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 مصنع إنتاج المنظفات الكيماوية
 

 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 

 
 هذه الدراسة هي دراسة أولية لممشروع، ويتم التعديل في هذا الدراسة بناء عمى معطيات المشروع وصواًل إلى

 الصيغة النهائية لممشروع من الناحية الفنية و المالية 
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 نظفات الكيماويةإنتاج الم مصنع
 يانات الشركة :ب 

  السيدxxxxxx xxxx xxxxx المحترم 

  : االسمXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

 : العنوان XXX , xxxx, xxxx , xxxxx 

 :00000000000000 تيميفاكس 

 : 00000000000000 فاكس 

 : 00000000000000 موبايل 

  : اإليميلaaaaa@aaaaaa.aaa 

  : اإليميلaaaaa@aaaaaa.aaa 

 
 :مواصفات المصنع

  : ساعات عمل في الوردية. 8× ورديات  3ساعة عمل ،  42عدد ساعات العمل 

  منتجالمطموبة مع الطاقة اإلنتاجية لكل المنتجات: 

 سائل غسيل الصحون و الصابون السائل  .0

 0  غرام 000طن/اليوم ضمن عبوات سعة 

 0  غرام 000طن/اليوم ضمن عبوات سعة 

 0  مل  0400مل أو  000سعة طن/اليوم ضمن عبوات 

  : طن/ اليوم 00اإلجمالي 

 معجون تنظيف الصحون األبيض  .2

 0  مل  00طن/اليوم في ظروف سعة 

 0  مل  000طن/اليوم في ظروف سعة 

 0  غرام 000طن/اليوم ضمن عبوات سعة 

 0  كغ 0طن/اليوم ضمن عبوات سعة 

 0  كغ 4طن/اليوم ضمن عبوات سعة 

  : طن/اليوم 00اإلجمالي 

 صنوبر لتنظيف األرضيات و المطابخاألخضر مع مستخمص ال الجل .3

 0  مل  00طن/اليوم في ظروف سعة 

 0  مل  000طن/اليوم في ظروف سعة 

 0  غرام 000طن/اليوم ضمن عبوات سعة 

 0  كغ 0طن/اليوم ضمن عبوات سعة 

 0  كغ 4طن/اليوم ضمن عبوات سعة 

  : طن/اليوم 00اإلجمالي 
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 : اآلالت المطموبة 

o و نفخ البالستيك مع قوالب متعددة إلنتاج العمب و األغطية آالت حقن 

o آالت خمط و تحضير لكل خط إنتاج 

o يتضمن التعبئة و لصق الميبل وطباعة التاريخ خط تعبئة لمصابون السائل ، 

o يتضمن التعبئة و لصق الميبل وطباعة التاريخ خط تعبئة لمعجون التنظيف األبيض ، 

o تضمن التعبئة و لصق الميبل وطباعة التاريخخط تعبئة لمصابون السائل ، ي 

o  مل لمعجون التنظيف األبيض 000مل و  00آلة تعبئة الظروف الصغيرة بسعة 

o  مل لمجل األخضر 000مل و  00آلة تعبئة الظروف الصغيرة بسعة 
 

 :لكل منتجدراسة كميات اإلنتاج بالوزن و العدد 
 الطاقة اإلنتاجية بالعدد كيمو غرامالطاقة اإلنتاجية اليومية بال نوع و سعة العبوة

 سائل غسيل الصحون و الصابون السائل
 عبوة/اليوم 0,000 طن/اليوم 0 غرام 000عبوات سعة 
 عبوة/اليوم 0,000 طن/اليوم 0 غرام 000عبوات سعة 
 عبوة/اليوم 0,000 طن/اليوم 0 مل 0400مل أو  000عبوات سعة 

 عبوة/اليوم 11,111 طن/اليوم 11 اإلجماليالمجموع 
 معجون تنظيف الصحون األبيض

 ظرف/اليوم 000000 طن/اليوم 0 مل 00ظروف سعة 
 ظرف/اليوم 000000 طن/اليوم 0 مل 000ظروف سعة 
 عبوة/اليوم 000000 طن/اليوم 0 غرام 000عبوات سعة 
 عبوة/اليوم 00000 طن/اليوم 0 كغ 0عبوات سعة 
 عبوة/اليوم 00000 طن/اليوم 0 كغ 4عبوات سعة 

 طن/اليوم 1 المجموع اإلجمالي
 طن/اليوم 11

 ظرف/اليوم 110111
 عبوة/اليوم 11,111

 الجل األخضر مع مستخمص الصنوبر لتنظيف األرضيات و المطابخ
 ظرف/اليوم 000000 طن/اليوم 0 مل 00ظروف سعة 
 ظرف/اليوم 000000 طن/اليوم 0 مل 000ظروف سعة 
 عبوة/اليوم 000000 ن/اليومط 0 غرام 000عبوات سعة 
 عبوة/اليوم 00000 طن/اليوم 0 كغ 0عبوات سعة 
 عبوة/اليوم 00000 طن/اليوم 0 كغ 4عبوات سعة 

 طن/اليوم 1 المجموع اإلجمالي
 طن/اليوم 11

 ظرف/اليوم 110111
 عبوة/اليوم 11,111
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 االقتراح المبدئي لآلالت في المصنع :
مددن قياسددات و أ ددكال  عبددوة فددي السدداعة تقريبددا 0000، مددا يعددادل  عبددوة فددي اليددوم 00,000: إن العدددد اإلجمددالي لمعبددوات ىددو  -0

 مختمفة ، تتضمن كل عبوة إنتاج جسم العبوة + الغطاء + اليد في حال عبوات الجل و المعجون.

 ولد البحدث فدي المرحمدة األ يمكدنو  مناسيةإلنتاجية عندما تكون الطاقة ا يصبح مجديا آالت الحقن و النفخ البالستيكية  راء إن 
 .عن مصدر لمتزود بالعبوات الجاىزة

 خطوط التحضير التعبئة في العبوات مت ابية بين األصناف الثالثة ، و كل منيا يتضمن : -4

a.   عن طريق دوران المحرك الرئيسيطن ، يتم فيو خمط المكونات األساسية  0خالط التحضير الرئيسي بسعة . 

b. ل الخمطددة الجدداىزة لمتعبئددة مددن خددالط التحضددير الرئيسددي إلدد  ىدديا الخددزان ويددتم تغييددة آالت خددزان الحفددظ ، حيددث يددتم نقدد
 التعبئة منو ، فيما يمكن تحضير خمطة جديدة ضمن خالط التحضير الرئيسي.

c. صينية دوارة لتمقيم العبوات ، حيث يتم وضع العبوات الفارغة و يتم تمقيم العبوات واحدة تمو األخرى إل  آلة التعبئة 

d.  عبددوة فدي السدداعة حسددب سددعة العبددوات  000- 000)طاقدة إنتاجيددة تتددراوح بددين آلدة التعبئددة األوتوماتيكيددة برأسددي تعبئددة ،
 تقوم بتعبئة العبوات بكمية التعبئة المحددة حسب كل عبوة ، و تتم بعد يلك تغطية العبوات يدويا.

e.  المسطحة ) حسب المنتج  .عبوات لمعبوات مدورة أو لم إماآلة لصق الميبل لمعبوات 

f. صينية دوارة الستالم العبوات النيائية 

 ظرف/دقيقة. 20آالت تعبئة الظروف لكل صنف من األصناف ، حيث الطاقة اإلنتاجية الوسطية لكل آلة بحدود  -3

 
 

 يوجد خيارين لتوريد اآلالت ، األول صناعة سورية ، و الثانية صناعة صينية.
 ولين ، كما أن التركيب و الصيانة بأيدي سورية وخبرات عربية.في كال الحالتين الخطين مكف

 
 

 نستعرض فيما يمي الخيارين كال عم  حدة :
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 الخيار األول : اآلالت صناعة سورية
 

 السعر )دوالر( اسم التجهيزات م.
 سائل غسيل الصحون و الصابون السائل

 دوالر 00,000 صناعة سورية –خط تحضير و تعبئة الصابون السائل   .0
 معجون تنظيف الصحون األبيض

 دوالر 00,000 صناعة سورية –خط تحضير و تعبئة المعجون و الجل األخضر   .2
 دوالر 0,000 صناعة صينية )يتم ال حن من سوريا  –آلة تعبئة ظروف السوائل المزجة   .3

 ات و المطابخالجل األخضر مع مستخمص الصنوبر لتنظيف األرضي
 دوالر 000000 صناعة سورية –خط تحضير و تعبئة المعجون و الجل األخضر   .4
 دوالر 0,000 صناعة صينية )يتم ال حن من سوريا  –آلة تعبئة ظروف السوائل المزجة   .0
 دوالر 111,111 من سوريا –المجموع الكمي لآلالت  

 ار التفصيمية الرجاء مراجعة العروض المرفقةلالطالع عم  المواصفات و األسع* 
 

 الشروط التجارية:
 .كافة األسعار أعاله ىي األسعار في أرض سوريا ، و ال تتضمن تكاليف ال حن 

 :رصيد بعد إنتياء التصنيع و تجريب اآللة في أرض مصنعنا.00% عربون مقدم عند توقيع العقد، 00 طريقة الدفع % 

 شهر, وخدمة ما بعد البيع مدى الحياه. 02 كافة المعدات مكفولة لمدة 

 كافة مكونات القطع الرئيسية في اآللة من ماركات عالمية 
  يومًا. 00 :التصنيعمدة 

  خدمة ما بعد المبيع – كفالة –تدريب  –تشغيل  –تركيب  –نحن ممتزمون بتقديم الخطوط  اممة كافة الخدمات : توريد 

  :إلدد  مصددنعكم يمكددن و بندداء عمدد  رغبددتكم ارسددال خبيددر مددن أجددل القيددام بتركيددب اآلالت  بعددد وصددول اآلالتالتركيببب و التشببغيل
قامتو ومعي تو أثناء فتدرة التركيدب  وت غيميا و تدريب العاممين دليكم عم  ت غيل الخط .  تترتب عميكم دفع تكاليف سفر الخبير وا 

 و التجريب و التدريب.

 
 مع أطيب التحيات

 سعيد نحاس م.
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 : اآلالت صناعة صينية انيالثالخيار 
 

 السعر )دوالر( اسم التجهيزات م.
 سائل غسيل الصحون و الصابون السائل

 دوالر 00,000 صينيةصناعة  –خط تحضير و تعبئة الصابون السائل   .6
 معجون تنظيف الصحون األبيض

 دوالر 00,000 صناعة صينية –خط تحضير و تعبئة المعجون و الجل األخضر   .7
 دوالر 0,000 صناعة صينية –آلة تعبئة ظروف السوائل المزجة   .8

 الجل األخضر مع مستخمص الصنوبر لتنظيف األرضيات و المطابخ
 دوالر 00,000 صناعة صينية –خط تحضير و تعبئة المعجون و الجل األخضر   .0
 دوالر 0,000 صناعة صينية  –آلة تعبئة ظروف السوائل المزجة   .00
 دوالر 111,111 صناعة صينية –المجموع الكمي لآلالت  

 لالطالع عم  المواصفات و األسعار التفصيمية الرجاء مراجعة العروض المرفقة* 
 

 الشروط التجارية:
 . األسعار أعاله ىي أسعار اآلالت في أرض الصين وال تتضمن تكاليف ال حن 

 رصيد بعد االنتياء من التصنيع و قبل ال حن 00% عربون مقدمًا ، 30 قة الدفع :طري % 

 : يومًا بعد استالم العربون 00 فترة التصنيع 

 : الكفالة تغطي األعطال الناتجة عن سوء التصنيععام كامل بدءًا من تاريخ الت غيل فترة الكفالة ، 

  خدمة ما بعد المبيع – كفالة –تدريب  –تشغيل  –تركيب  –: توريد نحن ممتزمون بتقديم الخطوط  اممة كافة الخدمات 

  :بعددد وصددول اآلالت إلدد  مصددنعكم يمكددن و بندداء عمدد  رغبددتكم ارسددال خبيددر مددن أجددل القيددام بتركيددب اآلالت التركيببب و التشببغيل
ق امتو ومعي تو أثناء فتدرة التركيدب وت غيميا و تدريب العاممين دليكم عم  ت غيل الخط .  تترتب عميكم دفع تكاليف سفر الخبير وا 

 و التجريب و التدريب.

 : التغميف ضمن صناديق خ بية مناسبة لم حن البحري التغميف 

 
 

 ع أطيب التحياتم
 سعيد نحاس م.


