
وصف المشروع

:نبذة عامة عن نشاط المشروع- أوالً 

دراسة جدوي مشروع تصنيع الطماطم المجففة

ويمكن ان تصل  (شمال مصر  )وفي الصيف  (االقصر واسوان  )يتناسب انتاج الطماطم المجففة مع ظروف مصر الجوية في الشتاء 

 اشهر في السنة وهي اطول فترة انتاجية للطماطم المجففة في العالم 8في مصر الى  (التجفيف  )فترة االنتاج 

وتعتبر الطماطم المجففة مصدر هام للعملة الصعبة نظراً للطلب المتزايد عليها من بعض االسواق العالمية واهمها السوق االيطالي 

وااللماني واالسباني في اوروبا والسوق االمريكى باالضافة للسوق البرازيلي والطماطم المجففة نموذج هام جدا في اظهار القيمة 

 يومية عمل للجمع 12+  يومية عمل للتقطيع 30 ) يومية عمل  45المضافة للخضر حيث ان الطن من الطماطم المجففة يوفر عدد 

: باالضافة الى ذلك فان الطماطم المجففة تساهم في   ( يومية عمل للخدمات 3+ والفرز والتعبئة 

تقليل الفاقد الكمي والنوعي في الطماطم خاصة في حالة المواسم كثيفة االنتاج - 1

وبالتالي فهو حل مثالي لالنتاج في المناطق البعيده عن االسواق   ( طن طازج 12 طن مجفف ينتج حوالي 1 )تقليل تكاليف النقل - 2

مثل صعيد مصر 

 بالمئة 30 الى 25زيادة القيمة التسويقية للطماطم بمقدار - 3

زيادة االستقرار في السوق وتقليل ظاهرة التذبذب التى تحدث بشكل متكرر في الطماطم بصفة خاصة - 4

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

2018 (بالجنية)اإلستثمار األولي                 364,725

حجم التجارة العالمية (HS)كود التجارة العالمية  أكبر الًمصدرين

71290 (2م)المساحة الطلوبة                     4,200

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

1.75809% 0.05198%

ً متاحة كليا ً مدي إتاحة األصول محليا

منافسة كاملة نوع سوق المنتج النهائي

أكبر الًمستوردين

ً محلية جزئيا المواد الخام 

6 متوسط العمالة المطلوبة

متاحة مدي إتاحة مناطق صناعية 

متاح مدي إتاحة مراكز التدريب

افريقيا
متاحة مدي إتاحة التكنولوجي والصيانة

62M نصف آلية طبيعة التكنولوجي

صادرات

$ متاحة محلياً ومستورد مدي توافر المواد الخام 

20.5M

واردات منتج نهائي طبيعة الًمنتج

103070 (IDA)كود النشاط 

712000000 (IDA)كود الُمنتج 

باإلخطار نوع الترخيص

2017

185

181

 M$

705

141 

111

M$

299

$2,008,824,742

35,316,898 

1,044,265 

34,272,633 
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(ISIC4معيار )بيانات النشاط والُمنتج طبقاً لهيئة التنمية الصناعية 

الكود النشاط الرئيسي

1030 تجهيز وحفظ الفاكهة والخضر

الكود النشاط الفرعي

103070 صنع الفاكهة او الخضر المجففة او المغمورة في الزيت او المخللة 

كود الُمنتج إسم الُمنتج

712000000 خضروات مجففة بدون تحديد 

باإلخطار نوع الترخيص

:نبذة عامة عن سوق منتجات المشروع- ثانياً 

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

مؤشر متوسط/ نعم - هل هناك إقتصاديات الحجم في أسواق الخامات أو المنتجات؟ 

 األكثر تداواًل في العالم ، بإجمالي 1503 ، كانت الخضروات والخالئط ، المجففة ، وغير المحضرة ، هي المنتج رقم 2018في عام 

- ، انخفضت صادرات الخضروات والمخاليط المجففة وغير المعدة بنسبة 2018 و 2017بين عامي .  مليار دوالر1.67تجارة بلغ 

تمثل التجارة في الخضر والخلطات المجففة وغير المعدة بعد ذلك .  مليار دوالر1.67 مليار دوالر إلى 2.01 ٪ ، من 16.9

. من إجمالي التجارة العالمية0.0091٪

 705) ، كانت أكبر مصدري الخضروات والمخاليط ، المجففة ، التي لم يتم تحضيرها بعد اآلن هي الصين 2018في عام : الصادرات

 75.2)، بولندا (  مليون دوالر92.1)، هولندا (  مليون دوالر111)، الواليات المتحدة (  مليون دوالر141)، ألمانيا  (مليون دوالر

 .(مليون دوالر

 ، كانت أكبر مستوردي الخضروات والمخاليط ، المجففة ، التي لم يتم إعدادها بعد اآلن هي الواليات المتحدة 2018في عام : الواردات

 مليون 69.9)وهولندا  ( مليون دوالر75.6)وكندا  ( مليون دوالر181)وألمانيا  ( مليون دوالر185)واليابان  ( مليون دوالر299)

 .(دوالر

نموذج بورتر

Porter 5 Forces

تهديد الداخلين الجدد

THRETS OF NEW ENTRIES

تهديد السلع البديلة

THRETS OF SUBSTITUTES

مؤشر متوسط/ نعم - هل يوجد سلع بديلة؟ 

مؤشر غير جيد/ متوسط - هل هناك نزعة لدي العمالء للتحول للبدائل بسهولة؟ 

تصنيع الطماطم المجففة : المنتج األساسي



:الدراسة الفنية للمشروع- ثالثاً 
:منتجات المشروع

:المساحة والرسم التخطيطي للمشروع

:المواد األولية والهوالك للمشروع

الخامات األساسيّة

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؟ 

 مؤشر /  - 

 مؤشر /  - 

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 /  - 

طماطم مجففة 

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؟ 

( متر مربع 4200 )يتطلب المشروع مساحة ال تقل عن فدان 



 الخامات المساعدة

:مراحل ودورة اإلنتاج و العمل للمشروع

الغسيل - 2

يتــم الغســيل فــي حــوض مخصــص لهــذا الغــرض ســواء كان جــزءا مــن خــط غســيل وفــرز كامــل، أم كان

منفصــل فــي حالــة التجفيــف بطريقــة بســيطة، وقــد يكــون الحــوض مصنوعــا مــن االســتانلس

اســتيل أو مــن مــواد البنــاء العاديــة، مــع االخــذ فــي االعتبــار اال تتســبب هــذه الخطــوة فــي زيــادة التلــوث

ويراعـى عنـد الغسـيل أن تكـون الميـاه نظيفـة ومـن مصـدر لميـاه الشـرب ويفضـل وجـود. المـادي للمنتـج

فـي حالـة التجفيـف بالكبريـت . وسـيلة لتقليـب الميـاه أثنـاء الغسـيل لزيـادة كفـاءة عمليـة الغسـيل

مناشر للتجفيف 

تقطيع الطماطم لنصفين - 3

 سـاعات لتصفيـة الميـاه ثـم يتـم توزيـع الصناديـق عـى مناطـق5 – 3عـد الغسـيل تتـرك الطماطـم فتـرة 

العمـل فـي المنشـر مـع مراعـاة التوزيـع المناسـب طبقـا الحتيـاج المسـطح مـن عمالـة وثمـار، وتقـوم العمالـة

فــي اليــوم التالــي للغســيل بتقطيــع ثمــار الطماطــم طوليــا مــن خــال المحــور الوســطى األتربــة نصفيــن

تتـرك القشـرة الخارجيـة فـي منطقـة القطـع  (متسـاويين غيـر منفصليـن)

اضافة الملح والكبريت -4

يجــب أن تتــم عمليــة إضافــة الملــح أو الكبريــت بعــد التقطيــع مباشــرة وال ينصــح بتأخيرهــا خاصــة فــي

الحـرارة العاليـة حتـى ال يجـف السـطح العلـوي للطماطـم وبالتالـي ال تسـتجيب إلضافـة الملـح أو الكبريـت،

وهـذا يؤثـر علـى عمليـة التجفيـف بالسـلب وقـد يتسـبب فـي انتشـار الفطريـات وظهـور األعفـان، ويراعـى عنـد

:إضافـة الملـح أو الكبريـت العوامـل اآلتيـة

. دقيقة بعد التقطيع20 – 15أن تتم العملية بسرعة في خالل - 

عــلى كيفية االضافــة والمعــدل الــذي يجــب أن يكــون القائــم بالعمليــة مــدرب تدريبــا-

طماطم و ملح ومياه

استالم الطماطم في المنشر - 1

خلــو الثمــار– نســبة اللــون االحمــر –  (مــدور– طويــل )يتــم اســتالم الطماطــم فــي المناشــر طبقــا للصنــف 

نسـبة الصالبـة والمـواد– خلوهـا مـن االعفـان – مـن العيـوب الشـكلية واالصابـات الحشـرية والميكانيكيـة 

ويتــم االستالم عــن طريــق أخــذ عينــة عشــوائية مــن الحمولــة طبقــا لقانــون أخــذ. الــخ.....الصلبــة الذائبــة 

العينـات وفحصهـا لمعرفـة مـدى صالحيـة الثمـار للتجفيـف، ويتـم التسـجيل فـي نمـوذج خـاص باالستالم

ويجـب أن يحضـر منـدوب مـن قبـل المـزارع أو المـورد لحضـور عمليـة الفحـص إقـراره بالنتائـج والتوقيـع عـلى

النمـوذج، مـع اآلخـذ فـي االعتبـار أنـه يمكـن خصـم نسـبة العيـوب مـن القيمـة اإلجماليـة للشـحنة بنـاء عـى

( فـي المائـة ال ينصـح بقبـول الشـحنة 20اذا زادت نسـبة العيـوب عـن  )نمـوذج الفحـص 



التدريج والتعبئة -7

قبـل الشـحن بفتـرة كافيـة تتـم عمليـة الفـرز النهائـي والتدريـج وتعبئـة المنتـج ويراعـى عنـد الفـرز والتعبئـة

:مـا يلـي

.أن تتم العملية في مكان نظيف تتوافر به الشروط الصحية لسالمة الغذاء- 

.تتوافر إضاءة جيدة حيث إن الطماطم المجففة صعبة جدا في الفرز- 

.تدريب العاملين علي هذه العملية بعناية وتشديد االشراف عليهم- 

.فرز الطماطم يكون من الجهتين وليس من جهة واحدة- 

أو (قـوي ويتحمـل ظـروف النقـل والتـداول) كجـم 10التعبئـة تكـون فـي عبـوات كرتـون سـعة - 

. كجـم10-15أكيـاس مـن الكرتـون سـعة 

( فــي المائــة زيــادة50)يمكــن اســتعمال التعبئــة تحــت تفريــغ لالســتفادة مــن فــراغ الشــحن - 

. وكذلــك تحافــظ عــى جــودة المنتــج النهائــي

الشحن - 8

يفضـل شـحن الطماطـم فـي حاويـات مبـردة علـى نفـس درجـة حـرارة التخزيـن خاصـة فـي حالـة المسـافات

البعيـدة فـي الشـحن وفـي بعـض االحيـان يمكـن شـحن الطماطـم المجففـة فـي حاويـات غيـر مبـردة ولكـن

. هـذا فيـه مخاطـرة كبيـرة خاصـة إذا حـدث تأخيـر للمركـب أو ايـة ظـروف غيـر مواتيـة

جمع المنتج -5

يتـم جمـع المنتـج النهائـي بعـد الوصـول لدرجـة الجفـاف المطلوبـة علي حسـب متطلبات االسـواق ويسـتغرق

 يـوم فـي الشـتاء، وفـي فتـرات الصيـف الحـار جـدا يراعـى12-15 أيـام فـي الصيـف وقـد تصـل الي 4-5ذلـك 

فحـص المنتـج باسـتمرار ، االن معـدل التجفيـف يكـون أسـرع فمـن الممكـن أن يكـون المنتـج غيـر جاهـز فـي

.الصبـاح وبعـد وقـت قليـل يكـون المنتـج قـد وصـل لدرجـة الجفـاف المطلوبـة

ويراعــى أن تتــم عمليــة تنظيــف المنشــر أو الطــاوالت بعــد جمــع المنتــج النهائــي مباشــرة بحــرص شــديد

.وكفــاءة عاليــة

مخصصـة لهـذه المرحلـة، و يفضـل تـرك (برانيـك)يتـم نقـل الطماطـم المجففـة فـي صناديـق بالسـتيكية 

وفــي صبــاح اليــوم التالــي ســوف تكــون. الطماطــم لمــدة ليلــة كاملــة فــي مــكان مظلــم وجيــد التهويــة

 درجـة10 الي 5الطماطـم قـد فقـدت الحـرارة أثنـاء الليـل، ويتـم وضعهـا فـي الثالجةعنـد درجـة حـرارة بيـن 

.مئويـة

الحفظ المبرد-6

 درجـة مئويـة ورطوبـة نسـبية منخفضـة5تحفـظ الطماطـم فـي كل المراحـل بعـد االنتـاج عـلى درجـة حـرارة 

. شـهرا24ويمكـن أن تظـل بحالـة جيـدة لمـدة 



:الدراسة المالية للمشروع- ثالثاً 

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

(فى حالة اإليجار ال يستخدم)األراضى والمبانى 

-                         -                                                                             -                    -                                                

-                                                                             -                    -                                                -                         

مفرش بالستيك                       1                                          45,000                   45,000

احواض غسيل                       2                                          10,000

1                       

اوتاد حديد                2,500                                                   5                   12,500

غرف للتبريد                       2                                          20,000                   40,000

20,000                   

-                         -                                                -                    

-                                                                             

-                         -                                                

-                                                                             

االجمالىالقيمة للوحدة بالعملة المحليةالكمية(البند)إسم األصل  

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

ادوات وعدد  للتجهيز والتقطيع

900                        10                                                 90                     

20,000                   20,000                                          

قوائم خشبية

-                         

-                    

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

138,400                 95,015                                          

-                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                                                                             

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    



(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  

0% -                    

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                                                                             

 

( 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%

255,308            

0%

0% -                    

70%

المبلغنوع التمويل

اإلستثمار المبدئي          364,725
-                         

-                         

-                         -                                                

206,325                 30,000                                          

30% تمويل ذاتي            109,418

إحتياطيات                       1                                          20,000

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

رأس مال عامل                 176,325

-                         -                                                -                    -                                                                             

20,000                   20,000                                          

-                         -                                                -                    -                                                                             

مصروفات تأسيس                       1                   10,000

النسبة

-                    

-                    

 االثاث المكتب                       1                                            5,000                     5,000

 اجهزة كمبيوتر                       1                                            5,000                     5,000

10,000                   10,000                                          1                       

-                                                                             

اجهزة تكيف واجهزه كهربائيه اخرى

-                                                -                    

20,000                   

10,000                                          



اإلفتراضات الرئيسة

المؤشرات المالية للتدفقات المالية

-                    

نقدى  Collection Method طريقة التحصيل

5% Interest Rate معدل فائدة القرض 

القيمةItem (English)(عربي)البند 

المتبقي للتمويل

364,725            100%

20.20% Discount Rate

16.14

22.50% معدل الضرائب

5

Exchange Rate ($) ($)سعر الصرف 

Years

معدل الخصم

سنوات الدراسة

Tax Rate

Loan Years5سنوات القرض

Discount Rate معدل الخصم 20.20%

Tax Rate ائب معدل الضر 22.50%

Exchange Rate ($) ($)سعر الضف  16.14

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Initial Investment االستثمارات المبدئية (364,725)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 1,450,400 2,175,600 2,284,380 2,398,599 2,518,529 0 0 0 0 0

خصم المبيعات اآلجلة

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 880,600 1,283,160 1,308,823 1,335,000 1,361,700 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) ائب)تكاليف إدارية/التكاليف الثابتة (بدون الفوائد والضر 530,000 546,700 564,169 582,444 601,564 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 57,816 57,816 57,816 57,816 57,815 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر (18,016) 287,924 353,572 423,340 497,449 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر (1,736) 67,631 85,097 101,381 118,672 0 0 0 0 0

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية (16,280) 220,293 268,475 321,958 378,777 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 (364,725) (16,280) 220,293 268,475 321,958 378,777 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير (16,280) 204,013 472,488 794,446 1,173,223 1,173,223 1,173,223 1,173,223 1,173,223 1,173,223

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية (13,544) 152,473 154,593 154,235 150,960 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير (13,544) 138,929 293,522 447,756 598,716 598,716 598,716 598,716 598,716 598,716

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 38.64%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 233,991

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 222%

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

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي



Payback

Payback

38.64%

233,991

222%

64%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
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