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شكروتقدير
هددددانا ال ل الحمددددل كمدددا ينبجدددي لجدددالل وجهددد  الحمددددل الدددذي هددددانا لهدددذا ومدددا كندددا لنهتددددي لدددو  أن 

مام المرسلين وأشدرف الخلدق أجمعدين سديدنا  وعظيم سلطان  ل والصالة والسالم على خاتم األنبياء وا 
 .   وعلى آل  وصحب  أجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين  (صلى اهلل عليه وسلم)محمد 

 ل.....وبعد     

لألســتاذالــدكتورعبــدالخــالقمطلــكمتنددان آيددات الشددكر والتقدددير وا يطيددل لددي أن أتقدددم بأسددمى 
رشداد ل ومدا غمرندي بد  مدن علدم وخلدق ل فقدد كدان الراوي ل لما شملني ب  من رعايدة وحسدن توجيد  وا 
ختيدداري اأبددًا فاضدداًل ومعلمددًا جلددياًل ومتواضددعًال ويعددود الفضددل إليدد  بعددد ال سددبحان  وتعددالى فددي  حقدداً 

نددداء الدراسدددة والتأهيدددل للماجسدددتيرل فلدددم يعدددد إختيدددار الموضدددول لحداثتددد  وأهميتددد  لموضدددول البحددد  أث
ال إن اللسددان يعجددز عددن شددكره ل و  وا األل الفاضددل والمعلددم الجليددل ل حسددل ل ولكددن حبددًا فددي هددذو 

ن العيون تكاد تفيض بالدمول شكرًا وعرفانًا وتقديرًا لهدذا األل  ن القلل يعجز عن وصف حب  ل وا  وا 
و  يسدددعني إ  أن أدعدددو لددد  المدددولى عدددز وجدددل بددددوام الصدددح  والعافيدددة ل وأن يبدددارك لددد   الفاضدددل ل

المولى عز وجل في أهل  وذريت  ل وأسأل ال العلي القدير أن يجعدل هدذا العمدل فدي ميدزان حسدنات  
 .ل وأن يجزي  ال عنى خير الجزاء

أعضداء لجنددة المناقشدة المدوقرة ممثلددة متندان والعرفدان لاسدداتذه الكدرام كمدا يطيدل لدي أن أتقدددم با   
علدددى  الـــدكتورعبــدالرحمنمحمــدعبــدالرحمنبكــرو  باألســتاذالــدكتورخليــلمحمــودالرفــاعي

 . نجازها وخروجها الى النور إتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة ليسهموا في 

سدراء ريسدية فدي جامعدة اإلو  يفوتني توجي  الشكر والتقدير لكافة األساتذه الكدرام أعضداء الهيئدة التد
واإلداريدددين والعددداملين فيهدددا علدددى حسدددن المعاملدددة وطيبهدددا فدددي إنجددداز هدددذا الجهدددد سدددواء بالتشدددجي  أو 

 .المساندة 

الباحث
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ازداد استخدام التقنيات الحديثة في اآلونة األخيره ومنها أنظمة الطاقة المتجددة ل حي  تناولت هذه 

الدراسة موضول المعالجة المحاسبية لنظام الطاقة المتجددة وأثرها علدى التحاسدل الضدريبي كدراسدة 

سددال كلفددة تطبيقيددة فددي شددركات القطددال الخدددمي ل فقددد هدددفت الدراسددة إلددى بيددان وعددرض كيفيددة احت

لقاء الضدوء علدى  تكوين األصل الخاص بنظام الطاقة المتجددة وفقًا للتشريعات القانونية المعتمدة وا 

التشددريعات الضددريبية الخاصددة بنظددام الطاقددة المتجددددة وعالقتهددا بالتحاسددل الضددريبي ل وأيضددًا إلددى 

يتعددارض والتشددريعات  بيددان المعالجددة المحاسددبية المناسددبة لمخرجددات نظددام الطاقددة المتجددددة بمددا  

المالية والقانونية المعتمدة وخصوصدًا التقداص المحاسدبي ومددى تدأثيره علدى عدرض البياندات الماليدة 

وعالقتهدددا بالتحاسدددل الضدددريبي ل ولتحقيدددق أهدددداف الدراسدددة تدددم تصدددميم استشدددارة مهنيدددة لجمددد  آراء 

التخصدص والخبدرة والتأهيدل المحاسبين القانونيين كعيندة للدراسدة والدذين يتمتعدون بمسدتوى عدال  مدن 

العلمي وتم إتبال المنهج ا ستقرائي في عرض البيانات ل والمنهج التحليلي في تحليل نتائج الدراسة 
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تعدددد آراء المحاسددبين القددانونيين يظهددر تباينددًا واضددحًا فددي تطبيددق ل حيدد  توصددلت الدراسددة إلددى أن 

يثددددة قددددد يحتدددداج لتوضددددي  بعددددض بعددددض المعددددايير المحاسددددبية كددددون دخددددول مثددددل هددددذه األنظمددددة الحد

ن تشداب  المعالجدة  الممارسات المحاسبية كي   تتعارض والتشريعات المالية والقانونية المعتمدة ل وا 

المحاسبية لمخرجات نظام الطاقة المتجددة ببعض الممارسات المحاسبية في نشاطات أخرى يحتاج 

  توصدددلت الدراسدددة الدددى تقدددديم حيدددالدددى مزيدددد مدددن التشدددريعات الناظمددد  لهدددا فدددي جواندددل إضدددافية ل 

توصدديات مددن شددأنها المسدداهمة فددي تجطيددة الفجددوة فددي تعدددد وتبدداين آراء المحاسددبين القددانونيين فددي 

المعالجددددة المحاسددددبية لنظددددام الطاقددددة المتجددددددة وعالقتهددددا بالتحاسددددل الضددددريبي مددددن حيدددد  األصددددل 

.والمخرجات في ظل عدم ا عتماد على الممارسات المحاسبية المشابه  



:الكلماتالمفتاحية
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