
وصف المشروع

دراسة جدوي مشروع حفر االبواب بالراوتر 

يعد مشروع الحفر على االخشاب بماكينة الراوتر من المشروعات الصغيرة التي ال تحتاج الى عمالة كبيرة ويمكن لصاحب المشروع ان 

يعمل بهذا المشرع بنفسه

:مميزات اقامة المشروع 

الكثير من المنازل ما يحتاجون الى تصميمات على االبواب المتواجد بمنازلهم مما يجعل فرصتك كبيرة فى العمل بالحى او المدينة  / 1

الى يتواجد بها المشروع فى حالة التسويق الجيد

المطاعم والفنادق دائماً ما نجد أبوابها منقوشة بشكل رائع وقد يكون باللوجو الخاص بهم/  2

التشجيع الكبير من الدولة على اقامة المشروعات الصغيرة والمميزات التى تعطيها الصحاب تلك المشروعات/ 3

وقد يحتاج صاحب المشروع تعلم برامج مخصصة بالرسم لتحديد وإبتكار تصميمات جديدة ومبتكرة أو يستعين بالمصممين الخارجيين 

ويتم محاسبتهم بالتصميم ويتوقف سعر التصميم حسب مدي تعقيدة والوقت الالزم لتصميمه

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

(بالجنية)اإلستثمار األولي                 466,000

حجم التجارة العالمية (HS)كود التجارة العالمية 

$3,473,408,601 441820 (2م)المساحة الطلوبة                        100

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

0.03243% 0.09573%

ً متاحة كليا
ً
متاحة كليا ً مدي إتاحة األصول محليا

منافسة كاملة نوع سوق المنتج النهائي

ً محلية جزئيا
ً
محلية كيا المواد الخام 

3 متوسط العمالة المطلوبة

متاحة مدي إتاحة مناطق صناعية 

متاح مدي إتاحة مراكز التدريب

متاحة مدي إتاحة التكنولوجي والصيانة

الية  طبيعة التكنولوجي

متاحة محلياً ومستورد مدي توافر المواد الخام 

منتج نهائي ابواب مزخرفة طبيعة الًمنتج

162210 (IDA)كود النشاط 

4418200000 (IDA)كود الُمنتج 

باإلخطار نوع الترخيص

1,126,485 3,325,045 

(2,198,561)
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:نبذة عامة عن نشاط المشروع- أوالً 

(ISIC4معيار )بيانات النشاط والُمنتج طبقاً لهيئة التنمية الصناعية 

الكود النشاط الرئيسي

1622 صمع منتجات ومشغوالت النجارة الالزمة لهمال البناء

الكود النشاط الفرعي

162210 صنع أبواب وشبابيك خشب

كود الُمنتج إسم الُمنتج

4418200000 أبواب وأطرها زأعتابها من الخشب

باإلخطار نوع الترخيص

:نبذة عامة عن سوق منتجات المشروع- ثانياً 

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 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 /  - 

 RIVALY AMONG COMPETATORS

التنافسية في الصناعة

يعد مشروع الحفر بماكينة الراوتر من المشروعات الصغيرة والتى ال تحتاج الى مساحة كبيرة وال تحتاج الى عدد عمالة كبيرة وال 

تحتاج الى رأس مال كبير وتتوفر العديد من المدن الصناعية حيث تقوم الحكومة بتأجير مصانع صغيره لصغار المستثمرين باسعار 

زهيده وهو ما يوفر على المستثمر الكثير من المال

ونظرا للتوسعات العمرانية الحالية وبناء العديد من المدن الجديدة والتي تحتوي علي مئات الآلالف من الوحدات السكنية والفندقية 

واإلدارية فإن سوق منتجات المشروع كبير ويسع العديد والعدي من المشروعات المماثلة

نموذج بورتر

Porter 5 Forces

تهديد الداخلين الجدد

THRETS OF NEW ENTRIES

تهديد السلع البديلة

THRETS OF SUBSTITUTES

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 ؟ 

حفر االبواب بالراوتر: المنتج األساسي

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



:الدراسة الفنية للمشروع- ثالثاً 
:منتجات المشروع

:المساحة والرسم التخطيطي للمشروع

:المواد األولية والهوالك للمشروع

الخامات األساسيّة

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؟ 

 مؤشر /  - 

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

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

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 /  - 

 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 /  - 

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

 مؤشر /  - 

حفر االبواب بالراوتر 

وشوش أبواب مزخرفة -

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

 متر 100يتطلب المشروع مساحة ال تقل عن 

 



 الخامات المساعدة

:مراحل ودورة اإلنتاج و العمل للمشروع

يجب وضع سياسة صارمة لخدمات ما بعد البيع وللتحصيل وللبيع اآلجل ومتابعة دورة التحصيل ومتوسط أيام التحصيل : التحصيل وخدمات ما بعد البيع - 7

.وتقارير أعمار الديون وغيرها من التقارير المرتبطة بتقييم عمليات التحصيل

اختيار التصميم   – 2

قبل البدء يجب اختيار التصميم الذى سيتم الزخرفة به حيث يجب ان يتوافر لدى صاحب المشروع التصميمات الكثيرة لعرضها على العميل 

بونط حفر

الزخرفة والحفر- 3

يتم تشغيل الماكينة والبدء فى زخرفة األلواح  ويجب ان يكون عامل االنتاج حريص جداً فى اثناء الحفر لعدم تحمل اى خسارة ويجب ان يكون على علم بماذا 

يفعل فى حالة توقف الماكينة مثالً فى حالة  وجود عطل فى الكهرباء على سبيل المثال

يتم الفحص والتأكد من عدم وجود اى عيوب قبل تسليمه للعميل: الفحص النهائي / 4

: التسويق  / 5

: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

.ها وقد تم اإلنتهاء من المنتج النهائي ويحتاج إلي إيصاله بسلسلة التوريد لتجار الجملة والتجزئة أو للمستهلك النهائي: الشحن والتوزيع /  6

الواح خشبية بسماكة رفيعة

شراء وتجهيز األلواح  - 1

إيتم اختيار نوع األلواح اللتى سيتم الحفر عليها• 



:الدراسة المالية للمشروع- ثالثاً 

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

(فى حالة اإليجار ال يستخدم)األراضى والمبانى 

(غير مرتبطة مباشرة بالعملية اإلنتاجية)األصول الإلدارية 
االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

-                         -                                                                             -                    -                                                

-                                                                             -                    -                                                -                         

ماكينة راوتر                       1                                        250,000                 250,000

-                                                -                    -                                                                             

-                    

ترابيزات وتجهيزات نجارة متنوعة للحاجة                       1                                          50,000                   50,000

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    

-                                                                             

-                         -                                                

-                                                                             

االجمالىالقيمة للوحدة بالعملة المحليةالكمية(البند)إسم األصل  

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

-                                                                             

20,000                   20,000                                          1                       

-                         -                                                

ماكيمة شفط نشارة

-                         

 االثاث المكتب                       1                                            3,000                     3,000

جهاز كومبيوتر بمواصفات عالية                       1                                          10,000                   10,000

8,000                     8,000                                            

-                         

1                       

-                                                                             

اجهزة تكيف واجهزه كهربائيه اخرى

-                                                -                    

-                    

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

320,000                 320,000                                        

-                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                                                                             

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    



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

هيكل التمويل

اإلفتراضات الرئيسة

-                    

تمويل بنكى 

0%

-                                                                             

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  (متناقص)% 10 مليار جنيه من خالل البنوك بسعر عائد سنوي 100وحتى مليار جنية، بإتاحة مبلغ 

.(تمويالت رأسمالية)المعدات أو خطوط االنتاج 

0%

0%

233,000            

المتبقي للتمويل

466,000            100%

0%

0%

50%

المبلغنوع التمويل

اإلستثمار المبدئي          466,000

-                         -                                                

125,000                 125,000                                        

50% تمويل ذاتي            233,000

-                                                -                    -                                                                             

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

رأس مال عامل                       1                                        120,000                 120,000

-                         -                                                -                    -                                                                             

21,000                   21,000                                          

-                         -                                                -                    -                                                                             

مصروفات تأسيس                       1                     5,000

النسبة

20.00% Discount Rate

22.50% معدل الضرائب

معدل الخصم

Tax Rate

-                    

-                         

5,000                                            



المؤشرات المالية للتدفقات المالية

Payback

Payback

40.83%

274,333

نقدى  Collection Method طريقة التحصيل

5% Interest Rate معدل فائدة القرض 

Discounted Payback Period فترة اإلسترداد المخصومة

فترة اإلسترداد

معدل العائد الداخلى

صافى القيمة الحالية للمشروع

Payback Period

Internal Rate of Return (IRR)

Net Present Value (NPV)

16.07

5

Exchange Rate ($) ($)سعر الصرف 

Years سنوات الدراسة

Loan Years5سنوات القرض

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 (466,000)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 2,246,400 2,358,720 2,476,656 2,600,489 2,730,513 0 0 0 0 0

Non-Cash Sales خصم المبيعات اآلجلة

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 1,672,320 1,705,766 1,739,882 1,774,679 1,810,173 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) ائب واإلهالك)تكاليف إدارية/التكاليف الثابتة (بدون الفوائد والضر 320,000 334,160 349,101 364,874 381,531 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 52,764 52,764 52,764 52,764 52,764 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 201,316 266,030 334,909 408,172 486,045 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 37,943 52,988 73,438 90,458 108,542 0 0 0 0 0

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 163,373 213,042 261,471 317,714 377,503 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 (466,000) 163,373 213,042 261,471 317,714 377,503 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 163,373 376,415 637,885 955,599 1,333,103 1,333,103 1,333,103 1,333,103 1,333,103 1,333,103

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 136,144 147,946 151,314 153,219 151,710 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 136,144 284,090 435,404 588,622 740,333 740,333 740,333 740,333 740,333 740,333

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 40.83%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 274,333

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 186%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  59%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي



186%

59%Discounted Return On Investment (DROI)

معدل العائد علي اإلستثمار

(المخصوم)معدل العائد علي اإلستثمار 

Return On Investment (ROI)

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