامل االرتباط ليبرسون
توجد عالقة قوية وعكسية بين التقييم االقتصادى ، وقد توصل الباحثون لنتائج عديدة منها

للمنظومة الضريبية ونسبة توجد عالقة قوية بين التقييم البيئى . للمنظومة الضريبية والبطالة
رتباط عكسى بين عدد المشروعات الصغيرة الممولة من جهات وسيطة ونسبة هناك ا .البطالة
الحصيلة  علىم له تأثير 8112لسنه  10هناك تشوهات في بعض مواد قانون . البطالة

يوصى الباحثون بدراسة المنظومة  .مًعا البد من عالجها الصغيرةعات والمشرو  الضريبية
ة وتقييمها وعالج التشوهات الرتباطه بإيرادات الدولة الضريبية من الناحية األقتصادية والبيئي

محاسبة يوصي الباحثون بحل المشكالت الضريبية المرتبطة بكما  .األقتصاديه والتنميه
 علىيوصي الباحثون بدراسة تأثير تشجيع المشروعات الصغيرة وتمويلها و  .المشروعات الصغيرة
 .ي مصرتقييم المنظومة الضريبية ف البطالة كأحد حلول
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 مقدمةال
فرض بموجب القانون لتحقيق مجموعه من الوظائف زالت ت   لقد كانت الضرائب وما

واألهداف األجتماعية واألقتصادية ويجب أن تكون هذه القوانين مالئمة ومنسجمة مع الواقع 
لتوفير مناخ مالئم لالستثمارات ودعم التنمية األقتصادية وتنظيم العالقات الضريبية وتحقيق 

ذلك يلزم تقييم المنظومة الضريبية أول بأول وعالج التشوهات لتأثيره  علىالعدالة األجتماعية و 
 .ايرادات الدولة على

ومما الشك فيه أن النظام األقتصادي السائد في الدولة يؤثر ويتأثر بالنظام الضريبى 
، 0111 المنعم،سعيد عبد )ويكون متسق مع النظام الضريبى الذي يخدم التنمية األقتصادية 

التنمية حيث أنها من أهم وأخطر المشكالت التي تعانى منها  ىونظًرا لتأثير البطالة عل( 0:ص
معظم النظم األقتصادية في العالم والتي تؤدى إلي نتائج سلبية في المجال األقتصادى 

 .(0:ص ،8108 محمد ناجى حسن،)واإلجتماعى 
ليس  يوالسياس يالعمل الوطن ةجندأ علىساسية ة أحد أهم الشواغل األوتعد مشكلة البطال

ذلك فى مصر فقط بل في الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة وكذلك الدول الرأسمالية المتخلفة 
وتعتبر حالة المجتمع المصرى إحدى الحاالت التى تنطبق ( 2:ص ،8108 ابراهيم نصار،)

 خالد محمد الزواوى،)ر المناسبة لحلها ها هذه الظاهره من حيث وجود المشكلة والوسائل غيعلى
م 8108، %(08)م 8100، %(1)م 8101فى البطالةحيث بلغت نسبة . (82:ص ،8111

النشرات  تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامه واإلحصاء،%( )0221)م 8102، %(0822)
ل األهتمام بتحليل التنمية األقتصادية والبيئة مما جع علىونظًرا لتأثير هذه الزيادة ( السنوية

يجاد الحلول للتخفيف من حدتها لذا يرى الباحثون أن عالج مشكلة  أسبابها وحجمها وتأثيرها وا 
البطالة من خالل الوفورات والعائدات الضريبية الناتجة من تقييم المنظومة الضريبية من وجهتى 

ناهية الصغر كحل من ة والمتالنظر البيئية واألقتصادية لتوفير التمويل الالزم للمشروعات الصغير 
 .حلول البطالة
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 البحث  مشكلة
، حيث تعتبر البطالة من أخطر عداد البطالة في مصرتتلخص مشكلة البحث بإزدياد أ

أهم العقبات األساسية للجهود التي تبذلها الدول  ىحدإنها إالتي تواجه المجتمع بل  المشكالت
يث بلغت معدالت البطالة في مصر لعام ح( 81:ص، 8111سمية قنيدرة، )حقيق التنمية لت

وهذا المعدل المرتفع له ( تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء%( )08،2) 8102
التنمية اإلقتصادية وال يوجد حلول تحد أو تخفف من هذه الزيادات لعدم توافر التمويل  علىتأثير 

كما تتعلق مشكلة البحث بالتقييم البيئي  ،الالزم بالموازنة العامة للدولة لتشغيل العاطلين
( 10)الدخل رقم  علىواإلقتصادي للمنظومة الضريبية وذلك من خالل تقيييم قانون الضرائب 

الذي حاول فيه المشرع معالجة بعض المشكالت منها زيادة حجم المتأخرات  8112لسنة 
التي لها ( 012:ص ،8112ربه،  وجدي محمدي عبد)زيادة حجم التهرب الضريبي  ،الضريبية
المشروعات الصغيرة والبطالة  علىإيرادات الدولة ومدي تأثير وعالقة هذا التقييم  علىتأثير 

 .كحل من حلول مشكلة البطالة في مصر
 

 البحث  ةاسئل
 ؟البطالة في مصرما مدى وجود عالقة بين التقييم البيئى للمنظومة الضريبية و  .0
 ؟منظومة الضريبية والبطالة في مصرقتصادي للما مدى وجود عالقة بين التقييم األ .8
 ؟المنظومة الضريبية في مصر علىلة ما مدى وجود عالقة أو تأثير للبطا .2

 

 أهمية البحث
 (%1) م8101 عام ي مصر حيث بلغت معدالت البطالةنظًرا الزدياد أعداد البطالة ف

النشرات  ،صاءتقارير الجهاز المركزى للتعبيئة واالح)م 8102عام % 0821بلغت  ىحت
التنمية األقتصادية والمجتمع يرى الباحثون األهمية مكان دراسة  علىهذه الزياده  وتأثير( السنوية

وضع البرامج  علىالبطالة وتحديد حجمها وأسبابها ونتائجها في مصر حيث تعمل الدولة 
بيئة المجتمع المصرى  علىفي مصر مما له من تأثير  البطالةوالحلول لخفض نسب 
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 ةبصف ةالبطال ىعل كما أن للتقييم األقتصادي والبيئى للمنظومة الضريبية تأثير ،األقتصادو 
وكلما انخفضت البطالة  البطالةحيث كلما زادت العائدات من الضرائب انخفضت أعداد  ةخاص

كل ذلك من خالل دراسة تأثير ( المرتبات وما في حكمها)زادت العائدات من ضرائب الدخل 
البطالة كأحد حلول تقييم المنظومة الضريبية في مصر حيث  علىوعات الصغيرة تشجيع المشر 

 .(8111 ،سميه قنيدره) أظهرت الدراسات أهمية المشروعات كأحد حلول البطالة
 

 أهداف البحث
دراسة البطالة ومفهومها واألسباب المؤدية إلى ظهورها في مصر وتأثيرها على التنمية   -0

 .القتصادي وعلى البيئةاالستقرار ااالقتصادية و 
دراسة المنظومة الضريبية في مصر من الناحية االقتصادية والبيئية وتقييمها وعالج  -8

التشوهات في كل منها لما الرتباطه بإيرادات الدولة، حيث أنه كلما قلت التشوهات في 
 .المنظومة الضريبية زادت معها الحصيلة الضريبية ودارت عجلة االقتصاد والعكس صحيح

 العالقة بين التقييم البيئي واالقتصادي للمنظومة الضريبية والبطالة في مصر؟ علىالتعرف  -2
 وهل هناك عالقة بين تشجيع المشروعات الصغيرة وتمويلها وبين البطالة في مصر؟ 

 

 الدراسات السابقة
مفاهيم ونظام  ةمعرف ىلإتهدف الدراسة : (1991)دراسة محمد عصمت درويش غانم

لضريبية ودراسة مراحل تطور اإلدارة الضريبية للضرائب على الدخل في مصر، ودراسة اإلدارة ا
 .أساليب قياس األداء الفعال لإلدارة الضريبية

وكانت التوصيات والنتائج أنه يجب التطوير والتخطيط الشامل ألداء لإلدارة الضريبية على 
ريبية لتعكس اهداف السياسة الدخل، ويجب تطوير أساليب قياس فعالية أداء اإلدارة الض

الضريبية، كما يجب صياغة أهداف السياسة الضريبية للمجتمع المصري لتعكس الظروف 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية السائدة، كما يجب توفير الهيكل التنظيمي المالئم لطبيعة 

 .إلدارةاإلدارة الضريبية، ويجب توفير األساليب الفنية المالئمة لتحقيق وظائف ا
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تهدف الدراسة إلى تقييم مشروع القانون الجديد، ودراسة : (8002)دراسة أمل عصام زكى
دور السياسة الضريبية في تشجيع االستثمار، ودراسة اهداف السياسة الضريبية في الدول 
 .المتقدمة والدول النامية وتطويرها، ودراسة دور السياسة الضريبية في تحقيق عدالة توزيع الدخل

وكانت النتائج والتوصيات بأنه عند تصميم سياسة الحوافز واإلعفاءات يجب دراسة وتحديد 
مقدار المكاسب المتوقعة ومقارنتها بالتكلفة االقتصادية واالجتماعية ويجب ربط اإلعفاءات 
صالح كبير لما وراء التشريعات  صالح الضرائب يتطلب تغيير وا  باألهداف المرجوة منها، وا 

تتمثل في العالقة بين المصالح الضريبية وممولها، وهدف الحصيلة الضريبية هو الضريبية 
الهدف األساسي للنظام الضريبي وعند بلوغ الهدف تتحقق األهداف االقتصادية واالجتماعية 

 .األخرى،كما أن السياسة الضريبية المصرية تراعي البعد االجتماعي
دراسة إلي معرفة العالقة بين المحاسبة هدفت ال: (8002)حمدأدراسة عزة السيد سيد 

واألداء البيئي للمشروعات، ودور التشريعات في حماية البيئة والمحاسبة البيئية ومدى االهتمام 
 .بالبعد البيئي في مصر

وتهدف إلى معرفة االنعكاسات المحاسبية لألنشطة البيئية، وكيفية قياس األداء البيئي 
اح عن األداء البيئي ومتطلباته واتجاهاته، المعالجة الضريبية والصعوبات التي تواجهه واإلفص

للتكاليف البيئية ودور الضرائب والحوافز الضريبية في مكافحة التلوث، ودراسة الوضع الحالي 
 .في مصر، وكيفية المعالجة المحاسبية والضريبية للتكاليف البيئية

تلوث على تحمل التكاليف وتوصلت الدراسة إلى عدم المقدرة على إجبار مصادر ال
، وأصبح التدخل الحكومي أمًرا (كالماء والهواء)وانخفاض الوعي البيئي لمستخدمي تلك الموارد 

حتمًيا الستخدام أدوات السياسة البيئية المختلفة لحماية البيئة والمجتمع من أضرار التلوث، 
في  يع البعد البيئبضرورة وض ة، كما أوصت الدراس(وث يدفع الثمنمن يل)ووضع مفهوم 

 .بار عند تصميم المشروعات الجديدةاألعت
تهدف الدراسة إلى بيان أن النظم الضريبية : (8002)وجدي محمدي عبد ربه ةدراس

ترتبط ارتباطا وثيًقا بالنظم االقتصادية والسياسية واالجتماعية السائدة في المجتمع، وتهدف 
جية التي تؤثر في النظم الضريبية عند وضعها، وأثر الدراسة الى بيان المحددات والعوامل الخار 
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سياسة اإلعفاء الضريبي في االستثمار، ومدى كفاءة السياسة الضريبية في تشجيع االستثمار، 
ودعم الصادرات مع بيان معوقات االستثمار، كما تهدف الدراسة إلى تقييم قانون الضرائب رقم 

 .واالستثمار وتحقيق التنمية وأثره في عدالة توزيع الدخل 8112لسنة  10
وكانت نتائج الدراسىة هي أن السياسة الضريبية يجب ان تتسم بالمرونة مع الوضع 
االقتصادي دون الحاجة إلى إجراء تعديل في التشريعات الضريبية ذاتها، كما يجب أن تكون 

تصميم السياسة هناك تناسق وتكامل بين أهداف السياسة الضريبية وأهداف السياسة المالية عند 
 .الضريبية

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على المؤسسات الصغيرة : (8009)دراسة سمية قنيدرة
لقاء الضوء على الدور الذي  والمتوسطة والمشكالت التي تواجهها وتعوق نموها وتطورها، وا 

 .طالةيمكن أن تساهم به في تحقيق التنمية المحلية بمعالجة أحد معضالتها أال وهي الب
وكانت النتائج أن البطالة ظاهرة تحمل في طياتها آثار سلبية اقتصادية واجتماعية تؤثر 
على المجتمع، كما تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عدة مشاكل وصعوبات إدارية 
وبيروقراطية وعراقيل مالية وتسويقية، مما يعيق الشباب الحيوي في المساهمة في النشاط 

وصت الدراسة بالعمل على إزالة مختلف الحواجز االدارية واإلجراءات النشاء وأ. االقتصادي
فعالة في الحد من ظاهرة  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع هذه المؤسسات حتى تصبح

 .البطالة
هدفت الدراسة إلى القاء الضوء على مفهوم : (8018)الغني راسة سماح مصطفى عبدد

ة والمعوقات التي تواجهها والسياسيات التي اتخذتها مصر من أجل وأهمية المشروعات الصغير 
 .تفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خدمة اهداف التنمية في مصر

وأوصت الدراسة بتشجيع البنوك على تقديم التمويل الالزم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
ت، وتوفير دليل شامل بالقوانين التي مع تطبيق نظام ضمان للقروض المقدمة لتلك المشروعا

تتعامل معها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع العمل على تيسير إجراءات تسجيل وتشغيل 
أوصت بتقديم حوافز ضريبية للمنشآت  المنشآت الصغيرة ودمجها في االقتصاد الرسمي، كما
 .الكبيرة التي تتعاقد مع المنشآت الصغيرة او المتوسطة
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هدفت الدراسة إلى بيان االثار السلبية لالزمة  :(8018)دي محمدى عبد ربهدراسة وج
المالية العالمية االخيرة على اقتصاد الدولة، وبيان اهم وسائل مواجهة تلك االزمة، ودور السياسة 

همية دور االعفاءات الضريبية في تشجيع االستثمار أية في تفعيل هذه الوسائل، وبيان الضريب
مات االقتصادية، وبيان مدى مرونة السياسة الضريبية المصرية في مواجهة االزمة في ظل االز 

 .المالية واالقتصادية العالمية
وكانت النتائج والتوصيات بأن هناك قصور في مرونة النظام الضريبي المصري على 
م التجاوب مع االزمات مما يتطلب رفع كفاءة ومرونة السياسة والنظام الضريبي، ووضع نظا

للحوافز الضريبية يساعد في الخروج من االزمة لجذب االستثمارت االجنبية، ودعم وتشجيع 
االنشطة الصغيرة، وأهمية الدور الذي يلعبه نمو الصادرات في الحفاظ على استقرارية االقتصاد 

 .ودور النظام الضريبي في دعمه
ف على المالمح هدفت الدراسة إلى التعر : (8018)دراسة جيهان كامل محمد شلبي

العامة لحوكمة النظام الضريبي بشكل عام والمبادئ األساسي، ومدى امكانية تطويع هذه 
 .المبادئ للتطبيق على هيكل النظام الضريبي المصري

وكانت النتائج والتوصيات بأنه يمكن تطبيق مبادئ الحوكمة على النظام الضريبي 
سات الضريبية يؤدي الى تحسين عملية المصري، وبأن تطبيق مبادئ الحوكمة على السيا

تخطيط هذه السياسات وتحسين تطبيقها، كما أوصت الدراسة بتكوين مجلس استشاري للضرائب 
يتبع رئيس الوزراء او وزير المالية واعضاؤه من ذوي الخبرة والعلم في الضرائب سواء كانوا من 

ء تماثل معايير المحاسبة داخل مصلحة الضرائب او من خارجها، وضرورة وضع معايير ادا
والمراجعة تحظى بالقبول العام ويتم تطبيقها من مأموري الضرائب ومراجعة مدى التزامهم بها، 

ها بحيث يكون علىواجراء مراجعة شاملة لنصوص التشريعات الضريبية إلضفاء الموضوعية 
لمحاسبية المتعارف النص غير قابل للتقدير ويكون قابل للتطبيق العملي ومتوافقا مع االصول ا

 .هاعلى
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هدفت الدراسة إلى التعرف على ما هي : (8012)دراسة صفاء محمد محمد طنطاوي
 .8112لسنة  10بية في القانون رقم االهداف االقتصادية واالجتماعية لسياسة اإلعفاءات الضري

 وهل هناك إمكانية أن تعمل سياسة اإلعفاءات الضريبية على نقص حصيلة الضرائب؟
من االعفاءات الجديدة، كما رفع حد  ةتى بمجموعأن القانون الجديد أانت نتائج الدراسة بوك

االعفاء العائلي والشخصي باإلضافة الى تخفيض سعر الضريبة، كما أدى القانون الجديد إلى 
خلق الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، ولم تؤد سياسة االعفاءات الضريبية الى نقص 

لسنة  10ان متوقع، كما اتسمت االعفاءات الضريبية التي وردت بالقانون رقم الحصيلة كما ك
 .بعدم الديناميكية وعدم المالئمة للظروف االقتصادية 8112

 8112لسنة  10وأوصت الدراسة بمتابعة تأثير فعالية االعفاءات الضريبية بقانون رقم 
وعلى الدولة أن تتبع نظام سعر على المدى الزمني ومعالجة اوجه القصور حتى يأتي بثماره،

الضريبة التصاعدي والبد من زيادة حد اإلعفاء الشخصي والعائلي سواء للرجل او المرأة حتى 
 .يتناسب مع الظروف االقتصادية وارتفاع األسعار في مصر

هدفت الدراسة إلى اقتراح نموذج : (8012)السالم السيد راسة محمد السيد عبدد
على العمل وذلك بهدف المساعدة في ترشيد القرار االستثماري من  احصائي للتنبؤ بالطلب

الحكومة في توجيه الموارد المختلفة للمساهمة في عالج مشكلة البطالة وذلك عن طريق تحديد 
 .هم المتغيرات المؤثرة في الطلب على العمل وبالتالي عالج مشكلة البطالةأ

سية المؤثرة على الطلب على العمل هي كل وتمثلت نتائج الدراسة في أن المتغيرات الرئي
وصت الدراسة بضرورة القيام بالمزيد من أو  .من الناتج المحلي وعدد المشروعات الصغيرة

الدراسات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة مع اجراء مسح شامل لهذه المشروعات، مع ضرورة 
رة وتيسير اجراءات حصول االخذ في االعتبار زيادة حجم التمويل المقدم للمشروعات الصغي

م علىالشباب على القروض الميسرة، مع توفير بيانات دقيقة عن قوة العمل وفائض مخرجات الت
دراج نشاط الصندوق االجتماعي للتنمية ضمن الخطط األساسية للتنمية  والعجز فيه، وا 

ت الضريبية االقتصادية، وقيام الحكومة بدعم ومساندة المشروعات الصغيرة عن طريق االعفاءا
والجمركية وخفض سعر الفائدة على االقراض لهذه المشروعات، جعل جهاز تنمية المشروعات 

 .الصغيرة كيان مستقل ومنفصل داخل الصندوق االجتماعي للتنمية
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 طار النظرياإل
 :ةيالتقييم البيئى للمنظومة الضريب :وًل أ
 :ييبى للحد من تكاليف التلوث البيئدوات النظام الضر أ
األنتاج في مختلف  علىتقوم الحكومة بفرض ضريبة قيمية أو نوعية : المنتجات ىلضريبة علا

خرى وذلك بهدف تخفيض حجم أحداث ألتى يصاحب إنتاجها تلوث للبيئة و الوحدات اإلنتاجية ا
 (David clnellor, 1995, p.108) .الملوثات إلي المستويات المقبوله إجتماعًيا

تختلف ضريبة النفايات أو االنبعاثات عن ضريبة االنتاج : أو النبعاثاتالنفايات  ىالضريبة عل
كما أنها  ،مخلفات النشاط اإلنتاجى للوحدات األقتصادية علىفي أن هذه الضريبة تفرض 

: ، ص8100 ،سعيد عبد العزيز عتمان)رجية للتلوث تمارس دور األسعار السوقية للتكلفة الخا
821) 

الحوافز الضريبية بأنها قيام الدولة بالتضحية بجزء من مواردها لتحقيق  تعرف: الحوافز الضريبية
تجة عن أهداف أقتصادية أو اجتماعية أو سياسية وهذا يعنى أن نقص حصيلة الضرائب النا

 ،منيرة مكرم ميخائيل)إجتماعية أو اقتصادية أو سياسية  ةنفعم هاإلعفاءات الضريبية يقابل
 :تياآل 8112لعام  10وافز الضريبة وفًقا لقانون الدخل رقم الح ةومن أمثل( 12:ص ،8118

يعد اإلهالك المعجل طريقة تؤدى إلي إهالك التكلفة التاريخية لألصول  :هالك المعجلاإل
 p.20, 1994،Jankisen) .فترة زمنية أقل من العمر اإلنتاجى لهذه األصول علىالرأسمالية 

glenn and Ranjit Lamech) 
يقصد به تأجيل حساب االستهالك خالل عدد معين من السنوات إلي ما بعد  :جلالمؤ  هالكاإل

ذلك ويكون هذا عادة في حاله تمنع المنشأة بإجازة ضريبة وهذا التأجيل يسمح للممول بأن يتمتع 
الخصم بعد أن يتمتع بمزايا  ةع بمزايا االستهالك كتكاليف واجبحيث يتمت –بميزة مزدوجة 

 (10:ص ،8108 ،قاسم علىامانى سعد ) .لمتمثل في اإلجازه الضريبيةاإلعفاء الضريبى ا
معالجة  علىت أو المشروعات آقوم الحكومه فى سبيل تحفيز المنشت: اإلعانات الحكومية
من  ةتقديم إعانات مالية مقابل كل وحدب ةناجمة عنها قبل تصريفها في البيئوحدات التلوث ال

تصريف اعتقاًدا منها أن هذه اإلعانات يمكن ان تشكل حافز وحدات التلوث يتم معالجتها قبل ال
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 ،8111، عزة السيد سيد أحمد) .لتخفيض حجم التلوث واختيار التكنولوجيا المناسبة لذلك
 (820:ص

أساس تحديد مستوى  ىللتداول تقوم عل ةتصاريح التلوث القابل: تصاريح التلوث القابلة للتداول
شاء سوق خاص ألنبعاثات التى يحدثها الملوثين ومن خالل إنللتلوث وتحديد مقدار ل يمعيار 

 (820ص ،8100 ،سعيد عبد العزيز عتمان) .بشهادات حقوق التلوث
 :التلوث البيئى علىصعوبات ومشاكل تطبيق نظام الضرائب 

 النظام الضريبى القائم لمواجهة اآلثار التوزيعيه  علىإدخال التعديالت الالزمه  ةصعوب
 (Yoram Bauma, 2004, p.1) .تطبيق الضرائب البيئية علىرتبة السالبه المت

  الدفع لألشخاص الخاضعين  علىالمقدرة  علىعدم توافر الربط بين الفكره الضريبية القائمة
لذلك فضلت أغلب  ،لها والظواهر الطبيعية أو نشاط اإلنسان المتسبب في تدهور البيئة

 .البيئة علىااًل من شأنها الحفاظ ا من يمارس أعمالدول اللجوء إلي حوافز ضريبية يتمتع به
 (22:ص ،0112 ،عز الدين إبراهيم)

 ه علىفرض ضريبة التلوث إلي ارتفاع تكلفة اإلنتاج بالنسبه للصناعات كثيفة التلوث مما يترتب  ييؤد
د تفاع اسعارها بل قد تزداد هذه التكاليف إلي الحر هذه الصناعات وبالتالي ا علىانخفاض العرض 

البطالة  ةالذى يؤدى إلي خسارتها والتوقف عن النشاط مما يؤدى إلي تسريح العمال وتفاقم مشكل
ستخدام الموارد الطبيعية وأقل تأثيًرا اعكس المشروعات قليلة التلوث تكون أكثر كفاءة في  ىوعل

 (2:ص ،0112 ،محمد ابراهيم منصور) .بالضرائب البيئية
 :في مصر ةالبطال ىوأثره عل يبالتقييم البيئى للنظام الضري

  النظام الضريبى المصرى افتقد إلي عدم وجود الضرائب البيئية مما أدى إلي ضياع إيرادات
الدوله كان من الممكن توجيهها لعالج تلوث البيئه وتوفير فرص عمل للمواطنين لحل  ىعل

 .مشكله البطالة ايًضا
 لضريبى المصرى لذا يرى الباحثون تعديل عدم إدراج حمايه البيئه كهدف من أهداف النظام ا

 .ضريبية بما يتوائم وحماية البيئةالتشريعات ال
 فيرى الباحثون  الصغيرةالمشروعات  ىق الضريبة البيئية علوجود صعوبات في تطبي

 ةفي بداي ةواعفاءها من هذه الضريب الصغيرةللمشروعات  الضريبيةاستخدام الحوافز 
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أن توفر فرص عمل للمواطنين واجبارها بإستخدام تكنولوجيا  ىأعوام عل 01المشروع ليكن 
 :هاعلى ضريبةمن فرض البداًل  البطالةكثيفه العمال لتساعد في حل مشكله 

 .ةكثيفة العمال الصغيرةالمشروعات من خالل  ةالبطال ةلتقليل مشكل  -
مالة وتوجيهها لتوفير تكلفه فرصه العمل الجديده التي كانت ستتحملها الدوله من توظيف الع -

 .التلوث وحلها في تلك المشروعات ةالحد من مشكل ىإل
التلوث حيث أن المشروعات  ضريبةبأن تكبر وتتحمل  الصغيرةإعطاء فرص للمشروعات  -

 .التلوث في بدايه المشروع ضريبةل ال تستطيع أن تتحم الصغيرة
 :تقييم النظام الضريبى من وجهه النظر األقتصادية

 :المشروعات الصغيرة ىعل 8002لسنه  91أثر قانون الضرائب 
تأتى أهمية اإلعفاءات الضريبية من حيث أنها تساهم  :اف اإلعفاءت الضريبية األقتصاديةأهد

في جذب االستثمارات األجنبية وتنمية االستثمارات الوطنية وتهدف إلي زيادة حجم المدخرات 
رفع مستوى المشروعات الصغيرة كثيفة  علىية أنها تعمل المحلية ومن مزايا االعفاءات الضريب

 البطالة علىالعماله بإعطائها فرص للصمود والنمو األقتصادى وزياده العماله بها مما يقضي 
 (818:ص ،8102 ،صفاء محمد طنطاوى) .في مصر

 :منها الصغيرةالمشروعات  ةهناك بعض المشكالت في محاسب
 دون خصم شريحه معفاه وتحاسب بسعر ضريبى بواقع  ريبةضشركات األشخاص لل خضوع ةمشكل

لعداله مبدأ ا علىمما أثر بشكل سلبى %( 8822يتم تعديلها إلي )مثل شركات األموال  81%
 (2ص  ،8111 يونس حسن عقل،)هم علىأكبر من المستحقة  ةالضريبية وحمل هؤالء ضريب

 ا مع بعض مواد الالئحه هتضارب بعض مواد القانون مع بعضها البعض وتضارب ةمشكل
ذلك ان  علىمات التنفيذيه التى تصدرها األداره الضريبية ترتب علىللقانون ومع الت ةالتنفيذي

محمد شعبان ) القانون لم يستطع حل المشاكل التى تواجه الممولين واالدارة الضريبية
 (11ص ،8100 الششتاوى،

 للتكاليف والنفقات والتى تخصم بنسبه  التى ال تستطيع توفير مستندات مؤيده ةاألنشط ةمشكل
واتير مثل حيث يشتى الممولين من فالحين ومزارعين ومربيين ال يتوافر لديهم ف%( 1)
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 ،سامى محمود عبد الحميد)ة العضوي ةاالسمد تجار ،الخرده ةالمطاعم الشعبيه وتجار 
 (18:ص ،8101

 نصوص القانون ومعايير ين عدم وجود اتساق في تحديد عناصر الوعاء الضريبى ب ةمشكل
 (000ص ،8112 محمد عبد العزيز خليفه،)واالقرار الضريبى  ةالمحاسب

يرجع اإلهتمام بالمشروعات  :ةكحل من حلول البطال ةالمشروعات الصغير : ثالثًا
وقد قامت  ةقتصادية واالجتماعيف التنمية االإلي الدور المتوقع منها في تحقيق أهدا ةالصغير 

ما زالت تقوم بدور كبير في تنمية اقتصاديات الكثير من الدول فمثاًل نجد ان هذه المشروعات و 
 ،سياآلها دور كبير في دعم النهضه الصناعيه لليابان ودول جنوب شرق  الصغيرةالمشروعات 

ن هذه المشروعات استوعبت قدًرا كبيًرا من العماله وقد قامت هذه الدول بدور كبير في أكما نجد 
 ةبأشكالها المختلفه ويتمثل ذلك في توفير مصادر التمويل بأسعار فائد الصغيرة دعم المشروعات

 ،8108 ،ابراهيم نصار اليمانى. )ةالعماله وتقديم المساعدات الفني منخفضه وفي تدريب
 (010:ص

 ىالكبيره فقط بل يجب االعتماد عل لم يحدث بقيام المشروعات ةالبطال ةن عالج مشكلا  و 
عماد األقتصاد المصرى حيث  ةوالمتوسط ةحيث تعتبر المشروعات الصغير  ةالمشروعات الصغير 

 ،8108 ،لطفى على) .يمل في القطاع الخاص غير الزراعمن فرص الع% 22توفر حوالى 
 (0:ص

شروعات التى لها الم ةومساند ةبتشجيع قيام المشروعات الصغير  ةلذلك بدأت الدول
 ةالبطال ةالخدمات للمساهمه في عالج مشكلو  عن طريق رفع جودة السلع ةاحتماالت تصديري

ت التى آمن إجمالى عدد المنش% 11ل حوالى والمتوسطه تمث الصغيرةحيث ان المشروعات 
 ةالمضاف ةمن إلجمالى القيم% 21لى تعمل في القطاع غير الزراعى ويساهم هذا القطاع بحوا

محمد السيد ) .ع الخاص كحلالقوي العالمه بالقطامن % 21للدخل القومى ويعمل بها حوالى 
 .(822:ص ،8101 ،عبد السالم السيد

 

 ةجراءات الدراسإ 
عتمد الباحثون الذا  ةوالتطبيقي ةالنظري ةالجمع بين الدراس ىإل ةاتجهت الدراس: منهج البحث

 :ساسيين هماأمنهجين  ىعل
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 ىاالعتماد علخالل البحث وأهدافه من  ةبعاد مشكليهدف إلي بناء إطار أل: المنهج الستقرائى
الكتب العلميه والمقاالت والدوريات العلميه واألبحاث المنشوره المرتبطه بموضوع البحث وذلك 

حل ك الصغيرةالمشروعات  علىوأثره  الضريبيةبهدف معرفه التقييم البيئى واألقتصادى للمنظومه 
 . في مصر البطالةمن حلول مشكله 
بالتحليل اللوصفى للبيانات المستخرجه من سجالت يقوم الباحثون من خالله : المنهج الوصفي

 8102حتي عام 8101الصندوق اإلجتماعى بمحافظه القاهره خالل السلسله الزمنية من عام 
او  وسيطةوالمتناهيه الصغر المموله تمويل مباشر من وجهات  الصغيرةالخاصه بالمشروعات 

وتم  ةصف النتائج المقترحبيانى وو وبنوك وتشكيل رسم  ةهليأالمشروعات المموله من جمعيات 
 .رسونيبإستخدام معامل االرتباط لب بين المتغيرات ةالعالق ةقياس قو 

 

 ةحدود الدراس
   ً  نظر ا  ةالقاهر  ةلصندوق االجتماعي بمحافظبيانات ا علىاعتمد الباحثون : الحدود المكانية

اعتبارها  يمكن ةالقاهر  ةفمحافظألنها أكبر محافظات الجمهوريه من حيث عدد السكان وبالتالي 
  .ممثله لباقى المحافظات

 .8102 عام ىإل 8101ت السلسله الزمنية من عامبيانا ىاعتمد الباحثون عل :ةالحدود الزمني
 

 فروض الدراسة
 . توجد عالقة ذات داللة معنوية بين التقييم البيئي للمنظومة الضريبية والبطالة :الفرض األول

 :ةالتالي ةيض الفرعالفرو  وينبثق منه
 ةالمموله من جهات وسيط ةات الصغير بين عدد المشروع ةذات دالله معنوي ةتوجد عالق 

 .للذكور البطالةونسبة  ةومباشر 
 وسيطةالمموله من جهات  الصغيرةبين عدد المشروعات  ةذات دالله معنوي ةتوجد عالق 

 .لالناث البطالةونسبة  ةومباشر 
 من جمعيات  والممولةعدد المشروعات متناهية الصغر بين  ةذات دالله معنوي ةقتوجد عال

 .للذكور البطالةهليه وبنوك ونسبة أ
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 من جمعيات  والممولةبين عدد المشروعات متناهية الصغر  ةذات دالله معنوي قةتوجد عال
 .لالناث البطالةهليه وبنوك ونسبة أ

ي للمنظومة الضريبية توجد عالقة ذات داللة معنوية بين التقييم االقتصاد :الفرض الثاني
 .والبطالة

 

 أدوات البحث
من بيانات الصندوق  8102إلي عام  8101عداد بيانات السلسله الزمنية لعام إتم 

 :محاور كالتالي ةثالث ىعل ةواعتمدت هذه الدراس ةاالجتماعي بمحافظة القاهر 
حور باستخدام تم التعبير عن هذا الم: ةمه الضريبيالتقييم البيئى للمنظو : المحور الول

مصادر التمويل، حيث ان هناك مصدرين لتمويل المشروعات، هما التمويل عن طريق جهات 
حيث تم االعتماد على عدد . هليه وبنوكأوالتمويل عن طريق جمعيات  ومباشرة وسيطة

 ةدد المشروعات الصغير للذكور وع ةومباشر  ةت الصغيرة والممولة من جهات وسيطالمشروعا
 والممولةوكذلك عدد المشروعات متناهية الصغر . لالناث ومباشرة وسيطةجهات من  والممولة

من جهات  والممولةللذكور وعدد المشروعات متناهية الصغر  ومباشرة وسيطةمن جهات 
ول وبهذا اعتمد البحث على اربعة متغيرات للتعبير عن المحور اال. لالناث ومباشرة وسيطة

. 8102الى عام  8101من عام  الزمنية الفترةوذلك خالل  بيةالضري ةالتقييم البيئى للمنظوم
 .ةتعبير عن المحور االول فى الدراسيعرض المتغيرات المستخدمه لل يالجدول التال

 تقييم البيئي للمنظومة الضريبيةمتغيرات الدراسة الخاصة بال :(1)جدول

 السنة
مشروعات صغيرة 
جهات وسيطة 
 ومباشرة ذكور

مشروعات صغيرة 
جهات وسيطة 
 ومباشرة إناث

مشروعات متناهية 
الصغر جمعيات 
 أهلية وبنوك ذكور

مشروعات متناهية 
الصغر جمعيات 
 أهلية وبنوك إناث

8101 102 10 122 2012 
8100 221 012 212 122 
8108 220 022 182 222 
8102 118 011 011 822 
8101 0121 821 111 202 
8102 0122 822 820 121 
8102 0112 021 228 121 
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نسبة  علىمد الباحثون لقد اعت: ييم االقتصادى للمنظومة الضريبيةالتق :المحور الثانى
 8102عام  ىإل 8101من عام  الفترةخالل ( المرتبات وما في حكمها)الدخل  ىعل ضريبةال

 .يطبًقا للجدول التال
 ي محافظة القاهرةف( المرتبات وما فى حكمها)نسبة الضريبة على الدخل  :(8)جدول

 (المرتبات)الضريبة على الدخل  السنة
8101 2222% 
8100 1121% 
8108 1828% 
8102 2120% 
8101 2122% 
8102 2128% 
8102 2128% 

لألناث  البطالة للذكور ونسبه البطالةنسبة  علىلقد اعتمد الباحثون  :ةالبطال: المحور الثالث
 .يطبًقا للجدول التال 8102عام  ىإل 8101ن عام م الفترةخالل  ةالقاهر  ةفي محافظ

 لذكور واإلناث في محافظة القاهرةنسبة البطالة ل :(2)جدول
 نسبة البطالة القاهرة إناث نسبة البطالة القاهرة ذكور السنة
8101 8821% 11% 
8100 8220% 1122% 
8108 8222% 28% 
8102 8021% 1120% 
8101 0120% 1121% 
8102 8122% 1120% 
8102 8221% 1221% 

الصغر المموله من جهات  ةوالمتناهي الصغيرةالمشروعات  ىعل ةتم تطبيق هذه الدراس :ةالعين
ناث وذكور بالصندوق إ لىوبنوك وتم تقسيمها إ ةهليأمن جمعيات  والممولة ومباشرة وسيطة

 .ةتنمية بمحافظة القاهر جتماعي للاال
 

 نتائج الدراسة
واتجاه  ةتحليل األرتباط لبرسون لقياس قو  األول قام الباحثون باستخدامالختبار الفرض 

 .الفرض األول طبًقا للجدول التاليبين المتغيرات التى تعبر عن  عالقةال



 وآخرون يوسف محمود حسن سيد
 

 788 8102 سبتمبر، األولالجزء  ،الثالث واألربعونالمجلد 

معامالت االرتباط بين كل زوج من ازواج متغيرات الفرض االول واختبار الجوهري : (2)جدول
 لكل معامل ارتباط

 
 الصغيرةبين عدد المشروعات  ةسالب ةجوهري ةن هناك عالقأمن هذا الجدول يتضح 

 وسيطةالمموله من جهات  الصغيرةللذكور عدد المشروعات  ومباشرة وسيطةالمموله من جهات 
من  والممولة الصغيرةنه كلما زاد عدد المشروعات أوهذا يعنى . البطالةلالناث ونسبة  ومباشرة
 جوهرية عالقةكما يالحظ وجود . للذكور واالناث الةالبطانخفضت نسبة  ومباشرة وسيطةجهات 

من جمعيات اهليه وبنوك لالناث وهذا  والممولةسالبه بين عدد المشروعات المتناهية الصغر 
من جمعيات اهليه وبنوك  والممولةيعنى انه كلما زاد عدد المشروعات المتناهية الصغر 

 .لالناث الةالبطوالمخصصه لالناث ادى ذلك الى انخفاض معدالت 
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الجدول التالي يعرض نتائج اختبار الفروض  ،األول ضللفر  ةوالختبار الفروض الفرعي
 .األول يمن الفرض الرئيس ةالمنبثقالفرعيه 
 نتائج اختبار الفروض الفرعيه المنبثقه من الفرض االول: (2)جدول

رقم الفرض 
المتغير  المتغير الول الفرعى

 الثانى
معامل 
 الرتباط

مه القي
 القرار الحتماليه

المموله  الصغيرةعدد المشروعات  0
 ومباشرة وسيطةمن جهات 

 البطالةنسبة 
12202- للذكور قبول  12108 

 الفرض
المموله  الصغيرةعدد المشروعات  8

 ومباشرة وسيطةمن جهات 
 البطالةنسبة 

قبول  12112 1.210- لالناث
 الفرض

عدد المشروعات المتناهية الصغر  2
 من جمعيات اهليه وبنوك مولةوالم

 البطالةنسبة 
قبول  12112 12101- للذكور

 الفرض
عدد المشروعات المتناهية الصغر  1

 من جمعيات اهليه وبنوك والممولة
 البطالةنسبة 

12102- لالناث قبول  12111 
 الفرض

 ريةجوه عالقةانه توجد % 12من هذا الجدول توافر لدى الباحثون اثبات قوى بمعامل ثقه 
أو مموله من جمعيات  ومباشرة وسيطةسالبه بين عدد المشروعات سواء كانت مموله من جهات 

في محافظه القاهره للذكور واألناث وبالتالى قبول الفرض العدم األول  البطالةاهليه وبنوك ونسبه 
باحتمال  الةالبطو  الضريبية ةللمنظوم يبين التقييم البيئ ةمعنوي ةذات دالل قةتوجد عال": والقائل

 ."%12ثقه قدره 
يوضح نتائج معامالت االرتباط بين كل زوج من ازواج  يالجدول التال :اختبار الفرض الثانى

 .اختبار الجوهرى لكل معامل ارتباطمتغيرات الفرض الثانى و 
معامالت االرتباط بين كل زوج من ازواج متغيرات الفرض الثانى واختبار الجوهري : (6)جدول

 مل ارتباطلكل معا
  

 البطالةنسبة 
 القاهره ذكور

 البطالةنسبة 
 القاهره اناث

على الدخل  ضريبةال
 وما فى حكمها

 البطالةنسبة 
 القاهره ذكور

 -1.281 -1.122 0 معامل ارتباط بيرسون
القيمه االحتماليه 

 12111 1.122  جوهريةالختبار ال

 البطالةنسبة 
 القاهره اناث

 1212- 0 -1.122 معامل ارتباط بيرسون
القيمه االحتماليه 

 12111  1.122 جوهريةالختبار ال
على  ضريبةال

الدخل وما فى 
 حكمها

 0 1212- -1.281 معامل ارتباط بيرسون
القيمه االحتماليه 

  12111 12111 جوهريةالختبار ال
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على  ةللذكور والضريب ةبين نسبة البطال ةسالب ةجوهري ةمن هذا الجدول يتضح وجود عالق
وهذا . على الدخل ةناث والضريبلإل ةبين نسبة البطال ةسالب ةجوهري ةالدخل، كذلك توجد عالق

مون بسداد و زادت نسبة الذكور واالناث العاملين وبالتالى يق البطالةنه كلما انخفضت نسبة أيعنى 
 لبطالةابين نسبة  جوهرية عالقةالدخل ولقد توافر دليل قوى لدى الباحث انه توجد  ضريبة

ثقه % 12وبهذا يمكن القول بنسبة . على الدخل وما فى حكمها ضريبةللذكور واالناث ونسبة ال
ذات دالله معنويه بين التقييم االقتصادى  عالقةتوجد " :بقبول الفرض الثانى والقائل بأن

 ."البطالةو  الضريبيةللمنظومه 
 

 التوصيات
 ةعداد البطالأ        ً         ئجها نظر ا الزدياد اسبابها ونتاوتحديد حجمها و  البطالة ةالباحثون بدراس ييوص .0

وضع البرامج  ىعل ةاديه والبيئيه على أن تعمل الدولالتنميه األقتص علىفي مصر وتأثيرها 
  البطالةوالحلول لخفض نسبه 

 ةوالبيئي ةقتصادير من الناحيه االفي مص الضريبيةالمنظومه  بدراسةيوصي الباحثون  .8
 الضريبيةنه كلما قلت التشوهات في المنظومه أفي كل منها حيث وعالج التشوهات  وتقييمها

 .قتصاد والعكس صحيحاال ةودارت عجل الضريبيةزادت معها الحصيله 
على لما له من تأثير  الضريبيةاسات يفي األعتبار عند تصميم الس يوضع البعد البيئ .2

 .ةإيرادات الدول
في المجتمع حتى  البطالةسات بأعداد عند وضع السياسات الضريبية يتعين ربط هذه السيا .1

 .واألهداف األقتصاديه في المجتمع يكون هناك اتساق بين السياسات الضريبية
والخاص ( 2)بند رقم  8112لسنه  10من قانون ( 21)يوصى الباحثون بتعديل الماده  .2

المموله من الصندوق الجتماعي وجعلها اعفاء المشروعات  الصغيرةبإعفاء المشروعات 
 ةخرى وزيادأ ةجه يو أأمن الصندوق االجتماعى  ةموارد ممول ةعام ةبصف صغيرةال

 .سنوات (01) ىسنوات إل (2)معدالت االعفاء من 
 .الصغيرةالمشروعات  ةالمرتبطه بمحاسب الضريبيةالباحثون بحل المشكالت  ييوص .2
 ةييم المنظومكأحد حلول تق البطالة علىوتمويلها  الصغيرةتأثير تشجيع المشروعات  ةدراس .1

 .في مصر الضريبية
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ه يعلفي االشراف  ةالجمهوري ةتبع رئاسيكيان مستقل  الصغيرةالمشروعات  ةجعل جهاز تنمي .2
هذه المشروعات  ةصدار القرارات مما يعمل على تنميه وسرعه فى اعلىحتى يكون هناك فا

 .بالتبعية البطالةأعداد  علىمما يؤثر 
تشجيع المشروعات  علىيعمل  الضريبيةظام للحوافز المشرع الضريبى وضع ن علىيتعين  .1

 .في مصر البطالةوالمتوسطه لخفض نسبه  الصغيرة
 

 المراجع

 .محاضرات في االقتصاد التطبيقي، بدون ناشر(: 8108)إبراهيم نصار اليماني
تفعيل دور الحوافز الضريبية في ظل التشريعات الحالية لترشيد (: 8108)أماني سعد على قاسم

رسالة دكتوراه، معهد الدراسات والبحوث  .اليف التلوث البيئي في الدول الناميةتك
 .البيئية، جامعة عين شمس

في ظل  ةمتطلبات التنمي ةلمواجه الضريبيةالسياسه  ةمدى مالئم(: 8111)أمل عصام زكي
 ،إسرائيل –تركيا  -بين مصر ةمقارن ةدراس - ةالمعاصر  ةالمتغيرات العالمي

 .جامعه عين شمس ،ةالتجار  ةكلي ،راهدكتو  ةرسال
حوكمة النظام الضريبي وعالقته باالستثمار، المجلة العلمية لالقتصاد : جيهان كامل محمد شلبي

 .8108، والتجارة، كلية التجارة جامعة عين شمس، العدد الرابع، المجلد الثاني
ات الصغيرة، المجلة المشكالت الضريبية في محاسبة المشروع: سامي محمود عبدالحميد مراد
 .8101 د والتجارة، العدد الثالث، يوليوالعلمية لالقتصا

، معاصر يهداف المجتمع، مدخل تحليلالنظام الضريبي وأ (:8100)سعيد عبدالعزيز عتمان
 .الدار الجامعية، اإلسكندرية

البحث عن تفعيل دور المشروعات الصغيرة في خدمة : (8102)الغني سماح مصطفى عبد
 .اف التنمية االقتصادية المصرية، وزارة الماليةهدأ

دراسة  –دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من ظاهر البطالة (: 8111)سمية قنيدرة
 .الجزائر ،قسطنطين ةماجستير جامع ةرسال ،ميدانية بوالية قسطنطينة

لسنة  10المصري رقم اإلعفاءات الضريبية الواردة في قانون الضرائب : صفاء محمد الطنطاوي
، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 8112

 .8102 العدد الرابع، أكتوبر
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الضريبة على الكربون وحماية البيئة، مجلة العلوم القانونية واالقتصادية، كلية : عز الدين إبراهيم
 .0112الحقوق، جامعة عين شمس، العدد الثاني، يوليو 

 –المعالجة الحسابية والضريبية للتكاليف البيئية للمشروعات (: 8111)عزة السيد سيد أحمد
دارة األعمال، جامعة حلوان  .دراسة ميدانية مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية التجارة وا 

دور مستقبل المشروعات الصغيرة في االقتصاد المصري، مؤتمر دعم (: 8108)لطفي على
 . الصغيرة، جامعة عين شمس، كلية التجارة وتنمية المشروعات

تحليل اآلثار  –دور الضريبة في مكافحة التلوث وحماية البيئة (: 0111)محمد إبراهيم منصور
التخصصية، المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر، اقتصاديات البيئة، كلية 

 .إبريل  01-01التجارة، جامعة المنصورة، 
دور المشروعات الصغيرة في زيادة الطلب على العمل للمساهمة : يدالسالم الس محمد السيد عبد

في عالج مشكلة البطالة في مصر، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، العدد 
 .8101 الثالث، يوليو

مجموعة من المقترحات المقدمة لرئاسة الوزراء ووزير (: 8100)محمد شعبان الششتاوي وآخرون
تحت  8112لسنة  10ية بهدف تعديل قانون الضرائب المالية والبحوث الضريب

 .مارس 02في  802رقم 
التأثيرات الضريبية لبدائل القياس المحاسبي وفقا لمعايير (: 8111)العزيز خليفة محمد عبد

المحاسبة المصرية ومقترحات عالجها، مجلة الفكر المحاسبي، كلية التجارة 
 .8111 جامعة عين شمس، العدد األول فبراير

 ةدارة الضريبية في تحقيق السياسياإل يةعلمدى فا (:0110)رويش غانممحمد عصمت د
 ةجامع ،ةرساله ماجستير، كليه التجار  ،ةالضريبية في جمهورية مصر العربي

 .طنطا
قوانين اإلصالح الضريبي وآثارها في التنمية االقتصادية في (: 8112)وجدي محمد عبد ربه

 .ة التجارة، جامعة عين شمسمصر، رسالة ماجستير، كلي
دور السياسة الضريبية المصرية في تفعيل وسائل مواجهة األزمات : ربه وجدي محمدي عبد

االقتصادية العالمية، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، العدد الثاني، المجلد 
 .8108 األول
يئية تصادية واالجتماعية والبدور اإلعفاءات الضريبية وأبعادها االق(: 8118)منيرة مكرم ميخائيل

، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسات في عملية اإلصالح االقتصادي
 .والبحوث البيئية، جامعة عين شمس
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ABSTRACT 

The research aims at studying the unemployment and the reasons 

leading to its emergence in Egypt and its impact on the environment, 

society and economy. Unemployment is considered a disorder in the 

environmental system. The research aims to evaluate the tax system in 

economic and environmental terms by evaluating the Law No. 91 of 

2005 and treating distortions to increase the resources of the state. The 

researchers used the theoretical method in the theoretical framework for 

research and the descriptive approach in analyzing the data extracted 

from the records of the Social Fund for Development in Cairo 

Governorate. The sample of the study On the small and micro projects 

during the time series from 2010 to 2016. The study was applied to Cairo 

Governorate, where it represents the largest governorates of the Republic. 

The study was based on clarifying the extent of correlation between the 

environmental and economic evaluation of the tax system and 

unemployment.  



 وآخرون يوسف محمود حسن سيد
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The researchers reached several results, including: There is a strong 

and inverse relationship between the economic assessment of the tax 

system and unemployment. There is a strong relationship between the 

environmental assessment of the tax system and the unemployment rate. 

There is an inverse correlation between the number of small enterprises 

financed by intermediaries and the unemployment rate. There are 

distortions in some articles of Law 91 of the year 2005 has an impact on 

the tax revenue and small projects together must be treated. Researchers 

recommended to study the tax system from the economic and 

environmental point of view, evaluate and treat distortions as it relates to 

state revenues and economic development. They also recommend solving 

tax problems associated with accounting for small businesses. The 

researchers recommend studying the impact of encouraging small 

projects and financing them on unemployment as one of the solutions to 

evaluate the tax system in Egypt. 


