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باتش، الماستر مادة إنتاج لمشروع "استرشادية" أولية جدوى دراسة

الالستيك. ماكينات لتوريد الجار شركة من مقدمة

؟ "Masterbatch" باتش الماستر مادة هي ما

الداخلة العناصر اهم من يعتبر البلستيك أصباغ أو باتش والماستر البلستيكية، الصناعات في والمطاط اللدائن عجائن لتلوين تستخدم ملونة حبيبات هي
النهائي. شكلها في البلستيكية المنتجات بها تخرج التي البراقة الزاهية اللوان أساس فهو وخاماته، انتاجه طرق بكافة البلستيك صناعة في

يوفر سوف باتش الماستر فإن وعليه التصنيع. أثناء البلستيك حبيبات على باتش الماستر حبيبات من قليل خلط طريق عن هذه التلوين عملية وتتم
الخامة في باتش للماستر الممتاز التوزيع بسبب تريده الذي الفعلي اللون ع تحصل سوف انك الى بالضافة رغبتك، حسب العتامة أو الشفافية لمنتجك

تكلفة. بأقل المنتج جودة على يحافظ ان العميل يستطيع والستخدام المنتج طبيعة يلئم بما الماسترباتش خواص تحسين طريق وعن الساسية،

السوق:- على نظرة

المنتج جودة تحسين في المادة هذه لميزة نظرا باتش" "الماستر مادة صناعتها في يدخل والتي أشكالها، بكل البلستيكية المنتجات استهلك معدلت ترتفع
ومنتجات أشكالها، بكافة كالعبوات الصلب البلستيك ومنتجات التعبئة، أكياس مثل الصناعات من كثير في المنتج هذا ويدخل التكاليف، وتخفيض وتلوينه

مميزة. زاهية ألوان ذات تكون أن لبد التي البلستيكية المنتجات من وغيرها والسيارات الثاث صناعة في تدخل وكذلك عموما، الحقن

المادة هذه توفير إلى باتش الماستر مادة مصنع إنشاء ويهدف باستمرار، يزيد عليها والطلب الواسعة، المجالت من المادة هذه تسويق مجال ويعتبر
للمنتج، عالي جودة مستوي وتحقيق والقتصادي، المعيشي مستواهم وتحسين العاملة اليدي تشغيل إلي يهدف كما السوق، احتياجات تلبي بكميات

التسويقية. الساحة في المنتج تواجد يضمن منافس لسعر والوصول

هذا في جدا عالية المنافسة فإن وعليه الجودة، ضبط سهولة وبالتالي والسهولة، بالبساطة يتميز باتش الماستر مادة إنتاج خط إنشاء بأن العلم ويجب
المنافس. والسعر القياسية بالجودة يهتم أن المستثمر فعلى المجال،

وانخفاضا. ارتفاعا المحلي السعر على يؤثر للدولر العالمي بالسعر ارتباطها أن إل محلية، تعتبر الخامات أكثر أن فمع السعار، تغير مراعاة ويجب

النتاج:- ومراحل الفنية الدراسة

خيوط صورة في وبثقها جيدا مزجها يتم والحرارة الضغط ومع البريمة، إلى المواد تنقل ثم )خلط(، خزان في واللدائن المركبات من مجموعة خلط يتم
والتعبئة. والمجفف التقطيع سكينة إلى ثم بالماء، تبريدها يتم

ولون عالية بجودة المنتج ليخرج المكونات، بين والتركيبة المنتج جودة لضبط وذلك باتش، الماستر تصنيع في كيميائي أو متخصص بوجود وينصح
الخر. عن مصنع تركيبة تتغير فقد فترة، كل جديدة مركبات ابتكار في الكيميائية الشركات وتتنافس مناسب،

الواردة والنسبة ما، حد إلى المنتج جودة على يؤثر هذا فإن وبالطبع التكلفة، لتوفير الضافات نسب في يتحكم باتش للماستر المنتجين من كثير فإن وللعلم
تقريبية. هنا



التصنيع:- عملية في الداخلة الخامات

حوالي1- ويضاف ،)$ 2500( تقريبا الطن سعر يبلغ حيث سعرا، الغلى ويعتبر باتش، الماستر لتصنيع أساسي مكون وهو مخصص: كربون
طن. لكل الخام هذا من %20-10

للطن،2- )$85( حوالي الكالسيوم كربونات سعر ومتوسط المعالج، ميكرون 10 إلى ميكرون 7 من المناسب والنوع الكالسيوم، كربونات
طن. لكل %50-25 بمتوسط متفاوته، بنسب ويضاف

النهائي،3- للمنتج اللدن البوليمر مع متوافقة تكون ان يجب الحبيبات هذه في الحاملة المادة لن : ايثيلين الاولى أو بروبلين الاولى
النسبة. هذه تزيد وقد القل، على الخام من %60-40 إلى نحتاج باتش ماستر طن ولنتاج )$1450( حوالي الطن سعر ومتوسط

نصف4- ويستخدم معينة، وبمواصفات مثل البياض شديد المنتج يكون أن العميل طلب إذا إل النتاج، عملية في نحتاجه ما ونادرا التايتينيوم؛
للطن. فقط كيلو

هذه5- من باتش الماستر طن وتكلفة للطن، كجم 10 حوالي أيضا، قليلة بكميات ويضاف الكربونات، لمعالجة ويضاف الستيارك؛ حمض
.)$30( تقريبا الزيوت

نة؛6- ملّوو أصااغ
زيوت بوليمر+ كربونات+%45 مخصص+%40 كربون %15( باتش؛ ماستر طن لنتاج إجمال فالمطلوب

ج.م 35000 = $1094 تقرياا =$30 + $655 + $34 +$375 معالجة(=
.لخر مورد ومن لخر، وقت من الخامات أسعار تغير جيدا يراعى
.المطلوب اللون حسب وكذلك جودته حسب باتش الماستر سعر يتغير

يحدث ل حتى المناساة، الخطط ووضع لذلك التناه فيجب الفترات، هذه جدا مضطرب الخام سعر أن العلم يجب
قراراته. المستثمر عليها ياني التي الحسابات في خلل

المشروع: لنشاء اللزمة والكهرباء الموقع

مناسب.1- إداري ومقر الخامات, وتخزين النتاج لخط مجهزة أدنى، كحد مربع م 500 مساحة توفر المشروع يتطلب
-2.250kw متوسطها والتي اللت، لتشغيل المطلوبة للقدرة مناسب فاز 3 كهرباء خط



والجور:- المالية الدراسة

والمعدات....1- اللت شراء وثمن والتسجيل، التراخيص رسوم مثل الساسية: والتكاليف المال رأس
الساسية والتكاليف المال رأس

$بــيــان ج.مالقيمة ملحظةالقيمة
التراخيص 5000160000رسوم
النتاج كجم/س1025003280000500خط

والجمارك 25000800000الشحن
التصنيع بدء خام 54700175040050مخزون طن

الجمالي المال 1$=32ج.م1872005990400رأس

لظروف2- خاضعة التكاليف وهذه عمل، شهر خلل إلخ، الخام... المواد وثمن والكهرباء النقل، وتكاليف واليجارات المرتبات مثل التشغيل: تكاليف
المتوسط. هو والمذكور للمشروع، وإدارته المالك

ج.م الشهر خلل المقترحة المرتاات ومتوسط والدارية الفنية بالعمالة بيان

بـــيــــــــــــــانم
ع
د
د

متوسط
الجماليالمرتب

المصنع1 11000010000مدير
170007000محاسب2
مبيعات3 2700014000مندوب
مشتريات4 175007500مندوب
خبرة5 ذوي 2500010000فنيين
المصنع6 أعمال كافة على موزعين 8400032000عمال
مخزن7 140004000أمين

الـــمـــرتبـــــات 84500مـــجــــمـــوع



التشغيل- تكاليف -إجمالي
المستقر. الشهر في 260طن إنتاج بمتوسط عمل يوم 24 و يوميا عمل ساعة 22 بمعدل 500كجم/س = إنتاج طاقة هنا وسنفترض

بالجنيه مستقر شهر خلل )المصروف( المشروع تشغيل تكاليف إجمالي

المالغبيــــــــــــــــــان
ملحوظةالمصروف

المرتاات 81500إجمالي
موقع 50000إيجار
وتوزيع 25000نقل

والفواتير الستهلك150000الكهرباء شرائح حسب متغيره وهي
للماكينات الحسابي سنوات28000الهلك 10 على موزع

ونثريات 3000تأمينات
المصروف ج.م337500إجمالي

الرباح؛3- حساب
المباع،- المنتج وجودة السعرية للمنافسة يرجع وذلك المنتجين، بين جدا متباين البيع سعر أن وجدنا السوق فحص عند

إلى اللوان بعض في السعر ويصل $1150 من للطن السعر ومتوسط البيع، سعر قيمة يحدد المطلوب اللون فإن وكذلك
ج.م 38400 = )$1200( متوسط على بالحساب الدراسة هذه في وسنقوم ،$1900

ج.م شهر خلل المستهلك الخام قيمة
الخامالمنتج تكلفة متوسط

بالطنللطن النتاج المستهلككمية الخام قيمة إجمالي

باتش 350002609100000ماستر

ومصروفات خامات من الواحد الطن تكلفة إجمالي متوسط
الخامات قيمة

/شهر
مصروفات
التشغيل/شهر

مع المصروفات إجمالي
الخام

خصم بعد الفعلي الناتج كمية
الهالك

إجمالي من الطن تكلفة متوسط
المصروف

9100000337500943750025537010

)الدخل( المباع المنتج قيمة حساب
بالطنالصنف الطنالوزن بيع الجماليسعر

جاهز 255384009792000منتج

ج.م الربـــــــــــــــــــــح صافي حساب
المصروفالدخل الربحإجمالي

97920009437500354500



وجودة.- سعرا السوقية والمنافسة النتاج، كامل تسويق على المستثمر قدرة على الربح هذا يعتمد

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

المال. رأس استرداد معرفة يتم بسيطة

الدراسة:- بنود -
المنافسين وتحّكمات الخامات، أسعار تغير مراعاة كذلك ويرجى الدولر، صرف لسعر بالنساة المحلية العملة قيمة تغير مراعاة يرجى

المتوقع. الربح تغير إلى يؤدي أن يمكن ما وكل السوق، واضطراب
.والمصروفات السعار تغير لسرعة نظرا معينة بمدة الصلحية محدودة الدراسة هذه
الواقع فيها الواردة القيم تخالف قد لذا متخصصين، ينشئها التي الميدانية الواقعية الدراسات عن تختلف استرشاديه" "أولية الدراسة هذه

الجوانب. بعض في
.والستثمار التمويل جهات من لي تقديمها أو باستخدامها مصرح وغير الجار، شركة نطاق خارج تتعتمد ل الدراسة هذه
في عليها يعتمد ول تقرياي، بشكل الرقام بعض تذكر وقد المشروع، إنشاء جدوى عن أولية كمعلومات للعميل خدمة مقدمة الدراسة هذه

الجوانب. جميع
.طلاه على وبناء نفسه العميل قال من واردة معلومات على تحتوي قد الدراسة هذه
.بند بأي للشركة إلزاما أو تعاقدا ليست الدراسة هذه

بكم. ثقة ونزداد معكم، التعامل ويشرفنا بتواصلكم ونسعد التصنيع، واحتياجات والمطاط الالستيك ماكينات وتوريد والعمال للصناعة الجار شركة من مقدمة الدراسة 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







