Engineering Economy

COMPARING ALTERNATIVES

مقارنة البدائل

مقارنة البدائل االستبعادية
Mutually Exclusive Alternatives

مجد للتصميم ،وعندما يؤدي
يمكن إنجاز معظم المشاريع الهندسية بأكثر من بديل ٍ
اختيار أحد هذه البدائل إلى استبعاد اختيار أي من البدائل المتبقية ،فإن البدائل في
هذه الحالة تدعى البدائل االستبعادية ( .)Mutually Exclusive Alternativesتتطلب
البدائل المدروسة  - :استثما اًر لمبالغ مختلفة من رأس المال
 وقد تختلف عائداتها وتكاليفها السنوية. ويمكن أن يكون لها أعما اًر مجدية مختلفة في بعض األحيان.بالتالي ينبغي إنجاز التحليل لتحديد أفضل البدائل.

مقارنة البدائل االستبعادية
Mutually Exclusive Alternatives

المبدأ األساسي هو َّ
أن مقارنة البدائل االستبعادية يجب أن تجري
خالل نفس مدة الدراسة (التحليل).
العالقة بين األعمار المجدية للبدائل المطلوب مقارنتها وبين مدة
الدراسة يمكن أن تأتي بإحدى الحالتين:
 .1األعمار المجدية متساوية لجميع البدائل وتساوي مدة الدراسة.

 .2األعمار المجدية مختلفة بين البدائل وال يساوي أحدها على األقل مدة الدراسة.

في الحالة الثانية تظهر الحاجة إلى إجراء تعديالت على التدفق النقدي بحيث تقارن

جميع البدائل خالل نفس مدة الدراسة .وتطبق التوجيهات التالية على هذه
الحالة:

العمر المجدي أقصر من مدة الدراسة:

أ -بدائل التكلفة :قد يكون من األفضل توفير الخدمة أو استئجار
اآللية للسنوات المتبقية .ويتمثل اإلجراء الممكن اآلخر بتكرار قسم
من العمر المجدي للبديل األصلي ،ثم استخدام القيمة السوقية
التقديرية المتوقعة في نهاية مدة الدراسة.
ب -بدائل االستثمار :تنص الفرضية األولى على إعادة استثمار جميع
التدفقات النقدية في فرص أخرى متوفرة للشركة عند
المعدل  MARRحتى نهاية مدة الدراسة .أما الفرضية الثانية
فتتضمن استبدال االستثمار األولي بأصل آخر ربما له تدفق نقدي
مختلف خالل بقية العمر.

العمر المجدي أطول من مدة الدراسة:

التقنية التي هي أكثر انتشا ار هي بقطع البديل في نهاية مدة الدراسة
باستخدام قيمة سوقية تقديرية .وهذا يفترض أن األصول التي يتم
التخلص منها ستباع في نهاية مدة الدراسة بهذه القيمة.

.األعمار المجدية متساوية لجميع البدائل وتساوي مدة الدراسة
Comparing Alternatives with Equal Planning Horizon

A & B Are Mutually Exclusive
– At i%= MARR
– If PW(A) > PW(B) => Accept A
Else Accept B
– If FW(A) > FW(B) => Accept A
Else Accept B
– If AW(A) > AW(B) => Accept A
Else Accept B

Example مثال
Three mutually exclusive investment alternatives for implementing an office
automation plan in a firm are being considered. The study period is 10
years, and the useful lives of all three alternatives are also 10 years.
Market values of all alternatives are zero at the end of their useful lives. If
the firm's MARR is 10% /year, which alternative should be selected ?

ثالث بدائل استبعادية استثمارية لعملية إدخال األتمتة على مكاتب
10  سنوات والعمر المجدي للبدائل الثالث10 مدة الدراسة. شركة
MARR سنوات وبسعر خالص مساوي للصفر وعلى فرض أن
 أي البدائل يحب أن نختار؟؟. 10%

A
Investment
Net Revenue

Alternative
C
B

-390,000 -920,000 -660,000
69,000 167,000 133,500

Solution الحل
PW(10%)A = -$390,000 + $69,000(P/A, 10%, 10) = $33,977
PW(10%)B = -$920,000 + $167,000(P/A, 10%, 10) = $106,148
PW(10%)C = -$660,000 + $133,500(P/A, 10%,10) = $160,304
C > B > A, means C is preferred to B and B is preferred to A.

IRR طريقة
If IRR of (A - B) > MARR => the incremental
investment is justified; therefore proposal A

should be selected
If A & B are mutually exclusive alternatives

If IRR(A - B) > MARR => Accept A, Reject B
Else Accept B and Reject A

Example
Alternative

A
Capital investment - 60,000
Net Annual revenues 22,000

B
- 73,000
26,225

N = 4 years, MARR = 10%
Alternative
A

IRR
17.3%

B

16.3%

PW (10%)
9,738
10,131

(B -A)
-13,000
4,225

طرق المقارنة
يستخدم في المقارنة أحد أو أكثر من الطرائق التالية
(،)ERR, IRR, FW, AW, PW

إذ توفر هذه الطرائق أساس المقارنة االقتصادية لبدائل المشروع الهندسي.
وعند استخدام طرائق معدل العائد الداخلي يتم إتباع أسلوب :

تحليل تزايد االستثمار INCREMENTAL INVESTMENT
ANALYSIS PROCEDURE

لتجنب الترتيب غير الصحيح للبدائل االستبعادية ،والذي يمكن أن يشرح بالمخطط.

Elements of Incremental Rate of Return Analysis of
Multiple Alternatives
عناصر المعدل التراكمي لتحليل العائد من البدائل المتعددة
• Identify all acceptable alternatives that
fulfill similar system outcomes.
• Compute the rate of return for each
alternative.
• Discard alternatives where ROR <

MARR.
• Arrange the alternatives in ascending
order of investment (i.e., lowest cost
is first).
• Make a pair-wise analysis of the

contender and present selection. For
investment:
• If ΔROR > MARR select the contender
• If ΔROR < MARR keep the present
selection

• تحديد جميع البدائل المقبولة التي تحقق نتائج
.نظام مماثلة
.• حساب معدل العائد لكل بديل
ROR <MARR. • تجاهل البدائل حيث
•ترتيب البدائل بترتيب تصاعدي لالستثمار (أي
.)أقل تكلفة أولا
.• إجراء تحليل ثنائي للمتنافس والختيار الحالي
:لالستثمار
حدد المنافسΔROR> MARR • إذا كان

احتفظ بالختيارΔROR <MARR • إذا كان
الحالي

FEASIBLE DESIGN ALTERNATIVES

بدائل التصميم المجدية
Alternatives may be mutually exclusive (i.e., choice if one excludes the
choice of any other alternative) because :
• The alternatives being considered may require different amounts of
capital investment
• The alternatives may have different useful lives

البدائل تكون ربما إستبعادية (اختيار بديل واحد يستبعد استخدام البدائل
:)األخرى
• تتطلب البدائل المتداولة مبالغ مختلفة من رأس المال
• كما يمكن أن يكون لها أعمار مجدية مختلفة
The subject of this section will help:
• analyze and compare feasible alternatives
• select the preferred alternative

• تحليل ومقارنة البدائل المجدية
• اختيار البديل المفضل

CASH FLOW ANALYSIS METHODS

طرق تحليل التدفقات النقدية

The cash-flow analysis methods (previously described) used
in this process:
• Present Worth ( PW ) القيمة الحالية
• Annual Worth ( AW ) القيمة السنوية
• Future Worth ( FW ) القيمة المستقبلية
• Internal Rate of Return ( IRR ) معدل العائد الداخلي
• External Rate of Return ( ERR ) معدل العائد الخارجي

RULE FOR CHOOSING AMONG ALTERNATIVES

قاعدة لالختيار من بين البدائل

• The alternative that requires the minimum investment and produces
satisfactory functional results will be chosen unless the incremental
capital associated with an alternative having a larger investment can
be justified with respect to its incremental savings (or benefits ).

• البديل الذي يتطلب أقل حجم استثماري ويعطي نتائج مرضية وظيفيا ً أو
القبول باستثمار إضافي شرط الحصول على إيرادات أو منافع متزايدة
• The alternative requiring the least investment is the base alternative.

• البديل الذي يتطلب أقل استثمار يعتبر كبديل أساسي
• Rule ensures that as much capital as possible is invested at a rate of
return equal to or greater than the MARR.

• قاعدة تضمن أن يكون معدل العائد ألكبر كمية رأس مال مستثمرة أكبر أو
يساوي معدل العائد الجذاب االدنى

ENSURING COMPARABLE BASIS FOR SELECTING MUTUALLY-EXCLUSIVE
ALTERNATIVES

ضمان أساس مقارنة لالختيار بين البدائل االستعبادية
Include any economic impacts of alternative differences in
estimated cash flows – Two Rules:
Rule 1. When revenues and other economic benefits are present,
select alternative that has greatest positive equivalent worth at i
= MARR and satisfies project requirements.

 عندما يكون هناك عائدات ومنافع اقتصادية فنختار البديل الذي يحقق أكبر:1القاعدة
 ويحقق متطلبات المشروعi = MARR قيمة مكافئة موجبة عند
Rule 2. When revenues and economic benefits are not present,
select alternative that minimizes cost.

 عندما ال يكون هناك عائدات ومنافع اقتصادية فنختار البديل الذي يحقق: 2 القاعدة

أقل تكاليف

INVESTMENT ALTERNATIVES

البدائل االستثمارية
Those alternatives with initial (i.e., front-end)
capital investments(s) that produce positive cash
flows from increased revenue, savings through
reduced costs, or both.

تلك البدائل ذات االستثمارات الرأسمالية األولية التي تنتج
تدفقات نقدية إيجابية من زيادة اإليرادات أو المدخرات من
.خالل التكاليف المخفضة أو كليهما

COST ALTERNATIVES

بدائل التكلفة
Those alternatives with negative cash flows
except for a possible positive cash flow element
from disposal of assets at the end of the project’s
useful life.

تلك البدائل ذات التدفقات النقدية السلبية باستثناء عنصر
التدفق النقدي اإليجابي المحتمل من التخلص من األصول
.في نهاية العمر اإلنتاجي للمشروع

PLANNING HORIZON

)أفق التخطيط (مدة الدراسة
•

The selected time period over which mutually exclusive alternatives are
compared -- study period

 فترة الدراسة- • المدة المختارة لمقارنة البدائل االستبعادية
•

May be influenced by factors including:
– service period required
– useful life of the shorter-lived alternative
– useful life of the longer-lived alternative
– company policy

:• وهذا يتأثر بالعوامل
– المدة الالزمة للخدمة
– العمر المجدي للبديل األقصر
– العمر المجدي للبديل األطول
– سياسة الشركة
•

It is key that the study period be appropriate for the decision situation
under investigation

• والمفتاح هو أن تكون مدة الدراسة المختارة مناسبة لحالة القرار المدروس

USEFUL LIFE

العمر المجدي
• Useful life of an asset is the time period during
which it is kept in productive use in a trade or
business.

• العمر المجدي ألصل هو الفترة الزمنية التي يكون

خاللها األصل في استخدام إنتاجي في التداول
التجاري أو اإلعمال

REPEATABILITY ASSUMPTION

فرضية التكرار
•

The study period over which the alternatives are being considered is
either indefinitely long or equal to a common multiple of the lives of the
alternatives.

• مقارنة البدائل على مدة الدراسة والتي تكون إما مدة غير
محددة أو تساوي المضاعف المشترك ألعمار البدائل
•

The economic consequences that are estimated to happen in an
alternative’s initial useful life span will also happen in all succeeding life
spans (replacements)

• التبعات االقتصادية التي تحدث في مجال العمر المجدي
األساسي لألصل سوف تتكرر في كل مجاالت العمر الالحقة
)(االستبداالت
Actual situations in engineering practice seldom meet both conditions

COTERMINATED ASSUMPTION

فرضية الحدود المشتركة
•

A finite and identical study period is used for all alternatives

• مدة دراسة محدودة ومتطابقة لجميع البدائل
•

This planning horizon, combined with appropriate adjustments to the
estimated cash flows, puts the alternatives on a common and comparable
basis

• األفق المشترك للتخطيط وبالتضافر مع التعديالت المناسبة على التدفقات
النقدية التقديرية يضع البدائل على أساس مشترك قابل للمقارنة
•

Used when repeatability assumption is not applicable

• تستخدم عندما تكون فرضية التكرار غير قابلة لالستخدام
• Approach most frequently used in engineering practice

COTERMINATED ASSUMPTION

فرضية الحدود المشتركة
Guidelines when useful life(s) different in length than study period

إرشادات عندما يكون العمر المجدي مختلف بالطول عن مدة الدراسة
• Useful life < study period العمر المجدي أصغر من فترة الدراسة
a. Cost alternatives -- each cost alternative must provide same level
of service as study period : 1) contract for service or lease
equipment for remaining time; 2) repeat part of useful life of
original alternative until study period ends
b. investment alternatives -- assume all cash flows reinvested in other
opportunities at MARR to end of study period

تستخدم بدائل التكلفة على فرض أن بقية العمليات تنجز على أساس
التعاقد للسنوات المتبقية

COTERMINATED ASSUMPTION

فرضية الحدود المشتركة
Guidelines when useful life(s) different in length than study
period
• Useful life > study period
Truncate the alternative at the end of the study period
using an estimated market value. This method assumes
disposable assets will be sold at the end of the study
period at that value

العمر المجدي أطول من فترة الدراسة تستخدم القيمة المتبقية
المقدرة في نهاية عمر المشروع كقيمة موجبة في التدفق النقدي
في نهاية العمر المشترك

SELECT THE EQUIVALENT WORTH ALTERNATIVE WITH THE GREATER WORTH

اختيار البديل بالقيمة المكافئة األكبر
• If : PWA (i) < PWB (i)
•
•
•
•

then
PWA (i) ( A / P,i,N ) < PWB (i) ( A / P,i,N )
and
AWA (i) < AWB (i)
similarly
PWA (i) ( F / P, i, N ) < PWB (i) ( F / P, i, N )
and
FWA (i) < FWB (i)

Select alternative B

COMPARING COST ALTERNATIVES

مقارنة بدائل التكلفة
•
•
•

For cost alternatives that are compared using the PW method, the alternative
that has the least negative PW is most economically desirable.
For cost alternatives that are compared using the AW method, the alternative
that has the least negative AW is most economically desirable.
For cost alternatives that are compared using the FW method, the alternative
that has the least negative FW is most economically desirable.

 فإن،PW • بالنسبة لبدائل التكلفة التي تتم مقارنتها باستخدام طريقة
.سلبية مرغوب فيه اقتصاديًاPW البديل الذي يحتوي على أقل نسبة
 فإن،AW • بالنسبة لبدائل التكلفة التي تتم مقارنتها باستخدام طريقة
.البديل الذي يحتوي على أقل قيمة سلبية هو األفضل اقتصاديًا
 يكون،FW • بالنسبة لبدائل التكلفة التي تتم مقارنتها باستخدام طريقة
.أمرا مرغوبًا اقتصاديًا
ً البديل الذي يحتوي على األقل مردودًا سلبيًا

USING RATE OF RETURN METHODS TO EVALUATE MUTUALLY EXCLUSIVE
ALTERNATIVES

استخدام طرق معدل العائد الداخلي لتقييم البدائل االستبعادية
The best alternative produces satisfactory functional results and
requires the minimum investment of capital, unless a larger
investment can be justified with respect to the incremental costs
and benefits it produces

البديل األفضل هو الذي يحقق نتائج وظيفية مرضية ويتطلب
 ويبرر االستثمار األكبر إذا كانت, أقل استثمار لرأس المال
هناك منافع وتكاليف إضافية

RATE OF RETURN METHOD RULES

قواعد طريقة معدل العائد
1. Each increment of capital must justify itself by producing a sufficient
rate of return on that increment.

كل تزايد في رأس المال يجب أن يكون مبررا ً عبر تحقيق معدل عائد كاف على
التزايد

•

2. Compare a higher investment alternative against a lower investment
alternative only when the latter is acceptable.

قارن بديل االستثمار االعلى ببديل االستثمار االقل فقط عندما يكون االخير
ًمقبوال

•

3. Select the alternative that requires the largest investment of capital as
long as the incremental investment is justified by benefits that earn at
least the MARR. This maximizes equivalent worth on total investment at
i = MARR.

اختيار البديل الذي يتطلب أكبر استثمار لرأس المال مع تحقيق أن تزايد
االستثمار له مبرر بالمنافع التي تحقق على األقل معدل العائد الجذاب األدنى
وهذا يعطي أعلى قيمة مكافئة على االستثمارات الكلية.

•

INCONSISTENT RANKING PROBLEM

مشكلة عدم اتساق الترتيب
• Ranking errors can occur when a selection among mutually exclusive
alternatives is based wrongly on maximization of IRR on the total
cash flow, as opposed to the PW of the total cash flow

• عندما يكون هناك تعارض بين نتائج العائد الداخلي والقيمة الحالية في
التدفقات النقدية يكون هناك مشكلة عدم اتساق
• When the MARR is less than the IRR of the difference between
alternative cash flows, an incorrect choice will be made by selecting
an alternative that maximizes the IRR of its total cash flow, because
-- the

IRR method assumes reinvestment of cash flows at the calculated
rate(s) of return
-- the PW method assumes reinvestment at the MARR

Example
Alternative

A
Capital investment - 60,000
Net Annual revenues 22,000

B
- 73,000
26,225

N = 4 years, MARR = 10%
Alternative
A

IRR
17.3%

B

16.3%

PW (10%)
9,738
10,131

(B -A)
-13,000
4,225

INCREMENTAL INVESTMENT ANALYSIS PROCEDURE

أسلوب تحليل تزايد االستثمار
( Helps avoid incorrect ranking problem )

يساعد في تجنب الترتيب غير الصحيح
1. Order the feasible alternatives. تنظيم وترتيب البدائل المجدية
2. Establish a base alternative تحديد البديل االساسي
a. Cost alternatives -- The first alternative is the base
b. Investment alternatives - If the first alternative is
acceptable, select as base. If the first alternative is not
acceptable, choose the next alternative
3. Use iteration to evaluate differences (incremental cash flows)
between alternatives until no more alternatives exist
a. If incremental cash flow between next alternative and current
alternative is acceptable, choose the next
b. Repeat, and select as the preferred alternative the last one
for which the incremental cash flow was acceptable

THREE ERRORS COMMON TO INCREMENTAL INVESTMENT ANALYSIS
PROCEDURE APPLIED TO IRR

ثالثة أخطاء ترتكب في أسلوب تحليل تزايد االستثمار مطبقة على معدل عائد
Choosing the feasible Alternative with: إختيار بديل مجدي بـ

1. the highest overall IRR on total cash flow

القيمة العليا للعائد الداخلي على إجمالي التدفق

2. the highest IRR on an incremental capital investment

• القيمة العليا للعائد الداخلي على تزايد االستثمار
3. the largest capital investment that has an IRR greater than or equal to the MARR

• البديل ذي القيمة العليا لالستثمار الذي يحقق أن معدل العائد الداخلي أكبر أو يساوي
الجذاب
Incremental analysis must be used with rate of return methods to ensure
the best alternative is selected

