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"PVC" أنابيب مصنع لنشاء "استرشاديه" أولية جدوى دراسة
الالستيك ماكينات لتوريد الجار شركة من مقدمة

المشروع-: إنشاء ميزات

التي الصناعات على الطلب زيادة الي أدى مما كبيرة, عمرانية نهضة لوجود نظرا االستمرارية بالزيادة "PVC كلورايد" فينيل البولي أنابيب منتجات على الطلب يتميز
بالمشراعات مقارنة مرتفعة اقتصادية عوائد تحقق التي الكبيرة الستثمارية الفرص من PVC أنابيب لنتاج مصنع إنشاء يعتبر لذلك االبناء, التشييد قطاع تخدم

. الخرى

مستوي اتحقيق االجتماعي, القتصادي مستواهم اتحسين العاملة اليدي تشغيل إلي يهدف كما المنتج, هذا من الذاتي الكتفاء تحقيق إلي المصنع هذا إنشاء ايهدف
الطلب من جزء تغطية في المساهمة اكذلك المستهدفة, حصته علي الحصول من المشراع ن يمّكك منافس أسعار مستوى على االمحافظة المصنع, لمنتجات عالي جودة

صناعتها. مجال في الساليب أحدث ااستخدام PVC مواسير علي المتزايد

التصنيع ومعلومات الفنية الدراسة

النهائي:- شكلها في لتكون مراحل ثلثة PVC الـ أنابيب اإنتاج تصنيع يتطلب النتاج: مراحل

اصهرة1- الخرى, المكونات مع كلورايد فينيل البولي مسحوق اخلط إدخال المرحلة هذه في ايتم "إكسترادر", البثق آلة عن عبارة اهي التسخين: مرحلة
للتشكيل. قابلة عجينة الي اتحويلة

النهائي.2- شكلها النابيب لتأخذ بالماء, التبريد يتم ثم معينة, ااحجام اقطار لها معايرة قوالب على بالعتماد التشكيل فيها ايتم والتاريد؛ التشكيل مرحلة
هذه3- اخلل العميل, رغبة حسب ,أا غالبا م( 6( ثابتة بأطوال تقطيعها ثم امن جرار بواسطة تبريدها بعد النابيب سحب يتم افيها والقطع: الشد مرحلة

الغرض. لهذا مخصصة طابعة بواسطة عليها الشركة ااسم النابيب مواصفات طباعة يتم المرحلة
.مخصوصة بقوالب حقن ماكينة طريق عن والوالت: القطع لنتاج

التصنيع-: عملية في الداخلة الخامات

التصنيع.1- في الساسية البلستيكية المادة اهو , "pvc/ K كلورايد"67 فينيل الاولي
ج.م(. 30000( بتكلفة pvc الــ من %75 نحتاج النابيب من طن ,النتاج ج.م( 42000~39000( تقريبا الطن سعر امتوسط

)1300ج.م(.2- حوالي الكالسيوم كربونات طن سعر امتوسط " heavy Caco3" الكالسيوم كربونات
المنتج. جودة على تؤثر زيادتها لن معين لضبط ,اتحتاج ج.م( 325( بتكلفة %25 تقريبية بنسبة اتضاف

الطلب-3- حال المنتج لتبييض قليلة بكميات ايستخدم )تايتينيوم( - "stabilize" )استبليزر( حراري مثات أخرى؛ إضافات
)باادر(. المطلوب اللون قليلة- بكميات ,ايضاف استخدامه عند الفلر من الماكينة على للحفاظ أاكتال( )داي " wax شمع"

%25( فينيل(+ بولي %75 أنابيب؛( طن لنتاج إجمال ,فالمطلوب )600ج.م(. تقريبا واللون= والشمع والتايتينيوم المثات من الطن تكلفة امتوسط
. 31900ج.م تقرياا = 600 + 325 + 3000 = أخرى( إضافات )600ج.م كربونات(+

االدالية.- المحلية الصحية, بالرشادات اللتزام الضافات هذه كمية في ايراعى
ج.م(.- 39000( تقريبا = الوصلت لنتاج PVC حبيبات خام سعر
في- خلل هناك يكون ل حتى لذلك التناه ،فيجب الراهنة للظروف نظرا الفترات هذه جدا التغير سريعة الخامات أسعار أن العلم ويرجى

قراراته. المستثمر عليها ياني التي الحسابات



للمصنع: اللزمة والمعدات الدوات

طباعة. ماكينة -3 اخلط. تكسير ماكينة -2 مكوناتة. بجميع PVC مواسير انتاج خط -1
بالوصلت. الخاصة التشكيل اصطمبات من عدد -5 200كجم/الساعة. طاقة بمتوسط حقن ماكينتي -4

كمبراسر..... العميل, رغبة حسب تبريد أبراج أا شلرات ثلجة, مثل.. أخرى, معدات -6

المتر:- سعر ومتوسط )أنابيب( النهائي المنتج من لعينة الفنية بالمواافات جدول
الشركات. بين لختلفه حساب لي مقياسا ليس هنا والسعر التصنيع، شركات بين الوزن في الفروق ويراعى

ملم بالــ الماسورة قطر
والاواة

زنة
الواحدة

بالكيلوجرام

متوسط
سعر
نأخذالمتر خللها امن المحلي, السوق في متداالة قياسات هذه

إنتاج أا أخرى قياسات إنتاج تم فلو المشراع, ربح متوسط
المذكور من أعلى شك ل فيها فالربح الطبقات, متعددة ماسورة
الجار شركة من توريده المراد النتاج ,وخط الدراسة هذه في

القياسات كافة بإنتاج يقوم

"1.5 – 483.230
"2 – 63438
"3 – 906.545
"4 – 1108.565
"6 – 16014110
"8 – 20023215

الوالت. "لاعض" السعر ومتوسط بموااافات جدول
الشركات. بين لختلفه حساب لي مقياسا ليس هنا والسعر الوالت، لهذه متعددة وقياسات كثيرة أشكال وهناك

"75"63"50"32القياس/القياس
90 5141930كوع

ج.م 90 7172741.5مشترك
910.516.523جلاة
8.591321طاه

"1.5النوع/القياس
×48

75 ×
63

75 ×
50

90 ×
50

90 مخفض 19414069مشترك
ج.م

مخفض 1312بوش
الربح.- متوسط لمعرفة الناتج بالوزن الوصلت احتساب هنا سيتم



المشروع: لنشاء اللزمة والكهرباء الموقع

إدارية.1- امكاتب استراحة امقر االمنتج, الخامات اتخزين النتاج لخطوط مجهزة 1000م, مساحة توفر المشراع يتطلب
-2.kw 300 متوسطها االتي االت, لتشغيل المطلوبة للقدرة مناسب فاز 3 كهرباء خط

والجور المالية الدراسة

التكاليف-: حساب

االمعدات.....1- االت شراء اثمن االتسجيل, التراخيص رسوم مثل الساسية: والتكاليف المال رأس
الساسية والتكاليف المال رأس

ج.مالقيمة$بــيــان ملحظةالقيمة
التراخيص 500080000رسوم

300كجم/س 50-160ملم طاقات pvcخلط1900003040000خط 2 اعدد بالسوكت
400طن حقن 945001512000ماكينة
650طن حقن 1415002264000ماكينة
تشكيل قالب القالب5750009200000عدد41 حجم حسب السعار متفااتة
والجمارك 20000320000الشحن
الجمالي المال 102600016416000رأس

التكاليف2 اهذه عمل, شهر خلل إلخ, الخام... المواد اثمن االكهرباء النقل, اتكاليف االيجارات المرتبات مثل التشغيل: تكاليف -
السائد. الوضع هو االمذكور للمشراع, اإدارته المالك لظراف خاضعة

بالجنيه التقريبية والمرتبات والدارية، الفنية العمالة

المرتبعددبـــيــــــــــــــان الجماليمتوسط

المصنع 11200012000مدير

2600012000محاسب

مبيعات 2600012000مندوب

مشتريات 170007000مندوب



الماكينة مع التعامل في خبرة ذوي 2600012000فنيين

المصنع أعمال كافة على موزعين 7400028000عمال

للموقع 140004000أمن

مخزن 140004000أمين

ج.م الـــمــرتبــــــات 91000مجمـــوع

المرتاات- بعض على عمولة يضاف قد

الشهر. في عمل يوم 26 ا يوميا ساعة 22 بمعدل إنتاج اسنفترض التشغيل: تكاليف إجمالي
للطن. ج.م( 39000( تقريبية اتكلفة اصلت )22طن( ا للطن/ ج.م( 31900( تقريبية اتكلفة ألنابيب, طن( 110( إنتاج طاقة بمتوسط

المصري شهرمستقربالجنيه خلل )المصروف( المشروع تشغيل تكاليف
المالغبيــــــــــــــــــان

ملحوظةالمصروف

المرتاات 91000إجمالي

موقع 75000إيجار

وتوزيع 20000نقل

والفواتير الستهلك85000الكهرباء شرائح حسب متغيره وهي

للطن 31900 بسعر الشهر خلل للنابيب المستهلك الخام الشهر3509000قيمة في طن 95 إنتاج بمتوسط

مادئيا طن 17 وإنتاج حاياات pvc23500 بسعر للقطع المستهلك الخام الشهر858000قيمة في طن 17 إنتاج بمتوسط

وتغليف 2000تعائة

للماكينات الحسابي سنوات250000الهلك 5 على موزع

ونثريات 5000تأمينات

المصروف ج.م4895000إجمالي

الرباح. حساب -3

للتصنيع.- الداخل الخام من %5 الهالك إخراج بعد طن, 105 = المواسير من النتاج وزن إجمالي
للتصنيع.- الداخل الخام من %3 الهالك إخراج بعد طن, 21.5 = والوالت القطع من النتاج وزن إجمالي
ج.م- 40500 = المواسير من المااع الطن سعر متوسط السعار لاعض الستقراء خلل من
ج.م- 50500 = القطع من المااع الطن سعر متوسط



هو هنا المذكور والسعر السوق، سعر ومراعاة الخام، سعره أال أساس على سعره وضاط المنتج وزن خلل من المصانع أرباب يعرفه التسعير هذا
الدقيق. السعر لضاط تصنيعه المراد المنتج وقياس ونوع جودة مراعاة فيرجى لخرى، شركة من يختلف وربما المتوسط،

مستقر: شهر خلل المااع المنتج قيمة حساب

الدخل وإجمالي المباع المنتج قيمة حساب
بالطنالصنف الطنالوزن الجماليسعر
اسير 105405004252500مو
21.5505001085750وصلت

الدخل" "إجمالي المباع المنتج 5338250قيمة

ج.م الربــــــــــــــــــح اافي حساب
الربحالمصروفالدخل

53382504895000443250
الربح.- إلى يضاف أنه مع الهالك قيمة حساب تلشي هنا تم وقد النتاج، كامل بيع اعتاار على وهذا

التي- الفترة معرفة في المستثمر عليها يعتمد االتي الرأسمالية الموازنة اسائل من :اهي السترداد فترة حساب
ل, أم خططه مع تتناسب الفترة هذه كانت إذا ما المستثمر ايحدد البداية, في المدفوع المال يسترد حتى المشراع يقضيها
حسابية ابعملية ابالتالي للمشراع, القادمة للسنوات االخارجة الداخلة المالية التدفقات حساب طريق عن إليها ايتوصل

الربح. صافي من المال رأس استرداد معرفة يتم بسيطة
.المتوقع الربح تغيير إلى يؤدي أن يمكن ما وكل السوق، واضطرابات المنافسين وتحككمات الخامات، أسعار تغيرات مراعاة يرجى
.المشروع ربحية لقياس كنموذج فقط مقدمة وهي استرشادية، لية أوك تعتار الدراسة هذه

الايع. وسعر والضافات، الخامات أسعار في الجذرية التغيرات عن مسؤولة غير والشركة

بكم. ثقة ونزداد معكم، التعامل ويشرفنا بتواالكم ونسعد التصنيع، واحتياجات والمطاط الالستيك ماكينات لتوريد الجار شركة من مقدمة الدراسة هذه

العام المدير
الجار علء م.
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