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المنسوجة. )شكاير( أجولة مصنع لنشاء "استرشاديه" أولية جدوى دراسة
لبالستيك ماكينات بتوريد لبجار شركة من مقدمة

السوق:- واحتياج المشروع جدوى عن مة مقّدد
عليها الستههلك للطلب يزيد الهذل مخهلفة، اأحجام لازلن التهيعابها لمهانهها اللنقل للهعبئة أدالت أفضل من )للشكاير( للبلتهيك أجولة تعهبر

للهاجر إلى اصولها تضمن بطريقة تعبأ لن تحهاج للمنهجات اغالب للنهاج، اتعدد لستههلك بكثافة اللدالي للمحلي للسوق ايهميز مسهمر، بشكل
للزرلعية للمنهجات اكافة اللحبوب، للالل اتعبئة للحيولني، للعلف مصانع في تسهخدم للمنسوجة للشكاير فإن الهذل آمن، بشكل للمسههلك أا

للتمدة منهجات في التهخدلمها "للشكاير" للجولة هذه تبطين ايمكن اللبطاطس، اللبصل اللالل كالرز بكثافة، تتزرع اللهي اللكثيرة للمخهلفة
اللتمنت. كالبودرة اللكيماايات

أا بالوزن، أحيانا ار للهجج عنها يعبر اللهي فيه، للمسهخدم للارض حسب اتمكه اأحجامه للعملء، رغبات حسب للمنهج هذل أشكال اتهعدد
.80×40 مثل للشكارة، قياس أتاس على يطلبها للخر اللبعض اأكثر، 100كجم ،،،25 ،20 بوزن مثل لها يرمز فالبعض بالقياتات،

للعملء. ارغبات للسوق مهطلبات حسب للمنهج هذل من مهنوعة تشكيلة بإنهاج يسمح للجبر- شركة تقدمه -للذي للنهاج اخط
جودة مرلعاة لسعهبار في للوضع مع للجيد، اللربح للهسويق ذلت للولعدة للمشاريع من - ا بإذن – يعهبر للمشراع هذل مثل إقامة فإن اعليه

للمنهج. لهرايج لللزمة للدعاية اعمل اللقليمي، للمحلي للسوق مسهوى على للمنافسة من للمسهثمر ليهمكن للسعر اضبط للمنهج
المستخدمة:- الخامات

برابلين- للبولي خام ايعهبر للشكاير، صناعة في )HDPE( للكثافة عالي إيثيلين للبولي خام أا ،)PP( برابيلين للبولي خام يسهخدم
للعالمية، للتعار تبعا تعره ايهاير شركات، عدة من للخام هذل ايهوفر للمنسوجة، )للشكاير( للجولة لصناعة للنسب هو )melt3(
التنبه فيجب الراهنة، للظروف نظرا جدا متغيرة الخامات أسعار أن العلم مع ، ج.م( 48000~42000( "حاليا" للطن تعر ايهرلاح

قراراته. المستثمر عليها سيبني التي المالية الحسابات في خلل هناك يكون ل حتى لذلك
للمسهثمر- لها يعمد لكن للمنهج، جودة من تقلل اهي إضافهها، عدم ايمكن للتاتي، للخام على –أاميا- "فيلر" %25-20 نسبة يضاف قد

عند خصوصا اللدالية، للمحلية للصحية باسشهرلطات للهزلم إلى يحهاج للاميالين مادة لتهخدلم أن للعلم ايجب للهكاليف، لهقليل
ج.م(. 11000-9500( للطن تعر ايهرلاح للاذلئية، للمولد مع لتهخدلمها

-%4 نسبة اكذلك ج.م(، 48000( للطن تعر امهوتط ،)Polyolefin Resin Modifier( أاليفين للبولي خام من %5 نسبة ايسهخدم
ج.م(. 30000-22000( للطن تعر امهوتط للحاجة، حسب للهلوين "صباة" "Pigment" من

المصري: بالجنيه طن لنتاج اللزمة الخامات لتكلفة إجمالي تقريبي حساب
صباة(..- %5 + أاليفين بولي %5 + إضافهها" "حال أاميا %20 + برابيلين بولي %70( إلى نحهاج "شكاير" طن لنهاج

تقريبي. للحساب هذل ج.م(، 37250=1300+2400+2050+31500( =

الفنية الدراسة

اللزمة: والكهرباء الموقع

إدلرية.1- امكاتب لتهرلحة امقر اللمنهج, للخامات اتخزين لسنهاج لخطوط مجهزة 1400~1800م، مساحة توفر للمشراع يهطلب
-2. "kW 300" مهوتطها اللهي للست، لهشايل للمطلوبة للقدرة مناتب فاز 3 كهرباء خط



الجبر:- شركة من المقدم النتاج خط أجزاء

كجم/لليوم(.1- 1500( قوة بمهوتط شيت، إلى بالبثق للخام لهحويل للتاتي للكسهرادر خط
بكر.2- على للمنهج الف تحب ماكينة -3 أاتوماتيكي. قص احدة
للمطلوبة.4- للمقاتات من تشكيلة أكبر لهوفير مهعددة بقياتات غزل؛ ماكينة 2 عدد
للمنهج.5- للنهائي اللهشطيب للقص اأدالت خياطة ماكينة -6 للطباعة. ماكينة
"معمل"7- لخهبار احدة
اطلمبات للهولء، اضولغط للمالقة، للمياه دالئر أا للهبريد شلرلت من للنهاج خط يحهاجه ما جميع بهوريد للجبر شركة تقوم

ذلك. اغير للفاكيوم
المالية الدراسة

إلخ،.1- اللمعدلت... للست شرلء اثمن اللهسجيل، للهرلخيص رتوم مثل الساسية: والتكاليف المال رأس
الساسية والتكاليف المال رأس

$بــيــان ج.مالقيمة ملحظةالقيمة
التراخيص 5000160000رسوم
كامل النتاج 250kgs/h-78500025120000180خط
وجمارك 25000800000شحن

التصنيع بدء خامات طن29000928000مخزون 25

الجمالي المال 1$=32ج.م84400027008000رأس

ا........2- اللكهرباء اللنقل، للخامات، شرلء اثمن للشهرية، للمرتبات مثل التشغيل: تكاليف
.الوضاع تغير مراعاة فيرجى تقريبية، بقيمة التكاليف حساب الدراسة هذه في ويتم

التقريبية والمرتبات المطلوبة، والدارية الفنية العمالة
المرتبعددبـــيــــــــــــــان

الجماليللفرد

المصنع 11000010000مدير
160006000محاسب

مبيعات 2600012000مندوب
مشتريات 170007000مندوب

4650026000فنيين
المصنع أعمال كافة على موزعين 14400056000عمال

240008000أمن
مخزن 140004000أمين

المرتبات 129000مجموع



التشغيل:- تكاليف إجمالي

مستقر عمل شهر خلل )المصروف( المشروع تشغيل تكاليف
ملحوظةالمصروفبيــــــــــــــــــان
المرتبات 129000إجمالي
موقع 60000إيجار
وتوزيع 25000نقل

والفواتير 120000الكهرباء
للت الحسابي سنوات200000الهلك 10 على موزعة

ونثريات 4000تأمينات
538000الجمالي

.النتاجية الكفاءة رفع في المصنع إدارة وقدرة وغيره، وصيانات طوارئ من العمل ظروف تغير العتبار في يوضع

الرباح:3- حساب
جوال- اخترنا للحساب، مثال لجعلها السوق من عينة على الحصول وعند مختلفة، وأحجام بسعات منسوجة أجولة المشروع هذا ينتج

الخام وطن 75كجم، حوالي جوال 1000 كل زنة متوسط ويبلغ تقريبا، للشكارة 76جرام بوزن الجودة، عالي 50كجم سعة )شكارة(

الشهر. في القياس هذا من تقريبا جوال 800000 = شهر( طن/انتاج شكارة×)60 "13334" = تقريبا يعطي

والمثال- بحسبه، وكلل مختلف، وسعر مختلفة، وأوزان سعات ذات شكاير فهناك للمنتج، والحجام الشكال اختلف إلى التنبه ويرجى

المشروع. إنشاء جدوى ومعرفة الرباح، حساب لتقريب هنا المذكور

ج.م(.- 4.75 ~ 4( 50كجم= سعة الجوال سعر متوسط أن وجدنا الشكاير أنواع بعض أسعار استقراء وعند

الجاهزة. الشكاير من باع المل للطن ج.م( 56669( 13334*4.25ج.م= فإن خام(، طن = شكارة 13334( كان وإذا

ج.م- 56669 النواع= أغلب من المباع النتاج طن سعر متوسط فإن هذا وعلى

التية...- الجداول تابع 40طن وإنتاج مستقر شهر خلل الدخل إجمالي ولحساب
.م ج شهر الل المستهلك الاام قيمة

تكلفةالمنتج متوسط
للطن بالطنالاام النتاج الاامكمية قيمة إجمالي

المستهلك
جاهزة 37250602235000أجولة

ومصروفات اامات من الواحد الطن تكلفة إجمالي متوسط
الاامات قيمة

/شهر
مصروفات
التشغيل/شهر

للمصرافات إجمالي
اللخامات

بعد الناتج كمية
الهالك

إجمالي من الطن تكلفة متوسط
المصروف

223500053800027730006046217



المباع المنتج قيمة )الدخل( حساب
بالطنللصنف للطنللوزن بيع الدخل"تعر "إجمالي المباع المنتج قيمة

جاهز 60566693400140منهج
ج.م الربـــــــــــــــــــــح صافي حساب

المصروفالدخل
الربحالكلي

34001402773000627140
.وجودة سعرا السوقية والمنافسة النتاج، كامل تسويق على المستثمر قدرة على الربح هذا ويعتمد

للهي4- للفهرة معرفة في للمسهثمر عليها يعهمد اللهي للرأتمالية للمولزنة اتائل من اهي السترداد: فترة حساب
إليها ايهوصل س، أم خططه مع تهناتب للفهرة هذه كانت إذل ما للمسهثمر ايحدد للبدلية، في للمدفوع للمال يسهرد حهى للمشراع يقضيها

للمال. رأس لتهردلد معرفة يهم بسيطة حسابية ابعملية ابالهالي للمشراع، للقادمة للسنولت للمالية للهدفقات حساب طريق عن

الدراسة:- بنود -
المنافسين وتحّكمات الخامات، أسعار تغير مراعاة كذلك ويرجى الدولر، صرف لسعر بالنسبة المحلية العملة قيمة تغير مراعاة يرجى

المتوقع. الربح تغير إلى يؤدي أن يمكن ما وكل السوق، واضطراب
.والمصروفات السعار تغير لسرعة نظرا معينة بمدة الصلحية محدودة الدراسة هذه
فيها الواردة القيم تخالف قد لذا متخصصين، ينشئها التي الميدانية الواقعية الدراسات عن تختلف استرشاديه" "أولية الدراسة هذه

الجوانب. بعض في الواقع
.والستثمار التمويل جهات من لي تقديمها أو باستخدامها مصرح وغير الجبر، شركة نطاق خارج تلعتمد ل الدراسة هذه
عليها يعتمد ول تقريبي، بشكل الرقام بعض تذكر وقد المشروع، إنشاء جدوى عن أولية كمعلومات للعميل خدمة مقدمة الدراسة هذه

الجوانب. جميع في
.طلبه على وبناء نفسه العميل قبل من واردة معلومات على تحتوي قد الدراسة هذه
.بند بأي للشركة إلزاما أو تعاقدا ليست الدراسة هذه

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