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افز الضريبية في تفعيل املحاسبة   استخدام مدخل الحو
 عن التأثيـرات البيئية في شركات القطاع الصناعي السوداني: 

رؤية محاسبية في ظل قانون ضريبة الدخل السوداني لسنة 1986

د. فتح اإلله محمد أحمد محمد

 أستاذ املحاسبة املشارك  
 جامعة امللك خالد  

اململكة العربية السعودية

امللخص 1

هدفــت الدراســة إلــى بيــان املجــاالت القانونيــة فــي قانــون ضريبــة الدخــل الســوداني لســنة 1986 التـــي يمكــن أن تشــجع 
هــذه الشــركات علــى تفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة فــي أنظمتهــا وتقاريـــرها املاليــة، ومــن ثــم التعــرف علــى وجهــة نظــر 
اإلدارة حــول مــدى تأثيـــر هــذه الحوافــز الضريبيــة علــى تشــجيعها علــى تفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة. ولتحقيــق 
هــذه األهــداف تــم اســتعراض قانــون ضريبــة الدخــل الســوداني لســنة 1986 وبيــان املجــاالت التـــي يمكــن أن تمثــل حوافــز 
ضريبيــة للشــركات الصناعيــة لتفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة عــن طريــق اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث 
تــم إعــداد اســتمارة اســتبيان وزعــت علــى )165( فــرًدا مــن اإلدارات العليــا فــي هــذه الشــركات. وتوصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج 
أهمهــا أن تأثيـــر خصــم نفقــات مكافحــة التلــوث البيئــي فــي تفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة يختلــف مــن قطــاع صناعــي 
ألخـــر حسب طبيعة النشاط، وأن الخصومات والتخفيضات واالستثناءات في العبء الضريبـــي تساهم في تشجيع الشركات 
الصناعيــة علــى تفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة فــي أنظمتهــا وتقاريـــرها املاليــة. وقــد أوصــت الدراســة بــأن يعمــل املشــرع 
فــي قانــون  الضريبـــي الســوداني علــى تطويـــر التشــريعات الضريبيــة وتوســيع نطاقهــا لتشــمل البعــد البيئــي وهيكلــة الحوافــز 

ضريبــة الدخــل الســوداني لســنة 1986 لتشــمل بصــورة مباشــرة مراعــاة األبعــاد البيئيــة واملحاســبة عنهــا.

الكلمات املفتاحية: الحوافز الضريبية، املحاسبة عن التأثيـرات البيئية، قانون ضريبة الدخل السوداني لسنة 1986.

املقدمة

أصبحــت قضيــة البيئــة تحظــى باهتمــام عالمــي متعاظــم ســواء علــى مســتوى املنظمــات العامليــة وفــي مقدمتهــا منظمــة األمــم 
 UN Climate( املتحــدة وهيئاتهــا املختلفــة أو علــى مســتوى الحكومــات، حيــث كان آخـــرها القمــة العامليــة حــول املنــاخ فــي باريــس
Change Conference- COP 21( فــي ديسمبـــر 2015، والتـــي اهتمــت بقضايــا البيئــة وفــي مقدمتهــا قضيــة املنــاخ وارتفــاع درجــة 
حـرارة الكرة األرضية الناتج من انبعاثات الكربون والتـي تنتج بصفة رئيسة من النشاط الصناعي للدول املختلفة وفي مقدمتها 
الــدول الصناعيــة الكبـــرى وكذلــك معظــم الــدول الناميــة تعانــي مــن تـــزايد معــدالت التلــوث البيئــي خاصــة فــي مجــال الصناعــة 
بمختلــف أنواعهــا ممــا دفــع العديــد مــن الــدول علــى العمــل علــى اســتحداث عــدد مــن الحلــول ملكافحــة التلــوث البيئــي بمختلــف 
أشكاله، وذلك خالل إصدار قوانيـن متخصصه بغرض حماية البيئة واالستخدام املرشد للموارد الطبيعية لتحقيق التنمية 

املستدامة.

تعتبـر محاسبة املسئولية البيئية واالجتماعية واحدة من اآلليات التـي يمكن عن طريقها حصر وبيان نفقات املعالجة 
الوقائيــة للمشــكالت البيئيــة واملعالجــة عنــد املنبــع )استـــراتيجية املنــع(، ممــا فــرض ضــرورة إيجــاد حوافــز وإجـــراءات اقتصاديــة 
وقانونيــة وأخالقيــة تدفــع وتحــث الشــركات الصناعيــة علــى القيــام بدورهــا وتحمــل مســئوليتها ونصيبهــا فــي تكلفــة إصــالح وصيانــة 
البيئــة مــن كافــة أشــكال التلــوث عــن طريــق اســتخدام عديــد مــن األدوات لحمايــة الطبيعــة والبيئــة مثــل فــرض ضريبــة علــى 
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هدفــت الدراســة إلــى بيــان املجــاالت القانونيــة فــي قانــون ضريبــة الدخــل الســوداني لســنة 1986م التـــي يمكــن أن تشــجع هــذه 
الشــركات علــى تفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة فــي أنظمتهــا وتقاريـــرها املاليــة، ومــن ثــم التعــرف علــى وجهــة نظــر اإلدارة حــول 
مــدى تأثيـــر هــذه الحوافــز الضريبيــة علــى تشــجيعها علــى تفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة. وتوصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج 
أهمهــا أن تأثيـــر خصــم نفقــات مكافحــة التلــوث البيئــي فــي تفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة يختلــف مــن قطــاع صناعــي ألخـــر 
حســب طبيعــة النشــاط، وأن الخصومــات والتخفيضــات واالســتثناءات فــي العــبء الضريبـــي تســاهم فــي تشــجيع الشــركات الصناعيــة 
على تفعيل املحاسبة عن التأثيـــرات البيئية في أنظمتها وتقاريـــرها املالية. وقد أوصت الدراسة بأن يعمل املشرع الضريبـــي السوداني 
علــى تطويـــر التشــريعات الضريبيــة وتوســيع نطاقهــا لتشــمل البعــد البيئــي وهيكلــة الحوافــز فــي قانــون ضريبــة الدخــل الســوداني لســنة 

1986م لتشــمل بصــورة مباشــرة مراعــاة األبعــاد البيئيــة واملحاســبة عنهــا.
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التلــوث أو منــح حوافــز ضريبيــة ملكافحــة التلــوث وذلــك فــي االعتمــاد علــى الضريبــة كأداة مــن أدوات السياســة املاليــة تهــدف إلــي 
تحقيــق أغــراض اقتصاديــة واجتماعيــة متعــددة منهــا مكافحــة التلــوث.

وفــي إطــار مســئوليتها فــي حمايــة البيئــة وتصـــحيح اآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة فــإن الحكومــة يمكنهــا حفــز هــذه الشــركات 
الصناعيــة ببعــض املحفــزات فــي تشــريعاتها الضريبيــة بطريقــة تســاهم فــي دفعهــا نحــو املســاهمة الفاعلــة فــي حمايــة وتصـــحيح 
اآلثــار البيئيــة، ممــا يفــرض علــى املحاســبة أن تتعامــل مــع موضوعــات القيــاس واإلفصــاح عــن األداء البيئــي للشــركة كجـــزء مــن 

عملهــا الطبيعــي واملعتــاد.

فــي الســودان توصلــت دراســة )إســحاق، 2010(، و)بلــه، 2011(، و)الحســن، 2013( إلــى أن معظــم املنشــآت الصناعيــة 
الســودانية ال تهتــم بمعالجــة األضــرار البيئيــة التـــي تحدثهــا أنشــطتها، وعــدم التـــزامها وإهمالهــا تطبيــق املحاســبة عــن التأثيـــرات 
البيئيــة واإلفصــاح عــن األداء البيئــي فــي تقاريـــرها وقوائمهــا املاليــة املنشــورة، وإلــى أنــه ال يوجــد نظــام محاسبـــي بيئــي وإدارة بيئيــة 
فــي املنشــآت الصناعيــة الســودانية يمكنــا مــن تقويــم األداء البيئــي بصــورة ســليمة. وانطالقــا مــن نتائــج هــذه الدراســات فــإن 
الباحــث يعمــل علــى توجيــه الحوافــز الضريبيــة فــي قانــون ضريبــة الدخــل الســوداني لســنة 1986 كوســيلة يمكــن أن تحــث وتدفــع 
الشــركات الصناعيــة الســودانية علــى تفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة فــي أنظمتهــا املحاســبية وتقاريـــرها املاليــة. حيــث 
ســيقوم الباحــث باســتعراض اإلعفــاءات والحوافــز الضريبيــة فــي قانــون ضريبــة الدخــل الســوداني لســنة 1986 التـــي يمكــن أن 
تحفــز وتدفــع هــذه الشــركات نحــو تفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة مــن وجهــة نظــر الباحــث، ومــن ثــم اســتقصاء إدارات 
شركات القطاع الصناعات التحويلية بوالية الخـرطوم حول مدى فاعلية هذه اإلعفاءات والحوافز في تشجيعها ودفعها نحو 

تفعيــل وتطبيــق املحاســبة عــن البعــد البيئــي فــي ســجالتها املحاســبية وتقاريـــرها املاليــة.

مشكلة الدراسة:

يعتبـــر النظــام الضريبـــي الســوداني بمــا يتضمنــه مــن أشــكال مختلفــة مــن الضرائــب والحوافــز الضريبيــة إحــدى األدوات 
املهمــة التـــي يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي مكافحــة التلــوث واإلفصــاح عــن آثــار األنشــطة الصناعيــة فــي الدولــة وحــث الشــركات 
الصناعيــة علــى حمايــة البيئــة واالهتمــام باملحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة وإبـــراز نتائجهــا فــي نظمهــا املحاســبية وتقاريـــرها 
لتفعيــل  فــي  توجيههــا  يمكــن   1986 لســنة  الســوداني  الدخــل  ضريبــة  قانــون  فــي  ضريبيــة  حوافــز  عــدة  توجــد  حيــث  املاليــة، 

املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة. واســتناًدا علــى مــا ســبق يمكــن صياغــة مشــكلة الدراســة فــي التســاؤالت اآلتيــة:

مــا هــي املجــاالت الضريبيــة فــي قانــون ضريبــة الدخــل الســوداني لســنة 1986 التـــي يمكــن االســتفادة منهــا فــي تشــجيع - 
الشــركات الصناعيــة علــى تفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة؟

هــل منــح الحوافــز الضريبيــة يســاهم فــي تفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة فــي األنظمــة املحاســبية والتقاريـــر - 
املاليــة للشــركات الصناعيــة الســودانية مــن وجهــة نظــر اإلدارة؟

هــل هنــاك عالقــة دالــه إحصائًيــا بيـــن فعاليــة الحوافــز الضريبيــة وتفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة تعــود إلــى - 
طبيعــة النشــاط الصناعــي للشــركة؟

أهداف الدراسة

بواليــة  التحويليــة  الصناعــات  إدارات شــركات قطــاع  نظــر  علــى وجهــات  التعــرف  إلــى  رئيســة  بصــورة  الدراســة  تهــدف 
الخـــرطوم حول مدى تشجيع الحوافز الضريبية لها على تبني وتطبيق املحاسبة عن التأثيـــرات البيئية في أنظمتها املحاسبية 

وتقاريـــرها املاليــة وذلــك مــن خــالل تحقيــق األهــداف الفرعيــة التاليــة:

1986 التـــي يمكــن أن تمثــل حوافــز ضريبيــة -  فــي قانــون ضريبــة الدخــل الســوداني لســنة  بيــان املجــاالت القانونيــة 
املاليــة. فــي أنظمتهــا املحاســبية وتقاريـــرها  البيئيــة  التأثيـــرات  للشــركات الصناعيــة لتشــجيعها علــى تفعيــل املحاســبة عــن 

التعــرف علــى وجهــة نظــر اإلدارة فــي الشــركات الصناعيــة حــول مــدى تأثيـــر هــذه الحوافــز الضريبيــة علــى تشــجيعها - 
علــى تفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة فــي أنظمتهــا املحاســبية وتقاريـــرها املاليــة.

بيان تأثيـر طبيعة النشاط الصناعي على درجة االرتباط بيـن الحوافز الضريبة وتفعيل املحاسبة عن التأثيـرات البيئية.- 



املجلة العربية لإلدارة، مج 41، ع 1 - مارس )آذار( 2021

63

أهمية الدراسة

تتمثــل أهميــة الدراســة فــي محاولــة مســاعدة املشــرع الضريبـــي الســوداني فــي تطويـــر دور التشــريعات الضريبيــة وتوســيع 
نطاقهــا مــن خــالل أعــادة هيكلــة الحوافــز الضريبيــة، لتشــمل البعــد البيئــي نتيجــة لألهميــة املتعاظمــة التـــي أضـــحت تتمتــع بهــا 
املحاســبة البيئيــة فــي الفكــر املحاسبـــي وثقافــة املجتمــع، والوعــي املتنامــي للمستهلكيـــن واملستثمريـــن بالقضايــا البيئيــة، وتأثيـــر 
ذلــك علــى الحصــة الســوقية للشــركات الصناعيــة التـــي ال تهتــم بالقضايــا البيئيــة، باإلضافــة إلــى الحاجــة إلــى دمــج وتطبيــق 
املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة فــي الشــركات الصناعيــة الســودانية خاصــة الشــركات املدرجــة فــي ســوق رأس املــال وانعــكاس 

ذلــك علــى أســعار وتــداول أســهمها.

فرضيات الدراسة

تسعى الدراسة إلى اختبار الفرضيات التالية:

الفرضية األولى: هناك عالقة ذات داللة إحصائية بيـن منح اإلعفاءات الضريبية وتفعيل املحاسبة عن التأثيـرات - 
البيئية من وجهة نظر اإلدارة في شركات قطاع الصناعات التحويلية بوالية الخـرطوم.

العــبء -  فــي  واالســتثناءات  والتخفيضــات  الخصومــات  منــح  بيـــن  إحصائيــة  ذات  عالقــة  هنــاك  الثانيــة:  الفرضيــة 
الضريبـــي وتفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة مــن وجهــة نظــر اإلدارة فــي شــركات قطــاع الصناعــات التحويليــة 

بواليــة الخـــرطوم.

تفعيــل -  علــى  وأثـــرها  الضريبيــة  الحوافــز  متوســطات  بيـــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  الثالثــة:  الفرضيــة 
املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة يعــزى إلــى طبيعــة النشــاط الصناعــي للشــركات فــي قطــاع الصناعــات التحويليــة 

الخـــرطوم. بواليــة 

متغيـرات الدراسة
 التابع  يـر املتغ                                   ات املستقلة      يـر املتغ                

 
 

 

 اإلعفاءات الضريبية 

 اخلصومات والتخفيضات واالستثناءات يف العبء الضريب  

 

 احملاسبة عن التأثريات البيئية 

حدود الدراسة
اقتصــرت الدراســة فــي حدهــا الزمانــي علــى العــام 2017 وذلــك لحداثــة البيانــات، أمــا الحــد املكانــي فتمثــل فــي واليــة - 

الخـــرطوم – الســودان.

 - 1986 لســنة  الســوداني  الدخــل  ضريبــة  قانــون  فــي  الــواردة  الضريبيــة  الحوافــز  تنــاول  علــى  الدراســة  اقتصــرت 
والحوافــز. اإلعفــاءات  بعــض  بهــا  توجــد  قــد  التـــي  األخـــرى  للقوانيـــن  التطــرق  دون  وتعديالتــه، 

اإلطار النظري
افز الضريبية الحو

ُعرفــت الحوافــز الضريبيــة علــى أنهــا نظــام يصمــم فــي إطــار السياســة املاليــة للدولــة بهــدف تشــجيع االدخــار أو االســتثمار، 
علــى نحــو يــؤدى إلــى نمــو اإلنتاجيــة القوميــة وزيــادة املقــدرة التكليفيــة لالقتصــاد، وزيــادة الدخــل القومي نتيجة قيام املشــروعات 
الجديــدة أو التوســع فــي املشــروعات القائمــة. )البــكاء، 2012(. أمــا )الغزنــاوي، 2004( فيـــرى أنهــا اســتخدام الضرائــب كسياســة 

لتحفيـــز األشــخاص إلتباع ســلوك معيـــن أو نشــاط محدد يســاعد على تحقيق أهداف معينه تســعى الدولة لتحقيقها.

ممــا ســبق يتضـــح أن الحوافــز الضريبيــة عبــارة عــن تنــازل الدولــة عــن كل أو بعــض حقهــا فــي مبلــغ الضريبــة واجــب الســداد 
مــن قبــل املكلــف مقابــل أتبــاع ســلوك معيـــن أو االلتـــزام بالقيــام بنشــاط محــدد فــي ظــروف معينــة تســعى الدولــة إلــى تحقيقــه.
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افز الضريبية مكونات الحو

هناك عدة مكونات تشكل جوهر الحوافز الضريبية تتمثل في اآلتي: )محمد، 2012(

اإلعفــاء الضريبــي: هــو عبــارة عــن أســقاط حــق الدولــة عــن بعــض املكلفيـــن فــي مبلــغ الضريبــة واجــب الســداد مقابــل أ- 
التـــزامهم بممارســة نشــاط معيـــن فــي ظــروف معينــة، ويطلــق عليــه أحياًنــا اإلجــازة الضريبيــة Tax-holiday نتيجــة 

لتمتــع املكلــف بإجــازة لفتـــرة معينــة مــن التعامــل مــع دائــرة الضرائــب. ومــن أهــم صــور اإلعفــاءات:

اإلعفــاء الدائــم: حيــث تتمتــع املنشــأة باإلعفــاء مــن الضريبــة طــول حياتهــا مــا دامــت تمــارس النشــاط الــذي ينــص    
علــى إعفائهــا بصــورة مطلقــة. واإلعفــاء املؤقــت: حيــث تتمتــع املنشــأة بإعفــاء ضريبـــي مؤقــت وال تدفــع ضريبــة عــن 

محــددة. زمنيــة  فتـــرة  خــالل  معيـــن  نشــاط  عــن  تحققهــا  التـــي  واألربــاح  اإليـــرادات 

التخفيضــات الضريبيــة Tax Deduction: هــي تقليــص قيمــة الضريبــة املســتحقة مقابــل االلتـــزام ببعــض الشــروط، 	- 
بمعنــى اســتخدام التخفيضــات بنــاًء علــى توجهــات السياســة االقتصاديــة واالجتماعيــة املســتهدفة.

املعــدالت التمييـــزية: حيــث يتــم تصميــم جــدول لألســعار الضريبيــة يحتــوي علــى عــدد مــن املعــدالت تـــرتبط بنتائــج 	- 
محــددة لعمليــات املشــروع، حيــث تـــزداد املعــدالت تدريجًيــا كلمــا انخفضــت النتائــج املرجــوة مــن عمليــات املشــروع.

تحقيــق د-  عــن  الناجمــة  اآلثــار  المتصــاص  وســيلة  تشــكل  حيــث  الالحقــة:  الســنوات  إلــى  الخســائر  تـــرحيل  إمكانيــة 
خســائر خــالل ســنة معينــة وذلــك بتحميلهــا علــى الســنوات الالحقــة Loss Carry Forwards وفــي بعــض التشــريعات 
يتــم تـــرحيل الخســائر إلــى الخلــف Loss Carry Backward حتـــى ال يــؤدى ذلــك إلــى تــآكل رأس املــال. وتعتبـــر تـــرحيل 
الخســائر لألمــام حافــًزا للمشــروعات الجديــدة علــى الدخــول فــي دائــرة النشــاط اإلنتاجـــي والتوســع وبنــاء طاقــات 
إنتاجيــة جديــدة مــع اقتنــاء بعــض األصــول الرأســمالية التـــي تـــزداد فيهــا درجــة املخاطــرة، فــي حيـــن تـــرحيل الخســائر 

للخلــف يتـــرتب عليــه آثــار تمييـــزيه فــي غيـــر صالــح املنشــآت الجديــدة وفــي صالــح املنشــآت القائمــة.

طريقــة اإلهــالك املعجــل Accelerated Depreciation: حيــث يتــم تطبيــق هــذه الطريقــة لغــرض التأثيـــر فــي الوحــدة 	- 
االقتصاديــة وبالتالــي تحقيــق وفــرات ضريبيــة، وذلــك ألن خصــم مبالــغ كبيـــرة لإلهــالك فــي الســنوات األولــى للحيــاة 
اإلنتاجيــة لألصــل يؤجــل دفــع الضريبــة للفتـــرات املســتقبلية ويعطــى املكلــف حســًما مــن وعائــه الضريبـــي نتيجــة 
اســتهالك أصولــه الرأســمالية خــالل فتـــرة زمنيــة أقــل مــن العمــر اإلنتاجـــي أو االفتـــرا�ضي لهــذه األصــول ممــا يعطــى 

املكلــف دفعــة قويــة فــي التوســع والتحديــث وزيــادة االســتثمار فــي هــذه األصــول.

األربــاح الرأســمالية: هــي التـــي تنتــج مــن زيــادة قيمــة البيــع أو التعويــض عــن القيمــة الدفتـــرية لألصــل املبــاع، وتعتبـــر و- 
املعاملة الضريبية في مجال األرباح الرأســمالية من الحوافز الضريبية التـــي تشــجع على زيادة االســتثمار في األصول 
الثابتــة عــن طريــق وضــع حــدود لإلعفــاءات الضريبيــة والعمــل علــى التحقــق بشــكل مســتمر مــن الغايــة والغــرض مــن 

منــح هــذه امليـــزة الضريبيــة.

األمــوال ز-  إعفــاءات جمركيــة علــى رءوس  منــح  عــن طريــق  املــوردة: وذلــك  بعــض األجهــزة  بتشــجيع  حوافــز متعلقــة 
.)UNCTAD, 2004( باإلنتــا	  املتعلقــة  والوســائل  واألجـــزاء  األوليــة  واملــواد  واملعــدات  العينيــة 

يـــرى الباحــث أن هــذه الحوافــز الضريبيــة يمكــن اســتخدامها كعنصــر مؤثـــر وفاعــل فــي تشــجيع املنشــآت الصناعيــة علــى 
التـــزام بمتطلبــات املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة مــن خــالل حفــز املنشــآت علــى االســتفادة مــن ميـــزة اإلعفــاء لفتـــرة زمنيــة 
محــددة أو تخفيــض الضريبــة مقابــل وفاءهــا بشــروط ومتطلبــات املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة فــي أنظمتهــا وتقاريـــر املاليــة.

افز الضريبية: معاييـر نجاح سياسة اإلعفاءات والحو

يـرتبط نجاح سياسة اإلعفاءات والحوافز الضريبية بتحقق معياريـن هما: )عبد الهادي، 2004(

معيــار الكفــاءة: حيــث تتــم مقارنــة بيـــن منافــع اإلعفــاءات والحوافــز الضريبيــة والتضـــحيات التـــي تتحملهــا الخـــزينة أ- 
العامــة مقابــل منــح هــذه الحوافــز واإلعفــاءات.

معيــار الفاعليــة: حيــث يتــم بيــان مــدى تحقيــق سياســة اإلعفــاءات والحوافــز الضريبيــة ألهدافهــا فــي تحقيــق التـــراكم 	- 
الرأســمالي وزيــادة عــدد املشــروعات الجديــدة وزيــادة حجمهــا وزيــادة القيمــة املضافــة لهــذه املشــروعات.
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استخدام الضريبة في مكافحة التلوث:

أشــار الكاتــب االقتصــادي )Stephen Smith, 2011( أن الضرائــب تعتبـــر أبـــرز األدوات البيئيــة التـــي يمكــن أن تســاهم 
في حماية البيئة، وأن األشــخاص الذيـــن يتخذون قرارات تؤثـــر في مســتوى التلوث يواجهون حافًزا مالًيا يدفعهم إلى خفضه. 
وتدعــم فــرض الضريبــة البيئيــة فكــرة أن املتســبب فــي التلــوث يحقــق مكســًبا عندمــا يتخــذ قــرار أو إجـــراء لتقليــل التلــوث عــن 
طريق تقليل الضرائب املدفوعة، مما يعني أن التلوث يحمل املتسبب تكلفة أكثـر ارتفاًعا )دفع ضريبة أكثـر( وهذه التكلفة 
تعتبـــر دافًعــا للتغييـــر فــي ســلوك املتســبب فــي التلــوث نحــو صيانــة البيئــة مــن الهــدر والتلــف وتقليــل الضــرر البيئــي. ويتضـــح ممــا 
ســبق أن الحوافــز التـــي تقدمهــا الضرائــب قــد تدفــع الشــركات إلــى إجـــراء تغييـــرات فــي ســلوكها وتنظيمهــا الداخلــي مــن بينهــا 

االهتمــام باملحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة التـــي تهتــم بتجميــع وقيــاس وتحليــل واإلفصــاح عــن معلومــات التكاليــف البيئيــة.

كما أشارت )ACCA, 2012( إلى أن تقديم الحوافز في الضرائب البيئية يشجع على تغييـــر سلوك امللوثيـــن وتشجيعهم 
علــى اتبــاع ســلوك أقــل ضــرًرا بالبيئــة واســتخدام منتجــات وأدوات صديقــة للبيئــة.

يـــرى الباحــث أنــه يمكــن أن يكــون هنــاك مدخليـــن الســتخدام الضريبــة فــي مكافحــة التلــوث، مدخــل األعبــاء ومدخــل 
فــي حيـــن يمثــل املدخــل األخـــر الدافعيــة الطوعيــة للشــركات  الحوافــز، حيــث يمثــل مدخــل األعبــاء مبــدأ مــن يلــوث يدفــع، 
الصناعيــة لتحمــل مســئوليتها فــي تصـــحيح مســار البيئــة عــن طريــق اســتخدام الحوافــز الضريبيــة كأداة مــن أدوات التـــرغيب فــي 

مجــال مكافحــة التلــوث والحفــاظ علــى البيئــة والتنميــة املســتدامة.

مفهوم املحاسبة عن التأثيـرات البيئية:

عرفــت وكالــة حمايــة البيئــة األمريكيــة )Environmental Protection Agency )EPM املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة 
علــى أنهــا تعريــف وتحديــد وتجميــع وتحليــل واإلفصــاح عــن معلومــات التكاليــف البيئيــة. أمــا )Peter & Roger, 2000( فيـــريا أن 
املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة عبــارة عــن النظــام املحاسبـــي املمتــد للنظــام للمحاسبـــي التقليــدي واملبنــي علــى تحليــل النتائــج 
ومســببات حدوث التكلفة لتحديد وتعييـــن أثـــر التكاليف البيئية التـــي تســببت بها الوحدة. أما )بن عمارة، 2011( فقد أشــار 
بأنهــا مجموعــة األنشــطة التـــي تختــص بقيــاس وتحليــل األداء البيئــي للمؤسســات وتوصيــل تلــك املعلومــات للفئــات والطوائــف 
2011(. مــن  فــي اتخــاذ القــرارات وتقييــم األداء البيئــي لتلــك املؤسســات. )بــن عمــارة،  املختصــة، وذلــك بغــرض مســاعدتهم 
جانبــه يـــرى )الكاشــف، 2009( أن للمحاســبة البيئيــة إطاريـــن فرعييـــن أولهمــا نظــام املحاســبة املاليــة البيئيــة الــذي يهــدف إلــى 
توفيـــر املعلومــات املتعلقــة باآلثــار البيئيــة ألنشــطة الوحــدة لألطــراف الخارجيــة املرتبطــة واملتأثـــرة بنشــاط املنشــأة. وثانيهمــا 
نظــام املحاســبة اإلداريــة البيئيــة الــذي يهــدف إلــى توفيـــر املعلومــات الالزمــة ملســاعدة اإلدارة علــى التخطيــط والرقابــة واتخــاذ 

القــرارات فيمــا يتعلــق بحمايــة البيئــة.

ممــا ســبق يتضـــح أن املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة هــي التـــي تهــدف إلــى قيــاس وتســجيل واالعتـــراف بالُبعــد البيئــي فــي 
القوائــم املاليــة، وتوصيــل هــذه املعلومــات إلــى األطــراف املســتفيدة ملســاعدتهم فــي تقييــم األداء البيئــي للمنظمــة ومــن ثــم اتخــاذ 

القــرارات االقتصاديــة الرشــيدة.

أهمية املحاسبة عن التأثيـرات البيئية:

فــي قمــة األرض Rio Earth Summit التـــي انعقــدت فــي مدينــة ريــودي جانيـــرو بالبـــرازيل عــام 1992 أعتمــد املجتمــع الدولــي 
مصطلح التنمية املستدامة Sustainable Development وذلك من خالل تلبية احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق 
األجيــال القادمــة فــي مســتوى حيــاة ال يقــل عــن مســتوى املعيشــة الــذي نعيــش فيــه. وقــد اشــتملت مكونــات التنميــة املســتدامة 
علــى عــدة أبعــاد مــن بينهــا الُبعــد البيئــي الــذي يهتــم بحمايــة البيئــة ومصــادر الثـــروة الطبيعيــة بهــا. وانعكــس مفهــوم التنميــة 
املســتدامة فــي ُبعدهــا البيئــي علــى العديــد مــن العلــوم واملحاســبة تعتبـــر واحــدة مــن العلــوم االجتماعيــة التـــي اهتمــت بقضيــة 
معالجــة تلــوث البيئــة مــن خــالل بنــاء إطــار للمحاســبة البيئيــة يســاعد املنشــأة والدولــة فــي اتخــاذ وتـــرشيد القــرارات املتعلقــة 

بالحفــاظ علــى البيئــة وصيانتهــا مــن الهــدر وتحقيــق التــوازن الــذي يكفــل اســتمرارية املــوارد الطبيعيــة فــي املســتقبل.
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أهداف املحاسبة عن التأثيـرات البيئية

تسعى املحاسبة عن التأثيـرات البيئية إلى تحقيق عدة أهداف تتمثل في اآلتي ) لطفي، 2005(

ــي تهــدف إلــى الحفــاظ علــى البيئــة وحمايتهــا لــكل فتـــرة ماليــة، أ-  إعــداد بيانــات عــن املبيعــات والتكاليــف اإلجماليــة التـ
وبالتالــي إمكانيــة تتبــع تطــور هــذه النفقــات مــن فتـــرة ألخـــرى واتخــاذ القــرارات املناســبة.

إظهار املنافع والوفرات البيئية التـي خصصتها املنظمة في كل فتـرة مالية.	- 

توضيح املسئولية االجتماعية والبيئية للمنظمة.	- 

إعداد التقاريـر عن النفقات البيئية لتوضيح مدى التـزام املنظمة بتطبيق القوانيـن والتشريعات البيئية.د- 

الضريبة على النشاط الصناعي في قانون ضريبة الدخل السوداني:

حــدد املشــرع الضريبـــي الســوداني فــي املــادة )10( الفقــرة )أ( مــن قانــون ضريبــة الدخــل لســنة 1986 األربــاح الخاضعــة 
 على أن الضريبة تشمل األرباح الناتجة عن أي عمل عن أي مدة بوشر ذلك 

ً
لضريبة أرباح األعمال حيث نص في الفقرة أوال

 أن املشــرع قــد توســع فــي األعمــال الخاضعــة للضريبــة بحيــث تشــمل التجــارة والصناعــة 
ً
العمــل فيهــا. ويتضـــح مــن الفقــرة أوال

والزراعــة واستخـــرا	 املعــادن واملهــن الحـــرة والحـــرف باســتثناء دخــل الوظيفــة الــذي يخضــع لضريبــة أخـــرى هــي ضريبــة الدخــل 
الشــخ�ضي. كمــا يخضــع املشــرع األفــراد والشــركات الذيـــن يقومــون بأعمــال الوســاطة والــوكالء بالعمولــة مــا دامــت األعمــال 
التـــي يقومــون بهــا تتعلــق بالبيــع والشــراء للبضائــع والقيــم املنقولــة. كذلــك تخضــع للضريبــة كل عمولــة أو سمســرة ولــو كانــت 
بصفــة عرضيــة. ويتضـــح مــن العــرض الســابق أن املشــرع الضريبـــي الســوداني أخضــع الشــركات الصناعيــة لضريبــة أربــاح 

األعمــال وفــق شــروط معينــة وفئــات محــددة.

طبيعة النفقات البيئية في التشريع الضريبـي السوداني:

لــم يضــع املشــرع الضريبـــي الســوداني فــي قانــون ضريبــة الدخــل الســوداني لســنة 1986 تعريــف محــدد للنفقــة كمعظــم 
التشريعات الضريبية - حتـى ال يقيد املشرع نفسه بتعريف محدد قد ال يتوافق مع التطور الزمنى واالقتصادي واالجتماعي- 
لكــن أشــار فــي املــادة )18-1-أ( بخصــم جميــع املصروفــات املتكبــدة فــي فتـــرة األســاس وهــي املصروفــات التـــي يكــون الشــخص قــد 

تكبدهــا بأكملهــا فــي الحصــول علــى ذلــك الدخــل دون غيـــره والتـــي ال تكــون مــن املصروفــات التـــي ال يســمح بخصمهــا.

التـــي تتحملهــا الشــركات الصناعيــة  يبـــرز تســاؤل رئيــس حــول طبيعــة النفقــات البيئيــة  مــن عموميــة النــص الســابق 
فــي ســبيل الحصــول علــى الدخــل؟ لحمايــة البيئــة هــل تعتبـــر نفقــات متكبــدة 

في هذا الشأن يـرى حسيـن )1992( أن النفقات البيئية تعتبـر نفقات مباشرة في الحاالت اآلتية:

إذا كانت طبيعة عمل املنشأة تتطلب بيئة نظيفة، كما هو الحال في صناعة الدواء والغذاء.أ- 

 بأنفــاق مبالــغ معينــة للمحافظــة علــى البيئــة وحمايتهــا مــن التلــوث ويتـــرتب علــى 	- 
ً
إذا كانــت املنشــأة ملتـــزمة قانونــا

مخالفتهــا هــذه االلتـــزام عقوبــة معينــة تؤثـــر علــى نشــاطها أو رقــم أعمالهــا.

إذا كانــت النفقــة البيئيــة تعمــل علــى زيــادة أربــاح املنشــأة، كمــا هــو الحــال بالنســبة ألنشــطة بيــع املــواد الغذائيــة 	- 
وغيـــرها. واملشــروبات 

يتفــق الباحــث مــع هــذا الــرأي فقانــون حمايــة البيئــة الســوداني لســنة 2001م فــي املــادة )20( فــي الفقــرات مــن )أ( إلــى )ي( 
 فــي املــادة )21( الفقــرات )1، 2، 

ً
أشــار إلــى جملــة أفعــال تعتبـــر مخالفــات بيئيــة تســتوجب أحــكام وعقوبــات قانونيــة وردت تفصيــال

3، 4( حيــث أوضحــت الفقــرة )2( إلــى أن العقوبــة قــد تصــل إلــى إيقــاف املشــروع كلًيــا أو جـــزئًيا أو بإلغــاء التـــرخيص كلًيــا أو جـــزئًيا.

وعلــى الرغــم مــن أن التمييـــز بيـــن النفقــات اإليـــرادين والرأســمالية يعتمــد علــى عــدة معاييـــر كالدوريــة وحجــم النفقــة 
وطبيعــة والغــرض منهــا، لكــن توجــد فــي بعــض األحيــان صعوبــة فــي الحكــم علــى نفقــة مــا علــى أنهــا إيـــراديه أو رأســمالية حيــث قــد 
يتوقــف ذلــك طبيعــة النشــاط لذلــك فــأن النفقــات البيئيــة كشــراء اآلالت واملعــدات ملكافحــة التلــوث تعتبـــر نفقــات رأســمالية 
إذ يســتفاد منها في عدة ســنوات الحقة لكن تعتبـــر نفقة مباشــرة والزمة. في حيـــن هناك بعض النفقات البيئية تكتســب صفة 
الدوريــة والتكــرار مثــل اإلزالــة والتخلــص اآلمــن مــن املخلفــات كمــا فــي صناعــة املــواد الغذائيــة والكيمياويــات وغيـــرها فــي هــذه 
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الحالــة تأخــذ النفقــة صفــة الدوريــة وبالتالــي يجــب التعامــل معهــا كنفقــة مباشــرة والزمــة يجــب خصمهــا فــي ذات الســنة التـــي 
حدثــت فيهــا خاصــة فــي ظــل قانــون يلــزم املنشــأة بذلــك.

افز في قانون ضريبة الدخل السوداني في تشجيع املحاسبة عن التأثيـرات البيئية رؤية محاسبية الستخدام الحو

لــم ينــص املشــرع الضريبـــي الســوداني فــي قانــون ضريبــة الدخــل لســنة 1986 صراحــة علــى خصــم أي نفقــات بيئيــة أو 
منــح حوافــز أو إعفــاءات ضريبيــة بصــورة مباشــرة مقابــل أنشــطة مكافحــة التلــوث أو أي تمييـــز واضـــح وصريــح فــي املعاملــة 
الضريبيــة بيـــن الشــركات الصناعيــة التـــي تهتــم بمكافحــة التلــوث البيئــي ويتضمــن نظامهــا املحاسبـــي وتقاريـــرها املاليــة الســنوية 
األداء البيئــي وبيـــن الشــركات الصناعيــة التـــي ال تعطــي حيـــز للمحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة فــي أنظمتهــا املحاســبية. لكــن 
بصفــة عامــة يمكــن توجيــه بعــض املــواد فــي قانــون ضريبــة الدخــل الســوداني لســنة 1986 بحيــث يـــراعي االســتفادة منهــا لخدمــة 
مكافحــة التلــوث البيئــي وتفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة فــي األنظمــة املحاســبية والتقاريـــر املاليــة الســنوية للشــركات 

الصناعيــة حســب التـــزام كل شــركة وذلــك مــن خــالل عــدة نقــاط تشــمل اآلتــي:

التـــي أ-  االســتثناءات  بعــض  هنــاك  ولكــن  األعمــال  أربــاح  لضريبــة  الرأســمالية  األربــاح  إخضــاع  عــدم  العــام  املبــدأ 
خـــرجت عــن ذلــك حيــث أخضــع املشــرع لضريبــة أربــاح األعمــال األربــاح الناتجــة مــن بيــع إحــدى اآلالت بقيمــة تـــزيد 
 لنــص البنــد ثانًيــا مــن الفقــرة )ب( مــن املــادة )10( مــن الجــدول الثانــي للقانــون.

ً
علــى القيمــة الدفتـــرية وذلــك وفقــا

يـــري الباحــث أنــه يمكــن اســتثناء املعــدات واآلالت املســتخدمة فــي مجــال مكافحــة التلــوث فــي الشــركات الصناعيــة بحيــث 
إذا قامت أحدي الشركات ببيع إحدى معداتها املستخدمة ألغراض مكافحة التلوث بأكثـر من قيمتها الدفتـرية ال يتم إخضاع 

الزيــادة للضريبــة ممــا يشــجع الشــركات علــى عمليــة اســتبدال معــدات مكافحــة التلــوث باخـــري أكثـــر تطــور ومنفعــة للبيئــة.

كذلــك اخضــع املشــرع الضريبـــي الفــرق بيـــن مبلــغ التعويــض والتكلفــة الدفتـــرية لألصــل الــذي تحصــل عليــه املنشــأة مــن 
شــركات التأميـــن عنــد حصــول ضــرر ألحــد أصولهــا كالســرقة أو الحـــريق أو التلــف، ولتشــجيع الشــركات علــى تفعيــل املحاســبة 
البيئيــة يمكــن للمشــرع منــح حافــز ضريبـــي الشــركات الصناعيــة التـــي تلتـــزم باملحافظــة علــى األداء البيئــي وتفعيــل املحاســبة 
البيئيــة وذلــك بإعفــاء مبلــغ التعويــض الــذي تحصــل عليــه مــن شــركات التأميـــن إذا كان يتعلــق باملعــدات واآلالت واملعــدات 

املســتخدمة فــي مكافحــة التلــوث.

بهــذا 	-  امللحــق  الثانــي  الجــدول  فــي  عليهــا  منصــوص  يكــون  مبالــغ  أي  خصــم  علــى  )ح(  الفقــرة   )20( املــادة  تنــص 
القانــون عــن فتـــرة األســاس املذكــورة، وقــد تنــاول الفصــل الثانــي املــادة )7( الفقــرة )أ( الخصــم مقابــل املصروفــات 
الرأســمالية حيــث أوضحــت أنــه إذا كانــت هنــاك آالت مملوكــة لشــخص يســتخدمها ألغــراض أعمالــه يجـــرى عنــد 

حســاب أربــاح األعمــال يســمى باســتهالك االســتخدام.

يمكــن لهــذه الفقــرة أن تســتخدم كميـــزة وحافــز ضريبـــي للشــركات الصناعيــة ألغــراض املحاســبة البيئيــة وذلــك بمنــح 
الشــركات التـــي تســتخدم أدوات مكافحــة التلــوث وتفعــل املحاســبة البيئيــة حوافــر ضريبيــة ملعــدات مكافحــة التلــوث فــي شــكل 
إهــالك معجــل أو إهــالك إضافــي ممــا يشــكل تمييـــز واضـــح بيـــن الشــركات التـــي تهتــم وتفعــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة 
والتـــي ال تهتــم باملحافظــة علــى البيئــة وتفعيــل متطلبــات املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة. وبصفــة عامــة يمكــن منــح حوافــر 
ضريبية لألصول الثابتة الصديقة للبيئة بطريقة تشــجع الشــركات الصناعية على اســتخدام أحدث وأمثل معدات مكافحة 

التلــوث وبالتالــي تفعيــل وتنشــيط املحاســبة البيئيــة ضمــن أنظمتهــا املحاســبية.

ق�ضــى املشــرع الضريبـــي الســوداني فــي املــادة )18( الفقــرة )1( البنــد )أ( بخصــم جميــع املصروفــات التـــي تحملهــا 	- 
املمــول فــي ســبيل الحصــول علــى الدخــل الخاضــع للضريبــة وأورد بعــض املصروفــات غيـــر املســموح بخصمهــا فــي 
املــادة )18( الفقــرة )2( حيــث نــص بعــدم خصــم أي مصروفــات مــن رأس املــال أو خســارة أو اســتغراق لــرأس املــال.

هنا يمكن تصنيف النفقات البيئية إلى إيـــراديه ورأسمالية والتمييـــز بيـــن االختيارية واإلجبارية بحيث يسمح للشركات 
 ويجـــري اســتهالك علــى النفقــات 

ً
التـــي تهتــم باملحاســبة البيئيــة بخصــم النفقــات اإلجباريــة واعتبارهــا نفقــات مقبولــة ضريبيــا

 للفئــات املحــددة بالقانــون.
ً
االختياريــة وفقــا
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تنــاول املشــرع الضريبـــي الســوداني املصروفــات واجبــة الخصــم فــي ضريبــة أربــاح األعمــال فــي املــادة )20( تحــت عــدة د- 
افق املشــرع على خصمها، لذلك يمكن أن تســتخدم  شــروط يجب توفرها العتبار املصروف من التكاليف التـــي يو
هــذه املــادة فــي تفعيــل املحاســبة البيئيــة مــن خــالل خفــض نفقــات درجــة التلــوث مــن الوعــاء الضريبـــي واعتبارهــا من 

النفقــات املســموح بخصمهــا بالكامــل متـــى مــا انطبقــت فيهــا الشــروط.

تناولت املادة )7( من الفصل الثاني الفقرة )د( الخصم في حالة شــراء آالت جديدة الســتخدامها في اإلنتاج حيث 	- 
نصــت املــادة علــى أن يجـــرى خصــم 20% مــن تكلفــة اآلالت واملعــدات الجديــدة التـــي تشتـــريها املنشــأة الســتخدامها 
فــي اإلنتــاج وذلــك اعتبــاًرا مــن تاريــخ االســتخدام وملــرة واحــدة ويشــار إليــه بالخصــم االبتدائــي بشــرط أن يكــون لــدى 

املنشــأة حســابات منتظمــة وصـــحيحة ومراجعــة.

يـــري الباحــث أن هــذه الفقــرة تعتبـــر حافــًزا ضريبًيــا للشــركات الصناعيــة فــي مجــال مكافحــة التلــوث البيئــي حيــث لــم 
يحــدد املشــرع نوعيــة املعــدات الجديــدة فقــط اشتـــرط وجــود حســابات منتظمــة وصـــحيحة ومراجعــة، وبالتالــي فــإن ميـــزة 
التلــوث، وبالتالــي  فــي مجــال خفــض  الخصــم االبتدائــي تمكــن الشــركات الصناعيــة مــن شــراء املعــدات الجديــدة واملتطــورة 

البيئيــة. املحاســبة  تفعيــل 

فــي مجــال فئــات الضريبــة علــى الشــركات الصناعيــة فقــد أقــر املشــرع فــي الجــدول الثالــث القســم )أ( - الفقــرة ج -3 و- 
نســبة 10% كضريبــة علــى النشــاط الصناعــي.

يـــري الباحــث أنــه لتشــجيع الشــركات الصناعيــة علــى االلتـــزام باملحافظــة علــى جــودة األداء البيئــي وتفعيــل املحاســبة عــن 
التأثيـــرات البيئيــة فــي أنظمتهــا املحاســبية فإنــه يمكــن منــح إعفــاء ضريبـــي نسبـــي لفتـــرات زمنيــة محــددة للشــركات الصناعيــة التـــي 
تعمــل فــي مكافحــة التلــوث مــع إعفاءهــا مــن ضريبــة التنميــة االجتماعيــة واعتبــار نشــاطها فــي جــودة األداء البيئــي املقابــل لهــذه 
الضريبة أو إعفاء نسبة من األرباح الخاضعة للضريبة لتكون مقابل االستثمار في معدات وآالت الحديثة والجديدة في مكافحة 
التلــوث ويتطلــب ذلــك أن يعمــل املشــرع الضريبـــي الســوداني علــى إعــادة صياغــة الفقــرة أعــاله بوضــع شــروط محــددة، مثــل التـــزام 

الشــركة تطبيــق املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة خــالل فتـــرة اإلعفــاء واحتفاظهــا بحســابات منتظمــة وغيـــرها مــن الشــروط.

يعتبـــر التشــريع الضريبـــي فــي تايــوان نمــوذ	 فــي هــذا املجــال حيــث ورد فــي قانــون تنظيــم الصناعــة إعفــاء 10% مــن األربــاح 
الخاضعــة لضريبــة الدخــل للمنشــآت الصناعيــة إذا تــم اســتخدام هــذه األربــاح املحتجـــزة فــي أغــراض معينــة تتضمــن شــراء 

معــدات وآالت وأجهــزة مكافحــة التلــوث أو ســداد الديــون املقتـــرضة لشــراء اآلالت واملعــدات واألجهــزة.

كمــا يمكــن تخفيــض معــدل الضريبــة علــى الشــركات الصناعيــة التـــي تمــارس أنشــطة منتظمــة فــي مجــال مكافحــة التلــوث 
بطريقــة تضمــن التمييـــز بيـــن الشــركات التـــي تهتــم بــاألداء البيئــي واملحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة والتـــي ال تعطــي اهتمــام 

ملكافحــة التلــوث وجــودة األداء البيئــي.

الســماح بخصــم أقســاط قــروض تمويــل التكنولوجيــا املعالجــة للتلــوث البيئــي مــن وعــاء الضريبــة التـــي تفــرض ز- 
علــى الدخــل باإلضافــة إلــى خصــم الفوائــد بــدون حــد أق�ضــى، حيــث ق�ضــى قانــون ضريبــة الدخــل لســنة فــي املــادة 
ــا بعــدم خصــم أي تكلفــة لالقتـــراض أن وجــدت مــا لــم تكــون قــد دفعــت إلــى مصــرف عــن 

ً
)18-2-ط( الفقــرة ثالث

قــرض اســتخدمه ذلــك الشــخص فــي الحصــول علــى الدخــل الخاضــع للضريبــة.

كمــا نصــت املــادة )20( الفقــرة )ى( علــى خصــم املبالــغ الواجبــة الدفــع كفوائــد عــن أيــة نقــود اقتـــرضها الشــخص متـــى 
مــا اقتنــع الوكيــل بــأن تلــك التكلفــة مســتحقة عــن أمــوال مســتخدمة فــي إنتــا	 أربــاح األعمــال. كمــا يجــب أن تكــون الفائــدة عــن 
املبالــغ املقتـــرضة مســتحقة الدفــع، فــإذا لــم يحــل ميعــاد االســتحقاق فــي الســنة املاليــة موضــع التقديـــر ال تعــد الفائــدة مــن 

التكاليــف واجبــة الخصــم.

 وثانًيا أنه بناء على توصية الوزيـــر بموجب ح- 
ً
أقر قانون ضريبة الدخل لســنة 1986 في املادة )17( الفقرة )1( البنديـــن أوال

أمــر يصــدره يجــوز ملجلــس الــوزراء إعفــاء دخــل معيـــن مــن الضريبــة إلــى املــدى املبيـــن فــي الجــدول األول امللحــق بالقانــون 
واملــدى املحــدد فيــه، وكذلــك إعفــاء أي دخــل أو أي نــوع مــن الدخــل مــن الضريبــة إلــى املــدى املبيـــن فــي ذلــك األمــر.
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وهنــا يمكــن إعطــاء إعفــاء نسبـــي مــن الضريبــة مــن خــالل تخفيــض معــدالت الضريبــة للمنشــآت التـــي تســتطيع أن تنتــج 
وتســوق منتجــات صديقــة للبيئــة مــع اشتـــراط وجــود نظــام للمحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة، والتأكــد مــن االلتـــزام بالقانــون 

والتشــريعات البيئيــة.

املــادة )20( مــن قانــون ضريبــة الدخــل لســنة 1986 أوضحــت املصروفــات املســموح بخصمهــا فــي ضريبــة أربــاح ط- 
ــا ملــا تقــرره اللوائــح.

ً
األعمــال حيــث أشــارت فــي الفقــرة )ك( إلــى خصــم أي أوجــه أخـــرى وفق

يـــرى الباحــث إلــى أن املــادة )17( الفقــرة )1( واملــادة )20( الفقــرة )ك( - إذا تمــت هيكلــة اللوائــح بحيــث تـــراعي البعــد 
البيئــي- يمكــن أن تســاهم فــي تشــجيع الشــركات الصناعيــة علــى تفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة فــي أنظمتهــا املحاســبية 
وذلــك مــن خــالل إعطــاء إعفــاء ضريبـــي لفتـــرات زمنيــة محــددة للشــركات التـــي تعمــل فــي مكافحــة التلــوث،  ومنــح إعفــاء جـــزئي 
مــن الضرائــب محــدده بمــده معينــه للمنشــآت واملــواد واألجهــزة واملعــدات التـــي تعمــل أو تســتخدم فــي مجــال مكافحــه التلــوث 
البيئي، باإلضافة إلى تخفيض معدل الضريبة على الشركات التـي تمارس أنشطة منتظمة في مجال مكافحة التلوث بطريقة 
تضمــن التمييـــز بيـــن الشــركات، وكذلــك اعتبــار نفقــات مكافحــة التلــوث مــن املصروفــات املســموح بخصمهــا الوعــاء الضريبــي.

يتضـــح مــن العــرض الســابق أنــه يمكــن التمييـــز بيـــن نوعيـــن مــن املزايــا والحوافــز الضريبيــة التـــي يمكــن توجيههــا نحــو 
حمايــة البيئــة وتفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة فــي الشــركات الصناعيــة، النــوع األول يتمثــل فــي الحوافــز الضريبيــة 
التـــي تــؤدي إلــى تخفيــض تكاليــف الشــركات الصناعيــة ممــا يســاعد علــى تخفيــض األعبــاء املاليــة التـــي تتحملهــا هــذه الشــركات 
فــي زيــادة العائــد الصافــي للشــركات الصناعيــة مــن خــالل  فــي ســبيل الوفــاء بمتطلبــات حمايــة البيئــة، والنــوع الثانــي يتمثــل 
تحديــد ســعر ضريبـــي خــاص يقــل عــن الســعر الســائد للضرائــب أو منحهــا إعفــاًء ضريبًيــا ملــدة معينــة بطريقــة تضمــن التمييـــز 

بيـــن الشــركات الصناعيــة التـــي تتحمــل مســئوليتها تجــاه حمايــة البيئــة واألخـــرى إلــى ال تضــع أولويــة لحمايــة البيئــة.

الدراسات السابقة

اســتهدفت دراســة الزهرانــي )2006( اســتطالع وجهــة نظــر املشاركيـــن فيهــا تجــاه فعاليــة اســتخدام املدخــل الضريبـــي 
لحمايــة البيئــة ومكافحــة التلــوث البيئــي فــي اململكــة العربيــة الســعودية وذلــك مــن خــالل تصميــم اســتمارة اســتبيان وزعــت 
علــى )112( فــرًدا مــن العينــة املســتهدفة. وقــد توصلــت الدراســة إلــى عــدم فعاليــة األنظمــة واإلجـــراءات الحاليــة املتبعــة لحمايــة 
البيئــة ومكافحــه التلــوث البيئــي فــي اململكــة العربيــة الســعودية كمــا أكــدت النتائــج علــى فعاليــة اســتخدام املدخــل الضريبـــي 
لهــذا الغــرض ســواء مــن خــالل فــرض ضرائــب مباشــرة أو غيـــر مباشــرة علــى املنشــآت أو املعــدات واألجهــزة واملــواد التـــي تســبب 

التلــوث أو مــن خــالل منــح بعــض الحوافــز الضريبيــة بهــدف حمايــة البيئــة بــدال عــن فــرض ضرائــب علــى التلــوث.

ركــز مدســور )2010( فــي مقالتــه علــى توضيــح كيــف يمكــن للجبايــة البيئيــة أن تســاهم فــي كبــح جمــاع التلــوث البيئــي 
وذلــك فــي االعتمــاد علــى ضرائــب ورســوم علــى املنتجــات وعلــى األنشــطة اإلنتاجيــة امللوثــة للبيئــة، وتوصــل إلــى أهميــة التــدر	 
فــي فــرض الضرائــب والرســوم البيئيــة، وأن حمايــة البيئــة ال تتطلــب االعتمــاد علــى األدوات العقابيــة وإنمــا يجــب التـركيـــز علــى 

األدوات التحفيـــزية واإلعفــاءات الجبائيــة.

اهتمــت دراســة )Schultz & Thomas, 2011( بالشــركات الصديقــة للبيئــة والتـــي تهتــم بالتنميــة املســتدامة مــن خــالل 
تقديــم ســلع وخدمــات بأســعار تنافســية تلبـــي االحتياجــات اإلنســانية وتحســن نوعيــة الحيــاة والتقليــل بصــورة مســتمرة مــن 
اآلثــار اإليكولوجيــة وكثافــة اســتخدام املــوارد طــول دورة الحيــاة. وقــد أوضحــت الدراســة أن الضغــوط السياســية والحوافــز 
واملزايــا الضريبيــة تعتبـــر مــن املحفــزات علــى أتبــاع ممارســات صديقــة للبيئــة، وأن قانــون اإليـــرادات الداخليــة األمريكــي يشــتمل 

علــى العديــد مــن الحوافــز الضريبيــة البيئيــة التـــي تشــكل دافــع للشــركات بمــا فيهــا الصغيـــرة علــى املحافظــة علــى البيئــة.

أمــا دراســة محمــد وعبــد الــرزاق )2012( فقــد قامــت بالتطــرق إلــى دور النظــام الضريبـــي فــي حمايــة البيئــة مــن التلــوث مــن 
خالل التشــريعات الضريبية الرادعة للملوثيـــن من خالل دراســة تحليلية لنموذ	 الجباية البيئية في الجـــزائر حيث اعتمدت 
علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــالل دراســة رؤيــة املشــرع الجـــزائري فيمــا يخــص الجبايــة البيئيــة ومــدى فعاليتهــا فــي الحــد 
مــن التلــوث البيئــي حيــث اعتمــدت الدراســة علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي. وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن الجبايــة البيئيــة 
بمثابــة األداة ذات الطابــع االقتصــادي واملالــي ملكافحــة التلــوث وحمايــة البيئــة، باإلضافــة إلــى األدوات املتعــددة ذات الهــدف 

نفســه، والتحديــد الدقيــق ملبــدأ امللــوث يدفــع يســاهم بدرجــة كبيـــرة فــي تفعيــل دور الجبايــة البيئيــة.
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اهتمــت دراســة )Roman & Laura, 2012( بالحوافــز الضريبيــة املختلفــة املتعلقــة بإنتــا	 وحفــظ الطاقــة وعالقتهــا 
باألمــور البيئيــة ومــا يمكــن أن يكــون لــه مــن تداعيــات ماليــة تؤثـــر علــى األعمــال التجاريــة وعمالئهــا. وأوضحــت الدراســة وجــود 
العديــد العوامــل التـــي تؤثـــر علــى جاذبيــة هــذه الحوافــز الضريبيــة، وأن الحوافــز الضريبيــة التـــي توفرهــا مختلــف الواليــات 
األمريكيــة تؤثـــر علــى القــرارات التـــي تتخذهــا الشــركات وعمالئهــا فــي املحافظــة علــى البيئــة إذا تــم تــدارك الظــروف الحاليــة 

واســتمرار التشــاور مــع مهنيــو الضرائــب والشــركات والعمــالء إلبقائهــم علــى علــم بالتغييـــرات أثنــاء وقوعهــا.

قامــت دراســة قري�ضــي وآخـــرون )2012( بدراســة كيــف يمكــن أن يكــون للضريبــة دور فعــال فــي تحقيــق متطلبــات حمايــة 
فــي ظــل التنميــة املســتدامة مــن خــالل توجيــه األفــراد والوحــدات االقتصاديــة للحــد مــن ظاهــرة التلــوث. وتوصلــت  البيئــة 
الدراســة إلــى أن الضريبــة تعتبـــر مــن األدوات الناجحــة فــي الحــد مــن مشــكالت التلــوث البيئــي، وأن التلــوث يعتبـــر مــن التكاليــف 
الخارجيــة التـــي يتحملهــا املجتمــع وبالتالــي ينبغــي نقــل هــذا العــبء إلــى األطــراف املتســببة فيــه عــن طريــق فــرض ضرائــب مباشــرة 

تتمثــل فــي الضرائــب علــى املخـــرجات واالنبعاثــات.

الخضــراء  املاليــة  االستـــراتيجية  لتطبيــق  الحديثــة  الدولــة  تبنــي  مــدى  علــى  الضــوء  إلقــاء  إلــى   )2014( بوعــالم  هــدف 
لتحقيــق التنميــة املســتدامة الشــاملة وذلــك ضمــن مســار االقتصــاد األخضــر مــن خــالل اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليلــي 
باإلشــارة إلــى حالــة الــدول العربيــة النفطيــة، حيــث ركــزت الدراســة علــى دور الضرائــب الخضــراء واإلعانــات كأدوات فــي يــد 
الدولــة ملكافحــة التلــوث البيئــي، وأن الضريبــة تعتبـــر واحــدة مــن األدوات املهمــة التـــي يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي مكافحــة مشــكلة 

التلــوث والحــد مــن آثارهــا الســلبية.

أمــا قنــاوي )2014( فقــد هــدف إلــى إلقــاء الضــوء علــى الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه النظــام الضريبـــي مختلــف أدواتــه 
فــي التأثيـــر اإليجابــي علــى البيئــة مــن أجــل الحــد مــن التلــوث بالقــرى الســياحية املقامــة علــى شــواطئ البحـــر األحمــر بجمهوريــة 
مصر العربية، ومن ثم اقتـراح تفعيل دور الضرائب الخضراء للحد من التلوث البيئي. حيث قام الباحث بتصميم استمارة 
اســتبيان وزعــت علــى القــرى الســياحية مســتخدًما املنهــج االســتقرائي واألســلو	 اإلحصائــي. وتوصلــت الدراســة إلــى العمــل علــى 
فــرض ضرائــب خضــراء بهــدف الحــد مــن التلــوث بهــدف الحــد مــن التلــوث البيئــي بالقــرى الســياحية، واالســتفادة مــن تجــار	 
الــدول الرائــدة فــي اســتخدام الحوافــز الضريبيــة كاإلهــالك املعجــل، باإلضافــة إلــى تطبيــق شــهادة الضرائــب الخضــراء املقتـــرحة 

لتســهيل تطبيــق الضرائــب الخضــراء إلــى جانــب الرقابــة املباشــرة عــن طريــق القوانيـــن والتشــريعات.

تناولــت مقالــة )Potter & Kevin, 2015( الجهــود العامليــة الراميــة إلــى املســاعدة فــي حمايــة البيئــة والحفــاظ علــى املــوارد 
الطبيعيــة، حيــث أشــارت إلــى اعتـــراف الحكومــة االتحاديــة األمريكيــة وحكومــات الواليــات بقيمــة االنعكاســات االقتصاديــة 
األعمــال  ورجــال  األفــراد  بيـــن  واســعة  اســتجابة  هنــاك  أن  وأوضحــت  املتجــددة.  الطاقــة  تعزيـــز  علــى  والسياســية  والبيئيــة 
انبعــاث  املتجــددة وخفــض  الطاقــة  اســتخدام  نحــو  فــي حثهــم  الخضــراء  والقــروض  واملنــح  الضريبيــة  واإلعفــاءات  للحوافــز 

الكربــون والحفــاظ علــى البيئــة.

الدراسة امليدانية
منهج الدراسة

فــي تشــجيع ودفــع شــركات القطــاع الصناعــي  تســتهدف هــذا الدراســة التعــرف علــى مــدى فعاليــة الحوافــز الضريبيــة 
لدراســة  االســتقرائي  املنهــج  علــى  الباحــث  أعتمــد  لذلــك  البيئيــة  التأثيـــرات  عــن  املحاســبة  وتطبيــق  لتفعيــل  الســوداني 
واســتقراء مجــاالت الحوافــز الضريبيــة فــي قانــون ضريبــة الدخــل الســوداني لســنة 1986، واملنهــج الوصفــي التحليلــي للدراســة 
االســتطالعية للتعــرف علــى آراء اإلدارات فــي هــذه الشــركات حــول تأثيـــر هــذه الحوافــز فــي تشــجيعهم علــى تفعيــل املحاســبة عــن 

التأثيـــرات البيئيــة فــي أنظمتهــا املحاســبية واملاليــة.

مجتمع الدراسة

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن شــركات قطــاع الصناعــات التحويليــة بواليــة الخـــرطوم والتـــي تشــكل الثقــل الصناعــي فــي 
الســودان والذي يمثل نســبة 64% من املنشــآت الصناعية الكبيـــرة بالســودان حوالي )1064منشــأة(. )املســح الصناعي، وزارة 
الصناعــة واالســتثمار بواليــة الخـــرطوم، 2015/2014(. لكــن نتيجــة للحصــار االقتصــادي والعقوبــات املاليــة علــى الســودان 
منــذ العــام 1997م فــإن عــدد كبيـــر جــًدا مــن هــذه املنشــآت إمــا متوقــف عــن العمــل أو خـــر	 نهائًيــا مــن ممارســة النشــاط، حيــث 
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 عــن نســبة أخـــرى متوقفــة جـــزئًيا عــن العمــل ليصبــح عــدد الشــركات 
ً
تجــاوزت نســبة املنشــآت املتوقفــة تماًمــا 40%، فضــال

العاملــة حوالــي )638( شــركة.

عينة الدراسة 

القطاعــات  داخــل  القصديــة  العينــة  أســلو	  الباحــث  اســتخدام 
املكونة للصناعات التحويلية بوالية الخـــرطوم والتـــي شملت كل القطاعات 
عــن  متوقــف  شــبه  يعتبـــر  الــذي  والنســيج  الغــزل  صناعــة  قطــاع  عــدا  مــا 
العليــا  )180( اســتمارة اســتبيان علــى اإلدارة  تــم توزيــع عــدد  العمــل حيــث 
)املديـــر، ونائب املديـــر، واملديـــر املالي، ومديـــر اإلنتا	( في 60 شركة صناعية 
اســتمارة   )165( عــدد  استـــرجاع  وتــم  املختلفــة،  الصناعيــة  القطاعــات  فــي 
بنســبة اســتجابة بلغــت )91.7%(، فيمــا بلغــت االســتمارات غيـــر املستـــردة 
عــدد )15( بنســبة )8.3%(. وفيمــا يلــي بيــان لعــدد املنشــآت مــن كل قطــاع 

صناعــي ضمــن عينــة الدراســة كمــا فــي الجــدول )1(.

أداة الدراسة

قام الباحث بجمع البيانات الالزمة إلجـــراء الدراســة امليدانية عن طريق تصميم اســتمارة اســتبيان مســتخدًما مقياس 
)Likert( الخما�ضــي املتــدر	 فــي املقاييــس )أوافــق بشــدة، أوافــق، محايــد، ال أوافــق، ال أوافــق بشــدة(، حيــث أشــتمل الجـــزء 
فــي حيـــن أشــتمل الجـــزء الثانــي علــى اســتطالع آراء عينــة الدراســة حــول  األول علــى املتغيـــرات الشــخصية لعينــة الدراســة. 

فعاليــة بعــض الحوافــز فــي حــث اإلدارة نحــو تفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة فــي أنظمتهــا وتقاريـــرها املحاســبية.

الصدق الظاهري

الظاهــري  والثبــات  الصــدق  مــن  للتأكــد  وذلــك  األكاديمييـــن  املحكميـــن  مــن  لجنــة  علــى  االســتبيان  اســتمارة  عــرض  تــم 
املطلوبــة. التعديــالت  إلجـــراء  املحكميـــن  وتعديــالت  وآراء  بتوجيهــات  باالستـــرشاد  الباحــث  قــام  حيــث  االســتمارة،  ملحتويــات 

الثبات اإلحصائي

قــام الباحــث باختبــار مــدى أمكانيــة االعتمــاد علــى البيانــات التـــي تــم الحصــول عليهــا ومــدى اتســاق وثبــات املقيــاس 
املســتخدم فــي جمــع البيانــات باســتخدام Cronbach-Alpha والــذي يبيـــن مــدى وجــود ارتبــاط بيـــن القياســات املعبـــرة عــن 
إجابــات أفــراد العينــة حيــث كانــت قيــم معامــل االرتبــاط 0.731 وهــي قيمــة يســتدل مــن خاللهــا علــى أمكانيــة االعتمــاد علــى نتائــج 

التحليــل اإلحصائــي.

محاور االستبيان 

أشــتمل االســتبيان علــى محوريـــن رئيسيـــن، حيــث أعتمــد 
واملزايــا  الضريبيــة  الحوافــز  علــى  رئيســة  بصــورة  الباحــث 
واإلعفــاءات فــي قانــون ضريبــة الدخــل الســوداني لســنة 1986 
لتطويـــر هــذه املحــاور. حيــث بلغــت عــدد الفقــرات )18( فقــرة 

وزعــت علــى املحوريـــن كمــا بالجــدول رقــم )2(.

 أسلوب معالجة وتحليل البيانات

تطبيــق  خــالل  مــن  االســتبيان  اســتمارة  طريــق  عــن  جمعهــا  تــم  التـــي  البيانــات  تحليــل  تــم  الدراســة  أهــداف  لتحقيــق 
 SPSS األســاليب اإلحصائيــة املناســبة لطبيعــة البيانــات ونــوع العينــة عــن طريــق بـــرنامج الحـــزم اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة

حيــث تــم اســتخدام أســلو	 االنحـــراف املعيــاري والوســط الحسابـــي واختبــار )T( الختبــار داللــة الفــروق اإلحصائيــة.

جدول رقم )1( 
طبيعة النشاط الصناعي للشركات حسب 

االستجابة

عدد القطاع
الشركات

النسبة

30%18الصناعات الغذائية
11.7%7الكيمياويات واألدوية

13.3%8مواد البناء
13.3%8صناعات كهربائية وهندسية

20%12الزيوت والصابون
11.7%7املعدنية وامليكانيكية

جدول رقم )2( 
محاور االستبيان

عدد الفقراتاملجالاملحور
اإلعفاءات الضريبية التـي تدفع اإلدارة نحو األول

تفعيل املحاسبة عن التأثيـرات البيئية.
5 فقرات

واالســتثناءات الثاني والتخفيضــات  الخصومــات 
فــي العــبء الضريبـــي التـــي تدفــع اإلدارة نحــو 

تفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة.

9 فقرات
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تــم حســا	 األوســاط الحســابية واالنحـــرافات املعياريــة لــكل محــاور الدراســة ولتحديــد 
قيــم املتوســط الحسابـــي كونهــا فــي أي فئــة تــم االتــي: إيجــاد طــول املــدي حســب مقيــاس لكــرت 
الخما�ضــي = 5-1=4، ثــم قســمة املــدى علــى عــدد الفئــات 5/4 =8. وبعــد ذلــك تضــاف هــذه 

القيمــة إلــى الحــد األدنــى للمقيــاس فتصبــح الفئــات كاآلتــي:

اســتخدام االنحـــراف املعيــاري للتعــرف علــى مــدى التجانــس بيـــن آراء أفــراد عينــة - 
الدراســة والوســط الحسابـــي املرجــح لقيــاس درجــة فعاليــة الحوافــز الضريبيــة فــي 

تفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة مــن وجهــة نظــر اإلدارة.

حسا	 املتوسط الفر�ضي ملستويات مقياس لكرت الخما�ضي الذي يساوى )3(.- 

استخدام اختبار t- test للعينة الواحدة الختبار داللة الفروق املعنوية.- 

الحوافــز -  متوســطات  بيـــن  الفــروق  هنــاك  كانــت  أن  للتعــرف   )Anova( اختبــار 
الصناعــي. النشــاط  لطبيعــة  تعــزى  أن  يمكــن  البيئيــة  املحاســبة  علــى  وأثـــرها  الضريبيــة 

اختبار الفرضيات والنتائج
الفرضية األولى- توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـن منح اإلعفاءات الضريبية وتفعيل املحاسبة عن التأثيـرات 

البيئية من وجهة نظر اإلدارة في شركات قطاع الصناعات التحويلية بوالية الخـرطوم.

جدول رقم )4( 
افات املعيارية واألوساط الحسابية وقيم )T( ومستوى املعنوية االنحـر

االنحـراف العبارة
املعياري

املتوسط 
الحسابي

درجة 
التأثيـر

T قيمةSig

ًمرتفعة 0.664.63إعطاء إعفاء ضريبـي لفتـرات زمنية محددة للشركات التـي تعمل في مكافحة التلوث.
جدا

19.080.000

9.380.000مرتفعة0.924.12إعفاء العدد واآلالت غيـر امللوثة للبيئة من الضريبة الجمركية 
منــح إعفــاء جـــزئي مــن الضرائــب محــدد بمــده معينــه للمنشــآت واملــواد واألجهــزة واملعــدات التـــي 

تعمــل أو تســتخدم فــي مجــال مكافحــه التلــوث البيئــي. 
10.360.000مرتفعة0.864.15

إعفــاء الفــرق بيـــن مبلــغ التعويــض والتكلفــة الدفتـــرية ملعــدات مكافحــة التلــوث الــذي تحصــل 
عليــه الشــركة مــن شــركات التأميـــن مــن الضريبــة.

8.740.000مرتفعة0.783.88

9.830.000مرتفعة0.994.25منح إعفاء ضريبـي نسبـي لفتـرات زمنية محددة للشركات الصناعية التـي تعمل في مكافحة التلوث.

يتضـح من الجدول )4( اآلتي:

أن االنحـــراف املعيــاري لعبــارات الفرضيــة تـــراوح مــا بيـــن 0.985 كأعلــى قيمــة و0.663 كأدنــى قيمــة ممــا يــدل علــى - 
تجانــس إجابــات عينــة الدراســة. فــي حيـــن تـــراوح املتوســط الحسابـــي مــا بيـــن 4.63 كأعلــى قيمــة و3.88 كأدنــى قيمــة 

ممــا يشيـــر إلــى اآلتــي:

 - 
ً
يســاهم إعطــاء إعفــاء ضريبـــي لفتـــرات زمنيــة محــددة للشــركات التـــي تعمــل فــي مكافحــة التلــوث بدرجــة مرتفعــة جــدا

فــي تشــجيعها علــى تفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة حيــث بلــغ املتوســط الحسابـــي 4.63.

فــي تشــجيع الشــركات -  إعفــاء العــدد واآلالت غيـــر امللوثــة للبيئــة مــن الضريبــة الجمركيــة يســاهم بدرجــة مرتفعــة 
بلــغ املتوســط الحسابـــي 4.12. البيئيــة حيــث  التأثيـــرات  الصناعيــة علــى تفعيــل املحاســبة عــن 

منــح إعفــاء جـــزئي مــن الضرائــب محــدد بمــده معينــه للمنشــآت واملــواد واألجهــزة واملعــدات التـــي تعمــل أو تســتخدم - 
فــي مجــال مكافحــه التلــوث البيئــي يشــجع الشــركات الصناعيــة بصــورة مرتفعــة علــى تفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات 

البيئيــة حيــث بلــغ املتوســط الحسابـــي 4.15.

إعفــاء الفــرق بيـــن مبلــغ التعويــض والتكلفــة الدفتـــرية ملعــدات مكافحــة التلــوث الــذي تحصــل عليــه الشــركة مــن - 
شــركات التأميـــن مــن الضريبــة يشــجعها علــى تفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة بصــورة مرتفعــة حيــث بلــغ 

الحسابـــي 3.88. املتوســط 

جدول رقم )3( 
املتوسط العام املرجح 

لعبارات االستبيان

املتوسط 
الحسابي

درجة الفعالية

1ــــ 1.8
ً
درجة منخفضة جدا

درجة منخفضة1.9 ـــ 2.6
درجة متوسطة2.7 ـــــ 3.4
درجة مرتفعة3.5 ــــ 4.2
4.3 ـــــ 5

ً
درجة مرتفعة جدا
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منــح إعفــاء ضريبـــي نسبـــي لفتـــرات زمنيــة محــددة للشــركات الصناعيــة التـــي تعمــل فــي مكافحــة التلــوث يشــجعها - 
بصــورة مرتفعــة علــى تفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة حيــث بلــغ املتوســط الحسابـــي 4.25

يتضـــح ممــا ســبق أن نتائــج تحليــل آراء أفــراد عينــة الدراســة تشيـــر إلــى املوافقــة بصــورة مرتفعــة نحــو فعاليــة هــذه - 
اإلعفــاءات فــي تشــجيع الشــركات نحــو تفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة فــي أنظمتهــا وتقاريـــرها املحاســبية.

إلــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة وعليــه -  العبــارات ممــا يشيـــر  لــكل  )T( هــي )0.000(  مســتوى املعنويــة لقيمــة 
نـــرفض فــرض العــدم بعــدم وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن منــح اإلعفــاءات الضريبيــة وتفعيــل املحاســبة عــن 
التأثيـــرات البيئية، وقبول الفرض البديل بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بيـــن منح اإلعفاءات الضريبية وتفعيل 
املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة مــن وجهــة نظــر اإلدارة فــي شــركات قطــاع الصناعــات التحويليــة بواليــة الخـــرطوم، 
األمــر الــذي يشيـــر إلــى أن منــح اإلعفــاءات الضريبيــة يســاهم فــي تشــجيع الشــركات الصناعيــة علــى تفعيــل املحاســبة عــن 
التأثيـــرات البيئيــة مــن وجهــة نظــر اإلدارة. وهــذا يتفــق مــع مــا توصلــت لــه دراســة مدســور )2010( بــأن حمايــة البيئــة ال 

تتطلــب االعتمــاد علــى األدوات العقابيــة وإنمــا يجــب التـركيـــز علــى األدوات التحفيـــزية واإلعفــاءات الجبائيــة.

الفرضية الثانية - توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـن منح الخصومات والتخفيضات واالستثناءات في العبء الضريبـي 
وتفعيل املحاسبة عن التأثيـرات البيئية من وجهة نظر اإلدارة في شركات قطاع الصناعات التحويلية بوالية الخـرطوم.

جدول رقم )5( 
افات املعيارية واألوساط الحسابية وقيم )T( ومستوى املعنوية االنحـر

االنحـراف العبارة
املعياري

املتوسط 
Sigقيمة Tدرجة التأثيـرالحسابي

12.030.000مرتفعة0.784.22منح حوافر ضريبية لألصول الثابتة الصديقة للبيئة.
8.660.000مرتفعة0.954.07السماح بخصم أقساط قروض تمويل التكنولوجيا املعالجة للتلوث البيئي من وعاء الضريبة.

 .
ً
6.750.000مرتفعة1.073.93رسملة النفقات البيئية وتوضيح النفقات املقبولة ضريبيا

7.790.000مرتفعة1.034.13خصم نفقات مكافحة التلوث من الوعاء الضريبي. 
4.800.000مرتفعة1.063.87منح حوافر ضريبية ملعدات مكافحة التلوث في شكل إهالك معجل أو إهالك إضافي.  

0.724.47تخفيض معدل الضريبة على األنشطة التـي تعمل في مجال مكافحة التلوث 
ً
15.690.000مرتفعة جدا

3.570.001مرتفعة1.073.58استثناء آالت مكافحة التلوث من الضريبة عند بيعها بقيمة تـزيد على القيمة الدفتـرية
5.610.000مرتفعة1.043.75تصنيف النفقات البيئية إلى إيـراديه ورأسمالية والتمييـز بيـن االختيارية واإلجبارية.

مجــال  فــي  منتظمــة  أنشــطة  تمــارس  التـــي  الشــركات  علــى  الضريبــة  معــدل  تخفيــض 
الشــركات. بيـــن  التمييـــز  تضمــن  بطريقــة  التلــوث  مكافحــة 

11.910.000مرتفعة0.7704.18

يتضـح من الجدول )5( اآلتي:

أن االنحـــراف املعيــاري لعبــارات الفرضيــة تـــراوح مــا بيـــن 1.07 كأعلــى قيمــة و0.72 كأدنــى قيمــة ممــا يــدل علــى تجانــس - 
إجابــات عينــة الدراســة. فــي حيـــن تـــراوح املتوســط الحسابـــي مــا بيـــن 4.47 كأعلــى قيمــة و3.58 كأدنــى قيمــة ممــا يشيـــر 

إلــى اآلتــي:

منــح حوافــر ضريبيــة لألصــول الثابتــة الصديقــة للبيئــة يشــكل دافــع بدرجــة مرتفعــة لتشــجيع الشــركات الصناعيــة - 
علــى تفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة، حيــث بلــغ املتوســط الحسابـــي 4.22.

الســماح بخصــم أقســاط قــروض تمويــل التكنولوجيــا املعالجــة للتلــوث البيئــي مــن وعــاء الضريبــة يســاهم بدرجــة - 
مرتفعــة فــي التشــجيع علــى تفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة، حيــث بلــغ املتوســط الحسابـــي 4.07.

تســاهم رســملة النفقات البيئية وتوضيح النفقات املقبولة ضريبًيا بدرجة مرتفعة في تشــجيع الشــركات الصناعية - 
على تفعيل املحاسبة عن التأثيـرات البيئية، حيث بلغ املتوسط الحسابـي 3.93.

منــح حوافــر ضريبيــة ملعــدات مكافحــة التلــوث فــي شــكل إهــالك معجــل أو إهــالك إضافــي يســاهم بدرجــة مرتفعــة فــي - 
التشــجيع علــى تفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة، حيــث بلــغ املتوســط الحسابـــي 3.87

يســاهم تخفيــض معــدل الضريبــة علــى األنشــطة التـــي تعمــل فــي مجــال مكافحــة التلــوث فــي التشــجيع علــى تفعيــل - 
املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة بدرجــة مرتفعــة جــًدا، حيــث بلــغ املتوســط الحسابـــي 4.47.
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اســتثناء آالت مكافحة التلوث من الضريبة عند بيعها بقيمة تـــزيد على القيمة الدفتـــرية يســاهم بدرجة مرتفعة في - 
التشجيع على تفعيل املحاسبة عن التأثيـــرات البيئية، حيث بلغ املتوسط الحسابـــي 3.58.

تصنيــف النفقــات البيئيــة إلــى إيـــراديه ورأســمالية والتمييـــز بيـــن االختياريــة واإلجباريــة يشــجع الشــركات الصناعيــة - 
علــى تفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة بدرجــة مرتفعــة حيــث بلــغ املتوســط الحسابـــي 3.75.

تخفيــض معــدل الضريبــة علــى الشــركات التـــي تمــارس أنشــطة منتظمــة فــي مجــال مكافحــة التلــوث بطريقــة تضمــن - 
التمييـــز بيـــن الشــركات يشــجعها علــى تفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة بدرجــة مرتفعــة، حيــث بلــغ املتوســط 

الحسابـــي 4.18.

يتضـــح ممــا ســبق أن نتائــج تحليــل آراء أفــراد عينــة الدراســة تشيـــر إلــى املوافقــة بصــورة مرتفعــة نحــو فعاليــة هــذه - 
فــي تشــجيع الشــركات نحــو تفعيــل املحاســبة عــن  فــي العــبء الضريبـــي  الخصومــات والتخفيضــات واالســتثناءات 

التأثيـــرات البيئيــة فــي أنظمتهــا وتقاريـــرها املحاســبية.

مستوى املعنوية لقيمة )T( تـراوح ما بيـن )0.000 ( و)0.001 ( لكل العبارات مما يشيـر إلى وجود عالقة ذات داللة - 
إحصائيــة وعليــه يـــرفض فــرض عــدم وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن إجابــات عينــة الدراســة حــول فعاليــة 
منــح الخصومــات والتخفيضــات واالســتثناءات فــي العــبء الضريبـــي فــي تشــجيع الشــركات الصناعيــة علــى تفعيــل 
املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة، وقبــول الفــرض البديــل بوجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن منــح الخصومــات 
والتخفيضات واالســتثناءات في العبء الضريبـــي وتفعيل املحاســبة عن التأثيـــرات البيئية من وجهة نظر اإلدارة في 
شركات قطاع الصناعات التحويلية بوالية الخـــرطوم. مما يشيـــر إلى منح الخصومات والتخفيضات واالستثناءات 
فــي العــبء الضريبـــي يشــجع الشــركات فــي قطــاع الصناعــات التحويليــة بواليــة الخـــرطوم علــى تفعيــل املحاســبة عــن 
التأثيـــرات البيئيــة فــي أنظمتهــا وتقاريـــرها املحاســبية. وهــذا يدعــم مــا أشــارت لــه دراســة كل مــن الزهرانــي )2006( فــي 
الســعودية، و)2011( Schultz& Thomas فــي أمريــكا، و)2012( Roman& Laura فــي أمريــكا، وقنــاوي )2014( فــي 
مصــر، و)2015( Potter & Kevin فــي أمريــكا. وتختلــف مــع دراســة كل مــن محمــد وعبــد الــرازق )2012( فــي الجـــزائر 

وقري�ضــي وآخــرون اللتيـــن أقرتــا مبــدأ فــرض الضريبــة املباشــرة كأســاس ملكافحــة التلــوث.

فــي تشــجيع الشــركات الصناعيــة علــى تفعيــل  تـــرتيب الحوافــز الضريبيــة حســب درجــة مســاهمتها  التالــي  فــي الجــدول 
فــي أنظمتهــا وتقاريـــرها املحاســبية حســب وجهــة نظــر اإلدارة: البيئيــة  التأثيـــرات  املحاســبة عــن 

جدول رقم )6( 
افز الضريبية حسب درجة مساهمتها في تفعيل املحاسبة عن التأثيـرات البيئية تـرتيب الحو

النسبة الحافز الضريبيم
املئوية

90%إعطاء إعفاء ضريبـي لفتـرات زمنية محددة للشركات التـي تعمل في مكافحة التلوث.1
88.3%منح إعفاء ضريبـي نسبـي للشركات الصناعية التـي تعمل في مكافحة التلوث.2
88.3%تخفيض معدل الضريبة على الشركات التـي تمارس أنشطة منتظمة في مجال مكافحة التلوث بطريقة تضمن التمييـز بيـن الشركات.3
86.7%تخفيض معدل الضريبة على األنشطة التـي تعمل في مجال مكافحة التلوث.4
منــح إعفــاء جـــزئي مــن الضرائــب محــدد بمــده معينــه للمنشــآت واملــواد واألجهــزة واملعــدات التـــي تعمــل أو تســتخدم فــي مجــال مكافحــه 5

التلــوث البيئــي.
%80

78.3%خصم نفقات مكافحة التلوث من الوعاء الضريبي.6
78.3%السماح بخصم أقساط قروض تمويل التكنولوجيا املعالجة للتلوث البيئي من وعاء الضريبة.7
78.3%منح حوافر ضريبية لألصول الثابتة الصديقة للبيئة.8
73.3%إعفاء العدد واآلالت غيـر امللوثة للبيئة من الضريبة الجمركية.9

إعفــاء الفــرق بيـــن مبلــغ التعويــض والتكلفــة الدفتـــرية ملعــدات مكافحــة التلــوث الــذي تحصــل عليــه الشــركة مــن شــركات التأميـــن 10
مــن الضريبــة.

%63.3

11.
ً
60%رسملة النفقات البيئية وتوضيح النفقات املقبولة ضريبيا

58.6%منح حوافر ضريبية ملعدات مكافحة التلوث في شكل إهالك معجل أو إهالك إضافي.  12
51.7%استثناء آالت مكافحة التلوث من الضريبة عند بيعها بقيمة تـزيد على القيمة الدفتـرية.13
48.3%تصنيف النفقات البيئية إلى إيـراديه ورأسمالية والتمييـز بيـن االختيارية واإلجبارية.14
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افز الضريبية وأثـــرها على تفعيل املحاســبة  الفرضية الثالثة - توجد فروق ذات داللة إحصائية بيـــن متوســطات الحو
عزى إلى طبيعة النشاط الصناعي للشركات في قطاع الصناعات التحويلية بوالية الخـرطوم

ُ
عن التأثيـرات البيئية ت

جدول رقم )7( 
 طبيعة النشاط الصناعي

ً
افز الضريبية على تفعيل املحاسبة البيئية طبقا متوسطات آراء عينة الدراسة حول تأثيـر الحو

املتوسط العبارةم
الحسابي

درجة 
الفاعلية

4.16إعطاء إعفاء ضريبـي لفتـرات زمنية محددة للشركات التـي تعمل في مكافحة التلوث.1
ً
مرتفعة جدا

مرتفعة4.19منح حوافر ضريبية لألصول الثابتة الصديقة للبيئة.2
مرتفعة4.11إعفاء العدد واآلالت غيـر امللوثة للبيئة من الضريبة الجمركية 3
مرتفعة4.02السماح بخصم أقساط قروض تمويل التكنولوجيا املعالجة للتلوث البيئي من وعاء الضريبة.4
منــح إعفــاء جـــزئي مــن الضرائــب محــدد بمــده معينــه للمنشــآت واملــواد واألجهــزة واملعــدات التـــي تعمــل أو تســتخدم فــي 5

مجــال مكافحــه التلــوث البيئــي. 
مرتفعة4.07

6 .
ً
مرتفعة3.69رسملة النفقات البيئية وتوضيح النفقات املقبولة ضريبيا

4.26خصم نفقات مكافحة التلوث من الوعاء الضريبي. 7
ً
مرتفعة جدا

مرتفعة3.57منح حوافر ضريبية ملعدات مكافحة التلوث في شكل إهالك معجل أو إهالك إضافي.  8
4.62تخفيض معدل الضريبة على األنشطة التـي تعمل في مجال مكافحة التلوث.9

ً
مرتفعة جدا

مرتفعة3.51استثناء آالت مكافحة التلوث من الضريبة عند بيعها بقيمة تـزيد على القيمة الدفتـرية.10
إعفــاء الفــرق بيـــن مبلــغ التعويــض والتكلفــة الدفتـــرية ملعــدات مكافحــة التلــوث الــذي تحصــل عليــه الشــركة مــن 11

شــركات التأميـــن مــن الضريبــة.
مرتفعة3.79

مرتفعة3.63تصنيف النفقات البيئية إلى إيـراديه ورأسمالية والتمييـز بيـن االختيارية واإلجبارية.12
4.28منح إعفاء ضريبـي نسبـي لفتـرات زمنية محددة للشركات الصناعية التـي تعمل في مكافحة التلوث.13

ً
مرتفعة جدا

تخفيــض معــدل الضريبــة علــى الشــركات التـــي تمــارس أنشــطة منتظمــة فــي مجــال مكافحــة التلــوث بطريقــة تضمــن 14
التمييـــز بيـــن الشــركات.

4.40
ً
مرتفعة جدا

يتضـــح مــن الجــدول )7( أن هنــاك درجــة تأثيـــر مرتفعــة إلــى مرتفعــة جــًدا للحوافــز الضريبيــة فــي تفعيــل املحاســبة عــن 
التأثيـــرات البيئيــة فــي أنظمتهــا وتقاريـــرها املحاســبية أيــا كان طبيعــة النشــاط الصناعــي الــذي تمارســه الشــركة، حيــث تـــراوحت 

متوســطات الحوافــز الضريبيــة للقطاعــات ككل مــا بيـــن 4.79 كأعلــى قيمــة و3.51 كأدنــي قيمــة.

للتعــرف إن كان اختــالف بيـــن متوســطات القطاعــات املختلفــة حــول الحوافــز الضريبيــة وتأثيـــرها علــى تفعيــل املحاســبة 
عــن التأثيـــرات الضريبيــة حســب طبيعــة النشــاط الصناعــي يتــم اســتخدام اختبــار )Anova( كاآلتــي:

جدول رقم )8( 
افز الضريبية حسب طبيعة النشاط متوسطات القطاعات املختلفة حول الحو

قيمة Fالعبارةم
مستوى 
النشاط سبب االختالفاملعنوية

ال يوجد اختالف.1.9040.117إعطاء إعفاء ضريبـي لفتـرات زمنية محددة للشركات التـي تعمل في مكافحة التلوث.1
مواد البناء، الصناعات الكهربية 5.1010.001منح حوافر ضريبية لألصول الثابتة الصديقة للبيئة.2

والهندسية.
الكيمياويات واألدوية، الصناعات 4.0460.005إعفاء العدد واآلالت غيـر امللوثة للبيئة من الضريبة الجمركية 3

الكهربية والهندسية
الســماح بخصــم أقســاط قــروض تمويــل التكنولوجيــا املعالجــة للتلــوث البيئــي مــن 4

وعــاء الضريبــة.
الصناعات الكهربية والهندسية، 2.3600.060

والزيوت والصابون.
واألجهــزة 5 واملــواد  للمنشــآت  معينــه  بمــده  محــدد  الضرائــب  مــن  جـــزئي  إعفــاء  منــح 

البيئــي.  التلــوث  مكافحــه  مجــال  فــي  تســتخدم  أو  تعمــل  التـــي  واملعــدات 
الكيمياويات واألدوية، والزيوت 3.8240.007

والصابون.
الصناعات الكهربية والهندسية، 10.2460.000رسملة النفقات البيئية وتوضيح النفقات املقبولة ضريبًيا. 6

والزيوت والصابون، ومواد البناء
مواد البناء6.2160.000خصم نفقات مكافحة التلوث من الوعاء الضريبي. 7
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قيمة Fالعبارةم
مستوى 
النشاط سبب االختالفاملعنوية

إهــالك 8 أو  إهــالك معجــل  فــي شــكل  التلــوث  منــح حوافــر ضريبيــة ملعــدات مكافحــة 
إضافي.  

الكيمياويات واألدوية، الصناعات 3.5670.010
الكهربية والهندسية، مواد البناء

الكيمياويات واألدوية، الصناعات 3.9390.006تخفيض معدل الضريبة على األنشطة التـي تعمل في مجال مكافحة التلوث9
الكهربية والهندسية

القيمــة 10 تـــزيد علــى  بقيمــة  بيعهــا  مــن الضريبــة عنــد  التلــوث  اســتثناء آالت مكافحــة 
الدفتـــرية.

الكيمياويات واألدوية، الصناعات 3.9310.006
الكهربية والهندسية

إعفــاء الفــرق بيـــن مبلــغ التعويــض والتكلفــة الدفتـــرية ملعــدات مكافحــة التلــوث الــذي 11
تحصــل عليــه الشــركة مــن شــركات التأميـــن مــن الضريبــة.

الصناعات الكهربية والهندسية، 3.1520.018
والزيوت والصابون

الكيمياويات واألدوية، والزيوت 17.3850.000تصنيف النفقات البيئية إلى إيـراديه ورأسمالية والتمييـز بيـن االختيارية واإلجبارية.12
والصابون، ومواد البناء

منــح إعفــاء ضريبـــي نسبـــي لفتـــرات زمنيــة محــددة للشــركات الصناعيــة التـــي تعمــل فــي 13
مكافحــة التلــوث.

ال يوجد اختالف1.8240.132

فــي مجــال 14 أنشــطة منتظمــة  تمــارس  التـــي  الشــركات  تخفيــض معــدل الضريبــة علــى 
الشــركات. بيـــن  التمييـــز  بطريقــة تضمــن  التلــوث  مكافحــة 

مواد البناء، الزيوت والصابون5.8590.000

يتضـح من الجدول )8( اآلتي:

يوجــد اختــالف بيـــن متوســطات القطاعــات الصناعيــة املختلفــة حــول تأثيـــر الحوافــز الضريبيــة بصــورة كبيـــرة علــى - 
تفعيلهــا للمحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة حيــث تـــراوح مســتوى املعنويــة مــا بيـــن 0.000 و0.018 لــكل العبــارات عــدا 
، ممــا يشيـــر إلــى أن أغلبيــة الحوافــز الضريبيــة يختلــف 

ً
العبــارة األولــى والرابعــة والثالثــة عشــر فهــي غيـــر دالــه معنويــا

تأثيـــرها فــي تفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة باختــالف طبيعــة النشــاط الصناعــي الــذي تمارســه الشــركة، 
ويعــزى هــذا االختــالف بصــورة كبيـــرة إلــى قطــاع الكيمياويــات واألدويــة، وقطــاع الصناعــات الكهربيــة والهندســية، 

وقطــاع الزيــوت والصابــون، وقطــاع مــواد البنــاء.

 مما يشيـر إلى اآلتي:
ً
هناك بعض املتوسطات غيـر داله إحصائيا

ال يوجــد اختــالف بيـــن متوســطات القطاعــات الصناعيــة املختلفــة حــول تأثيـــر إعطــاء إعفــاء ضريبـــي لفتـــرات زمنيــة - 
محــددة للشــركات التـــي تعمــل فــي مكافحــة التلــوث علــى تفعليهــا للمحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة حيــث بلــغ مســتوى 

املعنويــة 0.117.

ال يوجــد اختــالف بيـــن متوســطات القطاعــات الصناعيــة املختلفــة حــول تأثيـــر الســماح بخصــم أقســاط قــروض - 
تمويــل التكنولوجيــا املعالجــة للتلــوث البيئــي مــن وعــاء الضريبــة علــى تفعليهــا للمحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة حيــث 

بلــغ مســتوى املعنويــة 0.060.

ال يوجــد اختــالف بيـــن متوســطات القطاعــات الصناعيــة املختلفــة حــول تأثيـــر منــح إعفــاء ضريبـــي نسبـــي لفتـــرات - 
زمنيــة محــددة للشــركات الصناعيــة التـــي تعمــل فــي مكافحــة التلــوث علــى تفعليهــا للمحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة 

حيــث بلــغ مســتوى املعنويــة 0.132.

النتائج

مــن خــالل اســتعراض الجانــب النظــري ونتائــج التحليــل اإلحصائــي لفرضيــات الدراســة يتوصــل الباحــث إلــى النتائــج 
التاليــة:

يعتبـــر إعطــاء إعفــاء ضريبـــي لفتـــرات زمنيــة محــددة للشــركات التـــي تعمــل فــي مكافحــة التلــوث مــن أكثـــر الحوافــز - 
الضريبيــة التـــي تشــجع الشــركات الصناعيــة بواليــة الخـــرطوم علــى تفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة حيــث بلــغ 

املتوســط الحسابـــي 4.63وبنســبة موافقــة %90.

تـرى إدارات الشركات أن منح إعفاء ضريبـي نسبـي للشركات التـي تعمل في مكافحة التلوث يساهم بصورة مرتفعة - 
فــي تشــجيعها علــى تفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة حيــث بلــغ املتوســط الحسابـــي 4.25 وبنســبة موافقــة 

.%88.3
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تخفيــض معــدل الضريبــة علــى الشــركات التـــي تمــارس أنشــطة منتظمــة فــي مجــال مكافحــة البيئــة يســاهم بدرجــة - 
بواليــة  الصناعيــة  الشــركات  إدارات  نظــر  مــن وجهــات  البيئيــة  التأثيـــرات  عــن  املحاســبة  تفعيــل  فــي   

ً
مرتفعــة جــدا

بلــغ املتوســط الحسابـــي 4.18 وبنســبة موافقــة %88.3. الخـــرطوم حيــث 

القيــام بتخفيــض معــدل الضريبــة علــى األنشــطة التـــي تعمــل فــي مجــال مكافحــة التلــوث يشــجع الشــركات الصناعيــة - 
 علــى تفعيلهــا للمحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة حيــث بلــغ املتوســط الحسابـــي 

ً
بواليــة الخـــرطوم بصــورة مرتفعــة جــدا

4.47 وبدرجــة موافقــة %86.7.

ال يوجــد اختــالف بيـــن القطاعــات الصناعيــة املختلفــة حــول تأثيـــر إعطــاء إعفــاء ضريبـــي لفتـــرات زمنيــة محــددة - 
للشــركات التـــي تعمــل فــي مكافحــة التلــوث علــى تفعليهــا للمحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة حيــث بلــغ مســتوى املعنويــة 

0.117

تمويــل -  قــروض  أقســاط  بخصــم  الســماح  تأثيـــر  حــول  املختلفــة  الصناعيــة  القطاعــات  بيـــن  اختــالف  يوجــد  ال 
التكنولوجيــا املعالجــة للتلــوث البيئــي مــن وعــاء الضريبــة علــى تفعليهــا للمحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة حيــث بلــغ 

.0.06 املعنويــة  مســتوى 

ال يوجــد اختــالف بيـــن القطاعــات الصناعيــة املختلفــة حــول تأثيـــر منــح إعفــاء ضريبـــي نسبـــي لفتـــرات زمنيــة محــددة - 
بلــغ  البيئيــة حيــث  التأثيـــرات  عــن  للمحاســبة  تفعليهــا  علــى  التلــوث  مكافحــة  فــي  تعمــل  التـــي  الصناعيــة  للشــركات 

مســتوى املعنويــة 0.132.

التوصيات

استناًدا على اإلطار النظري والنتائج التـي توصل إليها الباحث من خالل الدراسة امليدانية، فإنه يو�ضى باآلتي:

الُبعــد البيئــي -  أن يعمــل املشــرع الضريبـــي الســوداني علــى تطويـــر التشــريعات الضريبيــة وتوســيع نطاقهــا لتشــمل 
وهيكلــة الحوافــز املضمنــة فــي قانــون ضريبــة الدخــل الســوداني لســنة 1986 لتنــص بصــورة مباشــرة علــى مراعــاة 

األبعــاد البيئيــة واملحاســبة عنهــا.

مراعــاة طبيعــة النشــاط الصناعــي عنــد هيكلــة أو ســن الحوافــز الضريبيــة التـــي تـــراعي األبعــاد البيئيــة حيــث يختلــف - 
تأثيـــرها فــي تفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة باختــالف النشــاط الصناعــي.

أن يعمــل املشــرع الضريبـــي الســوداني علــى هيكلــة الحوافــز الضريبيــة والنــص صراحــة علــى إعطــاء إعفــاء ضريبـــي - 
لفتـــرات زمنيــة محــددة وفــق شــروط محــددة للشــركات التـــي تعمــل فــي مكافحــة التلــوث ألنهــا تمثــل حافــز لجميــع 

القطاعــات الصناعيــة لتفعيــل املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة.

أن يعمــل املشــرع الضريبـــي الســوداني علــى النــص بصــورة مباشــرة علــى الســماح بخصــم أقســاط قــروض تمويــل - 
التكنولوجيــا املعالجــة للتلــوث البيئــي مــن وعــاء الضريبــة حيــث تمثــل حافــز لجميــع القطاعــات الصناعيــة لتفعيــل 

املحاســبة عــن التأثيـــرات البيئيــة.

أن يعمــل املشــرع الضريبـــي الســوداني علــى هيكلــة الحوافــز الضريبيــة لتشــمل منــح إعفــاء ضريبـــي نسبـــي لفتـــرات - 
زمنيــة محــددة للشــركات الصناعيــة التـــي تعمــل فــي مكافحــة التلــوث، شــريطة تفعيلهــا للمحاســبة البيئيــة خــالل فتـــرة 

اإلعفــاء واحتفاظهــا بســجالت منتظمــة.
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ABSTRACT

The study aimed to clarifying the legal areas in the Income Tax Act of Sudan of 1986, which could en-
courage relevant companies on the activation of accounting for the environmental impacts in their financial 
reports, then to identify management’s perspective on the extent of the impact of tax incentives for encour-
aging the activation of accounting for environmental impacts. To achieve these objectives, the Income Tax 
Act of Sudan for the year 1986 has been reviewed, together with identification of areas that can represent 
tax incentives for industrial companies to activate accounting for environmental impacts.

A questionnaire has been prepared and distributed to )165( participants from higher managements. 
The main findings of the study have come to the following: Impact of the deduction of the expenses of 
environmental pollution in activating the accounting for environmental impacts differs from the industrial 
sector to another according to the nature of the Activity. Discounts, reductions and exceptions in the tax 
burden encourage the industrial companies in term of activation of accounting for the environmental im-
pacts in their financial reports.

The study recommended that the Sudanese tax legislature must develop tax legislation and expanded 
to include the environmental dimension and restructure incentives in the income tax act of 1986 to include 
accounting for environmental dimensions.

Key Words: Tax Incentives, Accounting for Environmental Impacts, Income Tax Act of Sudan 1986.


