
 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
 وآخرون  ليطارق أحمد كامل ع

 

 2022سبتمبر ، السابعالتاسع، الجزء  العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

1 

 نتاج الفحم الحيوي  إل  التقييم المالي واالقتصادي
 الشرقية دراسة حالة بمحافظة

 

 (1)سهام أحمد عبد الحميد  -(1)طارق أحمد كامل علي
 (2)حمد نوح عبد الرحيم بدرأ -(1)سارة محمد محمود عبد الفتاح

    مسن شجامعة عي ،كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ،قسم العلوم الزراعية البيئية (1
 المركز القومي للبحوث  (2

 

 صستخلالم
 تستتتفدا العد تتد متتن السياستتات ا قتلتتادية والزراعيتتة تحقيتتا التاميتتة الزراعيتتة المتكاملتتة
 وتوجيه كافة الجفود واإلمكانيات نحو ا ستفادة القلوى من جميع عااصر اإلنتاج المتاحة فتي

متتة الاتتات  متتن القزتتاي الزراعتتي بلتتفة المجتمتتع والتتتي يمكتتن أن تتتلده فتتي الافايتتة  لتتي   تتادة قي
خاصة، والتيه  تلده وتدورل  لتي   تادة التدخل القتومي، و التتالي تحستين مستتوه الم ي تة لجميتع 

وحتدة أفراد المجتمع. و عد ا ستفادة من الفحم الحيوه من العوامل التي تلده  لتي   تادة عا تد ال
لدخل القومي ورفع مستتوه الم ي تة. ورفع دخول المزارعين و التالي ا %1.12اإلنتاجية  واحو 

عتن هيا باإلضافة  لي تجاب اآلثار البيئية الضارة الااتجة عتن التتخلم متن اشتجار الكا ور اتا 
 .طر ا حرقفا

يستفدا البحث بلفة عامة تعظيم اإلستفادة من اشجار الكا ور اا واقتراح أفضل 
لمالي وكيلك التقييم ا .كا ور اااألساليب والزرق ا قتلادية والبيئية للتعامل مع اشجار ال

مثل لتى تلم روي  نتاج الفحم الحيوى من أشجار الكا ور اا . بإعتبارها أحد المعوقات الر يسة ا
 .البيئةخزر تلوث 

عاد سعره خلم  (B/Cتوضح نتا   المقا يس المالية حيث أن نسبة اإل رادات/التكاليف)
 ور اتتتا وتتتدون ت يتتتر فتتتي عوامتتتل التكتتتاليف  نتتتتاج الفحتتتم الحيتتتوه متتتن اشتتتجار الكا 15%، 12%

لكتتتل متتتافم علتتتى الترتيتتتب وهتتتو متتتا  لكتتتد  5.42، 5.02وا  تترادات وعمتتتر الم تتتروي ول تتت  نحتتتو 
جدوه الم روي، حيث أن نسبة ا  رادات  لى التكاليف أكبر من الواحد اللحيح ممتا يعاتي أن 

جايتته لكتتل متتافم  4.42، 4.02كتل جايتته مستتتثمر فتتي الم تتروي يحقتتا صتتافي عا تتد يقتتدر واحتتو 
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علتتى الترتيتتب. كمتتا ول تت  صتتافي التتتدفقات الاقديتتة الحاليتتة أو صتتافي الويمتتة الحاليتتة للم تتروي 
(NPV)  جايه لكل مافم على الترتيب.  5968633، 6843400نحو 

% ومعاتي للتك أن معتدل العا تد  33.0نحتو  (IRRو لغ معدل العا تد التداخلي للم تروي )
الستتتا دة فتتتي المجتمتتتع عاتتتد  جتتتراء الدراستتتة وهتتتي ستتتعر الفا تتتدة  أكبتتتر متتتن تكلفتتتة الفرصتتتة البد لتتتة

ستتاوات ممتتتا  3.03، وعليتته قتتدرت فتتترة اإلستتترداد لتترأخ المتتال الختتاو بالم تتروي واحتتو 12%
 لكتتتتد أن هاتتتتاي ستتتترعة فتتتتي استتتتترداد رأخ المتتتتال. وممتتتتا ستتتتبا  تضتتتتح أن الم تتتتروي لو جتتتتدوه 

 اقتلادية. 
 ه الفحم الحيوه، دراسة الجدو  م ا قتلادهلتقيي، االتقييم المالي :الكلمات المفتاحية

 
 المقدمة

تستتتتفدا العد تتتد متتتن السياستتتات ا قتلتتتادية والزراعيتتتة تحقيتتتا التاميتتتة الزراعيتتتة المتكاملتتتة 
وتوجيه كافة الجفود واإلمكانيات نحتو ا ستتفادة القلتوى متن جميتع عااصتر اإلنتتاج المتاحتة فتي 

  تتتادة قيمتتتة الاتتتات  متتتن القزتتتاي الزراعتتتي بلتتتفة المجتمتتتع والتتتتي يمكتتتن أن تتتتلده فتتتي الافايتتتة  لتتتي 
خاصتتة، والتتيه  تتلده وتتدورل  لتتي   تتادة التتدخل القتتومي، و التتتالي تحستتين مستتتوه الم ي تتة لجميتتع 

حتدة أفراد المجتمع. و عتد ا ستتفادة متن الفحتم الحيتوه متن العوامتل التتي تتلده  لتي   تادة عا تد الو 
التتتالي التدخل القتومي ورفتع مستتوه الم ي تتة. ورفتع دختول المتزارعين و  %1.12اإلنتاجيتة  واحتو 

)عيتاد   هيا باإلضافة  لتي تجاتب اآلثتار البيئيتة الضتارة الااتجتة عتن التتخلم مافتا بزترق خاطئتة
 ( . 2005واخرون 

وتعتتترا الفحتتتم الحيتتتوه ب نفتتتا جميتتتع الاتتتوات  الثانو تتتة المرتبزتتتة بالمحلتتتول الر يستتتي.وليلك 
متا تكتون هتيل الوستيلة هتي  لقتاء هتيل اشتجار الكا ور اتا  يقومون بالتخلم مافا ب ه وسيلة وغالبتا

علتتى جوانتتب التتتري والملتتارا أو الحتترق، ممتتا يستتبب آثتتارا ستتلبية تتمثتتل فتتي أضتترار ويئيتتة وفاقتتد 
اقتلاده حيث أن هااي طرق  يجاويتة للتتخلم مافتا وت تمل استتخدام الفحتم الحيتوه كوقتود عاتد 

في صااعة السماد العضتوه واألعتالا الحيوانيتة   صااعة الخبز الفالحى أو تدو رها واستخدامفا
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غيتتر التقليديتتة، وصتتااعة التتورق و عتتو أنتتواي ألتتواح الخ تتب التتتي  تتتم استتتيرادها. ويامتتا التتتخلم 
مافا بالزرق الخاطئة يكون سببا في نقل اآلفات واألمراض لإلنستان والحيتوان باإلضتافة  لتي أنفتا 

ه  لتتي انت تتار األمتتراض الضتتارة. باإلضتتافة لتلتتوث تلتتوث البيئتتة وللتتك نتيجتتة لتحللفتتا ، ممتتا  تتلد
  (.2005الفواء باألدخاة الضارة لللحة )عياد واخرون 

كمتتا أن قيتتام صتتااعات جد تتدة  نتتتاج الفحتتم الحيتتوه ستتوا تخلتتا دختتو  جد تتدة ألصتتحا  
 العمل أو للعمال المستخدمين في تلك اللااعات و التالي ستتحقا قيمة مضافة لإلنتتاج الزراعتي

عا تتد ا قتلتتاده، هتتيا باإلضتتافة  لتتي أن قيتتام تلتتك اللتتااعات ستتوا  تتلده  لتتي التتتخلم متتن وال
 ( 2004)ودوه ، طة ، عبدد الستار  اشجار الكا ور اا بزر قة أماه صحيا.

هيا الى جانب توفير فرو عمالة بالقزاي الزراعي و تحسين الوضع ا قتلاده والبيئي 
( . ليلك أصبح 2012المجتمعات الزراعية )ش بان ورفع المستوه اللحي وا جتماعي داخل 

من ا همية بمكان  دارة الموارد الزراعية من ماظور اقتلاده أه ا ست الل ا قتلاده 
، وللك الكا ور اا والكفء لكافة الموارد المتاحة. و  تي في مقدمة للك ا ستفادة من اشجار 

للبيئة  كما ففو الحال مع معظم  من خالل تدو رها  لى سماد عضوى أو فحم حيوى صد ا
العرش .....  -الجيور   -ا وراق  -ا جزاء الخضر ة ال ير مست لة من الاباتات ) السيقان 

وغيرها( والتى تات  من عمليات التقليم او العلر بحيث تحقا   ادة دخل الماتجين الزراعيين 
ى تحمل آثار ا  مات مع تحقيا قيمة مضافة للقزاي الزراعي مما  ز د من قدرته عل

(. هيا باإلضافة  لى الحفاظ على البيئة من التلوث. خالل 1980ا قتلادية )ال بك ي 
العقود ا خيرة فقد أتضح  مدى ا هتمام بانتاج الفحم الحيوه و مردودل ا قتلادى 

حد والبيئي،حيث أشارت الى دورل المتميز فى رفع المردود الزراعى وكيا أمكانية تزبيوية ك 
الزرق الواعدة فى الحد من التلوث ، لا أنه من المفم دراسة خلا له ،للتحقا من  مكانات 
استخدامه ،وكيفية ت ثير الخلا م الكميا ية و الفز ا ية لجسيماته على حركة الميال خالل 
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التر ة و   الة الملوثات ،وانخفاض انبعاثات ال ا ات . حد ثًا . فقد  تم  دراسة استخدامته 
عد ل تركيب التر ة فى عدد من الدول ا فر وية ،حيث أظفرت الاتا   أن الفحم الحيوه لت

. با ضافة الى يات الموجودة فى المااطا القاحلةيمكاه تحسين نوعية التر ة الفقيرة بالم ي
نية تزبيويه فى التخلم من ملادر التلوث المختلفة ومافا المعادن الثقيلة. بقايا مكا 

 لسموم الفزر ة.المبيدات. وا
 

 مشكلة البحث
اء ظفور السحابة السودم كلة ويئية مرتبزة ببالحرق  من أشجار الكا ور اا التخلم يعد
خر الجانب ا  .و يئى  رها ميزانيتفابالبيئة و التالى تتحمل الدولة عبئ اقتلادى  الضارة

 اكل التخز اية أوالميكمن فى الكميات التى تات  من هيل المخلفات. والتى تعد أحد الم اكل 
ات  المتعلقة وتداول المحاصيل. حيث غالبًا ما ت كل كمية أشجار الكا ور اا ثقاًل على الم

 ه. ليافى ال الب نسًب أعلى من المات  الزراعى المست ل لات الزراعى. ت كل أشجار الكا ور اا
  اا بزر قة تضمنست الل أمثل  شجار الكا ور مًا على المزارعين البحث عن طرق اكان لزا

 عا د أقتلادى مجزى الى جانب ا مان البيئى والحيوى فى تدو ر تلك ا شجار الى ماتجات
زة توفر أن زة أضافية جد دة صديقة للبيئة. أو كجزء من صااعات جد دة تكميلية أو وسي

يلة و التالي   ادة حلقتلادى جيد للمزارعين وللدولة الى جانب البعد البيئى. لات مردود ا
 الحيوى  للفحملادية  قت الرغم من األهمية ا. و ن الميزان التجاره يتحسو جابي ألاالمحلى و الاقد 

و    أن  نتاجه وتسو قه تعترضه بعالتخلم من الملوثات البيئية في تحسين خواو التر ة و 
 ستثمارات الموجفه لفيلألالعوبات في سبيل التوسع في  قامة هيل الم روعات مثل ضعف ا

 .م روعاتال
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 بحثف الاهدأ
يستفدا البحث بلفة عامة تعظيم اإلستفادة من اشجار الكا ور اا واقتراح أفضل 

 و تحقا هيا الفدا العام من خالل .األساليب والزرق ا قتلادية والبيئية للتعامل معفا
 األهداا الفرعية التالية:

   ار اشجنتاج الفحم الحيوى من  فدا البحث  لى  لقاء الضوء على التقييم المالي لم روي
 .الكا ور اا 

  ء من  فدا البحث أيضً   لى اإلستفادة من أشجار الكا ور اا لتقليل التلوث البيئى. سوا
اا شجار لاتفا .أو عن طر ا تزبيقات الفحم الحيوى الاات  فى التخلم من الملوثات 

 ال يا ية وملوثات التر ة الزراعية.
 

 أهمية البحث
 ضح  مدى ا هتمام بانتاج الفحم الحيوه ومردودل ا قتلادى تد ا خيرة خالل العقو 

 حد مكانية تزبيوية ك والبيئي،حيث أشارت الى دورل المتميز فى رفع المردود الزراعى وكيا 
  ل جزءهيا با ضافة الى العا د ا قتلادى الاات  من تحو . الزرق الواعدة فى الحد من التلوث

 اج الزراعى ال يا ى الى مات  لو قيمة أقتلادية وتزبيوية تساهم فىغير مست ل من ا نت
  ادة دخل الُملاع بلفة خاصة و  ادة الدخل القومى بلفة عامة عن طر ا دعم موا نة 
الدولة بإدماج صااعات وسيزة قا مة على ماتجات غيرتقليدية تساعد فى فتح مجا ت 

 و صااعية وصحية قا مة. أستثمار ة جد دة. الى جانب حل م كالت قومية
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ية على مدار األعوام الماض الملر ة تقوم وفا المحافظات التىمحاو ت هااي عدد من ال
 لملر ة.أشجار الكا ور اا بلورة ضارة بالبيئة اللحد من ظاهرة حرق  بالتعاون مع و ارة البيئة

  .على صحة المواطاين الثر ودورهتة خزرة ي ات  عافا من ملوثات ويئ والتى
ر ا طمففوم تكاولوجيا البيوشار وهو عبارة عن مادة شبيفة بالفحم  تم تلايعفا عن 

 حرق المواد العضو ة بمعزل عن األكسجين حتى   تحترق تلك المواد وتتحول  لى رماد حيث
رة  تم تلايعفا عن طر ا الحرق الحرارى في معزل عن الفواء ، على أن تكون تلك المواد عبا

 . لزراعية التي تلرق الفالح والدولة، في التخلم مافاعن الافايات ا
أسود اللون، مسامي أنه  اللفات الفيز ا ية للفحم الحيوه و تضح من خالل دراسة 

%  90لل اية، خفيف الو ن، دقيا الحبيبات، و حتوه على مساحة سزح كبيرة، ما يقر  من 
 معين ايتروجين والفيدروجين واألكسجتتكون الاسبة المتبوية من ال حيث من تكو اه هو الكر ون 

 تظفر كآثار. كيلك تحتوى حبيباته على العد د من الفجوات الدقيقة المسامية عااصر أخرى 
ادن التى يمكن أست اللفا ككفوا يمكافا خلب والتخلم من الملوثات المختلفة مثل بقايا المع

رى ثات أخالتر ة با ضافة الى ملو الثقيلة و قايا الميدات الزراعية والح ر ة التى تتراكم على 
ر  ات  كالسموم الفزر ة التى قد تاتجفا فزر ات القادرة على تكو ن ماتجات ثانو ة سامة والتى

 تواجدها طبي يا فى التر ة الزراعية نتيجة وفرة الم ييات العضو ة وفا.
مة في يختلف التركيب الكيميا ي للكر ون الحيوه، باختالا المواد األولية المستخد

تلايعه والزرق المستخدمة إلعدادل، وعلى الرغم من أن تكاولوجيا الفحم الحيوه تعتبر 
استراتيجية حد ثة لعزل الكر ون وتقليل ا حتباخ الحراره، فإن عملية  ضافة الكتلة الحيو ة 

 2000المتفحمة لتحسين جودة التر ة ليس  جد دة. حيث تم استخدام هيل العملية ماي عام  
وض األما ون، ف ن   السكان األصليون مااطا من التر ة الخلبة تسمى  التر ة في ح

الداكاة. و عد أن ساهم الكر ون الحيوه في سرعة نمو الاباتات ووجودل في التر ة رغم 
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مروراآلا األعوام على خلزة بالتر ة، اقترح الباحثون  ضافة الفحم الحيوه للتر ة المتدهورة من 
وإضافة بعو العااصر الضرور ة لفا. و الفحم الحيوى يحسن جودة  أجل تحسين نوعيتفا

التر ة من خالل تعز ز واية التر ة و  ادة قدرتفا على ا حتفاظ بالماء، وتقليل الحموضة كيلك 
غسل وفقد  تقليلالحد من انبعاثات أكسيد الايترو  وتحسين المسامية في التر ة،  ضافة  لى 

  ين الخلا م الميكرو ية للتر ة.الايتروجين من التر ة وتحس
 

 البيانات الطريقه البحثية ومصادر
ة لفدانيتجميع البيانات األولية كباود تكاليف ا نتاج والعوا د الدراسة ميدانية  تم عمل

، وللك لوياخ اآلثار ا قتلادية (2022) )دراسة الحالة( عامللم روي بمحافظة ال رقية 
 من اشجار الكا ور اا والبيئية  نتاج الفحم الحيوه 

يل سلو  التحلااعتمدت الدراسة في تحقيا أهداففا بلفة أساسية على  :الطريقة البحثية
)مثل المتوسزات والاسب المئو ة(، فضاًل عن اإلستعانة  ا حلا ي الوصفي والكمي

 باإلضافة  لى اإلستعانة وبعو األساليب التحليلية ودراسة الجدوه باألساليب اإلحلا ية 
ا لُمختلفة والُمال مة وللك وفدا الوصول  لى الاتا   والملشرات التي ُتساعد على تحقيا

  .عمل دراسة جدوه  نتاج الفحم الحيوه و   أهداا الدراسة
 :قيةالنتاج الفحم الحيوي بمحافظة الشر أهم المؤشرات والمعايير االقتصادية واًل: أ

 ا  رداد الكلي .
 اجمالي التكاليف المت يرة 

 . لعا د فوق التكاليف المت يرةا
 . صافى العا د

 عا د الجاية . 
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 تكلفة الزن .
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في    نتاج الفحم الحيوه بمحافظة ال رقيةاعتمدت الدراسة في قياخ اآلثر ا قتلاده 
ملر كدراسة حالة، وللك على حسا  بعو الملشرات والمعا ير ا قتلادية ومن أهم هيل 

:  توقف اإل راد الكلى على اإلنتاج كملشر لألسعار للجانب ( اإل راد الكلىأالملشرات: )
أو األسعار تاعكس على اإل راد ج  اإلقتلاده وهيا  وضح أن أى ت يرات تحدث في اإلنتا

(  جمالي التكاليف المت يرة: مما  شك فيه أن التكاليف المت يرة فى غاية األهمية  الكلى، )
( جتاجية نظرا  رتباطفا بحجم الاات  من المخرجات، )للمفاضلة وين عدة ودا ل أو تقايات  ن

العا د فوق التكاليف المت يرة: وللك من خالل طرح  جمالي التكاليف المت يرة من  جمالي 
 المات ( صافى العا د يعتبر صافى العا د من أهم المت يرات التى يستجيب لفا داإل رادات، )

من خالل طرح  جمالي ا  رادات  هعدمه و تم حسابعاد اتخال قراراتفم فى مده  ستمرارهم من 
( عا د الجايه يعد من أهم الملشرات للحكم على أولو ات ودا ل هتمن  جمالي التكاليف، )

ا ختيارات فى  طار الكفاءة اإلقتلادية حيث أنه  تضمن جانبى اإل رادات والتكاليف و تم 
( تكلفه الزن: وللك بقسمة وليف. )حسابه من خالل قسمة صافي العا د على  جمالي التكا
  جمالي التكاليف على  نتاج )انتاج ر يسي وإنتاج ثانوه(.

 :أهم المؤشرات والمعايير االقتصادية النتاج الفحم الحيوي  -1
 85.0والي ( أن السعر الر يسي للدورة ح1ت ير البيانات الواردة بالجدول ) :اإليراد الكلى 1-1

لغ ية لل فر، وان اجمالي اإل راد الكلى في الساة  والف جا 1275.0الف جاية للدورة ، 
 الف جايه/ساة ، مدل الدورة هي عام واحد.  15300.0حوالى 

( أن  جمالى التكاليف 1ت ير البيانات الواردة بالجداول) :إجمالي التكاليف المتغيرة 2-1
اوتة الف جايه/ساو ا. وتقدر التكاليف الث 559.800المت يرة تقدر فى المتوسط بحوالى 

ألف جايه/ساو ا هيا فإن التكاليف الكلية تقدر فى المتوسط بحوالى  924.480حوالي 
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ألف جايه/ساة  ، وقد ول    جمالي التكاليف الكلية للساة حوالي  1484.280
  ألف جايه/شفر  123.690

 الفرن، المباني ( تكاليف وااءمن أهم واود التكاليف الثاوتة هي ) 
ف، وراو زتتتة ، كور تتتك، هتتتزا ، المت يتتترة هتتتي )العمالتتتة، الما تتتار ،مقزتتتمتتتن اهتتتم واتتتود التكتتتاليف 

 ،     ، كفر اء ،(واز ن ،با خ ا  ، اناوي ،شكا ر
 د فوق ( ان العا1ت ير البيانات الواردة بالجدول ) :العائد فوق التكاليف المتغيرة  3-1

 ألف جايه/ساة  فى المتوسط. 14740.200التكاليف المت يرة يقدر بحوالى 
( أن صافى العا د خالل العمر 1ت ير البيانات الورادة بالجدول ) :فى العائدصا  4-1

ألف جايه/ساة  خالل العمر اإلنتاجي،  1381.720ا نتاجي يقدر فى المتوسط بحوالى 
 . مليون جاية 0.115مليون وعا د شفر ا تقر بًا  1.382صافى عا د ساو ًا يقدر بحوالي 

و ستتتدل  9.31( أن هتتيل الاستتبه ول تت  حتتوالى 1ول )ت تتير ويانتتات الجتتد :عائددد اليهيدد  5-1
 %.9.31من للك و معاى آخر فإن األر حية تبلغ حوالى 

 الفحتتم الحيتتوه ( أن تكلفتته الزتتن متتن 1ت تتير البيانتتات التتواردة بالجتتدول ) :تكلفدد  الطدد  6-1
 ألف جايه/ساة  فى المتوسط.1484.280 يقدر بحوالى  

والي حدمتر وسدعر المتدر المتدر  500الفرن الواحد وهذه البيانات للفرن الواحد ويبلغ مساحة 
  جهي 750000تكلفة مساحة الفرن جهية  واجمالي  1500
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 الملشرات اإلقتلادية  نتاج الفحم الحيوه ساو ا با لف جاية(: 1جدول )
 العائد الوحدة البيان
 85.000 للدورة ر يسىالالسعر 

 1275.000 شفر ا السعر الر يسى
 15300.000 ساو ا داتأجمالى ا  را

 559.800 جايه /ساو ا التكاليف المت يرة
 924.480 جايه /ساو ا التكاليف الثانية

 1484.280 جايه /ساو ا التكاليف الكلية خالل العمر اإلنتاجي
 1381.720 جايه /ساو ا صافى العا د خالل العمر اإلنتاجي

 14740.200 جايه /ساو ا العا د فوق التكاليف المت يرة
 1484.280 جايه /ساو ا تكلفه الزن
 9.31 جايه شفر اً  العا د بالجايه

 جمع  وحسب  من ويانات استمارة استبيان صمم  لدراسة الحاله .المصدر : 
 :ثانيًا: التحليل المالي النتاج الفحم الحيوي م  اشيار الكازوريها

حتتتم الحيتتتوه متتتن اشتتتجار هتتتيا الجتتتزء بالدراستتتة تتتتم حستتتا  المقتتتايس الماليتتتة  نتتتتاج الف
 Net (NPV)، صتافي الويمتة الحاليتة (B/Cالكا ور اتا ومافتا مويتاخ نستبة العوا تد/التكاليف )

Project Value معدل العا د التداخلي ، Internal Rate Return (IRR) ،فتترة األستترداد ،
لفحتتم وللتتك للتعتترا علتتى نتتتا   هتتيل المقتتا يس والوقتتوا علتتى متتده أر حيتتة التوستتع فتتي انتتتاج ا

 الحيوه من اشجار الكا ور اا مستقباًل، ووضع الاتا   أمام متخيه القرار.
ري اشديار الكازوريهدا عهدد سدع نتائج مقدايي  التحليدل المدالي النتداج الفحدم الحيدوي مد  -1

 %15&  %12خصم 
نتتاج الفحتم الحيتوه متن إلوفقًا لمعا ير الخلم الستاوا اإلشتارة لفتا تتم  جتراء تقيتيم متالي 

، بمتا  تفتا متع %12ستتخدام ستعر الخلتم للفرصتة البد لتة ا)دراستة الحالتة( ب الكا ور اااشجار 
فا دة القروض الزراعية متوسزة وطو لة األجل بالباك الزراعي الملره )الموقع الرستمي للباتك 

للت كتد متن متده حيتة الم تروي  %15ستتخدم ستعر الخلتم األعلتي اكمتا تتم  الزراعي الملره(
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فتراضتتتتي، واستتتتخدم قتتتتيم  جمتتتالي اإل تتتترادات وإجمتتتالي التكتتتتاليف وصتتتتافي علتتتى متتتتده العمتتتر ا 
 اإل رادات وتم الحلول عليفا من واقع ويانات ونتا   استمارة استبيان صمم  لدراسة الحالة .

( نتتتتتتتتتا   المقتتتتتتتتا يس الماليتتتتتتتتة حيتتتتتتتتث أن نستتتتتتتتبة 4(، )3(، )2وضتتتتتتتتح الجتتتتتتتتداول أرقتتتتتتتتام )ت
 نتتتاج الفحتتم الحيتتوه متتن اشتتجار  %15، %12عاتتد ستتعره خلتتم  (B/Cاإل رادات/التكتتاليف)

 5.42، 5.02الكا ور اا ودون ت ير في عوامل التكاليف وا  رادات وعمر الم تروي ول ت  نحتو 
لكل متافم علتى الترتيتب وهتو متا  لكتد جتدوه الم تروي، حيتث أن نستبة ا  ترادات  لتى التكتاليف 

ي يحقا صافي عا تد يقتدر أكبر من الواحد اللحيح مما يعاي أن كل جايه مستثمر في الم رو 
جايته لكتل متافم علتى الترتيتب. كمتا ول ت  صتافي التتدفقات الاقديتة الحاليتة  4.42، 4.02واحو 

التتف جايتته لكتتل  5968.633، 6843.400نحتتو  (NPVأو صتتافي الويمتتة الحاليتتة للم تتروي )
 مافم على الترتيب. 

أن معتدل العا تد % ومعاتي للتك  33.0نحتو  (IRRو لغ معدل العا تد التداخلي للم تروي )
أكبتتتر متتتن تكلفتتتة الفرصتتتة البد لتتتة الستتتا دة فتتتي المجتمتتتع عاتتتد  جتتتراء الدراستتتة وهتتتي ستتتعر الفا تتتدة 

ستتاوات ممتتتا  3.03، وعليتته قتتدرت فتتترة اإلستتترداد لتترأخ المتتال الختتاو بالم تتروي واحتتو 12%
 لكتتتتد أن هاتتتتاي ستتتترعة فتتتتي استتتتترداد رأخ المتتتتال. وممتتتتا ستتتتبا  تضتتتتح أن الم تتتتروي لو جتتتتدوه 

 وهيل الساوات هي فترة عمر الم روي. اقتلادية 
 2022الساوت عبارة عن فترة عمر الم روي . وتتم عمتل استتبيان لويتاخ ا ر تاح فتي عتام  -

 .ومعرفة التكاليف في فترة عمر الم روي المستقبلية
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التقيتتيم المتالي  نتتتاج الفحتتم الحيتتوه متتن اشتجار الكا ور اتتا مويتتاخ نستتبة اإل تترادات  (:2جدددول )
 بااللف جهي  %15&  %12الحالية عاد سعره خلم للتكاليف 

سهة
ال

 

إجمالي 
التكاليف 
بااللف 
 جهي 

إجمالي 
االيرادات 
بااللف 
 جهي 

معامل  
الخصم 

12% 

معامل 
الخصم 

15% 

القيمة 
الحالية 
للتكاليف 
عهد 
12% 

القيمة 
الحالية 
لاليرادات 

 %15عهد 

القيمة 
الحالية 
للتكاليف 
عهد 
12% 

القيمة 
الحالية 

ادات لالير 
عهد 
15% 

1 1484.28 1485.00 0.893 0.87 1325.25 1325.89 1290.68 1291.30 

2 46.65 1485.00 0.797 0.756 37.19 1183.83 35.27 1122.87 

3 46.65 1485.00 0.712 0.658 33.20 1056.99 30.67 976.41 

4 46.65 1485.00 0.636 0.572 29.65 943.74 26.67 849.05 

5 46.65 1485.00 0.567 0.497 26.47 842.63 23.19 738.31 

6 46.65 1485.00 0.507 0.432 23.63 752.35 20.17 642.01 

7 46.65 1485.00 0.452 0.376 21.10 671.74 17.54 558.27 

8 46.65 1485.00 0.404 0.327 18.84 599.77 15.25 485.45 

9 46.65 1485.00 0.361 0.284 16.82 535.51 13.26 422.13 

10 46.65 1485.00 0.322 0.247 15.02 478.13 11.53 367.07 

 7452.87 1484.24 8390.58 1547.18 اإلجمالي

     B/C Ratio:5.42 B/C Ratio:5.02 

 جمع  وحسب  من ويانات استمارة  ستبيان صمم  لدراسة الحالةالمصدر:  
 

 

 

 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
 وآخرون  ليطارق أحمد كامل ع

 

 2022سبتمبر ، السابعالتاسع، الجزء  العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

14 

صافي  التقييم المالي  نتاج الفحم الحيوه من اشجار الكا ور اا باستخدام موياخ (:3جدول )
 بااللف جهي  %15&  %12خلم الويمة الحالية عاد سعره 

سهة
ال

 

إجمالي 
التكاليف 
بااللف 
 جهي 

إجمالي 
االيرادات 
بااللف 
 جهي 

صافي 
التدفق 
 الهقدي

معامل 
الخصم 

12% 

معامل 
الخصم 

15% 

القيمة 
الحالية 
لصافي 
التدفق 

الهقدي عهد 
12% 

القيمة 
الحالية 
لصافي 
التدفق 

الهقدي عهد 
15% 

1 1484.28 1485 0.72 0.893 0.87 0.643 0.626 

2 46.65 1485 1438.35 0.797 0.756 1146.644 1087.599 

3 46.65 1485 1438.35 0.712 0.658 1023.789 945.738 

4 46.65 1485 1438.35 0.636 0.572 914.097 822.381 

5 46.65 1485 1438.35 0.567 0.497 816.158 715.114 

6 46.65 1485 1438.35 0.507 0.432 728.713 621.838 

7 46.65 1485 1438.35 0.452 0.376 650.636 540.729 

8 46.65 1485 1438.35 0.404 0.327 580.925 470.199 

9 46.65 1485 1438.35 0.361 0.284 518.683 408.869 

10 46.65 1485 1438.35 0.322 0.247 463.11 355.538 

 اإلجمالي
    

6843.400 5968.633 

 NPV: 6843.400      %12عهد سعر خصم 
 NPV:   5968.633      %15عهد سعر خصم 

  جمع  وحسب  من ويانات استمارة  ستبيان صمم  لدراسة الحالةالمصدر: 
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دل التقييم المالي  نتاج الفحم الحيتوه متن اشتجار الكا ور اتا باستتخدام مويتاخ معت (:4جدول )
 جهي  بااللف % 20، %17العا د الداخلي عاد سعره خلم 

سهة
ال

 

إجمالي 
التكاليف 
بااللف 
 جهي 

إجمالي 
االيرادات 
بااللف 
 جهي 

صافي 
التدفق 
 الهقدي

 معامل
الخصم 

17% 

معامل 
الخصم 

20% 

القيمة 
الحالية 
لصافي 
التدفقات 
بسعر خصم 

17% 

القيمة 
الحالية 
لصافي 
التدفقات 
بسعر خصم 

20% 
1 1484.28 1485.00 0.72 0.86 0.83 0.62 0.60 
2 46.65 1485.00 1438.35 0.73 0.69 1050.73 998.85 
3 46.65 1485.00 1438.35 0.62 0.58 898.06 832.38 
4 46.65 1485.00 1438.35 0.53 0.48 767.58 693.65 
5 46.65 1485.00 1438.35 0.46 0.40 656.05 578.04 
6 46.65 1485.00 1438.35 0.39 0.34 560.72 481.70 
7 46.65 1485.00 1438.35 0.33 0.28 479.25 401.42 
8 46.65 1485.00 1438.35 0.29 0.23 409.62 334.51 
9 46.65 1485.00 1438.35 0.24 0.19 350.10 278.76 
10 46.65 1485.00 1438.35 0.21 0.16 299.23 232.30 

      5471.959 4832.217 

IRR: 33.0 % 

  ستبيان صمم  لدراسة الحالة بالمالحاجمع  وحسب  من ويانات استمارة المصدر: 
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هو وسيلة من وسا ل الت كد من جدوه Sensitivity Analysi اختبار الحساسية  -2
الم روي المزمع الويام به، وتقوم هيل الوسيلة على  خضاي الم روي المزمع  ن اؤل 

حدث أثااء وتعر ضه لمجموعة من الملثرات المختلفة المتوقعة وغير المتوقعة التي قد ت
حياة الم روي وقياخ مده قدرة الم روي على التكيف مع هيل الملثرات وا ستمرار في 

 (. 2004سداد التزاماته قبل ال ير وتحقيا معدل مااسب لألر اح )عوض هللا 
في  و قوم تحليل الحساسية على وضع تقد رات مختلفة لاتا   الفرو ا ستثمار ة المتاحة

 معاية.  ماليةة )تفاؤلية، ت اؤمية، أكثر  حتما  أو حدوثًا( وفقًا لويم احتظروا اقتلادية متبا ا
ف فددي حالددة زيددادة تكددالي تحليددل الحساسددية النتدداج الفحددم الحيددوي مدد  اشدديار الكازوريهددا (أ)

 مع ثبات العوامل األخري  %10االنتاج بهسبة 
لتتك فتتي حالتتة تتتم  جتتراء تحليتتل الحساستتية  نتتتاج الفحتتم الحيتتوه متتن اشتتجار الكا ور اتتا ول

وتوضتتح الجتتداول أرقتتام  متتع ثبتتات بتتاقي العوامتتل األختتره، %10  تتادة تكتتاليف ا نتتتاج واستتبة 
% 15%، 12عاتتتتتتتد ستتتتتتتعره خلتتتتتتتم  (B/C( أن نستتتتتتتبة اإل رادات/التكتتتتتتتاليف )7(، )6)(، 5)

لكتتل متتافم علتتى الترتيتتب وهتتو متتا  لكتتد جتتدوه   4.93،4.56ألشتتجار الكا ور اتتا ول تت  نحتتو 
ا  ترادات  لتى التكتاليف أكبتر متن الواحتد اللتحيح ممتا يعاتي أن كتل  الم روي، حيث أن نستبة

جايتته لكتتل متتافم   4.56،  4.93جايتته مستتتثمر فتتي الم تتروي يحقتتا صتتافي عا تتد يقتتدر واحتتو 
علتتى الترتيتتب. كمتتا ول تت  صتتافي التتتدفقات الاقديتتة الحاليتتة أو صتتافي الويمتتة الحاليتتة للم تتروي 

(NPV)  ه لكل مافم على الترتيبجايالف   5820.209، 6688.682نحو. 
% ومعاتي للتك أن معتدل العا تد 29.1نحتو  (IRRو لغ معدل العا تد التداخلي للم تروي )

أكبتتر متتتن تكلفتتتة الفرصتتتة البد لتتتة الستتتا دة فتتتي المجتمتتع عاتتتد اجتتتراء الدراستتتة وهتتتي ستتتعر الفا تتتدة 
لكتد ستاة ممتا   3.43 %. وعليه قدرت فترة ا سترداد لرأخ المال الخاو بالم تروي واحتو12

 أن هااي سرعة في استرداد رأخ المال. ومما سبا  تضح أن الم روي لو جدوه اقتلادية.
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اختبتتار حساستتتية  نتتتتاج الفحتتم الحيتتتوه متتتن اشتتجار الكا ور اتتتا باستتتتخدام مويتتتاخ  (:5)جددددول 
% و  تتتتتادة 15&  %12معتتتتدل العا تتتتد للتكتتتتاليف الحاليتتتتتة عاتتتتد ستتتتعره خلتتتتم 

 بااللف جهي  %10التكاليف واسبة 

سه
ال

 ة 

إجمالي 
التكاليف 
بااللف 
 جهي 

إجمالي 
االيرادات 
بااللف 
 جهي 

سعر 
الخصم 

12% 

سعر 
الخصم 

15% 

القيمة 
الحالية 
للتكاليف 

 %12عهد 

القيمة 
الحالية 
لاليرادات 

 %15عهد 

القيمة 
الحالية 
للتكاليف 

 %12عهد 

القيمة 
الحالية 
لاليرادات 

 %15عهد 
1 1632.708 1485 0.893 0.870 1457.775 1325.893 1419.746 1291.304 

2 51.315 1485 0.797 0.756 40.908 1183.833 38.8015 1122.873 

3 51.315 1485 0.712 0.658 36.525 1056.994 33.7404 976.4116 

4 51.315 1485 0.636 0.572 32.6116 943.7443 29.3395 849.0536 

5 51.315 1485 0.567 0.497 29.1175 842.6289 25.5126 738.3075 

6 51.315 1485 0.507 0.432 25.9978 752.3472 22.1849 642.0065 

7 51.315 1485 0.452 0.376 23.2123 671.7386 19.2912 558.2665 

8 51.315 1485 0.404 0.327 20.7253 599.7666 16.775 485.4491 

9 51.315 1485 0.361 0.284 18.5047 535.5059 14.5869 422.1297 

10 51.315 1485 0.322 0.247 16.5221 478.1303 12.6843 367.0693 

 اإلجمالي
   

1701.899.2 83905.81.2 16326.62.5 7452.872 

     B/C Ratio: 4.93 B/C Ratio: 4.56 

 ستبيان صمم  لدراسة الحالةاجمع  وحسب  من ويانات استمارة المصدر: 
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الفحتتم الحيتتتوه متتتن اشتتجار الكا ور اتتتا باستتتتخدام مويتتتاخ اختبتتار حساستتتية  نتتتتاج  (:6) جددددول
% و  تتتتادة التكتتتتاليف 15% & 12صتتتتافي الويمتتتتة الحاليتتتتة عاتتتتد ستتتتعره خلتتتتم 

 بااللف جهي  %10واسبة 

نة
س

ال
 

إجمالي 
التكاليف 

االلف ب
 جنيه

إجمالي 
االيرادات 

االلف ب
 جنيه

صافي 
التدفق 
 النقدي

سعر 
الخصم 

12% 

سعر 
الخصم 

15% 

القيمة 
الحالية 

افي لص
التدفق 

النقدي عند 
12% 

القيمة 
الحالية 
لصافي 
التدفق 

النقدي عند 
15% 

1 1632.71 1485.00 -147.71 0.89 0.87 -131.88 -128.44 

2 51.32 1485.00 1433.69 0.80 0.76 1142.93 1084.07 

3 51.32 1485.00 1433.69 0.71 0.66 1020.47 942.67 

4 51.32 1485.00 1433.69 0.64 0.57 911.13 819.71 

5 51.32 1485.00 1433.69 0.57 0.50 813.51 712.80 

6 51.32 1485.00 1433.69 0.51 0.43 726.35 619.82 

7 51.32 1485.00 1433.69 0.45 0.38 648.53 538.98 

8 51.32 1485.00 1433.69 0.40 0.33 579.04 468.67 

9 51.32 1485.00 1433.69 0.36 0.28 517.00 407.54 

10 51.32 1485.00 1433.69 0.32 0.25 461.61 354.39 

 اإلجمالي
    

6688.68 5820.21 

 NPV: 6688.68      % 12عهد سعر خصم 
 NPV: 5820.21             %15عهد سعر خصم 

 الة ستبيان صمم  لدراسة الحاجمع  وحسب  من ويانات استمارة المصدر: 
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نتتتتاج الفحتتتم الحيتتتوه متتتن اشتتتجار الكا ور اتتتا باستتتتخدام مويتتتاخ : اختبتتتار حساستتتية  (7جددددول )
% و  تتادة التكتتاليف واستتبة 20% &17معتتدل العا تتد التتداخلي عاتتد ستتعره خلتتم 

 بااللف جهي  10%

سهة
ال

 

إجمالي 
التكاليف 
بااللف 
 جهي 

إجمالي 
االيرادات 
بااللف 
 جهي 

صافي 
التدفق 
 الهقدي

سعر 
الخصم 

17% 
سعر 
الخصم 

20% 

القيمة 
ة الحالي

لصافي 
التدفقات 
بسعر خصم 

17% 

القيمة 
الحالية 
لصافي 
التدفقات 
بسعر خصم 

20% 
1 1632.71 1485.00 -147.71 0.86 0.83 -126.25 -123.09 

2 51.32 1485.00 1433.69 0.73 0.69 1047.33 995.62 

3 51.32 1485.00 1433.69 0.62 0.58 895.15 829.68 

4 51.32 1485.00 1433.69 0.53 0.48 765.09 691.40 

5 51.32 1485.00 1433.69 0.46 0.40 653.92 576.17 

6 51.32 1485.00 1433.69 0.39 0.34 558.91 480.14 

7 51.32 1485.00 1433.69 0.33 0.28 477.70 400.12 

8 51.32 1485.00 1433.69 0.29 0.23 408.29 333.43 

9 51.32 1485.00 1433.69 0.24 0.19 348.96 277.86 

10 51.32 1485.00 1433.69 0.21 0.16 298.26 231.55 

      5327.35 4692.86 

IRR: 29.1 % 

 ستبيان صمم  لدراسة الحالةاجمع  وحسب  من ويانات استمارة المصدر: 
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دات تحليل الحساسية النتاج الفحم الحيوي م  اشيار الكازوريها في حالة خفض اإليدرا (ب)
 باقي العوامل األخرى مع ثبات  %10بهسبة 

تتتتم  جتتتراء تحليتتتل الحساستتتية  نتتتتاج الفحتتتم الحيتتتوه متتتن اشتتتجار الكا ور اتتتا وللتتتك بخفتتتو 
( 10(،)9(،)8مع ثبات باقي العوامل األخره. وتوضح الجتداول أرقتام ) %10اإل رادات واسبة 

%  نتاج الفحم الحيوه متن 15%، 12عاد سعره خلم  (B/Cأن نسبة اإل رادات/التكاليف )
لكتتتتل متتتتافم علتتتتي الترتيتتتتب وهتتتتو ما لكتتتتد جتتتتدوه  4.52، 4.88جار الكا ور اتتتتا ول تتتت  نحتتتتو اشتتتت

الم تتروي، حيتتث أن نستتبة ا  تترادات  لتتى التكتتاليف أكبتتر متتن الواحتتد اللتتحيح ممتتا يعاتتي أن كتتل 
جايته لكتل متافم    3.52، 3.88جايته مستتثمر فتي الم تروي يحقتا صتافي عا تد يقتدر واحتو 

لتتتتدفقات الاقديتتتة الحاليتتتة أوصتتتافي القميتتتة الحاليتتتة للم تتتروي علتتتى الترتيتتتب. كمتتتا ول تتت  صتتتافي ا
(NPV)  الف جايه لكل مافم على الترتيب.  346 .5223، 6004.342نحو 

% ومعاي للك أن معدل العا د  30.1واحو  (IRRو لغ معدل العا د الداخلي للم روي )
ة وهتتتي ستتتعر الفا تتتدة أكبتتتر متتتن تكلفتتتة الفرصتتتة البد لتتتة الستتتا دة فتتتي المجتمتتتع عاتتتد اجتتتراء الدراستتت

ستاة ممتا  لكتد  3.32%، وعليه قدرت فترة ا ستترداد لترأخ المتال الختاو بالم تروي واحتو 12
 أن هااي سرعة في استرداد رأخ المال. ومما سبا  تضح أن الم روي لو جدوه اقتلادية.
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 اختبتتار حساستتتية  نتتتتاج الفحتتم الحيتتتوه متتتن اشتتجار الكا ور اتتتا باستتتتخدام مويتتتاخ (:8جددددول )
% وخفتتتتو 15&  %12معتتتتدل العا تتتتد للتكتتتتاليف الحاليتتتتة عاتتتتد ستتتتعره خلتتتتم 

 بااللف جهي   %10اإل رادات واسبة 

هة 
لس
ا

 

إجمالي 
التكاليف 
بااللف 
 جهي 

إجمالي 
االيرادات 
بااللف 
 جهي 

سعر 
الخصم 

12% 

سعر 
الخصم 

15% 

القيمة 
الحالية 
للتكاليف 

 %12عهد 

القيمة 
الحالية 
لاليرادات 

 %12عهد 

القيمة 
لحالية ا

للتكاليف 
 %15عهد 

القيمة 
الحالية 
لاليرادات 

 %15عهد 
1 1484.28 1336.50 0.89 0.87 1325.25 1193.30 1290.68 1162.17 

2 46.65 1336.50 0.80 0.76 37.19 1065.45 35.27 1010.59 

3 46.65 1336.50 0.71 0.66 33.21 951.29 30.67 878.77 

4 46.65 1336.50 0.64 0.57 29.65 849.37 26.67 764.15 

5 46.65 1336.50 0.57 0.50 26.47 758.37 23.19 664.48 

6 46.65 1336.50 0.51 0.43 23.63 677.11 20.17 577.81 

7 46.65 1336.50 0.45 0.38 21.10 604.57 17.54 502.44 

8 46.65 1336.50 0.40 0.33 18.84 539.79 15.25 436.90 

9 46.65 1336.50 0.36 0.28 16.82 481.96 13.26 379.92 

10 46.65 1336.50 0.32 0.25 15.02 430.32 11.53 330.36 

1547.18    اإلجمالي
1 

7551.52
3 

1484.23
9 

6707.58
4 

     B/C Ratio: 4.88 B/C Ratio: 4.52 

 جمع  وحسب  من ويانات استمارة  ستبيان صمم  لدراسة الحالة   المصدر: 
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ختبتتار حساستتتية  نتتتتاج الفحتتم الحيتتتوه متتتن اشتتجار الكا ور اتتتا باستتتتخدام مويتتتاخ ا (:9جددددول )
% وخفتتتو اإل تتترادات 15% & 12صتتتافي الويمتتتة الحاليتتتة عاتتتد ستتتعره خلتتتم 

 بااللف جهي  %10واسبة 

سهة
ال

 

إجمالي 
التكاليف 
بااللف 
 جهي 

إجمالي 
االيرادات 
بااللف 
 جهي 

صافي 
التدفق 
 الهقدي

سعر 
الخصم 

12% 

سعر 
الخصم 

15% 

القيمة 
الحالية 
لصافي 
التدفق 

الهقدي عهد 
12% 

القيمة 
الحالية 
لصافي 
التدفق 

الهقدي عهد 
15% 

1 1484.28 1336.5 -147.78 0.893 0.87 -131.946 -128.504 
2 46.65 1336.5 1289.85 0.797 0.756 1028.261 975.312 
3 46.65 1336.5 1289.85 0.712 0.658 918.09 848.097 
4 46.65 1336.5 1289.85 0.636 0.572 819.723 737.476 
5 46.65 1336.5 1289.85 0.567 0.497 731.896 641.283 
6 46.65 1336.5 1289.85 0.507 0.432 653.478 557.638 
7 46.65 1336.5 1289.85 0.452 0.376 583.463 484.902 
8 46.65 1336.5 1289.85 0.404 0.327 520.949 421.654 
9 46.65 1336.5 1289.85 0.361 0.284 465.133 366.656 
10 46.65 1336.5 1289.85 0.322 0.247 415.297 318.831 

 5223.35 6004.34     اإلجمالي
 NPV: 6004.342             % 12عاد سعر خلم 
 NPV: 5223.346              %15عاد سعر خلم 

 تبيان صمم  لدراسة الحالة   جمع  وحسب  من ويانات استمارة  سالمصدر: 
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: اختبتار حساستية  نتتاج الفحتم الحيتوه متن اشتجار الكا ور اتا باستتخدام مويتتاخ  (10جددول )
% وخفتتتو اإل تتترادات 20% & 17معتتتدل العا تتتد التتتداخلي عاتتتد ستتتعره خلتتتم 

 بااللف جهي  %10واسبة 

سهة
ال

 

إجمالي 
التكاليف 
بااللف 
 جهي 

إجمالي 
االيرادات 
بااللف 
  جهي

صافي 
التدفق 
 الهقدي

سعر 
الخصم 

17% 

سعر 
الخصم 

20% 

القيمة 
الحالية 
لصافي 
التدفقات 
بسعر خصم 

17% 

القيمة 
الحالية 
لصافي 
التدفقات 
بسعر خصم 

20% 
1 1484.28 1336.5 -147.78 0.855 0.833 -126.308 -123.15 

2 46.65 1336.5 1289.85 0.731 0.694 942.253 895.729 

3 46.65 1336.5 1289.85 0.624 0.579 805.344 746.441 

4 46.65 1336.5 1289.85 0.534 0.482 688.329 622.034 

5 46.65 1336.5 1289.85 0.456 0.402 588.315 518.362 

6 46.65 1336.5 1289.85 0.39 0.335 502.833 431.968 

7 46.65 1336.5 1289.85 0.333 0.279 429.772 359.973 

8 46.65 1336.5 1289.85 0.285 0.233 367.327 299.978 

9 46.65 1336.5 1289.85 0.243 0.194 313.954 249.982 

10 46.65 1336.5 1289.85 0.208 0.162 268.337 208.318 

      4780.16 4209.64 

IRR:30.1% 

 ستبيان صمم  لدراسة الحالةاجمع  وحسب  من ويانات استمارة المصدر: 
 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
 وآخرون  ليطارق أحمد كامل ع

 

 2022سبتمبر ، السابعالتاسع، الجزء  العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

24 

ملخم نتتا   التقيتيم المتالي واختبتار حساستية  نتتاج الفحتم الحيتوه متن اشتجار  :(11جدول )
 بااللف جهي الكا ور اا 

التقييم  المقايي 
 المالي

 فروض تحليل حساسية المشروع
زيادة التكاليف 

10% 
خفض االيراد 

10% 
 4.52 4.56 5.02 %(12نسبة التكاليف/اإل رادات  )
 4.88 4.93 5.42 %(15نسبة التكاليف/اإل رادات  )

 6004.342 6688.682 6843.400 %( بالجايه12) صافي الويمة الحالية
 5223.346 5820.209 5968.633 %( بالجايه15) صافي الويمة الحالية

 %30.1 %30.43 %33.0 معدل العا د الداخلي
 3.32 3.43 3.03 فترة استرداد رأخ المال )ساة(

 (10 لى رقم ) (2الجداول من رقم )المصدر: 
 

 التوصيات
علتتتتتي الحكومتتتتتة تقتتتتتديم حتتتتتوافز استتتتتتثمار ة لت تتتتتجيع القزتتتتتاي الختتتتتاو وال تتتتتركات الزراعيتتتتتة  -

 المتخللة لالستثمار .
بالمحافظتتتتات ا كبتتتتر انتاجتتتتًا للمخلفتتتتات أشتتتتجار الكا ور اتتتا  قامتتتة وحتتتتدات وملتتتتانع لتتتتتدو ر  -

 الاباتية مثل محافظات ال رقية، البحيرة والدقفلية.
 

 

 المراجع  
، عاملتتة ويولوجيتتا فتتى ت ييتتة الحيتتوانوتتراميم محمتتد عتتوض هللا، استتتخدام المخلفتتات الزراعيتتة الم 

  .2004، ديسمبر  59اللحيفة الزراعية ، المجلد 
أحمتتد وتتدوى ، رأفتت  طتته ، محمتتد أنتتور عبدالستتتار ، قتتة األر  ثتتروة مفتتدرة متتع ستتبا اإلصتترار 

، الستاة إلرشتاد الزراعتيتحو ل القة  لى علف وسماد وتر ة صتالحة للزراعتة ، ا
  .2004أكتو ر ،  -سبتمبرالتاسعة واألر عون، 
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عن  أحمد صالح ال بك ى. استعمال المخلفات الزراعية فى ت يية الحيوان. ندوة ملر ة فرنسية
ا ستفادة من المخلفات الزراعية فى ملر . و ارة الزراعة. مركز البحوث 

 1980الزراعية 
لعر يتتة ، التر يتتة البيئيتتة ، سلستتلة دا تترة المعتتارا البيئيتتة ، التتدار ا احمتتد عبتتد الوهتتا  عبتتد الجتتواد

 .1995للا ر والتو  ع ، 
د أحمتتد عيتتاد، وآختترون ، المعاملتتة البيولوجيتتة للمخلفتتات اتجتتال جد تتد ، المجلتتة الزراعيتتة ، العتتد

 . 2005، اور ل ،  557
ة لجم يفات الزراعية.مجلة االسعيد محمد ش بان. دراسة  قتلادية آلمكانية ا ستفادة من المخل

 2012الملر ة لالقتلاد الزراعى. المجلد الثانى والع رون. العدد الثانى. 
.  2020 أغستتتتتتتتتتتزس الموقتتتتتتتتتتتع الرستتتتتتتتتتتمي للباتتتتتتتتتتتك الزراعتتتتتتتتتتتي الملتتتتتتتتتتتره،القروض الزراعيتتتتتتتتتتتة،

www.abe.com.eg  
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ECONOMIC EVALUATION AND FINANCIAL OF 

BIOCHAR - A CASE STUDY IN SHARKIA 

GOVERNORATE 
 

Tarek A. K. Ali (1); Seham A. Abdel Hamid (1); Sara M. M. 

Abdelfattah (1) and Ahmed N. A. Badr(2) 

1) The Department of Agricultural Environmental Sciences, Faculty of 

Graduate Studies and Environmental Research, Ain Shams University 

2) ) National Research Center 
 

ABSTRACT 

Many economic and agricultural policies aim to achieve integrated 

agricultural development and direct all efforts and capabilities towards 

making the most of all the production elements available in society, 

which can eventually lead to an increase in the value of the output of 

the agricultural sector in particular, which in turn leads to an increase in 

national income, and thus improve Standard of living for all members 

of society. The utilization of agricultural residues for various food and 

industrial purposes is one of the factors that lead to an increase in the 

yield of the production unit, raising farmers' incomes, and consequently 

the national income and raising the standard of living. This is in 

addition to avoiding the harmful environmental effects resulting from 

the wrong disposal of it. 
The research aims, in general, to maximize the use of agricultural 

waste and to suggest the best economic and environmental methods and 

methods for dealing with agricultural waste. As well as the financial 

evaluation of the project to produce biochar from food processing 

residues for the juice and jam industries from a number of stone fruits, 
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as it is one of the main obstacles that represent the risk of pollution in 

agro-food processing factories. 
The results of the financial measures show that the ratio of 

revenues/costs (B/C) at the discount prices of 12% and 15% for biochar 

production from casuarina trees without changing the factors of costs 

and revenues and the life of the project amounted to about 5.02 and 

5.42 for each of them, respectively, which confirms the feasibility of 

The project, as the ratio of revenues to costs is greater than one, which 

means that each pound invested in the project achieves a net return 

estimated at 4.02 and 4.42 pounds for each of them, respectively. The 

net current cash flows or the Net Project Value (NPV) amounted to 

about 6,843,400 and 5,968,633 pounds for each of them, respectively. 
The project’s Internal Rate of Return (IRR) was about 33.0%, 

meaning that the rate of return is greater than the opportunity cost 

prevailing in the community when the study was conducted, which is 

the interest rate of 12%. capital recovery. From the above it is clear that 

the project is economically feasible. 
Key words: financial evaluation, economic evaluation, biochar, 

feasibility study 

 


