
وصف المشروع

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

دراسة جدوي مشروع تصنيع بسكويت ويفر

.الكثير من الناس تفكر فى البدء فى المشروعات التى ال تحتاج الى رأس مال كبير، والتى من خاللها تستطيع تحقيق أرباح

ويعتبر مشروع مصنع إنتاج البسكويت الويفر من مشروعات المنتجات الغذائية التى يوجد عليها طلب كبير فى األسواق، كما أنه من 

.المواد الغذائية التى يفضلها عدد كبير من الناس وخاصة األطفال

كما المغذيات التى لها العديد من الفوائد المختلفة للجسم، فهى تعطى الجسم الكثير من الطاقة التى يحتاجها، كما أنها تزيد من تنشيط 

.الخاليا واألنسجة مما يجعلها تقوى العضالت، وأيضا الحماية من األنيميا بسبب السعرات الحرارية الموجودة به، وغذاء مهم لالطفال

يعتبر هذا المشروع من المشروعات المهمة حيث أنها من المشاريع التى تحل مشكلة البطاله، حيث أنها توفر فرص عمل الى الشباب 

والخريجين، وايضا توفر فرص عمل الى كبار السن الذين مازالو لديهم قدرة على العمل وتحقيق األرباح، يجب األهتمام بالتسويق 

.لوجود منافسة عالية جدا كما يجب اإلهتمام بالجودة والتغليف ونوجيهة جزء من اإلنتاج للتصدير

2019 (بالجنية)اإلستثمار األولي              2,756,887

حجم التجارة العالمية (HS)كود التجارة العالمية  أكبر الًمصدرين

$12,710,818,670 190530 400 (2م)المساحة الطلوبة 

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

0.49919% 0.19931%

ً متاحة كليا ً مدي إتاحة األصول محليا

منافسة كاملة نوع سوق المنتج النهائي

أكبر الًمستوردين

ً محلية جزئيا المواد الخام 

8 متوسط العمالة المطلوبة

متاحة مدي إتاحة مناطق صناعية 

متاح مدي إتاحة مراكز التدريب

افريقيا
متاحة مدي إتاحة التكنولوجي والصيانة

200 M نصف آلية طبيعة التكنولوجي

صادرات

$ متاحة محلياً  مدي توافر المواد الخام 

548 M

واردات منتج نهائي طبيعة الًمنتج

107130 (IDA)كود النشاط 

1905310040 (IDA)كود الُمنتج 

باإلخطار نوع الترخيص

2019

812

731

 M$

1,013

882 

879

M$

2,000

63,451,048 

(25,334,263)

38,116,785 
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:نبذة عامة عن نشاط المشروع- أوالً 

(ISIC4معيار )بيانات النشاط والُمنتج طبقاً لهيئة التنمية الصناعية 

الكود النشاط الرئيسي

1071 صنع منتجات المخابز

الكود النشاط الفرعي

107130 “الجافة”ذلك من منتجات المخابز  صنع البقسماط والبسكويت بأنواعه وغ ب

كود الُمنتج إسم الُمنتج

1905310040 (جوفريت-ويفر)بسكويت رقائق

باإلخطار نوع الترخيص

:نبذة عامة عن سوق منتجات المشروع- ثانياً 

HS CODE 190531

بين .  مليار دوالر12.7 األكثر تداواًل في العالم ، حيث بلغ إجمالي التجارة 229 ، كان البسكويت الحلو والفطائر والويفر هو المنتج رقم 2019في عام 

تمثل التجارة .  مليار دوالر12.7 مليار دوالر إلى 12.8٪ ، من 0.6- ، انخفضت صادرات البسكويت الحلو والفطائر والويفر بنسبة 2019 و 2018عامي 

.٪ من إجمالي التجارة العالمية0.07في البسكويت الحلو والفطائر والويفر 

صادرات

 مليون 879)وهولندا  ( مليون دوالر882)وبولندا  ( مليار دوالر1.13) ، كانت أكبر مصدري البسكويت الحلو والفطائر والويفر هي ألمانيا 2019في عام 

(. مليون دوالر770)وبلجيكا (  مليون دوالر816)وإيطاليا  (دوالر

الواردات

 731)وألمانيا  ( مليون دوالر812)وفرنسا  ( مليار دوالر2) ، كانت أكبر مستوردي البسكويت الحلو والفطائر والويفر هي الواليات المتحدة 2019في عام 

(. مليون دوالر419)وهولندا (  مليون دوالر728)والمملكة المتحدة  (مليون دوالر

التعريفة

 في أدنى تعريفة باستخدام 80٪ ، مما يجعلها تحتل المرتبة 32.2 ، بلغ متوسط التعريفة الجمركية على البسكويت الحلو والفطائر والويفر 2018في عام 

.HS6تصنيف المنتجات 

تصنيف

.(PCI) في مؤشر تعقيد المنتجات 3518يحتل البسكويت الحلو والفطائر والويفر المرتبة 

بسكويت ويفر: 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؟ 

بسكويت ويفر بالكريمة

 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 500يتطلب المشروع مساحة ال تقل عن 

دقيق

لبن

سكر

استالم الخامات - 1

يجب فحص الخامات جيدا من أي تلف للحفاظ علي جودة المنتج و تخزينها في أماكن مخصصة بعيدا عن المياة و الشمس

كريمة 

مواد حافظة و تخمير

مواد تعبئة

خلط الخامات - 2

تتم تلك المرحلة من خالل طحن الدقيق مع الماء وبالتالي تبدأ ذراته في اإلنتفاخ ومن الممكن تقسيمه إلى ثالثة أنواع من خالل تحضير الكريمة ومن ثم البدأ 

.في العجين ويتم العجن مرة واحدة من خالل وضع كل المكونات داخل العجانة مع البدء في خلطهم معا

ومن الممكن تحضير العجين من خالل مرحلتين متتاليتين ويتم ذلك بوضع المواد الدسمة داخل العجانة مع إضافة السوائل إليه كالحليب والماء وبعد اإلنتهاء 

.من العجن معا يتم الرق من خالل إسطوانات تتسم بالسرعة الفائقة

كما يتم إستخدام قطاعات وقوالب مختلفة في األحجام والشكل حيث نجد منها ما هو عمودي ومنها ما هو أفقي مع أنواع أخرى يتم تحديدها من خالل العجينة 

.المرغوب تشكيلها كما نجد أنواع أخرى يطلق عليها القوالب الدوارة



خبيز البسكويت - 3

 دقيقة والتي تزداد وتنقص وفقا لحجم وسمك العجينة ويتم خبز تلك العجينة في حوالي 12 إلى 5تلك المرحلة تحتاج إلى وقت معين حوالي ما يقرب من 

 درجة مئوية وينتج عن ذلك ظهور سطح على كل قظعة من البسكويت من خالل قشرة ملونة تدل على حدوث عملية 250 و150درجة حرارة معينة تقع بين 

.التكرمل

 درجة وبالتالي الماء يتبخر مع البدء في التحلل وتختفي القشرة بشكل كامل 160بعد ذلك يتم دخول البسكويت في مرحلة الفرن مرة أخرى على درجة حرارة 

.نظرا لتعرضه للرطوبة

 درجة وفي تلك المرحلة يحدث عملية تبخر للماء بالكامل وبالتالي يحدث كرملة لكال من 350 إلى 250بعد ذلك ترتفع درجة حرارة الفرن حيث تصبح بين 

.السكر والنشا

. درجة وبالتالي يتشكل القشرة الملونة الموجود على سطحه وذلك نظرا لتعرض السكر لعملية التكرمل250 إلى 150تنخفض درجة الحرارة بين كال من 

التعبئة - 7

.وهي اخر مرحلة والتيتأتي بعد عملية التبريد وهي تلك التي تتطلب إستخدام مواد متخصصة والتي تمنع وصول الرطوبة إليها مثل ورق األلمنيوم

التسويق  - 8

يتم التسويق المباشر من خالل ارسال مندوبين لتجار الجملة والسوبر ماركت ومحالت الهدايا

والتسويق االلكترونى من خالل المواقع االلكترونية المخصصة ومنصات التواصل االجتماعى

التبريد - 5

.بعد ذلك يتم خروج البسكويت من الفرن وتكون درجة حرارته عالية لذلك يحتاج إلى التعرض لعملية التبريد من أجل أن يترطب قبل مرحلة التغليف والتعبئة

.ويتوقف ذلك على مدى سماكة حجمه وضخامتها% 7 و3.5وبالتالي يتم تعريضه لمراوح هوائية وبالتالي تصل درجة رطوبته إلى حوالي 

االختبار - 6

بعد االنتهاء من مرحلة التربيد يجب عمل اختبار للجودة

حشو الكريمة - 4

.وهو عبارة عن جهاز مزود بخزان يحتوي الكريم الذي يستخدم في طالء سطح بسكويت ويفر ويحافظ هذا الخزان على درجة حرارة الكريم

يتم الشحن والتوزيع فى سيارات صغيرة : الشحن والتوزيع  - 9

التحصيل وخدمات ما بعد البيع - 10

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 

هيكل التمويل

-                         -                                                -                    -                                                                             

25,000                                          

2                       

-                                                                             

اجهزة تكيف واجهزه كهربائيه اخرى

-                                                -                    

50,000                   

-                    

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

850,000                 850,000                                        

 االثاث المكتب                       2                                            5,000                   10,000

 اجهزة كمبيوتر                       2                                            5,000                   10,000

20,000                   10,000                                          

20,000                                          

-                         -                                                -                    -                                                                             

مصروفات تأسيس                       1                   25,000

-                    

-                         

-                         -                                                

1,866,887              75,000                                          

إحتياطيات                       1                                          50,000

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

رأس مال عامل              1,791,887

-                         -                                                -                    -                                                                             

40,000                   

-                                                                             

االجمالىالقيمة للوحدة بالعملة المحليةالكمية(البند)إسم األصل  

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                                                                             

اإلستثمار المبدئي       2,756,887
-                         

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    

-                                                                             

-                                                -                    -                                                                             

ماكينة تعبئة                       1                                        200,000                 200,000

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         

خط انتاج بسكويت ويفر                       1                                        650,000                 650,000

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

-                         -                                                                             -                    -                                                



اإلفتراضات الرئيسة

قائمة الدخل

Loan Years5سنوات القرض

النسبة

20.20% Discount Rate

16.15

20.00% معدل الضرائب

5

Exchange Rate ($) ($)سعر الصرف 

Years

معدل الخصم

سنوات الدراسة

Tax Rate

-                    

30% تمويل ذاتي            827,066

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%

1,929,821         

المتبقي للتمويل

2,756,887         100%

0%

0% -                    

70%

المبلغنوع التمويل

نقدى  Collection Method طريقة التحصيل

5% Interest Rate معدل فائدة القرض 

0% -                    

-                    

-                    

-                    

تمويل بنكى 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total Sales إجماىل المبيعات 12,579,840       14,859,936       17,336,592       18,203,422       19,113,593       -       -       -       -       -           

Total Cost of Goods Sold تكلفة الخامات 9,784,320         11,557,728       13,484,016       14,158,217       14,866,128       -       -       -       -       -           

Gross Profit مجمل الرب  ح 2,795,520         3,302,208         3,852,576         4,045,205         4,247,465         -       -       -       -       -           

Other operatings and Admin 

Depreciation الإلهالك 180,500             180,500             161,500             161,500             161,500             -       -       -       -       -           

Labours ور األج 282,000             296,100             310,905             326,450             342,773             -       -       -       -       -           

Electricity الكهرباء 180,000             183,600             187,272             191,017             194,838             -       -       -       -       -           

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 15,000               15,300               15,606               15,918               16,236               -       -       -       -       -           

Factory Rent ايجار المصنع  180,000             180,000             180,000             180,000             180,000             -       -       -       -       -           

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  50,000               52,500               55,125               57,881               60,775               -       -       -       -       -           

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

Total Other operatings and Admin 1,147,500         1,173,400         1,181,406         1,209,570         1,238,945         -       -       -       -       -           

EBIT ب ائ األرباح فبل الفوائد والرصر 1,648,020         2,128,808         2,671,170         2,835,635         3,008,520         -       -       -       -       -           

Interest الفوائد 88,578               70,751               52,012               32,315               11,609               -       -       -       -       -           

EBT ائب األرباح قبل الرصر 1,559,442         2,058,057         2,619,158         2,803,321         2,996,911         -       -       -       -       -           

Tax ائب الرصر 311,888             411,611             523,832             560,664             599,382             -       -       -       -       -           

NET INCOME  الرب  ح أو الخسارة
ر

صاف 1,247,554         1,646,446         2,095,326         2,242,657         2,397,529         -       -       -       -       -           

Net Profit Margin  األرباح
ر

هامش صاف 9.92% 11.08% 12.09% 12.32% 12.54% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!



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 (2,756,887)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 12,579,840 14,859,936 17,336,592 18,203,422 19,113,593 0 0 0 0 0

خصم المبيعات اآلجلة

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 9,784,320 11,557,728 13,484,016 14,158,217 14,866,128 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) (بدون الفوائد واالهالك)تكاليف إدارية /التكاليف الثابتة 967,000 992,900 1,019,906 1,048,070 1,077,445 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 437,017 437,017 437,017 437,017 437,017 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 1,391,503 1,872,291 2,395,653 2,560,118 2,733,003 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 311,888 411,611 523,832 560,664 599,382 0 0 0 0 0

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 1,079,614 1,460,679 1,871,821 1,999,454 2,133,621 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 (2,756,887) 1,079,614 1,460,679 1,871,821 1,999,454 2,133,621 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 1,079,614 2,540,294 4,412,115 6,411,569 8,545,190 8,545,190 8,545,190 8,545,190 8,545,190 8,545,190

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 898,182 1,010,988 1,077,832 957,841 850,345 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 898,182 1,909,170 2,987,001 3,944,843 4,795,187 4,795,187 4,795,187 4,795,187 4,795,187 4,795,187

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 46.63%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 2,038,301

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 210%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  74%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total Sales إجماىل المبيعات 12,579,840       14,859,936       17,336,592       18,203,422       19,113,593       -       -       -       -       -           

Total Cost of Goods Sold تكلفة الخامات 9,784,320         11,557,728       13,484,016       14,158,217       14,866,128       -       -       -       -       -           

Gross Profit مجمل الرب  ح 2,795,520         3,302,208         3,852,576         4,045,205         4,247,465         -       -       -       -       -           

Other operatings and Admin 

Depreciation الإلهالك 180,500             180,500             161,500             161,500             161,500             -       -       -       -       -           

Labours ور األج 282,000             296,100             310,905             326,450             342,773             -       -       -       -       -           

Electricity الكهرباء 180,000             183,600             187,272             191,017             194,838             -       -       -       -       -           

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 15,000               15,300               15,606               15,918               16,236               -       -       -       -       -           

Factory Rent ايجار المصنع  180,000             180,000             180,000             180,000             180,000             -       -       -       -       -           

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  50,000               52,500               55,125               57,881               60,775               -       -       -       -       -           

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

Total Other operatings and Admin 1,147,500         1,173,400         1,181,406         1,209,570         1,238,945         -       -       -       -       -           

EBIT ب ائ األرباح فبل الفوائد والرصر 1,648,020         2,128,808         2,671,170         2,835,635         3,008,520         -       -       -       -       -           

Interest الفوائد 88,578               70,751               52,012               32,315               11,609               -       -       -       -       -           

EBT ائب األرباح قبل الرصر 1,559,442         2,058,057         2,619,158         2,803,321         2,996,911         -       -       -       -       -           

Tax ائب الرصر 311,888             411,611             523,832             560,664             599,382             -       -       -       -       -           

NET INCOME  الرب  ح أو الخسارة
ر

صاف 1,247,554         1,646,446         2,095,326         2,242,657         2,397,529         -       -       -       -       -           

Net Profit Margin  األرباح
ر

هامش صاف 9.92% 11.08% 12.09% 12.32% 12.54% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!



المؤشرات المالية للتدفقات المالية

Payback

Payback

46.63%

2,038,301

210%

74%

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 (2,756,887)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 12,579,840 14,859,936 17,336,592 18,203,422 19,113,593 0 0 0 0 0

خصم المبيعات اآلجلة

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 9,784,320 11,557,728 13,484,016 14,158,217 14,866,128 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) (بدون الفوائد واالهالك)تكاليف إدارية /التكاليف الثابتة 967,000 992,900 1,019,906 1,048,070 1,077,445 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 437,017 437,017 437,017 437,017 437,017 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 1,391,503 1,872,291 2,395,653 2,560,118 2,733,003 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 311,888 411,611 523,832 560,664 599,382 0 0 0 0 0

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 1,079,614 1,460,679 1,871,821 1,999,454 2,133,621 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 (2,756,887) 1,079,614 1,460,679 1,871,821 1,999,454 2,133,621 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 1,079,614 2,540,294 4,412,115 6,411,569 8,545,190 8,545,190 8,545,190 8,545,190 8,545,190 8,545,190

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 898,182 1,010,988 1,077,832 957,841 850,345 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 898,182 1,909,170 2,987,001 3,944,843 4,795,187 4,795,187 4,795,187 4,795,187 4,795,187 4,795,187

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 46.63%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 2,038,301

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 210%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  74%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي
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