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-:اقتصاد العملیات الصناعیة الكیمیاویة
Economic of Industrial Chemical Processes:-

إنالعملیــات الكیمیاویــة التــي یتقــرر نقلهــا للتطبیــق الــصناعي، تكــون مــن المفتــرض إن
.جمیع جوانبها قد درست في المختبرات وان جمیع خطواتها قد قیمت من الناحیة االقتصادیة

بة بعـد ى فضلة ربحیة منـسااقتصادیة ما لم تبقبأنهاعملیة كیمیاویة ال یطلق على أي
، بمـا فـي ذلـك اإلنتـاجبـة والتـي صـرفت علـى عملیـة بیع الناتج واحتساب كافة التكالیف المطلو

العمــال والمــوظفین وشــراء المــواد المــشروع الــصناعي وتكــالیف التــشغیل ورواتــبإقامــةتكــالیف 
.الخ...والدعایة ةمااإلدوالصیانة وأعمالالخام 

-:هماأساسیینللمواد المصنعة على عاملین اإلنتاجتعتمد تكالیف 
.األولیةتكالیف المواد .١
.)التشغیلأو(تكالیف التصنیع . ٢

-:صرف متعددة مثلأبوابوتتضمن تكالیف التصنیع 
.رواتب العمال والموظفین.أ

.)لخا...الوقود الكهرباء،(تكالیف الطاقة .ب
.واإلدامةتكالیف الصیانة . جـ
.الخ...تكالیف النقل، الدعایة، المطبوعات، القرطاسیة،. د
الحریقمعدات مكافحةإدامةعلى المختبرات، الضرائب والتامین، أخرىمصاریف . هـ

.الخ... 

-:تقدیر الكلفة للمشاریع الصناعیة
-:إلىنقسم الكلفة الكلیة للمشاریع الصناعیة ت

Fixed(الكلفـة الثابتـة .١ Cost:(- تتـأثروال اإلنتـاجوهـي الكلفـة الغیـر مرتبطـة بمعـدل
.والمعداتواألجهزةاألرضبه، مثل ثمن 

Direct(المباشرة أوالكلفة المتغیرة .٢ Cost:(-ًمباشراًوهي الكلفة التي ترتبط ارتباطا
.العمالوأجورالخام والطاقة ةاألولیبه مثل كلفة المواد وتتأثراإلنتاجبمعدل 
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Total Cost = Fixed Cost + Direct Cost

-:العوامل المؤثرة على ربحیة المشروع الصناعي
.هي القدرة على تحقیق العائدات-:الربحیة

-:مشروع صناعي هيأوثمارمن العوامل المؤثرة على تحدید ربحیة أي است
.الضرائب والتامین.١
المــــشروع ومــــا یتوقــــع لهــــا إنــــشاءســــعر الفائــــدة للبنــــك فــــي لحظــــة وهــــو -:قیمــــة النقــــد.٢

.ًامستقبلی
ومخـــاطر صـــناعیة مثـــل األســـواقوتـــشمل مخـــاطر اقتـــصادیة مثـــل كـــساد -:المخــاطر.٣

.الخ...انفجار أوحریق إلىتعرض المنشأ 
والمعـــدات بمـــرور الــــزمن األجهـــزةالـــنقص الحاصـــل لقیمـــة -:قیمـــة التقـــادم واالنـــدثار.٤

ـــاوي والمیكـــانیكيالتآكـــلهـــا ام وحـــدوث فیبـــسبب االســـتخد ـــة أو. الكیمی ظهـــور تكنلوجی
.وبكلفة اقلأفضلوالمعدات تعطي منتوج لألجهزةجدیدة متقدمة 

-:)األفضلالتصمیم (التصمیم على العملیات الصناعیة تأثیر
Optimum Design:-

ــــد للمعامــــل  ــــصناعیة یجــــب تنــــشآوالمالتــــصمیم الجی تخــــاذ فــــي اًیكــــون مدروســــاأنال
-:، ویكون على نوعینًواقتصادیاًوالمعدات تشغیلیالألجهزةاألفضلاالختیار 

ومثـال علـى ذلـك . األقـلاإلجمالیـةذو الكلفـة تـصمیموهـو ال-:ًاقتـصادیااألفضلالتصمیم . ١
-:أدناهوكما موضح في الشكل األنابیبعند حساب كلفة شراء نوع معین من 
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باالختیـار ًنوعـاًكمـاإنتـاجأفـضلالـذي یعطـي التـصمیموهـو -:ًتـشغیلیالاألفـضالتصمیم . ٢
فــي بــین وكمــا م.المناســب للظــروف التــشغیلیة مــن ضــغط ودرجــة حــرارة وعوامــل مــساعدة

322-:أدناهالشكل  SOO
2
1SO 

-:االعتبارات العامة لعملیة التصمیم
وكــذلك واإلنتــاجربحیــة الــصناعي تــؤثر علــى الي التــصمیم للمنــشأهنــاك عــدة عوامــل فــ

-:استمرار العملیة الصناعیة وهي
-:ویتم اختیار موقع المصنع وفق الشروط التالیة-:موقع المصنع. ١

.)األولیةالمواد (قرب مواد الخام . أ
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.األسواققرب . ب
.توفر الطاقةأماكنقرب . جـ
.قرب مصادر المیاه. د
.العاملةاألیديتوفر أماكنقرب . هـ
.قرب طرق مواصالت جیدة. و
.سهل التخلص من النفایات الصناعیةیأماكنفي .ز
.الخ...ثیر المناخ والریاح والفیضانات أمالحظة ت. ح
.المصنع علیهاإنشاءطبیعة التربة التي سیتم . ط

ومواقـــع أمـــاكنهـــو تحدیـــد وتثبیـــت یقـــصد بتخطـــیط المـــصنع؛-:تخطـــیط وتنظـــیم المـــصنع. ٢
-:فة داخل الموقع مع مالحظة ما یليالوحدات الصناعیة المختل

.تتابع الوحدات الصناعیة مع مالحظة احتمالیة التوسع والتطور. أ
یــؤمن التكامــل بــین الوحــدات أویكــون التخطــیط للمــصنع بالــشكل الــذي یــؤدي أنیجــب . ب

.المختلفةالصناعیة 
األمنیـةمـع االعتبـارات ًمنطبقـاأوًالمعمـل منـسجماأویكون التخطیط للمصنع أنیجب . جـ

.الرئیسةاإلنتاجن خطوط عالوحدات الصناعیة الخطرة إبعادوالصحیة، بحیث یتم 
ــــسمح . د ــــث ی ــــسهولة بحی ــــة وال ــــي بأعمــــالیكــــون التخطــــیط مــــن المرون التحــــویر والتوســــع ف

.یةالعملیات الصناع

معمل مخازن تستخدم في خـزن المـواد الخـام أوتكون في أي مصنع أنیجب -:المخازن. ٣
.والمواد الوسطیة وخزن المنتوج النهائي وكذلك مخازن النفایات

.طرق نقل وتداول المواد. ٤
.طرق التخلص من النفایات الصناعیة. ٥
.واإلدامةالصیانة أعمال. ٦
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-:الصناعياإلنتاجفة العوامل التي تؤثر على كل
-:الصناعیة وحجم االستثمار هياإلنتاجالعوامل التي تؤثر على كلفة أهممن أن

أجنبیـةتكـون أنأمـاالمـصادر وهـذهوالمعـدات الـصناعیة األجهـزةمصادر الحصول علـى . ١
.محلیةأومستوردة 

.األسعارالتذبذب في . ٢
.)العاملةاألیدي(العمالأجور. ٣
.مینأائب والتالضر. ٤
.اإلنتاجزمن التشغیل ومعدل . ٥
).والمعدات وكثرة االستخدام لهازةاألجهبسبب قدم اإلنتاجثر معدل تأ(التقادم واالندثار . ٦

ضل هـــو الـــذي یحقـــق الـــربح المفـــاإلنتـــاجحیـــث یكـــون معـــدل ســـفلألاالحـــظ المخطـــط 
.بكلفة اقل

اإلنتاجكلفة 

الخسارة

الربح

جملة 
المبیعات

كلیة      كلفة الال
المتغیرة+ الثابتة = 

ثابتةكلفة الال

نقطة التعادلاإلنتاجمعدل 

A B (O. P.)
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-:ات الصناعیةوالمعداألجهزةتقدیر كلفة شراء 
المـشروع إنـشاءأوتمثل اكبر نسبة مؤویـة مـن كلفـة االسـتثمار أوهذه الكلفة تعتبر نإ

فـي الحـسابات الخاصـة كأسـاسذلك تؤخـذ عـادةل). ةأالمنشأوالمصنع أوالمعمل (الصناعي 
أقـــسامثالثـــة إلـــىوهـــذه الكلفـــة تقـــسم . المـــستثمرة لكـــل عملیـــة صـــناعیةاألمـــوالبتقـــدیر رؤوس 

-:هي
.أجهزة ومعدات التصنیع للمنتجكلفة.١
.مكان التصنیعإلىتخزینها أماكنالخام مناألولیةجهزة ومعدات النقل للمواد أكلفة .٢
ـــتج مـــن مكـــان أكلفـــة .٣ ومواقـــع أمـــاكنإلـــىتـــصنیع والاإلنتـــاججهـــزة ومعـــدات نقـــل المن

.التصریف

-:ر هيوالمعدات فهنالك ثالثة مصادجهزةمعرفة ثمن وقیمة هذه األأما
.من الشركات المصنعة مباشرة.أ

.من خالل طرحها في مناقصة.ب
ى أجهـزة قدیمـة مماثلـة أي بواسطة قیـاس الـثمن علـ-:أتباع طرق تقدیر الثمن بالقیاس. جـ

-:وذلك باستخدام القانون التالي،لها في السعة والصفات

× ) B(ثمن الجهاز ) = A(ثمن الجهاز 
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