
وصف المشروع

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

دراسة جدوي مشروع تصنيع ممحاة القلم

ممحاة القلم الرصاص هي احد المنتجات الهامة خصوصاً لالطفال فهي تمحو اي خطاً كتابي في ثوان قليلة وعلي الرغم من اهمية تلك 

 وهي االولي في افريقيا في استيراد ممحاة القلم 2019 مليون دوالر لعام 4.3الصناعة اال ان استيراد مصر من ممحاة القلم الرصاص 

الرصاص واصبحت اسعار ممحاة القلم مرتفعة في االًونة االخيرة نظراً للرسوم الجمركية المفروضة علي االدوات المكنلبة 

لذا فان البديل المحلي سوف يلقي االقبال الكبير علي الشراء نظراً الن العميل يبحث عن السعر القليل والجودة المرتفعة لذا نصيحتنا 

للعمالء هي االهتمام بالجودة ايضاً فاذا وجدت الجودة مرتفعة مقارنة بالمستورد والسعر المميز سوف تكون حققت اول خطوة لتحقيق 

مبيعات مرتفعة 

2019 (بالجنية)اإلستثمار األولي              2,243,733

حجم التجارة العالمية (HS)كود التجارة العالمية  أكبر الًمصدرين

$166,307,265 401692 (2م)المساحة الطلوبة                        500

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

0.03119% 2.62315%

ً متاحة كليا ً مدي إتاحة األصول محليا

منافسة كاملة نوع سوق المنتج النهائي

أكبر الًمستوردين

ً محلية جزئيا المواد الخام 

19 متوسط العمالة المطلوبة

متاحة مدي إتاحة مناطق صناعية 

متاح مدي إتاحة مراكز التدريب

افريقيا
متاحة مدي إتاحة التكنولوجي والصيانة

582K نصف آلية طبيعة التكنولوجي

صادرات

$ متاحة محلياً ومستورد مدي توافر المواد الخام 

16.8M

واردات منتج نهائي طبيعة الًمنتج

222050 (IDA)كود النشاط 

4016921000 (IDA)كود الُمنتج 

باإلخطار نوع الترخيص

2019

7

7

 M$

112

6 

4

M$

19

51,871 

166,307,265 

(4,310,615)
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:نبذة عامة عن نشاط المشروع- أوالً 

(ISIC4معيار )بيانات النشاط والُمنتج طبقاً لهيئة التنمية الصناعية 

الكود النشاط الرئيسي

2220 صنع المنتجات اللدائنية

الكود النشاط الفرعي

222050 صنع أدوات مكتبية و مدرسية من البالستيك

كود الُمنتج إسم الُمنتج

استيكه- ممحاه 

باإلخطار نوع الترخيص

:نبذة عامة عن سوق منتجات المشروع- ثانياً 

Hs code : 401692

 2018بين عامي .  مليون دوالر166 األكثر تداواًل في العالم ، بإجمالي تجارة بلغ 3778هي المنتج رقم  (المطاط المفلكن) ، كانت المحايات 2019في عام 

المطاط )تمثل التجارة في المحايات .  مليون دوالر166 مليون دوالر إلى 167٪ ، من 0.6-بنسبة  (المطاط المبركن) ، انخفضت صادرات المحايات 2019و 

.٪ من إجمالي التجارة العالمية0.00092 (المفلكن

صادرات

 مليون 4.29)، ألمانيا  ( مليون دوالر5.86)، تايبيه الصينية  ( مليون دوالر112)الصين  (المطاط المبركن) ، كانت أكبر مصدري المحايات 2019في عام 

(. مليون دوالر3.81)، واليابان (  مليون دوالر4.05)، المملكة المتحدة  (دوالر

الواردات

 7.38)وألمانيا  ( مليون دوالر7.9)والمكسيك  ( مليون دوالر19.4)الواليات المتحدة  (المطاط المبركن) ، كانت أكبر مستوردي المحايات 2019في عام 

(. مليون دوالر6.01)والمملكة المتحدة (  مليون دوالر6.85)وإندونيسيا  (مليون دوالر

التعريفة

. HS6 باستخدام تصنيف المنتجات 1809٪ ، مما يجعلها أقل تعريفة 11.6 (المطاط المفلكن) ، بلغ متوسط   التعريفة الجمركية للمحايات 2018في عام 

،  (٪30)، الرأس األخضر  (٪40.2)، جزر البهاما  (٪50)هي إيران  (المطاط المبركن)البلدان ذات الرسوم الجمركية األعلى على الواردات للمحايات 

.(٪0)، واليابان  (٪0)، هونغ كونغ  (٪0)، موريشيوس  (٪0)، موزمبيق  (٪0)البلدان ذات التعريفات األدنى هي أنغوال . (٪30)وسريالنكا 

تصنيف

.(PCI) في مؤشر تعقيد المنتج 924في المرتبة  (المطاط المبركن)المحايات 

وصف

في بيئة المدرسة العامة ، تُستخدم المحايات . موجودة في المدارس العامة وفي مصنع لصنع القلم الرصاص (المطاط المفلكن)االستخدامات الشائعة للمحايات 

.إلزالة األخطاء من العمل المكتوب

تصنيع ممحاة القلم: المنتج األساسي

4016921000



:الدراسة الفنية للمشروع- ثالثاً 
:منتجات المشروع

:المساحة والرسم التخطيطي للمشروع

مؤشر متوسط/ متوسط - هل الصناعة في بداية مراحل النمو؟ 

 متر500يتطلب المشروع مساحة ال تقل عن 

مؤشر متوسط/ نعم - هل يوجد عالقة قوية ألسعار البدائل لمنتج المشروع؟ مؤشر متوسط/ نعم - هل يوجد والء لعالمات تجارية مسيطرة على السوق؟ 

ممحاة القلم الرصاص

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 /  - 

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 هناك إختالفات كبيرة في جودة المنتجات؟ 

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 /  - 

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 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؟ 



:المواد األولية والهوالك للمشروع

الخامات األساسيّة

 الخامات المساعدة

:مراحل ودورة اإلنتاج و العمل للمشروع

.المطاط الصناعي 

وضع  كمية من المطاط في المطحنة / 1

يتم وضع المطاط في مطحنة حيث يمر المطاط بين بكرات كبيرة ساخنة ويتم اضافة كميات اخري من المنتجات القديمة العادة تدويرها بجانب المطاط بين 

البكرات الساخنة 

زيوت 

اصباغ 

مواد كيميائية

اضافة الزيت النباتي المفلكن / 3

يتم اضافة الزيت المعالج بالكبريت و يضاف الزيت النباتي العادي و يتم اضافة كربونات الكالسيوم 

اخراج العجين المطاطي / 4

 ساعة ليبرد 12حين يصبح  اللون والسمك مالئمين يتم اخراج العجين من بين البكرات الساخنة حيث يكون العجين ليناً نتيجة عملية الطحن حيث يترك لمدة 

العجين 

تقطيع المطاط الي مربعات كبيرة / 5

 كيلو جرامات وفقاً لسمك الممحاة التى طلبها العميل 8 الي 5حين يبرد المطاط يتم تقطيعه الي مربعات كبيرة حيث يكون وزنها من 

وضع المربعات في مكبس / 6

 درجة مئوية حيث تجعل الحرارة العالية المطاط 163يتم وضع المربعات في مكبس يعمل بالبخار لتنضج لمدة عشرون دقيقه وبمعدل درجة حرارة تصل الي 

اكثر قوة 

وضع المطاط في الماء البارد / 7

يتم وضع المطاط في الماء بعد ذلك اليقاف عملية المعالجة 

اضافة بعض المواد الكيميائية / 2

يتم اضافة الكبريت كعامل معالج ويتم اضافة الصبغه ويتم مزج الجميع بين البكرات الساخنة  ويتم االنتظار بين خمس وعشر دقائق  حيث يتماسك المزيج 

ويصبح مثل العجين القوى 



: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 

-                         -                                                -                    -                                                                             

3                       

-                                                                             

اجهزة تكيف واجهزه كهربائيه اخرى

-                                                -                    

-                    

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

1,185,000              1,185,000                                     

 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  

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    

-                                                                             

 ادوات وعدد أخرى                       1                                        400,000                 400,000

 خط انتاج ممحاة القلم                       1                                        785,000                 785,000

قطع مربعات المطاط الي قطع صغيرة / 8

في هذه المرحلة يتم تقطيع قطع المطاط الي مربعات صغيرة  حسب الشكل والحجم المتفق عليه مع العميل

مرحلة الطباعة / 9

في هذه المرحلة يتم الطباعة علي الممحاة اشكال كرتونية او بيانات عن الشركة حسب االتفاق مع العميل 

مرحلة التعبئة والتغليف / 10

في هذه المرحلة يتم تغليف كل ممحاة علي حدة وبعد ذلك يتم تجميع  

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

-                    

-                    -                         -                                                

988,733                 125,000                                        

30% تمويل ذاتي            673,120

إحتياطيات                       1                                        100,000

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

رأس مال عامل                 863,733

-                                                                             

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%

1,570,613         

المتبقي للتمويل

2,243,733         100%

0%

0% -                    

70%

المبلغنوع التمويل

اإلستثمار المبدئي       2,243,733
-                         

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 (2,243,733)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 6,489,600 7,665,840 8,943,480 9,390,654 9,860,187 0 0 0 0 0

خصم المبيعات اآلجلة

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 3,494,400 4,127,760 4,815,720 5,056,506 5,309,331 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) (بدون الفوائد واالهالك)تكاليف إدارية /التكاليف الثابتة 1,688,000 1,747,180 1,809,125 1,873,968 1,941,852 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 355,673 355,673 355,673 355,673 355,673 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 951,527 1,435,227 1,962,962 2,104,507 2,253,331 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 222,426 334,523 464,176 499,631 536,907 0 0 0 0 0

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 729,101 1,100,704 1,498,786 1,604,876 1,716,423 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 (2,243,733) 729,101 1,100,704 1,498,786 1,604,876 1,716,423 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 729,101 1,829,805 3,328,592 4,933,468 6,649,892 6,649,892 6,649,892 6,649,892 6,649,892 6,649,892

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 606,573 761,836 863,031 768,818 684,072 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 606,573 1,368,410 2,231,441 3,000,259 3,684,331 3,684,331 3,684,331 3,684,331 3,684,331 3,684,331

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 42.71%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 1,440,598

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 196%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  64%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total Sales إجماىل المبيعات 6,489,600         7,665,840         8,943,480         9,390,654         9,860,187         -       -       -       -       -           

Total Cost of Goods Sold تكلفة الخامات 3,494,400         4,127,760         4,815,720         5,056,506         5,309,331         -       -       -       -       -           

Gross Profit مجمل الرب  ح 2,995,200         3,538,080         4,127,760         4,334,148         4,550,855         -       -       -       -       -           

Other operatings and Admin 

Depreciation الإلهالك 246,550             246,550             213,300             213,300             213,300             -       -       -       -       -           

Labours ور األج 894,000             938,700             985,635             1,034,917         1,086,663         -       -       -       -       -           

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 1,934,550         1,993,730         2,022,425         2,087,268         2,155,152         -       -       -       -       -           

EBIT ب ائ األرباح فبل الفوائد والرصر 1,060,650         1,544,350         2,105,335         2,246,880         2,395,704         -       -       -       -       -           

Interest الفوائد 72,090               57,582               42,331               26,300               9,448                 -       -       -       -       -           

EBT ائب األرباح قبل الرصر 988,560             1,486,768         2,063,004         2,220,580         2,386,255         -       -       -       -       -           

Tax ائب الرصر 222,426             334,523             464,176             499,631             536,907             -       -       -       -       -           

NET INCOME  الرب  ح أو الخسارة
ر

صاف 766,134             1,152,245         1,598,828         1,720,950         1,849,348         -       -       -       -       -           

Net Profit Margin  األرباح
ر

هامش صاف 11.81% 15.03% 17.88% 18.33% 18.76% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!



المؤشرات المالية للتدفقات المالية

Payback

Payback

42.71%

1,440,598

196%

64%

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 (2,243,733)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 6,489,600 7,665,840 8,943,480 9,390,654 9,860,187 0 0 0 0 0

خصم المبيعات اآلجلة

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 3,494,400 4,127,760 4,815,720 5,056,506 5,309,331 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) (بدون الفوائد واالهالك)تكاليف إدارية /التكاليف الثابتة 1,688,000 1,747,180 1,809,125 1,873,968 1,941,852 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 355,673 355,673 355,673 355,673 355,673 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 951,527 1,435,227 1,962,962 2,104,507 2,253,331 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 222,426 334,523 464,176 499,631 536,907 0 0 0 0 0

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 729,101 1,100,704 1,498,786 1,604,876 1,716,423 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 (2,243,733) 729,101 1,100,704 1,498,786 1,604,876 1,716,423 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 729,101 1,829,805 3,328,592 4,933,468 6,649,892 6,649,892 6,649,892 6,649,892 6,649,892 6,649,892

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 606,573 761,836 863,031 768,818 684,072 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 606,573 1,368,410 2,231,441 3,000,259 3,684,331 3,684,331 3,684,331 3,684,331 3,684,331 3,684,331

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 42.71%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 1,440,598

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 196%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  64%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي
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