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االستفادة منھا في وإمكانیةدراسة حالة بعض الدول -دور الضرائب البیئیة في الحد من التلوث
العراق

منتظر فاضل سعد
كلیة االدارة واالقتصاد  

٢٠١٦یونیو٢٨قبول،  ٢٠١٦ایوم٤:استالم

الملخص
بیئة ، وذلك كعقوبة على تدمیر الررا بیئیا ھو من یدفع ضرائب اكثراكثر ضان مبدأ الضرائب البیئیة یعتمد على ان الذي یحدث

. الملوثةاالنبعاث، وھناك انواع من الضرائب منھا الضریبة على المنتجات وضریبة النفایات او من خالل الممارسات المختلفة
. ااالھمال الطویل للبیئة بجمیع مفاصلھوبما ان العراق مثلھ مثل باقي الدول یعاني من المشكالت البیئیة التي نتجت عن

خرى لتقلیل والضرائب احد الوسائل للحد من الملوثات ومع ذلك لم یطبق العراق ھذا النوع من الضرائب او اي اجراءات ا
ان فرض الضریبة في العراق یواجھ الكثیر من الصعوبات ومنھا صعوبة التوصل الى المستوى إال. التلوث وحمایة البیئة

. ئة وغیرھاثالي للضرائب الحكومیة لحمایة البیالم
.التغیر المناخيالضرائب البیئیة، تلوث البیئة، النفایات، حمایة البیئة، الموارد الطبیعیة،:الكلمات المفتاحیة

المقدمة
اقتراح بعض ان زیادة مخاطر التلوث البیئي ادت الى

بنظام الضریبة البیئیة كوسیلة واألخذ، الدراسات االقتصادیة
بأسلوبالبیئي والحد منھ من وسائل مواجھة التلوث 

. اقتصادي
والضریبة البیئیة تعد احد الطرق التي تستعملھا الحكومات 

. للحد من انتاج الملوثات البیئیة والسلوكیات المضرة بالمحیط 
ویعد النظام الضریبي بما یتضمنھ من اشكال مختلفة من 
الضرائب والحوافز الضریبیة احدى االدوات المھمة التي 

االعتماد علیھا في زیادة تفعیل قوى السوق في معالجة یمكن 
مشكلة التلوث في الدول النامیة بصفة خاصة ویشترط ان 

ساوي صفر وذلك لتدعم ثقة تكون الحصیلة الضریبیة ت
. المجتمع

حیث كانت اھم المبررات ھي حمایة البیئة من التلوث 
اعتبار ، باد على التقلیل من التلوث البیئيوكذلك اجبار االفر

ان تكون ثمنا او ربحا تتلقاه الدولة وة ال تعدیان الضریبة البیئ
فمن . منحھم حق استعمال وتلویث البیئةمن الملوثین في مقابل

الناحیة االقتصادیة یتعذر منع التلوث منعا مطلقا وبالتالي ال 
ن وحیدین ھما ینبغي التبسیط لدرجة قصر الخیار على بدیلی

اما اتاحتھ مجانا بدون نفقة یتحملھا .الخطر التام للتلوث
. لتلوث فكل من البدیلین غیر واقعيا

اما من الناحیة القانونیة فال مجال لالعتراض على الضریبة 
باعتبارھا ثمنا الستعمال البیئة في حین ان السلطات العامة 
لیس لھا قانونا حقوق استعمال على الموارد البیئیة تماثل 

. ھا ال یتعدى مركز المسؤلالن مركزحقوق المالك

: ضیة الدراسةفر
: نطلق الدراسة من الفرضیة التالیةت

ھل یمكن االخذ بنظام الضرائب البیئیة في العراق على (( 
)) غرار بعض الدول التي نجحت في تطبیقھا 

: ھدف الدراسة
. الضرائب البیئیة وكیفیة تحدیدھاتوضیح ماھیة- ١
لضرائب البیئیة ونجحت ما ھي الدول التي طرقت باب ا- ٢

. في تطبیقھا
:مشكلة الدراسة

یواجھ المجتمع تحدیات بیئیة منھا استنزاف الموارد الطبیعیة 
والتلوث والتغیر المناخي وتدمیر البیئات وانھیاراالنظمة 
البیئیة مع زیادة السكان والتطور التكنولوجي مما ادى الى 

ھذه ایجاد طرق للحد من التلوث وحمایة البیئة وكانت احدى 
. السیاسات ھي الضرائب البیئیة

:مفھوم ونشأة الضرائب البیئیة:أوالً 
: النظام الضریبي البیئينشأة-١

اصبحت الضریبة البیئیة من انجح االدوات والوسائل 
االقتصادیة الحالیة لحمایة البیئة ووسیلة رادعة لتخفیف 

وقد لقي استخدام . غط على الموارد البیئیة وتلویثھاالض
الضریبة البیئة في مكافحة او الحد من التلوث وحمایة البیئة 

، حیث تعود اولى الدراسات واسعا من قبل االقتصادیینتأییدا
. ١٩٢٠صورت مفھوم الضریبة الى عام االقتصادیة التي ت

وذلك عندما نشر االقتصادي البریطاني سییل بیغو في كتابھ 
، حیث Welfare Economicsیة المشھور اقتصاد الرفاھ

خارجي لفعل الالتأثیرعالج االقتصادي  البعد الخارجي او 
. االنتاج او االستھالك
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وكان االساس العلمي في فرض الضریبة البیئیة ھو المبدا 
لوث الدافع االساسي لفرض العالمي الذي یؤكد ان الم

یة ، وقد تطرقت اھم الدراسات االقتصادیة واالجتماعالضریبة
یتحمل عبء التلوث البیئي ھو من یتسبب في احداث " ان من

ولقد تمت صیاغة . )٨ص،٢٠١٣حونیھ بن طبھ، " (لوثالت
principle polluter paysھذا المبدا الشھیر الملوث 

من طرف منظمة التعاون والتنمیة ١٩٧٢والول مرة سنة 
االقتصادیة ویعني ھذا المبدا ان الملوث یجب ان یتحمل

. تكالیف ومحاربتھا ھم الملوثونال
وعموما فان الضریبة البیئة تتمثل في الضریبة التي تسمح 

غالبا ما یتم قیمة نقدیة الستغالل موارد البیئة التيبإعطاء
، بحیث نجد ان المنتجین یلقون بنفایتھم استغاللھا بالمجان

) ، الھواء، االرضالماء(ثة في مختلف عناصر البیئة الملو
. ابلدون مق

لى االقتطاعات ذات الصلة حیث یرتكز ذلك اساسا ع
انھ قد یتسع لیشمل االقتطاعات التي لھا عالقة إال، بالتلوث

ع ببعض طرق تیسیر الموارد الطبیعیة كما ان اوعیة االقتطا
. غالبا ما تكون انبعاثات التلوث

ي في ضوء ذلك تم اللجوء الى وسائل التحفیز الضریب
، اذا طبق نظام الضریبة في العصر الحدیثلحمایة البیئة 

١٩٧٦مرة في الوالیات المتحدة االمریكیة سنة ألولالبیئیة 
ویھدف ھذا النظام الى اعفاء tax expenditureتحت اسم 

جزئي او كلي من دفع الرسوم االیكولوجیة اذا امتثلت 
. المنشات الملوثة الى التدابیر المتعلقة بمكافحة التلوث 

ن االتحاد االوربي دافع خالل اجتماع كیوتو في كما ا
الیابان حول البیئة من خالل  فرض الرسوم والضرائب البیئیة 

وقد سعت . البیئة ومقاومة االحتباس الحراريمن اجل حمایة 
ضریبیة احسن وسیلة لحمایة الدول االوربیة الى جعل ال

، مما ادى الى ان تصبح ھذه الطریقة افضل وسیلة البیئة
، وقد قامت بعض یة على المستویین الدولي والوطنيبائج

لبیئیة مثل مصر، الدول العربیة باصدار قانون الضریبة ا
.د(الجزائر، تونس، المغرب، سوریا، الدول الخلیجیة

. )٣٤٥، ص٢٠١٤مصطفى یوسف كافي، 

: مفھوم الضرائب البیئیة-٢
مرة من قبل االقتصادي ألوللقد عرفت الضرائب البیئیة 

، والذي وضح ان التكلفة Arthur Pigouاالنكلیزي 
الواقع ان (وث تفوق التكلفة الخاصة  للملوث االجتماعیة للتل

، یوفرون نقودا عن طریق التلوثألنھمتكلفة الملوثین سالبة 
رسوم بیجو وھذه ھذه الضریبة تعرف  باسم موأصبحت

عبداالمیر عبدالحسین شیاع وقاسم . د(ھي الضریبة البیئة
.)، ص٢٠١٨اظم حمید الربیعي، ك

نقود تدفع عن كل وحدة تلوث یتم تولیدھا وتكون - أ
ث عند مستوى مساویة الى الضرر الحدي للتلو

. الكفء لتولید التلوث
یتم فرض الرسوم البیجو بواسطة الحكومة والتي - ب

ة على تتولى جمیع ایرادات الرسوم تعمل عاد
.مقدار كفء من التلوثتوثیق 

في حالة العدید من الملوثین تتطلب الكفاة في - ت
التحكم في التلوث وان تكون التكلفة الحدیة متساویة 
لجمیع الملوثین ولكن بشرط ان یكون اسھام 

االنبعاثات من كل ملوث في االضرار بنفس 
. الحدیات المتساویةمبدأة ھذا ھو الطریق

د لسلعة في السوق ان المحتكر ھو المزیج الوحی- ث
السلع إلنتاجكما انھ یقوم بالتلوث كناتج عرضي 

فان الرسوم البیجوفیھ قد تجعل االمور اسوء 
وسترفع الرسوم البیجوفیھ تكالیف االنتاج ومن ثم 
ینخفض ناتج السلعة المحتكرة اكثر من ذي قبل مما 

.عدم الكفاءة المرتبطة باالحتكاریزید من
تاج التلوث اذا وضعت في حالة المحتكر في ان-ج

رسوم انبعاثات متساویة الى الضرر الحدي فان 
المحتكر سوف یدفع الرسوم الى االسفل دون 

فض االنبعاثات دون مستوى الرسوم البیجوفیھ وتنخ
. المستوى الكفء

وعلیھ یمكن تعریف النظام الضریبي بصفة عامة على انھ 
من االستقطاع مجموعة القواعد القانونیة والفنیة التي تمكن 

الضریبي في مراحلھ المختلفة انطالقا من تحدید المادة 
، اما الضریبة بوجھ اضعة للضریبة وحسابھا ثم تحصیلھاالخ

اھمة عام فھي عبارة عن اقتطاع نقدي اجباري من االفراد مس
بن حبیب . محمد، دبن عزة ( في اعباء الخدمات العامة

. )٤عبدالرزاق، ص
البیئة تتمثل في الضریبة التي تسمح وعموما فان الضریبة 

غالبا ما یتم قیمة نقدیة الستغالل موارد البیئة التيبإعطاء
، بحیث نجد ان المنتجین یلقون بنفایاتھم استغاللھا بالمجان

دون ) ماء، ھواء، ارض(وثة في مختلف عناصر البیئة المل
اساسھ على االقتطاعات مقابل ومجال الضرائب البیئیة یرتكز

. ت الصلةذا
اما بالنسبة لمنظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة فقد عرفتھا 

بكونھ ذات بانھا جملة االجراءات الجبائیة التي یتسم وعائھا 
. تاثیر سلبي على البیئة

او انھا مجمل الضرائب المرتبطة بالبیئة والتي تمتاز عموما 
بكونھا اقتطاع اجباري بدون مقابل یندرج ضمن وعاء یھدف

. )٨،ص٢٠١٣حونیھ بن طیبھ ،(من خاللھ حمایة البیئة 
: اھداف فرض الضریبة-٣

ھناك مجموعة من االھداف التي یسعى المشروع البیئي 
سب التلوث وحمایة البیئة ومنھا الى تحقیقھا من اجل تقلیل ن

- ) : ٣٥٢،ص٢٠١٤مصطفى یوسف كافي ،.د(
ان فرض الضریبة یھدف الى حمایة االنسان - أ

اسبة الخالیة من كل الظروف البیئیة المنبتوفیر 
، بل ان ھذا الھدف كان وراء مظاھر التلوث

، وذلك مرتفعةبأسعارمناداة بفرض ضریبة ال
، لتي تقوم علیھا السیاسة الضریبیةتطبیقا للقاعدة ا

وھي قاعدة بنسبة سعر الضریبة التي تعني من 
معقولة بأسعارناحیة ان الضریبة ینبغي ان تفرض 

سبة الى السلع ذات االستعمال الشائع وھي تلك بالن
السلع التي ال یترتب علیھا كفاءة عامة أي اثار 
ضارة وتعني من ناحیة اخرى ان الضریبة تفرض 

. مرتفعة على السلع االكثر ضررابأسعار
المساھمة في ازالة  التلوث من خالل االجراءات - ب

العقابیة التي یتضمنھا فرض الضریبة البیئة سواء 
كانت غرامات مالیة او عقوبات جنائیة یتعرض لھا 

. لھابأضرارالمخالف لقواعد البیئة والمتسبب 
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التكالیف
الحدیة التكالیف

للمعالجة 
االضرار الحدیة 

Pكمیة التلوث 

t

Cost Benefits MNPB MEC

o Q

MNPB-t*

ان فرض الضریبة وسیلة تجبر االفراد والشركات - ت
: یة على ان تسلك احد السبل الثالثة االت

اما التوقف تماما عن النشاط الملوث
.للبیئة

 او ان تتحمل تكالیف نشاطھا الضار
للبیئة بحیث یتم استخدام حصیلة 

لتي الضریبة في معالجة االضرار ا
. السلوك البیئي الضاریسببھا

یامھا ان یبحثوا عن حلول فنیة تكفل ق
. دون تلویث للبیئةبأنشطتھا

والملوثة للبیئة الحد من االنشطة الخطیرة- ث
باعتبارھا اصبحت مكلفة جدا وبالتالي فسیحاول 
المسببین للتلوث العمل بجدیة لمنع وتقلیل التلوث 
النھ اصبح یشكل عبء اقتصادي ومالي علیھم في 

. حالة تسببھم او مساھمتھم بالتلوث
فرض الضریبة یوجد الحوافز والمشجعات من -ج

یةاجل التخلص الصحي من النفایات الصناع
. الخاصة او الخطیرة وعدم تخزینھا

لبیئة التي نعیش فیھا من ایجاد السبل الكفیلة بوقایة ا-ح
. االضرار

ایجاد وتوفیر المصادر المالیة الجدیدة لحمایة -خ
. ومعالجة البیئة وتخلیصھا من النفایات واالضرار 

ایجاد الوسائل والطرق التي من خاللھا نحافظ على -د
ة للمجتمع وصوال الى تحقیق تحقیق التنمیة السریع

بادامة الموارد لالجیال التنمیة المستدامة الكفیلة
. القادمة

ان فرض الضریبة للحد من التلوث یؤدي بالمكلف -ذ
. ى االتجاه نحو التقلیل من التلوثبادائھا ال

غرس الثقافة البیئیة في المجتمع والتي تضمن -ر
المحافظة على البیئة وتجنیبھا كل االضرار 

.  یجة الجھل البیئيلتھالك الذي قد یصیبھا نتوا
حیحة لكل شخص في المجتمع ضمان البیئة الص-ز

. والعالم
اذن یعتبر التلوث Pigouوحسب ما طرحھ االقتصادي 

من االثار الخارجیة السلعیة التي تضر بالبیئة وتحدث اختالف 
ولذلك ھناك بعض . بین التكالیف الخاصة واالجتماعیة 

البیئیة وھذا في حل المشكالتPigouالمالمح التي طرحھا 
. ما یتم طرحھ الحقا

:قیاس الضرائب البیئیة: ثانیاً 
لمشكالت البیئة یتمثل حال لPigouاقترح ١٩٢٠في عام 

فل ادخال االثار ، تكي فرض ضریبة على االنشطة الملوثةف
، او بعبارة اخرى تكفل تضمین التكالیف الخارجیة للتلوث

صة للمنتجین المتسببین الخارجیة للتلوث ضمن التكالیف الخا
. في التلوث

ل السوق والتخصیص وھذا االمر یؤدي الى تصحیح فش
، ویتمحورلك الحد من التلوث البیئياالمثل للموارد، وكذ

ل الضریبة ان یكون معدالحل بیغو فیان اساسا حول ضرورة
، لیكون باالمكان التخفیض من دالة مساویا لالضرار الحدیة

التكالیف االجتماعیة التي ھي عبارة عن مجموع االضرار 
البیئیة وتكالیف المعالجة وتكون الضریبة المثلى حسب بیغو 

، اي یض التلوث عند المستوى االمثل لھالى تخفعندما تؤدي
: وكما في الشكلین التالیین*Pعند 

)١(شكل رقم 

Source: Kerr,S,2001,Ecological tax Reform,
Report prepared for the Ministry of
Environment, motu, Economic and public
policy Research, Newzealand , 23 January.P5-
7.

وفي الحقیقة ان ضریبة بیغوفیان المثالیة من الناحیة 
النظریة في انھ ال یوجد رسم حقیقي یمكن ان یقترب من 

وبدال من . الناحیة النظریةفیان الصحیحة من ضریبة بیغو
الحل المثالي للتلوث والضرائب المثالیة فاننا نسعى للتحدث 

. ن التلوثعن المعدالت المقبولة م

.ضریبة التلوث المثالیة:)٢(شكل رقم 

انھ اذا ما تم فرض ) ٢(یتضح من خالل الشكل رقم 
ضریبة على كل وحده من معدل الفعالیة التي تؤدي الى 

فیمكننا ان نرى ان  مثل *tالتلوث وجعلنا الضریبة مساویة لـ 
الى السیار MNPBتلك الضریبة سوف یكون لھا اثر تحویل 

MNPB-T* وببساطة فیمكن ان تدفعt* على وحدة من

P*

Q*

t*
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وحدات نقدیة 

CMT)(منحنى التكلفة الحدیة للمعالجة 

وحدات التلوث 
المعالجة 

o K

M
t

*tفعالیة بحیث ینخفض صافي المنفعة الحدي بقیمة وحدات ال
وسوف یھدف المتسبب بالتلوث الى تعظیم صافي المنافع 

. *Qالخاصة الخاضعة للضریبة ویطرا ھذا عند النقطة 
ضریبة مثالیة نظرا النھا تحقق الحد *tوتشكل الضریبة 

. *Qالمثالي االجتماعي عند النقطة 
؟ انھا تساوي *tیتم تحدید والسؤال الذي یطرح نفسھ كیف

MECا یعرف بضریبة بیغوفیان وھذا م. عند الحد االعلى
أي الضرر ( التي تساوي التكلفة الحدیة الخارجیة . المثالیة
. عند الحد االمثل   للتلوث) تلوث ال/ الحدي 

وتشیر دالة الضرر الى كیفیة تباین التلوث مع مستوى التلوث 
. النقدیة لذلك الضررjھي قیمة الذي یتم التسبب بھ وما 

ة التي ویجب ان یكون من الممكن ربطھا مع مستوى الفعالی
. یقوم المتسبب بالتلوث بھا

حاجة بألننادالة الضرر نظرا إلیجادوھذا یعني اننا بحاجة 
MEC، أي اننا بحاجة لجزء من الى المستوى المثالي للتلوث

).٢(في الشكل رقم 

.ضریبة التلوثتحدید سعر : ثالثاً 
یة، اما ان تكون من المعلوم ان االسعار اوالمعدالت الضریب

قیاس الى الوعاء ، واما ان تكون متصاعدة بال)نسبیة (ثابتة 
. الذي تستند علیھ

ضل استخدام وتطبیق اسلوب وفي مجال التلوث بف
على تجنب ، وذلك الن لھ اثر فعال في تحفیز الملوث التصاعد

یقذفھ في البیئة من ، وبالتالي تدنیة ما مرتفعةاسعار الضریبة ال
. وحدات التلوث

فیما یخص وان القاعدة االساسیة التي یجب ان یرتكز علیھا 
بادخال، ھي ان یسمح ھذا االخیر تحدید سعر ضریبة التلوث
. التكالیف الخارجیة للتلوث

ویمكن استخدام سعر ضریبة التلوث كاداة تمییزیة بحیث 
اسعار منخفضة في حالة عدم تجاوز الحد المسموح یتم فرض 

، كما یمكن زیادة سعر ھ واسعار مرتفعة في حالة التجاوزب
الضریبة على التلوث في بعض المناطق التي تشھد اكتضاضا 
في السكان او بالنسبة النواع محددة من الملوثات وتخصیص 

ن الضریبة بالنسبة للمنشات التي تقام في المناطق البعیدة ع
. وھذا كلھ الجل ضمان حمایة البیئةالتجمعات السكانیة 

وعلیھ یتحدد السعر االمثل لضریبة التلوث من خالل عدة 
.)٥٥،ص٢٠٠١محمد حلمي ، طعمة ،(طرق منھا

لحالة المبسطة لفرض ضریبة وتعتبر ا: الطریقة االولى
، بحیث تكون ھذه االخیرة ثابتة وتفرض على كل التلوث

، ویبین النظر عن اجمالي كمیة التلوثصرفوحدة تلوث ب
. التالي كیفیة تطبیق ھذه الضریبةالشكل 

السعر االمثل لضریبة التلوث بطریقة الضریبة :)٣(الشكل رقم 
.الثابتة

یتبین من الشكل اعاله ان الضریبة ثابتة یمثلھا الخط 
، ویتحدد الحجم الموازي للمحور االفقي) *tt(المستقیم  

التي یتعادل عندھا كل ) M(عند النقطة ) k(االمثل للمعالجة 
نى ومنح) CMT(منحنى التكلفة الحدیة لمعالجة التلوث 

التكلفة بما یعادلھ) ot(ویتحدد مقدار الضریبة *ttالضریبة 
، أي ان الضریبة تفرض مساویة الخارجیة لكل وحدة تلوث

. لفة الخارجیة لكل وحدة تلوثللتك
اكبر من التكلفة الحدیة وعندما یكون عبء الضریبة 

، تفضل المنشات تحمل تكالیف معالجة التلوث أي للمعالجة
الحدیة للمعالجة مع ضریبة ، أي تتعادل التكلفة )k(المقدار 
شات دفع تفضل المن) kأي ( ، وبعد ھذا المستوى التلوث

ارنة مع التكلفة الحدیة ، بالمقالضریبة الن تكلفتھا اقل
: جھ ھذه الطریقة جملة من الصعوباتوتوا. للمعالجة

اشكال التلوث تعدد واختالف وحدات التلوث تبعا لتنوع - أ
ا الختالف صور التلوث وطبق) ، الخ كیمیائيفیزیائي، (

، مما یصعب من )ة ، نفایات سائلة او صلبانبعاثات( 
تحدید التكلفة الخارجیة لكل وحدة تلوث والتي یرتكز 

، كما ان تحدید في تحدید مقدار الضریبة الثانیةعلیھا
ر لكل وحدة تلوث یتوجب توفر نظام معلومات متطو

. تتوفروخبرة علمیة وعملیة قلما 
: تكلفة معالجة التلوث وذلك بسببصعوبة حساب- ب

ذلك تشكیلة اختالف طبیعة المنشات الملوثة وك
.المنتجات في كل منشاة

 اختالف الطرق واالسالیب الفنیة والتكنولوجیة
.ألخرىالمستخدمة لمعالجة التلوث من منشاة 

 اختالف المواصفات الفنیة لكل عنصر من
ظروف تواجده ومن عناصر التلوث من ناحیة

. ل البیئیة المحیطة بمصادر التلوثناحیة العوام
 اختالف وتعدد مستویات التخفیض في معدالت

ا خالل الفترات الزمنیة التلوث المطلوب تحقیقھ
. المختلفة

t*
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التكالیف 

CMT)(التكلفة الحدیة للضرر  

حجم 
التلوث 

o

M

CMTالتكالیف الحدیة للمعالجة 

سعر الضریبة لكمیة التلوث 

o
qكمیة التلوث 

N

m

لضریبة فعالة في الحد من لكي تكون ا:الطریقة الثانیة
یخفض ، یفترض ان یشكل معدلھا حافزا للملوث لكيالتلوث

كمیات التلوث الى الحد المسموح بھ اجتماعیا او ما یعرف 
: لتلوث وكما مبین في الشكل التاليبالمستوى االمثل ل

.المستوى االمثل للتلوث):٤(الشكل رقم 

یتحدد معدل الضریبة على التلوث عند تقاطع منحنیات كل 
من التكالیف الحدیة للضرر والمعالجة وعلى ھذا االساس فان 

، او بعبارة ة یكون مساویا لتكلفة تجنب الضررمعدل الضریب
اخرى فان سعر الضریبة قد یبنى على اساس الضرر الذي 

، لیكون حافزا لحث المنشاة ة التلوث في بیئة معینةتحدثھ وحد
على تخفیض ما تقذفھ من وحدات ملوثة للبیئة وعلیھ فان سعر 
الضریبة یتحدد عند النقطة التي تتعادل فیھا تكلفة الضرر 

التكالیف الحدیة لمعالجة الحدي الذي یحدثھ التلوث مع
. التلوث

نالحظ انھ عند الحد الذي ) ٤(ومن خالل الشكل رقم 
تتقاطع فیھ منحنیات التكالیف الحدیة للضرر والمعالجة مع 

، P1الى P0معدل الضریبة تكون قیمة التلوث قد خفضت من 
معدل Mھو المستوى االمثل للتلوث و P1وبالتالي یكون 

الضریبة االمثل وعند ھذا تكون الضریبة قد حققت ھدف 
لت المتسبب یتحمل مسؤولیة كفاءة في الحد من التلوث وجعال

. تلویثھ

وھذه الطریقة ایضا تنطوي على صعوبات ترتبط اساسا 
، وھذا لكون تقییم اضرار التلوثألضراركل التقییم النقدي بش

انیات غالبا ما التلوث یتطلب معلومات ومعطیات وكذلك امك
. تكون غیر متوافرة

میز سعر او معدل الضریبة المحددة وفقا یت: الطریقة الثالثة
ال علیھ في الطریقیتین اكثر دقة كما ھو الحبأنھلھذه الطریقة 

. لنا الحقایتبینالى مرونتھ على نحو باإلضافة، ھذا السابقتین
وحسب ھذه الطریقة یتم تحدید السعر االمثل للضریبة عند 

، مع )CMT(نقطة التقاء منحنى التكلفة الحدیة للمعالجة 
المعیار المحدد للتلوث المسموح بھ والذي یتم تحدیده من 
طرف الجھات المختصة بحمایة البیئة  والرسم البیاني التالي 

. یوضح ذلك

السعر االمثل لضریبة التلوث بطریقة التقاء منحنى :)٥(الشكل رقم 
.تكلفة المعالجة مع المعیار المحدد للتلوث المسموح بھ

، أي tیتحدد السعر االمثل لضریبة التلوث عند المستوى 
تقاطع منحنى التكلفة الحدیة للمعالجة مع المعیار الثابت 

)q0N (المختصة في النقطة المحدد من قبل الجھات البیئیة
)M( وفي ھذه الحالة فان كمیة التلوث ،)oq0 ( تكون خاضعة

على العكس تماما من حالة تطبیق المعیار وحده (للضریبة 
ویكون ھناك . )یدفعالذي تكون فیھ ھذه الكمیة بدون  مقابل

ضع المتجاوز لھا ، بحیث یخq0خطر على تجاوز الكمیة 
فوق ما یتحملھ من ضرائب تالىباإلضافة. للعقوبة المقررة

وتمكن ھذه الطریقة الجھات . فیمتھا تكالیف معالجة التلوث
في بعض لألعلىالمتخصصة من تحریك سعر الضریبة 

، او بالنسبة لبعض التي قد تشھد كثافة سكانیة عالیةالمناطق 
ة التلوث وتحقیق الملوثات شدیدة الخطورة بھدف تدنیة كمی

ایة تعدیالت دون الحاجة الى اجراءوھذا ب. جودة بیئیة افضل
، اذ وكما یتضح من الشكل اعاله فان على المعیار المحدد

یؤدي الى خفض كمیة t1الى tزیادة معدل الضریبة من 
t2وعند زیادة معدل الضریبة الى q2الى q1التلوث من 

، وھذا q2ینتظر ان یؤدي ذلك الى خفض كمیة التلوث الى 
ترتفع لتفوق بالنظر الى تكلفة الضریبة في ھذه االحوال التي 

، مما یجبر الملوث على تدنیة حجم تكلفة معالجة التلوث
. التلوث الناشئ عن نشاطھ االنتاجي

وتعد ھذه الطریقة انسب الطرق لتقدیر سعر الضریبة وھذا 
.)١٢٩، ص٢٠٠٣دوناتو رومانو ، ( نظرا لما یلي 

اج لكم ھائل من المعلومات والمعطیات عدم االحتی- أ
لتقدیر اضرار التلوث كما ھو الحال في واإلمكانیات

. الطرق السابقة
المزاوجة بین طریقة التدخل المباشرة والمعیار المحدد - ب

ة لكمیة التلوث التي ال یجب تجاوزھا والطریقة السعری
، مما یؤدي الى المعتمدة على فرض ضریبة التلوث

. بیئة افضلنجاعھ
نبعاثات التلوث السامة والخطرة التغلب على مشاكل ا- ت

والتي ال یشكل وجود الضریبة سواء ) كانبعاث الزئبق(
بمعدالت مرتفعة ام عامال كافیا لمواجھتھا وعلیھ تكون 
االدارة الفعالة في ھذه الحالة ھي الخطر او المنع التام 

ع معاییر وضلھا او تحدید مستویات دنیا منھا عن طریق
، وعلى العموم فان ھناك جملة من ال یسمح بتجاوزھا

P0P1

q1 q0q2

t1

t2
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االعتبارات التي یجب اخذھا بالحسبان عند وضع سعر 
: ة على التلوث والمتمثلة فیما یليالضریب
 ضرورة ان یتسم سعر الضریبة بالمرونة الكافیة

. الملوثاتوأحجامللتعامل مع مختلف انواع 
یبیة التمییز ان یراعي عند وضع االسعار الضر

بین مختلف الحاالت والظروف التي قد تزید من 
جسامة االضرار الناجمة عن التلوث، او الحاالت 
والظروف التي تخفف من جسامة ھذه االضرار، 
وھذا بتحلیل الموقع الجغرافي لمصدر التلوث 
والكثافة السكانیة المحیطة بھ، كما یراعي ایضا ان 

المدخالت او یكون سعر الضریبة تمییزیا بین
المنتجات المفضلة بیئیا وتلك المدخالت او 
المنتجات االخرى البدیلة لھا ذات الضرر البیئي 

. الكبیر

:اشكال الضرائب البیئیة: رابعاً 
تنطوي الضرائب البیئیة على اشكال عدیدة تھدف في 

موارد مجملھا الى الحد من التلوث البیئي واالستغالل االمثل لل
مسعودي (ما یلي نستعرض مختلف ھذه االشكال، وفیالطبیعیة
: )١٥٦- ١٥٢،ص٢٠١٤محمد ، 

:الضرائب على االنبعاثات الملوثة-١
ھذا  النوع من الضرائب ھو عبارة عن اقتطاع نقدي 

، التي یتم م االنبعاثات الفعلیة او المقدرةیتناسب مع حج
، وینصح ضحرقھا سواء في الھواء او الماء او االر

اذا كانت باعتماد ھذا النوع من الضرائب في حالة 
تسھیل عملیات ألجل، وھذا مصادر االنبعاثات ثابتة

. قبة والتسییر على الصعید االداريللمرا
والضرائب على االنبعاثات غالبا ما تستھدف تغییر سلوك 
الملوثین من دون وجود نیة او قصد لمضاعفة االیرادات 

فھي تصنف كضرائب تحفیزیة وینطوي الضریبیة وعلیھ 
ھذا النوع من الضرائب على نجاعھ بیئیة الن الملوثات 
او االنبعاثات في حد ذاتھا كانبعاث الكبریت مثال ھي 

. )ملوثة 
، ال بد من توافر ھذا النوع من الضرائبولفرض

امكانیات تقنیة وتكنولوجیة والخبرات البشریة 
عي والقیاس الكمي المتخصصة في مجال التحدید النو

، وھذا ما یجعل الدول النامیة في موقف ضعیف للتلوث
تجاه فرض ھذا النوع من الضرائب ومن االمثلة على 

: ھاالضرائب على االنبعاثات الملوثة من
الضرائب على ملوثات الھواء - أ

)So2,Nox,co,cfc ( والتي تفرض بالتناسب مع
ات ومع حجم االضرار حجم انبعاث ھذه الملوث

. الناشئة عنھا
الضرائب على الضوضاء والتي تفرض حسب - ب

اء الواقعة  وكذا حسب نوع حجم الضوض
. المصدر

: الضرائب على المنتجات-٢
، یفرز ات او التخلص منھااذا كان انتاج بعض المنتج

، فان ھذه لغة على الصحة او نفایات وملوثاتاضرارا با
، علیھاقلیل منھا عبر فرض الضریبةالمنتجات یمكن الت

ات التي تضم وتستھدف ھذه الضریبة بعض انواع المنتج

، وتحتاج ھذا النوع من الضرائب عناصر ملوثة او سامة
، كما یات  فرضھاالى حجم معلومات اقل فیما یخص ال

ات تنطوي على تكالیف اداریة متواضعة مما یجعل امكانی
. فرضھا في الدول النامیة كبیرة

:یة على المنتوج فیھالضرائب البیئومن امثلة ا
الضریبة على المستوى الكربوني لمختلف - أ

. )ضریبة الكاربون(وقود االحفوري انواع ال
الضریبة على المركبات العضویة الطیارة - ب

عض انواع المحروقات الناجمة عن اشتعال ب
.مثل البروبان، البترول

على باألحرىالضریبة على زیوت التدفئة او - ت
لذي یؤدي عند اشتعالھ محتواھا من الكبریت ا

. ى تولید غاز اوكسید الكبریت ایضاال
الغسیل المتضمنة الضریبة على مساحیق- ث

. لعنصر الفوسفات
الضریبة على االسمدة والمبیدات الكیمیاویة -ج

االخیرة من التي تستھدف محتوى ھذه
. الفوسفات او النترات

: ةالضرائب على الخدمات المؤدا-٣
االستعمال المقابل النقدي تمثل االتاوات او حقوق

، لالستفادة من خدمات بیئیة معینة مثل التوصیل بشبكة
، جمع النفایات المیاه الصالحة للشرب، الصرف الصحي

، وھذا الصناعي، معالجة میاه الصرف   والتخلص منھا
" مبدا الملوث یدفع " باالستناد الى المبدئین المعروفین 

. "بیئیة كذلك یدفع من الخدمات الالمستفید" ومبدا 
وعلیھ فانھ یتوجب على مستخدمي البیئة المساھمة في 

، لیف معالجة التلوث وحمایة البیئةدفع وتغطیة تكا
كجمع القمامة والتخلص (فالمستفید من خدمة بیئیة محددة 

من النفایات الصلبة یدفع رسما او ضریبة ویحدد سعرھا 
ھا او باالرتكاز باالستناد على طبیعة الخدمة المرجو تحقیق

على االھداف التي تخصص لھا ایرادات ھذه الضرائب 
. سوموالر

ویعتمد ھذا النوع من الضرائب على جمع ومعالجة 
الفضالت االكثر تطبیقا في العدید من الدول وھي تتطلب 
حتى تكون فعالة االخذ بنظر االعتبار الحجم الفعلي 

المواد للنفایات وكذلك بعض العوامل النوعیة كتركیز
. سامة التي قد تتواجد في النفایاتال

:ئب على استغالل الموارد الطبیعیةالضرا-٤
توفر الموارد الطبیعیة العدید من المواد االولیة التي 
تستعمل في مختلف االنشطة وھي غالبا ما تكون مملوكة 
من طرف الدولة التي تعطي حقوق االستغالل او عقود 

باالستغالل صة تقوم االمتیاز لشركات عامة او خا
، التي قد تشمل الموارد المتجددة التجاري لھذه الموارد

غیر المتجددة كالغابات والثروة السمكیة او الموارد
. كالبترول والمعادن

لھذا یمكن تكییف الضرائب على االستغالل التجاري 
ئیة الى جانب االھداف للموارد الطبیعیة لتحقیق اھداف بی

یتم فرض ضرائب على الطرق ، كان االقتصادیة
االستغاللیة للموارد الطبیعیة االكثر تلویثا وھذا بغیة 

طرق انتاج او تحفیز الشركات المستغلة نحو تبني
. استغالل اقل تلویث
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:الدراسات االقتصادیة لتطبیق الضرائب البیئیة: خامساً 
: لتي اثبتت كفاءة الضریبة البیئیةالدراسات ا-١

راسات االقتصادیة العالمیة التي ھناك العدید من الد
ة اسفرت نتائجھا عن كفاءة الضریبة البیئیة في مكافح

مصطفى یوسف كافي . د(التلوث واھم ھذه الدراسات ھي 
: )٣٥٢ص،٢٠١٤،

التي اوضح فیھا مزایا :Schultzeدراسة شولتز - أ
استخدام ضریبة التلوث التي تتمثل في تقلیل الحاجة 
الى المعلومات التي ال تبوح بھا المنشات او زیادة 
مقدرة المنشات على االستجابة للتغیر في الظروف 
االقتصادیة وزیادة كفاءة االنتاجیة، وتوجیھ 

. المخترعات نحو المجاالت المرغوبة اجتماعیا
التي اسفرت نتائجھا عن : Majoneجون دراسة ما- ب

ان ضریبة التلوث تتفق واعتبارات الكفاءة في 
تخصیص الموارد، وتحافظ على المرونة التي تتمیز 

.بھا الیات الثمن
دراسة عن التلوث : Kneeseدراسة نییس - ت

واالسعار ویتبین منھا ان الضریبة اكثر كفاءة من 
ال مكافحة سیاسة الرقابة الحكومیة المباشرة في مج

التلوث، كما تبین ان استخدام ضریبة التلوث ادى الى 
% ٩٠-%٤٠تقلیل تكالیف مكافحة التلوث بین 

٢٥٠- ١٠٠وبالتالي تتحقق وفورات تتراوح بین 
. ملیون دوالر

تستھدف الدراسة : Johnsonدراسة جونسون - ث
تقدیر اقل تكلفة لبرنامج مكافحة التلوث نھر دیالوار، 

ه الدراسة على انھ یمكن تحسین واسفرت نتائج ھذ
المیاه في الشھر باقل تكلفة ممكنة باستخدام نظام 
ضریبة تتباین فیھ معدالت الضریبة من منطقة 

على مجموع الشھر استنادا الى اختالف حجم ألخرى
. االضرار االخرى بین ھذه المناطق

دراسة لنھر ویسكنسن : Dorceyدراسة دورسي -ج
Wisconsinتلوث بسبب فضالت الذي تعرض لل

مصانع الورق والمرافق البلدیة، وتبین ھذه الدراسة 
ان ارتفاع ضریبة التلوث على مصانع الورق فوق 

الى تحسین مستوى التكالیف الحدیة الخاصة ادى 
. نوعیة المیاه في النھر

: جال تطبیق الضرائب لحمایة البیئةتجارب الدول في م-٢
في حمایة البیئة من تحتل القوانین البیئیة دورا مھما 

التلوث حیث تعد ھذه القوانین ومنھا الضرائب البیئیة 
وعادة ما . یمتثل لھا الجمیع لحمایة البیئةقاعدة عامة

البیئیة ھي من تكون السیاسة المثلى لمواجھة المشكالت
، وقد طبقت بعض الدول ھذه خالل فرض الضرائب

: تجارب التالیةالضرائب ومنھا ال
تم تشریع قانون :الضرائب البیئیة في الجزائرتجربة - أ

والمتمثل بادخال الرسوم المتعلقة باالنشطة ١٩٩٢
الملوثة والخطیرة، ولكن لم یطبق ھذا القانون اال في 

عندما تم اصدار الرسوم الخاصة ٢٠٠٣-٢٠٠٠عام 
، ٢٠٠٨عبدالقادر عوینات، (بالنفایات الصلبة ومنھا 

): ص

٢٠٠٢لمنزلیة بواسطة قانون الرسوم على النفایات ا
: ومنھا 

١٠٠٠-٥٠٠نزلیة من الرسم على النفایات الم- 
.دینار جزائري

–١٠٠٠الرسم على االنشطة التجاریة من - 
دینار جزائري١٠٠٠٠

الرسم على الشركات واالنشطة المماثلة من - 
.دینار جزائري٢٠٠٠٠–٥٠٠٠

الرسم بالنسبة للوحدات الكبرى التجاریة - 
دینار ١٠٠٠٠٠–١٠٠٠٠عیة من والصنا

جزائري
اصة على االنبعاثات الجویة ومنھاالرسوم الخ :

ذو الطبقة الرسم التكمیلي على التلوث الجوي- 
، ویتعلق بالنشاطات ٢٠٠٢الصناعیة في عام 

الصناعیة التي تخترق او تتجاوز كمیة االنبعاثات 
د القصوى التي ینص علیھا الغازیة بھا الحدو

. القانون
الرسم على الوقود الملوث - 
الرسم الخاص بالتدفقات الصناعیة السائلة مثل - 

الرسم االضافي على المیاه الصناعیة المستعملة 
وقد . م على العجالت والرسم على الزیوتوالرس

استطاعت ھذه الرسوم من التقلیل من التلوث او 
نھ في المقابل سیدفع الحذر من زیادة التلوث ال

. رسوم اضافیة
لعام ٤یعد قانون رقم :تجربة الضرائب في مصر- ب

او قانون مصري موحد لحمایة البیئة في مصر ١٩٩٤
من التلوث واالستنزاف وأنظمتھالجمیع عناصرھا 

والتدھور ویتوافق ذلك مع االتجاه التشریعي الدولي 
. الخاص بحمایة البیئة

ویعد ھذا القانون بمثابة حمایة للبیئة اذ یحتوي على 
، كما واألرضاعد القانونیة لحمایة الھواء والماء القو

نصت المادة الخامسة من ذات القانون على اقتراح 
الیات اقتصادیة لتشجیع االنشطة المختلفة على اتخاذ 
اجراءات منع التلوث، ویعد ھذا النص اعترافا ھاما 
بالدور الحیوي الذي یمكن ان تلعبھ االدوات 

لسیاسات البیئیة االقتصادیة في تحقیق اھداف ا
. )، ص٢٠١١عمرو محمد السید الشناوي،(صریة الم

وعلى الرغم من ذلك لم یكن االتجاه العام  لتطبیق ھذه 
االدوار والتي اقترحت فرض رسوم لتغطیة النفقات 

من االعتماد على النظم واإلقاللوحقوق المیاه 
. وانین لصعوبة وضعھا موضع التطبیقوالق

كأداةلسیاسات البیئة او الضریبیة اذن یمكن القول ان ا
مالیة واقتصادیة في مصر لم تعرف بشكل كبیر على 
الرغم من وجود بعض االعفاءات من الضرائب 
الكمركیة والقیود التجاریة بھدف تشجیع استخدام 

. مع وجود بعض المعوقاتالتكنولوجیا النظیفة
تم فرض : تجربة تطبیق الضرائب البیئیة في النرویج- ت

لیتم الغاءھا عام  ١٩٧٠عام الضریبة الول مرة 
تم ٢٠٠١، اال انھ بعد ھذا العام وتحدیدا عام ١٩٩٤

:اعادة العمل بھا ومن ھذه الضرائب
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 ضریبةCo2ت وقد فرض: على المنتجات البترولیة
، وكان الھدف ١٩٩١ھذه الضریبة الول مرة عام 

تقلیل من االساس منھا خفض التكالیف المرتبطة بال
انبعاثات غاز ثاني اوكسید الكاربون وتشمل ھذه 
الضریبة الزیت المعدني والنفط والغاز الطبیعي وغاز 

وقد ادى فرض الضریبة الى CPLالبترول المسال 
. ١٩٩٥في عام % ٢١النبعاثات بنسبة تخفیض مقدار ا

تبنت النرویج نظاما وطنیا ٢٠١٢- ٢٠٠٨وفي عام 
لنظام االوربي المشترك خاص یرخص التلوث مع ا

من % ٤٠لتبادل حصص االنبعاثات وقد تم ادراج 
لنظام االوربي الغازات الدفیئة النرویجیة ضمن ا

. لتبادل االنبعاثات
ضریبة على ٢٠٠٣وقد فرضت النرویج بدایة عام 

HFCاستیراد او انتاج الھیدروفلوركربون 
وذلك للحد من انبعاثات PFCوالبیروفلیوركربون 

. تشجیع استخدام غازات بدیلة اخرىھذه المواد عبر
كما تم ادراج ضریبة على انبعاثات اكاسید النتروجین 

وكان الھدف االساس منھا ھو خفض ٢٠٠٧عام 
تكالیف وانبعاثات اكاسید النتروجین وتطویر 

. HFCالتكنولوجیا التي ال تستخدم 

:ي الدانماركتطبیق الضرائب البیئیة ف- ث
تعد الدانمارك من الدول الرائدة في مجال الحفاظ 

Nordic Council of(على البیئة ومنھا 
Ministers ,2006,P.200( :

تم استحداث : بة الطاقویة على الوقود االحفوريالضری
بعد االزمة النفطیة ویستند ١٩٧٧الضریبة ھذه في عام 

لوقود فرض ھذه الضریبة على المحتوى الطاقوي ل
ثم في . ا االول ارتبط بالمنتجات النفطیةباعتبار ان وعائھ

لفحم ثم تم توسیع مجال الضریبة لیشمل ا١٩٨٢عام 
. ١٩٩٦الغاز الطبیعي عام  

استحدثت ١٩٩٢في عام : ضریبة ثاني اكسید الكاربون
والتي یكون ھدفھا ھو حضر استخدام Co2ضریبة 

على محتوى الوقود من Co2الوقود ذو الكثافة المتدنیة لـ 
انبعاثات ثاني اكسید الكاربون وقد سعرت ھذه الضریبة 

Co2طن من / كروتھ دانماركیة ١٠٠الول مرة بمعدل 

طن من / كروتھ دانماركیة ٩٠ثم خفضت فیما بعد الى 
Co2 . ومن جھة اخرى فرضت الدانمارك ضریبة على

جل تحقیق اھداف السیاسةوھذا كلھ الNOxانبعاثات 
. البیئیة

:تجارب بعض دول االتحاد االوربي-ج
اھمیة بالغة الستخدام OCDEاولت العدید من دول 

، حیث جبائیة في اطار السیاسات البیئیةاالدوات ال
. ب على االنبعاثات الملوثة للبیئةتفرض الضرائ

، فنجد ان بعض الدول مثل المانیا، النمسا، سویسرا
المفروضة على وسعت الدائرة الجبائیة البیئیة 

المركبات بمحركات تشمل اشكاال اخرى من 
االتاوات كتلك التي تفرض على المركبات الثقیلة 
حسب الكیلومترات المقطوعة او التي تفرض على 

للطرق السریعة او الطرق استخدام الشاحنات
. الوطنیة

وبشكل عام فان وعاء الضریبة للنفایات في 
OCDEجھ تطبیق او، كما ان متعددة ومتباینة

، فمنھا من یستند على معدالت االقتطاع مختلفة
ومنھا من یستند على عدد ،المفرزةوزن النفایات

ضریبیة ترتفع ، كما نجد ان التحصیالت الوحداتھا
، السوید مما في كل من الدانمارك، و ھولندا، فلندا

، یر للجبایة البیئیة في ھذه الدولیعكس التطور الكب
عد اول بلد اوربي طبق االصالح كما ان السوید ت

الجبائي االخضر المرتكز االساس على تخفیض 
الضرائب المرتبطة بالدخل الشخصي وزیادتھا   

في نفس الوقت على انبعاثات الكربون والكبریت 
والتقلیل من استخدام الوقود االحفوري وبخاصة 
الوقود الذي یضم مستوى الكبریت 

)OCDE,2001,P.67( .
وضع البیئى فى العراق وامكانیة تطبیق الضرائب ال: سادساً 

.لحمایة البیئة
یعاني العراق من الكثیر من المشاكل البیئیة وذلك بسبب 
تعدد وكثرة مصادر التنمیة الصناعیة غیر الخاضعة للرقابة 
البیئیة مع زیادة في عدد السكان وزیادة الضغط على 

نتج ھذه وقد ت. طات الخدمیة وزیادة عدد المركباتالنشا
الملوثات زیادة في الكثیر من االمراض التي تصیب االنسان 
والتي تستدعي حمایة البیئة من التلوث وقبل البدء بالسیاسات 

.لبیئي یجب الوقوف على حجم التلوثالتي تقلل من التلوث ا
قامت وزارة البیئة بنصب محطات لرصد ملوثات الھواء 

الجدول التالي موزعة على عدد من المحافظات حیث یبین
.ربوناتكاالمعدالت السنویة لتراكیز الھایدرو

NMH(1)السنةاسم المحطة
التركیز جزء بالملیون

ثنائي اوكسید الكاربونثنائي اوكسید النتروجین

2011الوزیریة
2012

0.774
0.828

0.04
0.04

0.04
0.35

2011االندلسالجادریة
2012

0.591
0.600

0.0440.04

2011ابو الخستاویة
2012

0.077
0.221

0.015
0.011

2011جامعة بابل
2012

0.493
0.347

0.014
0.027

.المعدالت السنویة لتراكیز الھایدروكاربونات في العراق):١(جدول رقم 

.٦، ص٢٠١١، العراق ٢٠١٢وزارة البیئة العراقیة، حالة البیئة في العراق لعام : المصدر
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ان محطة االندلس تجاوزت ) ١(یتبین من الجدول رقم 
ساعات ٣جزء بالملیون كمعدل % ٢٤المحدد حیث قدر بـ 

ثم الجادریة % ٨٤تلیھا  الوزیریة % ٩٨وبذلك تحتل نسبة 
وذلك نتیجة زیادة تراكیز الھیدروكاربونات من % ٧٧

وخاصة محطة كھرباء المولدات الكھربائیة ووسائط النقل 
ا الدورة وكذلك بالنسبة لمحافظة بابل كون المنطقة یكثر فیھ

. صناعة الورق والطابوق واالسفلت

سلبیة للغایة تأثیراتھااما ما یتعلق بالغازات الناتجة فان 
، ال سیما ان اغلب معامل االسمنت في على البیئة المحیطة

بقیة في ابراج العراق تستعمل النفط االسود او المواد المت
تكریر النفط كوقود وھو من اردأ انواع الوقود مما یؤدي الى 

ان معامل االسمنت وباألخصانبعاثات الملوثات الغازیة 
نت شیدت قریبة من االحیاء السكنیة خاصة ان معامل االسم

. بدون دراسة االثر البیئي

تركیز الكلوریدات 
نسبة (لتر / ملغم 

%)الزیادة 

تركیز العسرة الكلیة 
نسبة (لتر / ملغم 

%)الزیادة 

تركیز الكبریتات 
(%) والنسبة المئویة 

للزیادة

تركیز المواد الصلبة 
الذائبة والنسبة المئویة 

للزیادة(%) 

نسبة الزیاة في تركیز المواد 
الصلبة الذائبة مقارنة مع 

النقطة السابقة
(T1)26.13209.345.73254.4 منطقة دخول لنھر دجلة الى

االراضي العراقیة
(T10)30.84

(18.02)
228.2
(9.30)

57.14
(24.9)

279.6
(9.9)

(T1)عن % 9.9زیادة قدرھا 

(T17)72.3
(176.69)

303.7
(45.10)

203.4
(344.78)

555.4
(118.3)

عن % 98.6زیادة قدرھا 
(T10)

(T24)73.7
(182.05)

363.1
(73.48)

270.8
(492.17)

651.1
(155.9)

عن % 17.23زیادة قدرھا 
(T17)

(T28)114.6
(338.5)

390.2
(86.43)

310.7
(576.4)

770.2
(202.7)

عن % 18.29زیادة قدرھا 
(T24)

(T31)302.2
(1056.5)

476.8
(127.8)

306.7
(570.67)

950
(273.4)

عن % 23.3زیادة قدرھا 
(T28)

(T33)316.6
(1123.11)

491
(134.59)

323.3
(606.97)

975
(383.25)

عن % 2.63زیادة قدرھا 
(T31)

(T34)306
(1123.1)

552.5
(163.97)

227.3
(397.04)

1216
(377.98)

عن % 24.7زیادة قدرھا 
(T33)

.تراكیز الكلوریدات والعسرة الكلیة والكبریتات والمواد الصلبة الذائبة لنھر دجلة مقارنة مع نسبة الزیادة:)٢(الجدول رقم 

.٨، ص٢٠١١، العراق ٢٠١٢وزارة البیئة العراقیة، حالة البیئة في العراق لعام : المصدر

الصحي من اھم مصادر تلوث اما بالنسبة لمیاه الصرف
لما تحتویھ من ملوثات بیولوجیة وكیمیائیة وتقدر كمیة ، المیاه

یوم / ٣م٢,١٦٤,٧٣٦میاه الصرف الصحي المتولدة حوالي 
ویصرف جزء كبیر منھا على شبكات الصرف الصحي 

صادر المائیة كنھري دجلة والجزء االكبر منھ یصرف الى الم
. والفرات

تبلغ عدد محطات معالجة میاه الصرف الصحي لجمیع 
محطة ثانویة ومركزیة ٢٩افظات عدا اقلیم كردستان المح

یوم  من معدل كمیة المیاه /٣م١,٦٢٩,٣١١تطرح حوالي
٧٢٨.١٢٩العادمة المتولدة وتبلغ كمیة المیاه العادمة المعالجة 

وتبلغ كمیة المیاه العادمة غیر المعالجة % ٤٥یوم اي / ٣م
. ٢٠١٢لعام % ٥٥یوم اي / ٣م٩٠١.١٨٢

ھناك مخلفات من مصادر السائلة في المصافي كما ان 
والتي تخضع للطرح ومنھا الماء الذي یبقى من عملیة ازالة 

. ماء المكثف من العملیات الصناعیةاالمالح من النفط الخام وال
٨حیث ان معظم المواقع ملوثة ومنھا قطاع تكریر النفط توجھ 

مواقع ملوثة معظمھا من من مصفى الشعیبة ومحطات 
، )الناصریة، المسیب، جنوب بغداد(موقع ١٢كھرباء ال

موقع من معامل االثیلین المتفرقة ٢وقطاع البتروكیماویات 
، وقطاع یوجد في منطقة بیجي) ١(االسمدة في البالد وقطاع

، ومعمل الزیوت موقع١٨٤المواد االنشائیة حوالي االسمنت و
. ھاموقع وغیر١٨موقع والدباغة ١٧واألغذیةمواقع ٥

الى وھذا یوضح عمق التلوث الناتج في العراق والذي یحتاج 
والعمل على فرض الضرائب . اجراءات سریعة لتقلیل التلوث

:تلوث البیئي وتكون من خالل االتيوالرسوم التي تقلل من ال
.لنافذة والخاصة بالصناعة النفطیةتطبیق القوانین ا- ١
شطة نال بد من وجود تقییم بیئي قبل البدء باال- ٢

. الصناعیة
فرض رسوم وضرائب على المعامل االنشائیة - ٣

وخاصة االسمنت والحصى والبورك والرخام 
. والجص

فرض الرسوم والضرائب على المخلفات الخاصة - ٤
تعامل الصحیح مع بالمستشفیات وذلك من اجل ال

. النفایات الطبیة
العمل بكل جدیة من اجل سرعة نقل المخلفات - ٥

الذبح الى خارج المجزرة الناتجة عن عملیات 
وعدم السماح بتجمیعھا واال ستفرض غرامات 

. مما یكون رادعا قویا لمنع التلوثعالیة 
اجل الحفاظ على فرض غرامات وضرائب من - ٦

. التنوع البیولوجي
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العراق ھو یتضح من خالل العرض السابق ان الوضع في 
، وخاصة الدول التي فرضت الضرائب االسوء ما بین الدول
ان إال. العمل بھذا النظام لتقلیل التلوثالبیئیة ومع ذلك تم 

لبیئة ما عدا قانون العراق لم یجري اي سیاسات بشان حمایة ا
وقد كان ھذا القانون  ینص على توفیر . ٢٠٠٩لسنة ٢٧

:)٦،ص٢٠٠٩، العراقیةالوقائع(بعض االجراءات ومنھا 
باستخدام توفیر وسائل ومنظومات معالجة التلوث- ١

. التقنیات االنظف بیئیا
سب طبقتھا توفیر اجھزة قیاس ومراقبة الملوثات ح- ٢

.وتدوین نتائج القیاسات
. استخدام تقنیات الطاقة المتجددةالعمل على- ٣
تقدیر التاشیرات االیجابیة والسلبیة للمشروع عدا - ٤

.لبیئةا
. فات وتدویرھا او اعادة استخدامھاتقلیص المخل- ٥

ان مع ذلك لم یشیر القانون الى اي انواع من إال
ة رادعة لحمایة البیئة من الضرائب او الرسوم البیئی

البیئیة ، وھذا یستدعي العمل بنظام الضرائب التلوث
. لحمایة البیئة من التلوث

:اإلستنتاجات
توفیر االلیات االقتصادیة لحمایة البیئة من اھم ادوات - ١

ھجھا الدول المتطورة وھذا السیاسات البیئیة التي تنت
.معتبرة فیما یخص الحد من التلوثیطوي على اثار

قیام الكثیر من الدول بالشروع مبدئیا في تطبیق الیات - ٢
. یدفعالملوث  مبدأاقتصادیة لحمایة البیئة تستند على 

حسب الجانب النظري للضرائب قد یتسبب في رفع - ٣
. بعض الدولتجة حیث تم تطبیقھا في سعر السلع المن

اق في فرض ھناك بعض المشكالت التي تواجھ العر- ٤
- : الضرائب البیئیة ومنھا

صعوبة التوصل الى المستوى المناسب - أ
للضریبة الحكومیة الواجب فرضھا على 

.المنشاة الملوثة للبیئة
الخارجیة صعوبة تقدیر بعض التكالیف- ب

. لالنشطة االنتاجیة
لة التلوث القاب) رخص(نظام تصاریح- ت

، حیث ان تصاریح التلوث القابلة للتداول
للتداول تقوم على اساس تحدید مستوى 
معیاري للتلوث وتحدید مقدار لالنبعاثات التي 
یحدثھا الملوثون وتھدف ھذه التصاریح الى 

. حتباس الحراريالتحكم في غازات اال
الجبایة البیئیة ھي االداة ذات الطابع االقتصادي - ٥

ئة باالضافة الى لتلوث وحمایة البیوالمالي لمكافحة ا
. السیاسات االخرى

ت على الضرائب البیئیة وسیلة تجبر االفراد والشركا- ٦
، اما ان تتوقف عن الملوثات ان تسلك احد السبل الثالثة

البیئیة او ان تتحمل تكالیف نشاطھا الضار بالبیئة او ان 
التي تستخدم حصیلة الضرائب  في معالجة االضرار 

. السلوك البیئي الضاریسببھا
تم تطبیق نظام الضرائب البیئیة في معظم دول االتحاد - ٧

.وقد نجحت في تطبیق وتقلیل التلوثاالوربي 

:التوصیات

الحفاظ على االنظمة البیئیة من خالل تفعیل - ١
. قرارات البیئیة كالضرائب والرسومال

العراق بلد ككل البلدان التي تعاني من التلوث - ٢
، اكلھ ومع ذلك لم یتم فرض الضرائبالبیئي ومش

لذلك یجب تطبیق نظام الضرائب البیئیة وفرض 
. رسوم وغرامات على المسبب بالتلوث

منح كافة الصالحیات لوزارة البیئة لحمایة البیئة - ٣
. للتاكد من حسن تطبیق ھذه الضرائب

یجب ان یكون ھناك وعي بیئي من قبل االفراد - ٤
ان تكون ھناك والمؤسسات المسببة للتلوث و

. مة للمسؤولین عن االضرار بالبیئةاجراءات صار
ضرورة دراسة الحوافز الجبائیة في مجال البیئة - ٥

واختیار ادواتھا بصفة دقیقة بما یعطي حافزا كبیرا
. لمصادر التلوث افرادا او مؤسسات

:المصادر
، دور الجبایة في بن حبیب عبدالرزاق. محمد، بن عزه و د

لى حمایة المؤسسات االقتصادیة عردع وتحفیز 
لیلیة لنموذج دراسة تح: البیئة من اشكال التلوث

. WWW.lefpedia.com. الجبایة في الجزائر
، الملتقى الدولي والنظام القانوني لحمایة البیئة بن طیبة، ھوتیھ

انون الدولي والتشریع الجزائري في ظل الق
جامعة ) ایة البیئیة كآلیة لحمایة البیئةلجبا(

. ٢٠١٣،ماي
كافي، مصطفى یوسف، اقتصادیات البیئة، دار رسالن، . د

. ٢٠١٤سوریا، 
، عبداالمیر عبدالحسین شیاع. الربیعي، قاسم كاظم حمید، د. د

لوثات الناجمة استخدام الضریبة البیئیة للحد من الم
ولي المعھد الد، عن عوادم السیارات، جامعة بغداد

. ٢٠١١للدراسات المحاسبیة والمالیة، 
، لیات االقتصادیة لحمایة البیئة، فعالیة االمحمد، مسعودي

ل منھا الجزائر، دراسة تقییمھ لتجارب بعض الدو
. ٢٠١٤اطروحة دكتوراه، علوم التیسیر، الجزائر، 

المركز الوطني ، وزارة الزراعة واالصالح الزراعي
، االقتصاد البیئي NAPC، یةللسیاسات الزراع

. ٢٠٠٣المستدامة ، دون تورد مانو ،والتنمیة 
، تحلیل االثار االقتصادیة للمشكالت عوینات، عبدالقادر

، جامعة سعد و البیئیة في ظل التنمیة المستدامة
االقتصادیة وعلوم ، كلیة العلومالبلیدةوحلب 
. ٢٠٠٨التیسیر،

یبة كاداة للسیاسة الضر، تقویمالشناوي، عمرو محمد السید
، مجلة البحوث القانونیة وحمایة البیئة
. ٢٠١١، ٤٩واالقتصادیة، ع 

لسیاسة الضریبیة في كافحة ، دور اطعمة، محمد حلمي
. ٢٠٠١، ، مصر، مطبعة العمرانیةالتلوث

، اھمیة تدخل الحكومات في حمایة البیئة ، فارسمسدور. د
، ٧حث، ع ل الجبایة البیئیة، مجلة البامن خال
٢٠١٠-٢٠٠٩ .

، ٢٠١٢العراق لعام ، حالة البیئة في وزارة البیئة العراقیة
. ٢٠١١العراق،

. ٢٠٠٩، ٣٨٩٠الوقائع العراقیة، عدد 
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The role of environmental taxes to reduce pollution
Studying The case of some countries the possibility to take advantage of
them in Iraq

Muntder Fadil Saad

Abstract
The principle of environmental taxes based on who is happening more environmental damage
pays more taxes, as a punishment for the destruction of the environment through various
practices. There are kinds of taxes, including the tax on products and waste tax or polluting
emissions. Since Iraq is like other countries suffering from environmental problems caused by the
long neglect of the environment in all its joints, taxes is one of the ways to reduce the pollutants.
However, Iraq doesn’t  apply this kind of tax or other measures to reduce pollution and protect
the environment. The tax imposition in Iraq is facing a lot of difficulties like the difficulty of
trying to reach an ideal level of government taxes to protect the environment and others.


