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الدوالر فيلم الستيك" اأكيلس "شنط إنتلج دمشراع "استرشلدية" أادية جواى دراسة

ادالستيك. ملكينلت دتوريو ادجار شركة من مقومة

دلمشراع:- ادحلجة اموى تسويقية نظرة

لمحالت أو لمحنزمية للستخدلمات في سولء لمحنتج، هذل على لمطلب مزيادة نظرل االهحية لمالستيك وشنط أكياس لنتاج مصنع إنشاء يتحيز
وتنوع للستالك مزيادة نظرل كثيرل ولمشنط للكياس هذه على لمطلب زلد فقد لمحاضية لمسنولت والل وغيرها، ولمحطاعم ولماايارلت لمتجارية
لمصناعات من فإناا وأيضا علياا، للقاال كثرة في فريدة ميزة أعطاها للكياس هذه راص فإن وكذمك لمتسوق، على لمكثيرين وإقاال لمحنتجات

ولمتغليف. ملتعائة اامنساة للارى لمحشاريع من اكثير لمحرتاطة

لمحنافسة فإن وعليه لمجودة، ضاط ساومة واامتامي ولمساومة، ااماساطة يتحيز لمالستيكية ولمشنط للكياس هذه إنتاج اط إنشاء اأن لمعلم ويجب
ولنخفاضا، لرتفاعا لمخامات أسعار تغير مرلعاة ويجب لمحنافس، ولمسعر لمقياسية اامجودة ياتم أن لمحستثحر فعلى لمحجال، هذل في جدل عامية

لمفترلت. هذه اصوصا

النتلج:- امراحل ادفنية ادوراسة

يضاف وقد مططاطية، ذو كيس على ملاصول معينة انساة لمحرن لمنوع ويضاف للنتاج، عحلية في للساس هو إيثيلين لماومي اام يعتار ادخلملت:
لمحأكولت في تستخدم لمتي للكياس في للوميامين مادة لستخدلم وعدم لماذر يجب ومكن لمتكاميف، تقليل في رغاة للساسي، ملخام للوميامين
ملونة مولد لمحصنع يستخدم قد وكذمك لمحادة، هذه لستخدلم حال ولمدومية لمحالية لمصاية للشترلطات مرلعاة ويجب ولمطاية، لمغذلئية ولمحولد

وهذل لمايور، لمخام على مناا يضيف أو لمتدوير معادة اامات يستخدم من لمحصانع من وهناك لمعحيل، رغاة حسب لمحطلوب ااملون للكياس متلوين
لمايور، ولمخام لمححيز، ولمحنتج للعلى اامجودة وننصح لمحنتجات، اين لمسيئة ومسحعته لمصاية، للشترلطات محخامفته نظرل ناائيا، اه ينصح ل

عليه. للقاال وعدم لمرديء لمحنتج ومتفادي لمحطلوب، لمحستوى على لمحنافسة من لمحستثحر ميتحكن

لمخامات:- أسعار

أن لمعلم مع ، )$700-600( من يترلوح تدويره لمحعاد ولمخام ،)$1600-1500( إيثيلين لماومي اام سعر متوسط إن
دهذا ادتناه فيجب اانخفلضل، ارتفلعل ادسعر يتغير اقو لمرلهنة، ملظروف نظرل جدل لمتغير سريعة لمخامات أسعار

قراراته، ادمستثمر عليهل سياني ادتي ادحسلالت في خلل هنلك يكون ل حتى
.)$350( تقرياا = "لمفلر" للوميا طن وسعر
،لمحخلط لمخام من %70 و كحثال، غذلئي غير جيد محنتج للوميا من %30 إضافة لحتساب لفترلضيا هنا وسيتم

. $ 750 = أوميا 100 + اام 650 = تقرياا لمطن لنتاج تكلفة إذل؛
إنشلء جواى دمعرفة إرشلد مجرد هنل اادوارد دنفسه، ادمستثمر سيعتموهل ادتي دلنسب فعليل يخضع ادحسلب هذا

ادمشراع.



ااتجاه "لماد" طريق عن اثقاا ثم جيدل لمحولد الط ميتم لمفيلم، ماكينة قادوس في لمخام لمحولد وضع يتم النتلج: مراحل
رول، على ومفه اكر على لمحنتج ساب ويتم لمحطلوب، ولمقياس لمقطر لمخام ميأاذ لمكحاروسور اولسطة لمنفخ يتم ثم عحودي،
جاهزل لمحنتج ويكون لميد، اتشكيل يقوم لمذي لمحكاس إمى ثم وماامه، لمرول اتقطيع تقوم ولمتي لمقص محاكينة ذمك اعد نقله ميتم

مااشرة. ملتسويق

ادمشراع: لنشلء ادلزمة اادكهرالء ادموقع

لمخامات.1- وتخزين للنتاج مخط مجازة مراع، متر 500 مساحة توفر لمحشروع يتطلب
-2.kw300 متوسطاا ولمتي لالت، متشغيل لمحطلواة ملقدرة مناسب فاز 3 كارااء اط

االجور ادملدية ادوراسة
ادسوق" اتقلالت السعلر اختلف ايراعى تقرياي، اشكل تذكر ادوراسة هذه في الرقلم اعض "

إمخ- ولمحعدلت.. لالت شرلء وثحن ولمتسجيل، لمترلايص رسوم مثل السلسية: اادتكلديف ادملل رأس

ادجار: شركة من ادمقوم النتلج خط قيمة
السلسية اادتكلديف ادملل رأس

$اــيــلن ملحظةادقيمة
ادتراخيص 4000رسوم

اادمقص الدمكاس داال 55ملم ادفيلم 90kg/h-86000110ملكينة
اجملرك 20000شحن

ادتصنيع اوء خلملت 3000040مخزان طن

الجملدي ادملل 140000رأس

وهذه عحل، شار الل إمخ، لمخام... لمحولد وثحن ولمكارااء لمنقل، وتكاميف ولليجارلت لمحرتاات مثل ادتشغيل: تكلديف
لمسائد. لموضع هو ولمحذكور ملحشروع، وإدلرته لمحامك مظروف ااضعة لمتكاميف

$$ ادتقرياة اادمرتالت ادمصنع، دتشغيل ادمطلواة االدارية ادفنية ادعملدة

عواـــيــــــــــــــــلن
ادمرتبد الجملديمتوسط

احسلالت 1300300إدارة
مايعلت 1250250منواب

1200200فني
3170510عملل

مخزن 1170170أمين

ادـــمــرتــاـــلت$$ 1430مجمـــــــوع



عحل يوم 26 و يوميا عحل ساعة 22 للنتاج طاقة أن هنا وسنفترض ادشهرية؛ ادتشغيل تكلديف إجملدي
وسحكاا. للكياس حجم حسب تختلف للنتاج كحية فإن وملعلم تقرياا، لمشار في طن 65 إنتاج احتوسط

مستقر عمل شهر خلل )ادمصراف( ادمشراع تشغيل تكلديف إجملدي

ادمالغايــــــــــــــــــلن
ملحوظةادمصراف

ادمرتالت 1430إجملدي
موقع 2000إيجلر

اادفواتير 2500ادكهرالء
1400إهلك

انثريلت 500تأمينلت

ادمصراف $$7830إجملدي

الرالح- -حسلب
على ثاات مالغ اإضافة لمحستثحرين اعض ويقوم للضافات، ونسب لمجودة حسب متغير لمالستيك وأكياس شنط ايع سعر إن
سعر مراعلة مع لمتجار، مصغار أو تجزئة أو جحلة لمايع حسب لمطن، إنتاج تكلفة من )%30~20( مثل لمطن، تكلفة إجحامي
من معينة نسب ولستعحال للضافات، نساة كتغيير كثيرة، معولمل سعره يتغير لمحنتج هذل وكون ادمنلفسين، اتحكملت ادسوق

.)$950( تقرياا لمحااع لمطن سعر فإن لمحتوسط وفي لمتسعير، في تتاكم لمايع منطقة فإن وكذمك لمتدوير، معاد لمخام

$$ شهر الل المستهلك الاام قيمة

تكلفةادمنتج متوسط
للطن الاام

كمية متوسط
بالطن النتاج

الاامات قيمة إجمالي
المستهلكة

7506548750فيلم
ومصروفات اامات من الواحد الطن تكلفة إجمالي متوسط

قيمة
الاامات
/شهر

مصروفات
لمحصروفاتالتشغيل/شهر الناتجإجحامي منكمية ادواحو ادطن تكلفة متوسط

ادمصراف إجملدي

4875078305658065870



)ادوخل( ادمالع ادمنتج قيمة حسلب
الدطنادصنف ايعادوزن سعر متوسط

ادوخل"ادطن "إجملدي ادمالع ادمنتج قيمة

منتج
6595061750جاهز

$$ ادراـــــــــــــــــــــح صلفي حسلب

$$ إجملديادوخل
ادراحادمصراف

61750565805170
.ادجودة اضاط النتلج كلمل تسويق على ادمستثمر قورة أسلس على يعتمو ادراح هذا

ادوراسة:- انود
ادمنلفسين اتحككملت ادخلملت، أسعلر تغير مراعلة كذدك ايرجى ادوالر، صرف دسعر الدنساة ادمحلية ادعملة قيمة تغير مراعلة يرجى

ادمتوقع. ادراح تغير إدى يؤدي أن يمكن مل اكل ادسوق، ااضطراب
.اادمصرافلت السعلر تغير دسرعة نظرا معينة اموة ادصلحية محوادة ادوراسة هذه
فيهل ادواردة ادقيم تخلدف قو دذا متخصصين، ينشئهل ادتي ادميوانية ادواقعية ادوراسلت عن تختلف استرشلديه" "أادية ادوراسة هذه

ادجوانب. اعض في ادواقع
.االستثملر ادتمويل جهلت من لي تقويمهل أا الستخوامهل مصرح اغير ادجار، شركة نطلق خلرج تتعتمو ل ادوراسة هذه
عليهل يعتمو ال تقرياي، اشكل الرقلم اعض تذكر اقو ادمشراع، إنشلء جواى عن أادية كمعلوملت دلعميل خومة مقومة ادوراسة هذه

ادجوانب. جميع في
.طلاه على اانلء نفسه ادعميل قال من ااردة معلوملت على تحتوي قو ادوراسة هذه
.انو اأي دلشركة إدزامل أا تعلقوا ديست ادوراسة هذه

اكم. ثقة انزداد معكم، ادتعلمل ايشرفنل اتواصلكم انسعو ادتصنيع، ااحتيلجلت اادمطلط ادالستيك ملكينلت دتوريو ادجار شركة من مقومة ادوراسة هذه








