
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

المطابع مهمة لديها الكثير من االعمال، والتي من أهمها بطاقات االفراح التي انتشرت في جميع المجتمعات العربية 

وأيضا البطاقات التعريف الشخصي وبطاقات المعايدة وغيرها من االعمال المطبعية البسيطة مثل الفواتير الخاصة 

الدعائية المختلفة، والطباعة لإلعالنات والمناشير الخاصة بالمحالت والمؤسسات الصغيرة، والطباعة على المواد 

بالحمالت الدعائية، والمطبوعات األخرى للكتب الصغيرة التي ال تحتاج الى دقة في التجليد، ويوجد ايضا االعمال المطبعية 

 .الكبيرة للشركات والمؤسسات الكبرى، بخالف القص والتكسير والسلفنة

 

   

يوبى ر – جلبرهيد) االلمانية الطباعة ماكينات نظام تستخدم المطابع هذه معظم لسيادتكم أننوضح  في خبرتناخالل  من

كما يوجد ماكينات  الوان،تقوم بطباعة االوفست ومنها الواحد لون واالثنان لون واالربع لون حتى عشرة  التي روالند( –

يضا ماكينات ما بعد الطباعة لقص الورق والتكسير والسلوفان أو سكرين، بي تي سياخرى ما قبل الطباعة وتسمى 

  بذلك.وايضا يوجد مطابع تعمل على طباعة البنرات فقط وهذه تحتاج الى ماكينة بنر تقوم  والتجميع،والطوى 

 وطلبا،ر انتشارا نجد ان بطاقات االفراح واالعياد وبطاقات التعريف الشخصية والحمالت الدعائية اكت السوق دراسة ومن

 .الصغيرة والسجالت الفواتير طباعة الى باإلضافة هذا كبيرا، دخال تدر ويمكن ان

رغم ان جميع الدول العربية منتشر بيها الكثير من المطابع اال ان الطلب يزداد اكثر يوما بعد يوم على المواد المطبيعة ، 

سوف تقوم بإنشائها سواء صغيرة او متوسطة او كبيرة  التيويمكن ان تحدد نشاط عملك من خالل امكانيات المطبعة 

 ..اهلل  بإذنكبيرة من النجاح  درجة الى يمكنك ان يصل المشروع

 

 

 

 

 

 

(  دراسة السوق2)  

(  المقدمة1)  



 

 

كل  المشروع هذا في استخدامها التي يمكن واالدوات والعدد اآلالت على التعرف في للمشروع الفنية الدراسة تتمثل

 :يلي كما وهي المطبعة التي سوف تقوم بإنشائها، تحسب الماكينا

 متطور كمبيوتر  

 عادية  ليزر طابعة 

  سكانر 

    سي تي بي 

 أوفست )حسب امكانياتك( طباعة ماكينة 

 ماكينة تجميع 

 دباسة  

 مقص  

 طواية 

 ماكينة سلوفان 

 ماكينة بشر وتجليد 

 

بالنسبة لجهاز الكمبيوتر فهو إلنشاء التصميمات المختلفة المطلوب طباعتها، وطابعة الليزر حتى يقوم بطباعة نسخة 

اولى قبل الطباعة النهائية، واالسكانر فهو مهم جدا لنقل أي صورة خارجية الى جهاز الكمبيوتر الستخدامها في 

 التصميمات المختلفة.

بي فهي تقوم بتحويل التصميم من الكمبيوتر الى زنكات حسب مقاس الماكنة اما بالنسبة لماكينة السي تي 

 االوفست التي سوف تقوم بطباعة التصميم الحقا، وللمشروعات الصغيرة يمكن طباعة الزنكات في الخارج.

تاحه ماكينات الطباعة االوفست كما ذكرت سابقا انه يوجد منها احجام مختلفة حسب المشروع الذي سوف تقوم بافت

 ألوان حسب امكانياتك. 11لون حتى  1دأ من تب يمكن وهي

 ودائما نقترح على المبتدئ: ماكينة   واحد لون + ماكينة اثنين لون + ماكينة اربعه لون 

اما بالنسبة لماكينات التجميع والتدبيس والقص والطوى والسلوفات والبشر والتجليد فهي مكمله للعمل ما بعد 

 .الطباعة

 

الدراسة الفنية للمشروع(  3)  



 

 

سوف تنشئ عليه المطبعة ويكون مساحته حسب امكانيات مشروعك  الذياوال الى المكان  المشروع هذا يحتاج  

مساحة المشروع لتخزين المواد  من %01 عن تقل مساحة ال المشروع في تتوفر ان ويجب كبير،صغيرة ام متوسط ام 

ويمكن الحصول بسهوله على هذا المكان وللمشروعات الكبيرة يفضل انشاء  تنفيذها،تم  التيالالزمة والورق واالعمال 

 المدينة.المناطق الصناعية بعيدا عن  فيمصنع 

 هذه ومن ناجحا يعتبر المشروع فان توفرت إذا عوامل عدة على المطبعة نجاح ال ؟؟ يعتمد أم المطبعة تنجح هل

 :يلي ما العوامل

 المكان المناسب في الكافية المساحة توفر 

 المدربة الفنية العمالة توفر. 

 والتسليم المواعيد في الصدق توفر. 

 وغيرها الدعائية والمواد واألحبار األوراق من جيدة نوعيات توفر. 

 تأمينها يتم التي المواد في االسترخاص عدم. 

 الدورية.وايضا حتى تتفادى تغيرات االسعار  العميل،المواعيد المحددة يزيد الثقة بينك وبين  في األعمال سرعة تسليم 

 أموال من كلفت مهما والمجمعات الحكومية والدوائر الكبيرة المؤسسات على وكبيرة موسعة دعائية يجب عمل حملة. 

 السابقةالمشروع، ويفضل االعتماد على ذوي الخبرة  في التالية العمالة استخدام المساعدة يمكن والعمالة والموظفين العمالة 
 مثل:

o المطبعة عن ومسؤول اداري  

o التصميم في متخصص كمبيوتر موظف  

o تعطلت. إذا االلة صيانة يستطيع أوفست طباعة فني 

o التجميع )حسب مشروعك(  او او الخرامة الدباسة على يعمل فني 
o وتخزين وتنزيل تحميل مناولة عامل  
o  )فني ماكينة سي تي بي سكرين )حسب مشروعك 

o  :المرتبات واالجور حسب البلد التي سوف يقوم فيها المشروع -مالحظة 

 

 المعدات صيانة 

o لتصويرا وماكينة الكمبيوتر جهاز بالنسبة لصيانة اما المسؤول، الفني اختصاص من فهي االوفست ماكينة لصيانة بالنسبة 
 بعقد سنوي. خاصة شركة مع التعاقد فيمكن

o دورة يعطى ان بعد العمل عن المسؤول الفني اختصاص من والتجميع فيكون والمقص والخرامة الدباسة لصيانة بالنسبة  

 
 
 
 

التخطيط للمشروع(  4)  



 

 المواد تخزين 

رفوف  داماستخ فيمكن الكبيرة للطلبيات بالنسبة اما المناولة، سهلة بطريقة العمل في ستستخدم التي المواد تخزين يتم ان يجب

 السنة في بسيطة كميات شراء يتم ان ويجب وكذلك الوانها. المختلفة واحجامها ومقاساتها االوراق انواع عليها توضع حديدية

 االولى. في السنة تتصرف ال ربما كثيرة ورق كميات نشتري ان الواجب من ليس أي.. طلبية   كل تكفي االولى

 

 

 عوامل مهمه جدااا : 3اسعار الماكينات يتوقف على 

  افضل ماكينات هي اواخر التسعينات  ( عمر الماكينة( 

  مليون ( 01عداد الماكينة ) يفضل اقل من 

 ) نوع الترطيب في الماكينة ) يفضل كحول او دي دي اس 

 

  المطلوب م

 ةلمعرف

 المستعملةاسعار الماكينات 

 
 الحسينيياسين 

440021199664400 
 

 

 ماكينة اوفست مستعملة واحد لون 1

 اثنين لونماكينة اوفست مستعملة  2

 ماكينة اوفست مستعملة اربعه لون 3

 رسكانجهاز كمبيوتر متطور + طابعة ليزر +  4

 سكرين بي تي سيماكينة  5

 دباسة مستعملة 6

 خرامة مستعملة 7

 ماكينة قص 8

 سلوفانماكينة  9

 ماكينة تجميع 10

 ماكينة طوى 11

 تكاليف تجهيز مكان المشروع 12

 لوازم اخرى غير مذكورة 13

 

 

 

 

  

ما هي الجدوى المالية حسب مشروعك ودولتك والعملة المحلية(  0)  



 

 

  :فيوتتمثل  

  اجور موظفين 

 ايجار مكان المشروع + مرافق 

  ورق واحبار ومستلزمات طباعة 

 اعالنات وحمالت دعائية للمشروع 

  اآلالتصيانة  

  مبلغ احتياطي شهري 

 تأمينات اجتماعية شهرية 

 اإلجمالي 

 

 

 هاتعويض يتم ولكن اشهر، لثالثة سيكون لمواد تكفي نحسب الدولة والعملة المحلية والحسبا المشروع هذا يتكلف

 تالفينا المشكالت اذا كبيرة اقتصادية جدوى ذو المشروع وهذا المشروع ، في التي تتحصل الشهرية االرباح من( مبلغها)

      .سابقا  اوضحتها التي الالزمة االشتراطات بعمل وقمنا عنه، تنجم التي

                                                                                                                                                    

 

 فترة فان لذلك العمل، من الفترة االولى في االيرادات حساب ويصعب السهل، بالمبلغ الذى تم انفاقه ليس المبلغ

يتم  ان وال بد.. اخرى جهة من الدعائية الحمالت وعلى جهة من جهد العاملين على وتعتمد تقريبية ستكون االسترداد

 الو عليه، الخدمات ليعرض كل مكان الى ويذهب للزبائن المطبعي العمل بتسويق يقوم واحد تسويق موظف توظيف

ي وف.. ذلك وغير مثال، الحكومية والدوائر الكبيرة المؤسسات على الدعائية ويوزعها المواد من عينات معه يأخذ ان مانع

 الرئيسي المدخول معرفة لعدم نظرًا هنا معادلة االسترداد اورد ولم..  ونصف سنة عن تقل ال االسترداد فترة ان اعتقادي

         .العمل هذا من الشهري

الشهريةالمصروفات (  6)  

التقييم االقتصادي للمشروع(  7)  

التقييم االقتصادي للمشروع(  8)  



 

 المشروع:فرص العمل التي يوفرها 

عمال بما فيهم  8-7الصغيرة والمتوسطة والكبير وعلى االقل سيعمل به ما بين  هذا المشروع يعد من المشروعات

عليه يقع العبء  ألنه توالمكافئاالعبء االكبر في العمل وال مانع ان يعطى الحوافز  موظف التسويق الذي يقع عليه

 االكبر في نجاح المشروع.

        ويمنع من زيادة البطالة. لألفراديسهم في زيادة الدخل  جيد.وتعني هذه العمالة اعالة سبعة اسر وهذا امر 

                                                                                                                     

 :المشروع ينجح من خالل امور رئيسية هي رأي الشخصي في هذا المشروع بعد ان اجريت الدراسة عليه ارى ان

 العمال التجارية.صاحب المشروع لديه خبرة في ا 

 التدريب المتواصل للفنيين ورفع كفاءتهم باستمرار. 

 التسويق وتعريف الزبون بالمنتج والخدمات التي يقدمها المشروع. 

  اء في السوق المحليالورق في البورصة العالمية والمحلية وسعر الشر بأسعارالمعرفة التامة. 

 التوفيق من اهلل تبارك وتعالى. 

 

 

 شركه الحسيني آلالت الطباعة

ماكينات الطباعة  أفضلالبحث عنى  فيتجارة ماكينات الطباعة االوربية ومتخصصون  فينحن شركة متخصصة 
 يفالمستعملة بحيث يقوم نخبة من فريق العمل لدينا بالبحث عن ماكينات الطباعة المستعملة بأقل عدد من الساعات 

قبل شراءها وبفحص الماكينة فحص شامل وتشغيلها  الماكينةويقوم المتخصصون لدينا بالكشف عن  .االوروبيةالسوق 
ذلك تلفيات. وك أينقلها الى  في الماكينةبالطريقة الصحيحة بحيث ال تتعرض  وكذلك فك الماكينة وتغليفها وشحنها

 لعمالئنا مؤمن عليها من كبرى الشركات االوربية تأمين شامل من موقعنا الى مصنع العميل المباعةجميع الماكينات 

 ياسين الحسيني

440021199664400 

الرأي الشخصي(  9)  

للحصول على ماكينات مستعمله(  11)  


