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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 
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