
وصف المشروع

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

دراسة جدوي مشروع تصنيع السفاالت المعدنية  

عادة ما يحتاج العمال إلى حامالت قوية مرفوعة على مسافات بعيدة لتساعدهم على بناء وإنشاء وترميم أو إصالح أو القيام 

والبد أن تكون تلك الحامالت قوية ومأمنة بشكل كبير , بالتشطيبات لتلك األدوار المرتفعة فى العمائر أو البنايات أو المنشآت بشكل عام 

, فكثيرا ما سمعنا عن سقوط أحد العمال من فوق أحد الحامالت الخشبية أثناء عمله مما أودى إلي حياته وتسببت فى مأساه ألسرته , 

لذلك اتجه العاملون فى مجال اإلنشاء إلى اإلستغناء عن الحامالت الخشبية واستبدالها بالسقاالت المعدنية فهى أكثر أمنا من غيرها فهى 

عبارة عن هيكل مؤقت يستخدم لحمل األشخاص والمواد وتصنع من المواسير المعدنية القوية التى توفر درجة عالية من األمان لألفراد 

وتستخدم فى الفنادق والمصانع , وتستخدم بكثرة فى مجال اإلنشاء والتعمير واللحام وتركيب األنابيب على ارتفاعات مختلفة , والعمال 

وتتميز بالصالبة والمتانة كما أنها مقاومة عالية للحرارة وبطيئة اإلشتعال وسهلة النقل , واألبراج السكنية والمناطق السياحية 

وتتوفر بأوزان مختلفة وأحجام مختلفة, والتركيب 

السقاالت هي احدى االدوات او المستلزمات الهامة واالساسية التى ال غنى عنها، ويستخدمها العاملين اثناء بناء وتشطيب االبراج 

السكنية والمبان العالية والكبارى والجسور وغيرها من المرتفعات، ومن الجيد لك ان هذة السقاالت غير متوفرة بكثرة وفكرة انشاء 

مشروع صغير يقوم بصناعتها ومن ثم تأجيرها تعد فرصة تجارية حقيقية قادرة على تحقيق الكثير من االرباح فى وقت محدود، فمن 

.المعروف ان العمل فى مجال سوق الطلب فية اكثر من سوق العرض فإنة يملك فرصة كبيرة جداً للنجاح
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:نبذة عامة عن نشاط المشروع- أوالً 

(ISIC4معيار )بيانات النشاط والُمنتج طبقاً لهيئة التنمية الصناعية 

الكود النشاط الرئيسي

2511  صنع المنتجات المعدنية االنشائية

الكود النشاط الفرعي

251110 ..... شدادات ، سقاالت ، أسقف، أبراج،  صنع هياكل معدنية متنوعة  جمالونات ،

كود الُمنتج إسم الُمنتج

7308400010 سقاالت وشدادات معدنيـة

باإلخطار نوع الترخيص

:نبذة عامة عن سوق منتجات المشروع- ثانياً 

 األكثر تداواًل في العالم ، 584الصلب المنتج /  ، كانت الدعائم وغيرها للسقاالت ، واإلغالق ، والحفر ، والحديد 2018في عام 

 ، ارتفعت صادرات الدعائم وما إلى ذلك للسقاالت ، واإلغالق ، 2018 و 2017بين عامي .  مليار دوالر5.46بإجمالي تجارة يبلغ 

تمثل التجارة في الدعائم ، إلخ ، للسقاالت .  مليار دوالر5.46 مليار دوالر إلى 4.64 ٪ ، من 17.7الفوالذ بنسبة / والحفر ، والحديد 

. ٪ من إجمالي التجارة العالمية0.03الصلب / ، والغلق ، والحفر ، والحديد 

: الصادرات

 227)، وإيطاليا  ( مليون دوالر497)، والنمسا  ( مليار دوالر1.07)، وألمانيا  ( مليار دوالر1.11) ، كانت الصين 2018في عام 

(.م. الحديد/ ، أكبر مصدري الدعائم وغيرها للسقاالت ، والحواجز ، والحفر (  دوالًرا224)، وكوريا الجنوبية  (مليون دوالر

: الواردات

 544)الصلب الواليات المتحدة /  ، كان كبار المستوردين من الدعائم وغيرها للسقاالت ، والغلق ، والحفر ، والحديد 2018في عام 

) ، والنمسا (  مليون دوالر269)، والمملكة المتحدة (  مليون دوالر340)، وفرنسا (  مليون دوالر472)، وألمانيا  (مليون دوالر

.( مليون دوالر198

نموذج بورتر

Porter 5 Forces

تصنيع السقاالت: المنتج األساسي



:الدراسة الفنية للمشروع- ثالثاً 
:منتجات المشروع

:المساحة والرسم التخطيطي للمشروع

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

 متر قابلة للزيادة500لتنفيذ مشروع مصنع إلنتاج السقاالت المعدنية وأكسسواراتها الالزمة تحتاج إلى مساحة 

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

السقاالت المعدنية

 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؟ 

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 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؟ 

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؟ 



:المواد األولية والهوالك للمشروع

الخامات األساسيّة

 الخامات المساعدة

:مراحل ودورة اإلنتاج و العمل للمشروع

الحديد 

مواسير معدنية

استالم الخامات - 1

استالم المواد الخام الحديد و المواسير المعدنية و تخزينها بعيدا عن المياة و الشمس حرصا علي جودتها

مواد للتغليف والتعبئة

3 - base jack welding machine

بعد ذلك ناخذ السيخ الي ماكينة اللحام و تقوم بالحام قطعة الحديد في اسفل السيخ

5 - standard cuplock welding machine

هي المرحلة األخيرة تقوم الماكيتة بالحام دوائر حول العمود

التسويق  - 5

يتم التسويق المباشر من خالل ارسال مندوبين بيع الى تجار الجملة و السوبر ماركت واالسواق

والتسويق االلكترونى من خالل المواقع االلكترونية المخصصة ومنصات التواصل االجتماعى 

يتم الشحن فى سيارات بها ثالجة : الشحن والتوزيع  - 6

4 - ledger welding machine

نضع في الماكينة الماسوره و تقوم الماكينة بالحامة أولها و اخرها بدعامة

التحصيل وخدمات ما بعد البيع  - 7

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

2 - thread rolling machine

تقوم في هذه الماكينة بإدخال سيخ حديد في مسار محدد ثم تقوم الماكينة بانزال زيت ساخن علي السيخ و تقوم بنحت السيخ ليكون عباره عن قالوظ



: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  

777,788                 777,788                                        

-                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

االجمالىالقيمة للوحدة بالعملة المحليةالكمية(البند)إسم األصل  

-                                                                             

265,155                 265,155                                        1                       

-                         -                                                

three roll hydraulk thread

-                         -                                                

257,120                                        1                       standaed cup lock welding machine

-                    

157,486                 157,486                                        1                       Ledger welding machine 

25,712                   25,712                                          1                       manual mig welding machine

257,120                 

72,315                   72,315                                          1                       Base/U-head jack welding machine

-                                                                             -                    -                                                -                         



(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

10,000                                          

3                       

-                                                                             

اجهزة تكيف واجهزه كهربائيه اخرى

-                                                -                    

50,000                   

-                    

 االثاث المكتب                       4                                            5,000                   20,000

 اجهزة كمبيوتر                       4                                            5,000                   20,000

30,000                   10,000                                          

20,000                                          

-                         -                                                -                    -                                                                             

مصروفات تأسيس                       1                   10,000

النسبة

-                    

-                         

-                         -                                                

660,000                 60,000                                          

30% تمويل ذاتي            542,336

إحتياطيات                       1                                          50,000

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

رأس مال عامل                 600,000

-                         -                                                -                    -                                                                             

70,000                   

-                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

-                                                                             

 

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

.(تمويالت رأسمالية)المعدات أو خطوط االنتاج 

0%

1,265,452         70%

المبلغنوع التمويل

اإلستثمار المبدئي       1,807,788
(300,000)                

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    

-                                                                             

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

-                         -                                                                             -                    -                                                

-                    

تمويل بنكى 



اإلفتراضات الرئيسة

Loan Years5سنوات القرض

20.00% Discount Rate

16.07

22.50% معدل الضرائب

5

Exchange Rate ($) ($)سعر الصرف 

Years

معدل الخصم

سنوات الدراسة

Tax Rate

-                    

القيمةItem (English)(عربي)البند 

0%

المتبقي للتمويل

1,807,788         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 (1,807,788)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 7,488,000 7,862,400 8,255,520 8,668,296 9,101,711 0 0 0 0 0

خصم المبيعات اآلجلة

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 4,732,416 4,827,064 4,923,606 5,022,078 5,122,519 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) ائب)تكاليف إدارية/التكاليف الثابتة (بدون الفوائد والضر 1,172,000 1,228,100 1,287,515 1,350,469 1,417,203 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 286,568 286,568 286,568 286,568 286,568 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 1,297,016 1,520,668 1,757,832 2,009,182 2,275,421 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 302,506 355,458 419,066 478,525 541,484 0 0 0 0 0

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 994,511 1,165,210 1,338,766 1,530,656 1,733,937 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 (1,807,788) 994,511 1,165,210 1,338,766 1,530,656 1,733,937 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 994,511 2,159,721 3,498,487 5,029,144 6,763,080 6,763,080 6,763,080 6,763,080 6,763,080 6,763,080

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 828,759 809,174 774,749 738,164 696,830 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 828,759 1,637,933 2,412,682 3,150,845 3,847,676 3,847,676 3,847,676 3,847,676 3,847,676 3,847,676

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 59.80%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 2,039,888

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 274%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  113%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي



المؤشرات المالية للتدفقات المالية
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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 
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