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 الجزء الثانً 

 الفصل االول 

 مكونات دراسة الجدوى االلتصادٌة

 

 اوال/دراسة الجدوى المانونٌة

المشروع وفك لوانٌن البلد واالجراءات التً ٌتعٌن اتخاذها خاصة الموافمات  لمانونً المناسب لتاسٌستبحث فً الشكل ا

 والتراخٌص والجهات المعنٌة ,فهذه الدراسة تهتم :

العوامل المؤثرة فً اختٌار الشكل المانونً من حٌث كونه )عام ,مختلط,خاص(-  

ً االنسب المتوافك مع هٌكل وحجم المشروع الممترحالشكل المانون-  

اءات المانونٌة المتعلمة باجراءات تاسٌس وتنفٌذ المشروعاالجر-  

الموانع والمٌود المدعمة للعادات والتمالٌد السائدة-  

لانونٌة الجهة او الشركة المنفذة للمشروع ومدى تمتعها باسم تجاري ٌتناسب مع طبٌعة اعمال المشروع الممترح-  

,التامٌنات االجتماعٌةتشرٌعات االستثمار المتعلمة بتنظٌم العمل واالجور -  

دراسة العمد النهائً للمشروع -  

ومن الناحٌة المانونٌة )حالة العراق( سٌتمكن المشروع من االستفادة من الموانٌن النافذة والتً توفر غطاء لانونً للتعالد والبدء 

 بالمشروع بحسب االتً :

المعدل  6132لسنة  31 رار التً ٌتٌحها لانون االستثمار رلماالستفادة من متضمنات الم-  

المادة تخصٌص دوائر  5ذي ٌجٌز ضمن لوا 3554لسنة 61احكام لانون االستثمار الصناعً للمطاعٌن الخاص والمختلط رلم-

 الدولة لطع اراضً للمشارٌع الصناعٌة لماء بدل اٌجار.
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وتتضمن  6133/3/5فً  1111الٌة العددالمنشور فً الولائع العر  6133سادسا من لانون الموازنة للسنة المالٌة– 31المادة-

 استثمار االبنٌة والمشارٌع المنجزة والمشارٌع لٌد االنجاز بالمشاركة مع المطاع الخاص. 

اما من حٌث الموانٌن والتشرٌعات النافذة التً ٌنبغً جعلها  االساس المانونً عند التعالد مع المطاع الخاص بصفة الشراكة 

المتضمن ابرام عمود المشاركة بٌن  6131لسنة 156تاب االمانة العامة لمجلس الوزراء رلمفتتمثل فً انفاذ وتفعٌل ك

من لانون الشركات العامة رلم  31الى احكام المادةالشركات العامة والشركات والمؤسسات العربٌة واالجنبٌة المماثلة استنادا 

نها:المعدل والذي ٌمصد من ورائه تحمٌك اهداف عدة من بٌ 3553لسنة66  

وتوسٌع وتطوٌر خطوط االنتاجنمل التكنلوجٌا واعادة تشغٌل المصانع المتولفة جزئٌا اوكلٌا -  

التخفٌف من االعباء المالٌة وماتعانٌه الوزارات من للة التخصٌصات االستثمارٌة-  

اٌجاد فرص عمل مدرة للدخل لحل مشكلة البطالة فً العراق-  

التوازن فً المصالح من حٌث الحموق وااللتزامات بٌن الطرفٌن المتعالدٌن تحمٌك-  

 وهنا ٌنبغً االشارة الى ان المانون اشار الى :

وجوب اعداد دراسة جدوى التصادٌة وفنٌة لبل المشاركة باجراءات التعالد مع المطاع الخاص-  

ون عمود المشاركة منسجمة مع االساس تعالد معه ٌنبغً ان ٌعمل فً ذات النشاط وان تكان الشرٌن الم-

لمبدا الشراكة.المانونً العادة تاهٌل   

 ثانٌا/دراسة الجدوى البٌئٌة 

تتضمن دراسة كل ماٌتعلك بتاثٌر المشروع فً البٌئة وتاثٌر البٌئة فً المشروع فً مجمل عناصرها من 

ة والصحٌة والمناخٌة  فضال عن :ٌالناحٌة االجتماع  

ات والتمالٌد السائدة ع مع العادمدى توافك المشرو-  

حاجة المشروع الى العناصر والمدخالت المادٌة والمالٌة والبشرٌة المتوافرة-  

المنتجات التً ٌمدمها المشروع للبٌئة المحٌطة-  

اسالٌب ونظم االنتاج التمنٌة المتوافمة مع متطلبات البٌئة الالزمة للمشروع-  

ٌمكن توفرها البٌئة للمشروع الممترح. الخدمات التً-  

 علٌه تستهدف دراسة الجدوى البٌئٌة:

تحدٌد االثار االٌجابٌة والسلبٌة للمنتج الجدٌد فً البٌئة وتمدٌر كلفتها الفعلٌة-  

تخفٌف االثار السلبٌة للمشروع وضع الٌات لمعالجة ول-  

ٌلة فً حال ارتفاع االثر السلبً المحتمل على تمٌٌم االثر البٌئً السلبً للمشروع لغرض اختٌار موالع بد-

 البٌئة.

 


