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 ....الاهداء

 الى من كان له الفضل من بعد هللا لما انا عليه اليوم

 اطال هللا في عمره( )والدي الطيب

 طاءإلى نبع الحنان ومصدر البركة في حياتي، إلى القلب المع

 حفظها هللا وادامها لنا( )والدتي الغالية

 وما زالوا إلى من ال تحلو حياتي اال بوجودهم ودعمهم، الى من كانوا
 والنجاح في دربي  مصابيح التقدم

  ( الغالين )أخوتي واخواتي

الى كل من ساهم ولو بجزءبسيط او حرف على إتمام رسالتي خصوصا، 
الجهد  الى كل هؤالء اهدي هذا موماالدراسية ع وساندني في تمام حياتي

 الى ان يتقبله بأحسن القبولالذي أسال هللا تع المتواضع،

 اهدي ثمرة جهدي المتواضع
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كر 
ان  الش   ....والعرف 

ا، الحمد هلل، والصالة الحمد هلل رب العالمين، حمدًا تطيب به نفوسنا، وتستريح به قلوبن        
والسالم على الصادق االمين، خاتم االنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد 

 وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين، وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين.

عليه واله وسلم(: ) ومن محمد ) صلى هللا  رسول هللاان الشكر من اسباب دوام النعم، كما قال 
 صنع اليكم معروفًا فكافئوه، فأن لم تجدوا ما تكافئونه به، فأدعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموه(

جامعة  -اتقدم بالشكر والثناء ألستاذتي، استاذة القانون المدني في كلية القانون  لذا، )رواه احمد وغيره(
تفضلت مشكورة بقبولها االشراف على رسالتي،  التيالدكتورة )سميرة حسين محيسن( القادسية 

ولما اولتني به من دعم ونصح اثناء العمل في هذه الدراسة، فقد كانت لي نعم المعلم المتواضع 
لطالبها،  ويبارك لها في عمرها ووقتها الذي تمنحه والسخي، فأسأل هللا العلي العظيم ان يحفظها
ي جزيل الشكر والعرفان وخالص التقدير واالحترام، وان يجعل ذلك في ميزان حسناتها، فلها من

 وجزاها هللا عني وعن طالب العلم جميعهم خير الجزاء.

وعرفانًا بالفضل، فأنه لزامًا علي بعد إكمال  وفاءً ومن هذا المنطلق من واجبي العلمي واالدبي، 
انون في جامعة القادسية هذه الرسالة، ان اتقدم بالشكر والعرفان واقف وقفة اجالل لعمادة كلية الق

وكل العاملين فيها من اساتذة وموظفين، لما اولته لي ولطلبة الدراسات العليا كافة من رعاية 
 ودعم لنا وعلى كل االصعدة.

ووزارة الكهرباء لتعاونهم معي في  الهيئة الوطنية لالستثمارواخيرًا اتقدم بالشكر الى موظفين 
فلهم كل االحترام، والى زمالئي في الدراسات العليا والى الحصول على ما احتجت من معلومات 

 كل من مد يد العون لي ولو بالدعاء.

ة                                                              احث     الب 
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 الملخص

 لغرض إقامةأهم العقود المستحدثة  تعّد منتناولت هذه الدارسة عقود الطاقة المتجددة، والتي     
، لما له من أهمية اخذ العراق خطوات مبدئية لتطبيقهالقطاع الخاص، والذي  عبرشاريع الطاقة م

وتدريبهم وتأهيلهم، ونقل التكنولوجيا  العاملة الوطنية االيدي العاملةفي تمويل المشاريع، وتشغيل 
  بعيدًا عن بيعيةالموارد الط استغاللتبرم الدولة عقدا الطاقة الكهربائية عن طريق  إذ، إلى الدولة

سمات العصر  الطاقة عمومًا هو احدى استعمال، فإذا كان (االحفورية) التقليديةمساوئ الطاقة 
الحديثة، اال ان الركون الى مصادر  تكنولوجيافي مجال الصناعة وال في ظل التطور الملحوظ

عد هو الخيار االمثل، المعرضة الى النفاذ والضارة في البيئة لم ي )االحفورية( الطاقة التقليدية
لتتنبه الدول الى إمكانية االستفادة من حرارة اشعة الشمس والرياح او جريان الماء او غير ذلك 

منة لسد صادر إضافية ودائمة وآمن الظواهر والعناصر الطبيعية إلنتاج الطاقة، حتى تؤمن م
 حاجات االستهالك المحلي المتزايد بأنجع طريقة ممكنة وبأقل تكلفة.

 أبعاد إقتصادية وسياسية وهي من الخدمات التيالطاقة تتناول خدمة ذات اهمية و  أن عقود      
يمكن  الاليومية بحيث  لالعمال، حيث تستخدم الطاقة تمثل أحد أهم مصادر الدخل للدول

المباشر  باالعتمادة وتنتهي االنار تتعدد من توليد الحرارة إلى  فاالستخدامات ،عنها االستغناء
الطاقة المتجددة قد تزايد في اآلونة االخيرة  استعمالان االقبال على و  ،ليها لمختلف الصناعاتع

لما توفره تلك الطاقة من مزايا عدة على رأسها حماية البيئة من انبعاثات الغازات السامة والضارة 
ة محدودي نجدفي ظل غياب تشريعي محدد للطاقة المتجددة في العراق، و بصحة االنسان، 

مما يظهر ال سيما الطاقة الشمسية،  وفرة عناصرها من على الرغمفيه الطاقة المتجددة  استعمال
الدعوة الى وجود تنظيم قانوني محدد يكفل ابرام تلك العقود وتنظيمها على نحو يحقق ضرورة 

دون حدوث تطور تشريعي تقني من الغرض المنشود من وراء االبرام، وهو ما ال يتحقق 
 الناجحة بهذا الشأن.علمية واقتصادية في عدة مجاالت واالستفادة من تجارب الدول  ودراسات
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 مقدمة
 أواًل: جوهر فكرة الدراسة

المستمر للوقود  ترك االستعمالالسعي لتجسد عقود الطاقة المتجددة التوجه العالمي نحو        
االحفوري ومزاولة المؤسسات لالنشطة التي ينتج عنها اثارًا سلبية عدة على البيئة فضاًل عن 

دفع دول العالم الى البحث عن  هو ماة تعرضها للنضوب بحسب الدراسات المختصة، امكاني
ظار نحو ، لتتجه االن)االحفورية( البدائل الكفيلة بحماية البيئة من مخاطر الطاقة التقليدية

االستثمار في الطاقة المتجددة من عناصر الطبيعة كأشعة الشمس والرياح والمياه وحرارة جوف 
الطاقة المتجددة بمنظور قانوني فني تطبيقي  تكنولوجياا، وباتت الدول تركز على االرض وغيره

في مجالها، وكان  ةيشمل دراسة انظمة تلك الطاقة وتشريع القوانين الكفيلة بتنظيم العقود المبرم
اجتهاد تلك الدول يتضاعف امام المعوقات التي تواجه دوافع وعوامل االستثمار في مجال الطاقة 

 جددة.المت

غير النظيف  العالم بات منزعجًا من االستعمال وفي ظل الحقيقة التي تتلخص بأن       
للطاقة نجد الواقع العراقي بهذا الصدد غير مشجع، على الرغم من توافر العوامل الكافية ألن 

اي  إذ لم يقدم البلدالنظيف للطاقة،  ة البلدان المتحولة نحو االستعماليكون العراق في طليع
، على الرغم من وجود قانون للبيئة تطرق الى الطاقة المتجددة اال مؤخراً  خطوات جدية وجرئية

وإعداد مسودة لقانون طاقة متجددة عن طريق وزارة الكهرباء بالتعاون مع المركز االقليمي للطاقة 
تغطية لبعض المتجددة التابع لبرنامج االمم المتحدة اإلنمائي، وما تلك المساعي المتأخرة اال 

المتطلبات الالزم توافرها للنهوض بواقع الطاقة المتجددة السيما في ما يتعلق بتنظيم العقود 
 المبرمة فيها وتهيئة البيئة المالئمة لنجاحها.

 ثانيًا: اهمية الدراسة

 لطاقة المتجددة من الدور الرئيسعقود اتنطلق اهمية دراسة موضوع التنظيم القانوني ل      
هذا النظيف للموارد الطبيعية، لذا فان لدراسة  ة بعدها النموذج االمثل لالستعمالالمتجدد للطاقة

 اهمية على الصعيدين العلمي والعملي. الموضوع
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فعلى صعيد علمي، ان البحث بالتنظيم القانوني لعقود الطاقة المتجددة من شأنه ان يؤطر      
 تبعًا للطبيعة الخاصة لتلك العقود، ستقبلية بهذا الشأنلدراسات م كما انها تعد تمهيدًا تلك العقود 

ان الدراسات في الطاقة المتجددة ، ذلك عقود الطاقة المتجددة وذلك لقلة الدراسات القانونية في
 ما تكون علمية او اقتصادية. في الغالب

امرًا النظيف للطاقة في العراق بات  د عملي، فأن التحول الى االستعمالاما على صعي     
استثمار العملية ولعل ابرزها  الحلول الجذرية للعديد من المشكالتضروريًا من شأنه ان يوفر 

المشكلة االبرز في مجال  كون هذه االخيرة هي مصادر الطاقة المتجددة في مجال الكهرباء
واالعتماد الكلي على الطاقة االحفورية  ك عن التقليل الالزم من االستعمالالخدمات، ناهي

ترك اثارًا مدمرة على البيئة، ومن ثم تشجيع االستثمار في التي هي عرضة للنفاذ وت)التقليدية( 
 مجال الطاقة المتجددة.

 ثالثًا: اشكالية الدراسة

غياب تنظيم قانوني واضح لتلك العقود في العراق من شأنه من ان إشكالية الدراسة تنبثق      
تطبيقية عدة تواجه تلك العقود، إذ ان  ي وينذر بمشكالتهاد الفقهي والقضائان يفتح باب االجت

واضحة  ومنهجية على سياسة ة توضع بناءً تلك العقود ضخمة وبحاجة الى ضمانات قانونية عد
ابرام تلك  في ال يمكن ان تتوافر مع غياب تشريعي يحددها، اما الركون الى القواعد العامة لتتبع

الطبيعة غير  اضف الى ذلك ان ق الغرض من ابرامها،العقود وتنفيذها فهو امر يعيق تحقي
كالقانون  لك العقود متعلق بقوانين عدةجعل تنظيم تفاصيل تة المتجددة يالمحددة لعقود الطاق

ان االشكالية في دراسة عقود الطاقة المتجددة تكمن في و ، المدني واالستثمار والقانون التجاري 
 العلمية والبيئية واالقتصادية ليجد الباحث فيها نفسه تداخل تلك الدراسة في كثير من الفروع

خذ المعلومات بأحاطة بها، لذا عمدنا الى تدارك ذلك مضطرًا للخوض في اكثر من فرع لال
 الالزمة من تلك الفروع بقدر الحاجة.
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 رابعًا: االسئلة البحثية

له هذه الدراسة مفاده: هل دفعتنا لطرح سؤال مركزي تدور حو  ان اإلشكالية المذكورة انفاً     
تكفي القواعد العامة في ظل الغياب التشريعي لتنظيم عقود الطاقة المتجددة إلبرام وتنفيذ تلك 

 العقود في ضوء الدوافع من ذلك االبرام؟

 تبرز لهذه الدراسة تساؤالت فرعية عدة ابرزها:ومن السؤال المركزي المذكور انفًا    

 لمتجددة؟عقود الطاقة امقصود بما ال -1

 ما طبيعة عقود الطاقة المتجددة؟ -2

 التي تكفل نجاحها؟ُتضمن بها عقود الطاقة المتجددة ما ابرز الشروط التي  -3

 ما االثار المترتبة على ابرام تلك العقود إلطراف العقد؟ -4

 ما سبل النهوض بواقع االستثمار في مجال الطاقة المتجددة؟ -5

 خامسًا: الدراسات السابقة

رسالة ماجستير المتجددة، منذر يوسف محمد الشرمان، وني لعقود الطاقة المفهوم القان -1
على  الضوء ، وسلطت الدراسة2018 ُقدمت الى كلية الحقوق في جامعة الشرق االوسط

يجعلها تنتمي  ة المتجددة وتشعب تلك العقود الذيمسألة النقص التشريعي لعقود الطاق
نظمها في االردن على الرغم من وجود الى مصادر مختلفة وعدم وجود قانون موحد ي

نه لم ينظم تلك العقود وشروطها وهي ما اوصت انون للطاقة المتجددة في االردن إال إق
، وتختلف هذه الدراسة عن الدراسة ، وكانت الدراسة تتسم بااليجازبه تلك الدراسة

انون اب قموضوع البحث في ان هذه الدراسة قد تتبعت ابرام تلك العقود في ظل غي
، ومحاولة تأطير تلك العقود في ضوء المسودة الخاصة بقانون للطاقة المتجددة عموماً 

تزال قيد  ماالتي لعقود لوزارة الكهرباء العراقية الطاقة المتجددة في العراق ونماذج ا
لمسودة المناقشة والتداول، لوضع مقترحات قد تسهم في تنظيم هذه العقود قبل إقرار تلك ا
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تختلف الدراسة محل البحث في انها تعالج تنظيم هذه العقود تلك العقود، و او توقيع 
 بحسب المنظومة التشريعية العراقية وليست االردنية.

الطاقة المتجددة، مها محسن علي السقا،  تكنولوجياالنظام القانوني لعقد نقل وتوريد  -2
بحث دراسة قصدت ال، وال2019 بنهافي جامعة  اطروحة دكتوراة مقدمة الى كلية الحقوق 

في مجال الطاقة المتجددة  تكنولوجياواستنباط االحكام واآلثار الناشئة عن عقد نقل وتوريد ال
وتذهب الدراسة الى ان العقد هو من العقود التجارية لضمان حق المورد في مواجهة المستورد، 

ام العقد في مدخل تمهيدي مخصص للطاقة المتجددة عمومًا وبيان احك علىوقسمت الدراسة 
محل البحث عن هذه الباب االول، وآثار العقد وحل المنازعات الناشئة عنها، وتختلف الدراسة 

الدراسة ان بحث عقود الطاقة المتجددة قد جاء في ظل غياب تشريعي في المنظومة 
 التشريعية العراقية، على عكس الدراسة المذكورة آنفًا إذ تتضمن المنظومة التشريعية المصرية

 قانون خاص بالطاقة المتجددة.
اطروحة  تثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، مجيد احمد ابراهيم،التنظيم القانوني لإلس -3

، وتعالج الدراسة إشكالية االستثمار 2015دكتوراة مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة الموصل 
آلية حل المنازعات التي في مشاريع الطاقة المتجددة عمومًا، لتعالج شروط االستثمار فيها و 

تموليها وتشجيع االستثمار فيها، وهي تختلف عن  فضاًل عنتنشأ من تنفيذ تلك المشاريع، 
لعقد التنظيم القانوني لالباحث حاول فيها تسليط الضوء اكثر على  إذ انالدراسة محل البحث 

وليس على  المبرم في مجال الطاقة المتجددة بدءًا من مرحلة المفاوضات حتى التنفيذ
االستثمار عمومًا وان تضمنت الدراسة في جانب منها سبل النهوض بمشاريع الطاقة 

 المتجددة.
، مؤلف االستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، للدكتور صدام فيصل كوكز المحمدي -4

الدراسة الضوء على الوسائل القانونية التي  سلطت، 2017صادر من منشورات زين الحقوقية 
ستثمار في مجال الطاقة المتجددة بشكل اساسي وتدعوا المشرع العراقي الى تبني تشجع اال

تلك الوسائل للنهوض بواقع الطاقة المتجددة، وهي تختلف عن دراستنا محل البحث في ان 
تنظيم العقد وتتبع مراحل العقد وتسليط الضوء على مدى كفاية  بصفة اساسيةدراستنا تبحث 

 تها لتنظيم هذه العقود في ضوء خصوصيتها.القواعد العامة ومالئم
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 سادسًا: منهجية الدراسة

النصوص التشريعية إذ عمدنا تحليل موضوع، لالمقارن في دراستنا ل التحليلي المنهج أُعتمد     
من   المتعلقة بالطاقة المتجددة عمومًا وبالعقود المبرمة في مجالها على وجه الخصوص في كالً 

هو القانون االمريكي و  ،خطوات متقدمة في هذا المجالعدة مصر لها  النالقانون المصري 
مقارنة ذلك مع من ثم ، و كية في مجال الطاقة المتجددةالقانون الذي تكفل بنجاح التجربة االمري

ومسودة قانون  النصوص في القوانين العراقية ذات الصلة كقانون االستثمار والكهرباء والبيئة
وغيرها في ظل غياب تشريع خاص، فال تقتصر المقارنة عمومًا  العراقي تنظيم الطاقة المتجددة

وبحسب الحاجة وذلك لإلحاطة بتنظيم تلك العقود، مع  قوانين اخرى بل تمتد  ،بقانون معين
 الحصول عليه. والتحكيمية وبالقدر الذي استطعنااستعراض لبعض القرارات واالحكام الوطنية 

 سابعًا: هيكلية الدراسة

على  بحثنا هذاالتقسيم الثنائي لدراسته، فقسمنا  اعتمادموضوع الدراسة  اقتضت طبيعة        
 فيفصلين، خصصنا الفصل االول لبحث االطار المفاهيمي لعقود الطاقة المتجددة وهو 

مبحثين، االول بعنوان مفهوم عقود الطاقة المتجددة، اما المبحث الثاني فهو بعنوان تكوين عقود 
مبحثين  فياحكام عقود الطاقة المتجددة وهو  درسنا فيهالفصل الثاني اما لمتجددة، الطاقة ا

ايضًا، االول بعنوان التزامات المستثمر )شركة المشروع( في عقود الطاقة المتجددة، اما الثاني 
   ، لنختممجال الطاقة المتجددة عقود ومتطلبات تطوير االستثمار فيالتزامات المستفيد  ُدرست فيه

    الدراسة بخاتمة تتضمن النتائج والمقترحات.                            .
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 الفصل االول

 اإلطار المفاهيمي لعقود الطاقة المتجددة

 تمهيد وتقسيم

، والتوجه المسائل المهمة في الوقت الراهنالطاقة المتجددة من  عقود االستثمار في اصبح     
 التقليدية الطاقة باالضرار التي يتسبب بها استعمال دة متعلقةالذي ال غنى للدول عنه ألسباب ع

، فما تسببه هذه االخيرة من اضرار في السنوات االخيرة من انبعاث غازات واضرار (االحفورية)
لبحث عن بدائل للى الرغم من خطواته البطيئة العراق ع ومنهاما دفع العديد من الدول مبيئية 

، ولعل تجارب الدول الطاقة التقليدية )االحفورية( طاقة غير متجددة ذلك ان اكثر امان واستدامة
 المتقدمة في هذا المجال هو السبب وراء هذا التوجه في العالم.

بديلة كما  تجعلها طاقة تحققه الطاقة المتجددة من إيجابيات ما ومن جانب اخر نجد ان      
لة تحول من االعتماد الكلي على جعل نظام الطاقة العالمي يدخل في مرحو  ،يطلق عليها

الطاقة  نفط الى مرحلة جديدة يكون استعمالسيما الوال )التقليدية( مصادر الطاقة االحفورية
 لوجدنا العراقالمتجددة فيها هو االكثر، وذلك في ظل توافر عوامل عدة لو سلطنا الضوء عليها 

ألي دولة  سليمفأن التصرف ال ممن ثيمتلك العديد منها على وجه الخصوص الطاقة الشمسية، و 
عليها تعزيز االستثمار في هذا المجال، وألجل ذلك ُشرع لتنظيم االستثمار في الطاقة  ينبغي

المتجددة قوانين تعنى بالطاقة المتجددة، عالوة على قوانين االستثمار العامة، مع ذلك ولتعلق 
جانب القانوني جعل تحديد اإلطار تنظيم عقود الطاقة المتجددة بعدة جوانب وعدم حصرها في ال

المفاهيمي لهذه العقود هو االخر مرتبط بجوانب عدة، بيئية وإدارية وحتى دولية، االمر الذي 
 اإلطار المفاهيميفيه  في الفصل االول الذي سندرسقادنا الى ان نحاول اإلحاطة بتلك العقود 

مبحثين: نخصص االول لبحث  فيك عقود الطاقة المتجددة ومراحل تكون الطاقة المتجددة وذلل
الطاقة  عقد مفهوم عقود الطاقة المتجددة، اما المبحث الثاني فخصص لبحث لمراحل تكوين

 المتجددة.
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 المبحث االول

 مفهوم عقود الطاقة المتجددة

الدول بعد ان ادركت تلك  اغلبالطاقة المتجددة بمصادرها المختلفة محط اهتمام  اصبحت       
 فضاًل عنهذا  تكون عرضة الى النفاد التيليدية )االحفورية( للطاقة ة المصادر التقالدول خطور 

من مخلفات، هذا ما دفع الدول ان تتجه الى البحث عن حلول  تتركهخطورتها على البيئة لما 
 لتضمنه موضوع جديدبديلة ولعل ذلك ما جعل عقود الطاقة المتجددة يظهر في الساحة القانونية 

ها المستجدات على مستوى الطاقة، وإذا كان مفهوم عقود الطاقة المتجددة يمنحنا التي فرضت
الفكرة العامة حول هذه العقود، فأن ذلك ال يكون اال بالتعريف بها واستعراض الجدل المثار حول 

مطلبين، نخصص االول لبحث  على الذي اشتملانطالقًا من هذا المبحث طبيعة هذه العقود 
الطاقة المتجددة، اما الثاني مخصص لبيان الطبيعة القانونية لعقود الطاقة التعريف بعقود 

 المتجددة.  

 المطلب االول

 التعريف بعقود الطاقة المتجددة

التقليدية  الطاقة ستثمار ارتباطًا وثيقًا باستعماليرتبط التطور في مجال عقود اال       
ول الى الركون الى مصادر بالعديد من الدالتي يتولد عنها انبعاث ملوثات حذا  )االحفورية(

تسمى بالطاقة المتجددة التي تساعد في المساهمة في خفض نسب التلوث وتحقيق  التياخرى 
تلك  دون التطرق الى تعريف من ان التعريف بعقود الطاقة المتجددة ال يكتملالمستدامة، التنمية 

بتقسيم الدراسة في هذا ددة، وذلك العقود وابرز خصائصها، والتطرق لمصادر الطاقة المتج
عقود الطاقة المتجددة، ونوضح في  فروع، نخصص األول لبيان تعريف ةثالث المطلب على

 الثاني مصادر الطاقة المتجددة، اما الثالث فهو لبحث خصائص عقود الطاقة المتجددة.
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 الفرع االول

 عقود الطاقة المتجددة تعريف

من اضرار البيئة وتجسد من العقود المستحدثة التي تخفف  (1)ددةتعّد عقود الطاقة المتج      
من مراحل التطور القانوني في رحاب العقود، وان بيان عقود الطاقة المتجددة انما  مرحلة مهمة

وعقود الطاقة المتجددة، اما تعريف العقد  كل من الطاقة المتجددة تعريفيستلزم ان نقف على 
 .(2)فال جديد يذكر في ذلك

على مستوى الفقه عرفت بأنها: " الطاقة المستمدة من الموارد  اما تعريف الطاقة المتجددة      
الطبيعية التي تتجدد او التي ال يمكن ان تنفذ وهي طاقة نظيفة ال ينتج عنها تلوث بيئي 

ي: " ، او ه(4)، او بأنها: " المصادر األولية الموجودة في الطبيعة ومتوفرة باستمرار"(3)نسبياً 
اهم  إذ انالمصادر الطبيعية المتاحة لتوليد الطاقة وتتسم باالستمرارية وال تتعرض للنضوب، 

 .(5)سماتها التجدد ومحدودية اآلثار السلبية الناجمة عنها على البيئة"

                                                           

أي  ،يعرف العقد لغًة: الشد والضمان والعهد وفعلها عقد يعقد ويقال عقد البيع والبيع عهد: يعقده عقدًا فأنعقد (1)
االمام محب الدين ابي فيض السيد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي. تاج العروس من جواهر  ،شدهُ 

 .115ص ،2005 ،بيروت ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،دراسة وتحليل علي شيري  ،5مج ،القاموس
ُطق،  ،’وطاق َيطوق  ،او خيوط   ،او عيدان   ،او الطاقُة شعر   ،اما الطاقة لغة: شعبة او حزمة من ريحاِن او زهر  

حمَل المسئولية طاق األمَر: قدر عليه بمشقة: او لُه  ائق، والمفعول َمُطوق طاق وايضاً طوقا َطيّقا وطاقٌة، فهو ط
، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 6طاقَة كبيرٌة: ُقدَرٌه ُقوٌة: ال طاقَة لُه. الفيروز ابادي، القاموس المحيط، ط

 .90، ص1998
ال يوجد تشريع خاص يحكم العقود في الواليات المتحدة األمريكية، وانما يحكمها انه وما يجدر اإلشارة له  (2)

مشتركة  توالذي عرف العقد بأنه: اتفاق بين شخصين معينين، ليوجدا التزاما (common law) القانون العام
 .بموجب أحكام القانون 

 Contract, 2017.، Cornell law schoo 
سياسات الستقرار المناخ وترسيخ  -استغالل اشعة الشمس وطاقة الرياح ،ين. سيث دون ڤد. كريستوفر فال (3)

منشور على موقع  ،22ص ،2000 ،الدولية لالستثمارات الثقافية ،1ط ،ترجمة شويكار زكي ،االقتصادات
 صباحًا. 10:15الساعة  7/12/2021تاريخ اخر زيارة في  WWW.Emarifa.comالمعرفة على الرابط: 

 .33، ص2012، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، 1د. هاني عمارة، الطاقة وعصر القوة، ط (4)
د. مصطفى منير محمود، آليات تفعيل تطبيقات استخدام الطاقة الشمسية في إيجاد تنمية حضرية مستدامة،  (5)

 .4ي والعمراني، جامعة القاهرة، مصر، دون سنة، صاإلقليم كلية التخطيط

http://www.emarifa.com/
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الطاقة المتجددة في قانون  فعرف المشرع العراقي، (1)اما على مستوى التشريعات الوطنية       
( بأنها: 2( من المادة )19تحديدًا في الفقرة ) 2009لسنة  27ين البيئة العراقي رقم حماية وتحس

" الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد وال يمكن ان تنفذ وتشمل الطاقة المتحررة عن 
د الشمس والمياه والرياح واالمواج وعن حركة المد والجزر وتختلف عن الطاقة المتحررة عن الوقو 

  .االحفوري لكون مخلفاتها ال تحتوي على ملوثات البيئة"

وهو ما يعد محل ويالحظ على النص انه اورد مصادر الطاقة المتجددة على سبيل الحصر      
ظواهر طبيعية اخرى  فقد تؤدي مصادر الطاقة المتجددة ال يمكن حصرها، انذلك  نظر،

دة، لذا كان االجدر ان يكون إيرادها على سبيل للطاقة المتجد الى ظهور مصادر جديدةمستقباًل 
 .المثال ال الحصر

قرار  وعرف مصادر الطاقة المتجددة في اما المشرع المصري فلم يعرف الطاقة المتجددة      
 2014( لسنة 203قانون تحفيز انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة رقم ) رئيس الجمهورية بشأن

مصدر الطاقة المتجددة هي، المصادر الطبيعية للطاقة غير "  ( منه على ان:1في المادة )
االستثمار في مجال الطاقة  ، ونظم(2)القابلة للنضوب ويمكن استخدامها في انتاج الكهرباء"

 العربية وما يجدر اإلشارة له في هذا المقام ان جمهورية مصر العربية هي اكثر الدول، المتجددة
استعمال ددة من ناحية خطط العمل الموضوعة لتنمية اساليب تقدمًا في مجال الطاقة المتج

الفني بحسب دليل الطاقة  ء فيما يتعلق بالجانب التشريعي امالطاقة المتجددة سوا المصرية الدولة
 .(3)والصادر من جامعة الدول العربية 2013المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية لعام 

                                                           

الطاقة المتجددة فيها وبحسب الفقرة )رابعًا(  2021قانون تنظيم الطاقة المتجددة العراقي لعام  عرفت مسودة (1)
( منها على انها: " الطاقة التي يمكن الحصول عليها من مصادر طبيعية مثل الماء والشمس 1من المادة )
ن االرض... الخ او من عمليات تتجدد باستمرار مثل الكتلة الحيوية ومعالجة النفايات وغيرها". والرياح وباط

حصلت الباحثة على نسخة منها من خالل مراجعتها لوزارة الكهرباء وفقًا لكتاب تسهيل المهمة  الصادر بالعدد 
 عليا.ية/مقررية الدراسات السجامعة القاد-من كلية القانون  17/2/2022( في 343)

 مساءاً  4:30الساعة  7/6/2022تاريخ اخر زيارة في  .http://www.nrea.govمنشور على الرابط:  ((2
االمانة العامة لجامعة الدول  -جامعة الدول العربية ،دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية (3)

 .17-13ص ،2013 ،مصر ،القاهرة ،اسطة المركز االقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةمنشورة بو  ،العربية

http://www.nrea.gov/
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ما جاء في لوفقًا  تعريفها، فقد اختلف (1)لواليات المتحدة االمريكيةاما بالنسبة لتشريع ا       
قوانين والياتها، فعرفها تشريع والية نيوجرسي بأنها: " الطاقة المنتجة من تقنيات الطاقة الشمسية 
الحرارية والضوئية، وتقنيات الطاقة الحرارية االرضية، وحركة االمواج او المد والجزر، وغاز 

مدافن نفايات الطاقة المستمدة من الكتلة الحيوية بشرط ان يكون مفوض حماية البيئة الميثان من 
فقد عرف ريع والية ويسكونسن ، كذلك تش(2)قد قرر ان مرفق الطاقة الحيوية يلبي المعايير البيئية"

: " الكهرباء على انهاتعريف الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة  اثناءالطاقة المتجددة 
 .(3)مستمدة من المصادر المتجددة"ال

المتخصصة، فقد عرفتها  الوكاالتوفقًا للهيئات الدولية و  (4)اما تعريف الطاقة المتجددة     
( بأنها: " تلك الطاقة المستمدة من International Energy Agencyالوكالة الدولية للطاقة )

مباشر او غير مباشر من الشمس او  عملية طبيعية تلقائية بأشكالها المختلفة، ُتستمد بطريق
ولدة من الشمس والرياح ت، ومن ثم فهي تشمل الطاقة الم(5)الحرارة التي تنتج من باطن االرض"

ية، وكذلك مشتقات الهيدروجين المستمدة من الموارد المتجددة، لكتلة الحيوية، والطاقة الكهرومائوا
، (6)لمستمدة من المنتجات غير العضويةوال تصنف من مصادر الطاقة المتجددة تلك الطاقة ا

                                                           

في الواليات المتحدة االمريكية تنقسم الوالية القانونية على الطاقة على مستويين: السلطة الفدرالية وسلطة  (1)
 تتمتع السلطة الفيدرالية لتنظيم الطاقة بسلطة على جميع الواليات. ،الوالية

Ilya Chernyakhovskiy. Tian Tian. Joyce Mclaren. Mackay Miller and Nina Geller، 
U.S. Laws and Regulations for Renewable Energy Grid Interconnections، Nrel/TP-
6A20-66724، September، 2016، p2-8. 

اطروحة دكتوراه مقدمة  ،لطاقة المتجددةالنظام القانوني لحقوق ارتفاق ا ،نقاًل عن: حسن حواش حسن حواش (2)
 .12ص ،2019 ،جامعة المنوفية ،الى كلية الحقوق 

 .12ص ،المصدر نفسه ،نقاًل عن: حسن حواش حسن حواش (3)
 والطاقة الخضراء. للطاقة المتجددة تسميات عدة: فتسمى بالطاقة البديلة، النظيفة، المتجددة، غير المنتهية (4)
تأسست في عام  ،للطاقة منظمة دولية تعمل في مجال البحث والتطوير وتسويق تقنية الطاقةالوكالة الدولية  (5)

ومن االصدارات الهامة التي تقوم بنشرها: اهم  ،( دولة صناعية مقرها الرئيسي في باريس16من ) 1973
يات الطاقة. نقاًل وتوقعات الطاقة العالمية وموسوعة اقتصاد ،ونظرة على الطاقة في العالم ،احصائيات الطاقة

 ،سياسات وآليات تشجيع االستثمار في الطاقة المتجددة بالتطبيق على مصر ،عن: د. عبد العظيم الدكماوي 
 .579ص، 2018 ،88عدد ،بحث منشور في مجلة القانون واالقتصاد

 ،2010 ،دار الخلدونية للنشر والتوزيع ،1ط ،االقتصاد البيئي ،قدري عبد المجيد منور. محمد حمو (6)
 .133ص



11 

 

 

بأنها: " هي الطاقة المتشكلة من مصادر الطاقة  (IERNAعرفتها وكالة الطاقة العالمية ارينا )و 
التي تجدد في الطبيعة بوتيرة اعلى التلقائية كأشعة الشمس والرياح  الناتجة من مسارات الطبيعية

ددة وفقًا لبرنامج األمم المتحدة لحماية البيئة عرفت الطاقة المتج، و (1)من وتيرة استهالكها"
(UNEP بأنها: " عبارة عن طاقة ال يكون مصدرها مخزون ثابت ومحدود في الطبيعة تتجدد )

بصفة دورية اسرع من وتيرة استهالكها وتظهر في اشكال خمسة هي: الكتلة الحيوية، اشعة 
، اما الهيئة القومية الدولية (2)األرض" الشمس، الرياح، الطاقة الكهرومائية، والطاقة في باطن

لتغير المناخ فقد عرفتها بأنها: " الطاقة التي يتم الحصول عليها عبر تيارات الطاقة المستمرة 
التي تضم تكنولوجيات الطاقة المحتوية على الكربون مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة 

 .(3)يد الكربون مثل الطاقة الحرارية الجوفية"الماية او التي تقلل من انبعاثات ثاني اكس

بأنها: " موارد الطاقة التي يتجدد تدفقها  (4)إدارة معلومات الطاقة االمريكية وكالة عرفتهاو      
 ها منظمة الدول المصدرة للبترولعرفتو ، (5)في الطبيعة وال تنضب ولكنها قد تكون محدودة"

                                                           

مركزها إمارة أبو ظبي في  وكالة ارينا هي وكالة تعنى بمصادر الطاقة المتجددة المتأتية من مصادر مختلفة (1)
، وقد صادق العراق على االتفاقية الدولية المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بموجب دولة االمارات

 اقية الدولية المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة المتجددةاالتفقانون تصديق جمهورية العراق على 
(IRENA( رقم )لسنة 43 )( في 4248المنشور بالجريدة الرسمية )الوقائع العراقية( للعدد ) 2012

اخر زيارة في تاريخ  WWW.iea.org. يراجع موقع وكالة الطاقة الدولية على الرابط:  27/8/2012
 مساءًا. 5:45الساعة  2021|12|18

تاريخ اخر زيارة  WWW.unep.orgمنشور على موقع برنامج األمم المتحدة لحماية البيئة على الرابط:  (2)
 صباحًا. 12:11الساعة  2021|12|19في 

)3) Edenhofer Ottmar, Ramon piehs Madruga, Youba Sokona and others,Renewable 
Energy Sources and Climate Change Mitigation Special Report of the 
Intergovernmental panel on Climate Change, CAMBRIDGE University press, USA. 
First published, 2012, p.178.  

وهي المسؤولة عن جمع وتحليل  للواليات المتحدة للنظام اإلحصائي االتحادي ي وكالة رئيسية تابعةوه (4)
لتعزيز السياسات السليمة، وكفاءة األسواق، والفهم العام للطاقة وتفاعلها مع  الطاقة ونشر المعلومات عن

. لتفاصيل اكثر عن إدارة معلومات الطاقة االمريكية يراجع الرابط: االقتصاد والبيئة
https://ar.m.wikipedia.org/wiki  مساءًا. 9:13الساعة  12/2/2022تاريخ اخر زيارة في 

دراسة تحليلية  ،الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة ،نقاًل عن: د. ابراهيم عبد هللا عبد الرؤوف محمد (5)
 .15، ص2017الجامعة الجديدة، االسكندرية، دار  ،تطبيقية

http://www.iea.org/
http://www.unep.org/
https://ar.m.wikipedia.org/wiki
https://ar.m.wikipedia.org/wiki
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ي الطبيعة على نحو تلقائي ودوري بمعنى اخر هي بأنها: " الطاقات التي يتكرر وجودها ف
 .(1)الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد او التي ال يمكن ان تنفذ"

أن كثيرًا عن بعضها فتنصرف الى انها ال تختلف  نفة الذكرويالحظ على التعريفات ا       
ر مما يجعلها مصدر مستدام ال مالطاقة المتجددة هي الطاقة التي تجدد ذاتها على نحو مست

، كما انها طاقة نظيفة ال ينتج عنها اي تلوث بيئي، إذ تشترك التعريفات في الغالب بإبراز ينفد
صفة عدم نفاذ تلك الطاقة وتجددها، فمصطلح الطاقة المتجددة ليس بالجديد، إذ شاع في العالم 

مثل الوقود  تتميز عن الموارد القابلة للنفاد وارتبط ارتباطًا وثيقًا بالموارد الطبيعية، مما يجعلها
 .بأنها ال تحدث مخلفات بيئية ضارة انها تتسملنفط والغاز الطبيعي وغيرها، و االحفوري من ا

 وبحدود ما اطلعنا عليه وجدناها قد ُعرفتتعريف عقود الطاقة المتجددة، ب اما فيما يتعلق       
: عقود الطاقة المتجددة: هو عقد يبرم لغرض توليد نهاعلى افي مجال توليد الطاقة الكهربائية 

 ى، ويالحظ عل(2)طاقة كهربائية نظيفة عن طريق االمتثال للمعايير العملية وللقوانين البيئية
ة الكهربائية هذه العقود بغرضها ال بذاتيتها مع إشارته الى معايير سالمة الطاق التعريف انه درس
طاقة الكهربائية من العقد تقوم شركة فيه بإنتاج وصيانة نظام عرفت بأنها: المتولدة عنها، و 

الدولة بشراء هذه الطاقة مقابل مبلغ  محدد من النقود لمدة محددة، وفي وتقوم مصادر متجددة، 
 .(3)موقع يتفق عليه أطراف العقد

 اتفاقات: يمكننا ان نعرف عقود الطاقة المتجددة بانها من تعاريف، ُطرحواعتمادا على ما        
من مصادر  مناسبةالدولة مع الشركات لتوفير الطاقة بكلفة اقتصادية  تتعاون فيهاطويلة األمد 

 الستثمارها في مجاالت عدة كتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها. الطاقة المتجددة

 

                                                           

 .100ص ،2007العدد ،التقرير السنوي الثالث والثالثون  ،OPEC) مة الدول المصدرة للبترول )منظ (1)
(2) Regulatory Review of Power Purchase Agreements: A Proposed Benchmarking 
Methodology، Energy Sector Management Assistance Program، Formal Report 
337/08، 2008، p 18. 
(3) Renewable Energy Contract development، United state Environmental 
ProtectionAgency، the link: https://www.epa.gov/  ،  accessed at: 16-01-2022.  
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 الفرع الثاني

 خصائص عقود الطاقة المتجددة

بد لنا ان نستشِف من معناها ابرز خصائص  بعد بيان تعريف عقود الطاقة المتجددة ال      
 تلك العقود إلظهار مالمحها االساسية وعلى النحو اآلتي:

 أواًل: عقود الطاقة المتجددة عقود ملزمة لجانبين 

العقد الملزم لجانبين هو العقد الذي ينشأ التزامات متقابلة في ذمة اطرافه، إذ يكون كل          
واحد وهذا النمط من العقود هو الغالب في الحياة العملية، وعقود  طرف دائنًا ومدينًا في آن

( من احد العقود 3نصت الفقرة )ج( من المادة )إذ  ،الطاقة المتجددة من العقود الملزمة لجانبين
ي وصالح وملزم لكال " هذا العقد هو التزام قانونعلى:المبرمة لوزارة الكهرباء العراقية 

على الطرف المستثمر )شركة المشروع( فيها التزامات وحقوق في مواجهة فيكون ، (1)الطرفين..."
الطرف االخر وهو المستفيد )الدولة( التي تلتزم هي االخرى بالتزامات ويكون لها حقوق في 

، وما يستتبعه من مهام كاستالم (3)، إذ يلتزم الطرف االول بإنجاز العمل )المشروع((2)المقابل
واد والمكائن والمعدات واختيار العمال المنفذين لتلك االعمال، وااللتزام موقع العمل وإعداد الم

، وتوفير الحماية (4)بالتسليم، وفي المقابل يلتزم الطرف االخر بالتسلم ودفع المقابل )األجر(
 .(5)الالزمة للمشروع وتقديم المساعدات كافة إلنجاح المشروع

                                                           

( ميغاواط من 1000العقد المبرم بين وزارة الكهرباء العراقية وشركة "توتال انيرجي رنيوبال" لغرض تجهيز ) (1)
خالل مراجعتها لوزارة الكهرباء حصلت الباحثة على نسخة من العقد  د الطاقة الشمسية في العراقمحطات تولي

ة/مقررية جامعة القادسي-من كلية القانون  17/2/2022( في 343وفقًا لكتاب تسهيل المهمة الصادر بالعدد )
 الدراسات العليا.

 . 23ر الطاقة: التقليدية والمتجددة، صجون بيرت، االتجاهات االستثمارية العالمية في مصاد د. (2)
 .357ص ،دار النهضة العربية القاهرة ،عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية ،سري الدين هاني( 3)
في القانون  ،دراسة مقارنة ،مسؤولية مهندس ومقاولي البناء والمنشآت الثابتة االخرى  ،د. محمد شكري سرور (4)

 .152ص ،1985 ،جامعة القاهرة ،دار الفكر العربي ،ي الفرنسيالمدني المصري والقانون المدن
 سنتناول التزامات اطراف العقد في جزء اخر من هذه الدراسة.  (5)
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كون العقد ملزمًا لجانبين من نتائج التي هي يترتب على هذه الخصيصة ما يترتب على       
أثرًا للترابط والتقابل بين االلتزامات في عقد الطاقة المتجددة والمتمثلة بأن عدم قيام اي طرف 
بتنفيذ التزامه يمنح الطرف االخر الحق في االمتناع عن تنفيذ التزامه متمسكًا بالدفع بعدم التنفيذ، 

 .(1)ذ يكون للطرف االخر الحق بطلب الفسخكما ان االستمرار بعدم التنفي

 ثانيًا: عقود الطاقة المتجددة من عقود المدة

عقد الطاقة المتجددة من عقود المدة الذي يتدخل الزمن في تحديد قدر االلتزامات المترتبة     
ة على العقد، إذ ُتبرم عقود الطاقة المتجددة ويتفق في الغالب ان تكون محددة لمدة زمنية طويل

، كون عملية انتاج الطاقة المتجددة تمر بمراحل عدة االمر الذي يستدعي مدة زمنية (2)االجل
، وبذلك تكون هذه العقود من عقود (3)ليست بالقصيرة للوصول الى الغاية من ابرام تلك العقود

مدة زمنية المدة التي يكون الزمن فيها عنصرًا جوهريًا في التنفيذ، إذ تكون االلتزامات منفذة على 
ممتدة، فأنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بطيء جدًا مقارنًة بإنتاج الطاقة من 

، وتنقسم عقود المدة على عقود محددة المدة بمعنى ان يكون النتهاء (4)المصادر غير المتجددة
نون عند هذا التاريخ، واخرى تنفيذ التزاماتها تاريخ محدد يتفق عليه الطرفان لينتهي العقد بقوة القا

عقود غير محددة المدة فال يعين الطرفان تاريخًا محددًا للتنفيذ، لينتهي العقد في الحالة االخيرة 

                                                           

 ،منشورات الحلبي الحقوقية ،2ط ،العقد ،المجلد االول ،القانون المدني االلتزامات ،د. محمد حسن قاسم (1)
 .75ص ،2018 ،لبنان -بيروت

المبرم بين وزارة الكهرباء العراقية وهيئة االستثمار الوطنية العراقية مع شركة ابو ظبي لطاقة يشير العقد  (2)
في المادة الثالثة منه )تاريخ االغالق( الى ان: " المدة: يجب ان تكون مدة عقد  2021يونيو  24المستقبل في 

حصلت  لمحطة الطاقة الشمسية". ( سنة من تاريخ التشغيل التجاري للمنشأة25شراء الطاقة خمسة وعشرين )
( في 343خالل مراجعتها لوزارة الكهرباء وفقًا لكتاب تسهيل المهمة الصادر بالعدد )الباحثة على نسخة من العقد 

 /مقررية الدراسات العليا.جامعة القادسية-من كلية القانون  17/2/2022
 (3) Rebert G. Hawkins Et Aj، Prasad: Technology transfer and economic 
development، London، England-copyright،. J At. Press INCP، 1981، p193.  
 (4) The advantages and disadvantages  Renewable energy sources، year 4 
geography، twinkl.   
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بإرادة اطراف العقد او إرادة احدهم بشرط اخطار المتعاقد االخر بمدة معينة قبل االنهاء وبشرط 
 .(1)ان ال يكون ذلك في وقت غير مناسب

كانت عقود الطاقة المتجددة من عقود المدة فأنها تتميز بقواعد خاصة تنبع من حقيقة ولما       
ان الزمن هو المحدد لألداء وال رجعة فيه، ومن ثم فأن الفسخ ال يكون رجعيًا لعدم امكانية 
استرداد مدة التنفيذ، وان الظروف متى ما احالت دون تنفيذ التزامات اطراف عقود الطاقة 

ن ما فات من زمن ال يمكن تداركه ويصار الى انقاص االداء الزمني وما يقابله من المتجددة فأ
 .(2)التزام بقدر مدة التوقف

 ثالثًا: عقود الطاقة المتجددة عقود معاوضة

، فحين يكون (3)ويراد بعقد المعاوضة ذلك العقد الذي يتلقى به كل طرف مقاباًل لما التزم به     
( في مجال الطاقة المتجددة ملتزمًا تجاه الدولة بتقديم العمل وفقًا المستثمر )شركة المشروع

لألصول الفنية والتقنية التي اتفق عليها في العقد، فأن المستفيد )الدولة( بالمقابل يقدم االجر 
المتفق عليه، ومن ثمة يكون عقد الطاقة المتجددة معاوضة يأخذ فيه كل طرف مقابل لما 

د المحددة باألصل، والعقد المحدد باألصل هو الذي تتحدد فيه ، وهو من العقو (4)يعطي
االلتزامات التي تقع على عاتق كل متعاقد منذ لحظة ابرامه، إذ يقوم المستثمر )شركة المشروع( 
بإنتاج الطاقة المتجددة مقابل االجر الذي يلتزم به المستثمر )الدولة(، ومن ثمة فأن االلتزامات 

د هذه العقود ونظرًا لطول مدتها من العقود التي تؤمن نسب أرباح ثابتة ، وتع(5)محددة مسبقاً 

                                                           

 ،لبنان-بيروت ،العلمية دار الكتب ،نظرية العقد في القوانين المدنية العربية ،د. عصمت عبد المجيد بكر (1)
 .67ص ،دون سنة نشر

االرادة  -)المصادر االرادية وغير االرادية( العقد ،النظرية العامة لاللتزام ،د. احمد شوقي عبد الرحمن (2)
 .16ص ،2008 ،دون مكان ودار طبع ،اإلثراء بال سبب-المسئولية المدنية -المنفردة

 ،االسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية ،مصادر االلتزام ،ة لاللتزامالنظرية العام ،د. رمضان ابو السعود (3)
 .31ص ،2002

رسالة ماجستير مقدمة الى كلية  ،المفهوم القانوني لعقود الطاقة المتجددة ،منذر يوسف محمد الشرمان (4)
 .24ص ،2018 ،االردن ،جامعة الشرق االوسط ،الحقوق 

 .13، ص2009، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1ة البديلة، طد. زين العابدين متولي، آفاق الطاق (5)
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للمستثمر، إذ ان لها مردود مستمر وإيجابي للجهة المتعاقدة مع المستفيد )الدولة(، وعليه فهي 
 .(1)وسيلة لتحقيق الدخل الثابت

 رابعًا: عقود الطاقة المتجددة من العقود غير المسماة

ات محل الدراسة المقارنة عقود الطاقة المتجددة بهذه التسمية، بل نظمت لم تذكر التشريع     
االستثمار في هذه الطاقة المتجددة، من ثم هي تخضع في تنظيمها الى القواعد الواردة في 
القواعد العامة بالعقود التي تخضع لها العقود غير المسماة عمومًا فضال عن ما ورد في 

، فالشركة المتعاقدة المختارة ُتختار وفقًا لتلك االعتبارات في لمتجددةلخاصة بالطاقة االتشريعات ا
، وعمومًا ان االستثمار في مجال الطاقة المتجددة يكون بعقود لها صور مختلفة، (2)هذه العقود

فقد يكون االستثمار فيها بعقد وطني بأن يكون المستثمر في هذه الطاقة شخص طبيعي او 
والطرف االخر هو المستفيد )الدولة(، او يكون بعقد اجنبي )دولي(  معنوي من مواطني الدولة

يقوم به شخص طبيعي او معنوي اجنبي يدخل به برأس مال نقدي او عيني الى البلد المضيفة 
 –، وتعد الصورة االخيرة (3)إلقامة مشروع وهو على صورتين استثمار اجنبي مباشر وغير مباشر

صور التي ال تتالءم مع ما يحتاجه االستثمار في مجال الطاقة من ال -االستثمار غير المباشر
المتجددة من خطوات تشجيعية، وذلك الن هذا النوع من االستثمارات تكون قصيرة المدة 

                                                           

)1) What is a PPA?، GE Renewable Energy، the link: 
https://www.ge.com/renewableenergy/wind-energy/commercial-partnering-
development/ppa))، accessed at: 11-01-2022.  

رسالة ماجستير  ،واقع وافاق الطاقة المتجددة ودورها في التنمية المستدامة في الجزائر ،د. عماد تواكشت (2)
 ،لحاج لحضرجامعة ا ،قسم العلوم االقتصادية -مقدمة الى كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 .38ص ،2012-2011 ،الجزائر
مباشر بأنه: اقامة مشروعات مملوكة ملكية حصص تمكنهم من السيطرة على الجنبي الستثمار االاويعرف  (3)

اما االستثمار االجنبي غير المباشر فيقتصر ، إدارة هذه المشروعات وتعطيهم الحق في المشاركة في هذه االدارة
ي نوع من السيطرة او المشاركة على عكس المباشر الذي يملك قدر من السلطة تمنحه فال يكون للمستثمر فيه ا

د. عصام الدين بسيم، النظام القانوني لالستثمارات الخاصة في . توجيه إدارة المشروع او ان يتشارك بتلك االدارة
لحفيظ، دور االستثمار صفوت احمد عبد ا .6، ص1972الدول االخذة بالنمو ، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .46، ص2006االجنبي في تطوير احكام القانون الدولي الخاص، المطبوعات الجامعية، االسكندرية، 

https://www.ge.com/renewableenergy/wind-energy/commercial-partnering-development/ppa)
https://www.ge.com/renewableenergy/wind-energy/commercial-partnering-development/ppa)
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ألغراض المضاربة، واالستثمار في مجال الطاقة المتجددة انما يتطلب مشاريع تقام على المدى 
 . (1)البعيد ال آنية

 اقة المتجددة من العقود المركبةخامسًا: عقود الط

بأنه العقد الذي يجمع بين عدة عقود متعاصرة امتزج بعضها  (2)يعرف العقد المركب       
بين التمييز  دون  من المختلط قاصدًا بذلك العقد المركب بالعقد عليهببعض، وهناك من يطلق 

ذلك العقد الذي ينطوي  :بأنه لط _، معرفًا العقد _ المركب او المختالعقد المركب والعقد المختلط
او بأنه العقد المتكون من  ،(3)على عدة عمليات قانونية ينهض بكل منها في العادة عقدًا واحداً 

فيكون بهذا مزيجًا من ، عدة أداءات تنتمي إلى جملة عقود مسماة وتجتمع كلها في عقد واحد
ي تتضمن اكثر من عقد ضمن العقد ، وعقود الطاقة المتجددة من تلك العقود الت(4)عدة عقود

                                                           

يتحقق االستثمار غير المباشر اما بشراء السندات الدولية وشهادات االيداع في سوق العمالت الدولية وشراء  (1)
وتقديم القروض للحكومات االجنبية او هيئاتها العامة او الخاصة او شراء الذهب والمعادن النفيسة  ،سندات الدين

او االفراد بهدف المضاربة ال انشاء العالقات االقتصادية الثابتة والدائمة. لتفاصيل اكثر عن صور هذه 
 .43ص ،مصدر سابق ،االستثمارات يراجع: د. صدام فيصل كوكز المحمدي

 ين حاولوا تعريف العقد المركب منطلقًا من تقسيم العقود المالية المسماة منيعّد الفقيه بالنيول من االوائل الذ (2)
 حيث محله وذلك بتقسيمه العقود على ثالثة اصناف:

 ل نقديًا ام عيناً العقود الواردة على العمل سواء اكان بأجر او بدون اجر وسواء اكان المقاب  -1
)الملكية( الى  عليه لغير او بنقل رقبتهالعقود الواردة على االشياء وذلك بترتيب حق المنفعة  -2

 .الغير
اما الثالث فهي العقود الواردة على الحقوق وتتضمن فضاًل عن نقل الملكية، فجميع العقود   -3

 والحيازي وكذلك العقود تنازل عن الحقوق. التأمينيالمبرمة لمصلحة الغير كعقود الرهن بنوعيه 
إلى االصناف الثالثة اعاله فهو عقد غير مسمى، اي انه اعطى  فيرى الفقيه بالنيول بأن اي عقد ال ينتمي

الحرية التامة بابتداع عقود جديد خارج هذا التنظيم فيما اذا كان محله جديدًا او مزيجا من محلين او اكثر من 
يان محال العقود المسماة، كما هي الحال في العقد البيع مع المقايضة عندما يكون احد المحلين النقود مع اع

 . معينة من مادة اخرى فيكون عقد البيع والمقايضة في الوقت ذاته
Xavier HENRY ، La technique des qualifications contractuelles ، these unuiversite de 
Nancy II ،1992، p.1211. 

لبنان،  –عربية، بيروت د. عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في القوانين البالد العربية، دار النهضة ال (3)
 .86، ص1974

المصادر االرادية  )–مصادر االلتزام  –وفقًا للقانون الكويتيد. عبد الحي الحجازي النظرية العامة لاللتزام  (4)
 .508ص، 1ج، 1982(، المجلد االول، مطبوعات جامعة الكويت، 
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الواحد، إذ يتضمن عقد انتاج الطاقة واستيراد المعدات والتعاقد مع العمال والنقل والتأمين وغيرها 
 .(1)من العقود التي يستلزمها تنفيذ العمل المتفق عليه عند ابرام العقد الرئيس

 دولي سادسًا: عقود الطاقة المتجددة ذات طابع تجاري 

م عقود الطاقة المتجددة بالطابع التجاري، إذ تنفذ من خاللها معظم المعامالت التجارية تتس      
كما انها ذات طابع في السلع والخدمات بيت المستثمر )شركة المشروع( والمستفيد )الدولة(، 

نطوي على رابطة تتجاوز االقتصاد الداخلي لدولة معينة، فنكون تجاري دولي بمعنى انها عقود ت
متى ما كان المستثمر اجنبيًا وهو الوضع  باوإياحركة لألموال عبر الحدود اإلقليميـة ذهابـا  بصدد

يـة تتحـدد بـالنظر إلى العـبرة عنـد إلحـاق تلـك الصـفة بالعالقـة الدولو الغالب في تلك العقود، 
، ـالح التجــارة الدوليــةوالمتمثلــة في مصـ عقد الطاقة المتجددةيحققهــا  ، أي العمليـة الـتيموضـوعها

 –كونه  ،محتوى اقتصادي واقعي محل البحث فضــال علــى أن المعيـار االقتصــادي يعطــي للعقــد
هــو يمثــل ف، (2)الــدولي تصرف قانوني إرادي تترتب عنه آثار اقتصادية على الصعيد –العقد 

ي بين الدولة دالت التجاريــة علــى المســتوى الــدولأغلــب المبــابها  الوســيلة القانونيــة الــتي تــتم
 والمستثمر في مجال الطاقة المتجددة.

 ود الطاقة المتجددة قائمة على االعتبار الشخصيسابعًا: عق

او وجود نص قانوين او  المتعاقدينالشخصي يرتكز اما على ارادة  االعتداد باالعتباران        
تنفيذ  فيمرحلة تكوين العقد او  فيالشخصي قد يكون  باالعتبار داداالعت، وهذا اللتزامطبيعة ا

وهو ما ُيفهم ضمنًا من ، عقود قائمة على االعتبار الشخصيال والعقود محل البحث من، العقد
( 1000العقد المبرم بين وزارة الكهرباء العراقية وشركة "توتال انيرجي رنيوبال" لغرض تجهيز )

( من الملحق الرابع 3الطاقة الشمسية في العراق، إذ نصت الفقرة ) ميغاواط من محطات توليد
منه )تنفيذ المشروع من قبل الطرف الثاني والطرف االول( على: " يقدم الطرف الثاني، قبل تنفيذ 
عقد شراء الطاقة، السيرة الذاتية لجميع الموظفين الرئيسيين )والتي سيتم تحديدها في عقد شراء 

                                                           

دار  ،الطاقة النووية في االغراض السلميةالنظم القانونية الدولية لضمان استخدام  ،د. سوزان معوض غنيم (1)
 .39ص 2011 ،االسكندرية ،الجامعة الجديدة

. .4ص ،  2007لعصرية للنشر ، مصر ، ، المكتبة ارد ، أصول قانون التجارة الدوليةأحمد سعيد الزقد.  (2)
 .14د. زين العابدين متولي، مصدر سابق، ص
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د لقب ودور كل شخص، وسيشمل ذلك الموظفين الرئيسيين الذين سيشاركون الطاقة(، مع تحدي
في عمليات تشغيل المنشأة وصيانتها. اذا تم استبدال هذا الشخص او االشخاص، يقوم الطرف 
الثاني بإخطار الطرف االول من خالل لجنة التنسيق المشتركة ) التي سيتم تحديدها وتأسيسًا 

 بموجب عقد شراء الطاقة(".

وعقود الطاقة المتجددة من العقود القائمة على االعتبار الشخصي تبعًا لطبيعة االلتزام       
وهي االستثمار في مجال الطاقة المتجددة التي تكون بحاجة الى مستثمر على درجة عالية من 

يار سعى الى اختكذلك تبعًا إلرادة المستفيد )الدولة( الذي غالبًا ما يالخبرة في هذا المجال، 
تؤكد القوانين في الغالب على  ، واخيراً خص المناسب مما ينعكس حسن إدارته للمرافق العامةالش

 .(1)ضرورة اختيار المستثمر الكفؤ

 الفرع الثالث

 مصادر الطاقة المتجددة

ن مصادر الطاقة، االعتماد على الموارد الطبيعية كمصدر مبالطاقة المتجددة  تقوم فكرة      
بحسب نوع المورد وتأثره بالظواهر المناخية، وبكل حال من االحوال يمكن  نوعةوهي مصادر مت

 مصادر الطاقة المتجددة كاآلتي: اهم ان نلخص

 أواًل: الطاقة الشمسية

 واحدة من مصادر الطاقة هي الطاقة المستمدة من اشعة الشمس وهي الطاقة الشمسية       
ماء الطاقة الشمسية مخزون دائم لذا فأن الشمس مصدرًا معظم العل ، إذ يعدالمتجددة التي ال تنفد

وذلك لوفرتها في العديد من الدول  المولدة للطاقةالمصادر  اهم ، وهي من(2)للطاقة المتجددة

                                                           

 2019( لسنة 245) المرقمتسهيل قانون االستثمار العراقي  ولقرار مجلس الوزراء ح( من 3)المادة ينظر  (1)
( من قانون تحفيز انتاج 2والمادة ) 2014( لسنة 87( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )3المادة )و 

 المصري.الكهرباء 
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وقد عالج قانون والية نيو مكسيكو االمريكي مسألة استغالل الطاقة الشمسية  ،(1)بحكم المناخ
ى ان تنصيب منظومات الطاقة الشمسية ال يكون محمي قانونًا إلنتاج الطاقة الكهربائية واشار ال

لم يكون هناك مقدار محدد من الفائدة منها وذلك لتعارض وجود هذه المنظومات مع بعض  ما
وعرف قانون والية كاليفورنيا نظام  ،(2)الضروريات مثل زراعة االشجار وتعديل المباني وغيرها

( من قانون التحكم في الظل الشمسي بانه: " 801لمادة )( من ا1الطاقة الشمسية في الفقرة )
الطاقة الشمسية او تغيير في  ية او اي جهاز تم تصميمه إلستعمالجهاز لتجميع الطاقة الشمس

في عمليات  ول على الطاقة الشمسية واستعمالهامنها الحص المنزل يكون الهدف الرئيسواجهة 
 .(3)الكهرباء" التسخين او التبريد او التدفئة او توليد

ان التطبيقات على اعتماد الطاقة الشمسية كمصدر طاقة متجدد في الدول محل الدراسة و      
 .(4)المقارنة حاضرة

في هذا المجال، لما يتمتع به  الكبيرةمكانيات الإ من العراق وعلى الرغم إذ ارتأينا انه في        
 متراجع ما زالهذه الطاقة لحقيقي ال االستثمارن ، إال ابهذا الشأنالبلد من مناخ يعزز إمكانيته 

                                                           

   (1) Renewable Energy Policy Network for the 21st Cntury (Des. 2007) Renewable 
2007: Global Status Report.  

)2  ( The 2009New Mexico ،state 47-3-34، (updates 2017). 
 النص باللغة االنكليزية: ((3

A device to collect solar energy or any device designed to use solar energy 
orchange the facade of the house، the main objective of which is to obtain solar 
energy and use it in heating، cooling، heating or generating electricity. 

كما عرفه قانون والية ويسكونسن على ان مجمع الطاقة الشمسية هي: " جهاز او هيكل او جزء من جهاز او 
 ية او حرارية".هيكل يكون الغرض االولي من تثبيته تحويل الطاقة الشمسية الى طاقة حرارية او كيميائ

في  الشمسية مجمع بنبان للطاقةأعلن البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية انتهاء أعمال اإلنشاء في  (4)
، والذي يعد األكبر من نوعه في أفريقيا، بعد أن استغرق العمل به أكثر من عامين، وأصبحت جميع مصر

لذي يعد من أكبر ممولي المشروع فيديو وصف فيه المشروع المحطات بداخله تولد الكهرباء حاليا. ونشر البنك ا
كيلومتر مربع بأحد معجزات العصر الحديث، مظهرا لقطات تطور اإلنشاءات بالمجمع  37المنشأ على مساحة 

 https://enterprise.press/ar/stories. لتفاصيل اكثر حول المشروع زيارة الرابط: من الجو وعلى األرض
 مساءًا. 2:11الساعة  1/3/2021تاريخ اخر زيارة في 

https://enterprise.press/ar/stories
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صة في انتاج الطاقة الكهربائية العراق مؤخرًا عقود مع شركات متخصنسبيًا على الرغم من ابرام 
 .من مصادر الطاقة المتجددة

تقنيات الطاقة المتجددة في تجميع وتحويل الطاقة الشمسية الى صور اخرى  وتستعمل      
وحرارية، إذ تقوم المجمعات الحرارية الشمسية باحتجاز ضوء الشمس من ثم  للطاقة كهربائية

 .(1)ألغراض سكنية وحتى تجارية ارية مفيدة يمكن ان تستعملتحويل الطاقة االشعاعية الى حر 

ة التي يمكن اإلفادة منها وهي: االولى هي أنظمة ثمة تقنيتان للطاقة الشمسية الرئيسو            
والواليات المتحدة االمريكية هي اول دولة استخدمت وضوئية )الفولطا ضوئية(، يا الكهر الخال

.(2)1958الخاليا الكهروضوئية في العالم عام   

اما الثانية فهي انظمة الطاقة الشمسية المركزة التي تستخدم المرايا لتركيز اشعة الشمس      
انتاج الماء  فضال عن، )االحفورية( قليديةعلى السوائل لتوليد البخار الالزم لتشغيل التربينات الت

التي تتعاقد للحصول  ةان الدولو  ،(3)الساخن وتسخين الهواء وتشغيل انظمة تكييف الهواء وغيرها
، يعني انها ستحصل على مصدر طاقة ال ينضب (4)على الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية

ان تكلفة صيانة االلواح الطاقة  ذلك اضف الىألنها من المصادر التي ال يمكن ان تستهلك، 

                                                           

 ،منشورات زين الحقوقية ،1ط ،االستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة ،د. صدام فيصل كوكز المحمدي (1)
 .20ص ،2017 ،لبنان-بيروت

از االتصال الالسلكي الخاص بالساتل الفضائي في برنامج الفضاء االمريكي لتشغيل جهكان االستخدام  (2)
الكتاب السنوي لبرنامج  ،( بأقل من واط واحد من الكهرباء. برامج االمم المتحدة للبيئةvanguard1االمريكي )

 ،نيويورك ،االمم المتحدة ،2010: علوم وتطورات جديدة في بيئتنا المتغيرة لعام 2010االمم المتحدة للبيئة 
 .56ص ،2010

اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية اإلدارة  ،اقتصاديات الطاقة المتجددة في دول مختارة ،هيثم عبد هللا سلمان (3)
 .13ص ،2013 ،صرةبجامعة ال ،واالقتصاد/قسم االقتصاد

اصدرت والية )نيوجيرسي( قانونًا يسمى بقانون النهوض بالطاقة الشمسية، الهدف منه اعتماد تقنيات هذه  (4)
د. سمير حامد عبد العزيز الجمال، عقود الطاقة المتجددة )دراسة مقارنة(، نقاًل عن:   وجذب استثمارها. الطاقة

 .65، صبحث منشور في مجلة معهد التدريب والدراسات القضائية، دون سنة النشر وعدد المجلة
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بساطة تصاميم محطات  فضال عنالشمسية رخيص مقارنة بصيانة محطات الطاقات االخرى، 
 .(1)الطاقة الكهربائية المتولدة من الطاقة الشمسية

 ثانيًا: طاقة الرياح

انيكية( التي ويراد بطاقة الرياح قدرتها على تحريك االشياء بمعنى الطاقة الحركية ) الميك    
لت يمتلكها الهواء نتيجة الحركة، وهي من الطاقات المتجددة التي استخدمت في مجاالت عدة واو 

الدول اهتمامًا في استثمارها، ففي العراق ونتيجة لما يتمتع به البلد من مكامن مناسبة لالستثمار 
يدًا في محافظة االقتصادي لطاقة الرياح، فقد وضعت خطط لالستثمار في هذا المجال وتحد

هناك العديد من الدول التي اعتمدت طاقة الرياح كمصدر للطاقة المتجددة كالواليات ف ،(2)واسط
 من اجلتكساس اتحادًا لطاقة الرياح  والية المتحدة االمريكية، إذ انشأت بلدية )سويتواتر( بغرب

   .(3)وتوعية اصحاب االراضي بأهميتها تنظيمها ودعمها

الى الشمس كون اشعة الشمس تسخن تيارات الهواء لتصعد طبقات  قة الرياحطا تعودو      
، ليستفاد منها في (4)رياحالبالهواء البارد الذي ينساب ك يملئ اء الحارة لألعلى وتترك فراغالهو 

 .(5)جوانب عدة كتوليد الطاقة الكهربائية

لى البيئة مقارنًة بالطاقة وان كانت طاقة الرياح من الطاقات المتجددة التي ال تؤثر ع     
عالية من حيث ال تكلفتها طاقة الرياح هو ، اال ان ما يعيب استعمال(6))التقليدية( االحفورية

                                                           

(1) Power Purchase Agreement Checklist for State and Local Governments ،Energy 
Analysis، National Renewable Energy Laboratory، 2009، p 1. 

د. محمد احمد صالح، الطاقة المتجددة وسياسات الطاقة الكهربائية في العراق، سلسلة اصدارات مركز  (2)
 .6، ص2021البيان للدراسات والتخطيط، 

 .52، مصدر سابق، ص د. سمير حامد عبد العزيز الجمالنقاًل عن:  (3)
اطروحة  ،مكانة الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة )حالة الجزائر( ،تريكي عبد الرؤوف (4)

 ،2014-2013 ،3جامعة الجزائر ،العلوم التجارية وعلوم التسيير ،دكتوراه مقدمة الى كلية العلوم االقتصادية
 .108ص

كيفية -اثارها-اسبابها -مشكالت بيئية طبيعتها ،دةعبد الرحمن محمد السعداني. ثناء مليحي السيد عو  (5)
 .111ص ،2006 ،القاهرة ،دار الكتاب الحديث ،مواجهتها

وسميت بهذا االسم  ،تعرف الطاقة االحفورية بأنها: الطاقة الناتجة من مواد مستخرجة من باطن االرض (6)
لبترول والفحم والغاز. اآلن بيته ساندر. ألنها ناتجة عن الحفر والتنقيب في باطن االرض ومن ابرز مصادرها: ا
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صعوبة تحديد  طاقة الرياحومن الصعوبات التي تواجه استغالل  ،إنشائها وصيانتها وتشغيلها
الحصول على اعلى نسبة  اماكن االستغالل االفضل لها، كذلك تحديد مورد الرياح الذي يمكن

 .(1)طاقة حرارية منه

ان التغيير في حالة الطقس سيؤدي حتما إلى تقليل توليد الطاقة  اضف الى ذلك       
الكهربائية، لكن اظهر الواقع العملي حلواًل لهذه المسألة، إذ يمكن للدول التي تختلف حاالت 

يتناسب  وزع محطات الطاقة المتجددة بمات الطقس لديها في مختلف الرقع الجغرافية للبالد، ان
ان توربينات الرياح قد تقتل الطيور المهاجرة وتشوش إشارات الراديو ، و (2)مع حالة الطقس

 .(4)، مع ذلك هي عيوب قابلة للتالفي(3)والتلفزيون 

 ثالثًا: الطاقة المائية

يتطور احين والنواعير، لالماء ألداء عمل معين كإدارة الطو  يقصد بالطاقة المائية استعمال    
، ويتسم انتاج الكهرباء من الطاقة المائية في توليد الطاقة الكهربائية االمر شيئًا فشيئًا وتستعمل

باستمرارية المشروع، ومن الممكن التعويل عليه بدرجة اكبر مقارنًة مع بقية مصادر الطاقة 

                                                                                                                                                                      

مجموعة النيل  ،1ط ،ترجمة حسام الشيمي ،التنمية المستدامة لمصادر الطاقة المتجددة ،بيتر فاث. نكار لينز
 .37ص ،2014 ،القاهرة ،العربية

(1) Understanding Power Purchase Agreements، Second Edition، Under the Creative 
Commons، UNITED STATES ،DEPARTMENT OF COMMERCE، 2020.  
Power purchase agreement ppa benefits، VEROGY، the link: 
https://www.verogy.com/power-purchase-agreement-ppa-benefits/، accessed at: 
12-01-2022.  

 .108ص ،مصدر سابق ،تريكي عبد الرؤوف (2)
Rives, blog and sustainability, 2012. :(3) the climate policy renewable energy  

 مساءًا. 11:05الساعة  29/12/2021تاريخ اخر زيارة في  www.ivsl.comمقال منشور على الرابط: 
يتم تالفي هذه العيوب من خالل صناعة توربينات الرياح على نحو هندسي يحتوي على ارياش كبيرة في  (4)

كما يمكن ان  ،كما يمكن ان تكون هذه التوربينات بأشكال ارضية تستخدم كمناطق سياحية ،القطر وتدور ببطء
خل مع االرساالت الكهرومغناطيسية. يتم تالفي التشويش من خالل صناعات التوربينات من مواد مركبة ال تتدا

 .24-23ص ،مصدر سابق ،د. صدام فيصل كوكز المحمدي

https://www.verogy.com/power-purchase-agreement-ppa-benefits/
http://www.ivsl.com/
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 –ين حرارة المياه بالفرق مياه بطاقة ال وتعمل، (1)ية وطاقة الرياحسالمتجددة كالطاقة الشم
. (2)ة منها في توليد الطاقة المتحركةوحاولوا االستفاد -السطحية الدافئة ومياه االعماق الباردة
كطاقة محركة ومولدة  ر تعد طاقة مختزنة يمكن استعمالهاكذلك حركة االمواج وظاهرة المد والجز 

للطاقة  دة انواعفهناك ع، لمد فيها عاليللطاقة الكهربائية السيما في المناطق التي يكون ا
 ، (3)المائية

ويعود السبب في  حدودة في هذا المجال وتناقص للفرصوعلى مستوى العراق فيشهد امكانية م
ذلك النخفاض الوارد المائي من تركيا وايران، عالوة على انخفاض الهاطل المطري وغياب 

اج الطاقة الكهربائية من المصادر المائية وفي مصر يعود انت .(4)سياسة مائية وطنية واضحة

                                                           

مبدأ حسن النية في مفاوضات عقود التجارة الدولية، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية مها محسن علي السقا،  (1)
 .44، ص2016الحقوق، جامعة المنصورة، 

 ،مكتبة لبنان ناشرون  ،1ط ،موسوعة الطاقة المستدامة ،رة المائيةالقد ،احمد شفيق. يوسف سليمان خير هللا (2)
 .20ص ،2002 ،لبنان-بيروت

الطاقة الكهرومائية: وهي الطاقة الكهربائية المتولدة من خالل  -1تقسم الطاقة المائية الى عدة أشكال:  (3)
 ،لطاقة الكهربائية المتولدة من السدودإذ ستعمل هذه الكلمة في الغالب لإلشارة الى ا ،الطاقة التي يحتويها الماء

فما يحتويه الماء من طاقة حركية تحول الى طاقة ميكانيكية من خالل التوربينات وتقوم هذه االخيرة بتحويل 
طاقة المد والجزر: وهي الطاقة التي تتولد من حركة المد والجزر في  -2الطاقة الحركية الى كهربائية. 

مر التي تؤدي الى عملية المد والجزر والتي يستفاد منها في توليد الطاقة الكهربائية المحيطات نتيجة جاذبية الق
طاقة االمواج: وهي الطاقة المتولدة من خالل اشعة الشمس وتأثيرها في جو االرض مما  -3واغراض اخرى. 

امواج كبيرة تملك قدر  يؤدي الى تسخين الرياح التي تنقل بدورها الحرارة الى المحيطات حين تمر من فوقها لتولد
طاقة  -4كيلو واط لكل متر.  110إذ تقدر الطاقة الحركية التي تملكها الموجة بحوالي  ،كبير من الطاقة

المحيطات الحرارية: وهي الطاقة الحرارية المتأتية من المحيطات وهي تنشأ من التدرج الحراري لمياه المحيط 
حية للمحيط والتي تكون اكثر دفء بسبب اشعة الشمس وبين المياه نتيجة الفارق في الحرارة بين المياه السط

درجة حرارتها قليلة. لتفاصيل اكثر عن اشكال الطاقة المائية يراجع: د. منى البرادعي،  العميقة التي تكون 
. احمد هاشم عبد الواحد محمد، مصدر 95مذكرات في اقتصاد البترول، جامعة القاهرة، دون سنة نشر، ص

 .42-41سابق، ص
 .6-5د. محمد احمد صالح، مصدر سابق، ص (4)
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توجد محطة توليد الطاقة الكهربائية في ، و (1)بعد ان تم توليدها من خزان اسوان 1960للعام 
 . (2)1976منطقة السد العالي في العام 

قد اقيمت اول محطة الستغالل طاقة المياه وتحديدًا اما الواليات المتحدة االمريكية، ف       
وما يجدر ، (3)1979المياه لتوليد الطاقة الكهربائية في الواليات المتحدة االمريكية عام حرارة 

االشارة له انه وعلى الرغم من وجود اول محطات انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المائية في 
 . (4)مصادر المتجددةالالواليات المتحدة اال انها استثنت الطاقة الكهرومائية من 

 االرضية : طاقة الحرارةرابعاً 

الحرارة من مستودعات  وتستخرجوهي الطاقة التي يمكن الوصول اليها في جوف االرض،     
االبار ووسائل اخرى ويطلق على تلك المستودعات تسمية )المستودعات  بواسطةحرارية ارضية 

ين يطلق على ، في حوبصورة طبيعيةالهيدروحرارية( والتي تسمح بالنفاذ اليها على نحو كاف 
بمحفز هيدرولي اسم )النظم الحرارية االرضية المعززة(، وبمجرد ان  تحفزالمستودعات التي 

ي تطبيق يكون بحاجة اتخرج تلك المستودعات يمكن استغالل حرارتها في توليد الكهرباء او في 
ى ان تكون ناضجة تسعى كل الدول ال تكنولوجياالى الحرارة، هذا وتعد محطات الطاقة الحرارية 

 .(5)صاحبة تجربة وريادة فيها

                                                           

 .59، ص2006استخداماتها، القاهرة، يوليو، -انواعها-د. محمد مصطفى محمد الخياط، الطاقة، مصادرها (1)
منشور بواسطة المجلس الوطني للثقافة والفنون  ،عالم المعرفة ،الطاقة البديلة تكنولوجيا ،سعود يوسف عياش (2)

 .21ص ،1981 ،كويتال ،واآلداب
بحث منشور في مجلة دراسات وابحاث اقتصادية في الطاقة  ،الطاقة النظيفة المستقبلية ،د. هند جمعوني (3)

 .360ص ،2018 ،8العدد ،المتجددة
 .12نقاًل عن: د. حسن حواش حسن حواش، مصدر سابق، ص (4)
التقرير  ،لصانعي السياسات وملخص فني ملخص ،مصادر الطاقة المتجددة والتخفيف من آثار تغير المناخ (5)

، ُنشر للهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ، IPCCللهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الخاصة 
 .8، ص2011
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طاقة الحرارة  من الدول الرائدة في مجال استعمالوتعد الواليات المتحدة االمريكية        
منطقة يعتمد انتاج الكهرباء  14االرضية النتاج الطاقة الكهربائية، ففي واليات كاليفورنيا هناك 

 .(1)فة الى وجود ينابيع ساخنة لم تستغل بعدفيها على الطاقة الحراية من باطن االرض، إضا

 خامسًا: طاقة الكتلة الحيوية

على  والكتل الحيوية قد تستغل ويراد بها الطاقة المخزنة في مخلفات النباتات والحيوانات،    
االحتراق إلنتاج الطاقة، او قد يكون االستغالل غير مباشر بعد تحويل  بواسطةنحو مباشر وذلك 

وتعد الواليات المتحدة االمريكية من اكبر منتجي ، (2)شكال متنوعة من الطاقة الحراريةالكتل الى ا
 .(3)الكهرباء من مصادر الكتل الحيوية

من  %35وتزداد اهمية هذه الطاقة في الدول النامية، إذ تستهلك هذه الدول ما يقارب       
المخلفات النباتية والحيوانية  تراقيوية احاحتياجاتها من هذه الطاقة، وابرز مصادر الطاقة الح

 .(4)والفضالت المنزلية، الوقود البيولوجي )الكحول(، الغاز البيولوجي )الميثان(، مدافن المخلفات

وفي مصر تم اعداد مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة نفذته وزارة البيئة        
ومرفق البيئة العالمية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات  يبالتعاون مع برنامج االمم المتحدة االنمائ

 .(5)ذات الصلة

 

                                                           

نقاًل عن: عاشور سهام عقل عبد هللا علي، محددات استخدام الطاقة الشمسية كاحد مصادر الطاقة  (1)
، مج 61حث منشور في مجلة مركز صالح عبد هللا كامل لالقتصاد االسالمي، جامعة االزهر، عدد في مصر، ب

 .387، ص2017، 21
تنمية مشاريع الطاقة  ،. محمد كايد فارس الرشدان18ص ،مصدر سابق ،منذر يوسف محمد الشرمان (2)
جستير مقدمة الى كلية الدراسات العليا رسالة ما ،مة ) حالة دراسية االردن(لمتجددة من منظور التنمية المستداا

 .42ص ،2015 ،االردن ،في جامعة البلقاء التطبيقية
)3  ( Renewables 2016, Global status Report 2016, p46. 

البعد  ،2مجلد ،الموسوعة العربية للمعرفة من اجل التنمية المستدامة ،المخلفات البلدية الصلبة ،صابر محمد (4)
 ،1ط ،ناشرون بموجب اتفاق مع منظمة اليونسكو واالكاديمية العربية للعلوم -لعربية للعلومالدار ا ،البيئي

 .361ص،2006 ،بيروت
 .398عاشور سهام عقل عبد هللا علي، مصدر سابق، ص (5)
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 سادسًا: الطاقة النووية

ما يتولد عن طريق التحكم في تفاعالت انشطار او اندماج االنوية  (1)يقصد بالطاقة النووية      
اء إلنتاج الم الذرية الستغالل الطاقة المتولدة من تلك التفاعالت في توليد الكهرباء وتسخين

ال يعد  (Ohioوبإستثناء والية أوهايو ) ،(2)بعد ذلك في انتاج الكهرباء البخار الذي يستعمل
 .(3)القانون االمريكي الطاقة النووية مصدرًا من مصادر الطاقة المتجددة

ويعود تبرير اعتبار الطاقة النووية طاقة متجددة يعود الى وفرت خامتها في الدول،        
ها مع الوقود امكانية بقائها وذلك لتزامن نفاد اقة ال تنضب وان كان هناك جدل حولوكونها ط

 غير انتاج الطاقة الكهربائية ومن الممكن ان تستعمل الطاقة النووية في مسائل اخرى االحفوري، 
إذ توصل  ،(4)كتنقية المياه وهي تقتية تتبعها العديد من الدول منها جمهورية مصر العربية

حديثًا الى نوع من انواع التفاعالت النووية يولد قدر كبير من الطاقة ال يتسبب في اي  نالباحثي
عليها  باندماج انوية  طاقة بطاقة االندماج، ويحصلتلوث للبيئة، ويسمى هذا النوع من انواع ال

 ذرات الهيدروجين لتكوين ذرات اكبر هي ذرات الهليوم، وهذه العملية تولد طاقة كبيرة متى ما
نجح االنسان في السيطرة على تلك التفاعالت حصل على مصدر طاقة قليل التكلفة وغير ضار 

 .(5)بالبيئة ويضمن سالمة االرض من االشعاعات

                                                           

اما اول مفاعل نووي تم استخدامه  ،1943شيد أول مفاعل نووي في الواليات المتحدة االمريكية عام  (1)
. د. لورنس يحيى صالح. حيدر ظاهر 1954يد الطاقة الكهربائية فكان في االتحاد السوفيتي عام ألغراض تول

 ،98عدد  ،بحث منشور في مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية ،بدائل الطاقة وإمكانية االحالل ،محمد القره لوسي
 .318ص ،2016 ،23مجلد 

 ،معهد العلوم االقتصادية ،موقعه من مصادر الطاقة البديلةالطلب على النفط و  ،رضا الداوي. نسيم الداوي  (2)
 .72ص ،2010 ،مرباح ورقلة ،جامعة قاصدي ،التجارية وعلوم التسيير

 مشار اليه عند:( 3)
James Lovelock: The Revenge of Gaia، Santa Barbara (California)، January 2006، 
p2. 

، دار العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1ادر الطاقة والبيئة، طنقاًل عن: محمد احمد السيد خليل، مص (4)
 .121، ص2014

 .364ص ،مصدر سابق ،د. هند جمعوني (5)



28 

 

 

قد تسببه التفاعالت المنتجة معوقات استغالل هذه الطاقة، لما الجانب االمني ابرز  ويعدّ       
هذه التفاعالت  ىار غير المراقب في اللجوء اللهذه الطاقة من حوادث نووية وقد يؤدي االنتش

ان التعرض لتلك و  في اغراض غير سلمية من وجهة نظر الدول العظمى في العالم، الستعمالها
كوشيما في و ف ، وعمومًا فأن حادث(1)باالمراضالتفاعالت على نحو كبير قد يؤدي الى االصابة 

 .(2)ات النووية"اليابان دفع الدول الى التخلص التدريجي من المحط

 المطلب الثاني

 الطبيعة القانونية لعقود الطاقة المتجددة

االقتصادي و  القانوني امام االهمية التي تحظى بها عقود الطاقة المتجددة على الصعيدي      
لفقه في تحديد طبيعة هذه العقود ا لم يتفقو احد العقود االستثمارية المرتبطة باقتصاد البلد،  النه

ا كانت من عقود القانون العام التي تبرمها الدولة او من عقود القانون الخاص، في حين فيما إذ
في هذا الموضع من  الخاصة لهذه العقود، سنستعرض هناك من ذهب الى األخذ بالطبيعة

الدراسة ابرز ما أثير حول تحديد طبيعة هذا العقد وذلك بتقسيم المطلب على ثالث فروع، الفرع 
وان عقود الطاقة المتجددة من عقود القانون العام، اما الثاني فسيكون بعنوان عقود االول تحت عن

 طبيعة خاصة. ا الثالث عقود الطاقة المتجددة ذاتالطاقة المتجددة من عقود القانون الخاص، ام

 الفرع االول

 عقود الطاقة المتجددة من عقود القانون العام

ذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد إدارة مرفق عام او العقد االداري هو ذلك العقد ال       
بقصد تسييره، وعرف بأنه: "العقد الذي يكون احد طرفيه شخصًا معنويًا عامًا من اجل تسيير 

االساليب المقررة في القانون العام بما  عامة، متبعًا في هذه مرفق عام ابتغاء تحقيق مصلحة
                                                           

رسالة ماجستير  ،اثر االنظمة الجمركية االقتصادية على الشركات البترولية حالة مجمع بركين ،امينة مخلفي (1)
 . 4ص ،2005 ،الجزائر ،جامعة مرباح ورقلة ،وم التسييرمقدمة الى كلية العلوم االقتصادية التجارية وعل

 .2022كما هو الحال بالنسبة أللمانيا التي بادرت بغلق ثمان محطات نووية والتخلص منها بحلول العام  (2)
Sueddeutsche de: Kabinett beschliebt Atomausstieg bis 2022، 6 juin 2011، consulté 
le 2jultet 2011. 
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، إذ (1)ألوفة اإلتباع في عقود القانون الخاص"يعني انطواءه على نوع اخر من الشروط غير م
في العقد كشخص من اشخاص القانون العام، وينعكس ذلك على  دولة )المستفيد(تدخل ال

احد اطراف هذا العقد  اط العقد االداري ان تكون الدولة، فمن(2)الشروط االستثنائية وغير المألوفة
 .(3)وان تتصل بنشاط مرفق من المرافق العامة

عقود الطاقة المتجددة من عقود القانون العام وتحديدًا عقود  وقد اختلف الفقه في مدى عدّ      
العقود المتعلقة بالطاقة المتجددة صورة  الى عدّ  (4)إدارية، إذ ذهب جانب من فقه القانون العام

لعقود ألنه عقد التزام مرفق من المرافق العامة، من ثم يدخل ضمن ا (5)لعقد االمتيازحديثة 
االدارية التي يجب ان يراعى فيها القواعد القانونية المنظمة للمناقصات والمزايدات، ويستند 
اصحاب هذا االتجاه في رأيهم على ان تلك العقود تنطبق عليها معايير تمييز العقد االداري 

، واتصال (6)طرفًا في العقد (الدولة) المستفيد كممثل عن المتعارف عليها، وهي ان تكون االدارة

                                                           

 .313ص ،2005 ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الكتاب الثاني ،القانون االداري  ،واف الكنعاند. ن (1)
تلك التي تمنح احد المتعاقدين حقوقا أو تحمله التزامات غريبة في طبيعتها  :عرفت الشروط االستثنائية بأنها (2)

كإمكانية تعديل العقد او  ،مدني أو التجاري عن تلك التي يمكن أن يوافق عليها من يتعاقد في نطاق القانون ال
العقود اإلدارية وانماطها التطبيقية في إطار التحوالت  ،انهاءه باإلرادة المنفردة لإلدارة. د. منير محمود الوتري 

 . 200ص ،1979 ،بغداد ،1ج ،االشتراكية
. د. خالد 35ص ،1977 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،األسس العامة للعقود االدارية ،د. سليمان الطماوي  (3)

 ،1997 ،االردن ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،1ط ،الكتاب الثاني ،دراسة مقارنة ،القانون االداري  ،خليل الظاهر
 . 360ص ،2010 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،القانون االداري  ،. د. سعاد الشرقاوي  234ص

 ،القاهرة ،عالم الكتب ،1ط ،ية وفلسفة االنفتاح االقتصادي في مصرقضاء المشروع ،د. عبد المنعم محفوظ (4)
 ،مكتبة النصر ،عقود التنمية االقتصادية في القانون الدولي الخاص ،. د. عبد الحكيم مصطفى411ص ،1984
دار النهضة  ،عقود البوت وكيفية فض المنازعات الناشئة عنها ،د. جيهان حسن سيد. 41ص ،1991 ،القاهرة

 ،موسوعة العقود االدارية الدولية في التطبيق العملي ،. د. حمدي ياسين عكاشة46ص ،2006 ،القاهرة ،يةالعرب
بحث مقدم  ،النظام القانون لعقود الطاقة ،. د. عبد الكريم السروي 4ص ،2010 ،االسكندرية ،منشأة المعارف

 .26ص ،2013 ،القانون واالقتصاد الطاقة بين ،المؤتمر السنوي الحادي والعشرين ،لجامعة مملكة البحرين
، يتمثل في العامة وعقد من العقود اإلدارية هو من طرق إدارة وتسيير المرافقعرف عقد االمتياز بأنه: "  (5)

، بإدارة وتسيير وتشغيل أحد المرافق مة مع شخص خاص عادة يسمى الملتزماتفاق اإلدارة المتعاقدة أو الملتز 
". د. ، مع تحمل مخاطر ذلكنتفعين والمستعملين للمرفق العامرسوم يتقاضاها من المالعامة لمدة معينة ،مقابل 

 .15، ص2007مصر،  ،، دار الفكر1ط ،العقود اإلدارية ،محمود عاطف البنة
 ،2-1العدد  ،بحث منشور في مجلة القانون واالقتصاد ،المعيار المميز للعقد االداري  ،د. ثروت بدري  (6)

 .115ص ،1957
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ما تتضمنه تلك العقود من القانون العام ويظهر ذلك ب، واخيرا اتباع اسلوب (1)العقد بمرفق عام
شروط تفسر نية االدارة باتباع ذلك االسلوب ومن تلك الشروط حق االدارة في التعديل باإلرادة 

ن اشتراط إثبات دو من دون اللجوء الى القضاء او من المنفردة وتوقيع الجزاءات على المتعاقد 
الضرر، ومفهوم السلطة العامة، وهذه الشروط ال يستطيع افراد القانون الخاص في الغالب 

 .(2)ادراجها في عقودهم الخاصة

 العقود المتعلقة بالطاقة المتجددة تحديد طبيعةفيالحظ ان انصار االتجاه الذي ذهب الى        
ة في تمييز العقد االداري عن العقد الخاص فهل ان قد بنوا رأيهم على الشروط المعروف باإلدارية
 متحققة بالفعل في عقود الطاقة المتجددة؟المذكورة انفا الشروط 

 بعضهمواجه التوجه اعاله بانتقادات وردود على الحجج واالسانيد التي ساقوها، إذ ذهب       
العقد شريعة المتعاقدين من ان عقود الطاقة المتجددة تخضع لقاعدة  (3) الى الرد عليها بالقول:

منطلق سلطان اإلرادة وليس ألي طرف االنفراد بنقض العقد او تعديله بإرادته المنفردة وال بد من 
 حين رضيت باالتفاق مع احد اطراف القانون  (الدولة) المستفيد االتفاق مع الطرف اآلخر ألن

قدم المساواة مع الطرف في عقود الطاقة المتجددة الخاص قد رضيت ان تكون على  الخاص
مهيدًا ألبرام هذا العقد مما ويظهر ذلك في المفاوضات الطويلة التي يدخل فيها الطرفين ت االخر

هي ال تملك اي سلطات استثنائية في مجال عقد الطاقة  ومن ثمة ،تنازل عن سيادتها يعدّ 
في الغالب تكون ويضات المتجددة وتقوم مسؤوليتها العقدية عن اي اخالل يصدر منها وتلتزم بتع

كون وبحسب هذا كطرف في عقد الطاقة المتجددة ال ي (الدولة) المستفيد ان دخولمبالغ كبيرة، و 
تحقيق المصلحة العامة بل قد يكون بهدف االستغالل االقتصادي للمشروع  االتجاه دائما بهدف

                                                           

اد بالمرفق العام كل نشاط عام ذي نفع عام تباشره االدارة بنفسها او تتولى تنظيمه واالشراف عليه لعدم ير  (1)
دار النهضة  ،القانون االداري  ،إمكان ممارسته على الوجه االكمل بواسطة النشاط الخاص. د. ثروت بدري 

 .504بية، القاهرة، صالعر 
 ،القاهرة ،منشأة المعارف ،اري وتسوية منازعاته قضاًء وتحكيماً تنفيذ العقد االد ،د. عبد العزيز خليفة (2)

 .78ص ،2009
 ،االسكندرية ،منشأة المعارف ،موسوعة العقود االدارية الدولية في التطبيق العملي ،د. حمدي ياسين عكاشة (3)

 ،جامعيدار الفكر ال ،(B.O.Tالطبيعة القانونية لعقود البوت ) ،. د. عصام احمد البهجي30ص ،2010
 دراسة منشورة في مجلة ،االتجاهات الكبرى في قانون المشروع العام ،. اكتم الخولي25ص ،2014 ،االسكندرية

 .31، ص1990، 2قضايا الدولة، عدد
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 اشخاصفيه الى منزلة محل العقد وتحقيق الربح مما يجعله عقدًا غير اداري وان الدولة نزلت 
القانون الخاص، أضف الى ذلك ان التقارب بين عقد الطاقة المتجددة وعقود االمتياز ال ينفي 
فارق جوهري بين االثنين يتمثل بأن المستثمر في عقد الطاقة المتجددة يتحمل مصاريف تمويل 

 ال يتحمل فيها المستثمر المشروع بالكامل، في حين ان العقود االدارية المتعلقة بالمرافق العامة
 .(1)هذه التكاليف ألنه ال يقوم بعمليات بناء وتشييد مما يؤكد الفارق بين االثنين روع()شركة المش

هناك من يذهب الى ان السبب وراء ما اثير من خالف  وفيما يتعلق بالخالف المذكور انفا      
يذهب إذ ددة من عدمها هو خالف نظري حول الطبيعة االدارية في العقود المتعلقة بالطاقة المتج

يتحيز كل جانب الى  ومن ثمةتخصصه العلمي االكاديمي،  ىضم هذه العقود الكل جانب ل
تخصصه لتوسيع مجاله العلمي واضافة مادة العقود المتعلقة بالطاقة المتجددة ضمنه منهجه، 

القائم بتحديد طبيعة هذه  بمعنى ان المصالح االكاديمية هي من تقف وراء هذا الخالف بمعنى ان
العقود من االكاديميين يتحيز الختصاصه، وهو ما ال نتفق معه ألن تحديد الطبيعة القانونية ألي 
عقد يسهم في تحديد النظام القانوني الذي سيخضع له هذا العقد، وان تحديد تلك الطبيعة ينبغي 

د والشروط التي تخضع لها عند ان يكون وفقًا ألسس علمية تنطلق من كيفية ابرام تلك العقو 
طبيعة واحدة بل لها ان تختار ان تدخل في  علىاالبرام، وعمومًا ال تبرم اإلدارة عقودها جميعًا 

خاص عقد تكون فيه شخصًا من اشخاص القانون العام ليكون العقد اداريًا او كشخص من اش
 طبيعة مدنية. القانون الخاص ليكون العقد ذات

 الفرع الثاني

 د الطاقة المتجددة من عقود القانون الخاصعقو 

الى االتجاه الذي عّد عقود الطاقة المتجددة من عقود القانون العام  ةامام االنتقادات الموجه    
تعّد هذه العقود من عقود القانون الخاص التي  الى عدّ  (2)وتحديدًا عقد إداري، ذهب اتجاه اخر

                                                           

 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،التحكيم في العقود االدارية ذات الطابع الدولي ،د. عصمت عبد هللا شيخ (1)
 . 86ص ،2000

 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،مفاوضات العقود الدولية ،قانون العقد الدولي ،احمد عبد الكريم سالمةد. ( 2)
 ،في مجال العالقات الدولية الخاصة ،(B.O.Tعقد اإلنشاء واإلدارة والتحويل ) ،. د. احمد رشاد50ص ،2002
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وبمجرد توقيعها على العقد عن سيادتها وتصرفت كأحد قد تنازلت  -احد اطراف العقد –الدولة 
اصة باالستثمار لتصبح اشخاص القانون الخاص، وتقوم الدولة مضطرة بتعديل تشريعاتها الخ

وينفي  انه من عقود القانون الخاصمع عقود االستثمار بهذا المجال مما يشير الى  اكثر مواءمة
عدم تأثير التشريعات المستقبلية التي تصدرها الدولة سيما فيما يتعلق بالعنها الصفة االدارية، 

اشار المشرع العراقي ، وقد (1)على تلك العقود متى ما كانت تضر بمصالح الشركة المتعاقدة
 (2)المعدل 2006( لسنة 13رقم ) قانون االستثمار العراقي ( من13للشرط، إذ نصت المادة )

عليه أي اثر رجعي يمس الضمانات واإلعفاءات على ان: " أي تعديل لهذا القانون ال يترتب 
، كذلك بالنسبة للمشرع المصري الذي عدل البعض من قوانينه منها والحقوق المقررة بموجبه"

بشأن  1996( لسنة 229بشأن قطاع الكهرباء وقانون رقم ) 1996( لسنة 155قانون رقم )
مة لبيئة الطاقة ر بيئة مواءن المطارات وذلك لتوفيبشأ 1997( لسنة 3الطرق وقانون رقم )

العديد من القوانين بهذا الخصوص كذلك الحال بالنسبة للقانون االمريكي، الذي اصدر  المتجددة،
الطاقة  –الذي تتعاقد فيه الجهات الحكومية مع الشركات واالفراد المهتمين بهذا المجال 

تلك القوانين قانون االستثمار بعقود خاصة ال تظهر فيها الدولة كصاحبة سيادة، ومن  -المتجددة
 .(3)2021في البنية التحتية والوظائف لعام 

                                                                                                                                                                      

، دار النهضة العربية ،العقد االداري  فكرة ،. محمد عبد العزيز190ص ،2014 ،القاهرة ،دار النهضة العربية=
 .100. عصام احمد البهجي، مصدر سابق، ص23، ص2000القاهرة، 

ويطلق على هذا الشرط بشرط الثبات التشريعي والذي يعرف بأنه: الشرط الذي تتعهد الدولة المتعاقدة  (1)
لطرف االجنبي المتعاقد معها، او بموجبه بعدم إصدار أي تشريعات جديدة تسري على العقد المبرم بينها وبين ا

بأنه االداة القانونية التي تتم من خاللها حماية المستثمر االجنبي من مخاطر التشريع التي تهدف الى تجميد دور 
الدولة كسلطة تشريعية، وطرف في العقد في الوقت نفسه من خالل منعها من تغيير القواعد القانونية النافذة أي 

قانون الواجب التطبيق على العقد وقت ابرامه. حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين بمعنى اخر تطبيق ال
. عبد الكريم بوخالفة. 324، ص2007الدولة واالشخاص االجانب، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية، 

مجلة دفاتر  خويلدي السعيد، دور اإلدارة اإلستباقي في تجنب منازعات عقود االستثمار، بحث منشور في
 .187، ص2017، الجزائر، 16السياسة والقانون، العدد

والمنشور في الجريدة  2015في  2006( لسنة 13صدر التعديل الثاني لقانون االستثمار العراقي رقم ) (2)
 .4/1/2016( في 4393الرسمية )الوقائع العراقية( بالعدد )

(3) Jim probasco، Infrastructure Investment and Jobs Act، 14 january 2021، the link: 

https://www.investopedia.com/infrastructure-investment-jobs-act-5209581، 
accessed at: 1-02-2022.   

https://www.investopedia.com/infrastructure-investment-jobs-act-5209581
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الى التعاقد يكون تكريسًا لسعيها في  (الدولة) المستفيد ويرى انصار هذا االتجاه ان لجوء     
إقامة مشاريع ال تستطيع ان تقوم بها بمفردها لذا تضطر الى التعامل مع الطرف االخر كشخص 

نون الخاص، لتطبق على العقد المبرم قواعد القانون المدني والتجاري، إذ ان من اشخاص القا
ان العقود المتعلقة بالطاقة المتجددة عقود تجارية،  (1)هناك من يرى ضمن انصار هذا االتجاه

 في نظر النزاعات الناشئة عن تلك العقود او القضاء العادي. هو المختصالتحكيم وان 

التي قد تعالج احكامها على نحو ، (2)تجددة من عقود القانون الخاصفعقود الطاقة الم     
فتدعى حينها بالعقود المسماة او ان يحال تنظيمها الى القواعد العامة في حال لم تنظم  مفصل
الذي لم ترد تسميته في القانون عقود الطاقة المتجددة الى الطائفة  ما يسري على ، وهو(3)باألسم

، فالعقود المتعلقة باستغالل (4)محكوم بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين فهوالعراقي، وبالتالي 
الموارد الطبيعية من بترول وغاز وفحم ومجموع مصادر الطاقة المتجددة ال تعد من العقود 
االدارية وان لم تنظم على نحو صريح في القانون الخاص كونها ال تتضمن اي شروط استثنائية 

                                                           

دار النهضة  ،1ط ،نظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية االساسيةالت ،د. هاني صالح الدين سري  (1)
، دار النهضة 1. د. محمد الروبي، عقود التشييد واالستغالل والتسليم، ط180، ص2001ربية، القاهرة، الع

د . د. دويب حسين، االتجاهات الحديثة في عقود االلتزام وتطبيقاتها على عقو 79، ص2004العربية، القاهرة، 
( اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة اسيوط، مصر، B.O.Tالبناء والتشغيل ونقل الملكية البوت )

. د. سامي عبد الباقي، اإلطار التشريعي والتعاقدي لمشروعات البنية االساسية الممولة من 179، ص2006
 .35، ص2011شرم الشيخ، مصر، (، بحث مقدم الى المؤتمر الدولي للمشروعات، B.O.Tالقطاع الخاص )

 ،رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق  ،النظام القانوني لعقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية ،خالد عطية (2)
 .70ص ،2009 ،مصر ،جامعة القاهرة

محمد د.  .108ص ،1994 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،نظرية العقد ،د. محي الدين اسماعيل علم الدين (3)
 -، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت2، العقد، ط1حسن قاسم، القانون المدني، االلتزامات ) المصادر( مجلد

 .81، ص2018لبنان، 
لمبدأ سلطان االرادة وتمليها اعتبارات عدة فلسفية تتلخص بأن الفرد  طبيعيةوهذه القاعدة ما هي اال نتيجة ( 4)

واخرى اقتصادية قائمة على اساس استقرار المعامالت  ،الكيفية التي يرتضيهايلتزم متى ما اراد ذلك وبالقدر و 
مصادر  ،وليس لهذه االخيرة االستقرار في ظل عدم الوفاء بااللتزامات المترتبة على العقود. د. توفيق حسن فرج

. د. حمدي 46ص ،1971 ،بيروت ،دار النهضة العربية ،دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري  ،االلتزام
الكتاب االول المصادر االرادية لاللتزام العقد واالرادة  ،الوسيط في النظرية العامة لاللتزامات ،عبد الرحمن

مصادر االلتزام في  ،. د. يوسف محمد عبيدات423ص ،1999 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،1ط ،المنفردة
 ،. د. الشين محمد يونس الغاياتي208ص ،2011 ،االردن ،يعدار المسيرة للنشر والتوز  ،2ط ،القانون المدني

 .136ص ،2004 ،مصر ،الجمعية الجغرافية المصرية ،دروس في مصادر االلتزام



34 

 

 

وات بواسطة الشركات وطنية كانت ام اجنبية ليس من المشروعات العاملة وان استغالل هذه الثر 
، الن فحوى عمل تلك (1)على نحو مستمر ومنظم بحيث يكون القصد منه تقديم خدمة عامة

  .(2)الشركات هو استغالل موارد الطاقة المتجددة تمهيدًا لدخولها في تقديم خدمة

ط ان تلك العقود تتضمن في الغالب شر  م فيما سبقالمشار له يضيف انصار هذا االتجاهو      
بعدم تعديل العقد بإرادتها المنفردة  (الدولة) المستفيد تعهد فيه" عدم المساس" وهو الشرط الذي ي

في ذلك امتيازات السلطة العامة المكفولة لها استنادًا  قد االخر، مستعملةدون رضا المتعامن 
  .(3)لقانونها الوطني

ك دول قد تنازلت عن الحق جملًة وتفصياًل مما يجرد العقد من الصفة االدارية ان هناو     
من عقود  متجددة وبحسب مؤيدي هذا التوجه هيوعليه فأن العقود في مجال الطاقة ال، (4)تماماً 

الدولة كأحد اشخاص القانون الخاص وتقف على قدم  االقانون الخاص الذي تتصرف فيه
ال يتضمن العقد اي  على مبدأ سلطان االرادة ومن ثمة ، ويتأسس العقد(5)المساواة مع المستثمر

                                                           

 .38ص ،مصدر سابق ،د. عبد الكريم السروي  (1)
 دراسة ،النظام القانوني لعقود الشركة بين القطاعين الحكومي والخاص ،د. هاني عرفات صبحي حمدان( 2)

 .63، دون دار ومكان وسنة نشر، صمقارنة
( من العقد المبرم بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة اجيب 21ومن تطبيقات الشرط المادة ) (3)

االيطالية والذي نص على: " يكون هذا العقد اتفاقًا باتًا وملزمًا فيما بين الطرفين وذلك بمجرد توقيع الطرفين 
نقاًل عن: د. بسمان نواف . يله او تغييره اال بموافقة الطرفين خطيًا بالتراضي فيما بينهما"عليه وال يجوز تعد

، 2014فتحي حسين الراشدي، النظام القانوني لالستثمارات االجنبية النفطية، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 
 .124-123ص

 2001( لسنة 8رقم ) ( قانون االستثمار فيها10الكويت الذي نصت المادة ) ةكما هو الحال بالنسبة لدول (4)
على ان: " ال يسري في حق المستثمر االجنبي المرخص له طبقًا ألحكام هذا القانون أي تعديل في هذه االحكام 

كذلك يراجع: د. حمدي  ."وتستثنى من ذلك أي توسعات في استثمار قائم تتم بعد سريان التعديل ،يمس مصالحه
ويض المشروع االستثماري االجنبي المتضرر كأحد الضمانات القانونية في قوانين محمد مصطفى حسن، تع

االستثمار العربية واتفاقيات االستثمار بدولة االمارات العربية المتحدة واتفاقية استثمار رؤوس االموال العربية 
ان" قواعد االستثمار بين ، بحث مقدم في المؤتمر التاسع عشر، كلية القانون، جامعة االمارات بعنو 1981لسنة 

 .820االمارات، ص -، ابو ظبي2011، 2التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية واثرها، مجلد
بحث منشور في مجلة  ،موقع عمليات إدارة واستثمار المرافق العامة من مفهوم التجارة الدولية ،د. وليد جابر (5)

 .25ص ،2002 ،16العدد ،القضاء االداري في لبنان
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 ت وقد رد على الحجج التي تم ُقدمتشروط استثنائية، مع ذلك لم يسلم هذا االتجاه من االنتقادا
 تعزيزًا له بالحجج اآلتية:

في هذه العقود امتيازات السلطة العامة، مما  (الدولة) المستفيد تخول بعض النصوص -1
 هرها بمظهر اشخاص القانون العام.يظ

في هذه العقود الرقابة على هذه المشاريع، وهو ما يعد دلياًل  (الدولة) المستفيد مارسي -2
 على ان تلك العقود هي عقود ادارية وتخضع للقانون العام ال الخاص.

ر مدون الرجوع الى المستث من في انهاء العقد (الدولة) المستفيد تؤكد تلك العقود احقية -3
 .(1))شركة المشروع(

 الفرع الثالث

 طبيعة خاصة عقود الطاقة المتجددة ذات

لكل من عد عقود الطاقة المتجددة من عقود العام والخاص،  ةتحت وطأة االنتقادات الموجه    
وليست  او مزدوجة ان تلك العقود ذات طبيعة خاصة (2)ظهر اتجاه وسط بين االثنين ذهب الى

فهي ال تخضع لنظام قانوني واحد، إذ تخضع تارة للقانون االداري  ن ثمةعلى طبيعة واحدة وم
وذلك لالبتعاد عن الجدلية التي اثيرت حول طبيعة هذه العقود، ، وتارة اخرى للقوانين الخاصة

فهي تمزج بين وسائل القانون العام ووسائل القانون الخاص، فتخضع لقواعد القانون االداري في 
ن رقابة الدولة وإدارتها، ولقواعد م الذي تتصل به هذه العقود وما يترتب عليه ممسألة المرفق العا

 القانون الخاص من حيث البنود التعاقدية التي تشتملها تلك العقود.

                                                           

مصدر  ،. د. عبد الكريم السروي 65-64ص ،مصدر سابق ،نقاًل عن: د. هاني عرفات صبحي حمدان (1)
 .25ص ،سابق

لسنة  67دراسة في ظل القانون رقم  ،النظام القانوني لعقد امتياز المرفق العام ،د. حماده عبد الرزاق حماده (2)
دار الجامعة  ،ية والمرافق العامة والئحته التنفيذيةبشأن تنظيم القطاع الخاص في مشروعات البنية االساس 2010
د. محمد عبد المجيد اسماعيل، عقود االشغال الدولية والتحكيم  .220-218ص ،2012 ،االسكندرية ،الجديدة

 .102-101لبنان، ص-فيها، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت
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االولى هي التي  لهذه العقود تأتي من المراحل التي تمر بها، المرحلة الطبيعة الخاصة     
فيها على كممثل عن الدولة طاغية إذ تتصرف االدارة  الدولةتكون شخصية  تسبق التعاقد إذ

الغالب كصاحبة سلطة مصدرها القانون العام، مما يجعل هذه المرحلة تخضع للقانون االداري 
وان اي اتفاق او قرار يتخذ يكون خاضع وضمن القانون العام، اما المرحلة الثانية فهي مرحلة 

الشروط  حددتف العقد مع الطرف االخر بعد ان التعاقد وفيها تتساوى اإلدارة كأحد اطرا
وااللتزامات التي تقع على عاتق الطرفين والقانون الواجب التطبيق وجهة الفصل بالمنازعات، 
ويكون العقد حينها خاضع لمبدئيين اساسيين هما: التكافؤ بين اطراف العقد وتنفيذ العقد وفقًا 

القانون الذي على االطراف تنفيذها وال يمكن الحدهم لمبدأ حسن النية، وتكون بنود العقد بمثابة 
التي ما يسري على عقود القانون الخاص دون موافقة االخر وهذا االمر هو من االنفراد بتعديلها 

، كذلك ان إعمال نظرية (1)يكون المركز القانوني فيها لكل طرف مساويًا لمركز الطرف االخر
ددة سوف يؤدي الى إعمالها خارج النطاق الذي وضعت العقد االداري على عقود الطاقة المتج

فيه، كونها قد نشأت وتطورت في القضاء االداري الفرنسي تمييزًا لها عن عقود القانون الخاص 
 .(2)والعقود التي تبرمها االدارة

تتنازل الدولة في هذه العقود بجزء كبير من سيادتها لتوفير الثقة التي يحتاجها المستثمر        
وتنص فيها على  المستثمر، إذ تبرم الدولة هذه العقود مع (3)خول كطرف في هذه العقوددلل

شروط خاصة لمصلحة المستثمر مما ينفي الصفة االدارية عنها ويضمها ضمن العقود التي 
، ومن ابرز مجاالت إبرام هذه العقود هو مجال انتاج الطاقة الكهربائية (4)تتمتع بطبيعة خاصة

ر في مضمونها احيانًا الى الطبيعة الخاصة لها كالعقد المبرم بين شركة )أنتجن( لتوليد والتي تشي
( من العقد على: " ان توافق هيأة كهرباء مصر موافقة 18الطاقة الكهربائية، إذ نصت المادة )

غير مشروطة او غير قابلة لإللغاء على ان تحرر وتنفذ هذا العقد التي هي طرف فيه وتعد 
                                                           

 .75ص ،مصدر سابق ،د. محمد عبد المجيد اسماعيل (1)
 ،دار النهضة العربية ،خدمة المعلومات الصوتية وااللتزامات الناشئة عنها ،مد سامي عبد الصادقد. مح (2)

 .65ص ،2005 ،القاهرة
رسالة ماجستير  ،القانون الواجب التطبيق على عقود الدولة مع االشخاص االجنبية ،شيماء محمد شلتاغ( 3)

 .139ص ،2005 ،جامعة بغداد ،مقدمة الى كلية القانون 
االطار القانوني لمشروعات التنمية االساسية التي يتم تمويلها عن طريق  ،د. هاني صالح سري الدين (4)

 .245ص ،1999 ،4العدد ،بحث منشور في مجلة القانون واالقتصاد ،القطاع الخاص في مصر
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ا مدنية وتجارية، استنادًا لذلك توافق الهيئة موافقة غير مشروطة وغير قابلة لإللغاء على تصرفاته
انها لن تطالب هي او من ينوب عنها بأية حصانة من االجراءات او ألي من  -1ما يلي:

اصولها او غير االصول التي تتمتع بالحماية وذلك اذا اقيمت اي اجراءات ضدها او ضد اي 
انها تتنازل عن اي حق بالحصانة قد يكون لها او ألي من اصولها حاليًا او  -2من اصولها. 

انها توافق بشكل عام فيما  -3مستقباًل في اي جهة اختصاص فيما يتعلق بأي من االجراءات. 
يتعلق بنفاذ اي حكم ضدها من االجراءات وفي اي جهة اختصاص على منح اي اعفاء او 

من سلطة  الدولة، فيالحظ ان بنود العقد تجرد (1)ذه االجراءات"اصدار اي اجراء فيما يتعلق به
التجارية  –انه يشير الى الطبيعة الخاصة حين تبرم اي عقد اداري و السيادة التي تتمتع فيها 

بأن: " يوافق المشتري  الوزارات العراقية احدى للعقد، إذ ورد في احد العقود التي ابرمتها -المدنية
غير قابل لإللغاء بأن ابرام وتسليم اداء هذا العقد يشكل افعال واعمال وبشكل غير مشروط و 

 .(2)خاصة وتجارية"

 رأينا في الموضوع:

ان تصنيف العقود المتعلقة بالطاقة المتجددة كعقود إدارية لمجرد ان الدولة طرفًا فيها امر      
عن في تلك التمقد و يستلزم الخوض في بنود الع غير دقيق ومعيار غير كافي، فاألمر انما

النحو الذي استعرضناه قد اظهر لنا ان الدولة ال تظهر صاحبة السيادة على  الشروط وعلى
تتنازل الدولة عن  إذ من ذلك النحو المعتاد في العقود االدارية التي تبرمها، بل على العكس

 واالمتيازات توتتجه الى ان توفر لألخير الضمانا)شركة المشروع( سيادتها لمصلحة المستثمر 
مما يعزز الثقة ويشجعه على االستثمار ويجعل تلك العقود تتماشى مع متطلبات التنمية  ،الكافية

االقتصادية هذا من جهة، ومن جهة اخرى ان تكييف تلك العقود كعقود مدنية هو رأي ال يستقيم 
ن العقود طبيعة خاصة ويقف في منطقة وسطى بي ًا الن محل العقد وبنوده تجعله ذاتايض

عقود الطاقة المتجددة  االدارية والمدنية االمر الذي يجعلنا نؤيد االتجاه االخير والذي يقضي بأن
والمتتبع لكيفية دعوة الشركات للتعاقد يؤكد الطابع االداري، ، طبيعة خاصة هي عقود ذات

                                                           

الكهربائية المبرمة  التكييف القانوني لعقود استثمار الطاقة ،اشار اليه: جمال الحاج ياسين. احمد زكي يحيى (1)
 .244ص ،العراق ،21العدد ،بحث منشور في مجلة جامعة اهل البيت ،مع شركات االستثمار االجنبية

 .245الحاج ياسين. احمد زكي يحيى، مصدر سابق، ص جمالنقاًل عن:  (2)



38 

 

 

العقد يؤكد طابع والدخول في المفاوضات وابرام العقد وتضمينه الشروط التعاقدية التي يستلزمها 
ا ضرورة تنظيمها ت طبيعة خاصة ولعل هذا ما يؤكد لنالقانون الخاص، لذا نذهب لعدها عقود ذا

، وما يجدر اإلشارة اليه بقواعد خاصة بعيدًا عن الطابع االداري او المدني مراعاًة لخصوصيتها
قليدية للعقد االداري اخيرًا ونحن نعيش في زمن العولمة ان ليس من المنطق ان نقر بالفكرة الت

سيما التجارية منها الالخاص على العقود الموجودة في القانون  جرد من الطابع الذي يضفيالم
إذا كان المتعاقد مع الدولة هو شخص معنوي اجنبي كالشركات متعددة الجنسية،  وخاصةً 

علق بإتباع اسلوب ونالحظ ضرورة االخذ بالقراءة الجديدة لعناصر العقد اإلداري تحديدًا فيما يت
بوسائل القانون العام( الن ذلك ال يتناسب مع عصر  ينفذالقانون العام او كما يعبر عنه بعبارة )

العولمة الذي نحيا فيه، فالخضوع التام لقواعد القانون العام عند التعاقد مع الشركات خصوصًا 
 على االشتراكي.االجنبية اصبح جزء من الماضي بعد انتصار النظام االقتصادي الحر 

 المبحث الثاني

 تكوين عقود الطاقة المتجددة

يستلزم توافر يبرم عقد الطاقة المتجددة وفقًا للقواعد العامة المتبعة في ابرام العقود، مما       
االركان العامة في العقود من رضا ومحل وسبب، ولما كانت هذه االركان ُترجعنا الى القواعد 

كتب االلتزامات  ان نبتعد عما سبق تفصيله في فصيالتها، فقد ارتأيناالعديد من ت العامة في
يستلزمه هذا العقد من خصوصية بعد بيان اطرافه كضرورة الدخول في  وتسليط الضوء عن ما

إحالته الى عن ما يمكن مرحلة المفاوضات وما يستتبعها من منح تراخيص االستثمار، وان نبتعد 
ديد او خصوصية واالكتفاء بالتراضي والمحل كأركان لعقود الطاقة القواعد العامة لعدم وجود ج

، وألجل ذلك سنقسم المبحث على مطلبين ، حيث تبرز خصوصية العقود محل البحثالمتجددة
نخصص االول لبحث اطراف عقود الطاقة المتجددة، والمطلب الثاني لبحث إبرام عقود الطاقة 

 المتجددة.
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 المطلب االول

 الطاقة المتجددةأطراف عقود 

ر اتحاد يظه ،اتحاد إرادتين ، فهولكل عقد اطراف بتحديدهم يحدد االطار الخاص للعقد      
فإن الخطوة األولى هي التفكير بعناية في ما تريده من  ومن ثم ،تأثيره في العقد المتعاقد عليه

ى المكان الذي يرغبان العقد. وهذا يتطلب موافقة متبادلة. هذا يعني أن كال الطرفين يتفقان عل
، واطراف عقود الطاقة المتجددة في توجيه إرادتهما إليه اإلرادة إلحداث أمر محدد ومصير ذاتًيا

والمستثمر )شركة المشروع(، وسنقف على كل طرف من هذه االطراف في فرع  )الدولة( المستفيد
، اما الثاني لدولة()ا مستقل وذلك بتقسيم المطلب على فرعين، االول مخصص لبحث المستفيد

 فهو مخصص لبحث المستثمر )شركة المشروع(.

 الفرع االول

 )الدولة( المستفيد

المستفيد في عقود الطاقة المتجددة هو الدولة غالبًا متمثلة بإحدى هيئاتها او وزاراتها،      
ع من ان هذا النو  :ابرزها استثمار القطاع الخاص كمستفيد في هذا المجال قليل لعدة أسبابف
ناضجة تحديدًا في الدول النامية، كذلك ارتفاع  هاستثمارات عدالستثمارات حديث نسبيًا وال تا

تكاليف رأس المال االنشائية لتلك المشاريع والتي تدفع من قبل المستفيد لبناء البنى التحتية، 
ه سوى بحاجة الى ضمانات ال يمكن ان يوفرها ل )شركة المشروع( ان المستثمر اضف الى ذلك

الدولة كمسألة ان الكهرباء التي ستولد على سبيل المثال ستجد مشتريًا وهذه المرافق مملوكة 
للدولة غالبًا، كما هو الحال بالنسبة للعراق، وان خطط الدول كمستفيد من االستثمار بهذا القطاع 

من اجات الحاضر التي تعني التنمية التي تفي باحتي (1)بسعيها لتحقيق التنمية المستدامةمرتبط 

                                                           

ية الدولية التي اقرها لإلشارة الى استراتيجية الحما 1980التنمية المستدامة الى لعام  يعود اول ظهور لعبارة (1)
تأكيدها على ان تدمير البيئة لم يعد قاصرًا على الدول الصناعية  ىاالتحاد الدولي لحماية الطبيعة والتي تشير ال

جدلية نهج التنمية البشرية المستدامة منابع  ،لبستاني باسلابل تعداه الى الدول النامية ايضًا. مشار له عند: 
 .46، ص2009، بيروت، 1مركز الدراسات الوحدة العربية، طوموانع التمكين،  التكوين
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دون االضرار بقدرة االجيال المستقبلية على الوفاء باحتياجاتها الخاصة، وهذا ما يفترض حفظ 
 . (1)التنمية المستقبليةاالصول الطبيعية ألغراض 

التعاقد في مجال الطاقة المتجددة الى تحقيق التنمية االقتصادية  باجراءوتسعى الدولة        
تكون الدولة هي  ومن ثمة، (2)مباشر عن طريق هيئاتها المختلفة على نحو مباشر او غير

مصطلح الدولة كطرف مستفيد في هذه العقود  ذه العقود إال ان استعمالالطرف المستفيد في ه
يثير التساؤل حول المعنى الذي ينصرف اليه هذا المصطلح، فهل تعني الدولة المعنى الشامل 

 ليضم الهيئات والوزارات وغيرها؟

ك أكثر من رأي في هذا الصدد، فهناك من يرى ان مصطلح الدول لفي الحقيقة ان هنا      
، في حين ان االتجاه اآلخر وهو ما (3)يشير الى الدولة ذاتها أي يأخذ بالمعنى الضيق للمصطلح

حين  ومن ثم، (4)كافة نذهب الى تأييده يرى ان الدولة كمصطلح يتسع ليشمل االجهزة والهيئات
عقود القانون يكون العقد من  -الطاقة المتجددة –هيئة ما او وزارة او اي إدارة هذا العقد  تبرم

، وان ابرمت من قبل هيئات مستقلة انشأتها الدولة فعلى الرغم من تمتع هذه االخيرة (5)العام
ال و الحهعقود تحقيقًا لمصلحة الدولة، و بالشخصية القانونية المستقلة إال انها في االخير تبرم ال

 2006( لسنة 13التي تم تشكيلها بموجب قانون االستثمار رقم )في الهيئة الوطنية لالستثمار 
في العراق والتي على الرغم من تمتعها بالشخصية القانونية المستقلة اال انها خاضعة لرقابة 

                                                           

 ،مصر ،االسكندرية ،الدار الجامعية ،التنمية البشرية واثرها على تحقيق التنمية المستدامة ،عبير عبد الخالق (1)
( من مسودة قانون تنظيم الطاقة المتجددة العراقي على: " 2المادة )فقرة )ثالثًا( من النصت و  .99ص ،2014

 تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة على مصادر الطاقة وكفاءتها".
 ،2011 ،االردن -عمان ،منشورات زين الحقوقية ،2ط ،عقود الدولة في القانون الخاص ،د. بشار االسعد (2)

 .19ص
 ،عقود الدولة في القانون الخاص ،. د. بشار االسعد38-37ص مصدر سابق، ،د. حفيظة السيد حداد (3)

 .19ص ،ر سابقمصد
دروس في قانون  ،عقود التجارة الدولية طويلة المدة وحدود مبدأ القوة الملزمة للعقد ،د. ناجي عبد المؤمن (4)

 .31ص ،1994 ،جامعة عين شمس ،التجارة الدولية
 ( من احد العقود المصرية وهو عقد شراء طاقة كهربائية من شركات منتجة للكهرباء من35/2نصت الفقرة ) (5)

مصادر متجددة بنظام تعريفة التغذية على: " جهة حكومية: اي مصلحة او هيئة او وكالة او جهاز تابع 
تاريخ اخر زيارة في  /https://lawyeregypt.netلجمهورية مصر العربية...". عقد منشور على الرابط: 

 مساءًا. 5:12الساعة  2/2/2022

https://lawyeregypt.net/
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تتولى مهمة هي الجهة التي من الممكن ان تكون ، و (1)الدولة وارتباطها المباشر برئاسة الوزراء
 التعاقد الى جانب وزارات الدولة.

الجهات التي تتولى التعاقد في هكذا عقود، فيشير قانون  فقد حدد المشرع المصري  اما     
ه العقود الى الجهة التي لها التعاقد في هذ كهرباء من مصادر الطاقة المتجددةتحفيز انتاج ال

 فضاًل عنالتي لها شخصية اعتبارية مستقلة تجددة الجديدة والمالطاقة  وهي هيئة تنمية واستخدام
كاًل من الهيئة والشركة  فيالحظ ان المشرع المصري قد منح، (2)الشركة المصرية لنقل الكهرباء

يقتضي على المتعاقد بذل الجهود عمومًا في مجال الطاقة المتجددة، و  مهمة إبرام العقودالمصرية 
تاج الطاقة وبيعها بأسعار مشاريع من اهمية ومساهمة في انالالزمة إلنجاح التعاقد لما لتلك ال

  مناسبة.

تضطلع وكالة الطاقة التنظيمية االتحادية في الواليات اما في الواليات المتحدة االمريكية، ف     
المتحدة االمريكية بإبرام عقود الطاقة المتجددة، وذلك باالمتثال لشروط ومعايير قانون سياسة 

، ووكالة الطاقة (3)2005الصادر في  (42رقم ) دي في الواليات المتحدة األمريكيةالطاقة االتحا
التنظيمية االتحادية هي الوكالة المسؤولة عن نقل الطاقة الكهربائية في ما بين الواليات، ولها 

، (4)صالحية إبرام العقود مع الشركات والرقابة على تجارة الطاقة في الواليات المتحدة األمريكية

                                                           

على: " ترتبط الهيئة الوطنية  المعدل ( من قانون االستثمار العراقي4ح( من المادة )ثالثًا/نصت الفقرة )( 1)
 الوزراء". لالستثمار برئيس مجلس

على: " يكون انشاء  ( من قانون تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المصري 2)نصت المادة  (2)
تقوم الهيئة بطرح مناقصات إلنشاء  -مصادر الطاقة المتجددة على النحو التالي: أ مشروعات إنتاج الكهرباء من

محطات انتاج الكهرباء من احد مصادر الطاقة المتجددة ليتم تشغيلها بمعرفتها، ويتم بيع الطاقة الكهربائية 
اسة تقدمها الهيئة ويعتمده المنتجة من تلك المحطات للشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعر يقترحه الجهاز وفقًا لدر 

تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بطرح المناقصات على المستثمرين إلنشاء وتملك  -مجلس الوزراء. ب
وتشغيل إنتاج الكهرباء من احد مصادر الطاقة المتجددة، ويتم بيع الطاقة المتجددة من تلك المحطات للشركة 

 .ر المتعاقد عليها فيما بينهما وبين المستثمر..."المصرية لنقل الكهرباء بالشروط واالسعا
(3) Sean Ross، What Does a Power Purchase Agreement Mean in the Utilities 
Sector?، Investopedia، 2021، the link: 
https://www.investopedia.com/ask/answers/071415/what-does-power-purchase-
agreement-ppa-mean-utilities-sector.asp ))، accessed at: 11-01-2022. 
(4) James chen، federal energy regulatory commission، Investopedia، 2021، the link: 

https://www.investopedia.com/ask/answers/071415/what-does-power-purchase-agreement-ppa-mean-utilities-sector.asp%20)
https://www.investopedia.com/ask/answers/071415/what-does-power-purchase-agreement-ppa-mean-utilities-sector.asp%20)
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، فزاد الطلب على الطاقة بدرجة كبيرةوشهد سوق الطاقة المتجددة نموًا في السنوات األخيرة 
ميجا واط  150، زاد ألكثر من 2010ميجا واط في العام  55المتجددة فبعدما كان يقدر بحوالي 

% من مصادر الطاقة  في الواليات المتحدة األمريكية  20، ويمكن القول ان 2015في العام 
، فلجوء الدول العتماد مصادر الطاقة المتجددة يعني ان الدول (1)الى الطاقة المتجددة تعود

 .(2)عموماً المحافظة على البيئة  ومن ثمستتخلى عن مصادر الطاقة األحفورية، 

 الفرع الثاني

 المستثمر )شركة المشروع(

اهمية لما لتلك العقود من  تيعّد المستثمر في عقود الطاقة المتجددة وسبل اختياره مسألة ذا     
خصوصية يستلزم ان يكون المستثمر فيها على درجة من الخبرة والكفاءة في هذا المجال، وقد 
يكون المستثمر شخص طبيعي او معنوي وان كان االخير هو الغالب، إذ يغلب ان يكون هو 

المستثمر في  المعدل احدى الشركات المحلية او االجنبية، وعرف قانون االستثمار العراقي
( منه، إذ نصت الفقرة )تاسعًا( من المادة على: " 1صورتيه العراقي واالجنبي في المادة )

الذي يحمل الجنسية العراقية إذا كان شخص الحاصل على إجازة االستثمار المستثمر العراقي: ال
ت على: " ، اما الفقرة )عاشرًا( فقد نصشخصًا معنويًا مسجاًل في العراق شخصًا طبيعيًا او

                                                                                                                                                                      

https://www.investopedia.com/terms/f/federal-energy-regulatory-commission.asp 
accessed at: 11-01-2022.  
(1) Brian Carey & Ali Rusta-Sallehy، Introduction to Renewable PPAs Achieving 
Success in the New Competitive PPA Environment، PWC، 2012، p 2.   
(2) Renewable Energy Contract development، United state Environmental Protection 
Agency، the link:  https://www.epa.gov/repowertoolbox/renewable-energy-contract-
development-best-
practices#:~:text=A%20solar%20PPA%20is%20a،and%20for%20a%20predetermine
d%20period ، accessed at: 16-01-2022.  

https://www.investopedia.com/terms/f/federal-energy-regulatory-commission.asp
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الذي ال يحمل الجنسية العراقية اذا شخص الحاصل على اجازة االستثمار المستثمر االجنبي: ال
 .(1)كان شخصًا طبيعيًا او شخصا معنويا مسجال في بلد اجنبي"

( لسنة 72في المقابل عرف المشرع المصري المستثمر في قانون االستثمار المصري رقم )     
( على انه: " كل شخص طبيعي 1في المادة ) 2019( لسنة 141) المعدل بقانون رقم 2017

او اعتباري مصريا كان ام اجنبيا ايا كان النظام القانوني الخاضع له، يقوم باالستثمار في 
 عربية وفقًا الحكام هذا القانون".جمهورية مصر ال

ارنة مع المشرع ويالحظ من المواد اعاله ان المشرع المصري كان موفقًا اكثر بالمق        
العراق، إذ جاء تعريفه مختصرًا ويشمل كل من المستثمر االجنبي والمحلي، فال حاجة لتعريف 

 كاًل منهما على نحو مستقل.

وحري بنا ونحن نبحث في المستثمر الطرف الثاني في عقود الطاقة المتجددة وبمناسبة       
قد يطلق عليه في هذه المشاريع  -ستثمرالم –التطرق الى التعريف به ان نبين ان هذا الطرف 

او المورد او شركة المشروع في هذه العقود ونرجح كاًل من شركة المشروع التي وردت  (2)المجهز
في نماذج العقود محل البحث والمستثمر الذي ورد ضمن قانون االستثمار العراقي المعدل وهي 

مصطلح )شركة  تم استعمالو  المصطلحات التي سنعتمدها وبحسب الحاجة في كل مرة،
ضمن العقد المبرم بين وزارة الكهرباء العراقية وشركة "توتال انيرجي رنيوبال" لغرض  المشروع(
  .(3)مسية في العراق( ميغاواط من محطات توليد الطاقة الش1000تجهيز )

وي الذي فقد عرف المستثمر بأنه: الشخص الطبيعي او المعن تسمية المستعملةوأيًا كانت ال     
التي  جميعها يتعهد بتنفيذ مشروع ما بوسائله الذاتية ويعاونه اشخاص تابعين له ويقدم العمليات

                                                           

: رعلى: " المستثم 2021( من مسودة قانون تنظيم الطاقة المتجددة العراقي لسنة 1/8نصت المادة ) ((1
ثمار النتاج وبيع الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة شخص طبيعي او معنوي حاصل على إجازة است

 الستخدامها في مواقع تابعة له". 
( منه والتي نصت على: " 1المجهز في المادة ) 2010لسنة  (1العراقي رقم ) عرف قانون حماية المستهلك (2)

سواء أكان  ،او مقدم خدمة او بائع سلعة ،او موزع ،كل شخص طبيعي او معنوي منتج او مستورد او مصدر
 اصياًل ام وسيطًا ام وكياًل".

اشار قسم التعاريف من العقد المذكور على: " شركة المشروع: يكون لشركة المشروع المعنى الوارد لها في  (3)
 المادة الرابعة...".
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، وهناك من عرفه بأنه: مشاريع تمتلك وتسيطر على العناصر االنتاجية (1)ينص عليها العقد
او اشخاص القانون العام  من وتقدم الخدمات خارج دولة انشاؤها وقد تكون هذه المشاريع

، فيالحظ على التعريف االخير انه عرف المجهز او المستثمر بأنه مشروع في حين (2)الخاص
ان المستثمر وان كان يملك من العناصر االنتاجية ما يجعله يبدوا كمشروع متكامل اال انه في 

 نفضاًل عاالخير اما ان يكون شخصًا طبيعيًا او معنويًا وله شخصية طبيعية كانت ام اعتبارية، 
ذلك يشير التعريف الى ان المستثمر يقدم الخدمات خارج دول انشاؤه اال ان ليس هناك ما يمنع 

 ان يكون المستثمر محليًا.

على اي حال فأن المستثمر في هذه العقود في الغالب هو من الشركات وتحديدًا الشركات       
م مع طبيعة هذه العقود، ، لما لتلك االخيرة من امكانيات ضخمة تتالء(3)متعددة الجنسية

، وقد اشترط المشرع وباالشتراك مع رأس المال المحلي العام او الخاص في الدولة المضيفة
المصري ان يكون المستثمر شركة مشروع متى ما كان محل االستثمار متعلق بإنتاج الكهرباء 

كات متعددة تؤدي الشر  ، وعموماً (4)(.وك 500من مصادر الطاقة المتجددة بقدرة تتجاوز )
 الجنسية عماًل فاعاًل في مثل هذه العقود وفي ميدان االستثمارات عمومًا.

ولما كانت شركات االستثمار االجنبية ال تبدي رغبتها االستثمار في اي بلد ما لم يكن لها       
ال يعني مجرد  -الطاقة المتجددة –ع ينسبة من المشروع، من ثم االستثمار في هذه المشار 

                                                           

 ،2005 ،لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية ،1ط ،الوجيز في عقود التنمية التقنية ،د. عبد الرؤف جابر (1)
 .145ص

 -بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،العقود المبرمة بين الدول واالشخاص االجنبية ،د. حفيظة السيد حداد (2)
 .19ص ،مصدر سابق ،. د. بشار االسعد38-37ص ،2003 ،لبنان

بالمركز االصلي بأنها: شركة تتركب من مجموعة من وحدات فرعية ترتبط  تعرف الشركات متعددة الجنسية (3)
حمد عبد  بعالقات قانونية وتخضع لستراتيجية اقتصادية عامة وتتولى االستثمار في مناطق جغرافية متعددة.

فراس عبد الجليل، الشركات المتعددة الجنسيات وأثرها علي الدول النامية، مجلة  .جاسم زكريا الطحان .العزيز
المتاحة لالستثمار االجنبي المباشر  ل كاظم الوزني، الفرصعاد .117ص ،2001، 85اإلدارة واالقتصاد، العدد

 .15، ص2005في العراق، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة كربالء، 
( من قانون تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة على: " يلتزم المستثمر الذي 4نصت المادة ) (4)

ك.و وبإنشاء شركة مصرية  500ئية من مصادر الطاقة المتجددة تجاوز قدرتها ينشئ محطة انتاج طاقة كهربا
تسمى شركة المشروع طبقا الحكام قانون ضمانات وحوافز االستثمار المشار اليه، ووفقا للضوابط التي يصدرها 

 مجلس الوزراء في هذا الشأن".
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وخبرة  تكنولوجيالرأس المال وانما يعني صفقات متكاملة تتضمن انشاء مشاريع وتصدير  تصدير
فأنها في الغالب مشاريع عابرة للحدود، إال ان ليس هناك ما  تنظيمية او إدارية، ونتيجة لذلك

  .(1)يمنع ان يكون المستثمر في هذه العقود هي احدى الشركات المحلية

لنشاط الفردي لألشخاص غير مقيد كأصل عام، إال ان ممارسة ومن المتفق عليه ان ا     
 االستثمار مقيد بما يسمى بنظام اإلجازة؟ فما هي اإلجازة في مجال النشاط االستثماري؟

واحدة من الوسائل اإلدارية التي ال مجال لتغافلها ونحن نبحث في اطراف  (2)تعد اإلجازة     
نصوص قانون االستثمار العراقي ُتظهر لنا ان نصوص  قراءةان ، و (3)عقود الطاقة المتجددة

، اما فقهًا فقد عرفت بأنها: (4)ضمن النص الخاص بالتعريفات إلجازةمعنى االقانون تخلو من 
وسيلة من وسائل تدخل الدولة عند ممارسة االفراد لنشاط ما وذلك ألجل الوقاية مما قد ينجم "

                                                           

بحث منشور في  ،في مصادر الطاقة المتجددةاالفاق المستقبلية لالستثمار  ،د. زكريا يونس احمد العزاوي  (1)
 .144ص ،2020 ،1الجزء  ،2العدد  ،5السنة  ،مجلة جامعة تكريت للحقوق 

اإلجازة لفظ مأخوذ من الفعل أجاز أي جعله جائزًا وهو مصطلح يدل النفاذ أي لجعل التصرف صحيحًا او  (2)
فذًا. محمد بن كرم بن علي بن منظور االنصاري نافذًا كما في قولنا: اجاز محمد رأي فالن وجوزه أي جعله نا

وبهذا المعنى فأن  .945ص ،1956 ،القاهرة ،الدار المصرية للتأليف والترجمة ،لسان العرب ،الرويفعي االفريقي
االجازة في مجال النشاط االستثماري هو ما يمنح للشخص الطبيعي او المعنوي من أذن لنفاذ تصرفاته في هذا 

 المجال.
( 7ار المشرع العراقي الى اجراءات منح االجازة في قانون االستثمار العراقي المعدل تحديدًا في المادة )اش (3)

تقبل الهيئة طلبات اجازة االستثمار للمشاريع التي ال يقل رأس مالها عن الحد االدنى  -والتي نصت على: " أ
يجب  -في نظام يصدر باقتراح من الهيئة. بالذي يقرره مجلس الوزراء او مجلس وزراء االقليم حسب االحوال 

على الهيئة استحصال موافقة مجلس الوزراء قبل منح االجازة اذا كانت قيمة المشروع االستثماري اكثر من 
خمسة  45على الهيئة البت في طلبات اجازة االستثمار في مدة ال تتجاوز  -مائتين وخمسين مليون دوالر. ج

ديم الطلب. د. تكون قرارات الهيئة بخصوص المشاريع االستثمارية المقررة ملزمة واربعين يومًا من تاريخ تق
 الغراض هذا القانون".

المعدل تحديدًا في المادة  2017( لسنة 79ورد تعريف اإلجازة في قانون تنظيم الوكاالت التجارية رقم ) (4)
وان كان المعنى الوارد  ،وكيل التجاري"/سادسًا( منه والتي نصت على: " الشهادة التي تصدر عن المسجل لل1)

 في المادة المذكورة انفًا ينطوي على األذن لممارسة نشاط ما اال انه يختلف عن االجازة محل البحث.
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عام والصالح العام، وهذا ما يتطلب من اإلدارة ان عن هذا النشاط من اضرار تصيب النظام ال
 .(1)"مًا من االحتياطات التي من شأنها ان تقي من هذه االضرارالءمتفرض ما تراه مناسبًا و 

فيالحظ من التعريف ان اإلجازة وكما بينا استثناء من االصل العام وهو الحرية، إال ان       
ط االستثماري لتعلق هذا النشاط بالصالح العام، من ثم تلك االخيرة ال وجود لها في مجال النشا

 )شركة المشروع( بهذا الخصوص تقييد النشاط بضرورة حصول المستثمر تتولى الجهات المعنية
على إجازة ممارسة االستثمار، وتمتلك تلك الجهات سلطة تقديرية واسعة في منح هذه اإلجازة لما 

  نشاط االستثماري.مهمة في مجال ال لها من اثار قانونية

فأن المستثمر كأحد اطراف عقود الطاقة المتجددة ينبغي ان يكون حاماًل  ونتيجة لذلك     
َا دبين وزارة الكهرباء العراقية وشركة توتال انيرجي تحدي العقد المبرمإلجازة االستثمار، وقد اشار 

والطرف االول( ضمن التزامات ( من الملحق الرابع )تنفيذ المشروع من الطرف الثاني 5)في فقرة 
... قد منحت  NICالمشروع خاضع لقانون االستثمار، يجب على  الطرف االول: " بما ان

التي ستمنح وتعديالته  2006( لسنة 13ر رقم )رخصة استثمار لمنحها الحماية لقانون االستثما
 .(2)اإلعفاء من دفع رخصة االستثمار الضرائب وفقًا للشروط"

لتحديد المستثمر  ُيتبعانفأن هناك اسلوبان  )شركة المشروع( سبل اختيار المستثمراما عن     
المحتملين ليتقدموا  المستفيد للمستثمرينالتي تعني دعوة الول عن طريق ما يسمى بالمناقصة ا

، وتنشر في الصحف وعبر شبكات (3)بعروضهم التنافسية لالستثمار في مجال الطاقة المتجددة
 .حرية االختيار بحسب جودة كل عرضبقى للمتلقي االنترنت، لي

                                                           

مطبعة دار  ،دراسة مقارنة ،نظام الترخيص واالخطار في القانون المصري  ،د. محمد الطيب عبد اللطيف (1)
 .427، ص1975، التأليف

 ( الى الهيئة الوطنية لالستثمار التابعة للحكومة العراقية.NICصطلح )يشير م (2)
تسهيل قانون االستثمار  قرار مجلس الوزراء حولمن تسهيالت وقروض( -)المحور الثاني( 3)المادة نصت  (3)

ارية على: " تقوم الهيئة الوطنية لالستثمار باالعالن عن القروض االستثم 2019( لسنة 245) المرقمالعراقي 
واحالتها الى المستثمرين عن طريق االعالن والمناقصة، مع وضع شروط لضمان الوصول الى مستثمرين 

( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 3، ونصت الفقرة )اواًل( من المادة )متمكنين، مشهود لهم بالكفاءة..."
اعالن الدعوة العامة الى جميع الراغبين في : وينفذ هذا االسلوب بالمناقصة العامة على: " 2014( لسنة 87)

المشاركة بتنفيذ العقود بمختلف انواعها ممن تتوفر فيهم شروط المشاركة ، وان تتسم االجراءات بالعمومية 
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مع  ُيتفقحيث  (1))التعاقد المباشر( اما االسلوب الثاني فيكون وفقًا لما يسمى بالممارسة     
العتبارات  )شركة المشروع( على نحو غير اعتباطي، ويستند المستثمر ُتختار بعنايةشركة معينة 

مشاريعه او وجود تعاقدات سابقة معه اسفرت عن نتائج  عدة ابرزها سمعة المستثمر وجودة تنفيذ
  .(2)مرضية الى اخره

ونالحظ ان ، (3)على مدى احترامه اللتزاماته ومدى سهولة العمل معه المستثمروتبنى سمعة     
اختيار الشركات المحلية ليس باألمر السيء فال يوجد ما يمنع ان تتولى الشركات المحلية 

متى ما كانت تملك من االمكانيات والكفاءة  ،(4)لتشجيع القطاع الخاص لعقوداالستثمار في هذه ا
، لما للتعاقد مع الشركات االجنبية من إلنجاح المشروع وهو ما نطمح الى وجوده مستقبالً  الالزمة

هذه العقود تبرم في ظل  ن واجب التطبيق وحل المنازعات النمشكالت على جوانب عدة كالقانو 
 المستفيدة.  قوانين الدولة

 

                                                                                                                                                                      

والتنافسية والعدالة والعلنية والوضوح ومراعاة السقوف المالية المقرة في تعليمات تنفيذ الموازنة االتحادية عند =
من مصادر المصري ( من قانون تحفيز انتاج الكهرباء 2، تقابلها الفقرة )ب( من المادة )".ا االسلوباعتماد هذ

الطاقة المتجددة والتي تنص على: " تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بطرح مناقصات على المستثمرين 
 ...".النشاء وتملك وتشغيل محطات انتاج الكهرباء من احد مصادر الطاقة المتجددة

على: " التعاقد  2014( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 3نصت الفقرة )سابعًا( من المادة ) (1)
القطاعية  اللجنةبموافقمة المباشر: ويتم توجيه الدعوة مجانًا للتعاقد مباشرًة الى جهة واحدة لتنفيذ هذا االسلوب 

 كزية للمراجعة والمصادقة...".صية من اللجنة المر وبتو  في مجلس الوزراء المختصة
=وبهذا المعنى فأن االجازة في مجال النشاط االستثماري هو ما يمنح للشخص الطبيعي او المعنوي من أذن لنفاذ 

 تصرفاته في هذا المجال.
 منشورات الحلبي ،1ط ،الى الدول النامية تكنولوجياالمشاكل القانونية في عقود نقل ال ،د. وفاء مزيد فلحوط (2)
 .51-50-49، ص2008لحقوقية، بيروت، ا

(3) Guide to Purchasing Green Power، Renewable Electricity، Renewable Energy 
Certificates، and On-Site Renewable Generation، Office of Air (6202J) EPA430-K-
04-015 www.epa.gov/greenpower March 2010 Updated: September 2018، p6-3.   

وبهذا المعنى فأن االجازة في مجال النشاط االستثماري هو ما يمنح للشخص الطبيعي او المعنوي من أذن لنفاذ 
 تصرفاته في هذا المجال.

على: " تشجيع  2017( لسنة 53( من قانون وزارة الكهرباء العراقي رقم )9( من المادة )2نصت الفقرة ) (4)
 ناء محطات تعمل على الطاقة المتجددة مع توفير المحفزات الضرورية".القطاع الخاص لالستثمار في ب
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 المطلب الثاني

 إبرام عقود الطاقة المتجددة

عقود الطاقة المتجددة كما بينا أنفًا انها عقود توضع ضمن مشاريع ضخمة تتناسب  تنماز      
مسبوقة بمرحلة يدخل  دون ان تكون  من مع حجم االلتزامات الناشئة عنها، وهي عقود ال تبرم

يار المستثمر االجدر بمسك هكذا نوع من انواع المشاريع، بمفاوضات تنتهي باخت فيها الطرفان
ليتم بعدها إبرام العقد وفقا للقواعد العامة مع مراعاة خصوصية عقود الطاقة المتجددة، وبعيدًا عن 

سنستعرض في هذا المطلب كاًل من مرحلة المفاوضات  -العامة –في تلك القواعد  الخوض
 لطاقة المتجددة كفرع ثاني.والتراخيص كفرع اول، واركان عقود ا

 الفرع االول

 المفاوضات والتراخيص

 النحو اآلتي: ىنبحث في هذا الفرع كاًل من المفاوضات والتراخيص تباعًا وعل      

 أواًل: المفاوضات

في العقود ذات  لها دور فعالالتي راحل السابقة ألبرام العقد من الم (1)تعد مرحلة التفاوض      
ة، إذ ان بعض العقود ذات قيمة محدودة وعلى درجة من البساطة ال يستلزم ابرامها القيمة العالي

ك عقود تكون على قدر من ل، في حين ان هناالتفاوض واالستشارة وتقريب وجهات النظر
التي تمر في الغالب بهذه المرحلة قبل انعقادها كما هو الحال ر المحدودة، االهمية والقيمة غي
متجددة، إذ يكون اقتران االيجاب بالقبول فيها على نحو فوري غير ممكن لما في عقود الطاقة ال

لتعلقها بمشاريع عمالقة تنفذها شركات كبرى تكون في الغالب  تعقيداتهذه العقود من  به تتسم
دون المرور بهذه من اجنبية، من ثم يكون من غير الممكن ان يدخل الطرفان في العقد مباشرًة 

                                                           

تعرف المفاوضات لغًة بأنها: المساواة والمشاركة وهي مفاعلة من التفويض وفاوضه في امره أي جاراه. ( 1)
 ،لبنان-بيروت ،دار المعرفة ،2ط ،اعتنى به خليل مأمون شيحا ،معجم الصحاح ،اسماعيل بن حماد الجوهري 

 .827ص ،2007
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تستغرق وقتًا طوياًل، لتكون هذه المرحلة من اهم المراحل التي ترسم مالمح العقد  المرحلة التي قد
 .(1)الذي سيبرم وتحدد التزامات الطرفين

في التشريعات محل المقارنة وهذا ما يعد نتيجة  -المفاوضات –ولم تعرف هذه المرحلة        
تبادل بانها: " قه القانوني فقد عرفت حتمية لعدم تنظيم هذه المرحلة في تلك القوانين، اما في الف

االقتراحات والمساومات والمكاتبات والتقارير والدراسة الفنية بل واالستشارات القانونية التي 
يتبادلها اطراف التفاوض ليكون كل منهما على بينة من االشكال القانونية التي تحقق مصلحة 

، ويالحظ على التعريف (2)"ق والتزاماتاالطراف، وللتعرف على ما اسفر عنه االتفاق من حقو 
رحلة التفاوض تساعد كل طرف في التعرف على ما اسفر اليه االتفاق من مانه قد اشار الى ان 

فيها تحديد الحقوق  يكون حقوق والتزامات وهذا ما يعد محل نظر ألن مرحلة التفاوض ال 
التي يترتب على ن بنود عقدية يتفق عليه الحقًا موااللتزامات انما هي مرحلة تساعد على ما 

 اثرها حقوق والتزامات كل طرف. 

اما التفاوض في عقود الطاقة المتجددة فقد ُعرف بأنه: قيام اطراف عقود الطاقة بعملية        
 وضعت من اجلتبادل االقتراحات ومناقشتها ودراسة التقارير الفنية واالقتصادية والقانونية التي 

، ويتسع نطاق المفاوضات (3)ائج التي سوف تعمل على تحقيق مصالحهمالوصول الى افضل النت
التي يبديها كل طرف في هذا العقد واعالن  كافة في عقود الطاقة المتجددة ليشمل المقترحات

الرغبة في التعاقد والمقترحات المضادة من الطرف االخر، كذلك مختلف الدراسات الفنية 
 .(4)تعلق بعقد الطاقة المراد ابرامهوالقانونية التي يقدمها اي طرف ت

                                                           

مقارنة في مدى القوة الملزمة =نحو نظرية عامة لصياغة العقود ) دراسة  ،د. احمد السعيد عبد العزيز الزقرد (1)
 .193ص ،2001 ،25السنة ،3العدد ،جامعة الكويت ،بحث منشور في مجلة الحقوق  ،لمستندات العقد(

تقرير مقدم  ،ل التعاقدية ومراحل اعداد العقد الدوليالمفاوضات في الفترة قب ،د. حسام الدين كامل االهواني (2)
 -كلية الحقوق  ،معهد قانون االعمال الدولي ،الى ندوة االنظمة التعاقدية للقانون الدولي ومقتضيات التجارة الدولية

 .20ص ،1993 ،جامعة القاهرة
، 2001جامعة ال البيت، د. انيس منصور، مرحلة ما قبل ابرام العقد، بحث منشور في مجلة المنارة،  (3)

 .132ص
 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،1ط ،المفاوضات في عقود التجارة الدولية ،د. هاني صالح سري الدين (4)

  .45ص مصدر سابق، ،. مها محسن علي السقا10ص ،1998
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وكنا قد بينا ان للتفاوض في بعض العقود ما يبرره، إذ ان لهذه المرحلة في عقود الطاقة        
ان عقود الطاقة ترتب التزامات ضخمة ينبغي ان  في المتجددة مبررات عدة ابرزها: قانونية تتمثل

وهي من العقود المركبة التي تحمل التزامات  يكون كل طرف مدركًا لحجمها قبل ان يخطوا عليها
تساعد المفاوضات فيها على عمل التوازن بين  ومن ثممتداخلة ويستغرق تنفيذها مدة طويلة، 

 ، (1)عملية التفاوض اثناءالمصالح المتبادلة والتغلب على كل الصعوبات التي تظهر 

سير العقد، عندما يثار اي نزاع ان االطالع على ما يجري في هذه المرحلة يسهم في تفو      
اهمية مرحلة التفاوض في عقود الطاقة  الطاقة المتجددة، مما يظهر لنامستقبلي حول عقود 

يرتبط بنجاح مرحلة ة وان حسن ابرام وتنفيذ هذه العقود المتجددة، فهي من المراحل الرئيس
ع كل طرف على يتوقف عليها حسن صياغة بنود هذه العقود بعد ان يطلو  المفاوضات، 

 .(2)عليه اتفقوحسن تنفيذ ما  مقترحات الطرف االخر ويناقشها،

اقتصادية تتمثل في ضخامة قيمة العقد الذي  المبررات القانونية هناك مبررات فضاًل عن      
المفاوضات تساعد  ، فهي من العقود التي تحتاج الى اموال طائلة لذا فأن(3)يروم االطراف ابرامه

 .(4)والسارة هذه االمتفادي اي خالف مستقبلي مما ينجم عنه خى علاالطراف 

وبما أن المفاوضات عبارة عن مساومة فيجب على كل طرف من اطراف عقود الطاقة        
المتجددة أن يكون مستعدًا لألخذ والعطاء وأن يحدد المفاوض أهدافه مع مراعاة الكيفية التي 

مبدأ  اجتناب اإليجاز المخل والتطويل الممل واعتماديمكن أن يتجاوب معها الطرف اآلخر و 
منهما يتمتع بحرية ممارسة الضغوط تجاه اآلخر مع قدرة االختيار  االختصار المعقول ألن كال

 .(5)للحلول المناسبة

                                                           

جامعة  ،الحقوق اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية  ،االتجاهات الحديثة في عقود االلتزام ،د. صابر ذويب (1)
 .234ص ،2006 ،القاهرة

 .336ص ،2008 ،االردن -عمان ،دار دجلة ،1ط ،حسن النية في ابرام العقود ،شيرزاد عزيز سليمان( 2)
دراسة في القانونين المصري  ،المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض ،د. محمد حسام محمود لطفي( 3)

 .3ص ،1995 ،القاهرة ،دون مطبعة ،والفرنسي
 ،جامعة القاهرة ،اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق  تكنولوجيا،التزامات مورد ال ،د. وليد علي ماهر (4)

 .6، ص2005
 .7، ص، القاهرةد. محمد علي جواد، العقود الدولية، مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع (5)
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 ثانيًا: منح التراخيص )التفويض(

الفة انه الى شرعية التصرف، وبمعنى المخ (2)او الرخصة (1)ينصرف معنى الترخيص       
، وتعرف التراخيص بأنها: حق يعطى (3)دون الحصول على الترخيص يعد التصرف غير مشروع

 .(4)من سلطة مختصة لمباشرة عمل ال يعتبر دون هذا الترخيص

الرخصة في المادة  2015 ( لسنة87رقم )المعدل بقانون المصري وعرف قانون الكهرباء       
ثيقة التي يصدرها الجهاز للبدء في مزاولة اي من انشطة التي نصت على: " ... الو ( منه 2)
  لكهرباء بعد الحصول على التصريح".ا

ان المراد بالترخيص او التفويض هنا هو الوثيقة التي تمنح للمستثمر من قبل  فيالحظ      
د الجهات المختصة بعد انتهاء المفاوضات للبدء بالمشروع والتي تتزامن بالعادة مع ابرام العق

النهائي او تقع عموما بين مرحلة المفاوضات واالبرام النهائي، وهي تختلف عن إجازة االستثمار 
التي تمنح بموجب تعليمات تنفيذ قوانين االستثمار والتي ال يمكن للمستثمر دونها الدخول في 

 مرحلة التفاوض اصاًل.

بتنفيذ العقد، إذ ليس من الممكن تأتي مرحلة التراخيص بعد المفاوضات وذلك تمهيدًا للبدء       
 ألي شركة او شخص الشروع بتنفيذ عقد الطاقة المتجددة ما لم يحصل على الرخصة الالزمة

                                                           

 (.Libertyوالذي يعني الحرية )(  Licentioالتراخيص كلمة مشتقة من االصطالح الالتيني ) (1)
Hans peter Kunz- Hallstein، pat enet protection and transfer of technology to 
developing countreies، law and state، vol. 20، p88. 

صة فيه أي اذ ،للرخصة في اللغة معان عدة: منها التسهيل والتخفيف والتيسير (2) ن فيقال ُرخص في كذا ورخَّ
وشرعًا فأن الرخصة تنصرف الى التيسير وهي تعني: تغير االمر االصلي الى امر اخر  ،له فيه بعد النهي عنه

شرح تاج العروس من  ،أيسر واخف كما في صالة السفر. مجد الدين ابن الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني
الصحاح في  ،. الجوهري 76ص ،شردون سنة الن ،المطبعة الخيرية بجمالية مصر المحمية ،جواهر القاموس

 .221ص ،1974 ،بيروت ،دار الحضارة العربية ،1ط ،تقديم العالمة عبد هللا العاليلي ،اللغة والعلوم
دراسة في إطار القانون الدولي الخاص والقانون  تكنولوجيا،عقود الدولة لنقل ال ،د. صالح الدين جمال الدين( 3)

 .87ص ،2011 ،اهرةالق ،دار النهضة العربية ،التجاري 
 .44ص ،1978 ،مصر ،مطبعة جامعة القاهرة ،المشروع ذو القوميات المتعددة ،د. محسن شفيق (4)



52 

 

 

ويكون ذلك كله تحت فكرة تقييد النشاطات الخاصة ببعض  ،لمباشرة عمله في مجال االستثمار
 .(1)القيود

( لسنة 53رقم ) قانون وزارة الكهرباءلتراخيص في وقد نظم المشرع العراقي مرحلة ا      
ية بمنح التراخيص الى ( منه على: " التوص3، إذ نصت الفقرة )عاشرًا( من المادة )2017

الشركات الخاصة الوطنية واالجنبية لالستثمار في مجالي انشاء محطات االنتاج والتوزيع 
الجديدة وفقا للسياسة العامة للدولة وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لالستثمار وهيئات االستثمار في 

 محافظات غير المنتظمة في اقليم".ال

، إذ تتولى هذه االخيرة (2)نسيق مع الهيئة الوطنية لالستثمارتمنح التراخيص بالت لذلك    
 على توصية من الوزارة المعنية. ترخيص الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة بناءً 

كهرباء من اما القانون المصري فقد نظمت مرحلة التراخيص ضمن قانون تحفيز انتاج ال      
توليد الكهرباء من مصادر الطاقة منه ( 5حظرت المادة )، إذ المعدلمصادر الطاقة المتجددة 

  .(3)المتجددة قبل الحصول على ترخيص مسبق

                                                           

وتم التأكد من ذلك من خالل زيارة ميدانية الى الهيئة الوطنية لالستثمار واللقاء بمعاون المدير العام للهيئة  (1)
من مقررية  23/2/2022الصادر بتاريخ  12367المرقم  االستاذ ظافر نجاح المحنا بموجب كتاب تسهيل مهمة

 الدراسات العليا.
على : " تشكل بموجب هذا القانون  المعدل( من قانون االستثمار العراقي 4نصت الفقرة ) اواًل( من المادة ) (2)

يخوله وتكون من  هيئة تسمى ) الهيئة الوطنية لالستثمار( تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة او
مسؤله عن رسم السياسات الوطنية لالستثمار ووضع الخطط واالنظمة والضوابط لها ومراقبة تطبيق هذه 
الضوابط والتعليمات في مجال االستثمار وتختص بها المشاريع االستثمارية االستراتيجية ذات الطابع االتحادي 

 حصرًا".
يحظر "رباء من مصادر الطاقة المتجددة المصري على: ( من قانون تحفيز انتاج الكه5نصت المادة ) (3)

مزاولة نشاط إنتاج او بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بغير ترخيص مسبق من الجهاز 
وفقًا ألحكام هذا القانون. وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط إصدار تراخيص مؤقتة للقيام باألعمال 

دية السابقة على مزاولة النشاط، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز، وتنشر التمهي
القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص المؤقتة وتراخيص مزاولة النشاط في الوقائع المصرية وفي إحدى 

وال يترتب على منح التراخيص اي  الصحف اليومية واسعة االنتشار على نفقة المرخص له بحسب االحوال.
وضع احتكاري في النطاق الجغرافي ألي من المرخص لهم، ويعفى منتج الكهرباء الستعماله الخاص او 

)ك.و( من الحصول على اي من التراخيص المذكورة، وذلك طبقًا للضوابط والقواعد  500المشروعات ذات قدرة 
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االستثمار في مجال الطاقة المتجددة ف، (1)المصري قانون الكهرباء ل كذلك الحال بالنسبة     
يكون بعد الحصول على ترخيص للبدء بذلك، ويشير النص الى تراخيص مؤقتة تمنح للقيام 

 األعمال التمهيدية في هذا المجال.ب

تتلخص  اجراءات منح التراخيص ان الى القانون المشار له انفاً واشار المشرع المصري في     
المعدة لهذا  والتعليمات بمجموعة من المستندات يبت فيها بحسب اللوائح ويتم رفقهابطلبات تقدم 

 .(2)الغرض

 

 

 
                                                                                                                                                                      

. وقد اشار عقد شراء طاقة كهربائية من شركات منتجة أن"التي يصدرها مجلس إدارة الجهاز في هذا الش=
( الى الترخيص المؤقت 2/2للكهرباء من مصادر متجددة بنظام نعريفة التغذية المصري في البند البند الثاني )

بالقول: " الوثيقة الرسمية التي يصدرها الجهاز لشركة المشروع لمدة عام وتجديد لعام اخر للبدء في اجراءات  
فيذ المشروع بعد حصولها على ارض للمشروع واجراء دراسة الجدوى للمشروع وذلك خالل شهرين من تاريخ تن

 (".2استكمال الشركة للمتطلبات واالجراءات للحصول على الترخيص المؤقت )ملحق
ع او على: " ال يجوز مزاولة اي من انشطة انتاج او توزيمن قانون الكهرباء المصري ( 13نصت المادة ) (1)

بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية، وللجهاز قبل 
إصدار تراخيص مزاولة النشاط او تعديالتها إصدار التصاريح الالزمة للبدء في انشاء او اجراء أية توقعات ألي 

تي يحددها مجلس ادارة الجهاز، وتنشر القرارات الصادرة من من االنشطة المشار اليها وفقًا للضوابط والقواعد ال
الجهاز بشأن التصاريح والتراخيص في الوقائع المصرية واحدى الصحف اليومية واسعة االنتشار، وذلك على 
نفقة المصرح او المرخص له حسب االحوال، ويجب اال يترتب على منح الترخيص اي وضع احتكاري في 

ي من المرخص لهم. ويجب على من يزاول اي من انشطة انتاج او توزيع او بيع الكهرباء النطاق الجغرافي أل
ان يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية. ويجوز اعفاء منتج الكهرباء الستعماله الخاص من الحصول على 

 التصاريح والتراخيص المشار اليها، وتنظم الالئحة التنفيذية شروط وضوابط اإلعفاء"
على: " تقدم طلبات الحصول على التصاريح او التراخيص ( من قانون الكهرباء المصري 14دة )نصت الما (2)

( من هذا القانون على النماذج التي يضعها الجهاز متضمنة البيانات ومرفقًا بها 13المشار اليها في المادة )
طلب التصريح او الترخيص خالل  المستندات الالزمة للبت فيها والتي تحددها الالئحة التنفيذية. ويجب البت في

مدة ال تتجاوز ستين يومًا من تاريخ استيفاء طالب التصريح او الترخيص جميع ما يطلب منه من بيانات 
ومستندات وفقًا للقواعد المقررة، وان يكون رفض منح التصريح او الترخيص او تأجيل نظر الطلب بما يجاوز 

 لطالب التصريح او الترخيص".المدة المقررة للمنح بقرار مسبب ومعلن 
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 الفرع الثاني

 اركان عقود الطاقة المتجددة

العقود تخضع للقواعد العامة من حيث شروط ابرامها،  عقود الطاقة المتجددة مثل كل      
نكتفي بالتطرق الى كل من التراضي والمحل لتجنب ولبيان خصوصية اركان هذه العقود س

 في القواعد العامة وعلى النحو اآلتي:التكرار 

 أواًل: التراضي: 

لمتجددة بتوافق إرادة كل من المستفيد بالمستثمر، وان في عقود الطاقة ا التراضي يتحقق     
، (1)تكون تلك اإلرادة اهاًل للتعاقد بمعنى ان تصدر من شخص ذا اهلية وخالية من عيوب اإلرادة

العطاءات التي يتقدم بها المتنافسين من  الستعراضعن اإلرادة في مثل هذه العقود  ويعبرّ 
ت التي تقوم بها الهيئات المعنية، والتي تكون بمثابة دعوة المستثمرين ردًا على إعالن المناقصا

( لسنة 245قرار مجلس الوزراء رقم )من من المحور الثاني ( 3) الفقرةالى التفاوض، إذ نصت 
تقوم الهيئة الوطنية لالستثمار باإلعالن عن الفرص االستثمارية واحالتها العراقي على: "  2019

 .الن والمناقصة"ثمرين عن طريق االعالى المست

وان ما تقتضيه دراسة التراضي في عقود الطاقة المتجددة يقودنا الى التطرق الى مسألة      
االطراف التراضي بشأنها اال وهي الشروط الموضوعية  ىعلى قدر عالي من االهمية ينبغي عل

 ى النحو اآلتي:التي يمكن بيان ابرزها واوسعها انتشارًا عللتي تتضمنها هذه العقود من شروط ا

بأنه: الشرط الذي تضعه الدولة المضيفة لالستثمار الذي  ويعرفشرط الثبات التشريعي:  -1
يجعل الدولة غير قادرة على اجراء أي تعديل على العقد بناًء على تعديل تشريعي 

الدولة  التي تقدمهايعد شرط الثبات واحدة من الضمانات و  ،(2)للقانون المتعلق بالعقد
( 13المادة )وهو ما يؤكده المشرع العراقي في والممنوحة لمصلحة المستثمر، المضيفة 

                                                           

( من القانون المدني 130-120( من القانون المدني العراقي يقابلها المواد من )125 -112المواد من ) (1)
 المصري.

 ،منشورات الحلبي الحقوقية ،1ط ،عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة ،د. بشار محمد االسعد (2)
 .162، ص2006لبنان،  -بيروت
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على: " اي تعديل لهذا القانون ال يترتب  والتي تنص من قانون االستثمار العراقي المعدل
منه  الغايةعليه اي اثر رجعي يمس الضمانات واالعفاءات والحقوق المقررة بموجبه"، و 

على النحو الذي كان وقت ابرام عقد الطاقة المتجددة،  تجميد القانون واجب التطبيق
بمعنى ان تجميد قانون العقد وال يسري أي تعديل مستقبلي عليه بحق المستثمر، وللثبات 
التشريعي اسلوبين االول ان تلتزم الدولة بعدم تعديل القوانين الماسة بالعقد وهو اسلوب 

 االسلوب ود الطاقة المتجددة، امايخرج من بحثنا في إطار الشروط الموضوعية لعق
الثاني وهو محل بحثنا فيكون التجميد بموجب بند او شرط عقدي ُيضمن به العقد ينص 
صراحة على ان القانون الذي يسري على عقد الطاقة المتجددة هو القانون النافذ وقت 

خاطر تجنب الملويحقق الشرط قدرًا مهما من االمان للمستثمر االجنبي  ،(1)االبرام
ارتضى المستثمر الخضوع له وقت التعاقد مما  جمة عن تعديل وتغيير القانون الذيالنا

تضمين عقود الطاقة المتجددة شرط فأن  ، لذلك(2)في تشجيع االستثمار اثرهينعكس على 
الثبات التشريعي يجعل الدولة ملزمة بعدم تطبيق أي تعديل تشريعي على العقد كقوانين 

 وغيرها. الضرائب والجمارك

التزام االطراف بإعادة التفاوض بشأن العقد لمواجهة الظروف  وهوشرط إعادة التفاوض:  -2
الطارئة من اجل تعديل االلتزامات التعاقدية الى الحد المعقول لرفع الضرر الجسيم عن 

عقود االستثمار بعنصر المدة  رتباط عقود الطاقة المتجددة ككلان او  ،تغير الظروف
ن شك عرضة لتغير الظروف التي تترك اثرها في قدرة اطراف العقد على دو من يجعلها 
 .(3)تزاماتهم على النحو المتفق عليهتنفيذ ال

                                                           

بحث منشور في  ،شروط الثبات التشريعي في عقود االستثمار والتجارة الدولية ،د. احمد عبد الكريم سالمة (1)
 .126ص ،1989 ،5عدد ،مصر ،جامعة المنصورة ،كلية الحقوق  ،مجلة البحوث القانونية واالقتصادية

 ،دار الفكر الجامعي ،1ط ،ضمانات االستثمارات االجنبية في القانون الدولي ،د. عمر هاشم صدقه (2)
 .58ص ،2008 ،االسكندرية

 ،االسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،اثر تغير الظروف في عقود التجارة الدولية ،د. شريف محمد غنام (3)
اطروحة  ،وسائل معالجة توازن العالقة العقدية في قانون التجارة الدولية ،. سالمة فارس عرب236ص ،2007

 .405ص ،1988 ،جامعة القاهرة ،كلية الحقوق دكتوراه مقدمة الى 
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وقد أوجد المتعاملين في مجال العقود الدولية شرط إعادة التفاوض بعده احد ضمانات       
التي يمكن المنازعات  الوسائل البديلة لحل المحافظة على التوازن في تلك العقود، فهو من اكثر

الوصول الى حل ما يعترض تنفيذ عقد الطاقة المتجددة كأحد عقود المدة من  بواسطتهلألطراف 
إذ يرتب إدراج الشرط على االطراف التزام بإعادة التفاوض في حال تغير تغير في الظروف، 

حادث عن إرادة هي: عدم التوقع، استقالل ال شروط وإلعمال الشرط ينبغي ان تتوافرالظروف، 
 .(1)الطرفين، واستثنائية الحدث وعموميته

شرط التحكيم: ال يكتمل البحث او حتى اإلشارة الى ضمانات عقود االستثمار عمومًا  -3
دون التطرق ألبرزها اال وهو شرط التحكيم، إذ شاع في اآلونة االخيرة تضمين مثل هكذا 

حالة كل او بعض النزاعات الناشئة ، يتفق بموجبه االطراف على إ(2)عقود بشرط التحكيم
، وقد جرت العادة على إدراج شرط التحكيم في عقود (3)عن تنفيذ العقد الى التحكيم لحلها

ضمانة في العقود الدولية، فنظرًا لتواجد مبالغ كبيرة الطاقة المتجددة لما للتحكيم من 
جراء  نزاع نشأحاجة الى صدور حكم بشأن ة بمدة في عقود كعقود الطاقة المتجددمج

تنفيذها، فأن ما يوفره التحكيم من سمة سرعة اإلجراءات يجعله االنسب لعقد كعقد الطاقة 
ان التحكيم في مجال عقود الطاقة المتجددة ، و (4)المتجددة فيحسم بذلك النزاع بسرعة

ة يوفر السرية التي تعد امرًا بالغ االهمية فيها ألن عالنية االسرار المهنية واالقتصادي

                                                           

 .67، ص2001د. احمد عبد الكريم سالمة، قانون العقد الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،  (1)
العقد المبرم بين وزارة الكهرباء العراقية وهيئة االستثمار الوطنية العراقية مع شركة ابو ظبي  استنادًا الى بنود (2)

يكون التحكيم بشأن اي نزاع باللغة االنكليزية وامام مركز دبي للتحكيم الدولي، إذ نصت الفقرات  لطاقة المستقبل
يكون مقر التحكيم  -يجب اجراء اي تحكيم باللغة االنكليزية. ج -"... ب  على: ( منه6)ب( و )ج( من المادة )

 هو مركز دبي للتحكيم الدولي".
عند عدم على: "  2014( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لعام 8نصت الفقرة )ثانيًا( من المادة ) (3)

 -: أ كاآلتيوهي  يجب ان ينص عليها في العقدالتي  االساليبالتوصل الى اتفاق ودي يتم اللجوء الى احد 
المناقصة او  شروطالمحددة في  لالجراءاتالتحكيم الوطني : يكون وفقا ( 1(: التحكيم و يكون وفقا لما يأتي

التحكيم الدولي: لجهة التعاقد اختيار التحكيم الدولي لتسوية ( 2)1969لسنة ( 83)قانون المرافعات المدنية رقم ب
 ...".المهمة و  ى الكبر  وللمشاريع االستراتيجيةالضرورة  حاالتالمنازعات في 

 .20ص ،نشردون مكان وسنة ال ،دار نوفل ،1ج ،التحكيم واحكامه ومصادره ،د. عبد الحميد االحدب (4)
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أضف الى ذلك لجوء المستثمر االجنبي لقضاء دولة ، (1)فيها يضر بمركز اطراف العقد
المستفيد ) الدولة المضيفة( التي تكون في الغالب من الدول النامية امر غير مرغوب 
فيه من وجهة نظر المستثمرين االجانب الذين ينظرون الى القضاء الوطني في تلك 

فأن إدراج شرط التحكيم  لذلك، النزاهة ء من حيث الخبرة امريبة والشك سواالدول بعين ال
 .(2)في تبديد تلك المخاوف له اثر ضمن بنود عقود الطاقة المتجددة

اجها في التفاعل والصلة بين الشروط التي جرت العادة على إدر  بوضوح ومما سبق يتضح لنا    
، وبين التشجيع هاا حل البحث احدالتي تعد عقود الطاقة المتجددة معقود االستثمار االجنبي 

دفع رؤوس االموال االجنبية لالستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما نأمل ان تلتفت الذي ي
له الجهات المعنية في ابرام هذه العقود في العراق كنوع من انواع ضمان التسهيالت التي تضمن 

 لشركة المشروع نجاح مشاريعها. 

 ثانيًا: المحل

، من حيث ضرورة توافر الشروط العامة فيه لمحل في عقود الطاقة المتجددة كباقي العقودا      
ومن ثم يسري عليه ما يرد في القواعد العامة بهذا الخصوص، من حيث وجوده او إمكانية 
الوجود ومعين او قاباًل للتعين، وان يكون مشروعًا وغير مخالف للنظام العام او اآلداب 

لل المحل في عقود الطاقة المتجددة الى الطاقة المتجددة التي يلتزم المستثمر ، ويتح(3)العامة
 تزويد المستفيد بها، والى المقابل الذي يكون على المستفيد تقديمه الى المستثمر والمدة.

اما العنصر االول من عناصر المحل وهي الطاقة المتجددة، فينبغي ان تحدد عند التعاقد      
، فعلى سبيل المثال لو كان العقد حول تجهيز الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة تحديدًا كافياً 

كذلك  (لدولة)ا بها المستفيد )شركة المشروع( فينبغي ان تحدد الوحدات التي سيجهز المستثمر
                                                           

دار  ،1ط ،دراسة مقارنة ألحكام التحكيم التجاري الدولي ،التحكيم التجاري الدولي ،د. فوزي محمد سامي (1)
 .0ص ،2009 ،االردن -عمان ،الثقافة للنشر والتوزيع

 ثبح ،إلزامية قرارات التحكيم وقوتها التنفيذية في التحكيم المحلي والدولي ،جورج حزبون. رضوان عبيدات (2)
، 2006، 26منشور في مجلة الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة االمارات العربية المتحدة، عدد

 .469ص
( 135-131( يقابلها المواد )130-129-127-126نظمت شروط المحل في القانون العراقي في المواد ) (3)

 من القانون المدني المصري.
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صفاتها وطريقة التجهيز الى اخره، وال يخفى على الجميع ان الطاقة المتجددة كعنصر من امو 
حل في هذه العقود هو من المنتجات غير المادية ومن ثم فأن لها طبيعة خاصة، عناصر الم

االمر الذي جعل الفقه ينقسم حول مدى ضرورة انطباق الشروط العامة على المحل عليها، 
فهناك من يأخذ اتجاه تقليدي قائم على فكرة عدم امكانية ان يكون محل العقد منقوالت غير 

يعد الشيء مااًل ما لم يكن ماديًا، وعليه وبحسب اصحاب هذا الرأي ال مادية، تحت مبرر انه ال 
يذهب اتجاه اخر الى ان تحديد  في حين، (1)مجال لعد الطاقة المتجددة محل البحث من المال

الشيء يكون مستند الى ما تفرضه الحاجة والواقع وليس هناك ما يمنع ان يكون المحل شيئًا 
، وهو ما (2)يمة اقتصادية تستلزم الحماية لما له من قيمة اقتصاديةغير مادي متى ما كانت له ق

الطاقة المتجددة والتي يمكن ان تكون محاًل للعقد، ونؤيد االتجاه الثاني ألن االشياء  ىيسري عل
تقسم من حيث طبيعتها الى اشياء مادية وغير مادية ولألولى وجود ملموس اما الثانية وان كانت 

في جمعها او نقلها،  ا تكون كذلك بالوسيلة التي تستعملير ملموسة إال انهمن حيث الطبيعة غ
ة بجمعها، كذلك الطاق نادًا للوسيلة المستعملةفعلى سبيل المثال قناني الهواء تكون ملموسة است

غير ذلك تكون ملموسة تبعًا لوسائل جمعها او نقلها، من ثم  المتجددة سواء كانت كهربائية ام
 محاًل للعقد. تكون ان يصح 

( 111وتأكيدًا على ذلك نستشهد بموقف المشرع العراقي تحديدًا في قانون العقوبات رقم )      
من مسألة سرقة التيار الكهربائي والقوى المائية وقطاع الكهرباء من ابرز مجاالت  1969لسنة 
الطاقة المحرزة  ة وكل انواعوى الكهربائية والمائيكاًل من الق مار في الطاقة المتجددة، قد عدّ االستث

                                                           

 -عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الحديثة والقانون الجنائي تكنولوجياال ،د. محمد حماد مرهج الهيتي (1)
رسالة  ،جريمة سرقة التيار الكهربائي ،سرقة التيار الكهربائي ،. د. احمد محمد سالم172ص ،2004 ،االردن

 . 19ص ،2011 ،الجامعة الحرة ،ماجستير مقدمة الى كلية القانون 
دار  ،مسؤولية المنتج عن االضرار التي تسببها منتجاته الخطرة ،عبد الباسط من مؤيدين الفكرة: د. حسن (2)

الطبيعة القانونية لعقود المعلومات )الحاسب  ،. السيد محمد عمران165ص ،2000 ،القاهرة ،النهضة العربية
 ،طر. د. صبري حمد خا19ص ،1992 ،االسكندرية ،مؤسسة الثقافة الجامعية ،الخدمات( -البرامج –االلي 

، 1999 ،3عدد ،3مجلد  ،جامعة النهرين ،بحث منشور في مجلة الحقوق  ،الضمانات العقدية لنقل المعلومات
 .27. واشار اليه احمد محمد سالم، مصدر سابق، 17ص



59 

 

 

ان المشرع العراقي في القانون المدني قد ذكر االشياء المعنوية  فضاًل عن ذلك ،(1)من المنقوالت
التي نصت فقرتها االولى ( منه 70ذلك واضحًا في المادة ) على سبيل المثال ال الحصر ويظهر

 قوق المؤلف والمخترع والفنان".على: " االموال المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي كح

ينبغي ان يكون العقد متضمنًا تحديد الكمية التي يلتزم بتجهيزها الكمية ومن الناحية       
الطاقة المستمدة من  هالة، اما إمكانية الوجود فأي نوع من انواعالمستثمر تحديدًا منافيًا للج

 فيثمر تجهيز المستفيد بها مستقباًل مصادر الطاقة المتجددة تكون ممكنة الوجود ويمكن للمست
ان يكون محل العقد ممكن الوجود في المستقبل المدة المتفق عليها، إذ يجيز القانون العراقي 

، واخيرًا وفيما يخص شرط المشروعية فال شك ان (2)بشرط ان يكون معين تعينًا منافيًا للجهالة
لدول جاهدة بما فيها العراق الى توسيع ي تسعى االتالمتجددة من المنتجات المشروعة  الطاقة

 دائرة التعامل بها لما من مميزات تجعلها تفضل على غيرها.

في عقود الطاقة المتجددة،  -العنصر الثاني من عناصر المحل-اما فيما يتعلق بالمقابل      
المستثمر الذي يلتزم بأدائه الى من الطاقة المتجددة  )الدولة( فهو ما يترتب في ذمة المستفيد

، فالعقد محل البحث كما بينا فيما سبق من عقود المعاوضة التي يعد تحديد (3))شركة المشروع(
المقابل وكيفية سداده من المسائل المهمة والتي ال تقل اهميتها عن الطاقة التي يلتزم المستثمر 

س هناك ما يمنع ان بتجهيزها، والوضع الغالب في هذه العقود ان يكون المقابل نقديًا، مع ذلك لي
ال يشترط ان يكون المقابل محددًا عند التعاقد قلت او انعدمت تطبيقات ذلك، و  يكون عينيًا وان

اما عن آلية دفع المقابل ، (4)بل يمكن ان يكون قاباًل للتعديل وهذا ما تسمح به القواعد العامة
 .(5)مجهزةفيكون اما دفعة واحدة او على دفعات توزع مقابل كميات الطاقة ال

                                                           

على: " ويعتبر منقاًل لتطبيق احكام السرقة... والقوى من قانون العقوبات العراقي ( 349نصت المادة ) (1)
 ية وكل طاقة او قوى محرزة اخرى".لمائالكهربائية وا

يجوز ان يكون محل االلتزام معدومًا "( من القانون المدني العراقي على: 129( من المادة )1نصت الفقرة ) (2)
 ."وقت التعاقد اذا كان ممكن الحصول في المستقبل وعين تعيينًا نافيًا للجھالة والغرر

 ،لبنان -بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،عقد المفتاح باليد ،4ج ،العقود الدولية ،د. الياس ناصيف (3)
 .120ص ،2008

 ( من القانون المدني المصري.423( من القانون المدني العراقي يقابلها المادة )527المادة ) ((4
 على النحو الذي سنبينه عند بحث آثار عقود الطاقة المتجددة. ((5
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اما فيما يتعلق بالمدة، فعقود الطاقة المتجددة من عقود المدة التي يستغرق تنفيذها مدة       
مع شركة ابو ظبي لطاقة اكثر من عشرين عام، إذ تشير شروط العقد المبرم  ىطويلة قد تصل ال

تكون مدة عقد  ( )تاريخ االغالق( على: " المدة: يجب ان2( من المادة )3المستقبل في الفقرة )
، شراء الطاقة خمسة وعشرين سنة من تاريخ التشغيل التجاري للمنشأ لمحطة الطاقة الشمسية"

المفاوضات اما عن مدة البدء فتحدد  التفاق على المدة قد جاء ضمن مدةويالحظ من النص ان ا
ن سياسة الطاقة لعام عند ابرام العقد النهائي، اما في الواليات المتحدة االمريكية وامام إلزام قانو 

المرافق العامة بتجهيز الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، تسعى تلك المرافق الى  2005
طويلة األجل وقابلة  متولدة من الطاقة المتجددة لمدةالتعاقد على شراء الطاقة الكهربائية ال

على: "  ي المذكور انفاً ( من القانون االمريك2دة )( من الما3، مع ذلك تنص الفقرة )(1)للتمديد
سنة، سواء كانت هذه  20يجب اال تتجاوز مدة اي من العقود التي تذكر في هذا القانون مدة 

ان مسألة تحديد المدة مسألة فيها عقود الطاقة المتجددة..."، العقود، عقود متعلقة بالطاقة بما 
ينعقد العقد لتخلف عنصر  جوهرية متى ما تطرق لها االطراف ولم يصلوا بشأنها الى اتفاق ال

او  -وهو فرض قليل جدًا في العقد محل البحث–، اما في حال عدم التعرض له (2)جوهري فيه
، وتبدأ مدة سريان العقد من تاريخ التوقيع (3)تعذر إثباتها فأن ذلك ال يؤثر على انعقاد العقد

مصرية لنقل الكهرباء في البند عمومًا، إذ يشير عقد ارتباط محطة انتاج الكهرباء بشبكة الشركة ال
( الى ان: " تسري احكام هذا العقد من تاريخ توقيع العقد..."، وتسمى هذه المدة 4/1الرابع منه )

 .(4)بتاريخ التشغيل التجاري " تاريخ تشغيل المشروع"

                                                           

(1) Ilya Chernyakhovskiy. Tian Tian. Joyce Mclaren. Mackay Miller and Nina Geller، 
op، Cit.، p14. 
(2) Peggy Kirk Hall. Evin Bachelor and Eric Romich Ohio State University Extension، 
Op cit.، P22.  

 ،1982 ،ادجامعة بغد ،اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون  ،عقد التوريد ،د. عبد الباقي محمود سوادي ((3
 .199ص

نموذج لعقد شراء الطاقة الشمسية  ،وعندها تبدأ شركة المشروع بضخ الطاقة من المشروع الى نقطة التسليم (4)
حصلت عليه الباحثة من خالل مراجعتها لوزارة الكهرباء وفقًا لكتاب تسهيل  .11العراق )غير منشور(، البند  في

 جامعة القادسية/مقررية الدراسات العليا.-من كلية القانون  17/2/2022( في 343المهمة  الصادر بالعدد )
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 الفصل الثاني

 احكام عقود الطاقة المتجددة

 -بالمؤسسات التابعة لها –رًا على الدولة كان حك العامة من المعلوم ان تقديم الخدمات     
يرات االقتصادية لى مقومات وجودها، اال ان التغالسلطة العامة التي تسعى للحفاظ عبوصفها 

تنفيذ التي يشهدها العالم على مستوى المشاريع جعل الدول تستعين بالشركات المحلية واالجنبية ل
الطاقة المتجددة لتقديم  عقود جال االستثمار فيالمراقب، ويعّد م تلك المشاريع وتقوم هي بعمل

ولما كانت عقود الطاقة الخدمات المرفقية التي تكون الدولة مسؤولة عنها احدى تلك المجاالت، 
ين، فضاًل عن المتجددة من العقود الملزمة للطرفين، لذا فأنها ترتب التزامات متبادلة على الطرف

كل طرف يكون في  يها مقابل لما يأخذ، وان التزامتعطي كل طرف ف هذا هي عقود المعاوضة
الوقت ذاته حق للطرف اآلخر، ولتركيز البحث على خصوصية كل التزام سنكتفي بإيراد التزامات 

  كل طرف لتجنب التكرار.

لتي تبرم بها ألحكام عقود الطاقة المتجددة خصوصية نابعة من ضخامة المشاريع ا      
 في التشريع العراقيفرد نصوصًا خاصة لتلك االحكام ليه، مع ذلك لم تُ ترد ع وطبيعة المحل الذي

ا الطاقة المتجددة انم تكنولوجيا، وان االنتقال الى القانوني الخاص بهذه العقود لغياب التنظيم
طير طوات جدية وحقيقية من قبل الدولة سواء فيما يتعلق بتأعلى مراحل عدة تحتاج الى خ يكون 

، وألجل بيان احكام عقود والمؤسسي االقتصادياو دعمها على المستوى  ياً تلك العقود تشريع
الطاقة المتجددة ارتأينا تقسيم الفصل على مبحثين نخصص االول لبحث التزامات المستثمر في 

التزامات المستفيد في عقود عقود الطاقة المتجددة، اما المبحث الثاني فهو مخصص لبحث 
 .تطوير االستثمار في مجال الطاقة المتجددةومتطلبات  الطاقة المتجددة
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 المبحث االول

 عقود الطاقة المتجددة المستثمر فيالتزامات 

سيما التي والالتي تتشعب فيها االلتزامات اقة المتجددة من العقود المعقدة تعّد عقود الط         
المتجددة، إذ يستلزم  تقع على عاتق المستثمر )شركة المشروع( نتيجة لضخامة مشاريع الطاقة

 في انتاج الطاقة وتوزيعها وتمتد الى تنفيذ البنى التحتية التي تستعملتنفيذها التزامات عدة تبدأ ب
وهي التزامات يدق تفصيلها االمر  ،تم التعاقد معه الذي التزامات اخرى في مواجهة المستفيد

صنفين وتبعًا لذلك تقسيم المبحث تبويب تلك االلتزامات الى و  استعراض ابرزها الذي دفعنا الى
 المشروعثمر )شركة المشروع( المتعلقة بعلى مطلبين، نخصص االول لبحث التزامات المست

 .ثمر )شركة المشروع( إتجاه المستفيدالتزامات المست فيه فسندرس، اما المطلب الثاني ذاته

 المطلب االول

 ع ذاتهبالمشرو التزامات المستثمر )شركة المشروع( المتعلقة 

تبرم الدولة كما استعرضنا في الجزء االول من هذه الدراسة ما يسمى بعقود الطاقة المتجددة    
من وراءها الى تقديم  خيص إدارة تلك المشاريع التي تسعىتر  )شركة المشروع( وتمنح المستثمر

وت عقود الببصيغة  في الغالبخدمات للمواطنين، وتكون العقود المبرمة في هذا المجال 
(B.O.T)(1)، وقد ورد في وحتى الصناعيةالدول النامية  ا غالبيةتأخذ به التي وهي العقود ،

                                                           

يعود الظهور االول لعقود البوت تحت هذا المسمى الى بداية الثمانينات من القرن الماضي ويعد الرئيس  ((1
ة، التركي الراحل )توركت اوزال( اول من استخدم مصطلح البوت للداللة على عقود البناء والتشغيل ونقل الملكي

( والنقل Operate( والتشغيل )Build) البناء ثالثة:هو اختصار لكلمات إنجليزية  (B.O.T)البوت مصطلحو 
(Transfer) ،وكان ظهوره بمناسبة تنفيذ مشروع جسر البوسفور، ومنها شاع استخدام المصطلح لهذه الداللة ،

صف القرن التاسع عشر وطبق في مع ذلك هناك من يرى ان اصل هذه العقود اقدم من ذلك ويعود الى منت
حيث تم منح المشروع للمقاول الفرنسي )دليسبيس( الذي قام  1872مصر بمناسبة انجاز مشروع قناة السويس 

ببناء القناة وتشغيلها عبر شركة قناة السويس البحرية، وقد وصفه باحثين في الواليات المتحدة انه اول مشروع 
BOT عام وتحت اشراف الحكومة المصرية، وفي  99لقناة بواسطة هذه الشركة لمدة في العالم، من ثم تم إدارة ا

فرنسا وبنفس العام استخدم هذا االسلوب بمناسبة عقد امتياز المياه )بيريه إخوان(، وعلى أية حال ان صيغة هذه 
االتصااللت النقل و المشاريع في كثير من القطاعات كالكهرباء والطاقة و العقود من االساليب المتميزة في تنفيذ 
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 الصادر استنادًا لقانون االستثمار 2017( لسنة 6( من نظام رقم )5( من المادة )ج-ثانياُ الفقرة )
بناء،  (B.O.T) وغيرها... التي تنفذ بصيغة بأن: " المشاريع الكهربائية والنفطية المعدل العراقي

فأن تنفيذ المستثمر )شركة  ثم، ومن (1) "( بناء، تشغيل، تملك...BOOتشغيل، تحويل او )
المشروع( إللتزاماته في عقود الطاقة المتجددة يكون على ثالث مراحل، وألجل ذلك سنقسم 

فهو  البناء والتشييد، اما الفرع الثانيب االلتزامالمطلب على ثالث فروع، نخصص االول لبحث 
 نقل الملكية.ب االلتزام، ونخصص الفرع الثالث لبحث االنتاج والتجهيزب االلتزاممخصص لبحث 

 الفرع االول

 البناء والتشييدب االلتزام

 إبرام عقد الطاقة المتجددة بنفسهبعد  (شركة المشروعالمستثمر )باشرها وهي المرحلة التي ي    
ولين ليقوموا بتنفيذ التزاماتهم وإقامة وحدات او بواسطة شركات اخرى متخصصة بذلك او مقا

                                                                                                                                                                      

=والمياه، وعرف عقد البوت بأنه: تلك المشروعات التي تعهد بها الحكومة الى احدى الشركات وطنية كانت ام 
اجنبية سواء كانت شركة من شركات القطاع العام ام القطاع الخاص وتسمى )شركة المشروع(، وذلك النشاء 

ملكيته الى الدولة وان كان ليس هناك مانعا من ان يقوم  مرفق عام وتشغيله لحسابها مدة من الزمن ثم تنتقل
شخص طبيعي بإنشاء وتطوير وتحديث احد المرافق االقتصادية وتمويله على نفقته الخاصة، وعلى ان يمتلك 

. لتفاصيل هذا المرفق او يشغله بنفسه عن طريق الغير مقابل حصوله على عائد تشغيل المرفق طيلة مدة العقد"
نشأتها يراجع: د. محمد عبد هللا فايد، إقامة المشروعات االستثمارية وفقًا لنظام  أة هذه العقود وتطوراكثر عن نش

(، دار B.O.O.T( او البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية بنظام )B.O.Tالبناء والتشغيل ونقل الملكية ال )
تنظيم التشريعي لعقود البناء والتشغيل والتحويل . محمد المتولي، ال4النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر، ص

. د. حمادة عبد الرزاق حماده، التحكيم في 7، ص2001، دار النهضة العربية، القاهرة، 1(، جB.O.Tال )
.سابت عبد الرحمن. صالح 15، ص2013(، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، مصر، B.O.Tعقود البوت )

البوت ودوره في إدارة وتسيير المرفق العام ) تجارب عربية(، المجلة الجزائرية  محمد. موالي علي هواري، نظام
 . كذلك ينظر:180، ص2018، 8المالية العامة، جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، العدد

S.Levy،.Build-Operate-Transfer، paving the way for tomorrow infrastructure، 1996، 
p190. 

ة الى الصيغ المشار لها في النظام اعاله، وابرم العراق مؤخرًا احد عقود انتاج الطاقة الكهربائة من إضاف ((1
( وهو العقد المبرم مع شركة ابو ظبي لطاقة المستقبل المشار له BOOTمصادر الطاقة المتجددة بصيغة الـ)

لى: " اتفق الطرفان على ان الطرف ( )موضوع العقد والتعاريف( ع1( من المادة )2سابقًا. إذ نصت الفقرة )
الثالث لديه الحقوق وااللتزامات المتعلقة بتصميم وتأمين وتمويل وشراء وبناء واختيار وتشغيل واكمال وامتالك 

 ...".BOOTوتشغيل وصيانة وتدريب موظفي محطة الطاقة الشمسية ونقلها على اساس 



64 

 

 

العالقة  ساسجاري، وينظم عقد المقاولة اه لالستغالل التدالمشروع وتركيب معداته وآالته وإعدا
، ويحدث ان (1)عقد تسليم المفتاح لبناء والتشييد الذي قد يتخذ صيغةبين شركة المشروع وشركة ا

خصصة تكون مسؤولة على نحو تضامني تجاه شركة يضم عقد المقاولة االصلي عدة شركات مت
، إذ يلتزم شخص (2)عقد مقاولة من الباطن يد باستعماليشالمشروع، او ان تتم مرحلة البناء والت

طبيعي او معنوي بتنفيذ جزء او اجزاء من االعمال الالزمة ألنشاء المشروع بموجب عقد مبرم 
 .(3)خير وال يكون له اية صلة بشركة المشروعمع المقاول االصلي، فتنحصر العالقة بهذا اال

بإجراء االختبارات للتحقق من دقة التنفيذ ومدى مراعاة المواصفات  ليقوم المستثمر بعدها      
ضخمة تنفذها الشركة المتعاقدة  بأنها ترتبط بمشاريع سيما وان هذه العقود تتسموالالمطلوبة، 

في هذه المرحلة ان تشرف على عملية البناء والتشييد بالتعاون مع اطراف اخرى، ويكون لإلدارة 
 .(4)ولها في سبيل ذلك االستعانة بالخبراء واالستشاريين واصحاب االختصاص

                                                           

المقاول فردًا كان ام شركة بالقيام بالعمل كله لتسليم جهة يعرف عقد تسليم المفتاح بأنه: اتفاق يتعهد به  ((1
اإلدارة االعمال االنشائية وغيرها )كهربائية، ميكانيكية وغيرها( ليسلم المشروع في صورته النهائية مستعدًا للعمل 

من تمهيد  فور تسليمه، ولعقد تسليم المفتاح اكثر من صورة، فقد يترك للمقاول تنفيذ جميع العمليات االنشائية
االرض الى إقامة االبنية وصواًل الى تقديم التكنولوجيا وتوريد االالت واالجهزة وتركيبها الى تدريب العاملين 
وتشغيل المصنع ليسمى العقد حينها بـ )عقد تسليم المفتاح الكامل(، او قد يحتفظ العميل ببعض العمليات 

دخيل مياه وكهرباء اليها وشراء التكنولوجيا ويطلق على هذه االنشائية ليتوالها بنفسه كشراء ارض وتمهيدها وت
الصورة بـ )عقد تسليم المفتاح النصفي او الناقص(. دويب حسين صابر عبد العظيم، االتجاهات الحديثة في 
عقود االلتزام وتطبيقاتها على عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية )البوت(، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية 

. د. محسن شفيق، عقد تسليم المفتاح، دار النهضة العربية، القاهرة، 238، ص2006حقوق، جامعة اسيوط، ال
 . 6دون سنة نشر، ص

( من البند )اواًل( من الملحق الرابع )تنفيذ المشروع من قبل الطرف الثاني والطرف االول( 2نصت الفقرة ) ((2
رنيوبال على: " يجب على الطرف الثاني تصميم وتطوير وإنشاء من عقد وزارة الكهرباء مع شركة توتال انيرجي 

وتركيب وتشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية، بشرط، ومع ذلك يجوز للطرف الثاني التعاقد من الباطن على 
 اي جزء من االعمال الى مقاول البناء...".

والتشغيل ونقل الملكية، رسالة ماجستير مقدمة خالد بن محمد عبد هللا العطية، النظام القانوني لعقود التشييد  ((3
 .44، ص2000الى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

سري الدين هاني، عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر،  ((4
 .375ص



65 

 

 

من الباطن يعّد من االجراءات التي قد  (شركة المشروع) المستثمر فأن تعاقد ونتيجة لذلك    
تى ما كان موضوع العقد يتضمن تحتاجها شركة المشروع في هذه المرحلة، وهو امر طبيعي م

منه اعطاء  اقد صراحة او ضمنًا امر مهم الغايةتعالعلى  المستفيداعمااًل متعددة، وموافقة 
والمتعاقد من الباطن  )الدولة( المستفيدالشرعية، وال يترتب عليها قيام اي عالقة تعاقدية بين 

لعقود الى ضرورة علم المستفيد بتلك ، وتشير نماذج االمستفيدوتبقى شركة المشروع مسؤولة امام 
 .(2)وفي كل االحوال تبقى شركة المشروع هي المسؤولة امام المستفيد، (1)التعاقدات

في  وفي اطار بحث هذه المرحلة في عقود الطاقة المتجددة، تكمن عمليات تنفيذ المشروع    
قة الشمسية كما مر بنا تحويلها من مصدر الى مصدر اخر، كالطاب مجال الطاقة المتجددة وذلك

قوى الاو كهربائية الطاقة البناء مشاريع معدة لهذا الغرض الى  بفضل التي تحول الى طاقة
محركة، ويكون ذلك بطريقة مباشرة او غير مباشرة ويستلزم ذلك تشييد يضم تراكيب الكترونية ال

 نوعلرياح الى اي يمكن ان يكون البناء مخصص لتحويل حركة ا، و (3)تعرف بالخاليا الشمسية
، فتثبيت نظام الطاقة الشمسية هي ابرز التزامات هذه المرحلة فيما لو كان (4)الطاقة نواعمن ا

ان تشييد مشاريع و محل عقد الطاقة هو تحويل الطاقة الشمسية الى طاقة حرارية او كهربائية، 
ى طاقة متجددة ُيستفاد الطاقة المتجددة يكون بتثبيت منظمومات معّده لتحويل مصادر الطبيعة ال

بجمع هذه المنظومات او اجزائها على  ُتشيد، او ان (5)منها ألغراض متنوعة على اسطح المنازل
 الشمس لُتجهزمساحات كبيرة من االراضي لتشييد محطات توليد الطاقة الكهربائية من اشعة 

                                                           

اني والطرف االول( من العقد المبرم ( من الملحق الرابع )تنفيذ المشروع من قبل الطرف الث7نصت الفقرة ) ((1
بين وزارة الكهرباء وشركة توتال انيرجي على: " ...يجب ان يتأكد الطرف الثاني ايضًا من موافقة الطرف االول 

الرئيسيين )سيتم تحديدهم بموجب عقد شراء الطاقة( للوحدات. ومع ذلك يحق للطرف على المقاولين من الباطن 
ن غير المدرجين في قائمة البائعين للطرف االول. باإلضافة الى ذلك، سيتم تحديد الثاني استخدام البائعي

 المواصفات الفنية بمزيد من التفصيل في عقد شراء الطاقة".
 .183، ص2010محمود خلف الجبوري، العقود االدارية، دار الثقافة، عمان، االردن،  ((2
قة المتجددة في الجزائر وافاقها المستقبلية، نشرية الطاقة سهيلة موانكي، اآلثار االقتصادية لمصادر الطا ((3

 .30، ص2002، 2المتجددة، المركز الوطني لتنمية الطاقات المتجددة، الجزائر، العدد
محمد طالبي. محمد ساحلي، اهمية الطاقات المتجددة في حماية البيئة ألجل التنمية المستدامة عرض  ((4

 .204، دون سنة نشر، ص6جلة الباحث، الجزائر، جامعة الجزائر، العددالمانيا، بحث منشور في م
 نظم قانون والية نيو مكسيكو االمريكي مسألة تنصيب منظومات الطاقة الشمسية. ((5

The 2009New Mexico ،state 47-3-34، (updates 2017). 
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السيما لواقع العراق  ، وهو ما نراه اكثر مالئمة(1)الحقًا عبر خطوط تشبه خطوط الضغط العالي
 ان الدور السكنية ليست جميعها مؤهلة لتحمل هكذا منظومات.

فأن تنفيذ هذه المرحلة من عقود الطاقة المتجددة طبقًا للشروط المتفق عليها في العقد  لذلك     
يتضمن عدة عمليات تظهر لنا ضخامة هكذا مشاريع، من اجل انشائها ويمكن ان نلخصها 

 باآلتي:

سات االولية: وتتضمن هذه العملية وعلى سبيل المثال ال الحصر إعداد التصاميم الدرا -1
 .(2)والرسومات ألبنية المشروع وتحديد ما يحتاجه من معدات واعداد العاملين لتشغيله

تشييد االبنية والمنشآت: وهي العملية التي تتم وفقًا للمواصفات المتفق عليها كما بينا  -2
م المعدة، وتتولى شركة المشروع إعداد ما يلزم لعملية البناء وبحسب التصاميم والرسو 

 تتضمن، و (3)على نفقتها، وتوفر االيدي العاملة للبناء والفنيين لإلشراف على سير العمل
، ويدرج ضمن عقود (4)هذه المرحلة تحديدًا اصدار التعليمات والتوجيهات لمتابعة التنفيذ

ح للدولة المتعاقدة مع الشركة ان تجري بعض الطاقة المتجددة في الغالب بنود تبي
التعديالت في تصاميم البناء والتشييد، مثال ذلك الغاء جزء او إضافة جزء الى البناء، 

في  (الدولةالمستفيد )في تنفيذها للمشروع تنوب عن  (شركة المشروعالمستثمر )ذلك ان 
الحق  ومن ثم فأن للدولةخدمة للجمهور،  إنشاء مشاريع كمشروع الطاقة المتجددة يقدم

باالستفادة من جهة اخرى  مصلحتهافي حماية مصالح المواطنين من جهة والحفاظ على 

                                                           

حراء )شروط عامة ومنظورات(، المعهد ازابيل فيرنفيلز. كيرستن فيستفال، الطاقة الشمسية القادمة من الص ((1
. بحث مترجم ومنشور على الرابط: 3، ص2010االلماني للسياسة الدولية واالمن، برلين، 

berlin.org/fileadmin/contents/products/studien/2010S03wrf_wep_arab_ks.pdf  تاريخ اخر
 مساءًا. 3:12الساعة  12/4/2022زيارة في 

(، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، B.O.Tحمد، النظام القانوني لعقد الـ )بوت ماهر محمد حامد ا ((2
 .315، ص2004جامعة الزقازيق، 

، 2000منير محمد الجنبيهي. ممدوح محمد الجنبيهي، العقود التجارية، دار الفكر الجامعي، االسكندرية،  ((3
 .21-20ص
 .38، صمصدر سابقمن عقود التنمية(،  د. محسن شفيق، عقد تسليم مفتاح )نموذج ((4
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يتم  وبواسطتها، وتتعدد صور الرقابة فمنها ما يتعلق بالجانب الفني (1)تلك الرقابة من
ن تقنية قوم بالتنفيذ وفقًا لشروط العقد، وقد تكو ي (شركة المشروع) المستثمر التأكد من ان

، عالوة على الرقابة القانونية التي تتمحور حول تنفيذ لتي تستلزم االستعانة بخبيروا
ان الحق يكون لشركة ، و (2)شركة المشروع التزامتها التعاقدية فيما يتعلق بهذه المرحلة

ت ان ا مناسبة إذا ما ظهر عيوب او ارتأالمشروع المنفذة بأن تجري التعديالت التي تراه
 .(3)المراد له او ان البناء غير صالح للغرض المنشود القصدال يحقق  البناء

 لتزم بهلذي يتأمين المشروع بالمعدات واالجهزة الضرورية للبدء باالنتاج: وهو االمر ا -3
 المستفيد بحسب ما هو وارد في العقد المبرم بينها وبين (شركة المشروع) المستثمر

ات في قوائم ملحقة بالعقد تحدد فيها مواصفات هذه ، وتكون هذه االجهزة والمعد(الدولة)
، وهي مسألة مهمة تصب في تحقيق النتيجة التي (4)المعدات وقطع الغيار الالزمة لها

 .(5)يهدف العقد الى تحقيقها

انها تستغرق الوقت لية للمشروع يكون مرتبط بها، و ان السالمة الما ولهذه المرحلة خطورة إذ      
هذا  ما يزالاالكبر من تكاليف االستثمار في مشروع الطاقة المتجددة، في وقت االكثر والجزء 

ان إلنجازه في الوقت المحدد اهمية كبيرة لكل من المستفيد اي دخل يذكر، و  ليس لهالمشروع 
وشركة المشروع، فبالنسبة للمستفيد فأن التأخير في انجازها ينعكس سلبًا على مصداقية سياسة 

شروعات الطاقة المتجددة الممولة من القطاع الخاص، اما بالنسبة لشركة الحكومة بصدد م
المشروع فالتأخير قد يعرضها الى الغرامات التأخيرية من جهة، ونقص االرباح الناشئ عن بدء 

، لذا تحرص شركة المشروع في من جهة اخرى  التأخر في مرحلة االنتاج والتجهيز بالطاقة
الوقت المحدد، ويكون ذلك طبقًا للمعايير والشروط  المرحلة فيعلى سرعة انجاز هذه الغالب 

                                                           

، 2008، دار الكتب القانونية، مصر، B.O.Tمصطفى عبد المحسن الحبشي، الوجيز في عقود البوت  ((1
 .22ص
عالء عبد السميع شحاته محمد، النظام القانوني لعقود الطاقة غير المتجددة )البترول والغاز الطبيعي(،  ((2

 .79، ص2019ية الحقوق، جامعة طنطا، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كل
 .349هاني صالح سرى الدين، مصدر سابق، ص ((3
، 2002مصطفى كمال طه، العقود التجارية وعمليات البنوك، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية،  ((4

 .226-225ص
 .40د. محسن شفيق، مصدر سابق، ص ((5
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يحدد العقد الجزاءات المالية التي تقع على عاتق شركة المشروع في ، و (1)الفنية المحددة في العقد
 .(2)حال عدم الوفاء بهذا االلتزام

المدة ى على تضمين العقد المدة وفي حال عدم التطرق ال)الدولة(  ويحرص المستفيد       
مدة معقولة بحسب طبيعة المشروع والدقة المطلوبة والمدة المعقولة  تلتزم الشركة باالنجاز في

ال  المشروع( شركةالمستثمر ) بهذا الصدد هي التزام بتحقيق نتيجة ال بذل عناية، بمعنى ان
ير هو ثبت ان القوة القاهرة او الحدث المفاجئ او فعل الغكن ان ينفي مسؤوليته ما لم ييم

، وينبغي ان ال تكون القوة القاهرة او الحادث المفاجئ او فعل الغير مسبوق بخطأ (3)السبب
، وما يجدر االشارة له ان المشرع العراقي قد (4)واال كانت المسؤولية بقدر الخطأ شركة المشروع

 .(5)الزم المستثمر إشعار هيئة االستثمار فور انهاء تجهيز المشروع

 

 

 

                                                           

تطبيقها في العراق، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق،  ابو بكر احمد عثمان، عقود البوت ومتطلبات ((1
 .377، ص2008، 38، العدد10مجلد

(2) Power Purchase Agreement Checklist for State and Local Governments، Fact 
Sheet Series on Financing Renewable Energy Projects، p2.  

طاقة كهربائية من شركات منتجة للكهرباء من مصادر متجددة  ( من نموذج عقد شراء13/4نص البند ) ((3
بنظام تعريفة التغذية المشار له فيما سبق على: " يصبح الطرف الذي تأثر من حالة القوة القاهرة غير مسئوال 

ال عن اي تقصير او تأخير او عدم الوفاء بأي من التزاماته تجاه الطرف االخر اثناء وجود حالة القوة القاهرة ا
فيما يتعلق بسداد الفواتير التي تم اصدارها او تسليمها قبل او خالل فترة وقوع حالة القوة القاهرة". العقد متاح 

 مساءًا. 3:13الساعة  15/6/2022تاريخ اخر زيارة  https://lawyeregypt.netعلى الرابط: 
، مؤسسة 1، العقود الواردة على العمل، ط7هوري، الوسيط في شرح القانون المدني، جعبد الرزاق احمد السن ((4

هاني صالح سرى الدين، التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية االساسية . 96، ص1989روز اليوسف، 
 .251، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة النشر، ص1الممولة عن طريق القطاع الخاص، ط

( من قانون االستثمار العراقي النافذ على: " إشعار الهيئة الوطنية 14نصت الفقرة )اواًل( من المادة ) ((5
لالستثمار او هيئة االقليم او المحافظة حسب االحوال خطيًا فور االنتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها 

 الغراض المشروع وتاريخ بدء العمل التجاري".

https://lawyeregypt.net/
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 يالفرع الثان

 االنتاج والتجهيزب االلتزام

ألنها جوهر عقود الطاقة  (شركة المشروع) المستثمر وهي من ابرز مراحل تنفيذ التزامات     
 تمهيد لتنفيذ الشركة التزامها الذي ابرم المستفيد االالمذكورة انفًا البناء ب االلتزامالمتجددة، وما 

كهرباء، مياه،  تة بأي صورة كانلطاقة المتجددوهو التزود بالمنتج من ا العقد ألجله (الدولة)
 ُتدفعيوفر لها اإليرادات، ففي الغالب  لك بالنسبة لشركة المشروع ألنه، وهو مهم كذوغيرها

، وينبغي ان يكون االنتاج وفقًا )الدولة( مستحقات الشركة مقابل الدفعات التي تزود بها المستفيد
، وال يصح ان يعهد المستثمر بتلك المبرم بين االطرافللمواصفات المتفق عليها في بنود العقد 

  .(1)لطرف اخر دون موافقة المستفيد -التجهيز–المرحلة 

في تنظيم هذه المسألة بحسب ما يتفقون عليه من شروط  مع ذلك إلرادة االطراف اثر       
زامه التزام ، ويكون الت(2)ويكون اتفاقهم هو الضابط في تحديد المواصفات الخاصة بالتجهيز

مواصفات المتفق بتحقيق نتيجة فيكون المستثمر قد ادى التزامه متى ما جهز المستفيد بالطاقة بال
وبين الجودة، فمتى ما كانت جودة  -التجهيز –هناك ترابط واضح بين هذا االلتزام عليها، و 

وتتضمن عقود اقد، حققًا للغاية المرجوة من التعآمن وم الطاقة المنتجة عالية كلما كان التجهيز
الطاقة المتجددة بالغالب بنودًا يحدد فيها المواصفات المطلوبة او بأقل تقدير اإلشارة الى ضرورة 

                                                           

للمستثمر نقل التزاماته المتمثلة بالتجهيز  2021قانون تنظيم الطاقة المتجددة العراقي لعام  ال تسمح مسودة( (1
/ثانيًا( من 4بالطاقة في عقد الربط بالشبكة الوطنية للغير دون موافقة الجهة المتعاقدة معها، إذ نصت المادة )

التزاماته الناشئة عن عقد الربط مع الشبكة المسودة على : " ال يجوز للمستثمر او المشترك المنتج نقل حقوقه او 
وفي حالة التجهيز بخالف المواصفات المتفق عليها يجعل ، الوطنية الى الغير اال بعد موافقة الجهة المتعاقدة"

وفق احكام العيوب الخفية، وفي ظل عدم وجود تنظيم قانوني لعقود الطاقة  ابالتزامه شركة المشروع مخله
نا الرجوع الى القواعد العامة والتي ال يوجد فيها ايضًا نص يشمل التزامات التجهيز بضمان المتجددة سيكون علي

 العيوب الخفية واكتفى بإيراد نصوص الضمان ضمن عقدي البيع واإليجار.
( من قانون التجارة المصري على: " يضمن المورد مطابقة التكنولوجيا والوثائق المرفقة 85( نصت المادة )2)

روط المبنية في العقد كما يضمن انتاج السلع او اداء الخدمات التي اتفق بالمواصفات المبينة في العقد ما بها للش
 لم يتفق كتابة على خالف ذلك".
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عد مخاًل بموجب تلك المواصفات  الطاقة ، ومن ثم متى ما لم ُتجهز(1)يةجودة عال ان تكون ذات
بتنظيم خاص وال  -فاتالمواص –الى ضرورة ان تنظم مثل هذه المسائل  ، ونذهب(2)بإلتزامه

 تترك للقواعد العامة التي قد ال تفي بالغرض وال تتالءم مع ضخامة مشاريع الطاقة المتجددة.

و التزامه التزام على درجة عالية من االهمية اال وهبالطاقة  رتبط مرحلة االنتاج وتوزيعت     
، إذ ال يقتصر التزامه (3)اقةإلتمام عملية تجهيز الط كافة المعدات الضروريةبتجهيز المستفيد ب

بتجهيز طاقة الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة على سبيل المثال فحسب، بل يمتد الى ان 
، مع تحمل (4)وعلى نحو آمن بواسطتهابالمعدات التي سيتم التجهيز  )الدولة( يجهز المستفيد

لتزام اساسه وبحسب القواعد نفقات هذا التجهيز ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك، ويجد هذا اال
الوفاء وما يستلزمه طبيعة العقد من بنفقات   -لتنظيم التشريعي للعقدفي ظل غياب ا – ةالعام
المستثمر ، كذلك القيام باعمال الصيانة التي ترتبط بعملية االنتاج والتوزيع ذلك ان التزام (5)توابع

صورة جيدة وصالح لإلستعمال، بن يكون يجب ا بتسليم المشروع الى المستفيد (مشروعشركة ال)

                                                           

وكان للقضاء االمريكي دور بارز فيما يتعلق بشرط الجودة، الذي يلزم مزود الخدمة بضمان نوعية االنتاج ( (1
تم تكريس ذلك في احكام قضائية عدة دافعت فيها المحاكم عن مشروعية الشرط.  والتقييد بمعايير الجودة، وقد

 .266لتفاصيل اكثر عن موقف القضاء االمريكي يراجع: د. مها محسن علي السقا، مصدر سابق، ص
سري الدين، التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية االساسية الممولة عن طريق القطاع الخاص، دار ( (2

 .252، ص2001النهضة، القاهرة، 
بان يقدم  -طول مدة سريان العقد-( من قانون التجارة المصري على: " يلتزم المورد78( نصت المادة )2)

للمستورد بناء على طلبه قطع الغيار التي ينتجها وتحتاجها االالت او االجهزة التي تستعمل في تشغيل منشآته. 
 طع في مشآته، وجب ان يعلم المستورد بمصادر الحصول عليها".واذا كان المورد ال ينتج هذه الق

، 2007، دار النشر للجامعات، مصر، 1د. احمد عبد العال، التركيبات الكهربائية في المنشأة السكنية، ط( (4
 .26ص
ريقة يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبط -1( من القانون المدني العراقي على: "150نصت المادة )( (5

وال يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضا ما هو  -2تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 
( من القانون 148من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة االلتزام"، ويقابل هذا النص المادة )

لعقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه يجب تنفيذ ا -1المدني المصري والتي تنص على: " 
وال يقتصر العقد على ما الزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا  -2حسن النية. 

 للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة االلتزام".



71 

 

 

، وقد ُيشار الى (1)يجب ان تعتني بصيانة المشروع ومتعلقاته بصورة دورية وبعناية الزمة لذلك
الصيانة الواجب االعتناء بها  حلة ضمن بنود العقد مع تحديد اوجهااللتزام بالصيانة في هذه المر 

، وقد تتخذ الصيانة (2)لطبيعتها وطرق استهالكها كمراقبة القطع واآلالت وتجديدها وتغييرها وفقاً 
ز يتضمن وضع جدول زمني لتالفي اي اعطال قد تؤثر على كفاءة التجهي ة التيالوقائي العناية

 .(3)منها إصالح اي عطل الستمرار المشروع بالعمل بالطاقة، او صيانة عالجية الغاية

لها صلة بتسيير المرافق العامة، ذلك ان عقود هذه المرحلة بالعديد من القواعد التي  تتصل      
على احكامها، ومن ثم فأن  ةواضح وينعكس ذلك بدرجة الطاقة المتجددة ذات طبيعة خاصة

المستثمر  ، مما يتوجب علىنتاج وتوزيع الطاقة على المستهلكينهناك قواعد اساسية تتصل باال
يسلط عليها الضوء ضمن بنود العقد هو  مراعاتها، ومن ابرز هذه القواعد التي (المشروع)شركة 

غرض سد يكون لان يكون التجهيز بإطراد وانتظام، فالتعاقد على هكذا مشاريع وكما هو معروف 
، مثال ذلك التجهيز بالطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة، (4)احتياجات عامة دائمة ومستمرة

المشروع  على ض من تعاقد المستفيدارض مع الغر ومن ثم فأن التوقف عن تقديم الخدمة يتع
 .(5)والمستهلكين ناك اضرار كثيرة قد تلحق بالدولةدائم، الن ه سواء كان التوقف مؤقت ام

 

                                                           

خ السريان( من العقد المبرم مع العراق وشركة ابو ( ) الغرض من العقد وتاري2( من المادة )3نصت الفقرة )( (1
 ظبي لطاقة المستقبل على: " يجب ان تقوم شركة المشروع... وصيانة وتطوير محطة الطاقة الشمسية...".

( من البند الثامن )الصيانة واالصالح( من نموذج عقد شراء طاقة كهربائية من مصادر 1/8نصت المادة )( (2
التغذية على: " يقوم الطرف الثاني بصيانة واصالح محطة انتاج الكهرباء ومنشآت الربط  متجددة بنظام تعريفة

خالل مدة العقد، وذلك من اجل الحفاظ على مواصفات االداء المحددة...". نموذج العقد منشور على الرابط: 
https://lawyeregypt.net  مساءًا. 4:12الساعة  15/6/2022ة في تاريخ اخر زيار 

وما يماثلها، دراسة مقارنة، دار  BOTوائل السيد محمد اسماعيل، المشكالت القانونية التي يثيرها عقد الـ ((3
 .215، ص2011الجامعة الجديدة، االسكندرية، 

الفقه والقضاء االداري  لم يتم النص على مبدأ دوام سير المرافق العامة في التشريعات االدارية، اال ان ((4
يسلمان بوجود المبدأ كقاعدة قانونية. د. حمدي القبيالت، القانون االداري، دار وائل للنشر، عمان، االردن، 

 .298، ص2008
. د. جابر جاد 500، ص2007سليمان الطماوي، مبادئ القانون االداري، دار الفكر العربي، القاهرة،  ((5

التطور الحديث لعقد االلتزام، دراسة نقدية للنظرية التقليدية لعقد االلتزام، دار و  B.O.Tالنصار، عقود البوت 
 .147، ص2002النهضة العربية، القاهرة، 

https://lawyeregypt.net/
https://lawyeregypt.net/
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 الفرع الثالث

 نقل الملكيةب االلتزام

عقود الطاقة المتجددة الذي يقع على عاتق المستثمر )شركة المشروع(،  التزاماتاخر  هوو      
ة بعد انتاج الطاقة وقبل نهاية العقد بأن تنقل ملكية المشروع الى الدولة إذ تلتزم هذه االخير 

بنفسها او الى احدى الشركات الخاصة لتتولى تلك المهمة، او قد ترى  )المستفيد( لتدير المشروع
، وتحرص الدولة في العادة على النص (1)الدولة تجديد العقد لمدة اخرى مع شركة المشروع نفسها

، فإرتباط المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة بالبنية (2)لتزام في العقد صراحةً على هذا اال
امر يجعل نقل ملكيتها في نهاية مدة العقد  ت توليد الكهرباء او تحلية المياهكمحطا (3)التحتية

، (4)بأمن الدولة المضيفة وسيادتها في حال كان المستثمر اجنبي تحرص عليه الدولة في الغالب
الدولة وان تعاقدت هذه ال يتصور ان تؤول ملكية هذه المشاريع لغير هناك من يرى انه  لذلك

 .(5)دارة المشروع واالستفادة من الخبراتحقًا مع شركة المشروع او غيرها إلاالخيرة ال

                                                           

 .288دويب حسير صابر عبد العظيم، مصدر سابق، ص ((1
ع هاني صالح سرى الدين، التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية االساسية الممولة من القطا ((2

( وغيره من صور مشاركة B.O.O.Tالخاص، دراسة تحليلية لنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية )
 .157، ص2001القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية االساسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

كمحطات توليد الكهرباء وشبكات يقصد بالبنية التحتية: المرافق المادية التي توفر خدمات اساسية للجمهور،  ((3
 توزيعها ومحطات معالجة المياه ومحطات معالجة مياه الصرف وغيرها. 

United Nation Industrial Development Organization UNIDO، Guidelines for 
infrastructure Development thought Build، Operate & Transfert (BOT Projects)، 
Vienna 1996، p288. 

على: " يعامل المستثمر  2006( لسنة 4( من قانون االستثمار في اقليم كردستان رقم )3نصت المادة ) ((4
والرأس مال االجنبي كالمستثمر والرأس مال الوطني، يكون للمستثمر االجنبي الحق في امتالك كامل رأس مال 

( من قانون الكهرباء 45( من المادة )2ة )اي مشروع بقيمه في االقليم بموجب هذا القانون"، واشارت الفقر 
المصري على: " للمستثمرين انشاء وتملك وتشغيل محطات انتاج الكهرباء باحد مصادر الطاقة المتجددة وبيع 
الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب تعاقد بالسعر المعتمد والمعلن من مجلس الوزراء وتسري هذه 

 ".%100شر عاما، على ان ال يتم تخفيضه خالل هذه المدة بما يجاوز التعاقدات لمدة خمسة ع
، 2008في القانون المقارن، دار الكتب القانونية، مصر،  BOTد. عبد الفتاح بيومي حجازي، عقود البوت  ((5

ي . يعرب محمد الشرع، دور القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة االقتصادية، دراسة مقارنة مفاهيم ف44ص
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، ومرد ذلك باستغالل المستفيد لهيد يسمح ويكون تسليم المشروع ونقل الملكية بوضع ج      
المشروع في نهاية مدة العقد المبرم نقل جميع ما لها من حقوق ملكية في االصول،  التزام شركة

 المتجددة الىفي تشغيل مشروع الطاقة  ت واالجهزة وقطع الغيار المستعملةويشمل ذلك المعدا
، والقاعدة االساسية في هذه المرحلة هي ان المشروع ال بد ان يكون قد صمم (1)الدولة المتعاقدة

ملكية المشروع الى الدولة اما دون مقابل  لُتنقل، (2)دراسة الجدوى االقتصادية التي اعدت لهوفقًا ل
عليه في العقد كذلك يستوجب ان تكون كافة اصول المشروع خالية  ُأتفقاو بمقابل رمزي حسبما 

 يةالوثائق والمستندات الضرور  ، إضافة الى تسليم المستفيد(3)من أية رهون عند إعادة المشروع
لتشغيل المشروع او اي وثيقة اخرى او تصميم او رسوم او سجالت من شأنها تسهل إدارة  كافة

إعداد تقرير ب وذلكبمكاتب خبرة لتحليل وتقييم حالة المشروع  ُيستعانالمشروع بعد ذلك، وقد 
 .(4)يوضح فيه الحالة الفنية للمشروع

                                                                                                                                                                      

التشاركية بين القطاعين العام والخاص نماذج عقدية تطبيقية في تقنية تفويض المرافق العامة، دار الفكر، =
 .212، ص2010دمشق، 

 .86هاني صالح سرى الدين، مصدر سابق، ص ((1
وتعرف دراسة الجدوى بانها: اسلوب علمي لتقدير احتماالت نجاح فكرة استثمارية قبل التنفيذ الفعلي  ((2

للمشروع، فهي اداة عملية الستكشاف المخاطر وتفادي تحميل االستثمار الخسائر، ومن ثم المساهمة في عملية 
 توجيه اتخاذ القرارات االستثمارية كما انها تسبق عملية التشغيل، ولدراسة الجدوى صور عدة هي:

 دراسة جدوى اقتصادية. -
 دراسة جدوى قانونية. -
 دراسة جدوى فنية وهندسية. -
 سة جدوى تسويقية.درا -
 دراسة جدوى بيئية. -

، B.O.Tلتفاصيل اكثر عن مضمون صور دراسة الجدوى يراجع: د. ابراهيم الشهاوي، عقد امتياز المرفق العام 
. د. جيهان حسن سيد احمد، عقود البوت وكيفية 157، ص2003دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .48، ص2002ار النهضة العربية، القاهرة، فض المنازعات الناشئة عنها، د
خالد بن محمد العطية، النظام القانوني لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية  ((3

 .137، ص1999الحقوق، جامعة القاهرة، 
دولي عن مشروعات محمد محمد بدران، النظام القانوني لمشروعات البوت، بحث مقدم الى المؤتمر ال ((4
 .11، صالمنعقد بواسطة مركز القاهرة االقليمي للتحكيم التجاري الدولي B.O.Tالـ
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وما يجدر اإلشارة له ان تنظيم هذه العقود وعلى مستوى التشريعات محل الدراسة المقارنة        
عقد الطاقة  افي القانون االمريكي مختلف عنه في كل من القانون المصري والعراقي، فقد يخلو 

المتجددة من مرحلة نقل الملكية متى ما كان عقد الطاقة المتجددة بصورة عقود آداء الطاقة 
قود آداء الطاقة المتعلقة باالشغال بصورة عكان او  (1)المتعلقة بالمستلزمات والخدمات

، فال تتضمن (3)او بصورة عقود الطاقة المتعلقة باالعمال والمستلزمات والخدمات (2)والخدمات
تلك الصورة نقل للملكية، وتبرم هذه العقود في مجال الطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر 

كعقد  ُتنظمهاالتي  (4)فاقيات شراء الطاقةالطاقة المتجددة تحديدًا من الطاقة الشمسية بأسلوب ات

                                                           

يقتصر دور مقدم خدمات الطاقة في عقود اداء الطاقة المتعلقة بالمستلزمات والخدمات على توفير المعدات  ((1
العمل لتقترب هذه الصورة كثيرًا من عقد التي يحتاجها المبنى او استبدالها، إضافة الى صيانتها وتشغيلها مدة 

 التشغيل وتقديم الخدمات.
Oliver Ortega، Les contrats de perfor-mance énergétique، Rapport à Madame 
Nance Kosciusko-Morizet، Ministre de l´écologie du développement durable، des 
transports du logement، Mars 2011، p25. 

في هذه الصورة من صور عقود الطاقة المتجددة في امريكا، ُيعهد الى مقدم الخدمات القيام بتعديل المنشآت  ((2
المعدة لتجهيز الطاقة المتجددة والقائمة اصاًل، والصيانة طيل مدة العقد وقد تشمل هذه الصورة تقديم المعلومات 

يلة االجل في العادة لتتجاوز الخمسة عشر عامًا. نقاًل وزيادة وعي مستخدميها، وتكون هذه الصورة من العقود طو 
 .84عن: د. سمير حامد عبد العزيز الجمال، مصدر سابق، ص

يلتزم المستثمر في عقود اداء الطاقة المتعلقة باالعمال والمستلزمات بالتصميم والبناء والتشغيل والتصميم، إذ  ((3
او اجراء بعض التعديالت على تصاميم قائمة، كذلك تشغيل  يكون التزامه شاماًل بإعداد التصاميم وتنفيذها

المنشآت طول فترة العقد مع توعية المستخدمين لخفض استهالك الطاقة وعزل المباني لتحقيق هذا الهدف، 
واستخدام شبكات االشعار الالسلكي في المباني لرصد استخدام الطاقة المتجددة وتوفيرها، وعليه تكون هذه 

ثر الصور تعقيدًا وتنفذ في الغالب من قبل شركات عمالقة. لتفاصيل اكثر ينظر: د. سمير حامد الصورة من اك
 .84عبد العزيز الجمال، مصدر سابق، ص

 أحد الطرفينين طرفين ب عقود بأنها:( PPASعرفت اتفاقيات شراء الطاقة في الواليات المتحدة االمريكية ) ((4
ة لشراء شراء الطاقة هي اتفاقي ةفي جوهرها اتفاقي ،تلك الكهرباء ام أوشراءيبحث عن استخد يولد الكهرباء واآلخر

هناك ، تقلب التكاليف واألرباح تقليل يالوقت، وبالتال ة منبسعر معين ولمدة معينقدر معين من الطاقة 
 جي الطاقة مرافق للحصول على الطاقة من منتمن قبل ال تم استخدامها تاريخياً  لقدPPAs. استخدامات متعددة ل

تفضيلية وثابتة  ، للحصول على أسعارمين، مثل البلديات أو الشركات الكبيرة، ومن قبل كبار المستخدالمستقلين
 .من المرافق

Brian Carey، Introduction to Renewable PPAs، Achieving Success in the New 
Competitive PPA Environment، July 2012، p1. 
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بشراء الكهرباء، تكون ملكية النظام الذي  مكن الوكاالت الحكومية في الواليات المتحدة االمريكيةيُ 
لتزويد الوكالة بالكهرباء فيما بعد مرتبط باتفاق الطرفين، إذ يكون للهيئة الحكومية شراء  أُعتمد

او يمدد اتفاق الشراء او ان يطالب مالك النظام بإزالة المعدات في النظام بالقيمة السوقية العادلة 
 .(1)حاالت معينة

 غالباً  المصري فيكون وكذللك  العراقي، اما آلية ابرام هذه العقود في كل من القانون        
، وقد (3)، ومن ثم ينتهي تنفيذها بنقل الملكية من شركة المشروع الى الدولةBot(2)بصيغة عقود 

لطرف اخر من جديد لتستمر في إدارة المشروع او تعهد  تلك االخيرة التعاقد مع الشركة من ترى 
ى بنفسها المهمة، وعمومًا ان اختيار أيًا من تلك البدائل يكون باالستناد القطاع الخاص او تتول

 على عاملين هما:

 مصالح الدولة وتوجهاتها نحو شراكة القطاع الخاص. -

أن إدارة الشركة منفذة المشروع له يحقق قدر مهم من الكفاءة في مدى استشعار الدولة ب -
 .(4)مجال جودة االنتاج وتكلفة المنتج

 المطلب الثاني

 تثمر )شركة المشروع( تجاه المستفيدالتزامات المس

لى المراحل المذكورة انفًا، الى جانب التزام المستثمر )شركة المشروع( بتنفيذ المشروع ع      
بإلتزامات اخرى قد ترد على نحو مباشر في بنود العقد او قد تستخلص من  تثمريلتزم المس

                                                           

(1) Power Purchase Agreement Checklist for State and Local Governments، op.،cit، 
p7.  
(2) C. Khater، Le contrat de concession de service public ou BOT en droit français 
et égyptien، paris1، 2004، p17. 

( حيث تكون ملكية المشروع BOOTويختلف المقابل الذي تدفعه الدولة في حال كانت صيغة العقد هي الـ) ((3
(، B.O.Tبالكامل للمستثمر وتشغيله لحسابه الخاص خالل مدة العقد. محسن احمد الخضيري، عمليات )

 . 11االسس والقواعد واالتجاهات، دون تاريخ نشر، ص
ية ( في انجاز مشاريع البنية التحتB.O.Tد. طفياني مخطارية، دور عقد البناء والتشغيل والتحويل ) ((4

 .15ص، 2021، 24للطاقات المتجددة، بحث منشور في مجلة جامعة اسيوط، العدد
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التزامات  ابرز ضرورة التنفيذ بحسن النية لكل ما يستلزمه التنفيذ، وألجل تسليط الضوء على
والتي من شأنها ان  المتجددة معها في مجال الطاقة التي تعاقد شركة المشروع تجاه المستفيد

، نخصص االول لبحث االلتزام سنقسم المطلب على فرعينلذا  العقد، تبرز لنا خصوصية
 .تكنولوجياص لبحث االلتزام بنقل الباإلعالم، اما الفرع الثاني فهو مخص

 الفرع االول

 االلتزام باإلعالم

ترتب عقود الطاقة المتجددة التزامًا على المستثمر )شركة المشروع( يضاف الى الترامها       
، وهو التزام ال يقل اهمية عن التزام شركة المشروع بتنفيذ وهو االلتزام باإلعالمشروع، بتنفيذ الم

باإلعالم انه: االلتزام  ويعرف االلتزام، (1)عقد المبرم بينها وبين المستفيدالمشروع المتفق عليه بال
زام ذو شقين ، او بأنه: الت(2)الذي يقضي بإبالغ الطرف االخر بالبيانات المتعلقة بموضوع العقد
، ومن استعمال السلعة يكيفهاحدهما يكمل اآلخر، فهو التزام من جهة بتبصير الطرف االخر 

الذي لواجب الضمني الذي اوجده القضاء ، وعرف بأنه: ا(3)التحذير من مخاطرهجهة اخرى 
 بمقتضاه يلتزم الطرف االكثر خبرة واالفضل معرفة بإبالغ الطرف االخر بالبيانات المتعلقة

 .(4)بموضوع العقد

 ا تبصير الطرف االخر وذلك بتزويدهفيالحظ ان االلتزام باالعالم يتضمن التزامين هم       
العمل، وااللتزام بتحذيره من  مدةعن سير العمل في المشروع طيلة  كافة المعلومات الضرورية

يظهر لنا جليًا كل مخاطر الخدمة او السلعة او الطاقة كما في محل العقود محل الدراسة، و 

                                                           

( من اول الفقهاء الذين تطرقوا الى juglartويعّد الفقيه الفرنسي )، الى القضاء الفرنسي ويرجع اصل االلتزام ((1
شيرزاد نقاًل عن:  .ئية الفرنسيةمسألة االعالم في كتابه "االلتزام باإلعالم في العقود" من استقراء القرارات القضا

 .375، ص2008، دار دجلة، االردن، 1عزيز سليمان، حسن النية في ابرام العقود، ط
 .156د. حسن عبد الباسط جميعي، مصدر سابق، ص ((2
، 2010، دار الفكر العربي، مصر، 1د. عبد القادر االقصاصي، االلتزام بضمان السالمة في العقود، ط( (3

 .185ص
، 2009زاهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتوج، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر،  ((4

 .137ص
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اهمية هذا االلتزام بالنسبة لعقودنا محل البحث ذلك ان طبيعة المحل في هذه العقود يتعلق 
 بالغالب بسلع لها مخاطر تستوجب هذا االلتزام.

في المرحلة  االولى تكون وما يجدر اإلشارة له ان االلتزام باإلعالم له اكثر من صورة،       
وهناك من يذهب الى ان ضرورة هذا  الثانية فتكون في مرحلة التعاقد، اما الصورة السابقة للتعاقد

االلتزام تظهر في المرحلة السابقة للتعاقد، اما في مرحلة ما بعد التعاقد فهو التزام متأخر إذا اريد 
الحصول على تأثير بشأن قرار التعاقد، ومن ثم وبحسب مؤيدي االخذ بهذا االلتزام قبل التعاقد 

 .(1)ال سيما الغلط والتدليسو الى توخي عيوب الرضا انه يؤدي 

الى بحثه  بعد التعاقد وهو ما ذهبنا هي االلتزام باإلعالموفي الصورة الثانية لهذا االلتزام و      
ان المتعاقد ملزم بتقديم المعلومات الكافية عن المعقود عليه  تشير الى نجدها في هذا الموضع 

هو  -اإلعالم–يم، وان اساس المسؤولية في عدم تنفيذ هذا االلتزام اثناء التنفيذ او حين التسل
االخذ بالصورة االخيرة ذلك انها تتالئم مع طبيعة عقود الطاقة المتجددة، فإعالم  ، نؤيد(2)الخطأ

بالبيانات الخاصة بمحل التزامها انما يمليه طبيعة ذلك المحل عند  -شركة المشروع –المتعاقد 
فان المقصود  متعلق بالطاقة الكهربائية، لذلك سيما ان كان العقدالالتعاقد  التجهيز وليس عند

 بهذا االلتزام هو البيانات التي تلتزم شركة المشروع بتزوديها للمستفيد عند التجهيز بالطاقة.

كنولوجيا الطاقة وتظهر اهمية االلتزام في مرحلة تنفيذ العقد انه يسهم في تفادي مخاطر ت     
ستخدامها لالنتاج وذلك بوضع تحذيرات لإلجراءات الواجب اتباعها تفصياًل بعد ة اثناء إالمتجدد

نقل التكنولوجيا او مرفقات العقد محل البحث او االشتراك باالشراف اثناء التشغيل بفنيين مدربين 
يكون الهدف من االلتزام حماية المجتمع بشكل عام من االخطار  ، ومن ثم(3)لتفادي المخاطر

                                                           

. عليان 189، ص2008، منشأة المعارف، مصر، 2عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، ط( (1
كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  عدة، االلتزام بالتحذير من مخاطر الشيء المبيع، رسالة ماجستير مقدمة الى

 .42، ص2008-2009
، 2007بيروت، -، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان1عبد المنعم موسى ابراهيم، حماية المستهلك، ط ((2

 . 367ص
 .246ص، مصدر سابق، مبدأ حسن النية في مفاوضات عقود التجارة الدوليةمها محسن علي السقا،  ((3
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لتي قد تنشأ عن استخدام تكنلوجيا الطاقة المتجددة وذلك لتعلق محل العقد بخدمات مرفقية ا
 .(1)تصل الى الكافة

كما لم ينظما االلتزام في ولم يعرف كل من التشريع العراقي والمصري االلتزام باإلعالم،       
ن المدني المقررة ضمنًا في القواعد العامة في القانو  لاللتزامشار ي مع ذلك، نصوص خاصة

، مع ذلك فأن تنظيم هذا (2)الخاصة بتنفيذ العقد وفقًا لما اشتمل عليه وما هو من مستلزماته
االلتزام نجده ضمن بنود العقود التي تبرم في مجال الطاقة المتجددة، إذ يحرص الطرفان على 

ود لوزارة الكهرباء العراقية ، ففي احدى نماذج تلك العق(3)اإلشارة لاللتزام باالعالم ضمن بنود العقد
" على شركة المشروع تقديم المعلومات االساسية ( منه على: 1-6نصت الفقرة )ب( من المادة )

، فيالحظ ان (4) مستمر للمشتري..." لها المتعلقة باختبار المرفق، بشكالمناسبة الخاصة لبرامج
الطويلة التي يستغرقها  عة العقد والمدةنما يستلزمه طبيبهذا االلتزام ا انفاً  تضمين العقد المذكور
 تنفيذ المشروع بالعادة.

 الفرع الثاني

 تكنولوجياااللتزام بنقل ال

عمومًا موضوع ال تعطيه صفحات قليلة حقه في  (5)تكنولوجيابدءًا ان التطرق الى نقل ال         
حسب، بل في العالم ل النامية فظل التعقيدات واالنتشار الواسع للموضوع ليس على مستوى الدو 

                                                           

ظام القانوني لعقد نقل التكنولوجيا، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم خديجة بلهوشات، الن ((1
 .47ص، 2016/2017ام البواقي،  -السياسية، جامعة العربي بن مهيدي

 ( من القانون المدني المصري.148( من القانون المدني العراقي تقابلها المادة )150المادة ) ((2
، 2007، دار النشر للجامعات، مصر، 1ركيبات الكهربائية في المنشأة السكنية، طد. احمد عبد العال، الت ((3

 .26ص
حصلت الباحثة على  وزارة الكهرباء العراقية )غير منشور(.ب شراء الطاقة الخاص من عقودنموذج لعقد  ((4

( في 343)من خالل مراجعتها لوزارة الكهرباء وفقًا لكتاب تسهيل المهمة  الصادر بالعدد  نسخة منه
 /مقررية الدراسات العليا.دسيةجامعة القا-من كلية القانون  17/2/2022
( الى اللغة الالتينية وهي تتكون من كلمتين يونانيتين technologyيرجع مصطلح التكنولوجيا في اللغة ) ((5

(techne(وتعني الفن والصناعة الحديثة و )logosوتعني الدراسة او العلم، وال يختلف هذا )  المعنى عن معناه
( technique(، في حين ان الكلمة في المصطلح في اللغة الفرنسية )technologyفي اللغة االنجليزية )
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، والعقود التي استثمارًا اجنبياً  غالبًا ما يكون  جمع، ذلك ان االستثمار في مجال الطاقة المتجددةا
تبرمها الدولة في هذا المجال تكون مع الشركات االجنبية، وتكون هذه الشركات كما بينا من 

و الخاص المحلي العام االشركات المتعددة الجنسية او في شكل مشروع مشترك مع رأس المال 
فأن هذه العقود ال تعني مجرد تصدير رؤوس االموال وانما تعني  في الدولة المضيفة، لذلك

والخبرة  تكنولوجياصفقات متكاملة تتضمن انشاء المشاريع المتفق عليها الى جانب تصدير ال
  .(1)التنظيمية

ث يمكننا القول ان عقود الطاقة وبقدر تعلق الموضوع بعقود الطاقة المتجددة محل البح     
، ليكون االلتزام (2)من بلد المصدر الى بلد المستورد تكنولوجياالمتجددة تدخل ضمن عقود نقل ال

العراق  تحديدًا في احد االلتزامات المهمة التي تقع على عاتق شركة المشروع تكنولوجيابنقل ال

                                                                                                                                                                      

( وتعني علم technologieينصرف الى معنى اسلوب اداء المهنة او الصنعة، وتطور المصطلح نسبيًا الى )=
رفت في الفقه الفرنسي بانها الوسيلة الالزمة لتطوير الفنون والمهن او علم الفنون والحرف او علم الصناعة، وع

الصناعة وما يترتب على هذا التطوير من نتائج، وهي العلم الذي يعتني بالتقنيات او البحث التطبيقي. لتفاصيل 
اكثر عن معاني المصطلح يراجع: د. عطية عبد الحليم صقر، الفجوة التنقنية واثارها االقتصادية في الدول 

ية، كلية الشريعة، جامعة ام القرى، المؤتمر العلمي الثالث لالقتصادر االسالمي، مكتبة الفرقان، االسالم
 DUBOT.P.16 “La recherché et la Science des rechniques ou. كذلك ينظر: 8الرياض، ص

encore la recherché appliqué S. 
المنظم الذي يهدف الى استخدام نتائج البحث العلمي،  يراد بالتكنولوجيا في االصطالح القانوني: ذلك الجهد ((1

وذلك في تطوير اساليب اداء العمليات االنتاجية بمعناها الواسع والذي يشمل الخدمات واالنشطة االدارية 
والتعليمية واالجتماعية وذلك بهدف التوصل الى اساليب جديدة، يفترض في واقع االمر انها االفضل للمجتمع، 

نية هي الجانب التطبيقي للعلم في مجال االنتاج بمعناه الواسع وهي بذلك تغطي كافة مجاالت الحياة وتعّد التق
العلمية والثقافية. د. ابراهيم المنجي، عقد نقل التكنولوجيا، التنظيم القانوني لعقد نقل التكنولوجيا والتجارة الدولية، 

لعال علي ابو العال النمر، نظرة انتقادية في مجال . د. ابو ا8، ص2002مصر، -منشأة المعارف، االسكندرية
االستثمار ونقل التكنولوجيا، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية واالقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين 

 .321، ص2002، 44، السنة2شمس، العدد
عقد نقل التكنولوجيا اتفاق ( على انه: " 73عرف قانون التجارة المصري عقد نقل التكنولوجيا في المادة ) ((2

يتعهد بمقتضاه مورد التكنولوجيا بان ينقل بمقابل معلومات فنية الى مستورد التكنولوجيا الستخدامها في طريقة 
فنية خاصة النتاج سلعة معينة او تطويرها او لتركيب او لتشغيل االالت او اجهزة او لتقديم خدمات وال يعتبر 

او شراء او تأجير او استئجار السلع وال بيع العمالت التجارية او االسماء التجارية او نقال التكنولوجيا مجرد بيع 
 الترخيص باستعمالها اال اذا ورد ذلك كجزء من عقد تكنولوجيا او كان مرتبطًا به".
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و من االلتزامات المرتبطة بهذه العقود ، وه(1)مصر محل الدراسة المقارنة بعّدها دول ناميةو 
الطاقة  تكنولوجيا، إذ يحتاج توطين (2)المتطورة تكنولوجيالضخامتها مما يستوجب االستعانة بال

ت الطاقة تكنولوجيامعدات و  اجراءات نقل معرفة تصنيع واستعمالالمتجددة في هذه البلدان الى 
 .(3)المتجددة

عدة لطرفي العقد، فبالنسبة لشركة المشروع فااللتزام يكفل لها ويقدم هذا االلتزام مزايا        
الحديثة من  تكنولوجياحسن إدارة المشروع وتحقيق اكبر قدر ممكن من االرباح، ذلك ان دخول ال

شأنه تقليل االعتماد على االيدي العاملة وفي الوقت ذاته تقديم خدمة جيدة، وبالنسبة للدولة فأن 
 .(4)تساعدها في تحقيق التنمية االقتصادية تكنولوجياعلى هذه اللها مصلحة في الحصول 

 تكنولوجيا علىوبحدود الصلة بموضوع هذه الدراسة، فهي تقسم  (5)انواع مختلفة تكنولوجيالل      
ؤس و التي تتجسد في ر  تكنولوجياالمجسدة هي تلك ال تكنولوجيامجسدة وغير مجسدة، ويقصد بال

                                                           

اهرة، د. فايز احمد عبد الرحمن، عقد نقل التكنولوجيا في قانون التجارة الجديد، دار النهضة العربية، الق ((1
 .3، ص2010

-د. حفيظة السيد حداد، العقود المبرمة بين الدول واالشخاص االجنبية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ((2
 .191، ص2003لبنان، 

ان البحث في مجال تصنيع مكونات ومعدات توربينات الرياح في الدول العربية نجد فيه ان التصنيع  ((3
ت الكهربائية والمحوالت وابراج التوربينات، مع ذلك ان بدايات استعمال هذه المحلي ينحصر في تصنيع الكابال

النظم في الدول العربية وتحديدًا في مصر قد شهد مساهمات للتصنيع المحلي بنسبة اكبر، إذ تم تصنيع ريش 
ظم التسخين التوربينات محليا )بمساعدة دنماركية( الى جانب بعض المكونات االخرى، اما بالنسبة لمكونات ن

الشمسي للمياه، فالكثير من الدول العربية استطاعت توطين صناعتها والسبب يرجع الى بساطة تكنولوجياتها 
بالمقارنة بالنظم االخرى مثل الخاليا الشمسية وطاقة الرياح، االمر الذي ساعد في نمو استخدام هذه النظم في 

غيرها. لتفاصيل اكثر يراجع: االستراتيجية العربية لتطوير بعض الدول العربية كما في لبنان واالردن وتونس و 
 .25، ص2013-2010استعماالت الطاقة المتجددة، اعداد المجلس الوزرائي العربي، 

 .256هاني صالح سرى الدين، مصدر سابق، ص ((4
ا العامة اي ( تصنف التكنولوجيا بحسب درجة السرية الى تكنولوجيا عامة واخرى خاصة، ويراد بالتكنولوجي5)

تلك التي يتم نقلها دون ضوابط وقيود محددة، ومن ثم فأن تسريبها ال يرتب اي مسؤولية ومن ابرز تطبيقاتها 
التكنولوجيا المشروحة في الكتب والنشرات المرفقة بالعقاقير الطبية، اما التكنولوجيا وهي التي تتصف بالسرية 

ط خاصة واي مخالفة فيها يحرك المسؤولية الطرافها، وتصنف وذلك لقيمتها، ومن ثم يتم نقلها بشروط وضواب
التكنولوجيا بحسب درجة المالءمة الى تكنولوجيا مالئمة وتكون كذلك متى ما تحقق فيها عدة مستويات من 
الناحية الهندسية والفنية والظروف الجغرافية والبيئة المحلية والتنقنية، وتكنولوجيا غير مالءمة ويعود ذلك الى 
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غير المجسدة  تكنولوجياآلآلت والمعدات او السلع االستهالكية، اما الاالموال البشرية او في ا
وصيانة اشياء مادية وتوطين  باستعمالمادية بل تتجسد بالمعرفة المتعلقة  صيغفهي ال تأخذ 

  .(1)تكنولوجياوتطوير ال

، إذ ضمن عقود الطاقة المتجددة يتضمن كال النوعين تكنولوجياان االلتزام بنقل ال ونالحظ     
ت والمعدات من البناء والتشييد وتنصيب اآلالالذي يتضزم شركة المشروع بتنفيذ المشروع تلت

  اشياء مادية.

لتزم شركة المشروع بربط الشبكة الكهربائية من الطاقة المتجددة تففي عقد توليد الطاقة       
ذلك جزء ال  ويعد وبرمجة واختبار منشآت الربط، وذلك يستلزم تصميم وشراء وانشاء وتركيب

ت التزويد بالطاقة نقل الخبرة الفنية واإلدارية لتشغيل محطافضاًل عن ، (2)يتجزأ من االلتزام العام
التي يتكون  كافة وعليه تلتزم شركة المشروع بنقل المعلومات والوسائط الفنية، (3)صيانتهاوسبل 

                                                                                                                                                                      

اسباب عدة ابرزها بكبر حجمها او ارتفاع الكثافة الرأسمالية او استلزام مهارات فنية وادارية خاصة او تكون =
عدم المالءمة مع الحاجة المطلوبة. لتفاصيل اكثر عن انواع التكنولوجيا يراجع: د. وفاء مزير فلحوط، المشاكل 

، 2008لبنان،  -، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت1طالقانونية في عقود نقل التكنولوجيا الى الدول النامية، 
 .191-185ص

، 1995( د. خالد رعد، دراسات وبحوث في العالقات االقتصادية الدولية، منشورات جامعة دمشق، 1)
، مركز الدراسات العربي االوروبي، دار 2. د. صالح بن بكر الطيار، العقود الدولية لنقل التكنولوجيا، ط377ص

 .32، ص1999لبنان، -روتبالل، بي
( من العقد المبرم بين وزارة الكهرباء والطاقة والشركة المصرية لنقل 5( من المادة )4/1نصت الفقرة ) (2)

يلتزم الطرف الثاني بتمويل وتصميم وشراء وانشاء وتركيب  -1على: " الربط بالشبكة:  2013الكهرباء لعام 
زءًا ال يتجزأ من محطة انتاج الكهرباء وفقًا للمعايير التصميمية وبرمجة واختيار منشآت الربط باعتبارها ج

 المنصوص عليها في هذا العقد والمعايير ذات الصلة واساليب حسن إدارة منشآت الكهرباء". 
(1) Leo Edwin Knoz، the international transfer of commercial technology، the role of 
the multinational corporation، arno press، New York، 1980، p11.  

 : يهدف هذا القانون الى ما يأتي( من قانون االستثمار العراقي على: 2( من المادة )1( نصت الفقرة )3)
: تشجيع االستثمارات ونقل التقنيات الحديثة لالسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته االنتاجية اوالً 

من نص يؤكد على نقل  2021قانون تنظيم الطاقة المتجددة العراقي لعام ". وقد خلت مسودة ويعهاوالخدمية وتن
 التكنولوجيا كأحد التزامات شركة المشروع في عقود الطاقة المتجددة على الرغم من اهمية االلتزام.
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التي كافة والمستندات  تكنولوجيالابمنها حق المعرفة الى المستفيد، وتسليمه االموال الملحقة 
 .(1)تكنولوجياال استعمالتشرح كيفية 

ان يكون التنفيذ مشتماًل  تكنولوجياويكون على شركة المشروع حين تنفيذ التزامها بنقل ال     
ليست اشياء مادية او مستندات  تكنولوجياالعديد من العناصر واال يكون التنفيذ ناقصًا، ذلك ان ال

ليس هو  تكنولوجياليمات او طرق فنية، بل هي مزيج من كل ذلك، فجوهر نقل الفحسب او تع
العناصر المادية التي قد يتفق عليها وانما هو العنصر المعنوي الذي يتجسد في حقوق االختراع 

وابرز المستندات التي تدخل ضمن عناصر هذا  .(2)او حق المعرفة او معلومات او خدمات فنية
المستندات التي توضح دراسة الجدوى والخرائط والطرق الفنية  -تكنولوجيانقل ال -االلتزام

المشتملة على التعليمات واإلرشادات والتركيبات والمواصفات، فضاًل عن المساعدة الفنية التي 
، ويستهدف ذلك تكوين طاقم محلي له القدرة على إدارة تشمل تقديم المستشارين وتدريب العاملين

، التكنولوجيا تحقيقًا لالهداف االقتصادية المنشودة من نقل تكنولوجيا الطاقة المتجددةواستثمار 
وكل ذلك يكون على شكل كتيبات وُعبر عنها بأنها: "مجموعة العمليات التي تمكننا من تشغيل 

شمل االموال واسع استنادًا لوسع مفهومه، بحيث ي تكنولوجيافأن االلتزام بنقل ال لذلك .(3)شيء ما"
االموال  فضاًل عنكحقوق المعرفة وبراءة االختراع والعالمات التجارية والنماذج،  كافة المعنوية

المادية كاآلآلت واالجهزة والمعدات واخيرًا الخبرات والمهارات الموجودة لدى الفنيين والخبراء 

                                                           

 .225، ص2006محمد حسين منصور، العقود الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية،  (1(
، نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية، مطبعة جامعة 1( د. محسن شفيق، الوسيط في القانون التجاري، ج2)

( من قانون التجارة المصري على: " يلتزم المورد بان 77( من المادة )1نصت الفقرة )  .22، ص1984القاهرة، 
ثائق الفنية الالزمة الستيعاب التكنولوجيا، وكذلك ما يطلبه يقدم للمستورد المعلومات والبيانات وغيرها من الو 

 المستورد من الخدمات الفنية الالزمة لتشغيل التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص الخبرة والتدريب".
(3) “L´ensenible des operation par queles on fait fonationner quelque chose”. Code 
de commerce، Dalloz 1999 premiere Edition، Sous la Direction De Yves chaput، 
p123.  
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لمتجددة التزام بتحقيق نتيجة يعّد التزام شركة المشروع بنقل تكنولوجيا الطاقة ا، و (1)والمهندسين
 .(2)وليس ببذل عناية، ومن ثم ال تبرأ ذمة المستثمر )شركة المشروع( اال بتحقيق تلك النتيجة

المتجددة  ةفي عقود الطاق تكنولوجياأن االلتزام بنقل ال وتأسيسًا على ما سبق نالحظ      
لألخير االطالع على المعلومات  مضمونه عملية فكرية قائمة بين شركة المشروع والمستفيد تتيح

أيًا كان نوعها،  التي تمكنه من االستفادة من الطاقة المتولدةبرات المتعلقة بالطاقة المتجددة والخ
التي ال غنى عنها في العقود محل البحث، مما يستلزم اللتزام من االلتزامات الضرورية ان ا نرى و 

 حة في العقود المبرمة بهذا الشأن. ان ترد صرا

وان كان مالزمًا لعقود الطاقة  تكنولوجياواخيرًا وما يجدر اإلشارة له ان االلتزام بنقل ال     
دائمًا شرطًا مدرجًا  بوت وهي الغالبة، اال انه ال يعدّ سيما المبرمة بصيغة عقود الالالمتجددة 

اقة ضمن العقد، عندما يكون هناك موظفون عاملين من ذوي الخبرة العملية في مجال الط
المتجددة، ومن ثم تكفيهم بعض التعليمات والتدريب الكافي، اما ان كان االمر يستلزم منح 

 .(3)العاملين في المشروع التدريب المهني المناسب فيكون لزامًا درج االلتزام ضمن بنود العقد

 المبحث الثاني

 جددةالطاقة المت عقود ومتطلبات تطوير االستثمار في مجالالتزامات المستفيد 

كمستفيد في عقود الطاقة المتجددة يجعلها ملتزمة بإلتزامات عدة في  ان دخول الدولة        
اتفاق الدول على تلك المشاريع عليها، وما  ُأتفقمقابل حصولها على الطاقة المتجددة بأي صورة 

لدول المتطورة تنصرف الى ان تلك المشاريع في ا انطالقًا من حقيقة واقعية قانونية واقتصادية اال
والنامية هي حديث الساعة، وان خطوات التقدم في الدول النامية في هذا المجال بحاجة الى 

                                                           

( لتفاصيل اكثر ينظر بحث استاذنا الدكتورة سميرة حسين محيسن ومالك جابر حميدي، الحماية العقدية 1)
، مجلد 11للمعرفة الفنية في عقد نقل التكنولوجيا )دراسة مقارنة(، بحث منشور في مجلة جامعة القادسية، العدد 

 .121، ص2020 ،2
مقدمة  اطروحة دكتوراه  الطاقة المتجددة، النظام القانوني لعقد نقل وتوريد تكنولوجيا( مها محسن علي السقا، 2)

 .215، ص2019 بنها،جامعة  ،الى كلية الحقوق 
، 2006، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، BOTد. الياس ناصيف، سلسلة ابحاث قانونية مقارنة عقد الـ ((3

 .279ص
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لالستثمار في البلد المضيف، لتنمية هذا المجال  مةت عدة ترمي الى ايجاد محددات مالءبامتطل
ل لبحث الحيوي والمهم، وألجل ذلك سنقسم الدراسة في هذا المبحث على مطلبين نخصص االو 

، اما المطلب الثاني فهو محدد لبحث متطلبات تطوير االستثمار في )الدولة( التزامات المستفيد
 مجال الطاقة المتجددة.

 المطلب االول

 )الدولة( التزامات المستفيد

لزم طرفيها بجملة من االلتزامات، التي تُ  الملزمة لجانبينعقود العقود الطاقة المتجددة من       
والحفاظ على سرية المعلومات والقيام بكل  الدولة بمجموعة من االلتزامات كدفع المقابل إذ تلتزم

ما من شأنه المساهمة في تنفيذ تلك العقود ضمن المدة المحددة في العقد، وألجل بيان تلك 
على ثالث فروع، نخصص االول لبحث االلتزام بدفع المقابل، اما  ندرسهاااللتزامات ارتأينا ان 

ع الثاني فهو مخصص لبحث االلتزام بسرية المعلومات المتعلقة بعقود الطاقة المتجددة، الفر 
الذي نبحث فيه جملة من االلتزامات التي تدخل ث  مخصص لبحث االلتزام بالتعاون والثال

 ضمنه.

 الفرع االول

 دفع المقابلااللتزام ب

 تكنولوجيام شركة المشروع بتزويدها وال( بدفع مقابل للطاقة التي تلتز تلتزم الدولة )المستفيد     
ويكون اما مقاباًل الدافع من وراء تعاقد شركة المشروع هو ، ويعّد المقابل (1)المتعلقة بتلك الطاقة

ويكون المقابل النقدي او نقديًا واالخير هو الغالب في هذه العقود،  او بطريق المقايضة (2)عينياً 

                                                           

( من قانون التجارة المصري على: " يلتزم المستورد بدفع مقابل التكنولوجيا 82( من المادة )1نصت الفقرة ) ((1
والتحسينات التي تدخل عليها في الميعاد والمكان المتفق عليهما". كذلك ينظر: احمد بركات مصطفى، العقود 

، مركز نشر وتوزيع الكتاب 1، ط1999( لسنة 17م )التجارية وعمليات البنوك، دراسة في قانون التجارة رق
 .58، ص2006الجامعي، جامعة اسيوط، مصر، 

تلجأ الشركات الناقلة لتكنلوجيا الطاقة المتجددة الى المقابل العيني عندما ترغب في الحصول على ميزة  ((2
ات متعددة الجنسية احيانًا ان احتكارية لتنافس بها غيرها سواء من الشركات االجنبية او المحلية، فترى الشرك
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المشروع او بشكل دفعات دورية، ويصار الى االسلوب االول عندما  اما مبلغًا اجماليًا يدفع لشركة
دفع مبلغ يتفق  المستفيد( ليكون contral de en mainيكون العقد باسلوب تسليم المفتاح )
التي يقوم بها المستثمر مثل المعرفة الفنية والرسومات  كافة عليه بصورة جزافية ويشمل االيرادات

 .(1)دريب والمساعدة الفنيةواآلآلت والتركيبات والت

اما االسلوب الثاني وهو االكثر انتشارًا كما بينا سابقًا عند بحث المحل فيكون المقابل فيه        
على دفعات يتفق عليها، وبكل االحوال فان هذا االلتزام من االلتزامات  دفعات دورية تدفع بصيغة

 .(3)للعقود ذات الصلةلقوانين المنظمة ، كذلك ا(2)التي يحرص االطراف على تثبيت تفاصيلها

ام في حال التز ، و (4)رسوم يتم تقاضيها من المستهلكين مباشرةً  صيغةقد يتخذ المقابل و       
بالكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، وتقاضي رسوم  شركة المشروع بتزويد المستهلك

الرسم وهو االسلوب المتبع في عقود التزام التجهيز بالطاقة الكهربائية، ويعد الشرط المتعلق ب
وشركة المشروع  شروط الالئحية التي تتولى الدولة )المستفيد(المرافق العامة من قبيل ال

ضوابط ، وتكون حريتهم في تحديده تكون مقيدة بأمرين: النص التشريعي الذي قد يحدد (5)تحديده

                                                                                                                                                                      

كمقابل عيني للمحافظة على بقائها قوية. د. حمد عبده اسماعيل، الشركات الحصول على الميزة االحتكارية =
المتعددة الجنسية ومستقبلها في الدول النامية مع اإلشارة الى مصر، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، 

 .79، ص1986جامعة عين شمس، 
د. محسن شفيق، عقد تسليم مفتاح نموذج من عقود التنمية، محاضرات القيت على طلبة بدبلوم القانون  ((1

 .58، ص1982جامعة القاهرة، -الخاص، كلية الحقوق 
ا هو الحال بالنسبة للعقد المبرم فعلى سبيل المثال حرص الطرفان على االشارة الى ضمانات دفع المقابل كم ((2

( من المادة )ثانيًا( )التزامات الفريق 4مع شركة ابو ظبي لطاقة المستقبل المشار له فيما سبق، إذ نصت الفقرة )
االول( على: " يقدم الطرف االول ضمان دفع صادر عن وزارة المالية )او اي هيئة حكومية معادلة( في 

 االلتزامات المالية للطرف االول". جمهورية العراق، من اجل ضمان
( من قانون التجارة المصري على: " يجوز ان يكون المقابل مبلغًا اجماليًا 82( من المادة )2( نصت الفقرة )4)

 يؤدى دفعه واحدة او على دفعات متعددة...".
 .119مصطفى عبد المحسن الحبشي، مصدر سابق، ص ((4
من قانون تحفيز انتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة المصري ( 2نصت الفقرة )د( من المادة ) ((5

على: " يكون للمستثمرين الحق في التعاقد مباشرة مع المستهلكين لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر 
ن تحديد االسعار الطاقة المتجددة وذلك باستخدام شبكات النقل والتوزيع وفقًا للسعر والمدة المتعاقد عليها"، ويكو 

، إذ نصت المادة )االولى( منه على: " تحدد اسعار 2014( لسنة 1947بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )
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المستهلكين، اي توحيد المعاملة بين المنتفعين احترام مبدأ المساواة في الرسم بين و ، ذلك التحديد
 .(1)عند تماثل الظروف

ان اعتماد هذا االسلوب في تسديد المقابل ال يتالئم مع طبيعة عقود الطاقة  ونالحظ      
ن ثم نقل ملكيته وقد ال المتجددة، الن شركة المشروع تكون متعهدة بإنشاء المشروع وتشغيله م

ز المستهلكين بالطاقة مقابل رسم محدد لتسديد مستحقات شركة التشغيل وتجهي تكفي مدة
المتعاقدة للمشروع بعد تسلمه من شركة المشروع يختلف من  نالحظ ان إدارة الدولةشروع، و الم

للمرافق العامة بما فيها تقاضي  مات الطرفين، إذ ان ادارة الدولةحيث الطبيعة القانونية إللتزا
م بالنصوص الخاصة بالعقود اإلدارية، فعلى سبيل المثال يكون رسوم الخدمات المقدمة محكو 

لإلدارة حرية تغيير سعر رسم الخدمة، في حين ان عقود الطاقة المتجددة محكومة بقاعدة العقد 
 شريعة المتعاقدين.

بدفع المقابل وارتباطًا بالرسوم ث في التزام المستفيد وما يجدر الوقوف عنده ونحن نبح     
اخذت بها  التيغذية هو سياسة من سياسات الدفع تعرف بـتعريفة الت المذكورة انفاً يها المشار ال

معها على  تعاقدمتمثلة باإلدارة التي  )المستفيد( التي تقوم بموجبها الدولة، و (2)تشريعات عدة

                                                                                                                                                                      

شراء الطاقة الكهربائية المصرية لنقل الكهرباء، او لشركات توزيع الكهرباء من محطات انتاج الكهرباء =
 د معها بنظام تعريفة التغذية...".المستخدمة لمصادر الطاقة المتجددة التي سيتم التعاق

 .283الياس ناصيف، مصدر سابق، ص ((1
والخاص بترويج نشر  2004( لعام 1425ومن تلك التشريعات التشريع الجزائري في القانون رقم ) ((2

استعماالت الطاقة المتجددة، والذي حدد فيه تعريفة شراء الطاقة المنتجة من المستثمر والتي تختلف باختالف 
التكنولوجيا المستعملة في انتاج الطاقة ونسبة مساهمة المصادر المتجددة للمكون الحراري والذي نص في بعض 

 بنوده على تسعيرة الطاقة المتجددة من مصادر الطاقة المتجددة المختلفة وكما يأتي:
 *الطاقة الكهربائية المنتجة من نظم مزدوجة )شمسية/حرارية(.

عن نظيرها االحفوري، بشرط اال تقل مساهمة المكون  %200وات ساعة المنتج بنسبة تعريفة الكيلو زيادة  - 
 من اجمالي الطاقة المنتجة. %25الشمسي عن 

عن نظيرها االحفوري، اذا تراوحت مساهمة المكون  %180زيادة تعريفة الكيلووات ساعة المنتج بنسبة  -
 من اجمالي الطاقة المنتجة. %25الى  %20الشمسي من 

عن نظيرها االحفوري، اذا تراوحت مساهمة المكون  %160زيادة تعريفة الكيلووات ساعة المنتج بنسبة  -
 من اجمالي الطاقة المنتجة. %20الى  %15الشمسي من 
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تحديد لكل وحدة طاقة يتم انتاجها من مصدر متجدد، وتعرف سياسة تعريفات التغذية بأنها: 
القيمة المحددة والسعة المتغيرة، إذ ال يشترط القانون انتاج كمية محددة من الطاقة  سياسة

على قوى السوق في تحديد كمية الطاقة المنتجة اعتمادًا على جاذبية  ُيعتمدالمتجددة ولكن 
تحفيز قانون بشأن  جمهورية مصر ( من قرار رئيس1عرفت في المادة )، و (1)االسعار المقدمة

بأنها: " السعر المعلن مسبقًا لشراء الكهرباء من رباء من مصادر الطاقة المتجددة انتاج الكه
  مصادر الطاقة المتجددة بموافقة مجلس الوزراء لتشجيع انتاج الكهرباء من مصادر متجددة".

غير المتجددة، مما  بتلك الممنوحة للطاقة من المصادروتكون تلك التعريفة مرتفعة مقارنًة        
، ويكون هناك (2)دفع المقابل للمستثمر من تلك التعريفات ويحقق له العائد المناسب يضمن

 دفعولدة على سبيل المثال من طاقة الرياح او الشمس او الطاقة الجوفية، ليتتعريفة للكهرباء الم
: االولى مباشرة يسددها المستهلك، (3)وسيلتين عن طريقالمقابل للمستثمر المقابل الذي يغطى 

ا الثانية فهي وسيلة غير مباشرة عن طريق فرض ضرائب رسوم على الطاقة التقليدية ام
 لصالح الطاقة المتجددة.)االحفورية( 

                                                                                                                                                                      

عن نظيرها االحفوري، اذا تراوحت مساهمة المكون الشمسي  %14زيادة تعريفة الكيلووات ساعة المنتج بنسبة  -
 اجمالي الطاقة المنتجة. من %15الى  %10من 

عن نظيرها االحفوري، اذا تراوحت مساهمة المكون  %100زيادة تعريفة الكيلووات ساعة المنتج بنسبة  -
 من اجمالي الطاقة المنتجة. %10الى  %5الشمسي من 

 * الطاقة الكهربائية المنتجة من الخاليا الشمسية )الطاقة الشمسية المباشرة(.
 عن نظيرها االحفوري. %300يلووات ساعة المنتج بنسبة زيادة تعريفة الك -

 *الطاقة الكهربائية من الرياح.
 عن نظيرها االحفوري. %300زيادة تعريفة الكيلووات ساعة المنتج بنسبة  -

( منه على: 8والذي اشار في الفقرة )أ( من المادة ) 2012( لسنة 13كذلك قانون الطاقة المتجددة االردني رقم )
بيع الطاقة الكهربائية المولدة من منشآت الطاقة المتجددة المرخصة وفق احكام هذا القانون الى المرخص " يتم 

له بالتزويد بالجملة او المرخص له بالتزويد بالتجزئة بموجب اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية المبرمة وفق احكام 
 هذا القانون".

لالستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه  مجيد احمد ابراهيم، التنظيم القانوني ((1
 .83، ص2015مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة الموصل، 

، مركز االمارات للدراسات االستراتيجية، 1د. محمد مصطفى الخياط، هيكلية قوانين الطاقة المتجددة، ط ((2
 .61، ص2011

 .83، صمجيد احمد ابراهيم، مصدر سابق ((3



88 

 

 

وسيلة ضمان لشركة  تعدّ سياسة التعريفة لدفع المقابل مزايا عدة منها: انها وان إلعتماد        
ن قيمة شراء تجددة، إذ تكو المشروع او المستثمر في انتاج اي طاقة من مصادر الطاقة الم

( سنة كفيلة الستعادة المستثمر ما 20منية طويلة فعلى سبيل المثال )ز الطاقة مضمونة لمدة 
انها تمكن المستثمر من الحصول على تمويل بصورة ايسر ذلك ان ، و (1)ُأستثمر في المشروع

ة خاصة تلك التي الدخل متوقع، كذلك امكانية تشجيع نمو نوعيات معينة من الطاقة المتجدد
 .(2)تعريفة اكثر تميزاً  ُتمنحت المتطورة اذا تكنولوجياتعتمد على ال

، اال (3)انه وعلى الرغم من المزايا المهمة التي يقدمها اسلوب او سياسة التعريفة ونالحظ      
ن اال وهو عدم قدرة المواط حاليًا قد يواجه معوق مهم ورئيس ان اتباع هذا االسلوب في العراق

سيما الطاقة مصادر الطاقة المتجددة وال )المستهلك( من تسديد مقابل الطاقة المنتجة من
 بعّدها المشكلة االبرز في العراق.الكهربائية 

 الفرع الثاني

 االلتزام بسرية المعلومات المتعلقة بعقود الطاقة المتجددة

الطاقة المتجددة الى الطرف  ولوجياتكنهو االلتزام بنقل  المستثمر إذا كان من بين التزامات      
معرفة الفنية بالحفاظ على سرية ال المستثمر المستفيد الذي تعاقد مع لتزماالخر، ففي المقابل ي

                                                           

على: " تكون هذه االسعار  2017( لسنة 1947نصت المادة )ثانيًا( من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) ((1
( خمسة وعشرين عاما تعاقديًا بالنسبة للطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة الشمسية، 25ثابتة لمدة )

تجة من محطات الرياح، وذلك طبقًا التفاقية شراء الطاقة ( عشرين عامًا بالنسبة للطاقة الكهربائية المن20ولمدة )
 الكهربائية التي توقع بين طرفي االتفاقية باالسعار الواردة بهذا القرار".

، بحث منشور على 2008د. محمد مصطفى الخياط، ماجد كرم الدين، سياسات الطاقة اقليميًا وعالميًا،  ((2
 مساءًا. 5:13الساعة  1/5/2022يخ اخر زيارة في تار  www. Energyandeconomy.comالرابط: 

( والتي Renewable Portfolio Standardالى جانب سياسة التعريفة توجد سياسة الكوتا او تسمى بـ ) ((3
تلزم الدولة فيها الشركات العاملة في قطاع الكهرباء ان تنتج نسبة معينة من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة 

ال تعرضت للغرامات، اما دفع المقابل بموجب هذه السياسة فال يحدد مسبقًا كما هو الحالة بسياسة المتجددة وا
تعريفة التغذية بل يترك التقدير الى طبيعة العرض، وما يميز سياسة الكوتا هو خلق التنافسية بين الشركات 

ب في فائدة المستهلكين والتحكم في إلنتاج الكهرباء من الطاقة التنافسية مما يسهم في خفض االسعار مما ينص
معدل نمو السوق بما يسمح بالتخطيط لقدرات النقل وكذلك كمية الطاقة الالزمة للمحافظة على اتزان الشبكة. د. 

 .12محمد مصطفى الخياط، ماجد كرم الدين، مصدر سابق، ص
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وظهر اصطالح المعرفة الفنية  تكنولوجيامن هذا العقد، وتمثل تلك المعرفة محل الالتي تلقاها 
وهي التطبيق العملي  (1)(Know howالول مرة في الواليات المتحدة االمريكية بمسمى )

، او هي تطبيق (2)لالبحاث العلمية والوسيلة للحصول على افضل التطبيقات لهذه االبحاث
 .(3)اسلوب او طريقة معينة لتحسين االنتاج او لصنع انتاج جديد او تقديم خدمة ما

تتصف بخصائص اع، و ي شأنها شأن براءة االختر وتتسم المعرفة الفنية بطابع المال المعنو       
تحدد بداللة المنفعة الصناعية المنتمية اليها شأنها شأن السير الصناعي، ومن ثم تكون المعرفة 
الفنية بهذا الطابع وتلك الخصائص وسيلة جديدة من وسائل التكنيك الصناعي متى ما احتفظ بها 

ن مصلحة في توفير مالكها سرًا او لم يتعدى حد معرفتها االطراف المتعاقدة، لما لذلك م
  . (4)الحماية

ولم ينظم المشرع العراقي االلتزام بسرية المعلومات المتعلقة بهذه العقود وهو ما يعّد امرًا      
، ذلك ان المعرفة الفنية هو محل (5)طبيعيًا لخلو التشريع العراقي من تنظيم عقود نقل التكنولوجيا

ن االستثمار في اقليم كوردستان العراقي لاللتزام في حين تطرق قانو ، (6)عقد نقل التكنولوجيا
                                                           

ي لحمايتها، دراسة في القانون نقاًل عن: د. وفاء جالل محمدين، فكرة المعرفة الفنية واالساس القانون ((1
. د. ماجد عمار، عقد نقل التكنولوجيا، دار 17، ص1995االمريكي، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 

. د. عبد الهادي يوسف االكياني، النظام القانوني لعقود نقل 111النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر، ص
 .28، ص1989الخاص، دون مكان ودار نشر، التكنولوجيا في مجال القانون الدولي 

 .313، ص1983د. صداح الدين الناهي، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، دار الفرقان، عمان،  ((2
(3) Alexis Jacquemin، Transferts de technologie et structures juridiques adaptees in: 
Revue d'économie industrielle. Vol. 20. 2e trimester 1982، p80.  

 .157د. سميرة حسين محيسن. مالك جابر حميدي، مصدر سابق، ص ((4
( من القانون المدني ان االموال المعنوية 70/1جسد المشرع العراقي المعرفة العلمية عندما ذكر في المادة ) ((5

ممكن ان ترد محاًل لعقد نقل هي التي ترد على شيء غير مادي كحقوق المؤلف والمخترع وهي بذات الوقت 
 التكنولوجيا.

هناك من يذهب الى ان محل عقد نقل التكنولوجيا اصبح يقتصر على نقل المعارف الفنية من المورد الى  ((6
المستورد، وان هذه المعارف يمكن ان تتعلق بما اصطلح على تسميته بتكنولوجيا االنتاج واالستعمال او 

ل التنظيم واإلدارة. ينظر في هذا الرأي: د. فاروق احمد زاهر، القانون التجاري تكنولوجيا الخدمات التي تشم
االموال التجارية، دار -التاجر-نظرية االلتزامات التجارية -المصري، الكتاب االول، مقدمات في القانون التجاري 

عقد الترخيص  . حسن علي كاظم، تسوية المنازعات الناشئة عن365، ص2005النهضة العربية، القاهرة، 
 .103، ص2005الدولي، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 



90 

 

 

( منه على: " يتمتع المستثمر بحسب هذا القانون بحقه في 7( من المادة )9ونصت الفقرة )
االحتفاظ بسرية المعلومات الفنية واالقتصادية الخاصة بالمشروع وحفظ المبادرات االستثمارية 

ليمات المعمول بها في االقليم، ويعاقب كل من يفشي وذلك طبقًا الحكام القوانين واالنظمة والتع
اية معلومات تكون بحوزته بحكم وظيفته وتتعلق بالمبادرة االستثمارية والجوانب الفنية او 
االقتصادية او المالية للمشروع بموجب القانون"، وبكل االحوال فأن اساس التزام المستفيد بسرية 

متجددة يجد اساسه في االتفاق متى ما تم تضمين عقد الطاقة المعلومات المتعلقة بعقود الطاقة ال
 .(1)االلتزام صراحةً 

( 1نصت الفقرة ) ضمن قانون التجارة، االلتزامفي حين نجد ان المشرع المصري قد نظم      
في شأن نقل التكنلوجيا  1999( لسنة 17رقم )( من قانون التجارة المصري 83من المادة )

ورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التي يحصل عليها وعلى سرية على: " يلتزم المست
سأل عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن إفشاء هذه السرية سواء ويُ  التحسينات التي تدخل عليها

وكذلك يلتزم المورد بالمحافظة  – 2 .وقع ذلك في مرحلة التفاوض على إبرام العقد أو بعد ذلك
خلها المستورد وينقلها إليه بموجب شرط في العقد ، ويسأل المورد على سرية التحسينات التي يد

 ".عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن إفشاء هذه السرية

لم يثير حماية المعرفة الفنية في الواليات المتحدة اي صعوبة او اما القانون االمريكي، ف       
المعرفة الفنية  عدّ ي ذلك الفقه ويؤيده ف اء قد استقر في حماية هذه المعرفةخالف ذلك ان القض

، إذ تأثر القضاء االمريكي في بناء احكامه على الكثير من (2)عموما هي احد اشكال الملكية
( من مدونة المبادئ القضائية عن الفعل الضار لسنة 757النظريات منها ما ورد في القسم )

ص الغير بدون حق، يكون والتي جاء فيها: " كل من يفشي او يستعمل سرًا تجاريًا يخ 1939

                                                           

( من الفقرة )الخامسة( )االنهاء( من العقد المبرم بين وزارة الكهرباء العراقية وشركة توتال 8نص البند ) ((1
ين من الباطن والمستثمرين انيرجي على: " يجب على كل طرف، وعليه التأكد من ان المقاولين والمقاول

والموظفين والوكالء وكل من خلفائهم المعتمدين والمتنازل لهم، يحتفظون بسرية جميع الوثائق والمعلومات 
االخرى سواء كانت تقنية او تجارية والتي تكون ذات طبيعة سرية المقدمة اليها من قبل او نيابة عن الطرف 

 االخر فيما يتعلق بالمشروع...".
قاًل عن: سالم منعم مشعل، الحماية القانونية للمعرفة الفنية، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، ن ((2

 .117، ص1998جامعة النهرين، 
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مسؤواًل قبل صاحب السر اذا كشف السر باساليب غير سوية او كان افشاء السر او استعماله 
يشكل خرقًا للثقة التي اودعها فيه الغير عندما افضى اليه بالسر"، فكان النص له اثر بالغ في 

 .(1)يات المتحدة االمريكيةارساء نظرية الملكية الحديثة كوسيلة لحماية المعارف الفنية في الوال

اما في حال عدم تضمين العقد االلتزام فيجده في التشريعات التي نظمت االلتزام في         
( من 83( من المادة )1لفقرة )استنادًا ل حال تنظيمه كما هو الحال بالنسبة للمشرع المصري 

بالحفاظ على المعلومات التي قد الزم مستورد الطاقة ف المذكورة آنفًا،قانون التجارة المصري 
التي  على الدولة انفاً  المذكورزام وبحسب النص حصل عليها بمناسبة العقد، وال يقتصر هذا االلت

، وهي المرحلة (2)معها وقت ابرام العقد، بل يمتد الى كل من شارك في مرحلة التفاوض تعاقد
بمكاتب او متخصصين  تكنولوجياالالتي تزداد بها مشكلة االلتزام بالسرية كلما استعان متلقي 

 .(3)وتقدير قيمتها تكنولوجيالفحص ال

ان االلتزام من نص قانون التجارة المصري  المذكورة انفاً وما يالحظ ايضًا على المادة        
له في  ُأشيربسرية هذه العقود ال يشمل الطاقة فحسب بل التحسينات التي ُتدخل عليها، وهذا ما 

التي نصت على: " وكذلك يلتزم المستورد بالمحافظة على انفًا  المذكورهلمادة ( من ا2الفقرة )
 وبالسياق نفسهسرية التحسينات التي يدخلها المورد وينقلها اليه بموجب شرط في العقد..."، 

، او يكون (4))الباب الخاص بالطاقة المتجددة( المعدل جاءت نصوص قانون الكهرباء المصري 

                                                           

نقاًل عن: محمد غسان صبحي العاني، االخالل بالتزام السرية في عقد نقل التكنولوجيا، رسالة ماجستير  ((1
 .35-34، ص2016االوسط،  مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة الشرق 

د. قاسم جميل قاسم، نقل التكنولوجيا وعملية التنمية، المنظمة العربية للعلوم االدارية، جامعة الدول العربية،  ((2
 .73دون تاريخ نشر، ص

. حمدي محمود بارود، نحو 62د. محسن شفيق، نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية، مصدر سابق، ص ((3
ف قانوني جديد لمفاوضات العقد الطبيعية العقدية واثارها، دراسة تحليلية تأصيلية، مجلة جامعة إرساء تكيي

 .738، ص2010، غزة، 1، العدد12االزهر )سلسة العلوم االنسانية(، المجلد
( من قانون الكهرباء المصري على: " تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء اعداد تقرير 36نصت المادة ) ((4
 نوي عن تأمين التغذية السنوية يتضمن االستهالك باغراضه المختلفة ومتابعة توازن االنتاج واالستهالك...".س
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نية التلزمات العقد للمحافظة على مصلحة المستثمر وما يستلزمه مبدأ حسن االساس في فكرة مس
 .(1)في التنفيذ

م بتحقيق نتيجة، فال انقسم الفقه في تحديد طبيعة االلتزام، فهناك من يذهب الى انه التزا      
من مسؤوليتها ان بذلت العناية المعتادة في المحافظة على سرية المعلومات  يعفى المستفيد

ال المطلوبة ما لم يكن سبب االفشاء المتعلقة بعقود الطاقة المتجددة، بل عليها ان تحقق النتيجة 
، في حين هناك من يذهب الى القول بانه التزام ببذل عناية ال (2)يرجع الى الدولة المضيفة

ان  حظ، ونال(3)تحقيق نتيجة، فتنتفي المسؤولية بمجرد بذل العناية الالزمة للحفاظ على السرية
ي عقد الطاقة فصيغة االلتزام الذي ورد  باستعراضتحديد طبيعة هذا اللتزام يتضح اكثر 

واال فأن المسألة تترك لتقدير الجهة التي عرض  هالمتجددة او النص الذي ورد فيه حال تنظيم
 امامها النزاع.

ومات المرتبطة بعقود بسرية المعل ملتزم حول المدة التي يبقى فيها المستفيد المتعاقد اما     
الطاقة المتجددة فقد كان الفقه مختلفًا في ما يتعلق بشأنها، فبينما هناك من يذهب الى ان االلتزام 

، هناك من يذهب الناس كافةبالسرية ينبغي ان يبقى قائمًا حتى تصل تلك المعلومات الى علم 
بنص القانون وان الذهاب الى غير  مغي ان يكون محددًا سواء بالعقد االى ان االلتزام بالسرية ينب

  .(4)القائم على السرعة تكنولوجيالذلك يعّد مغاالة وهو ما ال يتناسب مع التطور 

                                                           

يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة  -1( من القانون المدني العراقي على: " 150نصت المادة ) ((1
زام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضًا ما هو وال يقتصر العقد على الت -2تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 

 من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة وبحسب طبيعة االلتزام".
. د. 86، ص1984د. محسن شفيق، نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة،  ((2

، 2000اسة تأصيلية تحليلية مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، رجب كريم عبد االله، التفاوض على العقد، در 
، 2010، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 1. د. بشار محمد االسعد، عقود الدولة في القانون الدولين ط470ص
 .309ص
االردن، -مان، دار وائل، ع1د. نداء كاظم محمد جواد المولى، االثار القانونية لعقود نقل التكنولوجيا، ط ((3

 .175، ص2003
لتفاصيل اكثر حول الخالف الفقهي المتعلق بشأن مدة االلتزام بالسرية يراجع: صالح مهدي كحيط، شرط  ((4

، 2011الثبات التشريعي في عقد االستثمار االجنبي، رسالة ماجستير مقدم الى كلية القانون، جامعة كربالء، 
 .121ص
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 الفرع الثالث

 االلتزام بالتعاون 

الذي يقع على عاتق الدولة )المستفيد( وهو دفع المقابل وعلى  الى جانب االلتزام الرئيس     
ن دفع المقابل وعة من االلتزامات االخرى التي ال تقل اهمية عالنحو المفصل انفًا، هناك مجم

بااللتزام بالتعاون وذلك ان مضمونها جميعًا ينصب في معنى واحد هو  التي ذهبنا الى تسميته
التعاون مع شركة المشروع في تنفيذ عقود الطاقة المتجددة، وسنبحث هذه االلتزامات في فقرات 

 مستقلة وعلى النحو اآلتي:

جميعها : يقع على عاتق الدولة ان تنفذ بنود عقد الطاقة المتجددة م المشروعيلتزام بتسلاال -1
م الموقع الذي ستنفذ عليه شركة المشروع مشروعها الذي يتلك البنود هو تسل ولعل ابرز

  .(1)الطاقة منه ُتنتجسوف 

وفقا للقانون والعرف من تراخيص الزمة ومستلزماته  كافة وتسليم الشركة متعلقات التنفيذ      
وطبيعة االلتزام، وتقوم الدولة بنقل حيازة العقار الذي سيقام عليه مشروع الطاقة المتجددة وُينظم 

ثبات عند إعادة المرفق المحضر بذلك يثبت فيه حالة الموقع وقت التسليم، مما يسهل عملية ا
 .(2)ومقاساتهالى الدولة، وغالبًا ما يتضمن عقد الطاقة تعيين حدود المشروع 

مدة  فيوفي حال عدم االتفاق عليه يكول التسلم  االلتزام باستالم المشروع عند االنتهاء:  -2
معقولة، وليس للدولة ان تتأخر عن تنفيذ هذا االلتزام بمدة تزيد عن الحد المعقول، ومتى 
ما كان هناك خالف حول هذه المدة بين الدولة وشركة المشروع، يكون مناط الفصل 

                                                           

ستثمار المصري الفصل السادس )تخصيص العقارات الالزمة إلقامة ( من قانون اال55نصت المادة ) ((1
للمستثمر الحق في الحصول على العقارات الالزمة لمباشرة نشاطه أو التوسع المشروعات االستثمارية( على: " 

فيه، أيا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته في رأس المال، وذلك مع مراعاة القواعد الخاصة ببعض العقارات 
واقعة في المناطق الجغرافية التي تنظمها قوانين خاصة، وذلك إما من خالل الجهة صاحبة الوالية على ال

العقارات وفقا للقواعد المنصوص عليها في قوانينها ولوائحها بعد اإلعالن عنها، أو من خالل الهيئة وفقا ألحكام 
 ".رف المنصوص عليها في هذا القانون التص

 .63لشرمان، مصدر سابق، صمنذر يوسف محمد ا ((2
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تحديدها لحل النزاعات الناشئة عن تنفيذ عقد  على ا متروك للجهة التي اتفق الطرفانفيه
 .(1)الطاقة المتجددة

توفير الحماية الكافية للمشروع: تلتزم الدولة تجاه المستثمر بتوفير الحماية الكافية على  -3
ما لهذا تسن في سبيل ذلك التشريعات التي تكفل توفير تلك الحماية، ل ولها اناراضيها، 

االستثمار من اثر عام وخاص، فاالثر العام ان التزام الدولة في توفير الحماية لتلك 
المشاريع له اثر ايجابي على تشجيع شركات المشروع على االستثمار في مجاالت عقود 

سيما بالنسبة للبلدان التي ال تضمن قوانيها توفير تلك الحماية، والالطاقة المتجددة، 
 لمتعلقة بالمخاطر السياسيةالخيرة الحماية على مستوى االمن او المسائل اونقصد بهذه ا

 .(2)وغيرها

ؤمن على ان تلقانون العراقي فأنه لشركة المشروع وفي ما يتعلق بتأمين المشروع وبحسب ا     
  .(3)المشروع لدى اي شركة تأمين وطنية او اجنبية بحسب قانون االستثمار العراقي

فقد نص في  توتال انيرجي رنيوبال وشركةالعراقية قد المبرم بين وزارة الكهرباء اما الع       
( من البند )اواًل( من الملحق الرابع )تنفيذ المشروع من قبل الطرف الثاني والطرف 6الفقرة )

وفر، الحماية واالمن داخل االول( على: " الطرف الثاني مسؤول في المقام االول، ويجب ان ي
 .(4) ."الموقع..

                                                           

حامد ماهر محمد، النظام القانوني لعقود االنشاء والتشغيل واعادة المشروع، دار النهضة العربية، القاهرة،  ((1
 .123، ص2005

( من الملحق الرابع )تنفيذ المشروع من قبل الطرف االول والطرف الثاني( من العقد 1/6نصت المادة ) ((2
هرباء العراقية وشركة توتال انيرجي المذكور فيما سبق على: " ... ويكون الطرف االول، من المبرم بين وزارة الك

خالل السلطات الحكومية ذات الصلة، مسؤوال عن تأمين محيط المواقع بنفس الطريقة التي يحافظ بها الطرف 
 االول والسلطات الحكومية ذات الصلة على االمن العام في العراق...".

( من قانون االستثمار العراقي المعدل على: " يحق للمستثمر االجنبي 11( من المادة )4قرة )نصت الف ((3
التأمين على المشروع االستثماري لدى اي شركة تأمين وطنية او اجنبية يعدها مالئمة"، اما المشرع المصري فقد 

واآلالت والمعدات ضد جميع ( على: " يلتزم المستثمر بالتأمين الشامل على المباني 43نص في المادة )
 الحوادث والمخاطر التي تنشأ عن مزاولة النشاط المرخص به...".

( من المادة )الرابعة( )تنفيذ المشروع من قبل الطرف الثالث والطرف االول( من العقد المبرم 6نصت الفقرة ) ((4
او شركة المشروع مسؤولة بشكل  مع شركة ابو ظبي للطاقة المستقبلية المذكور سابقًا على: " الطرف الثالث
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كأصل  ايضاً  شركة المشروع التأمين هو مسؤوليةفي الواليات المتحدة االمريكية فان  اما      
، تحمل المسؤولية العامة والتأمين على الممتلكاتوي منفذ المشروع المخاطريتوقع  يجب أنف ،عام

ت إضافية يمكن إعطاء اعتباراوبحسب السياسة االمريكية في اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة 
، وسياسات معادلة الممتلكات والمخاطر بالموقع لمخاطر الخاصةا عناألسعار تحديد لسياسات 

 تغطية المخاطر من شركة المشروعفإن  ومن ثم ،البيئية بما في ذلك الظروف الموجودة مسبقا
 .(1)لتضاف الى المقابل تكلفتها ُتحتسب

حوال  لتعاون جاد من قبل المستفيد من تكنولوجيا واخيرًا ان المستثمر بحاجة في جميع اال       
الطاقة المتجددة، وتبدا تلك الحاجة من لحظة ابرام العقد الى ما بعد انتهاء العالقة العقدية، 
وعالوة على ما تم ذكره من اوجه التعاون هناك اوجه اخرى ابرزها احترام المستفيد لتعليمات 

محل البحث  بطريقة تتفق مع الغاية منه ينبغي ان ُيبصر  االستخدام، والغرض منه، فلتنفيذ العقد
صادر الطاقة المتجددة مالمستثمر باحتياجاته بدقة ويبدي تعاونه في تلقي الطاقة المنتجة من 

 .(2)ويراعي في استخدامها تعليمات المستثمر

 المطلب الثاني

 متطلبات تطوير االستثمار في مجال الطاقة المتجددة

، لذا فأن السعي ستثمار في عقود الطاقة المتجددة من ضروريات الحياة المعاصرةيعّد اال       
، وألجل تسليط الضوء على ينبغي ان يكون من اولويات الدول االستثمار في هذا القطاع الى

سم البحث في هذا المطلب على ثالثة متطلبات تطوير االستثمار في مجال الطاقة المتجددة سنق
                                                                                                                                                                      

اساسي عن الحماية واالمن داخل الموقع )المواقع( يكون الطرف االول، من خالل السلطات الحكومية ذات =
الصلة، على نفقته الخاصة، مسؤواًل عن تأمين محيط الموقع )المواقع( في المسار العادي للحفاظ على االمن 

 العام...".
(1) Power Purchase Agreement Checklist for State and Local Governments، op.،cit، 
p8. Boylston، P. (June 13، 2008). Transcript from conference call presentation 
“Navigating the Legal، Tax and Finance Issues Associated with Installation of 
Municipal PV Systems”، hosted by Stoel Rives LLP and the National Renewable 
Energy Laboratory (NREL).  

 .45خديجة بلهوشات، مصدر سابق، ص ((2
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لبحث المتطلبات القانونية، اما الفرع الثاني فهو مخصص لبحث  ، نخصص االولفروع
، اما الفرع الثالث فهو مخصص لبحث المتطلبات المتطلبات االقتصادية والمؤسساتية

  االجتماعية.

 الفرع االول

 المتطلبات القانونية

الرتقاء به الطاقة المتجددة في العراق ال يمكن ا عقود ان تطوير سياسة االستثمار في مجال     
، وان التنظيم المباشر والخاص اقع االستثمار فيهو مع م تالءتما لم تتوافر جملة من متطلبات 

لهذه العقود هو اهم واولى تلك المتطلبات، فتحديد اطار قانوني واضح لعقود الطاقة المتجددة هو 
ويتضمن الحوافز ضرورة ألي دولة تسعى الى تطوير استثمارها في هذا المجال ينظم تلك العقود 

، وما دام المشرع العراقي سن قانون (1)وتقديم كافة االمتيازات للمستثمرين الجاذبة لالستثمار فيها
خاص بالبيئة كان االجدر ان يتم سن قانون خاص بالطاقة المتجددة بعدها الطاقة البديلة 

لبيئة، فاستعمال الطاقة الصديقة للبيئة، فهناك ترابط وثيق بينهما الن كالهما يهدف الى حماية ا
المتجددة هي الوسيلة المثلى للحفاظ على سالمة البيئة من الملوثات المنبعثة من استعمال الوقود 

 .(2)االحفوري 

باستثناء ما تم ذكره سابقًا ال يوجد الى اليوم تشريعات خاصة بدعم مشاريع وفي العراق و          
تقباًل، فالتشريع قد يكون احد االسباب التي تؤدي الى الطاقة المتجددة وهو ما نأمل ان يتوفر مس

بد ان االخفاق في تبني اي تقنية، وعليه فأن اي تطور نأمله في مجال الطاقة المتجددة ال 
مة قانونية ال سيما وان العراق قد انضم الى اتفاق باريس الملحق يصاحبه تطور قانوني او مالء

                                                           

على: " يتمتع المستثمر  2021( من مسودة قانون تنظيم الطاقة المتجددة العراقي لعام 16نصت المادة ) ((1
االعفاءات المنصوص عليها في قانون باالمتيازات المنصوص عليها في هذا القانون واالمتيازات والضمانات و 

 ".2006( لسنة 13االستثمار رقم )
 .141د. زكريا يونس احمد العزاوي، مصدر سابق، ص ((2
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، وان اصدار تشريعات لدعم الطاقة المتجددة (1)ن تغير المناخباتفاقية االمم المتحدة االطارية بشأ
م عد العامة التي في الغالب ال تالءينبغي ان يتسم التنظيم بالوضوح والثبات واالبتعاد عن القوا 

طبيعة تلك العقود، وان يكون هذا القانون غير متضارب مع سياسة االستثمار العامة في البلد او 
المشرع العراقي  فيذ سياسة االستثمار التي تبناهاة ليكون قادر على تنمع التشريعات ذات الصل

 .(2)في قانون االستثمار المعدل

اما في مصر، فكنا قد بينا ان مصر من بين الدول السباقة في اصدار التشريعات الداعمة      
الخاص  1986( لسنة 102، وقد اصدر قانون رقم )لمشاريع الطاقة المتجددة في الوطن العربي

والمعدل بقانون رقم  )إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة( بالطاقة المتجددة
هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتحفيز انتاج )تعديل قوانين  2022( لسنة 11)

من مصادر  رباءانتاج الكهتحفيز  قانون ، ومن اوجه الدعم التشريعي في مصر صدور الكهرباء(
الذي تضمن اعفاء منتج الكهرباء الستعماله الخاص او المشروعات ذات قدرة الطاقة المتجددة، 

، كذلك صدور كتاب دوري (3)ك.و( من ضرورة الحصول على التراخيص المقررة قانوناً  500)
، وما بائية المنتجة من الطاقة الشمسيةلدعم وتشجيع تبادل الطاقة الكهر  2013( لسنة 1بالرقم )

ذلك اال تجسيدًا لموقف الدستور المصري من ضرورة االستغالل االمثل لمصادر الطاقة 
 .(4)المتجددة

                                                           

تم االنضمام بموجب قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاق باريس الملحق باتفاقية االمم المتحدة  ((1
، منشور في الجريدة الرسمية )الوقائع العراقية( بالعدد 2020( لسنة 31رقم ) 1992االطارية لتغير المناخ لعام 

(4618.) 
( من قانون االستثمار العراقي المعدل على: " تشجيع االستثمارات ونقل 2نصت الفقرة )اواًل( من المادة ) ((2

 ويعها".التقنيات الحديثة لالسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته االنتاجية والخدمية وتن
( من القانون المذكور على: " يلتزم المستثمر الذي ينشأ محطة انتاج الطاقة الكهربائية من 4نصت المادة ) ((3

ك.و وانشاء شركة مصرية تسمى شركة المشروع طبقًا الحكام قانون  500مصادر الطاقة المتجددة تجاوز قدرتها 
 ضمانات وحوافز االستثمار المشار اليه...".

على: " ... كما تلتزم الدولة  2019المعدل في عام  2004( من الدستور المصري لعام 32المادة ) نصت ((4
بالعمل على االستغالل االمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز االستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق 

 بها...".
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العديد من التشريعات الفيدرالية لدعم االستثمار  أصدروفي الواليات المتحدة االمريكية،          
منها قانون  في مجال الطاقة المتجددة وعلى وجه الخصوص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،

الذي اشتمل على  2005ي ( الصادر فThe Energy Policy Actسياسة الطاقة االمريكية )
، كذلك قانون استقالل وامن الطاقة (1)حوافز ضريبية لحفظ مصادر الطاقة المتجددة وحفظها

انظمة  مل ميزة االعفاء الضريبي لمستعمليالذي ش 2007لعام  (2391المرقم ) االمريكي
اال انها نسبة غير ثابتة، فبحسب  %30الشمسية، وتحدد القوانين نسبة االعفاء مبدئيًا بـالطاقة 

قانون استقالل وامن الطاقة االمريكي تكون المنازل المثبت عليها انظمة الطاقة الشمسية ما بين 
تة معتمدة من شريطة ان تكون االنظمة المثب معفية من الضرائب كلها 2019هاية الى ن 2008

ة التصنيف الشمسي، كذلك بالنسبة لمنشآت الرياح  الصغيرة نسبة االعفاء الضريبي عليها شرك
لالنظمة  %26و 2019بالنسبة لألنظمة التي تدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية  %30تصل الى 

، فيالحظ ان اللجوء الى اسلوب االعفاء (2)2021وقبل  2019ما بين  الموضوعة في المدة
الى الطاقة المتجددة  االستعمالتحويل  الغاية منهيات المتحدة االمريكية الضريبي في الوال

 تدريجيًا. 

للطاقة المتجددة في الواليات المتحدة االمريكية مشروع قانون ًعد  ان وما يجدر االشارة له     
وعرض على الكونغرس ولم يصادق عليه الى االن وبحدود اطالعنا، يهدف الى  2021في عام 

 .(3)وبأقل سعر -ادر الطاقة المتجددةاي من مص–كبر كمية من الكهرباء النظيفة توفير ا

                                                           

(1) Alexandra B.Klass، Tax Benefita property Rights and Mandates: Considering the 
Future of Government Support for Renewable Energy، Journal of Environmental and 
Sustainability Law، Vol:20، issue:1، Art:4، 2013، p33.  

يكية زيارة لتفاصيل اكثر حول نسب االعفاء الضريبي لمنظومات الطاقة المتجددة في القوانين الفيدرالية االمر  ((2
 .http//programs. Desirous/system/program/detail/1235 الموقع: 

( من مشروع القانون على ان: " الواليات المتحدة االمريكية لديها رياح شاسعة، وطاقة 2المادة ) نصت (3)
عبر مختلف  منشرة على نطاق واسع -قابلة للتجديد. ب -شمسية، ورياح منسدلة، وموارد حرارية ارضية وهي: أ

عند نشرها ستعمل بشكل  -يمكن تسخيرها لتوليد الكهرباء في الواليات المتحدة. د -مناطق الواليات المتحدة.ج
 كبير على تقليل انبعاث الغازات الدفينة الضارة...".

 النص باللغة االنجليزية:
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االمر  المتجددة وتفتقر الدول النامية عمومًا ومن ضمنها العراق لوجود تنظيم عقود الطاقة       
الذي يجعل جودة وكفاءة العقود التي تبرمها تلك الدول خاضعة لنصوص متفرقة بين القوانين، 

لوائح والقوانين المعنية بالطاقة المتجددة ال ينعكس على االستثمار فيها فحسب بل يمتد وغياب ال
الى استهالك االفراد لها حتى ال يكون استعمال تلك الطاقات طوعي وخاضع لقوى السوق، 

، وقد اعدت (1)الطاقة المتجددة مستهلكين بتحسين كفاءتهم باستعمالفيكون من الصعوبة اقناع ال
 ، اال(2)ان ترى النور قريباً  نأمل  2021قانون تنظيم الطاقة المتجددة العراقي لعام  سودة حديثًا م
ان اصدار قانون لتنظيم الطاقة المتجددة في العراق ينبغي ان يكون شاماًل بمعنى ان ال  اننا نرى 

ارات في يكون قاصرًا على انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة بل يشمل انواع االستثم
توحي  (3)، على الرغم من وجود تسهيالت عدة تضمنتها المسودةكافة مجال الطاقة المتجددة

هو ما تحرص التشريعات على بوجود خطوات جدية في مجال النهوض بالطاقة المتجددة و 
 توفيره.

 على سبيل المثال تشترط بعض ومن التسهيالت القانونية لالستثمار في الطاقة المتجددة      
التشريعات امتالك شركة المشروع نسبة معينة من المشروع تكفل له السيطرة على إدارة المشروع 

 %50او ان تحدد له حد ادنى لهذا التملك مثاًل، فنجد ان القانون االمريكي قد حدد هذه النسبة بـ

                                                                                                                                                                      

The United States of America has vast winds, solar energy, downwinds, and 
geothermal resources, which are: A - renewable. B - is widely distributed across 
the various regions of the United States. C - can be harnessed to generate 
electricity in the United States. D- When deployed, it will greatly reduce the 
emission of harmful greenhouse gases... 

غزالني، االمن الطاقوي بين التحديات والرهانات، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ((1
 .158، ص2016ماي، الجزائر،  8جامعة 

جاء في االسباب الموجبة للمسودة: " لغرض تنظيم االطار القانوني لقطاع الطاقة المتجددة وتشجيع  ((2
ن والمستثمرين على استخدامها وزيادة اسهامها في مجموع الطاقة الكهربائية وحماية البيئة والمساهمة في المواطني

 مواجهة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة شرع هذا القانون".
نيًا: تلتزم على: " ثا 2021( من مسودة قانون تنظيم الطاقة المتجددة لعام 8نصت الفقرة )ثانيًا( من المادة ) ((3

الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بمنح حق مرور للمستثمر لمد خطوط الكهرباء الخاصة بربط محطات 
 انتاج الكهرباء لشبكات النقل او التوزيع في االراضي المملوكة للدولة او الجهات التابعة لها".
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، وال شك ان هكذا خطوة تسهم ليس في تشجيع االستثمار في (1)حد ادنى %10حد اعلى و
ل الطاقة المتجددة فحسب، بل ُيحفز المستثمر على حسن تنفيذ المشروع وإدارته لتملك نسبة مجا

 منه. 

ان تهيئة البيئة القانونية المناسبة لالستثمار في مجال الطاقة المتجددة ال يقتصر على         
، إذ امر مهم اصدار تشريعات جديدة فحسب، بل النظر في كل المنظومة القانونية في الدولة

م مع طبيعة لتعقيدات او النصوص التي ال تتالءتحمل التشريعات العامة في الدولة بعض ا
بعض االستثمارات، فمثاًل ضرورة االعفاء من بعض احكام القوانين المتعلقة باإلستيراد 

، الن البدء بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة انما يستلزم فسح المجال امام عمليات (2)والتصدير
من ستيراد لتلبية ما يحتاجه المشروع من سلع ومستلزمات واآلت وقطع غيار او وسائط نقل اال

 . (3)دون ان تقيد في سجل المستوردين مثالً 

كذلك االعفاء من قوانين الضرائب او الرسوم بشكل جزئي او كلي، ويكون ذلك وفقًا        
ز المستثمرين لالستثمار في هكذا مشاريع وترتيب اولوياتها وذلك لتحفي المستثمر )الدولة( لتوجه 

دون ان تضاف اعباء جديدة الى العبء االستثماري، وهناك من يرى امكانية ان تستهدف من 
 هذه االعفاءات النواحي اآلتية:

                                                           

لالستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، بحث  نقاًل عن: د. زكريا يونس احمد العزاوي، االفاق المستقبلية ((1
 .142، ص2020، 1، ج2، العدد5، مجلد5منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة

على: " تعفى االجهزة  2021( من مسودة قانون تنظيم الطاقة المتجددة في العراق لسنة 17نصت المادة ) ((2
 طاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من الضرائب والرسوم الكمركية".والمعدات والمواد االولية المستخدمة في مجال ال

على: " يراعى في تطبيق احكام  2010لسنة  22( من قانون التعرفة الكمركية العراقي رقم 5نصت المادة ) ((3
وتعديالته على السلع المستوردة  2006لسنة  13هذا القانون التسهيالت الممنوحة بموجب قانون االستثمار رقم 

الغراض مشاريع االستثمار حصرًا"، وفي المقابل نجد ان المشرع المصري قد سار بذات النهج ضمن قانون 
( منه على: " مع عدم االخالل 13المعدل، إذ نصت المادة ) 1997لسنة  8ضمانات وحوافز االستثمار رقم 

ان تستورد بذاتها او عن طريق الغير ما  باحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لالستيراد للشركات والمنشآت
تحتاج اليه في إنشائها او التوسع فيها او تشغيلها من مستلزمات انتاج ومواد وآالت ومعدات وقطع غيار ووسائل 
نقل مناسبة لطبيعة نشاطها، وذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، كما يكون للشركات والمنشآت ان 

 او بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين".تصدر منتجاتها بالذات 
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االعفاء من ضرائب نقل الملكية في حال اقتناء عقارات تدخل في اطار المشاريع المقامة  -1
 في مجال الطاقة المتجددة.

عفاء من الضرائب العقارية واالرباح الصناعية وضرائب االنتاج وعلى نحو كلي او اال -2
 جزئي وبصورة دائمة او مؤقتة.

 تخفيض او االعفاء من ضريبة الدخل على المستثمرين الوطنيين او االجانب. -3

في تلك المشاريع من الدعم على القيمة  ريات من السلع والخدمات المستعملةاعفاء المشت -4
 ة.المضاف

 .(1)من الرسوم الكمركية ومختلف الضرائب كافة اعفاء السلع والخدمات -5

استعمال سيما في المراحل االولى لإلنتقال من الضرورية  المذكورة انفاً ان الخطوات  ونالحظ    
الطاقة االحفورية الى الطاقة المتجددة، لما لهذه المرحلة من متطلبات ينبغي العمل عليها لتشجيع 

 ن في هذا القطاع.المستثمري

 الفرع الثاني

 المتطلبات االقتصادية والمؤسساتية

العقود الماضية، وال تزال  فيمن التغيرات والتطورات  لعديد من الدول الكثيرا اقتصادشهد       
منها خصخصة  الغايةتحقيق اصالحات اقتصادية وتغيرات هيكلية  من اجلهذه التغيرات جارية 

ف العبء عن القطاع العام لغرض التقدم في المسيرة التنموية، وان توفير بعض القطاعات لتخفي
قة المتجددة وتحديث نظام االستثمار االجنبي فيها مرتبط طلبات االقتصادية لدعم عقود الطاالمت

بتعزيز مصادر تمويل هكذا استثمارات، واليات ذلك عديدة واختيار أيًا منها مرتبط بسياسة الدولة 
وتعّد المساعدات الخارجية واحدة من تلك االليات التي قد تساعد في النهوض وتطلعاتها، 

بمشاريع الطاقة المتجددة، والتمويل االجنبي لهكذا مشاريع يرافقه شروط تضمن رواج اسواق 

                                                           

 .108د. صدام فيصل كوكز المحمدي، مصدر سابق، ص ((1
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الطاقة المتجددة واالعمال ذات الصلة في تلك الدول، وعلى مستوى الدول العربية تحديدًا العراق 
 .(1)خارجي في هذه الدولالمقارنة نجد اضمحالل الدعم محل الدراسة ال

حلية وتعّد القروض احدى اليات دعم مشاريع الطاقة المتجددة، وهي اما ان تكون قروض م      
سؤولة عن إقامة هذه المشاريع، او قروض مقدمة من بعض تقدمها الدولة للمؤسسات الم

نوعين: االول منظمات تابعة للجمعية العامة  مؤسسات التمويل الدولية، وهذه االخيرة تكون على
لالمم المتحدة وهي برنامج االمم المتحدة للتنمية ومنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية، والثانية 
فهي منظمات مرتبطة مع االمم المتحدة بموجب اتفاقيات، االمر الذي يجعلها عبارة عن وكاالت 

هذه  التي تقدمهامار ومؤسسة التمويل، اال ان القروض متخصصة كالبنك الدولي للتنمية واالع
 .(2)المؤسسات تكون حصرًا لالعضاء المساهمين فيها

ان في وعلى مستوى دعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول محل الدراسة المقارنة، نجد       
لتي لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة ا في الوقت الحالي مخصص ليس هناك صندوق  العراق

 .(4)، لغرض دعم االستثمار في مجال الطاقة المتجددة(3)توجد في اغلب التشريعات

                                                           

د. محمد مصطفى الخياط. ماجد كرم الدين، سياسات الطاقة المتجددة اقليميًا وعالميًا، مقال منشور على  ((1
 مساءًا. 12:11الساعة  20/4/2022تاريخ اخر زيارة في   www.energyandeconomy.comالرابط: 

مجيد الزوبعي، التنظيم القانوني لالستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية  ((2
 .210، ص2015الحقوق، جامعة الموصل، 

نصت على: "  2012( لعام 13جددة وترشيد الطاقة االردني رقم )( من قانون الطاقة المت12نصت المادة ) ((3
 ينشأ في الوزارة صندوق يسمى )صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة(...". 

على: " أواًل: يؤسس في  2021( من مسودة قانون تنظيم الطاقة المتجددة العراقي لعام 14نصت المادة ) ((4
دعم وتنمية الطاقة المتجددة( يتمتع بالشخصية المعنوية، ويمثله مدير الصندوق الهيأة صندوق يسمى )صندوق 

تمويل انشاء وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر  -او من يخوله... ثالثًا: يتولى الصندوق ما يأتي: أ
يع االبحاث تمويل ودعم مشار  -( مئة كيلو واط فما دون. ب100الطاقة المتجددة للمشاريع الصغيرة سعة )

دعم البرامج التدريبية والتثقيفية والمؤتمرات في  -العلمية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتسويقها. ج
( من ذات المسودة على: " تتكون الموارد المالية 15مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة"، كما نصت المادة )

زنة العامة االتحادية للدولة للسنتين االولى والثانية من التأسيس. ما يخصص له من الموا -للصندوق من: اوالً 
عوائد استثمار اموال الصندوق  -نسبة من عوائد الكربون المباعة في االسواق العالمية وفقًا للقانون. ثالثاً  -ثانياً 

اجور   -قًا للقانون. خامساً المنح والمساعدات والتبرعات والهبات المحلية والدولية وف -بما ينسجم مع اهدافه. رابعاً 
 الخدمات التي تقدمها الهيئة".

http://www.energyandeconomy.com/
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المصري  العام ( من قانون الكهرباء47بالنسبة للقانون المصري فقد نصت المادة ) اما     
المعدل على: " ينشأ صندوق يسمى صندوق تنمية إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة يتبع 

كون له الشخصية االعتبارية، وتكون مهمته تقديم الدعم الالزم للشركة المصرية مجلس الوزراء ت
لنقل الكهرباء لشراء الطاقة الكهربائية المتاحة من محطات االنتاج من الطاقات المتجددة وفقًا لما 

، فيالحظ ان وجود صندوق لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة من شأنه (1)تحدده الالئحة التنفيذية"
تقديم التمويل المباشر لتلك االستثمارات او تقديم  بفضلتلك الطاقات  استعمالسهام في زيادة اال

 قروض منخفضة الفائدة لالستثمار فيها او الدعم بوسيلة اخرى كالبحث والتطوير وغيرها.

فهي تأخذ بأسلوب التمويل الذاتي وتخصيص  ،اما بالنسبة للواليات المتحدة االمريكية     
، فعلى سبيل المثال نص قانون االنتعاش (2)يات ضخمة لدعم مشاريع الطاقة المتجددةميزان

الذي خصص ميزانية تقدر  2009لعام  استعمالهااالمريكي على دعم الطاقة المتجددة وتشجيع 
خصص جزء منها لدعم القروض  ،(3)مليار دوالر لدعم برنامج كفاءة الطاقة المتجددة 40بـ

                                                           

( من قانون الكهرباء المصري على: " تتكون موارد ومصادر تمويل الصندوق على النحو 48نصت المادة ) ((1
 التالي:
 ما يخصص له من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة سنويًا. -1
 الموارد التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.الهبات والتبرعات والمنح وغيرها من  -2
 عائد استثمارات اموال الصندوق". -3

برنامج المساعدة ( ESMAPكما عرفت الواليات المتحدة االمريكية برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة ) ((2
 مانحون رسميون  هايديرها البنك الدولي ويرعا شراكة معرفية ومساعدة فنية عالمية ي إدارة قطاع الطاقة هوف

ناشئة ت المنخفضة الدخل والفي مساعدة العمالء من االقتصاداESMAP مهمة تتمثل، 1983ثنائيون منذ عام 
 .بطريقة مستدامة ت الطاقة لتحقيق النمو االقتصادي العادل والحد من الفقرواالنتقالية لتأمين متطلبا

Regulatory Review of Power Purchase، Agreements: A Proposed Benchmarking 
Methodology، John Besant-Jones Bernard Tenenbaum Prasad Tallapragada، 
Produced in the United States of America، First Printing October 2008، p2. 

سياسة انعاش  في الواليات المتحدة االمريكية ومن اجل تعزيز االستثمار في انتاج الطاقة المتجددة تم تبني (3)
(، وتم تأسيس اول 16.3االقتصاد من خالل اقرار قانون برنامج المنحة النقدية المباشرة المعروفة بمسمى )

( وتم اقرار البرنامج في إطار قانون سياسة الطاقة االمريكية. لتفاصيل PTصندوق لالئتمان وضريبة االنتاج )
لطاقة المتجددة في الوطن العربي ومستقبلها، معهد البحوث رشيد هوالي. بعلي حسن مبارك، واقع ا :اكثر يراجع

 .9، ص2008والدراسات العربية، 
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في الواليات المتحدة ، وما يجدر اإلشارة له ان (1)تجددة والشبكات الذكيةلمشاريع الطاقة الم
االمريكية وعلى الرغم من تقدمها في مجال الطاقة المتجددة، إال ان مسألة الدعم الحكومي تتأثر 
حقيقًة بأسعار النفط، ففي اواخر السبعينات وبداية الثمانينات بدأ الدعم الحكومي يزداد وذلك 

اصدرت تسعة وعشرون والية تشريعات تضمنت حوافز  ارتفاع اسعار النفط آنذاك اذ مع تزامناً 
ووسائل دعم إلنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة، ولكن وبمجرد استقرار اسعار النفط 

لذا يرى الفقه االمريكي ان تذبذب الدعم الحكومي هو سبب راجع الدعم الحكومي والفيدرالي، ت
وبكل االحوال وامام التكاليف الكبيرة التي ، (2)لطاقة المتجددة اال في وقت متأخرعدم تطور ا

يحتاجها االستثمار في مجال عقود الطاقة المتجددة، تلجأ الدول ) المستفيد( الى مصادر تمويل 
، كاللجوء الى التمويل المباشر من الميزانية او الى اسلوب (3)عدة لدعم االستثمار في هذا القطاع

 .(4)لقروضا

وال يكفي الدعم المالي للنهوض بواقع االستثمار في مجال الطاقة المتجددة ما لم توجد        
يتعلق  وفي العراق وبما ،(5)مؤسسات تسهم الى جانب مرتكزات اخرى في تحقيق هذا الغرض

                                                           

 لالطالع على تشريعات بعض الواليات االمريكية المتضمنة اليات دعم الطاقة الشمية وطاقة الرياح يراجع: ((1
Susan Gouchoe، Local Government and Commmunity Programs and Incentives for 
Renewable Energy National Report North Carolina Solar Center Industrial Extension 
Service، North Carolina State University، December 2000. 

 ،2009 ،لبنان -بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،طرق خصخصة المرافق العامة ،د. مروان القطب (2)
 .234ص

(3) Joshua B. Landis، Sunny and Share: Balancing Airspace Entitlement Rights 
Between Solar Energy Adopters and Their Neighbors، Vanderbilt Law Review، Vol. 
72:3:1075، 2019، p1081. 

ث بح ،المقومات االقتصادية المصرية في التخطيط للتنمية من الطاقة المتجددة ،د. نشأت ادوارد ناشد (4)
 .89ص ،دون عدد ومجلد وسنة نشر ،منشور في مجلة االفاق للدراسات االقتصادية

شهدت دولة االمارات العربية المتحدة تطورًا ملحوظًا في هذا المجال في السنوات القليلة الماضية على الرغم  ((5
ة موحدة ومتكاملة بهذا من كونها واحدة من اكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، فبادرت الى وضع استراتيجي

الخصوص، تقوم على عدة مرتكزات نذكر منها: رفع كفاء الطاقة، تعزيز التعاون االقليمي والدولي بشأن تحويل 
االستخدام الكامل الى مصادر الطاقة المتجددة، وان تكون دولة االمارات مقرا لبحوث الطاقة المتجددة وذلك 

ثار الضارة للطاقة التقليدية، وال يفوتنا ان نذكر اخيرًا ان ان المقر لتطوير البحوث في هذا المجال وتجنب اال
( موجود في ابو ظبي وهي المرة االولى التي توجد فيها وكالة دولية في IRENAالرئيسي للطاقة المتجددة )
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للطاقة ، فما يوجد على ارض الواقع اليوم هو مركز بغداد بالمؤسسات المعنية بتنظيم الطاقة
يقدم خدمات االستشارة والتصميم لكافة المنازل الذي  2018ُأسس عام المتجددة والمستدامة الذي 

الدولة بكل متطلبات االستدامة وفرز وتدوير النفايات وتوليد  والمباني والمدن السكنية ودوائر
 (2)لطاقة المتجددةمركز بحوث النهرين ل فضاًل عن، (1)الطاقة الكهربائية والغاز والسماد الطبيعي

على صعيد  كافة محاورهابحاجة ملحة لتطوير ابحاث الطاقة الشمسية  وكان استحداث المركز
 ،النشاط البحثي وادخال تقنية النانو تكنولوجي على تصاميم الطاقة الشمسية الول مرة في العراق

 ةالمتجدد ةالطاقعلى حافات العلوم في مجال السياسة البحثية للمركز منذ نشأته  وقد تركزت
هو نتيجة للتطور العالمي الحاصل  تلك الطاقةوكان السبب في اقحام النانوتكنولوجي في بحوث 

ومن امثلتها الخاليا  ،كافة تفرعاتهابالمتجددة  ةحديثة النانوية في تصاميم الطاقفي التطبيقات ال
كزات الخاليا الشمسية الملونة الشمسية البولمريه والخاليا الصبغية والخاليا الشمسية المركزة ومر 

وتطبيقات خاليا االكسايتون وتطبيقات الخاليا الشمسية العضوية والخاليا الشمسية الهجينة 
 .(3)وتطبيقات الخاليا الشمسية ذات الكمات النقطية

                                                                                                                                                                      

رة الشرق االوسط، كما اطلقت االمارات مبادرات عدة بهذا الخصوص نذكر منها مبادرة )مصدر( للطاقة بإما=
هدفها تطوير ومساعدة االفراد في تحول استخدامهم الى الطاقة المتجددة. لتفاصيل اكثر  2006ابو ظبي عام 

عن نشاط دولة االمارات في هذا المجال يراجع: د. هانس يوكايم شيلنوبر )مدير معهد بوتسدام لبحوث المناخ 
اضرة حول التغييرات المناخية نظمها مركز االمارات في المانيا(، "هل بإمكان انقاذ العالم بواسطة االبتكار؟"، مح

 .2012للدراسات والبحوث االستراتيجية  بالتعاون مع جامعة خليفة، ابو ظبي، 
تاريخ اخر  /http://www.breasc.com/arلتفاصيل اكثر يراجع الموقع الرسمي للمركز على الرابط:  ((1

 صباحًا. 1:12الساعة  11/5/2022زيارة في 
حث العلمي ممثلة بدائرة البحث والتطوير بالكتاب تم تأسيس المركز بناءًا على موافقة وزارة التعليم العالي والب ((2

 /http://www.breasc.com/ar. يراجع الموقع الرسمي للمركز على الرابط: 6/6/2013في  8038المرقم 
 صباحًا. 1:12الساعة  11/5/2022تاريخ اخر زيارة في 

يارة الموقع الرسمي للمركز على الرابط: لتفاصيل اكثر حول المركز ز  ((3
https://www.nahrainuniv.edu.iq/ar/node/2240  5:13الساعة  11/5/2022تاريخ اخر زيارة في 

 مساءًا.

http://www.breasc.com/ar/
http://www.breasc.com/ar/
https://www.nahrainuniv.edu.iq/ar/node/2240
https://www.nahrainuniv.edu.iq/ar/node/2240
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الطاقة  استعمالكبير لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتنمية  اثراما في مصر، فهناك          
واجراء الدراسات  جميعها مصادر الطاقة المتجددةحصر وتقييم  ، إذ تعمل الهيئة على(1)دةالمتجد

 ياح والكتلوطاقة الر  الطاقة الشمسية المصادر، مع التركيز على تلك والبحوث التقنية لتنمية
تعمل الهيئة على مباشرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ووضع المواصفات و  ،االحيائية
لمعدات وأنظمة الطاقة المتجددة وتقديم  شهادات الصالحية ة واجراء التقييم واصدارالمعياري

معدات لوتنمية قدرات التصنيع المحلي ل المتعلقة بهذا المجالاالستشارات الفنية لمشروعات 
وتدريب الكوادر في  متخصص. وتقديم خدمات المعلومات عن طريق نظام معلومات الالزمة

 .(2)المجاالت السابقة

 يقوم (3)(COREالمجلس االمريكي للطاقة المتجددة )اما في الواليات المتحدة االمريكية، ف       
بمهام عدة في هذا المجال على سبيل المثال تقديم نماذج لعقود طاقة تقدمها للشركات التي تروم 

كات يحفز تلك الشر  النصائح وكل ما من شأنه ان ديمالتعاقد بهذا المجال وتحرص على تق
 اتسعى له والغاية الرئيسية التيللتعاقد بهذا المجال مع تحقيق الموازنة بين مصالح تلك الشركات 

الطاقي الى الطاقة المتجددة، وواحد من ابرز تلك النماذج ما  االستعمالالمؤسسة وهو تحويل 
 الذي يتضمن شروط قياسية عدة تتناسب مع اهمية عقود الطاقة، )  PPA I&Cعرف بأسم )

ميلية وغيرها من الشروط الحقوق وااللتزامات التك وينظم المتجددة ينصب في مصلحة الطرفين،

                                                           

تنمية واستخدام الطاقة الجديدة  الخاص بإنشاء هيئة 1986( لسنة 102( من قانون رقم )1نصت المادة ) ((1
على: " تنشأ هيئة عامة تسمى هية تنمية واستخدام الطاقة  2022( لسنة 11والمتجددة المعدل بقانون رقم )

 الجديدة والمتجددة تكون لها الشخصية االعتبارية، وتتبع وزير الكهرباء والطاقة ويكون مركزها مدينة القاهرة".
تاريخ اخر  /http://www.nrea.gov.egة زيارة الموقع الرسمي لها على الرابط: لتفاصيل اكثر عن الهيئ ((2

 مساءًا. 4:30الساعة  13/5/2022زيارة في 
واجراء تطوير السوق،  بقطاع الطاقة المتجددة من خالل ة مكرسة للنهوضهي منظمة وطنية غير ربحيو  ((3

ر من الخبراء وخبرة خمسة هما. من خالل فريق عمل في هذا المجال يلسياسات واالبتكار المالا في تتغييرا
ت ة المتجددة ومئات من الشركات األعضاء والمنظمات غير الربحية والمنظماي الترويج للطاقعشر عاما ف

ع بموقACORE تعتتم ،لمتجددة والمستهلكين والمستثمرينت الطاقة اتقنيااألخرى من جميع أنحاء مجموعة 
 .المتجددةة الضرورية لنمو الطاقة لسياسات والهياكل الماليلمتميز فريد للترويج االستراتيجي 

RENEWABLE ENERGY PPAGUIDEBOOK FOR CORPORATE &INDUSTRIAL 
PURCHASERS، Published by: American Council On Renewable Energy 1600 K St. 
NW، Suite 650 Washington، DC 20006، November 2016، P2. 

http://www.nrea.gov.eg/
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تتضمن هذه الشروط واألحكام التعاقدية اإلضافية إقرارات الشركة وضماناتها، ، القياسية واألحكام
بالتغييرات  قةبالتنازل عن العقد، ومتطلبات اإلبالغ، واألحكام المتعل والقيود وااللتزامات المتعلقة

 .(1)في القانون، والتعويض، والسرية، وتسوية المنازعات

 الفرع الثالث

 المتطلبات االجتماعية

ان بلدان عربية كالعراق ومصر او البلدان العربية عمومًا تمثل البيئة الخصبة لالستثمار       
المجال ونقص  في مجال الطاقة المتجددة، مع ذلك فأن هناك قلة وعي واضح وملموس في هذا

مقدار المعلومات بمجال الطاقة المتجددة، مما ينعكس على عدم مقبولية مشاريع االستثمار من 
على  وبدرجة كبيرةتزال تعتمد  ما، لنجد العديد من الدول العربية ومنها العراق (2)قبل المجتمع

فأن فهم  نتيجة لذلك ،فيهامصادر الوقود االحفوري كالبترول والغاز الطبيعي والمتوافرة بغزارة 
معوق كبير يؤثر سلبًا على  يعدّ ت الطاقة المتجددة تكنولوجيااالفراد الخاطئ لعمل وتطبيقات 

  تنمية تلك المشاريع.

ما يسهم في توفير هذا المتطلب هو عمل برامج توعية وترويج لثقافة الطاقة المتجددة، ذلك      
تمًا بنشر ثقافة استعماالت الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة المتجددة مرتبط ح استعمالان انتشار 

، وإبراز مدى اهمية هذه الثقافة الجديدة في سد (3)واالبتعاد عن الطاقة االحفورية قدر االمكان
 الستعمالتحفيزية  االحتياج االستهالكي من الطاقة مع المحافظة على البيئة، مع وضع برامج

، كذلك إعداد النظم (4)ائب وتقديم تسهيالت ومزايا السداديتضمن تحفيض الضر  الطاقة المتجددة
التوضيحية والنشرات وبرامج التدريب واعداد ورش عمل موجهه للفئات المستهدفة، مع ضرورة 

                                                           

(1) RENEWABLE ENERGY PPAGUIDEBOOK FOR CORPORATE &INDUSTRIAL 
PURCHASERS، OP.،cit، p24.  

د. عبد العالي بوحويش حمد الدائخ. د. يحيى محمود محمد احمد، مقومات ودوافع االستثمار المحلي  ((2
 .320واالجنبي في الدول العربية، دون سنة نشر، ص

تتولى الهيئة  ( مسودة قانون تنظيم الطاقة المتجددة العراقي على: "12نصت الفقرة )ثالثًا/ب( من المادة ) (3)
 ."ثقافة استخدام الطاقة المتجددة والتوعية بتأثير االنبعاثات على البيئةنشر  -ب المهام اآلتية:

الشمسية في ايجاد تنمية حضرية د. مصطفى منير محمود، آليات تفعيل تطبيقات استعمال الطاقة  ((4
 .16مستدامة، طبعة كلية التخطيط االقليمي والعمراني، جامعة القاهرة، دون سنة نشر، ص
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االخذ بنظر االعتبار عند اعداد تلك البرامج دراسة حاالت احتياجات السوق مع الترويج لها في 
علمية الكافية لنشر على ان توفر في تلك النشرات المادة الالصحف والمجالت والوسائل الحديثة، 

لمصنعين وسبل صيانة معدات الطاقة المتجددة كالمعلومات الخاصة بالموردين وا ثقافة استعمال
 .(1)الطاقة استعمال

هي مسؤولية تقع على عاتق المؤسسات  المذكورة انفاً ان القيام بالنشاطات  ونالحظ       
المتجددة كمركز بغداد للطاقة المتجددة والمستدامة، الذي ينبغي ان يقوم بدوره الخاصة بالطاقة 

في توعية وتوضيح المفاهيم لدى المستهلكين وإقامة ورش عمل مع المؤسسات المعنية بهذا 
الخصوص خصوصًا وان العراق والدول العربية عمومًا تتمتع بنسبة اشعاع عالي من الطاقة 

ة مما يؤهلها اتخاذ تلك الخطوات وتعريف المستهلكين بضرورة استبدال الشمسية وعلى مدار السن
 بالطاقة المتجددة. )التقليدية( االحفوريةالطاقة 

الدول الطاقة المتجددة واالستفادة من تجارب  تكنولوجياواخيرًا ان ادخال المجتمع في تطوير      
ادة العقود المبرمة في هذا المجال في مرحلة تنمية االستثمار وزي االخرى يعد عامل مهم ورئيس

االمر الذي ينبغي ان تتخذ فيه خطوات جادة من المعنيين مسترشدين في ذلك بالتجارب 
دول لمست مؤسسات المجتمع المدني  (2)الناجحة، فعلى سبيل المثال الدنمارك واليونان والمانيا

                                                           

 .95، ص2012قطاع الطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية، مركز تحديث الصناعة،  ((1
قد شرعت قانونًا للطاقة المتجددة سمي تعد المانيا من الدول الناجحة والرائدة في مجال الطاقة المتجددة و  ((2

والذي كان له الدور  2000( دخل حيز التنفيذ في االول من ابريل سنة EEGبقانون الطاقة المتجددة االلماني )
الرئيسي في نجاح التجربة االلمانية، والذي نظم استعمال ودعم استعمال الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة، 

على ضمان حد ادنى من االسعار التي يتوجب على الشركة التي تقوم بنقل وتسويق الكهرباء  كما يقوم القانون 
دفعه الى منتجي الطاقة الكهربائية، ويهدف القانون الى التصدي للتغيرات المناخية والحد من استعمال الوقود 

لمانيا، مع ذلك فأن ما سبق هذا االحفوري ورفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية في ا
القانون والذي كان معتمد في المانيا في فترة التسعينات كان يحرص فيه المشرع االلماني ايضًا على اتفاق 
الحكومة مع منتجي الطاقة من المصادر المتجددة وتقديم حوافز مالية عن كل كيلو واط/الساعة تسدده الحكومة 

ماتهم مع تخصيص قروض بنكية قليلة الفائدة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، للمنتجين مقابل وفائهم بالتزا
وتكون التعريفة بحسب التكنولوجيا المستخدمة في انتاج الطاقة وموقع وعمر المشروع، مما ادى الى الى نمو 

لطاقة المتجددة. الشركات االلمانية العاملة في هذا المجال الى الحد الذي جعلها شركات عالمية رائدة في مجال ا
لتفاصيل اكثر عن التجرية االلمانية يراجع: د. محمد مصطفى الخياط، تجارب اوروبية في الطاقات المتجددة، 

 وما بعدها. 5، ص2006مجلة السياسة الدولية، 
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استعمالها، وكان هذا شر ثقافة فيها نتائج حقيقة مشاريع الطاقة المتجددة مما جعلها تسهم في ن
الحكومة في دعم فئات الشعب البسيطة الى استخدام مصادر الطاقة  العمل متناغم مع عمل

المتجددة كالرياح بالنسبة للمزارعين، إذ قدمت لهم الحكومة وسائل المساعدة النتاج الكهرباء 
المستهلك قليل الوعي  يفةمر الذي نقل تلك المجتمعات من وظالخاصة بهم من طاقة الرياح، اال

على المشاركة في االنشطة المختلفة، مما واالدراك بإحتياجاته الى مستهلك اكثر وعي وقادر 
الخاصة  تكنولوجياالطاقة المتجددة وتبني ال ضًا على إرساء اساس صناعي الستعمالساعد اي

  .(1)بها

                                                           

ايهاب اسماعيل، تطور سياسات طاقة الرياح في ثالثين عامًا، دروس مستفادة من اثنى عشر سوقًا لطاقة  ((1
تاريخ اخر   www.energyandeconomy.comياح، مقال منشور على الموقع االلكتروني على الرابط: الر 

 مساءًا. 4:56الساعة  13/5/2022زيارة في 

http://www.energyandeconomy.com/
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 الخاتمة
-مة )التنظيم القانوني لعقود الطاقة المتجددةالموسو هللا علينا بإتمام هذه الدراسة  بعد ان انعم

مضمون تتالءم مع دراسة مقارنة( فال بد من استعراض ابرز ما توصلنا له من نتائج ومقترحات 
  الدراسة ومن هللا التوفيق.

 النتائج اواًل: 

الطاقــة المتجــددة ال يعنــي الــتخلص مــن مســاوئ الطاقــة  تبــين لنــا ان الركــون الســتعمال.1
 السـتثمار بمـوارد غيـر قابلـة للنفـادلى مستوى حماية البيئة بقدر مـا يعنـي ااالحفورية ع

االمر الذي يعني ضمان تجهيز للطاقة آمن ومستدام، فالتنمية المستدامة تعنـي تـوفير 
 وسط بيئي قابل لمعيشة االجيال القادمة وهو ما توفره مصادر الطاقة المتجددة.

عـــة خاصـــة تؤخـــذ مـــن اطـــراف العقـــد ومحلـــه اتضـــح لنـــا ان لعقـــود الطاقـــة المتجـــددة طبي.2
التـي تجعلهـا عقـود تقـف فـي مرحلـة وسـطى بـين يانات التـي تـدرج فـي تلـك العقـود، والب

م لنـا ضـرورة خصـها بقواعـد خاصـة تـتالءعقود القانون العام والخاص، وهو ما يظهـر 
 مع تلك الخصوصية.

متجـددة اال ان االسـتثمار علـى الـرغم مـن االيجابيـات التـي توفرهـا الطاقـة التبين لنـا انـه .3
ومهـــارات عاليـــة ال تتـــوافر فـــي الغالـــب اال فـــي الشـــركات  تكنولوجيـــافيهـــا بحاجـــة الـــى 

جعــل ابــرام هـــذه العقــود يعنــي الخــوض فــي االســتثمار االجنبـــي الــذي االجنبيــة االمــر 
والحاجــة الــى تــوفير ضــمانات عقديــة تعمــل علــى تشــجيع المســتثمر وحثــه علــى التعاقــد 

 لتشريعي والتحكيم وغيرها.كشرط الثبات ا

لــة ضــخامة واهميــة عقــود الطاقــة المتجــددة تبــين لنــا انهــا عقــود تكــون مســبوقة بمرح مامــا.4
مهمـــًا فـــي تســـيير تلـــك  اثـــراً اإلرادة لكـــال الطـــرفين  تفاوضـــات ممهـــدة إلبرامهـــا، وتـــؤدي

ال سيما وان ليس هنـاك تنظـيم قـانوني لتلـك المرحلـة فـي التشـريع العراقـي مـع و المرحلة 
فــي صــياغة بنــود تلــك العقــود بمرونــة وتالفــي اي  بالغــة االهميــة ولهــا اثــر انهــا مرحلــة

 خالفات في مرحلة التنفيذ.



111 

 

 

تبــــين لنــــا ان خصوصــــية عقــــود الطاقــــة المتجــــددة تجعــــل التزامــــات المســــتثمر او شــــركة .5
التـي تسـتوحى مـن عقـود البـوت ذاتـه  العقـدن من زاويتـين االولـى متعلقـة بالمشروع تكو 

بــرام تلــك العقــود بصــيغة البــوت وهــي تتمثــل بالبنــاء والتشــييد والتجهيــز بالطاقــة نظــرًا إل
ونقـل الملكيــة، امــا الزاويــة الثانيـة فهــي االلتزامــات التــي تسـتوحى مــن الطبيعــة الخاصــة 

 .تكنولوجيابتلك العقود وهي االعالم ونقل ال

ـــين لنـــا ان نجاعـــة تلـــك العقـــود ترتـــب فـــي مقابـــل االلتزامـــات الملقـــاة ع.6 لـــى المســـتثمر تب
ال ســيما وان العقــد مــن و التزامــات علــى الطــرف االخــر منهــا مــا تفرضــه القواعــد العامــة 

 العقود التبادلية، ومنها ما تفرضه طبيعة تلك العقود.

الجهــات المســؤولة  تبــذلهاتبــين لنــا ان ســبل النهــوض بتلــك العقــود بحاجــة لجهــود كبيــرة .7
االمـر يتعلـق بضـرورة الـدعم المـالي  ليس على نطاقـة المعالجـة التشـريعية فحسـب، بـل

 التي تقف عائقًا امام االستثمار فيها. كافة والمؤسسي وتذليل العقبات

 رحات تالمقثانيًا: 

الــدعوة الــى الــى اقــرار مســودة قــانون الطاقــة المتجــددة فــي العــراق علــى ان تكــون منظمــة  .1
وزارة الكهربــاء، بــل لعمليــة االســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة بصــورة عامــة وال تقتصــر علــى 

، وذلـــك لتكـــون الرؤيـــة جميعهـــا اوجـــه االســـتثمار فـــي مجـــال الطاقـــة المتجـــددة فـــي العـــراق
االجانـــب، وان تتســـم  ماواضـــحة امـــام المســـتثمرين فـــي هـــذا القطـــاع ســـواء مـــن الـــوطنيين 

النصــوص القانونيــة فيــه بالوضــوح والشــفافية، وان تكــون عمليــة تنظــيم العقــود المبرمــة فــي 
التنفيــذ، مـــع التركيــز علـــى  متكاملـــة ســواء فـــي مرحلــة التفــاوض ام االبـــرام امل هــذا المجــا

تنظيم التزامات الطـرفين وذلـك لضـرورة اإلشـارة صـراحًة لـبعض االلتزامـات التـي ال تنظـيم 
بـــاإلعالم او نقـــل  كـــااللتزاممباشـــر لهـــا حتـــى ضـــمن القواعـــد العامـــة فـــي التشـــريع العراقـــي 

 .تكنولوجياال

قــانون تنظــيم الطاقــة المتجــددة فــي العــراق ينبغــي ان يتضــمن التزامــان همــا علــى  وان اقــرار مســودة
قــــدر عــــالي مــــن االهميــــة فــــي العقــــود محــــل البحــــث، االول هــــو االلتــــزام بنقــــل تكنولوجيــــا الطاقــــة 

 المتجددة، فندعوا المشرع تضمين المسودة بنص يكون على النحو اآلتي:
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ة المتجززددة الززى المسززتفيد وان لززم اززنص االطززراف بنقززل تكنولوجيززا الطاقزز تلتزززم شززركة المشززروع)
علززى ذلزز  فززي العقززد صززراحًة، وال يعززد نقززاًل للتكنولوجيززا مجززرد بيززع الطاقززة المتجززددة والمعززدات 

 الخاصة بها(.

امــا االشــارة الــى االلتــزام بــاإلعالم ضــمن المســودة، فنــدعوا المشــرع العراقــي ان تكــون علــى النحــو 
 اآلتي:

سزواء اكزان ذلز  فزي  للمسزتفيدبتقزديم المعلومزات والبيانزات الرزرورية  المشزروعتلتزم شزركة  )
ال سيما تل  التزي تتنزاغم عقد التنفيذ  اي مرحلة من مراحل المرحلة السابقة على التعاقد او في

وغيرهززا مززن تلزز   مززع خطززورة محززل عقززد الطاقززة المتجززددة وكيايززة اسززتعمالها علززى نحززو  مززن
 (.المعلومات والبيانات

ددة، بحيث لى وجود هيئة او مؤسسة تنظم عملية التعاقد في مجال الطاقة المتجالدعوة ا .2
ألبرام تلك العقود ويكون لها تعاون مع هيئة االستثمار العامة،  تكون هي المرجع الرئيس

، وإلزام وذلك ليكون هناك خصوصية تمنح للعقود التي تبرم في مجال الطاقة المتجددة
لعقود مع شركات متخصصة في مجال الطاقة المتجددة من تلك الهيئة الى ابرام تلك ا

ام اخرى ابرزها التنسيق مع الجهات المختصة مه فضاًل عن، الناحية المالية والتقنية
بتزويد الطاقة المتجددة كهيئات الكهرباء على سبيل المثال بالنسبة لتوزيع الكهرباء 

تنظيم  باالستفادة منعلمي وذلك المنتجة من الطاقة الشمسية، مع تشجيع طرق التبادل ال
 المؤتمرات والندوات التي ُتغني في هذا المجال.

الطاقة المتجددة وبتكلفة قليلة نسبيًا انما يتطلب إدخال التكنولوجيا  ان نجاعة استعمال .3
وتنظيم  تكنولوجياالحديثة في مجال الطاقة المتجددة، لذا ندعوا الى ضرورة إدخال تلك ال

ذلك تشريعيًا والحرص على إلزام المستثمر على نقلها، لتكون هناك استراتيجية طويلة 
 االمد للطاقة المتجددة في العراق.

 بواسطةضرورة دعم الصناعات المحلية لمعدات المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة  .4
ايير الشركات المحلية المتخصصة بالصناعة والتركيب والصيانة مع وضع المع

 والمواصفات الالزمة.
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في مجال الطاقة  اخرى  ودوليةدعوة الجهات المختصة للدخول في اتفاقات اقليمية  .5
المتجددة وبما يحقق التكامل االقتصادي في هذا القطاع بعّده من البلدان الريعة التي 

 لتي تستحق االستغناءيعتمد اقتصادها على الموارد االحفورية التي لها من السلبيات ا
 كليًا. عن استعمالها

المنشود ندعوا المشرع  الغايةاستكمااًل لتنظيم عقود الطاقة المتجددة، ولضمان تحقيقها  .6
 .الطاقة المتجددة مستعمليالحوافز واالعفاءات لالعراقي الى تبني إقرار 
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Abstract 

    This study dealt with renewable energy contracts, which are considered 

one of the most important contracts developed for the purpose of 

establishing energy projects through the private sector, which Iraq took 

initial steps to implement, because of its importance in financing projects, 

employing national manpower, training and qualifying them, and 

transferring technology to the state, as The state concludes electric energy 

contracts by exploiting natural resources away from the disadvantages of 

traditional (fossil) energy. If the use of energy in general is one of the 

features of the times in light of the remarkable development in the field of 

industry and modern technology, but reliance on traditional (fossil) 

energy sources that are subject to Penetration and harmful effects in the 

environment are no longer the best option, so that countries should be 

aware of the possibility of benefiting from the heat of sunlight, wind, 

water flow, or other phenomena and natural elements to produce energy, 

in order to secure additional, permanent and safe sources to meet the 

needs of the growing local consumption in the most efficient way 

possible and at the lowest cost. 

      Energy contracts deal with a service of importance and economic and 

political dimensions, and it is one of the services that represents one of 

the most important sources of income for countries, where energy is used 

for daily work so that it cannot be dispensed with. Renewable energy has 

recently increased due to the many advantages that that energy provides, 

foremost of which is protecting the environment from emissions of toxic 

gases and harmful to human health. Solar, which shows the need to call 

for a specific legal regulation that guarantees the conclusion of these 

contracts and their organization in a manner that achieves the desired 

purpose behind the conclusion, which cannot be achieved without the 

occurrence of technical legislative development and scientific and 

economic studies in several areas and benefit from the experiences of 

successful countries in this regard. 
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