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درلسة جدوى أوبية "لسترشادية" بمشروع إنتاج مادة للوميابين ،مقدمة من شركة لبجار بتوريد ماكينات لبالستيك.
ما هي مادة للوميابين؟
هي مادة مالئة تضاف بنسب معينة علي الخامات الولية في كثير من صناعات الالستيك ،مثل صناعة الفيلم والشكائر المنسوجة والحقن والنفخ
وغيرها ،وهي مادة تقلل التكاليف وتعطي مرونة وتجانس أفضل في صناعة المنتجات الالستيكية والمطاط ،وتتغير النسب المضافة من هذه المادة
حسب المنتج وصلحية الستخدام ،ويراعى الحرص في استخدامها في المنتجات الغذائية والصحية حيث أنها محظورة صحيا في كثير من
الحيان.

لبدرلسة لبفنية ومرلحل للنتاج :-
يتم الط مجموعة من الخامات والمواد في ازان (الط) ،ثم تنقل المواد إلى الاريمة ،ومع الضغط والحرارة يتم مزجها جيدا
وبثقها في صورة ايوط يتم تاريدها بالماء ،ثم إلى سكينة التقطيع والمجفف والتعائة .
لبخامات لبدلخلة في عملية لبتصنيع:-
 -1كربونات لبكابسيوم ،والنوع المناسب من  7ميكرون إلى  10ميكرون المعالج ،ومتوسط سعر كربونات الكالسيوم
حوالي  1400ج.م للطن ،وتعتار كربونات الكالسيوم هي المادة الساسية في عملية النتاج ولذلك فإن إنتاج طن أوميا
يحتاج إلى  %85من الكربونات.
 -2يعتار لباوبي إيثيلين هو للنسب غاباا وقد يستخدم لباوبي بروبلين؛ حسب المنتج الذي ستدال فيه الوميا،
ومتوسط سعر الطن حوالي  25500ج.م ،ولنتاج طن أوميا نحتاج إلى  %15من هذا الخام.
 -3لبتايتينيوم؛ ونادرا ما نحتاجه في عملية النتاج ،إل إذا طلب العميل أن يكون المنتج شديد الاياض مثل وبمواصفات
معينة ،ويستخدم نصف كيلو فقط للطن.
 -4حمض للستيارك؛ وهو إضافة مهمة جدا ،ويضاف بكميات قليلة أيضا ،حوالي  10كجم.
وتكلفة طن الوميا من هذه الزيوت تقرياا  700ج.م.
 فابمطلوب إجمال لنتاج طن أوميابين؛ ( %85كربونات) 1190ج.م  %15( +خام( 3825ج.م 700( +
زيوت)= تقرياا  5715ج.م
 السعار المذكورة حاليية ،فيراعى جيدا تغير أسعار الخامات من وقت لار ،ومن مورد لار.
لبموقع ولبكهرباء لبلزمة لنشاء لبمشروع:
 -1يتطلب المشروع توفر مساحة  450متر مربع كحد أدنى ،مجهزة لخط النتاج وتخزين الخامات ،ومقر إداري
مناسب.
 -2اط كهرباء  3فاز مناسب للقدرة المطلوبة لتشغيل اللت ،والتي متوسطها . 250kw

لبدرلسة لبمابية وللجور:-
حساب لبتكابيف

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

 -1رأس لبمال ولبتكابيف للساسية :مثل رسوم التراايص والتسجيل ،وثمن شراء اللت والمعدات.
 رسوم لبترلخيص) =  80000ج.م) -قيمة خط للنتاج كامل لبمقدم من شركة لبجار

= حولبي  4500000ج.م بطاقة لنتاجية  1000كجم/لبساعة.
ويضاف تكابيف تخليص لبجمارك =  300000ج.م
 رأس لبمال للجمابي تقرياا =  4880000ج.م
لبعمابة لبفنية وللدلرية لبمطلوبة بتشغيل لبمصنع ،ولبمرتاات لبتقرياة:-
بـــيــــــــــــــــــــــــــــــــان

عدد

متوسط لبمرتب بلفرد

للجمابي

مدير لبمصنع

1

10000

10000

محاسب

1

6000

6000

مندوب مايعات

2

6000

12000

مندوب مشتريات

1

6000

6000

فنيين ذوي خارة في لبتعامل مع
لبماكينة

2

6000

12000

عمال موزعين على كافة أعمال
لبمصنع

5

3500

17500

أمين مخزن

2

3500

7000

مجموع لبمرتاات


70500

أحيانا يضاف عموبة على بعض لبمرتاات حسب لتفاق لبمستثمر.

 -2تكابيف لبتشغيل :مثل المرتاات واليجارات وتكاليف النقل ،والكهرباء وثمن المواد الخام ...إلخ ،الل شهر عمل،
وهذه التكاليف ااضعة لظروف المالك وإدارته للمشروع ،والمذكور هو الوضع السائد ،وسنفترض هنا أن طاقة
النتاج  22ساعة عمل يوميا و  24يوم عمل بمتوسط إنتاج 500طن في الشهر المستقر.
تكابيف تشغيل لبمشروع (لبمصروف) خلل شهر عمل مستقر
بيــــــــــــــــــان

لبمالغ
لبمصروف

إجمابي لبمرتاات

70500

نقل وتوزيع

35000

لبكهرباء ولبفولتير

150000

ملحوظة

قيمة لبخام لبمستهلك خلل لبشهر 5715ج.م بكل طن
منتج

2857500

تعائة وتغليف

7000

نثريات وضيافة

5000

للهلك لبحسابي بلت

75000

تأمينات

5000

للجمابي بدون لبعمولت

3205000

متوسط طاقة 500طن في لبشهر

لستردلد قيمة لبماكينة حسابيا في خمس
سنولت

حساب للرباح؛
 متوسط سعر لبطن لبمااع  7000ج.م إجمابي لبدخل وهو قيمة لبمنتج لبمااع خلل شهر مستقر بعد إخرلج %2هابك=تقرياا  490طن  3430000 = 7000 Xج.م
 لبمصروف للجمابي خلل شهر مستقر = 3205000ج.م 225000 ( = 3205000- 3430000ج.م)


= لبربح لبصافي = إجمابي لبدخل – لبمصاريف

 لبربح متوقف على قدرة لبمستثمر بايع كامل للنتاج ،وهذل ما قامت على أساسه هذه لبدرلسة للسترشادية.
يرجى مرلعاة تغيرلت أسعار لبخامات ،وتحككمات لبمنافسين ولضطرلبات 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 ولبمطاط ولحتياجات لبتصنيع ،ونسعد بتولصلكم ويشرفنا لبتعامل معكم ،ونزدلد ثقة بكم.

لبمدير لبعام
م .علء لبجار

