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1طن" ألوميالين مادة إنتاج مشروع لنشاء "أسترشادية" جدوى "درأسة

ألالستيك. ماكينات لتوريد ألجار شركة من مقدمة

ألوميالين؟ مادة هي ما

والنفخ والحقن المنسوجة والشكائر الفيلم صناعة مثل الالستيك، صناعات من كثير في الولية الخامات علي معينة بنسب تضاف مالئة مادة هي
المادة هذه من المضافة النسب وتتغير والمطاط، الالستيكية المنتجات صناعة في أفضل وتجانس مرونة وتعطي التكاليف تقلل مادة وهي وغيرها،

للشتراطات المطابقة المواصفات حسب والصحية الغذائية المنتجات في استخدامها في الحرص ويراعى الستخدام، وصلحية المنتج حسب
العامة. الصحة على أضرار لها لن والدولية، المحلية

مثل اللياف تصنيع في تدخل فهي "الوميا" مادة صناعتها في يدخل والتي الالستيكية، المنتجات استهلك معدلت ترتفع ألسوق: على نظرة
الحقن، منتجات من وعدد العاوات، من كثير مثل الصلب الالستيك ومنتجات القمامة، أكياس صناعة وفي والمفروشات، والمنسوجات السجاد

إلخ والسيارات.... الثاث صناعة في تدخل وكذلك

يهدف كما السوق، احتياجات تلاي بكميات المادة هذه توفير إلى الوميا مادة مصنع إنشاء ويهدف ما، حد إلى جيدا المادة هذه تسويق مجال فيعتار
تواجد يضمن منافس لسعر والوصول للمنتج، عالي جودة مستوي وتحقيق والقتصادي، المعيشي مستواهم وتحسين العاملة اليدي تشغيل إلي

التسويقية. الساحة في المنتج

أن المستثمر فعلى المجال، هذا في جدا عالية المنافسة وأن المنتج، جودة ضاط في دقة إلى يحتاج الوميالين مادة إنتاج خط إنشاء بأن العلم ويجب
لها الوميالين مادة أن إلى التناه ويجب السعر. ومنخفضة الجودة عالية مستوردة منتجات لوجود وهذا المنافس، والسعر القياسية بالجودة يهتم
من والحذر والدولية، المحلية الصحية الشتراطات مراعاة فيناغي النسان، صحة على لتأثيرها نظرا الستخدام، عند خاصة صحية اشتراطات

والغذائية. الصحية المنتجات في استخدامها

ومع الاريمة، إلى المواد تنقل ثم )خلط(، خزان في والمواد الخامات من مجموعة خلط يتم ألنتاج: ومرأحل ألفنية ألدرأسة
وتاقى والتعائة، والمجفف التقطيع سكينة إلى ثم بالماء، تاريدها يتم خيوط صورة في وبثقها جيدا مزجها يتم والحرارة الضغط

للمتخصصين. الخرى الكثيرة التصنيع فنيات

ألتصنيع:- عملية في ألدأخلة ألخامات

الكالسيوم1- كربونات سعر ومتوسط ميكرون، 10 إلى ميكرون 7 من المناسب والنوع ألكالسيوم، كربونات
عملية في الساسية المادة هي الكالسيوم كربونات وتعتار للطن، معالج)1700ج.م( والغير ج.م(، المعالج)2200

الكربونات. من %80-70 متوسط إلى يحتاج أوميا طن إنتاج فإن ولذلك النتاج
الطن2- سعر ومتوسط الوميا، فيه ستدخل الذي المنتج حسب بروبلين، الاولي يستخدم وقد غالاا، إيثيلين ألاولي خام

الخام. هذا من %20-15 متوسط نحتاج أوميا طن ولنتاج ج.م، 47000 حوالي
ج.م.3- 2000 تقرياا الضافات هذه من الوميا طن وتكلفة أخرى؛ وموأد وزيوت وأحماض تايتينيوم

ج.م 9500 تقرياا أوميالين= طن لنتاج إجمال فالمطلوب



سعر- فإن وكذلك ألالستيكي، ألخام إضافة نساة وبالخص ألضافات، نساة حسب يختلف للمنتج ألنهائي ألسعر أن إلى ألتناه يجب
ألنهائي. ألسعر في يتحكم ألايع منطقة في ألمنافسين

تطابق- ل وقد لخر، مصنع من تختلف وقد ألمتخصصون، ألفنيون –أساسا- بها يتحكم وألضافات ألموأد تركياة أن معرفة ألمهم ومن
هنا. ألوأردة ألنسب

جدأ- مضطربة ألخامات أسعار أن ألعلم ويجب لخر، مورد ومن لخر، وقت من الخامات أسعار تغير جيدا ويراعى
لتغير وألحتمالت ألخطط ووضع ألمستثمرين، قال من لذلك ألتناه فيجب ألرأهنة، للظروف نظرأ ألفترأت، هذه

ألمشروع. إنشاء جدوى لقياس فقط أسترشادية أولية ألدرأسة وهذه ألمقالة، ألفترة خلل جذريا ألسعار

ألمشروع: لنشاء أللزمة وألكهرباء ألموقع

مناسب.1- إداري ومقر الخامات, وتخزين النتاج لخط مجهزة 1000م، مساحة توفر المشروع يتطلب
-2.kw850 متوسطها والتي اللت، لتشغيل المطلوبة للقدرة مناسب فاز 3 كهرباء خط

وألجور ألمالية ألدرأسة

ألتكاليف:- حساب

أول1- وتكلفة والمعدات، اللت شراء وثمن والتسجيل، التراخيص رسوم مثل ألساسية: وألتكاليف ألمال رأس
1$=26ج.م( صرف سعر )حساب الخام..... للمواد مخزون

ألساسية وألتكاليف ألمال رأس
$بــيــان ج.مألقيمة ملحظةألقيمة

ألترأخيص 5000130000رسوم
كامل ألنتاج 19500050700001000KGخط

37000962000ألطاحونة
وألجمارك 35000910000ألشحن

ألتصنيع بدء خامات خامات741501927900مخزون 200طن

ألجمالي ألمال 3461508999900رأس

خاضعة2 التكاليف وهذه عمل، شهر خلل إلخ، والكهرباء... النقل، وتكاليف واليجارات المرتاات مثل ألتشغيل: –تكاليف
للمشروع. وإدارته المالك لظروف

ألتقرياية وألمرتاات ألمصنع، لتشغيل ألمطلوبة وألدأرية ألفنية ألعمالة

ألمرتبعددبـــيــــــــــــــان ألجماليمتوسط

وحسابات 11500015000إدأرة

مايعات 170007000مندوب

مشتريات 170007000مندوب

ألماكينة مع ألتعامل في خارة ذوي 2500010000فنيين

ألمصنع أعمال كافة على موزعين 6400024000عمال

مخزن 140004000أمين

ج.م ألـــمــرتاــــــات 67000مجمـــوع



السائد. الوضع هو والمذكور للمشروع، وإدارته للمستثمر خاضعة التكاليف وهذه ألتشغيل: تكاليف إجمالي
مستقر عمل شهر خلل )ألمصروف( ألمشروع تشغيل تكاليف إجمالي

ألمالغبيــــــــــــــــــان
ملحوظةألمصروف

ألمرتاات 67000إجمالي
موقع 80000إيجار

25000نقل
وألفوأتير ألستهلك150000ألكهرباء شرأئح باختلف تختلف

90000إهلك

ونثريات 5000تأمينات

ألمصروف ج.م417000إجمالي

ألرباح.1- حساب
المستقر.1- الشهر في طن 570 إنتاج بمتوسط عمل يوم 26 و يوميا عمل ساعة 22 النتاج طاقة سنفترض
بحساب2- أول وسنقوم ألجيد، ألتسويق على ألمستثمر وقدرة ألمااع، ألمنتج كمية على ألساس في يعتمد ألربح حساب وإن

ألتالية. ألجدأول وفق ألوأحد ألطن إنتاج تكلفة

بالطن الشهري النتاج كمية 570متوسط
المستهلك الخام قيمة شهر خلل ج.م

الخامألمنتج تكلفة متوسط
بالطنللطن النتاج الخاماتكمية قيمة إجمالي

المستهلكة
95005705415000أوميالين

ومصروفات خامات من الواحد الطن تكلفة إجمالي متوسط
قيمة الخامات

/شهر
مصروفات

التشغيل/شهر
إجمالي

الناتجالمصروفات إجماليكمية من ألوأحد ألطن تكلفة متوسط
ألمصروف

5415000417000583200057010232

سعر3- ومرأعاة ألايع، سعر ومتوسط ألطن تكلفة إجمالي بين )ألهامش( ألفارق معرفة خلل من بتقديرها سنقوم ألرباح لحساب
سعر أضطرأب فإن وكذلك ألمستخدمة، ألخامات وجودة نوعية فيه ويتحكم لخرى، شركة من يختلف ألسعر هذأ أن ألعلم مع ألسوق،
لايان فقط هو هنا ألوأرد ألحساب ونموذج ألمور، هذه يرأعي أن ألمستثمر فعلى ألايع، سعر على يؤثر ألشركات بين وألتنافس ألخام

ألمشروع. ربحية مدى



ألايع- منطقة حسب ج.م، 11000-10500 ألوميا= من ألطن بيع سعر متوسط فإن ألمتدأولة ألايع أسعار لاعض ألستقرأء خلل ومن
ألتالي.. ألجدول وفق ج.م( 10800( بيع سعر هنا وسنفترض ألخامات... وجودة ألضافات ونساة ألسوق، وظروف

ألشهر( في ألمااع ألمنتج )قيمة ألدخل إجمالي
الطنوزنالصنف بيع الدخل"سعر "إجمالي المااع المنتج قيمة

جاهز 570108006156000منتج
الدخل كامل من المصروف نطرح الربح صافي ولحساب

ج.م ألربـــــــــــــح صافي حساب
إجماليألدخل

ألربحألمصروف

61560005832000324000
.ألنتاج كامل تسويق على ألمستثمر قدرة على متوقف ألربح وهذأ

التي5- الفترة معرفة في المستثمر عليها يعتمد والتي الرأسمالية الموازنة وسائل من وهي ألستردأد: فترة حساب
إليها ويتوصل ل، أم خططه مع تتناسب الفترة هذه كانت إذا ما المستثمر ويحدد الاداية، في المدفوع المال يسترد حتى المشروع يقضيها
رأس استرداد معرفة يتم بسيطة حسابية وبعملية وبالتالي للمشروع، القادمة للسنوات والخارجة الداخلة المالية التدفقات حساب طريق عن

المال.

ألدرأسة:- بنود

ألمنافسين وتحككمات ألخامات، أسعار تغير مرأعاة كذلك ويرجى ألدولر، صرف لسعر بالنساة ألمحلية ألعملة قيمة تغير مرأعاة يرجى
ألمتوقع. ألربح تغير إلى يؤدي أن يمكن ما وكل ألسوق، وأضطرأب

من كثير في ألوأقع فيها ألوأردة ألقيم تخالف قد لذأ متخصصين، ينشئها ألتي ألميدأنية ألوأقعية ألدرأسات عن تختلف ألدرأسة هذه
وألستثمار. ألتمويل جهات من لي تقديمها أو لستخدأمها تصلح ل وهي ألجوأنب،

.وألمصروفات ألسعار تغير لسرعة نظرأ معينة بمدة ألصلحية محدودة ألدرأسة هذه
.ألجار شركة نطاق خارج تتعتمد ل ألدرأسة هذه
عليها يعتمد ول تقرياي، بشكل ألرقام بعض تذكر وقد ألمشروع، إنشاء جدوى عن أولية كمعلومات للعميل خدمة مقدمة ألدرأسة هذه

ألجوأنب. جميع في
.طلاه على وبناء نفسه ألعميل قال من وأردة معلومات على تحتوي قد ألدرأسة هذه
.بند بأي للشركة إلزأما أو تعاقدأ ليست ألدرأسة هذه

ث ونزدأد معكم، ألتعامل ويشرفنا بتوأصلكم ونسعد ألتصنيع، وأحتياجات وألمطاط ألالستيك ماكينات لتوريد ألجار شركة من مقدمة ألسترشادية ألدرأسة هذه

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







