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   الملخص  
لذا   التكال�ف  �إرتفاع  الشمس�ة  الطاقة  من  الكهر�اء  انتاج  مشروعات  اإلقتصاد�ة  تتسم  الكفاءة  دراسة  ال�حث  یهدف 

الشمس�ة  الطاقة  من  الكهر�اء  انتاج  في  متمثلة  والمتجددة  الجدیدة  الطاقة  مشروعات  في  اإلقتصاد�ة  الموارد  الستخدام 
التنم�ة  والمستخ  لتحقیق  فیها  التوسع  ومدي  المشروعات  تلك  وجدوي  الجدید  الوادي  �محافظة  الزراعي  النشاط  في  دمة 

 الزراع�ة المستدامة وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج یمکن حصر أهمها فیما یلى:
أن صافى العائد للمشروع  بدراسة مؤشرات �فاءة األداء اإلقتصادى لمشروع إنتاج الكهر�اء من الطاقة الشمس�ة تبین    -

أي أنه �لما أنفق جن�ه �عطي عائد قدره    1.75ألف جن�ه ، �ما قدرت أر�ح�ة الجن�ه بنحو    1978.4�قدر بحوالى  
ألف جن�ه مما یبین الکفاءة اإلقتصاد�ة فى إستخدام   2008.4جنیـه ، فـي حـین قدرت الق�مة المضافة بنحو    1.75

 الموارد اإلقتصاد�ة. 
  30والمقدر �حوالي    لجدوي اإلقتصاد�ة للتدفقات النقد�ة الخارجة والداخلة خالل العمر اإلفتراضي للمشروعوبدراسة ا   -

معدل العائد الداخلي نحو  �شیر إلي أن    ألف جن�ه �ما  2739.5الق�مة الحال�ة لصافي الدخل تبلغ حوالي    عام تبین أن
، �ما �شیر مع�ار  2.42% ، وأن مؤشر الر�ح�ة بلغ 15ي % أي أنه یز�د عن تكلفة الفرصة البدیلة والمقدرة �حوال19

أي أن �ل من المع�ار�ن یز�د عن الواحد الصح�ح    2.78اجمالى اإلیرادات (المنافع) الجمالى التكال�ف أنه یبلغ نحو  
 سنة.  16.8مما یدل علي أن المشروع ذو جدوي إقتصاد�ا ، وأن فترة اإلسترداد رأس المال للمشروع حوالي 

دراسة تحلیل الحساس�ة للتغیرات في صافى التدفقات النقد�ة تبین أن الجدوى االقتصاد�ة للنشاط تتأثر سواء �إنخفاض  �و   -
الداخلي  العائد  التكال�ف معا أكثر تأثیرا على معدل  التكال�ف ، وأن �ان إنخفاض اإلیرادات و�رتفاع  اإلیرادات أو إرتفاع 

 الشمس�ة في حالة الدراسة.  لنشاط انتاج الكهر�اء من محطة الطاقة 
الزراعي   اإلنتاج  لمشروع  اإلقتصاد�ة  الكفاءة  مؤشرات  ظروف  و�دراسة  الشمس�ة  تحت  الطاقة  من  الكهر�اء  إستخدام 

 أن :   مقارنة �مولد الدیزل تبین
  17799  جنیها تحت ظروف الري �مولد الدیزل ، إلي نحو 16760صافي العائد : إرتفاع صافى العائد للفدان من نحو  -

 % . 6.2جنیها لمثیله تحت ظروف الري �الطاقة الشمس�ة ، و�معـدل تغیر بلغ نحو 
جنیها تحت ظروف الري �مولد الدیزل ، إلي نحو    11920للفدان من نحو  الق�مة المضافة  : إرتفاع    الق�مة المضافة   -

 % .17.43جنیها لمثیله تحت ظروف الري �الطاقة الشمس�ة ، و�معـدل تغیر بلغ نحو   13998
  4.68جن�ه تحت ظروف الري �مولد الدیزل ، إلي نحـو    3.46أر�ح�ة الجن�ه : إرتفاع أر�ح�ة الجن�ه للفدان من نحو    -

 % .  35.23جن�ه لمثیله تحت ظروف الري �الطاقة الشمس�ة �معدل تغیر بلغ نحو  
تحـت ظـروف  4.46ف االجمال�ة للفدان من  نحو نس�ة العائد / التكال�ف اإلجمال�ة : إرتفاع نس�ة إجمالي العائد للتكال�  -

 %. 27.33لمثیله تحت ظروف الري �الطاقة الشمس�ة �معدل تغیر بلغ نحو  5.68الري �مولد الدیزل ، إلي نحـو 
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وتوصلت الدراسة لعدة توص�ات أهمها التوسع في تصن�ع مكونات محطات الطاقة الشمس�ة مما �ساهم في ز�ادة اإلستثمارات  
 وسع في إستخدامها في القطاعات اإلقتصاد�ة والمجاالت المختلفة. بها والت

 . محافظة الوادي الجدید –الطاقة الشمس�ة  –الكلمات اإلسترشاد�ة : �فاءة اإلستثمار 

 

 مقدمة
مختلفة   �صور  الح�اة  مجاالت  �ل  في  الطاقة  تدخل 
المقومات   أحد  تعتبر  حیث  آلخر،  تطبیق  من  تختلف 

للمجتمعات   إنها  عو الرئ�س�ة  على  المتجددة  الطاقة  رفت 
أو   المتجددة  الطب�ع�ة  الموارد  من  المستمدة  الطاقة  هى 
خالل   من  علیها  الحصول  و�تم  تنفذ  أن  �مكن  ال  التى 

 �الطاقة"ونعني  ،) 5( أنواع الطاقة على نحو تلقائى ودورى 
 والر�اح الشمس من تولیدها یتم التي الكهر�اء  "المتجددة 

و�ذلك الجوف�ة والحرارة الحیو�ة والكتلة  الوقود والمائ�ة 
المتجددة ،  المصادر من المستخرج والهیدروجین الحیوي 

منها   المجاالت  من  العدید  في  الطاقة  تلك  وتستخدم 
،  المجال الّصناعي، و   المجال المنزلي ، و   المجال العسكري 

 �الغة أهم�ة المتجددة  للطاقة وأن،  ) 10( المجال الّزراعي  و
 عامل وتوفر ناض�ة غیر طاقة ارها�اعت� البیئة حما�ة في

  .) 7"( البیئي األمان

حوالى  محافظة  مساحة  وتمثل   الجدید  الوادى 
تعادل  37.7 والتى  الجمهور�ة  مساحة  اجمالى  من   %
�م  3765نحو   مساحة 67وحوالى    2ألف  من   %

مراكز إدار�ة هى  خمس  الصحراء الغر��ة وتضم المحافظة  
الداخلة، بالط،   الخارجة،  إطار   ،) 4( افرةالفر   �ار�س،  وفي 

مشروعات  إلستخدام الكهر�اء المتولدة من المحافظة  تبنى
طرح مشروع تم  �القطاعات المختلفة فقد  الطاقة الشمس�ة  

في    8حفر   الشمس�ة  �الطاقة  أ�ار  وتشغیل  جوف�ة  أ�ار 
المحافظة   خطة  ضمن  و�ار�س  الخارجة  مر�زي 

 . ) 6( 2021ستخدامها �القطاع الزراعي للعام  إل
 

   :الدراسة  مشكلة
إرتفـاع التكلفـة اإلقتصـاد�ة للطاقـة مشكلة فـي  التكمن  

ومنهـا تولیـد في الوقـت الحـالي  المتجددة �مختلف صورها  
ممـا قـد تمثـل تكلفـة ُترهـق الكهر�ـاء مـن الطاقـة الشمسـ�ة 

القطاعات االقتصاد�ة ومنها القطاع العائد االقتصادى من 
 الزراعي. 

 

 : هدف الدراسة  
الطاقـــة الجدیـــدة متمثلـــة فـــي ام إســـتخد�فـــاءة دراســـة 

فـي القطـاع الزراعـي  �الطاقة الشمس�ة  تولید الكهر�اء من  
حدیثـة   المشـروعات  هـذه  حیـث أنیـد  محافظة الوادي الجد

ممــا اإلســتخدام وتتســم �إرتفــاع تكــال�ف اإلســتثمار بهــا ، 
التوسـع فــي و  قتصـادً�ة �فاءتهــا اإللتوصـل لمـدي ا یتطلـب

تسـر�ع نمـو لدولة لمحاولـة في إطار سعي ا االستثمار بها
ظـل في  تقلیديعن الوقود ال بدیاللتكون  الطاقة المتجددة  

عتمــــاد علـــى الطاقــــة الشمســـ�ة فــــي التنم�ــــة لإل اإلتجـــاه
 .  المستدامةالزراع�ة و 

 

 األسلوب اإلحصائي : 
الوصفي  اعتمد   التحلیل  أسلوب  على  والكمي  البحث 

والعرض   المئو�ة  والنسب  المتوسطات  في  المتمثل 
ة اإلقتصاد�ة تم تقدیر �عض مؤشرات الکفاء و جدولي،  ال

المضافة،   والق�مة  الجن�ه،  وأر�ح�ة  العائد،  صافي  منها 
اإلجمال�ة للتكال�ف  العائد  العائد  ،  نس�ة  صافي  نس�ة 

 .للتكال�ف المتغیرة
 

 عینة الدراسة :  
إخت�ار   الدراسة  تم  تم �طر�قة  عینة  حیث  عمد�ة 

القائمة �مر�ز الفرافرة أخت�ار إحدي المشروعات الزراع�ة  
الجدید   الوادي  تعتمد  �محافظة  علي    فيوالتي  الحصول 

بدیال عن  �المزرعة  محطة الطاقة الشمس�ة  الكهر�اء من  
الدیزل   الم�اه    و�ستخدامهامولدات  ُطلم�ات  لتشغیل 

 . للري  الجوف�ةالغاطسة الستخراج الم�اه 
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 مصادر الب�انات  
 :للب�انات إعتمد البحث على مصدرین رئیسیین 

میدان�ة  :  أولهما   لدراسة  األول�ة   من   وذلك  الب�انات 
وتم اإلعتماد على  لدراسة الحالة  خالل إستمارة إستب�ان  

الفعل�ة   الجدیدة راسة  لدالب�انات  الطاقة  إستخدام  �فاءة 
�القطاع   الشمس�ة  الطاقة  من  الكهر�اء  تولید  في  متمثلة 

 .  الزراعي
  : المثانیهما  الثانو�ة  من  الب�انات  العدید  في  نشورة 

�الجهاز   الحکوم�ة  العامة   المركزي الجهات  للتعبئة 
األراضى  واستصالح  الزراعة  ووزارة  واإلحصاء 
بموضوع   المتعلقة  واألبحاث  المراجع  إلى  �اإلضافة 

 البحث.   
 

 الطاقة الشمس�ة في مصر : 
الجدول    - السنوي  �المالحق  )  1(من  المتوسط  یتراوح 

بین   الشمس  ،    10.7  –  9.2لسطوع  یوم   / ساعة 
بین   یتراوح  الشمال  یوم    9.7  -9.2ففي   / ، ساعة 

ساعة /   10.7  –  9.2بینما في الجنوب یتراوح بین  
لیبلغ   ص�فا  الشمس  سطوع  ساعات  عدد  و�تزاید  یوم 

و�ول�ه  12.7اقصاه   یون�ه  في  یوم   / �ما  ،   ساعة 
حوالي   من  الشمس  سطوع  متوسط  أن    10.1یتبین 

حوالي   إلي  /  10.7ساعة  مدن    ساعة  في  الیوم 
 محافظة الوادي الجدید. ومراكز 

( من  و   - الطاقة  استخدام  بین  تی �المالحق  )  2الجدول 
موزع  نتجةالم مصر  في  الشمس�ة  الطاقة  ط�قا  من  ة 

بنحو تقدر  والتي  �جم�ع  م�جا  8000للقطاعات  وات 
 . القطاعات 

 

 :  ال�حث�ة  نتائج  المناقشة  

  : و�یرادات  أوال  الكهر�مشروع  تكال�ف  من انتاج  اء 
 محطة الطاقة الشمس�ة �المزرعة :  

إنشاء  -1 من  مشروع    وتشغیل  تكال�ف  الكهر�اء  انتاج 
 محطة الطاقة الشمس�ة :

لمشروع إنتاج الكهر�اء  )  1( من خالل ب�انات الجدول
تبین  حیث  الدراسة �المحافظة    حالةمن الطاقة الشمس�ة ل

نحو  أن   بلغت  الكل�ة    خالل جن�ه  ألف  1132التكال�ف 
اإلفتراضيالعم بنحو    ر  �قدر  وأن  ،  سنة    30والذي 

تمثل نحو   ألف جن�ه1102التكال�ف المتغیرة بلغت نحو  
، بینما التكال�ف    % من إجمالي التكال�ف الكل�ة97.35

   .% من إجمالي التكال�ف الكل�ة2.65الثابتة تمثل حوالي 

 

 .الشمس�ة ) : التکالیف الکل�ة لمحطة انتاج الكهر�اء من الطاقة1جدول رقم (
 %  الق�مة �الجن�ه  ب�ان

 التكال�ف المتغیرة

 29.68 336000 ألواح شمس�ة 

 10.6 120000 حوامل تثبیت 

 2.65 30000 كابالت

 14.57 165000 انفرتیرو�طار�ات  3عدد 

 37.63 426000 انفرتیرو�طار�ات  3إحالل وتجدید عدد 

 0.22 2500 عداد مزدوج 

 2 22500 الص�انة 

 97.35 1102000 لتكال�ف المتغیرة اجمالي ا

 2.65 30000 إجمالي التكال�ف الثابتة (إ�جار)

 100 1132000 اجمالي التكال�ف 
 .المصدر : ب�انات الدراسة 
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مشروع    -2 الطاقة  إیرادات  من  الكهر�اء  انتاج 
 : الشمس�ة

السنو�ة  ) تقدیر اإلیرادات  2وتوضح ب�انات الجدول (
ا نحمن  تبلغ  والتي  وأن    103.68و  لتشغیل  جن�ه  ألف 

وا للكیلو  المنتج  العمر    طسعر  خالل  ثابت  الكهر�اء  من 
  ، للمشروع   وقداالفتراضي  اإلجمال�ة  اإلیرادات  تقدیر  تم 

 .  خالل عمره اإلفتراضي ألف جن�ه 3110بنحو 
 

المالي ل  -ثان�ا التحلیل  الكهر�اء مشروع  نتائج  انتاج 
   الطاقة الشمس�ة.من 

   :)3(تعر�ف المشروع-1
 ) المشروع  تعر�ف  هو  Project) و�مكن  �أنه 

وتمو�لها   تخط�طها  �مكن  التي  األنشطة  من  مجموعة 
و�شمل    . منفصلة  �وحدة  وتحلیلها  وتشغیلها  وتنفیذها 

 المشروع �صفة عامة العناصر اآلت�ة: 

خارجة   تدفقات  ـ  تكال�ف  Outflows أ  أح�انا  وتسمى 
Cost    أو مدخالتInputs  أو موارد  Resources  

وأثناء حساب التكال�ف  .    Investmentsأو استثمارات  
المختلفة  الداخل�ة  التكلفة  عوامل  في  النظر  ،     ) 12( یتعین 

وهناك التكلفة اإلجمال�ة والتكلفة النسب�ة للكهر�اء ، ولتقی�م  
مسارات   تحو�ل  یتم  الكهر�اء  إلنتاج  اإلجمال�ة  التكلفة 

لق�مة الحال�ة  التكال�ف إلى صافي الق�مة الحال�ة �استخدام ا 
وتجمع هذه التكال�ف معًا �استخدام التدفق النقدي   ) 13( للنقود 

بینما التكلفة النسب�ة للكهر�اء (وتعرف أ�ضًا    . ) 14( المخصوم 
اقتصادي   تقی�م  عن  ع�ارة  وهي  للطاقة)  النسب�ة  �التكلفة 
لتكلفة نظام تولید الطاقة و�شمل جم�ع التكال�ف طوال عمل  

(االستثما  النظام   تكلفة  هذا  والص�انة،  العمل�ات  األولي،  ر 
 الوقود، تكلفة رأس المال). 

للكهر�اء من   النسبي  الثمن  یتم حساب  سنة    40إلى    20و 
 . ) 16( ساعة   -بوحدات العملة لكل �یلو واط 

داخلة   تدفقات  ـ  منافع    inflowsب  أح�انا  وتسمى 
Benefits    مخرجات إنتاج    Outputsأو  أو 

Production    عوائد هدف    Revenuesأو  تعكس 
 المشروع.

 Lifeج ـ فترة زمن�ة معینة تمثل عمر أو ح�اة المشروع 
Span Of Project  . 

 Implementation Projectـ مرحلة التنفیذ د
التنفیذ  هـ �عد  المشروع  تقی�م  مرحلة   Project  ) 2( ـ 

Evaluation 
 

 :)15(تقدیر الر�ح�ة للمشروع  -2
الدراسة في هذا الجزء إلي تقدی  الر�ح�ة أو  وتهدف  ر 

موضوع  للمشروع  االقتصادي  العائد  وق�اس  تحدید 
الدراسة، و�تطلب ذلك تحدید المعاییر التي سوف تستخدم  

 في التقی�م. 

المخصومة    -أ غیر  التجار�ة  الر�ح�ة  ق�اس  معاییر 
 :وفي ظل ظروف التأكد

وتســمي األســالیب الم�ســطة لتقیــ�م الر�ح�ــة التجار�ــة 
ظل ظـروف التأكـد وهـي ال غیر المخصومة للمشروع وفي  

تأخذ في اعت�ارها اخـتالف الق�مـة النقد�ـة مـن زمـن ألخـر 
 : ) 9( ومن أمثلة هذه المعاییر

االسترداد  - السترداد    PBPفترة  الزمن�ة  الفترة  وهو   )
 ق�مة اإلنفاق األصلي خاللها ) .

فترة اإلسترداد= ق�مة االستثمار المبدئي/ صافي التدفقات  
 النقد�ة السنو�ة

 

 

 .للتشغیل یراد السنوي خالل العمر اإلفتراضياإل :)2دول رقم (ج

 ب�ان 
 قدرة المحطة 

عدد ساعات 
 التشغیل الیومي 

عدد أ�ام التشغیل  
 في السنة 

سعر ك وات  
 الساعة /

 اإلیراد السنوي 
 �الجن�ه 

 103680 جن�ه  0.9 یوم  360 ساعة  8 ك واط / الساعة  40
 .  المصدر : ب�انات الدراسة
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(المعاییر   معاییر  -ب المخصومة  التجار�ة  الر�ح�ة 
 االقتصاد�ة)

�عتمد على   أو األسالیب  المعاییر  وال�عض األخر من 
في   �أخذ  انه  �ما  للمشروع  النقد�ة  التدفقات  استخدام 
علیها   �طلق  لذلك   ، للنقود  الزمن�ة  الق�مة  االعت�ار 
أكثر   أسالیب  وهى  المخصومة  النقد�ة  التدفقات  أسالیب 

هي تعطى نتائج  ف �األسالیب األخرى ومن ثم    دقة �المقارنة
 أدق وأفضل مثل:

) الحال�ة  الق�مة  بین    NPV)صافى  الفرق  وهو   )
الق�مة الحال�ة للتدفقات النقد�ة الداخلة للمشروع والق�مة  
 الحال�ة للتدفقات النقد�ة الخارجة) �ما �المعادلة التال�ة :

النقد�ة   صافى الق�مة الحال�ة = الق�مة الحال�ة للتدفقات
 الق�مة الحال�ة للتدفقات الخارجة  -الداخلة 

الق�مة  الق�مة   فإن �ان صافي  الحال�ة موجب (أي تز�د 
النقد�ة التدفقات  عن  الداخلة  للتدفقات  الخارجة  الحال�ة 
 .كان المشروع االستثماري مر�حا والعكس صح�ح)

  ( التكلفة   / المنفعة  تحلیل   ) الر�ح�ة  خارج  دلیل  (وهو 
الق من  قسمة  الداخلة  النقد�ة  للتدفقات  الحال�ة  �مة 

استثمارات المشروع علي الق�مة الحال�ة للتدفقات النقد�ة  
  ، الصح�ح الخارجة)  الواحد  أكبر من  (النس�ة)  �ان  فإن 

االستثماري  المشروع  صح�ح   كان  والعكس  �ما مر�ح 
 �المعادلة التال�ة :

                                                                     

 دلیل الر�ح�ة (تحلیل المنفعة / التكلفة)=   -
 الداخلة  النقد�ة  للتدفقات   الحال�ة الق�مة               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

 الخارجة  النقد�ة  للتدفقات  الحال�ة الق�مة                              
 

 مع�ار الر�ح�ة  ) و�سمي أ�ضا  PIمؤشر الر�ح�ة ( 
وهــــو = (الق�مــــة الحال�ــــة للتــــدفقات النقد�ــــة الداخلــــة/ 

  اإلستثمار المبدئي)
و�تمثــل هــذا المع�ــار فــي (IRR) ( معــدل العائــد الــداخلي

�ــة للتــدفقات تتســاوى عنــده الق�مــة الحال المعــدل الــذي
النقد�ــة  النقد�ــة الداخلــة مــع الق�مــة الحال�ــة للتــدفقات

 �ما �المعادلة التال�ة :الخارجة للمشروع االستثماري) 

 معدل العائد الداخلى= 
 1ص ق ح                                                  

 ـ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)  ( ـــــــــــ  1ر  – 2+ ( ر 1ر 
   2ص ق ح  - 1ص ق ح                                             

 حیث             
 معدل الخصم األصغر.            1ر
 معدل الخصم االكبر.             2ر

النقد�ة عند     1ص ق ح للتدفقات  الحال�ة  الق�مة  صافى 
 معدل الخصم األصغر . 

ال   2ص ق ح النقد�ة عند  صافى  للتدفقات  الحال�ة  ق�مة 
 معدل الخصم األكبر . 

 

في ظل ظروف    -ج التجار�ة  الر�ح�ة  ق�اس  معاییر 
 ومنها :  )1( عدم التأكد

ر�ح�ة   - تأثر  مدي  �ه  (و�قصد  الحساس�ة  تحلیل 
علي   تطرأ  التي  للتغیرات  حساسیته  أو  المشروع 

 العوامل المختلفة التي تؤثر علي المشروع) .

التقی�م مرة أخرى مع افتـراض حـدوث �عـض أي إجراء  
التغیــرات فــي عناصــر المشــروع ، وهــدف هــذا التقیــ�م هــو 

 –�فـرض حدوثـه  –دراسة أثر �ل تغیر من هـذه التغیـرات  
 على جدوى المشروع. 

تحلیـل آثـر : هـو  �قصد بتحلیل الحساسـ�ة للمشـروع  و 
ــد  التغیــرات المحتملــة فــي العناصــر األساســ�ة لتقیــ�م العائ

دي للمشروع على معـدل العائـد الـداخلي للمشـروع االقتصا
حیث لمعظم المشروعات حساس�ة للتغیر في اإلیـرادات أو 

ــا  ــال�ف أو �الهمــ ــن التكــ ــة مــ ــالل مجموعــ ــن خــ ــك مــ وذلــ
 �التالي : الفروض المحتملة للتغیر

اخت�ــار الحساســ�ة لصــافى التــدفقات النقد�ــة للمشــروع  -
 %.10عند ز�ادة التكال�ف 

�ة لصــافى التــدفقات النقد�ــة للمشــروع اخت�ــار الحساســ -
 %.10عند انخفاض اإلیرادات 

معاییر التحلیل المالى للمشــروع تم حساب مــن خــالل 
التدفقات النقد�ة الداخلة والخارجة  خالل عمر المشـروع 
وفقـــا إلســـتخدام ســـعر الخصـــم علـــي الودائـــع الســـائد فـــي 

%) �إعت�ـــاره ســـعر الفرصــــة 15البنـــوك وقـــت الدراســـة (
 المتاحة لإلستثمار. البدیلة
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 قائمة التدفقات النقد�ة لمحطة الطاقة الشمس�ة -3
) إلــــى قائمـــة تطـــور صــــافي 3�شـــیر الجـــدول رقـــم (

ــ�ة  ــ�ة  و�فرضـ ــة الشمسـ ــة الطاقـ ــة لمحطـ ــدفقات النقد�ـ التـ
ــتج أن  ــعار المنـــــ ــةأســـــ ــروع  ثابتـــــ ــر المشـــــ ــالل عمـــــ خـــــ

ــى وبدراسة التدفقات النقد�ة الخارجة ،  اإلفتراضـــــــــــــــــــــــــ
اإلنتاجي للمشروع واســـــــــــــــــــتخدام  والداخلة خالل العمر

 % السائد �البنوك .15معدل الخصم 

الطاقة    حطةلمالر�ح�ة    تقدیرمعاییر  و�إستخدام    -
(  الشمس�ة �الجدول  الواردة  الب�انات    )4و�استعراض 
أن حوالي   یتبین  تبلغ  الدخل  لصافي  الحال�ة  الق�مة 

�ما   2739.5 جن�ه  إلي    ألف  العائد  �شیر  معدل 
ب والمقدر  تكلفة  19نحو  الداخلي  عن  یز�د  أنه  أي   %

% في وقت الدراسة  15الفرصة البدیلة والمقدرة �حوالي 
بلغ   الر�ح�ة  مؤشر  وأن  مع�ار    2.42،  �شیر  �ما   ،

وال�الغ  التكال�ف  الجمالى  (المنافع)  اإلیرادات  اجمالى 
الواحد    2.78نحو   المع�ار�ن یز�د عن  أي أن �ل من 

دوي إقتصاد�ا  الصح�ح مما یدل علي أن المشروع ذو ج
  16.8، وأن فترة اإلسترداد رأس المال للمشروع حوالي  

 سنة.
 

 

 .قائمة تطورالتدفقات النقد�ة لمحطة الطاقة الشمس�ة خالل عمر المشروع اإلفتراضي  :)3جدول رقم (

 ب�ان 
�الجن�ه  التدفقات السنو�ة  

 1السنة 
 السنة 

 2- 10 
11السنة   السنة  

 12- 20 
21السنة  السنة   

22- 29  
30السنة   

اجمالي التدفق  
 السنوي 

 3110400 103680 103680 103680 103680 103680 103680 103680 ایرادات داخلة 

 40000 40000 0  0  0 0 ق�مة تخر�د�ة 

 3150400 143680 103680 103680 103680 103680 103680 103680 تدفقات داخلة 

 1079500   231000  195000  653500 تكال�ف استثمار�ة 
 52500 1750 1750 1750 1750 1750 1750 2250 تكال�ف تشغیل

 1132000 1750 1750 232750 1750 196750 1750 655750 تدفقات خارجة 

 2018400 141930 101930 129070- 101930 93070- 101930 552070- صافي التدفقات 

 ) .2) ، ( 1ب�انات الدراسة ، والجدول (  -المصدر: 
 

   .الطاقة الشمس�ة حطةلمالتجار�ة المخصومة وغیر المخصومة الر�ح�ة  تقدیرمعاییر  :)4م (جدول رق

 ب�ان  الق�مة

2739478 NPV  الق�مة الحال�ة الجمالى اإلیرادات 

984348 NPV الق�مة الحال�ة الجمالى التكال�ف 

1755130 NPV  صافى الق�مة الحال�ة 

2.42 PI  مؤشر الر�ح�ة 

19% IRR العائد الداخلى  معدل 

2.78 B/C  اجمالى اإلیرادات الجمالى التكال�ف 

16.8 PBP  فنرة االسترداد المخصومة 

 المصدر : نتائج تحلیل الحاسب األلي لب�انات الدراسة . 
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:  إخت�ار  -4 الر�ح�ة (   الحساس�ة  ق�اس  معاییر 

 ) التجار�ة في ظل ظروف عدم التأكد
إن ظل  في  الحساس�ة  اخت�ار   : اإلیرادات أوال  خفاض 

% �معامل الخصم 10وث�ات التكال�ف بنس�ة  
15%. 

أن    )5(   الجدولمن   الداخليتبین  العائد     irrمعدل 
اإلیرادات  �ال  یتسم في  لإلنخفاض  ث�ات  حساس�ة  مع 

اإل �إنخفاض  أنه  حیث   ، بنس�ة  التكال�ف  %  10یرادات 
الداخلي   العائد  معدل  إلي  19من  �اإلنخفاض  تغیر   %

ا %  16 �ظل  تكلفة  ولكن  من  أكبر  ألنه  مر�ح  لمشروع 
 . في وقت الدراسة  %15الفرصة البدیلة والمقدرة �حوالي  

 

التكال�ف   ثان�ا: إرتفاع  ظل  في  الحساس�ة  اخت�ار 
بنس�ة   اإلیرادات  الخصم 10وث�ات  �معامل   %

15.% 
أن  الجدول    نفس  من  - الداخليتبین  العائد    irrمعدل 

التكال�ف في  لإلرتفاع  �الحساس�ة  ث�ات    یتسم  مع 
بنس�ة  اإلیرادات   التكال�ف  �إرتفاع  حیث  تغیر  10،   %

%  16% إلي  19معدل العائد الداخلي �اإلنخفاض من  
ولكن �ظل المشروع مر�ح ألنه أكبر من تكلفة الفرصة  

 %. 15البدیلة والمقدرة �حوالي  

وأنه في حالة إرتفاع التکالیف و�نخفاض اإلیرادات معا    -
یص 10بنس�ة   المشروع  فإن  جدوي  %  ذو  غیر  �ح 

نحو   العائد من  ینخفض معدل  %  19إقتصاد�اً، حیث 
نحو   البدیلة  14إلي  الفرصة  تكلفة  من  أقل  وهو   %

 %. 15والمقدرة �حوالي 

الجدوى   أن  النقد�ة  التدفقات  صافى  من  و�تضح 
أو   اإلیرادات  �إنخفاض  سواء  تتأثر  للنشاط  االقتصاد�ة 

اإلیرادا  إنخفاض  �ان  وأن   ، التكال�ف  و�رتفاع  إرتفاع  ت 
الداخلي   العائد  معدل  على  تأثیرا  أكثر  معا  التكال�ف 
في   الشمس�ة  الطاقة  محطة  من  الكهر�اء  انتاج  لمشروع 

 حالة الدراسة .
 

مؤشرات  ثالثاً  إنتاج    �ةاإلقتصادكفاءة  ال:  لمشروع 
 الكهر�اء من الطاقة الشمس�ة: 

 ) الجدول  �قدر  6یبین  للمشروع  العائد  صافى  أن   (
ألف جن�ه ، و نـس�ة العائد للتکالیف   1978.4بحوالى  
بنحو    2.75بحوالى   الجن�ه  أر�ح�ة  قدرت  �ما   ,1.75  

جنیـه ،   1.75أي أنه �لما أنفق جن�ه �عطي عائد قدره  
بنحو   المضافة  الق�مة  ق�مة  قدرت  حـین    2008.4فـي 

 ألف جن�ه. 

 
 . %15% و�معامل خصم 10تحلیل الحساس�ة للتغیر في االیرادات �االنخفاض والتكال�ف �االرتفاع �معدل   :)5جدول (

 تحلیل الحساس�ة للتغیرات 
% و  10انخفاض االیراد ب�ان بدون تغیرات 

 % 10ز�ادة التكال�ف 
ز�ادة التكال�ف  

10% 
انخفاض  

 % 10االیراد

2469009 2739478 2469009 2739478 NPV  الحال�ة الجمالى اإلیرادات  الق�مة 

1082783 1082783 984348 984348 NPV الق�مة الحال�ة الجمالى التكال�ف 

1386226 1656696 1484661 1755130 NPV  صافى الق�مة الحال�ة 

1.98 2.20 2.18 2.42 PI  مؤشر الر�ح�ة 

14% 16% 16% 19% IRR  معدل العائد الداخلى 

2.28 2.53 2.51 2.78 B/C مالى اإلیرادات الجمالى التكال�ف اج 

23.4 19.6 19.9 16.8 PBP  فنرة االسترداد المخصومة 

 المصدر : نتائج تحلیل الحاسب األلي.
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 .مؤشرات الکفاءة االقتصادیة لمحطة انتاج الكهر�اء من الطاقة الشمس�ة :)6جدول رقم (

 الق�مة  ب�ان
 1102000 إجمالى التکالیف المتغیرة 

 30000 یف الثابتة إجمالي التکال

 1132000 إجمالى التکالیف 

 3110400 اإلیرادات 

 1978400 صافي العائد 

 2.75 نس�ة العائد  للتکالیف 

 2008400 القیمة المضافة 

 1.75 أربح�ة الجن�ه 

 .المصدر : ب�انات الدراسة  
 

 البرس�م محصولالكفاءة اإلقتصاد�ة لمقای�س :  را�عا
ظروفالحجازي   �إ  تحت   ستخدام الري 

  الطاقة الشمس�ة مقارنةمن  المنتجة  الكهر�اء  
 �المزرعة. مولد الدیزلمن �المنتجة 

ل  -1 المزرع�ة  الحجازي    محصولالمیزان�ة  البرس�م 
ظروف مقارنة   تحت  الشمس�ة   �الطاقة    الري 

   :�مولد الدیزل�الري 
�ستهدف هذا الجزء التعرف على مدى �فاءة الموارد  

  البرس�م الحجازي ى زراعة و�نتاج االقتصاد�ة المستخدمة ف
مولد  الطاقة من  الري �  تحت ظروففدان    200�مساحة  

الشمس�ة    الدیزل  والطاقة  تكال�ف  ،  نتاج  اإل و�مقارنة 
 :) و�مقارنة أهم هذه المؤشرات یتضح ما یلى7( الجدول�

البرس�م    - إلنتاج  الري  تكلفة  إنخفاض  الري:  تكال�ف 
نحـو   الموسم تحت   ألف جن�ه في  246الحجازي من 

نحـو   تمثـل  الدیزل  �مولد  الري  من  % 25.4ظروف 
نحو إلي   ، التكال�ف  جن�ه    38.23إجمالي  ألف 

نحـو   تمثـل  الشمس�ة  �الطاقة  �الري  من  % 5لمثیلتها 
 % . 408إجمالي التكال�ف ، و�معدل تغیر بلغ نحو 

إلنتاج    - المتغیرة  التكلفة  إنخفاض  المتغیرة:  التكال�ف 
ألف جن�ه في الموسم   508من نحـو   البرس�م الحجازي 

  %52.48تحت ظروف الري �مولد الدیزل تمثـل نحـو  

نحو  إلي   ، التكال�ف  إجمالي  ألف جن�ه    300.23من 
نحـو   تمثـل  الشمس�ة  �الطاقة  من  % 39.5لمثیلتها 
 % . 40.9إجمالي التكال�ف ، و�معدل تغیر بلغ نحو 

إل   - التكال�ف  إجمالي  إنخفاض  التكال�ف:  نتاج  إجمالي 
نحـو   من  الحجازي  في   968البرس�م  جن�ه  ألف 

نحو  إلي   ، الدیزل  �مولد  الري  ظروف  تحت  الموسم 
760.23    ، الشمس�ة  �الطاقة  لمثیلتها  جن�ه  ألف 

 % . 21.46و�معدل تغیر بلغ نحو 
 

 إیرادات فدان البرس�م الحجازي  -2
) الجدول  لفدان  8من  اإلیرادات  إجمالي  أن  یتضح   (
الحجازي   نحو  البرس�م  بلغ  الدراسة  ألف    21.6�عینة 

فدان من البرس�م    200جن�ه، و�جمالي اإلیرادات لمساحة  
 ألف جن�ه . 432الحجازي �عینة الدراسة بلغت نحو  

 

ــ�م  -3 ــدان البرســ ــاد�ة لفــ ــاءة االقتصــ ــای�س الكفــ مقــ
ــدیزل  ــد الــــ ــري  �مولــــ ــل الــــ ــي ظــــ ــازي  فــــ الحجــــ

) 9والطاقـــــة الشمســـــ�ة ومـــــن خـــــالل الجـــــدول (
  یتبین أن :

نحو    - من  للفدان  العائد  صافى  إرتفاع   : العائد  صافي 
جنیها تحت ظروف الري �مولد الدیزل ، إلي   16760

جنیها لمثیله تحت ظروف الري �الطاقة    17799نحو  
 % . 6.2الشمس�ة ، و�معـدل تغیر بلغ نحو  
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 .ل والطاقة الشمس�ةالري  �مولد الدیز تحت ظروف المیزان�ة المزرع�ة لزراعة البرس�م الحجازي  :)7جدول (
معدل التغیر   الري �إستخدام  الطاقة الشمس�ة  الري �إستخدام  مولد الدیزل  ب�ان

 % 
 بنود التكال�ف  

  ق�مة الوحدة 
 فدان  / 

اجمالي الق�مة  
 فدان 200 / 

% من اجمالي  
 التكال�ف 

اجمالي الق�مة  
 فدان 200 / 

% من اجمالي  
 التكال�ف 

      تكال�ف متغیرة  
 0 14.7 112000 11.57 112000 560 سماد ��ماوي  

 0 19.8 150000 15.49 150000 750 750عمالة 
 (- 408) 5 38233 25.4 246000  الري 

 (- 40.9) 39.5 300233 52.48 508000  اجمالي تكال�ف متغیرة  
       تكال�ف ثابتة 

 0 28.9 220000 22.73 220000 1000 ا�جار  
 0 31.6 240000 24.79 240000 1200 اهالك ش�كة ري 

 0 60.5 460000 47.52 460000  اجمالي تكال�ف ثابتة 
 (- 21.46) 100 760233 100 968000  اجمالي التكال�ف 

   4320000  4320000  ایرادات 
 المصدر : ب�انات الدراسة.

 

 .البرس�م الحجازي لزراعة جمالي العائد  إ :)8جدول (
 ق�مة اجمال�ة �الجن�ه  جمال�ة �الجن�ه للفدان ق�مة ا ق�مة الحشة �الجن�ه  عدد  ب�ان
 432000 21600 1800 12 حشة 

 المصدر : ب�انات الدراسة.
 

) الحجازي     :)9جدول  البرس�م  لفدان  واالقتصاد�ة  االنتاج�ة  الكفاءة  والطاقة  تحت ظروف   مقای�س  الدیزل  �مولد  الري  

    .الشمس�ة

 ة التغیر% نس� الطاقة الشمس�ة  مولد الدیزل الوحدة  ب�ان 
 0 12 12 حشة/ فدان   متوسط االنتاج�ة الفدان�ة

 0 21600 21600 جن�ه / فدان  إجمالي العائد الفداني 
 40.9 1501 2540 جن�ه / فدان  التكال�ف المتغیرة للفدان 
 0 2300 2300 جن�ه / فدان  التكال�ف الثابتة للفدان 

 21.47 3801 4840 جن�ه / فدان  إجمالي التكال�ف 
 6.2 17799 16760 جن�ه / فدان  العائد للفدان  صافي 

 17.43 13998 11920 جن�ه / فدان  الق�مة المضافة  
 35.23 4.68 3.46  أر�ح�ة الجن�ه  

 27.33 5.68 4.46  نس�ة العائد للتكال�ف اإلجمال�ة 
 79.7 11.86 6.6  نس�ة صافي العائد للتكال�ف المتغیرة

 سة .المصدر : ب�انات الدرا 
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المضافة  - إرتفاع    الق�مة  المضافة  :  للفدان من  الق�مة 

جنیها تحت ظروف الري �مولد الدیزل،    11920نحو  

نحو   الري   13998إلي  تحت ظروف  لمثیلتها  جنیها 

 %. 17.43�الطاقة الشمس�ة، و�معـدل تغیر بلغ نحو 

للفدان    - المنفق  الجن�ه  أر�ح�ة  إرتفاع   : الجن�ه  أر�ح�ة 
،  �مولد الدیزلالري  تحت ظروف  جن�ه    3.46من نحو  

نحـو   لمثیله    4.68إلي  ظروف  جن�ه  الري  تحت 
   .% 35.23نحو ب�الطاقة الشمس�ة �معدل تغیر 

العائد   - إرتفاع    اإلجمالي  نس�ة   : اإلجمال�ة  التكال�ف   /
من   للفدان  االجمال�ة  للتكال�ف  العائد  إجمالي  نس�ة 

ظروف    4.46نحو   إتحت   ، الدیزل  �مولد  لي الري 
ظروف  لمثیله    5.68نحـو   �الطاقة  تحت  الري 

 %.  27.33الشمس�ة �معدل تغیر بلغ نحو 
نس�ة    - إرتفاع   : المتغیرة  للتكال�ف  العائد  صافي  نس�ة 

 6.6صافي العائد للتكال�ف المتغیرة للفدان من  نحو  
نحـو  تحت ظروف   إلي   ، الدیزل  �مولد    11.86الري 

 %. 79.7لغ نحو  لمثیله �الري التكمیلي �معدل تغیر ب 
 

 التوص�ات : 

واإلخالل  من   اإلنتاج�ة  الكفاءة  قتصاد�ة  مقای�س 

اإل  النشاط  حالة  زراعيلنتاج  الري الدراسة    في  ظل  في 

الشمس�ة  � الدیزل  الطاقة  أن  و�مولد  الكهر�اء    إنتاجتبین 

األنشطة   في  والمستخدمة  الشمس�ة  الطاقة  محطة  من 

غیرة واإلجمال�ة  الزراع�ة تعمل علي تخف�ض التكال�ف المت

العائد �المقارنة �إنتاج   صافي لنشاط الزراعة مما یز�د من  

الدیزل  ا مولد  من  األنشطة  لكهر�اء  في  والمستخدمة 

  ، ضوء  و الزراع�ة  الدراسة  الفي  فأن  إلي  نتائج  توصلت 

 عدة توص�ات أهمها :  

الشمس�ة   - الطاقة  مكونات محطات  تصن�ع  في  التوسع 
ز�ادة   في  �ساهم  و اإلستمما  بها  في  ثمارات  التوسع 

والمجاالت   اإلقتصاد�ة  القطاعات  في  إستخدامها 
 المختلفة.

 المراجع : 
إسماعیل عبد المنعم إسماعیل ، وجدي لو�س أنور    -1

، دراسات الجدوى للمشروعات الجدیدة ، مكت�ة عین  
  .494، الجزء الثاني، ص 1997شمس، 
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 المالحق 
 .ساعات السطوع الشمسي في مصر :)1جدول (

محطة الرصد  
لمتوسط درجات  
 الحرارة السنوى 
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 9.5 6.8 8.4 9.2 10.6 12.1 12.1 12.2 10.8 9 7.9 7.8 6.9 براني  سیدي 

 9.3 6.4 8 8.9 10.5 11.9 12.1 11.7 10.6 9 7.9 7.8 6.9 مطروح  مرسى

 9.2 6.2 7.3 9.6 10.3 11.3 12.0 11.8 10.6 9.1 8.2 7.8 6.4 اإلسكندر�ة 

 9.7 6.6 8.1 9.7 10.7 11.9 12.3 12.5 11.4 9.7 8.4 8.3 7.2 دم�اط 

 9.5 6.8 8.0 9.7 10.5 11.6 12.1 12.1 11.2 9.1 8.4 7.8 7 بورسعید 

 9.7 7.2 7.8 9.6 10.6 11.8 12.2 12.2 11 9.8 8.8 7.9 7.4 التحر�ر 

 9.7 7.2 8.3 9.5 10.7 11.4 12 11.5 11 9.9 8.7 8.1 7.2 طنطا 

 9.8 7.7 8.5 9.8 10.5 11.5 12 12.2 11.2 9.6 8.8 8.2 7.8 الجیزة 

 10.1 8 9.7 9.7 10.7 12 12.6 12.3 11.1 9.3 9.1 9.3 8.3 سیوة 

 10.7 9.5 9.9 10.6 11 12 12.4 12.2 11.5 10.4 10.2 9.7 9.1 الخارجة 

 10.4 8.3 9.2 10.2 10.8 12 12.6 12.5 11.4 10.1 9.5 9.4 8.7 المن�ا 

 10.7 9.1 9.1 10.4 11.2 12.1 12.7 12.8 11.5 10.1 9.7 9.7 9.4 الغردقة 

 10.6 9.6 9.6 10.5 10.9 11.6 12.3 12.4 11.8 10.6 9.4 9.2 9.4 أسوان 

 9.2 7.1 7.1 9.2 9.6 9.6 9.9 10 10.2 10.3 9.8 8.8 7.7 العو�نات 

 .    )8(2015عبئة العامة واالحصاء،  المصدر: مر�ز المعلومات، الجهاز المر�زى للت
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 .الطاقة المر��ة من الطاقة الشمس�ة في مصر موزعة ط�قا للقطاعات :)2جدول رقم (
 %  الطاقة المر��ة / م�جا وات  القطاعات 

 25 2000 كهر�اء الر�ف وأعمدة اإلنارة الشمس�ة

 18.7 1500 اإلتصاالت 

 17.5 1000 نظم اإلنارة أعلي الم�اني الحكوم�ة والمنشأت 

 17.5 1000 اإلعالنات 

 9.4 750 الزراعة 

 7.5 600 نظم الر�ط �الش�كة الكهر�ائ�ة الموحدة 

 6.9 550 البترول 

 6.3 500 النقل 

 1.7 100 الصحة 

 100 8000 اإلجمالي 

   . ) 11( ، ب�انات غیر منشورة2017المصدر : وزارة الكهر�اء ، هیئة الطاقة الجدیدة والمتجددة ، 
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EFFICIENCY  OF  SOLAR  ENERGY  USED  IN EL  WADY  
EL GADEED  GOVERNORATE 

 (A CASE  STUDY  FOR  SOLAR  ENERGY  USED  AT  
AGRICULTURAL  PROJECT) 

 
R. H. Mostafa 

Desert Research Center  -  Division of Economic and Social Studies 
 

ABSTRACT: Projects for the production of electricity from solar energy are 
characterized by high costs, so the research aims to study the economic efficiency of the 
use of economic resources in new and renewable energy projects represented by the 
production of electricity from solar energy and used in agricultural activity in the 
province of Al Wadi Al-Gadeed governorate and the Feasibility of these projects and the 
extent of expansion to achieve sustainable agricultural development.   
1- By studying indicators of the efficiency of the economic performance of the project 

producing electricity from solar energy it turns out that the net return of the project is 
estimated at about 1978.4 thousand pounds, as estimated the profitability of the 
pound about 1.75, i.e. that whenever the pound is spent gives a return of 1.75 pounds, 
while the value added is estimated at about 2008.4 thousand pounds, which shows 
the economic efficiency in the use of economic resources. 

2- By examining the sensitivity analysis of changes in net cash flows, it is found that the 
economic feasibility of the activity is affected by both lower revenues and higher 
costs, although both lower revenues and higher costs have more impact on the rate of 
internal return of electricity production activity from the solar power plant in the case 
of the study. 

3- By examining the indicators of the economic efficiency of the agricultural production 
project in the light of the use of electricity from solar energy and diesel generator, it 
was found that: 

1-3- Net return: A net increase of 16,760 pounds per acre under diesel generator 
irrigation, to about 17,799 pounds for solar irrigation, and at a change rate of about 
6.2%. 

2-3- Value added: The increase in the value added per acre from about 11,920 pounds 
under irrigation with diesel generator, to about 13,998 pounds for the same under 
solar irrigation, and at a change rate of about 17.43%. 

3-3- Profitability of the pound: The profitability of the pound spent per acre increased 
from about 3.46 pounds under irrigation with diesel generator, to about 4.68 pounds 
for the same under solar irrigation at a change rate of about 35.23%. 

4-3- Total return/cost ratio: The percentage of total return for total costs per acre 
increased from about 4.46 under diesel generator irrigation, to about 5.68% under 
solar irrigation at a change rate of about 27.33%.  

The study reached several recommendations, the most important of which is the 
expansion of the manufacturing of components of solar power plants, which contributes 
to increasing investments and expanding their use in the economic sectors and various 
fields. 
Key words: Investment efficiency - solar energy - El  Wadi El-Gadeed  governorate. 
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