السٌاسة الضرٌبٌة بٌن تشجٌع االستثمار بالطاقة وحماٌة البٌئة و آلٌة
الموازنة بٌنهما

مقدم من قبل :
أ.د .رائد ناجً احمد

منشور فً مجلة الحقوق /المستنصرٌة العدد(/ )56-55المجلد()5
الخامس سنة 5105

الملخص
تعد الضرٌبة من ادوات الدولة المهمة فً تحقٌق اهداؾ مختلفة مالٌة واقتصادٌة واجتماعٌة وبٌئٌة
 ولعل ان هذه االداة تنال اهمٌة خاصة فً تشجٌع االستثمار بالطاقة سواء كانت الطاقة التقلٌدٌة ام، وؼٌرها
المتجددة حٌث تتمثل هذه السٌاسة بمنح المستثمر تسهٌالت ضرٌبٌة من قبٌل اإلعفاءات الضرٌبٌة او
وبالمقابل ٌستخدم المشرع السٌاسة الضرٌبٌة اٌضا لحماٌة، الخضوع لسعر ضرٌبً منخفض او ؼٌر ذلك
البٌئة من خالل وسائل مختلفة ابرزها فرض ضرٌبة الطاقة على المستثمرٌن فً مجال مصادر الطاقة
 ومن ثم ٌتجلى التعارض. التقلٌدٌة على وجه الخصوص لما ٌنجم عن هذه المصادر من ؼازات ملوثة للبٌئة
 وهنا ٌطرح السإال هل ٌنبؽً على الدولة السٌما تلك التً لدٌها مكامن طاقة،البٌن بٌن السٌاستٌن اعاله
تقلٌدٌة ان تحٌد عن احدى السٌاستٌن لصالح االخرى؟ ولذلك ٌستلزم االمر اٌجاد نظرة موازنة بٌن
السٌاستٌن تبقً على اهداؾ المشرع فً تشجٌع االستثمار بالطاقة وفً ذات الوقت تحافظ على بٌئة نظٌفة
من خالل فرض ضرٌبة الطاقة ولكن وفق ضوابط معٌنة تناولها البحث ال تإثر على توجهات المستثمرٌن
.فً قطاع الطاقة
Abstract
The tax of tools important country in achieving the goals of different
financial، economic and social، environmental and others، and perhaps that
this tool gain special importance in encouraging investment energy،
whether conventional energy or renewable where is this policy to grant the
investor tax breaks such as tax breaks or undergo price tax low or
otherwise، by contrast، uses tax policy legislator also to protect the
environment through various means، notably the imposition of an energy
tax on investors in the field of conventional energy sources in particular the
results from these sources of polluting gases. It is then reflected the
manifest contradiction between the two policies above، here raises the
question of whether the state should، especially those that have a
conventional energy reservoirs that deviate from one of the two policies in
favor of the other? Therefore it requires finding a balance between the two
policies look keep on targets legislator to encourage investment energy and
at the same time maintain a clean environment by imposing an energy tax،
but according to certain controls addressed search does not affect the
trends in the energy sector investors.
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المقدمة
تعد الضرٌبة االداة االساسٌة التً تركن الٌها الدول فً سبٌل تحقٌق اهدافها المختلفة من مالٌة
واقتصادٌة واجتماعٌة وسٌاسٌة وؼٌر ذلك .لذا استدرك فقهاء االقتصاد على وجه الخصوص السٌما فً
بداٌات القرن السابق اهمٌتها فً معالجة المشاكل االقتصادٌة واالجتماعٌة التً مرت بها عبر تبنً ما ٌعرؾ
بالسٌاسة الضرٌبٌة التً تعبر عن وجه نظر الدولة فً اٌجاد الحلول الضرٌبٌة الناجعة للمشاكل تلك.
وطالما ان العالم ومنذ ظهور الثورة الصناعٌة واكتشاؾ مكامن الطاقة ألدوات هذه الثروة تتقدم فٌه
االمم وتتؤخر وتنمو اخرى وتتخلؾ باالستناد لما متوفر لدٌها من مكامن الطاقة او لما تحوزه من معالمها
انطلق سباق محموم بٌن الدول تنشد فٌه الى حٌازة وتملك اكبر كم ممكن من مصادر الطاقة اٌا كان نوعها
تقلٌدٌة ام نووٌة ام متجددة ٌمكن ان ترفد صناعاتها وتنمً مواردها وتؽذي طموحاتها فً تحقٌق مصالح
شعوبها .ولكن ربما تكون ٌد الدولة قاصرة على تحقٌق مرادها هذا بمفردها مما ٌستلزم االستعانة بؽٌرها
من رإوس االموال وصناعات بما ٌعرؾ باالستثمار .وهذا ما ٌدفعها الى تبنً مختلؾ السبل وشتى
السٌاسات بؽٌة توجٌه بوصلة المستثمرٌن الٌها دون ؼٌرها وفً قطاع الطاقة دون ؼٌره.
وبالمقابل لذلك ولما كانت معظم دول العالم تعتمد فً استهالكها للطاقة على انواع معٌنة من
مصادرها وهً النفط والؽاز الطبٌعً والفحم وبنسبة تصل  %08من اجمالً الطاقة المستهلكة ،فان هذا
اال ستهالك دق ناقوس الخطر المهدد لحٌاة الكون برمته لما تسببه هذه المصادر من انبعاثات ؼازٌة زادت
بشكل مخٌؾ من ظاهرة االحتباس الحراري ،مما استدعى تظافر جهود االمم التً نادت فً مإتمراتها
ومحافلها الى اتباع سٌاسات ضرٌبٌة حامٌة للبٌئة ومحافظة على عناصرها.
وبالن تٌجة ستكون الدول امام هدفٌن اولهما تشجٌع االستثمار فً الطاقة وثانٌهما حماٌة البٌئة.وهنا تثار
اسئلة عدة منها ماهً السٌاسة الضرٌبٌة التً تتبعها الدول لتحقٌق اي من الهدفٌن؟ وهل ثمة تعارض بٌنهما
؟ وما هو السبٌل الناجع فً التوفٌق بٌنهما اذا ما وجد مثل هذا التعارض؟
كل هذه االسئلة سنجٌب علٌها فً مباحث ثالث ٌتناول االول السٌاسة الضرٌبٌة لتشجٌع االستثمار
بالطاقة وٌخوض الثانً فً ؼمار السٌاسة الضرٌبٌة فً حماٌة البٌئة اما الثالث فانه سٌركز على آلٌة
الموازنة بٌن السٌاستٌن.
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المبحث االول
دور السٌاسة الضرٌبٌة فً تشجٌع االستثمار فً الطاقة
ال ٌخفى على احد ان مصادر الطاقة متعددة ومتنوعة فً عالم الٌوم فمنها مصادر طاقة تقلٌدٌة
واخرى نووٌة وثالثة متجددة وان بعضها متوفرة فً عدد محدود من الدول ومعرضة للنفاد والنضوب
كالنفط والؽاز وبعضها ٌحتاج الى تكالٌؾ مالٌة باهضة وإمكانات علمٌة كبٌرة كالطاقة النووٌة والطاقة
المتجددة .ومما ال مراء فٌه أن أٌة دولة تتبع سٌاسات مختلفة فً سبٌل التشجٌع على االستثمار فً بعض
هذه المصادر دون ؼٌرها او تعمل على استخدامها بشكل متفاوت بحسب ما تملكه من مصادر طبٌعٌة او
إمكانٌات علمٌة او درجة األهمٌة التً تولٌها لبعضها دون البعض اآخر وبالتؤكٌد ان توجٌه الموارد تلك
ٌكون متوسال بوسائل وأدوات عدة لعل من أبرزها استخدام سٌاسة ضرٌبٌة منضبطة تتواءم مع األهداؾ
التً ترنوا إلٌها فً تشجٌع االستثمار فً مصدر معٌن من مصادر الطاقة دون آخر .وسنبسط ذلك بحثا من
خالل تحدٌد توجهات الدول فً تشجٌع االستثمار فً الطاقة وبٌان أهم الحوافز الضرٌبٌة التً تركن إلٌها
الدول فً سبٌل تشجٌع االستثمار هذا  ،ثم نبٌن مدى أهمٌة هذه الحوافز فً تحقٌق ؼاٌات الدولة فً تشجٌع
االستثمار فً الطاقة ،وألهمٌة هذا الموضوع على المستوى الوطنً سنبٌن اخٌرا موقؾ المشرع الضرٌبً
فً العراق من تشجٌع االستثمار فً الطاقة :
المطلب األول
توجهات الدول فً تشجٌع االستثمار بالطاقة
من الطبٌعً ان تختلؾ رؼبات الدول وتوجهاتها فً تشجٌع االستثمار بالطاقة اذا ما استثنٌنا الطاقة
النووٌة ،بٌن الطاقة التقلٌدٌة والطاقة المتجددة بحسب مصادر ومكامن الطاقة التً تحتكم علٌها وإمكاناتها
العلمٌة .وابتداء ال بد ان نبٌن بان الطاقة التقلٌدٌة هً الطاقة المتؤتٌة من المصادر االحفورٌة كالنفط والؽاز
والكبرٌت والفحم والمواد المشعة التً تمثل المصدر االساس للحٌاة حٌث تعتمد علٌها البشرٌة فً العٌش
والنمو والتقدم  .1اما الطاقة المتجددة وتشمل ما طور حدٌثا من مصادر الطاقة التً ال تنضب كالوقود
الحٌوي وطاقة الرٌاح والطاقة الشمسٌة والطاقة المائٌة (الكهرومائٌة) وهً تسمى بالطاقة النظٌفة .2وعموما
ٌمكن ان نقسم رؼبات تلك الدول وتوجهاتها فً تشجٌع االستثمار فً الطاقة الى قسمٌن نبٌنهما فً الفرعٌن
االتٌٌن
الفرع االول
توجهات الدول فً تشجٌع االستثمار فً الطاقة التقلٌدٌة
تعد الدول التً تشجٌع على االستثمار بالطاقة التقلٌدٌة كالوقود االحفوري الناجم عن الفحم والؽاز
الطبٌعً والنفط هً الدول التً ثبت لدٌها اكتشاؾ مكامن هذه المصادر .ومن ثم فان الدول البترولٌة مثال
تعتمد بالتؤكٌد سٌاسة معٌنة تبؽً من ورائها تشجٌع االستثمار بالطاقة التقلٌدٌة السٌما وان انتاج الثروات
النفطٌة ٌعود علٌها بإٌرادات مالٌة كبٌرة ولعل من ابرز ادوات هذا التشجٌع استخدام الحوافز الضرٌبٌة .اذ
تشٌر البٌانات الصادرة عن منظمات متخصصة الى زٌادة حجم االستثمار االجنبً فً دول الخلٌج العربً
فً قطاع النفط والؽاز وعلى وجه الخصوص فً المملكة العربٌة السعودٌة واالمارات العربٌة وسلطنة
عمان وذلك بنسبة  %54و %40،5و%44على التوالً.3كما تشٌر تقارٌر اخرى بان ارتفاع أسعار النفط
ادى الى اجتذاب المزٌد من االستثمارات فً دول مجلس التعاون الخلٌجً فً مجال الطاقة التقلٌدٌة المتعلقة
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بالنفط والؽاز .وهذا األمر بالتؤكٌد ٌنطبق على بقٌة دول منظمة االوبك  .عالوة على دول اخرى خارج
منظمة اوبك لدٌها خزٌن بترولً جٌد مثل مصر التً اشارات البٌانات الرسمٌة فٌها ان قطاع البترول
استحوذ على النصٌب االكبر من صافً التدفقات االستثمارٌة لتصل نسبته الى %65،1فً عام -2884
4
.2885
الفرع الثانً
توجهات الدول فً تشجٌع االستثمار بالطاقة المتجددة
من المفروغ منه ان الدول التً لٌس لدٌها مكامن طاقة تقلٌدٌة او لدٌها ولكنها نضبت تحاول أن
تبحث عن مصادر طاقة بدٌلة السٌما بعد ارتفاع أسعار البترول بشكل كبٌر جدا ووجدت ضالتها فً الطاقة
النووٌة والطاقة المتجددة لكن الطاقة النووٌة تحٌطها الكثٌر من المخاطر كما ان االعتماد علٌها ٌكلؾ الدولة
اعباء مالٌة كبٌرة لتؽطٌة نفقات الصٌانة المستمرة التً تحتاجها،5ولذلك اضحى التوجه لدٌها هو توسٌع
االستثمار فً مجال الطاقة المتجددة لما تحظى به من اهتمام عالمً للمحافظة على البٌئة وتقلٌل مخاطر
التلوث المناخً .وٌمكن مالحظة ان دعم مشارٌع االستثمار بالطاقة المتجددة ٌكون اما بسن قوانٌن خاصة
بها
تعرؾ بقوانٌن الطاقة المتجددة كما هو الحال فً كل من المانٌا والتشٌك والدنمارك والصٌن واالردن او
تضمٌن قوانٌن الطاقة الخاصة بها احكاما تشجع على االستثمار بالطاقة المتجددة كما هو الحال ببلؽارٌا
وجنوب افرٌقٌا وجورجٌا وؼٌرها او ان قوانٌن الكهرباء تحتوي على نصوص ومواد تشجً على االستثمار
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بالطاقة المتجددة مثل فرنسا ورومانٌا وكرواتٌا.
ولعل ابرز الدول التً تشجع االستثمار بالطاقة المتجددة هً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ،اذ فضال
عن رؼبتها فً المساهمة فً معالجة مشكلة االحتباس الحراري التً سببتها استخدام الطاقة التقلٌدٌة فان
هنالك اسباب اخرى منها ٌتعلق بؤمن الطاقة القومً اذ تشٌر التوقعات الحالٌة الى ان استهالك النفط فً
الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ٌتزاٌد وسوؾ ٌتجاوز منحنٌات تقدٌرات االنتاج المحلً التً توقفت عن االرتفاع
مما ٌجعل هذه الدولة معتمدة على اسواق النفط االجنبٌة بصورة متزاٌدة وهو ما سٌجعل االقتصاد االمرٌكً
عرضة للتؤثٌر باي انقطاع فً واردات البترول .عالوة على ذلك ٌدفع النمو الذي تشهده كل من الصٌن
والهند الى الضؽط على اسواق النفط العالمٌة مما ٌدفع الى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبٌر جدا وهو ما
سوؾ ٌساهم فً رفع تكالٌؾ الحصول علٌه بصورة عالٌة جدا ،باإلضافة الى ذلك ان كلفة الطاقة المتجددة
ما فتئت تتناقص منذ عدة عقود بسبب تحسٌن تكنولوجٌا انتاجها وهذا ما ٌجعل لها مٌزة تفضٌلٌة مقارنة
بمصادر الطاقة التقلٌدٌة .ولذلك زادت نسبة االستثمار فً مجال طاقة الرٌاح والطاقة الشمسٌة والوقود
البٌولوجً بشكل كبٌر جدا .اما فً االتحاد االوربً فبدأت دوله تتخذ خطوات مهمة تهدؾ الى تعزٌز
استعمال الطاقة المتجددة واصبحت مصدرا للسٌاسات المبتكرة كما اضحت بعض هذه الدول تمنح مزاٌا
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ضرٌبٌة فً سبٌل تشجٌع االستثمار فٌها كالمملكة المتحدة وفنلندا والٌونان وؼٌرها.
وعلى الرؼم من كل ما قلناه سابقا نجد ان بعض الدول التً لدٌها مكامن طاقة تقلٌدٌة تذهب الى
تشجٌع االستثمار بالطاقة المتجددة لمعرفتها ان مصادر الطاقة التقلٌدٌة هً معرضة للنضوب ،ولكً ال
تكون رهٌنة المخاطر التً ٌمكن ان تتعرض لها مستقبال حٌث تنفد هذه المصادر او ٌقل استهالكها نتٌجة
لزٌادة الطلب على مصادر الطاقة المتجددة بعد انخفاض تكالٌؾ انتاجها او للمحافظة على بٌئتها ،ولعل من
بٌن هذه الدول هً اندنوسٌا والهند فاألولى تعد من ابرز دول اوبك النفطٌة والثانٌة لدٌها خزٌن كبٌر من
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الفحم ومع ذلك تتبنى سٌاسات تبؽً من ورائها تشجٌع االستثمار بالطاقة المتجددة 0.وقد سارت على هدى
هذا النهج بعض اكبر الدول النفطٌة فً المنطقة العربٌة وهً المملكة العربٌة السعودٌة واالمارات العربٌة
المتحدة 9اذ اعلنت الدولتان عن سعٌهما إلى ضخ استثمارات كبٌرة لدعم مجاالت الطاقة المتجددة ،وفً
تقدٌر لشركة بنوٌل للطاقة عن حجم المشارٌع التً تسعى دول مجلس التعاون الخلٌجً لتنفٌذها فً هذا
النوع من مصادر الطاقة قد بلػ  258ملٌار دوالر 18.ولعل فً انشاء الوكالة الدولٌة للطاقة
المتجددة) (IRENAوجعل مقرها فً ابو ظبً ٌعد عامال مشجعا لإلمارات على وجه الخصوص والمنطقة
العربٌة على وجه العموم لتبنً سٌاسة جدٌدة تهتم بمصادر الطاقة المتجددة السٌما وانها اول منظمة دولٌة
تتخذ من منطقة الشرق األوسط مقرا لها.11
المطلب الثانً
الحوافز الضرٌبٌة المشجعة على االستثمار فً الطاقة
هنالك الكثٌر من الحوافز الضرٌبٌة التً ٌركن إلٌها فً سبٌل ترؼٌب أصحاب رإوس األموال على
االستثمار بالطاقة اٌا كان مصدرها وقد نصت التشرٌعات المقارنة على بعض هذه الحوافز كما أشار الفقه
الى البعض اآخر ،وٌمكن ان نبٌن هذه الحوافز على النحو االتً:
اوال :منح اإلعفاءات الضرٌبٌة :
ٌراد باإلعفاء الضرٌبً امتٌاز ٌستبعد بموجبه المشرع دخل المكلؾ او نشاطه بشكل كلً او جزئً
دائمً او مإقت من الخضوع للضرٌبة اٌا كان هدفه او ؼرضه.12وفً اطار الكالم عن االستثمار بالطاقة
فان ؼاٌة المشرع من تقرٌر اإلعفاءات الضرٌبة هً تشجٌع المستثمرٌن المحلٌٌن واالجانب على ولوج
مٌدان الطاقة 13لما ٌشكله من اهمٌة بالنسبة للدولة سواء كان االمر متعلق بالطاقة التقلٌدٌة ام الطاقة المتجددة
ام ؼٌر ذلك من انواع الطاقة.
وعند تصفح التشرٌعات المختلفة نجد ان هذه اإلعفاءات ٌشار الٌها تارة فً قوانٌن االستثمار و تارة
اخرى فً قوانٌن النفط والبترول وتارة ثالثة فً قوانٌن خاصة بالطاقة المتجددة وسوؾ نتعرض هنا الى
مجموعة من اإلعفاءات الضرٌبٌة الممنوحة للمستثمرٌن فً مٌدان الطاقة فً بعض دول العربٌة و
االجنبٌة:
 -0اإلعفاءات الضرٌبٌة فً مصر :
نظم اإلعفاءات الضرٌبٌة فً مجال االستثمار بالطاقة فً مصر قانون االستثمار رقم ()0لسنة 1994
حٌث ساوى فً احكامه بٌن االستثمار فً مجال الطاقة واالستثمار فً القطاعات االخرى من حٌث منح
اإلعفاءات ،اذ نص على اعفاء االستثمارات من الضرائب االتٌة:
أ -اإلعفاء من الضرٌبة على اٌرادات النشاط التجاري والصناعً .
ب -اإلعفاء من الضرٌبة على ارباح شركات االموال بحسب االحوال لمدد مختلفة من ( )5سنوات
الى( )28سنة بحسب الموقع الجؽرافً الذي ٌجري فٌه االستثمار.
ج -اإلعفاء من رسوم الدمؽة والتوثٌق والشهر ولمدة ثالث سنوات من تارٌخ القٌد بالسجل التجاري .
د -اإلعفاء من الضرٌبة على اٌرادات رإوس االموال المنقولة.
14
ه -باإلضافة الى تقرٌر اعفاءات كمركٌة على المواد المستخدمة فً المشروع االستثماري.
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اإلعفاءات الضرٌبٌة فً الجزائر :

نجد تنظٌم اإلعفاءات الضرٌبٌة الممنوحة للمستثمرٌن فً الجزائر فً قانونٌن هما قانون ترقٌة
االستثمار رقم ( )93لسنة  1993والمراسٌم التشرٌعٌة المتعلقة به ومنها االمر رقم ( )83/81فً( )28اب
 2881وقانون المحروقات رقم ( )84-85لسنة  . 2885لكن االختالؾ بٌن القانونٌن وحسب ما نعتقد ان
االول ٌقدم اعفاءات لتشجٌع االستثمار فً الطاقة المتجددة الن ثناٌا مواده تشٌر الى ذلك ومنها المادة ()18
التً اكدت على منح مزاٌا اضافٌة واستثنائٌة لالستثمارات التً تستخدم تكنولوجٌا للمحافظة على البٌئة
وتدخر الطاقة وتفضً الى تنمٌة مستدامة ،اما القانون الثانً فانه معنً باإلعفاءات المقدمة لتشجٌع
االستثمار فً الطاقة التقلٌدٌة  ،وعموما فان قانون االستثمار اشار الى نوعٌن من المزاٌا ضمن نظامٌن
احدهما هو النظام العام و اآخر هو النظام االستثنائً (الخاص ) وقد تناول النظام االخٌر المزاٌا الضرٌبٌة
التً ٌستفٌد منها المستثمر فً مجال حماٌة البٌئة وادخار الطاقة عالوة على تلك المزاٌا التً ٌتمتع بها
والمنصوص علٌها فً النظام العام.وقد قسم النظام االستثنائً المزاٌا الممنوحة للمستثمرٌن وفق مرحلتٌن
هً مرحلة بدء االنجاز لالستثمار ومرحلة انطالق االستؽالل:
مرحلة بدء االنجاز لالستثمار:حٌث ٌستفٌد المستثمر من اإلعفاءات االتٌة :
أ-
 -1اإلعفاء من حقوق نقل الملكٌة (ضرٌبة نقل الملكٌة) المتعلقة بكل العقارات ذات الصلة
باالستثمار.
 -2اإلعفاء من الضرٌبة على القٌمة المضافة المفروضة على السلع والخدمات التً تدخل مباشرة فً
انجاز االستثمار .
 -3اإلعفاء من الضرٌبة الكمركٌة بالنسبة للسلع المستوردة والتً تدخل مباشرة فً انجاز المشروع .
ب -مرحلة انطالق االستؽالل ٌ:تمتع المستثمر فً هذه المرحلة باإلعفاءات االتٌة:
 -1اإلعفاء لمدة (18سنوات ) من تارٌخ بدء النشاط الفعلً للمشروع من الضرائب المفروضة على
ارباح الشركات ومن الرسم على النشاط المهنً.
 -2اإلعفاء لمدة  18سنوات ابتداء من تارٌخ االقتناء من الرسم العقاري على الملكٌات العقارٌة التً
15
تدخل فً إطار االستثمار.
أما قانون المحروقات المشار الٌه اعاله فقد نص على مجموعة من اإلعفاءات الضرٌبٌة فً اطار
التشجٌع على االستثمار فً النفط والؽاز الطبٌعً ومنها ما نصت علٌه المادة( )09من إعفاء النشاطات
المتعلقة بالبحث او االستؽالل الخاضعة لهذا القانون من الرسم على القٌمة المضافة الخاصة باألمالك
والخدمات المتعلقة بنشاطات البحث واالستؽالل واإلعفاء من الرسم على النشاط المهنً واإلعفاء من
الضرائب الكمركٌة المفروضة على استٌراد التجهٌزات والمواد والمنتجات التً ٌتم استعمالها فً نشاطات
البحث واالستؽالل .كما نصت المادة( )94على اعفاء نشاطات نقل المحروقات بواسطة األنابٌب وتمٌٌع
الؽاز وفصل ؼاز البترول من الرسم على القٌمة المضافة المتعلقة باألمالك والخدمات الثابتة واإلعفاء من
الضرٌبة الكمركٌة المفروضة على امالك التجهٌز والمواد والمنتجات التً ٌتم استعمالها فً هذه
16
النشاطات.
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 -4اإلعفاءات الضرٌبٌة فً االردن :
اشار المشرع االردنً الى اإلعفاءات الضرٌبٌة الممنوحة للمستثمرٌن فً مجال الطاقة فً قانونٌن
احدهما قانون الطاقة المتجددة والثانً قانون االستثمار .واراد بالقانون االول من منح اإلعفاءات المذكورة
التشجٌع على االستثمار فً الطاقة المتجددة ،اما الثانً فقد تضمن اعفاءات ضرٌبٌة بؽٌة التشجٌع على
االستثمار فً الطاقة التقلٌدٌة:
فبالنسبة لإلعفاءات التً اوردها قانون الطاقة المتجددة وترشٌد الطاقة لسنة  2812فانه من ابرزها
ما نصت علٌه المادة ( )11بقولها تعفى جمٌع أنظمة وأجهزة ومعدات الطاقة المتجددة وترشٌد استهالك
14
الطاقة ومدخالت انتاجها وتصنٌعها محلٌا او المستوردة من جمٌع الضرائب الكمركٌة وضرٌبة المبٌعات.
وٌالحظ هنا ان المشرع االردنً لم ٌؤت على ذكر االستثمار على وجه التحدٌد وهذا امر فٌه داللة
على ان المشرع ال ٌستهدؾ منه تشجٌع االستثمار فً الطاقة المتجددة فحسب وإنما التحفٌز اٌضا على
استخدامها .ومن جانب آخر نجد ان هذا القانون لم ٌتضمن سوى اإلعفاء من ضرٌبة الكمارك وضرٌبة
المبٌعات وكان االولى بالمشرع طالما ٌرؼب بالتشجٌع على هذا النوع من االستثمار ان ٌمنح اعفاءات
ضرٌبٌة للمستثمر من جمٌع الضرائب ذات العالقة سواء من ضرٌبة الدخل ام ضرٌبة نقل ملكٌة العقار ام
ضرٌبة التسجٌل ام ؼٌر ذلك .
اما بالنسبة لإلعفاءات الضرٌبٌة التً اشار الٌها قانون تشجٌع االستثمار رقم ( )13لسنة  1995فإنها
مقررة فً قطاعات عدة ومنها االستثمار فً مجال استخراج ونقل وتوزٌع المٌاه والؽاز والمشتقات النفطٌة
وؼٌرها  ،وأبرزها هً اعفاء اآالت والمكائن واألجهزة والمعدات واآلٌات والعدد الستخدامها حصرا فً
المشروع االستثماري من الضرائب الكمركٌة كما اعفى المشارٌع االستثمارٌة من الخضوع لضرٌبة الدخل
ولمدة  18سنوات من تارٌخ المباشرة بالعمل إال ان هذا اإلعفاء لم ٌكن بشكل كلً وإنما وفق نسبة تتراوح
10
بٌن  %25و %45بحسب الموقع الجؽرافً والمنطقة التنموٌة التً تجري فٌها االستثمار.
 -5اإلعفاءات الضرٌبٌة فً مالٌزٌا :
تعد مالٌزٌا من الدول التً نظمت تشرٌعاتها احكاما خاصا باإلعفاءات الضرٌبٌة لالستثمار فً مجال
الطاقة المتجددة على وجه الخصوص ومن بٌن ذلك اعفاء الشركات العاملة فً مجال الطاقة باستخدام
المصادر المتجددة والصدٌقة بالبٌئة كالطاقة الشمسٌة والطاقة المائٌة والكتلة الحٌوٌة من ضرٌبة الدخل بنسبة
 %188لمدة خمس سنوات ،باإلضافة الى ذلك منح المشرع المالٌزي إعفاءات ضرٌبٌة لتوسٌع استخدام
الطاقة المؤخوذة من مصادر متجددة اذ قرر اعفاء معدات نظم الخالٌا الشمسٌة المستوردة او المستخدمة او
الجهات الموردة لهذه الخالٌا والمعتبرة من مفوضٌة الطاقة من الضرٌبة الكمركٌة وضرٌبة المبٌعات كما
28
اعؾ19ى معدات نظم التسخٌن الشمسً المصنعة محلٌا من ضرٌبة المبٌعات.
ثانٌا :تخفٌض سعر الضرٌبة :
من المسائل التً ٌنظر الٌها المستثمر فً مجال الطاقة هو ما ٌستقر علٌه سعر الضرٌبة بعد انتهاء
الفترة التً ٌتمتع بها باإلعفاء ،ولذلك وبؽٌة تحفٌز أصحاب رإوس االموال على االستثمار فً مجال الطاقة
تحرص بعض الدول على تخفٌض سعر الضرٌبة دون ان ٌتعدى ذلك الى الؽائها بشكل كامل 21كعامل
تفضٌلً ٌمكن من خاللها ان تعمل على تحوٌل وجهة رإوس االموال من قطاعات خاضعة ألسعار ضرٌبٌة
7

مرتفعة الى تلك التً ٌنخفض فٌها سعر الضرٌبة.وتشٌر التطبٌقات التشرٌعٌة ان من بٌن الدول التً تبنت
هذا النوع من الحوافز الضرٌبٌة فً مجال الطاقة هً السعودٌة التً خفضت منذ عام  2884نسبة ضرٌبة
الشركات االجنبٌة من حدها االقصى وهو  %45الى نسبة مقدارها  %28كما سارت على ذات النهج
الكوٌت التً قامت ومنذ عام  2880بتخفٌض نسبة الضرٌبة المفروضة على االستثمارات االجنبٌة من حدها
االقصى وهو  %55الى نسبة  %15وكذلك قامت عمان بخفض نسبة الضرٌبة على الشركات األجنبٌة من
22
 %58-5إلى .%38-5
اما فً الجزائر فان التقرٌر الذي اعد عام  2885والذي شمل  688مإسسة بٌن ان من العوائق
التً تعترض االستثمار هً ارتفاع السعر الضرٌبً ومع ذلك فان هذا السعر الضرٌبً ٌتجه نحو االنخفاض
بالقٌاس باألسعار الضرٌبٌة فً البلدان الواقعة على ضفاؾ البحر المتوسط حٌث ٌتراوح المعدل العادي
للرسم على القٌمة المضافة فً هذه البلدان بٌن  %10و %25ومعدل الضرٌبة على الشركات بٌن
%38و %48اما السعر المطبق على ارباح الشركات فً الجزائر فتم تخفٌضه من  %38الى  %25ولكن
ذلك السعر ٌبدو اعلى من المعدل المطبق على المستوى العالمً الذي ٌتراوح بٌن  %15و %28ولهذا
طالب منتدى رإساء المإسسات الحكومٌة الجزائرٌة بتخفٌض معدل الرسم على القٌمة المضافة الى مستوى
موحد فً حدود  %28بدال من  %48والى  %2،5بالنسبة للضرٌبة على ارباح الشركات كجزء من
23
السٌاسات الضرٌبٌة التً ٌنبؽً ان تتبعها الدولة لتشجٌع االستثمار السٌما فً مجال الطاقة.
وبالرؼم مما قٌل اعاله وبؽٌة تشجٌع االستثمار فً مجال الطاقة تضمن قانون المحروقات الجزائري
نصا اجاز لكل شخص ٌستثمر فً النشاطات المتعلقة بالكهرباء وتوزٌع الؽاز ان ٌستفٌد من النسبة
24
المنخفضة للضرٌبة على ارباح الشركات السارٌة المفعول من اجل حساب الضرٌبة التكمٌلٌة على الناتج.
ثالثا :احتساب نظام اندثار(استهالك) معجل :
ٌعرؾ االندثار او كما ٌسمى فً بعض التشرٌعات باالستهالك بؤنه تناقص قٌمة االصول الثابتة
تدرٌجٌا من سنة ألخرى بسبب التلؾ الذي ٌصٌبها من جراء استعمالها فً االنتاج او ظهور موجودات
احدث منها مثل اندثار المكائن واآالت وؼٌرها وإزاء ذلك ٌصبح باستطاعة المكلؾ ان ٌخصم قٌمة هذه
االصول المندثرة من االٌرادات االجمالٌة .والقاعدة المعمول بها فً هذا الصدد ان قٌمة االصل ال تستقطع
25
مرة واحدة من الربح بل توزع على عدة سنوات بحٌث ٌفترض انتفاء المنفعة من االصل فً نهاٌة المدة.
وٌتم احتساب االندثار بعدة طرق تقلٌدٌة منها طرٌقة القسط الثابت وطرٌقة القسط المتناقص والوحدة المنتجة
والقسط المتزاٌد وؼٌرها .أما نظام االندثار أو االستهالك المعجل فٌراد به السماح للمشروعات باستهالك
أصولها الرأسمالٌة فً وقت اقل من العمر االفتراضً أو العمر المقدر لها ضرٌبٌا وله أشكال مختلفة منها
طرٌقة االستهالك الحر وٌراد بها منح المستثمر الحق الكامل فً تحدٌد المبلػ السنوي الذي ٌرؼب خصمه
كقسط استهالك للتوصل إلى وعاء الضرٌبة طالما أن مجموع أقساط االستهالك ال تتجاوز صافً التكلفة
التارٌخٌة لألصل أي انه ٌمكن للمستثمر ان ٌخصم قٌمة األصل بالكامل فً سنة شرائه اذا رؼب بذلك وهو
ما مطبق فً السوٌد والنروج  .وهنالك طرٌقة االستهالك الخمسً والتً ٌراد بها السماح للمشروعات
بخصم اصولها الرأسمالٌة فً مدة خمس سنوات حتى وان كان العمر االفتراضً لألصل أكثر من ذلك وهو
26
ما مطبق فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وؼٌر ذلك من طرق االستهالك المعجل .
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ومن المعلوم ان تبنً وسٌلة االستهالك المعجل فً مٌدان االستثمار بالطاقة لها اهمٌة كبٌرة السٌما
وان المستثمرٌن ٌستخدمون مكائن وآالت عالٌة الجودة وتكنولوجٌا مرتفعة التكلفة ،لذلك فان ظهور
ابتكارات جدٌدة احدث منها او استهالك المكائن واآالت المستخدمة فً انتاج وتولٌد الطاقة ٌستلزم من
المستث مر رصد مبالػ مناسبة لشراء التكنولوجٌا المتطورة او المكائن و اآالت الجدٌدة وهذا ٌستدعً السماح
له باحتساب اندثار لموجوداته الثابتة بطرٌقة تمٌٌزٌة تحفزه على ولوج االستثمار فً هذا المٌدان دون ؼٌره
 .ومن الدول التً تبنت هذا الحافز الضرٌبً هً تونس حٌث حرصت على اعتماد نظام االندثار بطرٌقة
القسط المتناقص فً مٌدان االستثمار وهو ما مكن المإسسة من دفع ضرائب اقل خاصة فً السنوات
االولى 24.وٌذهب البعض ان اسلوب االندثار المعجل ٌعد من اكثر الحوافز الضرٌبٌة جاذبٌة لالستثمار
االجنبً بل ذهب البعض اآخر إلى عد هذا الحافز اكثر فاعلٌة فً التشجٌع على االستثمار من اإلعفاء
الضرٌبً من ضرٌبة الدخل وذلك ألنه ٌمثل عامال مإثرا بالنسبة للمشروعات ذات االستثمار الرأسمالً
الضخم فضال عن انه ٌساعد المشروعات التً تسعى الى النمو والتوسع ،20وهو ما ٌنطبق على االستثمار
فً مجال الطاقة.
وتجدر االشارة الى ان بعض التشرٌعات الضرٌبٌة تسمح بخصم نسبة مئوٌة معٌنة من تكلفة االصل
الخاضع للضرٌبة فً السنوات االولى لالستثمار ؼٌر تلك النسبة المسموح بها لالستهالك وذلك بؽٌة تشجٌع
االستثمار فً مجال معٌن دون آخر ومن بٌن الدول التً اعتمدت هذه الطرٌقة انكلترا حٌث سمح التشرٌع
الضرٌبً لدٌها باحتساب استهالك إضافً بنسبة () %45من تكلفة االصل فً سنة االستثمار ؼٌر نسب
االستهالك العادي وفً مجاالت معٌنة تبؽً تشجٌع االستثمار فٌها ومنها مصادر الطاقة مثل مناجم الفحم
وآبار البترول وؼٌرها .وال شك ان هذا االسلوب ٌعد حافزا قوٌا لتشجٌع االستثمار فً اصول رأسمالٌة
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تستخدم اسالٌب فنٌة وانتاجٌة متقدمة حٌث تإدي هذه الطرٌقة الى رفع العائد بمقدار الضرٌبة.
ونرى ان تشجٌع االستثمار بالطاقة ٌستدعً اٌضا اطفاء تكالٌؾ الموجودات ؼٌر المادٌة التً تتحملها
المإسسة فً سبٌل تطوٌر نظم التكنولوجٌا المستعملة لدٌها فً مٌدان الطاقة سواء التقلٌدٌة ام المتجددة مثل
شراء براءات االختراع او دفع مبالػ عن البحوث والدراسات التً تجرٌها المإسسة المستثمرة باالتفاق مع
مراكز وبحوث متخصصة ،اذ السماح بإطفاء هذه الموجودات بالتؤكٌد سوؾ ٌشجع المستثمرٌن على التوجه
نحو تطوٌر انظمة التكنولوجٌا المستخدمة فً استخراج وانتاج الوقود االحفوري وبنسب انبعاثات كربونٌة
قلٌلة او التوصل الى احدى صور التكنولوجٌا لتطور انظمة تولٌد وانتاج الطاقة المتجددة او ؼٌر ذلك.
رابعا:خصم الخسائر او ترحٌلها
تعد من االسالٌب المهمة التً تساعد على تشجٌع االستثمار فً الطاقة هً خصم الخسائر التً
ٌتحملها المستثمر من االرباح التً تتحقق له فً السنوات الالحقة ،اذ ٌساعد هذا االمر على عدم تآكل راس
المال المستثمر نتٌجة للخسارة التً تحققت ،كما انه ٌإمن المخاطر التً ٌمكن ان ٌتعرض لها المستثمر
خالل ممارسة نشاطه االستثماري ،وبالتؤكٌد ٌساهم ذلك فً صمود المستثمرٌن فً مٌدان الطاقة وعدم
هجرتهم الى مٌدان استثمار آخر .اي بمعنى ان هذه الوسٌلة تساعد على استقرار رإوس االموال لالستثمار
فً مٌدان الطاقة طالما اطمئن اصحابها على تنزٌل هذه الخسارة من االرباح المتحققة فً السنوات الالحقة
وهذا ما ٌدفع المستثمرٌن الى اعتماد نظم تكنولوجٌا افضل تطورا وأكثر حداثة بؽٌة تحقٌق الربح كما ٌساعد
على تشجٌع التنافس لصالح االستثمار فً الطاقة.
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والجدٌر بالذكر انه ثار خالؾ فً مصر فً ظل قانون االستثمار السابق رقم  43لسنة  1944حول
مدى أحقٌة المشروعات العاملة فً ظل االستثمار بشكل عام ان ترحل خسائرها التً تحققت خالل فترة
اإلعفاء من أرباح السنوات التالٌة النتهاء مدة اإلعفاء ،فهنالك من رأى عدم جواز السماح بترحٌل الخسائر
المتحققة خالل فترة اإلعفاء إلى تلك الخاضعة للضرٌبة حتى ال ٌلجا المستثمر الى االستثمار فً مشروعات
تحقق أرباحا ضخمة فً السنوات األولى ،وهذا النوع من االستثمارات ذو سٌولة عالٌة ومخاطر محدودة
وال ٌحتاج إلى أصول رأسمالٌة متقدمة ومن ثم فهو ؼٌر مجد فً عملٌة التنمٌة .بٌنما الفرٌق اآخر ٌرى
خالؾ ذلك وٌإٌد ترحٌل الخسائر الى ما بعد فترة انتهاء اإلعفاء الضرٌبً وعندما عرض األمر على
الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع بمجلس الدولة قال بجواز ترحٌل هذه الخسائر التً تحققت خالل
سنوات اإلعفاء المقرر لها إلى السنوات التالٌة بما ال ٌتجاوز خمس سنوات من تارٌخ تحقق الخسارة طبقا
لحكم المادة ( )115من قانون الضرائب على الدخل رقم ( )154لسنة  38.1901وإذا ما سحبنا هذا األمر
على االستثمار فً مجال الطاقة نرى انه ٌنبؽً األخذ باالتجاه الذي ٌسمح بترحٌل الخسارة المتحققة خالل
مدة اإلعفاء من الضرٌبة إلى ما بعد انتهاء هذه المدة الن فً ذلك تخفٌؾ من العبء الضرٌبً الذي ٌتحمله
المستثمر وهو ما ٌساهم فً توجٌه رإوس األموال المختلفة نحو االستثمار فً مجال الطاقة طالما أن نسب
المخاطر تقل من تحقق الخسارة بسبب إتباع هذه الوسٌلة من الحوافز الضرٌبٌة ومن بٌن الدول التً أخذت
عملٌا بهذا الرأي مالٌزٌا التً اجازت تشرٌعاتها للشركات المستثمرة فً مجال الطاقة المتجددة باستخدام
الكتلة الحٌوٌة والطاقة المائٌة والطاقة الشمسٌة ترحٌل الخسارة المتراكمة التً تحققت لها إلى ما بعد انتهاء
مدة اإلعفاء الضرٌبً وهً خمس سنوات وٌتم خصم هذه الخسارة من اإلرباح المتحققة لها فً الفترات
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الالحقة.
خامسا :عقد اتفاقٌات االزدواج الضرٌبً :
ٌراد باالزدواج الضرٌبً خضوع نفس الشخص ألكثر من ضرٌبة من نفس النوع وعلى نفس
الوعاء وخالل نفس المدة وقد ٌكون هذا االزدواج داخلٌا او دولٌا .وفً ظل التشجٌع على االستثمار فً
الطاقة من الضرورة بمكان عدم خضوع المستثمر لهذا االزدواج وإذا ما كان هذا االمر مرهونا بإرادة
الدولة المنفردة فً اطار االزدواج الضرٌبً الداخلً فان تالفً االزدواج الضرٌبً الدولً ٌستلزم اتفاق
ارادة دولتٌن او اكثر من خالل الدخول فً معاهدة او اتفاقٌة معنٌة بهذا االمر .اذ ان اإلعفاء الضرٌبً الذي
تقرره اٌة دولة لالستثمار فً الطاقة ال ٌكون له اٌة فاعلٌة وال ٌمكن للمستثمر االجنبً ان ٌستفٌد منه طالما
ان جمٌع ارباحه التً حققتها ستخضع للضرٌبة التً تقررها الدولة إالم ،ومن ثم فان مثل هذه اإلعفاءات ال
ٌكون لها من مؽزى سوى تنازل من الدولة المضٌفة عن ضرائبها لصالح الدولة األم 32.وهذا ما تنبهت له
بعض التشرٌعات العربٌة ومنها قانون االستثمار المصري السابق رقم ( )43لسنة  1944حٌث اشترط فً
المادة ( ) 16منه لمنح اإلعفاء الضرٌبً للمستثمر األجنبً ان ال ٌكون اإلٌراد محل اإلعفاء خاضعا لضرٌبة
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مماثلة فً دولة المستثمر األجنبً او الدولة التً ٌحول الٌها اإلٌراد بحسب األحوال .
ولذلك ال بد من عقد اتفاقٌات تمنع االزدواج الضرٌبً والسٌما مع الدول المتقدمة والتً تمثل احد
مصادر تدفق االستثمار االجنبً المباشر مما ٌساهم فً خفض تكلفة انتقال رإوس االموال االجنبٌة 34ومن
ثم ٌجب على الدولة المضٌفة ان تفاضل بٌن االٌرادات المتوقعة من الضرٌبة والتكلفة االقتصادٌة لهروب
االستثمار الوارد.35ونتٌجة لذلك نجد ان اؼلب الدول النفطٌة ذهبت الى عقد اتفاقٌات منع االزدواج الضرٌبً
لتشجٌع االستثمار فً الطاقة وؼٌرها وتشٌر التقارٌر ان السعودٌة عقدت ( )28اتفاقٌة فً هذا الشؤن بٌنما
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عقدت االمارات ( )43اتفاقٌة فً حٌن عقدت قطر ( )14اتفاقٌة والكوٌت ( )30اتفاقٌة وهذا االعداد هً
لؽاٌة .2880
ومن جانبنا نرى ان هذه االتفاقٌات لكً ٌكون لها جدوى فً مجال االستثمار فً الطاقة البد ان تعقد
حصرا مع الدول التً تكون مصدرا لرإوس االموال المستثمرة فً داخل الدولة المضٌفة وتكون مرتبطة
باالستثمار فً مجال الطاقة سواء الطاقة التقلٌدٌة ام الطاقة المتجددة بؽٌة تشجٌع أصحاب رإوس االموال
على توجٌه رإوس اموالهم نحو االستثمار فً الدول التً عقدت مثل هذه االتفاقٌات .وبالتؤكٌد سٌكون نشاط
المستثمر مخصصا لالستثمار فً مٌدان الطاقة طالما ان اتفاقٌة منع االزدواج الضرٌبً متعلقة بهذا المٌدان
دون ؼٌره .ومن جانب آخر ال بد ان تتضمن اتفاقٌة منع االزدواج الضرٌبً على نصوص تقضً بعدم
فرض ضرٌبة على المستثمرٌن فً الدولة االم لكً ٌمكن تحقٌق التكامل بٌن اإلعفاء الضرٌبً الذي تقرره
الدولة المضٌفة وعدم خضوع ارباح المستثمر للضرٌبة فً الدولة االم.
علما انه اشار بعض الفقهاء فً الجزائر الى عدم فاعلٌة اتفاقٌات االزدواج الضرٌبً التً عقدتها
الدولة الجزائرٌة مع الدول االخرى كونها لم تعقد مع دول مإثرة فً مجال االستثمار فً الجزائر كالمملكة
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العربٌة السعودٌة والكوٌت.
المطلب الثالث
مدى اهمٌة الحوافز الضرٌبة فً تشجٌع االستثمار بالطاقة
ثار جدل حول مدى فاعلٌة الحوافز الضرٌبٌة فً تشجٌع االستثمار فً الطاقة بٌن الرافض والمإٌد
فبعض الدراسات التً قال بها كتاب مثل هٌلز ( )1943و وٌلس ( ) 1906و رولؾ ( )1993اٌدت جمٌع
الحوافز التً تنطوي علٌها تشرٌعات االستثمار وعلى وجه الخصوص الحوافز الضرٌبٌة .فً حٌن أبدى
بعض الخبراء ،وعلى هامش المناقشات والمفاوضات الخاصة بؤعداد اتفاقٌات االستثمار متعددة االطراؾ
( )MAIوالتً جرى االعداد لها فً اطار منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة ( ،(OECDشكوكهم حول
مدى فاعلٌة الحوافز الضرٌبٌة كعنصر مإثر فً قرارات الشركات متعددة الجنسٌات ،ولذلك انتقدت بعض
المنظمات الدولٌة وأعضاء ( )OECDالمؽاالة فً منح اإلعفاءات والحوافز الضرٌبٌة وانها تعمل الى
اهدار الموارد المالٌة للدول .وقد ذهب البعض الى القول ان اإلعفاءات والحوافز الضرٌبٌة تعد من المسائل
المفروغ منها طالما هً مطبقة فً جمٌع دول العالم بدون استثناء وهً بهذا الشكل شًء متوفر ولٌس نادر
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اي انها ال تمثل مٌزة نادرة.
ومن جانبنا فان نرى ان الحوافز الضرٌبٌة حتى اذا ما افترضنا جدال انها لٌست بذات فائدة لالستثمار
بشكل عام اال ان لها فائدة فً مجال االستثمار بالطاقة على وجه التحدٌد ونبٌن ادناه بعض هذه الفوائد:
اوال:المساهمة فً زٌادة اٌرادات الدولة المالٌة :
من المفروغ منه ان مكامن ومصادر الطاقة وخصوصا التقلٌدٌة لٌس متوافرة فً جمٌع دول العالم
وإنما هً متمركزة فً بعضها مما ٌجعل منها سلعة نادرة فً ظل تزاٌد الطلب علٌها السٌما النفط والؽاز
الطبٌعً ،ولذلك نجد ان معظم الدول البترولٌة تعتمد فً اٌراداتها على حجم ما منتج ومصدر من نفط وؼاز
طبٌعً الى االسواق العالمٌة ومن ثم فإننا نرى من االهمٌة بمكان تشجٌع االستثمار فً مٌدان هذا النوع من
الطاقة وتوسٌع رقعة االستكشافات النفطٌة وهو ما ٌساعد على زٌادة حجم صادرات الدولة البترولٌة وبالتالً
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ٌسهم فً زٌادة حجم اٌراداتها .ولذلك فان منح الحوافز الضرٌبٌة للمستثمرٌن سواء بشكل اعفاءات ضرٌبٌة
ام خفض فً أسعار الضرٌبة ام ؼٌر ذلك وان ادى الى تخفٌض االٌرادات الضرٌبٌة من جانب فانه ٌساهم
من جانب آخر فً زٌادة االٌرادات النفطٌة بشكل اكبر بكثٌر من حجم االٌرادات الضرٌبٌة التً
تقلصت.وفً الحقٌقة هذا االمر هو الذي دفع بالجزائر التً ٌعتمد اقتصادها على النفط بنسبة ( )%94الى
اعداد تعدٌالت فً قانون النفط والؽاز الطبٌعً او المحروقات تتضمن مجموعة من اإلعفاءات والحوافز
الضرٌبٌة فً مجال االستثمار فً مصادر الطاقة التقلٌدٌة وؼٌر التقلٌدٌة بؽٌة استكشاؾ احتٌاطات جدٌدة من
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الموارد النفطٌة والؽازٌة مما ٌساهم فً زٌادة االٌرادات المالٌة للجزائر فً المستقبل.
ثانٌا :اهمٌة الحوافز الضرٌبٌة فً حماٌة البٌئة :
تساهم الحوافز الضرٌبٌة فً تحقٌق اهداؾ الدولة نحو الوصول الى بٌئة نظٌفة من خالل تشجٌع
االستثمار فً مصادر الطاقة المتجددة عندما تكون تلك الحوافز مقتصرة على هذه المجاالت،وبالمقابل ابقاء
الضرٌبة على حالها عند االستثمار فً مصادر الطاقة التقلٌدٌة التً تتسبب فً زٌادة االنبعاثات الكربونٌة
الملوثة للبٌئة وهو ما ٌدفع الى تقلٌل حجم االرباح المتحققة من االستثمار فً الطاقة التقلٌدٌة مقارنة بتلك
المتحققة فً الطاقة المتجددة كون االولى خاضعة للضرٌبة بٌنما الثانٌة معفٌة منها او خاضعة ألسعار
ضرٌبٌة منخفضة ،اي تتمتع بشكل عام بمعاملة ضرٌبٌة تفضٌلٌة ،وهو ما ٌشجع على انتقال اصحاب
رإوس االموال من االستثمار فً مصادر الطاقة التقلٌدٌة الى االستثمار فً مصادر الطاقة المتجددة مما
ٌساهم بالنتٌجة فً حماٌة البٌئة 39.وتطبٌقا لذلك ازداد االستثمار فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً مجال
الطاقة المتجددة بشكل كبٌر وتعد إحدى أسباب هذه الزٌادة هً معالجة ظاهرة االحتباس الحراري التً سببها
استخدام مصادر الطاقة التقلٌدٌة وان وسٌلتها فً تشجٌع االستثمار هذا هً اإلعفاءات الضرٌبٌة حٌث تمنح
فً هذه الدولة مثال إعفاءات ضرٌبٌة على إنتاج الطاقة للشركات المستثمرة فً طاقة الرٌاح تعادل ()1،9
سنتا لكل واط/ساعة منتجة وقد شكل ذلك حافزا لجذب المستثمرٌن كشركات الكهرباء نحو امتالك مزارع
لتولٌد الطاقة من الرٌاح  .وباإلضافة الى ذلك منح قانون سٌاسة الطاقة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً
عام  2885تخفٌضات على المبلػ الذي تفرض علٌه ضرٌبة دخل فدرالٌة بلؽت %38من سعر أنظمة
الطاقة الشمسٌة المشتراة لالستعمال فً المنازل او فً شركات األعمال  .وبالمقابل لذلك من المندوحة القول
بؤنه حتى لو كانت الدولة تحتكم على مصادر طاقة تقلٌدٌة فحسب فانه ٌمكن استخدام الحوافز الضرٌبٌة فً
توجٌه المستثمرٌن نحو استخدام آالت ومكائن صدٌقة للبٌئة او تبنً تكنولوجٌا متطورة تقلل من حجم ونسب
االنبعاثات الكربونٌة وذلك من خالل إعفائهم من الضرٌبة الخاضعٌن له او تخفٌضها بالقدر الذي ٌتناسب مع
تخفٌض االنبعاثات الكربونٌة تلك.وهو اتبعته اندنوسٌا التً تعد من الدول النفطٌة اذ إنها استخدمت أدوات
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السٌاسة الضرٌبٌة فً تقلٌل نسبة االنبعاثات الكربونٌة.
ثالثا :تخفٌض تكالٌف االنتاج :
تعد الضرٌبة عبء اضافً ٌتحمله المستثمر باإلضافة إلى األعباء المالٌة االخرى المتعلقة بالمشروع
من اقامة ابنٌة ومشٌدات وتثبٌت مكائن وآالت وؼٌرها ،وبالتؤكٌد ان هذا العبء ٌزٌد من تكالٌؾ اإلنتاج
ولكن منح حوافز ضرٌبٌة سٌساهم فً تقلٌص هذا العبء او التقلٌل من حجمه ومن ثم تخفٌض التكالٌؾ التً
ٌتحملها المستثمر فً نشاطه .وقد اكدت تقارٌر امرٌكٌة ان الحوافز الضرٌبٌة فً امرٌكٌا والتً تساوي
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( ) 22دوالر لكل مٌجا واط/ساعة ٌساهم فً تقلٌص تكلفة كل مشروع ٌستثمر فً مجال طاقة الرٌاح بنسبة
41
تتراوح بٌن  %28و.%38
المطلب الرابع
موقف المشرع الضرٌبً فً العراق من تشجٌع االستثمار فً الطاقة
من المعروؾ ان العراق ٌعتمد فً إنتاجه للطاقة بصورة رئٌسٌة على الوقود االحفوري السٌما
النفط والؽاز وهو ٌملك احتٌاطات هائلة فٌها اذ تدلل االحصائٌات على ان العراق هو ثالث دولة فً العالم
من حٌث نسبة االحتٌاطً من النفط وثامن دولة من حٌث نسبة االحتٌاطً فً الؽاز وهنالك بٌانات تشٌر الى
امتالك العراق المرتبة االول ى فً نسبة االحتٌاطً من النفط بناء على تقدٌرات تخمٌنٌة لحقول النفط ؼٌر
المكتشفة،ومع ذلك فان نسبة انتاجه من النفط والؽاز ال تتناسب مع حجم مخزونه االحتٌاطً،42كما انه لم
ٌسن المشرع العراقً االتحادي لحد اآن قانونا ٌنظم أعمال وأنشطة النفط والؽاز على الرؼم من إقرار
مشروعة من قبل مجلس الوزراء فً عام  2884فً حٌن صدر قانون محلً فً إقلٌم كردستان نظم هذه
األنشطة فً الحدود الجؽرافٌة إلقلٌم كردستان سمً بقانون النفط والؽاز رقم ( )22لسنة  .2884ونظرا
العتماد العراق على االٌرادات النفطٌة بشكل اساسً ولحاجته الى زٌادة هذه االٌرادات بؽٌة تؽطٌة نفقاته
المتزاٌدة ،إلعادة اعمار ما دمرته الحروب ورفع مستوٌات التنمٌة االقتصادٌة التً توقفت بعد فرض
الحصار علٌه ،وضعت خططا لزٌادة االستكشافات البترولٌة وتطوٌر انتاجه من النفط والؽاز من خالل
التوسع فً االستثمار فً مٌدان الطاقة النفطٌة والؽازٌة ،وتحقق ذلك من خالل تراخٌص العقود النفطٌة التً
ابرمتها الدولة العراقٌة مع العدٌد من الشركات األجنبٌة العاملة.ومع ذلك فان هذه الرؼبة فً التوسع
باالستثمار لم تصاحبها سٌاسة ضرٌبٌة واضحة ومإثرة تحفز على االستثمار فٌه او تشجع األقدام علٌه ،اذ
على الرؼم من سن المشرع االتحادي لقانون االستثمار رقم ( )13لسنة  432886وتضمٌنه لمجموعة من
الحوافز الضرٌبٌة منها تقرٌره إعفاءات ضرٌبٌة كثٌرة ولفترات زمنٌة مختلفة سواء كان هذا اإلعفاء من
ضرٌبٌة الدخل ام العقار ام الكمارك ام ؼٌرها من الضرائب ذات العالقة بنشاط المستثمر،44إال انه نص فً
المادة (/ 29أوال) على استثناء االستثمار فً استخراج وإنتاج النفط والؽاز من الخضوع ألحكامه .بل ذهب
ابعد من ذلك عندما سن قانونا خاصا بفرض ضرٌبة دخل على شركات النفط االجنبٌة المتعاقدة للعمل فً
العراق 45تضمن اخضاع ارباحها المتحققة لها من انتاج النفط والؽاز والصناعات المتعلقة بها لضرٌبة دخل
وبسعر نسبً مقداره 46%35وهو سعر مرتفع جدا بالقٌاس بالحد االعلى للسعر الذي ٌطبق على الشركات
المستثمرة فً مجاالت اخرى وهو ، 44%15فضال عن عدم ذكره ألٌة حوافز او إعفاءات ضرٌبٌة.
وفً هذه المناسبة ال بد ان نشٌر إلى أنه ثمة خالؾ 40حول التوصٌؾ القانونً لتراخٌص العقود
النفطٌة التً تبرمها وزارة النفط االتحادٌة مع الشركات األجنبٌة المستثمرة بٌن كونها عقود خدمة كما
تدعً وزارة النفط وعقود مشاركة باإلنتاج ،إال أن الكثٌر من الفقه ٌرجح الوصؾ األخٌر 49واذا ما كان
األمر كذلك فان هذا ٌعطً مٌزة كبٌرة للشركات المستثمرة اذ بمقتضاها تلتزم الشركة المستثمرة تقدٌم
التموٌل الالزم النجاز عملٌات االستكشاؾ واالستخراج مقابل امتالكها لحصة من النفط اذ ان الكمٌات
المستخرجة من النفط الخام تقسم الى قسمٌن :األول ٌطلق علٌه نفط التكلفة وٌكون مملوكا للشركة المتعاقدة
لتؽطٌة تكالٌؾ االستثمار ،والثانً ٌسمى نفط الربح حٌث ٌقسم بٌن الشركة والدولة المالكة للنفط 58.وبما ان
ضرٌبة الدخل المشار الٌها اعاله تفرض على الربح الصافً لهذه الشركة بعد ان ٌسمح لها بخصم كل
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تكالٌؾ االستثمار ضمن ما ٌعرؾ بنفط التكلفة فان هذا ٌشكل فً راٌنا احد الحوافز الضرٌبٌة كونها تكون
بمنجاة من ضرٌبة الدخل اال بعد استبعاد هذه التكالٌؾ.
وربما ٌعد مصداقا لقولنا هذا ما أشارت إلٌه البٌانات الصادرة عن مختصٌن بان السعر الضرٌبً
المرتفع لم ٌقلل من رؼبات الشركات االجنبٌة لالستثمار فً مٌدان النفط والؽاز وذلك الرتفاع حجم االرباح
التً تحصل علٌها هذه الشركات فً هذا النوع من االستثمار.51حٌث نعتقد ان هذه األرباح متؤتٌة من المٌزة
التً تقدمها عقود المشاركة باإلنتاج والتً تضمن للشركة المستثمرة حصة من النفط المنتج ٌؽطً تكالٌؾ
االستثمار ضمن ما ٌعرؾ بنفط التكلفة فضال عن العوامل آالتٌة:
 -1انخفاض تكلفة انتاج برمٌل النفط فً العراق فهو ٌعد من بٌن االدنى على المستوى العالمً حٌث
تتراوح هذه التكالٌؾ بٌن ()8،1دوالر و 5،6دوالر .
 -2احتواء حقول النفط العراقٌة على احتٌاطات هائلة تقلل من اعمال التنقٌب فً اكثر من مكان ضمن
الرقعة الجؽرافٌة الواحدة التً طرح بشؤنها االستثمار مثل حقل مجنون فً البصرة الذي تقدر احتٌاطاته
بـ()38ملٌار برمٌل .
 -3ان الطبقات الجٌولوجٌة التً تقع فٌها حقول النفط الخام والؽاز قرٌبة جدا من سطح االرض
ومعظمها ذات جدوى اقتصادٌة عالٌة بسبب كبر مساحتها مما ٌقلل من تكالٌؾ التنقٌب والمسح
الجٌولوجً والزلزالً.
فكل هذه العوامل تقلص من حجم التكالٌؾ المحتمل صرفها من قبل الشركة المستثمرة كما تقلل من
عناصر المخاطرة والمجازفة التً ٌمكن ان تواجه هذه االستثمارات وتهددها بعدم إمكانٌة استرداد ما
أنفقته.52
وعلى الرؼم مما قلناه اعاله فان المشرع العراقً اصدر قانونا خاصا لالستثمار فً تصفٌة النفط
الخام 53تؽٌا من ورائه تشجٌع القطاع الخاص على المشاركة فً عملٌة التنمٌة االقتصادٌة 54من خالل انشاء
مصافً لتكرٌر النفط الخام وإدارتها وتسوٌق منتجاتها.55وقد منح للشركات المستثمرة فً هذا المٌدان حق
التمتع باالمتٌازات الممنوحة للمشروعات التً تشٌد فً المناطق الحرة،56ولعل من ابرز هذه االمتٌازات هً
عدم خضوع هذه الشركات للقٌود الكمركٌة المنصوص علٌها فً قانون الكمارك ومن بٌنها عدم اخضاعها
للضرائب الكمركٌة والضرائب والرسوم االخرى ذات العالقة والتً تطبق على المناطق الكمركٌة فً
54
العراق.
المبحث الثانً
دور السٌاسة الضرٌبٌة فً حماٌة البٌئة
لعل ان موضوع البٌئة هو الشؽل الشاؼل لمعظم دول العالم السٌما فً ظل زٌادة خطر االحتباس
الحراري الذي سببته االنبعاثات الكربونٌة والؽازٌة وخصوصا تلك التً تنجم عن استخدام الطاقة التقلٌدٌة.
وقد نبه هذا الخطر الى ضرورة اتباع الدول مختلؾ الوسائل لحماٌة البٌئة ومن اهم تلك الوسائل هً تفعٌل
السٌاسة الضرٌبٌة بالشكل الذي ٌحقق هذا الهدؾ .لكن بما ان الضرٌبة تعد من المعالم االساسٌة المعبرة عن
سٌادة الدولة لذلك نرى ان هذه السٌاسة كانت متباٌنة بٌن الدول فمنها من ركنت فً ذلك الى تقدٌم حوافز
ضرٌبٌة فً اطار الضرائب التقلٌدٌة مثل ضرٌبة الدخل او الكمارك او الضرٌبة على القٌمة المضافة او
ؼٌرها لتشجٌع الشخص على استخدام ادوات صدٌقة للبٌئة او االستثمار فً نشاط ؼٌر مضر بالبٌئة ،فً
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حٌن ذهبت دول اخرى الى استحداث ضرائب جدٌدة ؼٌر تقلٌدٌة خاصة بالبٌئة أسمتها (ضرٌبة الطاقة)
والتً هً صورة من صور الضرائب البٌئٌة .وسوؾ نتكلم هنا عن السٌاسة الضرٌبٌة لحماٌة البٌئة
متعرضٌن بشكل تفصٌلً لفرض ضرٌبة الطاقة فً المطلب األول بعدها ضرٌبة مستحدثة فً حٌن
نتعرض فً الثانً للحوافز الضرٌبٌة التً تجد موطنها فً الضرائب التقلٌدٌة.
المطلب االول
فرض ضرٌبة الطاقة
ذهبت الكثٌر من دول العالم وبؽٌة المحافظة على البٌئة إلى اتباع سٌاسة ضرٌبٌة تتضمن فرض
ضرٌبة الطاقة والتً تعد من الضرائب الحدٌثة ولتوضٌح هذا الفرض البد ان نحدد مفهوم ضرٌبة الطاقة
وتطور االهتمام بهذه الضرٌبة على المستوى الدولة وتطبٌقاتها فً التشرٌعات المقارنة وذلك فً ثالثة
فروع متتابعة.
الفرع األول
مفهوم ضرٌبة الطاقة
تعد ضرٌبة الطاقة إحدى أنواع الضرائب البٌئٌة التً تفرضها الدول لحماٌة البٌئة وأكثرها رواجا
فً التطبٌ قات التشرٌعٌة المختلفة اذ لها تؤثٌر كبٌر فً تقلٌل حجم التلوث فً المناخ ولتحدٌد مفهوم هذا النوع
من الضرائب ال بد أن نشٌر ابتداء إلى أن الفقه اختلؾ بشان تعرٌؾ الضرائب البٌئٌة بشكل عام إلى
مذهبٌن وهذا االختالؾ نعتقد انه ٌنصرؾ إلى ضرٌبة الطاقة كونها إحدى أنواع الضرائب البٌئٌة فمنهم من
أراد ان ٌخلع علٌها (اي الضرائب البٌئٌة) ذات التعرٌؾ المعتمد بالنسبة للضرٌبة بشكل عام والذي هو
اقتطاع نقدي ٌدفعه الشخص جبرا الى الدولة بدون مقابل لتؽطٌة نفقاته المختلفة .ومن ثم فانه باالستناد إلى
هذا التعرٌؾ عرفت الضرٌبة البٌئٌة بؤنها إلزام الممول جبرا وبصفة نهائٌة وبدون مقابل بدفع مبلػ نقدي
محدد للدولة بقصد حماٌة البٌئة50.اما المذهب الثانً فان أصحابه ذهبوا إلى تعرٌؾ هذه الضرٌبة بحسب
المناسبة التً كانت سببا فً فرضها فعرفوها بؤنها تلك الضرائب المفروضة على الملوثٌن الذٌن ٌحدثون
اضرار ا بالبٌئة من خالل نشاطاتهم االقتصادٌة المختلفة الناجمة عن منتجاتهم الملوثة واستخدامهم لتقنٌات
انتاجٌة مضرة للبٌئة 59.ال بل ذهب البعض الى الؽلو فً ذلك بحٌث عرفوا الضرٌبة البٌئٌة بتعارٌؾ مختلفة
ترتبط بطبٌعة المادة التً تفرض علٌها كالؽازات المنبعثة التً تفرض علٌها ضرٌبة االنبعاثات او بعض
السلع االستهالكٌة كالبنزٌن التً ٌترتب على استخدامه االضرار بالبٌئة حٌث تفرض علٌه ضرٌبة هً
68
ضرٌبة البنزٌن او الوقود.
وبهذه المناسبة نجد ان منظمة التعاون والتنمٌة االقتصادٌة عرفت الضرٌبة البٌئٌة بذات التعرٌؾ
الذي تبناه الفرٌق الثانً وهً بانها دفعات مالٌة اجبارٌة ؼٌر مردودة تدفع الى الحكومة مفروضة على
61
قواعد الضرٌبة على اعتبار ان هذه الدفعات صلة معٌنة بالبٌئة.
ومن جانبنا نرى ان الضرٌبة البٌئٌة وان كانت حدٌثة النشؤة وخاصة بالبٌئة اال ان هذا ال ٌعنً
تمٌٌزها بتعرٌؾ ٌختلؾ عن ذلك الذي ٌتبع فً الضرٌبة العامة فهً ككل ضرٌبة من الضرائب سواء كانت
مباشرة ام ؼٌر مباشرة تحمل نفس الصفات العامة للضرٌبة وهً انها مبلػ نقدي ٌدفعه الشخص جبرا للدولة
وبدون مقابل لتؽذٌة نفقاتها المختلفة.فهذا التعرٌؾ ٌمكن ان ٌنطبق على اٌة ضرٌبة ومنها الضرٌبة البٌئٌة
على اساس انها(اي األخٌرة) تفرض بشكل نقدي وجبري وبدون مقابل من قبل الدولة لتؽذٌة نفقاتها العامة،
15

وهً اصالح البٌئة وحماٌتها من التلوث .وبالمقابل لكل ذلك ٌمكن ان تعرؾ كل ضرٌبة من الضرائب
بحسب المناسبة التً تفرض فٌها والواقعة القانونٌة لفرضها فمثال ٌمكن تعرٌؾ الضرٌبة الكمركٌة بانها تلك
المفروضة على السلع التً تتجاوز حدود الدولة الكمركٌة خروجا ودخوال  ،كما ٌمكن تعرٌؾ ضرٌبة الدخل
بانها المفروضة على الدخول واإلرباح التً ٌحصل علٌها الشخص من انشطته االقتصادٌة خالل فترة زمنٌة
معٌنة ،او ضرٌبة االنتاج بؤنها المفروضة على انتاج السلع والخدمات.اذا لٌس بالعسٌر تعرٌؾ اي نوع من
انواع الضرائب بحسب المناسبة التً تفرض فٌها ولكن هذا ال ٌعنً ان ٌكون هذا التعرٌؾ متعارضا مع
التعرٌؾ العام للضرٌبة والذي اشرنا الٌه سابقا .وهذا االمر ٌنطبق على الضرٌبة البٌئٌة فهً ٌمكن تعرٌفها
بحسب من اسبة فرضها بانها مبلػ نقدي تحصل علٌه الدولة من الوحدات االقتصادٌة التً تسبب نشاطاتها
تلوٌث البٌئة كما ٌمكن تعرٌؾ ضرٌبة الطاقة بانها الضرٌبة التً تفرض على العملٌات االقتصادٌة المتعلقة
بمصادر الطاقة االحفورٌة والتً تسبب اضرار بالبٌئة سواء عند استكشافها او استخراجها او انتاجها او
تداولها او استهالكها او ؼٌر ذلك او هً كما عرفها البعض من الفقه الضرٌبة التً تفرض على اي مرحلة
من مراحل النشاط التً تتعلق بؤنواع الوقود االحفوري من انتاج للمادة االولٌة او تحوٌل لها او نقلها او
توزٌعها ،62لكن هذا تعرٌؾ خاص ال ٌتعارض مع تعرٌفها بانها مبلػ نقدي جبري تفرضه الدولة على
االشخاص بؽٌة تؽطٌة االعباء العامة ،وان ادعى البعض بان فً الضرائب االخرى ٌتعامل معها المشرع
وفق قاعدة عدم تخصٌص االٌرادات بٌنما فً الضرٌبة البٌئٌة ومنها ضرائب الطاقة تخرج عن هذه
القاعدة.63نقول ان تخصٌص مورد ضر ٌبً معٌن لتؽذٌة نفقة معٌنة ال ٌخل بوصفها بانها ضرٌبة الن الكثٌر
من الضرائب ٌخصص المشرع اٌراداتها لتموٌل عبء مالً محدد دون ان ٌدعً احد امكانٌة إخراجها عن
نطاق او مفهوم الضرٌبة كتخصٌص ضرٌبة االٌرادات العقارٌة للهٌئات المحلٌة فً المحافظات اذ ان عدم
تخصٌص اٌرادات الضرٌبة لٌس من العناصر االساسٌة للضرٌبة بل هً من صفاتها العامة التً ٌمكن
الخروج علٌها.
ومن الجدٌر بالذكر ان ضرٌبة الطاقة تؤخذ عادة صورتٌن هما:
أ -ضرٌبة الوقود :تتخذ هذه الضرٌبة من المصدر األساس للطاقة وعاء لها إثناء إنتاجه واستهالكه إي
إنها تفرض على كمٌة الطاقة نفسها المستهلكة والمنتجة بؽض النظر عن محتواها من ؼاز ثانً أكسٌد
الكربون كما لو فرضت بمقدار دوالر لكل برمٌل نفط وهً تعد من الضرائب التً أشٌع استخدامها فً
الكثٌر من دول العالم السٌما الدول الصناعٌة الكبرى منذ سبعٌنات القرن الماضً مثل دول االتحاد
األوربً وبعض الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وؼٌرها وابتؽت من ورائها زٌادة االٌرادات الضرٌبٌة وتشجٌع
المستهلكٌن على استخدام وقود ؼٌر مضر بالبٌئة.
ب -ضرٌبة الكربون :تتخذ هذه الضرٌبة من المصدر األساس للطاقة وعاء لها حٌث إنها تفرض بشكل
إضافة إلى سعر الوقود تتناسب مع كمٌة الكربون المنبعثة منه عند حرقه واستهالكه ولهذا تختلؾ عن
سابقتها بؤنها تركز على نسبة الكربون فً الوقود 64.وتعد هذه الضرٌبة من الضرائب الحدٌثة التً اثارت
جدل بٌن الدول الصناعٌة الكبرى او بٌن هذه الدول والدول البترولٌة.
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الفرع الثانً
تطور االهتمام بضرٌبة الطاقة
بدأ السٌاسٌون واالقتصادٌون ٌشعرون بجدٌة وخطورة حدوث تؽٌٌرات مناخٌة سلبٌة دائمة تإثر على
الحٌاة فً كوكب ،فقد هدد علماء المناخ والبٌئة من ان تراكم ثانً اكسٌد الكربون وؼٌره من الؽازات قد
ٌإدي الى ارتفاع كلً فً درجة حرارة االرض وتؽٌٌرات مناخٌة اخرى على قدر كبٌر من الخطورة خالل
القرن الواحد والعشرٌن .وقد ربط ؼالبٌة العلماء بٌن المخاطر المناخٌة المشار إلٌها وارتفاع استهالك الطاقة
خاصة تلك التً ٌكون مصدرها الفحم والؽاز والبترول.
وقد أقرت المفوضٌة األوربٌة فً بروكسل فً ماٌو  1992اقتراح رسمً بفرض ضرٌبة على
الكربون والطاقة بزعم أن هذه الطرٌقة تمثل جزءا من حرب المجموعة األوربٌة ضد انبعاث الؽازات
الدفٌنة وارتفاع درجة حرارة كوكب األرض واستندت المفوضٌة األوربٌة إلى العدٌد من المبررات فً
اقتراحها لفرض هذه الضرٌبة وكان من أبرزها ما ٌلً:
 -1أن السبب الرئٌس الحتمال ارتفاع درجة حرارة األرض وما ٌنتج عن ذلك من مشاكل هو تركز
ؼاز ثانً أكسٌد الكربون الناتج عن زٌادة حرق أنواع الوقود االحفوري فً الؽالؾ الجوي ،ولما كانت
مصادر هذا الؽاز معروفة والتحكم فٌها ممكن فان فرض ضرٌبة على المحتوى الكربونً ألنواع الطاقة
االحفورٌة ٌبرر الرؼبة فً الحد من االستهالك وبالتالً خفض انبعاث ؼاز ثانً أكسٌد الكربون.
 -2أن هذه الضرٌبة سوؾ تإدي إلى خفض انبعاث ؼاز ثانً أكسٌد الكربون ألنها ستفرض على
المحتوى الكربونً لمصدر الطاقة وهذا من شؤنه أن ٌعدل فً األسعار النسبٌة ألنواع الوقود االحفوري
فٌحل الوقود األقل تلوٌثا محل الوقود األكثر تلوٌثا.
 -3أن هذه الضرٌبة سوؾ تإدي إلى زٌادة مصادر الطاقة النظٌفة ،إذ إن تعدٌل الضرٌبة لألسعار
النسبٌة ألنواع الوقود االحفوري ٌإدي إلى زٌادة تكالٌؾ الطاقة المعتمدة على هذا الوقود بالمقارنة على
تلك التكالٌؾ التً ٌمكن أن تتحقق بإنتاج مصادر الطاقة المتجددة وهذا ٌإدي إلى تحول المنتجٌن
65
والمستثمرٌن من مجال الطاقة التقلٌدٌة إلى مجال الطاقة المتجددة بشكل تدرٌجً.
هذا ولقد القت ضرٌبة الطاقة معارضة من قبل الدول البترولٌة السٌما دول مجلس التعاون الخلٌجً
على أساس إن فرض هذه الضرٌبة سوؾ ٌإثر على كمٌة مبٌعاتها وعلى عائداتها النفطٌة 66.اذ ترى هذه
الدول ان الدول المستهلكة لمصادر الطاقة االحفورٌة السٌما النفط استخدمت قضٌة حماٌة البٌئة ذرٌعة
لفرض ضرائب جدٌدة على هذا النوع من مصادر الطاقة وهو ما ٌشكل تحدٌا للصناعات النفطٌة للدول
المنتجة ألنها ستعمل على تقلٌل المٌزة التنافسٌة للصادرات النفطٌة مع مصادر الطاقة االخرى التً تتلقى
دعم من الدول الصناعٌة الكبرى مثل الطاقة المتجددة والطاقة النووٌة مما ٌإثر ذلك على مداخٌل الدول
النفطٌة ومن ثم ٌقلل من حجم استثماراتها وكان ابرز مبررات الرفض التً ساقتها الدول النفطٌة لضرائب
الطاقة هً :64
 -1ان ؼاٌة الدول المستهلكة من فرض ضرائب الطاقة لٌس حماٌة البٌئة كما ٌعلن عنها وانما التؤثٌر
على مصدر حٌوي من مصادر الطاقة التً تملكها الدول المنتجة للبترول والؽاز الطبٌعً وداللة ذلك ان هذه
الدول فً الوقت الذي تفرض ضرائب الطاقة على النفط والؽاز الطبٌعً بالنظر لما تسببها من انبعاثات
تضر بالبٌئة فإنها ال تفرض مثل هذه الضرائب على انواع اخرى من مصادر الطاقة الدفٌئة وهو الفحم بل
وتقدم الدعم المالً لالستثمار فٌه مع انه ٌشكل اكثر انواع الوقود االحفوري اضرارا بالبٌئة .فحجم
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الضرائب فً االتحاد االوربً تتراوح بٌن % 02- %62من سعر الؽازولٌن والدٌزل اما فً الوالٌات
المتحدة االمرٌكٌة فان الضرائب على الؽازولٌن هً  %31من سعرها اما بالنسبة للدٌزل فإنها تمثل %42
،اما الٌابان فان الضرائب تمثل  %56على الؽازلٌن و  %43على الدٌزل ،فً حٌن ال تفرض هذه الدول
اٌ ة ضرائب على الفحم بل ٌلقى دعما مالٌا منها وصل الى ما ٌقارب تسعة ملٌار دوالر وهذا ٌإدي الى
تشوٌه سوق الطاقة وٌجعل النفط فً بٌئة ؼٌر تنافسٌة بفرض ضرائب علٌه تحت ذرٌعة حماٌة البٌئة.
ومن جانب آخر عابت الدول المنتجة للنفط على الدول الصناعٌة بانها تبؽً التخفٌؾ من اثر التلوث
البٌئً التحول من الوقود االحفوري الى مصادر الطاقة االخرى وخاصة النووٌة رؼم ان الطاقة النووٌة تعد
مصدرا ؼٌر آمن فً الوقت الحاضر وملوث للبٌئة بشكل كبٌر من خالل النفاٌات الناتجة عن المفاعالت
النووٌة والمشاكل البٌئٌة التً تواكب عملٌات التخلص منها فضال عن ارتفاع تكلفة تفكٌك ودفن المفاعل بعد
انتهاء الصالحٌة والتخلص من النفاٌات والمواد المشعة اثناء تشؽٌل المفاعل .
 -2وحتى لو تم فرض هذه الضرٌبة فانه سوؾ ال تحقق الهدؾ المنشود منها بحسب وجهة نظر الدول
النفطٌة فً تثبت ؼاز ثانً اوكسٌد الكربون ،وهو ما اعترفت به المجموعة االوربٌة بان تطبٌق ضرٌبة
الطاقة لن ٌإدي الى استقرار مستوى انبعاث الكربون عند مستوى سنة  1992ولكً ٌتحقق هذا الهدؾ فان
الضرٌبة ٌجب ان تكون لعام  2885فً مجموع الدول الصناعٌة ودول اسٌا  34دوالر للبرمٌل الواحد
وحوالً  54دوالر للبرمٌل فً عام  2818وهذا ٌعنً تراجعا تراكمٌا من دخل دول منظمة االوبك حتى
عام  2818بؤكثر من ترٌلٌون دوالر .
 -3ان فرض ضرائب الطاقة ٌإدي الى زٌادة إٌرادات الدول المستهلكة للنفط بشكل كبٌر جدا ٌتجاوز ما
تحصل علٌه الدول المنتجة من اٌرادات وهذا ما ٌشٌر إلى ان هدؾ الدول الصناعٌة الكبرى من وراء فرض
ضرٌبة الطاقة مالً اكثر مما هو بٌئً ،اذ ان سعر برمٌل النفط حتى لو انخفض فان الدول المستهلكة ال
تسمح بانتقال هذا االنخفاض الى المستهلك النهائً وتطبٌقا لذلك كان ٌتراوح سعر البرمٌل الواحد من النفط
عند وصوله الى المستهلك النهائً فً دول االتحاد االوربً بٌن  92دوالر عام  1992و 05.2عام 1993
و 93دوالر عام  1990فً حٌن لم ٌتجاوز سعر انتاجه وبٌعه 28دوالرا فً تلك الفترة وهو ما زاد من
حجم االٌرادات الضرٌبٌة التً تحصل علٌها الدول المستهلكة للنفط بالقٌاس الى ما كانت تحصل علٌه الدول
المنتجة ولذلك اشارت تقارٌر دقٌقة بؤنه فً عام  1996حصلت الدول الصناعٌة من هذه الضرائب ما
ٌقارب  248ملٌار دوالر بٌنما بلػ مجموع رٌع اقطار االوبك من النفط حوالً  105ملٌار دوالر فً العام
ذاته.
وتجدر االشارة إلى ان هنالك بعض الدول الكبرى قد وقفت بالضد من ضرٌبة الكربون على وجه
الخصوص مثل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والٌابان على الرؼم من عدم تحفظها على ضرٌبة الوقود
وهً نقطة الخالؾ بٌن هاتٌن الدولتٌن ودول االتحاد األوربً الن هاتٌن الدولتٌن ترٌان ان فرض ضرائب
الكربون سٌإدي إلى اإلضرار بمصالح أصحاب الصناعات الكبرى لدٌها مما ٌإثر ذلك على مستوى النمو
االقتصادي ككل ولذلك اشترطت المجموعة األوربٌة فً مإتمر كٌوتو  1994لسرٌان ضرٌبة الكربون ان
تقوم الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والٌابان باتخاذ نفس اإلجراءات المالٌة المتبعة فً الدول األوربٌة واال
سٌإدي ذلك الى انتقال المستثمرٌن الى هاتٌن الدولتٌن باعتبار ان ما ٌتحملونه من اعباء مالٌة فٌهما هً اقل
60
لعدم فرض ضرائب الكربون وقد عارضت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ذلك.
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وفً راٌنا ان معارضة بعض الدول الكبرى لضرٌبة الكربون دون ضرٌبة الوقود هو الن االولى
تإثر بشكل مباشر على المستثمرٌن فً مجال النفط والؽاز واصحاب رإوس االموال الضخمة ومالكً
الصناعات الكبرى الذٌن ٌكون لهم دور كبٌر فً صناعة القرار السٌاسً ومن ثم االقتصادي فً هذه الدول
فً ظل فلسفة النظام الرأسمالً ومن ثم فان فرض هذه الضرٌبة ٌتعارض مع مصالحهم االقتصادٌة بٌنما
ضرٌبة الوقود ٌتحملها بشكل نهائً المستهلك وحتى لو فرضت على المنتجٌن فانهم ٌستطٌعون نقلها الٌه
السٌما وان الوقود ٌعد من السلع التً ٌكون الطلب علٌها ؼٌر مرن.
الفرع الثالث
تطبٌقات ضرٌبة الطاقة فً التشرٌعات المقارنة
القت ضرٌبة الطاقة اهتماما كبٌرا من لدن الكثٌر من دول العالم إال أن هذا االهتمام كان متفاوتا بٌن
هذه الدول انعكس على التشرٌعات التً تبنتها بشكل فعلً ،ففٌما أبدت أوربا رؼبتها فً فرضها على
االنبعاثات الناجمة عن استخدام الطاقة االحفورٌة رفضت ذلك الدول المنتجة للنفط كما اعترضت علٌها
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بدعوى أن فرض مثل هذه ضرٌبة سٌعرقل استمرار التنمٌة االقتصادٌة فً العالم
بؤسره 69.هذا مع العلم ان الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وأوربا تعدان من أكثر الدول التً تنتج الكربون
المضر بالبٌئة ففٌما تتسبب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بإنتاج %21من إجمالً صادرات ؼازات البٌت
الزجاجً فً العالم ،فان أوربا تتسبب بإنتاج  %14من هذه اإلصدارات 48وسوؾ نبٌن هنا موقؾ بعض
التشرٌعات من ضرٌبة الطاقة وحسب االتً:

اوال -:تطبٌق ضرٌبة الطاقة فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة
على الرؼم من كون الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة من أكثر الدول المسببة للتلوث من خالل استخدام
مصادر الطاقة المختلفة السٌما التقلٌدٌة إال إنها لم تكن متفاعلة بشكل كبٌر مع فرض ضرٌبة الطاقة وسبب
ذلك ٌعود إلى كونها دولة نفطٌة وتخشى من أن فرضها سٌرفع أسعار البترول والوقود ومن ثم ٌقلل ذلك من
مستوى التنمٌة االقتصادٌة .اذ لم ٌوافق الكونجرس األمرٌكً على مشروع قدمه الرئٌس نٌكسون عام
ٌ 1942تعلق بفرض ضرٌبة فدرالٌة على إصدارات أكسٌد الكبرٌت التً تنتجها المحطات الحرارٌة لتولٌد
الكهرباء والمصانع والتدفئة المنزلٌة ومع ذلك فان ضرٌبة الطاقة كانت محل اهتمام بعض الوالٌات
األمرٌكٌة ومنها والٌة مٌنسوتا إذ أصدرت فً عام  1996قانون سمً بقانون الكفاءة االقتصادٌة وتخفٌض
التلوث الذي ٌقوم على العناصر اآتٌة :
 فرض ضرٌبة مقدارها ( )58دوالر على كل طن من الوقود والكهرباء ٌستهلك فً الوالٌة. فرض ضرٌبة بذات المعدل على الكهرباء المولدة من المفاعالت النووٌة. اعفاء الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة مثل الرٌاح والمٌاه من هذه الضرٌبة.كما تضمن هذا القانون باإلضافة الى ذلك خفض فً أسعار الضرائب العقارٌة والضرٌبة على ارباب
العمل والعاملٌن باإلضافة الى منح اعانات مالٌة للعائالت محدودة الدخل بؽٌة االحتفاظ بقدرتها على
41
استهالك الوقود والتدفئة.
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ثانٌا -:تطبٌق ضرٌبة الطاقة فً االتحاد السوٌسري
تعد سوٌسرا من الدول التً تتمتع بسجل مهم جدا فً مجال حماٌة البٌئة من خالل فرض مختلؾ
انواع الضرائب البٌئٌة على المصادر المسببة للتلوث ومنها ضرٌبة الطاقة .اذ اعدت الحكومة الفدرالٌة
قانونا لتقلٌل انبعاثات ثانً اكسٌد الكربون من خالل فرض ضرٌبة الكربون ووافق علٌه البرلمان عام
. 1999كما اعدت االحزاب السٌاسٌة ثالث تعدٌالت دستورٌة متعلقة بضرائب الطاقة وجمعت التوقٌعات
المطلوبة لوضع هذه المبادرات فً حٌز االقتراح ،وفً نفس الوقت راجع البرلمان والحكومة تشرٌعات
42
الطاقة واعدت تعدٌالت لنظم الضرائب الفدرالٌة وقد قدمت هذه االقتراحات لالقتراع علٌها عام .2888
ثالثا -:تطبٌق ضرٌبة الطاقة فً السوٌد
تمثل السوٌد اول دولة تطبق سٌاسة تؽٌٌر بوصلة النظام الضرٌبً من ضرٌبة الدخل الى ضرٌبة
الطاقة والتلوث فعلى الرؼم من فرض ضرٌبة الوقود منذ عام  1944اال انها استحدثت ضرٌبة جدٌدة
مفروضة على ثانً اكسٌد الكربون عام  431991حٌث فرضت على اساس المحتوى المتوسط من الكربون
فً مختلؾ انواع الوقود االستخراجً وهً بحسب الترتٌب الفحم والبترول والؽاز الطبٌعً ،وقد ترتب
على هذه الضرٌبة ان ارتفع سعر البنزٌن مما حدا بالمشرع السوٌدي الى تخفٌض الضرٌبة على الدخل عام
 1992والضرٌبة على القٌمة المضافة عام  1993وساهمت هذه الضرٌبة فً تخفٌض نسبة االصدارات
44
الملوثة بنحو  %4-3فً ؼضون عامٌن بعدما كانت فً تسارع مستمر.
رابعا-:تطبٌق ضرٌبة الطاقة فً فرنسا
لم تركز فرنسا على ضرٌبة الطاقة مثلما فعلت ؼٌرها من الدول االوربٌة االخرى وان كانت قد
قننت ضرائب اخرى معنٌة بالحفاظ على البٌئة ،ولكن ٌشٌر الكتاب الى حصول تؽٌٌر جوهري فً الموقؾ
الدولً والسٌاسً من ضرٌبة الطاقة على وجه الخصوص والضرٌبة البٌئٌة على وجه العموم تمخض عن
ذلك عقد اجتماع فً بارٌس ألكثر من  088مدافع عن البٌئة فً فرنسا والعالم فً ٌومً(24و)25اكتوبر
عام  2884وقد ناقش االجتماع االجراءات الالزم اتخاذها للمحافظة عل سالمة الكون من الملوثات التً
تهدده وحضره رئٌس الجمهورٌة نٌكوال ساركوزي الذي اعلن عن برنامج شامل للبٌئة لتصبح فرنسا
خضراء خالل عشر سنوات.ومع ذلك فان فرنسا فرضت عدة ضرائب للحد من التلوث من الناحٌة العملٌة
وكان من اهمها ضرٌبة الطاقة واالنبعاثات ومثلت ضرٌبة الطاقة اهمٌة كبٌرة فٌما ٌتعلق بالضرائب الداخلٌة
على الدخول النفطٌة  ،كما فرضت ضرٌبة على الهٌدروكربونات اال ان هذه الضرائب صدرت ضمن قانون
الكمارك الفرنسً كما طبقت ضرٌبة على الدخول النفطٌة بؤسعار متنوعة بحسب طبٌعته واستعماله ،واخٌرا
فرضت الضرٌبة على الطاقة الكهربائٌة بمقتضى القانون رقم ()180فً 18فبراٌر عام  2888وعدل فً 3
45
ٌناٌر  2883حٌث فرضت هذه الضرٌبة على الخدمات الكهربائٌة وعلى التورٌدات الكهربائٌة.
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المطلب الثانً
منح الحوافز الضرٌبة
ٌراد بالحوافز الضرٌبة فً اطار حماٌة البٌئة مجموعة من المزاٌا التً ٌمنعها المشرع الضرٌبً
للمنتجٌن او المستهلكٌن بؽٌة تحقٌق مآرب منسجمة مع حماٌة البٌئة ولكن ما ٌمٌز هذه الحوافز عن الضرٌبة
البٌئٌة ان المشرع ٌركز فٌها على ضرائب اخرى ؼٌر ضرٌبة البٌئة بؽٌة تشجٌع المنتجٌن او المستهلكٌن
على انتاج او استخدام سلع صدٌقة للبٌئة كضرٌبة الدخل وضرٌبة الكمارك والضرٌبة على القٌمة المضافة
والضرٌبة على االنتاج وؼٌر ذلك من الضرائب التقلٌدٌة.ولعل ابرز انواع هذه الحوافز ما ٌلً :
اوال-:اإلعفاء الضرٌبً
اذ تقرر الكثٌر من الدول مجموعة من اإلعفاءات الضرٌبٌة الدائمة والمإقتة إلؼراض حماٌة البٌئة
كؤ ن ٌتم اعفاء المنشات الصناعٌة التً تستخدم تقنٌات صدٌقة للبٌئة من ضرٌبة الدخل بصورة كلٌة او جزئٌة
اوان ٌتم اعفاء المإسسة المعنٌة لمدة معٌنة من تارٌخ بدء نشاطها لمساعدتها فً انتاج منتجات تنافسٌة
مقارنة بالسلع التً تنتجها المنشات التً تستخدم تقنٌات ملوثة للبٌئة ،او ان تعفى انواع معٌنة من السلع
46
المستوردة الصدٌقة للبٌئة من الضرٌبة الكمركٌة وؼٌر ذلك.
ثانٌا -:خصم التكالٌف واستخدام نظام اإلهالك المعجل:
وٌكون ذلك بالسماح بخصم جمٌع التكالٌؾ الرأسمالٌة التً ٌتحملها المنتج فً سبٌل استخدام مكائن
وآالت صدٌقة للبٌئة .او استخدام نظاما لالندثار بطرٌقة االهالك المعجل حٌث سمح لمالك المنشاة تنزٌل تلك
التكالٌؾ فً مدة اقصر من العمر الحقٌقً لألصول الرأسمالٌة المستخدمة فً منع التلوث او االالت
واألجهزة المستخدمة فً اؼراض حماٌة البٌئة والمحافظة علٌها ،او منح المنشاة تنزٌال اضافٌا الندثار
اصولها الرأسمالٌة ذات العالقة بجعل المنتجات او العملٌة االنتاجٌة موافقة للبٌئة كؤن ٌتم منحها تنزٌال بنسب
معٌنة من قٌمة االصول فً السنة االولى اضافة الى نسبة التنزٌل العادي الندثار تلك االصول.44علما ان هذا
التنزٌل عادة ما ٌخصم من ربح المنشاة الخاضع لضرٌبة الدخل.وفً هذه المناسبة نجد تطبٌقا لذلك فً
سنؽافورة حٌث سمح قانون ضرٌبة الدخل فٌها لشركات االستثمار خصم جمٌع النفقات الرأسمالٌة التً
تتحملها فً ؼضون سنة واحدة بدال من ثالثة سنوات اذا كان استثمارها ٌنصب على مجاالت الطاقة الصدٌقة
40
للبٌئة.
ثالثا -:تطبٌق أسعار ضرٌبٌة منخفضة :
تعد من بٌن الحوافز الضرٌبٌة هً اخضاع المنتجٌن الذٌن ٌستخدمون اسالٌب ؼٌر ملوثة فً عملٌة
االنتاج ألسعار ضرٌبٌة منخفضة قٌاسا باألسعار العادٌة التً تخضع لها بقٌة المنشات او المكلفٌن بصورة
49
عامة.
رابعا-:استرداد الضرٌبة :
وٌتحقق ذلك عندما ٌجٌز المشرع الضرٌبً بإعادة مبلػ الضرٌبة الذي دفعه الشخص فً السابق عند
اعادته السلعة التً دفع عنها تلك الضرٌبة وانتهت صالحٌتها بفعل االستخدام الى الجهات المعنٌة إلعادة
تصنٌعها مرة ثانٌة .وؼاٌة المشرع من ذلك هو المساهمة فً تشجٌع االشخاص على التقلٌل من المخلفات
السلعٌة المضرة بالبٌئة ومن ذلك قٌام كل من السوٌد والنروٌج المتعاقدٌن على شراء السٌارات الجدٌدة بدفع
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ضرٌبة تتخذ شكل ودٌعة ال ترد اال بعد تسلٌم السٌارة عند انتهاء صالحٌتها الستخدامها من قبل المنشات
المتخصصة فً مجال معالجة هٌاكل السٌارات والهدؾ فً ذلك هو الحد من ظاهرة السٌارات المتروكة فً
08
الخالء وبهذه الوسٌلة تم استعادة حوالً ( ) %98من السٌارات ؼٌر الصالحة لالستخدام .

الفصل الثالث
اثر السٌاسة الضرٌبٌة فً حماٌة البٌئة على االستثمار فً الطاقة
من البدهً القول ان اثار السٌاسة الضرٌبٌة المتعلقة بحماٌة البٌئٌة سواء كانت بشكل فرض ضرٌبٌة
الطاقة او تقدٌم الحوافز الضرٌبٌة تتجلى فً مجال االستثمار بالطاقة بحسب نوع الطاقة المراد تشجٌع
االستثمار فٌها بٌن كونها طاقة تقلٌدٌة ام طاقة متجددة.
المبحث االول :
اثر الضرائب البٌئٌة على االستثمار فً مجال الطاقة المتجددة
تإثر السٌاسة الضرٌبٌة التً تتبعها الدول فً مجال حماٌة البٌئة اٌجابا على االستثمار فً مجال
الطاقة المتجددة سواء تمثلت تلك السٌاسة بتقدٌم حوافز ضرٌبٌة ام بفرض ضرائب الطاقة ال بل انه ثمة
مشتركات بٌن السٌاسة الضرٌبٌة فً حماٌة البٌئة والسٌاسة الضرٌبٌة فً تشجٌع االستثمار فً الطاقة ومن
بٌن ابرز تلكم المشتركات هً انه ٌمكن استخدام الحوافز الضرٌبٌة فً تشجٌع االستثمار بالطاقة أو فً
تحقٌق رؼبة الدولة بحماٌة البٌئة ،اذ فً كال األمرٌن ٌإدي المشرع إلى تحقٌق هدؾ واحد من خالل اي
أداة من األدوات التً تنطوي علٌها هذه الحوافز سواء تمثلت باإلعفاء من الضرٌبة او تخفٌض سعر
الضرٌبة او خصم االندثار المعجل او ؼٌرها ،فلو أخذنا مثال اإلعفاءات الضرٌبٌة لوجدنا ان التطابق بٌن
تشجٌع االستثمار بالطاقة وحماٌة البٌئة ٌتحقق من خالل تقرٌر إعفاءات ضرٌبٌة لالستثمار فً الطاقة
المتجد دة وهذا النوع من االستثمار ٌحقق فً ذات الوقت حماٌة البٌئة ،على أساس انه سٌعمل على التشجٌع
نحو توسٌع وتطوٌر النشاط االقتصادي الذي ٌعتمد على الطاقة النظٌفة ومن ثم سٌساهم ذلك فً معالجة
مشاكل تلوث البٌئة ولذلك أفضل من استؽل هذه األداة هً الدول الصناعٌة ،اذ قامت المانٌا بإعفاء المنشات
التً تستخدم معدات صدٌقة للبٌئة او موفرة للطاقة من ضرٌبة البترول بشكل كامل بشرط ان تكون معدالت
االستخدام الشهرٌة او السنوٌة للطاقة  %48او اكثر.01اما الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فإنها عملت بعض
الوالٌات فٌها على منح مثل هذه اإلعفاءات او التسهٌالت الضرٌبٌة لالستثمار فً الطاقة المتجددة فً حٌن
أبقت الضرائب على حالها فً الطاقة التقلٌدٌة الناجمة عن الوقود االحفوري او الطاقة النووٌة ،وهذا ما
شجع المستثمرٌن على التحول من الطاقة التقلٌدٌة إلى الطاقة النظٌفة على أساس ان تكالٌؾ إنتاجها اقل
بسبب عدم خضوعها ألي عبء ضرٌبً او خضوعها لعبء ضرٌبً اقل،وبالنتٌجة فان الفائدة كانت
لمصلحة البٌئة بتقلٌل حجم االنبعاثات المسببة لالحتباس الحراري او الملوثة للبٌئة .ولذلك نجد ان
المستثمرٌن فً مجال الطاقة النووٌة كانوا من اشد المعارضٌن لهذه السٌاسة الضرٌبٌة 02على أساس ان
تقرٌر إعفاءات ضرٌبٌة لالستثمار فً مصادر الطاقة المتجددة واإلبقاء على حالها فً مصادر الطاقة
النووٌة ٌإدي الى زٌادة ارباح المستثمرٌن فً الطاقة النظٌفة من جانبٌن :االول هو انخفاض حجم التكالٌؾ
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بسبب اإلعفاء الضرٌبً وهذا ما ٌإدي الى زٌادة الربح .اما الثانً مرتبط بانعكاس الضرٌبة على سعر
السلعة المستهلكة ،اذ إعفاء المستثمرٌن فً انتاج الطاقة المتجددة من الخضوع للضرٌبة سٌساهم فً جعل
السلعة المنتجة من مصادر هذه الطاقة كالكهرباء مثال ارخص من تلك المنتجة من المنشات العاملة بالطاقة
النووٌة وهو ما ٌعنً تحوٌل رؼب ات المشترٌن من استهالك الثانٌة لصالح االولى ومن ثم ٌإدي ذلك الى
مضاعفة ارباح المستثمرٌن فً مجال الطاقة المتجددة .
ولكن من جانب آخر ان هذه المٌزة التً ٌتمتع بها المستثمرون االجانب ربما تتالشى اذا ما بقوا
خاضعٌن للضرٌبة فً الدولة االم ،ومن ثم فان اإلعفاء الذي تقرره الدولة المضٌفة ال ٌكون له اي اثر سوى
انها سٌقلل من حجم اٌراداتها الضرٌبٌة لصالح الدولة االم ،أي بمعنى آخر ستبقى تكالٌؾ هذا المستثمر
مرتفعة وان كانت اقل من تلك التً ٌتحملها المستثمر فً مصادر الطاقة التقلٌدٌة او الطاقة النووٌة وهذا ما
ٌوجب عقد اتفاقٌات تتالفى االزدواج الضرٌبً على النحو الذي ذكرناه سابقا.
ومن جانب آخر استخدمت الدول الصناعٌة نظام االستهالك المعجل لتحقٌق هدفٌن اساسٌٌن هما
تشجٌع االستثمار فً الطاقة وحماٌة البٌئة ومن بٌن تلك الدول هً كندا والٌابان وهولندا وسنؽافورة .ففً
كندا سمح بخصم استهالك معجل مقداره %38من حجم التكالٌؾ الفعلٌة التً ٌتحملها المستثمر فً مجال
الطاقة المتجددة واهم انواع االستثمار التً ٌشملها هذا النوع من الحوافز الضرٌبٌة هً انظمة التولٌد
الكهربائٌة التً تعمل بالوقود النظٌؾ وانظمة الطاقة الشمسٌة والمنشات الكهربائٌة الصؽٌرة واالنظمة
المولدة لطاقة الرٌاح وؼٌرها وقد توسع منح هذه الحوافز الى استثمارات اخرى متعلقة بالطاقة فً عام
 2881بحٌث شملت االستثمارات الخاصة بمصانع الصلب التً تعمل على طاقة مولدة بمعدات صدٌقة
للبٌئة ،باإلضافة الى كل ذلك لم ٌعد ٌقتصر االستهالك المعجل على التكالٌؾ المادٌة التً ٌتحملها المستثمر
بل امتد لٌشمل اطفاء التكالٌؾ ؼٌر الملموسة التً ٌتحملها المشروع مثل تكالٌؾ دراسة الجدوى وتكالٌؾ
التفاوض والموافقة على الموقع واالستشارات الفنٌة وؼٌر ذلك  .اما فً الٌابان فان االستهالك المعجل ٌسمح
بخصم %38من التكالٌؾ التً ٌتحملها المستثمرون حسب ما بٌنه قانون حفظ الطاقة وتدوٌرها الصادر عام
 1993اذا ما كانت هذه االستثمارات متعلقة بمضخات الحرارة والتدفئة المركزٌة والقطارات الكهربائٌة
والسٌارات منخفضة االنبعاثات وانظمة الطاقة الشمسٌة والرٌاح وؼٌرها.وفً هولندا كانت من بٌن الوسائل
الضرٌبٌة للمستثمرٌن هً االستهالك المعجل والذي ٌسمح للمستثمر بخصم جزء من التكالٌؾ التً ٌتحملها
اذا ما كان استثماره منصبا على آالت ومعدات صدٌقة للبٌئة او تعمل على االستثمار فً مجاالت الطاقة
المتجددة ال بل سمح حتى باالستهالك المعجل للتكالٌؾ المدفوعة لقاء االستشارات الفنٌة التً ٌكون لها
مردود اٌجابً على البٌئة بحٌث تقلل من اآثار السلبٌة الستخدام الطاقة المضرة بهذه البٌئة .وأخٌرا ٌسمح
قانون ضرٌبة الدخل السنؽافوري لشركات االستثمار بخصم جمٌع النفقات الرأسمالٌة التً تتحملها فً
03
ؼضون سنة واحدة بدال من ثالث سنوات اذا كان استثمارها منصبا على مجاالت الطاقة الصدٌقة للبٌئة .
وٌجدر الذكر ان ما قلناه اعاله ٌكاد ٌنطبق اٌضا اذا ما تضمنت السٌاسة الضرٌبٌة فرض ضرٌبة الطاقة
سواء ضرٌبة الوقود ام ضرائب الكربون اذ فً كال الحالٌن تفرض هذه الضرائب على مصادر الطاقة
التقلٌدٌة باعتب ار ما ٌصدر عنها من انبعاثات تصلح ان ٌكون محال لهذه الضرائب بخالؾ مصادر الطاقة
المتجددة والتً توصؾ بانها مصادر نظٌفة وهو ما ٌعطً مٌزة تفضٌلٌة للمستثمرٌن فً مجال الطاقة
المتجددة تجعل ارباحهم بمستوى اعلى من المستثمرٌن فً مجال الطاقة التقلٌدٌة مما ٌشجع ذلك على
االستثمار اكثر فً هذا المٌدان .
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المطلب الثانً
اثر الضرائب البٌئٌة على االستثمار فً مجال الطاقة التقلٌدٌة
ٌبدو للوهلة االولى ان الضرائب البٌئٌة تإثر تؤثٌرا سلبٌا على االستثمار فً مجال الطاقة التقلٌدٌة
وان هذا التؤثٌر ٌتجلى بشكل واضح من خالل التعارض والتقاطع بٌن سٌاسة الدول فً تشجٌع االستثمار فً
هذا النوع من الطاقة وسٌاستها الضرٌبٌة فً حماٌة البٌئة .اذ من جانب ٌنبؽً على الدول تشجٌع المستثمرٌن
على ولوج مٌدان االستثمار بإنتاج الوقود االحفوري من ؼاز ونفط وفحم بكل مراحل عمله من اكتشاؾ
واستخراج وانتاج ون قل وتوزٌع وتسوٌق من خالل تقرٌر حوافز ضرٌبٌة مثل اإلعفاء من الضرائب
المختلفة وتخفٌض سعر الضرٌبة المطبقة على هذه االنشطة او احتساب نظام االندثار المعجل وؼٌر ذلك من
الوسائل الضرٌبٌة ،وفً ذات الوقت ٌتوجب على المشرع وبؽٌة حماٌة البٌئة استخدام سٌاسة ضرٌبٌة مناسبة
من خالل فرض ضرٌبة على هذه االنشطة لما تسببه من اضرار ملوثة بالبٌئة .ومن ثم ٌثور التساإل عن
كٌفٌة الموائمة والتوفٌق بٌن كال السٌاستٌن الضرٌبتٌن المتعارضتٌن السٌما فً الدول التً تعتمد على
مصدر طاقة واحد للحصول على االٌرادات المالٌة سواء نفط ام ؼاز ام فحم.
وقد ٌنقدح فً الذهن ان المشرع الضرٌبً ال بد ان ٌنحاز الى احدى السٌاستٌن تلك على حساب
االخرى ،فإما ان ٌشجع على االستثمار فً هذا النوع من الطاقة من خالل تقرٌر الحوافز الضرٌبٌة التً
سبق وان تكلمنا عنها وبالتالً تضحً بالهدؾ اآخر وهو حماٌة البٌئة ،او بفرض ضرٌبة بٌئٌة كضرٌبة
الطاقة لتحقٌق الهدؾ االخٌر (حماٌة البٌئة) وبالتؤكٌد ان هذا االمر سٌإثر على رؼبات المستثمرٌن فً ولوج
مٌدان االستثمار فً هذه الدولة مما ٌضطرهم الى تحوٌل انشطتهم الى دول اخرى ال تفرض مثل هذه
الضرٌبة.علما ان هذا االمر هو الذي تحقق فعال اذ قامت الكثٌر من الشركات العالمٌة الكبرى وخاصة
الهولندٌة منها فً مطلع التسعٌنات بتحرٌك ونقل مصانعها واستثماراتها بعٌدا عن دول السوق االوربٌة
المشتركة التً تعضد بشدة النواحً البٌئٌة وتفرض ضرائب عالٌة على مصادر الطاقة التقلٌدٌة الى الدول
البترولٌة التً ال تفرض مثل هذه الضرٌبة 04ومن ثم فان الدول الصناعٌة نجحت فً تصدٌر مشاكل التلوث
التً سببها االستثمار فً بلدانها الى الدول االخرى.
وفً الحقٌقة ان مثل هذا التعارض بٌن السٌاستٌن نجده بشكل ظاهر للعٌان فً الدول البترولٌة
السٌما العربٌة منها والتً تحوز على اكبر االحتٌاطات النفطٌة والؽازٌة فً العالم فهذه الدول تتبنى فً
معظمها سٌاسة ضرٌبٌة تشجع على االستثمار بالطاقة مقابل عدم تقرٌر اٌة ضرٌبة من الضرائب البٌئٌة
ومنها ضرٌبة الطاقة بمعنى ان المشرع فً هذه الدول حاد عن سٌاسة حماٌة البٌئة لصالح تشجٌع االستثمار
فً الطاقة .اذ انها كانت تبدي معارضتها  -كما اسلفنا -لفرض ضرٌبة الطاقة لما تسببه فً ارتفاع أسعار
النفط والؽاز وبالشكل الذي ٌقلل من حجم استهالكه عالمٌا وتحول المستهلكٌن الى مصادر الطاقة االقل كلفة
مثل مصادر الطاقة المتجددة وهذا ما ٌسهم فً خفض حجم اٌراداتها المالٌة وٌإثر على مستوى النمو فً
اقتصاداتها  ،كما ترى ان فرض هذه الضرٌبة سوؾ ٌحد من امكانٌات الدول النفطٌة فً تزوٌد السوق
الدولٌة بالنفط الخام والؽاز الطبٌعً لكون ان مثل هذا الفرض سٌإثر على المصدر الرئٌسً للحصول على
العملة األجنبٌة وهو ما سوؾ ٌحد من حجم استثماراتها فً هذا النوع من مصادر الطاقة فً حٌن انه ثمة
تزاٌد كبٌر فً احتٌاجات العالم الصناعً من النفط والؽاز وكانت تقدر هذه الحاجة ب()58-48برمٌل فً
الٌوم خالل العقد االول من هذا القرن مما ٌستلزم ذلك على دول اوبك استثمار ( )64ملٌار دوالر لزٌادة
الطاقة المطلوبة باإلضافة الى ( )52ملٌار دوالر للحفاظ على الطاقة االنتاجٌة الحالٌة وفقا لتقرٌر النفط
24

العالمً لعام  . 2888ومن جانب آخر قدرت هٌئة الطاقة الدولٌة فً سنة 2886انه خالل الفترة من
 2838-2881سوؾ ٌحتاج العالم الى استثمار  28ترلٌون دوالر امرٌكً فً البنٌة التحتٌة للطاقة لتلبٌة
احتٌاجات الطلب المتوقع نصٌب قطاع النفط وحده اكثر من  4ترلٌون دوالر امرٌكً فً الفترة -2885
. 05 2838ومن ثم فان توفٌر التموٌل الالزم لهذه االستثمارات سوؾ ٌصبح شبه مستحٌل وسط التراجع
المتوقع فً مداخٌل الدول النفطٌة وتفاقم العجز المالً والتجاري بسبب الدعوات الى فرض ضرائب الطاقة
السٌما ضرٌبة الكربون .
ونخلص من كل ذلك ان معظم الدول المنتجة لمصادر الطاقة االحفورٌة السٌما دول اوبك ال تحبذ
فرض ضرائب الطاقة سواء بشكل ضرائب الكربون ام ضرائب الوقود فً داخل حدودها االقلٌمٌة
وبالمقابل هً تعارض مثل هذا الفرض من قبل الدول المستهلكة لما ٌتركه ذلك من اثر سلبً على مجاالت
االستثمار فً الطاقة االحفورٌة والسٌما النفط والؽاز الطبٌعً .
وعلى الرؼم من المبررات التً تقدمها الدول المنتجة لمصادر الطاقة التقلٌدٌة السٌما العربٌة منها
لرفض ضرائب الطاقة ألثرها السلبً على االستثمار اال انه ٌنبؽً التذكٌر بضرورة ان تعً هذه الدول
بانه ثمة راي عام عالمً ٌقؾ ضد تلوث المناخ وٌإٌد اإلجراءات المتخذة للتقلٌل من نسبه وٌلقً بالمسإولٌة
على الدول النفطٌة فً تفاقم ظاهرة االحتباس الحراري حتى وصفت بؤنها تصدر التلوث للعالم ،ولذلك
ٌستلزم منها تبنً سٌاسة ضرٌبة جدٌدة تقنع الراي العام العالمً بانها حرٌصة على الحفاظ على البٌئة كما ال
ٌنبؽً بها ان تركز على االستثمار فً الموارد المادٌة على حساب االستثمار فً الموارد البشرٌة  .ومن ثم
حري بها ان تفرض ضرٌبة الطاقة لكً تحافظ على البٌئة ومن ثم الحفاظ على صحة اإلنسان
وحٌاته .06وهذا ما أقدمت علٌه إحدى الدول النفطٌة المهمة ولو بشكل جزئً وهً الجزائر التً ذهبت إلى
تفعٌل الضرائب البٌئٌة للتقلٌل من اوباء التلوث المناخً حٌث فرض المشرع فٌها العدٌد من الضرائب البٌئٌة
التً سماها خطؤ(رسوم) ومن بٌنها ضرٌبة الوقود وذلك بموجب قانون المالٌة لسنة  042882حٌث تضمن
هذا القانون فً المادة ( )30منه فرض رسم(ضرٌبة) بمقدار دٌنار واحد لكل لتر من البنزٌن الممتاز
والعادي الممتزج بالرصاص.00
وال بد من التنوٌه بان الطلب على مصادر الطاقة من النفط والؽاز الطبٌعً هو طلبا ؼٌر مرن ومن ثم
فؤن فرض ضرائب الطاقة ال ٌقلل من حجم استهالكها بشكل كبٌر اما لكون بدائلها ما زالت مرتفعة التكلفة
او تحٌطها مخاطر بٌئٌة كبٌرة او ألنها معرضة للنضوب وان الطلب علٌها فً ازدٌاد متواتر او ؼٌر ذلك
من االسباب وهو ما ٌفسر ارتفاع أسعارها فً االسواق العالمٌة .ومن جانب آخر فإننا نعتقد بان فرض هذه
الضرٌبة وان كان له تؤثٌر سلبً على االستثمار من ناحٌة اال انه ٌولد اثارا اٌجابٌة من ناحٌة اخرى وقد
بٌن ذلك بعض الفقه 09ومن ابرز الجوانب االٌجابٌة تلك ما ٌلً:
 .1ان فرض مثل هذه الضرٌبة على مجاالت االستثمار فً النفط والؽاز ال ٌقلل بالضرورة من الطلب
على هذه المصادر من الطاقة السٌما وان الطلب علٌها كما قلنا مازال طلبا ؼٌر مرن بل سٌحفز المستثمرٌن
على تبنً سٌاسة جدٌدة تقوم على استخدام مكائن وآالت صدٌقة للبٌئة تقلل من مستوى االنبعاثاث الملوثة
للبٌئة التً تعد اساسا فً فرض هذه الضرٌبة فمثال اذا فرضت ضرٌبة على انبعاثات الكبرٌت سوؾ تولد
الرؼبة لدى المنتجٌن فً استخدام فالتر او ؼٌرها من األدوات التً تقلل من نسب االنبعاثات.
 .2ان فرض ضرٌبة الطاقة افضل من لجوء الدولة إلى وضع قوانٌن واتخاذ إجراءات عقابٌة تثٌر
المسإولٌة الجنائٌة والمدنٌة تعاقب المستثمر الذي ٌصاحب نشاطه انبعاثات كربونٌة ملوثة للبٌئة وتظهر هذه
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االفضلٌة فً اضطرار الدولة فً الحالة الثانٌة إلى تخصٌص جٌوش من العاملٌن والمراقبٌن وتخصٌص
ادارات عدٌدة وكثٌرة لمتابعة انشطة المستثمرٌن ومدى ما تنتجه هذه االنشطة من انبعاثات كربونٌة تزٌد
عن الحد المقرر ومن ثم اؼالق نشاط المستثمر المخالؾ ومحاسبة صاحبه جنائٌا ومدنٌا وهو ما ٌزٌد من
التكالٌؾ التً تتحملها الدولة لمكافحة التلوث من جانب ومن جانب آخر سٌشكل ذلك عامال فً عزوؾ
المستثمرٌن عن ولوج مٌدان الطاقة .بٌنما فرض ضرٌبة الطاقة سٌولد الرؼبة الجامحة لدى المستثمر عل
تخفٌض نسب االنبعاثات الكربونٌة لما ٌعكسه ذلك من تخفٌض تكالٌؾ االستثمار ،والتً تعد الضرائب
جزء منها ،ومن ثم زٌادة مستوى ارباحه والذي هو ؼاٌته االساسٌة ودون ان ٌسبب ذلك فً تحمٌل الدولة
تكالٌؾ مرتفعة لمكافحة التلوث.
 .3ان فرض ضرٌبة الطاقة ٌولد حافزا لدى المستثمر فً ابتكار تكنولوجٌا جدٌدة تقلل من نسب
االنبعاثات الكربونٌة لما ٌتركه ذلك من اثر فً تقلٌل الضرائب المدفوعة وهو ما ٌساهم فً رفع مستوى
التنمٌة التقنٌة داخل الدولة ،وهنا نشٌر إلى ان فرض الضرٌبة على زٌت الدٌزل فً السوٌد شجع فً ابتكار
انواع وقود جدٌدة اقل تلوٌثا للبٌئة.
 .4واخٌرا فان فرض ضرٌبة الطاقة تسمح للدولة بالحصول على اٌرادات ضرٌبٌة عالٌة ٌمكن ان
تستخدم فً معالجة التلوث اما من خالل قٌامها بحل المشاكل البٌئٌة بنفسها .او تقدٌمها منح ومساعدات
للمستثمرٌن الذٌن ٌستخدمون ادوات صدٌقة للبٌئة مما ٌشجع ؼٌرهم فً السٌر على هداهم فً هذا المجال.
وباإلضافة إلى ذلك ٌمكن استخدام هذه الحصٌلة الضرٌبة فً تؽذٌة الموازنة العامة وتقلل من حجم اعتمادها
على الضرائب التقلٌدٌة التً تسبب تشوهات اقتصادٌة كبٌرة  -بحسب ما ٌشٌر إلى ذلك بعض الفقهاء  -مثل
ضرائب الدخل وراس المال التً تقلل من الدوافع للعمل واالدخار واالستثمار وهذا ما ال ٌتحقق عند فرض
الضرائب البٌئٌة والتً منها ضرائب الطاقة .وقد اظهرت البٌانات األمرٌكٌة ان كل دوالر زٌادة ضرٌبٌة
تإدي إلى فقدان  38-28سنت من الناتج القومً بخالؾ الضرائب البٌئٌة التً ال تحدث مثل هذه التشوهات.
وبعد كل ما قلناه ٌبقى السإال كٌؾ نوفق بٌن سٌاسة المشرع الضرٌبٌة فً تشجٌع االستثمار وسٌاسته
بحماٌة البٌئة السٌما فً دول تعتمد على مصادر الطاقة التقلٌدٌة بشكل جوهري فً تؽذٌة موازناتها او تنمٌة
اقتصادٌاتها بحٌث ال تعرقل سٌاستها الضرٌبٌة الحامٌة للبٌئة أهدافها فً تشجٌع االستثمار فً الطاقة
التقلٌدٌة؟ فً راٌنا ٌمكن اجراء هذا التوفٌق من خالل إتباع الخطوات اآتٌة:
أ -عقد اتفاقٌة بٌن الدول النفطٌة تقضً بفرض ضرٌبة واحدة وبسعر واحد على الطاقة الن ضرٌبة
الطاقة ال تكون لها فاعلٌة مالم تقررها أكثر دول العالم نزوال عند فكرة عالمٌة فرضها.98إذ أن فرضها من
قبل دولة معٌنة دون اخرى سوؾ ٌإدي ،فً حالة بقاء العوامل االخرى على حالها ،إلى تحول وجهة
المستثمرٌن من هذه الدولة التً فرضتها إلى تلك التً لم تفرضها وهذا ما ٌكون له مردودا سلبٌا على
إٌراداتها وحجم نمو اقتصادها .
بٌ -نبؽً أن ٌكون سعر ضرٌبة الطاقة اقل من سعر الضرٌبة المفروضة فً الدول الؽربٌة لكً ٌسمح

ذلك باستمرار تدفق رإوس األموال األجنبٌة ،التً هً من مصادرها األساسٌة ،على االستثمار فً هذه
الدول .
ت -تخفٌض أسعار الضرائب التقلٌدٌة مثل الضرائب الكمركٌة او ضرائب الدخل او العقار او ؼٌرها

بشكل كبٌر جدا او إلؽائها او زٌادة امد اإلعفاءات الضرٌبٌة وبالشكل الذي ٌتناسب مع استخدام المستثمرٌن
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مكائن وآالت وأدوات صدٌقة للبٌئة بحٌث تقلٌل من نسبة االنبعاثات الكربونٌة والؽازات الملوثة للمناخ اي
بمعنى آخر تفعٌل الحوافز الضرٌبٌة فً هذا االطار.
ث -تخصٌص الحصٌلة الضرٌبٌة التً تجبى من ضرٌبة الطاقة فً معالجة مشاكل التلوث البٌئً لما فً

ذلك من اثر محمود فً المحافظة على بٌئة الدولة او تؽذٌة الموازنة العامة عوضا عن االمتٌازات
الضرٌبٌة التً منحت للمستثمر فً اطار الضرائب التقلٌدٌة وحماٌة عناصر مناخها كما بٌنا سابقا.
المبحث الثالث
الترجٌح بٌن السٌاسة الضرٌبٌة لحماٌة البٌئة والسٌاسة الضرٌبٌة لتشجٌع االستثمار فً الطاقة
فً العراق
لقد بٌنا سابقا ان العراق ٌعد من الدول التً لم تقدم اال النزر الٌسٌر من الحوافز الضرٌبٌة
للمستثمرٌن فً مجال الطاقة البترولٌة والؽازٌة باستثناء االستثمار فً تصفٌة النفط الخام بل ذهب على
العكس من ذلك الى فرض ضرٌبة دخل مرتفعة على االستثمار فً قطاع النفط والؽاز اعلى من تلك التً
تخضع لها الشركات المستثمرة فً القطاعات االخرى .ونعزو ذلك الى رؼبة الدولة فً عدم التضحٌة
باإلٌرادات الضرٌبٌة التً تجنٌها سنوٌا من الشركات االجنبٌة العاملة فً هذا النوع من االستثمار مع زٌادة
اقبال االخٌرة على االستثمار فً القطاع النفطً على وجه الخصوص لما تجنٌه من ارباح نتٌجة المزاٌا التً
تمٌز االستثمار فً هذا القطاع والتً ذكرناها سابقا.وبالمقابل لكل ذلك لم ٌضع المشرع العراقً سٌاسة
ضرٌبٌة حامٌة للبٌئة على الرؼم من استحداث وزارة باسم وزارة البٌئة وصدور قانون خاص بحماٌة
وتحسٌن البٌئة هو القانون رقم ( )42لسنة  2889اال ان هذا القانون لم ٌتضمن اي نص ٌقضً بفرض اي
ضرٌبة من ضرائب التلوث ومن بٌنها ضرائب الطاقة،واكتفى بتقرٌر المسإولٌة المدنٌة والمسإولٌة
الجزائٌة على من ٌتسبب نشاطه بؤضرار بٌئٌة تتمثل االولى بالتعوٌض مادٌا عن االضرار هذه ،والزامه
بإعادة الحال الى ما كان علٌه قبل حدوث التلوث 91.اما بالنسبة للثانٌة فهً معاقبة المخالؾ ألحكام هذا
القانون بالحبس لمدة ال تقل عن ثالثة اشهر والؽرامة التً ال تقل عن ( )1888888دٌنار وال تزٌد على
( )28888888دٌنار وتضاعؾ فً حالة التكرار باإلضافة الى اتخاذ االجراءات االدارٌة بحق النشاط
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المسبب للتلوث.
وفً خضم ما قلناه اعاله نجد ان المشرع العراقً حاد عن السٌاستٌن :السٌاسة الضرٌبٌة لتشجٌع
االستثمار بالطاقة والسٌاسة الضرٌبٌة لحماٌة البٌئة واذا ما اردنا ان نرجح احدى السٌاستٌن على االخرى
فإننا نقول بانه على الرؼم من حاجة الدولة الى تشجٌع االستثمار فً مجال النفط والؽاز كونه العمود الفقري
لمٌزانٌة الدولة فضال عن حاجة البالد الى تحقٌق االكتفاء الذاتً من الؽاز المنتج وتورٌد الفائض الى
االسواق العالمٌة وان هذه الحاجة تملً علٌنا االقتراح على المشرع اتباع سٌاسة ضرٌبٌة مشجعة لالستثمار،
فانه بالرؼم من ذلك فإننا نمٌل الى ترجٌح كفة السٌاسة الضرٌبٌة لحماٌة البٌئة عن تلك التً ٌمكن ان ٌتبعها
لتشجٌع االستثمار فً الطاقة التقلٌدٌة ونرى ان فرض ضرٌبة الطاقة عالوة على بقٌة انواع الضرائب البٌئٌة
ضرورة تبررها االسباب االتٌة:
 -0ان نسبة التلوث فً العراق عالٌة جدا وتشٌر التقارٌر الدولٌة الى ذلك لعوامل عدة نذكر منها :
أ -ان العراق خاض العدٌد من الحروب وآخرها احتالله الذي استخدمت فٌه شتى االسلحة المحرمة
دولٌا والملوثة للبٌئة مثل الٌورانٌوم المنضب والفسفور االبٌض.
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بٌ -حتكم العراق على بنٌة تحتٌة متهالكة بشكل كبٌر جدا ولم تلحقها الصٌانة والتجدٌد منذ عقود بسبب
توجه االنفاق العام نحو االؼراض العسكرٌة ثم فرض الحصار علٌه وؼٌاب السٌاسة االقتصادٌة السلٌمة
للعراق بعد عام . 2888وقد ساهمت هذه البنٌة التحتٌة المتهالكة فً اتباع وسائل ؼٌر سلٌمة بٌئٌا
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كالتخلص من المخلفات فً مٌاه االنهار والبحٌرات مما زاد من نسب التلوث فً البٌئة.
ت -االعتماد على نشاط المولدات االهلٌة فً تجهٌز المواطنٌن بالطاقة الكهربائٌة مع تناقص حجم
الطاقة المجهزة من قبل الدولة ،حٌث ان هذه المولدات ال تراعً فً عملها اي مقٌاس للمحافظة على البٌئة
باإلضافة الى تواجدها داخل المدن بشكل كبٌر جدا .وعلى الرؼم من وجود وزارة للبٌئة وقانون معنً بالبٌئة
ٌوقع العقوبات المالٌة على من ٌتسبب نشاطه االضرار بالبٌئة ،اال ان ذلك لم ٌكن له اي دور فً تقلٌل نسب
الكربون المنبعث عن تلك المولدات بسبب عدم امكانٌة تفعٌل االجراءات الجزائٌة واالدارٌة ضد من ٌخالؾ
قانون البٌئة الن مثل هذا التفعٌل ٌإدي الى اٌقاؾ انشطتها وهو ما ٌتسبب فً انقطاع التٌار الكهربائً
المجهز منها وبالشكل الذي ال تستطٌع الدولة تعوٌضه.
ث -ساهمت محطات الطاقة الكهربائٌة فً انتاج مخلفات مضرة بالبٌئة ٌتم تسرٌبها الى مٌاه االنهر بحكم
موقعها الجؽرافً حٌث تفتقر معظم محطات الطاقة الكهربائٌة الى منظومات عزل ،وعلى الرؼم من اتجاه
العراق نحو استخدام محطات الطاقة الؽازٌة فً الفترة االخٌرة اال ان عملٌة ازالة الزٌوت والحرارة ال
زالت تشكل عبئا على البٌئة فً صناعة الطاقة الكهربائٌة .
ج -زٌادة اعداد السٌارات الداخلة للعراق وبوتٌرة كبٌرة بعد عام  2883وقد صاحب ذلك استخدامها
للوقود 94الرديء المستورد او المنتج من المصافً العراقٌة حٌث تزداد فٌه كمٌة الرصاص والمواد االخرى
الملوثة للبٌئة.
 -5زٌادة مساحة التصحر والجفاؾ فً العراق بسبب التلوث البٌئً فً داخل العراق او فً محٌطه
الخارجً حٌث بلؽت نسبة التصحر الى  %48لألراضً الزراعٌة المروٌة و%98فً المراعً نتٌجة شحة
المٌاه ،كما ٌعد نقص واردات نهري دجلة والفرات تهدٌدا كبٌر على البٌئة بحٌث سبب نقصا كبٌر فً انتاج
الطاقة الكهربائٌة باالعتماد على مصادر المٌاه وبعضها توقؾ عن العمل وهو ما سٌدفع بالدولة الى
95
تعوٌضها بمحطات عاملة بالدٌزل او بالؽاز ومن ثم ٌساهم ذلك اي ارتفاع نسب التلوث.
 -3ان العراق ٌعتمد على اٌرادات النفط بنسبة  %95الى  %94فً تؽطٌة انفاقه وما زال انتاج
العراق ٌقل عن حجم انتاجه الموازي لمخزونه االحتٌاطً حٌث اكدت التقدٌرات ان العراق ٌحتل ثانً
مرتبة فً العالم من احتٌاطً النفط كما اشرنا سابقا وهذه التقدٌرات قدٌمة حسب ما ٌشٌر الٌه البعض ولم
ٌتم مراجعتها منذ عام  2881وقد اكد نائب رئٌس الوزراء برهم صالح فً ماٌو  2880الى اعالن تقدٌرات
منقحة تشٌر الى امتالك العراق اكبر احتٌاطً مثبت فً العالم لٌصل الى  358ملٌار برمٌل وهو ما
ٌتخطى االحتٌاطً المقدر للمملكة العربٌة السعودٌة وهو  264ملٌار برمٌل .كما ان العراق ٌملك احتٌاطً
هائل من الؽاز الطبٌعً ٌقدر بـ( ) 112ترلٌون قدم مكعب ونتٌجة هذه االحتٌاطات الهائلة من النفط والؽاز
وضعت وزارة النفط خطة إستراتٌجٌة لزٌادة انتاج النفط لٌصل الى 6ملٌون برمٌل فً الٌوم بنهاٌة هذا العقد
وهو ما ٌستلزم زٌادة حجم االستثمارات فً مجال الطاقة التقلٌدٌة بشكل كبٌر جدا لتتراوح مقادٌرها بٌن
 45 -25ملٌار دوالر 96بؽٌة لتسدٌد متطلباته االقتصادٌة واالجتماعٌة والدولٌة وهو ما ٌإدي الى زٌادة
نسب التلوث البٌئً.
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 -4ان العراق ٌواجه مشكلة كبٌرة فً انتاج الؽاز الطبٌعً تتمثل فً ان  %48من الؽاز المنتج مرتبط
بحقول النفط العمالقة وان  % 68تقرٌبا من انتاج الؽاز الطبٌعً المصاحب له ٌتم حرقه بسبب عدم وجود
بنٌة تحتٌة كافٌة الستؽالله فً االستهالك او التصدٌر وهو ما ٌزٌد من حجم التلوث البٌئً بشكل كبٌر
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جدا.
 -5انضمام العراق الى اتفاقٌة االمم المتحدة لتؽٌٌر المناخ المبرمة فً نٌو ٌورك فً  1992والتً
دخلت حٌز التطبٌق  1994وبروتوكول كٌوتو المبرم فً  1994والذي دخل حٌز التنفٌذ عام  902885وهذا
االنضمام ٌلقً على عاتق الدولة العراقٌة اصدار تشرٌعات واتخاذ اجراءات من شانها ان تشارك المجتمع
الدولً فً تقلٌل نسب التلوث المناخً او تثبٌت الؽازات الدفٌئة فً الؽالؾ الجوي عند مستوى ٌحول دون
تدخل خطٌر من جانب اإلنسان فً النظام المناخً .
ونتٌجة لكل تلك االسباب وبؽٌة استدراك حجم الضرر الذي تعانً منه البٌئة العراقٌة ومعالجة بعض
اثارها السلبٌة حري بالمشرع العراقً ان ٌتبنى سٌاسة ضرٌبٌة جدٌدة حامٌة للبٌئة بحٌث ٌعٌد النظر
بالضرٌبة المفروضة على دخل وارباح الشركات األجنبٌة المستثمرة فً مجال النفط والؽاز بتخفٌض سعرها
وتقدٌم حوافز ضرٌبٌة فً اطار الضرائب التقلٌدٌة مشجعة لالستثمار وبالمقابل فرض ضرٌبة الطاقة
والسٌما ضرٌبة الكربون كمرحلة اولٌة وبالشكل الذي ٌسمح بفرضها على كل مراحل االستثمار فً مجال
استكشاؾ النفط والؽاز الطبٌعً واستخراجه وإنتاجه تصدٌره وتكرٌره وتصفٌته وبحسب نسب االنبعاث
الكاربونً الذي ٌتولد عنها بحٌث تنخفض هذه الضرٌبة كلما انخفضت تلك النسب وتزداد كلما زادت  ،وفً
مرحلة الحقة ٌمكن فرض ضرٌبة الوقود عندما تتمكن الصناعة النفطٌة الوطنٌة من انتاج وقود بمواصفات
ذات جودة عالمٌة ٌحوي مواد ؼٌر ملوثة للبٌئة بشكل كبٌر كً ال ٌتحمل المواطن فً المرحلة االولى اعباء
ضرٌبٌة ٌنوء عن حملها  .وعلى العموم فإننا نرى فً فرض ضرائب الطاقة باآلٌات التً ذكرناها
وفتراتها ٌساهم فً تحقٌق اربعة اهداؾ وهً:
أ -المحافظة على حجم االستثمار الوافد فً مجال الطاقة التقلٌدٌة كون المستثمر ستمنح له حوافز
ضرٌبٌة فً اطار الضرائب التقلٌدٌة مقابل فرض ضرٌبة الطاقة ومن ثم سٌساهم ذلك فً تحقٌق اهداؾ
الدولة فً تشجٌع االستثمار فً مجال الطاقة وهذا ما ٌساعد بالنتٌجة فً استمرار التدفقات المالٌة التً
تحصل علٌه الدولة من النفط والؽاز المصدر فضال عن تلبٌة حاجتها االستهالكٌة .
ب -تساعد ضرٌبة الطاقة فً تحفٌز المستثمرٌن على استخدام افضل السبل لتقلٌل نسبة االنبعاثات
الكربونٌة المصاحبة لعملٌات االستثمار فً النفط والؽاز من خالل استعمال مكائن واآت صدٌقة للبٌئة او
استخدام تكنولوجٌا متطورة تساعد على تحقٌق االهداؾ المرجوة فً الحفاظ على البٌئة.
تٌ -مكن استخدام الحصٌلة الضرٌبٌة المتؤتٌة من ضرائب الطاقة فً مكافحة مشاكل التلوث البٌئً
المتنامٌة فً العراق.
ث -تساعد ضرائب الطاقة فً تحقٌق اهداؾ الدولة فً تشجٌع االستثمار فً مصادر الطاقة المتجددة من
خالل عدم خضوع المستثمرٌن فً هذا المجال لهذه الضرٌبة نظرا لكونها ال ٌنتج عنها اٌة انبعاثات كربونٌة
السٌما وان العراق ٌعد من الدول التً صادقت على االتفاقٌة الدولٌة المإسسة لمنظمة الوكالة الدولٌة للطاقة
المتجددة ) )IRENAوالموقع علٌها فً المانٌا فً 99 2889/6/26وهو ما ٌستلزم منه اصدار تشرٌعات
مشجعة على االستثمار فً هذا النوع من الطاقة واولها فً اعتقادنا تبنً سٌاسة ضرٌبٌة محفزة لهذا
االستثمار مما ٌساهم فً فتح افاق حٌوٌة لتنمٌة العراق االقتصادٌة واالجتماعٌة خصوصا وانه ٌتمتع بارتفاع
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اشعة الشمس فٌه وبسطوع ٌصل الى  2988ساعة فً السنة 188ومن ثم ٌخفض ذلك من تكالٌؾ االستثمار
فً انتاج الطاقة المعتمدة على اشعة الشمس ٌضاؾ الى ذلك ان وجود نهري دجلة والفرات ٌساهم فً
االعتماد على الطاقة الكهرومائٌة فً انتاج الكهرباء .وبالنتٌجة فان تبنً سٌاسة ضرٌبٌة تشجع االستثمار فً
مصادر الطاقة المتجددة ٌساعد فً تقلٌل االعتماد على محطات الطاقة الحرارٌة وهو ما ٌعمل على الحفاظ
على البٌئة العراقٌة من جانب ومن جانب آخر ٌساعد فً تقلٌل من النفط والؽاز المستهلك فً المحطات
الحرارٌة واالستفادة منه فً زٌادة حجم الصادرات النفطٌة والؽازٌة مما ٌزٌد ذلك من اٌرادات الدولة.
وال بد ننوه اخٌرا الى ان المشرع العراقً على الرؼم من عدم سنه قوانٌن اتحادٌة تتضمن فرض
ضرائب بٌئٌة كما بٌنا اال انه اجاز من جانب آخر للمحافظات فً ان تسن تشرٌعات  181تتضمن فرض
ضرائب على الشركات العاملة فٌها تعوٌضا عن تلوٌثها للبٌئة اذ نصت المادة ( )44على( تتكون الموارد
المالٌة للمحافظة مما ٌؤتً-5...(:الضرائب التً ٌفرضها المجلس على الشركات العاملة فٌها تعوٌضا عن
تلوث البٌئة وتضرر البنى التحتٌة)
وٌفهم من هذا النص انه ٌمكن لمجالس المحافظات ان تسن قوانٌن محلٌة تتضمن فرض ضرائب بٌئٌة
ونعتقد ان هذا ٌشمل فرض ضرائب الطاقة على الشركات المستثمرة فً مجال النفط والؽاز داخل الحدود
االدارٌة للمحافظة اذا ما سببت اعمالها تلوٌثا للبٌئة .وعلى الرؼم من تؤٌٌدنا لفرض الضرائب البٌئٌة ومن
بٌنها ضرائب الطاقة على االستثمار فً النفط والؽاز اال اننا نرى وضع هذه الضرائب من قبل مجالس
المحافظات ربنا سٌصطدم مع صالحٌات السلطة االتحادٌة الحصرٌة ولو بشكل ؼٌر مباشر ولتوضٌح ذلك
نقول ان السلطات االتحادٌة تملك صالحٌات حصرٌة بموجب المادة ( )118من الدستور ومن بٌن هذه
الصالحٌات ما نصت علٌه الفقرة (ثالثا ) وهً رسم السٌاسة المالٌة 182وٌراد بهذا المصطلح قٌام السلطات
االتحادٌة بوضع الخطوط العرٌضة فً الجوانب االقتصادٌة والمالٌة والتً ٌنبؽً على الوحدات االدارٌة
االقلٌمٌة االلتزام بها فً مجال التشرٌع ام التنفٌذ ومن ثم لو كان المشرع االتحادي قد منح المستثمرٌن فً
مجال الطاقة اإلعفاء من جمٌع الضرائب والرسوم و تؽٌا من وراء ذلك تشجٌع االستثمار ورفع مستوى
التنمٌة االقتصادٌة فً هذا المجال 183فان قٌام مجالس المحافظات بفرض ضرائب على انشطتهم الملوثة
للبٌئة سٌفرغ التشرٌع االتحادي من محتواه وربما سٌساهم ذلك فً عزوؾ الشركات عن االستثمار او تقلل
من حجمه وهو ما ٌتضاد مع اهداؾ الدولة االقتصادٌة والمالٌة التً ترسمها السلطات االتحادٌة على وجه
الحصر ،كما ان ترك االمر بٌد مجالس المحافظات ٌقلل من شان الٌقٌن الضرٌبً الذي تتعامل معه الشركات
المستثمرة فهً تؤتً لالستثمار بدواعً وجود سٌاسة ضرٌبٌة مشجعة له تتبناها الدولة وتفاجؤ بعد المباشرة
فً عملها ان المحافظة العاملة ضمن حدودها االدارٌة فرض مجلسها ضرائب بٌئٌة مثل ضرائب الطاقة
على انشطتها  ،ومن جانب ثالث ان منح الصالحٌة للمحافظات بفرض الضرائب البٌئٌة سوؾ ٌخلق التفاوت
فً مجال االستثمار بٌن المحافظات داخل البلد الواحد مما ٌعنً توجه االستثمارات نحو المحافظات التً ال
تفرضها وعزوفها عن المحافظات التً تفرضها وربما رإوس االموال واالٌرادات المتؤتٌة لهذه االخٌرة ال
تكفً وحدها ألحداث التنمٌة االقتصادٌة المنشودة وهذا ما ٌنعكس اٌضا على مواطنً المحافظة نفسها
ومستوى الدخول التً ٌحصلون علٌها .
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ولذلك وبؽٌة تالفً كل هذه االثار السلبٌة المذكورة اعاله وطالما ان المشرع االتحادي ٌدرك اهمٌة
السٌاسة الضرٌبٌة فً حماٌة البٌئة فانه االولى به ان ٌتبنى هذه السٌاسة بتشرٌع اتحادي السٌما فرض
ضرٌبة الطاقة على وفق االلٌات التً ذكرناها سابقا وان ال ٌدع األمر لمجالس المحافظات فحسب.
ورب هنالك من ٌقول ان مثل هذا الراي ٌتعارض مع نص فً المادة ( )114من الدستور العراقً
النافذ والتً حددت االختصاصات المشتركة بٌن السلطات االتحادٌة وسلطات االقالٌم والمحافظات ومن بٌنها
رسم السٌاسة البٌئٌة لضمان حماٌة البٌئة من التلوث بالتعاون مع االقالٌم والمحافظات ؼٌر المنتظمة فً
اقلٌم ،كما ٌتعارض مع عجز المادة  115التً اكدت بانه فً االختصاصات المشتركة بٌن السلطات
االتحادٌة والمحافظات ؼٌر المنتظمة فً اقلٌم تكون االولوٌة فً حالة الخالؾ بٌنهما لقانون المحافظات.
ولكن ردنا على مثل هذا القول ان المشرع الدستوري من جانب نص على صالحٌات حصرٌة للسلطات
االتحادٌة ال ٌمكن ألي اقلٌم او محافظة ان ٌباشرها ومن بٌن هذه الصالحٌات رسم السٌاسة المالٌة ومن ثم
اذا كانت رؼبة المشرع االتحادي فً اعفاء نشاط ما مثل االستثمار فً مجال طاقة من الضرائب والرسوم
لما ٌتركه ذلك من اثر على تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة للدولة ككل فان ذلك ٌدخل ضمن السٌاسة
المالٌة التً ترسمها السلطات االتحادٌة والتً ال ٌمكن تحقٌقها اال من خالل استخدام سٌاسة ضرٌبٌة محكمة
توجه االقتصاد نحو المسار الذي ٌنسجم مع فلسفتها واهدافها حتى لو كان لهذه الضرائب طبٌعة بٌئٌة .ومن
جانب آخر ان تبنً المشرع االتحادي للضرائب البٌئٌة ال ٌلؽً حق المحافظات بفرض ضرائب بٌئٌة محلٌة
وكما ان فرض االخٌرة ال ٌلؽً حق السلطات االتحادٌة فً فرض مثل هذا النوع من الضرائب
وجباٌتها.ولكن كل ما نقوله فً هذا المضمار ان السٌاسة الضرٌبٌة التً تنتهجها مجالس المحافظات ٌنبؽً
ان ال تمس السٌاسة المالٌة التً ترسمها السلطات االتحادٌة على وجه الحصر وعموما ٌمكن احالة اي
خالؾ بهذا الشؤن الى المحكمة االتحادٌة العلٌا على وفق المادة (/93رابعا )من الدستور العراقً النافذ لسنة
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الخاتمة
لقد بان لنا من خالل ما تعرضنا له فً مفاصل البحث ونقاطه ان رؼبات الدول وتوجهاتها فً
تشجٌع االستثمار بالطاقة لٌست على شاكلة واحدة وال نسٌج واحد وٌجد ذلك تبرٌره بما تملكه هذه الدول
من مصادر طاقة مختلفة وما تحوزه من معالمها .ولذلك كما الحظنا فً ثناٌا البحث انه ثمة سجال خفً
بٌن منتجٌن لطاقة معٌنة ومستهلكٌن لهذه الطاقة ،بٌن دول نامٌة واخرى متقدمة .فمصادر الطاقة التقلٌدٌة
التً تقوم علٌها حٌاة البشرٌة وبنسبة  %08متمركزة فً مناطق معٌنة من العالم تحسب هذه المناطق
على الدول النامٌة كالدول البترولٌة،اما استهالك هذه المصادر فانه ٌتركز بشكل اساس فً الدول المتقدمة
التً تعتمد صناعاتها واقتصاداتها علٌها.ولما كان مصٌر الدول المتقدمة المستهلكة لمصادر الطاقة تلك
مرهون بإرادة الدول النامٌة المنتجة لها ذهبت االولى الى تحوٌل وجهتها الى مصادر طاقة بدٌلة ووجدت
ضالتها فً ذلك باتباع سٌاسات ضرٌبٌة مشجعة على االستثمار فٌها ومحفزة على الولوج الى مٌدانها من
قبٌل منح اإلعفاءات الضرٌبٌة وتخفٌض أسعار الضرٌبة ومزاٌا للمستثمر تمكنه من خصم خسائره فً
حٌن ان مثل هذه التسهٌالت ال ٌتمتع بها المستثمرون فً مصادر الطاقة التقلٌدٌة وهو ما ٌعمل عل تحوٌل
وجهة المستثمرٌن من الثانٌة الى االولى.
اما بالنسبة للدول النامٌة التً تملك مصادر الطاقة التقلٌدٌة فإنها امام حقٌقتان :االولى ان هذه
المصادر التً تدر على خزائنها بموارد مالٌة عالٌة معرضة للنضوب والنفاد ،والثانٌة انه ثمة توجه لدى
الدول الكبرى فً حرؾ رؼبات المستهلكٌن للطاقة على المصادر التً ٌنتجونها الى مصادر اخرى ٌكون
فٌها للتكنولوجٌا والتطور العلمً الذي تحوزه هذه الدول الدور االهم فً انتاجها .ومن ثم هً فً سباق
م ع الزمن ٌستلزم االمر توسٌع حجم استثماراتها فً مصادر الطاقة التقلٌدٌة قبل وصول الدول الكبرى
الى اكتشاؾ مصادر طاقة اقل تكلفة من تلك التً ٌنتجونها ومن ثم انخفاض الطلب علٌها وتقلٌل حجم
اٌراداتها ،وسبٌلها فً توسٌع حجم االستثمار هذا هو اتباع سٌاسة ضرٌبٌة محفزة كاإلعفاءات الضرٌبٌة
والخضوع ألسعار ضرٌبٌة منخفضة بالقٌاس الى االستثمار فً القطاعات االخرى.
لكن االمر لم ٌنته هنا اذ دخلت االخطار البٌئٌة التً تسببها مصادر الطاقة التقلٌدٌة على خط
السجال بٌن الدول النامٌة المنتجة لها والدول الكبرى المستهلكة لها وبنسب عالٌة جدا ،اذ ادى هذا
االستهالك الى تنامً ظاهرة االحتباس الحراري بفعل الؽازات المنبعثة عن الصناعات المتعاملة بالطاقة
االحفورٌة مما دفع بكثٌر من الدول المتقدمة السٌما االوربٌة منها الى تبنً سٌاسة ضرٌبٌة متشددة على
استهالك مصادر الطاقة التقلٌدٌة بفرض ضرٌبة الطاقة علٌها وتقدٌم حوافز ضرٌبٌة لالستثمار فً الطاقة
المتجددة او النظٌفة التً تساعد فً الحفاظ على البٌئة.
وهنا ٌتحقق التوافق بٌن السٌاستٌن الضرٌبٌتٌن للدول الكبرى المذكورة انفا والمتمثلة بسٌاستها فً
تشجٌع االستثمار فً طاقة ؼٌر تقلٌدٌة تخلصا من عبء االرتهان للدول البترولٌة والتً معظمها دول
نامٌة وسٌاستها فً حماٌة البٌئة .
اما فً الدول النامٌة ونعنً بها خصوصا مالكة الوقود االحفوري فان هاتٌن السٌاستٌن كانت محل
تعارض وتصادم فإما ان ٌتم تشجٌع االستثمار بالطاقة التً تملكها وهً الطاقة التقلٌدٌة من خالل منح
تسهٌالت ضرٌبٌة مختلفة للمستثمر او استخدام سٌاسة ضرٌبٌة حامٌة للبٌئة تقلل من حجم استثمار
مصادر الطاقة تلك بفرض ضرٌبة الطاقة علٌها .
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ولذلك وبؽٌة المحافظة على عدم هدر اي من هدفً الدول تلك ،تشجٌع االستثمار بالطاقة وحماٌة
البٌئةٌ ،ستلزم االمر اتباع سٌاسة ضرٌبٌة متوازنة وبٌناها سابقا وهً عقد اتفاقٌات بٌن الدول المتحكمة
بمصادر الطاقة التقلٌدٌة تفرض ضرٌبة وبسعر واحد مع االبقاء على سٌاسة منح المزاٌا الضرٌبٌة
المختلفة المشجعة على االستثمار فً نطاق الضرائب التقلٌدٌة .
اما بالنسبة للعراق فإننا نجده قد حاد عن السٌاسة العامة التً اتبعتها الدول االخرى فهو ٌفرض
ضرائب بؤسعار عالٌة على االستثمار فً مجال الطاقة ومن جانب آخر ال تفرض اٌة ضرائب بٌئٌة على
الرؼم مما تعانٌه البٌئة العراقٌة من تلوث بان اثره بشكل جلً على البشر والشجر وحتى الحجر .لذلك
نقترح ما ٌلً:
 -1تخفٌض ضرٌبة الدخل المفروضة على ارباح الشركات االجنبٌة المستثمرة فً قطاع النفط والؽاز
الطبٌعً او الؽاءها .
 -2فرض ضرٌبة طاقة على الشركات التً تتسبب نشاطاتها فً بث ؼازات ملوثة بالبٌئة وفق نسب
تصاعدٌة حسب درجة التلوث.
 -3منح اعفاءات ضرٌبٌة من الضرائب التقلٌدٌة سواء ضرٌبة دخل ام كمارك ام انتاج ام ؼٌرها
للشركات التً تستخدم آالت ومكائن صدٌقة للبٌئة.

 - 1زٌنب منذر جاسم وفضٌلة عباس ؼائب ،الضرٌبة البٌئٌة  ،بحث مقدم الى المإتمر العلمً الثانً لكلٌة الحقوق/جامعة
الموصل بعنوان الحماٌة القانونٌة للبٌئة (الواقع واالفاق)،2889،ص.24
 - 2د .روبرت ل.اٌفانز ،شحن مستقبلنا بالطاقة (مدخل الى الطاقة المستدامة) ترجمة د،فٌصل حردان،ط،1المنظمة العربٌة
للترجمة،بٌروت،2811،ص.131
 - 3د .زاٌري بلقاسم ،اتجاهات ومعوقات االستثمارات االجنبٌة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً ،بحث مقدم الى مإتمر
االستثمار بٌن التشرٌعات الوطنٌة واالتفاقٌات الدولٌة و اثرها فً التنمٌة االقتصادٌة فً دولة االمارات العربٌة المتحدة
،2811،ص.580-583
 4د .ماجد شلبً ،االستثمار االجنبً واثره على النمو االقتصادي (دراسة تطبٌقٌة على االقتصاد المصري) ،بحث مقدم الى
مإتمر االستثمار بٌن التشرٌعات الوطنٌة واالتفاقٌات الدولٌة و اثرها فً التنمٌة االقتصادٌة فً دولة االمارات العربٌة
المتحدة،2811،ص.04
 - 5د .روبرت ل.اٌفانز ،مصدر سابق،ص.38
- 6د.مهندس محمد مصطفى محمد الخٌاط و مهندس ماجد كرم الدٌن محمود ،سٌاسات الطاقة المتجددة عالمٌا،منشور على
الموقع االلكترونً http://abudhabienv.ae
 - 4مٌكل اكهارت ،الطاقة المتجددة :التطلع الى طاقة ال تنضب،2880،منشور على الموقع االلكترونً
http:/iipdigital.usembassy.gov
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 - 0برنامج دراسة حاالت البلدان ذات النمو المنخفض فً االنبعاثات الكربونٌة،اعده البنك الدولً للتنمٌة والتعمٌر ،اٌلول/
،، 2889منشور على الموقع االلكترونً wbi.worldbank.org/
 - 9فضال ػٍ رنك فاٌ ْاحٍٍ انذٔنخٍٍ نى ٌقخصش اْخًايًٓا ػهى انطاقت انًخدذدة بم كاٌ نًٓا يبادساث ْايت فً يدال
االسخثًاس بانطاقت انُٕ ٌٔت ار اػهُج انًًهكت انؼشبٍت انسؼٕدٌت ػٍ يششٔع إلَشاء يفاػم َٕٔي نخٕنٍذ انكٓشباء بحهٕل ػاو
 2131حبهغ حكهفخّ  311يهٍاس دٔالس بغٍت حغطٍت  %21يٍ حاخخٓا يٍ انكٓشباء ،كًا حى االػالٌ فً االياساث ػٍ انسٍاست
انؼايت نخطٌٕش انطاقت انٌُٕٔت انسهًٍت فً االٔل يٍ ابشٌم ٔ 2118قذ حٕج رنك بصذٔس قإٌَ انطاقت انٌُٕٔت سقى ( )4نسُت
 2112نخُظٍى اسخخذاو انطاقت انٌُٕٔت ٔاَشاء ٔاداسة انًشافق انٌُٕٔت.اَظش فً حفصٍم رنك د.يحًذ احًذ صٌذاٌ ،االبؼاد
االقخصادٌت نبشَايح انطاقت انٌُٕٔت فً دٔنت االياساث انؼشبٍت انًخحذة  ،بحث يقذو إنى انًؤحًش انذٔنً انسُٕي انحادي
ٔانؼششٌٔ ححج ػُٕاٌ (انطاقت بٍٍ انقإٌَ ٔاالقخصاد ) انزي أقايخّ كهٍت انقإٌَ /خايؼت اإلياساث ،اندضء األٔل 2113 ،
،ص ٔ.29د .يحًذ احًذ غٕبش ،انخششٌؼاث انذاػًت نهحصٕل ػهى انطاقت انٌُٕٔت ٔانطاقت انًخدذدة (انخدشبت االياساحٍت) بحج
يقذو انى انًؤحًش اػالِ،ص ٔ 331د .ساسة يحسٍ انؼخٍبً  ،يصذس سابق،ص.126
 -18انظر تفصٌل ذلك د.سارة محسن العتٌبً ،التحول االقتصادي األخضر ودور السٌاسات الوطنٌة لتحقً النمو المستدام
(السعودٌة واإلمارات خطط طموحة وتجارب عالمٌة ) ،بحث مقدم إلى المإتمر الدولً السنوي الحادي والعشرون تحت
عنوان (الطاقة بٌن القانون واالقتصاد ) الذي أقامته كلٌة القانون /جامعة اإلمارات ،الجزء األول ، 2813 ،ص.134
 - 11انظر فً تفصٌل ذلك دٌ .حٌى حسن ود .عدنان الجوارٌن ،الطاقة المتجددة ودورها فً تحقٌق التنمٌة المستدامة فً دولة
االمارات العربٌة المتحدة ،بحث مقدم إلى المإتمر الدولً السنوي الحادي والعشرون تحت عنوان (الطاقة بٌن القانون
واالقتصاد ) الذي أقامته كلٌة القانون /جامعة اإلمارات ،الجزء األول ، 2813 ،ص 43و د .سارة محسن العتٌبً ،مصدر
سابق،ص184-182
 12د.رائد ناجً احمد ،علم المالٌة العامة والتشرٌع المالً فً العراق،مكتبة العاتك لصناعة الكتاب ،القاهرة،2812،ص.144
13
David Holland and Richard J. Vann1, Income Tax Incentives for Investment, p4
منشور على الموقع االلكترونً http://www.ieo-imf.org/external/pubs/nft/1990/tlaw/eng/
 - 14د .محمد السٌد عرفة ،ضمانات االستثمار االجنبً وحوافزه فً القانون المصري  ،بحث مقدم الى مإتمر االستثمار بٌن
التشرٌعات الوطنٌة واالتفاقٌات الدولٌة و اثرها فً التنمٌة االقتصادٌة فً دولة االمارات العربٌة المتحدة،2811،ص-503
.504
 - 15أ.طالبً محمد ،اثر الحوافز الضرٌبٌة وسبل تفعٌلها فً جذب االستثمار االجنبً المباشر فً الجزائر ،مجلة اقتصادٌات
شمال افرٌقٌا،ع،6ص.321منشور على الموقع االلكترونً http://iefpedia.com/arab
 - 16قانون المحروقات الجزائري رقم ()84-85لسنة ( 2885منشور فً الجرٌدة الرسمٌة الجزائرٌة ع ( )58فً
ٌ/19ولٌو 2885/وعلى الموقع االلكترونً www.mem-algeria.org/fr/
 - 14قانون الطاقة المتجددة االردنً رقم( )13لسنة ( 2812منشور فً الجرٌدة الرسمٌة األردنٌة ع()5153فً2812/4/16
) وعلى الموقع www.lob.gov.jo/ui/laws
 - 10مزاٌا و حوافز االستثمار فً االردن (قانون تشجٌع االستثمار رقم ( )16لسنة ،1995مقال منشور فً مجلة مستثمرون
،العدد االول ،منشور على الموقع االلكترونًhttp://www.hmoud.com/ar
19

 - 28الحوافز البٌئٌة ،منشور على موقع هٌئة تنمٌة االستثمار المالٌزٌة ،تحت عنوان استثمر فً مالٌزٌا ،وعلى الموقع
االلكترونً http://www.mida.gov.my
21
David Holland and Richard J. Vann1,op.cit , p9
 - 22د .زاٌري بلقاسم ،مصدر سابق،ص.524-526
 - 23ا.طالبً محمد ،مصدر سابق320،
 - 24انظر المادة(  ) 00من قانون المحروقات الجزائري.
 - 25د .رائد ناجً احمد ،مصدر سابق،ص.168
 - 26د.عبد المجٌد دراز،السٌاسة المالٌة ،ج،3الدار الجامعٌة ،االسكندرٌة،2882 ،ص242-260
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 - 24أ .طالبً محمد ،مصدر سابق،ص.324
.- 20صفوت عبد السالم عوض هللا ،الحوافز الضرٌبٌة واثرها على االستثمار والتنمٌة فً مصر ،دار النهضة
العربٌة،القاهرة،2882،ص.12
 - 29د.صفوت عبد السالم عوض هللا ،المصدر السابق،ص.15-14
 - 38د.صفوت عبد السالم عوض هللا ،المصدر السابق،ص11-18
 - 31الحوافز البٌئٌة ،منشور على موقع هٌئة تنمٌة االستثمار المالٌزٌة ،مصدر سابق ،وعلى الموقع االلكترونً
http://www.mida.gov.my
 - 32د.صالح الدٌن حامد الحدٌثً و اٌمان احمد حسن ،اإلعفاء الضرٌبً كعامل جذب لالستثمار االجنبً فً العراق،ورقة
عمل مقدمة الى الندوة العلمٌة الضرٌبٌة األولى،2880/11/12،ص، 16منشور على الموقع االلكترونً
http://tax.mof.gov.iq
 - 33د.صفوت عبد السالم عوض هللا ،المصدر السابق،ص41
 - 34د.محمد احمد زٌدان ،حوافز جذب االستثمارات األجنبٌة الى دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،بحث مقدم الى مإتمر
االستثمار بٌن التشرٌعات الوطنٌة واالتفاقٌات الدولٌة وأثرها فً التنمٌة االقتصادٌة فً دولة اإلمارات العربٌة
المتحدة،2811،ص.311
 - 35زوبٌر بن الشرٌؾ دؼمان ،التدابٌر االساسٌة بتشجٌع وتنظٌم وحماٌة االستثمار المباشر االجنبً .بحث مقدم الى مإتمر
االستثمار بٌن التشرٌعات الوطنٌة واالتفاقٌات الدولٌة و اثرها فً التنمٌة االقتصادٌة فً دولة االمارات العربٌة
المتحدة،2811،ص.402
 - 36أ.طالبً محمد،مصدر سابق،ص.329
 - 34أ.زٌدان محمد،االستثمار االجنبً المباشر فً البلدان التً تمر بمرحلة انتقال (نظرة تحلٌلٌة للمكاسب والمخاطر)،مجلة
اقتصادٌات شمال إفرٌقٌا ،ع(،)1ص.123منشور على الموقع االلكترونً www.univ-chlef.dz
 - 30نمو واردات الجزائر من المنتجات النفطٌة،مقال منشور فً (االقتصادٌة) ،ع()6965فً /5نوفمبر ،2812منشور على
الموقع االلكترونً http://www.aleqt.co
 - 39د.مهندس محمد مصطفى محمد و مهندس ماجد كرم ،مصدر سابق،منشور على الموقعhttp://abudhabienv.ae
 - 48ماٌكل اكهارت ،مصدر سابق ،منشور على الموقع االلكترونً http:/iipdigital.usembassy.gov
 -41الؽاء الحوافز ٌهدد صناعة طاقة الرٌاح األمرٌكٌة ،مقال منشور فً جرٌدة االتحاد نقال عن فاٌنانشٌال تاٌمز ،ترجمة عماد
الدٌن زكً ،على الموقع االلكترونً http://www.alittihade.ae
 - 42د.كارول نخلة ،مستقبل النفط فً العراق اكتشاؾ اطار العمل الصحٌح ،مركز سٌري ،اقتصادات الطاقة ،جامعة سٌري
،2880،منشور على الموقع االلكترونً www.seec.surrey.ac.uk/
 - 43منشور فً جرٌدة الوقائع العراقٌة ع()4831فً .2884/1/14
 - 44انظر المواد ( )10-15من قانون االستثمار رقم ( )13لسنة  2886النافذ.
 - 45وهو القانون رقم ( )19لسنة  2818منشور فً الوقائع العراقٌة ع( )4140فً .2818/3/15
 - 46انظر المادة ( )1من القانون اعاله.
 - 44انظر المادة(ثالثة عشر )1/من قانون ضرٌبة الدخل رقم  113لسنة  1902النافذ.
 40ونعتقد ان سبب هذ الخالؾ هو عدم صدور قانون اتحادي للنفط والؽاز ٌنظم صٌؽة العقود النفطٌة التً تبرمها الحكومة
االتحادٌة بعكس الحال فً اقلٌم كردستان الذي نص قانونه الخاص بالنفط والؽاز رقم ( )22لسنة 2884
على صٌؽة هذه العقود وهً المشاركة باإلنتاج حٌث نظم أحكامه فً المواد(اوال/تاسعة عشر )والمادة سبع و ثالثون وثمانً
وثالثون من قانون النفط والؽاز رقم ( )22لسنة 2884
 - 49انظر فً ذلك د.احمد عمر الراوي ،دور التشرٌعات الوطنٌة فً تطوٌر استثمار موارد الطاقة (النفط والؽاز) فً العراق
بحث مقدم إلى المإتمر الدولً السنوي الحادي والعشرون تحت عنوان (الطاقة بٌن القانون واالقتصاد ) الذي أقامته كلٌة
القانون /جامعة اإلمارات ،الجزء األول  2813 ،ص.302،348
 - 58د.عبد الستار عبد الجبار موسى ،دراسة تحلٌلٌة لواقع القطاع النفطً فً العراق وافاقه المستقبلٌة ،مجلة اإلدارة
واالقتصاد ،ع(،2818،)50ص ،296بحث منشور على الموقع االلكترونً www.iasj.net/
 - 51اشار الى ذلك كاظم الحسٌنً :مدٌر الهٌئة العامة للضرائب ،جرٌدة الصباح الرسمٌة الصادرة بتارٌخ  2811/18/26و
منشور على الموقع االلكترونً http://www.tax.mof.gov.iq
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 - 52م.م امجد صباح عبد العالً ،عقود بدٌلة التفاقٌات المشاركة باإلنتاج ،بحث منشور فً مجلة العلوم االقتصادٌة ع()21
،المجلد الخامس ،حزٌران ،2880،ص،14-13منشور على الموقع االلكترونً www.iasj.net/
 - 53قانون رقم ( )64لسنة  2884منشور فً الوقائع العراقٌة ع ( )4862فً .2880/2/10
 - 54المادة ( )1من قانون االستثمار الخاص بتصفٌة النفط الخام رقم ( )64لسنة  2884النافذ.
 - 55انظر المادة ( )2من القانون اعاله.
 - 56انظر المادة ( )9من القانون اعاله.
 - 54انظر المادة (/2ثانٌا) من قانون الكمارك رقم ( )3لسنة  1904النافذ.
 -1د.فارس مسرور،أهمٌة تدخل الحكومات فً حماٌة البٌئة من خالل الجباٌة البٌئٌة ،منشور فً مجلة الباحث،ع-2889 ،4
،2818ص.349
 - 59زٌنب منذر جاسم وفضٌلة عباس ؼائب  ،مصدر سابق ،ص.249
 - 68ولمزٌد من التفصٌل ٌنظر أ.عبد الكرٌم قندوز و بلعزوز بن علً ،استخدام الضرائب فً مكافحة التلوث،ص4و 5بحث
منشور على الموقع االلكترونً www.gooh.net/
 - 61د.نزٌه عبد المقصود محمد مبروك ،الضرائب الخضراء والرخص القابلة للتداول كؤدوات لمكافحة التلوث،دار الفكر
الجامعً،االسكندرٌة،2811،ص39
 -62د.نزٌه عبد المقصود محمد مبروك ،مصدر سابق ،ص.45
 63د.احمد خلؾ حسٌن الدخٌل وإبراهٌم علً محمد،الضرائب على التلوث البٌئً بٌن دواعً الحماٌة وؼٌاب السند القانونً
،بحث منشور فً مجلة جامعة تكرٌت للعلوم القانونٌة والسٌاسٌة ،كلٌة القانون.2812،)16(،ص.268
 - 64زٌنب منذر جاسم و فضٌلة عباس ؼائب ،مصدر سابق،ص.291-298
.- 65د.نزٌه عبد المقصود ،مصدر سابق،ص.12-11
- 66ي زٌنب منذر جاسم و فضٌلة عباس ؼائب ،مصدر سابق،ص.292-291
 - 64انظر تفصٌل ذلك مٌ .حٌى حمود حسن البو علً ،اثر االتفاقٌات البٌئٌة على الصناعة النفطٌة فً دول الخلٌج العربً،
مجلة العلوم االقتصادٌة ،ع(، )22المجلد السادس ،اٌلول ،2880،ص .122 -115 ،180
 - 60مٌ .حٌى حمود حسن البوعلً ،مصدر سابق،ص184
 - 69د.ماجد راؼب الحلو،قانون حماٌة البٌئة فً ضوء الشرٌعة ،دار الجامعة الجدٌدة ،االسكندرٌة،2889،ص.24-28
 48د .احمد جمال الدٌن سامً ،دور التشرٌعات الضرٌبٌة فً حماٌة البٌئة ،بحث مقدم إلى مإتمر كلٌة الحقوق/جامعة
االمارات تحت عنوان(دور التشرٌعات الضرٌبٌة فً حماٌة البٌئة )المجلد الرابع ،1999،ص.24
 - 41د.احمد جمال الدٌن سامً،مصدر سابق،ص.26
 - 42د.نزٌه عبد المقصود محمد مبروك،مصدر سابق،ص.94-93
 -- 43د.نزٌه عبد المقصود محمد مبروك،مصدر سابق،ص.188
 - 44د .احمد جمال الدٌن سامً ،مصدر سابق،ص.25
 - 45د.نزٌه عبد المقصود محمد مبروك،مصدر سابق،ص113-189
 - 46د.قبس حسن عواد ،التشرٌع المالً وحماٌة البٌئة ،مجلة الرافدٌن للحقوق،مجلد ،12ع(،2818،)45ص.213
 44انظر تفصٌل ذلك لدى شٌماء فارس محمد الجبر ،الوسائل القانونٌة لحماٌة البٌئة ،رسالة ماجستٌر ،كلٌة القانون ،جامعة
تكرٌت،2812،ص.124-119
78
- Lynn Price، Christina Galitsky، Jonathan Sinton، Tax and Fiscal Policies for Promotion of
يُشٕس ػهى انًٕقغ االنكخشًَٔ

Industrial Energy Efficiency: ،2115،p31
http://industrial-energy.lbl.gov/node/129

- 49د .قبس حسن عواد ،مصدر سابق ،ص213
 - 08شٌماء فارس محمد الجبر ،مصدر سابق  ،ص.134
- Lynn Price، Christina Galitsky ,op .cit , p31
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 - 02الؽاء الحوافز الضرٌبٌة ٌهدد صناعة طاقة الرٌاح،مصدر سابق ،مقال منشور على الموقع االلكترونً
http://www.alittihade.ae
03
- Lynn Price، Christina Galitsky، Jonathan Sinton،op .cit.،p03-03.
 - 04انظر فً ذلك د.عمرو محمد السٌد الشناوي،تقوٌم الضرٌبة كؤداة لسٌاسة حماٌة البٌئة (دراسة حالة مصر) ،مجلة البحوث
القانونٌة واالقتصادٌة،كلٌة الحقوق ،جامعة المنصورة ،ع(، )49ابرٌل،2811ص.411
 - 05د .كارول نخلة ،مصدر سابق،ص.10
 - 06انظر فً ذلك :شٌماء جمال مجاهد شحاتة،مصادر الطاقة والتنمٌة االقتصادٌة ،بحث مقدم الى المإتمر العلمً السنوي
الثانً عشر تحت عنوان البترول والطاقة هموم عالم واهتمامات امة ،كلٌة الحقوق /جامعة المنصورة ،فً الفترة من 3-2
ابرٌل  2880منشور على الموقع االلكترونً www.f-law.net/law
 - 04د .كمال رزٌق ،دور الدولة فً حماٌة البٌئة ،مجلة الباحث ع، 2885، 9ص182
 - 00ا.بن عزة محمد ود.حبٌب عبد الرزاق،دور الجباٌة فً ردع وتحفٌز المإسسات االقتصادٌة على حماٌة البٌئة من اشكال
التلوث(دراسة تحلٌلٌة لنموذج الجباٌة البٌئٌة فً الجزائر)،ص.152
 - 09د -نزٌه عبد المقصود محمد مبروك ،مصدر سابق،ص.62-56
 - 98شٌماء فارس محمد الجبر ،مصدر سابق ،ص06
 91انظر المادة()32من قانون البٌئة رقم( )24لسنة 2889النافذ.
- 92انظر المادة( )33من قانون البٌئة اعاله.
 - 93انظر فً العوامل االخرى المسببة لتلوث البٌئة العراقٌة د.قبس حسن عواد،مصدر سابق ،ص. 288-199و زٌنب منذر
جاسم وفضٌلة عباس ؼائب مصدر سابق ،ص.385-384
94

 95انظر فً تفصٌل ذلك ٌحٌى عبود حسٌن ،ضرائب الكاربون واالحتباس الحراري ،بحث منشور على الموقع االلكترونً
منشور على الموقع االلكترونً /http://www.iraqmetraining.com/view.258
 -96وفً الحقٌقة ان حجم الفاقد من الؽاز الطبٌعً هذا هو الذي ٌدفع بالعراق الى استهالكه من الدول المجاورة ان كان
العراق ٌنتج 215ملٌار قدم مكعب فً عام  1909وصل الى  04ملٌار قدم مكعب فً عام  2885كارول 9
 -94د .كارول نخلة،مصدر سابق18-9 ،
 - 90جاء ذلك بموجب القانون رقم ( )43لسنة .2812منشور فً جرٌدة الوقائع العراقٌة ع ( ) 3234فً /23اب. 2812/
 - 99تم ذلك بموجب القانون الصادر عن مجلس النواب رقم ( )43لسنة  2812نشر فً الوقائع العراقٌة ع( )4240فً
2812/0/24
ٌ 188حٌى عبود حسٌن ،مصدر سابق
 - 181جاء ذلك فً قانون التعدٌل الثانً لقانون المحافظات ؼٌر المنتظمة فً اقلٌم رقم ()21لسنة ( 2880الوقائع العراقٌة
ع( )2402فً )2813/0/5
 - 182انظر فً مفهوم السٌاسة المالٌة د .اعاد حمود القٌسً ،المالٌة العامة والتشرٌع الضرٌبً ،ط،3دار الثقافة للنشر
والتوزٌع ،عمان ،2888،ص05-03
 - 183انظر فً تفصٌل ذلك بحثنا الموسوم،مدى اختصاص المحافظات ؼٌر المنتظمة فً اقلٌم فً العراق بفرض الضرائب
والرسوم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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المصادر والمراجع
اوال :الكتب -:
 .1د .رائد ناجً احمد ،علم المالٌة العامة والتشرٌع المالً فً العراق ،مكتبة العاتك لصناعة الكتاب
،القاهرة.2812،
 .2د .روبرت ل.اٌفانز ،شحن مستقبلنا بالطاقة (مدخل الى الطاقة المستدامة) ترجمة د .فٌصل
حردان،ط،1المنظمة العربٌة للترجمة،بٌروت.2811،
 .3د .كارول نخلة ،مستقبل النفط فً العراق اكتشاؾ اطار العمل الصحٌح ،مركز سٌري ،اقتصادات
الطاقة ،جامعة سٌري ،2880،منشور على الموقع االلكترونً .www.seec.surrey.ac.uk/
 .4د .ماجد راؼب الحلو ،قانون حماٌة البٌئة فً ضوء الشرٌعة ،دار الجامعة الجدٌدة
،االسكندرٌة2889،
 .5د .نزٌه عبد المقصود محمد مبروك ،الضرائب الخضراء والرخص القابلة للتداول كؤدوات لمكافحة
التلوث ،دار الفكر الجامعً،اإلسكندرٌة.2811،
ثانٌا :الرسائل و االطارٌح-:
 .6عمر ماجد ابراهٌم ،المعاملة المالٌة للشركات العامة ،رسالة ماجستٌر ،كلٌة الحقوق ،جامعة
النهرٌن.2884،
 .4وناس ٌحٌى ،االلٌات القانونٌة لحماٌة البٌئة فً الجزائر ،اطروحة دكتوراه ،جامعة ابو بكر بلقاٌد -
تلمسان.2884،
 .0شٌماء فارس محمد الجبر ،الوسائل القانونٌة لحماٌة البٌئة ،رسالة ،ماجستٌر  ،كلٌة القانون ،جامعة
تكرٌت.2812،
. .9موفق سمور ،المعاملة الضرٌبٌة للدخل ؼٌر المشروع (رسالة دكتوراه مطبوعة) ،ط،1دار الثقافة
للنشر والتوزٌع ،عمان 2885،
ثالثا :البحوث و الدراسات-:
 .18زٌنب منذر جاسم وفضٌلة عباس ؼائب  ،الضرٌبة البٌئٌة  ،بحث مقدم الى المإتمر العلمً الثانً
لكلٌة القانون بعنوان الحماٌة القانونٌة للبٌئة (الواقع واالفاق).2889،
 .11أ .عبد الكرٌم قندوز و بلعزوز بن علً ،استخدام الضرائب فً مكافحة التلوث ،بحث منشور على
الموقع االلكترونً .www.gooh.net/
 .12د .احمد خلؾ حسٌن الدخٌل وابراهٌم علً محمد ،الضرائب على التلوث البٌئً بٌن دواعً الحماٌة
وؼٌاب الس ند القانونً ،بحث منشور فً مجلة جامعة تكرٌت للعلوم القانونٌة والسٌاسٌة ،كلٌة
القانون ،ع(.2812،)16
 .13د .احمد جمال الدٌن موسى ،دور التشرٌعات الضرٌبٌة فً حماٌة البٌئة ،بحث مقدم المإتمر كلٌة
الحقوق/جامعة المارات(دور التشرٌعات الضرٌبٌة فً حماٌة البٌئة ،المجلد الرابع.1999،
 .14د .عمر محمد السٌد الشناوي ،تقوٌم الضرٌبة كؤداة لسٌاسة حماٌة البٌئة (دراسة حالة مصر)،مجلة
البحوث القانونٌة واالقتصادٌة ،كلٌة الحقوق ،جامعة المنصورة ،ع(،)49ابرٌل.2811
 .15كمال رزٌق ،دور الدولة فً حماٌة البٌئة ،مجلة الباحث،ع.2889 ،5
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 .16د .زاٌري بلقاسم ،اتجاهات ومعوقات االستثمارات االجنبٌة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً ،بحث
مقدم الى مإتمر االستثمار بٌن التشرٌعات الوطنٌة واالتفاقٌات الدولٌة و اثرها فً التنمٌة االقتصادٌة
فً دولة االمارات العربٌة المتحدة .2811،
 .14د .ماجد شلبً ،االستثمار االجنبً واثره على النمو االقتصادي (دراسة تطبٌقٌة على االقتصاد
المصري) ،بحث مقدم الى مإتمر االستثمار بٌن التشرٌعات الوطنٌة واالتفاقٌات الدولٌة و اثرها فً
التنمٌة االقتصادٌة فً دولة االمارات العربٌة المتحدة.2811،
 .10د .مهندس محمد مصطفى محمد الخٌاط و مهندس ماجد كرم الدٌن محمود ،سٌاسات الطاقة
المتجددة عالمٌا ،منشور على الموقع االلكترونً. http://abudhabienv.ae
 .19د .محمد السٌد عرفة ،ضمانات االستثمار االجنبً وحوافزه فً القانون المصري  ،بحث مقدم الى
مإتمر االستثمار بٌن التشرٌعات الوطنٌة واالتفاقٌات الدولٌة و اثرها فً التنمٌة االقتصادٌة فً دولة
االمارات العربٌة المتحدة.2811،
 .28د .امانً احمد عبدهللا موسى ،حوافز وضمانات االستثمار فً السودان وفقا لقانون تشجٌع االستثمار
لسنة  1999والتعدٌالت الالحقة له ،بحث مقدم الى مإتمر االستثمار بٌن التشرٌعات الوطنٌة
واالتفاقٌات الدولٌة و اثرها فً التنمٌة االقتصادٌة فً دولة االمارات العربٌة المتحدة.2811،
 .21أ .طالبً محمد ،اثر الحوافز الضرٌبٌة وسبل تفعٌلها فً جذب االستثمار االجنبً المباشر فً
الجزائر ،مجلة اقتصادٌات شمال افرٌقٌا  ،ع  .،6منشور على الموقع
االلكترونًhttp://iefpedia.com/arab
 .22د .صالح الدٌن حامد الحدٌثً و اٌمان احمد حسن ،اإلعفاء الضرٌبً كعامل جذب لالستثمار
االجنبً فً العراق ،ورقة عمل مقدمة الى الندوة العلمٌة الضرٌبٌة االولى،2880/11/12،ص16
،منشور على الموقع اإللكترونً .http://tax.mof.gov.iq
 .23د .محمد احمد زٌدان ،حوافز جذب االستثمارات االجنبٌة الى دولة االمارات العربٌة المتحدة ،بحث
مقدم الى مإتمر االستثمار بٌن التشرٌعات الوطنٌة واالتفاقٌات الدولٌة و اثرها فً التنمٌة االقتصادٌة
فً دولة االمارات العربٌة المتحدة.2811،
 .24زوبٌر بن الشرٌؾ دؼمان ،التدابٌر االساسٌة بتشجٌع وتنظٌم وحماٌة االستثمار المباشر االجنبً.
بحث مقدم الى مإتمر االستثمار بٌن التشرٌعات الوطنٌة واالتفاقٌات الدولٌة و اثرها فً التنمٌة
االقتصادٌة فً دولة االمارات العربٌة المتحدة2811.،
 -16 .25أ .زٌدان محمد ،االستثمار االجنبً المباشر فً البلدان التً تمر بمرحلة انتقال (نظرة تحلٌلٌة
للمكاسب والمخاطر)،مجلة اقتصادٌات شمال افرٌقٌا ،ع(،)1ص.123منشور على الموقع
االلكترونً .www.univ-chlef.dz
 .26د .عبد الستار عبد الجبار موسى ،دراسة تحلٌلٌة لواقع القطاع النفطً فً العراق وافاقه المستقبلٌة
،مجلة االدارة واالقتصاد ،ع(،2818،)50ص ،296بحث منشور على الموقع االلكترونً
.www.iasj.net/
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 .24م .م امجد صباح عبد العالً ،عقود بدٌلة التفاقٌات المشاركة باإلنتاج ،مجلة العلوم االقتصادٌة،
ع(، )21المجلد الخامس ،حزٌران ،2880،ص،14-13منشور على الموقع االلكترونً
.www.iasj.net/
 .20د .فارس مسرور ،أهمٌة تدخل الحكومات فً حماٌة البٌئة من خالل الجباٌة البٌئٌة ،منشور فً
مجلة الباحث،ع. 2818-2889 ،4
 .29د .عصام خوري وعبٌر ناعسة ،النظام الضرٌبً واثره فً الحد من التلوث البٌئً ،مجلة جامعة
تشرٌن للدراسات والبحوث العلمٌة ،سلسلة العلوم االقتصادٌة والقانونٌة ،مجلد (،)29ع(.2884،)1
 .38ا .بن عزة محمد ود .حبٌب عبد الرزاق ،دور الجباٌة فً ردع وتحفٌز المإسسات االقتصادٌة على
حماٌة البٌئة من اشكال التلوث(دراسة تحلٌلٌة لنموذج الجباٌة البٌئٌة فً الجزائر
 .31د .قبس حسن عواد ،التشرٌع المالً وحماٌة البٌئة ،مجلة الرافدٌن للحقوق ،مجلد
،12ع(.2818،)45
 .32شٌماء جمال مجاهد شحاتة ،مصادر الطاقة والتنمٌة االقتصادٌة ،بحث مقدم الى المإتمر العلمً
السنوي الثانً عشر تحت عنوان البترول والطاقة هموم عالم واهتمامات امة ،كلٌة الحقوق /جامعة
المنصورة ،فً الفترة من  3-2ابرٌل  2880منشور على الموقع االلكترون www.f-
.law.net/law
 -24 .33برنامج دراسة حاالت البلدان ذات النمو المنخفض فً االنبعاثات الكربونٌة ،اعده البنك
الدولً للتنمٌة والتعمٌر ،اٌلول،2889 /منشور على الموقع االلكترونً .wbi.worldbank.org
رابعا :المقاالت-:
 .34مٌكل اكهارت ،الطاقة المتجددة :التطلع الى طاقة ال تنضب،2880،منشور على الموقع االلكترونً
.http:/iipdigital.usembassy.gov
 .35مزاٌا وحوافز االستثمار فً االردن (قانون تشجٌع االستثمار رقم ( )16لسنة ،1995مقال منشور
فً مجلة مستثمرون ،العدد االول ،منشور على الموقع االلكترونً. http://www.hmoud.com/ar
 .36الحوافز البٌئٌة ،منشور على موقع هٌئة تنمٌة االستثمار المالٌزٌة ،تحت عنوان استثمر فً مالٌزٌة،
وعلى الموقع االلكترونً http://www.mida.gov.my
 .34د .خالد حامد عبد ،اهمٌة الضرائب فً التعامل مع االستثمار مقال منشور فً مجلة مستثمرون،
العدد االول 2811،منشور على الموقع االلكترونً http://www.mustathmeron.net
 .30نمو واردات الجزائر من المنتجات النفطٌة ،مقال منشور فً (االقتصادٌة) ،ع()6965فً /5نوفمبر
،2812منشور على الموقع االلكترونً http://www.aleqt.com
 .39الؽاء الحوافز ٌهدد صناعة طاقة الرٌاح االمرٌكٌة ،مقال منشور فً جرٌدة االتحاد نقال عن
االلكترونً
الموقع
على
زكً،
الدٌن
عماد
،ترجمة
تاٌمز
فاٌنانشٌال
http://www.alittihade.ae
خامسا :القوانٌن-:
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 .48قانون االستثمار رقم ( )13لسنة  2886النافذ.
 .41قانون ضرٌبة الدخل رقم  113لسنة  1902النافذ
 .42قانون االستثمار الخاص بتصفٌة النفط الخام رقم ( )64لسنة  2884النافذ.
 .43قانون الكمارك رقم ( )3لسنة  1904النافذ
 .44قانون البٌئة رقم( )24لسنة 2889النافذ.
 .45قانون المحروقات الجزائري رقم ()84-85لسنة ( 2885منشور فً الجرٌدة الرسمٌة الجزائرٌة
ع()58فً ٌ/19ولٌو 2885/وعلى الموقع االلكترونً www.mem-algeria.org/fr/
 .46قانون الطاقة المتجددة االردنً رقم( )13لسنة ( 2812منشور فً الجرٌدة الرسمٌة األردنٌة
ع()5153فً )2812/4/16وعلى الموقع www.lob.gov.jo/ui/laws
سادسا :المصادر االجنبٌة
44. David Holland and Richard J. Vann1, Income Tax Incentives for Investment.
منشور على الموقع االلكترونً http://www.ieo-imf.org/external/pubs/nft/1990/tlaw/eng/
48. Lynn Price، Christina Galitsky، Jonathan Sinton، Tax and Fiscal Policies for

Promotion of Industrial Energy Efficiency: ،2115.
يُشٕس ػهى انًٕقغ االنكخشًَٔ http://industrial-energy.lbl.gov/node/129
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