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 دراسة جدوى أولية "استرشاديه" إلنشاء مصنع خرطوم الكهرباء. 

               البالستيكمقدمة من شركة الجبر لتوريد ماكينات  

مة عن جدوى المشروع واحتياج السوق:  -مقد ِّ

 خراطيم الكهرباء إنشاء مصنع إلنتاج   يزيد الطلب في اآلونة األخيرة على المنتجات التي تخدم قطاع التشييد والبناء, لذلك يعتبر

مصنع خراطيم الكهرباء إلي تحقيق االكتفاء الذاتي  من الفرص االستثمارية الجيدة التي تحقق عوائد اقتصادية مرضية، ويهدف 

من هذا المنتج، كما يهدف إلي تشغيل األيدي العاملة وتحسين مستواهم االقتصادي واالجتماعي، وتحقيق مستوي جودة عالي  

ن المشروع من الحصول علي حصته المستهدفة، والمساه مة في  لمنتجات المصنع، والمحافظة على مستوى أسعار منافس يمك ِّ

 واستخدام أحدث األساليب في مجال صناعتها.  تغطية جزء من الطلب المتزايد علي هذا المنتج

من المشاريع الواعدة ذات التسويق والربح الجيد، مع الوضع في االعتبار    -بإذن هللا    –وعليه فإن إقامة مثل هذا المشروع يعتبر  

المنافسة على مستوى السوق المحلي واإلقليمي، وعمل الدعاية الالزمة    مراعاة جودة المنتج وضبط السعر ليتمكن المستثمر من

لترويج المنتج، فإن هذا المنتج نظرا لسهولة تصنيعه فإن إنتاجه منتشر جدا بين مستثمرين صغار وكبار، مما يجعل المنافسة فيه  

 على قدم وساق. 

 -الخامات المستخدمة، والمنتج النهائي:

إن خام البولي إيثيلين هو األنسب لصناعة خراطيم الكهرباء، ويتوفر هذا الخام في السوق المحلي كخام صافي وخام كسر )معاد 

التدوير(، ويتغير سعره تبعا لجودته، كما أن جودة الخام المستخدم تتحكم في جودة المنتج، فهناك من يستخدم الخام البيور أو  

نهما، وأيضا فإن سمك الخرطوم يتحكم في جودته، ونفضل وننصح بالجودة األعلى في الخام، ألن الكسر، أو يقوم بالتخليط بي

 فروق األسعار ستكون بسيطة، وعلى كل حال فإن لكل جودة زبون وعميل.

رطوم  وال تختلف كثيرا أشكال هذا المنتج، فباإلضافة إلى هذه الخراطيم التقليدية المعروفة والمطلوبة فهناك ما يسمى بالخ

السوسته، المستخدم لنفس الغرض، وفي هذه الخراطيم المشهورة باللون األحمر أو البرتقالي فإن السماكة تختلف حسب الطلب  

ملم، ويعبر التجار عن هذا المنتج باللفة والمتر،  20و  16ورغبة العميل، وكذلك يختلف القطر حسب المقاس المطلوب بين  

ر"،  ولكن المستثمر يهتم بمعرفة وزن المنتج ليتمكن من حساب هامش الربح بصورة أدق، وألن مت  40ويكون طول اللفة تقريبا "

 كجم حسب سماكة الخرطوم.  4إلى   2البيع يكون أحيانا بالوزن، ومتوسط وزن اللفة يكون من 

ج ،   22000~20000ا"؛ من وبالنسبة لسعر الخام فإنه متغير تبعا لألسعار العالمية، ويتراوح سعر الطن الخام الجديد "حالي 

ج، مع العلم أنه في وقت إنشاء هذه الدراسة فإن أسعار الخامات سريعة التغير   16000حتى    13000والخام الكسر يتراوح من  

نظرا للظروف الراهنة، وارتباطها باألسعار العالمية للنفط، فالسعر الحالي منخفض بالنسبة للسعر سابقا، وال يستطيع أحد التكهن 

أي مدى ستكون أسعار خامات البالستيك، فيجب التنبه لهذا حتى ال يكون هناك خلل في الحسابات المالية التي سيبني عليها    إلى

 المستثمر قراراته. 



 

 

 

 -الدراسة الفنية:

 الموقع والكهرباء الالزمة إلنشاء المشروع:

 .ومقر إداري, وتخزين الخامات والمنتجمتر، مجهزة لخط االنتاج  400يتطلب المشروع توفر متوسط مساحة   -أ

 . kw100  فاز مناسب للقدرة المطلوبة لتشغيل اآلالت، والتي متوسطها 3خط كهرباء  -ب

 -:أجزاء خط االنتاج المقدم من شركة الجبر

 .كجم في اليوم1500، بقوة  (خرطوم)خط اإلكسترودر كامل لتحويل الخام بالبثق إلى أنبوب  -1

 . المنتج على بكرماكينة سحب ولف  -2

 .آلة الطباعة -3

 .كسارة الهالك إلعادة استخدامه واالستفادة منه مرة أخرى  -4

تقوم شركة الجبر بتوريد جميع ما يحتاجه خط اإلنتاج من شلرات التبريد أو دوائر المياه المغلقة، وضواغط الهواء، وطلمبات  •

 .الفاكيوم وغير ذلك

 -:ل المصنع، مع ذكر متوسط المرتباتالعمالة الفنية واإلدارية المطلوبة  لتشغي 

 

 7000 7000 1 مدير ومحاسب المصنع  

 9000 4500 2 مندوب مبيعات 

 9000 4500 2 فنيين  

 12000 3000 4 عمال 

 37000 مجموع المرتبات  

 .هذا التحديد مرجعه إلى المستثمر، وكذلك المرتبات والعموالت، والمذكور إرشادي فقط •

 

 



 

 

 -يتم هنا حساب التكاليف، بقيمة تقريبية:و ؛ الماليةالدراسة 

: مثل رسوم التراخيص والتسجيل، وثمن شراء اآلالت والمعدات، وهذه الدراسة مقدمة على  رأس المال والتكاليف األساسية  -1

  أساس عدم شراء الموقع وإنما استئجاره. 

 ( ج 40000= )رسوم التراخيص والتسجيل والتركيب   -

 (. م.ج 500000= )ذكور أعاله كامال ثمن الخط الم -

 

 :  تكاليف التشغيل -2

 مثل المرتبات واإليجارات وتكاليف النقل، والكهرباء وثمن المواد الخام... إلخ، خالل شهر عمل. 

 .وهذه التكاليف خاضعة لظروف المالك وإدارته للمشروع، والمذكور هو الوضع السائد ▪

 تكاليف تشغيل المشروع )المصروف( خالل شهر عمل مستقر

 بيــــــــــــــــــان 
المبلغ 

 المصروف
 ملحوظة 

   37000 إجمالي المرتبات

   10000 إيجار موقع

   5000 نقل وتوزيع 

   6000 الكهرباء والفواتير

يوم عمل   20طن في  25على اعتبار استهالك  475000 للطن   19000قيمة الخام المستهلك في الشهر بمتوسط سعر 

 والتخليط في الخامات

   2000 إهالك آالت ونثريات 

   3000 طباعة  وتغليف ولون 

   538000 اإلجمالي

 

 . التخليط بين البيور والكسرسعر الخام الذي تم احتسابه هو متوسط السعر حال  •



 

 

على موضوع الهالك من الخام، ألن الخط شامل إعادة تكسير هذا الهالك  " االسترشادية"لم يتم التدقيق في هذه الدراسة  •

ماستر باتش للتلوين، فغالبا ما يكون وزن الخام الناتج مساوِّ تقريبا لوزن الخام  % 1واستخدامه، وكذلك يضاف نسبة 

 .للتصنيعالداخل 

في اليوم، على أساس شهر من ضمن "  كجم  1250"طن منتج، بمعدل  25وتم احتساب متوسط الحد االنتاجي، طاقة إنتاج   •

 . يوم عمل، ويبقى اإلنتاج الفعلي هو الحكم في ذلك 20الشهور، 

 . ءة اإلنتاجيةيوضع في االعتبار تغير ظروف العمل من طوارئ وصيانات وغيره، وقدرة إدارة المصنع في رفع الكفا  •

   -حساب األرباح:

سعر بيع الطن المنتج من الخراطيم يتراوح من    أقل عند الحصول على عينة من السوق لنجعلها مثاال للحساب، فإن  •

ألف جنيه، حسب السماكة وجودة الخام، ومن خالل حسابات بعض المستثمرين فإن الفارق بين سعر   31إلى   26

 .آالف جنيه، قبل حساب التكاليف والمصاريف 7شراء الخام وسعر البيع متوسطه 

ن  آالف جنيه بي   7ألف للطن المنتج، بفارق    26وسيتم في هذه الدراسة الحساب على أقل فارق ممكن، وهو سعر بيع   •

 .سعر البيع والشراء

 

=  على اعتبار بيع كل هذا اإلنتاج  طن، و  25يوم عمل واستهالك    20  ولحساب إجمالي الدخل تقريبا خالل شهر مستقر •

 م .ج 650000( = 26000* طن  25)

 م .ج  538000=   خالل شهر مستقروالمصروف اإلجمالي  •

              ج.م( 112000)=   538000 -  650000المصاريف =  –الربح الصافي = إجمالي الدخل  

 ويعتمد هذا الربح على قدرة المستثمر على تسويق كامل اإلنتاج، والمنافسة السوقية سعرا وجودة.  

 

الرأسمالية والتي يعتمد عليها المستثمر في معرفة الفترة التي   الموازنة  وهي من وسائل: حساب فترة االسترداد -

حتى يسترد المال المدفوع في البداية، ويحدد المستثمر ما إذا كانت هذه الفترة تتناسب مع خططه أم ال،   المشروع يقضيها 

الخارجة للسنوات القادمة للمشروع، وبالتالي وبعملية حسابية  الداخلة و ويتوصل إليها عن طريق حساب التدفقات المالية

 .بسيطة يتم معرفة استرداد رأس المال

 

مع بداية العام   -بإذن هللا-أشهر في ضبط العمل، فإن رأس المال يسترد   6ولو فرضنا أن المستثمر سيقضي   •

 .الثاني للمشروع

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9


 

 

والشركة    .ين واضطرابات السوق، وكل ما يمكن أن يؤدي إلى تغيير الربح المتوقعيرجى مراعاة تغيرات أسعار الخامات، وتحك مات المنافس •

 . غير مسؤولة عن التغيرات الجذرية في أسعار الخامات واإلضافات، وسعر البيع

 

 . ويشرفنا التعامل معكم، ونزداد ثقة بكمهذه الدراسة مقدمة من شركة الجبر لتوريد ماكينات البالستيك والمطاط واحتياجات التصنيع، ونسعد بتواصلكم 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


