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تھدف ھذه الدراسة  إلى إلقاء الضوء على مدى  

تبني الدولة الحدیثة لتطبیق اإلستراتجیة المالیة 

اء لتحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة، وذلك الخضر

في ظل  التحدیات التي  ضمن مسار االقتصاد األخضر،

. تطرح أمام حركیتھا نحو التنافسیة اإلقلیمیة والدولیة

كما ستركز ھذه الدراسة على دور الضرائب الخضراء  

واإلعانات  تماشیا مع ضرورة االستخدام العقالني 

. م اإلطار التصوري البدیلللفوائض المالیة في رس

  . إلى حالة الدول العربیة النفطیة ةوھذا باإلشار

االستراتیجیة المالیة الخضراء، : الكلمات المفتاحیة

  .الدور الجدید للدولة، الدول العربیة النفطیة

Abstract 

This study aims to highlight the extent of 

adoption of the modern state of the Green 

Financial Strategy to achieve comprehensive 

and sustainable development, as part of the 

green economy path, in light of the challenges 

that arise in front of mobility towards 

regional and international competitiveness. 

As this study will focus on the role of green 

taxes and subsidies in line with the need to 

rational use of financial surpluses in fee 

alternative conceptual framework. This 

reference to the case of the Arab oil-

producing countries 
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  مشكلة البحث  -1

يف ظل تعاظم متطلبات التنمية املستدامة تواجه منظمات األعمال اخلضراء  حتديات مجة  انطالقا من النظرة اجلديدة  املتكونة من 

ية  للتنمية املستدامة  مع أهداف هذه وقد تتصادم أحيانا  املتطلبات الكل. األبعاد الثالثة البعد الرحبي،  والبعد األخالقي، والبعد البيئي 

املنظمات اليت حتاول التكيف مع الشروط اجلديدة اليت يفرضها احمليط بكل إشكاله ، لذلك جتد الدولة احلديثة يف إطار جتسيد وظائفها   

األمر الذي قد ينعكس على  ،ءجمربة على تبين سياسات كلية ذات املنحى املايل والبيئي  لغرض االندماج يف حركية االقتصاديات اخلضرا

و تضطر الدولة  أحيانا إىل . األداء الكلي االقتصاد، وذلك من حيث تطبيق مدونة الضرائب اخلضراء  ، وتقدمي اإلعانات االقتصادية

صاد األخضر،مع اإلشارة إىل اخلضراء املتالئمة مع حتديات االقتاملالية  حماولة استشراف املنظومة  القانونية والتشريعية متاشيا مع اإلسرتاجتية

ص إن األمر يزداد تعقيدا يف حالة الدول العربية النفطية اليت الزالت  تستنزف الثروة النفطية من جهة و تبحث عن البدائل املمكنة للتخل

  . قةروة  للمستقبل و لألجيال الالحمن التبعية املفرطة هلا من جهة أخرى،  وهذا لغرض احملافظة على جزء من هذه الث

  :التالية ةياإلشكالومن هذا املنطلق فانه يتعني طرح 

  ؟  االقتصاد األخضرالخضراء ضمن مسار  تحقيق المالية  إلى أي مدى يمكن للدولة الحديثة تبني اإلستراتجية
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  أهمية البحث  – 2

قتصاد األخضر وهذا من خالل الدور اجلديد اخلضراء ضمن متطلبات حتقيق اال اإلسرتاجتية املالية أمهية البحث  من أمهية تطبيق  تتأتى

  .تنمية شاملة ومستدامة للدولة   الذي يستهدف الوصول إىل

  أهداف البحث  -3

  :يسعى البحث إىل حتقيق مجلة من األهداف لعل أمهها 

  توضيح مفهوم والدور احلديث للدولة   -

  توضيح مصطلح االقتصاد األخضر  -  

  ئب اخلضراء واإلعانات لتحقيق التنمية املستدامةالضرا أمهيةمفهوم و  تبيان  - 

  .مع اإلشارة إىل الدول العربية النفطية املدى البعيد اخلضراء على املالية   توضيح أمهية تبين  اإلسرتاجتية  - 

  :فرضيات البحث  – 4

   دور الدولة يف ظل االقتصاد األخضر يتالءم مع متطلبات التنمية املستدامة  -

   ترقية الكفاءة االستخدامية للفوائض املالية النفطية اخلضراء البديلة يؤدي إىل  املالية  سرتاجتيةتطبيق اإل  -

  : خطة البحث  -5

  :ملعاجلة املشكلة السابقة ا فانه يستوجب التطرق إىل احملاور التالية 

  يف ظل االقتصاد األخضر الدور اجلديد للدولة  :المحور األول       

  .أدوات السياسة البيئية والبعد االقتصادي للضرائب اخلضراء واإلعانات املالية:  ر الثانيالمحو         

  اخلضراء لتحقيق التنمية املستدامة املالية  مالمح تفعيل اإلسرتاجتية:   لمحور الثالثا

  

  .في ظل االقتصاد األخضر الدور الجديد للدولة: المحور األول

  االقتصادادوار الدولة الحديثة في : أوال

يتغري دور الدولة من فرتة ألخرى و من مرحلة إىل مرحلة وفقا لتطور عملية التنمية و ذلك   :الدور التنموي للدولة   -1

  :جد اآليت ن)1(حول ركائز أساسية تتأثر و تؤثر يف وظيفة الدولة يف كل مرحلة تنموية، و من بني هذه الركائز

  .تنمية تليب احلاجيات األساسية -

 .تمد على الذات أوالتنمية تع -

  تنمية ذات تكنولوجيا مالئمة -

 .تنمية حتافظ على اهلوية احلضارية  -

 .تنمية بعيدة عن التبعية -

 .تنمية مستقرة و متواصلة و مستقلة -
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  :)2(و يف نظري أن دولة التنمية هذه تتميز عن باقي أشكال الدول األخرى خبصائص لعل أمهها 

  .دولة ا�تمع و ليس جهاز للنخبة -

  .ولة قائمة على املشروع احلضاري الذي جيسد هوية ا�تمعد -

 .دولة قائمة على أساس القدرة و الكفاءة -

ويف اعتقادي انه آن األوان لتدعيم فكرة االنتقال من دولة النخبة إىل دولة ا�تمع ، ذلك الن التكاليف احلضارية         

يام دولة ا�تمع املرتكزة على مبادئ أساسية كربى أمهها مبدأ الشورى ، مبدأ الستمرار دولة النخبة كبرية جدا األمر الذي يتطلب ق

  .)3(اإلنسان العدل ،مبدأ املساواة ، مبدأ احلرية ، مبدأ كفالة حقوق 

  الدور اإلرشادي للدولة  -2

لزمة فإ�ا خمولة بتعزيز إن الدولة بوصفها مؤسسة إرشادية و تربوية إىل جوار أ�ا مؤسسة سياسية و إدارية و ذات قرارات م    

منظومة القيم و األخالق يف نفوس الناس و خاصة عندما يتعلق األمر بالعمل التجاري ، فالبد للدولة من ترسيخ بعض القيم و 

منها قيمة الصدق، و قيمة اإلحسان، و قيمة اإلتقان و قيمة الوفاء، كما أن هناك  قيم حمكمة يف العمل التجاري منها قيمة 

  .)4(بة و قيمة املراقبة الذاتية و قيمة التعاون و التطوع، و قيمة االستقامة و قيمة اإليثار و قيمة العملاحملاس

و يتجلى الدور اإلرشادي للدولة من خالل أدوات السياسة االقتصادية اليت تستخدمها يف حتقيق جممل األدوات االقتصادية     

  :اليت ميكن إبرازها يف النقاط التالية

تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي عن طريق توفري املعلومات ومساعدة األفراد يف االستثمار األموال بواسطة  مدى  -

  .العديد من اإلجراءات واآلليات الرقابية املنجزة بشكل شفاف

موال أن تقدم الدولة بتخطيط استثمار امللكيات العامة فيما يعود بالنفع العام ،حيث ميكن للدولة أن تستثمر أ  -

  .القطاع العام يف مشروعات تعود بالنفع لألفراد

  استعمال الزكاة كأداة لتحفيز بعض أوجه النشاطات االقتصادية اليت حيتاجه ا�تمع -

  )5(. رسم السياسة النقدية يف الدولة عرب سياسة االئتمان فيها وحركة النقد داخل الدولة -

  الدولة و النظام الضريبي االجتماعي  -3

  :عية الضريبة تنطلق  من العالقة اليت ترتبط ما اجلباية و الدولة و ا�تمع ، كما يربزه الشكل التايل إن اجتما   

  عالقة الجباية بالدولة والمجتمع   01الشكل رقم 

 

 

تحدد بناءا و انطالقا من إشكالية العالقة ما بني اإليرادات و النفقات فإن إرساء هيكلة النظام الضرييب االجتماعي للدولة ي    

من جهة أخرى، و انطالقا من ) منخفضة /مرتفعة ( من جهة و على درجة التدخل ) منخفضة / مرتفعة ( على درجة التقومي 

 : لة اجتاه الضرائب كما يربزه اجلدول التايل و هذا فإنه ميكن تصور أربعة أشكال للد

 المجتمع الجباية الدولة
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  مستوى التقييم و التدخل للدولة]  01[الجدول رقم 

  توى التدخل مس          

  مستوى التقويم

  مرتفع  منخفض

  أزمة على مستوى ضرائب الدولة  حرية الدولة  منخفض

  دولة متدخلة  دولة مبذرة  مرتفع

 ,Marc Leroy, Essai de sociologie de réforme fiscal ;Regards Croisés sur le System fiscal:المصدر

L’harmattan ,France,2005,P : 74.  

      

معدل الضرائب  أنالسياق يربط  فرانسيس فوكو ياما بني معدل الضرائب املقتطعة  ومدى قوة الدولة ، حيث يعترب  يف نفس

وجود عالقة  إن. املقتطعة مقياسا ملدى الدولة خصوصا بالنسبة للدول ذات املستويات العليا من الناتج اإلمجايل احمللي لكل فرد 

السلبية ملدى تدخل الدولة املفرط يف  اآلثار إىلرييب ومستوى التطور االقتصادي يشري عموما اجيابية قوية بني نسبة االقتطاع الض

  )6(األكرب  االجيابية للقدرة اإلدارية باآلثارانه يتعدل على املدى البعيد  إالمشوليته ، 

ديثة تتناسب و مدى األثر و لذلك جيب أن ال تبقى الدولة حبيسة الدور التوجيهي و اإلرشادي يل جيب أن تؤسس ألدوار ح

، ومن أمهها آفاق تطبيق و باألخص تلك األدوار املرتبطة بأفاق التنمية املستدامة  الذي خلفته األزمة املالية العاملية األخرية، 

  .االسرتاجتيات املالية  اخلضراء 

 .في كيفية االلتزام بالقيم و األخالق الدور الرقابي للدولة  -4

األنشطة االقتصادية كمراقبة اإلنتاج و اإلشراف على املبيعات و منع أنواع الغش يف املبيعات أو األوزان أو تشرف الدولة على     

  )7(األسعار و احتكار السلع و مراقبة األسباب اليت تؤدي إىل حفظ الصحة العامة

الوسيلة األجدر بالتطبيق يف الوقت احلايل  و يف رأيي أن الرجوع إىل مؤسسة احلسبة اليت عرفتها العصور اإلسالمية الذهبية يعد    

ملا هلا من أمهية يف القضاء على الفساد االقتصادي ، بل أن وجود مؤسسة احلسبة يساهم يف زيادة عوائد االقتصاد الوطين الناجتة 

 احملفز الذي يساعد عن رفع كفاءة األداء و زيادة عناصر اإلنتاج و سيادة املناخ االقتصادي و االجتماعي و السياسي اإلجيايب

.)8(على إحداث حركية اقتصادية إجيابية
  

 ضمان حيوية الحركية االقتصادية دور الدولة  في   -5

وجتلى هذه الفكرة يف أمهية اإلنفاق العام و التأثري على حجم الطلب بواسطة أدوات السياسة املالية بصفة عامة و السياسة     

، حيث  األخريةاالقتصادية  واملالية العاملية  األزمةهذا الدور قد تعاظم بشكل رئيسي بعد  إنويف اعتقادنا . اجلبائية بصفة خاصة

  )9( .وان تضمن ديناميكية احلركية االقتصادية  األعظمتكون هي السوق  أنمن واجب الدولة   أصبح
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  .الشراكة الذكية خدمة لإلبداع االقتصادي  والمالي إقامةدور الدولة  في   -6

و يرافق هذه التحوالت اقتصاد املعرفة مع  فأكثر أكثرالشراكة الذكية هذا يندرج يف تكامل اقتصادي يزداد اتساعا  امةإقإن    

و معاجلة نشر املعرفة ، و تصبح اجلاذبية و  اإلبداعالطابع املادي املتنامي للمبادالت وخللق القيم املضافة احلامسة يف ميدان  إزالة

  . اط يف هذه احلركيات اجلديدةالتنافسية ضرورة لالخنر 

إن النمو االقتصادي املرتكز على التكنولوجيا يعد ظاهرة فريدة من نوعها ، ذلك إن الدول اليت تتمتع بالتقدم التكنولوجي أكثر 

اع االقتصادي مالئمة ملزيد من االبتكار مما يؤدي إىل اتساع اهلوة بني من ميتلكون التكنولوجيا و من ال ميتلكو�ا ،و يتطلب اإليد

و املايل املرتكز على االبتكار التكنولوجي املزيد من عناصر البنية التحتية املادية ، و املالية ، و االجتماعية و يظهر تزايد هذه 

املتطلبات أكثر مع الدول املتقدمة ، أما الدول النامية اليت تتلمس طريقها يف ظل موارد حمددة واحتياجات متعددة فسوف تفشل 

  االبتكار يف 

و األسوأ  من هذا انه مهما حظيت هذه الدول مبواهب فإ�ا معرضة لإلغواء اخلارجي و هلذا فانه بات الضروري على الدول  

النامية االندماج يف مركبة  الشراكة الذكية اليت تعد بتحقق أقصى درجات التأثري أل�ا تستطيع أن تساعد على توحيد االهتمامات 

  )10(مل مشرتك للقيام بأفعال مجاعية لغرض مواجهة أية تأثريات خارجيةو تشكيل موقف و ع

 :وذلك عن طريقحماية األسواق التجارية و تأمين المنافذ المالية دور الدولة في   -7

 مواجهة اإلغراق  -

  تنفيذ تدابري احلماية -  

  .حلرمتابعة الواردات املعفاة من احلقوق اجلمركية يف إطار اتفاقيات التبادل ا  -

 .مكافحة تبيض األموال  وحتويلها   -

االقتصاد األخضر في ظل  الدولة  دور :ثانيا   

يف إطار البحث عن نظام اقتصادي جديد اليكون الوصول إىل الثراء املادي فيه بالضرورة على حساب تنامي املخاطر الضريبية 

فكري يف إعادة توجيه االستثمارات العامة مبا ينعكس إجيابا على ترقية والندرة االيكولوجية  ، واملفارقات االجتماعية ، فانه ينبغي الت

  .الكفاءة االستخدامية للموارد متاشيا ومتطلبات االقتصاد األخضر 

على انه االقتصاد الذي ينتج عنه حتسن يف رفاهية اإلنسان واملساواة  ولذالك يعرف برنامج األمم املتحدة االقتصاد األخضر

حني يقلل بصورة ملحوظة من املخاطر البيئية وندرة املورد االيكولوجية ، غري إن االنتقال إىل االقتصاد األخضر  االجتماعية ، يف

يتطلب ظروفا متكينية معينة  تتشكل من اللوائح والسياسات والدعم املادي واحلوافز واهلياكل القانونية والسوقية الدولية  

فان أهم قيمة يدرك أمهيتها مفكرو االقتصاد األخضر هو قيم الرأس املال الطبيعي  وبرتوكوالت املساعدات والتجارة ، ولذلك

  .)11(واالستثمار فيه

أن الدول و املؤسسات تسعى جاهدة  يف البحث عن أفضل الطرق و السبل لتحقيق االقتصاد األخضر تتزايد يوما بعد يوم 

  :الرئيسية التالية األهداف بعني االعتبار أخذااالجتماعية فضال عن تعظيم املنافع  بكفاءةبالعمل على ختصيص املوارد 
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  .تعزيز النمو االقتصادي -

  .زيادة فرص العمل  خلق الوظائف اخلضراء  -

  )12( .حتقيق إمكانية  امليزة النسبية يف األسواق العاملية  -

" ة االئتمانية الوطنية لديها و بغية التوسع يف الرئيسي لإلسرتاجتي يف ذات السياق جعلت مجهورية كوريا من النمو األخضر املوضوع

و هي عبارة عن جمموعة من التدابري ملواجهة األزمة االقتصادية ، عكفت احلكومة على مباشرة " الصفقة اخلضراء اجلديدة 

  األخري الغري انه يف)13(.  )مليار دوالر  84( تريلون كوري 91إسرتاتيجية طويل األجل تتعلق بالنمو األخضر و استثمرت 

  .)14( ميكن أن خيتلف اثنان على أن جودة البيئة  ترتبط  خطيا مع  التلوث 

أما بالنسبة للدول العربية فان معظمها يعاين من ارتفاع تكلفة اآلثار البيئية  كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل وقد تصل إىل 

يف جمال املياه والصرف الصحي ، يف حني أن   % 5.36صل إىل يف اليمن ، تليها الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة ت 15.04%

، بينما تسجل جزر القمر اعلي نسبة يف جمال تأكل الرتبة إذ تصل إىل % 2.82تكلفة التلوث الصحي يف العراق تصل إىل 

  :مثل ما يربزه اجلدول التايل  % 3.86

  

  - بعض الدول العربية– 2008المحلي اإلجمالي لسنة تكلفة اآلثار البيئية كنسبة من الناتج :    02   الجدول رقم

  تأكل التربة  المياه والصرف الصحي  التلوث الصحي  الدولة

  0.37  0.37  0.97  الجزائر 

  3.86  0.52  -  جزر القمر 

  0.88  0.49  2.02  مصر 

  1.82  0.83  2.82  العراق 

  0.67  0.57  1.32  األردن

  1.44  3.99  0.67  تونس 

  1.23  15.04  0.57  اليمن  

  1.37  5.36  0.76  الضفة الغربية وغزة 

  -بتصرف -  2013عن تقرير التنمية العربية ، املعهد العريب للتخطيط ، الكويت ، : املصدر 
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  .أدوات السياسة البيئية والبعد االقتصادي للضرائب الخضراء واإلعانات المالية :لمحور الثانيا

  البيئية  السياسات االقتصادية و المشكالت : أوال

  أثر السياسات االقتصادية على البيئية    -  1            

ألدوات السياسة االقتصادية انعكاس كبري على الكثري من القطاعات و من األمهية ميكن اإلشارة إىل العالقة بني هذه إن 

  .وايل يبني الروابط الشاملة البيئية  السياسيات و البيئة و اليت تظهر يف شكل روابط يستخدمها صانعوا السياسات و اجلدول امل

  السياسات االقتصادية والمشكالت البيئية:  3الجدول رقم 

 شروط تدخل السياسات لتسهيل

 االنعكاسات البيئية االيجابية 

 السياسة االقتصاديـــــــة  االنعكاسات البيئية المحتملة

الظروف التطبيقية و املؤسسية و -

و ضرائب التطبيق املالئم لنفقات 

  املستخدم 

  

محاية النفقات االجتماعية و البيئة -

  .احلساسة 

  

اإللغاء و الكامل للدعم و إدخال  -

  األسعار اليت تعكس التكلفة االقتصادية 

  

 .محاية الفقراء  -

الضغط على استعادة التكاليف  -

  األعلى يف اخلدمات و حتسني آلية 

  .مجع الضرائب و هو آثر إجيايب 

  

 االتفاق على البيئة التحتية اخنفاض يف-

للبيئة و محاية املوارد الطبيعية و تعزيزها 

و استخدام أكثر كفاءة للموارد الطبيعية 

و ختفيض التلوث و هذا كذلك أثر 

  .اجيايب 

  

زيادة التلوث بسب استبدال الوقود -

 .الوسخ 

  

  

  

السياسة املالية اليت �دف إىل ختفيض 

فافية و اإلنفاق احلكومي و زيادة الش

 إصالح النظم الضريبية 

  من الباحث  –بتصرف – 56ص  2010دار الخلدونية ، الجزائر . أحمد حمو .االقتصاد البيئي ، منصور اوسرير : المصدر 

  

  األدوات االقتصادية للسياسة البيئية   -2

خذ بعني االعتبار للتكاليف االجتماعية تعمل األدوات االقتصادية على إدخال اآلثار اخلارجية  عن املشاكل البيئية و عدم األ

النامجة عن األنشطة االقتصادية باالعتماد على قوي السوق و ذلك من خالل التأثري على نفقة اإلنتاج اليت تنتقل كال أو بعضها 

ك عن طريق ما إىل أمثان السلع و اخلدمات املنتجة و من مث تؤثر على هيكلها النسيب و هذه بدورها قد تؤثر على حجم االستهال

)15( بعرف باحلوافز و املثبطات و تنقسم هذه األدوات إىل ثالثة أقسام 
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  الضرائب اخلضراء -

  اإلعانات اخلضراء  -

  تمادات اخلضراء  العا -

 إىل ويف اعتقادي انه جيب الرتكيز على الضرائب اخلضراء ملا هلا من أثار مالية مباشرة على تطور االقتصاد األخضر ، إضافة

  .انات القروض بشروط مواتية للسياسة البيئية اإلع

  البعد االقتصادي للضرائب الخضراء واإلعانات : ثانيا 

  مفهوم  وأهداف الضرائب الخضراء:   1-1

و غرامات كفئة  أساسية نظرا  ضرائب إىلتصنيف األدوات االقتصادية حلماية البيئة  االقتصادية متحسب منظمة التعاون و التنمية 

  .ا وتكرار تطبيقهالتأثريه

فالضرائب هي املدفوعات اإللزامية غري املعوضة اليت يعود رحبها إىل امليزانية العامة وقد ختصص لغايات غري مرتبطة بأساس     

  .فرض الضريبة

هي تلك الضرائب و الرسوم املفروضة من طرف الدول بغرض التعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه  الضرائب اخلضراءو     

  (16): تتمثل فيما يلي الضرائب اخلضراء تلوث على اعتبار أن احلق يف البيئة هو احلق جلميع األفراد و من مث فإن أهداف ال

املسامهة يف إزالة التلوث عن طريق ما تضمنته اجلباية البيئية من إجراءات عقابية سواء إذا كانت غرامات حالية ،أو  -

 .عقوبات جنائية

أضحت اإلجراءات القانونية وحدها ال تكفي لردع املخالفني وكذا ضعف املوارد املالية  تصحيح نقائص السوق إذا -

 .املخصصة حلماية البيئة

 .ضمان بيئة صحية لكل شخص يف ا�تمع -

 .غرس ثقافة احملافظة على احمليط لدى ا�تمع و العامل -

 .حتقيق تنمية سريعة ذات فوائد مشرتكة -

الضرييب اليت ميكن االعتماد عليها يف مكافحة مشكلة التلوث البيئي و احلد من آثارها السلبية  ولذلك  فان من أهم أدوات النظام

  :، لالستجابة يف �اية املطاف ملتطلبات التنمية املستدمية هي 

 .الضرائب على النفايات الناجتة عن ممارسة بعض األنشطة و القيام ببعض األفعال -

سماح للوحدات اإلنتاجية اليت تقتين أدوات و معدات وتكنولوجيا جديدة تقلل من جمموعة أخرى من األدوات من قبيل ال -

 )17(التلوث البيئي االعتماد على تقنية االمتالك العجل ومعونات االستثمار

" بدأ وقد تتميز اإليرادات الناجتة عنها خبروجها عن م" من يلوث يدفع" إن فلسفة اجلباية البيئية تعتمد باألساس على مبدأ     

جند أن الضرائب البيئية خيصص إيرادها لالستعمال   أنناومبقتضاها ال يتم ختصص اإليرادات السيادية العامة غري " عمومية امليزانية

   .يف األغراض البيئية
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  تحديد الوعـاء الضريبي البيئي   :  1-2

  اختيار المادة الخاضعة -

ال حتديد ضريبة التلوث جيب أن يؤسس على أساس وجود عالقة واضحة إن اختيار املادة اليت تفرض عليها الضريبة، يف جم    

ومنطقية بني واقعة التلوث و تأثريها املادي امللموس، أي يتعني حتديد العناصر داخل الوعاء بشكل حمدد ودقيق وأن تعطي 

يب البيئي تتكون من االنبعاثات ، ولذلك فإن العناصر اليت قد تشمل الوعاء الضري. تعريفات موحدة داخل نطاق احلدود اجلغرافية

  العوادم ، التدفقات و املخلفات الصلبة 

 .و السائلة اليت يلقى �ا يف البيئة

لإلشارة إىل أن هناك من يدعو إىل تأسيس ضرائب على الكربون يف مقابل االلتزام بتقليص االنبعاث ويقدمون لتلك املربرات     

  )18(: التالية

ة أوسع ومن ناحية املبدأ ميكن طرح الرسوم على انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من خالل نظام أ�ا توفر ميزات إداري - 

الضرائب القياسية مع العلم أن إحدى التقديرات النسبية للواليات املتحدة األمريكية تشري إىل أنه من شأن فرض 

  .اجهة يغطي كامل استهالك الوقود احلضري تقريب 2000الضريبة الكربونية على 

احلد من اآلثار السلبية لتدخل أصحاب املصاحل اخلاصة حيث ال جمال للتالعب يف أنظمة االلتزام حبد أعلى  - 

 .لالنبعاث

 .إمكانية التنبؤ بالسعر - 

للكربون كبرية للغاية ومن شان هذا أن خيفف العبء على باقي ) الوعاء( حتقيق عائدات كربى الن القاعدة الضريبية  - 

  .يبية األخرىأنواع األوعية الضر 

 .املواد اليت تستخدم كمدخالت يف العملية اإلنتاجية تعرف كو�ا مصدر تلوث - 

  .املنتجات النهائية اليت يؤدي استهالكها على ختفيض جودة البيئة - 

  :تحديد الجزء الذي تفرض عليه الضريبة - 

عندما تتعادل التكلفة   أي توى معني يف ضريبة التلوث يكون اجلزء الذي تفرض عليه الضريبة هو اجلزء الذي يتعدى مس    

ويقصد بتكلفة الضرر هي التكلفة اليت يتحملها ا�تمع نتيجة عملية التلوث . احلدية لتخفيض التلوث مع التكلفة احلدية للضرر

  .)19( اليت يتحملها ا�تمع يف حماولته لتخفيض التلوث

  :تقدير وعاء الضريبة  -

التلوث يتسىن جلهة االختصاص صياغة وحدات الضرر وترمجتها على شكل جداول  للوصول إىل تقدير لوعاء ضريبة    

  .ومعادالت حتسب على أساس أمهية املخاطر الناجتة عن كل نوع من أنواع امللوثات

 تجربة منظمة التعاون االقتصادي و التنمية دراسة :  1-3
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حالة  153دولة اتضح أنه من بني  14ح على قامت منظمة التعاون االقتصادي و التنمية بإجراء مس 1987يف عام     

حالة منها اعتمدت على ضرائب التلوث، وقد كانت تلك الضرائب  81تطبيقية ألدوات السوق يف معاجلة التلوث البيئي وجدت 

لى برامج أو الرسوم حافزا حقيقيا على حتسني جودة البيئة، إال أن بعضها قد حقق موردا مث استخدامه يف متويل اإلنفاق العام ع

  .حكومية، جزء منها على األقل يتعلق بتحسني البيئة

  :وإذا أردنا معرفة مدى مسامهة اجلباية البيئية يف الناتج احمللي اإلمجايل لبعض دول اإلحتاد األورويب فاجلدول التايل يبني ذلك    

 

  لبعض الدول األوروبية في الناتج المحلي اإلجمالي  الضرائب الخضراءنسبة مساهمة ] 4:  [الجدول رقم  

  2011  2010  2009  2008  الــدولــة

  بلجيكــا

  ألمانيــا

  فــرنسا

  إيطاليــا

  الدانمارك

  هولندا 

2.00 %  

2.3 %  

1.80 %  

2.50 %  

4.20 %  

3.90 %  

2.00 %  

3.00 %  

1.80 %  

2.70 %  

4.00 %  

4.00 %  

2.1 %  

3.00 %  

1.80 %  

2.60 %  

4.00 %  

4.00 %  

2.1 %  

2.46 %  

1.80 %  

2.80 %  

4.10 %  

3.90 %  

  Eurostat :   Taxation trends in the European Union , European commission , 2013 ,p :239المصدر

 

 وإذاوهولندا   الدامنركوحتتل كل من % . 4و % 2بني  نسبة الرسوم البيئية من خالل اجلدول تنحصر أنوما ميكن مالحظته 

  :جند التايل  األورويبالضرائب  يف بعض دول االحتاد  إمجايلكنسبة من  لضرائب اخلضراءاأمهيةمعرفة  أردنا

  

  

  

  

  في إجمالي الضرائب  لبعض الدول األوروبية الضرائب الخضراء  نسبة مساهمة ] 5:  [الجدول رقم 

  2011  2010  2009  2008  الــدولــة
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  بلجيكــا

  ألمانيــا

  فــرنسا

  إيطاليــا

  الدانمارك

  هولندا 

4.40 %  

5.70 %  

4.10 %  

5.90%  

8.80 %  

9.90 %  

4.70%  

5.90 %  

1.80 %  

6.20 %  

8.30 %  

10.40 %  

4.70 %  

5.80 %  

1.80 %  

6.20%  

8.40 %  

10.30%  

4.70%  

5.80 %  

1.80 %  

6.50 %  

8.50 %  

10.10 %  

  Eurostat : Taxation trends in the European Union , European commission , 2013 ,p :239المصدر 

أن نظام املعلومات اخلاص مبنظمة التعاون االقتصادي والتنمية يستخدم تعريفا أوسع نطاقا للضرائب البيئية أو  إىل اإلشارةوجتدر 

االيكولوجية حبيث تتضمن كافة الضرائب ذات الصلة بالبيئة واملفروضة على املنتجات واملالحظ إن استحداثها وتطبيقها حيتاج 

)20( :إىل
  

 بشكل مباشر يف محاية البيئة ضرورة تدخل الدولة  - 

 .ضرورة توفر تقنيات قياس درجة التلوث  - 

 .ضرورة عقد اجتماعي ملكافحة التلوث البيئي  - 

 .عدالة متخصصة يف املسائل البيئية  - 

  : اإلصالحات الضريبية الخضراء:  1-4

عامة هلذه اإلصالحات  قامت العديد من الدول بإصالحات ضريبية �دف إدراج الضرائب البيئية ن وكانت االجتاهات ال

  )21( :كالتايل

 .إزالة وتعديل اإلعانات أو األحكام الضريبية ذات اآلثار البيئية  - 

 .إعادة هيكلة الضرائب ملراعاة االعتبارات البيئية  - 

 .إدخال ضرائب جديدة  - 

ة اليت وفرها وبتحليل اإلصالحات الرائدة يف هذا ا�ال يف دول كالدامنرك وهولندا  جند أ�ا تنطلق من األرضي

 بروتوكول كيوتو ،وكذا االتفاقيات الدولية األخرى الرامية إىل ختفيض انبعاثات الغاز واالحتباس احلراري ، مع اإلشارة

  .إال أن استحداث ضرائب على ثاين اوكسيد الكربون تعد القاسم املشرتك لكافة اإلصالحات الضريبية اخلضراء 

تعرف اإلعانات املرتبطة بالبيئة بأ�ا كل شكل من إشكال الدعم املايل والتشريعي   اء مفهوم وأهمية اإلعانات الخضر :  1-2

)22( ولذلك فان األثر البيئي يرتبط بعد عوامل السيما . من اجل ترقية تنافسية بعض املنتجات أو املناطق لتأهيلها بيئيا 
    

 طبيعة اإلعانة  وهيكل السوق ، ودرجة التنافسية     - 

 بيعة املشاكل البيئية ط     -  

 طبيعة السياسة البيئية     -         
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وميكن ترمجة األثر البيئي لإلعانة يف الشكل املوايل                                     

  .لإلعانات ةاآلثار البيئي.]  2[الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Jean –Philippe , Une fiscalité négative : les subventions nuisibles a l’environnementالمصدر  -1

,Finance Publique N0 114 ,L.G.D.J ,France 2011 , p : 34-35 . 

  

1العالقة  2العالقة   3العالقة    

انبعاثات  معدات ضارة

باستخدام 
حجم النشاط 

1 

اإلیرادات 

 الحدیة 
 اإلعانة

 التكالیف الحدیة 

ع المستفید القطا  

حجم النشاط 

2 

حجم النشاط 

3 

انبعاثات 

باستخدام 

انبعاثات 

باستخدام 

 معدات ضارة

 معدات ضارة

 التغیر الذاتي

شروط 

الطلب 

التصفیة 

بواسطة 

االستیعاب 

بواسطة القدرة 

 االستیعابیة للبیئة

نفقات 

 بیئیة

 آثار تابعة لالقتصاد
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  الخضراء  تا إلعاناآثار  -1-3

اإلسرتاتيجية املعتمدة لتطبيقها ،و صحيح انه جيب ميكن أن تعترب اإلعانات اخلضراء إما فرصة أو حتديا ـ، و هذا يتوقف على 

أن البلدان النامية جيب أن تدرك أن البلدان الصناعية تفرض  السعي إىل حتسني األداء البيئي للمنتجات و عمليات اإلنتاج ، إال

دان النامية يف اجلنوب أن و ال ميكن للبل. اإلعانات املقدمة فيها  معايري بيئية  تستطيع أن تطبقها بفضل الدعم الصناعي أو

.تتحمل هذه اإلعانات بسبب افتقارها للموارد املالية و الفنية و البشرية اليت تدعم االستثمار أو االبتكار األخضر   

ثالث فئات ، هي اجليدة و الرديئة و القبيحة و يف  إىلاقرتح خان و آخرون �جا مثريا لالهتمام ، يستند إىل تصنيف اإلعانات 

سياق ، تشمل اإلعانات اجليدة خمتلف التدابري املعتمدة مثال لتشجيع األنشطة املستدامة مثل البحث و التطوير يف هذا ال

التكنولوجيا البيئية ، أما اإلعانات الرديئة فهي تلك اليت ختفض تكلفة الوقود االحفوري أو مبيدات اآلفات و تسري عموما يف 

.األخضر  االجتاه املعاكس ملا يقرتحه االقتصاد  

و اإلعانات القبيحة تؤدي إىل سياسات مبهمة ميكن أن ينجم عنها أثار اجيابية أو سلبية ، مثل اإلعانات املقدمة لألمسدة و 

الكفيلة بزيادة إنتاجية األراضي و لكنها تزيد من تلوث املياه ، و يف السياسات الوطنية الرامية إىل تطوير االقتصاد األخضر ، 

)23(اإلعانات اجليدة من خالل وضع إسرتاتيجية اقتصادية متماسكة و مستدامة  إىل ألولويةا ينبغي إعطاء  
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  الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة المالية    مالمح تفعيل اإلستراتجية:  لمحور الثالث ا

 األدوات السياسية الرامية إلى تحقيق االستدامة البيئية  :أوال

ألدوات السياسية أن توفر حوافز العتماد ممارسات خضراء يف مكان العمل و استثمارات يف ميكن للحكومات جبمعها بني ا

منتجات و خدمات خضراء جديدة و متثل األدوات السياسية املعتمدة عامال هاما من العوامل احملددة لطبيعة و مدى تأثري تدابري 

  )24( :ات ما يلي االستدامة البيئية يف املستقبل و من املمكن أن تشمل هذه األدو 

األدوات القائمة على السوق مثل الضرائب و الرسوم و الرتاخيص القابلة للتداول و األسعار املضمونة و اإلعانات و  -

أو تزايد طلب  ، السوق مثل ارتفاع أسعار السلع األساسية النادرة إشاراتاألدوات  هذهالقروض بشروط مؤاتية و تعزز 

ومن  املمكن إن تنشط هذه األدوات االبتكار و القدرة التنافسية يف  .دمات اخلضراءاملستهلك على املنتجات و اخل

أو ختفيض اإلعانات  ،ومن املمكن أيضا تعديل .ا�ال التقين إذ توفر حوافز لالستثمار اخلاص و خضرنة املنشات

غري آن جناح األدوات  ،املنشات و األسر املقدمة أصال على املياه والطاقة و املواد اخلام اليت تعيق الفعالية البيئية يف

  .القائمة على السوق يتطلب نظاما فعاال للرصد و مجع اإليرادات و ا إلنفاذ 

و احلصص و االختصاصات و كذلك ،األدوات التنظيمية مثل القواعد و املعايري و سياسات احلد من االنبعاثات  -

 .دامة الكتلة االحيائية واملواد املتجددة األخرىاإلقليمية مثال است أو،القوانني و اللوائح الوطنية 

االستثمارات العامة  تؤدي يف حاالت عديدة إىل تطور بيئة حتتية ذات تأثري قليل على البيئة ا واىل إعادة تأهيل املوارد  -

  .الطبيعية مثل اإلحراج أو األ�ار أو املناطق الساحلية 

  شراء السلع إن تفضل املنتجات املصممة تصميما أكثر سالمة بيئيا سياسات املشرتيات مثال بإمكان احلكومات عند  -

األدوات القائمة على املعلومات مثل وضع العالمات االيكولوجية وإذكاء الوعي واإلنشاء العلين ، وميكن أن تكون هذه  -

تفادة أيضا من إنشاء األدوات فعالة أيضا إذا اقرتن استخدامها بتدابري أخرى مثل الضرائب البيئية ومن املمكن االس

  .مؤسسات لدعم الصناعات ومساعدة املنشات على استيفاء املعايري واحلصول على الشهادات 

 .املبادرات الطوعية اليت ميكنها أن ختفض التكاليف اإلدارية وتكاليف اإلنفاذ  -

أو اسرتجاعها ، سواء يف األدوات القائمة على استحداث الوظائف اخلضراء اليت تسهم يف احلفاظ على نوعية البيئة  -

  )25( .الزراعة ،أو الصناعة ،أو اخلدمات ، أو اإلدارة

  االستخدام العقالني للمورد المالية المتاحة : ثانيا  

األنشطة اليت تؤدي  إىليف إطار معايري التنمية االستدامة  يقتضي توجيهها  املالية املتاحة إن االستخدام االقتصادي اجليد للموارد

  )26(دة اإلنتاج  والرتابط مع باقي قطاعات االقتصادإىل زيا

 إنويف اعتقادي . مع مراعاة الشروط البيئية من حيث ترقية االستثمار األخضر يف جمال إنتاج وتسويق السلع الصديقة للبيئة 

خضر  يعد خيارا عمليا وإدراجها يف صندوق جديد يدعى الصندوق األ-حالة الدول النفطية  –اقتطاع جزء من العائدات البرتولية
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توظيفا ته دعم املؤسسات االقتصادية الصديقة للبيئة حفاظا على رحبيتها يف  أهمللبدء يف تطبيق اإلسرتاجتية اخلضراء وستكون 

  :وذلك من خالل تنفيذ اإلسرتاجتية اخلضراء التالية .مواجهة خماطر بيئة اإلعمال واملنافسة الشرسة 

  

  حالة الدول العربية لخضراء في مجال الطاقات البديلة المتجددة و غير المتجددة ااإلستراتيجية المالية :   -1

  - نموذجا- إستراتجية البيئة والتطبيقات الخضراء في دولة اإلمارات العربية المتحدة : 1-1

بالتنمية متعلقة جهات عند تطويرها إلسرتاتيجيها اخلاصة بالبيئة والتطبيقات اخلضراء تو  لقد اعتمدت دولة اإلمارات العربية املتحدة

 )27( :كالتايلستة أهداف إسرتاتيجية   ضمن إسرتاجتية شاملة تسعى إىل حتقيقاخلضراء 

   تعزيز التنافسية االقتصادية ودعم االبتكار :الهدف األول        

   جذب االستثمارات وخلق فرص عمل للمواطنني :الهدف الثاني       

  ياة عالية مستدامة حتقيق جودة ح :الهدف الثالث       

   حتقيق كفاءة استخدام املوارد الطبيعية واالقتصادية :الهدف الرابع       

  تعزيز األمن الوطين يف جمايل الطاقة واملياه  :الهدف الخامس       

  . تعزيز مسعة الدولة عاملياً واحلفاظ على املركز القيادي يف أسواق الطاقة العاملية :الهدف السادس       

دارة البی��ة ٕاضافة  ٕاىل ذ� فان دو� إالمارات العربیة املت�دة وضعت �ر�جما اسرتاجتیا لت�ٔهیل اكفة القطا�ات �لحصول �ل شهادة ��زو لنظام االٕ 
14001 .  

   2032سنة   العربية النفطيةاإلستراتيجية الخضراء في الدول  أفاق:   1-2     

املصدر األول للطاقة يف أغلب جماالت التنمية إال أن بعض املؤشرات توحي بتقادم هذا املصدر بالرغم من أن الثروة البرتولية تعترب 

  )28(.أخرىالبيئة من جهة  تلوثاهلام من الطاقة حيث درجة الغناء من جهة و من حيث درجة 

ارها يف جمال الطاقات البديلة و لذلك فإنه ينبغي التفكري إىل ما بعد هذه املرحلة من خالل استغالل املوارد املتاحة و استثم

  :املتجددة و غري املتجددة و ذلك بالرتكيز على 

  .الطاقة الشمسية  -

  .الطاقة املائية -

  .طاقة الرياح --

  .طاقة احلرارة اجلوفية --

  .طاقة الكتلة احليوية --

  .الطاقة النووية - -

بالرغم من  % 33مبعدل منو   2009-2006 خالل الفرتة أن االستثمارات يف الطاقة املتجددة شهدت منوا يف العامل لإلشارة

  )29(.الكساد العاملي أزمة

عند بعض الدول   2032غاية  اإلسرتاتيجية اخلضراء يف الدول العربية فيمكن ترمجتها يف األهداف العامة املمتدة إىل أفاق إن

  :كاململكة العربية السعودية فيمكن ترمجتها يف اجلدول التايل 
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 المصدرة للنفط األهداف العامة لحصة الطاقة المتجددة في الدول العربية             6:رقم الجدول

ط
لنف

ة ل
در

ص
لم

ل ا
دو

ال
  

 37، منها  2030يف املئة عام  40، 2020يف املئة عام  15، 2015يف املئة من الكهرباء املنتجة عام  6  اجلزائر 

  املئة رياح  يف 3، ) خاليا كهروضوئية ومركزات (يف املئة مشسي 

  2020يف املئة عام  5  البحرين 

  يف املئة رياح  12، منها  2020يف املئة من الكهرباء املنتجة عام  20  مصر 

  2016يف املئة من الكهرباء املنتجة عام  2  العراق 

  3030يف املئة عام  10، و 2020يف املئة من الكهرباء املنتجة عام  5  الكويت 

  2025يف املئة عام  10و  2020يف املئة عام  7، و  2015باملئة من الكهرباء املنتجة عام 3  ليبا 

   2020يف املئة عام  10  عمان 

   2020يف املئة على األقل من الكهرباء املنتجة من الطاقة الشمسية عام  2  قطر 

السعود

  ية 

   2032يف املئة من الكهرباء املنتجة عام  20

  --  السودان 

  --  سورية 

   2020يف املئة من الكهرباء املنتجة عام  7: ، و اب ظيب  2030يف املئة من الكهرباء املنتجة عام  5: ديب   اإلمارات

  2025يف املئة من الكهرباء املنتجة عام  15  اليمن 

  بتصرف   77: ، ص  2012ة عن تقرير  المنتدى العربي للبيئة والتنمية،البيئة العربية خيارات البقاء لسن:المصدر 

  :إرساء قواعد نظام المحاسبة الخضراء :  -2

بعد أن ظهرت احملاسبة اخلضراء على املستوى املؤسسات بإدراج البعد البيئي يف نظمها احملاسبية أو ما يصطلح باحملاسبة اخلضراء 

  .أو ما يسمى باحملاسبة على البيئة 

ازال يتطور من حني ألخر و يتضمن املظاهر للنشاط اإلنتاجي للمؤسسة على املستوى إن نظام احملاسبة اخلضراء ظهر حديثا و م

الكلي و يف الواقع أن املؤشرات القياسية التقليدية من الناتج احمللي اإلمجايل تنظر لألداء االقتصادي من خالل عدسة مشوهة  

  .و االستهالك من موارد رأس املال الطبيعي خصوصا أن مثل هذه املؤشرات ال تعكس مدى ما تستنزفه عمليات اإلنتاج 

و يف الوضع التايل تقيم التغريات احلادثة يف أرصدة رأس املال الطبيعي بقيمة مالية و تدخل ضمن احلسابات القومية و كلما اتسع 

ية النمو و ذلك استخدام مثل هذه املقاييس كلما أضحت لدنيا مؤشرات أصدق للمستوى احلقيقي لنمو الدخل و األعمال و قابل

  .باعتبار أن نظام احملاسبة اخلضراء أر حماسبة الثراء الشامل هي أطر متاحة 
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  :المال الطبيعي  وذلك عن طريق  الرأساالستثمار في مجال : -3

 الغابات  مع استعادة جدواها االقتصادية  إزالةاحلد من  -     - 

 حتقيق مستويات من الصيد على املدى البعيد       - 

 لرتكيز على صغار املالك  يف ا�ال الزراعي ملكافحة الفقر ا -    - 

 : يأشكالها كالتالالمخلفات والنفايات بكل  إدارةاالستثمار في مجال : -4

 .االستخدام والتدوير  إعادة  -     - 

 .وظائف خضراء  إىلترقية وظائف هذا القطاع   -     - 

 : تحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل  عن طريق:   -  5

 الوقود النظيف  إىلضرورة االنتقال  -     - 

استثمار  إنالنقل العام الغري معتمد على احملركات  مع مالحظة انه من املنظور  العاملي تبني  إىلضرورة االنتقال  - 

مليار دوالر  195من حنو  تبدأبقيمة  2050- 2010العاملي سنويا يف الفرتة  اإلمجايلمن الناتج احمللي  24

عن �ج العمل املعتاد يف %  80يساهم ذلك يف تقليل الوقود الناتج عن البرتول بنحو  أنلنقل ميكن يف قطاع ا

 )30(.% 10حني يزيد التوظيف بنسبة 

االستثمار في بناء القدرات والتدريب والتعليم:  - 6  

وحتديد الفرص وترتيب أولويات االقتصاد األخضر قد يستلزم تدعيم القدرة حلكومية على حتليل التحديات  إىلاالنتقال  إن

تنفيذ وإدارة  أنالتدخالت ، فعلى سبيل املثال لقد مت استخدام الضرائب اخلضراء بنجاح من قبل العديد من الدول النامية  غري 

اء قواعد إرس إىلمثل هذه الضرائب  قد ميثل حتديات  مبا قد يستلزم تعزيز القدرة اإلدارية للمسامهة يف تكوين العمال  لالنتقال 

  .على سبيل املثال  الاحلصر ةاملتجددالطاقات 

  

  : تفعيل السياحة البيئية  -7

إن اهلدف األول للسياحة البيئية هو تعلم قيمة الطبيعة  وذلك عن طريق الدفع باجلمهور إىل  احملافظة على الطبيعة وجعلها  

ات الربية ، او الشعاب املرجانية حتت البحر لتكون أقطابا كمتاحف مفتوحة وهو ما يتجلى يف إقامة احملميات الطبيعية للحيوان

  .وتدر أمواال ةسياحية  حتافظ على البيئي

  :تقوية الحوكمة الدولية :  -  8

إن تقوية احلوكمة الدولية يكون عن طريق تطبيق االتفاقيات البيئية الدولية متعددة اإلطراف اليت تقيم اإلطار القانوين واملؤسسي 

  .التحديات البيئية العاملية للتعامل مع 

  الحوافز  الضريبية لخضراء  –إرساء سياسة اإلعانات الخضراء : ثالثا
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اليت عادة ما تستخدم يف » بالنفقات الضريبية« ترتكز السياسة الضريبية اليوم على جمموعة من األدوات وهو ما يعرب عنها 

ية  بيئيا على حنو يزيد من التكيف و التنافسية، ومن بني أهم وتأهيل املؤسسات االقتصاد راالستثمار األخضعمليات دعم 

  :األدوات جند ما يلي 

  : اإلعفـاء الضريبي -1

هو عبارة عن إسقاط حق الدولة عن بعض املكلفني يف مبلغ الضرائب الواجب السداد مقابل التزامهم «اإلعفاء الضرييب     

  )31( مبمارسة نشاط معني يف ظروف معينة

  ) موطن التكليف( وعان من اإلعفاء، إعفاء دائم و إعفاء مؤقت ويرتبط مبكان فرض الضريبة وهناك ن    

  . أو بأمهية النشاط املمارس ، ومدى تأثريه يف احلياة االقتصادية و االجتماعية

االستثمارية إعفاءا  باإلجازة الضريبية وهي تتعلق مبنح املشروعات" وقد يسمى اإلعفاء الضرييب يف بعض األدبيات الضريبية     

ضريبيا لعدد من السنوات ، وهي بذلك متثل حافزا ضريبيا لالستثمار حبيث تزيد من العائد الصايف وحتقق سيولة ذاتية للمشروعات 

  )32(:يف بداية حياته اإلنتاجية و من بني اآلثار اإلجيابية لإلجازة الضريبية جند اآليت

  .عليه املستثمرزيادة العائد الصايف املتوقع أن حيصل  -

 .حتقيق سيولة ذاتية للمستثمر -

 .ميكن أن يتغري اهليكل التمويلي يف صاحل التمويل الذايت -

ولذلك فانه يتوجب على الدولة إعفاء كل املؤسسات اليت تستطيع أن  تنتج وتسوق املنتجات الصديقة للبيئة على أن 

اق فانه  يتعني على هذه املؤسسات تبين اإلسرتاجتية يكون هذا مشروطا مبسك نظام احملاسبة اخلضراء ويف ذات السي

  )33( :اليت تؤدي أي زيادة الرحبية والقيمية البيئية  كالتايل 

 .، أي وصف املعضالت البيئية بعناية  التعريف -

 .،أي احلصول على احلقائق والبيانات اليت حتتاج إليها  لمعلوماتا -

 .ة مصاحلها بأفضل صورة عند اختاذ أي قراراإلطراف اليت جيب مراجع ، أي حتديدلمنتفعينا -

 .، أي التأكد من االلتزام بالقانون والتشريعات البيئية اإلذعان -

 .إمكانية حتقيق الفعاليات بتوفري أو تدوير الطاقة  ،أي الطاقة -

 .، أي إمكانية توفري أو تدوير املواد اليت تستخدمها  الموارد -

 .املنتجات واخلدمات يف املواضع البيئية املالئمة أي إمكانية تسويق  ، المالئمة البيئات -

 :ميكن تقسيم التخفيضات الضريبة إىل األنواع التالية : التخفيضات الضريبية -2

جيب أن تتضمن السياسة  اجلبائية أدوات تؤدي إىل ختفيض معدالت فرض الضريبة على :  التخفيضات املتعلقة باملعدل - أ 

اليت تدرج العامل البيئي يف احملاسبة   واليت تسعى يف نفس الوقت إىل  تبين اإلدارة  تسسااألرباح وبعض الرسوم وذلك لكل املؤ 

 . 14000البيئية مبا يتوافق مع متطلبات االيزو 
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وجيب أن يتعلق األمر بتخفيض األوعية الضريبية  للربح الضرييب لكل : )الوعاء(التخفيضات املتعلقة بأساس الضريبة    -ب

  .درج التكاليف البيئية يف احملاسبة  واعتبارها كأعباء قابلة للخصم  من هذا الربح املؤسسات اليت ت

  .التخفيضات املطبقة على مبلغ الضريبة  - ج

جيب أن يطبق هذا النمط من االهتالك على كل املعدات والتجهيزات املقتناة من طرف املؤسسة : نظـام االهتالك المعجل  - 3

  .تساهم يف التلوث  سالمة البيئية والاليت تتوافق مع معايري ال

يف هذا اإلطار جيب أن تعطى للمؤسسة إمكانية ترحيل اخلسائر املسجلة :  الالحقة اتو السنإمكانية ترحيل الخسارة إلى -  4

  .إىل السنوات الالحقة دون حتديد اإلطار الزمين هلا 

لية إلمدادات الطاقة املتجددة والدعم ا ملايل املباشر ولذلك فان احلوافز املرتبطة بالزمن ومن أمهها التعريفة التفضي

العائد  الستثمارات الطاقة املتجددة أكثر جاذبية ، وميكن / جتعل من منوذج املخاطرة  أنواالستقطاعات الضريبية ميكن 

ية  لإلشارة إن الضرائب اليت تعكس الكلفة االجتماعية الكل أوحتسني مثل هذه احلوافز  عن طريق نظم مقايضة االنبعاث 

اخلدمات  فعلى سبيل املثال وضعت عدد من البلديات  أوإنتاج السلع  أواستهالك  إماتستهدف  إناحلوافز الضريبية ميكن 

  .اهلندية نظام اخلصم من ضريبة األمالك ملستخدمي سخانات املياه اليت تشغل بواسطة الطاقة الشمسية 

  الخاتمة 

ور اجلديد  اهلام الذي ميكن أن تلعبه الدولة احلديثة يف إطار جتسيد وظائفها من اجل تبين الد هذه الدراسةلقد تناولنا يف 

اخلضراء البديلة  ضمن مسار االقتصاد األخضر وهذا لتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة  وقد مت الرتكز املالية  اإلسرتاجتية

ات سيادية يف يد الدولة ، مع ضرورة التوظيف الرشيد للفوائض بالدرجة األوىل على الضرائب اخلضراء وتقدمي اإلعانات كأدو 

أخذا بعني االعتبار الشروط األخرى املكملة لنجاح اإلسرتاجتية اخلضراء  وهي تعد   .عديدة  جماالت يف النفطية  املالية 

رتاجتية تنفيذ الطاقات  كتوصيات إضافية  تأيت استكماال للمقرتحات املدرجة ضمن مالمح اإلطار التصوري آلفاق تطبيق إس

  .البديلة 

  االقتراحات

  )31(:ية لعل أمهها اإلسرتاجتية اخلضراء جيب أن يرتافق مع الشروط املكملة اليت تساير تنفيذ هذه اإلسرتاجت إن حتقيق أهداف

اخلضراء ، ويف هذا مشاركة القطاع اخلاص  ومتكينه من تنويع أنشطته مع  حتفيزه لالستثمار القوي يف جمال األنشطة  –     1

اإلطار جيب على الدولة إرساء قواعد يف كيفية التعامل مع هذا القطاع  من خالل وضع رزنامة تقييميه وفق مؤشرات قابلة للقياس 

.  

من خالل رؤية مجاعية وتشجيع  تتم إال األخضر ال إرساء قواعد االقتصاد تعزيز دور ا�تمع املدين ألنه قد تبني إن– 2

ستقطاب الدعم من خنتلف عناصر ا�تمع ، ومنها احلكومات والقطاع اخلاص واملؤسسات اإلمنائية واملالية املتعددة اإلبداع  وا

  .واملستهلكني  اإلطراف
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وإنشاء مناطق للتجارة احلرة  الن توسيع القاعدة الصناعية يتطلب وجود أسواق مشرتكة  ،  تسريع التكامل اإلقليمي– 3

ال من خالل  إقامة مناطق للتجارة احلرة  متهيدا للتكامل االقتصادي ، ومن بني أهم مشاريع وال ميكن أن يتحقق ذلك إ

االقتصاد األخضر اليت تسرع التكامل االقليمى العريب تلك املشاريع املرتبطة بالطاقة اجلديدة واملتجددة  وشبكات البحث 

 .واالبتكار 

ببساطة ميكن حتويل  أساسيا يف مكافحة التدهور البيئي ألنه تثمني البحوث العلمية البيئية  باعتبارها عمال  - 4

ملؤشرات األساسية للبحوث العلمية إىل مدخالت وخمرجات ، وال ميكن أن تكون هذه األحباث فعالة إال عن طريق 

 )34( .استحثاث قواعد معلومات علمية  وجعلها يف متناول الباحثني 

ية اإلعالم البيئي وهذا ملن شانه أن ينمي الثقافة البيئية منذ املراحل األوىل دمج البيئة يف املناهج الدراسية وتقو   - 5

 .للتعليم متاشيا مع اإلعالم البيئي القوي وفق املنشورات والوسائط اإلعالمية املختلفة 
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