
وصف المشروع

:نبذة عامة عن نشاط المشروع- أوالً 

(ISIC4معيار )بيانات النشاط والُمنتج طبقاً لهيئة التنمية الصناعية 

وع إضغط هنا وع والإلطالع عىل كافة أقسامه ومشاهدة الفيديوهات وقراءة المقاالت المتعلقة بالمشر للدخول للمشر

دراسة جدوي مشروع تصنيع المقبس والمشترك الكهربائي  

تعد صناعة مقبس الكهرباء من الصناعات الهامة جداً فاذا نظرت حولك فلن تجد منزل ال يتواجد به مقبس كهرباء او مشترك كهربائى 

اذاً نتحدث عن ماليين العقارات التى يتواجد به تلك المنتجات 

وتعد ماكينة حقن البالستيك هي مرحلة مهمة حيث يتم من خاللها تشكيل شكل المقبس او المشترك الكهربائى

: مميزات اقامة مشروع المقبس والمشترك الكهربائي

ال توجد صناعة محلية لهذا المنتج والمتواجد فى االسواق  هو المستورد / 1

امكانية الوصول لجودة المستورد / 2

السعر التنافسى مع المنتج المستورد / 3

المزايا التى تقدمها الحكومة المصرية لتشجيع المستثمرين على اقامة المشروعات فى مصر / 4

المستوردين يتكلفون مصروفات الشحن من الخارج ومصروفات الجمارك بينما انت ال تتكلف تلك المصروفات مما يجعل اسعارك / 5

منتجاتك افضل من المستوردة
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الكود النشاط الرئيسي

2710 صنع المحركات والمولدات والمحوالت الكهربائية وأجهزة توزيع الكهرباء

الكود النشاط الفرعي

271030 صنع مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائية

كود الُمنتج إسم الُمنتج

8536691080 فيشة كهربائية بالسلك والموصل 

8536691060 فيشة كهربائية اجهزة وتليفزيون

باإلخطار نوع الترخيص

:نبذة عامة عن سوق منتجات المشروع- ثانياً 

مؤشر متوسط/ متوسط - هل الصناعة في بداية مراحل النمو؟ 

مؤشر متوسط/ نعم - هل يوجد عالقة قوية ألسعار البدائل لمنتج المشروع؟ مؤشر متوسط/ نعم - هل يوجد والء لعالمات تجارية مسيطرة على السوق؟ 

تعد االسواق المحلية تستورد مقبس ومشترك كهربائي بماليين الدوالرات ويوجد تشجيع من الحكومة على اقامة المشروعات التى 

ستمكن من صناعة منتجات بديلة للمستوردة وتعد االسواق االفريقية والعربية هى احد االسواق المستوردة بمبالغ ضخمه للمقبس 

والمشترك حيث ان االهتمام بالجودة والسعر سيجعلك منافساً قوياً فى تلك االسواق

نموذج بورتر

Porter 5 Forces

تهديد الداخلين الجدد

THRETS OF NEW ENTRIES

تهديد السلع البديلة

THRETS OF SUBSTITUTES

 مؤشر /  - 

 مؤشر /  - 

مؤشر متوسط/ نعم - هل يوجد سلع بديلة؟ 

مؤشر غير جيد/ متوسط - هل هناك نزعة لدي العمالء للتحول للبدائل بسهولة؟ 

مؤشر متوسط/ متوسط - هل الطلب على منتجات المشروع مرن ؟ 

مقبس ومشترك كهربائي: المنتج األساسي

مؤشر متوسط/ متوسط - هل تكلفة التحول للسلع البديلة عالي بالنسبة للعمالء؟  

مؤشر جيد/ نعم - هل هناك فوارق كبيرة ملموسة وغير ملموسة بين منتج المشروع وبدائله؟ 

مؤشر متوسط/ نعم - هل هناك فوارق كبيرة ملموسة وغير ملموسة بين منتج المشروع ومثيالته؟ 

 مؤشر /  - 

 مؤشر /  - 

 مؤشر /  - 

 مؤشر /  - 

 RIVALY AMONG COMPETATORS

التنافسية في الصناعة

مؤشر غير جيد/ نعم - هل هناك عدد كبير من المنافسين؟ 

مؤشر غير جيد/ نعم - هل هناك تنوع كبير في أنواع وفئات المنافسين؟ 

مؤشر متوسط/ متوسط - هل التركيز في الصناعة عالى؟ 

مؤشر متوسط/ نعم - هل فروقات الجودة بين المتنافسين في السوق كبيرة؟ 

مؤشر متوسط/ نعم - هل يوجد حجم أمثل ضخم لإلستثمارات فى المشروع؟ 

مؤشر متوسط/ نعم - هل هناك إقتصاديات الحجم في أسواق الخامات أو المنتجات؟ 

مؤشر جيد/ ال - هل يوجد براءات إختراع أو تكنولوجيا أو خبرات تراكمية غير متوفرة؟ 

مؤشر جيد/ ال - هل يوجد أى موانع قانونية أو حكومية أو سياسية أو رخص مطلوبة؟ 

مؤشر جيد/ ال - هل الدخول لقنوات التوزيع وألسواق الخامات والبيع صعب؟ 

مؤشر جيد/ ال - هل تكلفة الخروج من المشروع مرتفعة؟ 



:الدراسة الفنية للمشروع- ثالثاً 
:منتجات المشروع

:المساحة والرسم التخطيطي للمشروع

:المواد األولية والهوالك للمشروع

الخامات األساسيّة

 الخامات المساعدة

:مراحل ودورة اإلنتاج و العمل للمشروع

 متر 1000يتطلب المشروع مساحة ال تقل عن 

 

خرز بالستيك خام

تصنيع مقبس ومشترك كهربائي

 توصيالت داخلية للمشترك من اسالك ووصالت معدنية

 مؤشر /  - 

مؤشر متوسط/ متوسط - هل هناك تماثل كبير بين المشترين وطبيعة الطلبات؟ 

 مؤشر /  - 

 مؤشر /  - 

مؤشر غير جيد/ متوسط - هل النسب السوقية لتجار الجملة كبيرة؟  

مؤشر غير جيد/ نعم - هل هناك تركيز نسب مع قلة منهم؟ 

مؤشر غير جيد/ متوسط - هل قدرة المشترين على إحالل المنتجات واإلتجاة للبدائل كبيرة؟ 

مؤشر متوسط/ نعم - هل بيانات والمعلومات عن المشترين متوافرة؟ 

مؤشر غير جيد/ متوسط - هل تكلفة المشترين لإلنتقال لبدائل منتجاتك مرتفعة؟ 

مؤشر جيد/ ال - هل هناك حدود دنيى أو قصوى مؤثرة لطلبات الخامات؟ 

مؤشر جيد/ نعم - هل يمكن التنوع فى مصادر توريد الخامات بسهولة؟ 

 مؤشر /  - 

مؤشر متوسط/ ال - هل هناك إختالفات كبيرة في أسعار المنتجات؟ 

مؤشر متوسط/ متوسط - هل هناك عدد كبير من الموردين؟ مؤشر متوسط/ متوسط - هل هناك عدد كبير من العمالء أو التجار؟ 

مؤشر جيد/ ال - هل هناك أي عوائق للخروج من االستثمار؟ 

مؤشر جيد/ ال - هل تكلفة الخروج من المشروع مرتفعة؟ 

BARGAINING POWER OF BUYERS

القوة التفاوضية للمشترين

 مؤشر /  - 

مؤشر متوسط/ ال - هل هناك حصص كبيرة لمنافسين بعينهم؟ 

BARGAINING POWER OF SUPPLIERS

القوة التفاوضية للموردين

مؤشر جيد/ ال - هل النسب السوقية للموردين كبيرة؟  

مؤشر جيد/ ال - هل هناك تركيز نسب مع قلة منهم؟ 

مؤشر متوسط/ ال - هل هناك تماثل كبير بين الخامات أو خدمات الموردين؟ 

مؤشر متوسط/ ال - هل تكلفة اإلنتقال لبدائل الخامات األولية مرتفعة؟ 

مؤشر جيد/ ال - هل لبدائل الخامات األولية تأثير كبير على جودة المنتجات؟ 

مؤشر متوسط/ متوسط - هل هناك إختالفات كبيرة في جودة المنتجات؟ 



:الدراسة المالية للمشروع- ثالثاً 

:اإلستثمار المبدئي للمشروع
(الجزء األكبر في اإلستثمار)األصول و الماكينات و التجهيزات الرئيسية 

: تحويل الخرز لسائل / 1

فى بداية مرحلة انتاج المقبس والمشترك الكهربائي تحويل الخرز لسائل وذلك لتمهيد بدا التصنيع  

االجمالىالقيمة للوحدة بالعملة المحليةالكمية(البند)إسم األصل  

 ماكينة التبريد                       1                                          50,000                   50,000

ماكينة الحقن بالبالستيك  وإسطمبات                       2                                        700,000

ماكينة تجفيف                       1                                          50,000                   50,000

1,400,000              

: التبريد / 3

البد من استخدام نظام تبريد عبارة عن مواسير يجري بها تيار من الماء البارد المتجدد حول القالب لتبريده وامتصاص حرارة الصهير المحقون فيه ما يساعد 

على سرعة تماسك المنتج النهائي وبالتالي تقليل زمن المشوار

: الحقن بالبالستيك / 4

يتم تشكيل البالستيك وفقاً للتصميم والمراد تنفيذه حيث يكون المشترك او المقبس مصمم بتصميمات مميزه وذلك لجذب عدد كبير من العمالء

 

: تجميع الوصالت الداخلية / 5

فى حالة تصنيع المشترك الكهربائي يتم وضع الوصالت الداخلية واألسالك الخارجية بواسطة الفنين ويتم المراجعة واالختبارات لكل مشترك تم انتاجه وذلك 

: التسويق / 6للتاكد من عمله بشكل ممتاز قبل تقديمه للعميل   

يتم التسويق المباشر من خالل ارسال مندوبين لتجار مستلزمات الكهربائيه والهايبر ماركت 

والتسويق االلكترونى من خالل المواقع االلكترونية المخصصة ومنصات التواصل االجتماعى

 ماكينة تحويل الخرز لسائل                       1                                        250,000                 250,000

يتم الشحن والتوزيع فى سيارات صغيرة : الشحن والتوزيع / 7

 

التحصيل وخدمات ما بعد البيع/ 8

يجب وضع سياسة صارمة لخدمات ما بعد البيع وللتحصيل وللبيع اآلجل ومتابعة دورة التحصيل ومتوسط أيام التحصيل وتقارير أعمار الديون وغيرها من 

التقارير المرتبطة بتقييم عمليات التحصيل

: التجفيف / 2

هذه المرحلة هامة جدا حيث يتم تجفيف الخرز السائل من اى مياه موجودة به وذلك بواسطة ماكينات مخصصة لعملية التجفيف



(فى حالة اإليجار ال يستخدم)األراضى والمبانى 

(غير مرتبطة مباشرة بالعملية اإلنتاجية)األصول الإلدارية 

(يكفي لتغطية دورة اإلنتاج األولي وأي عجز نقدي تراكمي في الفترات األولي للمشروع)رأس المال العامل 

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                    -                                                                             

25,000                                          

-                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         

3                       

-                                                                             

اجهزة تكيف واجهزه كهربائيه اخرى

-                                                -                    

100,000                 

-                    

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

2,000,000              1,300,000                                     

-                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

 االثاث المكتب                       3                                            3,000                     9,000

 اجهزة كمبيوتر                       3                                            1,500                     4,500

9,000                     3,000                                            

7,500                                            

-                         -                                                -                    -                                                                             

مصروفات تأسيس                       1                   25,000

-                         

إحتياطيات                       1                                        100,000

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

رأس مال عامل                 874,133

-                         -                                                -                    -                                                                             

22,500                   

-                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

المبانى والتجهيزات والتشطيبات                    -                                                -                         -

-                         -                                                

-                                                                             -                         -                                                

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    

-                                                                             

-                         -                                                

-                    

 ماكينات تجميع ولحام                       1                                        250,000                 250,000

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

                                                -                    -األرض                         -

-                                                                             -                    -                                                -                         



هيكل التمويل

اإلفتراضات الرئيسة

Loan Years5سنوات القرض

النسبة

20.00% Discount Rate

16.07

22.50% معدل الضرائب

5

Exchange Rate ($) ($)سعر الصرف 

Years

معدل الخصم

سنوات الدراسة

Tax Rate

-                    

-                    -                         -                                                

999,133                 125,000                                        

30% تمويل ذاتي            906,490

-                                                                             

القيمةItem (English)(عربي)البند 

 

( االيرادات السنوية/ المبيعات)، وتخفيض الحد األدنى لحجم أعمالها (عائد بسيط متناقص% )5مبادرة البنك المركزي المصري بمنح تسهيالت بسعر عائد منخفض   (1

.(بدال من مليون جنية) ألف جنيه مصري 250ليصبح 

 مليون جنية 50، لدعم شركات القطاع الخاص الصناعي اتي يبلغ حجم أعمالها أو ايراداتها السنوية 2019 ديسمبر 12مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ   (2

لتمويل شراء الخامات ومستلزمات االنتاج وكذا تمويل اآلالت أو المعدات  (متناقص)% 8 مليار جنيه من خالل البنوك بسعر عائد سنوي 100وحتى مليار جنية، بإتاحة مبلغ 

.(تمويالت رأسمالية)أو خطوط االنتاج 

0%

0%

2,115,143         

المتبقي للتمويل

3,021,633         100%

0%

0% -                    

70%

المبلغنوع التمويل

اإلستثمار المبدئي       3,021,633
-                         

نقدى  Collection Method طريقة التحصيل

5% Interest Rate معدل فائدة القرض 

0% -                    

-                    

-                    

-                    

تمويل بنكى 

Discount Rate معدل الخصم 20.00%

Tax Rate ائب معدل الضر 22.50%

Exchange Rate ($) ($)سعر الضف  16.07

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Initial Investment االستثمارات المبدئية (3,021,633)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 5,787,600 7,813,260 9,115,470 9,571,244 10,049,806 0 0 0 0 0

خصم المبيعات اآلجلة

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 3,712,800 3,787,056 3,862,797 3,940,053 4,018,854 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) (بدون الفوائد واالهالك)تكاليف إدارية/التكاليف الثابتة 1,532,000 1,601,380 1,674,635 1,752,014 1,833,785 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 478,984 478,984 478,984 478,984 478,985 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 63,816 1,945,840 3,099,054 3,400,192 3,718,182 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 12,424 440,275 706,732 779,346 855,999 0 0 0 0 0

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 51,392 1,505,564 2,392,322 2,620,847 2,862,182 0 0 0 0 0

Net Working Capital رأس المال العامل 0

G/L from Asset Sale أرباح بيع االصول اخر سنة 0

تغطية العجز السنوي 

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية (3,021,633) 51,392 1,505,564 2,392,322 2,620,847 2,862,182 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 51,392 1,556,957 3,949,279 6,570,125 9,432,307 9,432,307 9,432,307 9,432,307 9,432,307 9,432,307

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 42,827 1,045,531 1,384,446 1,263,911 1,150,247 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 42,827 1,088,358 2,472,803 3,736,715 4,886,961 4,886,961 4,886,961 4,886,961 4,886,961 4,886,961

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 38.15%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 1,865,328

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 212%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  62%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي



المؤشرات المالية للتدفقات المالية

Payback

Payback

38.15%

1,865,328

212%

62%

وع إضغط هنا وع والإلطالع عىل كافة أقسامه ومشاهدة الفيديوهات وقراءة المقاالت المتعلقة بالمشر للدخول للمشر

Discounted Return On Investment (DROI)

Discounted Payback Period فترة اإلسترداد المخصومة

فترة اإلسترداد

معدل العائد الداخلى

صافى القيمة الحالية للمشروع

معدل العائد علي اإلستثمار

(المخصوم)معدل العائد علي اإلستثمار 

Payback Period

Internal Rate of Return (IRR)

Net Present Value (NPV)

Return On Investment (ROI)

Discount Rate معدل الخصم 20.00%

Tax Rate ائب معدل الضر 22.50%

Exchange Rate ($) ($)سعر الضف  16.07

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Initial Investment االستثمارات المبدئية (3,021,633)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 5,787,600 7,813,260 9,115,470 9,571,244 10,049,806 0 0 0 0 0

خصم المبيعات اآلجلة

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 3,712,800 3,787,056 3,862,797 3,940,053 4,018,854 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) (بدون الفوائد واالهالك)تكاليف إدارية/التكاليف الثابتة 1,532,000 1,601,380 1,674,635 1,752,014 1,833,785 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 478,984 478,984 478,984 478,984 478,985 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 63,816 1,945,840 3,099,054 3,400,192 3,718,182 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 12,424 440,275 706,732 779,346 855,999 0 0 0 0 0

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 51,392 1,505,564 2,392,322 2,620,847 2,862,182 0 0 0 0 0

Net Working Capital رأس المال العامل 0

G/L from Asset Sale أرباح بيع االصول اخر سنة 0

تغطية العجز السنوي 

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية (3,021,633) 51,392 1,505,564 2,392,322 2,620,847 2,862,182 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 51,392 1,556,957 3,949,279 6,570,125 9,432,307 9,432,307 9,432,307 9,432,307 9,432,307 9,432,307

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 42,827 1,045,531 1,384,446 1,263,911 1,150,247 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 42,827 1,088,358 2,472,803 3,736,715 4,886,961 4,886,961 4,886,961 4,886,961 4,886,961 4,886,961

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 38.15%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 1,865,328

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 212%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  62%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي
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