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مقدمة                                  -1  

تعدد التكنولوجيات المؤدية الى نفس الهدف ظاهرة عالمية@  

في معظم األحيان هناك عدة حلول  مطابقة للمواصفات الفنية@  

األدنى(  السعر)الحل األفضل ليس بالضرورة مع الكلفة التأسيسية @  

الحل األجدى يتغير مع الزمان و المكان@  

لكل مشروع ظروفه الخاصة به و سياقه المحدد@  

ليس بالحل األجدى بالضرورة ان يتم استيراد حلول جاهزة معلبة او يتم @

 استنساخها

اهمية الدراسة األقتصادية و الكلفة لكل حالة و @#

#مقارنة الحلول الممكنة فنيا    



العوامل المؤثرة في االحتساب االقتصادي  -2  

4 

أه،هنتععع،و تتستاسعععاناا تتجه عععك ت/ أسععع التجهيزاتعععكجنتتها، اناعععا تهععع ت  عععا   -

 ..جهااربائي تأس التجهنقلتتجهيركتبتتتأعما تجهاندسةتجهمد تة

هدةتحتعاةتجهيزاتعكجنتتععداتسعاعانتعمساعاتسعن،مالتتحم،هياعاتعسعلتهعدجلتجه عنةت  -

تفعععنتهن نتعععانتج،سعععيات  تتكمتعععانتجهةاسعععةتجهماعععدتلة تتن،س عععانتجهيكجمعععدت

 جهم يقبسي؛

 ..جه،ضعتجهماهيتهسمقيرض/فائدةتلأ تجهما  هصالمفتج،سيثمالتتجهصتا ة   -

كسفععةتت يععاكتجهاتسعع،تجنتسععاعةتهعع تجهةاسععةتجهااربائتععةتجهماععدتلةتب ععببتجه  ععالةت-

 ...(غاز - فطت)جهفنتة تتباهياهيتس رتجهةاسةتجألتهتةت

 ) ظععرجلتألبتب عععتجه ،جهععلتهييتععرة تمصععالتجهععلتجحععرجةتالجسععانتح اسععتةت-
Sensitivity analysis )هسيأكدته تجه تالتجألفضلتته تجهزدتى. 

 .مما تجفيرجضتعدةتستنالم،هانتهم رفةتهدىتنأثترتكلته تجه ،جهلتجهمييترة-

- 
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(تابع)العوامل المؤثرة في االحتساب االقتصادي  -2  

:البعد األستراتيجي -  

- من األهمية بمكان احتساب الكلفة على مستوى الوطن و ليس  -

 على مستوى الفرد

 

اعتماد األسعار في األسواق العالمية : في حالة األسعار المدعومة  -

ألتخاذ القرار مع امكانية استمرار الدعم لتحقيق األهداف 

(محاربة الفقر و التنمية)األجتماعية  

 

امكانية اعطاء هامش أفضلية لتحقيق أهداف وطنية استراتيجية -  



القيمة الحالية-3  

 “ جحي ابتجهقتمةتجه اهتة”: 

Valeur actualisée / Present Value 

 جهقتمةته يقبتلت= جهقتمةتجه اهتةت

   N(1 + k) 

N :عداتجه ن،جن 

K :(جهفائدةتجه ن،مةت)ه د تجه  مت% 

 هدىتتح،اتعدةتختالجنتهمانة

ختعالتعسعلتحعدة تتمعيمت/ميمتجحي ابتجهقتمةتجه اهتعةتهاسفعةتجهموعرتكتهاعلتسعتنالم،-

 تسرجلتجه تالتجألسلتكسفة تأت

ميمتجحي ابتجهقتمةتجه اهتةتهس،ف،لجنتجهم ققةتعسعلتهعدىتجه عنت تتجهعجبتمزعبتأبت-

 .نف،قتجهقتمةتجه اهتةتهتسيثمالتجهمدف،ك

6 



(تابع)القيمة الحالية  -3  
            N                

T = 5 T = 6 T = 8 T = 10 T = 12 

1 0.952 0.943 0.926 0.909 0.893 
2 0.907 0.889 0.857 0.826 0.797 
3 0.863 0.839 0.793 0.751 0.712 
4 0.822 0.792 0.735 0.683 0.636 
5 0.783 0.747 0.680 0.620 0.567 

6 0.746 0.704 0.630 0.564 0.507 
7 0.710 0.665 0.583 0.513 0.452 
8 0.676 0.627 0.540 0.466 0.404 
9 0.644 0.591 0.500 0.424 0.361 

10 0.613 0.558 0.463 0.385 0.322 

11 0.584 0.526 0.428 0.350 0.287 
12 0.556 0.496 0.397 0.318 0.257 
13 0.530 0.468 0.367 0.289 0.229 
14 0.505 0.442 0.340 0.263 0.205 
15 0.481 0.417 0.315 0.239 0.183 

16 0.458 0.393 0.291 0.217 0.163 
17 0.436 0.371 0.270 0.197 0.146 
18 0.415 0.350 0.250 0.179 0.130 
19 0.395 0.330 0.231 0.163 0.116 
20 0.376 0.311 0.214 0.148 0.104 

21 0.358 0.294 0.198 0.135 0.093 
22 0.341 0.277 0.183 0.122 0.083 
23 0.325 0.261 0.170 0.111 0.074 
24 0.310 0.246 0.157 0.101 0.066 
25 0.295 0.232 0.146 0.092 0.059 

26 0.281 0.219 0.135 0.083 0.053 
27 0.267 0.207 0.125 0.076 0.047 
28 0.255 0.195 0.115 0.069 0.042 
29 0.242 0.184 0.107 0.063 0.039 
30 0.231 0.174 0.099 0.057 0.033 

31 0.220 0.164 0.092 0.052 0.030 
32 0.209 0.154 0.085 0.047 0.027 
33 0.199 0.146 0.078 0.043 0.024 
34 0.190 0.137 0.073 0.039 0.021 
35 0.181 0.130 0.067 0.035 0.019 

 

القيمة الحالية لوحدة 

نقدية مدفوعة في نهاية 
 N السنة 

7 
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                         القيمة الحالية-3

:تمارين وامثلة  
 المفاضلة بين عدة مجموعات انتاج -

 المفاضلة بين عدة محوالت-

 المفاضلة بين عدة مقاطع لخطوط نقل-

-   ..... 
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(تابع)القيمة الحالية -3  

(: الخ ااو  العاريااة والتاااب ت المع ولااة)احتساااب المق ااع االقتصااادي ل موصاا ت  -

 :االحتسابتدخل في عملية  التي عواملال

أسعار التجهيزات ومكوناتها، من نحاس أو ألومنيوم، وقياساتها، والعززل الكهربزائي،  -

 بما في ذلك أعمال الهندسة المدنية؛ ،وأسعار النقل والتركيب وما يتطلبه

مززدة حيززاة التجهيزززات وعززدد سززاعات عملهززا سززنويا  وحمولتهززا علززى مززدار السززنة وفززق  -

 منحنيات االستهالك، وكميات الطاقة المهدورة، وتوقعات التزايد المستقبلي؛

 مصاريف االستثمار والصيانة؛ -

 فائدة رأس المال؛ -

 .كلفة إنتاج الكيلووات ساعة من الطاقة الكهربائية المهدورة بسبب الخسارة الفنية -

 تضمنه من مصادر التلوثينوعية الوقود المستعمل وما   - 

البيئي واالقتصزادي  بل اعتماد الخيارباختيار المقاطع المقبولة فنيا  عدم االكتفاء  -  

 .األجدى
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(تابع)القيمة الحالية  -3  

المقارنة بين مجموعتي توليد بسعرين مختلفين ومردودين مختلفين : مثال

%41.2و% 40  

 

 المعطيات

  

 االفتراضات

  

 .الحل االجدى اقتصادياً هو ذو القيمة الحالية األدنى لمجموع التتاليف  
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(تابع)القيمة الحالية -3  

11 

 :أيهما أجدى اقتصاديا  واقل كلفة: مثال
 

أو باسززتخدام الخاليززا الكهرضززوئية / ضززا الميززاس باسززتخدام طاقززة الريززا  --
أو باسززتخدام المشززتقات النفطيززة / النتززاج الكهربززاء واسززتعمالها لضززا الميززاس

أو باسززتخدام المشززتقات النفطيززة لتشززغيل / لتشززغيل مضززخة مززع محززرك ديزززل
 محرك ديزل مع مولد كهرباء ومضخة كهربائية لضا المياس؟

 
 
 .الحل االجدى اقتصادياً هو ذو القيمة الحالية األدنى لمجموع التت فات -
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(تابع)القيمة الحالية -3  

مقارنزة العزرول لشزراء محزوالت بزنفس المواصزفات العامزة ، لكزن : مثال-
 بخسائر وبأسعار مختلفة

 
 
 تعتبر هذس الطريقة االكثر دقة وربما األكثر استعماال   -
 



 القيمة اإلجمالية الحالية ل ت فة الناتجة عن هدر تي ووات واحد
 بصورة مستمرة خ ل مدة حياة التجهي ات والمنشآت

      

         

               

     ). . ( 

5           6           8           10           12           

                                                       

25     35     25     35     25     35     25     35     25     35     

5     6168 7164 5593 6342 4671 5098 3970 4218 3437 3583 

10     12335 14328 11186 12684 9342 10197 7941 8435 6873 7167 

15     18502 21492 16779 19025 14013 15295 11911 12653 10310 10750 

20     24670 28656 22371 25367 18683 20393 15882 16870 13746 14333 

 

 (  تابع)القيمة الحالية-3
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 الت فة الحالية لخسارة فنية بمعدل تي ووات واحد مستمرة خ ل مدة حياة التجهي ات

م تم   خالل م   حي     تجهيز  " كيل       ح "  كل ة   ح  ية  خ     ف ية بم  ل  ب    ال   أل       

5            10            15            20            



معدل العائد الداخ ي-4  

 جحي ابته د تجه ائدتجهدجخسي: 

Taux de Rentabilité Interne/ Internal Rate of Return IRR 

ه د تجه ائدتجهدجخسيت،سيثمالته ت ته،ته د تجه  متجهجبتمؤابتجهلتستمعةتحاهتعةت-

هسمعععدجختلتن عععاتبتجهقتمعععةتجه اهتعععةتهسمصعععالمف تأبتحتعععلتناععع،بتجهقتمعععةتجه اهتعععةت

 همزم،كتجهمصالمفتتجهمدجختلتن اتبتصفرجلت

ج،سععيثمالتج،فضععلتأتتجه تععالتج،فضععلتهعع،تجهععجبتميميعععتبم ععد تجه ائععدتجهععدجخسيت-

 جألعسل

صعع ،بةتهععجطتجهةرمقععةتهععيتفععيتأبتجحي ععابته ععد تجه ائععدتجهععدجخسيتهعع،تناععرجلبت-

(Iterative) 

عندتج، ةتقته ته د تصفر تجذجتكا تتجهقتمعةتجه اهتعةتجهصعافتةتهسمعدجختلتأعسعلت-

 (> 0)ه تجهقتمةتجه اهتةتهسمصالمف تم نيتذهكتأبتجهم د ته،تتمزابيت

15 
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معدل العائد الداخ ي                       -4  

: تمارين وأمثلة  

      
 يؤمن وفرا  سنويا  ....مشروع لتحسين كفاءة الطاقة بكلفة تأسيسية قدرها  - 

 .....قدرس  



مدة استرداد الراسمال-5  

 Payback Periodاحتساب فترة االسترداد  :

ج،حعدىتعنعدهاتمعيمتجسعيراجاتتهع،ننةسنتجهةرمقعةتهع تكع،بتج،سعيثمالتماع،بت-

 .جهمبسغتجهمدف،كتفيتفيرةتأسصر

 :عااةتن يمدتجهم ااهةتجهيقرمبتةتجهياهتة-

 (جهي،ظتف)جهمبسغتجهم يثمرت=    فيرةتج،سيراجات   

 جه،فرتجه ن،بتجهصافيتجهم قن     
 . جهدسةتغترتهؤهنةت،بتجهي اهلتهعتجه،ف،لجنتجه ن،مةت،تميمتعسلتسدوتجهم اتجةتهالتجه ن،جن

 فيععععععععرةتج،سععععععععيراجاتجهيععععععععيتم يمععععععععدهاتجهم ععععععععيثمرتبتعععععععععااةتهععععععععيتعععععععععدةتسععععععععن،جنتعسععععععععلتج،كثععععععععر

 تفيتهجطتجه اهةتما،بتج،حي ابتجهيقرمبيتهقب،،لت( سن،جنت2-5)

 ه تجهضرتلبتأبتنا،بتفيرةتج،سيراجاتأسلته تهدةتحتاةتجهم دجن-

نعيمتنزربعةتت:(Iterative)هتحي ابتجهدستنتمزبتجعيمااتجهةرمقةتجهيارجلمةت-

فيرةته داةتتجهيأكدته تجسيراجاتجهقتمةتجه اهتة تتميمتجهيارجلتهس صع، تعسعلت

 .قلسمتاستن
17  



Page 18 © Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission 

مدة استرداد الراسمال-5  

 تمارين وامثلة       



الت فة -6  

19 

حصززة كلفززة التشززغيل + حصززة كلفززة الرأسززمال = كلفززة الوحززدة المنتجززة  

 والصيانة

= في كلفزة الوحزدة المنتجزة ( االستثمار الموظف)حصة كلفة الراسمال  

القسط السنوي الذي يمكن من خالله استهالك رأس مال )حاصل قسمة 

علزززى عزززدد الوحزززدات ( الرأسزززمال× حزززالي قيمتزززه وحزززدة نقديزززة واحزززدة 

 .المنتجة سنويا  

 انتاج كيلووات ساعة : مثال 

 من مصدر طاقة الريا  - 

 من مصدر الطاقة الشمسية عبر الخاليا الكهرضوئية - 

 باستخدام الديزل اويل في محرك احتراق داخلي مع منوب -    



(تابع)الت فة -6   

    
         

            

3 3.5 4 4.5 5 6 7 8 10 12 

1 1.030 1.035 1.040 1.045 1.050 1.060 1.070 1.080 1.100 1.120 

2 0.522 0.526 0.530 0.533 0.537 0.545 0.553 0.550 0.576 0.592 

3 0.353 0.356 0.360 0.363 0.367 0.374 0.381 0.388 0.402 0.416 

4 0.269 0.272 0.275 0.278 0.282 0.288 0.295 0.301 0.315 0.329 

5 0.218 0.221 0.224 0.227 0.230 0.237 0.243 0.250 0.263 0.277 

6 0.184 0.187 0.190 0.193 0.197 0.203 0.209 0.216 0.229 0.243 

7 0.160 0.163 0.166 0.169 0.172 0.179 0.185 0.192 0.205 0.219 

8 0.142 0.145 0.148 0.151 0.154 0.161 0.167 0.174 0.187 0.201 

9 0.128 0.131 0.134 0.137 0.140 0.147 0.153 0.160 0.173 0.188 

10 0.117 0.120 0.123 0.126 0.129 0.135 0.142 0.149 0.162 0.177 

11 0.108 0.111 0.114 0.117 0.120 0.126 0.133 0.140 0.153 0.168 

12 0.100 0.103 0.106 0.109 0.112 0.119 0.125 0.123 0.146 0.161 

13 0.0940 0.0970 0.100 0.103 0.106 0.112 0.119 0.126 0.140 0.156 

14 0.0885 0.0915 0.0946 0.0978 0.101 0.107 0.114 0.121 0.135 0.151 

15 0.0837 0.0868 0.0899 0.0931 0.0963 0.102 0.109 0.116 0.121 0.147 

16 0.0796 0.0826 0.0858 0.0890 0.0922 0.0989 0.105 0.112 0.127 0.143 

17 0.0759 0.0790 0.0821 0.0854 0.0886 0.0954 0.102 0.109 0.124 0.140 

18 0.0727 0.0758 0.0789 0.0822 0.0855 0.0923 0.099 0.106 0.121 0.138 

19 0.0698 0.0729 0.0761 0.0794 0.0827 0.0896 0.0967 0.104 0.119 0.136 

20 0.0672 0.0703 0.0735 0.0768 0.0802 0.0871 0.0943 0.101 0.117 0.134 

21 0.0648 0.0680 0.0712 0.0746 0.0779 0.0850 0.0922 0.099 0.115 0.132 

22 0.0627 0.0659 0.0691 0.0725 0.0759 0.0830 0.0904 0.0980 0.114 0.131 

23 0.0608 0.0640 0.0673 0.0706 0.0741 0.0812 0.0887 0.0964 0.112 0.130 

24 0.0590 0.0622 0.0655 0.0689 0.0724 0.0796 0.0796 0.0949 0.111 0.128 

25 0.0574 0.0606 0.0640 0.0674 0.0709 0.0782 0.0858 0.0936 0.110 0.127 

26 0.0559 0.0592 0.0625 0.0660 0.0695 0.0769 0.0845 0.0925 0.109 0.127 

27 0.0545 0.0578 0.0612 0.0647 0.0682 0.0756 0.0834 0.0914 0.108 0.126 

28 0.0532 0.0566 0.0600 0.0635 0.0671 0.0745 0.0823 0.0904 0.107 0.125 

29 0.0521 0.0554 0.0588 0.0624 0.0660 0.0735 0.0814 0.0896 0.106 0.125 

30 0.0510 0.0543 0.0578 0.0613 0.0650 0.0726 0.0805 0.0888 0.106 0.124 

31 0.0499 0.0533 0.0568 0.0604 0.0641 0.0717 0.0797 0.0881 0.104 0.124 

32 0.0490 0.0524 0.0559 0.0595 0.0632 0.0710 0.0790 0.0874 0.104 0.123 

33 0.0481 0.0515 0.0551 0.0587 0.0624 0.0702 0.0784 0.0868 0.104 0.123 

34 0.0473 0.0507 0.0543 0.0579 0.0617 0.0695 0.0777 0.0863 0.104 0.123 

35 0.0465 0.0499 0.0535 0.0572 0.0610 0.0689 0.0772 0.0858 0.103 0.122 

 

األقسا  السنوية التي يمتن من 

خ لها استه ك رأس مال حالي 

 0.131 قيمته وحدة نقدية واحدة 

20 
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(تابع)الت فة -6  

21 

 
 : الوحدة المنتجة

 
 كيلووات ساعة كهربائي -

 
 كيلووات ساعة حراري -

 
 ضا متر مكعب من المياس -

 
 (تحلية المياس)نزع ملوحة متر مكعب من المياس  -

 
 ....إلا -
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 :كلفة الكيلووات ساعة المنتج - -

 كلفة التشغيل والصيانة+ كلفة الوقود + كلفة الراسمال *  

 (أنظر الجدول المرفق)سنوية الرأسمال = كلفة الراسمال *  

 الطاقة الكهربائية المنتجة سنويا        

 االنتاج السنوي وفق ساعات العمل والحمولة -

 متغيرة مع سعر الوقود وكفاءة الطاقة : كلفة الوقود* 

(تابع)الت فة  -6  
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 التجهيزات المطلوبة للتجاوب مع االحمال -

 مجموعات توليد*    

 محطات تحويل ومحوالت*    

 نواقل هوائية عارية او جوفية معزولة *    

 متابعة االستهالك وفق منحنياته -

 طاقة : كلفة اقالع ووقف المولدات -

 (عدد ساعات مكافئ)صيانة      

 مواد استهالكية     

 

(تابع)الت فة -6  
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 : الكيلووات ساعةكلفة -

 االستهالكالمؤثرة نتيجة اشكال منحنيات العوامل -

 

 طريقة التوليد 

 القدرة االفرادية لمجموعات التوليد 

  الكفاءةتأثير تغير الحمولة على 

 

 ت فة النظام التهربائي 

  والماليةالنتائج االقتصادية 

 

األسعار الس بية في أسواق التهرباء 

(تابع)الت فة -6  
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الت فة-6  

 تمارين وامثلة      



 ادخال العوامل البيئية في االحتساب االقتصادي -7
 

م اصووتاا الروراتوواا فووإ حووام اسووتعياماا ار ق وو  االحتوورا   –التلوو   أ-

 االتجا زاا

 االربعاثاا اتغ ر الرناخب-

جهيععأثترت)جحي ععابتجهاسفععةتج،سيصععاامةتهسيسعع،صتعمستععةتصعع بةتته قععدةت-

  تها تجهيأثترتسسبيتهؤكد(عسلتص ةتج،  ابتتجه ت،جبتتجهنبان

 
                     S    +  O

2                             
So

2
 + 289 kJ        

                          32g     32g             64g 

 

                C  + ½ 0
2
              Co + 123kJ 

 

 16g              28g                                          12g 

 

 
26 
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ادخال العوامل البيئية في االحتساب االقتصادي -7  

 االحتراق وكفاءة الطاقةكفاءة -

C    +  O        (   كيلو جول)  
2                             

CO
2
 + 408 kJ 

                             12g     32g                44g 
 

                CH
4
  + 20

2
                   CO

2
 + 2H

2
O + 816kJ 

  64g                     44g       36g                                            16g 

 

تجربة بروتوكول كيوتو أدى الى انخفزال سزعر طزن الكربزون، لكزن تعثر -

التوصزززل الزززى اتفزززاق جديزززد سزززيؤدي الزززى عزززودة سزززعر طزززن الكربزززون الزززى 

الخفززل فززي االنبعاثززات، إنطالقززا  مززن / امكانيززة احتسززاب الززوفر. االرتفززاع

 (الكربونثاني أكسيد )معرفة المصدر األحفوري، وسعر طن الكربون 

 (كيلو جول 42000كلغ مكافئ نفط ينتج : )مالحظة 
 

 



Page 28 © Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission 

الخ صة                               -8  

: لمقارنة عدة ح ول-  

مقارنة مجاميع القيم الحالية للمصاريف خالل حياة المشروع-1@  

 

مقارنة الكلفة للوحدة في حل معين بسواها في الحلول األخرى-2@  

 

مقارنة معدل العائد الداخلي في حل معين بسواس في الحلول األخرى-3@  

   

مقارنة المدة الألزمة ألسترداد الراسمال في حل معين بسواها في الحلول األخرى-4@  

 

أهمية ادخال العوامل البيئية في األحتساب األقتصادي@@  

من العوامل المؤثرة في )اجراء دراسة حساسية لمعرفة مدى تاثير عامل معين @@

خاضع للجدل(األحتساب األقتصادي  

أهمية البعد األستراتيجي@@  



Economic And Social Commission For Western Asia 

    
 

Thank you for your attention 
 

 شتراً إلصغائتم
 

 w-deghaili@hotmail.com 


