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الكثافة.. عالي إيثيلين البولي أنابيب إنتاج لمشروع "استرشادية" أولية جدوى دراسة

البلستيك. ماكينات لتوريد الجبر شركة من مقدمة

إيثيلين-: البولي "مواسير" أنابيب مصنع إنشاء جدوى

المنتجات من أنها خصوصا واسع، نطاق على مطلوب استخدامها يجعل إيثيلين البولي مواسير استخدام وفاعلية جودة إن
المواسير على المتزايد الطلب من جزء تغطية في يساهم المشروع هذا إنشاء فإن ولهذا المعمارية، بالمنشئات المرتبطة

ويزيد فيزيائية، وخواص صحية مزايا من به تتمتع لما المستمرة بالزيادة يتميز المواسير هذه على الطلب ان كما البلستيكية،
. والبناء التشييد قطاع في والنمو العمرانية والطفرة السكانية للزيادة نظرا عليها الطلب

باستمرار، يزيد عليها والطلب الواسعة، المجالت من " " HDPEإيثيلين البولي مواسير تسويق مجال فيعتبر هنا ومن
العاملة اليدي تشغيل إلي يهدف كما السوق، احتياجات تلبي بكميات المواسير هذه توفير إلى المشروع هذا إنشاء ويهدف

في المنتج تواجد يضمن منافس لسعر والوصول للمنتج، عالي جودة مستوي وتحقيق والقتصادي، المعيشي مستواهم وتحسين
التسويقية. الساحة

الجيدة المنافسة من المستثمر ليتمكن المنافس، والسعر الجودة بضبط بالغ اهتمام يتطلب المصنع هذا إنشاء بأن العلم ويجب
ارتفاعا البيع سعر على تؤثر لنها الخامات أسعار تغير مراعاة ويجب والدولية، المحلية السوق في النتشار وسرعة

وانخفاضا.

الفنية-: الدراسة

إيثيلين: البولي مواسير إنتاج مراحل

المطلوب،1- اللون مع إيثيلين البولي حبيبات وخلط إدخال المرحلة هذه في ويتم "اكسترودر" التسخين: مرحلة
وأحجام اقطار لها معايرة "قوالب" اسطمبات على بالعتماد تشكيلها ويتم للتشكيل، قابلة عجينة الي وتحويلة وصهرة

معينة.
النهائي2- شكلها الماسورة لتأخذ بالماء، التبريد مرحلة تأتي الولي المرحلة من النتهاء بعد والتبريد: المعايرة مرحلة

. المعروف حجمها الماسورة لتعطي خاصة قوالب طريق عن
على3- مختلفة لطوال تقطيعها ثم ومن معين، شدداد بواسطة تبريدها بعد المواسير سحب يتم وفيها السحب: مرحلة

مواصفات طباعة يتم المرحلة هذه وخلل متر"، 6" أو متر" 4" هو محليا الثابت والطول العميل، رغبة حسب
الغرض. لهذا مخصصة طابعة بواسطة عليها الشركة واسم الماسورة



التصنيع: عملية في الداخلة الخامات

الطن1- سعر ومتوسط التصنيع، في الساسية البلستيكية المادة وهو ،) )HDPEالكثافة عالي إيثيلين البولي حبيبات
ج.م(. 32000( تقريبا

فقط.2- اللون من كجم 15~10 من يقرب ما الطن ويستهلك الرغبة، حسب ويضاف باتش" "ماستر ملونة، مادة
الخامات أسعار أن العلم ويجب لخر، مورد ومن لخر، وقت من والضافات الخامات أسعار تغير يراعى

القادمة، الفترات خلل جذريا السعار لتغير والحتمالت الخطط وضع فيجب الفترات، هذه جدا مضطربة
المشروع. جدوى لقياس فقط استرشادية أولية الدراسة وهذه

المشروع: لنشاء اللزمة والكهرباء الموقع
كهرباء وخط مناسب، إداري ومقر الخامات، وتخزين النتاج لخط مجهزة مربع(، متر مساحة800( توفر المشروع يتطلب

.300kw متوسطها والتي اللت، لتشغيل المطلوبة للقدرة مناسب فاز 3

والجور- المالية -الدراسة

السوق" وتقلبات السعار اختلف ويراعى تقريبي، بشكل تذكر الرقام -:"بعض التكاليف حساب
والمعدات...إلخ1- اللت شراء وثمن والتسجيل، التراخيص رسوم مثل الساسية: والتكاليف المال رأس

بالدولر الساسية والتكاليف المال رأس
ملحظةالقيمةبــيــان

التراخيص 5000رسوم
شركة من المقدم النتاج خط

315MM-280-380KG/h-18000063الجبر

مخصصة 10000طابعة
الجمركي 28000التخليص
الجمالي المال رأس

$223000بالدولر

بالجنيه المال رأس
ج.م3568000المصري



عمل،2- شهر خلل إلخ، الخام... المواد وثمن والكهرباء النقل، وتكاليف واليجارات المرتبات مثل التشغيل: تكاليف
السائد. الوضع هو والمذكور للمشروع، وإدارته المالك لظروف خاضعة التكاليف وهذه

التقريبة والمرتبات والدارية، الفنية العمالة

بـــيــــــــــــــان
ع
د
د

متوسط
الجماليالمرتب

المصنع 11000010000مدير
160006000محاسب

مبيعات 2600012000مندوب
مشتريات 170007000مندوب

مع التعامل في خبرة ذوي فنيين
2500010000الماكينة

أعمال كافة على موزعين عمال
6350021000المصنع

مخزن 235007000أمين

الـــمــرتبــــــات 73000مجمـــوع

التشغيل-:- تكاليف إجمالي
الخام تكلفة ومتوسط طن، 120 إنتاج بمتوسط الشهر في يوم 26 و يوميا، ساعة بمعدل22 إنتاج هنا وسنفترض

ج.م(، = المواسير32000( من طن لنتاج

مستقر عمل شهر خلل )المصروف( المشروع تشغيل تكاليف

المبلغبيــــــــــــــــــان
ملحوظةالمصروف

المرتبات 73000إجمالي
موقع 65000إيجار
وتوزيع 25000نقل

والفواتير 60000الكهرباء

32000 بسعر الشهر خلل المستهلك الخام قيمة
للطن إنتاج3840000ج.م بمعدل

طن 120

الحسابي 50000الالك
ونثريات 5000تأمينات

المصروف 4118000إجمالي
السوق" وتقلبات السعار اختلف ويراعى تقريبي، بشكل تذكر الرقام "بعض



الربح-:3- حساب
هذه في المذكورة القيم عن اختلفات عنها ينشأ اضطرابات وأي المنافسين، وتحكمات السعار تقلبات مراعاة يجب

الدراسة.
ثم مصروفاته، كامل الخام الطن بتحميل المستثمر قيام على أساسا يعتمد إيثيلين، البولي مواسير بيع سعر تحديد إن

السوق. أسعار ومراعاة الربح، إضافة
أقل أن وجد مشابهة، مواسير منتجات وكذلك الكثافة، عالي إيثيلين البولي مواسير منتج من عينة على وبالحصول

ج.م. = تقريبا39000 المنتج الطن بيع سعر متوسط
.البيع سعر في يؤثر المنافسين وتحكم الخامات سعر اضطرابات أن إلى التنبه ويرجى

طن(.- 110( الهالك= إخراج بعد والفعلي "120" = الشهر خلل النتاج إجمالي
39000ج.م- منتج= طن بيع ثمن
ج.م(- 4290000 ( =39000× طن 110 الشهر= خلل المباع المنتج قيمة "الدخل"= إجمالي
ج.م)- = ) 4118000 الشهر خلل الجمالي المصروف

) ج.م 172000 ( =4118000 – = المصاريف4290000 – الدخل إجمالي = الصافي الربح

التي الفترة معرفة في المستثمر عليها يعتمد والتي الرأسمالية الموازنة وسائل من وهي السترداد: فترة حساب
ل، أم خططه مع تتناسب الفترة هذه كانت إذا ما المستثمر ويحدد البداية، في المدفوع المال يسترد حتى المشروع يقضيها

بسيطة حسابية وبعملية وبالتالي للمشروع، القادمة للسنوات والخارجة الداخلة المالية التدفقات حساب طريق عن إليها ويتوصل
المال. رأس استرداد معرفة يتم

عن مسؤولة غير والشركة المتوقع. الربح تغير إلى يؤدي أن يمكن ما وكل السوق، واضطرابات المنافسين وتحككمات الخامات، أسعار تغير مراعاة يرجى
البيع. وسعر والضافات، الخامات أسعار في الجذرية التغيرات

بكم. ثقة ونزداد معكم، التعامل ويشرفنا بتواصلكم ونسعد التصنيع، واحتياجات والمطاط البلستيك ماكينات لتوريد الجبر شركة من مقدمة السترشادية الدراسة اذه

العام المدير
الجبر علء م.
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