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 ،جراسة مذكمة اعادة انذاء مصار دولي في محافطة نيشػػ في العخاقلتترجػ الػرقة البحثية 
بعج مزي خسذ سشػات عمى التحخيخ مغ ليسشة تشطيع داعر االرىابي. تيجف الى ""تقجيخ الججوػ 

يفتخض االقترادية والفشية والسالية إلنذاء مصار الدحاجي الجولي غخب مجيشة السػصل، مخكد نيشػػ". 
البحث ان مذكمة عجم اتخاذ القخار االستثسارؼ ىي معػقات سياسية وليدت اقترادية، رغع تػفخ 
اإلمكانيات لتشفيحه". تتخكد مذكمة الجراسة في عجم ججية الجيات ذات العالقة مثل ىيئة الصيخان السجني 

ار. تحمل الػرقة ابعاد في العخاق والدمصة السحمية لسحافطة نيشػػ وجيات أخخػ ال تخيج انذاء السص
مذكمة السصار في اعادة البشاء االقترادؼ لمسحافطة، وتقجر السقاييذ االقترادية والفشية واالجتساعية. 

 سبعةفي ثالثة مباحث. يتشاول األول مشيا شبيعة السذخوع وخرػصيتو واىسيتو. يقجر السبحث الثاني 
ميل مزاميغ الججوػ الفشية لمسصار وعػائجه معاييخ لمججوػ االقترادية والسالية. وفي الثالث تح

االجتساعية. تػصمت الجراسة الى نتائج تجعع فخضية تبشي مذخوع بشاء السصار، اقتراديا وماليا وفشيا، 
وبشاء مذخوعات مكسمة تجعع فخصة االستثسار مع عػائج مالية مباشخة ومخدودات ميسة عمى األمج 

التي يحققيا السصار لمقصاعات االقترادية السختمفة التي  البعيج، فزال عغ العػائج غيخ السباشخة
  يخجميا.

التكمفة، العائج و الجدئي، السشافدة، مقارنة  يتحميل االقترادالالشقل الجؽي، : الكمسات السفتاحية
 الدياحة.
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This paper addresses the problem of re-establishing an international 

airport in Nineveh Governorate, Iraq, five years after liberation from the 

domination of the terrorist regime, ISIS. It aims to "assess the economic, 

technical and financial feasibility of establishing Al-Sahhaji International 

Airport, west of Mosul, Nineveh Capital". The work assumes that the 

problem of not making an investment decision is a political one, more than 

economic obstacles, despite the availability of possibilities for its 

implementation." The problem of the study is the lack of seriousness of the 

relevant authorities, such as the Civil Aviation Authority in Iraq, the local 

authority of Nineveh Governorate, and other parties that do not wish to 

establish the airport. The paper analyzes the dimensions of the airport 

problem in the economic reconstruction of the governorate. It estimates the 

economic, technical, and social indices within three sections. The first one 

deals with the nature, specificity the importance of the project. The second 

topic estimates six criteria for economic and financial feasibility. The third 

analyses the implications of the technical feasibility of the airport and its 

social returns. The study found many positive justifications for the project, 

with complementary projects that support the investment opportunity with 

direct financial returns and important returns in the long term. The work is 

intended for the indirect returns that the airport achieves for the various 

economic sectors, it serves. 

Keywords: Air Transport, Microeconomic Analyses, Competition, 

Cost-Benefit Compare, Tourism.  

JEL Code: L93, O12, D41, D61, L83. 

 

Construction of Sahhaji International Airport at Nineveh 

Governorate: A Study in Economic Feasibility 

 

https://regs.mosuljournals.com/, 

(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

 

Assist. Prof. Dr. Nawfal K. Ali  

Regional Studies Center / University of Mosul 

dr.nawfal_alshahwan@uomosul.edu.iq 

Abstract 

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-3783-2428
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-3783-2428
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-3783-2428
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-3783-2428
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-3783-2428
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-3783-2428
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-3783-2428
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-3783-2428
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-3783-2428
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-3783-2428
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-3783-2428
https://regs.mosuljournals.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-3783-2428
mailto:dr.nawfal_alshahwan@uomosul.edu.iq
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-3783-2428
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-3783-2428
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-3783-2428


 

        

          

 

 

319 

 
 

 

:  

 

 السقجمة
مات الذحغ الجػؼ اضافة لمدفخ واالتجاه لسصار يتسيد مصار الدحاجي بخج
مع ذلظ، القخار االستثسارؼ . (0202)عبجاليادؼ، دولي عالسي وليذ اقميسي فقط 

واختيخ مػقع  0222ثسانية مػاقع بجيمة تع مدحيا عام  لمسصار يتجاىل اىسية السذخوع.
كع غخب مجيشة السػصل، وتع ضع حجخ األساس. سكان نيشػػ اكثخ  02الدحاجي، 

،  (Dniel, 2018)محخومػن مغ مصار لمسحافطة 0202مغ أربعة مالييغ ندسة مصمع 
بجل الدفخ الى مجيشة اربيل، لمدفخ، بعج تجميخ مصار السػصل الجولي كميا خالل 

أىسية . (0202)سمصة الصيخان السجني، عسميات لمتحخيخ مغ ليسشة داعر االرىابي 
دية مذخوع مصار الدحاجي مغ اىسية الخجمات التي يقجميا الى القصاعات االقترا

السحمية، ووفخة السػارد السالية وارتفاع أسعار الشفط العالسية بعج االجتياح الخوسي 
 وارتفاع فائس ايخادات الشفط.  0200ألوكخانيا 

لججوػ االقترادية والسالية والفشية إلنذاء تقجيخ ا"تيجف ىحه الجراسة الى 
 ليحا السصارقخار استثسارؼ  تبشيييفتخض البحث ان عجم مصار الدحاجي الجولي". 

ثالثة . معػقات سياسية وليدت اقترادية، رغع تػفخ اإلمكانيات لتشفيحه" مدػغو
معاييخ لمججوػ  سبعةخ يقجوت ؛شبيعة السذخوع وخرػصيتو واىسيتو ت:تشاول مباحث

تحميل مزاميغ الججوػ الفشية لمسصار وعػائجه االجتساعية. و  ؛االقترادية والسالية
 .شتائج تجعع فخضية تبشي مذخوع بشاء السصار، اقتراديا وماليا وفشيال صمتو الجراسة 

، (1)السذخوع يعػد بسشافع مالية واقترادية ومرمحة مجتسعية ذات ججوػ ميسة
مغ الشاتج السحمي الحكػمي لمسحافطة. تذغيل ما يخبػ عمى  %02-53تتسثل بعػائج 

مباشخة عمى القصاعات -مغ األيجؼ العاشمة. وفػرات مجتسعية اقترادية غيخ 22%
. يخجم اكثخ مغ نرف مميػن مدافخ في الدشة (2891لديج، )العمي وااالقترادية 

، بخحالت داخمية وخارجية قج ترل سشػيا  تتدايج الى ما يقارب السميػن مدافخ  (0)األولى
 (GNP)يغصي ندبة ميسة مغ الجخل القػمي اإلجسالي  .(5)الف رحمة 022ألكثخ مغ 

تػجو لجػ الحكػمة السحمية ىشاك . (0)في السقابل .%0.8 –%0.0الشفصي، بيغ -غيخ
. يػفخ اكثخ مغ (0228)الجليسي،  لتشفيح السذخوع مغ تخريرات تشسية اقميع نيشػػ 
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ليرل عجد العامميغ في السصار إلى أربعة آالف عامل،  فخصة عسل أخخػ  0222
 .(5)عامل 3222ويرل الى 

يديع قصاع الشقل الجػؼ في نيشػػ بتمبية احتياجات نسػ الدكان مع تحدغ 
يػفخ اكثخ مغ  .(4102)القخا، ويقػد الى تصػيخ قجرة السدتثسخيغ متػسط دخل الفخد 

ألفي فخصة عسل بجاية التذغيل تدداد ألكثخ مغ خسدة آالف بعج سشػات، يديع بشحػ 
  .(Ali, 2022) مميػن دوالر( في الدشة األولى 5مميارات ديشار عخاقي ونرف ) أربعة

تتشاول الػرقة شبيعة السذخوع وأىسيتو مع األبعاد والستصمبات. وتقجر ستة 
السصار معاييخ لمججوػ االقترادية والسالية، إذ تؤكج تحقق االتجاىات السقجرة ألىسية 

وججواه السالية واالقترادية. وتحميل كحلظ مزاميغ الججوػ الفشية لمسصار وتؤكج ايزا 
 اسيامو في تحقيق عػائج اجتساعية حاسسة، تجسميا استشتاجات الجراسة وتػصياتيا

 لػاقع نيشػػ.
  طبيعة السذخوع وخرؽصيتو .2

ولع تحع  (Ali, 2019) قجمت دراسة ججوػ إلعادة انذاء مصار السػصل الجولي
بالتشفيح رغع تػفخ كل الستصمبات. وحاليا يجخؼ العسل إلنذاء مصار الدحاجي الجولي 

. ال تكاد دراسات الججوػ لمسصارات ان (4140)مكتب الخجمات العمسية واالستذارية، 
تشذخ لعػامل. في السبحث الثاني القادم يتعخض البحث لعجد مغ الجراسات الدابقة 

 الستػافقة مع مشيجية التقجيخ لسعاييخ الججوػ االقترادية. 
)ابغ شاعة  الدحاجي مغ أبخز مذخوعات الججوػ االقتراديةمذخوع مصار 

. يأتي وجػد انذاء (0229)كجة جي،  واسياما إلنجاح خصط التشسية (4141وآخخون، 
 الدحاجي الجولي مغ تقجيسو خجماتو لحخكة الدكان، والقصاعات االقتراديةمصار 

مباشخة، وىي -األخيخة تديع برػرة غيخ .(4140)مشطسة الصيخان السجني الجولية، 
األىع واألكثخ فاعمية، في دعع االقتراد وتقجيع وفػرات اقترادية وعػائج داخمية. 
يصػر تمظ القصاعات، زمانا وانتاجيا وعمسا وحزارة. ويديع في تكػيغ رأس السال 
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. كسا يحقق عػائج نسػ (4144البشظ الجولي، ) الثابت وزيادة الشاتج السحمي االجسالي
 :بحدب التقجيخات اآلتية (1)اقترادؼ لمسحافطة

فخصة عسل في  4211-4421يحقق مصار الدحاجي الجولي نحػ  فخص العسل:
 الدشة األولى.

مغ الشاتج  %(0.8)مميار دوالر  4.84مخدودات مباشخة بدىاء  السداىسة في االقتراد:
مميار ديشار عػائج اقترادية غيخ  3.7، ونحػ 4141السحمي اإلجسالي لمعخاق لعام 

 مباشخة.
 وجية. 53رحالت جػية مغ والى مصار الدحاجي الجولي ألكثخ مغ  الخحالت الجؽية:

 م.0253شخكات بعج عام  22-8 عجد شخكات الصيخان العاممة بيغ
شائخة في  04ويتدع لـ  4102ػيا بحمػل بعج يخجم بحجود مميػني مدافخ سش الخجمة:
 آن واحج.

 باألسعار الجارية 0202: الشاتج السحمي اإلجسالي لمعخاق 2الذكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2022)البشغ الجولي، السرجر: 
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 آالف رحمة في الدشة.  8  الخحالت الجاخمية:
 رحمة دولية مغ والى السصار. 12,775 الخحالت الخارجية:

 الف شخز بثالث نػبات عسل. 4.0 عجد العامميؼ في السطار:

 أىسية مطار الدحاجي الجولي الحجيث
يتسيد بصػل مجرج أكثخ مغ ثالث كع، ما يعشي انو يدتقبل شائخات الشقل الثقيمة 
مثل شائخة ال يػ شغ وغيخىا مغ شائخات الشقل الكبيخة لمسدافخيغ، في السػاسع 
والسشاسبات الجيشية كالحج والعسخة. فقج وصل عجد السعتسخيغ العخاقييغ في 

ندبة الخبع  (0200سخة، )الييئة العميا لمحج والع معتسخ 238اكثخ مغ  0200نيدان/
زمشية  مجة. يحقق اىجاف مشطػرة وأخخػ غيخ مشطػرة في مشيع مغ محافطة نيشػػ 

مشيا تحفيد اعادة االنتاج الترجيخؼ لمسشتجات السحمية. والدراعية كالفدتق  محجدة.
والبشجخ والرشاعية مثل الكبخيتية والسحاليل واألسسجة عمى سبيل السثال. ىشاك قائسة 

 مغ السشتجات ذات السيدة الشدبية محميا، وىي:  شػيمة
التي تقػم بيا الجولة لتحقيق مشافع اجتساعية وتػفخ فخص عسل السذاريع العامة،  - أ

ورفع القػة الذخائية لمعسمة. مغ خالل تحفيد الرادرات محل الدمع السدتػردة مع 
اسة احالل تحقيق االرباح، و وفػرات مالية بالعسمة الرعبة، وتحقيق ما عخف بدي

 الػاردات. وىي قشاة ركشية لالقتراد.
التي يبادر بيا شخز او مجسػعة اشخاص ىجفيا االساسي  السذاريع الخاصة - ب

تحقيق الخبح وتشسية السذخوعات. مثال ذلظ انذاء الفشادق والسرارف، باإلضافة الى 
يعات اىجاف اخخػ مشيا رفع معجالت الديػلة. ذلظ لتعطيع قيسة الرادرات ورفع السب

 والذيخة التجارية والثقة الكبيخة باألسػاق. 
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 مطار الدحاجي الجولي ججوى 
دراسة الججوػ  ىا في الغالب. تقجمخ دراسات الججوػ لمسصارات ال يجخؼ نذإن 

االقترادية لمسذخوع االستثسارؼ لسصار الدحاجي الجولي وتػضح قرػػ دور القصاع 
الستاحة. ويقػم السدتثسخ بتييئة دراسة الخاص وتصػره واالستخجام االمثل لمسػارد 

ججوػ لمتأكج مغ امكانية قيام السذخوع مغ عجمو. إضافة الى تحكيقو االرباح 
الججوػ خصة . كسا تزع (53–2، 0229)فخج،  و/السشافع التي تفػق تكمفة االستثسارات

مشيجية وتحميل عمسي الستجامة السذخوع وتػسعاتو مع مخاعاة عػامل الػفػرات التقشية 
لتشطيسية واإلدارية وآثارىا السالية. فجراسة الججوػ تؤثخ عمى القخار ومدار والجػانب ا

العسل الحؼ يتخحه السدتثسخ أو السسػل قبل اتخاذ القخار مع او قبل أؼ إجخاء آخخ. 
ودراسة الججوػ االقترادية اسمػب مشطع متكامل لتقجيع ترػر شامل لستخح القخار لسا 

ليداعج في اتخاذ قخار اقامة السذخوع مغ عجمو  سيؤول عميو السذخوع في السدتقبل
ويفزل الخجػع الى العػامل الستػقعة التي ، (0222ج، )عشي وفق معاييخ مالية محجدة

 قج تؤثخ سمبا عمى نسػه، مثل: 
 تغيخات العالقات الخارجية عمى السدتػػ الجولي. .2
 اجتساعية وسياسية عمى السدتػػ الػششي.-تغيخات اقترادية .0
 االختخاعات والتقجم التكشمػجي عمى مدتػػ الرشاعة والشقل. .5
 السصار.  السذخوع او تػجيات االستثسار والتػسع عمى مدتػػ التغيخ في ادارة  .0

 تمظ السخاشخ. لحا سػف تدتخجم الجراسة اسمػب تحميل الحداسية لمحج مغ تأثيخ
ان تسيد السذخوع االستثسارؼ لسصار الدحاجي الجولي يعتسج عمى تفيع الستطمبات: 

 في بيئتو الجغخافية القخار االستثسارؼ الحؼ تتخحه الجية السخشحة و/او الفائدة،
وتخابصاتيا اإلقميسية. وىحه تدتمدم بالزخورة دقة البيانات والتخابصات والعالقات 

 االقميسية وتػسعاتيا لتخجم مصارا دوليا. وتتزح تمظ األىسية عمى مخحمتيغ لمجراسة:
وتختز بالجػانب العامة لمسذخوع االستثسارؼ ومغ خالليا  دراسة الججوى االولية:

كع بسجػ مقبػلية السذخوع. وىحه تخكد عمى حجع وتخكيبة الصمب عمى رحالت يتع الح
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الصيخان مغ نيشػػ. البشى التحتية القانػنية والتذخيعية التي تخجم ىحا السخفق، ومجػ 
تػفخ مدتمدمات الخحالت وخجماتيا والطخوف البيئية واالجتساعية واالقترادية. كحلظ 

-االقترادية واالجتساعية-رباح، بذقييا الساديةامكانية تحقيق مدتػيات جيجة مغ اال
 التشسػية.

: تيجف الى تذخيز مقاديخ الججوػ االستثسارية البيئية دراسة الججوى التفريمية
ومجيات التحفيد لمقصاعات االقترادية والخفاه االجتساعي، مع االختبارات والتقجيخات 

لمعائج/الكمفة باالعتساد عمى والتحميالت. تػضف الجراسة التفريمية الشدب السقجرة 
معاييخ ومؤشخات دقيقة لمػصػل الى الزخورة السجتسعية والتصػيخية الستعادة الصيخان 

 مغ السػصل السػسسية والدشػية. وتتزسغ: 
مغ خالليا يتع التأكج مغ عجم وجػد لػائح تعخقل نذاط الصيخان  :الجراسة القانؽنية .0

القانػنية وتصبيق القػانيغ والتعميسات ذات  في األلفية الحالية. تحجيج الرالحيات
 العالقة بيحا الشذاط االقترادؼ. 

: وتذسل سػق الخجمة لمتعخف عمى حجع السبيعات السدتقبمية الجراسة االقترادية .4
لمسقاعج ومكعبات الحسػلة وأوزانيا. فسغ غيخ السقبػل ان يقػم السصار بتقجيع حجع 

قة لحجع الصمب السقجر عمى الصيخان. محميا او معيغ مغ الخجمات بجون السعخفة السدب
دوليا ومخونة الصمب الدعخية، والعػامل السحجدة لمصمب مثل فئات الجخل وتصػر 

 األذواق والقجرات الذخائية.  
: وتعشى بػجػد نطام إدارؼ تشطيسي متكامل يزسغ الجراسة التشعيسية االدارية .0

 عامميغ وليكل االجػر والحػافد.االنديابية في تشفيح ججاول الصيخان واداء ال
الجراسة البيئية: تدود البيئة السصار بخأس السال التكسيمي لخجمات الدبائغ السمحقة  .2

. ويقػم السصار Inputsبالسصار والعسالة السحمية والتشطيع واألرض، بػصفيا مجخالت 
 . Productsومشتجات  outputsبجوره بإعصاء البيئة خجمات نقل وشحغ مخخجات 

: تذيخ الى الستصمبات التقشية التي يقجميا السيشجسػن السخترػن مع الجراسة الفشية .2
السدتمدمات الخجماتية وتكاليفيا في األعسال السجنية واإلنذائية مغ معجات وأعسال 
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البشاء والسشذآت وحفخ وتخكيب وتذغيل العسالة. وتتزسغ: مػاصفات السصار 
خح ومجػ تفػق السالئسة ألحجىا. واختيار تكشمػجيا والسفاضمة بيغ السػاقع البجيمة السقت

التذغيل تحجيج مدتمدمات التقجيع لمخجمات وبخمجتيا وتفاعل السػقع اإللكتخوني 
لمسصار مع شخكات الصيخان.  تحقق اعمى السبيعات لمتحاكخ وتػازنات العخض مع 

 الصمب عمى الخحالت، ومغ ثع تقجيخ العسخ التذغيمي لمسصار. 
: قجرة السصار عمى تغصية احتياجاتو السالية والحرػل عمى العػائج لساليةالجراسة ا .6

سساح قبل البجء  مجةالسالية الرافية والستحققة مغ القخوض وشخوشيا. تتزسغ 
بتدجيجىا، مغ خالل تحميل العائج/الكمفة. تخكد الجراسة السالية عمى التجفق الشقجؼ مغ 

اليقيغ. -لي والتجارؼ في حالتي اليقيغ وعجموالى السصار وضيػر معاييخ التقييع السا
كسا تقجيخ مخاكد التكمفة لكل مرادر السػارد السالية السختمفة واستخجاماتيا. وكحلظ 

 االختيار بيغ اليياكل التسػيمية مغ حيث قجرة السصار عمى االيفاء بالتداماتو السالية. 

بعج الحخمان مغ خجمات الصيخان في نيشػػ يتبػأ قصاع الدياحة والدفخ صجارة 
 األىسية لسجاخل التشسية اليػم: 

، مشيع سبعيغ الف 0202فاق تعجاد سكان نيشػػ أربعة مالييغ ندسة مصمع العام  .2
 شالب جامعي وعذخة آالف تجريدي. 

مميػن مدافخ  أكثخ مغبـ تقجر الصاقة التذغيمية لسصار الدحاجي الجولي في البجاية .0
مميػن ندسة )اليامر  1.9مع تجاوز عجد سكان نيشػػ  0253في الدشة، ما بعج عام 

. ان اكتذاف انػاع 28-كػفيج(. شبعا، ىحا يفتخض اختفاء خصخ فايخوس 3رقع
المقاحات عالسيا مسا سيداعج عمى القزاء عمى ىحه الجائحة مدتكبال. ان تخصي قيػد 

 الجول التي كانت تخذى تفذي الفايخوس. التشقل والدفخ بيغ
-مػقع مصار الدحاجي الجولي عمى مقخبة مغ الصخيق الػاصل بغجادمؽقع السذخوع: 

غخب العخاق. ومخصط نطام التغصية لمعسل السبخمج وفق البخنامج -السػصل شسال
 (.2الػضيفي )الججول 
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 ي والسداحينعام التغطية لمعسل السبخمج وفق البخنامج الؽظيف: 1الججول 
 السالحطات السداحة الفزاء

  م مخبع 521 السجخل والسؽزع العام

  م مخبع 083 فحز البطائق واستالم الحقائب

  م مخبع 983 األمؼ أو الفحز األمشي

  م مخبع 833 بيؽ لمسدافخيؼ واالنتعار قبل السغادرة

  م مخبع 52 البؽابات )لكل واحجة(

 )لكل بؽابة( الطائخة: وسائل الرعؽد أو اليبؽط  مؼ

  م مخبع 201.0 السشحجرات 

  م مخبع 80.9 درج كيخبائي ودرج عادي

  م مخبع 52.3 درج عادي ورافعة ميكانيكية لمسقعجيؼ

 )مع الخجمات السيكانيكية( م مخبع 032 استالم الحقائب

 مؼ ناحية ترسيسية لسكائؼ االستيخاد 0م Ayata 122-922مداحات السخازن حدب 
 الخجمات :

 مخافقة لفعاليات السغادرة م مخبع 222 مخافق صحية

 مخافقة لفعاليات الؽصؽل م مخبع 222 مخافق صحية لمؽاصميؼ

  م مخبع 52 حجد فشادق

  م مخبع 52 تأجيخ تاكدي

   اإلدارة :

  م مخبع 232 إدارة الخطؽط الجؽية العخاقية

 خطؽط( شخكة 12) م مخبع 292 إدارة الخطؽط األخخى 

 السالحعات السداحة الفزاء

   السمحقات :

  م مخبع 122 كافتيخيا

  م مخبع 122 مطعػ

  م مخبع 922 أسؽاق حخة

  م مخبع 222 مكتب بخيج

  م مخبع 92 ىؽاتف

  م مخبع 222 إنتخنت -
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  م مخبع 222 خجمات طبية -

 )بجون وسائل الرعؽد( 1502 السجسؽع الكمي

 . 0م 539.0=  80.9×9الرعػد  مداحة وسائل 
% مشذأ = 3+ 0م 9025.5=  2.5×1502 % حخكة=52متخ مخبع + 1502 مداحة مبشى السدافخيغ

=    539.0+  9109.213. السداحة الشيائية = 0م 9109.213=   2.23×  9025.5
 . * االعتبارات السأخػذة عشج حداب السداحة أعاله:0م 8591.313

 م 523م. أقرى مدافة مذي عمى األقجام= 2.9× م  2.9أبعاد الذخز الػاحج مع الحقائب = 
 (2021)مكتب الخجمات العمسية واالستذارية، السرجر:  

مغ السدمع ان يشجرج العسل في مذخوع مصار الدحاجي في ثالث  مخاحل التشفيح:
 مخاحل. 

تذييج البشى التحتية وتدتغخق بحجود الدشة. تمظ اليياكل  مجةالسخحمة االولى: 
 (كع 1×1)ستقام ضسغ نصاق مداحة السصار، كػحجة متكاممة بخقعة مخبعة الذكل 

وائخ السحمية. ثع بشاء اإلدارة لكشو يختبط بالسفاصل العامة لمبمجية وبالكثيخ مغ الج
والراالت ونرب األجيدة والسعجات التقشية. ومجة التشفيح تعتسج عمى التقشية ومشذأىا، 
وتقجر بحجود سشة ثانية. اما السخحمة األخيخة، ما قبل بجء العسل والبالغة سشة ثالثة، 

 إللكتخونية. تقجيخا الستكسال تأثيث مجارج االقالع واليبػط واختبارات السشطػمات ا
كسا ان فحػصات التشفيح الذبكية والبخمجة مع ىيئة الصيخان العخاقية ومحاكاة 
التذغيل التجارؼ لمسصار. في مػقع الدحاجي ايجابيات االنذاء بال سمبيات. في 
السػقع كل شيء يبجأ مغ الرفخ. وتختمف أسبكيات العسل مع األسذ الججيجة كميا 

حل التػسعة الالحقة بحدب االحتياجات وفي ضػء عغ السعيػد سابقا. وىشاك مخا
التذغيل يعتسج عمى الصاقة الكيخبائية السدتسجة مغ الصاقة  نسطالتصػرات العالسية. 

  الذسدية ومػلجات.
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 الجراسة التسؽيمية لمسذخوع

 511=522×513×53×022يجخؼ اقخار جػانب الجراسة بعػائج اجسالية زىاء 
( االنجثاران 0مميػن دوالر/الدشة بحدابات الججوػ االقترادية. يػضح )الججول 

الدشػية الستػقعة وكمف القخوض لسصار الدحاجي الجولي في الدحاجي خالل 
. 0202بأسعار  0203-0253الدشػات السالية مغ الدشة االولى الى الدشة العاشخة، 

السذخوع مغ الزخائب بسػجب قانػن بالشدبة لمزخائب فان الحكػمة قج تقػم بإعفاء 
تذجيع االستثسارات. لكشو مغ السذاريع الحيػية اال اذا احيل لالستثسار األجشبي 

 وىػ تقجيخ عام.  %0-%2.3السباشخ كميا. الخقع التقجيخؼ لالنجثار 
مغ قػات االمغ فخد  (222) الجػانب االمشية: حاجة السصار ستكػن بحجود

 (032222)ذكل متشاوب لعجة وجبات باليػم. تكمف شيخيا السجربة تجريبا خاصا، وب
 دوالر سشػيا.
راس السال االستثساري والشفقات وااليخادات واالنجثار والخواتب  تقجيخ :2 الججول

 2045-2035ة سجلم
 السبمغ )دوالر( الفقخات

 مميؽن  750 راس السال السدتثسخ
 مميؽن  766 العؽائج الدشؽية  الكمية الستؽقعة

 مميؽن  700 راس السال الثابت )االرض واالبشية والسكائؼ(

 %2 التزخػ الدشؽي 

 %2-1.5 السعجل الدشؽي لالنجثار 

عامل بـ  2000السعجل الدشؽي لكمفة األيجي العاممة 
 مميؽن دوالر. $14.6= 20

 مميؽن  20.6

 مميؽن  1 السؽاد األولية والعجد االحتياطيةالسعجل الدشؽي لكمفة 

 مميؽن * 5 السعجل الدشؽي لكمفة القخوض مؼ السرارف

 مميؽن * 5 السعجل الدشؽي لكمفة الريانة

 مميؽن * 5 السعجل الدشؽي لكمفة الخجمات

 مميؽن  36.6 مجسؽع الكمفة التذغيمية الدشؽية

  صافى الخبح الدشؽي )التجفق الدشؽي(

 السطار ، بزسشيا السجسع الدكشي لمعامميؼ في* أرقام تقخيبية
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الف ديشار في الدحاجي، وسعخ  32عمى اساس سعخ الستخ السخبع لألرض 
تسػز  03ادارة محافطة نيشػػ حرمت بتاريخ  ديشار لمجوالر الػاحج. 2322صخف 

عمى السػافقة الحكػمية لتشفيح بشاء مصار دولي ججيج. بصخيق االستثسار بسشصقة  0222
الدحاجي غخب السػصل، وكحلظ مػافقة وزارة الشقل عمى تذغيل مصار السػصل 
الجولي وتصػيخه. بسا يتشاسب وشبيعة االرض بحيث تتسكغ انػاع الصائخات مغ اليبػط 

ي الخجمات وتشفيح مذاريع االعسار فيو. إذ تعاني محافطة نيشػػ نقرا واضحا ف
والبشاء. فزال عغ عجم حرػليا عمى ميدانية مالية تتشاسب وكثافتيا الدكانية 
ومداحتيا. وكانت لجشة االعسار والخجمات الػزارية وعجت خالل اجتساعيا االخيخ في 
السػصل بتحليل كافة العكبات والرعػبات التي تقف بػجو تقجيع الخجمات وتشفيح 

ريع السختمفة بالتشدـــيق مع الػزارات والجوائخ السعشية في السحـــافــــطـة وكحلظ السذا
 . (0222)مـخكـد الـعـخاق لمجراسات،  القػات االمشية

 معاييخ الججوى االقترادية والسالية  .2

بيغ الحاجة إلى القجرة عمى تحسل الجيػن والسخونة السالية، يجب أال مع السػازنة 
يغيب صانعػ الدياسات عغ تحجيات التحػل مغ أجل السزي قجما، بذكل أفزل 
وتدخيع إنذاء اقترادات أكثخ شسػال  ومخونة واستجامة وخزخاء، مشيا انذاء مذخوع 

، تحت معاييخ مػزنة لمججوػ االقترادية والسالية. (IMF, 2021) مصار لكل محافطة
)مؤسدة ججوػ لمجراسات  ىشالظ ستة معاييخ أساسية لتقجيخ الججوػ االقترادية األولية

 :، وكسا يأتي(4141والتصػيخ، 
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  معيار معجل العائج البديط  -اوال 
)ربيع،  ويقجر العائج البديط الستػقع مغ التذغيل السقتخح ومشدػب الكمف التخسيشية

0228 ،2522–2521) : 
 صاف التدفق النقدي                                                          

 % 011*       ---- ---------------------------معدل العائد البسيط =    

 التكاليف االستثمارية التشغيلية                 

 ك ( –ح )س                               

            *   ___________    =011 % 

                        ت                                   

 س/ سعخ الػحجة الػاحجة،         ح/ حجع الشاتج الدشػؼ،      
 ك/ كمفة الػحجة الػاحجة،                ت/ التكاليف االستثسارية التذغيمية.

ك (=/حجػ الشاتج الدشؽي )سعخ  –صاف التجفق الشقجي=ح*)س 
 كمفة السقعج الؽاحج( -السقعج الؽاحج

                                   022×53×513(522-032  ) 
 %222*     -----------------------معجل العائج البديط  =  

                                            36,600,000 

                          =3.49  *222  % 
     =508    % 

يالحع أن معجل العائج البديط يسثل ثالث أضعاف ونرف مقجار التكاليف         
 االستثسارية التذغيمية. وىحا في ضػء معجل متػسصات سعخ الفائجة السرخفية البالغة

 في العخاق. ويقتخح ججوػ كبيخة لسصار الدحاجي الجولي.  %(22)

 االستخداد مجةمعيار   -ثانيا 

الالزم لتشفيح السذخوع لالستخداد األولي  لجسمة  ر الػقتاالستخداد ىي مقجا مجة       
مغ التكاليف االستثسار األولية والتجفق الشقجؼ الدشػؼ الشاتج ويتع دفع تكاليف 



 

        

          

 

 

331 

 
 

 

:  

 

الدمشية التي يدتخد فييا مذخوع  سجة. فيي الاالستثسار مغ أرباح السذخوع الدشػية
ستػقعة. ويفزل أن تقتخن السصار التكاليف االستثسارية مغ االيخادات الرافية ال

)مشرػر،  استخداد بعج مقارنتيا مع السذاريع البجيمة، ويحتدب كسا يأتي مجةبأقرخ 
0225 ،085–520): 

 االستخداد= التكاليف االستثسارية األولية/ صاف التجفق الشقجي )اإليخاد الرافي( مجة
 ك([ -= ت / ]ج )س              

الدمشية  سجةال، سشة 5.48=   127,750,000/    700,000,000 =       
 الالزمة الستخداد السبمغ لمسذخوع السقتخح.

  صاف الكيسة الحالية  -ثالثا 

ىػ السعجل السدتخجم لكياس الكيسة الحالية لمتجفقات السدتقبمية. يفتخض انو  
)بػ مجيغ و  يعكذ معجل العائج السشتطخ او الستػقع الحرػل عميو مقابل االستثسار

بشطخ االعتبار عشج  . يأخح ىحا السعيار عشرخ الدمغ(32–51، 0202خميفاتي، 
حداب عائج وتكاليف السصار باالعتساد عمى فكخة الخرع. وتتمخز بتخفيس العػائج 
والتكاليف السدتقبمية بسا يػازؼ قيستيا في الػقت الحاضخ. بافتخاض ثبات الكيع 
الحكيكية لإليخادات والتكاليف الدشػية عمى مجػ عسخ السذخوع يسكغ مالحطة صاف 

(. يبيغ ان صاف الكيسة الحالية لمدشة األخيخة مغ العسخ 5)الججول  الكيسة الحالية في
االفتخاضي لمسصار مػجبة. ومعيا يبمغ صاف الكيسة الحالية لسذخوع السصار 

(394.992 $M US  ،)394  مع %(22) ألف دوالر عشج معجل خرع 880مميػن و .
سقجر مججؼ اقتراديا ىحه الكيسة السػجبة تفيج بأن السذخوع شيمة عسخه االفتخاضي ال

[(d+1)/1](. واالستثسار كػحجة سشػية واحجة يخزع لكيسة الخرع 5)الججول 
r 

 واألس يحسل تختيب الدشة السدتقبمية ضسغ العسخ االفتخاضي لمسذخوع. 
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 %(10: صاف الكيسة الحالية لمسذخوع عشج سعخ الخرػ )3الججول 
التكاليف السنوية 

 االجمالية

 اجمالي

 االيرادات

صاف التذفق 

 النقذي

 سعر  الخصم

01% 

صاف القيمة الحالية 

للتذفق النقذي عنذ 

 %01سعر الخصم 

 السنة

686.6 76,600,000 - 40 0.910 -36.36 2035 

686.6 76,600,000 90.4 0.846 62.2822 2036 

686.6 76,600,000 90.4 0.920 20.6402 2037 

686.6 76,600,000 90.4 0.680 22.4014 2038 

686.6 76,600,000 90.4 0.640 20.0192 2039 

686.6 76,600,000 90.4 0.262 22.8601 2040 

686.6 76,600,000 90.4 0.200 21.9044 2041 

686.6 76,600,000 90.4 0.465 06.0401 2042 

686.6 76,600,000 90.4 0.424 00.6626 2043 

686.6 76,600,000 90.4 0.386 01.6282 2044 

686.6 76,600,000 90.4 0.351 49.8602 2045 

686.6 76,600,000 90.4 0.319 42.0486 2046 

686.6 76,600,000 90.4 0.290 40.1461 2047 

686.6 76,600,000 90.4 0.263 41.8844 2048 

686.6 76,600,000 90.4 0.239 08.0966 2049 

686.6 76,600,000 90.4 0.218 09.0104 2050 

686.6 76,600,000 90.4 0.198 02.9404 2051 

686.6 76,600,000 90.4 0.180 02.4041 2052 

686.6 76,600,000 90.4 0.164 00.1406 2053 

686.6 76,600,000 90.4 0.149 00.8016 2054 

686.6 76,600,000 90.4 0.135 01.9001 2055 

686.6 76,600,000 90.4 0.123 0.9664 2056 

686.6 76,600,000 90.4 0.112 8.8048 2057 

686.6 76,600,000 90.4 0.102 8.1088 2058 

686.6 76,600,000 90.4 0.092 9.0128 2059 

686.6 76,600,000 90.4 0.084 6.6606 2060 

686.6 76,600,000 90.4 0.076 6.1022 2061 

686.6 76,600,000 90.4 0.069 2.2986 2062 

686.6 76,600,000 90.4 0.063 2.1144 2063 

686.6 76,600,000 90.4 0.057 2.2428 2064 

686.6 76,600,000 90.4 0.052 2.0488 2065 
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 الججول مؼ إعجاد الباحث.

ىػ السعجل  Bar of Internal Rate of Return, IRRان معيار معجل العائج الجاخمي   
الحؼ تتداوػ عشجه الكيسة الحالية لإليخادات الكمية )التجفق الجاخل( مع التكاليف الكمية 

، 0202)عمػن وأكمي،  الكيسة الحالية مداوؼ لمرفخ )التجفق الخارج(. يكػن صاف
. وىحا السعيار مبشي عمى ايجاد سعخ خرع تتداوػ باستخجامو قيسة االستثسار (08

تجفقات الشقجية شيمة عسخ السذخوع. السعجل الحؼ اذا خرع مع الكيسة الحالية لراف ال
 بو صاف التجفق الشقجؼ ألصبح السجسػع قخيبا مغ او مداويا لمرفخ.  

%( و 10: صاف الكيسة الحالية لمتجفقات الشقجية لمسذخوع عشج سعخي الخرػ )4الججول 
(15)% 

686.6 76,600,000 90.4 0.047 0.9008 2066 

686.6 76,600,000 90.4 0.043 0.2024 2067 

686.6 76,600,000 90.4 0.039 0.1066 2068 

686.6 76,600,000 90.4 0.035 4.9901 2069 

 المجموع 657.120    

التكاليف 
 الستغيخة

 
M.US$ 

التكاليف 
 الثابتة

 
M.US$ 

 التكاليف
 اإلجسالية

 
M.US$ 

 

 االيخادات
 اإلجسالية

 
MUS$ 

 

صاف 
التجفق 
 الشقجي
MUS$ 

سعخ 
 الخرػ

10% 

صاف الكيسة 
الحالية لمتجفق 

دعخ بالشقجي 
 %10خرػ 

M.US$ 

سعخ 
 الخرػ

15% 

صاف الكيسة 
الحالية لمتجفق 

 دعخبالشقجي 
 %15خرػ 

M.US$ 

 الدشة

36.6 650 686.6 766 - 40 0.909 -36.36 0.87 -34.8 2035 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.826 65.5844 0.756 60.0264 2036 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.751 59.6294 0.658 52.2452 2037 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.683 54.2302 0.572 45.4168 2038 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.621 49.3074 0.497 39.4618 2039 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.565 44.8610 0.432 34.3008 2040 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.513 40.7322 0.376 29.8544 2041 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.465 36.9210 0.327 25.9638 2042 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.424 33.6656 0.284 22.5496 2043 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.386 30.6484 0.247 19.6118 2044 
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 الججول مؼ إعجاد الباحث
 

 
 
 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.351 27.8694 0.215 17.0710 2045 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.319 25.3286 0.187 14.8478 2046 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.290 23.0260 0.116 9.2104 2047 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.263 20.8822 0.109 8.6546 2048 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.239 18.9766 0.088 6.9872 2049 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.218 17.3092 0.076 6.0344 2050 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.198 15.7212 0.066 5.2404 2051 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.180 14.2920 0.058 4.6052 2052 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.164 13.0216 0.050 3.9700 2053 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.149 11.8306 0.044 3.4936 2054 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.135 10.7190 0.038 3.0172 2055 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.123 9.7662 0.033 2.6202 2056 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.112 8.8928 0.029 2.3026 2057 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.102 8.0988 0.025 1.9850 2058 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.092 7.3048 0.022 1.7468 2059 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.084 6.6696 0.019 1.5086 2060 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.076 6.0344 0.016 1.2704 2061 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.069 5.4786 0.014 1.1116 2062 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.063 5.0022 0.013 1.0322 2063 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.057 4.5258 0.011 0.8734 2064 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.052 4.1288 0.009 0.7146 2065 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.047 3.7318 0.008 0.6352 2066 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.043 3.4142 0.007 0.5558 2067 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.039 3.0966 0.006 0.4764 2068 

36.6 650 686.6 766 79.4 0.035 2.7790 0.005 0.3970 2069 

 السجسؽع 394.992  657.120      
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 : نقطة التعادل لسذخوع مطار الدحاجي الجولي3لذكل ا
 

 
 
 
 
 
 
 
 

( انو كمسا ازداد معجل الخرع انخفس صاف الكيسة 2حع مغ )الذكل ػ ل
الحالية الى أن يرل الرفخ عشجىا يكػن سعخ الخرع ىػ معجل العائج الجاخمي. 
ودون الكيسة الرفخية تكػن  قيسة سالبة. قجرت الجراسة الحالية معجل العائج الجاخمي 

جب ويقع ( وىػ مػ 0، وكسا في )الججول %(13.123) )م ع د( لسصار الدحاجي عشج
. ويغصي سعخ الفائجة السرخفية الدائجة في العخاق (23)و  (22)بيغ سعخؼ الخرع 

 كحج أعمى.  22%
حال االقتخاض لتشفيح مذخوع االستثسار مغ قبل الجية السدتثسخة. وىػ  في

السعجل السدتيجف لسذخوع السصار الحؼ يجعل صاف الكيسة الحالية لمتجفقات مداوية 
  (. 0لمرفخ، كسا يالحع مغ )الججول 

فاذا كان الصخف السدتثسخ جية اجشبية مباشخة فيي تعػض الفارق حتسا بعػائج 
مكسمة فزال عغ أرباح التشفيح في حال نز االتفاق عمى ذلظ. أو مغ  مغ استثسارات

أرباح اإلدارة في حال نز العقج عمى ذلظ أو مغ كمييسا، مغ التشفيح ومغ اإلدارة. وقج 
يكػن السدتثسخ دولة أجشبية مثال. فيي يسكغ ان تقجم القخض التسػيمي لمجول )لدمصة 

القخض وفػائجه، و/أو مغ التشفيح، و/أو مغ الصيخان العخاقية(. وىشا قج تدتفيج مغ 
 اإلدارة والتذغيل؛ أو مغ أكثخ مغ واحج مغ ىحه السجاالت.
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أما إن كانت الجية السدتثسخة ىي الجولة ذاتيا فإنيا تتحسل التخريرات 
الالزمة )بقخوض داخمية وفػائجىا او مغ ايخادات داخمية كالشفط(. ىشا يغصي فارق 

خرع اما الجانب الخيعي أو مغ الػفػرات السجتسعية لمسصار. سعخ الفائجة عغ سعخ ال
مغ العػائج غيخ السباشخة التي تجشييا القصاعات االقترادية لمجولة )كالدراعة والرشاعة 
والتعميع العالي والخجمات والتجارة الجاخمية والخارجية وقصاعات اخخػ مثل الدياحة 

 Internal يار معجل العائج الجاخميوقصاع الرشاعات الشفصية وغيخىا(. ويحتدب مع

Rate of Return, IRR :كسا يأتي 

]صاف × معجل العائج الجاخمي =  سعخ الخرػ األدنى + الفخق بيؼ سعخي الخرػ االدنى واالعمى 
الكيسة الحالية عشج سعخ الخرػ األدنى / )صاف الكيسة الحالية عشج سعخ الخرػ االدنى + صاف 

 الخرػ األعمى([الكيسة الحالية عشج سعخ 
       =22    +3  [ ×657.120 ( /657.120  +394.992] ) 

              =13.123 
كمفة   -ك (=  حجػ الشاتج الدشؽي )سعخ السقعج الؽاحج  –وان صاف التجفق الشقجي = ح )ع 

 السقعج الؽاحج(
 مميػن دوالر.  127.750= 32× 511( =522-032× ) 522×513×53×022=   

 معيار نقطة التعادل  -خامدا 
يدتخجم تحميل نقصة التعادل في دراسات الججوػ ألنو يداعج في التعخف عمى      

أقل مدتػػ ناتج او مبيعات، يسكغ لمسذخوع ان يدتسخ معو في الدػق ويدتسخ 
باإلنتاج والبيع. أؼ أنو حجع نذاط السذخوع الحؼ يجعل اإليخادات أعمى مغ التكاليف. 

 مغ الصاقة اإلنتاجية السدتخجمة، ويجخؼ احتدابو وفق الريغة انو ندبة مئػية
(Cottafava, et al, 2021, 228–241): 

× اجسالي التكاليف الستغيخة([  –نقطة التعادل = ]إجسالي التكاليف الثابتة / )اجسالي االيخادات 
100 

      [ =840 ( /1311 -  198 × ] )222      
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     =.47 53% 
تبيغ ان مذخوع مصار الدحاجي الػلي عشج مدتػػ نقصة تعادل قجرىا  

مغ %( 53.05)ال يحقق ربحا وال خدارة. بسعشى انو عشج ىحه الشقصة فإن %( 53.05)
الصاقة اإلنتاجية الستاحة تكػن فخصة األرباح لمسذخوع السقتخح مؤكجة. وىػ مؤشخ 

(. 0فخص األرباح، كسا يبيغ )الذكل  عمى انخفاض احتساالت حرػل خدائخ وارتفاع
مسا سبق يتزح أن السؤشخات أعاله تذيخ إلى ججوػ السذخوع الن السؤشخات بيشت أن 
ىشالظ أرباحا صافية وأخخػ غيخ مباشخة تشعر القصاعات االقترادية لمسحافطة، والتي 

 تجعع رفع متػسط دخل الفخد.
 تحميل الحداسية  -سادسا 

ىػ دراسة كيفية التعخف عمى  Sensitivity Analysis, SAتحميل الحداسية 
السرادر السختمفة لعجم اليقيغ في السجخالت والسخخجات، وفي الػاقع العسمي يحرل 

–400، 4100)غالي ودمحم،  تغييخ في احج الستغيخات او اكثخ مغ مكػنات السذخوع
. ىحا االمخ الحؼ يتخك تأثيخا محدػسا عمى ججواه السالية واالقترادية,  فيعج (442

 شخشا  أساسيا  لمتكيغ. 
ىشا، يقرج بو قياس آثار التغيخات التي تحجث في ايخادات وتكاليف السذخوع 
االستثسارؼ لمسصار خالل عسخه االفتخاضي عمى ربحية السذخوع او عمى ججواه 

يخ صاف الكيسة الحالية او معجل العائج الجاخمي او نقصة االقترادية. اؼ كيف يتغ
التعادل نتيجة لتغيخ واحج او اكثخ مغ الستغيخات السدتخجمة في دراسة الججوػ. مثل 
التكاليف االستثسارية الثابتة او الستغيخة، او كسية السبيعات، سعخ التحكخة السباعة. 

كذ عمى عػائج السذخوع سمبا ومغ السعمػم ان اؼ تغيخ في احج ىحه العشاصخ يشع
وايجابا. ونتيجة التغيخ الحاصل في العشرخ السؤثخ ومغ خالل مقارنة التغيخ الحؼ 
يحرل في ربحية السذخوع، يتبيغ مجػ حداسية مذخوع السصار لمتقمبات الستػقعة في 

 ذلظ العشرخ. 
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الغخض مغ تحميل الحداسية ىػ اختبار مجػ كفاءة السذخوع. عمى افتخاض 
مثال، واعادة تقييع  %5او انخفاض االيخادات بشدبة  %0ة التكاليف الثابتة بشدبة زياد

حدابات معاييخ دراسة الججوػ االقترادية. حدب االفتخاضات الججيجة التي يسكغ ان 
عمى السذخوع نتيجة الرتفاع تكمفة السػاد االولية عمى سبيل السثال. وىي سيتع  تصخأ

فحة. او اؼ زيادة في التكاليف غيخ متػقعة عشج البجء تمبيتيا مغ قبل الجية السش
بالسذخوع. ىحا مغ جانب، ومغ جانب اخخ يسكغ افتخاض انخفاض االيخادات نتيجة 
النخفاض الصمب لدبب وآخخ. كسا حرل مع جائحة كػرونا، يؤدؼ الى انخفاض 

 االيخادات والتي لع تكغ في الحدبان.

 تغيخ الحداباتمكياس  –سابعا 

 %3زيادة التكاليف الثابتة بشدبة  افتخاض - أ
يسكغ الحرػل  %5حدب االفتخاض، مع زيادة التكاليف الثابتة بشدبة  

 عمى الشتائج الججيجة.

 %(3: تحميل الحداسية بافتخاض ارتفاع التكاليف الثابتة بشدبة )5الججول 
نقطة 
 التعادل

% 

 مجة
االستخدا

 د

معجل 
العائج 
الدشؽي 

M $ 

صاف 
التجفق 
 الشقجي

M $ 

اجسالي 
االيخادات 

بعج 
 االنخفاض

انخفاض 
االيخادات 

 %3بـ 

اجسالي 
االيخادات 

M$ 

اجسالي 
التكاليف 

M$ 

 ت

 التكاليف الثابتة 650 766 22.98- 743.02 127.750 56.42 5.37 92
 التكاليف الستغيخة 36.6       
 اجسالي التكاليف 686.6       

 الججول مؼ إعجاد الباحث

االستخداد=التكاليف االستثسارية االولية / صاف التجفق الشقجؼ واألخيخ ىػ  مجة
 االيخاد الرافي.
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اجسالي التكاليف  –نقصة التعادل=اجسالي التكاليف الثابتة/)اجسالي االيخادات 
في السذخوع ان السعاييخ الثالثة  الحداسيةالثابتة( ويالحع انو وبعج تزسيغ تحميل 

وىػ أقل  %(508)، معجل العائج البديط )حدب السعيار األول( بمغ بقيت جيجة. فسثال
 مجةسشة فقط وىي  5.48االستخداد قج بمغت  مجةمغ سعخ الفائجة في السرارف. لكغ 

مستازة الستخداد السبمغ السدتثسخ في ىكحا مذخوع. ألن نقصة التعادل في السعيار 
 .%(53 47.)الخامذ تعج جيجة ايزا حيث بمغت 

 %(3خاض انخفاض االيخادات بشدبة )افت -ب

 يسكغ الحرػل عمى الشتائج. %(5)حدب االفتخاض انخفاض االيخادات بشدبة        

 %(3: تحميل الحداسية بافتخاض انخفاض االيخادات بشدبة )6الججول 
نقصة 

 التعادل
مجة 

 االستخداد

معجل 
العائج 
 الدشػؼ 

صاف 
التجفق  

 الشقجؼ $

M 

اجسالي 
التكاليف 

الديادة بعج 
$ M 

زيادة 
التكاليف 

الثابتة 
5% 

اجسالي 
 االيخادات

M$ 

اجسالي 
 التكاليف

M$ 

مؤشخات 
 الحداسية

 ت

94 5.53 59.9 127.750 969.5 19.5 766 650 
التكاليف 

 الثابتة

    
36.6 

  
36.6 

التكاليف 
 الستغيخة

    
706.1 

  
686.6 

اجسالي 
 التكاليف

 الججول مؼ اعجاد الباحث

( وبعج تصبيق تحميل الحداسية عمى مذخوع مصار الدحاجي 1مغ )الججول 
وىػ أقل مغ  (3.49)الجولي فالسعاييخ الثالثة ال تدال جيجة. معجل العائج البديط قج بمغ 

سشػات ونرف وىي  خسذاالستخداد بمغت اكثخ مغ  مجةسعخ الفائجة في السرارف. 
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جيجة الستخداد السبمغ السدتثسخ في مذخوع ضخع كالسصار. وان نقصة التعادل  مجة
 . %(51.80)بحدب السعيار الثالث تعج جيجة ايزا، إذ بمغت 

تػضح ىحه السعاييخ الدتة األىسية السؤكجة وااليجابية )السػجبة( لكل مغ 
 –دية السخدودات السباشخة )االقترادية( والسخدودات غيخ السباشخة )االقترا

االجتساعية( بذكل وفػرات داخمية مغ خالل القصاعات االقترادية السدتفيجة مغ 
قصاع الصيخان في السحافطة. أما دقة التقجيخات فيتع احتدابيا مغ دراسة الججوػ 

 –والقانػنية  –والبيئية  –التفريمية، التي تدتشج الى دراسات الججوػ: التدػيكية 
األول وىػ معيار العائج البديط مغ معاييخ الججوػ  والتسػيمية. وفي ضػء السعيار

 االقترادية.
 : ممخز نتائج السعاييخ االقترادية لمسذخوع7الججول 

 ت السؤشخ الكيسة
 SRR 2معجل العائج البديط   % 349

 0 االستخداد  )سشة( مجة 5.48
 5 (%10)بسعجل خرع   NPVصاف الكيسة الحالية  394.992

 IRR 0العائج الجاخمي  معجل % 13.123
 3 نقصة التعادل % .4775.

 1 تحميل الحداسية  :  
 5  %(3 الثابتة )بديادة التكاليف - أ

  SRRمعجل العائج البديط  56.42
  االستخداد  مجة 5.37 سشة

  نقصة التعادل % 92
 7 %(3)بانخفاض االيخادات  - ب

  SRRمعجل العائج البديط  59.9

  االستخداد  مجة 5.53 سشة
  نقصة التعادل % 94

 الججول مؼ إعجاد الباحث    
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( ان معجل العائج الجاخمي لمسذخوع 5تبيغ مؤشخات دراسة الججوػ في )الججول 
وىػ ندبة جيجة بالشدبة لسذخوع استخاتيجي مثل مصار. بيشسا نخػ %( 25.205)كان 

الكيسة الحالية لكمفة السذخوع والكمفة الثابتة قيسة مػجبة وىي ايزا مؤشخ جيج بالشدبة 
 %(22)لمسصار. وبسا أن معجل العائج البديط اكبخ مغ سعخ الفائجة في الدػق البالغة 

االستخداد بمغت خسدة سشػات  مجة، وان في العخاق فيي تجعع قخار إقامة السذخوع
جيجة لسذخوع استخاتيجي. وان نقصة التعادل  مجةونرف تقخيبا مغ عسخ السذخوع وىي 

. وأجخؼ تحميل حداسية السذخوع، نقاط القػة %(53.05) ايزا تعج جيجة إذ بمغت
مثل احتسال ارتفاع التكاليف او  ((SWAT Analysisوالزعف والفخص والسخاشخ 

ض االيخادات الستػقعة في السدتقبل. تبيغ ان السعاييخ برػرة عامة تطل جيجة، انخفا
 وتقتخح إقامة السذخوع وفقا ليحه السعاييخ االقترادية.

يالحع االنتعاش االقترادؼ الحؼ يتخكو مصار الدحاجي الجولي عمى الشديج 
أسساه أحج  العسخاني لمسشصقة باستقصاب التجسعات الخجماتية والتدػيكية. تكػيغ ما

السدؤوليغ بسجيشة مصارات، والتذابكات في الػفػرات الجاعسة لإلنتاجية الدراعي 
والرشاعية والترجيخية. وأخيخا، تججر اإلشارة الى أن العػائج السحكػرة ىي تقجيخات تع 
اشتقاقيا مغ حريمة تحميالت الجراسة في القدع االول شكمت الحدابات. وىي االقخب 

. وقج حطي بيا الخغبة بإنذاء السصار، في محافطة تعخضت لمتيسير لمػاقع ومعصياتو
سشػات عجيجة. والتقجيخات في السعاييخ الدتة ىي معاييخ عػائج مباشخة مغ التذغيل. 

السباشخة التي تع شخحيا وكحلظ الػفػرات -وىي، وىحا األىع، عجا الػفػرات غيخ
لسجتسع. وىي عػائج ميسة ات االجتساعية لمدكان التي ال تقاس كسيا عمى مدتػػ ا

تقجيخات ايجابية مؤكجة تفػق االيخادات السباشخة كثيخا . وىحا ىػ احج ابخز االسباب التي 
تجعع اىسية انذاء السصار بسػاصفات خجماتو دولية تختمف عغ مثيالتيا لسصار 

 السػصل الدابق، لسحافطة تعخضت لمتيسير سشػات عجيجة. 
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 الفشية الججوى . 3             

. تتصمب دراسة الججوػ يتشاول ىحا الجدء السػقع والدالكية والتراميع والحخكة   
الدحاجي الجولي تشاول الستصمبات الفشية األساسية والزخورية مقابل  االولية لسصار

القجرات الستاحة والسذكالت. وتتحقق الججوػ الفشية حخفيا مع تثبيت بشػد العسل الفشي 
 لسػقع بسا يأتي:ان يدسح ا اآلتي.

o .الػصػل الفػرؼ والسباشخ الى شبكة السصار 

o  شخق وصػل بجون عػائق مع حج ادنى مغ السشعصفات الى شبكة السصارات
 وساحات الصائخات.

o  الػصػل السباشخ الى ساحات السصار مسا يقمل مغ عبػر السسخات الشذصة او
 السسخات او التزاريذ الرعبة.

o قبة الحخكة الجػية عجم التجاخل مع خط رؤية مخاATCT. 

o .اقرى مخاقبة لمسصار 

o  التػسع السدتقبمي لسحصةARFF  بجون: الحج او التقميل مغ مخاقبة السصارات؛ و
 قصع مدارات االشفاء.

 نعام أمؼ السطار الدالكية واالترال والتكامل مع 

   باسع معخوفة الصػارغ  خخوج نقاط تػفيخ يتع الجولي، السجني الصيخان لسشطسة وفقا 
 الدخيع بالخخوج لمدساح بالسصار السحيط الدياج . فيCrash gates" االصصجام بػابات"

 لمحفاظ البػابات انذاء يجب. السصار خارج الصائخات حػادث في الصػارغ  لخجمات
 او استخجاميا عجم حالة في مغمقة تكػن  ان ويجب الدياج. ومعاييخ الدالمة عمى

 frangible links لمكدخ الخوابط تخكيب يعج. السدتسخة السخاقبة تحت او بحخاس مدودة
 الشطخ يشبغي. باألمغ السداس عجم مع الصػارغ  لخخوج مفيجة وسيمة القفل انطسة في
 . detection systems الجخالء كذف بأنطسة بعج عغ الخخوج نقاط تجييد في
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 التدسية واعتساد العاشخ السمحق في ذكخىا الػارد السعاييخ االجيدة مػاقع تمبي ان 
ومشطػمة اليبػط   Localizer،VOR ،Glide Path السجني الصيخان في بيا السعسػل

 فان االجيدة قػاعج يخز فيسا اما. (Instrument Landing System, ILS)اآللي 
. االنذائية الشاحية مغ سميسة القػاعج تمظ لزسان واختبارات فحػصات اجخاء يتصمب

 الستعمقة السعمػمات كافة تػضح ان عمى الفحػصات تمظ نتائج يػضح بتقخيخ مذفػعة
 السالحة انطسة يػضح تقخيخ مذفػعة. واضح وبسكياس مشفرمة بخارشة االجيدة بتمظ

 ومخاريط الخياح الكيخباء محصات مػاقع تػضح خارشة الى باإلضافة واالتراالت
Wind Cones. 

 معاييخ الترسيػ والتكاليف بيؼ البجاية والشياية

الى انو كان يػجج في مجيشة السػصل  0222عام أشارت الجراسات التي أجخيت 
مصار مجني محمي واحج. وكان قادرا عمى استكبال الصائخات الرغيخة والستػسصة السجػ 

ألف مدافخ/سشة. ولحا فإن السصار الججيج يجب أن يكػن قادرا  332فقط, ويدتػعب 
 599و)مميػن  1,388,000عمى تحسل أعجاد السدافخيغ الستدايجة والتي يتػقع أن تبمغ 

بشطخ  %0. ذلظ بأخح معجل الشسػ في السجيشة والبالغ م 4106ألف( مدافخ/سشة عام 
 ساعة.حخكة/ 52االعتبار. وأن يدتػعب حخكة ساعية مقجارىا 

نفحت السؤسدة العامة لمصخق والجدػر مع خبخاء مغ مشطسة الصيخان العالسية 
(ICAO)  تحكيقا في كذػفات ثسانية مػاقع محتسمة إلنذاء مصار دولي فييا, خسذ مشيا

-شخقي نيخ دجمة وثالث غخبي نيخ دجمة بسػجب )محجدات وشخوط اختيار السػقع
السمحق(. -السمحق( و)تحجيج مػقع السصار-السمحق( وتست دراسة )السػاقع السقتخحة

كع غخبا )مدافة جػية( عغ مخكد  23واختارت مػقعا غخبي نيخ دجمة ويبعج حػالي 
ىكتار  2322سحاجي(. تبمغ مداحة السػقع  –السجيشة, عمى شخيق )مػصل 

واالبحاث التي  (9)كع، مع السحجدات الذخشية 1×1قابل لمتػسع الى  (5)(كع4.2×كع1)
 . (8)تيار مػقع السصارتجخؼ الخ
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وبدبب وقػع السجيشة عمى أحج الصخق الجػية الجولية السيسة, فباإلمكان استخجام 
السصار كتخانديت لمصائخات الدائخة في ىحا الصخيق. ولكي يحقق السصار ذلظ, يجب أن 
يكػن قادرا عمى استكبال مختمف أنػاع الصائخات. وبأحجاميا السختمفة وحتى السػديل 

Boeing B747-400  العسالقة وAirbus A320  . 
يزع السذخوع بشايتي مدافخيغ كبيختيغ ذات مدتػييغ, ومقتخح إضافة مبشى 
مدافخيغ ثالث بيشيسا. فعاليات الػصػل تتع في مدتػػ الصابق األرضي, اما فعاليات 
السغادرة فتتع في مدتػػ الصابق األول. باإلضافة إلى وجػد شابقيغ إضافييغ يحػيان 

سػاقا  حخة ومصاعع. واجية السبشى معالجة بحيث تذابو مكػنات جشاح الصائخة, إذ أنيا أ
الخياح الدائجة  اتجاهتبجو وكأنيا مقصع مأخػذ مغ جشاح شائخة, ومعالجة بحيث تقاوم 

 .(Mein hard Von Gerkan + Marg)في السػقع 
مدشسات ثالثية  الييكل اإلنذائي فيو يتكػن مغ سكيفة ذات ليكل فػالذؼ مغ سبعة

األبعاد. تدتشج ىحه الدكيفة عمى أعسجة خخسانية مدبقة الجيج. وىي بحلظ تحقق خفة 
 في الػزن و كفاءة في األداء باإلضافة إلى الكمفة الػاشئة.

الشطام اإلنذائي، نطام غيخ تقميجؼ ومتفخد بالسػاصفات والستصمبات التي تأخح بعيغ 
التكييف ومكػنات السذخوع. أبخزىا بشاية السدافخيغ، اإلعتبار العػامل البيئية وأنطسة 

 -والسػقع السفتػح وفي الزػاحي وأعسجة ليكل السصار مغ الفػالذ والصابق الخجمي
تحت األرض. والعاكدات الزػئية في الدقف ومجخل السصار ومشصقة السصالبة 

ختبارىا بالحقائب وأنطسة التكييف. ترسع كميا وفق مخصصات ونساذج ومجدسات يتع ا
 بالكثيخ مغ الفحػصات.

يتصمب انذاء السصار أنطسة إنذائية قابمة لتدكيف فزاءات واسعة ججا, والتي 
تذكل معطع الجدء السدقف مغ السصار. ان معطع السصارات الحجيثة تتكػن مغ فزاء 

مصار  مجرج إلنذاء الالزمة بالكسيات ججاول وتذسل السجنية االعسالعسالق واحج. 
تدعػن مميػن دوالر. تذسل  (90) وبتكمفة كيمػمتخات بصػل أربعة جوليالدحاجي ال

 انذاء مخاحل لكل الالزمة والسعجات السكائغ البشى التحتية وشبقات اإلنذاء وتجييد
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وفق  وشيادات تشفيح السختبخية الفحػصات العسل مغ تتصمبو مخاحل ما كل السجرج.
  معاييخ السػاصفات العالسية.

 التراميػ الفشية

 االرض مدتػػ  دراسة الترسيع يتصمبGrading of Aerodrome  الجػؼ  لمجانبيغ 
 مغ االيكاو لستصمبات مصابقة كانت اذا الصبػغخافي. السدح نتائج مغ والتأكج واالرضي

 السياه وترخيف الصبيعية واالرض لمسخصػفات بو السدسػح والسيل العػائق ناحية
 ترخيف شبكة ترسيع ثع ومغ االيكاو. ومتصمبات الحال واقع يػضح بتقخيخ مذفػعا

 ترسيع) االمصار مياه لترخيف الترسيسية والحدابات دراسة عمى بشاء االمصار مياه
 الجراسة اجخاء(. االرضي والجانب الجػؼ  الجانب في االمصار مياه ترخيف شبكة

 ومػاقع ككل السصار لسػقع التخبة وتحميل والسختبخية الحقمية والفحػصات والحدابات
 وكيف ومػاقعيا وعسقيا االختبارية الحفخ عجد ماىي) تذسل. والصخق  والخجمات االبشية

 نتائج عمى وبشاء. االيكاو ومتصمبات الحال واقع يػضح بتقخيخ مذفػعا(. تحجيجىا تع
 كسية فسا ىي. االمصار لسياه السعخضة الكمية السداحة ماىي تحجيج يتع الجراسات
 شبكة ترسيع حدابات وماىي الدصحية السياه وكسية ىصػليا الستػقع االمصار
 وتحت والسغمقة السفتػحة القشػات في الساء كسية) إليجاد االمصار مياه ترخيف
 يمبي ان ويجب االيكاو ومتصمبات الحال واقع يػضح بتقخيخ مذفػعا(. الدصحية
 Airport Drainage Design FAA 150 / 5320-5D في ذكخىا الػارد السعاييخ الترسيع

k ,TR وفق نطام الصيخان األميخكي (Federal Aviation Adminstration (FAA), 

2013). 

 لمخجمات السخكدية السخافق مجسع CUC ،خجمات مغ العجيج يزع مخكدؼ  مخفق ىػ 
 ومكافحة، الحخيق مزخات ومحصة. السحمية السياه ضخ محصة ذلظ في بسا السخافق
 .(IATA, 2022, 601) السياه وخدانات الحخائق



 

                 
  

 

 

346 

 
 

 

:  

 

 التحسيل ومخاكد والسيكانيكية الكيخبائية اليشجسة خجمات تػزيع شبكات ربط يتع ان 
 قياس بسخافق تدويجىا يتع ان عمى. لسخكديةا السخافق بسجسع السختمفة بالسباني

 .السخاقبة ألغخاض

 لمسصار الخئيدي السخصط معاييخ احتخام مع الستاحة السشاشق. 

 والتمػث الزػضاء ذلظ في بسا البيئية التأثيخات. 

 الجػؼ  الجانب أو/ و االرضي الػصػل حيث مغ الػصػل امكانية. 

 .القخب مغ السشاشق السخجومة 

  السبخدات مثل لمزػضاء السػلجة السعجات بعس عمى التحسيل مخاكد تحتػؼ 
 الزػضاء معاييخ االعتبار في التحسيل مخاكد ترسيع يأخح ان يجب. والسػلجات

 .الزػضاء تػليج معجات واختيار الرػتية السعالجة تصػيخ في السحجدة

 مغ اليػاء تمػث مرادر تتػلج CUC اساسي بذكل التحسيل ومخاكد COx  و  
NOx  .الخرائز عمى التاثيخ لتقميل صحيح بذكل السػلج عادم وضع يجب لحا 

 . التمػث لتقميل الحاجة حدب السصمػب التخشيح تػفيخ يتع ان عمى السجاورة

 السدافخيغ مبشى قخب وليذ مدتقل بسكان السجسع مػقع يكػن  ان يفزل. 

 المطار صيانة مخفقAirport Maintenance Facility  مخرز مبشى ترسيع 
 لسبشى مجاورة والسكاتب الريانة مخافق تكػن  ان السفتخض السصار. مغ صيانة لخجمة

 . العسميات كفاءة لديادة السدافخيغ

مباني لريانة السعجات وتخديغ االمجادات العامة وتمظ الخاصة بتخديغ األقدام: 
السخئية(. ، ومباني االصالح الكيخبائي )السباني والسداعجات السالحية GSEوصيانة 

الصالء )السباني وعالمات السصارات(، واالصالح السيكانيكي، وصيانة السستمكات 
العامة )العشاية بالعذب(. وتخديغ السػاد )مػاد البشاء(، وخجمة الصائخات االرضية. 

 ومخكد ادارة الصػارغ.  Administrative Facilities السخافق االدارية
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 حخكة العسل والسخاقبة
شخيق عمى شػل سياج حجود السصار وشخيق عمى شػل الدياج الفاصل بيغ  .0

متخ عغ  1متخ ومدافة ال تقل عغ  1الجانب الجػؼ/ الجانب االرضي بعخض 
 .الدياج. في نفذ الػقت سيػفخ الػصػل الى السداعجات السالحية

أمتار مخرز بذكل اساسي لحخكة خدانات وقػد  5شخيق خجمة بعخض  .4
 .الصائخات مغ محصة الػقػد ويشتيي في الداحة

أمتار بسػاصفة تتحسل  20بعخض ال يقل عغ   GSEالجععشخيق يخجم معجات  .0
الى الداحة. مغ مبشى الذحغ الجػؼ لمداحة  PTBوزن السعجات مغ مبشى السدافخيغ 

باإلضافة الى شخيقيغ امام .  Overtaking laneالمعداتتػفيخ امكانية تجاوز تمظ مع 
التي تعبخ ساحة  GSE وخمف اماكغ وقػف الصائخات باإلضافة الى عجد مغ شخق 

تػجج ثالثة تكػيشات لصخق خجمة الداحة ويتع  .GSE مخكباتالتػصيل لتدييل حخكة 
االول خمف الصائخة  :تحجيجىا بشاء عمى السػقع ذؼ الرمة بسػضع وقػف الصائخة

 .والثاني عمى اشخاف الداحة والثالث امام مػقف الصائخة او بيغ الصائخات

مغ مبشى السدافخيغ واخخ  ATCTالجػية شخيق يرل الى مشصقة بخج السخاقبة  .2
 .مغ البخج الى الداحة والسجرج

شخيق يرل الى مشصقة االشفاء مغ مبشى السدافخيغ واخخ مغ االشفاء الى  .2
عمى ان يكػن شخيق الػصػل الى السجرج مباشخ دون اؼ التفاف او )السجرج الداحة و 

باإلضافة الى شخق لغخض مكافحة الحخائق والػصػل الى السجارج وعمى ان  (.عػائق
يكػن شخيق الخجمة السؤدؼ الى مػقف وقػف الصائخات معدول وان ال يقل عخض 

 .أمتار  7 ىحه الصخق عغ

 .الداحةشخق مغ مشصقة الذحغ الى  .6

شخيق يرل الى مػاقع االجيدة السالحية ومحصات الكيخباء ومحصة معالجة  .9
السياه ومحصة ترخيف مياه االمصار ومحصة معالجة الشفايات ومحصة وقػد الصائخات 

Fuel Facilities   ومبشى الخجماتCUC. 
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تدود كافة الصخق والسػاقف بعالمات عمى االرضية ومشطػمة انارة ومشطػمة  .8
 ,signage (traffic signage) بالكاميخات ومشطػمة ترخيف مياه االمصار مخاقبة

marking and lighting. 

لسعاييخ  فديتع ترسيسيا وفقا   ،بالشدبة لخصف شخق السخكبات ومػاقف الديارات .0
سيتع فحريا باستخجام  .لترسيع لياكل االرصفة  AASHTOدليلالترسيع الجولية مثل 
 .والسػقعيةالفحػصات السختبخية 

مسخ.   0أمتار مسا يدسح بحج ادنى  22يتع تػفيخ جسيع الصخق السقتخحة بعخض  .01
باإلضافة الى اكتاف شخق الػصػل الخئيدية وىي الصخق التي تخبط السشصقة مبشى 

شخق  .كع/ساعة 12السدافخيغ بالصخق الخارجية مع مخاعاة سخعة الترسيع البالغة 
 02الجعع مع االخح في االعتبار سخعة الترسيع الجوران حػل وداخل السصار وشخق 

 .كع/ ساعة

بػاسصة  %03مغ السػضفيغ يرمػن بالديارات الخاصة والباقي  %53يفخض ان  .00
 .حافالت مػضفي السصار

مغ الديارات الخاصة تحىب الى ساحات انتطار خارج رصيف  %83يفخض ان  .04
 .مدافخؼ السغادرة والػصػل

لمديارات الرغيخة  PTB السدافخيغمػاقف سيارات لكل مغ مشصقة مبشى  .00
الرغيخة والذاحشات ومشصقة  للسياراتCTB والباصات ومبشى الذحغ الجػؼ 

مػقف مبشى االشفاء ومػقف مبشى العامميغ في السصار ومػقف مبشى .  ATCTالبخج
لمديارات الرغيخة  Main gate ومػقف خارجي قبل نقصة التفتير االمشية  CUCالخجمات

 . والباصات قبل البػابة الذسالية ولمديارات الرغيخة والذاحشات قبل البػابة الجشػبية

 مشطسة عسل بشػد بسػجبالدالمة مغ الحػادث: عمى عاتق الجية السشفحة. 
 (NEPA) الحخائق مغ لمحساية الػششية والجسعية,  ICAO،FAA الجولي السجني الصيخان
 معيشة لشقصة االستجابة عمى قجرتيا اثبات لمصائخات واالشفاء االنقاذ مخكبات مغ يتصمب

 .البشػد ججاول بحدب معيشة، زمشية مجة خالل السصار مغ
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وال  controllableجسيع بشػد ونقاط خارشة الججوػ الفشية متاحة التصبيق والديصخة 

تػجج عػائق سػػ تػفخ شخوط الدالمة تحت السالحة الجػية. ان انصباق معاييخ 
السرادق عمييا بذيادة ىيئة الصيخان السجني الػششية وشيادات  الجػدة والػثػقية

 التجقيق الجورؼ لسشطسة الصيخان الجولية.

 خالصة السذخوع 
عانى قصاع الشقل في نيشػػ مغ تخدؼ وقرػر الصمب عمى الدمع والبزائع مغ 
والى محافطات العخاق األخخػ، وفي تغصية العجد مغ احتياجات الدمع االستيالكية 

االستيخاد مغ خارج العخاق. لجأت الحاجة الى التػجو نحػ الشقل البخؼ. اتدع مغ 
األخيخ بالبصؤ الدمشي والتكاليف الستدايجة وكحلظ مغ القرػر السػسسي لدمغ الذحغ 

 البخؼ. 
 
 
 
 
 
 

 0دقائق إلى مشترف أبعج نقصة في مجرج. السخكبات األخخػ  FAA :5السخكبة األولى 
 دقائق.

إلى أؼ نقصة عمى السجرج دقائق  ICAO :5أول مخكبة لسشطسة الصيخان السجني الجولي 
 التػصيات: دقيقتان إلى أؼ نقصة عمى السجرج، والسخكبات األخخػ بعج دقيقة واحجة.

دقيقة إلى أؼ مكان  0.3: دقيقتان إلى أؼ نقصة عمى السجرج، و NEPA السخكبة األولى لـ 
دقائق في مشصقة تحخكات الصائخات خارج  5( و RAAفي مشصقة االستجابة الدخيعة )

 .RRAجرج أو الس
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كػ غخب السؽصل في الدحاجي  20: صؽرة جؽية لسؽقع إنذاء مطار نيشؽى الجولي 4الذكل  
 بشاحية السحمبية يسيؼ نيخ دجمة 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

اذ يتع تحػيل الصمب الستشامي مع نسػ الدكان محميا ومغ الجول السجاورة لمعخاق 
ا عجا الذخوط األخخػ السفخوضة جغخافيا ، بأولػية ثانية لمجػدة والتشافدية الشػعية.  ىح

لمتجارة القخيبة بعيجا عغ السعاييخ االقترادية والسالية الجولية األكفأ. أضف الى ذلظ 
األغخاض العمسية والعالجية والرحية والتبادل العمسي والتكشػلػجي مع بمجان العالع 

 السختمفة، والتػاصل مع بغجاد والسحافطات األخخػ في عالع اليػم. 
الجراسة الى عجيج االستشتاجات انتيت الى ان إقامة ىحا السذخوع  تػصمت

سشػات ونرف مغ  3مزسػن األرباح الرافية، ويدتخد السذخوع أمػالو السدتثسخة بعج 
ما تػصمت اليو الحريمة سشة. وابخز السقتخحات  35عسخ السذخوع السقجر بشحػ 

وىػ  قامة ىحا السذخوع الحيػؼ.الشيائية لمجراسة وىػ وجػد ججوػ اقترادية كبيخة مغ ا
دعع قصاع الشقل الجػؼ في العخاق وتقجيع التدييالت لو لمشيػض باألداء والشسػ 

 االقترادؼ. 
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 الخاتسة

 تػصمت الجراسة الى عجد مغ االستشتاجات والتػصيات، وكسا يأتي: 
 أىسية فخصة السصار السقتخح لتمبية الصمب الستشامي عمى الدفخ برػرة في نيشػػ.  -2

أىسية تشفيح السذخوع مغ خالل االستثسار األجشبي السباشخ الحؼ ال يحسل الجولة  -0
 تكاليف السذخوع، وبصخيقة السخاحل.

مؤشخات الجراسة تؤكج ججوػ السذخوع ألرباح صافية حتى مع اجخاء تحميل  -5
 الحداسية.

بيانات الجراسة ىي شبقا لألرقام والسعمػمات التي تع جسعيا مغ قبل السكتب  -0
 ستذارؼ لمسعيج التقشي مع في ضػء السشيجية العمسية. اال

ىشاك حاجة لخبط السصار بدكة حجيج مع محصة قصار السػصل ألغخاض الذحغ  -3
 لمبزائع واألجيدة السدتػردة، والدمع والسشتجات لغخض الترجيخ.

يتصمب السذخوع مج خط ماء صالح لمذخب مغ أقخب محصة ترفية او انذاء  -1
مية وتشكية مياه الذخب مغ السرادر القخيبة او الجػفية. محصة ترفية خاصة لتح

 لمعامميغ والكسب الدكشي والسخافق العامة واألسػاق.  
% 23و  %22بمغ معجل العائج الجاخمي لمسذخوع باستخجام سعخؼ خرع  -5

(13.075) . 
جيجة تساما  مجةالسذخوع سػف يدتخد رأسسالو بعج خسذ سشػات ونرف وىي  -9

سشة كعسخ افتخاضي، بحدب تقجيخات سعخ  53خوع والبالغة بالشدبة لعسخ السذ
 (. 5في )الججول  53الخرع الرفخؼ لمدشة الـــ 

ربط مػقع السصار بصخيق بخؼ سخيع ذؼ اتجاىيغ بالسػاصفات الفشية لدالكية  -8
 ودالالت. BRCالسصارات الجولية، مغ مجاالت رؤية وسياج 

في مػقع السصار لتدويج مشذآت  0انذاء محصة شاقة كيخباء ثانػية عجد  -22
السصار بالصاقة الكيخبائية، ونرب مشطػمة شاقة شسدية لتػليج الكيخباء وتحػيل 
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الفائس مشيا الى الذبكة الػششية، وضسان استسخار الصاقة الكيخبائية عمى مجار 
الداعة، وتحقق مػاصفات الجػدة العالسية لحخكة الصيخان وشبكة االنتخنت 

 خة الجػية واالتراالت القخيبة والبعيجة.ومشطػمات الديص

 التؽصيات

باتخاذ قخار انذاء مصار  تػصيو  (0200-0205) االنذاء مجةتقجر الجراسة  .2
 الدحاجي الجولي، والتشفيح بسذاريع مخحمية. 

السقتخح البجيل، في حال البجء بإعادة تأىيل مصار السػصل القجيع لمعسل عذخ  .0
، مع إعادة الحدابات 0218ولغاية  0253 يمصار الدحاجي فسشػات، ثع يبجأ 

 االنذاء.  مجة (0250-0250)التي يحتاجيا السذخوع. الدشػات 

تقتخح الجراسة تشفيح السصار بصخيقة االستثسار األجشبي السباشخ، تحاشيا لسدألة  .5
معيشة، يؤول  سجةالقخض الفخندي أو غيخه. يتزسغ التشفيح مع اإلدارة والتذغيل، ل

 السصار بعجىا ادارة و/أو تذغيل الى الحكػمة العخاقية. 

وضع التدييالت وسغ قػانيغ االستثسارات التكسيمية السشاسبة ليحا السجال،  .0
لمشيػض بقصاع الشقل الجػؼ، ودعع القصاع الخاص السحمي لتشفيح الفقخات 

 السسكشة.

كبيخة مغ اقامة ىحا السذخوع تفيج الحريمة الشيائية ليحه الجراسة وجػد ججوػ 
الحيػؼ، وىػ انذاء مصار الدحاجي الجولي في ناحية السحمبية غخب السػصل، 
ليكػن جدخ اترال لمسحافطة بيغ ماضييا ومدتقبميا وحجخ اساس لشيػضيا 

 الالحق.
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 اليؽامر
                                                 

 العخاق لمدشة لجسيؽرية االتحادية العامة السؽازنة نرت الفقخة ف مؼ السادة ثانيا مؼ قانؽن  (1)
 1000: "االقتخاض مؼ الحكؽمة الفخندية والؽكالة الفخندية لمتشسية مبمغ  2021السالية 

( وسيتػ تؽقيع اتفاقيات ًقخوض لسذاريع (2019-2022لمفتخة  )مميار يؽرو (مميؽن يؽرو
مميؽن يؽرو  300البشى التحتية السبيشة ادناه: مذخوع تأىيل مطار السؽصل الجولي بحجود 

مؽضؽع الجراسة الحالية يتطمب التشفيح تخريز ضعف السبمغ لرالح سمطة الطيخان السجني". 
، أي تخريز مبمغ مساثل 2021مميؽن يؽرو( في السؽازنة العامة لدشة  300السذار اليو، )

، كسا ذكخ في السؽازنة نفديا أيزا. يربح السبمغ الكمي لالستثسار خالل 2022عمى الدشة 
مميؽن دوالر  750مميؽن يؽرو، ما يعادل  600ثالث سشؽات )وىي فتخة اإلنذاء الالزمة( 

، وىؽ السبمغ التقجيخي لتكمفة انذاء السطار مطار الدحاجي الجولي. أو 2020تقخيبا بتقجيخات 
، أو 2022قج يكؽن مؼ مرادر أخخى وبطخيقة االستثسار مختمفة عمى الدشة السالية القادمة  

يػ، والى فتخة أخخى بعج تحقق االستفادة تأجيل ذلغ الى ما بعج تأىيل مطار السؽصل الجولي القج
 الكاممة مؼ تأىيل األخيخ.

تقجيخ العطاءات السقجمة. وفي حال القخار ببجء إعادة إعسار مطار السؽصل الدابق، ستكؽن  (2)
حرة التحجيث السطمؽبة مع إنذاء مطار الدحاجي الجولي الحجيث في غزؽن ثالث سشؽات 

 افتخاضًيا.م  2034-2032تقخيًبا بيؼ 
فقط مع استتباب االستقخار الدياسي واألمشي واستسخار  تطبيق التحؽالت االقترادية لمعخاق  (3)

 نحؽ اقتراد الدؽق وانتعاش سؽق االستثسارات وانذطة القطاع الخاص.
بافتخاض استجامة االستقخار األمشي والدياسي واالقترادي وعجم تعخض األنذطة الجارية  (4)

الحي يسّثل أكثخ ” شيبؽل“تذخيعات تسذ التؽجو الى اقتراد الدؽق. مثال مطار  لالقتراد الى
كسا يججر  .% في االقتراد اليؽلشجي3% مؼ قطاع الطيخان اليؽلشجي، يديػ بشحؽ 90مؼ 

 7500بالحكخ أن مطار إسطشبؽل الججيج، سيكؽن األكبخ في العالػ، بسداحة ترل لشحؽ 
حدب السعمؽمات الستجاولة لػ “. أرناؤوط كؽي ”في مشطقة  ىكتار، ويقع شسال مجيشة إسطشبؽل،

تتكمف الحكؽمة التخكية بميخة واحجة. فشعام االستثسار األجشبي في تخكيا سسح باستقجام الذخكات 
 السدتثسخة لتؽظيف رؤوس األمؽال مقابل األرباح، والعؽائج التي تؤول الى الحكؽمة التخكية.

يقجر ان يدتيمغ انذاء السطار أكثخ مؼ  عذخات اآلالف األطشان مؼ الفؽالذ، وآالف األطشان  (5)
تقجر الكمفة اإلجسالية إلنذاء السطار أكثخ  .مؼ األلسشيؽم، وأربعة آالف متخ مخبع مؼ الدجاج

مؼ نرف مميار دوالر )ما قبل التذغيل(، مشيا نحؽ ربع مميار دوالر لمبشاء فقط، ويفتخض ان 
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ال تتحسل الجولة العخاقية شيئًا مؼ الكمفة، يفزل انذاؤه بطخيقة االستثسار األجشبي السباشخ 
FDI  .وعمى مخاحل تأخح بالحدبان التؽسعات السدتقبمية 

( مميؽن دوالر. تحسمت الحكؽمة 700لمسقارنة: كمفة مطار الخخطؽم ) مثال ىشاك بيانات مفيجة (6)
( مميؽن دوالر، والبكية استثسار مباشخ مؼ 70ما يعادل ) %( مؼ التكمفة، أي10الدؽدانية )

 شخكات اجشبية متخررة.
يتحجد مؽقع السطار مؼ: مبشى السطار والراالت؛ االنتقال الى الطائخة؛ العؽامل السحجدة  (7)

لسؽقع السطار؛ الثقل الشؽعي لميؽاء؛ اتجاه الخيح؛ االختالفات في امكانية رؤية االرض 
بيعية في االرض؛ كثافة اليؽاء فكمسا كانت كثافة اليؽاء عالية ججا زادت واالنخفاضات الط

مقاومة اليؽاء وبالتالي يسكؼ ان تكؽن مسخات اليؽاء مخترخة وصغيخة؛ السؽقع في مكان نادر 
الزباب والخياح بو ثابتة قجر االمكان مؼ حيث سخعتيا واتجاىيسا؛ امكانية الحرؽل عمى 

لسدتقبل؛ امكانية الحرؽل عمى خجمات السخافق.  يجب تجشب اراضي اضافية لمتؽسع في ا
اختيار مؽقع السطار بالقخب مؼ السجارس او خطؽط الكيخباء ذات الزغط العالي والسشاطق 

كػ حدب شخوط  16*15الرشاعية ويجب ان تخمؽ مؼ السشاطق الدكشية لسداحة ال تقل عؼ 
 ".FAAمشعسة الطيخان الفيجرالية "

وجؽد مشطقة خالية لتؽقيع حقل الطيخان والسسخات اليؽائية ومباني ومشذآت السطار؛ بعج   (8)
حجود السطار عؼ السطارات االخخى بسدافة تزسؼ الطيخان بجون تجاخل في السسخات اليؽائية 

كػ(، وبعج السطار عؼ السشذآت السختفعة وعجم وجؽد عؽائق طبيعية كالتالل او   20)نحؽ
اخل اليؽائية )مشاطق االقتخاب(. أعج ىحا السخطط وفقا لسبجأ عجم تحجيج االشجار في السج

مشاطق إلفداح السجال لمتغيخات التي قج تطخا عمى مفيؽم الترسيػ ويجب ان يدتؽعب السخطط 
تغيخ وسائل الشقل وليذ فقط تغييخات شكل السباني  والدخعة التي يسكؼ ان يحجث بيا التغييخ 

" حيث طخا تغييخ عمى 2يا بؽضؽح في شكل مطار شار ديجؽل"او التبجيل يسكؼ مالحعت
السخطط قبل اكسال السخحمة االولى فمحا يشبغي ان يخاعى في السخطط الخئيدي امكانية تحؽل 
العالقة بيؼ الشعػ االساسية الثالثة: وسائل الشقل الى السطار؛ ميؽل تزسؼ ترخيف طبيعي 

مدتسخة والسيسا في االماكؼ السسطخة؛ سيؽلة لمسياه الدطحية لتجفيف حقل الطيخان برفة 
تعجيل تزاريذ السشطقة بحيث تشقل كسية مؼ االتخبة في عسميات التدؽية او الحفخ او الخدم. 

% مؼ العؽامل  95اتجاه مداحة االقالع واليبؽط يجب ان يكؽن بطخيقة تؽفخ ماال يقل عؼ 
 الدابقة في أي وقت مؼ اوقات الدشة. 
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بثالث خطؽات الختيار مؽقع عام، مؼ الخخائط عمى اسذ: تكشيكية؛ واعتبارات جغخافية؛   (9)
واستطالع الختيار السؽقع، وعمى خطؽتيؼ )استطالع ارضي واستطالع جؽي(. عسل رفع 
مداحي انذائي. ويجب ان يكؽن لجى القائسيؼ باختيار مؽقع السطار البيانات السيسة 

ت السدتخجمة في السطار ومؽاصفاتيا؛ لدوم السطار؛ عجد الطائخات االساسية مثل: انؽاع الطائخا
يتؽجب الختيار واالفخاد؛ تدييالت الخجمات واالصالح؛ التؽسيعات السدتقبمية؛ مجة االنذاء. 

السؽقع عسل تخابط بيؼ السطالب التكشيكية واالنذائية ومؼ الؽجية اليشجسية يدتعان إلتسام 
تقاريخ  -خخائط جيؽلؽجية  -صؽر جؽية  -لخخائط الجغخافية الجراسة بالؽسائل االتية: )ا

تقاريخ االرصاد الجؽية لجرجات الحخارة واتجاىات الخياح وسخعتيا  -االستخبارات العدكخية 
ومؼ ىحه الجراسات يتػ اختيار عجة  -مجدات التخبة  -بيانات االىالي  -ودرجات الخطؽبة 

اختيار افزل مؽقع. اىسية السطار: تقاس اىسية  مؽاقع لمسطار يسكؼ الغاء بعزيا حتى يتػ
السطار بعجد االشخاص وكسية البزائع السشقؽلة بالعبؽر "تخانديت" بالحخكة السؽضعية وبالشقل 
مؼ مكان آلخخ وتتعمق حخكة السدافخيؼ بالبشية االقترادية لمسجيشة ووجؽد السخاكد التجارية 

ط بيؼ السطالب التكشيكية واالنذائية ومؼ الؽجية ويتؽجب الختيار السؽقع عسل تخاب واالدارية.
خخائط  -صؽر جؽية  -اليشجسية يدتعان إلتسام الجراسة بالؽسائل االتية: )الخخائط الجغخافية 

تقاريخ االرصاد الجؽية لجرجات الحخارة واتجاىات  -تقاريخ االستخبارات العدكخية  -جيؽلؽجية 
ومؼ ىحه الجراسات يتػ  -مجدات التخبة  -ت االىالي بيانا -الخياح وسخعتيا ودرجات الخطؽبة 

اختيار عجة مؽاقع لمسطار يسكؼ الغاء بعزيا حتى يتػ اختيار افزل مؽقع. اىسية السطار: 
تقاس اىسية السطار بعجد االشخاص وكسية البزائع السشقؽلة بالعبؽر "تخانديت" بالحخكة 

فخيؼ بالبشية االقترادية لمسجيشة ووجؽد السؽضعية وبالشقل مؼ مكان آلخخ وتتعمق حخكة السدا
 السخاكد التجارية واالدارية.

 السرادر
  العخبية: بالمغة السرادر

(. دراسات الججوى االقترادية كآلية لشجاح السذاريع 2020ابؼ شاعة، و.، وآخخون. )
 Economic Feasibility Studies as A Mechanism for The االستثسارية

Success of Investment Projects .مجمة السشتجى لمجراسات واالبحاث االقترادية ،
3(2 ،)132–143. 

 ,Data For Iraq بيانات العخاق، الشاتج السحمي اإلجسالي(. 2022أيمؽل  9البشغ الجولي. )

Gross Domestic Product: 
https://data.albankaldawli.org/indicator/NYGDP.PCAP.CD?locations=IQ  

https://data.albankaldawli.org/indicator/NYGDP.PCAP.CD?locations=IQ
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مميار ديشار لسحافعة نيشؽى مؼ أصل  302.4تخريز (. 2019تسؽز  9الجليسي، ن. ص. )
 ػثالث تخليؽنات ديشار لتشسية األقالي

 Allocating 302.4 billion Dinars to Nineveh Governorate Out of Three 
Trillion Dinars for The Regions Development: 

 https://www.radionawa.com/Arabic.aspx . 
 The Industrial السذاريع الرشاعيةتقييػ (. 1986الديج، م. ح. ) العمي، ع. م.، و

Projects Evaluationدار الكتب لمطباعة والشذخ .. 

دراسة تحميمية لالعتبارات التخطيطية لسؽقع مطار ياسخ عخفات (. 2014القخا، ي. س. أ. )
 An Analytical Study of Planning Considerations for الجولي بقطاع غدة

The Location of Yasser Arafat International Airport in The Gaza 

Stripالجامعة اإلسالمية، غدة .، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؽرة: 
 http://hdl.handle.net/20.500.12358/19837.  

 : No Title بجون عشؽان(. 2022نيدان الييئة العميا لمحج والعسخة. )
 https://e3arabi.com/ 

(. معيار صافي الكيسة الحالية السختبطة بالدمؼ أحج أىػ 2020بؽ مجيؼ، ن.، وخميفاتي، ج. )
طخق تقييػ السذاريع االستثسارية قي ظل حالة عجم التأكج، دراسة مؤسدية اقترادية في 

 The Net Present Criterion Value 2021-2016الفتخة السستجة بيؼ 

Associated with Time is One of The Most Important Methods for 

Eva .(.3)11، مجمة االقتراد والتشسية البذخية 
(. قياس كفاءة االستثسار الدراعي باستخجام السعاييخ االقترادية في 2019ربيع، م. ح. أ. )

  مرخ
The Agricultural Investment Efficiency Measuring Using Economic 

Standards in Egypt,  .4، مجمة الدقازيق لمبحؽث الدراعية  

  تأىيل مطار السؽصل الجولي(. 2021كانؽن الثاني  25سمطة الطيخان السجني. )
Rehabilitation of Mosul International Airport, 

 https://al-ain.com/article/airport-france-iraq . 
أقجم مطارات العخاق تعيخ في شكل ججيج بعج (. 2021كانؽن الثاني  25عبجاليادي، ن. س. )

. The Iraqi Oldest Airports Appear in A New Form After a Year عام
 . ain-www.alالعيؼ نيؽز.  .ىيئة الطيخان السجني العخاقية

دراسة الججوى االقترادية ودورىا في تقييػ السذخوع (. 2020عمؽن، م.، و أكمي، ق. م. )
 The االستثساري دراسة حالة بشغ القخض الذعبي الجدائخي وكالة بخج بؽعخيخيج

https://www.radionawa.com/Arabic.aspx
https://www.radionawa.com/Arabic.aspx
http://hdl.handle.net/20.500.12358/19837
http://hdl.handle.net/20.500.12358/19837
https://e3arabi.com/
https://e3arabi.com/
https://al-ain.com/article/airport-france-iraq
https://al-ain.com/article/airport-france-iraq
http://www.al-ain/
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Economic Feasibility Study and Its Role in Evaluating the 
Investment Project Case Study of The Algerian People’s Loan Bank 

and Bordj Bouجامعة دمحم البذيخ االبخاليسي، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؽرة .. 

عية تأثيخ عؽامل الشجاح الحخجة في إدارة السذخوعات: دراسة استطال(. 2010عشيج، ح. ر. )
 The Critical Success تحميمية في شخكة السشرؽر العامة لمسقاوالت اإلنذائية

Factors Impact in Project Management: An Analytical Exploratory 

Study in Al-Mansour General Contracting Companyماجدتيخ غيخ  ، رسالة
 :بغجاد، جامعةمشذؽرة،

https://iqdr.iq/search?view=3072e68f2055d93661587ad8084be691  
 (. التقييػ االقترادي لمسدارع الدسكية في األراضي الججيجة2019غالي، ح. و.، ودمحم، ه. م. )

Economic Evaluation of Fish Farms in The New Lands . مجمة االقتراد
 (.4)10، الدراعي والعمؽم االجتساعية

واقع الشقل الجؽي في العخاق والخؤى السدتقبمية لو مع إشارة إلى (. 2018فخج، س. ج. )
 ,The Air Transport Reality in Iraq and Its Future Visions محافعة البرـخة

With Reference to Basra Governorateمخكد دراسات البرخة والخميج العخبي .: 
 https://portal.arid.my/Publications/e81de574-c98f-4e2d-813a-

4642e6264872.doc  

 Preparing االقترادية لسذاريع التشسيةإعجاد دراسات الججوى (. 2008كجة جي، ص. ا. )

Economic Feasibility Studies for Development Projects: 

 https://Sabahkachachi.googlepages.com .  
 The دراسة الججوى االقترادية(. 2020شباط  10مؤسدة ججوى لمجراسات والتطؽيخ. )

Economic Feasibility Study: 
 https://jadwa.com/blog/Economic_feasibility_study.  

 Building A بشاء مطار دولي ججيج في نيشؽى (. 2011تسؽز  27مـخكـد الـعـخاق لمجراسات. )

New International Airport in Nineveh: 

 http://markazaliraq.net/39010/ بشاء-مطار-دولي-ججيج-في-نيشؽى/.  
 سالة مؽافقة نذخ(. ر 2021) لمجامعة التقشية الذسالية مكتب الخجمات العمسية واالستذارية

Post Approval Letter .6106، الجامعة التقشية الذسالية. 

 (. الججوى االقترادية لترشيع تفل بشجخ الدكخ الى عمف غيخ تقميجي2017مشرؽر، ف. )

Economic Feasibility of Processing Sugar Beet Bagasse into 

Unconventional Feed .(.5)8، االجتساعية مجمة االقتراد الدراعي والعمؽم 
 -خسدة أشياء يجب أن تعخفيا عؼ ايكاو(. 2021أيار  26مشعسة الطيخان السجني الجولية. )

https://iqdr.iq/search?view=3072e68f2055d93661587ad8084be691
https://portal.arid.my/Publications/e81de574-c98f-4e2d-813a-4642e6264872.doc
https://portal.arid.my/Publications/e81de574-c98f-4e2d-813a-4642e6264872.doc
https://portal.arid.my/Publications/e81de574-c98f-4e2d-813a-4642e6264872.doc
https://sabahkachachi.googlepages.com/
https://sabahkachachi.googlepages.com/
https://jadwa.com/blog/Economic_feasibility_study
https://jadwa.com/blog/Economic_feasibility_study
http://markazaliraq.net/39010/بناء-مطار-دولي-جديد-في-نينوى/
http://markazaliraq.net/39010/بناء-مطار-دولي-جديد-في-نينوى/
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 Five Things You Should Know About ICAO ، مشعسة الطيخان السجني الجولي

- The International Civil Aviation Organization:  
https://news.un.org/ar/story/2021/05/1076922 . 
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