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Abstract 
The financial incentives is one of the key tools that   financial 
systems depended on to support and maintain energy sector by 
encouraging investments directed toward it in each of the 
energy sector conventional and renewable energy, 
international efforts and national legislation is supporting  this 
efforts through legal framework in each national and 
international fields. 
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ترز. غروسمان، مدخل الى الطاقة المصادر والتكنولوجیا والمجتمع، ادواردي. كاسیدي و بی) ١(
 .١٤د. ت. ، ص ترجمة: صباح صدیق الدملوجي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،

 .١٦ص المصدر السابق، كاسیدي وغروسمان، )٢(
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(1) IRENA, Doubling the Global share of Renewable Energy,           
wwwirena.Org. 

انظر، الشبكة الكندیة ألبحاث الطاقة الشمسیة، خالیا الطاقة الشمسیة المستخدمة في ) ٢(
  www.Solarbuildings.ca/main . phpوحدات البناء، منشورة على الموقع: 
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عبد اهللا، الحوافز الضریبیة وأثرها على االستثمار والتنمیة في  د. صفوت عبد السالم١) (
بشأن ضمانات  ١٩٧٩لسنة  ٨مصر، دراسة على ضوء تشریعات االستثمار والقانون رقم 

 .٧، ص٢٠٠٢وحوافز االستثمار، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
ط الخام في العراق رقم من قانون االستثمار الخاص بتصفیة النف ١٥هذا ما أوردته المادة ) ٢(

 .٢٠٠٨لسنة  ١٣
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الخاص بالوكالة الوطنیة لتنمیة  ٢٠١٠لعام  ١٦,٠٩من قانون رقم  ٦الفقرة  ٣نصت المادة ) ١(
تقدیم اقتراح إجراءات تحفیزیة  –الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقیة المغربي على " للوكالة 

اقیة على اإلدارة" المنشور في الجریدة من اجل تنمیة الطاقات المتجددة وتقویة النجاعة الط
 .٢٠١٠آذار  ١٨في  ٥٨٢٢بالرقم  -٦الرسمیة المغربیة 
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كامل ابو صقر، العولمة التجاریة واإلداریة والقانونیة رؤیة إسالمیة جدیدة، دار الوسام ) ١(
 .٤٢٢، ٤١١ص  ، ص،٢٠٠٠، بیروت، ١ومكتبة الهالل، ط
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  التجارة والحمایة، مقالة منشورة على الموقع : اتجاهات الفكر االقتصادي بین حریة) ١(
www.alnajafnews.net/    
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د. قبس حسن عواد البدراني والسیدة سهاد عبد الجمال، التعامل  لمزید من التفصیل راجع:) ١(
ؤتمر العلمي الخامس لكلیة الضریبي لشركات النفط األجنبیة المستثمرة في العراق، بحوث الم

جامعة الموصل،  الحقوق، جامعة الموصل ، الجزء األول، دار ابن االثیر للطباعة والنشر،
  .١٨٤ -١٨٢ص:  -، ص٢٠١٣
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قانون الضرائب المصري النافذ على امتیاز إعادة تقییم األصول على أساس الكلفة  نص لقد) ١(
% من تكلفة ٣٠منح نسبة خصم  إذسعار التاریخیة تأخذ باالعتبار اثر االرتفاع في اال

اآلالت والمعدات المستخدمة في االستثمار في مجال االنتاج سواء كانت جدیدة ام مستعملة 
) من قانون ٢٧( في ذلك المادة ینظراستخدام هذه االصول،  فیهافي اول فترة ضریبیة یتم 

  . ٢٠٠٥لسنة  ٩١ضریبة الدخل المصري النافذ رقم 
  =فاصیل ذلكراجع في ت) ٢(
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=Gabrila Elizondo Azuila with Luiz Augusto Barroso , Design and 
Performance of Policy Instruments to Promote the development of 
Renewable energy  Emerging experience in selected development 
countries, World Bank study, the World Bank, Washington D.C. 
2011,P.12. 

(1) Gabrila Elizando and Luiza Barroso, OPCIT. P.3 
ات، والضمان االجنبي المعوقات ائي، االستثماردرید محمود السامر : تفصیل ذلك في نظری )٢(

  .١٦٨، ص٢٠٠٤، بیروت، ١ط مركز دراسات الوحدة العربیة،
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ره في الحد من التلوث البیئي، د. عصام خوري وعبیر ناعسة، النظام الضریبي واث ینظر:) ١(
بحث منشور في مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة" سلسلة العلوم االقتصادیة 

  .٧٤ -٧٣ص:- ، ص٢٠٠٧)، سوریا، ١، العدد(٢٩والقانونیة"، المجلد 
د. ریاض صالح ابو العطا، حمایة البیئة من منظور القانون الدولي العام، دار  ینظر:) ٢(

  .١١١، ص٢٠٠٩ة العربیة، مصر، الجامع
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 ٢٠٠٧لسنة  ٢٧من قانون حمایة وتحسین البیئة العراقي رقم  ٣١نصت على ذلك المادة ) ١(
  النافذ.
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  أنواع احلوافز املالية

 


       





    











 

           





     


  

                          

في ذلك فیتوتانزي وهاول زي، البلدان النامیة والسیاسة الضریبیة، صندوق النقد  ینظر:) ١(
، ٢٠٠١ن العاصمة، سلسلة قضایا اقتصادیة، صندوق النقد الدولي، واشنط –الدولي 

  .١٤ص



  -دراسة مقارنة– التنظیم القانوني للحوافز المالیة في قوانین الطاقة
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (17), No. (60), Year (19) 

١٥٦







           
           

        

       




             
 





 





 

            
        

         
          

        



  )١٩) ، السنة (٦٠) ، العدد (١٧مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (17), No. (60), Year (19) 

١٥٧




 


            



         
   

 
 

 
 

          
 


          

           


     

                          

، ١٩٨٩د. محمد حلیم عبد الكریم، الوسیط في علم المالیة العامة، دار ابو المجد ،القاهرة، ) ١(
  .١٠٥ص

  .١٢فیتو تانزي وهاول زي، مصدر سابق، ص) ٢(
لعل التجربة العراقیة وما یماثلها في حقبة االمتیاز المباشر في الخمسینات من القرن  )٣(

 =ت وما بعدها الى قبل احتالل العراق عامیالها وحقبة منتصف الستینالعشرین وما قب
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تعبر خیر تعبیر عن تاثیر العوامل السیاسیة الخارجیة والداخلیة في اتجاه التنظیم  ٢٠٠٣=
القانوني (الضریبي بالخصوص) نحو التحاسب او عدم التحاسب الضریبي. راجع د. قبس 

  .١٨٤ -١٨١ال، مصدر سابق، ص ص: عواد البدراني والسیدة سهام عبد الجم
 طالبي محمد، اثر الحوافز الضریبیة وسبل تفعیلها في جذب االستثمار االجنبي المباشر في ) ١(

  .٣٧الجزائر، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا، العدد السادس، ص
www.univ-chlf.dz. 
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(1) Tax Credit,  The guardian,  

www.guardian.co.uk/Politics/2012/des/31/iain-duncan-smith-Tax 
Credit.  

  .١٢في ذلك فیتو تانزي وهاول زي، مصدر سابق، ص ینظر:) ٢(
د. قبس عواد البدراني، المالیة العامة والتشریع المالي، دار ابن االثیر للطباعة  ینظر: )٣(

  .٢٨٩، ص٢٠١٠والنشر، جامعة الموصل، 
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لسنة  ١١٣) من قانون ضریبة الدخل العراقي النافذ رقم ١١نصت على ذلك المادة ( )١(
. راجع في تفصیل ذلك هشام صفوت العمري، الضرائب على الدخل، مطبعة ١٩٨٢

  .٨٨، ص١٩٨٩الجاحظ، بغداد، 
إذ یندرج ذلك كله  المبدئي وكل الحر والقسط المتناقص واالستهالكفهناك طریقة االستهالك ) ٢(

اصول الفن المحاسبي للوصول الى نظم تحفیزیة متنوعة، راجع في ذلك سعید عبد  نضم
(تقییم واقتراح بتعدیل  سمالیةأریبیة المتعلقة بهالك األصول الر المنعم محمد، الحوافز الض

النصوص) المجلة العلمیة لالقتصاد والتجارة، الجزء االول، كلیة التجارة ،جامعة اسیوط، 
  .٢٥٣ -٢٥٢ص  -، ص١٩٨٥
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في ذلك د. سرمد كوكب الجمیل، معوقات االستثمار في الدول العربیة، دار العابد  ینظر:) ١(
 .٢٨٧، ص٢٠٠٩للطباعة والنشر، الموصل، 
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؛ فیتو تانوي وهاول زي، مصدر سابق،  ٣٢٨كامل ابو صقر، مصدر سابق، ص ینظر:) ١(
 .١٣ص

 دراسة أصول الفن المالي لالقتصاد د. عادل احمد حشیش، أساسیات المالیة العامة مدخل ل) ٢(
 .٥٤، ٥٣، ص ٢٠٠٦العام، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، 

 .٤٠٩ -٤٠٨ص :  - كامل او صقر، مصدر سابق، ص) ٣(



  )١٩) ، السنة (٦٠) ، العدد (١٧مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (17), No. (60), Year (19) 

١٦٣

    
            

 


  املطلب الثاني
  االجتاهات القانونية الدولية والعربية يف استخدام احلوافز املالية

 


             
           

         





  


 



           

  (WTO)
           
              

                          

بلیون ٥.٥٠٠) قام البنك الدولي بتمویل أولي من خالل صندوق التكنولوجیا النظیفةبقیمة١(
الى اوربا ،ینظر في ذلك القریر السنوي للمنتدى  دوالر لتلبیة الطلب المحلي وللتصدیر

  . ٢٠١١اكتوبر بیروت ، -، تشرین األولAFEDالعربي للبیئة والتنمیة 
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    IRENA    



Bonn

             


           


                          

ودخلت حیز النفاذ عام  ١٩٩٤جاءت نتیجة لجولة المفاوضات العالمیة في االورجواي عام  *  
١٩٩٥.  

)١ (IRENAبون  - المنشئة لها في المانیا ، الوكالة الدولیة للطاقة المتجددة أسست باالتفاقیة
عام  تأسیسهادولة عند  ١٣٦، ویقع مقرها في مدینة ابو ظبي، انضمت لها ٢٠٠٩عام 

٢٠٠٩.  
  =النظام االساس للوكالة الدولیة للطاقة المتجددة ینظر:) ٢(
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=Statue of the International Renewable energy, Bonn 26 Jan, 2009 . 
  خیارات التكییف والتخفیف منشورة على موقع اللجنة: مقالة بعنوان ینظر:) ١(

www.ipcc.ch/ puplications. 
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 (1) Brigitta Renner & Daniel Boeshert, State aid, Key elements for the 
council on energy Taxation, European Commission: p1-2.  
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التي كانت في دنى للضرائب على منتجات الطاقة، ه من نطاق الحد األوسع هذا التوجی) ١(
 جمیعها لتصبح على منتجات الطاقة فحسب السابق تقتصر على المصادر المعدنیة

  :بما في ذلك الفحم والغاز الطبیعي والكهرباء. انظر في ذلك 
       European Commission, Taxation and customs- Energy Union. 

 أن تعدهناك جدال في الوالیات المتحدة حول اعتبارها ایقاف لفرض الضریبة الى حد  )٢(
، حیث اقرت الرأسمالیةاشبه باالئتمان الضریبي والبعض االخر یشبهها بالنفقات 

ملیار دوالر ضریبة لكل مصنع مصمم  ١.٧بمبالغ عالیة على سبیل المثال  تاائتمان
  العملیة التطبیقیة فیه  ، لتفاصیل اكثر راجع :في الوالیات المتحدة الى ان تبقى 

  Randal hoven, About Those Oil subsidies. Why Tax Breaks  
considered " Subsidies" by our Government, p.1  

(3) Julie Hayward Biggs, Foreign Policy implications of the Aboltion 
of the Foreign Tax credit for oil companies, 1979, P.339.  
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وكان له دور في التمهید لمصادر الطاقة المتجددة اذ انه  ٢٠٠٢اسس هذا االئتالف عام  )١( 
% من مجمل الطاقة ٧بلغ انتاج الوالیات المتحدة من الطاقة المتجددة  ٢٠٠٩في العام 

طور الطاقة المستهلكة فیها . راجع مقالة بعنوان الحوافز الحكومیة تمهد الطریق امام ت
  US embassy. Gov.Http://iipdigital . المتجددة نشرت على الموقع :

من قانون الطاقة المتجددة وترشید الطاقة االردني رقم  ١٢والمادة  ١١انظر نص المادة ) ٢( 
 .١٦/٤/٢٠١٢في  ٥١٥٣والمنشور في الجریدة الرسمیة بالرقم  ٢٠١٢لسنة  ١٣
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 ) من قانون الطاقة المتجددة وترشید الطاقة االردني .١١نصت على ذلك المادة() ١( 
 ) من القانون المغربي للطاقة المتجددة النافذ.٧نصت على ذلك المادة () ٢( 
منجزات وزارة الطاقة والمعادن والماء والبیئة المغربیة المنشورة على موقعها  :في ذلك ینظر) ٣( 

 www.mem.gov.maالرسمي : 
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  .١٨/٢/٢٠٠٨في  ٤٠٦٢نشر هذا القانون في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد ) ١( 
) من قانون االستثمار الخاص بتصفیة النفط الخام العراقي ٢نصت على ذلك المادة () ٢( 

 النافذ.
 المصدر السابق.) من القانون المشار له اعاله ، ٩نظر المادة(ی) ٣( 
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لسنة  ١١٣مكرر) من قانون ضریبة الدخل العراقي رقم  ٢٤، ٢٤، ١١المواد ( :نظری) ١( 
  النافذ. ١٩٨٢

التي تتكون من إعفاءات ضریبیة نوحة في المنطقة الحرة الحمیریة من ذلك الحوافز المم) ٢( 
لكافة  % فضال عن اإلعفاء الكلي١٠٠% وملكیة للمؤسسة والشركة بنسبة ١٠٠بنسبة 

الرسوم التجاریة وهناك إمكانیة لتحویل رؤوس األموال واألرباح الى خارج اإلمارات بنسبة 
لمزید قة الحرة بمطار الشارقة الدولي. فرة في المنطنجدها متو  ذاتها الحوافزوب% ، ١٠٠
دلیل اإلجراءات والرسوم للمشاریع االستثماریة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة ،  ینظر:

  .٧٥، ٦٩، ٦٥، ص، ص ٢٠١١ - ٢٠١٠وزارة االقتصاد، 
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 ٢٠٠٩لسنة  ٦قانون االتحادي رقم ب، من ال - ٤فقرة  ١١نصت على ذلك المادة ) ١( 
الخاص باالستعماالت السلمیة للطاقة النوویة اإلماراتي، منشور في الجریدة الرسمیة بالعدد 

ل، دولة االمارات العربیة ، وزارة العد٢٠٠٩، السنة التاسعة والثالثون سبتمبر ٤٩٨
  المتحدة.

  االماراتي. ٢٠٠٩لسنة  ٦) من الرسوم بقانون اتحادي رقم ١( نصت على ذلك المادة) ٢( 
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  اإلماراتي. ٢٠٠٩لسنة  ٦) من القانون رقم ٢١نصت على ذلك المادة () ١( 
: كترونيمیة لحكومة امارة دبي االلینظر في ذلك دبي الخضراء، على موقع البوابة الرس) ٢( 

                                 www.dubaiae 
المنتدى  بأعمالنظر تقریر االقتصاد االخضر في عالم عربي متغیر، التقریر الخاص ی) ٣( 

  .٧٧، ص٢٠١١اكتوبر  –العربي للبیئة والتنمیة تشرین األول 
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  .٨٣ - ٨٢ص :  صدر السابق، ص،، الماالقتصاد االخضرنظر تقریر ی) ١( 
نظر تقریر" البیئة العربیة وخیارات البقاء، البصمة البیئیة في البلدان العربیة، المنتدى ی) ٢( 

  ، بیروت.٢٠١٢، AFEEالعربي والتنمیة  
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