
وصف المشروع

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

دراسة جدوي إنتاج مكاتب ومكتبات وأرفف من أخشاب ام دي اف 

انتشرت فى االونه االخيرة صناعة المكاتب والرفوف االم دى اف نظراً السعارها القليلة مقارنة باالخشاب االخرى و اصبح االقبال *

على شراء المكاتب كبير وهو مرتبط بالزيادة المستمره فى اعداد الشركات التى دائماً بطلب مكاتب ورفوف ويمكن تسويق منتجات 

المشروع لالندية و الشركات و والعمالء الذين يرغبون بمكاتب او رفوف بمنازلهم ويمكن تسويق المنتج من خالل مواقع التواصل 

.االجتماعي او ارسال مندوبين ويمكن االعالن عن طريق توزيع فاليرات او اعالنات الشوارع

يجب على صاحب المشروع اإلهتمام والإلبتار فى تصميمات سهلة الفك والتركيب والطى وأن تكون للمنتجات إستخدامات متعددة لتوفير 

.المساحات لتناسب إسلوب الحياة فى المنازل العصرية الصغيرة نسبياً

2020 (بالجنية)اإلستثمار األولي              8,203,173

حجم التجارة العالمية (HS)كود التجارة العالمية  أكبر الًمصدرين

$3,483,222,195 20940330 (2م)المساحة الطلوبة                        400

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

0.07188% 0.16145%

ً 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

11.7M نصف آلية طبيعة التكنولوجي

صادرات

$ متاحة محلياً ومستورد مدي توافر المواد الخام 

123M

واردات منتج نهائي طبيعة الًمنتج

310010 (IDA)كود النشاط 

9403300011 (IDA)كود الُمنتج 

باإلخطار نوع الترخيص

275

223

 M$

729

331 

307

M$

960

2,503,671 
5,623,499 

(3,119,828)
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:نبذة عامة عن نشاط المشروع- أوالً 

(ISIC4معيار )بيانات النشاط والُمنتج طبقاً لهيئة التنمية الصناعية 

الكود النشاط الرئيسي

3100 صنع االثاث

الكود النشاط الفرعي

310010 صنع اثاث خشبي متنوع

كود الُمنتج إسم الُمنتج

9403300011 مكاتب خشبية

باإلخطار نوع الترخيص

HS CODE:940330

بين عامي .  مليار دوالر3.48 األكثر تداواًل في العالم ، بإجمالي تداول قدره 833 ، كان األثاث المكتبي ، الخشبي ، غير متنوع ، المنتج 2020في عام 

تمثل تجارة .  مليار دوالر3.48 مليار دوالر إلى 3.94 ٪ ، من 11.5- ، انخفضت صادرات األثاث المكتبي والخشبي وغير ذلك بنسبة 2020 و 2019

.٪ من إجمالي التجارة العالمية0.021األثاث المكتبي والخشبي غير المتنوع 

صادرات

 232)وألمانيا  ( مليون دوالر266)وبولندا  ( مليون دوالر307)وفيتنام  ( مليون دوالر331)وكندا  ( مليون دوالر729) ، كانت الصين 2020في عام 

.2020أكبر مصدري األثاث المكتبي في عام  (مليون دوالر

الواردات

، وفرنسا  ( مليون دوالر275)، وألمانيا  ( مليون دوالر960) ، كانت أكبر مستوردي األثاث المكتبي ، والخشب ، هي الواليات المتحدة 2020في عام 

.( مليون دوالر141)، وكندا  ( مليون دوالر160)، والمملكة المتحدة  ( مليون دوالر223)

التعريفة

 كأدنى تعريفة باستخدام تصنيف المنتجات 1228٪ ، مما يجعله في المرتبة 14.4 ، بلغ متوسط   التعريفة الجمركية لألثاث المكتبي والخشبي 2018في عام 

HS6 . (٪50)والرأس األخضر  (٪55)وإيران  (٪55.2)البلدان ذات الرسوم الجمركية األعلى على استيراد األثاث المكتبي والخشب وغير ذلك هي سوريا .

.(٪0)وسنغافورة  (٪0)وكوريا الجنوبية  (٪0)واليابان  (٪0)وهونغ كونغ  (٪0)البلدان ذات التعريفات األدنى هي الصين 

تصنيف

.(PCI) في مؤشر تعقيد المنتجات 2281األثاث المكتبي الخشبي غير متوفر في المرتبة 

وصف

تختلف . تُستخدم المكاتب للعمل أو الدراسة أو مهام أخرى وتوجد عادةً في زاوية الغرفة. المكتب هو قطعة أثاث توجد غالبًا في مكتب منزلي أو مكان عمل

.أحجام المكاتب ويمكن تصنيعها من مجموعة متنوعة من المواد ، بما في ذلك الخشب والمعدن والزجاج

مكاتب ورفوف ام دي اف: المنتج األساسي



:الدراسة الفنية للمشروع- ثالثاً 
:منتجات المشروع

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؟ 

تصنيع مكاتب و رفوف 

مكتبات ومطابخ ورفوف  ام دى اف

 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؟ 

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

مؤشر متوسط/ متوسط - 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؟ 



:المساحة والرسم التخطيطي للمشروع

:المواد األولية والهوالك للمشروع

الخامات األساسيّة

 الخامات المساعدة

:مراحل ودورة اإلنتاج و العمل للمشروع

 متر 400يتطلب المشروع مساحة ال تقل عن 

 

اخشاب ام دى اف

مرحلة اخذ المقاسات -  1

فى البداية يجب اخذ المقاسات لمعرفة حجم القطع المراد تصنيعها خاصة فى حالة التقصيل

 سم 35االجرايات مقاس 

:-المكّونات الجاهزة التي يتّم شرائها إلتمام تجميع منتج المكاتب والرفوف هي 

مسامير وبونط ربط

مقابض واكسسوارات استانلس

اطقم ارجل ستانلس

غراء ابيض

 سم لالدراج35جرايات مقاس 

مفصالت بانواعها

تقطيع خشب للظهر   - 3

 نقوم بتقطيع وتجهيز قطع للضهر فى حالة تصنيع الدواليب والمكتبات

عمل الفتحات والتثبيتات  -  4 

.يتم فى تلك المرحلة عمل الفتحات التى سيتم إستخدامها لتثبيث القطع اللتى تم تقطيعها وتجهيزها فى المرحلة السابقة

التركيب – 5

.يتم هنا تركيب القطع مع بعضها البعض بإستخدام الألشكال المتنوعة من المسامير وإكسسوارات الربط والتتجهيز النهائى للمنتج

تركيب األدراج واإلكسسوارات - 6

بعد ان تم تجهيز الشكل الخارجي للمنتج يتم تركيب باقى اإلكسسوارات واألدراج ومجرى الدرج والمقابض وغيرها كل حسب نوع وطبيعة المنتج ورغبات 

.وشرائح العمالء المستهدفة

مرحلة تقطيع الخشب -  2

فى هذه المرحلة يتم قص الخشب بالمقاسات المطلوبه للرف او المكتب المراد تصميمه ويجب الوضع فى االعتبار ان تكن المقاسات دقيقه لعدم االهدار



:الدراسة المالية للمشروع- ثالثاً 

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

(فى حالة اإليجار ال يستخدم)األراضى والمبانى 

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

 فارة بالكهرباء                       1

 شريط قياس                     15                                               300

(مجموعة)عدد اخرى متنوعة                         1                                        400,000                 400,000

(مجموعة)تجهيزات صالة العمالة والتركيبات                         1                                        500,000                 500,000

-                    -                                                                             

4,500                     

-                    

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

2,024,500              1,113,500                                     

 فارة عادية                     15

 ماكينة حلية                       5                                          25,000                 125,000

2,000                     2,000                                            

-                                                                             

االجمالىالقيمة للوحدة بالعملة المحليةالكمية(البند)إسم األصل  

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

 ماكينة لصق الشريط

18,000                   1,200                                            15                     

200,000                 40,000                                          

شنيور فك وتركيب وحفر

-                         -                                                -                    

-                                                                             

15,000                   1,000                                            

 منشار عادي                     15                                            1,000

5                       

تخانة                       5                                          60,000                 300,000

ربوة                     15                                            2,000                   30,000

15,000                   

 ماكينة منشار                       5                                          80,000                 400,000

الجرايات / 7

 سم35 تركيب جرايات مقاس 

التسويق –  8

: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 –9

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

التحصيل وخدمات ما بعد البيع - 10

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

-                         -                                                                             -                    -                                                

                   15,000                                            1,000                     15 منشار يدوي



(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

-                                                -                    

-                         

 االثاث المكتب                       1                                            3,000                     3,000

 اجهزة كمبيوتر                       1                                            1,500                     1,500

3,000                     3,000                                            

7,500                                            

-                         -                                                -                    -                                                                             

مصروفات تأسيس                       1                   20,000

النسبة

-                    

-                         

-                         -                                                

6,171,173              20,000                                          

30% تمويل ذاتي         2,460,952

-                                                -                    -                                                                             

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

رأس مال عامل              6,151,173

-                         -                                                -                    -                                                                             

7,500                     

-                                                                             

 

( 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%

5,742,221         

المتبقي للتمويل

8,203,173         100%

0%

0%

70%

المبلغنوع التمويل

اإلستثمار المبدئي       8,203,173

0%

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

-                    

تمويل بنكى 



اإلفتراضات الرئيسة

المؤشرات المالية للتدفقات المالية

Payback

Payback

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 

Discounted Payback Period فترة اإلسترداد المخصومة

Payback Periodفترة اإلسترداد

نقدى  Collection Method طريقة التحصيل

5% Interest Rate معدل فائدة 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 (8,203,173)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 41,932,800 44,029,440 46,230,912 48,542,458 50,969,580 0 0 0 0 0

خصم المبيعات اآلجلة

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 35,543,040 36,253,901 36,978,979 37,718,558 38,472,930 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) ائب)تكاليف إدارية/التكاليف الثابتة (بدون الفوائد والضر 1,364,000 1,428,320 1,496,098 1,567,537 1,642,851 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 1,300,354 1,300,354 1,300,354 1,300,354 1,300,354 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 3,725,406 5,046,866 6,455,481 7,956,009 9,553,447 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 984,676 1,293,940 1,623,424 1,974,230 2,347,515 0 0 0 0 0

-اإلهالك 

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 2,740,730 3,752,926 4,832,058 5,981,779 7,205,931 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 (8,203,173) 2,740,730 3,752,926 4,832,058 5,981,779 7,205,931 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 2,740,730 6,493,656 11,325,713 17,307,492 24,513,424 24,513,424 24,513,424 24,513,424 24,513,424 24,513,424

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 2,283,942 2,606,199 2,796,330 2,884,731 2,895,902 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 2,283,942 4,890,140 7,686,470 10,571,201 13,467,103 13,467,103 13,467,103 13,467,103 13,467,103 13,467,103

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 41.97%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 5,263,930

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 199%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  64%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي



41.97%

5,263,930

199%

64%

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

Discounted Return On Investment (DROI)

معدل العائد الداخلى

صافى القيمة الحالية للمشروع

معدل العائد علي اإلستثمار

(المخصوم)معدل العائد علي اإلستثمار 

Internal Rate of Return (IRR)

Net Present Value (NPV)

Return On Investment (ROI)
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