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بالفاكيوم. تي، إي بي ألــ أطباق لنتاج جدوى دراسة

" البلستيك ماكينات لتوريد الجبر شركة من مقدمة "

التسويقي:- الجانب

ما وهذا زهيد، سعر ذات المنتجات وهذه عام، بشكل الغذائية والمنتجات السريعة الوجبات تعبئة في تي" إي ال"بي ومنتجات عبوات تستخدم
بإنتاج يسمح الجبر- شركة تقدمه -الذي النتاج خط فإن ولهذا العملء، رغبات حسب المنتج هذا أشكال وتتعدد جددا، كبير بشكل مطلوبة يجعلها

العميل. رغبة حسب الشكال، هذه من جدا كبيرة تشكيلة

ا، بإذن الرباح من بالكثير المستثمر على تعود المستهدفين العملء على وتوزيعها العبوات هذه لنتاج مصنع تأسيس فكرة فإن ذلك على وبناء
الطيران، شركات والتجزئة، الجملة قطاع )الفنادق، مثل الجاهزة، تي" إي ال"بي لعبوات والمستخدمة المستهلكة والجهات القطاعات فتتعدد
مالت المقاهي، النوادي، المطاعم، ماركت، والسوبر ماركت الهايبر المدارس، الجامعات، السفارات، البنوك، المستشفيات، – العيادات

وعبوات أطباق علي الطلب يتميز لذلك المنازل….(، في والفراد والمناسبات الحتفالت قاعات الصناعي، التغليف قطاع المخابز، الالويات،
تاقق التي الستثمارية الفرص من المشروع يعتبر لذلك لها، والمستهلكة المستخدمة القطاعات لتعدد نظرا والستمرارية بالزيادة الجاهزة "pet"

كبيرة. اقتصادية عوائد

الفنية الدراسة

المشروع: لنشاء اللزمة والكهرباء الموقع

.إدارية ومكاتب استراحة ومقر والمنتجات، الخامات وتخزين النتاج لخطوط مجهزة ، مربع 1000متر مساحة توفر المشروع يتطلب
.300KW متوسطها والتي االت، لتشغيل المطلوبة للقدرة مناسب فاز 3 كهرباء خط

الجبر:- شركة من المقدم "pet" أطباق انتاج خط أجزاء

)شيت(.1. معين بسمك رول "pet"إلى الـ خام لتاويل الساسي الخط وهو مزدوج، إكستروردر

تقطيع،2. ماكينة 2 عدد بها وملاق التشكيل، )اصطمبات( قوالب وبها والتسخين، )الشفط(، بالفاكيوم للتشكيل اوتوماتيكية ماكينة 2 عدد
التقطيع(. )هالك القص بواقي للف بكر وبها تغليفه، ليتم ومرتب مجمع المنتج لخراج سير وبها

أخرى.3. مرة الخام من الستفادة ليتم التخريز وماكينة كسارة، بمرحلتين؛ التدوير اعادة بنظام خاصة ماكينة
،)الكمبريسور( الهواء وضواغط المغلقة، المياه دوائر أو التبريد شلرات من النتاج خط ياتاجه ما جميع بتوريد الجبر شركة تقوم

ذلك. وغير الغاز وضاغط واسطوانات الفاكيوم وطلمبات

النتاج:- خط مراحل

والتسخي.- الضغط طريق عن "pet" شيت من بكر الى الخام حبيبات تاويل فيها ويتم التحويل؛ مرحلة
التشكيل.- لمرحلة ونقله مخصص، بكر على ولفها الكسترودر من الخارج اللوح تبريد فيها ويتم ؛ التبريد مرحلة
العميل.- رغبة حسب متنوعة وأحجام بأشكال وعبوات أطباق هيئة على الشيت تشكيل فيها ويتم ؛ التشكيل مرحلة
بعضها- فوق تجميعها ليتم مكانها، من وقطعها ياويها، الذي الشيت من تشكيلها تم التي والعبوات الطباق قص فيها ويتم القص؛ مرحلة

والشان. للتغليف )سير( ناقل على



يعاد- صغيرة حبيبات إلى لتاويله التخريز لكسترودر ونقله صغيره، لجزاء "pet" من الهالك تكسير فيها ويتم التدوير؛ إعادة مرحلة
العميل. رغبة حسب توريده يتم التدوير إعادة وخط التصنيع، في أخرى مرة استخدامها

سعره ومتوسط اللواح، هذه لنتاج المناسب تريفثاليت( إيثيلين )بولي )pet( "Polyethylene terephthalate" خام هو المستخد: الخام
في خلل هناك يكون ل حتى بذلك العلم فيرجى الفترات، هذه جدا مضطربة الخامات أسعار أن إلى التنبه ويرجى ج.م، )39000~36000(

قراراته. المستثمر عليها سيبني التي الحسابات

والجور المالية الدراسة

السوق" وتقلبات السعار اختلف ويراعى تقريبي، بشكل تذكر الرقام "بعض التكاليف:- حساب

والمعدات…1- االت شراء وثمن والتسجيل، التراخيص رسوم مثل الساسية: والتكاليف المال رأس

الساسية والتكاليف المال رأس
$بــيــان ج.مالقيمة ملحظةالقيمة

التراخيص 400064000رسوم
pet شيت إنتاج 400كجم/س3800006080000خط

كاملة تشكيل 2×200كجم/س5100008160000عدد2ماكينة
التشكيل قوالب من 28000448000عدد
والجمارك 20000320000الشحن
الجمالي المال 94200015072000رأس

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

بالجنيه التقريبية والمرتبات والدارية، الفنية العمالة

متوسطعددبـــيــــــــــــــان
الجماليالمرتب

المصنع 11000010000مدير
160006000محاسب

مبيعات 2600012000مندوب
الماكينة مع التعامل في خبرة ذوي 2550011000فنيين
المصنع أعمال كافة على موزعين 5400020000عمال

مخزن 140004000أمين

ج.م الـــمــرتبــــــات 63000مجمـــوع
السائد.- الوضع هو والمذكور للمستثمر خاضعة المرتبات وهذه

طن 190 تقريبي بمعدل عمل/الشهر، يوم 26 ساعة/اليوم، 22 عمل أساس على الاساب وتم التشغيل: تكاليف إجمالي
الشهر. في استهلك



المصري شهرمستقربالجنيه خلل )المصروف( المشروع تشغيل تكاليف
المبلغبيــــــــــــــــــان

ملحوظةالمصروف

المرتبات 63000إجمالي

موقع 60000إيجار

وتوزيع 20000نقل

والفواتير الستهلك70000الكهرباء شرائح حسب متغيره وهي

للطن 37000ج.م بسعر الشهر خلل المستهلك الخام الشهر5550000قيمة في طن 150 استهلك بمتوسط

وتغليف 3500تعبئة

للماكينات الحسابي سنوات250000الهلك 5 على موزع

ونثريات 3500تأمينات

المصروف ج.م6020000إجمالي

الرباح:- حساب
وزنه على الواحد المنتج سعر تقسيم طريق فعن عليها، والاساب السوق واقع من عينات على الاصول تم

مباع. كيلوجرام لكل تقريبي سعر يعطينا
بين منافسة وفيه جدا متغير السعر وهذا منتج، كيلوجرام لكل ) 41ج ( تقريبا = المصنع من البيع سعر متوسط

ذلك. مراعاة فيرجى المصانع،
.جاهز منتج طن( 152( = )%20( الهالك إخراج بعد المباع المنتج كمية
.الخامات لسعر تبعا متغير وهو )8000ج.م(، الهالك بيع سعر ومتوسط

الدخل وإجمالي المباع المنتج قيمة حساب
بالطنالصنف الطنالوزن الجماليسعر

152410006232000منتجpetجاهز
pet 388000304000هالك

الدخل" "إجمالي المباع المنتج 6536000قيمة
ج.م الربـــــــــــــــــــــح صافي حساب

الربحالمصروفالدخل
65360006020000516000

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

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

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




