
وصف المشروع

:نبذة عامة عن نشاط المشروع- أوالً 

(ISIC4معيار )بيانات النشاط والُمنتج طبقاً لهيئة التنمية الصناعية 

مشروع تصنيع األحزمة والمحافظ من الجلد الطبيعى

تعد صناعات الجلود واحدة من الصناعات الهامة جداً نظراً الرتباطها باستخداماتنا اليومية فمثالً من منا ال يستخدم الحزام الجلد يومياً 

ومن ال يستعمل المحافظ الجلد يومياً باالضافة الي الشنط النسائية الجلد التى ال غني عنها اذاً فنحن نتحدث عن صناعة يكثر االقبال 

علي منتجاتها بشكل مكثف للغاية وتعد تلك الصناعة من الصناعات التى تمتاز بالسهولة نظراً لسهولة الحصول علي المواد الخام 

والماكينات المحلية الصنع و القوي العاملة المدربة المتوفرة بكثرة برواتب متوسطة 

وتستورد مصر احزمة ومحافظ من الجلد الطبيعي بماليين الدوالرات سنويا وهو ما يمكن تجنبة خاصة مع توافر الكثير من كقومات تلك 

الصناعة حيث تتوافر في مصر الكثير من مدابغ الجلود التى تقوم بتجهيز الجلد للصناع في مختلف المحافظات 

وايضاً يتوافر في مصر انواع الجلود المختلفة مثل جلود الماعز و البقر و جلود التماسيح  وهي الجلود التى تعتمد عليها الصناعات 

بشكل اساسي 

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

2020 (بالجنية)اإلستثمار األولي              3,796,733

حجم التجارة العالمية (HS)كود التجارة العالمية  أكبر الًمصدرين

420330 (2م)المساحة الطلوبة                        500

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

0.00150% 0.07193%

ً متاحة كليا ً مدي إتاحة األصول محليا

منافسة كاملة نوع سوق المنتج النهائي

أكبر الًمستوردين

ً محلية جزئيا المواد الخام 

30 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

151290 (IDA)كود النشاط 

4203300010 (IDA)كود الُمنتج 

باإلخطار نوع الترخيص

2020

173

149

 M$

557

290 

276

M$

307

$1,904,064,052

28,640 
1,369,637 

(1,340,997)
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الكود النشاط الرئيسي

1512 صناعة حقائب االمتعة وحقائب اليد وما شابهها والسروج واالعنة 

الكود النشاط الفرعي

151290 صنع المصنوعات الجلدية المتنوعة

كود الُمنتج إسم الُمنتج

4202310020 محفظة من الجلد الطبيعي

4203300010 احزمة من الجلد الطبيعى

باإلخطار نوع الترخيص

:نبذة عامة عن سوق منتجات المشروع- ثانياً 

احزمة وقفازات من الجلد الطبيعي 

HS CODE : 420330

بين عامي .  مليار دوالر1.9 األكثر تداواًل في العالم ، حيث بلغ إجمالي التجارة 1298 ، كانت أحزمة وأشرطة الجلد أو الجلود التركيبية هي المنتج رقم 2020في عام 

تمثل التجارة في أحزمة .  مليار دوالر1.9 مليار دوالر إلى 2.28 ٪ ، من 16.3- ، انخفضت صادرات األحزمة وأشرطة الجلد أو الجلود المركبة بنسبة 2020 و 2019

.٪ من إجمالي التجارة العالمية0.011وأشرطة الجلود أو الجلود التركيبية 

صادرات

 مليون 276)، والصين  ( مليون دوالر290)، وفرنسا  ( مليون دوالر557) ، كانت أكبر مصدري األحزمة وأشرطة الجلود أو الجلود المركبة هي إيطاليا 2020في عام 

(. مليون دوالر86.8)، والهند (  مليون دوالر116)، وألمانيا  (دوالر

الواردات

 139)وهونغ كونغ  ( مليون دوالر148)وسويسرا  ( مليون دوالر149)وفرنسا  ( مليون دوالر173)وألمانيا  ( مليون دوالر307) ، كانت الواليات المتحدة 2020في عام 

.أكبر مستوردي األحزمة وأشرطة الجلود أو الجلود التركيبية (مليون دوالر

التعريفة

.HS6 أقل تعريفة باستخدام تصنيف المنتجات 912٪ ، مما يجعلها 16.1 ، بلغ متوسط   التعريفة الجمركية لألحزمة وأشرطة الجلود أو الجلود التركيبية 2018في عام 

البلدان ذات التعريفات . (٪38.5)وبوليفيا  (٪40)وإيران  (٪73.5)البلدان التي لديها أعلى تعريفات جمركية على األحزمة وأشرطة الجلود أو الجلود التركيبية هي سوريا 

.(٪0)والنرويج  (٪0)وسويسرا  (٪0)وسنغافورة  (٪0)وهونغ كونغ  (٪0)األدنى هي موريشيوس 

تصنيف

.(PCI) في مؤشر تعقيد المنتج 3309أحزمة وأشرطة من الجلد أو جلد التركيب تحتل المرتبة 

وصف

.يمكن استخدام باندولير لحمل ذخيرة لبندقية. يستخدم الحزام عادة لرفع البنطال

تصنيع منتجات الجلود: المنتج األساسي



محفظة من الجلد الطبيعي 

HS CODE : 420231

.  مليار دوالر3.17 األكثر تداواًل في العالم ، بإجمالي تداول قدره 905 ، كانت المنتجات الخاصة بالجيب أو حقيبة اليد ، السطح الخارجي للجلد هو المنتج 2020في عام 

 مليار 3.17 مليار دوالر إلى 4.2 ٪ ، من 24.5- ، انخفضت صادرات المقاالت الخاصة بالجيب أو حقيبة اليد ، والسطح الخارجي للجلد بنسبة 2020 و 2019بين عامي 

.٪ من إجمالي التجارة العالمية0.019التجارة في سلع الجيب أو حقيبة اليد ، يمثل السطح الخارجي للجلد . دوالر

صادرات

 ( مليون دوالر731)وإيطاليا  ( مليون دوالر850) ، كانت أكبر الدول المصدرة للسلع الخاصة بالجيب أو حقيبة اليد ، السطح الخارجي للجلد هي فرنسا 2020في عام 

.( مليون دوالر105)وإسبانيا  ( مليون دوالر282)والهند  ( مليون دوالر387)والصين 

الواردات

 مليون 315)، الواليات المتحدة  ( مليون دوالر462) ، كانت أكبر مستوردي المقاالت الخاصة بالجيب أو حقيبة اليد ، السطح الخارجي للجلد هي اليابان 2020في عام 

(. مليون دوالر204)، وهونغ كونغ (  مليون دوالر214)، إيطاليا (  مليون دوالر254)، كوريا الجنوبية  (دوالر

التعريفة

 أدنى تعريفة باستخدام تصنيف المنتجات 728٪ ، مما يجعلها 17.6 ، بلغ متوسط   التعريفة الجمركية على سلع الجيب أو حقيبة اليد ، السطح الخارجي للجلد 2018في عام 

HS6.

البلدان ذات التعريفات . (٪46)وسوريا  (٪48.5)ومصر  (٪55)البلدان التي لديها أعلى تعريفات جمركية على سلع الجيب أو حقائب اليد والسطح الخارجي للجلد هي إيران 

.(٪0)والنرويج  (٪0)وسويسرا  (٪0)وسنغافورة  (٪0)وهونغ كونغ  (٪0)األدنى هي موريشيوس 

تصنيف

.(PCI) في مؤشر تعقيد المنتج 3954سلع الجيب أو حقيبة اليد ، يحتل السطح الخارجي للجلد المرتبة 

وصف

السطح الخارجي للجلد أملس . عادةً ما يكون السطح الخارجي الجلدي للجيب أو حقيبة اليد مصنوًعا من جلد البقر ، ولكن يمكن أيًضا صنعه من جلود الحيوانات األخرى

.يستخدم عادة للحماية من البلى وإلعطاء الجيب مظهًرا كامالً. ومتين ويمكن صبغه بأي لون

مؤشر متوسط/ ال - هل يوجد حجم أمثل ضخم لإلستثمارات فى المشروع؟ 

مؤشر متوسط/ ال - 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 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 /  - 

 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 جيد/ ال - هل هناك أي عوائق للخروج من االستثمار؟ 

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

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



:الدراسة الفنية للمشروع- ثالثاً 
:منتجات المشروع

:المساحة والرسم التخطيطي للمشروع

:المواد األولية والهوالك للمشروع

الخامات األساسيّة

 الخامات المساعدة

مؤشر متوسط/ نعم - هل بيانات والمعلومات عن المشترين متوافرة؟ 

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 هناك عدد كبير من الموردين؟ مؤشر متوسط/ متوسط - هل هناك عدد كبير من العمالء أو التجار؟ 

 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 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 /  - 

احزمة جلدية 

محافظ جلدية

مواد التغليف

جلود 

خيوط 

مواد الصقة 

صبغات ومواد ملمعة 

اكسسوارات

 متر500يتطلب المشروع مساحة ال تقل عن 



:مراحل ودورة اإلنتاج و العمل للمشروع

التسويق - 8

يتم التسويق عن طريق المواقع التواصل االجتماعي و تجار الجملة والبازارات

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

التخزين - 7

يتم تخزين االنتاج النهائى في اماكن مخصصة بعيدا عن المياة والحرارة

شراء الخامات / 2

يتم شراء الخامات من مدابغ الجلود حيث يتم شراء الجلود حسب الصناعة المتخصصة سواء جلد بقري او جلد ماعز او جلد تمساح ووفقاً للمواصفات المتفق 

عليها مع العمالء والسعر المستهدف بيعه حيث في حالة الرغبة للبيع بجودة مرتفعة يتم اختيار جلود التماسيح نظراً لقوتها وانها من افضل انواع الجلود اما 

جلود البقر فتكون اسعارها منخفضة عن جلود التماسيح 

التشكيل / 3

يتم تشكيل الجلود التى قمنا بشراءها من المدابغ  وفقاً للتصميم المراد فيتم القطع الجلود الطوال وعرض محدد في حالة صناعة االحزمة الجلد  وايضاً يتم في 

حالة صناعة الشنط الجلد او المحافظ الجلد يتم تقطيع الجلود وفقاً للتصميم المراد ويتم خياطة الجلود بعضها ببعض 

وضع االكسسوارات / 4

يتم تركيب االكسسوارات المختلفة فمثالً في االحزمة الجلد يتم وضع القطة الحديديه في مقدمة الحزام وايضاً في النشط يتم تركيب زر او سوسته وايضاً في 

المحافظ الجلدية يتم تركيب سوسته او زر لغلق المحافظ 

التقفيل / 5

يتم تقفيل النهائي لمختلف المنتجات حتي يصبح المنتج في شكله النهائي 

مراجعة المنتج /  6

يتم مراجعة المنتج والتاكد من خلوه من اي عيوب صناعية ويتم تغليفه وشحنه 

التصميم / 1

يتم تصميم المنتج بشكل مبدئي حيث يتم رسمه علي ورق او تصميمه من احد البرامج التصميم المتخصصة علي االنترنت  ويتم التصميم حسب االتفاق مع 

العميل او حسب ما يريد المصنع ان يقوم ببيعه لالسواق



: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 

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

-                         -                                                                             -                    -                                                

مكبس فردى وعدد يدوية                     20                                            2,000                   40,000

 مقص كهرباء                       5                                            5,000

20                     

ماكينة قص وعدد حفر وتركيب اكسسوارات                     20                                          10,000                 200,000

 مسدس لرش الطالء                     20                                               500                   10,000

25,000                   

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    

-                                                                             

-                                                                             

اإلستثمار المبدئي       3,796,733
-                         

-                                                                             

االجمالىالقيمة للوحدة بالعملة المحليةالكمية(البند)إسم األصل  

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

 ضاغط هواء

300,000                 15,000                                          20                     

10,000                   500                                               

 ماكينة خياطة الية

-                         

-                         -                                                

3,081,733              125,000                                        

إحتياطيات                       1                                        100,000

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

رأس مال عامل              2,956,733

-                         -                                                -                    -                                                                             

90,000                   20,000                                          

-                         -                                                -                    -                                                                             

مصروفات تأسيس                       1                   25,000

-                    

 االثاث المكتب                       6                                            5,000                   30,000

 اجهزة كمبيوتر                       6                                            5,000                   30,000

30,000                   10,000                                          3                       

-                                                                             

اجهزة تكيف واجهزه كهربائيه اخرى

-                                                -                    

100,000                 

-                    

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

625,000                 35,000                                          

 ماكينة لصق                     20                                            2,000                   40,000

-                         -                                                -                    -                                                                             

25,000                                          

-                         -                                                -                    -                                                                             



هيكل التمويل

اإلفتراضات الرئيسة

قائمة الدخل

-                    

-                    

-                    

تمويل بنكى 

نقدى  Collection Method طريقة التحصيل

5% Interest Rate معدل فائدة القرض 

0% -                    

القيمةItem (English)(عربي)البند 

 

( االيرادات السنوية/ المبيعات)، وتخفيض الحد األدنى لحجم أعمالها (عائد بسيط متناقص% )5مبادرة البنك المركزي المصري بمنح تسهيالت بسعر عائد منخفض   (1

.(بدال من مليون جنية) ألف جنيه مصري 250ليصبح 

 مليون جنية 50، لدعم شركات القطاع الخاص الصناعي اتي يبلغ حجم أعمالها أو ايراداتها السنوية 2019 ديسمبر 12مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ   (2

لتمويل شراء الخامات ومستلزمات االنتاج وكذا تمويل اآلالت أو المعدات  (متناقص)% 8 مليار جنيه من خالل البنوك بسعر عائد سنوي 100وحتى مليار جنية، بإتاحة مبلغ 

.(تمويالت رأسمالية)أو خطوط االنتاج 

0%

0%

2,657,713         

المتبقي للتمويل

3,796,733         100%

0%

0% -                    

70%

المبلغنوع التمويل
30% تمويل ذاتي         1,139,020

النسبة

20.00% Discount Rate

19.20

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 20,966,400       22,563,840       24,296,064       26,175,302       28,214,946       -       -       -       -       -           

Total Cost of Goods Sold تكلفة الخامات 15,974,400       16,613,376       17,279,508       17,974,011       18,698,155       -       -       -       -       -           

Gross Profit مجمل الرب  ح 4,992,000         5,950,464         7,016,556         8,201,291         9,516,791         -       -       -       -       -           

Other operatings and Admin 

Depreciation الإلهالك 155,250             155,250             112,500             112,500             112,500             -       -       -       -       -           

Labours ور األج 1,218,000         1,218,000         1,218,000         1,218,000         1,218,000         -       -       -       -       -           

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 1,921,250         1,931,530         1,899,542         1,910,808         1,922,604         -       -       -       -       -           

EBIT ب ائ األرباح فبل الفوائد والرصر 3,070,750         4,018,934         5,117,014         6,290,483         7,594,186         -       -       -       -       -           

Interest الفوائد 121,988             97,437               71,630               44,503               15,988               -       -       -       -       -           

EBT ائب األرباح قبل الرصر 2,948,762         3,921,497         5,045,384         6,245,980         7,578,198         -       -       -       -       -           

Tax ائب الرصر 663,471             882,337             1,135,211         1,405,345         1,705,095         -       -       -       -       -           

NET INCOME  الرب  ح أو الخسارة
ر

صاف 2,285,291         3,039,160         3,910,172         4,840,634         5,873,104         -       -       -       -       -           

Net Profit Margin  األرباح
ر

هامش صاف 10.90% 13.47% 16.09% 18.49% 20.82% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!



قائمة التدفقات النقدية

Discount Rate معدل الخصم 20.00%

Tax Rate ائب معدل الضر 22.50%

Exchange Rate ($) ($)سعر الضف  19.20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Initial Investment االستثمارات المبدئية (3,796,733)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 20,966,400 22,563,840 24,296,064 26,175,302 28,214,946 0 0 0 0 0

خصم المبيعات اآلجلة

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 15,974,400 16,613,376 17,279,508 17,974,011 18,698,155 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) (بدون الفوائد واالهالك)تكاليف إدارية /التكاليف الثابتة 1,766,000 1,776,280 1,787,042 1,798,308 1,810,104 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 601,852 601,852 601,852 601,852 601,852 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 2,624,148 3,572,332 4,627,662 5,801,131 7,104,834 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 663,471 882,337 1,135,211 1,405,345 1,705,095 0 0 0 0 0

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 1,960,677 2,689,995 3,492,451 4,395,785 5,399,740 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 (3,796,733) 1,960,677 2,689,995 3,492,451 4,395,785 5,399,740 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 1,960,677 4,650,672 8,143,122 12,538,908 17,938,648 17,938,648 17,938,648 17,938,648 17,938,648 17,938,648

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 1,633,897 1,868,052 2,021,094 2,119,881 2,170,034 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 1,633,897 3,501,949 5,523,043 7,642,925 9,812,959 9,812,959 9,812,959 9,812,959 9,812,959 9,812,959

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 68.27%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 6,016,226

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 372%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  158%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total Sales إجماىل المبيعات 20,966,400       22,563,840       24,296,064       26,175,302       28,214,946       -       -       -       -       -           

Total Cost of Goods Sold تكلفة الخامات 15,974,400       16,613,376       17,279,508       17,974,011       18,698,155       -       -       -       -       -           

Gross Profit مجمل الرب  ح 4,992,000         5,950,464         7,016,556         8,201,291         9,516,791         -       -       -       -       -           

Other operatings and Admin 

Depreciation الإلهالك 155,250             155,250             112,500             112,500             112,500             -       -       -       -       -           

Labours ور األج 1,218,000         1,218,000         1,218,000         1,218,000         1,218,000         -       -       -       -       -           

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 1,921,250         1,931,530         1,899,542         1,910,808         1,922,604         -       -       -       -       -           

EBIT ب ائ األرباح فبل الفوائد والرصر 3,070,750         4,018,934         5,117,014         6,290,483         7,594,186         -       -       -       -       -           

Interest الفوائد 121,988             97,437               71,630               44,503               15,988               -       -       -       -       -           

EBT ائب األرباح قبل الرصر 2,948,762         3,921,497         5,045,384         6,245,980         7,578,198         -       -       -       -       -           

Tax ائب الرصر 663,471             882,337             1,135,211         1,405,345         1,705,095         -       -       -       -       -           

NET INCOME  الرب  ح أو الخسارة
ر

صاف 2,285,291         3,039,160         3,910,172         4,840,634         5,873,104         -       -       -       -       -           

Net Profit Margin  األرباح
ر

هامش صاف 10.90% 13.47% 16.09% 18.49% 20.82% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!



المؤشرات المالية للتدفقات المالية

Payback

Payback

68.27%

6,016,226

372%

158%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 20.00%

Tax Rate ائب معدل الضر 22.50%

Exchange Rate ($) ($)سعر الضف  19.20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Initial Investment االستثمارات المبدئية (3,796,733)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 20,966,400 22,563,840 24,296,064 26,175,302 28,214,946 0 0 0 0 0

خصم المبيعات اآلجلة

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 15,974,400 16,613,376 17,279,508 17,974,011 18,698,155 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) (بدون الفوائد واالهالك)تكاليف إدارية /التكاليف الثابتة 1,766,000 1,776,280 1,787,042 1,798,308 1,810,104 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 601,852 601,852 601,852 601,852 601,852 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 2,624,148 3,572,332 4,627,662 5,801,131 7,104,834 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 663,471 882,337 1,135,211 1,405,345 1,705,095 0 0 0 0 0

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 1,960,677 2,689,995 3,492,451 4,395,785 5,399,740 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 (3,796,733) 1,960,677 2,689,995 3,492,451 4,395,785 5,399,740 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 1,960,677 4,650,672 8,143,122 12,538,908 17,938,648 17,938,648 17,938,648 17,938,648 17,938,648 17,938,648

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 1,633,897 1,868,052 2,021,094 2,119,881 2,170,034 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 1,633,897 3,501,949 5,523,043 7,642,925 9,812,959 9,812,959 9,812,959 9,812,959 9,812,959 9,812,959

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 68.27%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 6,016,226

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 372%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  158%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي
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