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 دراسة مقدمة عن تطبيق برنامج حوافز الصادرات لمدة ٥ سنوات على مواد التعبئة والتغليف
 بند جمرآى ( ٢٠ – ٣٩ )

 
 برنامج حوافز الصادرات لمواد التعبئة والتغليف بند جمرآى لمواد التعبئة والتغليف بند جمرآى ( ٢٠ – ٣٩ )

 
  -:اإلختصارات  -١

 
ينبيوتاداين ستاير –أآريلونيتريل .١  ABC 
 CA سيليلوز اسيتات.٢
 PET البولى أثيلين تيرفيناالت.٣
 CPET  البولى أثيلين تيرفيناالت المكلور.٤
 CTFE آلوروتترافلورواثيلين.٥
 EEA اثيلين ايثل اآريالت.٦
 EPS بولى ستايرين الممدد.٧
 EVA اثيلين فينل استبت.٨
 EVA / EVOH اثيلين فينل الكحولى.٩
للصدمات بولى ستايرين مقاوم.١٠  HIPS 
 LDPE بولى اثيلين منخفض الكثافة .١١
 LLDPE بولى اثيلين منخفض الكثافة الخطى.١٢
 BOPP البولى بروبلين المحورى الشد.١٣
 PA البولى أميد.١٤
 PC البولى آاربونيت.١٥
 PE البولى اثيلين.١٦
 PETG بولى اثيلين تيريفنالنيت جليكول.١٧
 PS البولى ستايرين.١٨
 PP البولى بروبلين.١٩
 PTFE البولى تيترافلورواثيلين.٢٠
 PUR البولى يوريثان.٢١
 PVA البولى فينيل اسيتات.٢٢
 PVAL البولى فينيل الكحولى.٢٣
 PVC البولى فينيل آلوريد.٢٤
 PVDC البولى فينيلدين آلوريد.٢٥
 SAN ستايرين اآريلونيتريل.٢٦
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 -:مقدمة  -٢
 

  -:أهمية مواد التعبئة والتغليف 
 

د جمرآى   تعتبر مو م و   ٣٩ – ٢٠اد التعبئة والتغليف المرن بن الم وفى مصر        أمن أه ة فى الع دم الصناعات الكيماوي ق
  فبدون تلك المواد قد يكون من الصعب تصدير أو إنتاج أو بيع أغلب المواد الغذائية 

ولى   بتزايد اإلستثمارات فى إنتاج  ١٩٩٠شهدت مصر طفرة فى نوعية اإلنتاج وجودته مع بداية عام  وات الب أفالم وعب
ولى  إ ين والب ولى إ ثيل تيرين والب ن          إس ات م ك المنتج رية لتل ادرات المص و الص ى نم اهم ف ا س االت مم ين تيرفيث ثيل

ام    ١٨وحوالى   ٢٠٠٥مليون دوالر عام  ١٧إلى  ٢٠٠١دوالر عام  ١٨٠٠٠٠٠ ون ع و     ٢٠٠٦ملي ذآر أن عدم نم وي
تثمارات والطا     م اإلس ا يتناسب مع حج د من األسباب و      الصادرات بم ذا القطاع يرجع للعدي ة المتاحة له ات اإلنتاجي ق

  المعوقات التى سوف يتم شرحها تفصيليًا الحقًا
  
  -:مقارنة لخواص مواد التعبئة والتغليف  -٣

 

قوة تحمل  المادة
 الضغط

مقاومة 
 اإلنفالق

قابلية 
 الكسر

مقاومة 
 الرطوبة

حافظ 
لخواص 
 الغازات

قابلية 
 الطباعة

قابلية 
لالتشكي  

الزجاج 
 ١ ٣ ١ ١ ٢ ١ ١ القوارير

 المعادن
 العبوات
 أنابيب
 رقائق

 
١ 
٣ 
- 

 
١ 
٣ 
٣ 

 
١ 
٣ 
٤ 

 
١ 
١ 
١ 

 
١ 
١ 
١ 

 
١ 
١ 
١ 

 
٣ 
- 
- 

        الورق
 - ١ ٤ ٢ ٤ ٢ - أآياس
 - ١ ٤ ٢ ٤ ١ ١ صناديق
 - ١ ٤ ٢ ٣ ١ ١ أنابيب
        البالستيك
أآياس 
 - ١ ٣ ١ ٤ ٣ - وافالم

 ١ ١ ٣ ١ ٣ ٣ ٣ قوالب
القماش 
 - ٤ - - - ١ - أآياس

الخشب 
 ٣ ٣ - ٤ ٤ ١ ١ صناديق
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  المواد المستخدمة جيدة ولها فوائد -١
 المواد تشهد تراجع فى اإلستخدام -٢
 المواد قد تكون لها فوائد -٣
 المواد يجب الحذر منها -٤

 
بئة والتغليفمن البيانات السابقة يتضح لنا أهمية المنتجات البالستيكية المستخدمة فى التع  

 
  األوضاع الحالية إلنتاج وتصدير مواد التعبئة والتغليف -٥
  

  بالطن ٢٠٠٥البيانات لعام 
 

 نسبة التصدير آمية التصدير الطاقة اإلنتاجية اإلستخدام الخامة

  تعبئة وتغليف المواد الغذائية  PPأفالم بولى بروبلين 
  مثل الحلويات والشيكوالتة

٠,٨ ٦١٢ ٧٦٥٠٠ %  

%٢ ٢٢٨٠ ١١٤٠٠٠  منتجات تعبئة وتغليف PP  بولى بروبلينعبوات ال  

  تعبئة وتغليف المواد الغذائية  PEأفالم بولى أثيلين 
  مثل االرز والدقيق والمنظفات الصناعية

٤ ٦٠٠٠ ١٤٠٠٠٠%  

%٤ ٩٠٠٠ ٢١٠٠٠٠  منتجات تعبئة وتغليف  PEعبوات بولى أثيلين   

و  PSعبوات البولى استيرين  ف الم ة وتغلي ن تعبئ ة حق اد الغذائي
  وبالتشكيل الحرارى

٤ ٣٧,٢٥١ ٩٠٠٠٠%  

كيل   PETعبوات إل  ة وبالتش واد الغذائي ة وتغليف الم تعبئ
  الحرارى

٠,٥ ٣٤,٠٤٥ ٧٠٠٠٠%  

%٢,٥٦ ١٧٩٦٣ ٧٠٠٠٠٠ اإلجـمـالـى  
 

  -:من الجدول السابق يتضح لنا األتى 
 

الغ حوالى       من حج% ٣آمية التصدير من منتجات التعبئة والتغليف ال تتعدى  -١ ذة المنتجات والب ى له اج الفعل م اإلنت
  ٢٠٠٥الف طن عام  ٧٠٠

 شرآة ومؤسسة  ٢٥٠حوالى )  ٣٩ – ٢٠( يبلغ عدد الشرآات المنتجة لمواد التعبئة والتغليف المرن بند جمرآى  -٢
 شرآة ٣١حوالى )  ٣٩ – ٢٠( يبلغ عدد الشرآات المصدرة لمواد التعبئة والتغليف المرن بند جمرآى  -٣
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 -:موضحة فى الجدول التالى* 

 
 أسماء الشرآات المصدرة للبولى إثيلين وآميات التصدير

 المصدر / الصادرات والواردات – ٢٠٠٦
 

.م  آمية التصدير إسم الشرآة 
١ .
    

 طن ٥٧٧,٥٠٠  شرآة اإلسكندرية للعبوات الصناعية

٢.   طن ٢٥٤٨,٠٣٦  شرآة آوبوش للتغليف مصر 
٣.   طن ١٨٠,٠٣٧  رآة المصرية الرومانية إيجبترومالش 
٤.   طن ٦٣٦١,٣٠٤  مكتب هليوبوليس للتجارة الدولية 
٥.   طن ٩٠٠,٤٤  سبيد بروجرس إيجيبت 
٦.   آيلو ٣٦٤  شرآة نايسكو لغنتاج نظم المياه 
٧.   طن ٤٤,٠٠٠  حسن على إبراهيم محمد 
٨.   طن ٢٥,٠٠٠  حسين باز عبد الصادق عبد اللطيف 
٩.   آيلو ١٤٠  و زيد عبد العزيزسمير أب 
١٠.   آيلو ٣٠٠  عبد المنعم إبراهيم أحمد سالم 
١١.   طن ٣٢٥٠,٩٨٢  المشيدون العرب ارابكون 
١٢.   طن ١٩,٠٠٠  شرآة اسبيس ترانسيورت للشحن والنقل 
١٣.   طن ١٩,٠٥١  سويفت تريدنج إيجيبت 
١٤.   آيلو ٦٠  مان موهان سيناه 
١٥.   آيلو ١٧٢  مودرن – الشرآة الحديثة للمواد العازلة 
١٦.   طن ١٨,٠٠٠  محمد إبراهيم فرحات ميالنو لإلستيراد 
١٧.   طن ١٠٢٠  مصطفى محمود إبراهيم 
١٨.   آيلو ٤٤,٥  دلتا بالس –المصرية للتجارة والصناعة  
١٩.   طن ١  ريكرمان مصر يحى السيد الشاذلى 
٢٠.   طن ٢,٢٨٥  ماجيك إنترناشيونال سيرفيس رضا محمد 
٢١.   آيلو ٦٠  ايجملت 
٢٢.   آيلو ٢٥  شرآة الكيماويات والتقنية المتطورة  
٢٣.   آيلو ١١٥  اى بى اية لخدمات الشحن 
٢٤.   طن ٠,٢٧  شرآة سويفت جروب للنقل الدولى 
٢٥.   آيلو ٥٣  شرآة ايمارآو بالستيكس 
٢٦.   طن ٤,١٨٨٥  بريما بالست ايجيبت  

 ١٤٩٥٣,٤٢٧ المـــجــــمــــــوع
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  ستيرين إالشرآات المصدرة للبولى أسماء 
 

  آمية التصدير  إسم الشرآة  .م
  طن ١  المشيدون العرب ارابكون  ١
  طن ١٠  شرآة جالآسى للكيماويات العشعاش محمد  ٢
  طن ٢,٢٥  شرآة شومان للبالستيك  ٣
  طن ٢٥  الشرآة المصرية الرومانية إيجبتروم  ٤

  طن ٣٤,٠٤٥  المجموع
  
  

  لبولى اثيلين تيرفيثاالتأسماء الشرآات المصدرة ل
  

  آمية التصدير  إسم الشرآة
  طن ٣٤,٠٤٥  ايجيبتبورت
  طن ٣٤,٠٤٥  المجموع

  
  المعوقات الحالية إلنتاج وتصدير مواد التعبئة والتغليف -٤
  

ات                ا يتناسب مع طاق ا والتصدير بم ادة إنتاجه ات تحد من زي ات وعقب ة والتغليف المرن معوق تواجه صناعات التعبئ
  -:متاحة والتوسعات المنتظرة ومستوى وجودة إنتاجها ويمكن تقسيم العقبات إلى مجموعات آالتالى اإلنتاج ال

  
  -:معوقات فنية  -١
  
ى شهادات جودة                -١*  د من الحصول عل ا بصفة خاصة الب ة منه ة واألوربي دول المختلف ى ال حتى يمكن التصدير إل

ل     ISOإدارية مثل  اج        و تل   HACCPو   AIBو   Piraوفنية مث ديل مكلف فى طرق اإلنت ك الشهادات تتطلب تع
  .والمخازن وعنابر اإلنتاج ، آما يتطلب الحصول على تلك الشهادات تكلفة إضافية سنوية

  
اج        -٢* ات إنت تخدام خام ب اس دير يتطل ن التص دونها ال يمك ى ب تخدمة والت ة المس فات العالمي ى المواص للوصول إل

ة فى      بمواصفات معينة وبتكلفة مرتفعة ، آ زة الفني ا من األجه ما يتطلب اإلرتقاء بطرق اإلنتاج والمعامل الفنية وغيره
  .ثمنها ومصاريف تشغيلها

  
ك      -٣* زة تل ا تتطلب أجه للتأآد من الجودة المطلوبة من المهم وجود معامل ذات جودة عالية وبتكلفة مرتفعة جدًا ، آم

  .المعامل معايرة مستمرة للتأآد من دقة نتائجها
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   -:معوقات إقتصادية   ٢ -٥

 
 إرتفاع تكلفة الشحن  – ١ •

  
) تسليم مصانعهم  (   DDPبنظام ) على سبيل المثال فى أوروبا ( لمنافسة الشرآات المنتجة عالميًا يتم التسليم للعمالء 

  .تج األوروبى أسوة بالمنتجين األوروبيين مما يؤدى إلى زيادة أسعار التصدير بقيمة الشحن البرى مقابل المن
اع أسعار           ى إرتف ؤدى إل ر والمغرب ي ونس والجزائ ل ت ة مث عدم وجود خطوط مالحية منتظمة إلى أغلب الدول العربي

بانيا      ١٢٢٥تكلفة الشحن إلى المغرب : مثال ( الشحن بصورة ال تتناسب مع المسافة  ى أس دوالر فى حين أن السعر إل
  .قدم  ٤٠دوالر للحاوية  ٥٨٠ال يزيد عن 

  
 إرتفاع تكلفة التغليف للمنتجات -٢ •
  

ة         ف مطابق ة وتغلي واد تعبئ تخدام م ن إس د م دول الب ع ال ى جمي وب للتصدير إل ل المطل توى األمث ى المس للوصول إل
  .للمواصفات العالمية والتى يرتفع أسعارها جدًا مقارنة بمواد التعبئة والتغليف المستخدمة محليًا 

 
  -:معوقات مالية  ٣ -٤ •

إرتفاع تكلفة التمويل وفوائد القروض مقارنة بالدول العربية واألوربية يزيد من تكلفة اإلنتاج مقابل المنافسين  
  العرب والعالميين

 إرتفاع الجمارك والضرائب المحملة بها الصناعات المحلية بصفة عامة -١
 وتكلفة وآالء خارجيينإرتفاع تكلفة التسويق الخارجى من إشتراك فى معارض خارجية وزيارات تسويقية  -٢
إرتفاع تكلفة مستلزمات اإلنتاج مثل تكلفة الطاقة والمياه والوقود بما ينعكس على أرتفاع التكلفة مقارنة بالدول  -٣

 .العربية المنتجة
 التكلفة المالية لضمان الصادرات تمثل تكلفة جديدة وإضافية على أسعارنا -٤

 
 المنافس أسعار المنتجات المصدرة مقارنة بأسعار المنتج -٥
  أفالم البولى بروبلين -:مثال  )١

 
أسعار المنافس  األسعار المصرية الخامة

 العربى
 متوسط الفارق الصينى األوروبى

ولى  وات ب عب
 PEايثيلين 

دوالر للطن ١٨٠٠ دوالر  ١٧٠٠دوالر للطن ١٦٠٠ 
 للطن

دوالر للطن ١٥٠٠  ١١,١ %  

ولى   وات الب عب
 PSاستيرين 

دوالر للطن ١٧٠٠ دوالر  ١٦٥٠ر للطندوال ١٥٥٠ 
 للطن 

دوالر للطن ١٣٠٠  ١٢,٢%  

دوالر للطن ٢٢٠٠ PETعبوات ال  دوالر  ٢١٠٠دوالر للطن ٢٠٠٠ 
 للطن

دوالر للطن ١٧٠٠  ١١,٨ %  

 
   -:ملحوظة 

  .تم توحيد مكان التسليم والعملة •
 .تم مقارنة أهم المنتجات •
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 -:أستمرار األوضاع الحالية األثار السلبية المتوقعة والنتائج المتوقعة فى حالة  -٦
 

  .أستمرار عدم القدرة على المنافسة الخارجية فى مقابل المنتجين العرب واألوروبيين -١
 .التوقف عن إجراء عمليات التطوير المستمرة المطلوبة لإلنتاج لمجابهة المنافسة العالمية -٢
ًا      عدم تنفيذ المستهدف التصديرى يزيد من تكلفة اإلنتاج بصفة عامة ويؤدى  -٣ إلى وجود صعوبات فى المنافسة داخلي

تمتعين         ة وضد المنتجين العرب المس ضد المنتجين األوربيين بعد البدء فى تنفيذ إتفاقية الشراآة المصرية األوروبي
 .بإعفاء آامل من الجمارك حاليًا

دم وج           -٤ ة لمجموعة الشرآات نظرًا لع ى إختالل الهياآل التمويلي ؤدى إل ردود إقتصادى   زيادة الطاقة المعطلة ي ود م
 .مناسب لإلستثمارات 

  .إنخفاض فرص العمل وأنحصار البرامج التدريبية يؤدى إلى مردود سلبى إجتماعى -٥
 .إلغاء أى فرص للتوسع -٦
  

اج المتاحة لتصل عام       ات اإلنت ى   ٢٠١١وهو ما ينعكس سلبًا على إستغالل طاق اج     %  ٦٧إل ات اإلنت الى طاق من إجم
  .المتاحة 

 
 جدول يوضح نسب إستغالل طاقات اإلنتاج المتاحة :-

 

 إنتاج إجمالى الطاقات
 ٢٠٠٤ 

أنتاج 
٢٠٠٥ 

أنتاج 
٢٠٠٦

أنتاج 
٢٠٠٧

أنتاج 
٢٠٠٨ 

أنتاج 
٢٠٠٩ 

أنتاج 
٢٠١٠ 

أنتاج 
٢٠١١ 

 ١٩٥ ١٧٩ ١٦٢ ١٤٣ ١٢٥ ١١٠ ٩٣ ٧١  ) PE  ( األلف طن 
%٤٥  النسبة المستغلة  ٤٧%  ٥٠%  ٥٢%  ٥٥%  ٥٨%  ٦٢%  ٦٥%  

 ١٢٤ ١١٧ ١٠٥ ٩٢ ٨٥ ٨٠,٥ ٦٣ ٤٣  )  PS( األلف طن 

%٦٠  النسبة المستغلة  ٦٥%  ٧٠%  ٧٢%  ٧٥%  ٧٨%  ٨٠%  ٨٥%  

 ١١٠ ١٠٠ ٩٢ ٨٤ ٦٧ ٦٨ ٦٣ ٦٠,٧  ) PET( األلف طن 
%٧٠  النسبة المستغلة  ٧٥%  ٧٧%  ٨٠%  ٨٤%  ٨٨%  ٩٢%  ٩٥%  
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 البرنامج المقترح لمساندة صادرات مواد التعبئة والتغليف ( بند جمرآى ٣٩٢٠ )
  

من  % ١٢بنسبة   ٢٠٠٧سنوات إعتبارًا من عام  ٥يقترح أن تصرف المساندة لصادرات مواد التعبئة والتغليف لفترة 
ى   ٢٠٠٩فى العام الثالث  % ٨وإلى  ٢٠٠٨فى العام التالى % ١٠قيمة الرسالة المصدرة تتناقص النسبة إلى  % ٦وإل

ع  ام الراب ى الع ى  ٢٠١٠ف م إل ا% ٥ث ة الرس امج من قيم ر للبرن ام االخي ى الع رة ال  ٢٠١١لة المصدرة ف د فت  ٥وتع
  :سنوات مناسبة لقيام المصانع المحلية بتوفيق أوضاعها وتحقيق مايلى

تقرارها وخاصة        )١ رة لحين إس تلزم فت ة تس إعداد الدراسات التسويقية الالزمة لفتح أسواق أوروبية وعربي
  .لطلب عينات وتجارب قبل بدء العمل 

تخراج ش )٢ ة     إلس ًا لنوعي ف طبق ة تختل رات زمني ا فت ب تأهيله ى يتطل ة والت ة المطلوب ودة الفني هادات الج
 .الشهادة ومدى قرب أنظمة الشرآة إلى متطلبات الشهادات

ة     )٣ ة وجمرآي فترة مناسبة إلعداد الكوادر الفنية المدربة على عمليات التصدير المختلفة من إجراءات مالي
 .وبنكية وتسويقية

اطق             فترة الزمة ل )٤ تح األسواق فى المن ة والتى تسهم فى ف إلشتراك فى المعارض المتخصصة المختلف
 .المستهدفة

 .من حجم العمالة الحالية% ٣٠زيادة فرص العمل بنسبة تزيد عن  )٥
 .تدريب آوادر ذو آفاءة متخصصة فى عمليات التصدير )٦
ل المصاريف الثا      )٧ ى تقلي ل      التوسع بإضافة خطوط إنتاج أفالم ومطابع تهدف إل ة أق ة والتى تحقق تكلف بت

 .وفرص عمل أآبر
ة               )٨ د فى أسعار التصدير واألسعار المحلي ل يفي ة أق ا يحقق متوسط تكلف إتمام المستهدفات التصديرية بم

رية         راآة المص ة الش ل إلتفاقي ق الكام د التطبي ًا بع رة محلي ة والمنتظ ة الحالي ة الشرس ة المنافس لمجابه
 .األوروبية

 
  - :ف المساندة الضوابط المقترحة لصر

 
د جمرك   ( تصرف المساندة لصادرات مواد التعبئة والتغليف   ى ان يرفق بطلب المستندات     )  ٣٢٩٠بن عل

  -:التالية 
  
  .تفيد تمام التصدير) م .ك ١٣استمارة ( صورة معتمدة من الشهادات الجمرآية  )١
 صور معتمدة من الفاتورة التى تم التحصيل بموجبها )٢
 .لشحنصور معتمدة من بوليصة ا )٣

 
 

  :العائد اإلقتصادى واإلجتماعى المستهدف من خالل برنامج المساندة 
  

  -:العائد اإلقتصادى 
 

ا  م ن المتوقع أن تساهم مبالغ المساندة فى تحسين أداء الشرآات والمصانع القائمة حاليًا وتشغيلها بكامل طاقته
  .اد التعبئة والتغليفاإلنتاجية مما يساهم فى توجيه مزيد من اإلستثمارات فى إنتاج مو

در بحوالى     ٢٠١١ – ٢٠٠٧أى أنة فى الخمس سنوات  اندة تق ون دوالر تحقق    ٩,٦قمنا بتوفير مبالغ مس ملي
  .مليون دوالر ٨٩,٥زيادة إضافية فى الصادرات تقدر بحوالى 

الغ مس    ١٣١= إجمالى الزيادة اإلضافية المتوقعة فى تصدير باقى الخامات  وفير مب در  مليون دوالر بت اندة تق
  .مليون دوالر فى خالل الخمس سنوات ٢٧بحوالى 
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  بيان المساندة المطلوبة والمتوقع تصديرة من مواد التعبئة والتغليف من خالل البرنامج المقترح ٢٠٠٧ –  ٢٠١١
بالمليون دوالر ٢٠٠٦القيمة الفعلية لعام  الخامة  
PE 36 
PS 0,2 

PET 0,2 

القيمة الفعلية لعام 
٢٠٠٧ بالمليون دوالر

صادرات  صادرات متوقعة الخامة
 مستهدفة

الزيادة اإلضافية 
 المستهدفة

مبالغ 
المساندة 
 المطلوبة

PE ٥ ٩ ٤٥ ٣٦ 
PS 0,2 ٠,١ ٠,٢ ٠,٤ 

PET 0,2 ٠,١ ٠,٣ ٠,٥ 

القيمة الفعلية لعام 
٢٠٠٨ بالمليون دوالر

صادرات  صادرات متوقعة الخامة
 مستهدفة

ة الزيادة اإلضافي
 المستهدفة

مبالغ 
المساندة 
 المطلوبة

PE ٥ ١٥ ٦٠ ٤٥ 
PS ٠,٢ ٠,٤ ٠,٨ ٠,٤ 

PET ٠,٢ ٠,٥ ١ ٠,٥ 

القيمة الفعلية لعام 
٢٠٠٩ بالمليون دوالر

صادرات  صادرات متوقعة الخامة
 مستهدفة

الزيادة اإلضافية 
 المستهدفة

مبالغ 
المساندة 
 المطلوبة

PE ٦ ٢٠ ٧٠ ٥٠ 
PS ٠,٤ ٠,٤ ١,٢ ٠,٨ 

PET 1 1,5 ٠,٤ ٠,٥ 

القيمة الفعلية لعام 
٢٠١٠ بالمليون دوالر

صادرات  صادرات متوقعة الخامة
 مستهدفة

الزيادة اإلضافية 
 المستهدفة

مبالغ 
المساندة 
 المطلوبة

PE ٧ ٢٠ ٧٥ ٥٥ 
PS ٠,٦ ٠,٣ ١,٥ ١,٢ 

PET ٠,٦ ٠,٥ ٢ ١,٥ 

القيمة الفعلية لعام 
٢٠١١ بالمليون دوالر

صادرات ادرات متوقعةص الخامة
 مستهدفة

الزيادة اإلضافية 
 المستهدفة

مبالغ 
المساندة 
 المطلوبة

PE ٨ ٢٥ ٨٥ ٦٠ 
PS ٠,٨ ٠,٥ ٢ ١,٥ 

PET ٠,٨ ٠,٥ ٢,٥ ٢ 
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  -:العائد اإلجتماعى 
  

وفر حوالى     ة خالل        ٢٧٠بإحتساب أن آل مليون دوالر صادرات صناعية ت ر مباشرة فإن امج   فرصة عمل مباشرة وغي برن
ة والتغليف   )  ٢٠١١ – ٢٠١٠ – ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧( المساندة المقترح  د جمرآى   ( لصادرات مواد التعبئ  ٣٩٢٠بن

وفر حوالى    ٣٥تحقق زيادة إضافية للصادرات تقدر بحوالى )  در بحوالى       ٩٤٠٠مليون دوالر وت ة تق  ٢٢فرصة عمل بتكلف
  .ة جنية للفرص ٢٣٠٠مليون جنية  أى بتكلفة حوالى 

 
  -:البيانات البيئية ألهم المواد المستخدمة فى التعبئة 

 
 إجمالى الطاقة المستهلكة مواد التعبئة

)طن / جول (   
 آمية الهواء المطلوبة

)الف متر مكعب (   
 آمية المياه

)لتر (   
الحجم المخزنى     

) ٣سم(   
 ٢٨٩٢ ١١٣٦ ٢٤٣٨ ٢٨٠ األلمنيوم

)معاد %  ٤٣( الزجاج   ٤٩٢ ٧٩ ٢٠٦ ٨ 
 ٣٢٦ ٤٢٢ ٨٣٨ ٥٨ البولى اثيلين منخفض الكثافة

 ٣٩٩ ٥٢٢ ٦٦٣٥ ٥٣ بولى فينيل آلوريد
 ٢٦٢ ٦٨٨ ٦٤١ ٦٨ بولى ستيرين

)ورق BI – SUL ) ٣٣٥ ٧٥٩٠ ١٣٣٧ ٧٤ 
)آرافن ( ورق   ٣٤٣ ١٥٩٥٦ ١٦٦٠ ٦٩ 

 ٣١٩ ٩٨٨ ٥٣٠ ٢٢ ورق معرج
)معاد %  ٢٠( ورق   ٣٣١ ١٠١١ ١٠٤٦ ٥٦ 
)معاد %  ١٠٠( ورق   ٣٣١ ١٠٠٠ ٣٠٦ ١١ 

 ٧٨٠ ٥٥ ٢٩٢ ٢٧ صفائح القصدير
 
 

 


