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 من عليها الحصول تم بياناتو معلومات على وبناء   والمهنية الفنية والمعايير المالى التقييم لمعايير طبقا   التقرير هذا إعداد تم: تنبيه

 ما وأن ملزمة يرغ إسترشادية تقارير هى تقارير من البحثية الوحدة من يصدر ما بأن الشركة وتؤكد وأمانتها، بصحتها نعتقد مصادر

 حقوقها بكافة كةالشر وتحتفظ والخطأ الصواب تحتمل إجتهادية ونتائج توصيات محض هى وتوصيات نتائج من التقارير تلك إليه تنتهى

 أو صياغته إعادة أو اعتهإذ أو توزيعه أو نسخه يجوز وال التقرير هذا على اإلطالع ويجوز. والتحليالت البيانات على والمعنوية االدبية

 في بحقها لشركةا تحتفظ كما. الشركة من كتابيه موافقة على والحصول الشركة إلى االشارة دون تصرف بأي القيام أو منه االشتقاق

 .أشهر( 3) التقرير صالحية مدة ان العلم مع. ذلك عن اإلعالن دون التقرير بهذا ورد مما أي تعديل

 للبالستيك البدر لشركة التغطية البحثية

(EBDP.CA) 

 جم  0.47 القيمة العادلة:
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 :مجلس اإلدارة
 المنصب االسم

 رئيس مجلس إدارة محمد رجب محمد حسنين

 عضو مجلس ادارة منتدب احمد محمد حسن بيومي

 عضو مجلس إدارة هيثم كمال مختار عبد الحليم

 عضو مجلس إدارة اسالم محمد حسن بيومى محمد

 عضو مجلس ادارة محمود على حسن نوارايمن 

 عضو مجلس ادارة احمد محمد ثابت عبد الرحيم

 عضو مجلس ادارة دعاء امام محمد محمود

 

 

 الملكيةنسبة  القيمة االسمية عدد األسهم الجنسية المساهمون م

 12.64% 1,450,715 2,901,431 مصري ايمن محمود على حسن نوار 1

 8.93% 1,025,000 2,050,000 سعودي عبد هللا بن محمد بن صالح ابا الخيل 2

 6.75% 775,000 1,550,000 مصري احمد سيد خليل حمد 3

 5.88% 675,000 1,350,000 سعودي عبدهللا بن ناصر بن محمد العبيد 3

 4.91% 563,175 1,126,350 سعودي عبد العزيز بن حسين بن احمد الحسين 4

 60.88% 6,986,109 13,972,219 - مساهمون أخرون 5

 %100 11,475,000 22,950,000 االجمـــــــــــــــــــــــــــــــــالى

 نبذة عن الشركة: 
والذي   1997لسنة  8تأسست شركة البدر للبالستيك )شركة مساهمة مصرية ( وفقا  ألحكام القانون رقم 

استثمار  وتم قيدها بسجل تجاري 1981لسنة  159والقانون   2017لسنة  72حل بدال   منه القانون رقم 

ة . وتم قيد الشركة ببورصة األوراق المالي 2002سبتمبر  8بتاريخ  1410االسكندرية تحت رقم 

 17,000,000المرخص به  يبلغ راس مال الشركة للشركات الصغيرة والمتوسطة )بورصة النيل( .

 جنيه )فقط11,475,000جنيه )فقط سبعة عشر مليون جنيها مصريا ال غير( و المصدر والمدفوع  

 حيث بلغت القيمة سهم 22,950,000احدي عشر مليون وربعمائة وخمسة وسبعون الف جنيها( وبعدد 

   .االسمية خمسون قرشا

 غرض الشركة 

ري العبوات من البالستيك والكرتون والزجاج وأي مواد اخاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  •

باعة وتصنيع منتجات البالستيك بأنواعها والط ،والطباعة عليها وما يستلزمها من مواد

 عليها.

شراء مستلزمات صناعة منتجات البالستيك وكافة معدات صناعة البالستيك واالتجار  •

 فيها.

 لمنتجات الشركة وغيرها من المنتجاتاقامة المعارض فى الداخل والخارج  •

 المركز الرئيسى

 -برج العرب  –مجمع الصناعات الصغيرة  – 23على رقم  7و  6و  5و  4لوحدات الصناعية رقم ا

 .االسكندرية
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 من منتجات الشركة:  
hg 
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   :قبل التجديد مصنع المنطقة الثانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد التجديد:المنطقة الثانية المصنع 
 

 تجهزات مصنع المنطقة الثانية :

  562,925اجهزة و تكييفات بتكلفه 

 13,000اجهزه و كاميرات بتكلفة 

  15,500وسائل نقل بتكلفه  

  1,734االت و ماكينات بتكلفة 

  593,159 :  االجمالى
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 : مصنع المنطقة الرابعة 

س المال المقترحة أعلى زيادة ر بعديتم تشغيله  نلشركة أمن المتوقع وفقا ليدخل بعد فى العملية التشغيلية ولم االنشاء والمصنع الثانى تحت 

  من مجلس االدارة فى حالة اتمامها.
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 نظرة على االقتصاد المصرى 

 :السكان

 72.8تشهد مصر زيادة منتظمة في عدد السكان حيث ارتفع عدد السكان من 

وارتفع  2017مليون نسمة في نهاية عام  96.44إلى  2006مليون نسمة عام 

وفقا   2021مليون نسمة في مطلع عام  102.334عدد السكان إلي 

 إلحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، ويتضح من ذلك تحقيق

بمعدل نمو سكاني  2021مليون نسمة خالل عام  3.3زيادة سكانية قدرها 

% خالل ذلك العام، وهو ما يشير إلى وجود نمو منتظم في الطلب 3.3

 اإلستهالكي علي السلع األساسية كالغذاء والملبس والمسكن. 

 2021زيادة سكانية ملحوظة من شهر اكتوبر  2021سجلت مصر في نهاية 

ألف نسمة،ليصبح  250، ولوحظ أن عدد السكان قد زاد 2021إلى ديسمبر 

مليون نسمة. أما عن العام الحالي فمن المتوقع  102.746عدد السكان الحالي 

 مليون نسمة. 103إلى  2022أن يصل عدد السكان خالل فبراير 

أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للسكان فإن مصر تشهد كثافة  سكانية  مرتفعة  

لمناطق المأهولة بالسكان؛ وذلك إلنَّهم يترّكزون في مناطق محدودة ال في ا

% فقط من إجمالي مساحة أراضي الدولة، إذ تُشّكل مناطق دلتا ووادي 8تتعّدى 

% من إجمالي 3% من السكان ما نسبته 96النيل التي يعيش فيها ما نسبته 

ة، مثل: القاهرة، مساحة الدولة، كما يترّكز بعض السكان في المدن الرئيسيّ 

واإلسكندرية، والجيزة، فيما يترّكز بقيّتهم في مناطق الواحات أو بالقُرب من 

 مراكز التعدين، ويجدر بالذكر أنَّ مدينة القاهرة تضمُّ أعلى عدٍد للسكان.

 
 :الناتج المحلي اإلجمالي والنمو

 2017تشير بيانات الناتج المحلي اإلجمالي لمصر خالل الفترة من 

إلي تحسن في األداء االقتصادي ففي حين تراجع معدل  2021إلي 

)وهو العام األول من تطبيق  2017النمو االقتصادي خالل عام 

برنامج اإلصالح االقتصادي( ليبلغ معدل النمو خالل ذلك العام 

، إال انه سرعان ما استعاد 2016% خالل عام 4.3% مقابل 4.1

% خالل عام  5.3نمو وقدره  االقتصاد وتيرة النمو وحقق معدل

وتشير البيانات الربع سنوية إلي استمرار التحسن في  2018

معدالت النمو االقتصادي حيث حقق االقتصاد المصري معدل نمو 

% في 5.4، مقابل 2022% خالل النصف األول من عام  9يبلغ 

، وتستهدف الحكومة معدل نمو 2021نفس الفترة من العام المالي 

 على خالل العام الحالي بأكمله% فيما أ6

كما يبدو لنا فإن اإلقتصاد المصرى كما هو الحال فى االقتصادات 

العالمية؛ يمر بفترة تعافى من اآلثار الناتجة عن الجائحة، ومما يميز 

اإلقتصاد المصرى هو قصر فترة التعافى، وقد ساهمت اإلرتفاعات 

سعر الشراء لدى مصر المتتالية فى أسعار الغاز والبترول مع تثبيت 

إرتفعت معدالت النمو للناتج المحلى  فى  تحقيق أفضلية سعرية أيضا.

وانخفضت معدالت البطالة بالمقارنة بالسنة الماضية، ولكن أيضا 

ارتفعت معدالت التضخم وانخفض مؤشر مديرى المشتريات. أيضا 
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 دول بعد رفع القواعد اإلحترازية و انفتاح الكثير من األسواق على اإلستيراد.ارتفعت إيرادات قناة السويس نظرا لزيادة الطلب فى الكثير من ال

 هذا و من المتوقع أن يحقق األقتصاد المصرى معدالت نمو متوسطة ما يساعده على التغلب على التحديات المحلية و العالمية.

 

 

 :التضخم ومستويات األسعار

يكلة فإن البنك المركزي وفقا  لبرنامج اإلصالح االقتصادي وإعادة اله

المصري يستهدف السيطرة علي مستويات األسعار المحلية ومعدالت 

التضخم خاصة مع ما يرتبط بذلك من خفض درجة عدم التأكد داخل 

االقتصاد المصري بشكل عام، وجدير بالذكر بيان وجود تأثير جوهري 

ي مصر ألسعار الواردات مقومة بالعملة المحلية علي معدالت التضخم ف

، حيث (Imported Inflation)وهو ما يطلق عليه التضخم المستورد 

تشكل أسعار سلع الواردات وزنا  نسبيا  كبيرا  من الرقم القياسي لألسعار، 

ووفقا  لذلك الوضع داخل االقتصاد المصري فإنه كان متوقعا  حدوث موجة 

في من التضخم الجامح عقب قرار تحرير معدل صرف الجنية المصري 

مقومة بالعملة الوذلك بسبب التغير في أسعار الواردات  2016نوفمبر 

 المحلية.

ويالحظ أن معدالت التضخم قد شهدت ارتفاعا  ملحوظا  في بدء تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى تحرير معدل 

 2016دريجي للدعم علي الوقود، حيث كانت معدالت التضخم في اكتوبر صرف الجنية المصري على النحو الموضح أعاله وكذا التخفيض الت

 2017% في يونيو  29,8% ومع تطبيق قرار تحرير معدل صرف الجنية المصري  ارتفعت معدالت التضخم لتسجل 13,6ما يقرب من 

ك شهدت تلك الموجات التضخمية انحسارا  %، إال أنه عقب ذل33لتصل إلى  2017وتستمر في االرتفاع لتصل إلي أعلى معدالتها في يوليو 

% 7.5استمرت في ذلك التراجع لتصل إلي  و 2018% في مايو 11,5بشكل ملحوظ  لتصل إلى  واضحا  حيث تراجعت معدالت التضخم

 2019في يوليو 

اتجاه البنك المركزى  2019من عام  ونظرا  للتراجع الملحوظ في معدالت التضخم والسيطرة علي المستوى العام لألسعار فقد شهد الربع الثالث

تخفيض معدل الفائدة  2019سبتمبر  26المصري نحو سياسة نقدية أقل تقيدا  حيث قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

التراجع في معدالت  ي بأندر عن البنك المركزى المصر% وجاء في البيان الصا13,75% ليبلغ 1علي اإلقراض واإليداع واإلئتمان بمقدار 

 .ذا القرار للجنة السياسة النقديةالتضخم هو ما شجع نحو ه

 % في ظل ازمة الكورونا.5.2ليصل الى  2020ادت تلك القرارات الى انخفاض مستوى التضخم العام في 

%كما هو ظاهر فى  2بنسبة % ومن المتوقع الزيادة فى التضخم 5.69شهدت مصر ارتفاع فى التضخم وصل الى  2021ما عن سنة أ 

 الرسمة البيانية.
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 :الناتج المحلى اإلجمالى
سجل النمو للناتج المحلى اإلجمالى في مصر خالل الربع األول من العام المالي 

%، 9.8أعلى مستوى على امتداد العقدين الماضيين بنسبة  2021/2022

، 2020/2021المالي % خالل الربع األول من العام 0.7مقارنة بمعدل نمو 

ومن المتوقع أن ينمو االقتصاد المصرى بمعدل  ما يؤكد تحسن أداء االقتصاد،

% بنهاية العام المالي الجاري، مع استمرار انتعاش قطاع 5.7% و5.5بين 

 السياحة وتراجع تأثيرات جائحة فيروس كورونا.

تعامل مع جائحة وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد بأداء الحكومة المصرية في ال

كورونا واإلجراءات اإليجابية التي تبنتها الحكومة خاللها، ما أسهم في تحقيق 

. 2021 -2020في المئة خالل العام المالي  3.3البالد معدل نمو إيجابي بنسبة 

وقال إن هذا األداء الجيد أسهم في تعزيز التوقعات اإليجابية بشأن النمو 

 .2022في المئة خالل عام  5.2االقتصادي المصري لتصل إلى 

 

 :أسعارالفائدة

مليار دوالر في شهر  40,8استمرت احتياطات النقد األجنبي في االرتفاع لتصل إلى 

 سبتمبر الماضي.

، لمواجهة األزمات 2021ويحاول البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية عام 

فرضها الوباء واألزمات العالمية، وقد المتالحقة ودعم االقتصاد في ظل التحديات التي 

بدأ البنك المركزي في استخدام أدوات السياسة النقدية وذلك مما يتماشى مع سياسة 

البنك المركزى والتى تستهدف اإلبقاء على أسعار الفائدة داخل النطاق الحالى فى ظل 

زيادة الواضحة التداعيات الشديدة فى أسعار الطاقة والتى تشهد ارتفاعا كبيرا نظرا لل

فى الطلب خاصة فى األسواق المتقدمة التى تتمتع بمعدالت مرتفعة من المواطنين متلقى 

 اللقاح وقد قامت كل تلك االسواق بممارسة معظم األنشطة بصورة شبة طبيعية.

استقرار األسعار لكن الفيدرالي ألمح إلى وأبقى"الفيدرالي األمريكي" على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، وبالتالي تعزيز أهداف التوظيف و

لعمالة تشديد سياسته النقدية خالل الفترة المقبلة، مع التقدم في التطعيمات والدعم القوي للسياسات، حيث استمرت مؤشرات النشاط اإلقتصادي وا

 في التعزيز.

المصري على المدى الطويل، خصوصا  إذا جذب ارتفاع عائدات في الوقت نفسه، فإن أسعار الفائدة المنخفضة قد تؤثر سلبا  على نمو االقتصاد 

ئدة السندات األميركية المستثمرين األجانب بعيدا  عن مصر، حيث أن القلق الحقيقي في الفترة المقبلة سيكون حول ضمان أن مستوى أسعار الفا

التدفقات األجنبية للحفاظ على استدامة تدفقات االستثمارات  هذا ال يتعارض مع تعافي النمو، وهو أكثر ما تحتاجه مصر، مع ضمان استدامة تلك

 األجنبية في أدوات الدين المصرية.
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 :الموازنة العامة
تواجه مصر عجزا  مزمنا  في الموازنة العامة للدولة حيث تزيد النفقات العامة 

عن اإليرادات العامة بنسبة جوهرية اتجهت نحو الزيادة عبر السنوات 

ير بيانات الموازنة العامة للدولة إلى نموا  ملحوظا  في إجمالي الماضية، وتش

مؤشر اإليجابي هو أن النمو كان لاإليرادات العامة والنفقات العامة إال أن ا

بمعدل أكبر في جانب اإليردات عنه في جانب النفقات على الرغم من الزيادة 

 .  2018حتي  2015في عجز الموازنة العامة للدولة خالل الفترة من عام 

 491.5حيث شهدت زيادة من  تشير البيانات إلى زيادة في اإليرادات العامة

مليار جنية في العام  831.4إلي  2016/2015مليار جنية فى العام المالي 

، ليبلغ معدل النمو في اإليرادات العامة خالل ذلك العام 2018/2017المالي 

%،  و بصفة أساسية فإن الزيادة في اإليرادات العامة كان 26ما يقرب من 

بية؛ حيث اتجهت اإليرادات الضريبية نحو الزيادة على أثر إصدار قانون القيمة المضافة على السلع والخدمات نتيجة زيادة  اإليرادات الضري

، وكذا الزيادة في حصيلة الضرائب علي أرباح الشركات والضريبة على المرتبات، فضال  عن الزيادة في حصيلة الضريبة 2016في عام 

دات مقومة بالعملة المحلية مع ثبات التعريفة الجمركية مما أدى إلى زيادة في الحصيلة من الضريبة الجمركية نتيجة االرتفاع في أسعار الوار

 الجمركية. 

 1229,1إلى  2016/2015مليار جنية في عام  817.8أما في جانب النفقات العامة فقد أتجهت نحو الزيادة حيث زادت النفقات العامة من 

%، وترجع الزيادة 19.1ما يقرب من  2018/2018بلغ معدل النمو  في النفقات العامة خالل العام ، و2018/2017مليار جنية خالل عام 

% من إجمالى النفقات العامة خالل عام 36في النفقات العامة إلى الزيادة في نفقات فوائد الديون المحلية والخارجية والتى مثلت ما يقرب من 

 مليار جنية.  41فاق على الدعم والمزايا االجتماعية بما يقرب من ، باإلضافة إلى الزيادة في اإلن2018/2017

رب من وفيما يتعلق بتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة فإن الدولة قد عمدت إلي تمويل العجز عبر استخدام الديون الخارجية لتغطى ما يق

% من 40ي المصرفي )عبر أذون الخزينة( لتغطية ما يقرب من % من العجز في الموازنة في حين تم االعتماد علي التمويل المحل53,2

 إجمالي العجز في الموازنة.  
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 توقعات األداء المستقبلى:
ومقترب ا  ،19/2020٪ عام 3.6، وفعلي 20/2021٪ لعام 2.8٪ مقابل معدل نمو متوقع 5.4معدل النمو االقتصادي بنحو الدولة قدرت خطة 

 .٪5.6والبالغ  18/2019بل وقوع الجائحة عام بذلك من معدل النمو الـمحقق ق

ام الخطة، بفعل ع، أي قبل بداية 2021إلى خمسة اعتبارات أساسية تتمثل في توقع إحكام احتواء الجائحة بحلول منتصف عام  التوقعات ستندت

ة مواصلة االلتزام ، وعلى فرضي21/2022عام اكتشاف اللقاحات، وتعميم إتاحتها، وبالتالي التالشي التدريجي لتداعياتها في النصف األول من 

 .بتطبيق التدابير االحترازية والوقائية لحين التحقق التام من زوالها

انية الـمعنية باإلصالحات تمثل في مواصلة تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي واالجتماعي، باالنتقال لتطبيق الـمرحلة الثيثاني تلك االعتبارات  و

يا الـمعلومات، مع تسند أولوية لتنمية االقتصاد الحقيقي القائم في األساس على الزراعة والصناعة، واالتصاالت وتكنولوج الهيكلية، والتي

 .التركيز على تحسين إنتاجية القطاعات اإلنتاجية، وزيادة تنافسيتهم في ظل استراتيجية النمو ذات التوجه التصديري

ك األسواق وتنمية الطلب مواصلة دعم السياسة النقدية والسياسة الـمالية ألوجه النشاط االقتصادي لتحري االعتبارين الثالث والرابع يتمثال فيو

ع األعمال الخاص، بقصد دفع عجله اإلنتاج والتشغيل، وذلك من خالل تبني حزم الـمبادرات التمويلية والسياسات التيسيرية والتحفيزية لقطا

ات التنمية البشرية م، مع زيادة الـمخصصات الـموجهة لالستثمار في مجالي التعليم والصحة، والنهوض بخدمإلي جانب ترشيد أوجه اإلنفاق العا

 .بوجه عام للوفاء باالستحقاقات الدستورية الـمعنية بهذه الخدمات

رات كبيرة في هدف ضخ استثمانه يرتكز علي متابعة تنفيذ خطة الـمشروعات القومية والتي تستفإوفيما يرتبط باالعتبار الخامس واألخير 

اركة القطاع الخاص، شرايين االقتصاد الوطني، وبخاصة في أنشطة البنية األساسية والتنمية العمرانية، مما يفسح مجاال  أوسع للتشغيل ولـمش

ية الـمستفيدة من توفر ة والعمرانعالوة  على توفير البنية األساسية الـمحفزة لالستثمارات الخاصة في الـمشاريع الزراعية والصناعية والسياحي

 .البنية التحتية وبجودة عالية

٪ عن ناتج العام 11.7تريليون جنيه باألسعار الجارية بنسبة نمو  7.1ومن الـمقدر أن يصل الناتج الـمحلي اإلجمالي في عام الخطة إلى نحو 

 .طةتريليون جنيه في عام الخ 4.3ار الثابتة بنحو تريليون جنيه، كما يقدر الناتج الـمحلي باألسع 6.4السابق والبالغ نحو 

ومة إن الحكف 2020/2019للدولة للعام  بيانات مشروع الموازنة العامة ه ومنذوفيما يتعلق بتوقعات األداء المستقبلي للموازنة العامة فإن

ون مستوى دإلى ما   2019يونيو  30المنتهية في % من الناتج المحلي اإلجمالي وفقا  للسنة المالية 90تستهدف خفض الدين من مستوى 

 .2022% من الناتج المحلي اإلجمالي وذلك بنهاية السنة المالية المنتهية في 77

 

ائحة، ومما يميز اإلقتصاد ن اإلقتصاد المصرى كما هو الحال فى االقتصادات العالمية؛ يمر بفترة تعافى من اآلثار الناتجة عن الجفإكما يبدو لنا 

فى  تحقيق  مصرى هو قصر فترة التعافى، وقد ساهمت اإلرتفاعات المتتالية فى أسعار الغاز والبترول مع تثبيت سعر الشراء لدى مصرال

 أفضلية سعرية أيضا.

فض ضخم وانخإرتفعت معدالت النمو للناتج المحلى وانخفضت معدالت البطالة بالمقارنة بالسنة الماضية، ولكن أيضا ارتفعت معدالت الت

 مؤشر مديرى المشتريات. 

ر من األسواق على رتفعت إيرادات قناة السويس نظرا لزيادة الطلب فى الكثير من الدول بعد رفع القواعد اإلحترازية و انفتاح الكثيأيضا ا

 اإلستيراد.

   المحلية و العالمية. هذا و من المتوقع أن يحقق األقتصاد المصرى معدالت نمو متوسطة ما يساعده على التغلب على التحديات
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 :نبذة عن الصناعة
 صناعة البالستيكمقدمة عن 

بالستيك صناعة البالستيك فى كل المجاالت و الصناعات وال تخلو االجزاء البالستيكية من حولنا مما يجعل دخلت صناعة ال

جهزه االستغناء عنها امر صعب جدا الن صناعة البالستيك هى صناعة تقوم عليها صناعات ايضا مثل صناعة السيارات و اال

رات كل عام فى ت و اغلبهم كثيرة و االدوية و غيرها الكثير و يستثمر ماليين الدوالو العبواالكهربائية و مستلزمات المطابخ 

. لقد اصبح صناعة البالستيك فى جميع انحاء دول العالم و لن تتوقف ابدا صناعة لجعلها االن صناعة اساسية فى كل الصناعات

االشكال كل يوم  ملة بما يفرزه لنا من جديد التصميمات والبالستيك شى اساسى فى المجتمع البالستيك الذى نعيشة مكونا حضارة كا

 يستخرج البالستيك من مواد عضوية مثل النفط الخام و الغاز الطبيعى 

تكلفة و مقاوم من اهم خصائص البالستيك هى قابليته لضغط و التشكيل باشكال متنوعة و من اهم مزيا البالستيك هى انه منخفض ال

مما يجعلها صالحه  ة و متين و خفيف الوزن و مرن و به شفافيهز عديم الرائحة و يوجد منه غير قابل للكسرلماء و الماود الكيميائي

يمكن اعاده تدويره  ولعده استخدامات منها االغراض المنزليه و اجزاء السيارات و االجهزه الكهربائيه و ادوات التعبئه و التغليف  

اكتشفها  و 1909الديا و قد اكتشفها جون وسيلى و ظهرت تانى ماده بالستيكيه عام مي 1868عام و ظهرت اول ماده بالستيكيه 

حرارة والضغط دكتور ليو بكالند و اطلق عليها اسم باكاليت و كان االفضل وقتها نظرا الماكنية صبه فى القوالب تحت تاثير ال

نيات حديثة و اكتشافات لحراره العاليه و من ثم جائت بعدها تقلصنع مقابض المقالى و البرادات و االدوات الكهربائيه نظرا لمقاومته ل

لسوق بانواع جديده االخامات االخرى مثل البولى برولين و البوليسترين و البولى ايثلين و انواع كثيره كل يوم مما ادى الى اغراق 

ثيره لصناعه تنا اليوميه و استخدامات كو طرق اكثر فى تصنيع المنتجات البالستيكيه و التى ساهمت يوما بعد يوم فى احتياجا

 البالستيك 

 صناعه البالستيك فى مصر
تمثل حوالى  الوطنية حيث تعد مصر من اكبر الدول االفريقيه انتاجيه حيثالصناعات و اكبر صناعه البالستيك فى مصر من اهم  

لب الصناعات حيث % من اجمالى االنتاجيه فى القاره االفريقيه و عليه فان تلك الصناعه االستراتيجيه التى تدخل فى تكمله اغ 20

ستثماريه يضم ذا القطاع الواعد من الناحيه االتشكل رقما هاما فى معدالت النمو االقتصادى المصرى منذ فتره طويله حيث ان ه

غليف اصبحت الف عامل وفقا لبيانات المجلس التصديرى المصرى للصناعات الكيمياويه. كما ان صناعه التعبئه و الت 542حوالى 

حجم  ما انك  B2B% من خامات البالستيك هى من الصناعات المغذيه لصناعات اخرى وفقا لفلسفه  40تستحوذ على مايزيد عن 

ع الكبرى مصنع ومن المصان 5000مليار دوالر باجمالى عدد مصانع ال يقل عن  8االستثمار المصرى فى خام البالستيك حوالى 

تروكيماويات المصريه كرير للبتروكيماويات و المصنع الوحيد الذى ينتج ماده البولى ايثلين و شركه البالنتاج البالستيك مصنع سيدى 

مصانع الوطنيه % من الخامات المستورده و الباقى من ال 60كما ان احتياجات مصر من البالستيك تمثل نسبه   PVCه الذى ينتج ماد

 نتيجه الرتفاع االسعار و خامات البولى ايثيلين 

 مراحل انتاج البالستيك فى مشروع مصنع بالستيك
مرحله اعداد الخامات يتم فيها وضع الماده  -1هناك اربع مراحل يمر بها خام البالستيك حتى ظهوره بالشكل االخير و هى كالتالى  

مرحله ثق بماكينه الفيلم يتم وضع الماده الخام البالستيك فى الترس الحلزونى  -2الخام فى القدور لتسخينها ثم وضع اللون المراد فيها 

لفيلم ثم يتم تسليط الحراره بالسخانات حتى تتحول اللى شكل اللين و تمزج و تدفع حتى تخرج الى االسطمبات يتن دفع فى ماكينه ا

هيئه الون الذى يختلف سمكه على حسب التيار الهوائى المضغوط بضاغط هواء فى نصف العجينه حتى تمر عبر الباثقه شكل على 

مرحله العمليات الخاصه بالتجهيز يتم فيها سحب البالون و  -3سمك بالبالون و يزيد الحجم ميه الهواء الداخل له فاذا زاد ينخفض ال

 يمر على ما يسمى بالدرافيل و يتم لفها بكر لسحب ثنم تنتقل الى الماكينه الخاصه بالقص وفقا للمقاسات المراد تنفيذها ثم يتم استخدام

يس عن البكره ثم يمر الى المكبس ليت تفريغ مكان اليد ثم يتم جمع االكياس المقص لعمل اليد لالكياس بشكل افقى و يتم فصل الك

 بانتظام حسب طلب العمالء
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 التحليل المالي
 

ذلك على و   2021-2020 – 2019 – 2018 -  2017التحليل المالى للشركة فى ضوء القوائم المالية الفعلية  لها عن السنوات المالية 

 :النحو التالى

 

  الدخل:قائمة  
 فعلى:

 :يراداتاإل

ايرادات بحوالى  للبالستيك البدرحققت الشركة 

و وقد شاهدنا  2017نيه فى سنة  ج 5,700,151

حيث  2018فى االيرادات فى سنة  انخفاض ملحوظ

نيه ولكن عقب ج 2,821,184حققت مبيعات بحوالى 

فى االيرادات فى سنة  اخر كبيرذلك شاهدنا انخفاض 

ثم   1,401,946حيث حققت ايرادات بحوالى  2019

  التاليه السنهفى المبيعات خالل  زياده طفيفه شاهدنا 

م ث 2,071,921ب ايرادات حيث حققت  2020

 حتى وصلت الى  2021مره اخرى فى عام  ارتفعت

 نيه ج 6,666,920

 

 :تكلفة البضاعة المباعة

% فى سنة  146.48و  2019% فى  175.78و  2018فى  %  94.61 و 2017% فى  94.19حوالى تكلفة البضاعة المباعة  مثلت

ادارة تكاليف الشركة فى عام سوء فى تكلفة البضاعة على  الزيادةويدل  .لشركة ايرادات إجمالي إمن  2021% فى سنة  87.16 و  2020

التحسن الملحوظ فى  اداره  التكاليف بشكل  بدا  ولكن ايضا  2019عام فى االداره  استمرار سوءثم شاهدنا   2017مقارنه بعام  2018

 مقارنه بالسنين السابقه  2021 و  2020ملحوظ كان فى عام

 

 :الربحمجمل هامش مجمل الربح و

 

 

حيث بلغ حوالى  2018رنة بعام % بالمقا%  5.81يبلغ  2017ن الشركة قد حققت هامش مجمل ربح خالل عام أيتضح من الجدول السابق 

 لىإ قليالالربح  مجملهامش  يتراجعفقد  2020 العام أما فى%   75.78-حوالي  حققت الشركة كانتفقد  2019ما خالل عام أ%  5.39

 %  12.84حتى وصل الى  فى هامش مجمل الربح  زياده ملحوظهشاهدنا  2021و فى عام  % - 46.48 مستوى

 2021 2020 2019 2018 2017 البيان

  6,666,920   2,071,921   1,401,946   2,821,184   5,700,151  المبيعات  

  856,350  -963,045  -1,062,419   151,947   330,939  مجمل الربح  

 %12.84 %46.48- %75.78- %5.39 %5.81 هامش مجمل الربح 
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  صافى الربح:صافى الربح وهامش 

الى  ترتفعقبل ان  2018جنيه فى عام   378,522-الى  انخفضتجنبه ثم  1,047,161- 2017 فى عام صافي الربحكان  صافى الربح :

فى جنيه 1449569-الى  انخفضتحتى   2020جنيه عام   2078575-مرة اخرى الى  ارتفعتثم  2019جنيه فى عام  1416527-

 2021عام 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 البيان

 6,666,920 2,071,921 1,401,946 2,821,184 5,700,151 المبيعات

 1449569- 2078575- 1416527- 378,522- 1,047,161- صافي أرباح العام

 0.22- 1.00- 1.01- 0.13- 0.18- نسبة هامش صافى الربح

 

- الى ترتفع قبل ان  2018% فى عام  0.13- انخفضت الى% ثم  0.18-  2017عام صافي الربح وقد كان هامش  :صافي الربحهامش 

  2021% عام  0.22-النسبة وانخفضت الى  تحسنتثم  2020% عام  1.00-الى  قليالثم انخفضت  2019% فى عام 1.01

  

-1.20

-1.00

-0.80

-0.60

-0.40

-0.20

0.00

-3,000,000

-2,000,000

-1,000,000

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

2017 2018 2019 2020 2021

المبيعات صافى الربح هامش صافى الربح



 ((EBDPالبدر لشركة تغطية بحثيه 
 2022مايو  25

 

16 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 قائمة الدخل

  6,666,920                         2,071,921                        1,401,946                       2,821,184             5,700,151                       المبيعات  

 (5,810,570)                       (3,034,966)                      (2,464,365)                     (2,669,237)           (5,369,212)                      تكلفة المبيعات

  856,350                          -963,045                        -1,062,419                     151,947              330,939                        مجمل الربح 

      

مصروفات ادارية 

 (2,172,973)                       (1,026,377)                      (302,742)                        (394,029)             (1,060,991)                      وعمومية 

      

 (356,120)                          (211,765)                            -                                  (30,975)               (95,267)                           مصروفات بيع وتوزيع

 (471,223)                          (6,381)                               -                                  (26,171)               (68,573)                           مصروفات تمويلية

    -                                       -                                     -                                  (3,157)                    -                                  مساهمات تكافلية 

 (54,675)                               -                                     -                                     -                          -                                  خسائر ائتمانية متوقعة

    -                                       -                                     -                                     -                       (185,048)                         انخفاض فى الموردين

اضمحالل فى قيمة 

    -                                       -                                  (218,892)                           -                          -                                  المخزون

    -                                       -                                  (575)                              (10,596)               (10,597)                           اهالك االصول الثابتة 

    -                                       -                                  (643,095)                           -                          -                                  المخصصات

    -                                       -                                     -                                     -                        36,810                            فروق تقييم العملة

ل صافى ارباح بيع اصو

  26,075                              36,547                               -                                     -                          -                                  ثابتة

  478,074                              -                                     -                                     -                          -                                  ايرادات تمويلية

     -                                   18,378                              -                        5,566                             ايرادات رأسمالية

  244,923                            104,770                           792,818                          117,786                 -                                  ايرادات اخرى

    -                                       -                                     -                                     -                          -                                  فوائد

 -1,449,569                      -2,066,251                     -1,416,527                    -195,195             -1,047,161                     الربح قبل الضرائب 

    -                                   -12,324                             -                                    -                       0 ضرائب الدخل الجارية

    -                                        -                                  (183,327)                -                                  ضرائب الدخل الموجلة 

 (1,449,569)                     (2,078,575)                    (1,416,527)                   (378,522)           (1,047,161)                    صافي أرباح العام

 هامش صافى الربح  
                                        

0.18- 

                         

0.13- 

                                       

1.01- 

                                        

1.00- 

                                          

0.22- 
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 قائمة المركز المالى:
 فعلى:

صريف البضاعة روع على تاستخدام إدارة المشروع للموارد المالية المتاحة لها والرقابة عليها ومن أمثلة ذلك بيان مقدرة إدارة المش كفاءة بيان مدىنسب 

  .مقدرة اإلدارة على تحصيل الديون من العمالء لكوكذ ،المعدة لغرض البيع

 

 

 المخزون:

فى عام  %68.78 الى  ارتفعت ثم  .%66.17حتى وصل الى  2017عثرت فى تصريف المخزون فى عام تان الشركة قد السابق من الجدول  يتضح

مرة  ارتفعت ثم  % 13.19-الى  2020فى عام  جيدبشكل بعدها ارتفعت ولكن %  32.82-لتصل الى  2019فى عام  انخفضت بشكل ملحوظثم .2018

 %  8.15. وصلت الىحتى  2021فى عام  بشكل ملحوظ  اخرى
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 2017 2018 2019 2020 2021 بيان

 1,218,512.00  2,056,644.00   1,381,704.00  1,199,458.00 1,297,203.00 المخزون 

 %66.17 %68.78 %32.82- %13.19- %8.15 نسبة التغير
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 دائنون وأرصدة دائنة أخرى:

 

 2021 2020 2019 2018 2017 بيان

  دائنون وارصدة ودائنة اخري
1,050,535.00  

 473,420.00   2,541,821.00   1,474,565.00   729,187.00  

 %50.55- %41.99- %436.91 %54.94- %57.58 نسبة التغير

 

  يعبر الجدول السابق عن نسبة التغير فى الدائنون من سنة ألخرى 

 

 

 

 

 

 

 

  :معدل دوران األصول المتداولة

 .مساهمتها فى االيرادات المحققةويوضح هذا المعدل مدى كفاءة اإلدارة فى استثمار الموارد المالية المتاحة للمشروع فى األصول المتداولة ومدى 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 البيـــان

 

  6,666,920   2,071,921   1,401,946   2,821,184   5,700,151  صافى االيرادات  

  12,715,413.00  2,501,049.00   1,902,204.00   2,728,863.00   2,381,041.00  اجمالى االصول المتداولة  

 0.88 0.94 0.61 1.10 2.00 معدل دوران االصول المتداولة  

 

ره م 2يالحظ اتجاه معدل دوران االصول المتداولة خالل فترة التحليل بلغ 

لكن  و ةمر 1.10  لتصل الى .2018 خالل عام  تنخفض و 2017خالل عام 

 2020عام  ثم ترتفع مرة اخرى فىمره  0.61 الى  2019  خالل عامتنخفض 

 0.88 2021فى نهايه عام تصل تنخفض لحتى  0.94 لتصل الى
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 إجمالى األصول:

 2017 2018 2019 2020 2021 بيان
 (1,047,161)  (378,522)  (1,416,527)  (2,078,575) (1,449,569) صافي أرباح العام 

 5,979,587  6,127,056   5,687,791  7,224,389 21,797,189 اجمالي االصول 

 %16.12- %6.25- %23.98- %32.20- %9.99- النسبة

 

-   حيث تصبح يوضح الجدول السابق معدل العائد من اجمالى االصول 

ثم بعد  % 6.25-الى  2018فى  انخفضتثم  2017فى عام  16.12%

فى عام  الزيادة ثم تستمر فى %  23.98- الى 2019فى  ارتفعتذلك 

- الى  2021حتى تصل فى نهايه عام  %  32.20-صل الى لت 2020

9.99  %  

 

 

 

 

 

 االلتزامات وحقوق الملكية:

 اإللتزامات:

 2021 2020 2019 2018 2017 بيان

  16,055,008.00   7,632,098.00   4,016,925.00   3,039,664.00   2,513,673.00  اجمالي االلتزامات 

  21,797,189   7,224,389   5,687,791   6,127,056   5,979,587  اجمالي االصول 

 %73.66 %105.64 %70.62 %49.61 %42.04 النسبة

 

صولها تخدام الشركة لاللتزامات لتمويل أيوضح الجدول السابق مدى اس

وصلت تدريجيا إلى أن  ارتفعتثم  % 42.04  2017النسبة فى  تحيث كان

 %.73.66الى  ارتفعت 2021فى سنة 
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 حقوق الملكية:

 2021 2020 2019 2018 2017 بيان

  5,742,181.00  -407,709.00   1,670,866.00   3,087,392.00   3,465,914.00  اجمالي حقوق المكلية 

 %1508.40- %124.40- %45.88- %10.92- %23.20- النسبة

 

 

يعبر الجدول السابق عن التغير فى حقوق الملكية من سنة الخرى وذلك 

  نتيجة لترحيل االرباح والخسائر لكل عام.
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 2021 2020 2019 2018 2017 قائمة المركز المالي

      االصول 

      االصول غير المتداولة

            اصول ثابتة )بالصافي(

1,891,106  

           

1,690,753  

           1,505,222             1,753,640               6,539,329  

  45,548                     -                          -                          -                          -                       اصول حق انتفاع ) بالصافى (

            مشروعات تحت التنفيذ

1,707,440  

           

1,707,440  

           2,280,365             2,969,700               2,496,899  

  9,081,776             4,723,340           3,785,587           3,398,193           3,598,546          مجموع االصول غير المتداولة 

      االصول المتداولة

       المخزون

1,218,512.00  

      

2,056,644.00  

      1,381,704.00        1,199,458.00          1,297,203.00  

       عمالء و اوراق قبض

1,011,865.00  

         

510,744.00  

         311,843.00           982,814.00          2,532,385.00  

مصروفات مدفوعة مقدما و حسابات مدينة 

 اخرى 
                      -                          -                          -             169,052.00          1,112,018.00  

          مدينون وارصدة مدينة اخرى

143,632.00  

         

143,001.00  

         165,236.00                        -                            -    

             7,032.00             والصندوق نقدية بالبنوك

18,474.00  

           43,421.00           149,725.00          7,773,807.00  

     مجموع االصول المتداولة 

2,381,041.00  

    

2,728,863.00  

    

1,902,204.00  

    

2,501,049.00  

    

  21,797,189           7,224,389           5,687,791           6,127,056           5,979,587          اجمالي االصول  12,715,413.00

      حقوق الملكية وااللتزامات
      االلتزامات المتداولة

  443,275.00             443,275.00             -                          -                          -                       مخصصات 

  4,740,066.00            -                          -                          -                          -                       تسهيالت ائتمانية 

  3,089,402.00          2,469,852.00          -                          -                          -                       موردون و اوراق دفع 

    -                            -                        493,095.00             -                          -                       مخصصات التزامات ضريبة محتملة 

       دائنون وارصدة ودائنة اخري

1,050,535.00  

         

473,420.00  

      2,541,821.00        1,474,565.00             729,187.00  

  43,346.00                 -                          -                          -                          -                       المستحق خالل السنة من التزامات عقود التاجير 

  6,806,498.00          3,048,755.00          -                          -                          -                       المستحق الطراف ذات عالقة 

          التزامات ضريبة مستحقة

217,569.00  

         

281,352.00  

         320,542.00                        -                            -    

          قروض

135,000.00  

                      -                          -                          -                            -    

          دائنو مساهمين 

778,897.00  

      

1,806,559.00  

         478,140.00                        -                            -    

          بنوك سحب على المكشوف 

331,672.00  

         

295,006.00  

                      -                          -                            -    

     مجموع االلتزامات المتداولة 

2,513,673.00  

    

2,856,337.00  

    

3,833,598.00  

    

7,436,447.00  

    

15,851,774.00        

        رأس المال العامل )بخالف النقدية( 

139,664.00- 

       

145,948.00- 

    

1,974,815.00- 

    

5,085,123.00- 

    

      االلتزامات غير المتداولة   -10,910,168.00

             -                       التزامات ضريبة موجلة 

183,327.00  

         183,327.00           195,651.00             195,651.00  

  7,583.00                   -                          -                          -                          -                       التزامات عقود التاجير 

           -                       اجمالي االلتزامات طويلة األجل 

183,327.00  

       183,327.00         195,651.00           203,234.00  

     اجمالي االلتزامات 

2,513,673.00  

    

3,039,664.00  

    

4,016,925.00  

    

7,632,098.00  

    

      حقوق الملكية  16,055,008.00

       راس المال المصدر والمدفوع

7,650,000.00  

      

7,650,000.00  

      7,650,000.00        3,825,000.00         

          احتياطي قانوني  11,475,000.00

171,718.00  

         

171,718.00  

         171,718.00           171,718.00             171,718.00  

      ارباح مرحلة/خسائر مرحلة

(3,308,643.00) 

     

(4,355,804.00) 

     

(4,734,326.00) 

     

(2,325,852.00) 

       (4,454,968.00) 

      صافى ارباح او خسائر العام

(1,047,161.00) 

        

(378,522.00) 

     

(1,416,526.00) 

     

(2,078,575.00) 

       (1,449,569.00) 

     اجمالي حقوق المكلية 

3,465,914.00  

    

3,087,392.00  

    

1,670,866.00  

       

407,709.00- 

      5,742,181.00  

     اجمالي حقوق الملكية وااللتزامات

5,979,587.00  

    

6,127,056.00  

    

5,687,791.00  

    

7,224,389.00  

    

21,797,189.00   
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 التوقعات المستقبلية:

 :لبنود قائمة الدخل التوقعات المستقبلية
 

 الخطة المالية التى زودتنا بها الشركة عن طريقتم توقع اإليرادات 

سبه ثم زياده ثابته بن  2023فى سنة  %25انخفضت الى  ثم  2021عن سنة  2022 % فى سنة 35 بمعدليرادات نتوقع زيادة فى  اإل

  2026و  2025و  2024% فى كل من 10

 2023نه سوف نشهد انخفاض فى التكلفه فى سو يليها  , 2021سنة عن  2022 % فى سنة  22.37بمعدل  مبيعاتنتوقع زيادة فى تكلفة ال

و  2024سنويا فى كل من  %5.66التكاليف بمعدل  النمو فى انخفاض فى معدل و يليها  %20.25  لتصل الى  مقارنة بالسنة السابقة 

 .2026 فى %5.29و 2025فى  5.48%

تصل ل نسبةال 2023فى سنة  يليها زيادة ثم االيرادات  اجمالى  من  %8.68بنسبة  2022صافى الربح قبل الضرائب فى  فى زيادة نتوقع 

 2025فى كل من سنه   زيادهو يليها  2024فى سنه  %17.45 فى صافى الربح قبل الضرايب بمعدلزيادة ال تستمرثم  %14.08 الى

  %24.10بنسبه  2026و سنه  %20.79بنسبه 

  %14.08لى النسبة لتصل ا 2023فى سنة يليها زيادة  ثم اجمالى  االيرادات  من  %8.68بنسبة  2022صافى الربح فى فى  زيادة نتوقع 

مرة  ثم ترتفع %16.11بنسبه  2025فى سنه  انخفاض  طفيفو يليها  2024فى سنه   %17.45 ثم تستمر الزيادة فى صافى الربح بمعدل

 %18.68الى  2026سنه  اخرى  فى

 

 :خالل السنوات القادمة ةالمستقبلية المتوقع اإليردات

 

 2026 2025 2024 2023 2022 البيـــــــــــــــــــــــــــــــان

  14,974,319   13,613,017   12,375,470   11,250,428   9,000,342  ا للمتوقع   اجمـــــــــــــالى ايرادات العام طبق 

 %10.00 %10.00 %10.00 %25.00 %35.00 معدالت النمو  
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 :خالل السنوات القادمة ةالمستقبلية المتوقع تكلفة اإليرادات

و تجهيزات مصنع المنطقة الثانية الى االهالك اهالك تم اضافة  

و خمس سنوات االهالك لتجهيزات المصنع  سنواتتم تقدير 

لتجهيزات المنطقة الثانية بالتالى وصل االهالك السنوى فقط 

لبقاى افتراض اهالك سنوى وتمسنويا جم  118,631.8بحوالى 

سنويا بقيمة  345,603بحوالى  2021اعتمادا على سنة البنود 

     جم. 464,235وصل اجمالى االهالك السنوى و بالتالى ثابتة 

 االهالك السنوى  السنين التكلفة  : تجهزات مصنع المنطقة الثانية 

 112585 5 562,925 اجهزة و تكييفات بتكلفه 

 2600 5 13,000 اجهزه و كاميرات بتكلفة 

 3100 5 15,500 وسائل نقل بتكلفه   

 346.8 5 1,734 االت و ماكينات بتكلفة  

 345,603  345,603 االهالك السنوى 

  464,235   االجمالى 
 

 2026 2025 2024 2023 2022 ــــانالبيـــــــــــــــــــــــــــ

  10,497,028.53   9,993,346.89   9,498,328.08   9,014,559.70   7,574,504.98  تكلفة المبيعات  

 %5.04 %5.21 %5.37 %19.01 %30.36  تكلفة المبيعاتفى معدل الزيادة  

 

 

 :خالل السنوات القادمة ةالمستقبلية المتوقع إجمالى المصروفات

 2026 2025 2024 2023 2022 البيـــــــــــــــــــــــــــــــان

  1,616,825   1,469,840   1,336,219   1,214,744   1,094,969  أجمالى المصروفات

 %10.00 %10.00 %10.00 %10.94 %64.16- معدالت النمو
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 ة:خالل السنوات القادم ةح المستقبلية المتوقعارباأل صافى

 2026 2025 2024 2023 2022 ــــــــانالبيـــــــــــــــــــــــ

  2,797,116   2,193,623   2,159,697   1,583,645   780,885  صافى الربح  

 %27.51 %1.57 %36.38 %102.80 %153.87- معدالت النمو  
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 2026 2025 2024 2023 2022       قائمة الدخل

  14,974,319             13,613,017             12,375,470             11,250,428             9,000,342                 المبيعات  

 (10,032,793.73)       (9,529,112.09)        (9,034,093.28)        (8,550,324.90)        (7,110,270.18)           تكلفة المبيعات

 (464,235)                (464,235)                (464,235)                (464,235)                (464,235)                   االهالك 

  4,477,290             3,619,670             2,877,142             2,235,868             1,425,837                  مجمل الربح 

         

 (1,279,902)             (1,163,548)             (1,057,771)             (961,610)                (892,462)                   مصروفات ادارية وعمومية 

         

 (299,487)                (272,260)                (247,510)                (225,008)                (180,007)                   مصروفات بيع وتوزيع

    -                            -                            -                            -                            -                            مصروفات تمويلية

 (37,436)                 (34,033)                 (30,939)                 (28,126)                 (22,500)                    مساهمات تكافلية 

    -                            -                            -                            -                            -                            خسائر ائتمانية متوقعة

    -                            -                            -                            -                            -                            انخفاض فى الموردين

    -                            -                            -                            -                            -                            اضمحالل فى قيمة المخزون

    -                            -                            -                            -                            -                            اهالك االصول الثابتة 

    -                            -                            -                            -                            -                            المخصصات

    -                            -                            -                            -                            -                            العملة فروق تقييم

    -                            -                            -                            -                            -                            صافى ارباح بيع اصول ثابتة

    -                            -                            -                            -                            -                            ايرادات تمويلية

    -                            -                            -                            -                            -                            ايرادات رأسمالية

  748,716                  680,651                  618,774                  562,521                  450,017                    ايرادات اخرى

    -                            -                            -                            -                            -                            فوائد

  3,609,182             2,830,481             2,159,697             1,583,645             780,885                     الربح قبل الضرائب 

 (812,065.85)              (636,858.20)                 -                                     -                                     -                                       ضرائب الدخل الجارية

    -                            -                            -                            -                            -                            ضرائب الدخل الموجلة 

  2,797,116             2,193,623             2,159,697             1,583,645             780,885                     صافي أرباح العام

  0.19                              0.16                              0.17                              0.14                              0.09                                هامش صافى الربح  
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 التوقعات المستقبلية لبنود قائمة المركز المالى:
 المخزون "متوقع":

 

 2026 2025 2024 2023 2022 بيان

  2,239,809.54   2,127,363.20   2,016,850.83   1,908,850.10   1,587,359.55  المخزون

 %5.29 %5.48 %5.66 %20.25 %22.37 نسبة التغير

 

 

معدل نموة ينخفض رصيد المخزون ن السابق أمن الجدول  يتضح

 المبيعات وحجم أعمال الشركة. الرتباطة وذلك نتيجة 

 

 

 

 

 :إجمالى األصول "متوقع"

 

 2026 2025 2024 2023 2022 القوائم المالية

  2,797,116   2,193,623   2,159,697   1,583,645   780,885  صافي أرباح العام  

  28,766,059   25,701,142   23,244,325   20,827,415   18,478,112  اجمالي االصول  

 %9.72 %8.54 %9.29 %7.60 %4.23 النسبة

 

 

 تراوح بين يصول حيث جمالى األإ علىيوضح الجدول السابق معدل العائد 

 %   4.23% و 9.72
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 "متوقع":خرى أرصدة دائنة دائنون وأ

 

 2026 2025 2024 2023 2022 بيان

  729,187.00   729,187.00   729,187.00   729,187.00   729,187.00  دائنون وارصدة ودائنة اخري

 %0 %0 %0 %0 %0 نسبة التغير

 

من سنة يعبر الجدول السابق عن نسبة التغير فى الدائنون 

ألخرى خالل فترة التوقعات و يتضح عدم وجود نمو 

 قعاتفترة التوخالل 

 

 

 

 

 

 االلتزامات وحقوق الملكية "متوقع":
 

 2026 2025 2024 2023 2022 بيان
  13,508,912.63   13,241,111.87   12,977,917.02   12,720,703.87   11,955,046.12  اجمالي االلتزامات 
  28,766,059   25,701,142   23,244,325   20,827,415   18,478,112  اجمالي االصول 

 %46.96 %51.52 %55.83 %61.08 %64.70 النسبة

 

تخدام الشركة مدى اس التالى يوضح الجدول 

 نسبة التمويل أن صولها حيثلاللتزامات لتمويل أ

 46.96الى  2022% فى عام  64.70تنخفض من 

   2026% فى عام 
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 2026 2025 2024 2023 2022 بيان
  15,257,146.11   12,460,030.41   10,266,407.73   8,106,711.17   6,523,065.99  اجمالي حقوق المكلية

 %22.45 %21.37 %26.64 %24.28 %13.60 النمو  النسبة

. 

التغير فى حقوق الملكية يعبر الجدول السابق عن 

رباح كل نتيجة لترحيل األخرى وذلك من سنة أل

 عام
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 2026 2025 2024 2023 2022   قائمة المركز المالي

       االصول 

       االصول غير المتداولة

  6,539,329.00          6,539,329.00          6,539,329.00          6,539,329.00          6,539,329.00          (بالصافي)اصول ثابتة 

  45,548.00               45,548.00               45,548.00               45,548.00               45,548.00               (بالصافى ) اصول حق انتفاع 

  1,903,740               1,903,740               1,903,740               1,903,740               1,903,740               مشروعات تحت التنفيذ

  8,488,617             8,488,617             8,488,617             8,488,617             8,488,617              مجموع االصول غير المتداولة 

       

       

 %5.29 %5.48 %5.66 %20.25 %22.37  االصول المتداولة

  2,239,809.54          2,127,363.20          2,016,850.83          1,908,850.10          1,587,359.55          المخزون

  5,687,894.98          5,170,813.62          4,700,739.66          4,273,399.69          3,418,719.75          عمالء و اوراق قبض

    -                            -                            -                            -                            -                          مصروفات مدفوعة مقدما و حسابات مدينة اخرى 

    -                            -                            -                            -                            -                          مدينون وارصدة مدينة اخرى

  12,349,737.22         9,914,348.45          8,038,117.27          6,156,548.25          4,983,415.80          نقدية بالبنوك والصندوق

  20,277,441.74      17,212,525.28      14,755,707.75      12,338,798.04      9,989,495.11         مجموع االصول المتداولة 

        

       

  28,766,059           25,701,142           23,244,325           20,827,415           18,478,112            اجمالي االصول

       

       حقوق الملكية وااللتزامات

       االلتزامات المتداولة

  443,275.00             443,275.00             443,275.00             443,275.00             443,275.00             مخصصات 

       تسهيالت ائتمانية 

  5,334,301.63          5,066,500.87          4,803,306.02          4,546,092.87          3,780,435.12          موردون و اوراق دفع 

       مخصصات التزامات ضريبة محتملة 

  729,187.00             729,187.00             729,187.00             729,187.00             729,187.00             دائنون وارصدة ودائنة اخري

    -                            -                            -                            -                            -                          المستحق خالل السنة من التزامات عقود التاجير 

  6,806,498.00          6,806,498.00          6,806,498.00          6,806,498.00          6,806,498.00          المستحق الطراف ذات عالقة 

    -                            -                            -                            -                            -                          التزامات ضريبة مستحقة

    -                            -                            -                            -                            -                          قروض

    -                            -                            -                            -                            -                          دائنو مساهمين 

    -                            -                            -                            -                            -                          بنوك سحب على المكشوف 
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  13,313,261.63      13,045,460.87      12,782,266.02      12,525,052.87      11,759,395.12       مجموع االلتزامات المتداولة 

       

 -5,385,557.10       -5,747,284.05       -6,064,675.54       -6,342,803.08       -6,753,315.82         رأس المال العامل )بخالف النقدية( 

        

       االلتزامات غير المتداولة  

  195,651.00             195,651.00             195,651.00             195,651.00             195,651.00             التزامات ضريبة موجلة 

    -                            -                            -                            -                            -                          التزامات عقود التاجير 

  195,651.00           195,651.00           195,651.00           195,651.00           195,651.00            اجمالي االلتزامات طويلة األجل 

       

  13,508,912.63      13,241,111.87      12,977,917.02      12,720,703.87      11,955,046.12       اجمالي االلتزامات 

        

       حقوق الملكية

  11,475,000.00         11,475,000.00         11,475,000.00         11,475,000.00         11,475,000.00         راس المال المصدر والمدفوع

  171,718.00             171,718.00             171,718.00             171,718.00             171,718.00             احتياطي قانوني

  813,312.41            (1,380,310.27)        (3,540,006.83)        (5,123,652.01)        (5,904,537.00)         خسائر مرحلة/ ارباح مرحلة

  2,797,115.71          2,193,622.68          2,159,696.56          1,583,645.18          780,884.99             صافى ارباح او خسائر العام

  15,257,146.11      12,460,030.41      10,266,407.73      8,106,711.17        6,523,065.99         اجمالي حقوق المكلية 

        

  28,766,058.74      25,701,142.28      23,244,324.75      20,827,415.04      18,478,112.11       اجمالي حقوق الملكية وااللتزامات

 

    

     القيمة العادلة:
 طرق كالتالى: بثالثةالقيمة العادلة للشركة  قمنا بتقديرجم، نتيجة أن   0.47 للشركة فى تقديرنابلغت القيمة العادلة 

 0.20بطريقة مضاعف القيمة الدفترية =  و ،جم 0.38القيمة الدفترية المعدلة = طريقة و ب ،جم 0.64 التدفقات النقدية=بطريقة خصم 

  :خصم التدفقات النقدية: طريقة اوال
Assumptions    

 Tax Rate  22.5% 

 Discount Rate  15.5% 

 Perpetural Growth Rate  3% 

 EV/EBITDA Mulltiple  10.0x 

 Transaction Date  5/24/2022 
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 Fiscal Year End  12/31/2022 

 Current Price                  1.76  

 Shares Outstanding        22,950,000  

 Debt          4,740,066  

 Cash          7,773,807  

 Capex            464,235  

Discounted Cash Flow    Entry 2022 2023 2024 2025 2026  Exit 

 Date   5/24/2022 12/31/2022 31/12/2023 31/1/2024 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2026 

 Time Periods     0.61 1.61 2.61 3.61 4.61 4.61 

 discount factor     0.92 0.79 0.69 0.60 0.52 0.52 

 Net profit   

-

1,449,569 780,885 1,583,645 2,159,697 2,193,623 2,797,116 2,797,116 

      -0.54 2.03 1.36 1.02 1.28   

 Plus: D&A     464,235 464,235 464,235 464,235 464,235 464,235 

 Less: Capex     443,275 443,275 443,275 443,275 443,275   

 Less: Changes in NWC     4,156,852 410,513 278,128 317,391 361,727   

 Total Reinvestment     4,600,127 853,788 721,403 760,666 805,002   

 Reinvestment Rate     3.69 0.42 0.27 0.29 0.25 0.25 

 Reinvestment value               805,002 

 Terminal FCFE               2,456,349 

 Terminal value               19,726,588 

 FCFE     -3,355,007 1,194,092 1,902,529 1,897,191 2,456,349 19,726,588 

 DCF     -3,075,465 948,099 1,308,416 1,130,119 1,267,366 10,178,034 

 

 

 للمساهمين: التدفقات النقدية الحرة

لهبوط الى ثم بعد ذلك سوف تستمر فى ا 2023فى عام  % 2.03 إلى ترتفعثم بعد ذلك  2022فى عام  %0.54-ح بنسبة اربصافى األ زياده فى نتوقع 

  % 1.28بنسبه  2026حتى تستقر فى نهايه عام  2025فى عام  % 1.02و يليها استمرار فى االنخفاض الى  2024فى عام  % 1.36

 على االستثمار  مصروفات رأسمالية مؤثرة وفقا لخطة الشركة المستقبلية ال يوجد 
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ثم تتغير من سنة الخرى  2022 األولى من التوقعات فى السنةجنية  4,156,852 تبلغ موجبه بقيمة  يكونس المال العامال المتوقع سوف أالتغير فى ر

 وذلك نتيجة للتغيرات التى تحدث فى راس المال العامل. 2026فى سنة جنية   361,727 حتى تصل الى 

، كما هو موضح موجبة  المستقبلية المتوقعة السنين  يليها باقى سالبة ثم  ةقيم سوف تكون 2022 لعاملالحرة  التدفقات النقديةن صافى ونتيجة لذلك فإ

  السابقبالجدول 

 

 

 

DCF Value         

 Enterprise Value    11,756,569 

 Plus: Cash    7,773,807 

 Less: Debt    4,740,066 

 Equity Value    14,790,310 

 Shares Outstanding    22,950,000 

Equity Value/Share       0.64 

 

 31/12/2021نقدية  ضافةبإجم و 11,756,569 باستخدم االفتراضات الموضحة عالية بلغ مجموع التدفقات النقدية إضافة إلى القيمة النهائية للشركة

افى التدفقات صقيمة الشركة بطريقة خصم  ، فقد بلغت جم 4,740,066 تستحق الخصم كة التىرعلى الش قروضجم، وحيث أن ال 7,773,807 البالغة 

    سهم(. 22,950,000األسهم عدد االسهم  جم )باعتبار عدد 0.64، بقيمة للسهم بلغت جم  14,790,310  النقدية 

 

 القيمة الدفترية:مضاعف  ةقيطر: ثانيا
 5,742,181  تغبل حقوق الملكية للشركةواستنادا على أن مرة،  0.78غت بل(  للشركات المثيلة ف  P/B)الدفترية قد قمنا بايجاد متوسط مضاعف قيمة 

 سهم(. 22,950,000األسهم عدد االسهم  )باعتبار عدد جم 0.20جم بقيمة للسهم بلغت  4,498,042فقد بلغت قيمة المنشأة بتلك الطريقة مبلغ جنيه 

P/B   
 AUTO.CA 0.68 

 ELEC.CA 0.84 

 SWDY.CA 0.83 

Average 0.78 

 Equity 5,742,181 

 Shares Outstanding 22,950,000 

 Book Value 0.25 

 Current Price 1.76 

 P/B 7.03 

 Equity Value/Share 0.20 

 EV 4,498,042 
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 :القيمة الدفترية المعدلةثالثا: طريقة 
ك القيمة سهم ونتيجة لذل 22,950,000جنيه واجمالى عدد أسهم الشركة بلغت  8,757,659مبلغ  2021بلغت حقوق الملكية فى نهايه عام 

 جنيه  0.38بلغت   المعدلة الدفترية 

Adjusted book value 

Equity  8,757,659 

Shares Outstanding 22,950,000 

Adjusted equity 0.38 

 

 القيمة العادلة باستخدام الطرق المختلفة:متوسط 
طريقة مضاعف و ،%25 القيمة الدفترية المعدلة %، وطريقة 50قمنا بتقدير الوزن النسبى لكل طريقة من طرق التقييم كالتالى: خصم تفقات النقدية 

 2,189,414.75ة  القيمة الدفترية المعدل، وبطريقة جم    7,395,155.01      ،  فكانت نسبة تقييم الشركة بطريقة خصم تفقات النقدية %25الربحية 

 0.47الواحد  م، بقيمة عادلة للسهمج 10,709,080.20   وبالتالى بلغت قيمة الشركة مبلغ  مج 1,124,510.45القيمة الدفترية وبطريقة مضاعف  م،ج

   هم(.س 22,950,000.00جم. )باعتبار عدد األسهم عدد االسهم 

Weighted Average Valuation         

 DCF Value     14,790,310  50%       7,395,155.01  

 P/B       4,498,042  25%       1,124,510.45  

 Adjusted book value       8,757,659  25%       2,189,414.75  

 Total       10,709,080.20  

 Shares Outstanding       22,950,000.00  

 Equity Value/Share       0.47 
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