
وصف المشروع

:نبذة عامة عن نشاط المشروع- أوالً 

(ISIC4معيار )بيانات النشاط والُمنتج طبقاً لهيئة التنمية الصناعية 

دراسة جدوي مشروع تصنيع المحركات الكهربائية

المحركات الكهربائيه هي نوع من انواع االجهزه حيث تحول الطاقة الكهربائيه الي طاقة حركية وهي دائماً ماتعتمد علي الظواهر 

الكهرومغناطيسية وتقوم المحركات الكهربائيه بتطوير عزمها الميكانيكي الي طاقة التفاعل الذي يتم بين الموصالت الحاملة للتيار في 

اتجاه ذو زاوية قائمة علي مجال مغناطيسي 

وتهدف الدراسة الي انشاء مصنع وتجميع محركات التيار الكهربائي وهذا المشروع يعتبر من المشروعات الهامة نظراً الن المحركات 

اصبحت تدخل معظم االشياء التى تعمل بالكهرباء ودائماً ما يتم استيرادها من الخارج  لذا فإن انشاء مصنع للمحركات الكهربائيه في 

مصر سيفتح المجال للمستثمر للتنافس مع المنتجات المستوردة اذا كانت الجودة متقاربة او اعلي  والسعر اقل من المستورد 

ومن الضروري االهتمام بالتسويق وان تقوم بتعيين ادارة محترفة في التسويق وذلك للوصول الكبر عدد من العمالء المستهدفين 

تصنيع المحركات الكهربائية: المنتج األساسي

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

2020 (بالجنية)اإلستثمار األولي              6,576,333

حجم التجارة العالمية (HS)كود التجارة العالمية  أكبر الًمصدرين

850110 (2م)المساحة الطلوبة                     1,000

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

0.00601% 0.18894%

ً متاحة كليا ً مدي إتاحة األصول محليا

منافسة كاملة نوع سوق المنتج النهائي

أكبر الًمستوردين

ً محلية جزئيا المواد الخام 

32 متوسط العمالة المطلوبة

متاحة مدي إتاحة مناطق صناعية 

متاح مدي إتاحة مراكز التدريب

افريقيا
متاحة مدي إتاحة التكنولوجي والصيانة

نصف آلية طبيعة التكنولوجي

صادرات

$ متاحة محلياً ومستورد مدي توافر المواد الخام 

واردات منتج نهائي طبيعة الًمنتج

271020 (IDA)كود النشاط 

8501100010 (IDA)كود الُمنتج 

باإلخطار نوع الترخيص

2019

1,180

934

 M$

3,270

1,300 

1,008

M$

1,900

$13,491,203,633

810,983 

(25,490,558) (24,679,575)
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الكود النشاط الرئيسي

2710 صنع المحركات والمولدات و المحوالت الكهربائية واجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها 

الكود النشاط الفرعي

271020 صنع محركات الديزل ومولدات الكهرباء 

كود الُمنتج إسم الُمنتج

8501100010 محركات كهربائية لالجهزة المنزلية 

باإلخطار نوع الترخيص

:نبذة عامة عن سوق منتجات المشروع- ثانياً 

HS CODE 850110

 12.5 األكثر تداواًل في العالم ، حيث بلغ إجمالي التجارة 222 واط هي المنتج رقم 37.5<  ، كانت المحركات الكهربائية التي يبلغ إنتاجها2020في عام 

 مليار 13.4٪ ، من 6.61- واط بنسبة 37.5 ، انخفضت صادرات المحركات الكهربائية التي يبلغ إنتاجها أقل من 2020 و 2019بين عامي . مليار دوالر

.٪ من إجمالي التجارة العالمية0.074 واط 37.5>تمثل التجارة في المحركات الكهربائية التي يبلغ إنتاجها .  مليار دوالر12.5دوالر إلى 

صادرات

والمكسيك  ( مليون دوالر652)واليابان  ( مليار دوالر1.08)وسويسرا  ( مليار دوالر1.3)وألمانيا  ( مليار دوالر3.27) ، كانت الصين 2020في عام 

. واط37.5أكبر مصدري المحركات الكهربائية التي يبلغ إنتاجها  ( مليون دوالر614)

الواردات

 مليون 744)وكوريا الجنوبية  ( مليون دوالر934)والصين  ( مليار دوالر1.18)وألمانيا  ( مليار دوالر1.9) ، كانت الواليات المتحدة 2020في عام 

. واط37.5>أكبر مستوردي المحركات الكهربائية بإنتاج (  مليون دوالر685)وهونغ كونغ  (دوالر

التعريفة

 أدنى تعريفة باستخدام تصنيف 3262٪ ، مما يجعلها 6.97 واط 37.5 ، كان متوسط   تعريفة المحركات الكهربائية التي يبلغ إنتاجها أقل من 2018في عام 

.HS6المنتجات 

، جزر المالديف  (٪40.2) واط هي جزر البهاما 37.5البلدان ذات الرسوم الجمركية األعلى على الواردات للمحركات الكهربائية التي يبلغ إنتاجها أقل من 

وتنزانيا  (٪0)ورواندا  (٪0)وموريشيوس  (٪0)وكينيا  (٪0)البلدان ذات التعريفات األدنى هي أنغوال . (٪25)، وبرمودا  (٪28.3)، إيران  (34.2٪)

(0٪).

تصنيف

.(PCI) في مؤشر تعقيد المنتج 1781 واط المرتبة 37.5>تحتل المحركات الكهربائية ذات الخرج 

وصف

تستخدم األجهزة الصغيرة مثل آالت القهوة واألفران والمكاوي . يقتصر عدد التطبيقات الخاصة بمحركات هذا اإلخراج عمليا على األجهزة الصغيرة في المنزل

 واط في جمل قليلة؟ يتم استخدام 37.5< ما هي االستخدامات الشائعة للمحركات الكهربائية ذات الخرج. والبطانيات الكهربائية محركات من هذا اإلخراج

تُستخدم المحركات الكهربائية لهذا الناتج عادةً في معدات البناء ، ومعدات تجهيز األغذية ، ومعدات التعدين ، ودفع . غالبية محركات هذا اإلخراج في اآلالت

.السفن



:الدراسة الفنية للمشروع- ثالثاً 
:منتجات المشروع

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؟ 

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؟ 

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 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 /  - 

محركات كهربائية 

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؟ 



:المساحة والرسم التخطيطي للمشروع

:المواد األولية والهوالك للمشروع

الخامات األساسيّة

 الخامات المساعدة

:مراحل ودورة اإلنتاج و العمل للمشروع

ربط االسالك النحاسية و ادخال االسالك النحاسية في الثقوب/2

يتم ربط كل مجموعة من االسالك النحاسية لضمان عدم تفككها و يتم ادخال كل مجموعة مربوطة من االسالك النحاسية في الثقوب ويتم تغطية كل مجموعة 

من النحاس من الزجاج العازل وعزل االسالك النحاسية التى خارج الثقوب بالزجاج العازل ايضاً 

اعداد الوصالت وتجميع االسالك في كابالت / 3

 وصلة     26يتم اعداد وصالت اسالك يتم ربطها باالسالك النحاسية ويتم ربط الثالث عشر مجموعة االسالك النحاسية ب 

تجميع االسالك المعزولة في كابالت اكبر للطاقة  ويتم لحام االسالك المجموعة معاً  وتعزل الكابالت

تجميع اللفائف / 4

يتم تجميع اللفائف بحبل بوليستر عازل للحرارة وذلك للتاكد من عدم التفكك  عند دوران المحرك 

تغميس في سائل البوليستر و وضع جسم الساكن للموتور في الفرن/ 5

يتم تغميس الجسم المبدئي للموتور في سائل البوليستر وذلك لجعله مقاوماً للرطوبة و  يتم وضع الجسم الساكن للموتور في الفرن لمدة ست ساعات بدرجة 

 درجة مئوية فتزيد من صالبة الجسم الساكن135حرارة 

ادخال الدوار في جسم المحرك /6

يتم ادخال الدوار في جسم المحرك ويتم ذلك بحذر وذلك لعدم احداث اي ضرر في الجسم الساكن

الواح الصلب السيليكون 

ورق عزل سميك رفيع 

سلك نحاس 

سبائك الومنيوم

الواح صاج 

وش الومنيوم 

كاب خارجي 

كاب داخلي 

ملء الثقوب بالعازل وتجميع االسالك النحاسية / 1

يتم ملء الثقوب في الجزء النحاسي الخارجي بالعازل الكهربائي وهذا العازل يبقي الطاقة الكهربائيه المتحركة محصورة باللفة يتم تجميع االسالك النحاسية 

 مجموعة اسالك نحاسية 13بواسطة االالت ويتم تجميع 

 متر مربع1000يتطلب المشروع مساحة ال تقل عن 



:الدراسة المالية للمشروع- ثالثاً 

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

 ماكينة برشمة                       1                                        475,000                 475,000

تركيب الوسادات الفوالذية /  7

يتم تركيب الوسادات المصنعه من الفوالذ ثم يتم ضخ الهواء البارد لتتقلص وتصبح صغيره ويتم تكرير العملية نفسها مع غالف المحرك الخلفي

تركيب غالف المحرك الخلفي و  تركيب المروحة / 8

يتم تركيب غالف المحرك الخلفي و يتم لحامه لضمان عدم اختالله و يتم تركيب المروحة بعد تركيب الجزء الخلفي ويتم تركيب المروحة وذلك لضمان عدم 

حدوث اي تلف بالموتور نتيجة الحرارة المرتفعة فتقوم المروحة بخفض الحرارة 

عمل اختبارات للموتور / 11

يتم عمل اختبار للموتور للتاكد من عمله بشكل جيداً وعدم تلف اي قطعه من قطع المحرك اثناء العمل 

تغطية المروحة بجهاز سالمة / 9

يتم تغطية المروحة بطبقة خارجية وذلك لضمان عدم اصطدام المروحة باي جسم خارجي وعدم اتالفها 

تركيب غالف في الجهة االمامية من الموتور / 10

يتم تركيب غالف من الجهة االمامية من الموتور 

ماكينة صهر  االلومينيوم                       1                                          80,000

1                       

 ماكينة عزل                       1                                        400,000                 400,000

 ماكينة حقن االلومينيوم                       1                                        240,000                 240,000

80,000                   

التسويق/ 12

:كل األنشطة التي من شأنها تعريف شرائح المستهلكين بالمنتج وجودته لخلق المبيعات وتتمثل في

.تحديد قطاعات السوق والعمالء المستهدفين وقنوات التوزيع وسياسات التسعير والدعاية واإلعالن والبيع المباشر والمقابالت الشخصية وغيرها

الشحن والتوزيع/ 13

.ها وقد تم اإلنتهاء من المنتج النهائي ويحتاج إلي إيصاله بسلسلة التوريد لتجار الجملة والتجزئة أو للمستهلك النهائي

التحصيل وخدمات ما بعد البيع/ 14

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

االجمالىالقيمة للوحدة بالعملة المحليةالكمية(البند)إسم األصل  

فرن

200,000                 200,000                                        1                       

600,000                 600,000                                        

 ماكينة لف

1,995,000              1,995,000                                     

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             



(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

-                    

-                    

تمويل بنكى 

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

-                         -                                                                             -                    -                                                

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    

-                                                                             

-                                                                             

 

( 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%

4,603,433         

المتبقي للتمويل

6,576,333         100%

70%

المبلغنوع التمويل

اإلستثمار المبدئي       6,576,333
-                         

-                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

-                         

-                         -                                                

4,511,333              125,000                                        

30% تمويل ذاتي         1,972,900

إحتياطيات                       1                                        100,000

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

رأس مال عامل              4,386,333

-                         -                                                -                    -                                                                             

70,000                   20,000                                          

-                         -                                                -                    -                                                                             

مصروفات تأسيس                       1                   25,000

النسبة

-                    

 االثاث المكتب                       4                                            5,000                   20,000

 اجهزة كمبيوتر                       4                                            5,000                   20,000

30,000                   10,000                                          3                       

-                                                                             

اجهزة تكيف واجهزه كهربائيه اخرى

-                                                -                    

100,000                 

-                    

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

25,000                                          



اإلفتراضات الرئيسة

قائمة الدخل

نقدى  Collection Method طريقة التحصيل

5% Interest Rate معدل فائدة القرض 

القيمةItem (English)(عربي)البند 

25.00% Discount Rate

18.60

22.50% معدل الضرائب

5

Exchange Rate ($) ($)سعر الصرف 

Years

معدل الخصم

سنوات الدراسة

Tax Rate

Loan Years5سنوات القرض

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total Sales إجماىل المبيعات 29,328,000       32,260,800       35,486,880       39,035,568       42,939,125       -       -       -       -       -           

Total Cost of Goods Sold تكلفة الخامات 24,336,000       25,552,800       26,830,440       28,171,962       29,580,560       -       -       -       -       -           

Gross Profit مجمل الرب  ح 4,992,000         6,708,000         8,656,440         10,863,606       13,358,565       -       -       -       -       -           

Other operatings and Admin 

Depreciation الإلهالك 284,350             284,350             251,100             251,100             251,100             -       -       -       -       -           

Labours ور األج 1,434,000         1,434,000         1,434,000         1,434,000         1,434,000         -       -       -       -       -           

Electricity الكهرباء 24,000               25,200               26,460               27,783               29,172               -       -       -       -       -           

Water الماء 30,000               30,600               31,212               31,836               32,473               -       -       -       -       -           

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

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

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

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

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

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

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

Total Other operatings and Admin 2,266,350         2,276,630         2,254,142         2,265,408         2,277,204         -       -       -       -       -           

EBIT ب ائ األرباح فبل الفوائد والرصر 2,725,650         4,431,370         6,402,298         8,598,198         11,081,360       -       -       -       -       -           

Interest الفوائد 211,296             168,771             124,071             77,084               27,693               -       -       -       -       -           

EBT ائب األرباح قبل الرصر 2,514,354         4,262,599         6,278,227         8,521,114         11,053,667       -       -       -       -       -           

Tax ائب الرصر 565,730             959,085             1,412,601         1,917,251         2,487,075         -       -       -       -       -           

NET INCOME  الرب  ح أو الخسارة
ر

صاف 1,948,625         3,303,514         4,865,626         6,603,863         8,566,592         -       -       -       -       -           

Net Profit Margin  األرباح
ر

هامش صاف 6.64% 10.24% 13.71% 16.92% 19.95% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!



قائمة التدفقات النقدية

المؤشرات المالية للتدفقات المالية
Payback

Payback

42.16%

3,400,947

235%

52%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 25.00%

Tax Rate ائب معدل الضر 22.50%

Exchange Rate ($) ($)سعر الضف  18.60

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Initial Investment االستثمارات المبدئية (6,576,333)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 29,328,000 32,260,800 35,486,880 39,035,568 42,939,125 0 0 0 0 0

خصم المبيعات اآلجلة

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 24,336,000 25,552,800 26,830,440 28,171,962 29,580,560 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) (بدون الفوائد واالهالك)تكاليف إدارية /التكاليف الثابتة 1,982,000 1,992,280 2,003,042 2,014,308 2,026,104 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 1,042,470 1,042,470 1,042,470 1,042,470 1,042,469 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 1,967,530 3,673,250 5,610,929 7,806,828 10,289,991 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 565,730 959,085 1,412,601 1,917,251 2,487,075 0 0 0 0 0

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 1,401,801 2,714,166 4,198,328 5,889,578 7,802,916 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 (6,576,333) 1,401,801 2,714,166 4,198,328 5,889,578 7,802,916 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 1,401,801 4,115,966 8,314,294 14,203,871 22,006,787 22,006,787 22,006,787 22,006,787 22,006,787 22,006,787

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 1,121,440 1,737,066 2,149,544 2,412,371 2,556,859 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 1,121,440 2,858,506 5,008,050 7,420,421 9,977,281 9,977,281 9,977,281 9,977,281 9,977,281 9,977,281

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 42.16%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 3,400,947

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 235%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  52%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total Sales إجماىل المبيعات 29,328,000       32,260,800       35,486,880       39,035,568       42,939,125       -       -       -       -       -           

Total Cost of Goods Sold تكلفة الخامات 24,336,000       25,552,800       26,830,440       28,171,962       29,580,560       -       -       -       -       -           

Gross Profit مجمل الرب  ح 4,992,000         6,708,000         8,656,440         10,863,606       13,358,565       -       -       -       -       -           

Other operatings and Admin 

Depreciation الإلهالك 284,350             284,350             251,100             251,100             251,100             -       -       -       -       -           

Labours ور األج 1,434,000         1,434,000         1,434,000         1,434,000         1,434,000         -       -       -       -       -           

Electricity الكهرباء 24,000               25,200               26,460               27,783               29,172               -       -       -       -       -           

Water الماء 30,000               30,600               31,212               31,836               32,473               -       -       -       -       -           

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

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

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

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

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

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

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

0 -                     -                     -                     -                     -                     -       -       -       -       -           

Total Other operatings and Admin 2,266,350         2,276,630         2,254,142         2,265,408         2,277,204         -       -       -       -       -           

EBIT ب ائ األرباح فبل الفوائد والرصر 2,725,650         4,431,370         6,402,298         8,598,198         11,081,360       -       -       -       -       -           

Interest الفوائد 211,296             168,771             124,071             77,084               27,693               -       -       -       -       -           

EBT ائب األرباح قبل الرصر 2,514,354         4,262,599         6,278,227         8,521,114         11,053,667       -       -       -       -       -           

Tax ائب الرصر 565,730             959,085             1,412,601         1,917,251         2,487,075         -       -       -       -       -           

NET INCOME  الرب  ح أو الخسارة
ر

صاف 1,948,625         3,303,514         4,865,626         6,603,863         8,566,592         -       -       -       -       -           

Net Profit Margin  األرباح
ر

هامش صاف 6.64% 10.24% 13.71% 16.92% 19.95% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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