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درلسة جدوى أوبية "لسترشادية" بمشروع إنتاج أبولح بديل لبرخام ولباورسلين ،مقدمة من شركة لبجار بتوريد ماكينات لبالستيك.

ما هو بديل لبرخام أو" "pvc marble؟
هي ألوح تم تصنيعها لتكون بدال لرخام وبورسلين الحوائط والسقف ،وتستخدم في مداخل المنازل والعمارات السكنية،
وكذلك في تشطيب المحلت التجاراة والشقق السكنية ،وتأتي هذه اللواح بأشكال وألوان متنوعة وكثيرة وتصاميم جذابة ،إلى
حد ارضي جميع الذواق.
تتميز هذه اللواح " "pvc marbleبأنها مقاومة للرطوبة وعازلة للحرارة ،ومقاومة أاضا للماء ،وغير موصلة للكهرباء،
وتمتاز بسهولة التنظيف وأنها مضادة للصدمات وغير قابلة للكسر ،وكذلك فهي سهلة التركيب علي اي سطح أملس ،سواء
خشب او محاره او دهانات او سيراميك.
واأتي اللوح بقياس ثابت ( 2.44 × 1.22م) بمساحة مسطحة تقرابا ( 3م) ،وسمك من (1ملم إلى 3ملم) ،أو حسب طلب
العميل.
وكذلك اتم صناعة قطاعات مضلعة من نفس هذه المادة ،اتم تركيبها مع اللواح كزاواة وإطار على الجدران ،لتضيف متانة
وجمال لهذه اللواح ،والدوات والكسسوارات الزمة لتركيب هذه اللواح متوفرة بكل أشكالها.

جدوى إنشاء مصنع بديل لبرخام:-
إن ارتباط هذا المنتج بالتشطيبات والمنشئات المعماراة اجعله من المنتجات ذات الستهلك المرتفع والمستمر ،وكونه اعد
بدال رخيصا عن الرخام والبورسلين فهذا اكسبه مزاة تسواقية عالية ،بالضافة إلى ميزاته الكثيرة وخصائصه المتعددة والتي
تجعل منه أحد أكثر المنتجات التي ازاد الطلب عليها اوما بعد اوم.
ومع كون هذا المنتج جدادا -إلى حد ما -في السوق العربية ،إل أنه آخذ في النتشار اوما بعد اوم ،ليأخذ مكانا عند شركات
التشطيب والمقاولت ،فسرعة وسهولة التركيب تزاد الرباح وتوفر الكثير من المال ،وأشكاله الجميلة المتعددة ومناظره
البراقة تروق لكثير من المستهلكين .
ومن هنا فيعتبر مجال تسواق ألواح بدال الرخام أو " " pvc marbleمن المجالت الواسعة ،والطلب عليها ازاد باستمرار،
واهدف إنشاء هذا المصنع إلى توفير هذه اللواح بكميات تلبي احتياجات السوق ،كما اهدف إلي تشغيل الادي العاملة وتحسين
مستواهم المعيشي والقتصادي ،وتحقيق مستوي جودة عالي للمنتج ،والوصول لسعر منافس اضمن تواجد المنتج في الساحة
التسواقية.
واجب العلم بأن إنشاء هذا المصنع اتطلب اهتمام بالغ بضبط الجودة والسعر المنافس ،ليتمكن المستثمر من المنافسة الجيدة
وسرعة النتشار في السوق المحلية والدولية ،واجب مراعاة تغير أسعار الخامات لنها تؤثر على سعر البيع ارتفاعا
وانخفاضا.

لبدرلسة لبفنية ومرلحل للنتاج-
اتم خلط مجموعة من الخامات والمواد في خزان (خلط) ،ثم تنقل المواد إلى البرامة ،ومع الضغط والحرارة اتم مزجها جيدا
وبثقها في صورة لوح أو قطاع ،واتم سحبها بواسطة بكر مخصص وتثبيت اللصق ذو الشكل الرخامي على الطبقة العلواة
بشكل آلي ودقيق ،ثم اتم تبرادها ،وضبط المسافات ،ثم إلى المقص الوتوماتيك الذي اقوم بتقطيع اللواح بقياسات ثابتة.
ولضافة طبقة واقية للواح الرخام الصناعي وتعزاز خواصه المميزة؛ اتطلب ذلك خط طلء بالرش بالشعة فوق البنفسجية،
ليخرج المنتج مغلفا لمعا كالرخام الطبيعي وذو متانة عالية.

لبخامات لبدلخلة في عملية لبتصنيع:-
 -1لباوبي فينيل كلورليد" ، "pvcوهو المادة البلستيكية الساسية في التصنيع ،ومتوسط سعر الطن تقرابا ،$900
ولنتاج طن من اللواح أو القطاعات نحتاج  %70من الــ  pvcبتكلفة (.)$630
 -2كربونات لبكابسيوم " " heavy Caco3ومتوسط سعر كربونات الكالسيوم حوالي  $85للطن ،ونحتاج لكل طن
 250( pvcكجم) من الكربونات.
 -3مثات حرلري ( استبلازر) "  " stabilizeونحتاج لكل طن 50( pvcكجم) من هذا المثبت.
 -4شمع (داي أوكتال) "  " waxلمعالجة المواد المضافة ،واضاف بكميات قليلة ،فنحتاج لكل طن 5( pvcكجم).
 -5حمض للستياريك ،" "Stearic acidواضاف لمعالجة الكربونات ،واضاف بكميات قليلة أاضا ،لكل طن pvc
(5كجم).
 -6إضافات أخرى؛50( " " Cpeكجم) لكل طن  ، pvcوكذلك "20( " Acrكجم) لكل طن . pvc
 وهذه للضافات نحتاج منها ) (%30لنتاج طن من للبولح ،بتكلفة تقرياية( $).35
 -7رول بلستيكي مزخرف بالشكل المطلوب؛ واتم الحصول عليه جاهزا ،وتكلفة اللوح (3م) تقرابا = $0.20
 -8ملمع مخصص بلالء؛ وتكلفة اللوح (3م) تقرابا = $ .0.30
 -9لسترتش تغليف ،شفاف أو مطبوع باسم الشركة ،وامكن الستغناء عنه حسب رغبة المستثمر.
 إن متوسط تكلفة إنتاج لبلوح لبولحد= ) ،($12.6وتكلفة إنتاج لبان لبولحد تقرياا( = $). 693
 اراعى جيدا تغير أسعار الخامات والضافات من وقت لخر ،ومن مورد لخر.
لبموقع ولبكهرباء لبلزمة لنشاء لبمشروع:
اتطلب المشروع توفر مساحة  600متر مربع كحد أدنى ،مجهزة لخط النتاج وتخزان الخامات ،ومقر إداري مناسب ،وخط
كهرباء  3فاز مناسب للقدرة المطلوبة لتشغيل اللت ،والتي متوسطها . 300kw

لبدرلسة لبمابية وللجور-حساب لبتكابيف " :-بعض الرقام تذكر بشكل تقرابي ،واراعى اختلف السعار وتقلبات السوق"
 -1رأس لبمال ولبتكابيف للساسية :مثل رسوم التراخيص والتسجيل ،وثمن شراء اللت والمعدات..
 رسوم التراخيص) = $( 5000 قيمة خط النتاج المقدم من شركة الجبر = ( )$ 185000بطاقة انتاجية  320كجم/الساعة.ومرفق مع الخط الطاحونه بسعر) $( 25000
والكسارة والمنشار بسعر) $(10000
واضاف تكاليف التخليص الجمركي) = $(20000
 رأس لبمال للجمابي تقرياا = )($245000
 -2تكابيف لبتشغيل :مثل المرتبات والاجارات وتكاليف النقل ،والكهرباء وثمن المواد الخام ...إلخ ،خلل شهر عمل،
وهذه التكاليف خاضعة لظروف المالك وإدارته للمشروع ،والمذكور هو الوضع السائد.
لبعمابة لبفنية وللدلرية ،ولبمرتاات لبتقرياية بابدولر
بـــيــــــــــــــان
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مجمـــوع لبـــمــرتاــــــات
"أحيانا يضاف عموبة على بعض لبمرتاات حسب لتفاق لبمستثمر"

14900

 إجمابي تكابيف لبتشغيل:-وسنفترض هنا أن النتاج بمعدل  22ساعة عمل اوميا و  24اوم بمتوسط إنتاج  165طن في الشهر المستقر ،وتكلفة
إنتاج الطن الواحد تقرابا = ( ،)$693والطن اعطي عدد ( 55لوح تقرابا) سمك (3ملم) ،قياس ( 244×122سم).
تكابيف تشغيل لبمشروع )لبمصروف( خلل شهر عمل مستقر
بيــــــــــــــــــان

لبمالغ
لبمصروف

إجمابي لبمرتاات

14900

نقل وتوزيع

4000

لبكهرباء ولبفولتير

6000

قيمة لبخام لبمستهلك خلل لبشهر بسعر
 $693بلان

114345

للهلك لبحسابي

3500

تأمينات ونثريات

750

إجمابي لبمصروف

143495

ملحوظة

بمعدل إنتاج
165طن

"بعض للرقام تذكر بشكل تقرياي ،ويرلعى لختلف للسعار وتقلاات لبسوق

حساب للرباح-عند فحص السوق "حاليا" وجدنا أن متوسط سعر البيع للوح واحد عالي الجودة (سمك 3ملم 2.44×1.22 -سم) = )، ($19
مع العلم أنه كلما زاد سمك اللوح كلما زاد سعره ،وكذلك جودة الخامات والطلء تتحكم في السعر.
-

إجمابي للنتاج خلل شهر =  165طن ،الطن اعطي عدد  55لوح تقرابا ،بمعدل ( 9075لوح).
ثمن بيع طن منتج = ) $1045( = 19 × 55
إجمابي "لبدخل" قيمة لبمنتج لبمااع خلل شهر مستقر =  165طن ×($172425)= 1045
لبمصروف للجمابي خلل لبشهر = )($143495

= ($28930) = 143495 - 172425

لبربح لبصافي = إجمابي لبدخل – لبمصاريف

حساب فترة للستردلد :وهي من وسائل الموازنة الرأسمالية والتي اعتمد عليها المستثمر في معرفة الفترة التي
اقضيها المشروع حتى استرد المال المدفوع في البدااة ،واحدد المستثمر ما إذا كانت هذه الفترة تتناسب مع خططه أم ل،
واتوصل إليها عن طراق حساب التدفقات المالية الداخلة والخارجة للسنوات القادمة للمشروع ،وبالتالي وبعملية حسابية بسيطة
اتم معرفة استرداد رأس المال.


يرجى مرلعاة تغيرلت أسعار لبخامات ،وتحككمات لبمنافسين ولضارلبات لبسوق ،وكل ما يمكن أن يؤدي إبى تغيير لبربح لبمتوقع .ولبشركة غير مسؤوبة عن
لبتغيرلت لبجذرية في أسعار لبخامات وللضافات ،وسعر لبايع.

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

لبمدير لبعام
م .علء لبجار

