
 
1 

 

  

2019 

مشروع حفظ التنوع الحيوي 

وتطوير المجتمع في وادي 

 Bethlehem Universityالمخرور

11/1/2019 

دراسة جدوى إقتصادية لمشروع انشاء مطبخ الولجة الريفي لصالح 
الولجةتجمع سيدات   



 
2 

 مقدمة
 

ضمن مشروع حفظ التنوع الحيوي وتطوير تجمع سيدات الولجة  دراسة الجدوى االقتصادية لصالح تم عمل 

يقومبتنفيذهمتحف فلسطين للتاريخ بريطانيا  الذي  –املجتمع في وادي املخرور واملمول من قبل مبادرة داروين 

هي انشاء مطبخ حيث أن فكرة املشروع  بيت لحم  في جامعة معهد الشراكة املجتمعية وبالشراكة مع الطبيعي 

 .الولجة الريفي املختص بانتاج املواد الغذائية الريفية 

 

مع  معهد الشراكة املجتمعية مستشار  لقد تم جمع املعلومات املوجودة في الدراسة من خالل ورشة عمل قام بها

 .السيدات املشاركات في املشروع   

مطبخ الولجة الريفي  لصالح تجمع سيدات الولجة   تهدفهذهالدراسةإلىتحلياللكلفةواألرباحالعائدةمنمشروع

 وكيفية ادارته.
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 وصف املشروع
 

 فكرة المشروع: .1

 

تقوم فكرة املشروع على أساس انشاء مطبخ غذائي يلبي الحاجات الحالية لتجمع سيدات الولجة 

تطوير عملهن و وتوحيد  جهودهن و خبرتهن  في صناعة املعجنات و الحلويات و  املخلالت و ملساعدتهن في 

التطالي و غيرها وتسويقها في سوق نبع الخيرات االسبوعي و في املحالت التجارية االخرى من اجل الحصول 

 على عائد مالي جيد.

 

 :أهداف المشروع .2

 

 طالي و املخلالت بمختلف انواعها. توفير املأكوالت و الوجبات و املعجنات و الت 

  . توحيد و تكثيف الجهود و تبادل الخبرات بين النساء املشاركات في املشروع 

  . تحقيق حصة سوقية معقولة 

 . توفير دخل مستمر لتجمع سيدات الولجة 

 

 :رسالة المشروع .3

 

نحن مطبخ الولجة الريفي نقوم بإنتاج املعجنات و الحلويات و املخلالت و التطالي  و وجبات و مأكوالت 

شعبية و صحية بجودة عالية و أسعار مناسبة حيث نقوم بتسويق منتجاتنا للمؤسسات و املدارس وافراد 

 ة .رية الولجقاملجتمع املحلي  .كما و نلتزم في  زيادة  فرص العمل للنساء في 
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 السوق 
 

 الموقع 

مطبخ الولجة الريفي  موجود في منزل يعود الحدى السيدات املشاركات في املشروع  في غرفه شبه مجهزة مناسبة 

 لعمل املطبخ  حيث ان املوقع يتميز بما يلي:

 .املوقع و سط القرية و سهولة الوصول اليه من قبل كافة املشاركات في املشروع 

  تسويقي و نقطة بيع ايضا لقربه من التجمع السكاني في قرية الولجةيشكل منفذ . 

 

 المنتجات 

 

 :التي سيقدمها املشروع  الحالية املنتجات . أ

ويمكن  انشاء مطبخ الولجة الريفي   خالل فترة العام األول من سيتم انتاجها التي املنتجات  وهي 

 تحديدها بما يلي:

 املعجنات بانواعها .1

 التطالي   بانواعهااملخلالت و  .2

 حلويات بانواعها  .3

 

 :وفرص التوسع في تقديم املنتجات  املستقبلية املنتجات . ب

للمستهلكفي العام الثاني و الثالث من قيام املشروع و قد تم ترتيبها  التي يمكن تقديمها املنتجات وهي 

 منى االكثر أولوية الى األقل أولوية و هي ما يلي:

 أعداد وجبات للمناسبات املختلفة داخل القرية .  .1

 ضمان مقاصف مدرسية في قرية الولجة . .2
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 وصف العملية االنتاجية 

 شراء املواد الخام: -1

الخ... كما   ،الطحين ، والتي تشمل الزعتر األخضرأو الجاف ،امللوخية ،الخضرواتالالزمة تقوم أمينة الصندوق بشراء املواد الخام 

 وعلب كرتون حسب اجراء املشتريات املتبع . و عبوات  تقوم بشراء مستلزمات االنتاج من أكياس نايلون 

 فحص واستالم املواد الخام: -2

يتم فحصها و التاكد منها حسب املواصفات املطلوبة و من ثم يتم ادخالها  التعاونية عند وصول املواد الخام املطلوبة الى موقع  

 ى املخازن .ال

 العملية االنتاجية: -3

مواد التعبئة والتغليف الخاصة باالنتاج من مسؤولة املخازن حيث يتم التعامل  و تقوم مسؤولة االنتاج بطلب املواد األولية 

 و حسب الواجبات اليومية املراد تقديمها للزائرين .حسب نوعية املنتج و املعايير الخاصة بانتاجه 

 في أكياس بالستيك او عبوات  واغالقها: تعبئة املنتج  -4

 يتم تعبئة املنتج النهائي  في اكياس بالستيك او عبوات زجاجية حسب نوعية املنتج  تحت اشراف مسؤولة الجودة .

 النقل والتسويق: -5

تبعة لد  الجمعية يتم اخراج البضاعة بإشراف أمينة الصندوق ومسؤولة الجودة لالسواق  املستهدفة ضمن املعايير والشروط امل

 من أجل ضمان جودة وسالمة املنتج أثناء عملية التسويق والنقل.
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 ائنلزبا

سيستتتهدا املطتتبخ الغتتذائي ئشتتكل رئتتيت البيتتع و تستتويق املنتجتتات متتن ختتالل ستتوق  نبتتع الخيتترات االستتبوعي فتتي مدينتتة 

مطتتتتبخ الولجتتتتة الريفتتتتي فتتتتي عتتتتدد متتتتن املحتتتتالت التجاريتتتتة بيتتتتت جتتتتاال املجتتتتاورة متتتتع التركيتتتتز علتتتتى فتتتتت  نقتتتتا  بيتتتتع ملنتجتتتتات 

التموينية داخل قرية الولجة و  القرى و املدن و املجاورة كما سيعمل املطبخ على توفير و جبات غذائيتة حستط بلتط 

 الزبائن و العمل ايضا على توفير املعجنات لقاعات االفراح و املناسبات الخاصة .

 الزبائن املتوقعين:

 العائالت العاملة  .1

 مجالت القروية  .2

 صاالت االفراح .3

 مؤسسات املجتمع املدني .4

 املجتمع املحلي  .5

 محالت املواد الغذائية  .6

 

 :توجهات الزبائن

 

 الحصول على منتج ذو جودة عالية.  .1

 الحصول على اسعار مناسبة . .2

 نظافة املنتج و أتفانه . .3
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 الموردين

 

 سياسة التعامل مع الموردين:

سيتم التعامل مع املوردين وفق سياسات معينة سيتم و ضعها من قبل االدارة املشرفة على مشروع مطبخ الولجة 

الريفي  حيث سيتم و ضع سياسات  للمشتريات و سيتم اضافة ئعض السياسات الخاصة ئعمل املطبخ و يمكن 

 تقسيم السياسات كما يلي :

 سياسات ادارة املخازن و الطلبيات. .1

 و اجراءات الدفع.سياسات  .2

 سياسات و اجراءات استالم البضائع .3

 سياسات و اجراءات املتائعة و التدقيق. .4

 

 ق و المبيعات التسوي

املشاركة الدائمة في سوق نبع الخيرات االسبوعي فهذا يضمن لهم الحصول على اكبر عدد من الحرص على  .1

 الزبائن.

بيت لحم و الولجة مع وضع رفوا جاذبة و الكتابه نقا  بيع في محالت تجارية معروفة في منطقة اختيار  .2

 عليها .)نقطة بيع ملنتجات غذائية ريفية(

 .الحرص على رضا العمالء، وذلك من خالل املعاملة الحسنة واملنتجات الجيدة واالسعار املقبولة .3

 

بنتتاء علتتى ذلتتك ستتوا يقتتوم مطتتبخ الولجتتة الريفتتي بالحصتتول علتتى حصتتة ستتوقية جيتتدة تضتتمن لتته االيتترادات 

شتتتتيكل فتتتتي حيتتتتث انتتتته فتتتتي تقتتتتدير  4444حيتتتتث تتتتتم تقتتتتدير االيتتتترادات الشتتتتهرية للمشتتتتروع بمتتتتا يقتتتتارب ،املعقولتتتتة  

علتتى بتتاشي اشتتهر  املبيعتتات تتتم التغاعتتاي عتتن االشتتهر التتتي ستتيكون فيهتتا شتتهر رمضتتان و تتتم توز تتع مبلتت  املبيعتتات

 السنة.
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، كان تقسيم املبيعات للسنة االولى كما السيدات املشاركات في مطبخ الولجة الريفي  للتصنيع الغذائي خطة املبيعات: حسط ما توافق عليه  .1

 يلي:

 9شهر  8شهر  7شهر  6شهر  5شهر  4شهر  3شهر  2شهر  1شهر  
شهر 

14 

شهر 

11 

شهر 

12 

مجموع 

السنة 

 االولى

الحصة 

 السوقية
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 . تماحتساب معدل املبيعات الشهرية بناء على خبرة املشاركات في املشروع 

  سيكون اغلط اعتماده على تسويق االنتاج في سوق نبع الخيرات االسبوعي .اخذ في عين االعتبار ان   املشروع في بدايته و 

 ل .املشروع جديد و بالتالي الحصة السوقية ال يمكن قياسها اال ئعد مرور السنة االةلى من عمر املشروع وذلك لكثرة املنافسة في هذا املجا 

معدل املبيعات 

الشهري 

/شيكل/السنة 

 االولى

2544 2544 2544 2544 4 2544 2544 2544 2544 2544 2544 2544 27544 % 

معدل املبيعات 

الشهري 

/شيكل/السنة 

 الثانية  

2625 2625 2625 2625 1144 2625 2625 2625 2625 2625 2625 2625 28875 
% زبادة 5

 سنوية

معدل املبيعات 

الشهري 

/شيكل/السنة 

 2844 2844 2844 2844 2844 2844 4 2844 2844 2844 2844 2844 الثالثة

34844 
% زبادة 7

 سنوية



 
11 

 يدات للمشروع: تحليل نقا  القوة، نقا  الضعف و الفرص والتهد .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سلبي ايجابي

 نقاط القوة
غذائية  خبرة كافية إلنتاج منتجات .1

 . ريفية بجودة عالية 

 موقع املطبخ مناسط للسيدات . .2

روح التعاون بين النساء العامالت في  .3

 .املشروع 

 نقاط الضعف
 املعدات  كافةعدم توفر  .1

 ال يوجد ايدي عاملة كافية .2

 عدم وجود خبرة تسويقية  .3

 نسائي غير منظم وضعيف .تجمع  .4

 ضعف الخبرة في العمل التعاوني . .5

 

 
 

 

ية
خل

دا
ل 

ام
عو

 

 الفرص
التشبيك مع القطاع الخاص والشركات  .1

 و مؤسسات املجتمع املدني.

 مقاصف املدارس.  .2

اصدار  شهادة صحة معتمدة لتسهيل  .3

 التسويق. 

 سوق نبع الخيرات االسبوعي . .4

 التهديدات
ارتفاع وعدم ثبات اسعار مدخالت  .1

 االنتاج 

 ظهور منافسين داخل البلد  .2

 عدم القدرة على منافسة االسعار .3

 انخفاض الطلط . .4

عدم تقبل املستهلك ملنتوجات مطبخ  .5

 الولجة الريفي.

ية
ج ر

خا
ل 

ام
عو
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 : الخطة الدعائية واالعالنات .3

للمشروع حيث أنها ستكون مقسمة حسط الفترات تم االتفاق على عدة من برق الدعاية واالعالنات 

 الزمنية املناسبة لكل منها كما يلي:

 

 الفئة املستهدفة اآللية
 التكلفة املتوقعة الفترة الزمنية

 إلى من )شيكل(

  الدعاية الشفوية

جميع الفئات  -

 املستهدفة.

 - دائمة دائمة

زائرين سوق نبع  - بروشورات و بوسترات 

 الخيرات .

محالت املواد  -

 344 دائمة دائمة
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 للمشروع الهيكلية االدارية

 

 :كيفيةاالختيار

 سيتماختيارباقمالعملبناءعلىالكفاءاتوسيكونهناكعمليةتقييمدائملطاقمالعملمنقبلمديرالعمليات. 

 سيتمالتركيزفياختيارباقمالعملمنذويالدخالملحدود. 

 

 :الطاقم اإلداري

 الغذائية 

مشاركة في املعارض من 

 اجل ترويج و بيع املنتوجات  

  دائمة دائمة زائرين املعارض   -

 االجتماعيمواقع التواصل 

Facebook  عن بريق

 حملة ممولة .

 344 دائمة دائمة املجتمع املحلي   -

 شيكل 644    املجموع

 الراتط الشهري املتوقع/شيكل املهام املسمى الوظيفي

املراقبة على االشراف و  - مدير املشروع -

 العمل

 املتابعة و التدقيق -

 متطوع -
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 طاقم العمل

 

الشخص املسؤول عن باقم العمل حيث انه سيتم اختيار املوظفين من قبل  يالعمليات ه ةكون مدير تس

اليومية و تنفيذ النشابات املختلفة داخل  ةادارة املشروع و هم االشخاص الدين سيقومون بالعمال

شيكل مقابل  8املشروع.سيتم دفع اجور العاملين على املشروع حسط نظام الساعة حيث سيدفع مبل  

سيدات يقمن  4سط كمية الطلبيات اليومية حيث سيتشكل فريق العمل مكون من ساعة العمل و بح

حضير املواد الغذائية الريفية و املعجنات و الحلويات .و بناء على ما تم الحصول عليه من معلومات من تب

 شيكل في الشهر. 2444السيدات املشاركات في املشروع  تم تقدير مبل  اجور العمل للعامالت   

متابعة االخطاء و  -

 تصحيحيها

تنفيذ خطة الدعاية و  - مدير التسويق -

 التسويق

متابعة و اشراف على  -

املظهر العام و الجودة في 

 تقديم الخدمات

وضع خطة تسويق  -

 مفصلة

 متطوع -

 تدقيق فواتير املشتريات - مدير املالية  -

 تدقيق عروض االسعار -

 املقبوضات و املصروفات -

التدقيق على البضائع  -

 املوجودة في املؤسسة

التدقيق على استالم  -

 البضائع

متابعة الذمم املدينة  -

)الديون(ووضع سياسات 

 الديون و التحصيل 

 امينة صندوق  -
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 ن توضي  الهيكلية االدارية للمشروع في الرسم التوضيحي التالي:ويمك
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 القسم املالي
 

 االصول الثابتة

لتاسيت  مشروع مطبخ الولجة الريفي االستثمار في األصول الثابتة: وهي االصول واملوجودات الثابتة الالزمة 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  املنحة سوا( تغطي تكاليق بطاقات البيانlabel  بمبل )شيكل  1444 

     شيكل1262املنحة ستغطي مشتريات مواد اولية لبداية عملية االنتاج بمبل 

 

األولية 

 )أ|ب|ج(
 الكمية األصل املستثمر

سعر الوحدة 

 )شيكل(

 1011 1 كيلو   5عجانة  أ

 011 1 عيون   3غاز  أ

 0011 1 لتر  644ثالجة  أ

 011 1 ببقات مع جرة غاز  3فرن غاز  أ

 1111 1 فرن كهرباء  حجم وسط  أ

 0111 1 بناجر +ادوات مطبخ متعددة  أ

 أ
بقم خاص اثناء العمل)غطاء 

 (البكوتللراس+كفوا+
1 011 

 mixer  1 001خال   أ

 أ
عبوات زجاجية و عبوات بالستيكية و 

 قصدير  للمنتج 
1 1011 

 001 3 جرات غاز  أ

 001 1 كيلو  34ميزان  أ

 011 1 ماكنة لحام كياس بالستيكية  أ

 1011 1 سم  74*244باولة ستانلت ستيل  أ

 001 11 كراساي بالستيكية  

 14344  املجموع  
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 اإلسهامات الخاصة

السيدات املشاركات في مشروع مطبخ واملساهمة النقدية من ة املقدمة االسهامات النقدية: هي املنح

 وستكون كما يلي: الولجة الريفي  

 

 اإلسهامات النقدية

 

 املبل / شيكل

باوند  3644) مشروع حفظ التنوع الحيوي  منحة نقدية من 

 (بريطاني 

 4.6باوند بريطاني = 1معدل صرا 

10001 

 10001 (باوند 3644)املجموع

 

 المصاريف التشغيلية

 كما يلي: هي املصاريف التي ستكون الالزمة لتشغيل املشروع ويمكن ترتيبها

 املصاريف
معدل االنفاق 

 سنويا/ شيكل
 مالحظات

  794 كهرباء

  644 ماء

 7154 عامالت  رواتط

)أنظر الجدول املرفق  املوسم/سنوي 

الخاص بمصاريف الرواتط، الجدول 

17) 

 سنوي  554 مواصالت

 644 الدعاية 
سنوي )أنظر الجدول املرفق الخاص 

 (17بمصاريف الرواتط، الجدول 

 سنوي  1144 غاز ببخ 

 سنوي  15444 مدخالت انتاج /مشتريات بضائع
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 التوصيات

 

وحسط ما تبين ملطبخ الولجة الريفي  لصالح تجمع سيدات الولجةئعد عمل دراسة الجدوى االقتصادية 

يجط األخذ املشاركات في املشروع و املعلومات التي تم جمعها من قبل في مرفق )التحليل املالي للمشروع( 

 ئعين االعتبار ما يلي:

 

هو مشروع مجٍد ويلبي أهداا املشروع األساسية ويحقق  . مطبخ الولجة الريفي إن مشروع  .1

 .لتجمع سيدات الولجة االستدامة

لية من اجل املقدرة على تتبع بحاجة الى تطوير مهاراتهم االدارية و املا تجمع سيدات الولجة  .2

دارية و املالية الخاصة باملشروع و كيفية تسجيل كافة البيانات املالية بالشكل السليم االمور اال 

. 

 21494 مجموع املصاريف للسنة االولى
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سيقوم تجمع سيدات الولجة باملشاركة بمساهمة ئسيطة في هذا املشروع و هو دهان املطبخ و  .3

 .مل تصلي  الشبابك و ذلك ملنع الحشرات من الدخول اثناء الع

 .عدم وجود الخبرة الكافية للتجمع في عملية التسويق تشكل احدى املخابر على املشروع  .4

اختالا املشاركات ال قدر هللا فيما بينهن يؤدي ايضا الى تشكيل خطر على نجاح املشروح لهذا  .5

نوصاي بضرورة تنظيم العالقة بين املشاركات في املشروع من خالل عمل اتفاقية توضح ادوارهن 

 ي املشروع .ف

نوصاي ئعدم توز ع ما يتحقق من ارباح في السنة االولى من املشروع وذلك لضمان استمرار عمل  .6

 املشروع ئشكل جيد و الحصول على راس مال ايضا .

نوصاي بضرورة فت  حساب بنكي  مشترك اذ امكن بين املشاركات في املشروع وذلك لضمان عدم  .7

 االختالا في االمور املالية .

بالتشبيك مع قاعات االفراح و محالت التموين   يقوم تجمع سيدات الولجة ان  ضرورة .8

تسويق انتاجهم باالضافة الى املشاركة االسبوعية  املوجودة في القرية و القرى املجاورة من اجل

 في سوق نبع الخيرات .

 

 

 
 

 مرفقات التحليل املالي 
 

 شيكل 27544ويبين ان االيرادات املتوقعة للسنة االولى هي :خطة املبيعات من السنة االولى الى السنة الثالثة 13جدول 

 

 

Table 13:     Estimated Sales, 1st to 3rd Year                                    

Month Total   1st year Total 2nd year Total   3rd year

Product / Service / Product Group 1:

    Quantity 11.00 11.55 12.32

      Price (from Table 12) 2,500.00 2,500.00 2,500.00

    Sales 27,500.00 28,875.00 30,800.00

Total sales 27,500.00 28,875.00 30,800.00

مبيعات مطبخ الولجة الريفي 
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شيكل بدل  7154:خطة املوظفين و التكاليف الذي يبين ان املشروع خالل السنة االولى سوا يغطي ما قيمته 17جدول 

 اجور عاملين في املشروع .

 

 

 

 شيكل  14344و الذي يبين ان املبل  املطلوب لهذا االستثمار هو  :االستثمار في اصول ثابتة سيتم شراؤها الحقا21جدول 

 

Table 17:     Personnel Planning and Costs         

1st year                       2nd year                                 3rd year           

Job Total costs Months Wage / month Total costs Months Wage / month Total costs

اجور عامالت  7,150.00 11 650.00 7,150.00 11 650.00 7,150.00

Total 7,150.00 7,150.00 7,150.00

Table 17:     Personnel Planning and Costs                                                                                                                    

Table 21:     Your Investments in Fixed Assets                                  تجمع سيدات الولجة

Objects Amount

عجانة 5 كيلو 1200
غاز 3 عيون 500

ثالجة 600 لتر 2500
فرن غاز 3 طبقات مع جرة غاز 700

فرن كهرباء  حجم وسط 1000
طناجر +ادوات مطبخ متعددة 2000

طقم خاص اثناء العمل)غطاء للراس+كفوف+البكوت( 600
mixer خالط 550

عبوات زجاجية و عبوات بالستيكية و قصدير  للمنتج 1500

جرات غاز 550

ميزان 30 كيلو 650

ماكنة لحام كياس بالستيكية 600

طاولة ستانلس ستيل 200*70 سم 1500
كراس ي بالستيكية 450

Investments in fixed assets 14,300.00
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يبين ان قيمة املصاريف التشغيلية للمشروع في السنة االولى  :تكاليف التشغيل من السنة االولى حتى الثالثة27جدول 

 شيكل  21494سوا تكون 

 

 

 

 

 

 0000صافي االرباح املتوقعة في السنة االولى هي تبين ان  ارة من السنة االولى حتى الثالثةالرب  و الخس:حساب 34جدول 

 شيكل

 

Table 27:     Your Operating Costs, 1st to 3rd Years                                                                                                                                 

Month
Total 1st 

year

Total 2nd 

year

Total 3rd 

year

الكهرباء 790.00 790.00 790.00

ماء 600.00 600.00 600.00

Personnel (from Table 17) 7,150.00 7,150.00 7,150.00

الصيانة و التصليح 300.00 300.00 300.00

مواصالت 550.00 550.00 550.00

Advertising (from Table 15) 600.00 600.00 600.00

propane gas 1,100.00 1,100.00 1,100.00

مدخالت االنتاج 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Total operating costs 21,090.00 21,090.00 21,090.00

Table 34:     Profit-and-Loss Statement, 1st to 3rd Years                                                                                                                        

Month
Total   1st 

year

Total 2nd 

year

Total   3rd 

year

    Total sales (from Table 13) 27,500.00 28,875.00 30,800.00

 -  Total operating costs (from Table 27) 21,090.00 21,090.00 21,090.00

 -  Interest on loans (from Table 33) 0.00 0.00 0.00

 - Depreciation (from Table 23) 1,737.68

 = Gross profits (profits or losses) 4,672.32 7,785.00 9,710.00

 -  Profit taxes (in event you make a profit)

 = Net profit 4,672.32 7,785.00 9,710.00
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 23943تبين ان التدفق النقدي للمشروع ئعد عمل التطوير املطلوب  هو  :التدفق النقدي من السنة االولى حتى الثالثة35جدول 

 . شيكل

 

Table 35:     Cash Flow Statement, 1st to 3rd Years                                                                                                                              

Month
Total   1st 

year

Total 2nd 

year

Total   3rd 

year

Sales (from Table 13) 27,500.00 28,875.00 30,800.00

 + Own financial resources (cash from Table 30) 16,560.00

 + Credit amount for loans (from Table 33) 0.00

 = Total pay-ins 44,060.00 28,875.00 30,800.00

Investments in fixed assets (without contributions in kind) (from Table 21) 14,300.00

 + Total current assets (from Table 24) 1,262.00

 + Other start-up costs (from Table 26) 1,000.00

 + Total operating costs (from Table 27) 21,090.00 21,090.00 21,090.00

 + Entrepreneur's wage (from Table 28) 0.00

 + Loan Servicing (from Table 33) 0.00 0.00 0.00

 + Tax on profits (from Table 34) 0.00 0.00 0.00

 = Total pay-outs 37,652.00 21,090.00 21,090.00

Cash flow = Total pay-ins - total pay-outs 7,785.00 9,710.00

Accumulated cash flow 6,408.00 14,193.00 23,903.00


