
وصف المشروع

:نبذة عامة عن نشاط المشروع- أوالً 

(ISIC4معيار )بيانات النشاط والُمنتج طبقاً لهيئة التنمية الصناعية 

دراسة جدوي مشروع تصنيع الرخام الصناعي  

تلقى المنتجات التي تصنع من الرخام الصناعي قبوال لدى المستهلك حيث أنها تكتسب بعض مظاهر الرخام الطبيعي مما يعطى انطباعا 

لدى المستهلك باألصالة المميزة للخامات الطبيعية باإلضافة إلى انخفاض أسعارها وعليه أتجه المشروع إلى بعض المنتجات التي 

.تستخدم في الديكور المنزلي والمظاهر الجمالية باإلضافة إلى المنتجات السياحية ذات التكوينات الهندسية البسيطة

يهدف المشروع إلى إيجاد منتجات اقتصادية متميزة في الشكل متشابهة بمثيلها من الرخام الطبيعي وذلك باستخدام بعض الخلطات 

.الملونة للرخام الصناعي كما يقدم المشروع بعض التصميمات لهذه المنتجات

رخام صناعي: المنتج األساسي

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

2018 (بالجنية)اإلستثمار األولي                 702,000

حجم التجارة العالمية (HS)كود التجارة العالمية  أكبر الًمصدرين

$586,014,592 680299 (2م)المساحة الطلوبة                        300

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

0.29444% 0.06129%

ً متاحة كليا ً مدي إتاحة األصول محليا

منافسة كاملة نوع سوق المنتج النهائي

أكبر الًمستوردين

ً محلية جزئيا المواد الخام 

9 متوسط العمالة المطلوبة

متاحة مدي إتاحة مناطق صناعية 

متاح مدي إتاحة مراكز التدريب

افريقيا
متاحة مدي إتاحة التكنولوجي والصيانة

5.72 M طبيعة التكنولوجي آلية

صادرات

$ متاحة محلياً ومستورد مدي توافر المواد الخام 

19

واردات منتج نهائي طبيعة الًمنتج

222065 (IDA)كود النشاط 

6802990040 (IDA)كود الُمنتج 

باإلخطار نوع الترخيص

2017

40

28

 M$

184

128 

87

M$

252

1,725,448 

359,166 

1,366,282 
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الكود النشاط الرئيسي

2220 صنع المنتجات اللدائنية

الكود النشاط الفرعي

222065 و منتجاتهم (كوريان و البازليون)صناعة الرخام الصناعي 

كود الُمنتج إسم الُمنتج

6802990040
مشغوالت الرخام الصناعي

باإلخطار نوع الترخيص

:نبذة عامة عن سوق منتجات المشروع- ثانياً 

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 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

HS CODE (680299)

 مليون 667 األكثر تداواًل في العالم ، بإجمالي تجارة يبلغ 2481 األثرية أو الحجرية المبنية هي المنتج nes ، كانت 2018في عام 

 مليون دوالر إلى 586 ٪ ، من 13.8 ، نمت الصادرات العمالية الضخمة أو حجر البناء بنسبة 2018 و 2017بين عامي . دوالر

.٪ من إجمالي التجارة العالمية0.0036تمثل التجارة في النصب األثرية العمالقة أو حجر البناء .  مليون دوالر667

: الصادرات

 30.6)وكندا  ( مليون دوالر86.8)وإيطاليا  ( مليون دوالر128)والبرازيل  ( مليون دوالر184) ، كانت الصين 2018في عام 

(. مليون دوالر30.1)والواليات المتحدة  (مليون دوالر

: الواردات

 ( مليون دوالر252) ، كان المستوردون الرئيسيون من عمال البناء الضخم أو المباني الحجرية هم الواليات المتحدة 2018في عام 

.( مليون دوالر24.7)وسويسرا  ( مليون دوالر27.1)وفرنسا  ( مليون دوالر28.3)وألمانيا  ( مليون دوالر38.9)وكندا 

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 ؟ 

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



:الدراسة الفنية للمشروع- ثالثاً 
:منتجات المشروع

:المساحة والرسم التخطيطي للمشروع

:المواد األولية والهوالك للمشروع

الخامات األساسيّة

 الخامات المساعدة

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؟ 

 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 /  - 

 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 متوسط/ متوسط - هل هناك تماثل كبير بين المشترين وطبيعة الطلبات؟ 

 مؤشر /  - 

رخام صناعي

بوليستر، حصوة رخام، كوبالت، مصلد، صبغات مائية متنوعة

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

 متر بعيدا عن مناطق الكثافة السكانية أو داخل إحدى 150للقيام بإنشاء مصنع إلنتاج الرخام الصناعي داخل مصر نحتاج إلى مساحة 

المدن الصناعية لالستفادة من التسهيالت التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في تلك المناطق لتشجيعهم على االستثمار من تخفيض 

.ألسعار األراضي



:مراحل ودورة اإلنتاج و العمل للمشروع

عمل النموزج المقترح  - 2

علي حسب رغبت العميل و االتفاق علي اشكال محددة من قبل العميل

خلط المكونات - 3

هي عباره عن خلط المواد الخام جيدا في خالط ديناميكي لتعطي الجوده الجيده في المنتج النهائي

الرش السطحي للقالب  - 4

قبل ان نصب المكونات يجب ان نرش القالب أوال و بعدها صب المكونات

التجفيف - 6

 بتجفيف المنتج جيدا و إضافة فيه مصلبات ليتجفف سريعا

فصل المنتج من القالب - 7

بعد تجفيف المنتج في القوالب يتم فصلها يدويا

إزالة الزوائد - 8

بعد ان نفصل المنتج من القالب يوجد فيه بعض الزوائد و نكوم بازالتها تماما بافرشة التلميع الراسي

التشطيب السطحي - 9

نكوم بتلميع الرخام بعد إزالة الزوائد و ترحيلة الي مرحلة الفحص

الفحص النهائي - 10

هي المرحلة األخيرة في التأكد من جودة و صالبة المنتج و نعومته

علب كرتونية للتغليف والتعبئة

صب المكونات  - 5

هي مرحلة صب المواد الخام في قوالب مخصصه حسب الطلب

التجميع و التغليف - 11

تجميع المنتج النهائي و تقسيمه الي منتج كبير مثل االحواض و البانيو و تغليفة بالكرتون و البالستيك اما المنتج الصغير مثل حامالت االزهار تكوم بتعبئتها 

في كراتين

استالم الخامات  - 1

استالم مواد الخام و تخزينها بعيدا عن المياه و الشمس و تحفظ جيدا



:الدراسة المالية للمشروع- ثالثاً 

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

-                                                                             -                    -                                                -                         

كمبروسر هواء                       2                                            5,000                   10,000

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

فرشة تلميع للرخام                       5                                            3,400

5                       

فرشة تلميع رأسية                       5                                            4,000                   20,000

قوالب مختلفة                     20                                            6,000                 120,000

17,000                   

التسويق  - 5

يتم التسويق المباشر من خالل ارسال مندوبين بيع الى تجار الجملة وشركات المقاوالت واالسواق

والتسويق االلكترونى من خالل المواقع االلكترونية المخصصة ومنصات التواصل االجتماعى 

يتم الشحن فى سيارات: الشحن والتوزيع  - 6

-                         -                                                

االجمالىالقيمة للوحدة بالعملة المحليةالكمية(البند)إسم األصل  

 متضدة نماذج وصب

25,000                   5,000                                            5                       

10,000                   2,000                                            

خالط ميكانيكي

-                         

-                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                                                                             

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    



(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 

هيكل التمويل

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

-                         -                                                                             -                    -                                                

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    

-                                                                             

-                                                                             

اإلستثمار المبدئي          702,000
-                         

-                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

-                         

-                         -                                                

460,000                 60,000                                          

إحتياطيات                       1                                          50,000

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

رأس مال عامل                 400,000

-                         -                                                -                    -                                                                             

40,000                   20,000                                          

-                         -                                                -                    -                                                                             

مصروفات تأسيس                       1                   10,000

-                    

 االثاث المكتب                       2                                            5,000                   10,000

 اجهزة كمبيوتر                       2                                            5,000                   10,000

20,000                   10,000                                          2                       

-                                                                             

اجهزة تكيف واجهزه كهربائيه اخرى

-                                                -                    

50,000                   

-                    

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

202,000                 25,400                                          

10,000                                          

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             



اإلفتراضات الرئيسة

-                    

-                    

-                    

تمويل بنكى 

نقدى  Collection Method طريقة التحصيل

5% Interest Rate معدل فائدة القرض 

0% -                    

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

.(تمويالت رأسمالية)المعدات أو خطوط االنتاج 

0%

0%

491,400            

المتبقي للتمويل

702,000            100%

0%

0% -                    

70%

المبلغنوع التمويل
30% تمويل ذاتي            210,600

النسبة

20.00% Discount Rate

16.07

22.50% معدل الضرائب

5

Exchange Rate ($) ($)سعر الصرف 

Years

معدل الخصم

سنوات الدراسة

Tax Rate

-                    

Loan Years5سنوات 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 (702,000)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 2,695,680 2,830,464 2,971,987 3,120,587 3,276,616 0 0 0 0 0

خصم المبيعات اآلجلة

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 1,325,376 1,351,884 1,378,921 1,406,500 1,434,630 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) ائب)تكاليف إدارية/التكاليف الثابتة (بدون الفوائد والضر 645,000 673,650 703,961 736,043 770,018 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 111,280 111,280 111,280 111,280 111,280 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 614,024 693,651 777,826 866,764 960,688 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 145,208 164,145 188,433 209,573 231,892 0 0 0 0 0

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 468,816 529,505 589,392 657,191 728,796 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 (702,000) 468,816 529,505 589,392 657,191 728,796 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 468,816 998,321 1,587,714 2,244,905 2,973,701 2,973,701 2,973,701 2,973,701 2,973,701 2,973,701

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 390,680 367,712 341,084 316,932 292,887 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 390,680 758,392 1,099,476 1,416,408 1,709,295 1,709,295 1,709,295 1,709,295 1,709,295 1,709,295

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 70.76%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 1,007,295

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 324%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  143%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي



المؤشرات المالية للتدفقات المالية

Payback

Payback

70.76%

1,007,295

324%

143%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)

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

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 (702,000)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 2,695,680 2,830,464 2,971,987 3,120,587 3,276,616 0 0 0 0 0

خصم المبيعات اآلجلة

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 1,325,376 1,351,884 1,378,921 1,406,500 1,434,630 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) ائب)تكاليف إدارية/التكاليف الثابتة (بدون الفوائد والضر 645,000 673,650 703,961 736,043 770,018 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 111,280 111,280 111,280 111,280 111,280 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 614,024 693,651 777,826 866,764 960,688 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 145,208 164,145 188,433 209,573 231,892 0 0 0 0 0

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 468,816 529,505 589,392 657,191 728,796 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 (702,000) 468,816 529,505 589,392 657,191 728,796 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 468,816 998,321 1,587,714 2,244,905 2,973,701 2,973,701 2,973,701 2,973,701 2,973,701 2,973,701

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 390,680 367,712 341,084 316,932 292,887 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 390,680 758,392 1,099,476 1,416,408 1,709,295 1,709,295 1,709,295 1,709,295 1,709,295 1,709,295

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 70.76%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 1,007,295

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 324%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  143%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي
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