
وصف المشروع

دراسة جدوي مشروع الخشب البالستيكي

هذا المشروع يقوم بتصنيع جميع المنتجات التي تعتمد على الخشب البالستيكي بالمقاسات المتنوعة، عن طريق األلياف الطبيعية المصنوعة من األخشاب، 

والتي يتم عالجها وتجهيزها حتى نحصل منها على المنتجات المختلفة والمبتكرة، وهذه المنتجات تتمكن من مقاومة أشعة الشمس باإلضافة إلى أنها تتميز 

.بالخفة والمتانة والقوة

هو تخليق مادة جديدة تقاوم العيوب األساسية للخشب وذلك بتحويل جميع المواد الخشبية إلي بودرة وتحويل جميع المواد البالستيكية إلي بودرة ثم خلط هذه 

المواد مع المواد المساعدة داخل خالطة عمالقة وقوية وبعد ذلك نأخذ هذا المخلوط ونضعه داخل ماكينة قوية ومع التسخين والمواد المساعدة يصبح هذا 

.علي حسب الحاجة ( extrusion )أو سحبه  ( Molds )في قوالب  ( injection molding )المخلوط متجانس يتم حقنه 

مميزات المنتج الجديد

:-أوال 

ومع االختبارات تبين أنه أقوي من الخشب بخمس مرات باإلضافة إلي خلوه من عيوب الخشب الطبيعية مثل العقدة والتقوس وغيرها : الصالبة الشديدة 

باإلضافة إال أن ألياف النسيج الجديد ألياف شبكية تعطيه قوة ومتانة وليست ألياف طولية مثل الخشب

:-ثانيا 

الن مغطي بطبقة بالستيكية وغير قابل للتمد واالنكماش حسب االختبارات المعملية ولذلك فهو مثالي للمنجعات السياحية والمناطق القريبة : مقاومته للماء 

من البحر والمسطحات المائية وأبواب الحمامات وغيرها

:-ثالثا 

ومنها النمل األبيض واألرضة وجميع القوارض: مقاومته لألفات الطبيعية 

:-رابعا 

 )ها في قوالب ( injection molding )ها أو حقن ( extrusion )سهولة التشكيل لهذه المواد الجديدة حسب الحاجة وذلك عن طريق سحب 

Molds )

:-خامسا 

.سهولة التلوين لهذه المادة حسب األلوان المختارة وبالنسب المحددة 

وع إضغط هنا وع والإلطالع عىل كافة أقسامه ومشاهدة الفيديوهات وقراءة المقاالت المتعلقة بالمشر للدخول للمشر
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:نبذة عامة عن نشاط المشروع- أوالً 

(ISIC4معيار )بيانات النشاط والُمنتج طبقاً لهيئة التنمية الصناعية 

الكود النشاط الرئيسي

1621 صنع رقائق من قشرة الخشب و االلواح المصنوعة من الخشب

الكود النشاط الفرعي

162120 wpcصنع الواح و بروفيالت خشب بالستيكي 

كود الُمنتج إسم الُمنتج

4410100502  PVC مغطاة MDF بروفيالت 

باإلخطار نوع الترخيص

:نبذة عامة عن سوق منتجات المشروع- ثانياً 

الخشب البالستيكي: المنتج األساسي

2019 (بالجنية)اإلستثمار األولي              2,341,327

حجم التجارة العالمية (HS)كود التجارة العالمية  أكبر الًمصدرين

$7,912,388,131 441010 (2م)المساحة الطلوبة                     1,000

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

0.01344% 0.09070%

ً متاحة كليا
ً
متاحة جزئيا ً مدي إتاحة األصول محليا

منافسة كاملة نوع سوق المنتج النهائي

أكبر الًمستوردين

ً محلية جزئيا
ً
محلية جزئيا المواد الخام 

16 متوسط العمالة المطلوبة

متاحة مدي إتاحة مناطق صناعية 

متاح مدي إتاحة مراكز التدريب

افريقيا
متاحة مدي إتاحة التكنولوجي والصيانة

42.9 M نصف آلية طبيعة التكنولوجي

صادرات

$ متاحة محلياً ومستورد مدي توافر المواد الخام 

145 M

واردات منتج نهائي طبيعة الًمنتج

162120 (IDA)كود النشاط 

4410100502 (IDA)كود الُمنتج 

باإلخطار نوع الترخيص

2019

727

368

 M$

1,042

721 

676

M$

1,042

1,063,325 
7,176,272 

(6,112,947)

                             

                           



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؟ 

 مؤشر /  - 

مؤشر جيد/ ال - هل النسب السوقية للموردين كبيرة؟  مؤشر متوسط/ ال - هل هناك حصص كبيرة لمنافسين بعينهم؟ 

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 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؟ 

 7.85 في قائمة أكثر المنتجات تداواًل في العالم ، حيث بلغ إجمالي التجارة 396 ، احتل لوح الخشب الحبيبي المرتبة 2019 في عام 

 مليار 7.85 مليار دوالر إلى 9.1٪ ، من 13.7- ، انخفضت صادرات الخشب الحبيبي بنسبة 2019 و 2018بين عامي . مليار دوالر

.٪ من إجمالي التجارة العالمية0.043تمثل التجارة في ألواح الخشب الحبيبي . دوالر

:الصادرات

 مليون 422)ورومانيا  ( مليون دوالر676)وألمانيا  ( مليون دوالر721)والنمسا  ( مليار دوالر1.42) ، كانت كندا 2019 في عام 

.2019في عام : أكبر مصدري ألواح الخشب الحبيبي الصادرات(  مليون دوالر368)وروسيا  (دوالر

:الواردات

 مليون 727)، وألمانيا  ( مليار دوالر1.42) ، كانت أكبر مستوردي ألواح الخشب الحبيبي هي الواليات المتحدة 2019 في عام 

(. مليون دوالر273)، والمملكة المتحدة (  مليون دوالر279)، وفرنسا (  مليون دوالر368)، وبولندا  (دوالر

:التعريفات

 أدنى تعريفة باستخدام تصنيف 3560٪ ، مما يجعلها 6.06 ، كان متوسط التعريفة على ألواح الخشب الحبيبي 2018 في عام 

.HS6المنتجات 

:الترتيب

.(PCI) في مؤشر تعقيد المنتجات 2271 مرتبة ألواح الخشب الحبيبي في المرتبة 

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 /  - 

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 متوسط/ نعم - هل يوجد عالقة قوية ألسعار البدائل لمنتج المشروع؟ مؤشر متوسط/ نعم - 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

BARGAINING POWER OF BUYERS

القوة التفاوضية للمشترين

BARGAINING POWER OF SUPPLIERS

القوة التفاوضية للموردين

مؤشر جيد/ ال - هل لبدائل الخامات األولية تأثير كبير على جودة المنتجات؟ 

مؤشر متوسط/ متوسط - هل هناك إختالفات كبيرة في جودة المنتجات؟ 

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 /  - 

الواح الخشب البالستيكي

مواد كميائية 

كراتين

األلوان

الخشب 

البالستيك

استالم الخامات - 1

يتم شراء الخشب و البالستيك و المواد الكميائية من تجار الجملة و االتفاق معهم علي توريد الخامات كل شهر اليك ثم تخزينها في أماكن جافة بعيدة عن 

المياه و الشمس

( متر مربع 1000 )يتطلب المشروع مساحة ال تقل عن 



التشكيل - 7

وفى هذه المرحلة هى مرحلة النهائيه ومن الممكن ان يتم انشاء المصنع على هذه المرحلة فقط اذا موجود الخامة تباع جاهز فيتم وضع الخامة فى الفيدر 

مباشره

وبعد ذلك يمر على االسكروه والفرن وبعد ذلك الى االسطمبه لتشكيل الشكل المراد ثم على حمام الفكيوم والتبريد وبعد ذلك الى الجرار ثم المنشار واخيرا الى 

. الحامل

screw feeder

conical twin screw extruder

mould

vacuum calibration platform

haul off/ cutter

tipping table 

الشحن والتوزيع – 8

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

الكسارة - 2

يتم دخول الخشب في كسارة لتكسيره وتقطيعه الى جزيئات صغيرة وغير متناسقة 

pp /pe او الـــ pvcوكذلك الــ

 فيرجن ال يتم وضعه فى الكسارةpvc or pp / peولكن في حالة استخدام 

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

طحن الخامات - 3

 ال يدخل فى هذه المرحلةpp/pe ولكن فى الـــpvc وذلك لطحنه وجعله بودرة وكذلك الـــmillerبعد مرحلة الكسارة يتم مرور الخشب الى مرحلة الـــ 

التخلص من الرطوبة - 4

 للتخلص من الرطوبه والحفاظ على المنتج بكامل جودته والثبات على الجوده dryer unitبعد المرحلتين السابقتين يتم مرور بودرة الخشب الى الــ

.المطلوبة 

خلط الخامات - 5

وفي هذه المرحلة يتم وضع الخامات جميعها فى الخالط ولكن بنسب معينه لكل شركه على حسب نسبتها وعلى حسب جودتها المطلوبة

التحبيب - 6

وفي هذه المرحلة يتم وضع الخامة بعد خلطها وذلك لعملية التحبيب والتكوير 

 pvc عن الــ pp/peوهذه المرحلة مهم جدا لخامه الـــ

 pp/peويرجع ذلك الن التشكيل الــ

single screw extruder

 pvc الــ 



: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 
االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

-                         -                                                                             -                    -                                                

-                                                                             -                    -                                                -                         

1,615,000              1,615,000                                     1                       

 خط انتاج الخشب البالستيكي

ماكينة طن وفرم األخشاب + ماكينة لتقطيع األخشاب إلى قطع صغيرة

+ خالط كهربائي+ ماكنية تقطيع الكتل البالستيكية+ إلى قطع صغيرة 

ماكينة سحب + خزان مياه مع مبرد+ ماكينة غسل البالستيك

.”ماكينة حقن+ قوالب بأحجام مختلفة+ كومبروسر +

-                                                -                    -                                                                             

-                    

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    

-                                                                             

-                         -                                                

-                                                                             

االجمالىالقيمة للوحدة بالعملة المحليةالكمية(البند)إسم األصل  

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

-                                                                             

-                         -                                                -                    

-                         -                                                

-                                                                             

-                         

-                         -                                                -                    -                                                                             

68,000                   17,000                                          

-                         -                                                -                    -                                                                             

 االثاث المكتب                       4                                            5,000                   20,000

 اجهزة كمبيوتر                       4                                            5,000                   20,000

28,000                   7,000                                            4                       

-                                                                             

اجهزة تكيف واجهزه كهربائيه اخرى

-                                                -                    

-                    

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

1,615,000              1,615,000                                     

-                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             



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

هيكل التمويل

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 المعدات  (متناقص)% 8 مليار جنيه من خالل البنوك بسعر عائد سنوي 100وحتى مليار جنية، بإتاحة مبلغ 

.(تمويالت رأسمالية)أو خطوط االنتاج 

0%

0%

1,638,929         

المتبقي للتمويل

2,341,327         100%

0%

0% -                    

70%

المبلغنوع التمويل

اإلستثمار المبدئي       2,341,327
-                         

-                         -                                                

658,327                 225,000                                        

30% تمويل ذاتي            702,398

إحتياطيات                       1                                        200,000

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  
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قائمة الدخل

قائمة التدفقات النقدية

Discount Rate معدل الخصم 17.40%

Tax Rate ائب معدل الضر 20.40%

Exchange Rate ($) ($)سعر الضف  16.15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Initial Investment االستثمارات المبدئية (2,341,327)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 6,739,200 7,076,160 8,255,520 8,668,296 9,101,711 0 0 0 0 0

خصم المبيعات اآلجلة

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 3,791,923 3,981,519 4,645,106 4,877,361 5,121,229 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) (بدون الفوائد واالهالك)تكاليف إدارية /التكاليف الثابتة 1,408,000 1,450,700 1,495,301 1,541,893 1,590,572 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 371,143 371,143 371,143 371,143 371,143 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 1,168,133 1,272,797 1,743,970 1,877,898 2,018,766 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 229,480 253,920 359,875 390,609 422,933 0 0 0 0 0

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 938,654 1,018,878 1,384,095 1,487,290 1,595,833 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 (2,341,327) 938,654 1,018,878 1,384,095 1,487,290 1,595,833 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 938,654 1,957,531 3,341,627 4,828,916 6,424,750 6,424,750 6,424,750 6,424,750 6,424,750 6,424,750

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 799,535 739,241 855,385 782,930 715,562 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 799,535 1,538,775 2,394,160 3,177,091 3,892,653 3,892,653 3,892,653 3,892,653 3,892,653 3,892,653

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 40.84%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 1,551,326

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 174%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  66%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total Sales إجماىل المبيعات 6,739,200         7,076,160         8,255,520         8,668,296         9,101,711         -       -       -       -       -           

Total Cost of Goods Sold تكلفة الخامات 3,791,923         3,981,519         4,645,106         4,877,361         5,121,229         -       -       -       -       -           

Gross Profit مجمل الرب  ح 2,947,277         3,094,641         3,610,414         3,790,935         3,980,482         -       -       -       -       -           

Other operatings and Admin 

Depreciation الإلهالك 339,150             339,150             306,850             306,850             306,850             -       -       -       -       -           

Labours ور األج 618,000             648,900             681,345             715,412             751,183             -       -       -       -       -           

Electricity الكهرباء 260,000             265,200             270,504             275,914             281,432             -       -       -       -       -           

Water الماء 120,000             122,400             124,848             127,345             129,892             -       -       -       -       -           

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

Stationary ة أدوات مكتبية وإداري 10,000               10,200               10,404               10,612               10,824               -       -       -       -       -           

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

Marketing كة وقع للشر اية وم تسويق ودع 60,000               60,000               60,000               60,000               60,000               -       -       -       -       -           

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

Shipping Aand Transportations نقل وشحن  20,000               21,000               22,050               23,153               24,310               -       -       -       -       -           

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

Total Other operatings and Admin 1,747,150         1,789,850         1,802,151         1,848,743         1,897,422         -       -       -       -       -           

EBIT ب ائ األرباح فبل الفوائد والرصر 1,200,127         1,304,791         1,808,263         1,942,191         2,083,060         -       -       -       -       -           

Interest الفوائد 75,226               60,086               44,172               27,444               9,859                 -       -       -       -       -           

EBT ائب األرباح قبل الرصر 1,124,901         1,244,704         1,764,091         1,914,748         2,073,200         -       -       -       -       -           

Tax ائب الرصر 229,480             253,920             359,875             390,609             422,933             -       -       -       -       -           

NET INCOME  الرب  ح أو الخسارة
ر

صاف 895,421             990,785             1,404,216         1,524,139         1,650,267         -       -       -       -       -           

Net Profit Margin  األرباح
ر

هامش صاف 13.29% 14.00% 17.01% 17.58% 18.13% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!



المؤشرات المالية للتدفقات المالية

Payback

Payback

40.84%

1,551,326

174%

66%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 17.40%

Tax Rate ائب معدل الضر 20.40%

Exchange Rate ($) ($)سعر الضف  16.15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Initial Investment االستثمارات المبدئية (2,341,327)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 6,739,200 7,076,160 8,255,520 8,668,296 9,101,711 0 0 0 0 0

خصم المبيعات اآلجلة

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 3,791,923 3,981,519 4,645,106 4,877,361 5,121,229 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) (بدون الفوائد واالهالك)تكاليف إدارية /التكاليف الثابتة 1,408,000 1,450,700 1,495,301 1,541,893 1,590,572 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 371,143 371,143 371,143 371,143 371,143 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 1,168,133 1,272,797 1,743,970 1,877,898 2,018,766 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 229,480 253,920 359,875 390,609 422,933 0 0 0 0 0

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 938,654 1,018,878 1,384,095 1,487,290 1,595,833 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 (2,341,327) 938,654 1,018,878 1,384,095 1,487,290 1,595,833 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 938,654 1,957,531 3,341,627 4,828,916 6,424,750 6,424,750 6,424,750 6,424,750 6,424,750 6,424,750

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 799,535 739,241 855,385 782,930 715,562 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 799,535 1,538,775 2,394,160 3,177,091 3,892,653 3,892,653 3,892,653 3,892,653 3,892,653 3,892,653

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 40.84%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 1,551,326

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 174%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  66%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي

http://smesworld.com/enterprises/view/37
http://smesworld.com/enterprises/view/37
http://smesworld.com/enterprises/view/37
http://smesworld.com/enterprises/view/37
http://smesworld.com/enterprises/view/37
http://smesworld.com/enterprises/view/37
http://smesworld.com/enterprises/view/37
http://smesworld.com/enterprises/view/37
http://smesworld.com/enterprises/view/37
http://smesworld.com/enterprises/view/37

