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 مستخلص البحث
 

إقًتاح تثمَت التوسيع من أعمال  ، دراسة مناسبة ادلهنة2102نيلى أذرة الليلى، 
 (CV. Milkindo Berka Abad Kepanjen ر)يف صناعة وقوع األبقاادلوقع دراسة القضية 

 ادلاجستَت ادلشرفة3 إنداه يوليانا
 .الكلمات األساسية3 دراسة مناسبة ادلهنة، نتيجة التثمَت

 

 

 

 مستمر، تزايد يف سنة إىل سنة من عالية تعترب اليت األلبان السلع على ادلطلوب   
 للشعب االستهالكية احلاجات تلبية على قادرة تكن مل وطنية احلليب إنتاج ولكن

 احلاجة من فقط ٪22 حتقيق وميكن للحليب الوطٍت اإلنتاج من اآلن حىت .االندونيسي
 القيمة يف احللوب األبقار واردات من تأيت طن يونمل 5،2 أو ٪2،2 من والباقي الكلية
 أصدرت مث .أمريكي دوالر مليون 011 - أمريكي دوالر مليون 011 إىل لتصل سنويا

 صادرات الستَتاد احلكومة إىل باإلضافة .اخلارج من احلليب الستَتاد سياسة احلكومة
 .معاجلتها حليب شكل يف األلبان منتجات

 الذاتية السَتة األلبان صناعة عن احلالة دراسات دحتدي الدراسة ىذه يف  
 للحليب مزرعة متوسط سعر على ،   CV Milkindo Berka Abadi Kepanjen مزرعة

 نستلو، لشركة الطازج البقر حليب انتاج فقط إرساذلا يتم .على كل لًتا 011 وصلت
 شركة حملها تحلل احلليب الشحن وتكلفة احملرك، تربيد لتوفَت تسهيالت يقدم نستلة
 يف وتأمل األعمال لنشر مكان الذاتية السَتة جتري سوف القريب ادلستقبل يف .نستلو
 ادلسألة، ىذه لدراسة.ضروري استثمار ىو اجلدوى حتليل .البالد يف احلليب إنتاج زيادة
 والسوق والشرعية، القانون اجلوانب ذلك يف مبا ادلختلفة اجلوانب حتليل الباحثُت فإن

 وادلالية التشغيلية اجلوانب عن فضال اذلندسة، / التقنية واجلوانب التسويقية، واجلوانب
 (NPV) ،احلالية القيمة صايف  (ARR) العائد متوسط نسبة وىي طرق، مخس باستخدام
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 الفائدة نسبة (PI) الرحبية ومؤشر الداخلي، العائد معدل  (IRR)  الداخلي العائد معدل
 النسبة(. B/C)  ةالتكل إىل

 للقانون، القانونية اجلوانب :التالية النتائج إىل التوصل مت اليت النتائج إىل استنادا  
 ،(التجارة رخصة) التجاري الًتخيص رخصة أخرى، أمور بُت من ادلزرعة، ىذه وميتلك

 وتسجيل ،(ىو) اضطرابات وامسحوا األراضي، استخدام رخصة ختصيص
 أن الطازج البقر حليب على ادلتوقع الطلب واصل ويق،التس وجوانب األسواق .الشركات

 حليب .للغاية جيدة تكون ان وقال التوقعات ميكن لذلك .أخرى إىل سنة من يرتفع
 من صهريج شاحنة اخلاصة النقل وسائل باستخدام وذلك للغاية، سهلة تسليم عملية
 من بعض لديها ةمزرع وىذا والتكنولوجيا، العمليات / اذلندسة جوانب .نفسها تلقاء
 حليب إرسال يتم حىت حليب لتجهيز الدعم معدات وجود صياح، تستحق وادلبٌت ادلباين
 وسط من بالقرب مزرعة موقع كما وكذلك نستلو، شركة مع تعمل ادلزارع ألن ل، نستلو
NPV  3 دراسي، فصل ARR 50%، PP 0،52  يلي ما لنتائج ادلالية اجلوانب .ادلدينة
10  .220  .221  ،05، IRR 352٪ و PI 30.00٪. اجلوانب على يقًتح من 

 .مناسب ىو احلاج حممد توفان فرمان إيفينديكلمة قبل من لالستثمار األربعة

 
 


