
وصف المشروع

دراسة جدوي مركز تجميع ألبان

يهدف المشروع بشكل أساسي لتقديم حلول عملية لرفع جودة األلبان المنتجة لدى المربين الصغار من خالل تطوير عمل نقاط ومراكز 

تجميع األلبان بمواصفات قياسية للحفاظ على جودة األلبان ورفع كفاءة عمليات النقل لمراكز التجميع ومنها للمصانع وكذلك كافة 

.المعامالت التي تتم داخل مراكز التجميع وبالتالي رفع جودة األلبان التي يتم توريدها للمصانع من ثم للمستهلك النهائي

:وتتم عملية تجميع األلبان على مرحلتين

:نقاط التجميع. 1 

.عبارة عن وحدة تعمل بأماكن تجمع المربيين والمنتجين الصغار وهي اما ان تكون نقاط ثابتة او متحركة طبقا ألماكن تمركزها

وتقوم نقاط التجميع بدور هام في جمع كميات كبيرة من اللبن ولكن بشكل عشوائي وغير منظم، يوجد العديد من نقاط التجميع

.بنوعيها الثابت والمتحرك بمحافظات دمياط، الغربية، البحيرة، بني سويف والفيوم

:مراكز التجميع. 2

مراكز التجميع تكون على مستوى أعلى من التجهيز عن نقاط التجميع و تعتبر حلقة الوصل بين المربين الصغار ومصانع األلبان - 

.الكبرى

. يوجد بمركز التجميع مجموعة من المعدات والتنكات المبردة لحفظ اللبن لفترات أطول حتى تتم عملية النقل الى المصانع

 طن يوم حيث يقوم المركز بشراء األلبان من المجمعين الصغار 60 طن يوم الى 5تتراوح الطاقة اإلستيعابية لمراكز تجميع األلبان بين 

. ساعة ليقوم بدوره بعد ذلك بنقل تلك الكميات في سيارات مبردة الى المصانع حسب التعاقدات24ونقاط التجميع ليقوم بحفظها لفترة 

يقوم المشروع على تجميع األلبان من نقاط التجميع وإعادة توزيعها- 

 يتم إعادة توزيعها على المصانع الكبرى والمتوسطة 90%- 

 يتم تصنيعها جبن رومي10%- 

(بالجنية)اإلستثمار األولي            11,536,000

(2م)المساحة الطلوبة                     1,000

متوسط التخصص مستوي تخصص وتدريب العمالة

ً متاحة كليا ً مدي إتاحة األصول محليا

منافسة كاملة نوع سوق المنتج النهائي

ً محلية كيا المواد الخام 

7 متوسط العمالة المطلوبة

متاحة حكومي و خاص مدي إتاحة مناطق صناعية 

متاح مدي إتاحة مراكز التدريب

متاح مدي إتاحة التكنولوجي والصيانة

نصف آلية طبيعة التكنولوجي

متوافرة مدي توافر المواد الخام 

غذائى طبيعة الًممنج

521010 (IDA)كود النشاط 

406500000 (IDA)كود الُمنتج 

باإلخطار نوع الترخيص

                      



:نبذة عامة عن نشاط المشروع- أوالً 

(ISIC4معيار )بيانات النشاط والُمنتج طبقاً لهيئة التنمية الصناعية 

الكود النشاط الرئيسي

5210 التخزين 

الكود النشاط الفرعي

521010 حفظ وتبريد وتجميد وتخزين مختلف المواد الغذائية

كود الُمنتج إسم الُمنتج

406500000 حفظ وتبريد منتجات ألبان 

باإلخطار نوع الترخيص

الكود النشاط الرئيسي

1050 صنع منتجات األلبان

الكود النشاط الفرعي

تجميع  األلبان وإعادة توزيعها: المنتج األساسي

تصنيع الجبن الرومي: المنتج الثانوي

(بالجنية)اإلستثمار األولي            11,536,000

(2م)المساحة الطلوبة                     1,000

متوسط التخصص مستوي تخصص وتدريب العمالة

ً متاحة كليا ً مدي إتاحة األصول محليا

منافسة كاملة نوع سوق المنتج النهائي

ً محلية كيا المواد الخام 

7 متوسط العمالة المطلوبة

متاحة حكومي و خاص مدي إتاحة مناطق صناعية 

متاح مدي إتاحة مراكز التدريب

متاح مدي إتاحة التكنولوجي والصيانة

نصف آلية طبيعة التكنولوجي

متوافرة مدي توافر المواد الخام 

غذائى طبيعة الًممنج

521010 (IDA)كود النشاط 

406500000 (IDA)كود الُمنتج 

باإلخطار نوع الترخيص

                      



105045 إنتاج الجبن بمختلف أنواعة

كود الُمنتج إسم الُمنتج

406909010 جبن رومي

باإلخطار نوع الترخيص

:نبذة عامة عن سوق منتجات المشروع- ثانياً 

:السوق الداخلي لمنتجات المشروع

مراكز ونقاط تجميع األلبان

حيث يمثل صغار  (صغار المربين– مزارع كبيرة )يعتمد قطاع األلبان في جمهورية مصر العربية بشكل كبير على المزارع الخاصة 

كما  (من اجمالي عدد المربين % 90الى  %80من ) رؤوس ماشية الغالبية العظمى من المزارع الخاصة 5 : 1المربين الحائزين من 

يوم خالل موسمي / طن لبن1800 الى 1300 مزرعة حالب كبيرة مملوكة للقطاع الخاص تقوم بإنتاج من 220يوجد أكثر من 

. ٪ من اجمالي كميات األلبان المنتجة في مصر20الصيف والشتاء على التوالى والذي يعادل 

يتم توريد األلبان المنتجة بالكامل من المزارع الكبيرة الخاصة والتي تتميز بالجودة العالية الى مصانع األلبان بأسعار يتم تحديدها من 

عبارة % 35من سعر كيلو اللبن مضاف اليها  %65خالل معادلة سعرية خاصة يتم حسابها طبقا لتكلفة التغذية لكيلو اللبن والتي تبلغ 

عن المصروفات االدارية ومعدل اهالك االبقار مع االخذ فى االعتبار معدالت التضخم ومواصفات اللبن، اما األلبان التي يتم انتاجها من 

خالل صغار المربين والتي تكون ذات جودة اقل من البان المزارع الصغيرة حيث تتم عملية الحلب بطريقة يدوية والتي تعتبر طريقة 

كما ان إنحفاض  (TBC)غير مناسبة لتداول األلبان والذى ينعكس بدور ه على اسعار بيعها وذلك بسبب زيادة العدد البكتيري بها 

البروتين باللبن وارتفاع مستوى الحموضة في فصل الصيف يؤثر بشكل مباشر على سعر البيع ، كما ان اغلب المربين الصغار ال 

يملكون معدات وادوات للحفاظ على األلبان خالل مراحل النقل والحفظ والتخزين الجيد والذي يؤدي بطبيعة الحال الى انخفاض الجودة 

والتي تعتبر العامل االساسي الذي تنظر اليه المصانع الكبرى هذا باالضافة الى عدم توافر الدعم الفني للمربين الصغار، كل هذه العوائق 

.التي تواجه صغار المربين لها تأثير مباشر على كمية وجودة األلبان المنتجة وكذلك عدم القدرة على بيع األلبان باسعار جيدة

:نتائج دراسة السوق 

 طن1,680,242 اجمالي حجم إنتاج ااأللبان في المحافظات المقترحة يبلغ حوالي

سنة/ طن527,425 طن اي بما يعادل حوالي 1,445 إجمالي حجم اإلنتاح اليومي لاللبان التي يتم تجميعها حاليا حوالي 

يوم/  طن 2000 الكميات المتاحة من األلبان للتجميع تبلغ حوالي 

يوم/  طن 10 مركز تجميع بطاقة انتاجية 250 عدد مراكز تجميع األلبان االلزمة حوالي 



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

مؤشر جيد/ ال - 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؟ 

خالل الخمس سنوات الماضية قامت بعض مصانع األلبان الكبرى في جمهورية مصر العربية بالعمل على تطوير مراكز تجميع األلبان 

(Centers Collection Milk)  وذلك بهدف رفع جودة األلبان التي يتم تجميعها من صغار المربين عن طريق مراكز تجميع

األلبان المنتشرة بالقرب من اماكن تربية األبقار والجاموس، من امثلة ذلك شركة طعمة التي قامت بتطوير مجموعة من مراكز تجميع 

 على تطوير خمسة مراكز لتجميع األلبان بمحافظة بني CAREاأللبان باربعة محافظات وشركة دانون التي قامت بالتعاون مع هيئة 

سويف ، البحيرة ، كفر الشيخ والفيوم كما قامت شركة بيتي بتطوير مركز لتجميع األلبان بمحافظة الغربية والذي يقوم بتوفير حوالي 

 الف 800يوم لمصنع شركة بيتي مؤخرا قامت شركة جهينة ايضا قامت بتطوير اربعة مراكز لتجميع األلبان بمتوسط تكلفة /  طن 50

جنيه لكل مركز والذي انعكس بشكل مباشر على جودة اللبن المورد من خالل تلك المراكز وباألخص في تقليل العدد البكتيري 

والمواصفات األخرى التي تؤثر على جودة اللبن هذا باالضافة الى أن شركة جهينة قانت بتطوير مركز تجميع كبير بطاقة انتاجية تيلغ 

يوم واعادة هيكلة وبناء نقاط التجميع التابعة له وهى تعتبر نقطة الضعف الرئيسية بما يتطابق مع مواصفات هيئة سالمة / طن30

.الغذاء

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

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

 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 جيد/ ال - هل التركيز في الصناعة عالى؟ 

مؤشر غير جيد/ ال - 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 غير جيد/ نعم - 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 متوسط/ ال - هل هناك إختالفات كبيرة في أسعار المنتجات؟ 

 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 /  - 

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

 مؤشر /  - 

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

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



:الدراسة الفنية للمشروع- ثالثاً 
:منتجات المشروع

:المساحة والرسم التخطيطي للمشروع

:المواد األولية والهوالك للمشروع
الخامات األساسيّة

 الخامات المساعدة

:مراحل ودورة اإلنتاج و العمل للمشروع

 األلبان والجبن الرومي

يقوم المشروع على تجميع األلبان من نقاط التجميع وإعادة توزيعها- 

 يتم إعادة توزيعها على المصانع الكبرى والمتوسطة 90%- 

 يتم تصنيعها جبن رومي10%- 

اللبن الذى يتم تجميعه

التعقيم والتجهيز لعملية الجمع – 1

.قبل بدء عملية تجميع األلبان من يجب التأكد من خلو األساطل أو تانكات التعبئة من أى بكتيريا أو ميكروبات عن طريق عملية تعقيم جادة ودقيقه• 

(مطلوب تفاصيل)- مواد مساعدة للحفاظ علي معدالت البكتيريا 

(مطلوب تفاصيل)- خامات لعمل الجبن الرومي 

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

.٢م1000حوالي 

 بهيكل خرساني وبحوائط من المباني واسقف خرسانية٢م700ويكون مبنى على مساحة 

:ويراعى أن تكون التشطيبات كما يلي

سيراميك/بالط سورناجا: األرضيات

سيراميك: الحوائط

حديد: أبواب

ألومنيوم: شبابيك

يتم عمل مصادر مياه داخلية للمعدات كما يوجد مجاري صرف بأرضيات عنبر التصنيع: ملحوظة



:الدراسة المالية للمشروع- ثالثاً 

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

(فى حالة اإليجار ال يستخدم)األراضى والمبانى 

                                            1,500                1,000 متر1000- أرض المركز               1,500,000

                 450,000                                        450,000                       1 سيارة نقل

تنك حفظ اللبن                       3                                        200,000                 600,000

 تانك دبل جاكيت لنقل اللبن                       3                                        250,000                 750,000

مبادل حرارى                       1                                        300,000                 300,000

منقي بكتيريا                       1                                     1,500,000              1,500,000

مولد كهرباء                       1                                        400,000                 400,000

شيلر تبريد                       1                                        800,000                 800,000

وحدة تصنيع جبن رومي                       1

-                         

 جهاز تحليل                       1                                          25,000                   25,000

 شرائط للكشف عن المضادات الحيوية                       1                                        200,000                 200,000

200,000                 200,000                                        

-                                                                             

االجمالىالقيمة للوحدة بالعملة المحليةالكمية(البند)إسم األصل  

 متر700- المبانى والتجهيزات للمعدات                    700                                            4,000              2,800,000

-                                                -                    

-                                                                             

عملية الجمع – 2

.تجهيز أسطول الجمع حسب الجدول والخطة المحددة

.وهنا يجب اإللتزام بالمعايير الصحية والنظافة الشخصية لعمال الجمع

.يجب التأكد من سالمة اللبن وإختبارة ظاهرياً أو حسب المعيار والشروط الآلزمة قبل إضافتة للحليب المجمع قبله

ً .يجب التركيز علي تصنيف اللبن الجاري تجميعة وتجميع كل فئة فى أساطل أو تانكات مختلفه ومحددة مسبقا

.وقد يتم إمداد المربيين الصغار بحالبات يدوية كالتى موضحة فى الفيديو

عودة أسطول التجميع – 3

.يجب تجهيز تانكات التجميع وتعقيمها والتأكد من عملها بشكل سليم وضبط درجات الحرارة المطلوبة إلستقبال األلبان الواردة

.يجب أيضاً العمل على تصنيفها إلستقبال درجات جودة األلبان المختلفة حسب خطة الشراء وخطة البيع

التجهيز إلعادة التوزيع للعمالء – 4

.تجهيز الكميات المطلوبة للعمالء والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة للعميل

.فصل الكميات المخصصة للتصنيع كجبن فى حالة قيام مركز التجميع بتخصيص جزء من األلبان لذلك

.التأكد من مالئمة جدول التوزيع للخطة الموضوعه للتوزيع على العمالء

الشحن والتوزيع –5

.تجهيز العربات وتعقيم التانكات والتأكد من خلوها من البكتيريا والميكروبات لتفادى تلف الحليب

.العمل على التأكد من تسليم العمالء لشحنات الحليب فى األوقات المحددة

التحصيل وخدمات ما بعد البيع – 6

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

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

5,225,000              4,325,000                                     



(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  

 مشتريات من األلبان تكفى ألول دورة            360,000                                                5.5              1,980,000

اإلستثمار المبدئي     11,540,500

-                         -                                                -                    -                                                                             

2,015,500              35,506                                          

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

-                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         

4,300,000              5,500                                            

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    

-                                                                             

1                       

المبلغنوع التمويل

عمالة مباشرة                       1

وقود وكهرباء ومياة

31% تمويل ذاتي         3,520,000

-                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

16,500                   

-                                                -                    

مواد خام وتعبئة لتصنيع الجبن                       1                                            1,000                     1,000

7,500                     7,500                                            

من الإلنتاج المصري من األلبان ينتجه صغار المزارعين المنتشرين فى كل % 80نظراً ألهمية قطاع األلبان ولدوره الرئيسى فى دعم األمن الغذائي للدولة المصرية وبما أن 

القرى المصرية فقد أدى ذلك لزيادة نسبة الفاقد والتالف من األلبان فى المراحل األولي من إنتاجة سواء خالل عملية الحلب أو التجميع أو النقل ومن منطلق حرص البنك 

المركزي على دعم قطاعات الإلقتصاد الهامة فقد دعم قطاع األلبان عن طريق تقديم المبادرات التمويلية لتقوية الحلقة األضعف فى سلسلة القيمة لمنتجات األلبان كمشروعات 

:نقاط ومراكز تجميع األلبان

( 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 

-                                                                             -                    

9,000                                            9,000                     

مستلزمات نضافة                       1                                            1,500                     1,500

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                                                -                         

-                    

                                          16,500                       1مصروفات غير مباشرة

النسبة



اإلفتراضات الرئيسة

Years

معدل الخصم

سنوات الدراسة

Tax Rate

0%

0%

8,020,500         

المتبقي للتمويل

11,540,500      100%

0%

0%

نقدى  Collection Method طريقة التحصيل

0%

القيمةItem (English)(عربي)البند 

8.80% Discount Rate

16.09

22.70% معدل الضرائب

7

Exchange Rate ($) ($)سعر الصرف 

-                    

%69تمويل بنكى 

Discount Rate معدل الخصم 8.80%

Tax Rate ائب معدل الضر 22.70%

Exchange Rate ($) ($)سعر الضف  16.09

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Initial Investment االستثمارات المبدئية (11,540,500)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 15,363,286 31,644,249 32,593,576 33,571,383 34,578,525 35,615,881 36,684,357 0 0 0

المتحصالت اآلجلة 

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 12,159,000 25,049,700 25,803,459 26,579,944 27,379,843 28,203,864 29,052,736 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) ائب)تكاليف إدارية/التكاليف الثابتة (بدون الفوائد والضر 99,000 207,900 218,295 229,210 240,670 252,704 265,339 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 1,860,705 1,860,705 1,860,705 1,860,705 1,860,705 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 1,244,581 4,525,944 4,711,117 4,901,525 5,097,307 7,159,313 7,366,282 0 0 0

Tax ائب الضر 363,116 1,127,839 1,190,952 1,256,553 1,324,755 1,582,715 1,629,697 0 0 0

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 881,465 3,398,104 3,520,165 3,644,971 3,772,552 5,576,598 5,736,585 0 0 0

Net Working Capital رأس المال العامل 0

G/L from Asset Sale أرباح بيع االصول اخر سنة 0

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية (11,540,500) 881,465 3,398,104 3,520,165 3,644,971 3,772,552 5,576,598 5,736,585 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 881,465 4,279,569 7,799,734 11,444,705 15,217,257 20,793,855 26,530,440 26,530,440 26,530,440 26,530,440

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 810,170 2,870,641 2,733,231 2,601,229 2,474,519 3,361,987 3,178,712 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 810,170 3,680,811 6,414,042 9,015,271 11,489,789 14,851,776 18,030,488 18,030,488 18,030,488 18,030,488

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 20.84%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 6,489,988

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 130%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  56%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي



المؤشرات المالية للتدفقات المالية

Payback

Payback

20.84%

6,489,988

130%

56%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
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