
وصف المشروع

:نبذة عامة عن نشاط المشروع- أوالً 

(ISIC4معيار )بيانات النشاط والُمنتج طبقاً لهيئة التنمية الصناعية 

الكود النشاط الرئيسي

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

دراسة جدوي مشروع تصنيع مفصالت دوالب المطبخ 

تعد المفصالت من المنتجات االساسية في صناعة االثاث الخشبي وكذلك تعد من المنتجات الضرورية في صناعة األثاث حيث يتم 

استخدامها في درفة المطابخ والمكتبات، الجدير بالذكر ان المصانع االنتاجية التي تقوم بصناعة المفصالت ليست منتشرة بالقدر الكاف 

واغلب المنتجات المتوفرة في اسواقنا العربية نقوم بإستيرادها من الخارج، لذلك تعد فكرة انشاء مصنع محلي متخصص في صناعة 

المفصالت بجودة عالية مساوية لجودة المنتجات الوردة من الخارج فكرة اكثر من رائعة وقادرة علي تحقيق الكثير من النجاحات 

.واالرباح، وفيما يلي سنعرض جميع متطلبات وتفاصيل هذا المشروع االنتاجي المميز

مفصالت دوالب المطبخ: المنتج األساسي

2018 (بالجنية)اإلستثمار األولي              4,000,000

حجم التجارة العالمية (HS)كود التجارة العالمية  أكبر الًمصدرين

$4,748,901,459 830210 (2م)المساحة الطلوبة                     1,000

نسبة الصادرات للتجارة العامية نسبة الواردات للتجارة العالمية متوسط التخصص مستوي تخصص وتدريب العمالة

0.05755% 0.40491%

ً متاحة كليا ً مدي إتاحة األصول محليا

منافسة كاملة نوع سوق المنتج النهائي

أكبر الًمستوردين

ً محلية جزئيا المواد الخام 

23 متوسط العمالة المطلوبة

متاحة مدي إتاحة مناطق صناعية 

متاح مدي إتاحة مراكز التدريب

افريقيا
متاحة مدي إتاحة التكنولوجي والصيانة

12.5 M نصف آلية طبيعة التكنولوجي

صادرات

$ متاحة محلياً ومستورد مدي توافر المواد الخام 

129 M

واردات مستلزمات إنتاج/ منتج نهائي  طبيعة الًمنتج

259350 (IDA)كود النشاط 

8302100010 (IDA)كود الُمنتج 

باإلخطار نوع الترخيص

2017

370

252

 M$

1,450

766 

440

M$

828

2,732,964 

19,228,563 

(16,495,599)
                             

                             

http://smesworld.com/enterprises/view/127
http://smesworld.com/enterprises/view/127
http://smesworld.com/enterprises/view/127
http://smesworld.com/enterprises/view/127
http://smesworld.com/enterprises/view/127
http://smesworld.com/enterprises/view/127
http://smesworld.com/enterprises/view/127
http://smesworld.com/enterprises/view/127
http://smesworld.com/enterprises/view/127
http://smesworld.com/enterprises/view/127


2593 صنع أدوات القطع والعدد اليدوية والعدد المعدنية العامة

الكود النشاط الفرعي

259350 صنع إكسسوارات معدنية للمبانى واألثاث

كود الُمنتج إسم الُمنتج

8302100010 مفصالت معدنية متنوعة لألثاث والمباني

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؟ 

 حجماً للسوق العالمية 2017تعد المفصالت من اهم العناصر فى السوق العالمي لصناعة مفصالت االبواب و الشبابيك حيث سجل عام 

 مليار دوالر  4.75للمفصالت بلغ 

 مليون دوالر2.43 حوالى 2017قد بلغت صادرات مصر من المفصالت عام 

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 ؟ 

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

 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 /  - 

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 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؟ 

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

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

 مؤشر /  - 

مؤشر جيد/ ال - هل النسب السوقية للموردين كبيرة؟  مؤشر متوسط/ ال - هل هناك حصص كبيرة لمنافسين بعينهم؟ 

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

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



:الدراسة الفنية للمشروع- ثالثاً 
:منتجات المشروع

:المساحة والرسم التخطيطي للمشروع

:المواد األولية والهوالك للمشروع

الخامات األساسيّة

 الخامات المساعدة

:  متر مربع ويتم تقسيمها كاالتى 1000يتطلب المشروع مساحة ال تقل عن 

 متر 50االدارة 

 متر100منطقة الخامات 

 متر250منطقة المكابس 

 متر 100منطقة الدهان و التلميع 

 متر50منطقة التعبئة والتغليف 

 متر100مخزن المنتج النهائى 

 (حسب التصميم% 10 ل 5يخرج منه هالك بنسبة من )- الصاج 

مسمار وصاموالت التجميع

تصنيع مفصالت دوالب المطبخ

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

 مؤشر /  - 

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

 مؤشر /  - 

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

 مؤشر /  - 

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

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؟ 

BARGAINING POWER OF BUYERS

القوة التفاوضية للمشترين

BARGAINING POWER OF SUPPLIERS

القوة التفاوضية للموردين

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

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



:مراحل ودورة اإلنتاج و العمل للمشروع
إستالم لفائف الصاج  - 1

إستالم وفحص لفائف الصاج ذات العرض الكبير والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة من حيث السماكة ونوع المعالجة الحرارية ومعالجة الصدأ ثم 

. تخزينها في مخزن الخامات مع مراعاة شروط التخزين

.كما يتّم تحديد نوع معالجة الصاج المستخدم حسب نوع المنتج المطلوب مثل استخدام صاج ذو لمعة أو مجلفن أو غير قابل للصدأ على سبيل المثال

مسامير قالوظ

محاليل كيميائية

أدوات وخامات تعبئة و تغليف

 (Rolling)تقطيع ودرفلة الشرائح – 3

(Rolling)تلقيم اللفائف ذات العرض الصغير إلي ماكينة الدرفلة 

.حيث تقوم ماكينة الدرفلة بتحويل اللفائف المسّطحة إلي األشكال المطلوبة واألطوال وحسب نوع المفصلة الجارى إنتاجها

التخريم والتقطيع للمفصلة – 4 

المنتج حسب التصميم المطلوب وقد يكون النقل أوتوماتيكياً أو يدويا من مرحلة  (Punching)بعد الدرفلة والحصول علي الشكل المطلوب يتّم تخريم 

.الدرفله

.وبعدها يتّم القّص للحصول علي أحد جوانب المفصلة والشكل المطلوب حسب التصميم

.وقد تكون عملية التخريم قبل الدرفلة أو العكس حسب طبيعة خط اإلنتاج أو تصميم المنتج

التلميع والصنفرة – 5

.يتم تلميع الصاج وإزالة الشوائب المترتبة علي عملية الدرفلة والتخريم

.وقد تتم العملية آليا أونصف آليا أو يدوياً حسب حجم اإلنتاج واإلستثمار المرصود للمشروع

الفرز واإلختبار – 6

.فحص أجزاء المنتج المختلفة وللتأكد من مالئمة األجزاء لعملية التجميع وعدم وجود عيوب أو تشوهات في األجزاء قبل عملية التجميع

النقل الداخلى وتجميع األجزاء – 7

.يتّم جمع المنتجات المدرفلة والمخّرمة في ساّلت ويتم نقلها لقسم التجميع

.بتجميع جانبين المفصلة المنتجه بالدرفلة والتخريم بمسمار التجميع حسب نوع التصميم الجارى إنتاجه (أو عامالت التجميع)يقوم خّط التجميع األوتوماتيكّي 
فرز وإختبار المنتج النهائي – 8

.تقوم العماله بوضع اللمسات األخيرة على المنتج المجمع وإختبار مرونة الحركة والجودة المطلوبة

التعبئة والتغليف – 9

سواء فى أكياس مصممه خصيصا له ومطبوع عليها الإلسم التجارى والمقاسات مع ورقة إرشادات  (يميناً ويساراً)يتم تغليف الُمنتج زوجان من المنتجات 

.لطريقة التركيب

.بالنسبة للتعبئة تتم حسب رغبة العميل سواء كان تاجر جملة أو قطاعي أو مصنع أثاث التسويق - 10

:كل األنشطة التي من شأنها تعريف شرائح المستهلكين بالمنتج وجودته لخلق المبيعات وتتمثل في

.تحديد قطاعات السوق والعمالء المستهدفين وقنوات التوزيع وسياسات التسعير والدعاية واإلعالن والبيع المباشر والمقابالت الشخصية وغيرها

تشريح اللفائف – 2

للحصول علي العروض المطلوبة لكّل منتج حسب تصميمه كما يمكن شرائها لفائف  (Slitter)تشريح اللفائف ذات العرض الكبير باستخدام ماكينة التشريح 

.شرائح جاهزة حسب حجم اإلستثمار واإلنتاج وأيهما أفضل وذات جدوى أعلى



:الدراسة المالية للمشروع- ثالثاً 

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

(فى حالة اإليجار ال يستخدم)األراضى والمبانى 

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                    -                                                                             

-                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

2,192,000              802,000                                        

-                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

االجمالىالقيمة للوحدة بالعملة المحليةالكمية(البند)إسم األصل  

-                                                                             

352,000                 352,000                                        1                       

-                         -                                                

ماكينة تلميع

-                         -                                                

ماكينات ومكابس تجميع يدوية                       8                                          50,000

-                    

 ماكينة شطب ثقب الباب                       2                                          80,000                 160,000

-                         -                                                -                    -                                                                             

400,000                 

الشحن والتوزيع – 11

.ها وقد تم اإلنتهاء من المنتج النهائي ويحتاج إلي إيصاله بسلسلة التوريد لتجار الجملة والتجزئة أو للمستهلك النهائي

التحصيل وخدمات ما بعد البيع – 12

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

ماكينة تشكيل علي الساخن                       4                                        320,000              1,280,000

-                         -                                                                             -                    -                                                

-                                                                             -                    -                                                -                         



(غير مرتبطة مباشرة بالعملية اإلنتاجية)األصول الإلدارية 

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

هيكل التمويل

20,000                                          

1                       

-                                                                             

اجهزة تكيف واجهزه كهربائيه اخرى

-                                                -                    

100,000                 

-                    

 االثاث المكتب                       1                                          50,000                   50,000

 اجهزة كمبيوتر                       4                                            3,000                   12,000

15,000                   15,000                                          

-                                                -                    -                                                                             

مصروفات تأسيس                       1                   20,000

النسبة

-                    

-                         

-                         -                                                

1,610,700              120,000                                        

30% تمويل ذاتي         1,163,910

إحتياطات                       1                                        100,000

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

رأس مال عامل              1,490,700

-                         -                                                -                    -                                                                             

77,000                   68,000                                          

-                         

-                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

-                                                                             

 

( 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%

2,715,790         70%

المبلغنوع التمويل

اإلستثمار المبدئي       3,879,700

-                 

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    

-                                                                             

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

تمويل بنكى 



اإلفتراضات الرئيسة

5

20.00% Discount Rate

16.07

22.50% معدل الضرائب

5

Exchange Rate ($) ($)سعر الصرف 

Years

معدل الخصم

سنوات الدراسة

Tax Rate

Loan Yearsسنوات القرض

القيمةItem (English)(عربي)البند 

0%

المتبقي للتمويل

3,879,700         100%

0%

0%

نقدى  Collection Method طريقة التحصيل

5% Interest Rate معدل فائدة القرض 

0%

-                    

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 (3,879,700)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 11,282,080 14,776,480 15,510,304 16,280,819 17,089,860 0 0 0 0 0

خصم المبيعات اآلجلة

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 7,364,198 9,389,353 9,577,140 9,768,683 9,964,056 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) (بدون الفوائد واالهالك)تكاليف إدارية/التكاليف الثابتة 1,580,000 1,652,980 1,730,039 1,811,436 1,897,453 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 615,004 615,004 615,004 615,004 615,004 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 1,722,878 3,119,143 3,588,122 4,085,696 4,613,347 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 396,393 716,198 835,526 953,717 1,078,995 0 0 0 0 0

-اإلهالك 

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 1,326,485 2,402,946 2,752,596 3,131,979 3,534,352 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 (3,879,700) 1,326,485 2,402,946 2,752,596 3,131,979 3,534,352 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 1,326,485 3,729,430 6,482,026 9,614,005 13,148,357 13,148,357 13,148,357 13,148,357 13,148,357 13,148,357

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 1,105,404 1,668,712 1,592,937 1,510,407 1,420,377 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 1,105,404 2,774,116 4,367,053 5,877,460 7,297,837 7,297,837 7,297,837 7,297,837 7,297,837 7,297,837

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 49.60%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 3,418,137

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 239%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  88%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي



المؤشرات المالية للتدفقات المالية

Payback

Payback

49.60%

3,418,137

239%

88%

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)
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