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 موجز

 إمكانية تطبيق ضريبة الكربون فى مصر

 

وذلك من تيدف ىذه الورقة إلى تحديد مدى حاجة مصر إلى تطبيق ضريبة الكربون بيا.     
التعرف عمى ماىية ضريبة الكربون، واألساس االقتصادى لفرضيا، وعبلقتيا بالضرائب خبلل 

األخرى عمى الوقود، ودوافع فرضيا، واآلثار المتوقعة لفرضيا، ومحددات تصميميا وسعرىا 
فى الطريق إلى تطبيقيا. الدول التى ، وذلك فى ضوء تجارب الدول التى طبقتيا، أو األمثل
التوصل إلى أىمية فرض ضريبة الكربون فى مصر بشروط معينة، وذلك ألىميتيا الكبيرة وتم 

بيئيًا فى الحد من ظاىرة تغير المناخ ذات االىتمام الدولى المتزايد، باإلضافة إلى عوائدىا 
 يستيان بيا.  المالية التى قدرتيا بعض الدراسات بقيمة ال

بعض اآلثار  يالفرض الضريبة، إال أنو ينتج عن ولكن عمى الرغم من ىذه االيجابيات     
عمى كل من النمو االقتصادى الضريبة حيث تؤثر  السمبية التى البد من آخذىا فى االعتبار.

والتنافسية الدولية بالسمب فى األجل القصير، مقابل تأثيرىا االيجابى عمى التنمية المستدامة 
آثارىا التوزيعية الضارة بالفئات منخفضة يبة لمضر فى األجمين المتوسط والطويل. كما يكون 

الدخل، والتى يمكن الحد منيا بتخصيص جزء من العوائد المالية لمضريبة ليذه الفئات، من 
  .بيا عن الضرر التى لحق -ولو جزئياً -اجل تعويضيأ

التغمب عمى بعض يتطمب تطبيق ضريبة الكربون فى مصر وخمصت الورقة إلى أن     
توافر المعمومات الكافية عن األخذ فى االعتبار بعض األمور اليامة. فيجب الصعوبات، و 

كمية انبعاثات غازات الدفيئة فى البيئة المصرية، وتحديد الحد األقصى المسموح بو من ىذه 
جراء الدراسات البلزمة ، و الغازات لتحديد مدى العبلقة بين سعر ضريبة الكربون والمستيدفين ا 

ونسبة التخفيض فى الكميات المستيمكة من الوقود، ومن ثم نسبة التخفيض منيا من ناحية، 
فى كمية االنبعاثات من غازات الدفيئة من ناحية أخرى، والتدرج فى تطبيق الضريبة مع 
التباين فى سعرىا بالنسبة لمقطاعات والفئات المختمفة، ويمكن فى بداية تطبيق الضريبة 

عطاء حوافز لمنتجى ومستيمكى مصادر الطاقة ى مثل: إالجمع بينيا وبين األدوات األخر 
فرض ضريبة عمى ممكية وسائل النقل األكثر استيبلكًا لموقود، وبحيث يتفاوت و المتجددة، 

لتقبل ئة الرأى العام ييت . كما ينبغىسعر الضريبة تبعًا لنوع الوقود المستخدم فى الوسيمة
 قرار فرض الضريبة. لتوقيت المناسب إلااختيار و  ،آثارىا االيجابية توضيحالضريبة ب
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Abstract 

The Feasibility of Imposing a Carbon Tax in Egypt 

Nevine Kamal 

 

   The object of this paper is to examine Egypt's need for enforcing a 

carbon tax, and to specify the requirements for its implementation if 

deemed necessary. The paper begins by defining the carbon tax, and 

presenting the causes for its application. It also examines the expected 

impacts of this tax, its design and its optimal rate. Some country 

experiences with carbon taxes are reviewed as well.   

The paper concludes that it is necessary for Egypt to apply a carbon tax, 

provided specific conditions prevail, because it would assist in the 

mitigation of climate change and enhance public revenues. Though the 

tax may impact economic growth and global competitiveness negatively 

in the short run, it may affect sustainable development positively in the 

medium and long run. The tax may have unfavorable consequences for 

low income groups, but they may be alleviated at least partly by 

redistributing some of the proceeds of the tax in favor of these groups.  

Some difficulties are expected in applying a carbon tax in Egypt. To cope 

with such difficulties, it is necessary to gather precise and sufficient 

information regarding the volume of greenhouse gases emissions in 

Egypt's atmosphere and to accurately determine their maximum 

permissible levels. It is also necessary to carry out careful studies for 

determining the proper tax rate and for assessing its effects on the various 

population groups and the probable fall in fuel consumption and 

greenhouse gases emissions.  

The paper argues in favor of proceeding gradually in enforcing the tax, 

using differential tax rates across sectors and population groups, and 

complementing  the carbon tax with other measures such as incentives for 

renewable energy producers and consumers and raising taxes on the 

owners of high fuel consumption vehicles. Finally, it is important to make 

the public aware of the need for a carbon tax, and to choose the right 

timing for its implementation.  
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 مقدمة:

 مبعض األنواع من الضرائب التى تفرضيا بعض الدول فى العالم سواء المتقدم منو أ يوجد
حتى اآلن. ومن أمثمة ىذه الضرائب ما يسمى بضريبة الكربون مصر يتم فرضيا فى  مالنامى ول

carbon tax  ليا دور فى إصبلح المالية العامة فى مصر وفقًا لما أو ال يكون التى قد يكون
 األسئمة التالية: نجابة عالتحميل فى ىذه الورقة. ولذا تحاول ىذه الورقة اإلينتيى إليو 

  الوقود ؟األخرى عمى ضرائب الماىية ضريبة الكربون، وما ىو الفرق بينيا وبين 
 ما ىو األساس االقتصادى لفرض ضريبة الكربون؟ 
 والسمبية  ما ىى دوافع فرض ضريبة الكربون فى بعض الدول، وما ىى اآلثار االيجابية

 المترتبة عمى فرضيا ؟

  تصميم ضريبة الكربون؟محددات ما ىى 

  ما ىى معوقات و  ؟ية مصر فى الحالة الما ىى اآلثار المتوقعة لفرض ضريبة الكربون
 الحالة؟ىذه فى  ياضفر 

ىناك أىمية أو ىل  :السؤال الرئيسى ناألسئمة السابقة يمكن االجابة ع نجابة عوباإل  
 .ضريبة الكربون فى الحالة المصرية أم ال؟لفرض  ضرورة

 ماهية ضريبة الكربون: .0

راء بفرض ما يسمى بضريبة الكربون مع تنامى الوعى بأىمية مواجية األضرار التى آظيرت   
ولذا بدأت المطالبات  .تمحق بالبيئة والناتجة عن النشاط االقتصادى واالجتماعى بكافة صوره

بل طالب  .حفورىبفرض ضريبة عمى ثانى أكسيد الكربون المنبعث من استيبلك الوقود األ
حيث وصمت  ،حفورى وليس الكربون فقطنبعاثات الوقود األاالبعض بفرض ضريبة عمى جميع 

مميار  32 نحو عمى مستوى العالم إلى( GHG)  greenhouse gas غازات الدفيئةانبعاثات 
خبلل متوسط زيادة سنوية أعمى حققت قد  . وكانت ىذه االنبعاثات2012طن فى عام جيجا 

بمغ متوسط ىذه الزيادة جيجا طن، بينما  0552، وىى والعشرينالواحد العقد األول من القرن 
السنوية خبلل العقود الثبلثة األخيرة من القرن الماضى)السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات( 

نو فى أذكرت وكالة الطاقة الدولية فى تقرير حديث ليا وقد  عمى التوالى. 0519، 0527 ،0546
درجة  553-356أن تزيد درجة حرارة األرض بنحو  الحالية من المحتملظل السياسات المناخية 
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الزيادة التى لم تحدث عمى مدار تاريخ البشرية. ويترتب عمى ىذا ، وىى خبلل ىذا القرن مئوية
 1.% من الناتج العالمى اإلجمالى20تكاليف تقدر بنحو المناخى التغير 

وكما ىو معروف فقد بدأت المطالبة بالحفاظ عمى البيئة منذ عقد السبعينيات من القرن   
وتزايد الوعى بأىمية ىذه  .1972العشرين مع نشر تقرير نادى روما )حدود النمو( فى عام 

مع و  1992جانيرو فى عام يالبيئة والتنمية فى ريود بعقد مؤتمرالقضية فى فترة التسعينيات 
. ولذا ظيرت من إجراءات لتطبيقو ذلك وما تبل 1997و فى عام بروتوكول كيوتإعبلن صدور 

نبعاثات ااالىتمام بكيفية الحد من معيا كتابات عن ضريبة الكربون منذ عقد التسعينيات، وزاد 
 قضايا البيئة. فى لتى اصبحت القضية األولى لمواجية ظاىرة تغير المناخ ا الدفيئةغازات 

نبعاثات الضارة بالبيئة ومن ثم فإن اليدف الرئيسى من فرض ضريبة الكربون ىو مواجية اال  
ترشيد استيبلك الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، وليس من خبلل أثرىا فى ، وذلك وتغير المناخ

النمو كل من عمى  ىقد يكون ليا تأثير سمبأنيا  بل 2.لمدولة كمصدر لتمويل الموازنة العامة
عمى التنمية  ىوالتنافسية الدولية، بينما يكون ليا تأثير إيجابفى األجل القصير االقتصادى 

ذوى الدخول المنخفضة إيجابى عمى االقتصادية فى األجمين المتوسط والطويل، وكذلك تأثير 
 3.توزيع إيرادات ىذه الضريبةإعادة نتيجة 

 -تنظيمية أخرى أدواتوعند مقارنة تطبيق ضريبة الكربون لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة ب  
معدالت قياسية مثل استخدام أساليب تكنولوجية صديقة لمبيئة، أو تطبيق  -لتحقيق نفس اليدف

تكمفة ضريبة لكفاءة وقود السيارات، يتضح أن معدالت قياسية النبعاثات ثانى اكسيد الكربون، أو 
ألنيا تعطى نفس الحافز لجميع الشركات واألسر لتخفيض انبعاثاتيا،  الكربون تكون أكثر فعالية،

الذى يمكن ؛ األمر مما يؤدى إلى التخصيص األمثل لتخفيضات االنبعاثات فى االقتصاد ككل
تتسم ضريبة الكربون بالوضوح كما أن يترتب عميو توفير كبير فى تكمفة تخفيض االنبعاثات. 

، ألن البنية األساسية الضرورية لتطبيقيا قائمة بالفعل، حيث يخضع الوقود لة التصميموسيو 
، وتحتاج لدور أكبر من عمى تعقيدات كثيرةاألخرى  دواتاأل نطوىلضرائب أخرى، بينما تأصبًل 

مكفاءة والتى تختمف من المعدالت القياسية لالحكومة الختيار التكنولوجيات الصديقة لمبيئة أو 
 4.لدى الحكومةتتوافر قد ال  ع آلخر. كما تتطمب ىذه االختيارات معمومات كثيرةقطا

                                                           
1
 Nicholas Rivers, the Case for a Carbon Tax in Canada, Canada 2020, November 2014, pp. 2-3. 

2
 Wei Zhenxiang, Li Weijuan and Wang Ti, The Impacts and Countermeasures of Levying Carbon Tax in 

China under Low-Carbon economy,2011, p.1968. On website: http:// www.sciencedirect.com. 
3
 OECD, Economic /Fiscal Instruments: Taxation (i.e., Carbon/energy), Working Paper no. 4,1997,p.6 

4
 Rivers, op.cit., pp.14-15. 
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"بالحد  نبعاثات غازات الدفيئة. يعرف النظام األولاوىناك نظامان أو منيجان لمحد من    
 نظام لتسعير الكربونوىو  (،cap- and- tradeاألقصى والمتاجرة" أو "السقف والتبادل" )

نبعاثات المرتفعة يسمح لمشركات صاحبة االلبلنبعاثات المسموح بيا و يتضمن وضع حد أقصى 
 ،ن الحد األقصى المسموح بوعنبعاثات األقل نبعاثات الشركات صاحبة االاأن تشترى حصة من 

التموث عن طريق لمحد من وىو نظام يستخدم  وذلك من أجل تخفيض األثر الكمى عمى البيئة.
نبعاثات غازات الدفيئة، ويطبق فى دول كثيرة. اإعطاء حوافز اقتصادية حتى مستوى معين من 

وىو نظام قائم عمى قوى السوق ومصمم لمواجية تغير المناخ العالمى، حيث يربط بين أدوات 
ة وفرض والتحول إلى المصادر البديم )مثل برامج ترشيد استخدام الطاقة التنظيم التقميدية

 تحملتبحيث  ،حوافز قوى السوقبين مواصفات ومقاييس إلنتاج الطاقة والمنتجات المختمفة( و 
تكمفة شراء حصة من انبعاثات الشركات صاحبة  تيا عن ىذا المستوىانبعاثاالشركات التى تزيد 

 5.االنبعاثات األقل عن ىذا الحد األقصى

وىو رسم بيئى تفرضو الحكومات عمى توزيع اإلنتاج  ضريبة الكربونبفيسمى النظام الثانى أما   
يعتمد سعر الضريبة عمى كمية ثانى أكسيد الكربون المنبعثة من و  .أو استخدام الوقود األحفورى

لكل طن من الكربون، ثم تحولو إلى  اً تحدد الحكومة سعر ف .)محتوى الكربون فى الوقود(الوقود
 اً تعتبر ىذه الضريبة تسعير وبذلك  ،أو الغاز الطبيعى ليةلمنتجات البترو ا ضريبة عمى الكيرباء أو

من تكمفة  اً وتفرض ىذه الضريبة عمى الصناعات المنتجة لمكربون بكثافة، وتعتبر جزء 6لمكربون.
 7.تيااستدامعمى ظًا احفأكثر أقل تمويثًا لمبيئة و تكون لكى ىذه الصناعات  مما يحفز، اإلنتاج

كما فى الواليات المتحدة )سياسيًا  سيللتطبيق ضريبة عمى الكربون األ لنظام األولايعتبر   
، وذلك ألنو ليس فى ىيئة ضريبة تفرض عمى كافة عمى الرغم من صعوبتو وتعقده (األمريكية

وفى المقابل يمكن أن تكون ضريبة الكربون الوسيمة األسيل فى  .استخدامات الوقود او اإلنتاج
وتوليد إيرادات عامة تساىم فى تخفيض عجز الموازنة العامة أو فى  نبعاثات الكربوناتخفيض 

 تخفيض الضرائب عمى العمل و/أو رأس المال التى يمكن أن تسبب تشوىًا فى النظام الضريبى
، ستكون التكمفة أقل لمشركة فى حالة تطبيق النظام األوللكن و  8.وفقًا لمنظرة التقميدية لمضرائب

فى حالة عدم تجاوزىا الحد األقصى المسموح بو عمى االطبلق ال تتحمل أى تكمفة الشركة  نأل
بمجرد استيبلكيا ألى كمية  -فى حالة تطبيقيا -الكربونضريبة تتحمل تكمفة بينما لبلنبعاثات، 

                                                           
5
 http.//www.chacha.com/question/what-is-the-cap. Also: http//www.soyouwanna.com/cap-trade-

system, http//www.finitecarbon.com/about/fag.html 
6
 http://www.enviroment.about.com/od/carbontaxfag/f/what-is 

7
 http://www.ctv.ca.ctvnews/specials/20080609/carbon_tax_. Also: 

en.wikipedia.org/wiki/carbon_tax 
8
 Suite.io/Catherine-aubrecht/3tw52mp 

http://www.enviroment.about.com/od/carbontaxfag/f/what
http://www.enviroment.about.com/od/carbontaxfag/f/what
http://www.ctv.ca.ctvnews/specials/20080609/carbon_tax_
http://www.ctv.ca.ctvnews/specials/20080609/carbon_tax_
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جديدة  توكبل النظامين يتميزا بخمق الحافز لتبنى تكنولوجيا من الوقود يحتوى عمى الكربون.
 9.الحد من انبعاثات غازات الدفيئة يفلتخفيض تكال

تتوقف المفاضمة بين النظامين السابقين عمى القدرة عمى التنفيذ الكفء لكل من حيث المبدأ، 
وتوفير المتطمبات  الوصول إلى التصميم الصحيح لمنظاممنيما، والتى تتوقف بدورىا عمى 

 10:تنفيذه، والذى يجب أن يتضمن اآلتىالبلزمة لجودة 

 .بقدر اإلمكان مصادر الضرر البيئىكافة الشمولية التى تغطى  -

مثل اإلنفاق عمى برامج الطاقة فى استخدامات إنتاجية، ضريبة الكربون استخدام إيرادات  -
ريبة. وكذلك يمكن حتى ال ترتفع التكاليف الكمية لمضالنظيفة، أو التكيف المناخى، وذلك 

لضريبة فى تعويض أصحاب الدخول اإليرادات المحصمة من ىذه اأن تستخدم 
، ويمكن أن المنخفضة المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة فرض ىذه الضريبة

يأخذ ىذا التعويض صورًا مختمفة مثل تخفيض أسعار ضرائب أخرى مثل الضريبة عمى 
  المرتبات.

 .وضع  برنامج زمنى صارم لتخفيض الضرر البيئى -

، ويعطى لسياسة تطبيق الضريبة قابمة لمتنبؤا يجعميا مموضع أسعار مستقرة لمكربون  -
صفة االستدامة. وىذا ىام لتنمية التكنولوجيا النظيفة من ناحية، ولتخفيض عدم اليقين 

 .التنبؤ باإليرادات من ناحية أخرىعند 

 األساس االقتصادى لفرض ضريبة الكربون: .6

التى ىى تكاليف بمفيوم الخارجيات، أى اآلثار الخارجية لممشروعات، ضريبة الكربون ترتبط   
 الحصول عمى مقابل تحمل ىذه التكاليف أوتولد من إنتاج السمع والخدمات وال يتم تمنافع  أو

حفورى تمويث . حيث ينتج عن استيبلك الوقود األليذه المنافع من جانب الوحدات المنتجة ليا
ومن ثم يرى المؤيدون ليذه الضريبة حتمية أن  11.يتحمميا المجتمع لمبيئة لو تكمفة اجتماعية

حفورى، بحيث تجعل الضريبة استخدام تدخل ىذه التكمفة االجتماعية ضمن سعر الوقود األ
الوقود األكثر تمويثًا ىو األعمى سعرًا، مما يشجع المنتجين والمستيمكين عمى تخفيض استيبلك 

الطاقة  مصادرالطاقة وزيادة كفاءة استخداميا. ويترتب عمى فرض ىذه الضريبة أن تصبح 

                                                           
9
 http://www.env-econ.net/carbon_vs_capandtrade.html 

10
 Ian Parry, Dirk Heine and others, Getting energy Prices right: from Principle to Practice, IMF, July 

2014, pp. 42-43. 
11

 OECD, op.cit.,p.6 
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در الطاقة األقل سعرًا واألكثر تمويثًا بمصا ةأكثر تنافسية من حيث التكمفة مقارن )المتجددة(ةبديمال
 والغاز.والبترول لمبيئة مثل الفحم 

 الوقود:األخرى عمى ضرائب العالقة ضريبة الكربون ب .3

ضريبة الكربون عمى الرغم من وجود ضرائب عمى أنواع الوقود  فرضلقد ظيرت المطالبات ب  
المختمفة فى كثير من دول العالم. ويرجع ذلك إلى عدم ربط سعر الضريبة المفروضة عمى 
األنواع المختمفة من الوقود بمحتوى الكربون فى كل نوع، ومن ثم ال يرتبط سعر الضريبة 

الضريبة فعالة فى الحفاظ عمى ىو ما ال يجعل و  ؛قودبعاثات الكربون من كل نوع من أنواع الو ناب
البيئة. فتفرض ىذه الضرائب ألغراض أخرى، ولكن من الناحية المفاىيمية يمكن اعتبارىا 

، حيث قد يؤدى االرتفاع فى سعر الوقود المترتب عمى الضريبة  إلى ضرائب كربون ضمنية
   12.ربونيةالحد من استيبلكو، وبالتالى الحد من االنبعاثات الك

فى   ارتباطًا عكسياً وترتبط األسعار الحالية ليذه الضرائب الضمنية بمحتوى الكربون فى الوقود   
. والمثال األوضح عمى ىذا األمر ىو   OECDمنظمة التعاون االقتصادى والتنمية معظم دول 

ى الرغم من عم -ضريبةيخضع ألى وأحيانًا ال  –ب فى الغالب ائضر ال لذى يخضع ألدنىالفحم ا
نو األعمى فى محتوى الكربون. ويشجع ذلك ضمنيًا عمى استيبلك الوقود كثيف الكربون غير أ
  13.محفاظ عمى البيئة وأىداف العدالة والكفاءةل بلئممال

بين القطاعات. فالقطاع العائمى    OECDوكذلك تتفاوت ضريبة الوقود الضمنية فى دول   
عمى استيبلك الوقود أعمى مما يتحممو قطاع الصناعة عند استيبلك نفس  ياً ضريب ئاً يتحمل عب

نوع الوقود، مما يخل بمعايير العدالة بين القطاعات. حيث يدفع القطاع العائمى ضريبة عمى 
% عما يدفعو قطاع الصناعة، ويصل فرق ضريبة 30استيبلك زيت الوقود الخفيف أعمى بنحو 

  14.%50الديزل إلى نحو 

 :ضريبة الكربون فرضدوافع  .4

لمواجية تغير ميمة وسيمة اقتصادية تستند إلى كونيا إن المطالبة بفرض ضريبة الكربون 
اليامة لترشيد استخدام الطاقة وتحقيق  المالية أيضًا إحدى األدواتفضبًل عمى أنيا المناخ، 

، ألن البيئى الضررال تشتمل األسعار عمى تكمفة وبدون ضريبة الكربون  التنمية المستدامة.

                                                           
12

 Erick  Lachapelle and Sustainable Prosperity
 
,The Hidden Factor in Climate Policy: Implicit Carbon 

Taxes, Policy Brief, Sustainable Prosperity (SP), Feb.2011,p.1. 
13

 Ibid, p.1. 
14

 Ibid., p.5. 
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نبعاثات نبعاثات كربون تكون رخيصة جدًا نسبيًا، حيث ال تحسب تكمفة االااألنشطة التى تنتج 
فتوجد اختبلفات كبيرة بين ضريبة الوقود  15.التى تؤثر عمى اآلخرين بما فييم األجيال القادمة

الكفء والواقع العممى فى كل من الدول المتقدمة والنامية عمى حد سواء. ولذا ىناك الكثير الذى 
ومن ثم يمكن ليذه الضريبة أن تحقق يجب عممو من أجل الوصول إلى أسعار صحيحة لمطاقة. 

االقتصادية إذا صممت بحيث تعكس الضرر االعتبارات التوازن الكفء بين االعتبارات البيئية و 
البيئى، خاصة مع تحسن تقديرات الضرر البيئى بدرجة كبيرة واستمرار ىذا التحسن بفضل التقدم 

 16.فى طرق النمذجة وتطبيقاتيا

مع محتوى الكربون والتى ال تتناسب حفورى، ألسعار الحالية المنخفضة لمضرائب عمى الوقود األفا
عمى ىذا النوع من الوقود الذى  تشجع عمى االعتماد المستمر ،اعو المختمفةفى ىذا الوقود بأنو 

االستثمار فى مصادرىا، مما يتعارض مع متطمبات عمى و  ،يمثل الطاقة التقميدية غير المتجددة
فالضريبة عمى ممكية  السيارات عمى سبيل المثال فى الحفاظ عمى البيئة والتنمية المستدامة. 

% من فرص 97نحو وىى تنطوى عمى فقدان صورتيا البسيطة غير مرتبطة باالنبعاثات، 
الضريبة كما تفقد  .محميا ضريبة كربونإحبلل فى حالة التى تتحقق االنبعاثات  تخفيض ىذه

التى تتحقق فى حالة إحبلل  تخفيض االنبعاثات% من فرص 80عمى استيبلك الكيرباء نحو 
كون ىناك ضريبة صريحة عمى الطاقة تسمى ضريبة تأن رؤى ولذا  17محميا. ضريبة الكربون

إصبلح الييكل الحالى لمضرائب عمى الطاقة، لكى يكون متوافقًا مع وذلك باإلضافة إلى الكربون، 
مة بين النظام الضريبى ءىناك حاجة إلى الموايكون ذلك وبالمناخ.  أىداف مواجية ظاىرة تغير

 18.وأىداف السياسات البيئية واالقتصادية والمالية

تختمف الدوافع البيئية لفرض ضريبة الكربون بعض الشئ من دولة ألخرى. فبينما تركز الواليات   
المتحدة األمريكية عمى نقاء اليواء عن طريق الحد من التموث الصناعى فى المدن الرئيسية، 

المنتجات البترولية، وتطوير المصادر األقل تمويثًا، تركز الدول األوربية عمى وتحسين مواصفات 
نبعاثات غاز ثانى أكسيد اظاىرة االحتباس الحرارى والتغير المناخى، وضرورة الحد من 

  19.لكربونا

                                                           
15

 Gilbert E. Metcalf  and David  Weisbach ,The Design of a Carbon Tax, Harvard Environmental Law 
Review,Vol.33,2009, p.500.  
16

 Parry and others, op.cit., pp. 165 -166. 
17

 ibid. , p.36. 
18

  Lachapelle and Sustainable Prosperity,op.cit.,pp.2,3. 
19
 6(، 22ناعة النفطية فى دول الخليج العربى، مجلة العلوم االقتصادية، العدد)يحى حمود حسن، أثر االتفاقيات البيئية على الص 

 http://www.Lasj.net/iasj?Func=fullte. على الموقع اإللكترونى: 107، ص 2008أيلول 
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لوضع منيجية قابمة لمتطبيق  وقد قدرت إحدى الدراسات التى أعدىا خبراء صندوق النقد الدولى  
متقدمة ونامية من بينيا مصر دولة  156بيانات باستخدام  السعر الصحيح لمصادر الطاقةحدد ت
أن رفع سعر الوقود بنسبة  ،سوالرضرائب عمى الفحم والغاز الطبيعى والبنزين والفييا تفرض و 
  20.%055% يؤدى إلى تخفيض استخدام الوقود بنحو 1

ىناك بعض اآلراء التى ترى أن فرض ىذه  وفى مقابل الدوافع السابقة لفرض ضريبة الكربون  
الضريبة عمى البترول ومشتقاتو لو دوافعو السياسية واالقتصادية وليس مجرد دوافع بيئية، خاصة 
بالنسبة لدول الخميج العربى المصدرة لمبترول ومشتقاتو. فترى ىذه اآلراء أن اليدف من فرض 

اإلستراتيجية، خاصة فى حالة استثمار عائدات من قيمتيا البترول ضريبة الكربون ىو تفريغ سمعة 
ىذه الضريبة فى البحث عن بدائل لمبترول بيدف تقميل االعتماد عميو كمصدر رئيسى لموقود. 
حيث أن فرض ىذه الضريبة يرفع سعر المنتجات البترولية، مما يؤدى إلى انخفاض الطمب 

بترول إلى زيادة إنتاجيا لمحفاظ عمييا، ومن ثم انخفاض سعرىا، مما يضطر الدول المنتجة لم
الخام عمى أو زيادة عائداتيا المالية من تصديره. ويترتب عمى ذلك زيادة المعروض من البترول 

فى األسواق العالمية، وبالتالى انخفاض آخر فى سعره، مما يضر كثيرًا باألوضاع االقتصادية 
كان وبالفعل  21.المالية لدى ىذه الدول، وقد يؤثر عمى الفوائض لمدول المصدرة لمبترول ومشتقاتو

من تأثير  اً ر كثير بفى الحد من زيادة الطمب عمى المنتجات البترولية أك كبير يذه الضريبة دورل
 22.التغير فى سعر البترول الخام

تحاد األوربى، من عائدات وفى المقابل تستفيد الدول التى تفرض ىذه الضريبة، خاصة دول اال  
 23.خفض العجز فى موازناتيا العامةىذه الضريبة فى 

تطبق ضريبة الكربون أو ضريبة الطاقة فنمندا، والدنمارك، وىولندا، العالم التى  من دولو   
طبقت فنمندا ضريبة الكربون. وفى عام  1990والنرويج، والسويد، وألمانيا، وكندا. ففى عام 

نبعاثات ثانى أكسيد الكربون لدييا. وفى ا% من 65الضريبة عمى ىذه طبقت النرويج  1991
نبعاثات ثانى أكسيد اعام بدأت السويد فى تطبيق الضريبة ذاتيا، مما أدى إلى تخفيض نفس ال

بدأت الدنمارك  1993. وفى عام 1987مقارنة بعام  1994% فى عام 13الكربون لدييا  بنسبة 
بدأت ألمانيا فى تطبيق  1999ى عام تطبيق الضريبة عمى القطاع الصناعى والقطاع العائمى. وف

عمى وقود السيارات والغاز الطبيعى والكيرباء، واستخدمت إيراداتيا فى سد العجز الكربون ضريبة 
صبحت المقاطعة الكندية كولومبيا البريطانية المنطقة أ 2008فى معاشات العاممين. وفى عام 
                                                           

20
 Parry and others, op.cit., p.142.  

21
 Faculty.Ksu.edu.sa/sirhan/pagss/essays.aspx 

22
 .117ص ، رجع سبق ذكرهحسن، م 

23
 Faculty.Ksu.edu.sa/sirhan/pagss/essays.aspx 
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كما طبقت شيمى  24.ريكا الشماليةاألولى التى تحصل الضريبة من المستيمك النيائى فى أم
دوالر/ طن من ثانى أكسيد الكربون بيدف إجبار منتجى  5ر بسع 2014ضريبة الكربون فى عام 

مساىمة فى تخفيض انبعاثات غازات الطاقة عمى التحول تدريجيًا لمصادر أكثر نظافة لم
 25.الدفيئة

محد من لوفى المقابل توجد دول صناعية كبرى لم تطبق ضريبة الكربون، وسمكت مسمكًا آخر   
اليابان التى تفرض غرامة عمى مصدر التموث، وتقدم الدعم المالى لمشركات التى كتموث البيئة 

كما توجد بعض الدول الصناعية الكبرى أيضًا التى طبقت ضريبة  26.تبذل جيدًا لمحد من التموث
بون ثم تراجعت بعد مدة وجيزة كأستراليا التى ألغت ضريبة الكربون بعد عامين فقط من الكر 

كان عمى الرغم من أن سعر الضريبة لدييا شركة، ذلك  350عمى  (2014-2012تطبيقيا )
 34الذى يبمغ عددىا  OECDيحتل المرتبة الخامسة فى قائمة األسعار األقل بين دول منظمة 

، دوالرًا أمريكيًا( 22دوالرًا أستراليًا/ طن من االنبعاثات الكربونية وىو ما يعادل  24)نحو  دولة
سبب إلى فى حقيقتو . ويرجع ىذا اإللغاء وىو أيضًا أقل من متوسط السعر فى دول المنظمة

يعزز رئيس الحكومة األسترالية من موقفو فى مواجية زعيم المعارضة الذى ى وىو أن سياس
بأن ىدف رئيس الحكومة وذلك عمى الرغم من تبرير يق ضريبة الكربون، يعارض بشدة تطب

قيل أنو كما تجنيب االقتصاد األسترالى الخسائر التى تتحمميا الشركات األسترالية.  ىو اإللغاء
دوالرًا سنويًا لكل  550نحو فى فواتير الكيرباء والغاز يبمغ  تحقيق وفرسيترتب عمى ىذا اإللغاء 

  27.أسرة

 :اآلثار المتوقعة لفرض ضريبة الكربون .5

التطبيقية بالدراسات يتم االسترشاد فرض ضريبة الكربون المتوقع حدوثيا نتيجة لبحث اآلثار   
دول بعض مثل  ،دول طبقت بالفعل ىذه الضريبةأكانت سواء ، التى أجريت عمى دول بعينيا

OECDدول.ال من مجموعاتالمتعمقة بوكذلك الدراسات ، دول لم تطبقيا بعد مثل الصين م، أ 

تظير الكفاءة االقتصادية لضريبة الكربون وأثرىا االيجابى فى ترشيد استيبلك الطاقة وحماية   
نتاج فيى  28.البيئة فى األجل الطويل تعمل كحافز لمبحث والتطوير فى مجال الحد من التموث وا 

عمى ضريبة الكربون تؤثر ولكن فى المقابل تكنولوجيات الطاقة الكفء والمتوافقة مع البيئة. 
                                                           

24
 Zhenxiang, op. cit., p.1969. 

25
 http://www.skynewsarabia.com/web/article/691018 

26
 .108، ص بق ذكرهسرجع حسن، م 

27
   http://www.al-iqtisad.net and http://www.ahram.org.eg  

28
 Yu-Huan ZHAO, The study of Effect of Carbon Tax on the International Competitiveness of Energy-

Intensive Industries : an Empirical Analysis of  OECD 21 Countries, 1992-2008, Energy Procedia, no.5, 
2011, p.1292. On website: http:// www.sciencedirect.com. 

http://www.skynewsarabia.com/web/article/691018
http://www.skynewsarabia.com/web/article/691018
http://www.al-iqtisad.net/
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، ولذا عممت الدول الصناعية عمى االستفادة من حصيمة ىذه فى األجل القصير الطمب بالسمب
خفض معدالت الضريبة عمى الدخل، أو الضريبة عمى االستيبلك، وذلك لتنشيط فى الضريبة 

 29.محمىالناتج الالنقص المحتمل فى الطمب، وتقميل 

عار ستخفيض أفى بعض الدراسات إمكانية االستفادة من إيرادات ضريبة الكربون  كما ترى  
 ،ضرائب أخرى، ومن ثم يمكن تحقيق الحماية البيئية بأقل تكمفة كمية ممكنة عمى االقتصاد

خاصة إذا عكست ىذه الضريبة الضرر البيئى مما يزيح عن االقتصاد بقدر كبير العبء الناتج 
ن إصبلح ضريبة الوقود يمكن أن يحقق . كما قدرت إحدى ىذه الدراسات أعن ىذا الضرر البيئى

% من الناتج المحمى اإلجمالى، حتى فى تمك الدول التى لدييا ضريبة 256إيرادات تبمغ نحو 
 OECDقدرت دراسة تطبيقية أخرى عمى الدول األعضاء فى منظمة و  30.مرتفعة عمى الوقود

ضريبة البيئة )كما وصفتيا الدراسة( إلى الناتج المحمى اإلجمالى فى ىذه الدول نسبة إيرادات 
% فى المتوسط. وأن ىذه الضريبة تعطى االشارات السعرية التى تساعد المنتجين 2بنحو 

عند اتخاذىم قرارات اإلنتاج  فى اعتبارىمأن يأخذوا تكمفة التموث البيئى عمى والمستيمكين 
نبعاثات ثانى أكسيد منتجة الاسة أخرى طبقت عمى أكبر عشرين دولة وفى در  31.واالستيبلك

األخذ فى االعتبار المنافع المتحققة مع كربون )التسعير ل كفء أن تطبيق سياسات قدر ،الكربون
محميًا فقط نتيجة تسعير الكربون دون المنافع المتحققة دوليًا( تحقق إيرادات كبيرة أعمى من نسبة 

وىى: الصين وروسيا  ،أربعة دول من الدول محل الدراسةحمى اإلجمالى فى % من الناتج الم6
يران والسعودية. ، وىى %159إلى لجميع الدول محل الدراسة يصل متوسط ىذه النسبة و  32وا 

 33.نسبة ال يستيان بيا

كذلك يوجد دائمًا تخوف من التأثير السمبى لضريبة الكربون عمى التنافسية الدولية لمصناعات   
كثيفة االستخدام لمطاقة. حيث يؤدى ارتفاع تكمفة اإلنتاج نتيجة فرض الضريبة إلى انخفاض 

حيث يتحول الطمب فى السوق الدولية  الدولة حصةالقدرة عمى االحتفاظ بالتنافسية، ومن ثم فقد 
إلى دول أخرى ال تفرض فييا ىذا النوع من الضرائب. ولكن لم تؤكد جميع الدراسات التطبيقية 

 34.ىذا األثر السمبى لضريبة الكربون

                                                           
29
 .108، ص سبق ذكره رجعحسن، م 

30
 Parry and others, op. cit., pp. 2,145. 

31
 OECD , Environmentally Related Taxes in OECD Countries, Issues and Strategies,2001, p. 9. 

32
بالترتيب هى: الصين،الواليات المتحدة، روسيا، الهند، اليابان، ألمانيا، إيران، كوريا، كندا، السعودية، انجلترا،   الدول العشرون 

 البرازيل، المكسيك، جنوب أفريقيا، أندونيسيا، إيطاليا، أستراليا، فرنسا، أسبانيا، بولندا.
33

 Ian Parry, Chandara Veung, and Dirk Heine, How Much Carbon Pricing Is in Countries` own 
Interestes? The Critical Role of Co-Benefits, IMF, WP/14/174, September 2014, p.25.  .  
34

 ZHAO, op. cit., pp.1292-1293. 
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قد خمصت إحدى الدراسات التى تناولت آثار فرض ضريبة الكربون عمى االقتصاد الصينى و   
عمى الرغم من إلى ضرورة فرض ىذه الضريبة  واإلجراءات المضادة لآلثار السمبية الناتجة عنيا

تصل ف 35ألن التغير المناخى يعوق التنمية المستدامة االقتصادية والبيئية. وذلك ،آثارىا السمبية
نبعاثات فى العالم، من إجمالى اال% 87نحو إلى نبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى الصين انسبة 

فى الصين المرتبة األولى فى العالم فى عام  يئةغازات الدفنبعاثات ابل من المحتمل أن تحتل 
 2009ولذلك قررت الصين بعد اجتماع منتدى التنمية المستدامة فى الدنمارك فى عام . 2020

ىذه الميمة فى بالنظر فى  تعدوو نبعاثات ثانى أكسيد الكربون، اتحمل مسئولياتيا فى الحد من 
ولكن ليس من المتوقع أن تطبق الصين ضريبة  36.(2015-2011)الخطة الخمسية الثانية عشر

 2020.37الكربون قبل عام 

ن فرض ضريبة الكربون فى الصين سيؤدى إلى حفز أإلى  كما خمصت الدراسة السابقة  
أن إيرادات نبعاثات الضارة، كما المشروعات عمى ترشيد استخداميا لمطاقة، ومن ثم تخفيض اال

  38.ضريبتى الموارد واالستيبلكإيرادات النقص فى ستعوض ىذه الضريبة 

، وآخر عمى عمى المستوى الجزئىوقد قسمت الدراسة السابقة أثر فرض الضريبة إلى أثر   
المنتجين والمستيمكين يمس بصفة رئيسية كبًل من سفاألثر عمى المستوى الجزئى  المستوى الكمى.

يؤثر بالسمب عمى سزيادة تكاليف اإلنتاج، مما فى عمى المنتجين األثر ويتمثل . والمستثمرين
وىو ما  ؛تقل الموارد المتاحة لممشروعاتسدخول المنتجين التى تشاركيم فييا الحكومة، ومن ثم 

ذا طبقت الحكومة سعر . الناتج المحمى اإلجمالى يؤدى إلى انخفاض مرتفعًا بدرجة  ياً ضريب اً وا 
اإلنتاج او إعبلن اإلفبلس. ولذا سيتوقف أثر كبيرة سوف يكون مصير المشروعات التوقف عن 

 39.ضريبة الكربون عمى المنتجين عمى درجة ارتفاع سعر الضريبة

. عميو والطمبالمنتج مرونة كل من عرض عمى لمستيمكين عمى اضريبة الكربون توقف أثر يو   
وكما ىو معروف فى النظرية االقتصادية، كمما كانت مرونة الطمب أعمى كانت  ،بصفة عامة

مرونة الطمب عمى الفحم بما أن  عمى سبيل المثالفنسبة المشترين دافعى الضريبة أقل. 
 تحملسيف ،مرونة الطمب عمى كل من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية أعمىو منخفضة، 

                                                           
35

 Zhenxiang, op. cit., p.1968. 
36

ibid. , pp. 1968- 1969. 
37

 http://www.canberratimes.com.au/act-news/china-to-have-carbon-tax-and-ets-by-2020-
20131010-2vbpp.htm 
38

 ibid., p. 1969. 
39

 ibid., p. 1970. 
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ن العبء الضريبى الواقع عمى المنتجين أ مرجحولكن من ال .معاً  نو ن والمستيمكو المنتج الضريبة
 40.سيكون أعمى من مثيمو عمى المستيمكين

عمى المستثمرين من خبلل العوائد عمى االستثمار. فالضريبة عمى أعمال يأتى أثر الضريبة سو   
فى اتخاذ القرارات، حيث أن المستويات المختمفة من المخاطرة فى تؤثر بدرجة كبيرة المستثمرين 
ويظير أثر ضريبة الكربون بصفة رئيسية  معدالت مختمفة لمعائد عمى االستثمار.يقابميا المشروع 

، حيث أن التمويل األخضر يجذب مشروعات أقل فى محتوى الكربونعمى االستثمار فى تمويل 
أنشأ البنك الصناعى فى الصين مركز التمويل المستدام  2009وفى عام  االستثمار األجنبى.

المشروعات والبنك مسئول عن تمويل  .المتخصص فى أعمال المؤسسات المالية المستدامة
. وكذلك أنشأ بنك آخر فى الصين فى عام يةالبيئ المشروعاتكفاءة الطاقة، و المتعمقة بزيادة 

ية من أجل ععمل فى مجال السياسة الصنالم مركز الخدمة المالية لؤلعمال الخضراء 2010
 41.تشجيع حماية البيئة بتوفير الطاقة، والطاقة الجديدة، والصناعة منخفضة الكربون

. وتوزيع الدخل ىاالقتصادنمو الفسيكون عمى كل من  عمى المستوى الكمىأما أثر الضريبة   
تباطؤ سرعة النمو االقتصادى فمن الناحية النظرية يمكن أن يؤدى تطبيق ضريبة الكربون إلى 

فى الصين لبعض الوقت. لكن أثبتت إحدى الدراسات إن تأثير ضريبة الكربون عمى الناتج 
دراسة كما بينت %. 0545بشكل عام، وأعمى نسبة تأثير ال تتعدى  المحمى اإلجمالى محدود

السعر األمثل بيق فى حالة تط أكبر تأثير الضريبة عمى الناتج المحمى اإلجمالى سيكونن أأخرى 
  42.الحقًا(  6)الذى سيتم توضيحو فى القسم  لمضريبة

 كما تشير إحدى الدراسات إلى اختبلف تأثير ضريبة الكربون عمى النمو االقتصادى بدرجة  
. بسبب اختبلف اليياكل االقتصادية فى ىذه المناطق كبيرة بين المناطق المختمفة فى الصين

، بينما تعوقو فى المتقدمة تحفز النمو االقتصادى فى المناطق الشرقيةفيمكن ليذه الضريبة أن 
فالمناطق الفقيرة التى لدييا موارد طبيعية تكون منتجة  .األقل تقدماً  المناطق الوسطى والغربية

لممنتجات األولية ومنتجات عالية الكربون، ولذلك يؤدى فرض ضريبة الكربون عمييا إلى زيادة 
مما يعوق نموىا. وفى المقابل تتميز المناطق األخرى  ى الشركات المحمية،تكاليف اإلنتاج ف

نبعاثات كربونية منخفضة، مما يجعل ابالعمميات اإلنتاجية العميقة والصناعات عالية التكنولوجيا و 
يجب تطبيق سياسات مختمفة ومن ثم فرض ضريبة الكربون عمييا ذا أثر ضعيف عمى نموىا. 

أى فرض سعر ضريبى مرتفع فى المناطق  ،الختبلف المناطق الجغرافية لضريبة الكربون تبعاً 

                                                           
40

ibid., p. 1970. 
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 ibid., p. 1971 
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 ibid., p. 1971 
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المتقدمة، وسعر منخفض فى المناطق الفقيرة. كما ينبغى عمى الحكومة أن توجو إيراد الضريبة 
ذلك كمو وسيترتب عمى المناطق األقل تطورًا، وتقدم مساعدات كبيرة لممشروعات المحمية. إلى 

  43.االقتصادية اإلقميمية فى الصينتغيير نمط التنمية 

ستخدم ، وذلك عندما تعمى توزيع الدخل ىيكون لضريبة الكربون أثر إيجابأن أيضًا ويتوقع   
فيمكن تصميم  األقل دخبًل.الفئات اإليرادات المحصمة منيا فى إعادة توزيع الدخل لصالح 

بحيث تساىم ىذه صمة ستخدام الكفء لئليرادات المحاالمجموعة من اإلجراءات إلعادة 
اإلجراءات فى تدنية األثر السمبى لمضريبة عمى النمو االقتصادى وتعويض فئات المجتمع األكثر 

 44.فقراً 

االقتصاد الصينى  نمو اشارت بعض الدراسات إلى التأثير الكبير لضريبة الكربون عمى كذلك  
يمكن ولكن فى األجل الطويل. مباشر يذكر عميو فى األجل القصير، بينما ال يكون ليا تأثير 
لمقابمة  بسبب تقميص األجور فى األجل الطويل ليذه الضريبة أن تغير فى ىيكل توزيع الدخل
ومن ثم انخفاض االستيبلك ىو ما قد يؤدى إلى و  .ارتفاع تكاليف اإلنتاج نتيجة فرض الضريبة

 45.جل الطويلكأثر غير مباشر لضريبة الكربون فى األ االقتصاد الصينىتراجع نمو 

مما . وليس تصاعدىتراجعى ن تأثير ضريبة الكربون عمى فئات الدخل أوترى دراسة أخرى   
عمى أصحاب دوالر/طن كربون  15الناتج عن فرض ضريبة بسعر العبء الضريبى يعنى أن 
عبء أقل من عبئو عمى أصحاب الدخول المنخفضة، حيث ال يتعدى  يكون المرتفعة الدخول

 %3574، بينما يصل إلى حوالى السنوىدخميا % من 0581فئات الدخل أعمى الضريبة عمى 
ومن ثم يجب أن تتم معالجة اآلثار التوزيعية لضريبة الكربون من  46.عمى أدنى فئات الدخل

خبلل تعديبلت نظام الضرائب ككل )بصفة خاصة ضريبة الدخل(، وليس عن طريق تعديل 
ضريبة الكربون لمحد من آثارىا التوزيعية يخفض من  تعديلألن وذلك ضريبة الكربون ذاتيا، 

البيئية. كما يمكن االستفادة من إيرادات ضريبة الكربون فى تخفيض ضرائب أخرى مع  ىاعوائد
 47.الحفاظ عمى نفس درجة التصاعدية

                                                           
43

 Zhang Zhixinand Li Ya, The Impact of Carbon on Economic Growth in China, Energy Procedia, Vol. 5, 
2011, p p.1757-1761. On website: www.sciencedirect.com. 
44

 Javier Cuervo P. Gandhi, Taxes -Their Macroeconomic Effects and Prospects for Global Adoption,    
IMF, WP/98/73,May 1998, p. 32.  
45

   Li Ya, op.cit., p. 1758. 
46
باشر نتيجة استهالك الوقود، وآخر غير مباشرنتيجة ارتفاع أسعار السلع المستخدمة للطاقة فى ينقسم العبء الضريبى إلى عبء م 

 إنتاجها.
47

 Metcalf and Weisbach, op.cit., pp. 513-514.       
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نبعاثات المرتفعة فالقطاعات ذات االويختمف تأثير ضريبة الكربون باختبلف القطاع والصناعة،   
باإلضافة إلى قطاع الطاقة ىناك قطاعات أخرى تتأثر ف .ى من األثر األكبر لفرض الضريبةتعان

بضريبة الكربون مثل قطاعات النسيج والمبلبس، بينما تستفيد قطاعات أخرى مثل السياحة سمبًا 
 48.واالتصاالت واإللكترونيات

وقد قدرت إحدى الدراسات نسبة االنخفاض فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون عمى مستوى العالم   
كما قدرت نسبة االنخفاض فى عدد %، 23بنحو عمى الوقود ضريبة تصحيح الالناتجة عن 

، مما يظير األثر الفحم% نتيجة تصحيح الضريبة عمى 63الوفيات الناتجة عن التموث إلى نحو 
 49.ير الستخدام الفحم عمى البيئةالسمبى الكب

لفعالية ضريبة البيئة  OECDواشارت دراسة أخرى إلى وجود دليل متنامى فى دول منظمة   
أن تنفيذ نسق و  ،السعر فى متغيراتلكأحد وسائل تخفيض الضرر البيئى، فيناك استجابة لمطمب 

 50.ويحسن البيئةيمكنو أن يخفض استيبلك الطاقة متسق طويل األجل لضرائب البيئة 

 فى فعالية ضريبة الكربونإلى صندوق النقد الدولى سابقة الذكر إحدى دراسات كما خمصت   
اعتمادًا عمى وذلك ، مقارنة باألدوات والضرائب البديمة األخرىتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة 

. وتتمثل ىذه بعض الفروض التى تم تطبيقيا عمى الواليات المتحدة األمريكية فى دراسة أخرى
 51:فىاألدوات البديمة األخرى 

 .دعم الطاقة المتجددة -1

 .استخدام الكيرباء فى القطاع المنزلى واألجيزة الكيربائية وخبلفولكفاءة  معدالت قياسيةوضع  -2

النبعاثات ثانى أكسيد الكربون لكل وحدة منتجة من الطاقة معدالت قياسية وضع  -3
 .س(.الكيربائية)ك.و

 .لكفاءة وقود السياراتمعدالت قياسية ضع و  -4

 .معاً  ةالثبلثة السابقدوات تطبيق األ -5

 .فرض ضريبة عمى الكيرباء -6

 .فرض ضريبة عمى وقود السيارات -7

 .فرض ضريبة عمى ممكية السيارات -8

                                                           
48

 Li Ya, op.cit.,p.1758. 
49

 Parry and others, op.cit., pp.145. 
50

 OECD , Environmentally Related Taxes in OECD countries, op.cit., p.9. 
51

 Parry and others, op.cit., p. 35. 
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أكبر حققت فرصًا السابقة التى  دواتالوحيدة بخبلف كل األ داةأن ضريبة الكربون ىى األحيث   
فى خمسة مجاالت عمى النحو  تخفيض انبعاثات غازات الدفيئةفى  األدوات األخرىعن  بكثير
 52:التالى

  .التحول لمطاقة المتجددة% نتيجة 25تخفيض االنبعاثات بنسبة  -

 .تخفيض كثافة االنبعاثات من محطات توليد الكيرباء% نتيجة 25تخفيض االنبعاثات بنسبة  -

عن طريق رفع كفاءة  يض استخدام الكيرباءتخف% نتيجة 20تخفيض االنبعاثات بنسبة  -
 .االستخدام، وتخفيض الكمية المستخدمة

 .رفع كفاءة وقود وسائل النقل، وتخفيض استخداميا% نتيجة 15تخفيض االنبعاثات بنسبة  -

تخفيض الطمب عمى الوقود فى قطاع الصناعة والقطاع % نتيجة 15تخفيض االنبعاثات بنسبة  -
 .المنزلى

فى % مما حققتو ضريبة الكربون 66أكثر من  ذكرىا السابقدوات من األلم تحقق أى و   
 الثالثةداة األالخامسة(، يمييا  داة)األ حسن الحاالتأفى تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة 

الثامنة لم تتعد نسبة إنجازىا  داة %، واأل25أخرى أداة ولم تتعد نسبة إنجاز أى  .%(50)
53.ضريبة الكربون ىى األعمى فعالية مقارنة باألدوات البديمة األخرىومن ثم فإن % فقط. 0503

  

 تصميم ضريبة الكربون:محددات . 6

 54:مبادئ رئيسية عمى النحو التالىخمسة  مراعاة يتطمب التحول لضريبة الكربون  

  أن تكون الضريبة واسعة التغطية، حيث تطبق الضريبة عمى كافة أنواع الوقود عمى أساس
 .الكربون فى كل نوع من أنواع الوقودمحتوى 

  التنفيذ المتدرج والقابل لمتنبؤ بو حتى يمكن لممستيمكين والمنتجين أن يأخذوا فى اعتبارىم ارتفاع
تكمفة الوقود فى المستقبل عند اتخاذ قرارات طويمة األجل مثل شراء السيارات وتحديد أماكن 

 .السكن

 ئى واستخدام االستثمار الخاص لتكنولوجيات نظيفة.استغبلل جميع الفرص لتخفيض الضرر البي 

  عنى تحقيق أىداف بيئية بأقل تكمفة عمى االقتصاد. أو بمعنى آخر تحقيق التوازن بمفعالية التكمفة
 .المنافع وتكاليف التحسين البيئى، بل وتعظيم صافى ىذه المنافعبين 

                                                           
52

ibid., p.32,34. 
53

ibid., p.34-36. 
54

 Victoria Transport  Policy Institute, Carbon Taxes, "Tax What You Burn, Not  What you Earn", 4 June 
2010,p.2. Also: Parry and others, op.cit., p.2.  
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 باإلضافة إلى األخرى المتضررة حماية األسر األقل دخبًل والفئاتالضريبة ل توجيو إيرادات ،
 الضرائب األخرىأسعار فى التى يحصمون عمييا تخفيضات الاألفراد والمنتجين من استفادة 

ينطوى عمى تعديبلت متبادلة فى وىذا يعنى أن تطبيق ضريبة الكربون . المفروضة عمييم
 .فى العبء الضريبىصافية زيادة بالضرورة عمى ، وليس الضرائب

أساس تحديد  ""بيجولقد وضع  .تحديد السعر األمثل لمضريبةتصميم ضريبة الكربون ويتطمب   
يتحدد السعر األمثل لمضريبة عندما ووفقًا ليذا األساس  .السعر األمثل لمضريبة منذ زمن طويل

. ولتقدير ىذا السعر خفيضنبعاثات مساويًا لمتكمفة الحدية ليذا التاال تخفيضيكون العائد الحدى ل
نبعاثات ومنحنى العائد الحدى اال تخفيضتحتاج الحكومة لتقدير كل من منحنى التكمفة الحدية ل

تنبؤات باآلثار المحمية لمتغير المناخى، وتنبؤات  . ويتطمب الوصول ليذا التقديرخفيضلتاليذا 
لقيم بالتطورات االقتصادية والتكنولوجية فى المستقبل البعيد، وأيضًا حساب ىذه التقديرات با

 55.نبعاثاتعبر الزمن مع تغير المعمومات عن تكمفة االسعر الضريبة ويتغير  الحالية.

ولقد اقترح تقرير ىام معنى باقتصاديات تغير المناخ ضرورة أخذ تغير القيمة الحدية لؤلضرار   
كمما زاد مستوى تركيز االنبعاثات فى اليواء، زادت ف .فى االعتبار عند حساب سعر الكربون

سعر الكربون. ورجح نفس التقرير فى رتفاع وىو ما يتطمب المزيد من االاألضرار الناتجة عنيا، 
  56.توسيع نطاق أسواق الكربون فى العالم، حتى يكون ىناك سوق عالمى واحد لمكربون

نحو بمغ متوسط السعر أن ضريبة الكربون، دراسة عن السعر األمثل ل 100مسح قد تبين من و   
مع وجود مدى واسع لمتغير فى ، 2005دوالر/طن مترى من ثانى أكسيد الكربون فى عام  12

وىو ما يؤكد صعوبة حساب دوالر/طن مترى من ثانى أكسيد الكربون.  95و 3ما بين السعر 
ىذه التقديرات أقل من تكمفة  ومن المحتمل أن تكونالقيمة الصحيحة لمضريبة كما أشرنا سابقًا. 

ويبمغ متوسط سعر ضريبة  57.نبعاثات الكربون بسبب صعوبة تقدير كثير من اآلثار كمياً ا
وتخفض  .دوالر/طن ثانى أكسيد الكربون 15دولة( نحو  34) OECDالكربون فى دول منظمة 

%، حيث يتم تخفيض استيبلك الطاقة 14ىذه الضريبة االنبعاثات من غازات الدفيئة بنسبة 
بتسيير أقل لوسائل النقل، والتحول لمصادر الطاقة المتجددة، وغير ذلك من وسائل تخفيض 

 58.االنبعاثات من غازات الدفيئة
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النبعاثات منتجة عشرين دولة وقامت دراسة أخرى بحساب سعر الكربون الكفء محميًا فى أكبر   
دوالر/طن من ثانى أكسيد الكربون، مما  5755غازات الدفيئة، فوصل متوسط ىذا السعر إلى 

ويرجع التباين الشديد فى أسعار الكربون . حساب سعر الكربونفى بين الدول يؤكد التفاوت الكبير 
، وذلك زمنى محدد لمحسابإلى عدم اعتماد مستوى محدد لبلنبعاثات، وكذلك عدم اعتماد مدى 

ويرجع ىذا إلى عدم االتفاق عمى األمور  59.المعموماتتعدد طرق الحساب ومصادر  فضبًل عمى
، مما يعقد السابقة، خاصة أن ىناك مجالين النبعاثات غازات الدفيئة أحدىما دولى واآلخر محمى

فى اختبلف ذلك ثمة باإلضافة إلى و  األمر ويجعل ىناك صعوبة كبيرة فى تحديد سعر الكربون.
العوامل المؤثرة فى حساب سعر الكربون مثل مدى تعرض السكان النبعاثات الفحم، وزحام 

 60.الطرق، وتقييم مخاطر الصحة، ودعم الوقود

تطبق أنظمة تسعير الكربون عمى قاعدة ضيقة نسبيًا )قطاع ما فعادة وبالنسبة لمقاعدة الضريبية   
راء آوعمى الرغم من ذلك فيناك اسية ألنو القطاع الرئيسى المستيمك لمطاقة(. الصناعة بصفة أس

العائد دون متثال االتكمفة مع الحفاظ عمى نو يمكن توسيع قاعدة تطبيق ضريبة الكربون أترى 
 61.منيا

ولم ، بقاعدة ضريبية ضيقةقد تبنت جميع الدول اإلسكندفانية ضريبة الكربون فى التسعينيات و   
نبعاثات من مصادرىا المختمفة، ولكنيا فرضت عدة أسعار ضريبة واحدة )متماثمة( عمى االتفرض 
 نبعاثات ثانى أكسيد الكربونا% من 64قد غطت ضريبة الكربون فى النرويج نحو و  متباينة.

ستثناءات . ولكن أثر الضريبة كان ضعيفًا بسبب االغازات الدفيئة % من جميع49و، فقط
اختبلفات دقيقة جل الحفاظ عمى التنافسية، كما لم تعكس الضريبة بصورة أالضخمة من 

نبعاثات وفقًا لنوع الوقود. وعمى الرغم من التشابو النسبى بين الدول اإلسكندفانية، وجميعيا اال
بينيا اختبلفات كبيرة فى تحديد كل من القاعدة الضريبية وسعر  يوجد فإنوطبق ضريبة الكربون، 

 62.القطاعات المختمفةالضريبة عمى 

 The climate change"المعروفة باسم  2001نجمترا ضريبة الكربون فى عام إطبقت قد و   

levy"    اختصاراً - أو- " CCL"  حيث فرضت ىذه الضريبة عمى استخدام الطاقة فى قطاع ،
 المجتمع قاعدةأن أى  ،الصناعة والقطاع التجارى فقط، واستبعدت قطاع النقل والقطاع المنزلى
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وكان السعر معتداًل. عبلوة عمى ذلك يمكن لدافعى الضريبة عقد اتفاقات ضيقة. ى كانت ضريبال
 63.نبعاثات فى مقابل تخفيض جوىرى فى سعر الضريبةمع الحكومة لتخفيض اال

الضارة بيئيَا مثل العامة المالية إجراءات ومن الميم أيضًا عند تصميم ضريبة الكربون تعديل   
 64.عمى البيئة ضارة اً تولد آثار  قد ة أو الدعم التىيالضريباإلعفاءات 

 تطبيق ضريبة الكربون فى مصر:الحاجة إلى مدى  -7

لبيئة ، وىو نقاء ايتضح مما سبق أن اليدف األساسى من تطبيق ضريبة الكربون ىدف بيئى  
تغير المناخ. عالمية أال وىى ظاىرة الحد من ظاىرة المحمية من االنبعاثات الكربونية، وكذلك 

تتبعو الدول الصناعية الكبرى، حيث  ذىالظاىرة ترجع إلى نمط اإلنتاج واالستيبلك الوىذه 
. انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لمظاىرة سالفة الذكرمن النصيب األكبر تتسبب ىذه الدول فى 

تكاليف الحد من ء يسير جدًا من سوى جز تتحمل الدول النامية ومنيا مصر يجب أال ومن ثم 
 . بل يجب ان تتحمل الجزء األعظم من التكمفة الدولتان الكبيرتان المسئولتان ظاىرة تغير المناخ

 مازالت تعارض تطبيق ىذه الضريبة ومن المعروف أن واحدة منيما  .عن معظم غازات الدفيئة
بالرغم من أنيا كانت قد تطبقيا بعد، لم وىى الصين  الواليات المتحدة األمريكية، والثانيةوىى 

 تطبيقيا فى خطتيا الخمسية الثانية عشر كما سبق الذكر.وعدت ب

إلى تحمل الدول النامية ومنيا مصر  فعفى الوقت الحالى يدى لذا ال يوجد سبب موضوع  
بعض الدول فيو راجع فى نفس الوقت الذى تت ،توضيحياالسالف تطبيق ىذه الضريبة تكاليف 

باإلضافة إلى و المتقدمة عن فرض ضريبة الكربون بعد فترة قصيرة من تطبيقيا كما سبق الذكر. 
أن  مثبلً  جنوب أفريقيا. إذ ترى موضوعية لمعارضة دول نامية لتطبيقيا اً أسبابىناك ذلك فإن 

االنبعاثات ال فى ىذه الدول النامية انبعاثات الكربون مشكمة دولية، وليست محمية، وأن مشاركة 
نصيب جنوب أفريقيا من ىذه عمى سبيل المثال ف .ذكر مقارنة بالمنتجين الكبار ليذه االنبعاثاتت

% فقط، وكذلك متوسط نصيب الفرد بعيد جدًا عن مثيمو فى الدول 2االنبعاثات ال يتعدى 
تخفيض  فىة الدول النامية ىذه االنبعاثات، ومن ثم ستكون مشاركأصحاب النصيب األكبر من 

 65ىذه االنبعاثات ال تذكر.

مسئولية كل من الدول المتقدمة والنامية عن مقدار ولكن عمى الرغم من صحة ماسبق بشأن   
ال يمكن إنكار تموث اليواء محميًا فى الدول  ظاىرة تغير المناخ، إال أنو عمى الجانب اآلخر
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رخصة فى مصر خبلل الفترة زاد عدد المركبات الم عمى سبيل المثالف. النامية ومنيا مصر
زيادة كمية الغازات  ما ترتب عميوممميون مركبة،  7مميون مركبة إلى  452( من 2007-2013)

يتطمب مواجيتو والعمل عمى وىو ما  66لمتغيرات المناخية.المنبعثة من عواد المركبات المسببة 
عمى عبلج األمراض العام الحد منو بكل الوسائل الممكنة لمحفاظ عمى الصحة وتخفيض اإلنفاق 

  الناتجة عن تموث اليواء.

 )سبق االشارة إلييا( فى دراسة حديثة لو قد قام صندوق النقد الدولىإلى أن وتجدر االشارة ىنا   
فى عدة دول  2010وفقًا ألسعار عام لبعض أنواع الوقود المستخدمة  يةتصحيحضريبة تقدير ب

باإلضافة إلى حوادث الطرق  ،المحمىاليواء وتموث  الكربونمحتوى منيا مصر آخذًا فى االعتبار 
قيمة مضافة  ، وذلك قبل فرض ضريبة(سوالروالزحام المرورى فى حالة وقود السيارات )البنزين وال

واليدف من تقدير ىذه الضريبة التصحيحية ىو سداد كافة تكاليف استخدام الوقود  .أو مبيعات
الغاز الطبيعى والبنزين سعر الضريبة التصحيحية لكل من قدرت ىذه الدراسة وقد لممجتمع. 

، حيث أوضحت أن الضريبة الحالية عمى أنواع الوقود الثبلثة سالبة نتيجة فى مصر سوالروال
 68:. وكانت تقديراتيا عمى النحو التالى67لدعم الطاقة

 054 بمغ نحويبينما  ،دوالر/جيجاجول 2تجاوز قميبًل ي الطبيعى لمغازسعر الضريبة التصحيحية  -
  .سوالروال البنزينلكل من  جنييات/لتر( 3)أى حوالى دوالر/لتر

غاز الطبيعى، بينما ليس التصحيحية لمضريبة سعر ال قديرتى النسبة الغالبة فسعر الكربون يمثل  -
)لجميع الدول محل سعر الكربون فيبمغ  .سوالركذلك فى حالتى ضريبتى البنزين والاألمر 

فى  دوالر/جيجاجول 254فى مقابل  ،دوالر /جيجاجول فى ضريبة الغاز 159نحو الدراسة( 
يظير تأثير كل من حوادث الطرق والزحام المرورى فى و  .دوالر/لتر( 0508) ضريبة البنزين

خاصة ، بدرجة أكبر عن مثيمتيما فى حالة الغاز الطبيعى سوالرى البنزين والتقدير كل من ضريبت
 .حوادث الطرق

% من الناتج المحمى اإلجمالى، والمصدر 655 نحو يرادات من الضريبة التصحيحية إلىتصل اإل -
 .الرئيسى ليذه اإليرادات ىو الضريبة عمى وقود السيارات
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، وذلك يرجع بصفة رئيسية إلى % تقريباً 45تموث اليواء بنسبة الناتجة عن وفيات الانخفاض  -
الغاز الطبيعى، وأخيرًا الضريبة عمى البنزين ألنو ، يمييا الضريبة عمى سوالرالضريبة عمى ال

 .األقل استخدامًا فى حالة سيارات الركوب فقط

الضريبة ، ويرجع ذلك إلى %27بما يقارب انخفاض االنبعاثات المحمية من ثانى أكسيد الكربون  -
 البنزين.  ، ثم الضريبة عمىسوالرال، يمييا الضريبة عمى عمى الغاز الطبيعى

ينبغى تحقيق  طاقةخمصت ىذه الدراسة إلى أنو من أجل وضع نظام كفء لضرائب الكما   
التوازن بين كل من الجوانب البيئية والمالية، وأن ييتم االصبلح الضريبى باآلثار المالية والصحية 

لضرائب الطاقة، وذلك لمساعدة واضعى السياسات عمى تحديد األولويات بين بدائل والبيئية 
المختمفة، حيث يؤدى فرض ضريبة الكربون إلى التحول بين األنواع المختمفة من الوقود صبلح اإل

 69.بما يحقق مزيجًا أفضل بيئيًا لمطاقة

التى تتسم بقدر من االرتفاع مما ، سابقةالتقديرات المى الرغم من صعوبة التسميم الكامل بدقة ع   
عمى  تشتمل بحيث الضريبة مفيومالتوسع فى باإلضافة إلى يا، طبيقتيصعب من إمكانية 

إال أنو  سعرىا. بخبلف محتوى الكربون مما يساىم فى تضخم -يصعب حسابيا –مكونات أخرى 
كمؤشرات لمتعرف عمى السعر الصحيح بيئيًا لؤلنواع المختمفة من ذه التقديرات يمكن االسترشاد بي

تطبيق المالية الناتجة عن  مالبيئية أسواء الوقود، وأيضًا التعرف عمى اآلثار االيجابية المحتممة 
 ىذه األسعار التصحيحية )الضرائب التصحيحية( لمطاقة فى مصر.

إنو نتيجة لمعديد من االعتبارات البيئية المحمية وبناًء عمى كل ما سبق يمكن أن نخمص إلى    
ى خمصت إلكما توليد إيرادات عامة اليستيان بيا المتعمقة بوبعض االعتبارات المالية والدولية 

عمى  قبول تطبيق ضريبة الكربون فى مصريمكن ، بعض الدراسات التطبيقية عمى مصر ذلك
تزايد اىتمام المنظمات  مع خاصة .آثارىا السمبية عمى مستوى االقتصاد الكمىالرغم من بعض 

عام بحمول الكربون  اتتبلشى انبعاثاستيداف بل الدولية بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة، 
 ولكنو قبول 70، مما يتطمب بدء جميع الدول فى السعى لتحقيق ىذا اليدف من اآلن.2100

 األمور اليامة فى االعتبار، وذلك التغمب عمى بعض الصعوبات وأخذ بعضيتطمب مشروط 
 عمى النحو التالى:

منيا سعر ضريبة الكربون والمستيدفين لتحديد مدى العبلقة بين إجراء الدراسات البلزمة  -
تخفيض ، ومن ثم نسبة الالكميات المستيمكة من الوقودفى تخفيض من ناحية، ونسبة ال
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ة عبلقة ضريبة وكذلك دراس فى كمية االنبعاثات من غازات الدفيئة من ناحية أخرى.
الكربون بالضرائب الحالية عمى الوقود، والتى من األنسب أن تحل محميا ضريبة الكربون 

 سواء. حد ضيا البيئية والمالية عمىاأن تفى بأغر  –ة تصميميا بشرط دق -التى يمكنيا
 وذلك فى إطار النظر فى الييكل الضريبى ككل.

 المختمفة.بالنسبة لمقطاعات والفئات  ىاسعر مع التباين فى التدرج فى تطبيق الضريبة  -

عطاء حوافز إ :األدوات األخرى مثليا وبين يمكن الجمع بينفى بداية تطبيق الضريبة  -
فرض ضريبة عمى ممكية وسائل النقل و لمنتجى ومستيمكى مصادر الطاقة المتجددة، 

األكثر استيبلكًا لموقود، وبحيث يتفاوت سعر الضريبة تبعًا لنوع الوقود المستخدم فى 
ذات المحتوى فرض رسوم عمى الواردات و  ،غاز طبيعى(-بنزين -الوسيمة )سوالر
ن أجل تحقيق ىدف الحد األقصى المسموح بو من انبعاثات م وذلك ،الكربونى المرتفع
 غازات الدفيئة.

تخصيص جزء من إيرادات الضريبة كتعويض جزئى لمقطاعات والفئات المتضررة من  -
 تطبيقيا، والجزء اآلخر لتوفير بدائل لموقود األحفورى.

قتصاد ليس بالضرورة أن يتم تطبيق الضريبة فى الظروف الحالية التى يمر بيا اال -
والمجتمع المصرى، لكن يمكن أن يتم تأجيل التطبيق إلى وقت الحق مناسب بعد تحسن 

 الظروف واستكمال المعمومات والدراسات سابقة الذكر.

 71ىا.قبل إقرار لمضريبة  االيجابية ثاراآلتوضيح لتقبل الضريبة بئة الرأى العام ييتأىمية  -

 

 الخالصة:

ن اليدف الرئيسى من ألتعتبر ضريبة الكربون فى األساس ضريبة بيئية إذا جاز التعبير،   
من خبلل أثرىا فى ترشيد  ، وذلكفرضيا ىو مواجية االنبعاثات الضارة بالبيئة وتغير المناخ

قد يكون ليا تأثير سمبى عمى كل من وفى المقابل  .استيبلك الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة
بينما يكون ليا تأثير إيجابى عمى التنمية  ،فى األجل القصيروالتنافسية الدولية النمو االقتصادى 

بالفئات وعمى الرغم من الضرر الذى قد يمحق  .االقتصادية فى األجمين المتوسط والطويل
عن ىذا الضرر  -ولو جزئياً  -ضيم تعوييمكن  جراء فرض الضريبة، إال أنومنخفضة الدخل من 
 ع إيرادات الضريبة لصالحيم.يعن طريق إعادة توز 
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وتقوم ضريبة الكربون وفق المبدأ االقتصادى المعنى بالوفورات الخارجية، حيث ينتج عن   
لمبيئة لو تكمفة اجتماعية يتحمميا المجتمع. ومن ثم يرى المؤيدون  اً استيبلك الوقود األحفورى تمويث

الضريبة حتمية أن تدخل ىذه التكمفة االجتماعية ضمن سعر الوقود األحفورى، بحيث تجعل  ليذه
ولذا تستند  .مما يرشد من استيبلكو الضريبة استخدام الوقود األكثر تمويثًا ىو األعمى سعراً 

تغير المناخ، ظاىرة المطالبة بفرض ضريبة الكربون إلى كونيا وسيمة اقتصادية ميمة لمواجية 
فى ترشيد استيبلك الوقود أكثر فعالية أداة يى ، فترشيد استخدام الطاقةمن خبلل دورىا فى 

دارية.  األحفورى عن أدوات أخرى تكنولوجية وا 

ولكن فى  ،قام العديد من الدول بفرضيا، خاصة دول منظمة التعاون االقتصادى والتنميةلذا و   
 .سباب سياسية وأخرى اقتصاديةالمقابل توجد دول أخرى تعارض تطبيقيا نتيجة أل

اليواء الذى تعانى تموث ليذه الضريبة فى الحد من تموث البيئة خاصة  ومن ثم لؤلىمية الكبيرة    
ق يقتساعد فى تح نخمص إلى قبول تطبيق ىذه الضريبة فى مصر بشروط معينة ،منو مصر

 المتوسط والبعيد.  ىاليدف من تطبيقيا بيئيًا وماليًا فى المد
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