ملخص دراسة استرشاديه ملشروع

تخريز بالستيك
فكرة املشروع
وجود طلب فعال على تخريز املخلفات البالستيكية املجروشة أو املقطعة املعاد تدويرها من نفايات البالستيك املعالج بالحرارة
ً
( )Thermoplasticالحتياج السوق لخرز البالستيك املستخدم في الصناعات البالستيكية طبقا لدراسات السوق حيث أن خرز
البالستيك يزيد من كفاءة اإلنتاج ويقوم بتحسين املنتجات البالستيكية النهائية وتكمن مشكلة مصانع البالستيك في عدم وجود حجم
االنتاج الكافي من الخرز فتضطر معظمها إلى استخدام البالستيك املجروش أو املقطع مباشرة دون تخريز مما يتسبب في كثرة أعطال
املاكينات وانخفاض جودة اإلنتاج وبالتالي فإن مشروع تخريز البالستيك من املشروعات املوجود عليها طلب كثيف وسيتم استخدام
ناتج جرش أو تقطيع املخلفات البالستيكية نم أنواع "البولي ايثيلين عالي الكثافة  ،"PE-HDوالناتج من الزجاجات ولعب األطفال،
و"البولي ايثيلين منخفض الكثافة  ،"PE-LDوالناتج من الحقائب واألكياس ومواسير الري" ،والبولي استر  "PETالناتج من .زجاجات
تعبئة املياه املعدنية والزيوت ،و"البولي بروبلين  "PPالناتج من علب الزبادي ،و"البولي سيتيرن  "PSالناتج من علب منتجات األلبان
واألكواب واألطباق ،و"البولي كلورايد فينيل  "PVCوالناتج من مواسير الشرب والصرف واألرضيات والكابالت واألسالك واألنابيب الطبية
واألحذية.

هدف املشروع
الحصول على كسر البالستيك أو البالستيك المجروش من الورش والمصانع التي تقوم بإعادة تدوير المخلفات
البالستيكية بالتقطيع والجرش ثم تخريز البالستيك المجروش أو المقطع من خالل خط اإلنتاج وهو ماكينة واحدة لتخريز
البالستيك وتوريد الخرز الناتج لمصانع صناعة المنتجات البالستيكية.

املنتجـ ـ ــات
• بالستيك خرز.

اآلالت واملعدات والخامات
اآلالت واملعدات :ماكينة تخريز قدرة  .0.0طن /ساعة.
الخامات املستخدمة :بالستيك مجروش.

دراسة السوق

ً
ً
تقدر املخلفات الصلبة في مصر طبقا إلحصائية عام  6002حوالي  62مليون طن سنويا منهم حوالي  000.000طن نفايات
بالستيك بنسبة  %2من إجمالي املخلفات ،ويتم تدوير حوالي  %00فقط من تلك املخلفات ،كما يتم إعادة استخدام %5
ً
من املخلفات البالستيكية مرة أخرى ،وتوجد في مصر  000كسارة تنتج حوالي  626000طن سنويا ،و 000ماكينة جرش
ً
ً
تنتج حوالي  660000طن سنويا ،و 050ماكينة تخريز تنتج حوالي  606000طن سنويا( .الدراسة القومية لقطاع إعادة
تدوير البالستيك في مصر -مركز تكنولوجيا البالستيك  -مركز تحديث الصناعة  -يناير  )600٢وبالتالي هناك احتياج
ملشروعات تخريز عديدة باإلضافة لوجود طلبات محددة من مصانع بالستيك على الخام النهائي (الخرز).
العمالء املتوقعين :مصانع املنتجات البالستيكية التي تعتمد على خرز البالستيك في صناعاتها.
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تخريز بالستيك
ملخص الدراسة املالية
عمر املشروع :

0سنوات

مدة دورة اإلنتاج :

 1شهر

العمالة املطلوبة:

 8عمال

االستثمارات الكلية املشروع :
(رأس املال  +القرض)

 118880.جنية

رأس املال (مساهمة املستفيد)

 318.33جنية

قيمة القرض املطلوب:

 881818جنية

حجم املبيعات السنوية املتوقعة:

السنة األولى:

080087.

جنيه

السنة الخامسة:

30378..

جنيه

صافى األرباح السنوية املتوقعة:

السنة األولى:

023707

جنيه

السنة الخامسة:

23027.

جنيه

معدل العائد الداخلى:

%0208.

متوسط فترة اإلسترداد:

 0088سنة

ً
ملحوظة :جميع األرقام املذكورة بملخص الدراسة تعتبر أرقام إسترشادية قابلة للتغيير طبقا ألسعار السوق وقت
التنفيذ الفعلى ،ويجب تحديثها قبل البدء فى تنفيذ املشروع.

