
وصف المشروع

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

دراسة جدوي مشروع تصنيع العصائر

صناعة العصائر تعد من أهم الصناعات الغذائية، وكثيرون هم من يستثمرون أموالهم في مشاريع تصنيع العصائر ويحققون ارباًحا 

. معقولة

.ويعد تصنيع العصائر شكل من أشكال حفظ الفواكهة والخضروات والحفاظ على الهدر منها

فالصناعة اآللية تعني االعتماد على التكنولوجيا الحديثة التي . التصنيع بشكل آلي من ضروريات نجاح مشروعات تصنيع العصائر حاليًا

.تضمن إنتاج كميات كبيرة خالل أزمنة قصيرة بأقل التكاليف وبأقل معدالت اإلهدار وأقل عدد من العمالة واألخطاء البشرية

أنت ايًضا . ”إذا ما تم االعتماد على خامات جيدة من األساس“فيما تكون المنتجات آمنة تماًما ومطابقة للمواصفات القياسية العالمية 

يمكنك االستثمار في مشروع مصنع عصائر آلي بالكامل تستطيع من خالله إنتاج كميات كبيرة بأقل التكاليف ومن خالله يمكنك تحقيق 

.ربح سنوي كبير

يجب على المستثمر هنا التعامل بحكمة وذكاء مع موسمية الخامات سواء بالتخزين أو بالتصنيع ثم التخزين كمنتج نهائى لإلستفادة 

.باألسعار التفضيلية للفواكهة فى مواسم معينة

.كما يجب التركيز على العمالء المستهدفين وفهم أزواقهم ورغباتهم مما سيؤثر على كميات اإلنتاج من األصناف المعينة

2019 (بالجنية)اإلستثمار األولي              1,593,800

حجم التجارة العالمية (HS)كود التجارة العالمية  أكبر الًمصدرين

$3,852,530,852 4200919 (2م)المساحة الطلوبة                        500

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

0.24678% 0.06694%

ً متاحة كليا
ً
متاحة جزئيا ً مدي إتاحة األصول محليا

منافسة كاملة نوع سوق المنتج النهائي

أكبر الًمستوردين

ً محلية جزئيا
ً
محلية جزئيا المواد الخام 

7 متوسط العمالة المطلوبة

متاحة مدي إتاحة مناطق صناعية 

متاح مدي إتاحة مراكز التدريب

افريقيا
متاحة مدي إتاحة التكنولوجي والصيانة

461 M نصف آلية طبيعة التكنولوجي

صادرات

$ متاحة محلياً ومستورد مدي توافر المواد الخام 

554 M

واردات منتج نهائي طبيعة الًمنتج

103020 (IDA)كود النشاط 

2009000000 (IDA)كود الُمنتج 

باإلخطار نوع الترخيص

2019

1,050

1,028

 M$

2,025

1,138 

967

M$

2,017

9,507,151 

(2,578,793)

6,928,358 
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:نبذة عامة عن نشاط المشروع- أوالً 

(ISIC4معيار )بيانات النشاط والُمنتج طبقاً لهيئة التنمية الصناعية 

الكود النشاط الرئيسي

1030 تجهيز و حفظ الفاكهة و الخضر

الكود النشاط الفرعي

103020 انتاج عصائر الفاكهة او الخضر

كود الُمنتج إسم الُمنتج

2009000000 عصائر طبيعيـة

باإلخطار نوع الترخيص

:نبذة عامة عن سوق منتجات المشروع- ثانياً 

العصائر: المنتج األساسي



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؟ 

 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؟ 

 و 2018بين عامي .  مليار دوالر14.9 األكثر تداواًل في العالم ، حيث بلغ إجمالي التجارة 233 هو المنتج رقم Fruit Juice كان 2019 فى العام 

٪ من 0.083تمثل التجارة في عصير الفاكهة .  مليار دوالر14.9 مليار دوالر إلى 16.4٪ ، من 9.04- ، انخفضت صادرات عصير الفاكهة بنسبة 2019

.إجمالي التجارة العالمية

صادرات

وبلجيكا  ( مليون دوالر853)وإسبانيا  ( مليون دوالر967)وألمانيا  ( مليار دوالر1.38)وهولندا  ( مليار دوالر2.25) ، كانت البرازيل 2019في عام 

.2019أكبر مصدري عصير الفاكهة في عام  ( مليون دوالر851)

الواردات

 ( مليار دوالر1.28)وألمانيا  ( مليار دوالر1.5)وهولندا  ( مليار دوالر2.17) ، كانت أكبر مستوردي عصير الفاكهة الواليات المتحدة 2019في عام 

.( مليار دوالر1.07)وبلجيكا  ( مليار دوالر1.11)وفرنسا 

التعرفة

.HS4 أدنى تعريفة باستخدام تصنيف المنتجات 85٪ ، مما يجعلها تحتل المرتبة 22.5 ، كان متوسط   التعريفة الجمركية على عصير الفاكهة 2018في عام 

وبليز  (٪58.2)وتركيا  (٪60)وأنغوال  (٪63.9)وإيران  (٪64.9)البلدان ذات الرسوم الجمركية األعلى على استيراد عصير الفاكهة هي قبرص 

.(٪0)والنرويج  (٪0)وسويسرا  (٪0)وسنغافورة  (٪0)وهونغ كونغ  (٪0)البلدان ذات التعريفات األدنى هي موريشيوس . (51.7٪)

تصنيف

.(PCI) في مؤشر تعقيد المنتجات 776يحتل عصير الفاكهة 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 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؟ 

 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؟ 



:الدراسة الفنية للمشروع- ثالثاً 
:منتجات المشروع

:المساحة والرسم التخطيطي للمشروع

:المواد األولية والهوالك للمشروع

الخامات األساسيّة

 الخامات المساعدة

:مراحل ودورة اإلنتاج و العمل للمشروع

 متر 1000يتطلب المشروع مساحة ال تقل عن 

الفاكهة

عصائر

المياة 

السكر 

مواد التعبئة 

مواد حافظة

 مؤشر /  - 

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

 مؤشر /  - 

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؟ 

BARGAINING POWER OF BUYERS

القوة التفاوضية للمشترين

BARGAINING POWER OF SUPPLIERS

القوة التفاوضية للموردين

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؟ 



استالم الخامات - 1

إستالم الخامات حسب طلبات الشراء ويجب فرز الفاكهة جيدا للتاكد من عدم وجود أي فاكهة تالفة ثم وضعها في المخزن في مكان مجهز جيدا بعيدا عن 

.الشمس و المياة ومطابق لمواصفات التخزين

غسيل الفاكهة - 3

تغسل الثمار أوال أو تنقع في حوض الغسيل االبتدائي مزود بمصدر مائي مستمر للسريان وكذلك الصرف بحيث يحتفظ بمستوي ثابت من الماء بداخل الحوض 

كافي إلزالة األتربة والتخلص من الملوثات المتعلقة بالثمار وقد يزود هذا الحوض بأنابيب تعطي هواء مضغوط لتحريك الماء والثمار للمساعدة في إزالة 

األتربة والمواد الملتصقة أو مصدر بخار لرفع درجة حرارة ماء الغسيل ثم تنقل الثمار بعد ذلك علي سير متحرك في بداية صالة اإلنتاج حيث يجري الفرز 

االبتدائي الستبعاد الثمار التالفة أو الغير ناضجة أو المصابة بإصابات كانت غير ظاهرة نتيجة وجود األتربة المزالة في حوض النقع وبعد الفرز االبتدائي 

. المشار إليه

:يتم الغسيل بإحدى الطرق اآلتية 

:الرشاشات 

حيث يسلط علي الثمار أثناء وجودها علي السير المتحرك رشاش من الماء العادي أو الساخن وعادة يتم التحكم في المسافة بين مصدر الماء والحصيرة 

المتحركة وفي ضغط الماء حسب نوع الثمار التي يتم غسلها فلو كانت من النوع الضعيف مثل الفراولة عمل علي تقليل اندفاع الماء وزيادة المسافة لتجنب 

. تجريح أو تهشيم الثمار والعكس مع الثمار الصلبة كالبرتقال والخوخ 

:اآلالت البرميلية

وتتكون من أسطوانه خشبية من الخشب تدور حول نفسها ومزودة من الداخل بأنابيب ماء ترسل رشاشا قويا علي الثمار التي تتحرك أثناء دوران األسطوانة 

.من أحد طرفيها إلي الطرف اآلخر وتستعمل هذه الطريقة في غسيل الثمار ذات القشور الثمينة مثل البرتقال 

التقشير وإزالة النواة - 4

وتؤثر هذه الخطوة علي المنتج من حيث الجودة وكذلك من الناحية االقتصادية فهناك طرق تقشير مختلفة مثل التقشير اليدوي إال أن نسبة الفاقد فيه كبيرة 

ويتم ببطئ ، أو طرق التقشير بالبخار أو الماء الساخن ثم التبريد المفاجئ أما في حالة الثمار الصلبة ذات الحجم المتجانس مثل البلح أو التفاح فيجري 

التقشير بالطرق الميكانيكية باستخدام حجر الكلربوراندام التي يجري التقشير عن طريق االحتكاك ويتم تقشير الثمار ذات القشرة الوبرية مثل الخوخ 

 دقائق ويجب الغسيل 3 إلي 2/1والمشمش وكذلك البرقوق بمحاليل ساخنة من الصودا الكاوية أو خليط منها مع كربونات الصوديوم وتبلغ مدة الغمر من 

الجيد بماء دافئ به أثار حامض المعادلة بقايا القلوي بعد إتمام التقشير

عصر الثمار - 5

تعتمد عملية العصر علي شكل الثمار وطبيعتها وبالتالي تتغير طبيعة آالت العصر وتصميمها من حيث النظام ووسائل العصر فيمكن استخدام درافيل دواره أو 

.الخ ... وسائل ضغط مع التحريك الدائري كما في حالة البرتقال 

اختيار الصنف أو النوع - 2

.بحيث إختيار النوع المناسب للعصر حيث تتوافر فيه الصفات المرغوبة من حيث الجودة ووفرة العصير باإلضافة إلي الطعم واللون والرائحة



التعبئة - 8

تتم التعبئة للشراب في زجاجات نظيفة ومعقمة حسب األحجام المحددة فى الخطة التسويقية لكل من شرائح السوق والعمالء المستهدفين

 

المعاينة والتخزين - 9

يتم معاينة الزجاجات قبل التخزين والتاكد من خلوها من اي عيوب صناعية  

التسويق  - 10

يتم التسويق المباشر من خالل ارسال مندوبين لتجار الجملة والسوبر ماركت ومحالت البقاله و الهايبر ماركت و الفنادق و المطاعم

والتسويق االلكترونى من خالل المواقع االلكترونية المخصصة ومنصات التواصل االجتماعى

اإلضافات - 7

. كجم ويتم إذابة الحامض في قليل من الماء الساخن ثم إضافته إلي الشراب والتقليب جيداً 1/ جم5-3يضاف حامض الستريك كما سبق ذكره بنسبة 

:(بنزوات الصوديوم)إضافة المادة الحافظة  – 

تضاف بنزوات الصوديوم بنسبة واحد في األلف وتتم إذابة البنزوات في قليل من الماء الساخن ثم تضاف للشراب وتمزج جيداً بالتقليب الجيد لضمان توزيعها 

. في جميع الشراب 

:تصفية الشراب  – 

يصفى الشراب وذلك للتخلص من الشوائب الدقيقة التي تتبقي من العمليات السابقة أو من الشوائب التي قد تكون بالسكر

تصفية العصير - 6

. يتم تصفية العصير داخل مصافي معدة لذلك لفصل األلياف عن العصير وإعداده للعمليات الالحقة 

:إضافة السكر - 

:تقدير وزن السكر  – 

جرام سكر لكل 1300-1100وغالبا يضاف % 60-55بعد تقدير وزن العصير يقدر وزن السكر الالزم إضافته لكمية العصير لرفع درجة تركيز السكر إلي 

. لتر عصير 

:طرق إضافة وإذابة السكر  – 

:الطريقة الباردة 

إال أن من عيوب .. يتم إذابة السكر في العصير البارد بدون استخدام الحرارة في اإلذابة ويضاف السكر تدريجيا مع التقليب المستمر حتى يتم ذوبان السكر 

. هذه الطريقة هي البطئ في الصناعة وحدوث ظاهرة الترويق وتغير اللون إذا طالت مدة تخزين الشراب 

:الطريقة الساخنة 

يتم فيها إذابة السكر في العصير مباشرة والتسخين إلي درجة الغليان مع إضافة السكر تدريجيا واستمرار التقليب وإزالة الريم المتكون أوال بأول ومن عيوب 

. هذه الطريقة حدوث تغيير في اللون واستمراره واكتساب الشراب رائحة السكر وفقد جزء من الفيتامينات 

:الطريقة النصف ساخنة 

السكر الالزم للماء المضاف ويضاف السكر +من وزن السكر الالزم والذي تم تقديره علي أساس وزن العصير % 25-20إذابة السكر في كمية الماء تعادل 

إلي الماء والتسخين علي النار حتى تمام الذوبان ثم تصفية المحلول السكري ويضاف للعصير وهو بارد ومن مميزات هذه الطريقة السرعة وقلة التكاليف 

.وعادة تستعمل هذه الطريقة في أنواع العصائر الثقيلة القوام مثل المانجو والمشمش 

الشحن والتوزيع  يتم الشحن والتوزيع فى سيارات صغيرة  - 11

التحصيل وخدمات ما بعد البيع - 12

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 

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

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                    -                                                                             

3                       

-                                                                             

اجهزة تكيف واجهزه كهربائيه اخرى

-                                                -                    

-                    

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

800,000                 800,000                                        

-                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

 االثاث المكتب                       3                                            5,000                   15,000

 اجهزة كمبيوتر                       3                                            5,000                   15,000

30,000                   10,000                                          

20,000                                          

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

-                         -                                                -                    -                                                                             

60,000                   

-                                                                             

االجمالىالقيمة للوحدة بالعملة المحليةالكمية(البند)إسم األصل  

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

-                                                                             

-                         -                                                -                    

-                         -                                                

-                                                                             

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    

-                                                                             

-                         -                                                

-                                                -                    -                                                                             

-                    

ماكينة تعبئة                       1                                        200,000                 200,000

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         

خط انتاج عصائر                       1                                        600,000                 600,000

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

-                         -                                                                             -                    -                                                



هيكل التمويل

اإلفتراضات الرئيسة

Loan Years5سنوات القرض

25,000                                          

100,000                 

مصروفات تأسيس                       1                   25,000

النسبة

20.20% Discount Rate

16.15

20.00% معدل الضرائب

5

Exchange Rate ($) ($)سعر الصرف 

Years

معدل الخصم

سنوات الدراسة

Tax Rate

-                    

-                    -                         -                                                

733,800                 125,000                                        

30% تمويل ذاتي            478,140

إحتياطيات                       1                                        100,000

رأس مال عامل                 608,800

-                                                                             

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%

1,115,660         

المتبقي للتمويل

1,593,800         100%

0%

0% -                    

70%

المبلغنوع التمويل

اإلستثمار المبدئي       1,593,800
-                         

نقدى  Collection Method طريقة التحصيل

5% Interest Rate معدل فائدة القرض 

0% -                    

-                    

-                    

-                    

تمويل بنكى 



قائمة الدخل

قائمة التدفقات النقدية

Discount Rate معدل الخصم 20.20%

Tax Rate ائب معدل الضر 20.00%

Exchange Rate ($) ($)سعر الضف  16.15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Initial Investment االستثمارات المبدئية (1,593,800)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 8,486,400 10,024,560 11,695,320 12,280,086 12,894,090 0 0 0 0 0

خصم المبيعات اآلجلة

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 6,489,600 7,665,840 8,943,480 9,390,654 9,860,187 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) (بدون الفوائد واالهالك)تكاليف إدارية /التكاليف الثابتة 816,000 834,300 853,305 873,046 893,556 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 252,647 252,647 252,647 252,647 252,647 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 928,153 1,271,773 1,645,888 1,763,739 1,887,701 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 197,418 268,204 350,893 376,741 403,927 0 0 0 0 0

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 730,735 1,003,570 1,294,995 1,386,999 1,483,774 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 (1,593,800) 730,735 1,003,570 1,294,995 1,386,999 1,483,774 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 730,735 1,734,305 3,029,300 4,416,299 5,900,073 5,900,073 5,900,073 5,900,073 5,900,073 5,900,073

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 607,933 694,606 745,684 664,444 591,351 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 607,933 1,302,539 2,048,223 2,712,666 3,304,018 3,304,018 3,304,018 3,304,018 3,304,018 3,304,018

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 56.89%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 1,710,218

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 270%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  107%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total Sales إجماىل المبيعات 8,486,400         10,024,560       11,695,320       12,280,086       12,894,090       -       -       -       -       -           

Total Cost of Goods Sold تكلفة الخامات 6,489,600         7,665,840         8,943,480         9,390,654         9,860,187         -       -       -       -       -           

Gross Profit مجمل الرب  ح 1,996,800         2,358,720         2,751,840         2,889,432         3,033,904         -       -       -       -       -           

Other operatings and Admin 

Depreciation الإلهالك 142,500             142,500             114,000             114,000             114,000             -       -       -       -       -           

Labours ور األج 156,000             163,800             171,990             180,590             189,619             -       -       -       -       -           

Electricity الكهرباء 160,000             163,200             166,464             169,793             173,189             -       -       -       -       -           

Water الماء 180,000             183,600             187,272             191,017             194,838             -       -       -       -       -           

Maintenance ة  صيانة وإصالحات دوري 40,000               42,000               44,100               46,305               48,620               -       -       -       -       -           

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

Factory Rent ايجار المصنع  160,000             160,000             160,000             160,000             160,000             -       -       -       -       -           

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

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

Total Other operatings and Admin 958,500             976,800             967,305             987,046             1,007,556         -       -       -       -       -           

EBIT ب ائ األرباح فبل الفوائد والرصر 1,038,300         1,381,920         1,784,535         1,902,386         2,026,348         -       -       -       -       -           

Interest الفوائد 51,208               40,902               30,069               18,682               6,712                 -       -       -       -       -           

EBT ائب األرباح قبل الرصر 987,092             1,341,018         1,754,466         1,883,704         2,019,636         -       -       -       -       -           

Tax ائب الرصر 197,418             268,204             350,893             376,741             403,927             -       -       -       -       -           

NET INCOME  الرب  ح أو الخسارة
ر

صاف 789,673             1,072,814         1,403,573         1,506,963         1,615,709         -       -       -       -       -           

Net Profit Margin  األرباح
ر

هامش صاف 9.31% 10.70% 12.00% 12.27% 12.53% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!



المؤشرات المالية للتدفقات المالية

Payback

Payback

56.89%

1,710,218

270%

107%

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 20.00%

Exchange Rate ($) ($)سعر الضف  16.15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Initial Investment االستثمارات المبدئية (1,593,800)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 8,486,400 10,024,560 11,695,320 12,280,086 12,894,090 0 0 0 0 0

خصم المبيعات اآلجلة

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 6,489,600 7,665,840 8,943,480 9,390,654 9,860,187 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) (بدون الفوائد واالهالك)تكاليف إدارية /التكاليف الثابتة 816,000 834,300 853,305 873,046 893,556 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 252,647 252,647 252,647 252,647 252,647 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 928,153 1,271,773 1,645,888 1,763,739 1,887,701 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 197,418 268,204 350,893 376,741 403,927 0 0 0 0 0

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 730,735 1,003,570 1,294,995 1,386,999 1,483,774 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 (1,593,800) 730,735 1,003,570 1,294,995 1,386,999 1,483,774 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 730,735 1,734,305 3,029,300 4,416,299 5,900,073 5,900,073 5,900,073 5,900,073 5,900,073 5,900,073

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 607,933 694,606 745,684 664,444 591,351 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 607,933 1,302,539 2,048,223 2,712,666 3,304,018 3,304,018 3,304,018 3,304,018 3,304,018 3,304,018

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 56.89%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 1,710,218

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 270%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  107%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي
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