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  اقتصادیات انتاج الطاقة الكھربائیة
  

  أنواع التكالیف
الكھربائیة المنتجة من محطات التولید وتشمل رأس  والتي ال تتغیر مع كمیة الطاقة تكالیف ثابتة -١

  .المال المستخدم في انشاء المشروع ودراسة الجدوى
حطات التولید وتشمل تكلفة الكھربائیة المنتجة من م والتي تتغیر مع كمیة الطاقة تكالیف متغیرة -٢

  .الوقود واألجور واإلصالح والصیانة
  

  االھالك
یمثل معدل تكلفة استھالك معدات المشروع سنویا حتى نھایة العمر االفتراضي المحدد لھا وھو یعتمد 

  :على العوامل االتیة
  .ظروف التشغیل -١
  .وسائل وطرق الحمایة للمعدات -٢
  .ةوسائل وخطط االصالح والصیان -٣
  

                                         االھالك الطرق الریاضیة لحساب

  الطریقة المباشرة -١
 :تفترض ھذه الطریقة أن

 P =رأس المال المستخدم في انشاء المشروع.  
 S = الخردة(ثمن المشروع المتكھن.(  
Q  =صافي تكلفة انشاء المشروع.  
 n = العمر اإلفتراضي للمشروع بالسنوات.  
 q  =اإلھالك السنوي.  
  

q =
Q
n
=
P − S
n

 
 
 

  طریقة الصندوق المالي -٢

  :تفترض ھذه الطریقة أن
 r  =المعدل السنوي للعائد المالي. 

 r P =فائدة رأس المال المستثمر سنویا.  

푞 =
푄	푟

(푟 + 1)[(푟 + 1) − 1]
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  .سنویا من المشروع ھو ما یتم دفعھ :اإلیداع السنوي
  فائدة رأس المال المستثمر سنویا+ اإلھالك السنوي = اإلیداع السنوي 

                    =r P + q 
  

 الضرائب+ األجور + تكلفة الوقود + اإلیداع السنوي = التكالیف السنویة الكلیة 
  

نتاج منخفض للطاقة ا(تكون تكلفة انتاج الطاقة الكھربائیة مرتفعة مع انخفاض معامل الحمل 
العالقة  )١(ویوضح الشكل . التكالیف الثابتة والعكس صحیح وذلك بسبب تأثیر) الكھربائیة المتولدة

  . بین معامل الحمل وتكلفة انتاج الكیلووات ساعة

  

 

    

  

  

  

  

  

  

 )١(شكل 

  

  ):١(مثال 

جنیھ  ٣٠٠٠٠ جنیھ مصري وثمن خردة المشروع ٢٥٠٠٠٠التكلفة المبدئیة لمحطة تولید االطاقة 
احسب قیمة  ٠,٠٧عاما والمعدل النوي للعائد المالي  ٢٠إذا كان العمر اإلفتراضي للمحطة . مصري

  :اإلیداع السنوي للمشروع باستخدام 
  الطریقة المباشرة -أ

 طریقة الصندوق المالي -ب
 

 

 معامل الحمل

 تكلفة الكیلووات ساعة
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  :الحل

  باستخدام الطریقة المباشرة

  نیھ مصريج ١١٠٠٠= ٢٠)/٣٠٠٠٠ – ٢٥٠٠٠٠= (اإلھالك السنوي 
 فائدة رأس المال المستثمر سنویا + اإلھالك السنوي = اإلیداع السنوي 
  جنیھ مصري ٢٨٥٠٠= ٢٥٠٠٠٠×  ٠,٠٧+  ١١٠٠٠=                    

  باستخدام طریقة الصندوق المالي

  اإلھالك السنوي
q = 	

( )[( ) ] =
× .

( . )[( . ) ] = 5015.36 L.E. 

 فائدة رأس المال المستثمر سنویا + اإلھالك السنوي = اإلیداع السنوي 
  جنیھ مصري ٢٢٥١٥,٣٦= ٢٥٠٠٠٠×  ٠,٠٧+  ٥٠١٥,٣٦=                    

  

  ):٢(ثال م

  :احسب تكلفة الكیلووات ساعة لمحطة تولید بیاناتھا كالتالي
تكلفة الوقود  -جنیھ مصري  ٥٠٠٠٠ثمن خردة المشروع  –جنیھ مصري  ١٠٠٠٠٠٠تكلفة اإلنشاء 

العمر اإلفتراضي  –جنیھ مصري  ٥٠٠٠٠٠األجور والضرائب  –جنیھ مصري  ١٠٠٠٠٠السنویة 
معامل  –میجاوات  ١٠أقصي طلب لألحمال  - % ٥المعدل السنوي للعائد المالي  –عام  ٢٠للمحطة 
  %٥٠الحمل 

 

  :الحل

 میجاوات ٥=  ٠,٥×  ١٠=معامل الحمل × أقصي حمل = متوسط القدرة المستھلكة 
 كیلووات ساعة ٤٣٨٠٠٠٠٠=  ٣٦٥×  ٢٤×  ٥٠٠٠= الطاقة المستھلكة سنویا 

  جنیھ مصري ٤٧٥٠٠= ٢٠)/٥٠٠٠٠ – ١٠٠٠٠٠٠= (اإلھالك السنوي 
 فائدة رأس المال المستثمر سنویا + اإلھالك السنوي = اإلیداع السنوي 
  جنیھ مصري ٩٧٥٠٠= ١٠٠٠٠٠٠×  ٠,٠٥+  ٤٧٥٠٠=                    

 الضرائب+ األجور + تكلفة الوقود + اإلیداع السنوي = التكالیف السنویة الكلیة 
 جنیھ مصري ٦٩٧٥٠٠= ٥٠٠٠٠٠+  ١٠٠٠٠٠+  ٩٧٥٠٠=    
  الطاقة المستھلكة سنویا/  التكالیف السنویة الكلیة=  تكلفة الكیلووات ساعة

 قرش ١,٥٩= جنیھ مصري  ٠,٠١٥٩=  ٦٩٧٥٠٠/٤٣٨٠٠٠٠٠=                             
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 :)٣(مثال 

جنیھ  ٣٠٠٠٠٠كیلووات وتكلفتھا الكلیة  ١٠٠طاقة كھربائیة سعتھا الھربائیة القصوي محطة تولید 
 -% ١٢)  جورالوقود واأل(التكالیف الثابتة  :مصري بحیث تمثل التكالیف األتیة نسبة مئویة منھا

و % ١٠٠مع معامل حمل  تكلفة الكیلووات ساعةاحسب %. ١٠اإلیداع السنوي  - % ٢الضرائب 
٢٥ .% 

 :الحل

  رائبالض+ األجور + تكلفة الوقود + اإلیداع السنوي = التكالیف السنویة الكلیة 
 جنیھ مصري ٧٢٠٠٠=  ٣٠٠٠٠٠× ) ٠,٠٢+  ٠,١٢+  ٠,١= (                         

  كیلووات ساعة ٨٧٦٠٠٠= ٣٦٥×٢٤×١×١٠٠% =١٠٠الطاقة المستھلكة سنویا مع معامل حمل 
  كیلووات ساعة ٢١٩٠٠٠=٣٦٥×٢٤×٠,٢٥×١٠٠%=٢٥الطاقة المستھلكة سنویا مع معامل حمل

  الطاقة المستھلكة سنویا/  التكالیف السنویة الكلیة% = ١٠٠امل حمل مع مع تكلفة الكیلووات ساعة
  جنیھ مصري  ٠,٠٨٢٢=  ٧٢٠٠٠/٨٧٦٠٠٠=                                                           

  قرش ٨,٢٢=                                                           
 

  الطاقة المستھلكة سنویا/  التكالیف السنویة الكلیة%= ٢٥حمل مع معامل تكلفة الكیلووات ساعة
  جنیھ مصري ٠,٣٢٨٨=  ٧٢٠٠٠/٢١٩٠٠٠=                                                       

 قرش ٣٢,٨٨=                                                       


