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لبالستيكي”$” لبخشب قطاعات مصنع لنشاء "لسترشادية" أوبية جدوى "درلسة
لبالستيك. ماكينات بتوريد لبجار شركة من مقدمة

لبمنتج: معلومات
بعد الثانوية، الزراعية المنتجات أو الخشب من طبيعية ألياف مع بلستيكية لمكونات خاص خلط على تعتمد بتقنية WPCالبلستيكي الخشب مركبات تصنيع يتم
"بلستيكية" بوليمرية مواد أهمها عناصر عدة من WPCs منتج فيتكون مبتكرة، خلط بطرق البلستيك مع بقوة تتجانس لكي وتجهيزها خاصه معالجة معالجتها

خواص بين يجمع حيث الجديد، للمنتج المزدوجة المزايا على للحصول وذلك الكيميائية، بالضافات ومحسنة عضوية مالئة مواد مع صناعية، أو طبيعية
الخشب. لخواص بالضافة البلستيك

-: WPCلبالستيكي لبخشب منتجات خولص
وهو لبشمسالمباشرة، حرلرة ويتحمل الزمن، مع أبعاده تتغير فل ثابت منتج ويعتبر مرات، 5 إلى 3 من العادي الخشب من أقوي فهو الشديدة بابصلبة يتميز
ول الماء تمتص ل بلستيكية، بطبقة مغطى سطحه لن وذلك والماء للرطوبة عالية مقاومة وذو لبكيميائية، بلمولد مقاوم وأيضا البنفسجية، فوق بلشعة مقاوم
وجميع البيض النمل مثل لبطايعية بلفات مقاوم فهو وكذلك العادية، بالمنظفات وتنظيفه غسله سهوبة وأيضا الجزيئات، داخل بالتوغل له تسمح ول الرطوبة
بعد خاماته واسترجاع تدويره إعادة السهل من أنه كما الطبيعي، المنتج بلون الكتفاء أو لبتلوين سهوبة كذلك؛ يميزه ومما والفطريات، والحشرات القوارض

واللصق. والتفريز والـكبس والتركيب لبـقـطــع سهل منتج وهو الفتراضي، عمره انتهاء

للستخدلم:- مجالت
أطول. وقت وتدوم وعملية للبيئة وصديقة وصحية آمنة مواد فهي والتعليمية، والتطبيقية والصناعية الطبية المختبرات في اللواح هذه بإستخدام ينصح بداية؛

وغيرها. الحمامات وأبواب المائية والمسطحات البحر من القريبة والمناطق السياحية للمنتجعات أيضا مثالي وهو
مثل:- الخشبية، المنتجات لجميع بديل استعمالها ويمكن

المختارة. بالمقاسات جاهزة ألواح صنع -1
.) الباركية ( الرضيات خشب صنع -2

والمطابخ. الشبابيك لصنع اللمونيوم قواطع عن بديل استخدامها ممكن -3
المحددة. المقاسات حسب مباشرة بصبها وذلك المطابخ عن بديل استخدامها يمكن -4

منها. البواب وحلق البواب صناعة يمكن -5

للنتاج:- ومرلحل لبفنية لبدرلسة

تنقل1- ثم تماما، وتتجانس جيدا المواد تمتزج حتى الغرض، لهذا خصيصا مصمم )خلط( خزان في والمواد الخامات من مجموعة خلط يتم
في وتقطيعها والمجفف التقطيع سكينة إلى ثم تبريدها، يتم خيوط صورة في وبثقها جيدا مزجها يتم والحرارة الضغط ومع البريمة، إلى

.WPC حبيبات شكل
متنوعة2- بأشكال إنتاجها يتم تشكيل قوالب طريق وعن والحرارة، بالضغط البثق ماكينة في ووضعها WPC حبيبات على الحصول يتم

المطلوب. الغرض حسب



-:WPC تصنيع عملية في لبدلخلة للساسية لبخامات

لبمطلوبة للضافة نسب ومتوسط لبتصنيع خامات
لبمطلوبةلبخامم لبنساة متوسط
لبتدوير1 معاد PE أو PP22%
لبقش2 مسحوق أو لبخشب %48مسحوق
بوبيمر3 %2شمع
"أصماغ"4 لقترلن %1عامل
كابسيوم5 %22كربونات
دهني6 %3حامض
للكسدة7 مضادلت
صاغة8

.ودوبيا محليا لبمجال هذل تطورلت بمتابعة فينصح باستمرلر، تحديثها يتم ماتكرة إضافات تعتار وهي لخرى، شركة من تختلف لبنسب هذه
خلل جذريا للسعار بتغير وللحتمالت لبخطط ووضع لبمستثمرين، قال من بذبك لبتناه فيجب لبفترلت، هذه جدل مضطربة عموما لبخامات أسعار أن لبعلم ويجب

لبمقالة. لبفترة

لبمشروع:- لنشاء لبلزمة ولبكهرباء لبموقع

مناسب.1- إداري ومقر الخامات, وتخزين النتاج لخط مجهزة 1000م، مساحة توفر المشروع يتطلب
-2.250kw متوسطها والتي االت، لتشغيل المطلوبة للقدرة مناسب فاز 3 كهرباء خط

لبمابية- -لبدرلسة
ولبتي جاهزة، WPC حاياات على لبحصول وهي للنتاج، من لبثانية لبمرحلة أساس على لبحساب لبدرلسة هذه في سيتم -

تاعا لبشركات بين سعره يختلف لبخام وهذل بسرعة، متغيرة للسعار فإن وبلعلم بلطن، $2250 = تقرياا سعرها متوسط
هنا ولبحساب عليه، لبتنفيذ سيتم لبذي لبدقيق لبسعر بتحديد جيدل لبسوق فحص يتم أن فيرجى للضافات، ونسب بجودته

لبمشروع. إنشاء جدوى وبمعرفة بلعميل، معلومات إضافة بمجرد
والمعدات...إلخ1- االت شراء وثمن والتسجيل، التراخيص رسوم مثل للساسية: ولبتكابيف لبمال رأس

للساسية ولبتكابيف لبمال رأس
$بــيــان ملحظةلبقيمة

لبترلخيص 5000رسوم

للنتاج -190000160خط
200kgs/h

ولبجمارك 20000لبشحن
لبتصنيع بدء خامات 11250050مخزون طن
للجمابي لبمال 327500رأس



وهذه2- عمل، شهر خلل إلخ، الخام... المواد وثمن والكهرباء النقل، وتكاليف واليجارات المرتبات مثل لبتشغيل: تكابيف
السائد. الوضع هو والمذكور للمشروع، وإدارته المالك لظروف خاضعة التكاليف

لبشهر$$ خلل لبمقترحة لبمرتاات ومتوسط وللدلرية لبفنية بابعمابة بيان

لبمرتبعبـــيــــــــــــــــــــــانم متوسط
للجمابيبلفرد

لبمصنع1 110001000مدير
27001400محاسب2
مايعات3 26501300مندوب
مشتريات4 1700700مندوب

لبماكينات5 مع لبتعامل في خارة ذوي 26501300فنيين

لبمصنع6 أعمال كافة على موزعين 44001600عمال

مخزن7 2400800أمين

الـــمـــرتبـــــات 8100مـــجــــمـــوع
.لبسائد لبوضع متوسط هو ولبمذكور ولبعمولت، لبمرتاات وكذبك لبمستثمر، إبى مرجعه لبتحديد هذل

ذلك. في الحكم هو الفعلي النتاج ويبقى الشهر، في طن 110 بمعدل إنتاج هنا وسنفترض لبتشغيل: تكابيف -إجمابي

مستقر$$ شهر خلل )لبمصروف( لبمشروع تشغيل تكابيف
لبمالغبيــــــــــــــــــان

ملحوظةلبمصروف

لبمرتاات 8100إجمابي
موقع 4000إيجار

وتوزيع 2000نقل
ولبفولتير 3500لبكهرباء

وتغليف 300تعائة
لبحسابي سنولت3200للهلك 5 على موزع

ونثريات 500تأمينات

لبمصروف $21600إجمابي

رفع في لبمصنع إدلرة وقدرة وغيره، وصيانة طولرئ من لبعمل ظروف تغير للعتاار في ويوضع ، لبسوق وتقلاات للسعار لختلف ويرلعى تقرياي، بشكل تذكر للرقام بعض
للنتاجية. لبكفاءة



للرباح؛ حساب
يعرفها الطريقة وهذه وأشكالها، أسعارها وتباين الكبير لختلفها نظرا القطاعات، وليس لبمااع، لبوزن أساس على لبايع سعر لعتاار هنا سيتم
السوق سعر مراعاة مع المباع، الوزن إجمالي على البيع سعر إجمالي توزيع ثم للتصنيع الداخل الخام وزن حساب خلل من المصانع أرباب

والمنافسين.
للمشروع. الفعلي الحكم هي السوقية المنافسة على المستثمر قدرة وتبقى المشروع، إنشاء جدوى لبيان للنتاج، كامل بيع لعتاار وسيتم

كهالك. فقط طن 2 إل خصم يتم فلن أخرى، مرة الهالك من الستفادة يتم وسوف
-$2650 تقريبا= الجودة عالي البلستيكي الخشب ألواح من جاهز منتج طن بيع سعر متوسط

$$ شهر خلل لبمستهلك لبخام قيمة

المنتج
تكلفة متوسط
للطن بالطنالخام النتاج كمية

الخام قيمة إجمالي
المستهلك

قطاعات
wpc2250110247500

ومصروفات خامات من لبولحد لبطن تكلفة إجمابي متوسط
الخامات قيمة

/شهر
مصروفات
التشغيل/شهر

المصروفات إجمالي
الخام مع

بعد الفعلي الناتج كمية
الهالك خصم

إجمالي من الطن تكلفة متوسط
المصروف

247500216002691001082492

)لبدخل( لبمااع لبمنتج قيمة حساب
بالطنالصنف الطنالوزن بيع الجماليسعر
جاهز 1082600280800منتج

$ لبربـــــــــــــــــــــح صافي حساب
المصروفالدخل لبربحإجمالي

28080026910011700

التي- الفترة معرفة في المستثمر عليها يعتمد والتي الرأسمالية الموازنة وسائل من وهي للستردلد: فترة حساب
أم خططه مع تتناسب الفترة هذه كانت إذا ما المستثمر ويحدد البداية، في المدفوع المال يسترد حتى المشروع يقضيها
وبعملية وبالتالي للمشروع، القادمة للسنوات والخارجة الداخلة المالية التدفقات حساب طريق عن إليها ويتوصل ل،

المال. رأس استرداد معرفة يتم بسيطة حسابية

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


لبدرلسة:- بنود -

لبمنافسين وتحككمات لبخامات، أسعار تغير مرلعاة كذبك ويرجى لبدولر، صرف بسعر بابنساة لبمحلية لبعملة قيمة تغير مرلعاة يرجى
لبمتوقع. لبربح تغير إبى يؤدي أن يمكن ما وكل لبسوق، ولضطرلب

.ولبمصروفات للسعار تغير بسرعة نظرل معينة بمدة لبصلحية محدودة لبدرلسة هذه
فيها لبولردة لبقيم تخابف قد بذل متخصصين، ينشئها لبتي لبميدلنية لبولقعية لبدرلسات عن تختلف لسترشاديه" "أوبية لبدرلسة هذه

لبجولنب. بعض في لبولقع
.وللستثمار لبتمويل جهات من لي تقديمها أو باستخدلمها مصرح وغير لبجار، شركة نطاق خارج تتعتمد ل لبدرلسة هذه
عليها يعتمد ول تقرياي، بشكل للرقام بعض تذكر وقد لبمشروع، إنشاء جدوى عن أوبية كمعلومات بلعميل خدمة مقدمة لبدرلسة هذه

لبجولنب. جميع في
.طلاه على وبناء نفسه لبعميل قال من ولردة معلومات على تحتوي قد لبدرلسة هذه
.بند بأي بلشركة إبزلما أو تعاقدل بيست لبدرلسة هذه

بكم. ثقة ونزدلد معكم، لبتعامل ويشرفنا بتولصلكم ونسعد لبتصنيع، ولحتياجات ولبمطاط لبالستيك ماكينات بتوريد لبجار شركة من مقدمة للسترشادية لبدرلسة هذه








