
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 تجميع فارة الكمبيوتر

 تعد الفارة او الماوس من العناصر المهمة في اي جهاز كمبيوتر او البتوب  واصبح من المنتجات التى ال غني عنها لكل مستخدمين 

الكمبيوتر او الالبتوب وعالرغم من حجم الشراء الضخم  لهذا المنتج في االسواق المحلية اال ان االستيراد ضخم للغالية في حين 

. امكانية صناعته محليا حتى لو على سبيل التجميع كمرحلة اولى مع عمل الجزء البالستيكي محليا عن طريف مكن حقن البالستيك

من  % 2.3 مليون دوالر وهو مبلغ ضخم للغاية وتستورد مصر بنسبة تتجاوز 55.9 بقيمة تتعدي  2019فاستوردت مصرفي عام 

(تحتوى تلك البيانات على اكثر من منتج وليس الماوس فقط) (الماوس  )اجمالي واردات العالم لمنتج الفأرة 

لذا فان وجود مشروع لمنتج الفارة  سيوفر الكثير من العملة الصعبة  باالضافة الي امكانية تصدير المنتج الي الخارج فيبلغ حجم 

 2019 مليار دوالر لعام 2.3التجارة العالمية لمنتج الفارة 

 مليون دوالر لذا فاننا بدون مبالغة نتحدث عن مشروع واعد 156اما عن الدول المحيطة فتبلغ اجمالي واردات افريقيا من حجم 

وسيحقق عائد للمستثمر و سيوفر العملة الصعبة  باالضافة الي عائدات التصدير 

2019 (بالجنية)اإلستثمار األولي              3,388,093

حجم التجارة العالمية (HS)كود التجارة العالمية  أكبر الًمصدرين

847192 (2م)المساحة الطلوبة                        500

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

0.00250% 2.39297%

ً متاحة كليا
ً
متاحة جزئيا ً مدي إتاحة األصول محليا

منافسة كاملة نوع سوق المنتج النهائي

أكبر الًمستوردين

ً محلية جزئيا
ً
محلية جزئيا المواد الخام 

22 متوسط العمالة المطلوبة

متاحة مدي إتاحة مناطق صناعية 

متاح مدي إتاحة مراكز التدريب

افريقيا
متاحة مدي إتاحة التكنولوجي والصيانة

497K نصف آلية طبيعة التكنولوجي

صادرات

$ متاحة محلياً ومستورد مدي توافر المواد الخام 

156M

واردات منتج نهائي طبيعة الًمنتج

262005 (IDA)كود النشاط 

8471900090 (IDA)كود الُمنتج 

باإلخطار نوع الترخيص

2019

436

326

 M$

1,050

480 

171

M$

1,280

$2,338,070,819

58,537 

(55,949,279) (55,890,742)
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الكود النشاط الرئيسي

2620 صنع الحواسيب والمعدات الملحقة

الكود النشاط الفرعي

262005  صنع الحاسبات المكتبية وملحقاتها

كود الُمنتج إسم الُمنتج

8471900090 (موس)فأرة كمبيوتر

باإلخطار نوع الترخيص

:نبذة عامة عن سوق منتجات المشروع- ثانياً 

HS CODE: 847192

 األكثر تداواًل في العالم ، بإجمالي تداول قدره 1175 ، كانت وحدات اإلدخال أو اإلخراج الحاسوبية هي المنتج رقم 2019في عام 

٪ ، من 57.1- ، انخفضت صادرات وحدات اإلدخال أو اإلخراج الحاسوبية بنسبة 2019 و 2018بين عامي .  مليار دوالر2.34

٪ من إجمالي التجارة 0.013تمثل التجارة في وحدات اإلدخال أو اإلخراج الحاسوبية .  مليار دوالر2.34 مليار دوالر إلى 5.46

.العالمية

: الصادرات

،  ( مليون دوالر171)، والواليات المتحدة  ( مليون دوالر480)، والمكسيك  ( مليار دوالر1.05) ، كانت الصين 2019في عام 

.2019، أكبر مصدري وحدات اإلدخال أو اإلخراج في عام  ( مليون دوالر90.9)، وفيتنام  ( مليون دوالر119)والفلبين 

: الواردات

، والواليات المتحدة  ( مليار دوالر1.28) ، كانت أكبر مستوردي وحدات إدخال أو إخراج الكمبيوتر هي المكسيك 2019في عام 

 مليون 67.4)، وقطر  ( مليون دوالر99.7)، ونيجيريا  ( مليون دوالر326)، والمملكة العربية السعودية  ( مليون دوالر436)

.(دوالر

 6211٪ ، مما يجعلها أقل تعريفة 1.97 ، كان متوسط التعريفة لوحدات اإلدخال أو اإلخراج الحاسوبية 2018في عام : التعريفات

.HS6باستخدام تصنيف المنتجات 

تصنيع فارة الكمبيوتر: المنتج األساسي



:الدراسة الفنية للمشروع- ثالثاً 
:منتجات المشروع

:المساحة والرسم التخطيطي للمشروع

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؟ 

ماوس الكمبيوتر

 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؟ 



:المواد األولية والهوالك للمشروع

الخامات األساسيّة

 الخامات المساعدة

:مراحل ودورة اإلنتاج و العمل للمشروع

 متر ويجب تجهيز مكان المشروع  بكل االمكانيات المؤهلة للبدأ في مشروع التجميع مثل 500يتطلب المشروع مساحة ال تقل عن 

التاكد من وجود فيش واجهزه كمبيوتر للتجربة الخاصة بالماوس واالماكن الخاصة بالتجميع وتوافر كل العدد الكهربائيه بالمكان 

والمكان الخاص بماكينة الحقن لتصنيع الشكل الخارجي للماوس 

:-تقسيم المساحة 

للعمالة االدارية حيث يتم تجهيز مكاتب خاصة بهم لمدير المصنع والمحاسبين وموظفي التسويق والعمالة االدارية  % 20

 لماكينة الحقن بالبالستيك 20%

 لتجميع  الفارة 30%

للمخازن حيث تقسم الي قسمين  مخزن للمواد الخام من البالستيك واالسالك واللوحة الداخلية للماوس  % 30ويتم استغالل 

ومخزن مخصص للمنتج النهائي للفارة

خرز بالستيك 

اللوحة الداخلية للماوس 

اسالك 

طرف يو اس بي 

اختيار الخامات / 1

يتم اختيار الخامات من خرز بالستيك ذات خامات بجودة عالية  و اختيار اللوحات الداخلية للماوس بناء علي مواصفات يضعها خبراء داخل الشركة 

وباالضافة الي االسالك 

الحقن بالبالستيك / 3

يتم تحويل خرز البالستيك الي الشكل المطلوب للواجهة الخارجية للماوس 

اختيار التصميمات / 2

يتم اختيار التصميم المطلوب لشكل الماوس ويراعي ان يكون تصميم جديد بشكل رائع الن نسبة كبيرة من مشتري الماوس يقومون بالشراء بناء علي 

االشكال الرائعة والمميزة لها 



:الدراسة المالية للمشروع- ثالثاً 

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

تركيب الوصالت الداخلية للماوس / 4

يتم تركيب الوصالت الداخلية للماوس  في الواجهة الخارجية للماوس من الداخل 

توصيل الماوس بالسلك / 5

يتم توصيل الوصلة الداخلية بالماوس المتصلة بالواجهة الخارجية بالسلك الخارجي 

توصيل السلك بوصلة  يو اس بي / 6

يتم توصيل طرف السلك بوصلة يو اس بي و هي الوصلة التى تقوم باتصال الكمبيوتر  بالماوس 

مرحلة التقفيل / 7

يتم تقفيل الماوس بعد التوصيل والتاكد من عدم وجود اي عيوب صناعية في الواجهة 

مرحلة التجربة / 8

في هذه المرحلة يتم التجربة والتاكد من عمل الماوس بشكل جيد وعدم وجود اي عطل به 



(فى حالة اإليجار ال يستخدم)األراضى والمبانى 

(غير مرتبطة مباشرة بالعملية اإلنتاجية)األصول الإلدارية 

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                    -                                                                             

-                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         

3                       

-                                                                             

اجهزة تكيف واجهزه كهربائيه اخرى

-                                                -                    

-                    

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

1,500,000              1,500,000                                     

-                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

 االثاث المكتب                       4                                            5,000                   20,000

 اجهزة كمبيوتر                       4                                            5,000                   20,000

30,000                   10,000                                          

20,000                                          

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         

-                         -                                                -                    -                                                                             

70,000                   

-                                                                             

االجمالىالقيمة للوحدة بالعملة المحليةالكمية(البند)إسم األصل  

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

-                                                                             

-                         -                                                -                    

-                         -                                                

-                                                                             

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    

-                                                                             

-                         -                                                

-                                                -                    -                                                                             

-                    

اسطمبة                       1                                        500,000                 500,000

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         

 ماكينة حقن بالبالستيك                       1                                     1,000,000              1,000,000

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

25,000                                          

100,000                 

مصروفات تأسيس                       1                   25,000

النسبة

20.20% Discount Rate

16.15

22.50% معدل الضرائب

5

Exchange Rate ($) ($)سعر الصرف 

Years

معدل الخصم

سنوات الدراسة

Tax Rate

-                    

-                    -                         -                                                

1,818,093              125,000                                        

30% تمويل ذاتي         1,016,428

إحتياطيات                       1                                        100,000

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

رأس مال عامل              1,693,093

-                                                                             

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%

2,371,665         

المتبقي للتمويل

3,388,093         100%

0%

0% -                    

70%

المبلغنوع التمويل

اإلستثمار المبدئي       3,388,093
-                         

نقدى  Collection Method طريقة التحصيل

5% Interest Rate معدل فائدة القرض 

0% -                    

-                    

-                    

-                    

تمويل بنكى 



قائمة الدخل

قائمة التدفقات النقدية

Loan Years5سنوات القرض

Discount Rate معدل الخصم 20.20%

Tax Rate ائب معدل الضر 22.50%

Exchange Rate ($) ($)سعر الضف  16.15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Initial Investment االستثمارات المبدئية (3,388,093)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 11,980,800 14,152,320 16,511,040 17,336,592 18,203,422 0 0 0 0 0

خصم المبيعات اآلجلة

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 8,386,560 9,906,624 11,557,728 12,135,614 12,742,395 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) (بدون الفوائد واالهالك)تكاليف إدارية /التكاليف الثابتة 1,772,000 1,835,380 1,901,735 1,971,209 2,043,954 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 537,075 537,075 537,075 537,075 537,075 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 1,285,165 1,873,241 2,514,502 2,692,694 2,879,997 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 313,905 451,151 608,098 653,638 701,506 0 0 0 0 0

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 971,260 1,422,090 1,906,405 2,039,056 2,178,491 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 (3,388,093) 971,260 1,422,090 1,906,405 2,039,056 2,178,491 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 971,260 2,393,350 4,299,755 6,338,811 8,517,303 8,517,303 8,517,303 8,517,303 8,517,303 8,517,303

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 808,037 984,279 1,097,746 976,813 868,227 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 808,037 1,792,316 2,890,061 3,866,874 4,735,101 4,735,101 4,735,101 4,735,101 4,735,101 4,735,101

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 34.80%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 1,347,008

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 151%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  40%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total Sales إجماىل المبيعات 11,980,800       14,152,320       16,511,040       17,336,592       18,203,422       -       -       -       -       -           

Total Cost of Goods Sold تكلفة الخامات 8,386,560         9,906,624         11,557,728       12,135,614       12,742,395       -       -       -       -       -           

Gross Profit مجمل الرب  ح 3,594,240         4,245,696         4,953,312         5,200,978         5,461,026         -       -       -       -       -           

Other operatings and Admin 

Depreciation الإلهالك 318,250             318,250             285,000             285,000             285,000             -       -       -       -       -           

Labours ور األج 978,000             1,026,900         1,078,245         1,132,157         1,188,765         -       -       -       -       -           

Electricity الكهرباء 240,000             244,800             249,696             254,690             259,784             -       -       -       -       -           

Water الماء 60,000               61,200               62,424               63,672               64,946               -       -       -       -       -           

Maintenance ة  صيانة وإصالحات دوري 60,000               63,000               66,150               69,458               72,930               -       -       -       -       -           

Stationary ة أدوات مكتبية وإداري 24,000               24,480               24,970               25,469               25,978               -       -       -       -       -           

Factory Rent ايجار المصنع  240,000             240,000             240,000             240,000             240,000             -       -       -       -       -           

Marketing كة وقع للشر اية وم تسويق ودع 50,000               50,000               50,000               50,000               50,000               -       -       -       -       -           

Licenses ة تجديد تراخيص ومرصفات مستندات وغير 20,000               20,000               20,000               20,000               20,000               -       -       -       -       -           

Shipping Aand Transportations نقل وشحن  100,000             105,000             110,250             115,763             121,551             -       -       -       -       -           

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

Total Other operatings and Admin 2,090,250         2,153,630         2,186,735         2,256,209         2,328,954         -       -       -       -       -           

EBIT ب ائ األرباح فبل الفوائد والرصر 1,503,990         2,092,066         2,766,577         2,944,769         3,132,072         -       -       -       -       -           

Interest الفوائد 108,858             86,950               63,921               39,713               14,267               -       -       -       -       -           

EBT ائب األرباح قبل الرصر 1,395,132         2,005,116         2,702,657         2,905,056         3,117,805         -       -       -       -       -           

Tax ائب الرصر 313,905             451,151             608,098             653,638             701,506             -       -       -       -       -           

NET INCOME  الرب  ح أو الخسارة
ر

صاف 1,081,227         1,553,965         2,094,559         2,251,418         2,416,299         -       -       -       -       -           

Net Profit Margin  األرباح
ر

هامش صاف 9.02% 10.98% 12.69% 12.99% 13.27% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!



المؤشرات المالية للتدفقات المالية

Payback

Payback

34.80%

1,347,008

151%

40%

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 20.20%

Tax Rate ائب معدل الضر 22.50%

Exchange Rate ($) ($)سعر الضف  16.15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Initial Investment االستثمارات المبدئية (3,388,093)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 11,980,800 14,152,320 16,511,040 17,336,592 18,203,422 0 0 0 0 0

خصم المبيعات اآلجلة

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 8,386,560 9,906,624 11,557,728 12,135,614 12,742,395 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) (بدون الفوائد واالهالك)تكاليف إدارية /التكاليف الثابتة 1,772,000 1,835,380 1,901,735 1,971,209 2,043,954 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 537,075 537,075 537,075 537,075 537,075 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 1,285,165 1,873,241 2,514,502 2,692,694 2,879,997 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 313,905 451,151 608,098 653,638 701,506 0 0 0 0 0

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 971,260 1,422,090 1,906,405 2,039,056 2,178,491 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 (3,388,093) 971,260 1,422,090 1,906,405 2,039,056 2,178,491 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 971,260 2,393,350 4,299,755 6,338,811 8,517,303 8,517,303 8,517,303 8,517,303 8,517,303 8,517,303

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 808,037 984,279 1,097,746 976,813 868,227 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 808,037 1,792,316 2,890,061 3,866,874 4,735,101 4,735,101 4,735,101 4,735,101 4,735,101 4,735,101

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 34.80%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 1,347,008

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 151%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  40%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي
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