
1 150 75 100

81,000 12,150,000 6,075,000 8,100,000 (للكيلو جنية 270 بواقع) كيلو 300 العجل وزن متوسط

2,000 300,000 150,000 200,000

100 15,000 7,500 10,000 جنية 5,000 الشهري االيجار

2,730 409,500 204,750 273,000

22,995 3,449,250 1,724,625 2,299,500

405 60,750 30,375 40,500

30 4,500 2,250 3,000

300 45,000 22,500 30,000 (للشهر جنية 5,000 بواقع) عجل 50 لكل عامل

612 91,800 45,900 61,200

360 54,000 27,000 36,000 (للشهر جنية 6,000 بواقع) للحظيره مشرف

600 90,000 45,000 60,000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

(بالجدول مباشره قيمة يضاف هذا) العجول احد نفوق مثل

SDG 111,132 SDG 16,669,800 SDG 8,334,900 SDG 11,113,200

SDG 136,900 SDG 20,535,000 SDG 10,267,500 SDG 13,690,000 (كيلو 370 العجل وزن ومتوسط) للكيو 370 بواقع

SDG 25,768 SDG 3,865,200 SDG 1,932,600 SDG 2,576,800

اخرى

المالئة العليقة

التفاصيل
الـــعــــجــــول عـــدد

 الربح صافي

المركزة العليقة

الخضراء العليقة

البيطري االشراف

وخدمات تامين

المنصرفات جمله

لحوس حجر

العماله

البيطرية االدوية

البيع سعر

الجمعية مندوب

العمال ميز

اتصاالت

مالحظات

يوم 90 لمدة واحد عجل تسمين تحليل

الترحيل

 العجل سعر

الواحدة الحظيره ايجار
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Date 24-Sep-20

55 (الخرطوم بنك) البنك صرف بسعر

$303,087 USD 606,175  يوم 45 متوسط تسمين بمدة حظائر 2 بعدد تكون البداية

$373,364 USD 606,175  حظائر 2 عدد تجهيز بتم المشروع بدء شهرمن بعد

$70,276 USD 1,212,349 المجموع

Date 29-Sep-20

235 الموازي السوق بسعر

$70,935 USD 141,871  يوم 45 متوسط تسمين بمدة حظائر 2 بعدد تكون البداية

$87,383 USD 141,871  حظائر 2 عدد تجهيز بتم المشروع بدء شهرمن بعد

$16,448 USD 283,741 المجموع

 واحدة تسمين لدورة يوم 45 بمتوسط تسمين وعمليه حظيرتين بتاجير يبدا االنشاء* 

 واحدة تسمين لدورة يوم 45 بمتوسط تسمين وعمليه حظيرتين بتاجير  من البد المشروع بداية من شهر بعد* 

.الوتيره بنفس المشروع الستمرار حظيرتين اعداد يتم (يوم 45) العجول البيع عملية بعد*

 المجتمع شرائح لجيمع المناسبه واالسعار الممتازه بالجوده اللحوم لتوفير باالضافه المجتمع وتنمية للسودان الطبيعية الموارد من باالستفادة الرئيسة الفائده* 

.وخدمية واجتماعية تنموية مشاريع من للعجول االصليه االنتاج مناطق لتطوير الطويل للمدى المشروع*

Bank Rate of $

Prices by US Dollar (150 Calf/Barn)

المنصرفات جمله

البيع سعر

 الربح صافي

البيع سعر

 الربح صافي

Prices by US Dollar (150 Calf/Barn)

Market Rate of $

المنصرفات جمله
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