
وصف المشروع

:نبذة عامة عن نشاط المشروع- أوالً 

(ISIC4معيار )بيانات النشاط والُمنتج طبقاً لهيئة التنمية الصناعية 

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

دراسة جدوي مشروع بالط إنترلوك 

عبارة عن إنشاء مصنع لتصنيع بالط االنترلوك المتداخل وهو من أنواع البالط على هيئة أشكال هندسية من الخرسانة المعالجة 

يتم تركيب االنترلوك بطريق التعشيق أو التداخل فهو بالط خرسانى يتم رصاالنترلوك بدون استخدام مونة أسمنتية بل يركب . كيميائيا 

مباشرة فوق الرمل المدكوك والسبب فى ذلك هو ترابطه بأسلوب التعشيق واإلعتماد على وزنه فى إتزانه وعدم حركته يتداخل البالط 

وهو يصنع بأشكال وألوان متعددة . بين بعضه بحيث يمكن خلعه وإعادة تركيبه عند الحاجة للحفر أسفله دون أن يتضرر أو ينكسر

ويستعمل االنترلوك لرصف الممرات والطرق ومواقف السيارات ومحطات البنزين والمنتجعات والقرى السياحية حيث إنه يتحمل 

الضغوط واألحمال العالية و مقاومته الشديدة للتآكل يجعله مناسبا للتطبيقات القياسية مثل المطارات ومحطات الوقود وأهم ما يميز 

.اإلنترلوك هو التنوع الكبير فى أشكاله مما يعطى فرصة لإلبداع فى تصميم األرضيات

(بالجنية)اإلستثمار األولي                 539,000

(2م)المساحة الطلوبة                        600

غير متخصص مستوي تخصص وتدريب العمالة

ً متاحة كليا ً مدي إتاحة األصول محليا

منافسة كاملة نوع سوق المنتج النهائي

ً محلية جزئيا المواد الخام 

10 متوسط العمالة المطلوبة

متاحة مدي إتاحة مناطق صناعية 

متاح مدي إتاحة مراكز التدريب

متاحة مدي إتاحة التكنولوجي والصيانة

نصف آلية طبيعة التكنولوجي

ً متاحة محليا مدي توافر المواد الخام 

منتج نهائي طبيعة الًممنج

239515 (IDA)كود النشاط 

6810190040 (IDA)كود الُمنتج 

باإلخطار نوع الترخيص
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الكود النشاط الرئيسي

2395 صنع أصناف من الخرسانة واألسمنت والجص

الكود النشاط الفرعي

239515 صنع البالط بمختلف أنواعة

كود الُمنتج إسم الُمنتج

6810190040 بمختلف األشكال (متداخل)بالط إنترلوك 

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؟ 

في ظل ازدهار سوق العقارات المصرية، واعتبارها من أفضل وأكثر أنواع االستثمار أماناً، ومع ازدياد الطلب على شراء العقارات من 

 مدينة جديدة في مختلف أنحاء البالد، الستيعاب نحو 20داخل مصر وخارجها، دخلت مصر طرفاً في سوق العقارات وبدأت في إنشاء 

، مشيرين إلى أن السوق العقارية «نقلة نوعية في حياة السكان» مليون نسمة، ومواجهة عشوائية البناء، وهو ما اعتبره خبراء 30

تستوعب مزيداً من المشروعات، فهذا يجعل الطلب علي الطوب االنترلوك كبير بسبب هذه المدن الجديده و االنترلوك اخذ مكان البالط 

بسبب جمالة

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 ؟ 

البالط اإلنترلوك: 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 جيد/ ال - 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؟ 



:الدراسة الفنية للمشروع- ثالثاً 
:منتجات المشروع

:المساحة والرسم التخطيطي للمشروع

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

الطوب االنترلوك

 سم6مقاس 

 سم4مقاس 

 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

يتم اختيار موقع ارض المشروع طبقا لما هو وارد بدارسة السوق على ان يكون متوسط المساحة المطلوبة للمشروع

.٢م600حوالي 

 بهيكل خرساني وبحوائط من المباني واسقف خرسانية٢م400ويكون مبنى على مساحة 

:ويراعى أن تكون التشطيبات كما يلي

اسمنتية: األرضيات

اسمنتية: الحوائط

حديد: أبواب

ألومنيوم: شبابيك

يتم عمل مصادر مياه داخلية للمعدات: ملحوظة

كما يوجد مجاري صرف بأرضيات عنبر التصنيع

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

بودرة جير

مسحوق اكسيد الحديد للتلوين

مياة

مرحلة الهزاز

بعد الخلط ووضع الخلطه داخل اسطمبات تتجه الي الطربيزه الهزازه لتاخذ شكل االسطمبة جيدا و فردها داخلها ثم تتجة تتجه يدويا الي المرحلة التالية

مرحلة الخلط

المرحلة الثانية خلط المواد ببعضها منها االسمنت و الرمل و مواد اخري و خلطها جيدا ثم ضخها الي اسطمبات االنترلوك لتاخذ الشكل المتفق عليه



:الدراسة المالية للمشروع- ثالثاً 

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

االجمالىالقيمة للوحدة بالعملة المحليةالكمية(البند)إسم األصل  

مرحلة الفك

تعد هي المرحله االخيره بفك يدويا االسطمبات ليخرج منها طوب االنترلوك

التجفيف و التخزين

ثم ترص  (باالرضيه الخرسانيه العاديه او ارض ممهده بتربه زلطيه مستويه)يتم نقل الباليتات وعليها المنتج النهائي بواسطه كالرك الى ساحة التجفيف 

.ومن ثم إلي المخزن لتخزينها. يدويا أو آليا للتجفيف

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

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 

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                    -                                                                             

-                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         

1                       

-                                                                             

اجهزة تكيف واجهزه كهربائيه اخرى

-                                                -                    

-                    

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

140,000                 70,000                                          

-                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

 االثاث المكتب                       1                                          10,000                   10,000

 اجهزة كمبيوتر                       3                                            3,000                     9,000

15,000                   15,000                                          

28,000                                          

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         

-                         -                                                -                    -                                                                             

34,000                   

-                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

-                                                                             

40,000                   20,000                                          2                       

-                         -                                                

ماكينة الفك و التخليع

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    

-                                                                             

-                         -                                                

-                                                -                    -                                                                             

-                    

خالط                       2                                          30,000                   60,000

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         

طرابيظة الهز                       2                                          20,000                   40,000

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

-                         -                                                                             -                    -                                                

-                                                                             -                    -                                                -                         



هيكل التمويل

اإلفتراضات الرئيسة

Loan Years5سنوات القرض

5,000                                            

10,000                   

مصروفات تأسيس                       1                     5,000

النسبة

20.00% Discount Rate

16.07

22.50% معدل الضرائب

5

Exchange Rate ($) ($)سعر الصرف 

Years

معدل الخصم

سنوات الدراسة

Tax Rate

-                    -                         -                                                

365,000                 365,000                                        

50% تمويل ذاتي            269,500

 إحتياطات                       1                                          10,000

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

رأس مال عامل                       1                                        350,000                 350,000

-                                                                             

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%

269,500            

المتبقي للتمويل

539,000            100%

0%

0%

50%

المبلغنوع التمويل

اإلستثمار المبدئي          539,000

نقدى  Collection Method طريقة التحصيل

5% Interest Rate معدل فائدة القرض 

0%

-                    

تمويل بنكى 



المؤشرات المالية للتدفقات المالية

Payback

Payback

37.39%

275,714

179%

51%

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 

Payback Period

Internal Rate of Return (IRR)

Net Present Value (NPV)

Return On Investment (ROI)

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 (539,000)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 2,889,120 3,033,576 3,185,255 3,344,518 3,511,743 0 0 0 0 0

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 2,041,015 2,081,835 2,123,472 2,165,941 2,209,260 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) ائب)تكاليف إدارية/التكاليف الثابتة (بدون الفوائد والضر 571,000 621,000 621,000 621,000 621,000 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 61,030 61,030 61,030 61,030 61,029 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 216,076 269,711 379,753 496,547 620,454 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 54,053 66,681 92,029 118,927 147,456 0 0 0 0 0

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 162,023 203,030 287,724 377,620 472,997 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 (539,000) 162,023 203,030 287,724 377,620 472,997 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 162,023 365,053 652,777 1,030,397 1,503,394 1,503,394 1,503,394 1,503,394 1,503,394 1,503,394

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 135,019 140,993 166,507 182,108 190,087 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 135,019 276,012 442,519 624,627 814,714 814,714 814,714 814,714 814,714 814,714

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 37.39%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 275,714

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 179%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  51%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي
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