
وصف المشروع

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

دراسة جدوي مشروع تسمين الدواجن

.يصنف مشروع تربية الّدواجن هذا من ضمن المشروعات التقليدية والمنتشرة فى الكثير من بيوتنا الريفية

نظراً لما يعرفه السوق من الطلب المتزايد على الدواجن ومنتجاتها في كل من األسواق المحلية والعالمية، وتعتبر مزارع تربية الدواجن 

.من المزارع المنتجة بشكل دائم فهى غير موسمية بشكل كبير برغم التذبذب الكبير احيانا فى اسعار المدخالت والمخرجات فى االسواق

المشروع هو مجموعة من العمليات التي تساهم في تطور إنتاج الدواجن والزيادة من كميتها وحجمها مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى 

نجاح المشروع في تحقيق هدفه، خصوصاً مع الطلب الُمستمّر على منتجاِت مزارع الدواجن كما يمكن التوسع فى نشاط تكميلى 

كمحاالت او اضافة قيمة عن طريق عملية انتاجية وتغليفها وبيعها فى السوبر ماركت والهايبر ماركت من خالل الطلبات الفردية إضافة 

.إلى ما يعرفه القطاع من نشاط أثناء فنرة األعراس والمناسبات واالعياد

كما يمكن ان يعتمد المشروع أيضا على صفقات تجارية بين مربي الدواجن، والمطاعم والفنادق والمحالت التجارية المتوسطة والكبيرة 

.التي تعتمد على بيع كافّة منتجات هذه المزارع بالتجزئة او حسب طلبيات مجهزة حسب طلب العميل

مساقي والمعالف ويختلف حجمها  : (الدجاج | مزارع الدواجن )و يتم شراء مستلزمات الحظيرة التي سيتم فيها تربية الدواجن 

 كتكوت فإنها ستحتاج إلى 1000فان كانت الحظيرة تحتوي علي , باختالف عدد الكتاكيت المراد تربيتها في الحظيرة أو مزرعه الدجاج

 من المساقي12 من المعالف و 15

2017 (بالجنية)اإلستثمار األولي                 108,100

حجم التجارة العالمية (HS)كود التجارة العالمية  أكبر الًمصدرين

$1,198,666,964 20710 (2م)المساحة الطلوبة                     1,000

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

0.01763% 2.19666%

ً متاحة كليا
ً
متاحة جزئيا ً مدي إتاحة األصول محليا

منافسة كاملة نوع سوق المنتج النهائي

أكبر الًمستوردين

ً محلية جزئيا
ً
محلية جزئيا المواد الخام 

1 متوسط العمالة المطلوبة

متاحة مدي إتاحة مناطق صناعية 

متاح مدي إتاحة مراكز التدريب

افريقيا
متاحة مدي إتاحة التكنولوجي والصيانة

6.59 M نصف آلية طبيعة التكنولوجي

صادرات

$ متاحة محلياً ومستورد مدي توافر المواد الخام 

129 M

واردات منتج نهائي طبيعة الًمنتج

20710 (IDA)كود النشاط 

0 (IDA)كود الُمنتج 

باإلخطار نوع الترخيص

2017

163

158

 M$

257

155 

144

M$

189

211,276 
26,330,606 

(26,119,329)
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:نبذة عامة عن نشاط المشروع- أوالً 

(ISIC4معيار )بيانات النشاط والُمنتج طبقاً لهيئة التنمية الصناعية 

الكود النشاط الرئيسي

207  اللحوم واألحشاء الصالحة لألكل

الكود النشاط الفرعي

20710 دواجن طازجة أو الدواجن المبردة كله

كود الُمنتج إسم الُمنتج

باإلخطار نوع الترخيص

:نبذة عامة عن سوق منتجات المشروع- ثانياً 

 من المنتجات األكثر تداواًل في العالم ، 1693 ، احتلت الدواجن ، المحلية ، الكاملة ، الطازجة أو المبردة المرتبة 2019في عام 

 ، انخفضت صادرات الدواجن ، المحلية ، الكاملة ، الطازجة أو المبردة 2019 و 2018بين عامي .  مليار دوالر1.32بإجمالي تجارة 

تمثل التجارة في الدواجن ، المحلية ، الكاملة ، الطازجة أو المبردة .  مليار دوالر1.32 مليار دوالر إلى 1.32٪ ، من 0.16-بنسبة 

. من إجمالي التجارة العالمية0.0073٪

:الصادرات

، بولندا  ( مليون دوالر334) ، كانت أكبر مصدري الدواجن ، المحلية ، الكاملة ، الطازجة أو المبردة هي الصين 2019 في عام 

.( مليون دوالر83.5)، وهولندا  ( مليون دوالر95.4)، بيالروسيا  ( مليون دوالر118)، فرنسا  ( مليون دوالر126)

:الواردات

،  ( مليون دوالر295) ، كانت أكبر مستوردي الدواجن ، المحلية ، الكاملة ، الطازجة أو المبردة هي هونغ كونغ 2019 في عام 

 مليون 53.2)، وفرنسا  ( مليون دوالر95.7)، وروسيا  ( مليون دوالر120)، والمملكة المتحدة  ( مليون دوالر178)وألمانيا 

. .(دوالر

:التعريفات

 6489٪ ، مما يجعلها 0 ، كان متوسط   التعريفة الجمركية على الدواجن ، المحلية ، الكاملة ، الطازجة أو المبردة 2018 في عام 

.HS6أدنى تعريفة باستخدام تصنيف المنتجات 

:الترتيب

.(PCI) في مؤشر تعقيد المنتجات 2234 الدواجن ، الداجنة ، الكاملة ، الطازجة أو المبردة تحتل المرتبة 

الدواجن الطازجة : 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؟ 

 كيلو2دجاج 

 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/ 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 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 مربع 500 )يتطلب المشروع مساحة ال تقل عن 

كتاكيت

تجهيز المزرعة - 1

نشارة الخشب فوَق األرضية للتقليل من البرودة التي تتصاعد منها، مع الحرص على تنظيف , القش, أن تكون األرضية من إسمنت، وأن تحتوي على التبن

إضافة إلى تأمين المسكن جيداً بسبب . المسكن وتهويته لمنع الرطوبة داخله، مع تجهيز العدد الكافي من المعالف التي توضع فيها األعالف من مأكل ومشرب

كثرة الحيوانات الُمفترسة كالكالب والقطط الضالَّة بل حتى الطُّيور الجارحة في بعض األحيان التي تجول بجوارها ساعية للُوصول إلى الدَّجاج أو الفراخ 

الصغيرة والتهامهم، هذا فضالً عن الحشرات التي تنتشر بالمكان والتي تجلبها الروائح غب حالة إهمال النتظيف المستمر لمسكت اربية الدواجن من صراصير 

.والتي تتسبب في كثير من األحيان إلى نقل األمراض واألوبئة بينها … وذباب 

علف 

دواء

نشارة

نظام التدفئة - 3

:ويمكن ان تعتمد فى تدفئة مزرعتك على النظام االلى او اليدوي فكل شئ متاح حسب ما يتوفر لديك من رأس مال والنظامين هما كالتالي

:النظام اليدوي

.وتكون عبارة عن اسطوانة غاز باالضافة الى قطعة دائرية من الصاج متصلة بشعلة حرارية (التدفئة بأستخدام الشعلة) وهو 

:النظام االلي

وهو جهاز خاص بتدفئة المزارع يتكون من فرن ومروحة وترموستات للحرارة ويوجد منه انواع عديدة  (هيتر التدفئة) ويكون بأستخدام جهاز الهيتر 

او  (جاز او سوالر)اشهرها على االطالق الهيتر الصينى وكل نوع من االنواع له  قدره معينة على التدفئة ومنها مايعتمد على الكهرباء فقط او الوقود فقط 

ويعد هو االفضل نظراً ألنه يساعد المربي ” مساحة محددة“كالهما معاً ولكل جهاز معدل استهالك معين لكل ساعة كما يمكنه تدفئة الهواء فى نطاق معين 

على التحكم فى درجة الحرارة ويعمل بشكل تلقائى للحفاظ على درجة الحرارة فى العنبر او مكان التربية مما يحافظ على الدجاج من التعرض لنزالت البرد 

.واالسهال وغيرها من االمراض

شراء الكتاكيت - 2

يجب ان تحدد هدفك من المزرعة على هي تربية الفراخ البيضاء بهدف الحصول على اللحم ام تربية الدجاج البلدي بهدف الحصول على البيض واللحم ألن 

هذا سيتوقف عليه كافة ما هو قادم فعليك ان تفهم جيداً ان لكل نوع من الدجاج دورة غذاء معينة وانتاج معينة وتكلفة معينة وكذلك يتحمل كل نوع ظروف 

.بيئية خاصة به ويحتاج لتحصينات معينة وفي مواعيد معينة



نظام التبريد - 4

اذا كنت ستعمل فى فصل الصيف وكانت مزرعتك بأحد المناطق الحارة فالبد وانك ستحتاج الى نظام للتبريد ويمكنك ان تعتمد على الطرق اليدوية او التلقائية 

:ايضاً على حسب ما يتوفر لديك من مال منها التالي

يعتمد بعض اصحاب المزارع الصغيرة وعنابر تربية الدواجن على التبريد بأستخدام بعض الواح التبريد البسيطة ويتم ضبطها بأستخدام : التبريد اليدوي

.وصالت المياة واعمال السباكة والمواتير الغاطسة وكذلك المراوح فى المساحات الصغيرة

ويتم بأستخدام اجهزة تبريد وشفاطات وايضاً وكذلك التكييفات ويتم ذلك عن طريق اغالق جميع فتحات التهوية فى المزرعة ويكون مدخل : التبريد التلقائي

الهواء الواحيد لها هو الخاليا تشبه الكرتون لكنها غير قابله للزوبان وتعمل بطريقة عمل النافورة حيث تتم فيها دورة المياه وبالتالى كل الهواء الذي يمر من 

.خاللها يكون هو هواء بارد

مخزن االعالف و غرفة المستلزمات - 5

.يجب اعداد غرفة منفصلة عن عنبر التربية لتخزين االعالف بها والتى ستحتاج اليها خالل دورة التربية

وتتم هذه الغرفة كافة مستلزمات العمل على تربية الدواجن مثل السقايات والعالفات االضافية باالضافة الى ادوات النظافة والتطهير واالدوية والتحصينات وما 

.الى ذلك

التغذية - 6

هناك أعالف خاصة يمكن اقتناؤها من السوق، . الحرص على إعطاء الدَّجاج الغذاء المناسب شيء مهم لتموها بشكل طبيعي وبسرعة دوم تأثير الجوع عليهم

بالنسيو لألعالف ال نعني هما الغذاء فقط بل حتو الماء وهو شيئ ضروري للدذاذ كما هو ضروري لنا و ألغلب الكائنات الحية لكن تختلف احتياحات كل كائن 

وائل لديها. للماء من كائن آلخر الدجاج في حاجة إلى الكثير من الغذاء إلنتاج . بالنسية للدواجن فالبد من تفقد توفرهم على الماء كل يوم لتفادي نقص السَّ

لذا من أفضل الطرق إلطعامه إعطاه مخلفات أو بواقي تجهيز الطعام في المطبخ من بقايا الخضار والفواكه، لكن يجب تقصيصها , البيض وصغاره الكتاكيت

. وجعلها صغيرة مع االنتباه جيداً لما يُعطى لها من بقايا الطعام هذه، حيث ال يجب إعطاؤها أي طعام يحتوي على اللحوم أو أية بقايا لمنتجات اللحوم عامة

لكن بجب تنظيف . يمكن أن تقدم له األرز المطبوخ، المعكرونة، البطاطس، الذرة، الخبز، أو البقوليات مثل العدس النيء، أو األرز النيء، إضافةً إلى الشعير

المعالف بعد كل وجبة طعام لكي ال تترك الفرصة لحدوث الترنّخات التي تكون أحد األسباب الرئيسية في نمو الميكروبات والفطريات المسببة لألمراض لدة 

.الدواجن

النقل  - 7

تنقل الحيوانات بواسطة سيارات النقل ونصف النقل بعد تطهيرها ونظافتها ووضع طبقة كثيفة من قش األرز تحت اقفاص الدواجن

الشحن والتوزيع – 8

.ها وقد تم اإلنتهاء من مدة الدورة النهائية وتحتاج إلي إيصالها بسلسلة التوريد لتجار الجملة والتجزئة أو للمستهلك النهائي

التحصيل وخدمات ما بعد البيع – 9

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



:الدراسة المالية للمشروع- ثالثاً 

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

(فى حالة اإليجار ال يستخدم)األراضى والمبانى 

(غير مرتبطة مباشرة بالعملية اإلنتاجية)األصول الإلدارية 

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                    -                                                                             

-                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         

-                    

-                                                                             

اجهزة تكيف واجهزه كهربائيه اخرى

-                                                -                    

-                    

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

16,650                   3,055                                            

-                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

 االثاث المكتب                    -                                                -                         -

 اجهزة كمبيوتر                    -                                                -                         -

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                                                                             

االجمالىالقيمة للوحدة بالعملة المحليةالكمية(البند)إسم األصل  

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

-                                                                             

15,000                   3,000                                            5                       

-                         -                                                

دفايات

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    

-                                                                             

-                         -                                                

-                                                -                    -                                                                             

-                    

احواض لالكل                     30                                                 25                        750

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         

سقايات شرب                     30                                                 30                        900

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

-                         -                                                                             -                    -                                                

-                                                                             -                    -                                                -                         



(يكفي لتغطية دورة اإلنتاج األولي وأي عجز نقدي تراكمي في الفترات األولي للمشروع)رأس المال العامل 

هيكل التمويل

اإلفتراضات الرئيسة

Loan Years5سنوات القرض

25,000                                          

25,000                   

-                                                

مصروفات تأسيس                       1                   25,000

النسبة

0.00% Discount Rate

16.15

0.00% معدل الضرائب

5

Exchange Rate ($) ($)سعر الصرف 

Years

معدل الخصم

سنوات الدراسة

Tax Rate

-                    

-                    -                         -                                                

91,450                   50,000                                          

30% تمويل ذاتي              32,430

إحتياطيات                       1                                          25,000

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

رأس مال عامل                   41,450

-                         

-                                                                             

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%

75,670              

المتبقي للتمويل

108,100            100%

0%

0% -                    

70%

المبلغنوع التمويل

اإلستثمار المبدئي          108,100
-                         

نقدى  Collection Method طريقة التحصيل

5% Interest Rate معدل فائدة القرض 

0% -                    

-                    

-                    

-                    

تمويل بنكى 



قائمة الدخل

قائمة التدفقات النقدية

Discount Rate معدل الخصم 0.00%

Tax Rate ائب معدل الضر 0.00%

Exchange Rate ($) ($)سعر الضف  16.15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Initial Investment االستثمارات المبدئية (108,100)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 532,000 558,600 586,530 615,857 646,649 0 0 0 0 0

خصم المبيعات اآلجلة

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 343,000 360,150 378,158 397,065 416,919 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) (بدون الفوائد واالهالك)تكاليف إدارية /التكاليف الثابتة 71,500 73,410 75,406 77,493 79,674 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 17,136 17,136 17,136 17,136 17,136 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 100,364 107,904 115,830 124,163 132,921 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 100,364 107,904 115,830 124,163 132,921 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 (108,100) 100,364 107,904 115,830 124,163 132,921 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 100,364 208,268 324,099 448,261 581,182 581,182 581,182 581,182 581,182 581,182

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 100,364 107,904 115,830 124,163 132,921 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 100,364 208,268 324,099 448,261 581,182 581,182 581,182 581,182 581,182 581,182

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 95.62%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 473,082

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 438%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  438%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total Sales إجماىل المبيعات 532,000             558,600             586,530             615,857             646,649             -       -       -       -       -           

Total Cost of Goods Sold تكلفة الخامات 343,000             360,150             378,158             397,065             416,919             -       -       -       -       -           

Gross Profit مجمل الرب  ح 189,000             198,450             208,373             218,791             229,731             -       -       -       -       -           

Other operatings and Admin 

Depreciation الإلهالك 3,164                 3,164                 3,164                 3,164                 3,164                 -       -       -       -       -           

Labours ور األج 30,000               31,500               33,075               34,729               36,465               -       -       -       -       -           

Electricity الكهرباء 10,000               10,200               10,404               10,612               10,824               -       -       -       -       -           

Water الماء 5,000                 5,100                 5,202                 5,306                 5,412                 -       -       -       -       -           

Maintenance ة  صيانة وإصالحات دوري 1,000                 1,050                 1,103                 1,158                 1,216                 -       -       -       -       -           

Stationary ة أدوات مكتبية وإداري 500                    510                    520                    531                    541                    -       -       -       -       -           

Factory Rent ايجار األرض 24,000               24,000               24,000               24,000               24,000               -       -       -       -       -           

Marketing كة وقع للشر اية وم تسويق ودع -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

Licenses ة تجديد تراخيص ومرصفات مستندات وغير -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

Shipping Aand Transportations نقل وشحن  1,000                 1,050                 1,103                 1,158                 1,216                 -       -       -       -       -           

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

Total Other operatings and Admin 74,664               76,574               78,570               80,656               82,837               -       -       -       -       -           

EBIT ب ائ األرباح فبل الفوائد والرصر 114,337             121,877             129,803             138,135             146,893             -       -       -       -       -           

Interest الفوائد 3,473                 2,774                 2,039                 1,267                 455                    -       -       -       -       -           

EBT ائب األرباح قبل الرصر 110,863             119,102             127,763             136,868             146,438             -       -       -       -       -           

Tax ائب الرصر -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

NET INCOME  الرب  ح أو الخسارة
ر

صاف 110,863             119,102             127,763             136,868             146,438             -       -       -       -       -           

Net Profit Margin  األرباح
ر

هامش صاف 20.84% 21.32% 21.78% 22.22% 22.65% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!



المؤشرات المالية للتدفقات المالية

Payback

Payback

95.62%

473,082

438%

438%

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 0.00%

Tax Rate ائب معدل الضر 0.00%

Exchange Rate ($) ($)سعر الضف  16.15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Initial Investment االستثمارات المبدئية (108,100)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 532,000 558,600 586,530 615,857 646,649 0 0 0 0 0

خصم المبيعات اآلجلة

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 343,000 360,150 378,158 397,065 416,919 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) (بدون الفوائد واالهالك)تكاليف إدارية /التكاليف الثابتة 71,500 73,410 75,406 77,493 79,674 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 17,136 17,136 17,136 17,136 17,136 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 100,364 107,904 115,830 124,163 132,921 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 100,364 107,904 115,830 124,163 132,921 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 (108,100) 100,364 107,904 115,830 124,163 132,921 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 100,364 208,268 324,099 448,261 581,182 581,182 581,182 581,182 581,182 581,182

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 100,364 107,904 115,830 124,163 132,921 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 100,364 208,268 324,099 448,261 581,182 581,182 581,182 581,182 581,182 581,182

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 95.62%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 473,082

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 438%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  438%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي
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