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المقدمة و االهداف

تسنيم الحداد–محمد شمسه . د. أ

ومن،جتمعيوالموالسياسياالقتصادينظامهاطبيعةحسبدولةكلفيةالمجتمعيالمسؤولياتتتعدد

.البيئيالتلوثوتقليلتداركظاهرةهي،عليهاجماعإتالقيالتيالمسؤولياتتلكاهم

.المجتمعألفرادالصحيالنموتطوروالصحةعلىسلبيةاثارلهالبيئيالتلوث

:االهداف

.البيئيالتلوثتجنبيخدمبماالضريبيالنظامتطويعمحاولة•

.مسؤولالتحديدو((البيئيالتلوث))ةالمجتمعيالظاهرةتشخيص•

.القيمةوضريبةالدخلضريبةتشخيص•

.ةللبيئةالملوثالسياراتوالمصانععلىالضريبةفرض•



مشكلة و حدود و منهج البحث

تسنيم الحداد–محمد شمسه . د. أ

:البحثمشكلة

اما.ةمضافالالقيمةوضريبةدخلضريبةنظامفيهايوجدالتيالدولفيالبحثمشكلةتتركز•

.للتلوثمالئممناختعتبرقدفهيضريبينظامفيهااليوجدالتيالدول

.لتلوثاعلىوالقضاءللحدةماليكاداةالمضافةالقيمةوضريبةالدخلضريبةاعتمادامكانية•

.الالزمالمالتوفيرفيةللمساهمةالضريبيالوحداتاستجابةمدى•

:حدود البحث

:ين التاليينهناك عدة قطاعات تساهم في التلوث البيئي و في هذا البحث سوف نركز على القطاع:اوالا 

القطاع الصناعي•

السيارات•

ا  انواع الضرائب المباشرة و الغير مباشرة: ثانيا

:منهج البحث

:ةوالبحثيةالعلميمن المناهج ةسلسل

المنهج التحليلي-المنهج االستقرائي-المنهج االستنباطي-



خطة البحث

تسنيم الحداد–محمد شمسه . د. أ

ومخاطرهالتلوث : اوالا 

:التلوث البيئي قسمان

.قالحرائومثل التلوث البيئي بسبب الحروب واالعاصير -ناتج خارج الوحدة الضريبية -عام •

.الضريبيةالوحدة ناتج-خاص •

شخص 50000فمثالا تلوث الهواء الذي يعتبر من اكثر عناصر التلوث يتسبب في موت اكثر من 

ا، كما ان تلوث ماء الشرب يتسبب في موت  ا في الدول النامية14000سنويا .حاله يوميا

مثالا بعض حاالت التلوث اذا تجاوزت نسبة معينة بالرغم من صغرها فانها تكون قاتلة للبشر ف

.الناتج عن احتراق النفط ومشتقاتة(so2)غاز ثاني اوكسيد الكبريت

ا هناك مجموعة من العناصر التي ال تقل خطورة على حياة االنسان من غاز ثاني اوكس يد و ايضا

و المواد ( O3)واالوزون ( NOX)و اوكسيد النايتروجين ( CO)الكبريت مثل اول اوكسد الكاربون 

(.HCS)الهايدروكاربونية 



خطة البحث

تسنيم الحداد–محمد شمسه . د. أ

ا  البيئيوالموقف من التلوث ةالمضافضريبة الدخل وضريبة القيمة : ثانيا

:          الدخل ضرييبة 1.

ا احسن يمكنها ان تعمل على تقليل التلوث البيئي اذفهي ة جرائها حمايإصالح وإموردها الضريبة 

.استخدامها

ةمعينن التلوث في اماكوات أدوحصر أيمكن عن طريق مكونات بعض عناصر التطبيق الضريبي 

%  2.5-% 2دول االتحاد االوربي بحدود تشكل في فهي مموالا عامالا لها كما انها تكون ةومخصص

وقت انها  تتجاوز في ة الضريبمن اجمالي عوائد % 7الى % 6تشكل ،و من الناتج المحلي االجمالي 

.%9النسبه الىتصل ومنها الدنيمارك حيث ةاالسكندنافيفي بعض الدول ةالنسبتلك 

:ةاالتيتقوم على المعادالت ( ةالمضافضريبة الدخل وضريبة القيمة ) أي ةفالضريب

الخصومات–التنزيالت –االعفاءات –السماحات–الكليااليراد = الدخل الخاضع للضريبه 

اذن هناك اربعة عناصر ضمن المعادلة اعاله يمكن ان تستخدم لتحقيق االهداف انفا والتي هي

التنزيالت. 3ة للضريبالخضوع -1

الخصومات. 4السماحات-2



خطة البحث
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(VAT)ضريبة القيمة المضافة 2.

ا وعندها سلعة ملى إةاالقتصاديالوحدة و أالمصنع ةيضيفمقدار ما هو ة المضافان المقصود بالقيمة 

ا السلعة لى إةاضافيضيف قيمة ما  عن الفرق ةبارعكل التكاليف ونسبة من االرباح لذلك فهي متضمنا

لذلك عن الفرق بين المدخالت والمخرجاتةعباربين قيمة المنتج النهائي وعناصر االنتاج أي هي 

ل االنتاج عن الضريبة على القيمة في كل مرحلة من مراحةعبارفالضريبة على القيمة المضافة هي 

:هذا وتحتسب تلك الضريبة بثالثة طرق هي . التداول و أ

.i طريقة الجمع–Addition Method

(االجور والرواتب وصافي الفوائد المحسوبة والمستلمه +االرباح )×الضريبة معدل 

.ii طريقة الطرح–Subtraction Method

(المدخالت او المشتريات –المخرجات او المبيعات )×الضريبة معدل 

.iii طريقة الرصيد الدائن–Credit Invoice Method

ت أي المدخالتالضريبة التي تم دفعها للمشتريا–التي تم تحصيلها من المبيعات أي المخرجات الضريبة 



خطة البحث
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د قام لق. تلك االجراءات تؤدي للدوله ايرادات جيده مقابل كلف اقل من كلف االدوات التنظيميه ان 

.%95و % 40في امريكا بصدد الموضوع وتوصال الى ان الكلفة تقل بين ( كولدير وبيري )باحثان 

ا ةمتناسبيجب ان تكون ةللبيئةالملوثفأن فرض الضرائب على الجهات  ا طرديتناسبا مع التلوث أي ا

ةالبيئفي تنقية ةلالدوويجب ان تقدر او تحتسب  وفق حق ةكبيرةالضريبكانت كبيراا كلما كان التلوث 

:  أي ان 

مقابل ةبالمحتسالمقره ةالضريب+( عن النشاط ةالضريبأي )حق الدوله المالي = ةالكلية الضريب

ازالة التلوث                                                                                 

:    يأتيما منها من كل ما سبق فأن الضريبه البيئيه تعطي باقه من المؤشرات 

.لللتحووالصناعيحوافز للمنتجين و للمستهلكين خاصة في القطاعين الخدمي خلق 1.

فة الحقيقيه او تحميل التكاليف البيئيه على السلع والخدمات المنتجه وصوال الى الكلتضمين 2.

:  للمنتوج الصناعي والخدمي حيث ان 

ةتكاليف تنقية البيئ+ةاوالخدميةالكلفة الصناعي= ةالكلفة الحقيقي

.تساعد وتشجع االبتكار في انتاج ادوات تكافح من التلوث البيئي3.

.خاصةزيادة موارد الدوله على تعمل 4.



خطة البحث
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ا  التلوثفي درء ةللضريبةالمجتمعيةالمسؤولي: ثالثا

ةوالماليةقتصادياالتتركز في بعض المجاالت ةللضريبةالمجتمعيةالمسؤليكان الباحثون يروىون في 

.ةصحيوالةالتعليميةالمجتمعيمثل اعادة توزيع الدخل القومي وتوفير المال لبعض المتطلبات 

تخدام لتحقيق الهدف انفا وذلك باسةكوسيلملحه في ان تأخذ الضريبة دورها ةاصبحت الضرور

ا يعتبر ئي البيوالضريبة المجتمعي فاصالح التلوث وفقا لمفهم المحاسبة . ةوالماليادواتها الفنية  فرضا

.التلوثانتاجها لمادة نتيجة ة الضريبيعلى ايراد الوحدة 

اما اذا . يئي كما قد تكون ادارة الضرائب ذراع الدوله لجباية المال لكي تقوم الدولة بعملية االصالح الب

أي ) عفى على حساب الدخل مما يجب ان يتعتبر تحميالا النفقاتقام المشروع باالصالح فأن تلك 

.  جزئي حسب درجة االصالحعفاء إكلي او عفاء إةالبيئيةالضريبمن ( المشروع 

ما قدم الموجود والتصليح اذ كلةوالصيانمع االندثار ةمحاسبيةحزمان نفقات اصالح التلوث قد تشكل 

وزيادة الثابت المنتج للتلوث زادت افرازات التلوث منه كما تزيد نسبة وكمية اندثاره المتراكم

.ايضاا مصاريف اصالحه وصيانته وتزيد نسبة تلوثه للبيئة 



خطة البحث
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مضى ةقديمدينار واالخرى 20,000االولى قيمتها ةحديثاخذنا سيارتين تكسي احدهما لو : ومثال

دينار وان كال 10,000ـــببعد طرح االندثار المتراكم ةالدفتريعليها عشر سنوات واصبحت قيمتها 

ا السيارتان يعمالن نفس الزمن  دينار وبعد طرح المصاريف 50وان كل منهما يحقق في اليوم يوميا

ا دينار 20المقدره بمقدار  ا دينار 30هو ةسيارالمتبقي لكل ن أفيوميا تحقق ةسيارأي ان كل يوميا

ا  :                                                                                ما يلي سنويا

دينار سنويا                                      10800= 12×30×30

.i 54= 100× (20000/10800) السيارة الجديدة و تشكل النسبة التالية                                      %

.ii 108= 100×  ( 10000/10800) القديمه تكون النسبة لها        السيارة   %

 تتركز على الةالبيئيالتي تقع على عاتق ادارة الضرائب بصدد الضرائب ةالمجتمعيان المسؤولية 

:                                  فقط بل تتجاوز ذلك الى مديات اوسع مثل ةالضريبجباية 

من ة تحصلالمسعلى توفير قاعدة بيانات لحصر ومتابعة منتجي التلوث خاصة البيانات العمل 1.

.ةالرسميالجهات 

على ةابورقةمتابعلكي تكون دليل للعاملين في هذا الميدان وتكون ادوات ةماليضوابط وضع 2.

.منتجي التلوث 



االستنتاجات و التوصيات
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االستنتاجات

.وقد يكون مشروع خاصةعامةللتلوث قد يكون مشروع مملوك ملكيةالمنتجالوحدات 1.

.في طبيعة النفقة التي تنفق على درء مخاطر التلوثةيختلف فقهاء الضريب2.

التلوث علىيبةان لم يكن جميعها لم تاخذ بالضريبة الخضراء أي الضرةاغلب الدول العربي3.

.البيئي

.نتاج للتلوث المصانع والسياراتإمنتجات مواد التلوث متعدده ومن اكثرها 4.

.ةقليلة الكلفةو البيئيأالخضراء الضريبة 5.

تؤيد خضوع المشاريع % 89الى % 86من خالل دراسة وتحليل عينة البحث ظهر ان هناك 6.

.للتلوث الى ضربية التلوث البيئي ةالمنتج

التوصيات

.ةالزراعمن كثار باإلخاصة ةالصناعيالمشاريع لزام إوبل التأكيد 1.

.التلوثفي مكافحة ةدوليعقد اتفاقيات ضرورة 2.

.مشروعالتلوث البيئي عند دراسة الجدوى الي اخذ 3.

.ةالبيئيخاص للضريبة و أخضوع كل منتج للتلوث عام 4.

.تلوثالللضرائب تتولى عملية جباية ضريبة ةالعامفي الهيئات ةخاصةداريإوحدات قامة إ5.

.للتلوثعن المشاريع المنتجه ةالبيئيللبيانات والمعلومات ةنشاء قاعدإ6.
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شكراا لحسن استماعكم


