
إدارة المشاریع االستثماریة

 

نبذة عن 
 :اإلدارة

إدارة المشاریع االستثماریة ھي إدارة تعنى بمتابعة تنفیذ المشاریع
االستثماریة وتنفیذ المشاریع االستثماریة وذلك بعد انتھاء إدارة العقود 

من اإلجراءات الخاصة بتوقیع العقد بین كًال من الطرفین االستثماریة
وتتمثل مھامھا ) كطرف ثاني(والمستثمر  (كطرف أول( األمانة 

ومرورًا بدراسة إبتداءًا من مخاطبة المستثمر لتسلیمھ الموقع
المخططات المقدمة للمشروع االستثماري ومتابعة مراحل التنفیذ

 .واألشراف ما بعد التنفیذ وانتھاء باستالم الموقع حال انتھاء مدة العقد

التعامیم بإدارة المشاریع  اللوائح و
 :االستثماریة

 :المستثمر وأھمھاالتقید ببنود العقد المبرم مع

.التقید بالمدة الزمنیة المحددة للتنفیذ

.عدم تجاوز رخصة البناء

.عدم الخالل بفكرة المشروع

.للنظامعدم استغالل الموقع في تركیب لوحات إعالنیة مخالفة

المشاریع مھام إدارة 
 :االستثماریة

المالیة تسلیم الموقع للمستثمر من خالل لجنھ مكونة من مندوب

ومندوب إدارة متابعة المشاریع ومندوب إدارة العقود االستثماریة 



المستثمر ومندوب البلدیة الفرعیة التي یقع المشروع في ومندوب من

 .نطاقھا

المستثمرین بعد والنھائیة من قبلمتابعة تقدیم المخططات االبتدائیة 

 .توقیع العقود واستالم الموقع

دراسة المشروع االبتدائي وعرضھ على لجنة دراسة المشاریع

 .االستثماریة

 .البناءاعتماد المخططات النھائیة التي بموجبھا یتم إصدار رخصة

البدء في متابعة المشاریع االستثماریة ومطالبة المستمر بسرعة

 .التنفیذ واإلنشاء بعد إصدار الرخص الالزمة

من إعداد تقاریر دوریة عن مراحل تنفیذ المشاریع االستثماریة

 .مھندسي اإلدارة

واللوحات القیام بجوالت میدانیة على المشاریع االستثماریة القائمھ

اإلعالنیة والتنسیق مع الفروع وحصر المخالفات وإزالة المخالف 

ة بالبلدیة الفرعیة التي یقع المشروع االستثماري في باالستعانمنھا

 .نطاقھا

ومطابقتھا حسب إعداد تقاریر عن جمیع المشاریع االستثماریة القائمة

 .العقد والرخصة

 .منھامتابعة اللوحات اإلعالنیة وإعداد تقاریر عن المخالف

أھم المھام التي تزمع إدارة المشاریع القیام 
 :بھا

المستثمر متابعة تنفیذ المشاریع بصورة أكثر دقة من خالل تكلیف

إلعداد رفوعات مساحیة توضح الوضع الراھن بالطبیعة لكل 

بالمخططات والرخصة الصادرة بحیث یقدم الرفع مشروع ومقارنتھ

الشأن ومن ثم مقارنتھ من مكتب استشاري معتمد متخصص في ھذا

للحیلولة سوبو االدارة بصفة منتظمةبالتقاریر الدوریة التي یعدھا من



 .دون وقوع مخالفات أثناء وبعد تنفیذ المشروع

بدال من دراسة المشروع االبتدائي وعرضھ على اللجنة خالل یومین

 .الفترة الحالیة وھي أسبوع تقریبًا

یتضمن أي اعداد نموذج متابعة یسلم الى المستثمر في الموقع مباشرة

م تسلیمھ لھ عن طریق المھندس المسئول عن مخالفات بالموقع ویت

وذلك اختصارا للوقت . . منسوبي ادارة المشاریع المشروع من

 . (مرفق النموذج( وسرعة المتابعة 

بحیث یمكن الترمیز والترقیم لكل لوحة إعالنیة ضمن العقد الواحد

 .االستدالل على الشركة من الطبیعة

والذي  (GIS)واللوحات بنظام ربط مواقع المشاریع االستثماریة

 .یجري حالیًا استكمالھ

وفقًا للجدولة العمل على استكمال إزالة اللوحات المخالفة بالمحافظة

 .الزمنیة مع المقاول المختص وإدارة المراقبھ المركزیة

 .الخراسانیةمتابعة مواقع ابراج الجوال والصرافات االلیة والصبات

أجھزة عة بالفروع والعملیات وذلك بتوفیرتأمین وسائل اتصال سری

 .اتصال السلكي

بدال من إصدار رخصة المشروع االستثماري من قبل إدارة المشاریع

إحالتھا إلى الفرع وذلك تسھیال للمستثمر وسرعة إصدار الرخصة 

 .بالموقعومباشرة العمل

ى مرتین علتغطیة متابعة كافة المشاریع االستثماریة تحت التنفیذ

األقل أسبوعیًا بحیث یمكن رصد أي مخالفة حال وقوعھا وإشعار 

بتصحیح وضعھ السیما مع توفر عدد السیارات الالزمة المستثمر

 .حالیًا

الخدمة اإلجابة على استفسارات المستثمرین وطلباتھم بشأن إیصال

خالل فترة التتجاوز یومین ...)  - المیاھـ -الكھرباء(للمشروع مثل

 .سرعة التخاطب مع الجھات المعنیةیقوذلك عن طر



اإلطالع تحدیث لعناوین المستثمرین وعمل ارشیف الكتروني یسھل

 .على آخر اإلجراءات دون اللجوء إلى نظام الملفات التقلیدي

االستثماري من تقلیل المخالفات الناشئة أثناء وبعد تنفیذ المشروع

الھدف أن( اإلدارة خالل تكثیف جوالت المتابعة المیدانیة لمھندس

 .(الیكون ھناك مخالفات

  http://www.jeddah.gov.sa/index.php: المصدر 

  

المفاضلة بینھاأسس تصنیف المشاریع اإلستثماریة و 
  

   مقدمة

یستلزم تنوع المشاریع االستثماریة، الدراسة و المقارنة الوافیة، من أجل التوصل إلى أنجع 
  .الفرص و أھمھا

و تستند المقارنة بین الفرص االستثماریة على عدة معاییر مالیة، و اقتصادیة نتعرض إلى 
نتطرق إلى التعرف على المشاریع  أھمھا في ھذا المبحث الذي نقسمھ إلى مطلبین، في األول

  .االستثماریة و أنواعھا، و في الثاني نحاول اإللمام بأسس المفاضلة بین مختلف ھذه الفرص

  .عمومیات حول اإلستثمار: المطلب األول       

                .مفھوم و أنواع المشاریع اإلستثماریة: لالفرع األو               

المشاریع اإلستثماریة أنھا تلك المشاریع التي یتوقع أن یوزع العائد منھا على یقصد ب             
عدد من السنوات تزید عن العام الواحد، و تنقسم إلى استثمارات قصیرة األجل، واستثمارات 

  طویلة األجل،

سھل أما االستثمارات قصیرة األجل، فھي تمثل االستثمارات في األصول المتداولـة، والتي ی       
تحویلھا إلى أصول نقدیة إذا ما رغبت المؤسسة في ذلك، و یكفي تقییـم الربحیة المتوقعة من 

  .ھذه األصول في األجــل القصیر فقط

وأما االستثمارات طویلة األجل، فھي تلك التي ال تعطي ربحا سریعا في األجل القصیر        
ذلك یمكن القول بأن أي تخصیص لألموال ولیس من المنطقي تقییم ربحیتھا في األجل القصیر،فب

  ".استثمار"یترتب علیھ آثار في األجل الطویل المتوسط ھو



وھو المبادلـة بیــن اإلنفـاق :  على ضوء ما سبق، یمكن إعطاء تعریف عام لالستثمار       
نقدیة الحـالي أ و المبدئي،باإلیرادات المستقبلة، وقد توجد بعض االستثمارات ال ترتب تدفقات 

  .داخلة، و على الرغم مـن ذلك تدخل تحت نطاق االستثمار لما ترتبھ مـن منافع   مستقبلیة

  . تصنیفات االستثمار :الفرع الثاني              

یمكن تصنیف المشاریع االستثماریة وفقا لعدة معاییر، وفقا لشكل التدفق النقدي و               
  وفقا للھدف،

    .المشاریع االستثماریة وفقا للتدفق النقدي المترتب عنھا :أوال                       

االستثمارات "االستثمارات في األراضي و التحف و المجوھرات و المعادن النفیسة_    
  .و یمثل التدفق النقدي المترتب عنھا، ثمن بیع األصل" الحقیقیة

ثل التدفق النقدي المترتب على ھذا ، ویم"أسھم و سندات" االستثمار في األوراق المالیة-  
االستثمار، الفوائد السنویة في حالة السندات، أو األرباح و التوزیعات بالنسبة لألسھم، ھذا 

  . باإلضافة إلى قیمة ھذه األوراق في نھایة المدة

االستثمار في المصانع و التجھیزات الضخمة، حق االنتفاع باألرض، براءة االختراع، إلى _  
  .، و یترتب عنھ مكاسب نقدیة سنویةغیرھا

  .االستثمار في مختلف األجھزة و المعدات_  

مثل إنشاء مطـعم داخل الشركة لتقدیــم وجبات  مجانیـة : االستثمارات منعدمة العائد النقدي_  
للعمال، و یترتب على ھذا النوع من االستثمارات تدفقـات تمثل قـیمة بیـع االستثمارات عند نھایة 

  :كما یلي: المشاریع االستثماریة حسب الھدف أو الغرض :ثانیا   .                 عمر االفتراضيال

  .اإلستثمارات اإلحاللیة_ 

الھدف منھا ھو توسیع الطاقة اإلنتاجیة والبیعیة للشركة، و ذلك : اإلستثمارات التوسعیة_
  .حالیةبإدخال منتجات جدیدة، أو بزیادة اإلنتاج لزیادة المبیعات ال

الھدف من ھذه االستثمارات تدنیة التكلفة بتكثیف : استثمارات تھدف إلى التطویر و الترشید _ _
  .اآللیة أي بتطویر الجھاز اإلنتاجي و تحدیثھ للتقلیل من العمالة

تھدف إلى المحافظة على بقاء و استمرار المشروع، مثال في : االستثمارات اإلستراتیجیة_ت
  .تعدیل سیاسة الشركة، و تتمیز ھذه االستثمارات أنھا صعبة التقییممجال البحـوث، أو 

و ھي استثمارات غیر مرتبطة بشكل مباشر : استثمارات تفرضھا الظروف أو بواسطة الدولة_  
، كما قد تكون استثمارات ال تتم ..."كافیتیریا، مساكن للعمال"بالنشــاط الرئیسي للشركة،

  .قف للسیارات مثالبطریقة اختیاریة، كتدبیر موا



و بالرغم من ھذه التصنیفات فیمكن أن یترتب على استثمار معین عدة أغراض في نفس         
  [1]١.الوقت، كأن یؤدي استثمار توسعي إلى التطویر و الترشید

  .خصائص اإلستثمار: الفرع الثالث   

إن الخاصیة األساسیة لالستثمار ھي المبادلة بین اإلنفاق الحالي أو المتوقع باإلیرادات و          
العوائد المستقبلیة، و طالما أن مجموع التدفقات النقدیة الداخلة أكبر من التدفقات النقدیة 

بول االستثمار، الخارجة، فان االستثمار یتولد عنھ عائد مادي ، لكن قد یكون ھذا الشرط كافیا لق
  حیث یشترط أن تكون الربحیة مقبولة، 

  :و یتوقف قبول الربحیة على عاملین         

مقارنة ربحیة االستثمار بالعوائد التي یمكن الحصول علیھا من االستثمارات البدیلة، )  ١         
  .حیث یترتب على قبول االقتراح التخلي عن عوائد الفرصة البدیلة

تقییم الخطر الذي ینطوي علیھ تنفیذ االستثمار ، و ما إذا كان عائده یغطي ھذه  ) ٢         
  :المخاطر، أي تحلیل العائد إلى الجانبین

  .، و العائد مقابل الخطر)العائد خالي الخطر( العائد في ظروف التأكد          

تي یجب أخذھا في باإلضافة إلى الربحیة و الخطر، توجد بعض الجوانب األخرى ال_          
الحسبان كحالة الضرورة كمبرر لالستثمار، و ننصح في مثل ھذه األحوال تقییم المخاطر و لو 

بطریقة تقریبیة ، لذلك تعتبر الربحیة و الخطر محور الدراسة و التحلیل قبل اتخاذ القرار 
بمثابة قیود لتحدید باالستثمار، إضافة إلى أن االستثمار یتوقف على الموارد المالیة التي تعتبر 

                                                      [2]٢.حجم ھذا البرنامج و ما یتضمنھ من مشروعات

  .المقارنة بین المشاریع :المطلب الثاني        

 إن أحد أسباب فشل العدیـد من المشاریـع في العدید من الدول النامیة یعود إلى عدم                 
اعتماد إقامة تلك المشروعات إلى الدراسـة والتحلیـل و المفاضـلة فیما بینـھا، للوصــول إلى 

  البدیـل أو المشـروع الذي یتناسب 

مع اإلمكانـیات المادیـة و البشریـة والمالیة المتاحة، ألن قیام مثل ھذه المشروعـات الفاشـلة 
  یعنـي أیضا المزید مـن 

كون البلدان في أمس الحاجـة لھا، لذا فان عملیة المفاضـلة بین المشاریع تبذیـر للموارد التي ت
  یمكـن أن تكـون بمثابـة 

                                                          
   ]١[٢٤٤١عبد الغفار حنفي، مرجع سابق،ص

   ]٢[٢٤٩٢عبد الغفار حنفي، مرجع سابق،ص



  .وسیلة لتحقیق اإلستخدام األمثل للموارد المتاحة

            أھمیة المفاضلة بین المشاریع اإلستثماریة: الفرع األول                     

  :اضلة بین المشاریع االستثماریة إلى عاملین ھمایمكن أن تعود أھمیة المف         

  :درة الموارد اإلقتصادیةن: أوال                 

تبرز أھمیـة المفاضـلة بین المشروعـات إلى ندرة الموارد االقتصادیة الالزمة إلقامـة و تشغیل 
تالقـي تلك المشروعات خاصة في الدول النامیة، حیث من خالل المفاضلة العلمیة، یمكـن 

الھدف، واالستخدام العقالني و السلیم لتلك الموارد، وھذا یعني أنھ من أجل تجاوز مشكلة ندرة 
  .الموارد االقتصادیة، البد من اللجوء  إلى المقارنة و المفاضلة

  .التقدم التكنولوجي :ثانیا                

إن العامل اآلخر الذي یدعو إلى المقارنة و المفاضلة بیـن المشاریـع، ھو التـغیرات و التـطورات 
التكنولوجیة السریعة، حیث أصبحت أمام المنتج و المستثمـر عدة خیارات جدیدة، وما علیھ إال 

  اختیار الفرص اإلستثماریة المناسبة من جھة والتكالیف و العوائد، 

كن القول إن مشكلة تقییم المشروعات، ھي مشكلة اختیـار و مقارنة و ترشیـد لذلك یم         
للقرارات اإلستثماریة، تفرضھا من جھة ندرة الموارد اإلقتصادیة، و نوع األھـداف المراد 

  .تحقیـقھا من جھة أخرى

  .مراحل المفاضلة بین المشاریع :الفرع الثاني                     

دف من تجزئة المقارنة بین المشاریع إلى عدة مراحل ھو الفصل الكلي بین تلك لیس الھ          
المراحل ، وإنما القصد من ذلك تسلسل و تتابع العملیات و اعتماد كل منھا على نتائج المراحل 

  .السابقة لھا

  :  و من ھذه المراحل ما یلي          

  .مرحلة البحث و اإلعداد: أوال                

تتضمن ھذه المرحلة صیاغة األفكار األولیة عن المشروعات المطروحة، و أھدافھا            
و من ھذا المنطلق یمكن . واإلمكانیـات المتاحة، بھدف المقارنة بینھا، و اختیار البدیل األفضل

  .التوصل الى ما یمكن وما ال یمكن تنفیذه

د من اإلعتبارات الفنیـة، القانونیـة، المالیـة، كما البد في ھذه المرحلة مراعاة العدی           
  اإلداریـة

  .و اإلقتصادیة 

  .مرحلة إعداد المشروعات: ثانیا                



بعد صیاغة األفكار األولیة عن المشروعات و البدائل المقترحة، تأتي مرحلة إعداد            
المشروعــات و تقییمھا، و دراسـة كافـة جوانبھـا، وصـوال إلى وضـع األسس العلمیة و العمـلیة 

  للتنفیـذ،حیث تتـم دراسـة المسـائل

تحدید الطلب المتوقع، و معرفة األسعار و الفنیة للمشروعات المقترحـة،و البنـى التحتیة، و
وتتضمن كذلك ھذه المرحلة دراسة . تكالیف اإلنتاج، باإلضافة الى اإلحتیاجات من القوىالعاملة

  .الجوانب المالیة، و تحدید رأس المال الالزم و اإلیرادات المتوقعةمن ھذه المشروعات

  .تمرحلة المفاضلة بین المشروعا: ثالثا                

و في ھذا المجال یمكن القول أن ھناك أسالیب و طرق مختلفة یمكن استخدامھا              
للمفـاضلة بیـن المشاریع، سواء منھا ما كان محاسبیا، زمنیا، مالیا أو اقتصادیا، و ھذا یعني أن 

تلك عملیة المفاضلة البد أن تشمـل كل ھذه الجوانب في آن واحد، بغض النظر عما إذا كانت 
المشاریع ذات أھداف مشتركة أو متبـاینة، كما البد أن تستند على دراسات و معاییر علمیة 

  .دقیقة

                                 [3]٣.أسالیب المقارنة و المفاضلة بین المشاریع :الفرع الثالث                     
للوصول إلى مفاضلة شاملة و دقیقة، البد من اعتماد أكثر من أسلوب، و من ھذه األسالیـب  ما 

  : یلي

  :األسالیب اإلقتصادیة: أوال                      

الھـدف من إن ھذه األسالیـب اإلقتصـادیة المستخدمة أثناء المفاضلة تختلف باختالف               
إقامة المشروع، و الذي یختلف باختالف ما إذا كان المشروع عاما أو خاصا،و بالنسبة 

  :للمشاریـع العـامة، تعتمد بعض األسالیب للمفاضلة بینھا، منھا

  :أھمیة المشروع بالنسبة لالقتصاد القومي –أ                      

مشاریع حسب أھمیتھا لالقتصاد القومي من خالل یمكن التمییز و المفاضلة بین ال              
  :الزوایا التـالیة

  :أھمیة المشروع في عملیة التنمیة اإلقتصادیة – ١                     

إن أھمیة أي مشروع و عالقتھ و تأثیره في عملیة التنمـیة اإلقتصادیة تختلف باختالف طبیـعة و 
لصناعیة تكون عادة أكثر تأثیرا على التنمیـة أھداف و أحجام تلك المشاریع، فالمشاریع ا

، كما أن الصناعات في حد )المشاریع الصناعیة الضخمة(االقتصادیـة مـن المشاریع الفالحیة 
الصناعات الثقیلة أكثر أھمیة من (ذاتھا تختلف في أھمیتھا و تأثـیرھا على عملیة التنمیة 

                                                          
، كاضم جاسم العیساوي، دراسات الجدوى اإلقتصادیة و تقییم المشروعات، دار المناھج للنشر و التوزیع، األردن    .د -     
   ]٣[٣    ٢٠٠١. ٦٧ص



میة كل ھذه الصناعات في زیادة الدخل القومي ، على الرغم من أھ)الصناعات الغذائیة والنسیجیة
  . و توفیر فرص االستخدام و زیادة اإلنتاجیة

  :  أھمیة المشروع بالنسبة لألمن القومي – ٢                    

قد یتم في بعض األحیان تجاوز المعاییر االقتصادیة و الفنیة و مبدأ الربح و الخسارة              
المشاریع، بل یتم إعطاء أولویة للجانب األمني بغض النظر عن تكالیف  عند المفـاضلة بین

إقامتھا، مثال كإعطاء أولویــة و أھمیة إلقامة مشروع زراعي و تخصیصھ إلنتاج القمح ، نظرا 
لكون القمح مـن المحاصیل اإلستراتیجیة التي تمثل جزء ا من األمن الغذائي، و الذي یعتبر ركنا 

  . األمن القوميأساسیا من أركان 

   [4]٤:أھمیة المشروع في اإلستخدام -٣                    

إذا كان خلق فرص جدیدة للعمل یعد أحد األھداف الرئیسیة للتنمیة، فان الجھـات              
المسؤولـة عن التخطیط تسعى إلى خلق أكبر عدد ممكن الوظائف الجدیدة باستخدام قدر معین 

أنـھا تحاول أن تستثمر أقل قدر ممكن من رأس المال الالزم لتوفیر كل  من رأس المال، أي
  . فرصة عمل جدیدة

  :                        أھمیة المشروع بالنسبة لمیزان المدفوعات - ب                 

 من المسائل األخرى التي البد من أخذھا بعین االعتبار عند المفاضلة بین المشاریع             
العامة، ھو تحدید مدى تأثیرھا على میزان المدفوعات، من معرفة مدى اعتماد المشروع 

المقترح على المواد األولیة المحلیة، أم على مواد مستوردة، فإذا كان من سیاسة الدولة تقلیص 
العجز في میزان المدفوعات ، یمكن إعطاء أولویة للمشاریع التي تعتمد على خدمات محلیة، أو 

اریع التي تنتج سلعا كانت تستورد من الخارج، أو إعطاء األولویـة للمشاریع المعدة المش
  [5]٥. للتصدیر مقابل الحصول على العمالت األجنبیة

  .األسالیب الفنیة: اثانی                      

إن إقامة مشاریع ضخمة و حدیثة تساھم في تنمیة كفاءات و مھارات العاملین، بل و              
أكثر مـن ذلك تساھم في تغییر القیم التقلیدیة، و تخلق لدى أبناء المجتمع روح االستثمار و 

من الشغف بإقامة المشاریـع، و تعمل على تدعیم الرغبة في تحسین الظروف المعیشیة و المزید 
  االنضباط في العمل، و بالتالي تؤدي إلى 

  .تغییر نمط و أسس التنمیة االقتصادیة تغییرا جذریا

                                                          
)  سمیر محمد عبد العزیز، دراسات الجدوى اإلقتصادیة و تقییم المشروعات، مكتبة اإلشعاع للطباعة و النشر،           -      

  ]٤[١٩٩٧٤،   ٢٨٣ص دریة، مصر،اإلسكن

   ]٥[٧١٥كاضم جاسم، مرجع سابق، ص) 



و تختلف ھذه اآلثار باختالف الموقع الذي یقام فیھ المشروع، و ذلك نظرا الختالف              
األخذ بعین مستویات نمو ھذه المناطق و مدى تمسكھا باألسالیب التقلیدیة، لذا فعلى المخططین 
  [6]٦. االعتبار تحقیق ھذه الفوائد في كل من إطار خطط التنمیة القومیة و التنمیة اإلقلیمیة

  : األسالیب المالیة: ثالثا                     

إضافة إلى المفاضلة االقتصادیة و الفنیة بین المشاریع، فانھ البد من إعطاء أھمیة للمفاضلة 
ي تتعلق باحتساب و تقدیر التكالیف و اإلیرادات و األرباح و العوائد المالیة و المحاسبیة، الت

الصافیة لألموال المستثمرة،و التي تعتبر المحدد األساسي لالستثمار خاصة بالنسبة للمشاریع 
و تظھر أھمیة ھذا النوع من المفاضلة نظرا لتعدد البدائل و اختالفھا من حیث التكالیف . الخاصة

  .تكالیف التشغیل والصیانة، و العمر اإلنتاجي لھااالستثماریة، أو 

  . و سنتطرق إلى ھذا النوع من األسالیب في المراحل الموالیة من دراستنا             

  
  /http://vista.maktoobblog.com: المصدر 

  

دائمًا عن ومایطرح، فإن المشاریع االستثماریة تساعد في عملیة النھوض وفي كافة المجاالت
تصل إلى مستوى تلعب االستثمارات وطرق االرتقاء بآلیة تحدیث القوانین الناظمة لتنامیھا حتى

من ناحیة نوعیة المشاریع فیھ دورًا مھمًا أو لنقل فاعًال في دفع عجلة التنمیة االقتصادیة
إلنشاء المتنامیة وخصوصًا في میادین اومساھمتھا الفاعلة في امتصاص البطالة وتلبیة االحتیاجات

ذھنیة المستثمر ومدى مالءمة اللوائح والقوانین واالعمار وایجاد المناخ المالئم الذي یقترب من
 .الشكل الذي سیرتكز علیھ مشروعھ مستقبًالوالمساحة التي تترك لھ كي یختار

ةالدائم على توجیھ االستثمارات وتشجیعھا وبما یتوافق مع المواد األولیة الموجودإن التأكید
واالنتاجیة اضافة والمواقع االنتاجیة یساھم في ایجاد استثمارات تتوافق مع المعطیات االقتصادیة

 .إلى دورھا االجتماعي بتشغیل أید عاملة تبحث عن فرصة عمل

  http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive: المصدر 

  

المؤشرات االقتصادیة البیئیة المتوسطة

التكالیف والفوائد البیئیة لقطاع الكھرباء في الجماھیریة العظمى

مقدمة ...
                                                          

   



نتیجة الستمرار ظھور المشاكل البیئیة المتعلقة باألنشطة الصناعیة المختلفة ومن بینھا استھالك 
بیئة بسبب انبعاث الملوثات التي تصدر الطاقة الكھربائیة والتي تشكل أضرار على الصحة العامة لل

نتیجة استھالك الكھرباء وإنتاج الطاقة في ھذا المجال أقیمت عدة دراسات والتي تھدف إلى 
توضیح التلوث الھوائي الناتج عن استھالك الطاقة الكھربائیة وتأثیرھا على الصحة العامة من 

جراء األضرار البیئیة التي یسببھا ھذا النشاط .

ھم الدراسات المتبعة لتعزیز حمایة البیئیة والحد من عملیة التلوث ھي إجراء البحوث في ومن أ
السیاسات البیئیة وذلك من اجل زیادة التعریف بأھمیة ھذه السیاسات والتشریعات وكیفیة الحلول 

العلمیة والطرق العملیة لتطبیقھا .

طاع تم العزم بالقیام بدراسة علمیة لوضع ولكي نتعرف على التكالیف والفوائد االقتصادیة لھذا الق
المؤشرات البیئیة االقتصادیة وذلك بالتعاون مع منظمات دولیة متخصصة بسویسرا، وتغیر 

المؤشرات االقتصادیة المتوسطة حول التكالیف والفوائد االقتصادیة لقطاع إنتاج الطاقة 
ي سیتم إجراءه على مستوى في الجماھیریة العظمى وسوف تستند على تشخیص بیئ" الكھرباء"

ھذا القطاع وعلى تحلیل اقتصادي یھدف إلى إعطاء مؤشرات للتكالیف والفوائد البیئیة والتي 
تتوافق بشكل دائم مع المؤشرات األخرى على مستوى دولة والمستویین اإلقلیمي والعالمي بحیث 

تقدر تكالیف الضرر .

والمتمثلة في إجراء الدراسات العلمیة بالتعاون مع الھیئات وتنفیذا الختصاصات الھیئة العامة للبیئة 
والمنظمات الدولیة ذات العالقة للتعرف على األضرار التي تسببھا ألنشطة القطاعات المختلفة 

على البیئة المحیطة ووضع الحلول المناسبة لھا .

رف على التكالیف والفوائد وفى ھذا اإلطار تعتزم الھیئة العامة للبیئة إجراء دراسة عملیة للتع
االقتصادیة لقطاع إنتاج الطاقة لوضع المؤشرات البیئیة االقتصادیة والتي ھي ترجمة واضحة 

للمخاطر البیئیة الناجمة عن ھذا القطاع من الناحیة االقتصادیة ، وتھدف ھذه الدراسة إلى تقدیر 
معالجة وتصحیح ھذا الضرر تكالیف الضرر البیئي وعدم كفاءة استعمال الموارد وتكالیف ال

ووضع عدد من المؤشرات التي تسمح للمسئولین بمتابعتھا واتخاذ القرارات الالزمة بشأنھا ومن 
ثم وضع استراتیجیات العمل البیئیة لرفع وتحسین من مستوى ھذا القطاع .

 ٢٠٠٧ر .و ١٣٧٥لسنة " ٢٢"وبقرار من آمین اللجنة الشعبیة للھیئة العامة للبیئة رقم ... علیھ 
مسیحي تم تشكیل فریق عمل فني لمتابعة تنفیذ الدراسة العلمیة لتقدیر التكالیف والفوائد البیئیة عن 

قطاع إنتاج الطاقة واألخوة ھم :

رئیسًا                الھیئة العامة للبیئة                   جالل التریكى. م  /األخ 

عضوًا               ة العامة للبیئةالھیئ                     احمد عیسى. م / األخ 

عضوًا                الھیئة العامة للبیئة                ابراھیم العربى. م / األخ 

عضوًا               الھیئة العامة للبیئة                  سناء الدالى. م / األخت 



عضوًا               الھیئة العامة للبیئة                  اسیا وجدى. م / األخت 

عضوًا        الشركة العامة للكھرباء                  محمد العبار. م / األخ 

عضوًا      الشركة العامة للكھرباء                سلیمان العائب. م / األخ 

عضوًا         الشركة العامة للكھرباء                حسن الكمیشي. م / األخ 

عضوًا           الشركة العامة للكھرباء                   عادل ضوى. م / األخ 

سائق                    الھیئة العامة للبیئة                مصطفى العمارى/ األخ 

وسنوافیكم بتقریر مفصل على خطط تنفیذ الدراسة والمستھدفات الموضوعة .

.كتیب جمع معلومات عن قطاع تولید الكھرباء اللیبي 

برنامج الدراسة االقتصادیة البیئیة (MESO (  مسیحي ٢٠٠٥لسنة مرجعیة .

جمع معلومات عن قطاع تولید الكھرباء اللیبيكتیب  .

أسعار وتعریفات الكھرباء 

إذا كانت بعض المعلومات غیر متوفرة ، یمكنك اإلشارة إلیھا بعبارة غیر معرفة (n.a (  في
.الخلیة المقابلة لھا 

 مثال ادخل ( عدم ترك مسافة بین األرقام  123456789 طن ٧٨٩ ٤٥٦ ١٢٣طن ولیس  ) . 
 ا كان التعلیق اكبر من المساحة المخصصة في الجدول قم بتكبیر الخالیا وال تكتب في الخلیة إذ

فقط لمستخدمي الجداول( التالیة  ) . 
 إذا كانت المعلومات غیر متوفرة ، یمكنكم اإلشارة الي البدیلة المتوفرة وھي تقارب تماما 

الضرورة اإلشارة إلیھا بوضوح في  في تلك الحالة األخیرة ، انھ من. المعلومات المطلوبة 
المالحظة . 

 ( ال تنسى أن تتأكد من وحدة القیاس ، ویمكنك تعدیل الوحدات بكل سھولة إذا قمت بتوضیح ذلك 
مثال لون الخلیة ) . 

 الرجاء توحید الوحدات . 

استخدام ھذه الصفحة لإلشارة ألسعار الكھرباء والبناء ) )

أسعار الكھرباء



السعر الصناعي ، سعر االستعمال ( الحالة كیلو وات ساعةالعملیة المحلیة السعر 
الخ... جنوب / شمال . یوم/ المنزلي اللیل 

المنوي إغالقھا والمحطات الجدیدةفي الجدول التالي قم بتعبئة في حالة المحطات 

محطات الكھرباء 
الجدیدة

نوع محطة السنةالوحداتالكمیة
الكھرباء



غلق محطات 
الكھرباء

المالحظةالسنةالسبب

التعلیقات للسیناریو المتوقع

تعلیمات وأفكار مفیدة لجمع المعلومات 

إذا كانت بعض المعلومات غیر متوفرة ، یمكنك اإلشارة إلیھا بعبارة غیر معرفة (n.a (  في
.الخلیة المقابلة لھا 



 مثال ادخل ( عدم ترك مسافة بین األرقام  123456789 طن ٧٨٩ ٤٥٦ ١٢٣طن ولیس  ) . 
 إذا كان التعلیق اكبر من المساحة المخصصة في الجدول قم بتكبیر الخالیا وال تكتب في الخلیة 

فقط لمستخدمي الجداول( التالیة  ) . 
 إذا كانت المعلومات غیر متوفرة ، یمكنكم اإلشارة الي البدیلة المتوفرة وھي تقارب تماما 

في تلك الحالة األخیرة ، انھ من الضرورة اإلشارة إلیھا بوضوح في . مطلوبة المعلومات ال
المالحظة . 

 ( ال تنسى أن تتأكد من وحدة القیاس ، ویمكنك تعدیل الوحدات بكل سھولة إذا قمت بتوضیح ذلك 
مثال لون الخلیة ) . 

 الرجاء توحید الوحدات . 
 ات المفصلة أو البیانات الخاصة تتعلق بالدراسة إذا كان لدیك تقوم بتدریب المزید من المعلوم

بمحطتك الكھربائیة ، قم بإضافة مالحظة بنھایة الجدول . 
 مثال عمرھا ، التقنیة أو ( إذا كانت محطتك الكھربائیة مختلفة جدا من المحطة اللیبیة العادیة 

بنھایة ( المــالحظة قم باإلشارة وتوضیح مواصـفات محطتكم في خــانة ) الكفاءة ذات الصلة 
صـــــــفحة الجداول ) 

الشخص الذي یمكن االتصال بھ 
لمزید من المعلومات

 :االسم

:العنوان

:العنوان االلكتروني

:الھاتف
مالحظاتالمعلومةالتعریف 

محطة الكھرباء

لیبیاالبلد 

المدینة المنطقة 

وقود التولید الرئیسي 

وقود التولید الثانوي

عدد ونوع الوحدات التوربینات /



توربین/لكل وحدة( سنة التركیب  )

توربین/لكل وحدة( سنة العمرة  )

یجب أن یتم اختیارھا على مستوي القطاع ،إذا كانت المعلومات غیر :السنة المرجعیة
متوفرة عن السنة المرجعیة یمكن استخدام أعوام أخري ما دام واضحة جدًا في المالحظة 
.

المالحظةالوحداتالمعلومةالمعلومات العامة

على بعد ( السكــان حول الــمحطة الكھربائیة 
كم تقریبا ١٠ )

عدد القاطنین

السنة/دینار لیبياإلیراد

قیمة القیمة المضافة السنة/دینار لیبيالقیمة المضافة للمحطة الكھربائیة
قیمة االستھالك  - البیع

المتوسط 

دخل عوامل اإلنتاج  )
األرباح +  )

الذین (الموظفین عدد الموظفین 
یعملون دواما 
كامال

دینار لیبياألجور إجمالي

السنة/یومعدد أیام العمل في العام 

یوممتوسط أیام العمل للموظف

میغا واتالسعة اإلجمالیة لوحدة وقود التولید الزیتي 



میغا واتالسعة اإلجمالیة لوحدة وقود التولید الثانوي 

وقود تولید رئیسي (الكھرباء المنتجة  وات قیقا (
السنة/ساعة

وقود تولید ثانوي(الكھرباء المنتجة  قیقا وات (
السنة/ساعة

مثل الحرارة ، ( المخرجات المباعة األخري 
الماء الساخن والمیاه المحالة )

ما ھو المباع بالضبط 
ومن ھو الذي اشترى

السنة/دینار لیبيقیمة المخرجات األخري المباعة 

متر مربعالمحطةمساحة سطح 

كیلو /دینار لیبيسعر بیع الكھرباء 
وات

كیلو /دینار لیبيسعر إنتاج الكھرباء 
وات

%معدل استخدام السعة االسمیة

%معدل األعطال 

توربین/لكل وحدة(مدة األعطال  السنة/یوم(

لكل )تقدیر عدد مرات انقطاع التیار الكھربائي 
مواطن متوسط واحد،وكم من الزمن یستطیع 
(أن یعیش بدون كھرباء في السنة 

السنة/یوم

%بسبب المرض –معدل الغیاب 

%بسبب الحوادث –معدل الغیاب 



المالحظةالوحداتالكمیةاستخدام المواد

السنة/طنالوقود الثقیل 

كثافة الوقود الثقیل 

كمیة الكبریت في الوقود الثقیل 

كمیة النیتروجین في الوقود الثقیل 

السنة/طنالوقود الخفیف 

كثافة الوقود الخفیف

كمیة الكبریت في الوقود الخفیف 

كمیة النیتروجین في الوقود الخفیف 

السنة/طنالغاز الطبیعي

كثافة الغاز الطبیعي 

كمیة الكبریت في الغاز الطبیعي 

كمیة النیتروجین

الكھرباء المستھلكة بواسطة المحطة 
الكھربائیة 

/ متغاونات ساعة
سنة

السنة/طنالفحم 

كمیة الكبریت في الفحم 

كمیة النیتروجین في الفحم



المالحظةالوحدات المعلومات سعر الطاقة 

سعر الوقود الثقیل 

الوقود الخفیف 

سعر الغاز الطبیعي 

سعر الفحم

المالحظةالوحداتالمعلوماتالماء

أین یقع البئر بالضبط السنة /متر مكعباستھالك ماء البئر 
ومن الذي یملكھ

متر مكعب/ دینار لیبي تكلفة استخراج ماء البئر 

متر مكعب/ دینار لیبي تكلفة ماء البئر 

متر مكعب/ دینار لیبي استھالك ماء البلدیة 

متر مكعب/ دینار لیبي تكلفة ماء البلدیة والضرائب 

متر مكعب/ دینار لیبي المیاه المعالجة 

قبل االستخدام"المعالجة تكلفة المیاه  متر مكعب/ دینا لیبي "

متر مكعب/ دینار لیبي تصریف میاه الصرف الصحي

متر مكعب/ دینار لیبي تكلفة معالجة میاه الصرف الصحي 

خالل عملیة "تقدیر الفاقد من المیاه 
"التولید

نسبة مئویة من الماء المستخدم

المالحظةالوحدةالمعلوماتالعجز والفقدان

كیلو وات /متر مكعبفاقد بخار الماء
ساعة



كیلو وات /وحدة حراریةفاقد الطاقة الحراریة
ساعة

بواسطة "فاقد الفحم 
"التنظیف

السنة/طن

بواسطة "فاقد الوقود 
"التنظیف

السنة/طن

بواسطة "فاقد الغاز 
"التنظیف

السنة/مكعبمتر 

%معدل فاقد المواد األخرى

المالحظةالوحداتالمعلومةانبعاثات غازیة

ثاني أكسید الكبریت

أول أكسید الكبریت

أكسیدات النیتروجین وثاني أكسید النیتروجین

ثاني أكسید الكربون

أول أكسید الكربون

الزئبق ،الرصاص ،النیكل، " الثقیلة المعادن 
"والكادمیوم

السنة/طن

السنة/طنالغبار والمواد الجزئیة

نوع جھاز تنقیة الھواء

نسبة مئویة أو عدد وأخر معدل أعطال جھاز تنقیة الھواء
للعطل

یرجي ذكر 
الوحدة

السنة/دینار لیبيتكلفة تشغیل جھاز تنقیة الھواء



السنة/دینار لیبيتكلفة صیانة جھاز تنقیة الھواء

المالحظةالوحداتالمعلوماتتدفق السوائل

یرجي ذكر الوحدةالسنة/ السنة أو لتر/طنالوقود

السنة/كیلو غراممواد انسدادیة

یرجي ذكر الوحدةالسنة/السنة أو لتر/طنالزیوت والشحوم

والسبب"الملوثةالمیاه  سبب تلوث المیاهالسنة/متر مكعب"

یرجي ذكر الوحدةالسنة/ السنة أو لتر/طنتدفق المواد الكیماویة

المالحظةالوحداتالمعلوماتالنفایات الصلبة

السنة/طننفایات المواد المصھورة

السنة/طنالحدید

السنة/طنكمیة الحدید الصلب

طن/دینار لیبيسعر بیع الحدید

السنة/طنكمیة النفایات العادیة



مواد كیماویة قدیمة "كمیة النفایات الخطرة
ونفایات كیماویة

السنة/طن

م"الوحدة/دینار لیبي"والضرائب"تكلفة معالجة النفایات العادیة  3

"طن
یرجى ذكر 
الوحدة

والضرائب"النفایات الخطرةتكلفة معالجة  م"الوحدة/دینار لیبي" 3

"طن
یرجى ذكر 
الوحدة

طن/دینار لیبيالتكلفة الكلیة للتعامل مع النفایات ونقلھا 

طن/دینار لیبيالتكلفة الكلیة لمعالجة النفایات

طن/دینار لیبيالتكلفة الكلیة لنظافة الموقع

المالحظةالوحداتالمعلوماتالتربة المستخدمة

متر مربعردم الموقع

مثال بالمعادن الثقیلة مثل الرصاص"المنطقة الملوثة  متر مربع"

المالحظةالوحداتالمعلوماتالضوضاء

دیسبلكیلو متر ٥مستوى الضوضاء على بعد 

دیسبلمستوى الضوضاء بالموقع

ملحوظاتالوحداتالمعلوماتالمتعلقة بالبیئةالتكلفة الفعلیة 

سنویا الغرامات والضرائب التي ألسباب بیئیة

ذكر األسباب بالضبط"مكآفات األجور  لكل موظفالسنة/متر مكعب"

السنة/دینار لیبيالتكلفة الكلیة لمعدات الحمایة الشخصیة



السنة/دینار لیبيتكلفة المعدات الخفیفة 

السنة/دینار لیبيالتكلفة الكلیة لصیانة العملیة

استخدام المواد الكیماویة

للماء أو لتحضیر الوقود "نوع المادة 
"والنظافة

سعر المادةالوحداتالكمیة

http://www.environment.org.ly/project/study_cost.doc.: المصدر 



إدارة المشاريع الاستثمارية

						

		



		نبذة عن الإدارة: 

		 





إدارة المشاريع الاستثمارية هي إدارة تعنى بمتابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتنفيذ المشاريع الاستثمارية وذلك بعد انتهاء إدارة العقود الاستثمارية من الإجراءات الخاصة بتوقيع العقد بين كلاً من الطرفين الأمانة ( كطرف أول ) والمستثمر (كطرف ثاني) وتتمثل مهامها إبتداءاً من مخاطبة المستثمر لتسليمه الموقع ومروراً بدراسة المخططات المقدمة للمشروع الاستثماري ومتابعة مراحل التنفيذ والأشراف ما بعد التنفيذ وانتهاء باستلام الموقع حال انتهاء مدة العقد . 



		 

		اللوائح و التعاميم بإدارة المشاريع الاستثمارية: 

		 





· التقيد ببنود العقد المبرم مع المستثمر وأهمها: 

1. التقيد بالمدة الزمنية المحددة للتنفيذ. 

2. عدم تجاوز رخصة البناء. 

3. عدم الخلال بفكرة المشروع. 

4. عدم استغلال الموقع في تركيب لوحات إعلانية مخالفة للنظام. 





		 

		مهام إدارة المشاريع الاستثمارية: 

		 





· تسليم الموقع للمستثمر من خلال لجنه مكونة من مندوب المالية ومندوب إدارة متابعة المشاريع ومندوب إدارة العقود الاستثمارية ومندوب من المستثمر ومندوب البلدية الفرعية التي يقع المشروع في نطاقها. 

· متابعة تقديم المخططات الابتدائية والنهائية من قبل المستثمرين بعد توقيع العقود واستلام الموقع. 

· دراسة المشروع الابتدائي وعرضه على لجنة دراسة المشاريع الاستثمارية. 

· اعتماد المخططات النهائية التي بموجبها يتم إصدار رخصة البناء. 

· متابعة المشاريع الاستثمارية ومطالبة المستمر بسرعة البدء في التنفيذ والإنشاء بعد إصدار الرخص اللازمة. 

· إعداد تقارير دورية عن مراحل تنفيذ المشاريع الاستثمارية من مهندسي الإدارة . 

· القيام بجولات ميدانية على المشاريع الاستثمارية القائمه واللوحات الإعلانية والتنسيق مع الفروع وحصر المخالفات وإزالة المخالف منها بالاستعانة بالبلدية الفرعية التي يقع المشروع الاستثماري في نطاقها . 

· إعداد تقارير عن جميع المشاريع الاستثمارية القائمة ومطابقتها حسب العقد والرخصة. 

· متابعة اللوحات الإعلانية وإعداد تقارير عن المخالف منها. 



		 

		أهم المهام التي تزمع إدارة المشاريع القيام بها: 

		 





· متابعة تنفيذ المشاريع بصورة أكثر دقة من خلال تكليف المستثمر لإعداد رفوعات مساحية توضح الوضع الراهن بالطبيعة لكل مشروع ومقارنته بالمخططات والرخصة الصادرة بحيث يقدم الرفع من مكتب استشاري معتمد متخصص في هذا الشأن ومن ثم مقارنته بالتقارير الدورية التي يعدها منسوبو الادارة بصفة منتظمة للحيلولة دون وقوع مخالفات أثناء وبعد تنفيذ المشروع . 

· دراسة المشروع الابتدائي وعرضه على اللجنة خلال يومين بدلا من الفترة الحالية وهي أسبوع تقريباً. 

· اعداد نموذج متابعة يسلم الى المستثمر في الموقع مباشرة يتضمن أي مخالفات بالموقع ويتم تسليمه له عن طريق المهندس المسئول عن المشروع من منسوبي ادارة المشاريع . . وذلك اختصارا للوقت وسرعة المتابعة ( مرفق النموذج ) . 

· الترميز والترقيم لكل لوحة إعلانية ضمن العقد الواحد بحيث يمكن الاستدلال على الشركة من الطبيعة . 

· ربط مواقع المشاريع الاستثمارية واللوحات بنظام (GIS) والذي يجري حالياً استكماله . 

· العمل على استكمال إزالة اللوحات المخالفة بالمحافظة وفقاً للجدولة الزمنية مع المقاول المختص وإدارة المراقبه المركزية. 

· متابعة مواقع ابراج الجوال والصرافات الالية والصبات الخراسانية . 

· تأمين وسائل اتصال سريعة بالفروع والعمليات وذلك بتوفير أجهزة اتصال لاسلكي . 

· إصدار رخصة المشروع الاستثماري من قبل إدارة المشاريع بدلا من إحالتها إلى الفرع وذلك تسهيلا للمستثمر وسرعة إصدار الرخصة ومباشرة العمل بالموقع. 

· تغطية متابعة كافة المشاريع الاستثمارية تحت التنفيذ مرتين على الأقل أسبوعياً بحيث يمكن رصد أي مخالفة حال وقوعها وإشعار المستثمر بتصحيح وضعه لاسيما مع توفر عدد السيارات اللازمة حالياً. 

· الإجابة على استفسارات المستثمرين وطلباتهم بشأن إيصال الخدمة للمشروع مثل(الكهرباء-المياهـ - ...) خلال فترة لاتتجاوز يومين وذلك عن طريق سرعة التخاطب مع الجهات المعنية. 

· تحديث لعناوين المستثمرين وعمل ارشيف الكتروني يسهل الإطلاع على آخر الإجراءات دون اللجوء إلى نظام الملفات التقليدي. 

· تقليل المخالفات الناشئة أثناء وبعد تنفيذ المشروع الاستثماري من خلال تكثيف جولات المتابعة الميدانية لمهندس الإدارة( الهدف أن لايكون هناك مخالفات). 

		 





















				 











المصدر : http://www.jeddah.gov.sa/index.php



أسس تصنيف المشاريع الإستثمارية و المفاضلة بينها



مقدمة 

يستلزم تنوع المشاريع الاستثمارية، الدراسة و المقارنة الوافية، من أجل التوصل إلى أنجع الفرص و أهمها.

و تستند المقارنة بين الفرص الاستثمارية على عدة معايير مالية، و اقتصادية نتعرض إلى أهمها في هذا المبحث الذي نقسمه إلى مطلبين، في الأول نتطرق إلى التعرف على المشاريع الاستثمارية و أنواعها، و في الثاني نحاول الإلمام بأسس المفاضلة بين مختلف هذه الفرص.

       المطلب الأول: عموميات حول الإستثمار.

               الفرع الأول: مفهوم و أنواع المشاريع الإستثمارية.              

             يقصد بالمشاريع الإستثمارية أنها تلك المشاريع التي يتوقع أن يوزع العائد منها على عدد من السنوات تزيد عن العام الواحد، و تنقسم إلى استثمارات قصيرة الأجل، واستثمارات طويلة الأجل،

       أما الاستثمارات قصيرة الأجل، فهي تمثل الاستثمارات في الأصول المتداولـة، والتي يسهل تحويلها إلى أصول نقدية إذا ما رغبت المؤسسة في ذلك، و يكفي تقييـم الربحية المتوقعة من هذه الأصول في الأجــل القصير فقط.

       وأما الاستثمارات طويلة الأجل، فهي تلك التي لا تعطي ربحا سريعا في الأجل القصير وليس من المنطقي تقييم ربحيتها في الأجل القصير،فبذلك يمكن القول بأن أي تخصيص للأموال يترتب عليه آثار في الأجل الطويل المتوسط هو"استثمار".

       على ضوء ما سبق، يمكن إعطاء تعريف عام للاستثمار:  وهو المبادلـة بيــن الإنفـاق الحـالي أ و المبدئي،بالإيرادات المستقبلة، وقد توجد بعض الاستثمارات لا ترتب تدفقات نقدية داخلة، و على الرغم مـن ذلك تدخل تحت نطاق الاستثمار لما ترتبه مـن منافع   مستقبلية.

              الفرع الثاني: تصنيفات الاستثمار. 

              يمكن تصنيف المشاريع الاستثمارية وفقا لعدة معايير، وفقا لشكل التدفق النقدي و وفقا للهدف،

                       أولا: المشاريع الاستثمارية وفقا للتدفق النقدي المترتب عنها.  

   _ الاستثمارات في الأراضي و التحف و المجوهرات و المعادن النفيسة"الاستثمارات الحقيقية" و يمثل التدفق النقدي المترتب عنها، ثمن بيع الأصل.

 -الاستثمار في الأوراق المالية" أسهم و سندات"، ويمثل التدفق النقدي المترتب على هذا الاستثمار، الفوائد السنوية في حالة السندات، أو الأرباح و التوزيعات بالنسبة للأسهم، هذا بالإضافة إلى قيمة هذه الأوراق في نهاية المدة. 

  _الاستثمار في المصانع و التجهيزات الضخمة، حق الانتفاع بالأرض، براءة الاختراع، إلى غيرها، و يترتب عنه مكاسب نقدية سنوية.

  _الاستثمار في مختلف الأجهزة و المعدات.

  _الاستثمارات منعدمة العائد النقدي: مثل إنشاء مطـعم داخل الشركة لتقديــم وجبات  مجانيـة للعمال، و يترتب على هذا النوع من الاستثمارات تدفقـات تمثل قـيمة بيـع الاستثمارات عند نهاية العمر الافتراضي.                   ثانيا : المشاريع الاستثمارية حسب الهدف أو الغرض: كما يلي:

 _الإستثمارات الإحلالية.

_الإستثمارات التوسعية: الهدف منها هو توسيع الطاقة الإنتاجية والبيعية للشركة، و ذلك بإدخال منتجات جديدة، أو بزيادة الإنتاج لزيادة المبيعات الحالية.

_ _استثمارات تهدف إلى التطوير و الترشيد : الهدف من هذه الاستثمارات تدنية التكلفة بتكثيف الآلية أي بتطوير الجهاز الإنتاجي و تحديثه للتقليل من العمالة.

ت_الاستثمارات الإستراتيجية: تهدف إلى المحافظة على بقاء و استمرار المشروع، مثلا في مجال البحـوث، أو تعديل سياسة الشركة، و تتميز هذه الاستثمارات أنها صعبة التقييم.

  _استثمارات تفرضها الظروف أو بواسطة الدولة: و هي استثمارات غير مرتبطة بشكل مباشر بالنشــاط الرئيسي للشركة،"كافيتيريا، مساكن للعمال..."، كما قد تكون استثمارات لا تتم بطريقة اختيارية، كتدبير مواقف للسيارات مثلا.

        و بالرغم من هذه التصنيفات فيمكن أن يترتب على استثمار معين عدة أغراض في نفس الوقت، كأن يؤدي استثمار توسعي إلى التطوير و الترشيد.[footnoteRef:2][1] [2: عبد الغفار حنفي، مرجع سابق،ص244[1] ] 


   الفرع الثالث: خصائص الإستثمار.

         إن الخاصية الأساسية للاستثمار هي المبادلة بين الإنفاق الحالي أو المتوقع بالإيرادات و العوائد المستقبلية، و طالما أن مجموع التدفقات النقدية الداخلة أكبر من التدفقات النقدية الخارجة، فان الاستثمار يتولد عنه عائد مادي ، لكن قد يكون هذا الشرط كافيا لقبول الاستثمار، حيث يشترط أن تكون الربحية مقبولة، 

         و يتوقف قبول الربحية على عاملين:

         1 ) مقارنة ربحية الاستثمار بالعوائد التي يمكن الحصول عليها من الاستثمارات البديلة، حيث يترتب على قبول الاقتراح التخلي عن عوائد الفرصة البديلة.

         2 ) تقييم الخطر الذي ينطوي عليه تنفيذ الاستثمار ، و ما إذا كان عائده يغطي هذه المخاطر، أي تحليل العائد إلى الجانبين:

         العائد في ظروف التأكد ( العائد خالي الخطر)، و العائد مقابل الخطر.

         _ بالإضافة إلى الربحية و الخطر، توجد بعض الجوانب الأخرى التي يجب أخذها في الحسبان كحالة الضرورة كمبرر للاستثمار، و ننصح في مثل هذه الأحوال تقييم المخاطر و لو بطريقة تقريبية ، لذلك تعتبر الربحية و الخطر محور الدراسة و التحليل قبل اتخاذ القرار بالاستثمار، إضافة إلى أن الاستثمار يتوقف على الموارد المالية التي تعتبر بمثابة قيود لتحديد حجم هذا البرنامج و ما يتضمنه من مشروعات.[footnoteRef:3][2]                                                     [3: عبد الغفار حنفي، مرجع سابق،ص249[2] ] 


        المطلب الثاني: المقارنة بين المشاريع.

                 إن أحد أسباب فشل العديـد من المشاريـع في العديد من الدول النامية يعود إلى عدم اعتماد إقامة تلك المشروعات إلى الدراسـة والتحليـل و المفاضـلة فيما بينـها، للوصــول إلى البديـل أو المشـروع الذي يتناسب 

مع الإمكانـيات الماديـة و البشريـة والمالية المتاحة، لأن قيام مثل هذه المشروعـات الفاشـلة يعنـي أيضا المزيد مـن 

تبذيـر للموارد التي تكون البلدان في أمس الحاجـة لها، لذا فان عملية المفاضـلة بين المشاريع يمكـن أن تكـون بمثابـة 

وسيلة لتحقيق الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

                     الفرع الأول: أهمية المفاضلة بين المشاريع الإستثمارية          

         يمكن أن تعود أهمية المفاضلة بين المشاريع الاستثمارية إلى عاملين هما:

                 أولا: ندرة الموارد الإقتصادية:

تبرز أهميـة المفاضـلة بين المشروعـات إلى ندرة الموارد الاقتصادية اللازمة لإقامـة و تشغيل تلك المشروعات خاصة في الدول النامية، حيث من خلال المفاضلة العلمية، يمكـن تلاقـي الهدف، والاستخدام العقلاني و السليم لتلك الموارد، وهذا يعني أنه من أجل تجاوز مشكلة ندرة الموارد الاقتصادية، لابد من اللجوء  إلى المقارنة و المفاضلة.

                ثانيا: التقدم التكنولوجي.

إن العامل الآخر الذي يدعو إلى المقارنة و المفاضلة بيـن المشاريـع، هو التـغيرات و التـطورات التكنولوجية السريعة، حيث أصبحت أمام المنتج و المستثمـر عدة خيارات جديدة، وما عليه إلا اختيار الفرص الإستثمارية المناسبة من جهة والتكاليف و العوائد، 

         لذلك يمكن القول إن مشكلة تقييم المشروعات، هي مشكلة اختيـار و مقارنة و ترشيـد للقرارات الإستثمارية، تفرضها من جهة ندرة الموارد الإقتصادية، و نوع الأهـداف المراد تحقيـقها من جهة أخرى.

                     الفرع الثاني: مراحل المفاضلة بين المشاريع.

          ليس الهدف من تجزئة المقارنة بين المشاريع إلى عدة مراحل هو الفصل الكلي بين تلك المراحل ، وإنما القصد من ذلك تسلسل و تتابع العمليات و اعتماد كل منها على نتائج المراحل السابقة لها.

          و من هذه المراحل ما يلي:  

                أولا: مرحلة البحث و الإعداد.

           تتضمن هذه المرحلة صياغة الأفكار الأولية عن المشروعات المطروحة، و أهدافها والإمكانيـات المتاحة، بهدف المقارنة بينها، و اختيار البديل الأفضل. و من هذا المنطلق يمكن التوصل الى ما يمكن وما لا يمكن تنفيذه.

           كما لابد في هذه المرحلة مراعاة العديد من الإعتبارات الفنيـة، القانونيـة، الماليـة، الإداريـة

 و الإقتصادية.

                ثانيا: مرحلة إعداد المشروعات.

           بعد صياغة الأفكار الأولية عن المشروعات و البدائل المقترحة، تأتي مرحلة إعداد المشروعــات و تقييمها، و دراسـة كافـة جوانبهـا، وصـولا إلى وضـع الأسس العلمية و العمـلية للتنفيـذ،حيث تتـم دراسـة المسـائل

الفنية للمشروعات المقترحـة،و البنـى التحتية، وتحديد الطلب المتوقع، و معرفة الأسعار و تكاليف الإنتاج، بالإضافة الى الإحتياجات من القوىالعاملة. وتتضمن كذلك هذه المرحلة دراسة الجوانب المالية، و تحديد رأس المال اللازم و الإيرادات المتوقعةمن هذه المشروعات.

                ثالثا: مرحلة المفاضلة بين المشروعات.

             و في هذا المجال يمكن القول أن هناك أساليب و طرق مختلفة يمكن استخدامها للمفـاضلة بيـن المشاريع، سواء منها ما كان محاسبيا، زمنيا، ماليا أو اقتصاديا، و هذا يعني أن عملية المفاضلة لابد أن تشمـل كل هذه الجوانب في آن واحد، بغض النظر عما إذا كانت تلك المشاريع ذات أهداف مشتركة أو متبـاينة، كما لابد أن تستند على دراسات و معايير علمية دقيقة.

                     الفرع الثالث: أساليب المقارنة و المفاضلة بين المشاريع.[footnoteRef:4][3]                                 للوصول إلى مفاضلة شاملة و دقيقة، لابد من اعتماد أكثر من أسلوب، و من هذه الأساليـب  ما يلي:  [4:      - د.كاضم جاسم العيساوي، دراسات الجدوى الإقتصادية و تقييم المشروعات، دار المناهج للنشر و التوزيع، الأردن    ، ص67 .2001    [3] ] 


                      أولا: الأساليب الإقتصادية:

              إن هذه الأساليـب الإقتصـادية المستخدمة أثناء المفاضلة تختلف باختلاف الهـدف من إقامة المشروع، و الذي يختلف باختلاف ما إذا كان المشروع عاما أو خاصا،و بالنسبة للمشاريـع العـامة، تعتمد بعض الأساليب للمفاضلة بينها، منها:

                     أ – أهمية المشروع بالنسبة للاقتصاد القومي:

              يمكن التمييز و المفاضلة بين المشاريع حسب أهميتها للاقتصاد القومي من خلال الزوايا التـالية:

                     1 – أهمية المشروع في عملية التنمية الإقتصادية:

إن أهمية أي مشروع و علاقته و تأثيره في عملية التنمـية الإقتصادية تختلف باختلاف طبيـعة و أهداف و أحجام تلك المشاريع، فالمشاريع الصناعية تكون عادة أكثر تأثيرا على التنميـة الاقتصاديـة مـن المشاريع الفلاحية (المشاريع الصناعية الضخمة)، كما أن الصناعات في حد ذاتها تختلف في أهميتها و تأثـيرها على عملية التنمية (الصناعات الثقيلة أكثر أهمية من الصناعات الغذائية والنسيجية)، على الرغم من أهمية كل هذه الصناعات في زيادة الدخل القومي و توفير فرص الاستخدام و زيادة الإنتاجية. 

                    2 – أهمية المشروع بالنسبة للأمن القومي:  

             قد يتم في بعض الأحيان تجاوز المعايير الاقتصادية و الفنية و مبدأ الربح و الخسارة عند المفـاضلة بين المشاريع، بل يتم إعطاء أولوية للجانب الأمني بغض النظر عن تكاليف إقامتها، مثلا كإعطاء أولويــة و أهمية لإقامة مشروع زراعي و تخصيصه لإنتاج القمح ، نظرا لكون القمح مـن المحاصيل الإستراتيجية التي تمثل جزء ا من الأمن الغذائي، و الذي يعتبر ركنا أساسيا من أركان الأمن القومي. 

                    3- أهمية المشروع في الإستخدام:[footnoteRef:5][4]  [5:       - سمير محمد عبد العزيز، دراسات الجدوى الإقتصادية و تقييم المشروعات، مكتبة الإشعاع للطباعة و النشر،          )  الإسكندرية، مصر، ص283  ، 1997[4]] 


             إذا كان خلق فرص جديدة للعمل يعد أحد الأهداف الرئيسية للتنمية، فان الجهـات المسؤولـة عن التخطيط تسعى إلى خلق أكبر عدد ممكن الوظائف الجديدة باستخدام قدر معين من رأس المال، أي أنـها تحاول أن تستثمر أقل قدر ممكن من رأس المال اللازم لتوفير كل فرصة عمل جديدة. 

                 ب- أهمية المشروع بالنسبة لميزان المدفوعات:                        

             من المسائل الأخرى التي لابد من أخذها بعين الاعتبار عند المفاضلة بين المشاريع العامة، هو تحديد مدى تأثيرها على ميزان المدفوعات، من معرفة مدى اعتماد المشروع المقترح على المواد الأولية المحلية، أم على مواد مستوردة، فإذا كان من سياسة الدولة تقليص العجز في ميزان المدفوعات ، يمكن إعطاء أولوية للمشاريع التي تعتمد على خدمات محلية، أو المشاريع التي تنتج سلعا كانت تستورد من الخارج، أو إعطاء الأولويـة للمشاريع المعدة للتصدير مقابل الحصول على العملات الأجنبية. [footnoteRef:6][5] [6: ) كاضم جاسم، مرجع سابق، ص71[5] ] 


                      ثانيا: الأساليب الفنية.

             إن إقامة مشاريع ضخمة و حديثة تساهم في تنمية كفاءات و مهارات العاملين، بل و أكثر مـن ذلك تساهم في تغيير القيم التقليدية، و تخلق لدى أبناء المجتمع روح الاستثمار و الشغف بإقامة المشاريـع، و تعمل على تدعيم الرغبة في تحسين الظروف المعيشية و المزيد من الانضباط في العمل، و بالتالي تؤدي إلى 

تغيير نمط و أسس التنمية الاقتصادية تغييرا جذريا.

             و تختلف هذه الآثار باختلاف الموقع الذي يقام فيه المشروع، و ذلك نظرا لاختلاف مستويات نمو هذه المناطق و مدى تمسكها بالأساليب التقليدية، لذا فعلى المخططين الأخذ بعين الاعتبار تحقيق هذه الفوائد في كل من إطار خطط التنمية القومية و التنمية الإقليمية. [footnoteRef:7][6] [7:  ] 


                     ثالثا: الأساليب المالية: 

إضافة إلى المفاضلة الاقتصادية و الفنية بين المشاريع، فانه لابد من إعطاء أهمية للمفاضلة المالية و المحاسبية، التي تتعلق باحتساب و تقدير التكاليف و الإيرادات و الأرباح و العوائد الصافية للأموال المستثمرة،و التي تعتبر المحدد الأساسي للاستثمار خاصة بالنسبة للمشاريع الخاصة. و تظهر أهمية هذا النوع من المفاضلة نظرا لتعدد البدائل و اختلافها من حيث التكاليف الاستثمارية، أو تكاليف التشغيل والصيانة، و العمر الإنتاجي لها.

             و سنتطرق إلى هذا النوع من الأساليب في المراحل الموالية من دراستنا. 


المصدر : http://vista.maktoobblog.com/



فإن المشاريع الاستثمارية تساعد في عملية النهوض وفي كافة المجالات, ومايطرح دائماً عن الاستثمارات وطرق الارتقاء بآلية تحديث القوانين الناظمة لتناميها حتى تصل إلى مستوى تلعب فيه دوراً مهماً أو لنقل فاعلاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من ناحية نوعية المشاريع ومساهمتها الفاعلة في امتصاص البطالة وتلبية الاحتياجات المتنامية وخصوصاً في ميادين الإنشاء والاعمار وايجاد المناخ الملائم الذي يقترب من ذهنية المستثمر ومدى ملاءمة اللوائح والقوانين والمساحة التي تترك له كي يختار الشكل الذي سيرتكز عليه مشروعه مستقبلاً. 

إن التأكيد الدائم على توجيه الاستثمارات وتشجيعها وبما يتوافق مع المواد الأولية الموجودة والمواقع الانتاجية يساهم في ايجاد استثمارات تتوافق مع المعطيات الاقتصادية والانتاجية اضافة إلى دورها الاجتماعي بتشغيل أيد عاملة تبحث عن فرصة عمل. 

المصدر : http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive





المؤشرات الاقتصادية البيئية المتوسطة

التكاليف والفوائد البيئية لقطاع الكهرباء في الجماهيرية العظمى 

مقدمة ...

  نتيجة لاستمرار ظهور المشاكل البيئية المتعلقة بالأنشطة الصناعية المختلفة ومن بينها استهلاك الطاقة الكهربائية والتي تشكل أضرار على الصحة العامة للبيئة بسبب انبعاث الملوثات التي تصدر نتيجة استهلاك الكهرباء وإنتاج الطاقة في هذا المجال أقيمت عدة دراسات والتي تهدف إلى توضيح التلوث الهوائي الناتج عن استهلاك الطاقة الكهربائية وتأثيرها على الصحة العامة من جراء الأضرار البيئية التي يسببها هذا النشاط .

ومن أهم الدراسات المتبعة لتعزيز حماية البيئية والحد من عملية التلوث هي إجراء البحوث في السياسات البيئية وذلك من اجل زيادة التعريف بأهمية هذه السياسات والتشريعات وكيفية الحلول العلمية والطرق العملية لتطبيقها .

ولكي نتعرف على التكاليف والفوائد الاقتصادية لهذا القطاع تم العزم بالقيام بدراسة علمية لوضع المؤشرات البيئية الاقتصادية وذلك بالتعاون مع منظمات دولية متخصصة بسويسرا، وتغير المؤشرات الاقتصادية المتوسطة حول التكاليف والفوائد الاقتصادية لقطاع إنتاج الطاقة "الكهرباء" في الجماهيرية العظمى وسوف تستند على تشخيص بيئي سيتم إجراءه على مستوى هذا القطاع وعلى تحليل اقتصادي يهدف إلى إعطاء مؤشرات للتكاليف والفوائد البيئية والتي تتوافق بشكل دائم مع المؤشرات الأخرى على مستوى دولة والمستويين الإقليمي والعالمي بحيث تقدر تكاليف الضرر .

وتنفيذا لاختصاصات الهيئة العامة للبيئة والمتمثلة في إجراء الدراسات العلمية بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة للتعرف على الأضرار التي تسببها لأنشطة القطاعات المختلفة على البيئة المحيطة ووضع الحلول المناسبة لها .

    وفى هذا الإطار تعتزم الهيئة العامة للبيئة إجراء دراسة عملية للتعرف على التكاليف والفوائد الاقتصادية لقطاع إنتاج الطاقة لوضع المؤشرات البيئية الاقتصادية والتي هي ترجمة واضحة للمخاطر البيئية الناجمة عن هذا القطاع من الناحية الاقتصادية ، وتهدف هذه الدراسة إلى تقدير تكاليف الضرر البيئي وعدم كفاءة استعمال الموارد وتكاليف المعالجة وتصحيح هذا الضرر ووضع عدد من المؤشرات التي تسمح للمسئولين بمتابعتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ومن ثم وضع استراتيجيات العمل البيئية لرفع وتحسين من مستوى هذا القطاع .

عليه ... وبقرار من آمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للبيئة رقم "22" لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي تم تشكيل فريق عمل فني لمتابعة تنفيذ الدراسة العلمية لتقدير التكاليف والفوائد البيئية عن قطاع إنتاج الطاقة والأخوة هم :   

  الأخ / م . جلال التريكى              الهيئة العامة للبيئة            رئيساً

الأخ / م . احمد عيسى                الهيئة العامة للبيئة            عضواً

الأخ / م . ابراهيم العربى            الهيئة العامة للبيئة            عضواً

الأخت / م . سناء الدالى              الهيئة العامة للبيئة            عضواً

الأخت / م . اسيا وجدى              الهيئة العامة للبيئة            عضواً

الأخ / م . محمد العبار              الشركة العامة للكهرباء      عضواً

      الأخ / م . سليمان العائب            الشركة العامة للكهرباء     عضواً

      الأخ / م . حسن الكميشي            الشركة العامة للكهرباء       عضواً

      الأخ / م . عادل ضوى               الشركة العامة للكهرباء        عضواً

      الأخ / مصطفى العمارى            الهيئة العامة للبيئة               سائق 

وسنوافيكم بتقرير مفصل على خطط تنفيذ الدراسة والمستهدفات الموضوعة .

   كتيب جمع معلومات عن قطاع توليد الكهرباء الليبي . 
 
برنامج الدراسة الاقتصادية البيئية (MESO ( لسنة مرجعية 2005 مسيحي .

كتيب جمع معلومات عن قطاع توليد الكهرباء الليبي . 

أسعار وتعريفات الكهرباء 

    إذا كانت بعض المعلومات غير متوفرة ، يمكنك الإشارة إليها بعبارة غير معرفة (n.a ( في الخلية المقابلة لها .

· عدم ترك مسافة بين الأرقام ( مثلا ادخل 123456789 طن وليس 123 456 789 طن) . 

· إذا كان التعليق اكبر من المساحة المخصصة في الجدول قم بتكبير الخلايا ولا تكتب في الخلية التالية ( فقط لمستخدمي الجداول ) . 

· إذا كانت المعلومات غير متوفرة ، يمكنكم الإشارة الي البديلة المتوفرة وهي تقارب تماما المعلومات المطلوبة . في تلك الحالة الأخيرة ، انه من الضرورة الإشارة إليها بوضوح في الملاحظة . 

· لا تنسى أن تتأكد من وحدة القياس ، ويمكنك تعديل الوحدات بكل سهولة إذا قمت بتوضيح ذلك ( مثلا لون الخلية ) . 

· الرجاء توحيد الوحدات . 

 

( استخدام هذه الصفحة للإشارة لأسعار الكهرباء والبناء ) 

		أسعار الكهرباء



		السعر 

		العملية المحلية 

		كيلو وات ساعة

		الحالة ( السعر الصناعي ، سعر الاستعمال المنزلي الليل / يوم. شمال / جنوب ... الخ



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 





 
 
 
 
 

		في الجدول التالي قم بتعبئة في حالة المحطات المنوي إغلاقها والمحطات الجديدة



		محطات الكهرباء الجديدة

		الكمية

		الوحدات

		السنة

		نوع محطة الكهرباء



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		غلق محطات الكهرباء

		السبب

		السنة

		الملاحظة



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 





 
 

		التعليقات للسيناريو المتوقع



		 



		 



		 



		 





تعليمات وأفكار مفيدة لجمع المعلومات 

    إذا كانت بعض المعلومات غير متوفرة ، يمكنك الإشارة إليها بعبارة غير معرفة (n.a ( في الخلية المقابلة لها .

· عدم ترك مسافة بين الأرقام ( مثلا ادخل 123456789 طن وليس 123 456 789 طن) . 

· إذا كان التعليق اكبر من المساحة المخصصة في الجدول قم بتكبير الخلايا ولا تكتب في الخلية التالية ( فقط لمستخدمي الجداول ) . 

· إذا كانت المعلومات غير متوفرة ، يمكنكم الإشارة الي البديلة المتوفرة وهي تقارب تماما المعلومات المطلوبة . في تلك الحالة الأخيرة ، انه من الضرورة الإشارة إليها بوضوح في الملاحظة . 

· لا تنسى أن تتأكد من وحدة القياس ، ويمكنك تعديل الوحدات بكل سهولة إذا قمت بتوضيح ذلك ( مثلا لون الخلية ) . 

· الرجاء توحيد الوحدات . 

· إذا كان لديك تقوم بتدريب المزيد من المعلومات المفصلة أو البيانات الخاصة تتعلق بالدراسة بمحطتك الكهربائية ، قم بإضافة ملاحظة بنهاية الجدول . 

· إذا كانت محطتك الكهربائية مختلفة جدا من المحطة الليبية العادية ( مثلا عمرها ، التقنية أو الكفاءة ذات الصلة ) قم بالإشارة وتوضيح مواصـفات محطتكم في خــانة المــلاحظة ( بنهاية صـــــــفحة الجداول ) 

 

		الشخص الذي يمكن الاتصال به لمزيد من المعلومات

		 



		الاسم: 

العنوان:

العنوان الالكتروني:

الهاتف:

		 



		التعريف 

		المعلومة

		ملاحظات



		محطة الكهرباء

		 

		 



		البلد 

		ليبيا

		 



		المدينة المنطقة 

		 

		 



		وقود التوليد الرئيسي 

		 

		 



		وقود التوليد الثانوي

		 

		 



		عدد ونوع الوحدات / التوربينات

		 

		 



		سنة التركيب ( لكل وحدة/توربين)

		 

		 



		سنة العمرة ( لكل وحدة/توربين)

		 

		 



		السنة المرجعية:يجب أن يتم اختيارها على مستوي القطاع ،إذا كانت المعلومات غير متوفرة عن السنة المرجعية يمكن استخدام أعوام أخري ما دام واضحة جداً في الملاحظة .





 
 
 
 

		المعلومات العامة

		المعلومة

		الوحدات

		الملاحظة



		السكــان حول الــمحطة الكهربائية ( على بعد 10 كم تقريبا)

		 

		عدد القاطنين

		 



		الإيراد

		 

		دينار ليبي/السنة

		 



		القيمة المضافة للمحطة الكهربائية

		 

		دينار ليبي/السنة

		القيمة المضافة =قيمة البيع- قيمة الاستهلاك المتوسط 

( دخل عوامل الإنتاج + الأرباح )



		عدد الموظفين 

		 

		الموظفين (الذين يعملون دواما كاملا

		 



		إجمالي الأجور

		 

		دينار ليبي

		 



		عدد أيام العمل في العام 

		 

		يوم/السنة

		 



		متوسط أيام العمل للموظف

		 

		يوم

		 



		السعة الإجمالية لوحدة وقود التوليد الزيتي 

		 

		ميغا وات

		 



		السعة الإجمالية لوحدة وقود التوليد الثانوي 

		 

		ميغا وات

		 



		الكهرباء المنتجة (وقود توليد رئيسي )

		 

		قيقا وات ساعة/السنة

		 



		الكهرباء المنتجة (وقود توليد ثانوي)

		 

		قيقا وات ساعة/السنة

		 



		المخرجات المباعة الأخري ( مثل الحرارة ، الماء الساخن والمياه المحلاة )

		 

		 

		ما هو المباع بالضبط ومن هو الذي اشترى



		قيمة المخرجات الأخري المباعة 

		 

		دينار ليبي/السنة

		 



		مساحة سطح المحطة

		 

		متر مربع

		 



		سعر بيع الكهرباء 

		 

		دينار ليبي/كيلو وات

		 



		سعر إنتاج الكهرباء 

		 

		دينار ليبي/كيلو وات

		 



		معدل استخدام السعة الاسمية

		 

		%

		 



		معدل الأعطال 

		 

		%

		 



		مدة الأعطال (لكل وحدة/توربين)

		 

		يوم/السنة

		 



		تقدير عدد مرات انقطاع التيار الكهربائي (لكل مواطن متوسط واحد،وكم من الزمن يستطيع أن يعيش بدون كهرباء في السنة )

		 

		يوم/السنة

		 



		معدل الغياب – بسبب المرض

		 

		%

		 



		معدل الغياب – بسبب الحوادث

		 

		%

		 





 
 
 
 
 
 
 
 

		استخدام المواد

		الكمية

		الوحدات

		الملاحظة



		الوقود الثقيل 

		 

		طن/السنة

		 



		كثافة الوقود الثقيل 

		 

		 

		 



		كمية الكبريت في الوقود الثقيل 

		 

		 

		 



		كمية النيتروجين في الوقود الثقيل 

		 

		 

		 



		الوقود الخفيف 

		 

		طن/السنة

		 



		كثافة الوقود الخفيف

		 

		 

		 



		كمية الكبريت في الوقود الخفيف 

		 

		 

		 



		كمية النيتروجين في الوقود الخفيف 

		 

		 

		 



		الغاز الطبيعي

		 

		طن/السنة

		 



		كثافة الغاز الطبيعي 

		 

		 

		 



		كمية الكبريت في الغاز الطبيعي 

		 

		 

		 



		كمية النيتروجين

		 

		 

		 



		الكهرباء المستهلكة بواسطة المحطة الكهربائية 

		 

		متغاونات ساعة/ سنة

		 



		الفحم 

		 

		طن/السنة

		 



		كمية الكبريت في الفحم 

		 

		 

		 



		كمية النيتروجين في الفحم

		 

		 

		 





 

		سعر الطاقة 

		المعلومات 

		الوحدات 

		الملاحظة



		سعر الوقود الثقيل 

		 

		 

		 



		الوقود الخفيف 

		 

		 

		 



		سعر الغاز الطبيعي 

		 

		 

		 



		سعر الفحم

		 

		 

		 





 

		الماء

		المعلومات

		الوحدات

		الملاحظة



		استهلاك ماء البئر 

		 

		متر مكعب/ السنة

		أين يقع البئر بالضبط ومن الذي يملكه



		تكلفة استخراج ماء البئر 

		 

		دينار ليبي / متر مكعب

		 



		تكلفة ماء البئر 

		 

		دينار ليبي / متر مكعب

		 



		استهلاك ماء البلدية 

		 

		دينار ليبي / متر مكعب

		 



		تكلفة ماء البلدية والضرائب 

		 

		دينار ليبي / متر مكعب

		 



		المياه المعالجة 

		 

		دينار ليبي / متر مكعب

		 



		تكلفة المياه المعالجة "قبل الاستخدام"

		 

		دينا ليبي / متر مكعب

		 



		تصريف مياه الصرف الصحي

		 

		دينار ليبي / متر مكعب

		 



		تكلفة معالجة مياه الصرف الصحي 

		 

		دينار ليبي / متر مكعب

		 



		تقدير الفاقد من المياه "خلال عملية التوليد"

		 

		نسبة مئوية من الماء المستخدم

		 



		العجز والفقدان

		المعلومات

		الوحدة

		الملاحظة

		



		فاقد بخار الماء

		 

		متر مكعب/كيلو وات ساعة

		 

		



		فاقد الطاقة الحرارية

		 

		وحدة حرارية/كيلو وات ساعة

		 

		



		فاقد الفحم "بواسطة التنظيف"

		 

		طن/السنة

		 

		



		فاقد الوقود "بواسطة التنظيف"

		 

		طن/السنة

		 

		



		فاقد الغاز "بواسطة التنظيف"

		 

		متر مكعب/السنة

		 

		



		معدل فاقد المواد الأخرى

		 

		%

		 

		





 

		انبعاثات غازية

		المعلومة

		الوحدات

		الملاحظة



		ثاني أكسيد الكبريت

		 

		 

		 



		أول أكسيد الكبريت

		 

		 

		 



		أكسيدات النيتروجين وثاني أكسيد النيتروجين

		 

		 

		 



		ثاني أكسيد الكربون

		 

		 

		 



		أول أكسيد الكربون

		 

		 

		 



		المعادن الثقيلة " الزئبق ،الرصاص ،النيكل، والكادميوم"

		 

		طن/السنة

		 



		الغبار والمواد الجزئية

		 

		طن/السنة

		 



		نوع جهاز تنقية الهواء

		 

		 

		 



		معدل أعطال جهاز تنقية الهواء

		 

		نسبة مئوية أو عدد وأخر للعطل

		يرجي ذكر الوحدة



		تكلفة تشغيل جهاز تنقية الهواء

		 

		دينار ليبي/السنة

		 



		تكلفة صيانة جهاز تنقية الهواء

		 

		دينار ليبي/السنة

		 





 
 

		تدفق السوائل

		المعلومات

		الوحدات

		الملاحظة



		الوقود

		 

		طن/السنة أو لتر/ السنة

		يرجي ذكر الوحدة



		مواد انسدادية

		 

		كيلو غرام/السنة

		 



		الزيوت والشحوم

		 

		طن/السنة أو لتر/السنة

		يرجي ذكر الوحدة



		المياه الملوثة"والسبب"

		 

		متر مكعب/السنة

		سبب تلوث المياه



		تدفق المواد الكيماوية

		 

		طن/السنة أو لتر/ السنة

		يرجي ذكر الوحدة





 
 
 
 
 
 
 
 
 

		النفايات الصلبة

		المعلومات

		الوحدات

		الملاحظة



		نفايات المواد المصهورة

		 

		طن/السنة

		 



		الحديد

		 

		طن/السنة

		 



		كمية الحديد الصلب

		 

		طن/السنة

		 



		سعر بيع الحديد

		 

		دينار ليبي/طن

		 



		كمية النفايات العادية

		 

		طن/السنة

		 



		كمية النفايات الخطرة"مواد كيماوية قديمة ونفايات كيماوية

		 

		طن/السنة

		 



		تكلفة معالجة النفايات العادية "والضرائب"

		 

		دينار ليبي/الوحدة"م3 طن"

		يرجى ذكر الوحدة



		تكلفة معالجة النفايات الخطرة"والضرائب"

		 

		دينار ليبي/الوحدة"م3 طن"

		يرجى ذكر الوحدة



		التكلفة الكلية للتعامل مع النفايات ونقلها 

		 

		دينار ليبي/طن

		 



		التكلفة الكلية لمعالجة النفايات

		 

		دينار ليبي/طن

		 



		التكلفة الكلية لنظافة الموقع

		 

		دينار ليبي/طن

		 





 

		التربة المستخدمة

		المعلومات

		الوحدات

		الملاحظة



		ردم الموقع

		 

		متر مربع

		 



		المنطقة الملوثة "مثلا بالمعادن الثقيلة مثل الرصاص"

		 

		متر مربع

		 





 

		الضوضاء

		المعلومات

		الوحدات

		الملاحظة



		مستوى الضوضاء على بعد 5 كيلو متر

		 

		ديسبل

		 



		مستوى الضوضاء بالموقع

		 

		ديسبل

		 





 

		التكلفة الفعلية المتعلقة بالبيئة

		المعلومات

		الوحدات

		ملحوظات



		الغرامات والضرائب التي لأسباب بيئية

		 

		سنويا 

		 



		مكآفات الأجور "ذكر الأسباب بالضبط"

		 

		متر مكعب/السنة

		لكل موظف



		التكلفة الكلية لمعدات الحماية الشخصية

		 

		دينار ليبي/السنة

		 



		تكلفة المعدات الخفيفة 

		 

		دينار ليبي/السنة

		 



		التكلفة الكلية لصيانة العملية

		 

		دينار ليبي/السنة

		 





 

		استخدام المواد الكيماوية

		 



		نوع المادة "للماء أو لتحضير الوقود والنظافة"

		الكمية

		الوحدات

		سعر المادة



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 





المصدر : http://www.environment.org.ly/project/study_cost.doc .	



