
وصف المشروع

:نبذة عامة عن نشاط المشروع- أوالً 

(ISIC4معيار )بيانات النشاط والُمنتج طبقاً لهيئة التنمية الصناعية 

للدخول للمشروع والإلطالع على كافة أقسامه ومشاهدة الفيديوهات وقراءة المقاالت المتعلقة بالمشروع إضغط هنا

دراسة جدوي مشروع تصنيع الطوب االسمنتي 

:- اوال المقدمه

تعتبر صناعه الطوب االسمنتى من كبرى الصناعات التى تعتمد عليها شركات المقاوالت والهيئات الكبرى المسؤله عن تشييد وانشاء 

.المشروعات المعماريه باحجامها المختلفه سواء كانت عمارات او تجمعات سكنيه او مدن حديثه او مناطق استثماريه 

:-ثانيا ماهو الطوب االسمنتى 

وهو اساس اى بنيان سواء مبانى او اسوار او حوائط , ان الطوب االسمنتى هو بديل للطوب االحمر والذى تطور الى الطوب الطفلى 

وهو يتكون من رمل وسن واسمنت وبودره وتخلط ثم تصب فى قوالب بمقاسات ,وهو التطور والبديل القادم للطوب الطفلى ,الخ ........

واشكال مختلفه وانواع مختلفه

(وهو وحده القياس فى مصانع الطوب هي الطوبة) 

(بالجنية)اإلستثمار األولي              2,199,000

(2م)المساحة الطلوبة                     6,000

متوسط التخصص مستوي تخصص وتدريب العمالة

ً متاحة كليا ً مدي إتاحة األصول محليا

منافسة كاملة نوع سوق المنتج النهائي

ً محلية جزئيا المواد الخام 

22 متوسط العمالة المطلوبة

متاحة مدي إتاحة مناطق صناعية 

متاح مدي إتاحة مراكز التدريب

متاحة مدي إتاحة التكنولوجي والصيانة

نصف آلية طبيعة التكنولوجي

متاحة محلياً ومستورد مدي توافر المواد الخام 

منتج نهائي طبيعة الًممنج

239525 (IDA)كود النشاط 

6810110030 (IDA)كود الُمنتج 

باإلخطار نوع الترخيص
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الكود النشاط الرئيسي

2395 صنع أصناف من الخرسانة و االسمنت

الكود النشاط الفرعي

239525 صنع طوب و بلوك اسمنتي و منتجات اسمنتية متنوعة

كود الُمنتج إسم الُمنتج

6810110030 طوب اسمنتي مصمت بمختلف المقاسات

باإلخطار نوع الترخيص

:نبذة عامة عن سوق منتجات المشروع- ثانياً 

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

من منشأت سكنيه الى مشروعات استراتيجيه كبرى مثل اقاليم ,تعتبر مصر فى أفضل عصور نهضة المشروعات المعمارية العمالقة 

بورسعيد واالسماعيليه الجديده  ومنطقه السخنه والتوسعات فى المدن المعماريه الجديده بالقاهره والمحاقظات وكذالك المشروع 

حيث يعتبر الشعب ,العمالق وهو العاصمه االداريه الجديده وذلك باالضافه الى االنشاءات المعماريه الفرديه للمقاولين والشركات 

وهذا ما ثبت فعال فى الثالثين عام ’المصرى ان االنشاءات المعماريه هى انجح واسهل استثمار لرؤوس اموالهم على مر الزمان 

االخيره وخاصه فى وقت االزمات االقتصاديه التى نمر بها بسبب الظروف السياسيه واالجتماعيه كما يتمسك المصريون بالمقوله 

.ان االرض والعقار هو افضل استثمار:- االساسيه التى تقول 

لذلك فإن السوق لمنتجات مشروع الطوب األسمنتي كبير جدا ويسع العديد من المشروعات بإحجام مختلفة وقد يتحدد مكان المشروع 

.حسب تواجد المشروعات الكبري

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/ نعم - هل هناك نزعة لدي العمالء للتحول للبدائل بسهولة؟ 

مؤشر متوسط/ متوسط - هل الطلب على منتجات المشروع مرن ؟ 

الطوب االسمنتي: المنتج األساسي

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

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

مؤشر غير جيد/ 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؟ 



:الدراسة الفنية للمشروع- ثالثاً 
:منتجات المشروع

:المساحة والرسم التخطيطي للمشروع

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

الطوب االسمنتي

مقاس

6*12*25

 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 /  - 

 مؤشر /  -  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 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

.( متر مسطح 6000  –4000)اجمالى المساحه التقل عن– ا 

. ( م30*12) متر للماكينات 400- 300)جمالون بمساحه – ب 

.( متر مسطح3000-2000)مساحه لنشر وتجفيف  الطوب المكبوس – ج 

. م3000 -2000من  (الرمل والسن والبودره )مساحه لتشوين المواد الخام – د 

. متر مربع مكون من اربعه غرف ودورات مياه100مكان الداره المصنع يتكون من مبنى بمساحه حوالى – ه 

.( كيلو فولت لكل خط انتاج 100) كيلو فولت طبقا لحجم المصنع وعدد خطوط االنتاج 300 – 100محول كهرباء من – و 

. كيلو فولت احتياطى يستخدم عند انقطاع التيار100مولد كهربائى للتشغيل – ز 

أسمنت 

رمل

حصى

إستالم الخامات 

المرحله االولي استالم الخامات من المنابع او الموردين مثل الرمل و االسمنت و الخامات األخرى ثم فحصها جيدا  ووضعها في المخازن المجهزه مع مراعاة 

.ان تكون بعيده عن المياة و الشمس و ان يكون المخزن مقسم الي اقسام قسم لالسمنت و قسم للرمل و قسم للمواد األخرى منفصلين عن بعضهم البعض

مياه

كيماويات لسرعة التجفيف والتصلب

مرحلة النقل

يتم نقل الخليط الناتج عن مرحلة الخلط إللي المكبس لتشكيله ويتم تجميع الخليط في السير ثم ضخه الي المكبس وذلك إما آليا أو يدويا عن طريق العمالة 

.ويتوقف ذلك حسب طبيعة اآلالت وحجم اإلستثمار

مرحلة الخلط 

المرحلة الثانية خلط المواد ببعضها منها االسمنت و الرمل و مواد اخري بنسب محدده و تضاف اليها المياه بمقدار محدد و خلطها جيدا ثم ضخها الي السيور 

.لتتجة الي المكبس أو قد تتم يديويا عن طريق العمالة



:الدراسة المالية للمشروع- ثالثاً 

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

-                    -                                                                             

-                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

االجمالىالقيمة للوحدة بالعملة المحليةالكمية(البند)إسم األصل  

-                                                                             

100,000                 50,000                                          2                       

-                         -                                                

سيور

-                         -                                                

 محول ومولد كهربائي                       1                                        300,000

-                    

مكبس وإسطمبات                       1                                        600,000                 600,000

-                         -                                                -                    -                                                                             

300,000                 

مرحلة الكبس

بالخلطه حيث تكبس جيدا باألشكال والمقاسات المطلوبة ثم تنقل علي باليتات بطريقة  (االسطمبات)وهي مرحلة تشكيل المنتج النهائي عن طريق ملئ القوالب 

.آلية أو يدوية إلي مرحلة التجفيف

التجفيف و التخزين

باالرضيه الخرسانيه العاديه او ارض ممهده بتربه زلطيه مستويه ليست اقل من )يتم نقل الباليتات وعليها المنتج النهائي بواسطه كالرك الى ساحة التجفيف 

.ومن ثم إلي المخزن لتخزينها. ثم ترص يدويا أو آليا للتجفيف ( متر مربع3000_2000مساحه 

خالط                       3                                          30,000                   90,000

التسويق

: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

ويجب مراعاة عمليات وتكلفة النقل للعمالء أو لشركات المقاوالت

الشحن والتوزيع

ها وقد تم اإلنتهاء من المنتج النهائي ويحتاج إلي إيصاله بسلسلة التوريد وللشركات والمقاولين وقد يتم التسعير والبيع بدون الشحن ويتحمل المشتري 

.عملية الشحن بالكامل من أرض المصنع

التحصيل وخدمات ما بعد البيع – 11

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



(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 

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

15,000                                          

-                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         

1                       

-                                                                             

اجهزة تكيف واجهزه كهربائيه اخرى

-                                                -                    

50,000                   

-                    

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

1,090,000              980,000                                        

 االثاث المكتب                       1                                          10,000                   10,000

 اجهزة كمبيوتر                       3                                            3,000                     9,000

25,000                   25,000                                          

38,000                                          

-                         -                                                -                    -                                                                             

مصروفات تأسيس                       1                   15,000

-                    

-                         

-                         -                                                

1,065,000              1,065,000                                     

 إحتياطات                       1                                          50,000

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

رأس مال عامل                       1                                     1,000,000              1,000,000

-                         -                                                -                    -                                                                             

44,000                   

-                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

-                                                                             

اإلستثمار المبدئي       2,199,000

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    

-                                                                             

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

-                         -                                                                             -                    -                                                

-                                                                             -                    -                                                -                         



هيكل التمويل

اإلفتراضات الرئيسة

Loan Years5سنوات القرض

النسبة

20.00% Discount Rate

16.12

22.50% معدل الضرائب

5

Exchange Rate ($) ($)سعر الصرف 

Years

معدل الخصم

سنوات الدراسة

Tax Rate

50% تمويل ذاتي         1,099,500

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%

1,099,500         

المتبقي للتمويل

2,199,000         100%

0%

0%

50%

المبلغنوع التمويل

نقدى  Collection Method طريقة التحصيل

5% Interest Rate معدل فائدة القرض 

0%

-                    

تمويل بنكى 

Discount Rate معدل الخصم 20.00%

Tax Rate ائب معدل الضر 22.50%

Exchange Rate ($) ($)سعر الضف  16.12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Initial Investment االستثمارات المبدئية (2,199,000)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 12,948,000 13,595,400 14,275,170 14,988,929 15,738,375 0 0 0 0 0

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 10,105,680 10,307,794 10,513,949 10,724,228 10,938,713 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) ائب)تكاليف إدارية/التكاليف الثابتة (بدون الفوائد والضر 1,886,000 1,916,720 1,948,414 1,981,121 2,014,878 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 248,987 248,987 248,987 248,987 248,987 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 707,333 1,121,899 1,563,819 2,034,592 2,535,797 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 157,130 252,692 354,526 462,975 578,401 0 0 0 0 0

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 550,203 869,207 1,209,293 1,571,617 1,957,396 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 (2,199,000) 550,203 869,207 1,209,293 1,571,617 1,957,396 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 550,203 1,419,411 2,628,703 4,200,320 6,157,716 6,157,716 6,157,716 6,157,716 6,157,716 6,157,716

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 458,503 603,616 699,822 757,917 786,634 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 458,503 1,062,119 1,761,941 2,519,858 3,306,492 3,306,492 3,306,492 3,306,492 3,306,492 3,306,492

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 36.74%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 1,107,492

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 460%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  201%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي



المؤشرات المالية للتدفقات المالية
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