
وصف المشروع

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

دراسة جدوي مشروع انتاج مسند الظهر الطبي

منتجات الفوم هى عبارة مسند ظهر و كراس طبية و مساند الرقبة و غيرها تستخدم من قبل مرضي الظهر و البواسير وغيرها من 

امراض وهذا ما يجعلها مطلوبة بشكل كبير جًدا من قبل العيادات و المستشفيات وكذلك الفنادق وقاعات االحتفاالت والمناسبات واالفراد 

في المنازل، وبناء على ذلك فإن فكرة تأسيس مصنع إلنتاج منتجات الفوم وتوزيعها على العمالء المستهدفين السابق ذكرهم قد تعود 

.على المستثمر بالكثير من االرباح فى حالة القدرة على التسويق والوصول للعمالء

فيما يلي سنسلط الضوء على خط االنتاج المستخدم إلنتاج مسند الظهر مع توضيح مراحل االنتاج وكيفية التسويق والمطلوب منك 

كمستثمر قبل الشروع في تنفيذ المشروع ويعد المشروع من المشروعات التى تنتج منتجات نمطية متكررة حسب شكل القالب أو 

االسطامبة ويمكن ان يتم منتجات نهائية يستخدمها المستهلك النهائى كمساند الرقبة والظهر ويمكن ان ينتج منتج وسيط ككراسى 

.الدراجات وكراسى قاعات المؤتمرات والسينما ويتوقف ذلك على خطة التسويق للمشروع وشرائح العمالء المستهدفين

2018 (بالجنية)اإلستثمار األولي                 722,207

حجم التجارة العالمية (HS)كود التجارة العالمية  أكبر الًمصدرين

940190 (2م)المساحة الطلوبة                        200

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

0.00652% 0.08259%

ً متاحة كليا ً مدي إتاحة األصول محليا

منافسة كاملة نوع سوق المنتج النهائي

أكبر الًمستوردين

ً محلية جزئيا المواد الخام 

8 متوسط العمالة المطلوبة

متاحة مدي إتاحة مناطق صناعية 

متاح مدي إتاحة مراكز التدريب

افريقيا
متاحة مدي إتاحة التكنولوجي والصيانة

554 M نصف آلية طبيعة التكنولوجي

صادرات

$ متاحة محلياً ومستورد مدي توافر المواد الخام 

373 M

واردات منتج نهائي طبيعة الًمنتج

201350 (IDA)كود النشاط 

9401900010 (IDA)كود الُمنتج 

باإلخطار نوع الترخيص

2017

4,020

1,073

 M$

6,015

4,000 

2,045

M$

9,022

$32,028,879,533

2,087,423 
26,452,174 

(24,364,751)
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:نبذة عامة عن نشاط المشروع- أوالً 

(ISIC4معيار )بيانات النشاط والُمنتج طبقاً لهيئة التنمية الصناعية 

الكود النشاط الرئيسي

2013 صنع اللدائن و المطاط التركيبي في اشكالها األولية

الكود النشاط الفرعي

201350 صنع االسفينج الصناعي و الفوم

كود الُمنتج إسم الُمنتج

9401900010 (الخ - .... ظهور - قواعد  )أجزاء كراسي من الفوم 

باإلخطار نوع الترخيص

:نبذة عامة عن سوق منتجات المشروع- ثانياً 

تصنيع منتجات من الفوم: المنتج األساسي



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؟ 

.  مليار دوالر31.7 األكثر تداواًل في العالم ، حيث بلغ إجمالي التجارة 76 ، كانت أجزاء من المقاعد هي المنتج رقم 2018 في عام 

.  مليار دوالر31.7 مليار دوالر إلى 32٪ ، من 1.14- ، انخفضت صادرات أجزاء من المقاعد بنسبة 2018 و 2017بين عامي 

.٪ من إجمالي التجارة العالمية0.17تمثل التجارة في أجزاء من المقاعد 

 ( مليارات دوالر4)والصين  ( مليار دوالر6.15) ، كانت أكبر الدول المصدرة ألجزاء المقاعد هي المكسيك 2018في عام : الصادرات

.( مليار دوالر2.25)وألمانيا  ( مليار دوالر2.43)وبولندا  ( مليار دوالر2.54)والتشيك 

 ( مليار دوالر1.73)والتشيك  ( مليار دوالر4.2)وألمانيا  ( مليار دوالر9.22) ، كانت الواليات المتحدة 2018في عام : الواردات

.أكبر مستوردين ألجزاء المقاعد ( مليار دوالر1.24)وفرنسا  ( مليار دوالر1.42)والمكسيك 

 باستخدام تصنيف 2322٪ ، مما يجعلها أدنى تعرفة 9.8 ، بلغ متوسط   التعريفة على أجزاء من المقاعد 2018في عام : التعريفات

.HS6المنتجات 

، بوليفيا  (٪40.2)، جزر البهاما  (٪50)البلدان التي لديها أعلى تعريفات جمركية على أجزاء من المقاعد هي الرأس األخضر 

 (٪0)وتايوان  (٪0)وسنغافورة  (٪0)البلدان ذات التعريفات األدنى هي هونغ كونغ . (٪35)، السودان  (٪35)، كمبوديا  (38.5٪)

.(٪0)والنرويج  (٪0)وسويسرا 

.(PCI) في مؤشر تعقيد المنتجات 1698تحتل أجزاء من المقاعد المرتبة : الترتيب

توفر مساند الذراعين دعًما للذراعين وتوفر حاجًزا . يوفر مسند الظهر دعماً ألعلى الظهر ، بينما يوفر المقعد دعماً للحوض: الوصف

.بين المقعد وحجر الشخص

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 /  - 

 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؟ 



:الدراسة الفنية للمشروع- ثالثاً 
:منتجات المشروع

:المساحة والرسم التخطيطي للمشروع

:المواد األولية والهوالك للمشروع

الخامات األساسيّة

 الخامات المساعدة

:مراحل ودورة اإلنتاج و العمل للمشروع

 متر200مساحة المصنع تبدا من 

خام الفوم

قاعدة الظهر

قاعدة البواسير 

قاعدة الدرجات

مواد تغليف و تعبئة

 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 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؟ 



استالم الخامات - 1

إستلتم الخامات حسب طلبات الشراء ويجب فحص الخامات جيدا و تخزينها في مكان جاف بعيدا عن الشمس و المياة و االتربة

التجفيف - 4

 دقائق او اقل علي حسب حجم االسطمبة يتم فتح الغطاء و إزالة المنتج النهائي من 5بعد وضع السائل في االسطمبة يقوم العامل بغلق غطاء االسطمبة و بعد 

االسطبة 

التعبئة والتخزين - 6

يتم تغليف وتعبئة المنتج النهائي حسب رغبات العمالء والطلبيات المطلوبة وتخزينها فى مخزن المنتجات التامة

التسويق - 7

: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

الشحن والتوزيع - 8

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

تغذية الماكينة - 2

يتم تغذية الماكينة بسائل الفوم و وتجهيزها لضخها في االسطمبات المتفق عليها

التشكيل بالقالب - 3

يتم حقن الفوم السائل بالماكينة لالسطمبات عن طريق التوجية اليدوى من العمالة بنسبة وكمية محددة أوتوماتيكيا على الماكينة وحسب حجم القالب 

المخصص للمنتج الجارى إنتاجه

التحصيل وخدمات ما بعد البيع - 9

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

التشطيب - 5

يقوم العمال بإزالة الزوائد وتنظيف وتنعيم المنتج النهائى بإستخدام بعض األدوات اليدوية أو الكهربائية البسيطة 



: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 

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

-                    -                                                                             

25,000                                          

1                       

-                                                                             

اجهزة تكيف واجهزه كهربائيه اخرى

-                                                -                    

50,000                   

-                    

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

235,000                 185,000                                        

-                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

 االثاث المكتب                       1                                            5,000                     5,000

 اجهزة كمبيوتر                       1                                            5,000                     5,000

10,000                   10,000                                          

20,000                                          

-                         -                                                -                    -                                                                             

مصروفات تأسيس                       1                   25,000

-                    

-                         

-                         -                                                

467,207                 75,000                                          

إحتياطيات                       1                                          50,000

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

رأس مال عامل                 392,207

-                         -                                                -                    -                                                                             

20,000                   

-                                                                             

االجمالىالقيمة للوحدة بالعملة المحليةالكمية(البند)إسم األصل  

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

-                                                                             

20,000                   20,000                                          1                       

-                         -                                                

(مجموعة)معدات تشطيب 

-                                                                             

اإلستثمار المبدئي          722,207

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    

-                                                                             

-                         -                                                

-                                                -                    -                                                                             

-                    

اسطمبات                       6                                          10,000                   60,000

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         

ماكينة فاكيوم                       1                                        155,000                 155,000

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

-                         -                                                                             -                    -                                                

-                                                                             -                    -                                                -                         



هيكل التمويل

اإلفتراضات الرئيسة

Loan Years5سنوات القرض

النسبة

20.20% Discount Rate

16.14

22.50% معدل الضرائب

5

Exchange Rate ($) ($)سعر الصرف 

Years

معدل الخصم

سنوات الدراسة

Tax Rate

-                    

50% تمويل ذاتي            361,103

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%

361,103            

المتبقي للتمويل

722,207            100%

0%

0% -                    

50%

المبلغنوع التمويل

-                         

نقدى  Collection Method طريقة التحصيل

5% Interest Rate معدل فائدة القرض 

0% -                    

-                    

-                    

-                    

تمويل بنكى 

Discount Rate معدل الخصم 20.20%

Tax Rate ائب معدل الضر 22.50%

Exchange Rate ($) ($)سعر الضف  16.14

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Initial Investment االستثمارات المبدئية (722,207)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 2,695,680 3,093,293 3,505,732 3,575,846 3,647,363 0 0 0 0 0

خصم المبيعات اآلجلة

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 1,722,240 1,976,270 2,239,773 2,284,569 2,330,260 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) ائب)تكاليف إدارية/التكاليف الثابتة (بدون الفوائد والضر 631,000 663,000 697,149 733,613 772,574 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 81,774 81,774 81,774 81,774 81,773 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 260,666 372,249 487,036 475,891 462,756 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 61,136 86,993 115,746 114,068 111,984 0 0 0 0 0

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 199,530 285,256 371,290 361,823 350,772 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 (722,207) 199,530 285,256 371,290 361,823 350,772 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 199,530 484,787 856,076 1,217,900 1,568,672 1,568,672 1,568,672 1,568,672 1,568,672 1,568,672

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 165,999 197,436 213,796 173,332 139,799 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 165,999 363,435 577,231 750,562 890,361 890,361 890,361 890,361 890,361 890,361

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 29.36%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 168,154

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 117%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  23%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي
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