دراسة جدوى مشروع تربية األرانب
دراسة جدوى اقتصادية لمشروع تربية أرانب (  100أم و  20ذكر)
إن مشروع األرانب من أربح المشاريع اآلن بمصر ،لمدمار و األمراض التي قد أصابت الدواجن مثل أنفمون از
الطيور ،و البقر الحمى القالعية التي اقتمعت الكثير و الكثير من ثورة البالد االقتصادية الحيوانية و مرض

الجمد العقدي أخيرا،،،

إنني أنصح كل مستثمر ،شاب ،رجال المعاش ،السيدات في المنازل بعمل هذا المشروع المجدي جدا

(بشروط) و هي :

 .1أن تضمن ساللة األرانب ويفضل الحصول عمييا من ( معاىد البحوث أو اكبر مزارع مصر).
 .2أن تكون البطاريات وزن العين ال يقل عن  3.5كجم و ابعادىا ،40*50*60و تكون مجمفنة ثم
عمييا طبقة الكترو استاتيك.

 .3أن يكون العمف مطابق لممواصفات القياسية لو ازرة الزراعة المصرية و يكون مكتوب عمى العبوة تمك
الجممة.

 .4أن يكون العنبر مطابق لممواصفات أال تقل التيوية عمى  %15من مساحة أرضية العنبر.
 .5أن يكون المشرف عمى المزرعة ميندس زراعي و ليس طبيب بيطري ( الن الميندس يسمى ميندس
تغذية و إنتاج حيوان.

أوال :تكاليف الحيوانات:



100أم سعر األم  80جنيو = 8000جنيو
20ذكر سعر الذكر  85جنية= 1700



إذن تكاليف الحيوانات  9700=1700+8000جنيو .



240عين لمفطام و الذكور و اإلناث سعر العين  80جنيو =  19200جنية.

ثانيا  :تكاليف البطاريات:


إذن التكاليف الثابتة = 9700+19200 = 28900جنية .

ثالثا :معمومات عن أسموب التغذية:

 .1األم تتغذى عمى  300جرام عمف يوميا.

 .2الذكر يتغذى عمى  200جرام عمف يوميا.

 .3الخمفة تتغذى عمى  100جرام عمف يوميا حتى عمر  45و ىو عمر البيع.
 .4كل أم تمد  5أرانب في المتوسط بعد حساب النافق منيا.

 .5سعر طن العمف موحد لإلناث أو الذكور أو لمفطام=  1600جنيو .

رابعا :تكاليف التغذية:


تكاليف التغذية لألميات حتى البيع  45يوم=  300جرام عمف ،في  45يوم في  100أم= 1350
كجم= 1.35طن.




تكاليف تغذية الذكور حتى البيع=  200جرام في  45يوم في 20ذكر= 180كجم= 0.18طن.

تكاليف التغذية لمخمفة حتى البيع=  100جرام في  45يوم في  500أرنب = 2250كجم =2.25
طن .

إذن تكاليف التغذية الكمية حتى بيع اإلنتاج = 3.78= 2.25 + 0.18 + 1.35طن سعر الطن 1600

جنيه = 6048جنيه .

خامسا:حساب التكاليف األخرى:


أدوية  45يوم بحوالي  600جنيو.



اإليجار 250 :جنيو



العمالة 250 :جنية



اإلشراف 500 :جنيو



مرافق (ماء ،كيرباء) 100 :جنيو

سادسا:العائد من بيع األرانب (لحم):



500أرنب وزن األرنب ال يقل عن  1.5كجم في سعر الكيمو  14جنيو = 10500جنيو
الربح = العائد  -التكاليف



التكاليف = 6048لمعمف 600+أدوية 500+عمالة و إيجار 600+إشراف و ماء و كيرباء=7748



الربح =  2752 = 7748 - 10500جنية وذلك كل  45يوم .

جنيو.

من المالحظ أننا قد حسبنا العمالة و اإليجار و اإلشراف و الماء و الكيرباء لمدة شير واحد فقط ،و لذالك
يتم خصم مبمغ  752لتغطية ذلك .إذن الربح المتوقع ىو  2000جنية كل  40يوم عمى األكثر ..

تسمين العجول البقري عمى األعالف الجافة

استخدام األعالف الجافة في تسمين العجول يؤدى إلى الحصول عمى معدل نمو يومي مرتفع نسبيا عن
التسمين عمى البرسيم .ويتم تسمين العجول عمى العميقة الجافة لمدة تتراوح بين  6-4شيور .والعالئق الجافة
المستخدمة تشمل الحبوب مثل الذرة ،الشعير ،كسر القمح ،كسر األرز ،كسر الفول ،سن العدس ،النخالة،
كسب القطن أو الكتان أو السمسم أو عباد الشمس أو الفول السوداني ،وأحسنيم كسب فول الصويا
االرجنتينى .و يمكن استخدام دريس البرسيم أو القش أو التبن أو حطب الذرة في التغذية كمادة خشنة مالئة
مع المواد المركزة الجافة .
و نظام التغذية المتبع في ىذه الحالة يكون كما يمي:
1انصح باستخدام عمف مركز مصنع طبقا لممواصفات القياسيةلو ازرة الزراعة المصرية  %15بروتين وىو فقط لدى عمى مستوى مصر ،سعر الطن  1250جنية و ىو
معقم بالبخار .
2التسمين لمدة  4أشير:وزن العجل في ىذه الحالة من  300 - 250كيمو ،ويقدم لمحيوان الواحد يوميا :



5كجم عمف مركز  3 +كجم عمف خشن في أول شيرين.

تزيد الكمية  1كجم لمعمف المركز ،و 1كجم لمعمف الخشن في الشيرين التاليين .

3التسمين لمدة  5أشير:وزن العجل في ىذه الحالة من  250 - 200كيمو ،ويغذى الحيوان عمى العميقة التالية :




الشير األول (  4كجم عمف مركز 2+كجم عمف خشن).

الشير الثاني و الثالث (  5كجم عمف مركز  3 +كجم عمف خشن)

الشير الرابع و الخامس (  6كجم عمف مركز  4 +كم عمف خشن ).

4التسمين لمدة  6أشير:وزن العجل اقل من  200كجم ،يغذى العجل عمى :




الشير األول و الثاني (  4كجم عمف مركز  2 +كجم عمف خشن)

الشير الثالث و الرابع (  5كجم عمف مركز  3 +كجم عمف خشن)

الشير الخامس و السادس (  6كجم عمف مركز  4 +كجم عمف خشن )

و يراعى في جميع الحاالت السابقة تقديم  5كجم برسيم أو واحد كجم دريس ،كما يراعى تقديم العالئق عمى
مرتين يوميا صباحا و مساءا ..

دراسة جدوى مشروع أبقار فريزيان
المشروع عبارة عن  5رؤوس من االبقار الفريزيان لمتربية بغرض إنتاج المبن  ،و يزداد القطيع كل عام براس
واحدة انثى لبيع الوالدات من الذكور عدا سنة واحدة يحدث تفويت من انثى واحدة  ،و يتضاعف حجم

القطيع فى نياية الخمس سنوات و ىى مدة التحميل ( مدة القرض ) .

التكاليف االستثمارية

الهيكل التمويمى


قيمة القرض  50000 :جنية  ،عمى أن يدفع المنتفع مبمغ  6000جنية مساىمة نقدية فى المشروع



مدة القرض  : 5سنوات منيا سنة سماح  ،و السداد عمى  4أقساط سنوية بفائدة  % 9سنويا



قيمة فائدة السماح فى فترة السماح  : 4500جنية ( ترسمل عمى قيمة القرض)



قيمة فائدة القسط السنوى  3065:جنية



قيمة القسط ( من أصل الدين )  13625 :جنية



قيمة القسط السنوى المتساوى  16690 :جنية

تكاليف التشغيل لمدة  5سنوات ( القيمة بالجنية)

تكاليف التشغيل
(سعر طن المبن 1350ج  ،ثمن العجل  2000ج  ،سعر المتر المكعب من السماد البمدى  30ج )

المؤشرات االقتصادية


صافى الربح السنوى = 16405 = 44750 – 61155



صافى التدفق السنوى= 16405 + 3065 = 19470



فترة استرداد القرض النظرية  = 2سنة و  7شيور



العائد عمى االستثمار= 38.94 %



معدل العائد الداخمى IRR = 27.29 %

دراسة جدوى مشروع تربية أرانب فى بطاريات
المشروع عبارة عن عنبر النتاج و تربية األرانب فى بطاريات من السمك المجفن لعدد عشر بطاريات  ،سعة

البطارية  3ام و ذكر .
التكاليف االستثمارية

التكاليف االستثمارية
الهيكل التمويمى



قيمة القرض  : 15000جنية  ،عمى أن يساىم المنتفع بمبمغ  500جنية .

مدة القرض  3,5 :سنة منيا ربع سنة سماح  ،و السداد عمى  13قسط ربع سنوى بفائدة % 9

سنوى



قيمة فائدة السماح فى فترة السماح  338 :جنية ( ترسمل عمى قيمة القرض)



قيمة فائدة القسط الربع سنوى  186 :جنية ( 744ج  /سنة)




قيمة القسط ( من أصل الدين )  1180 :جنية

قيمة القسط الربع سنوى المتساوى  1366 :جنية

التكاليف السنوية

التكاليف السنوية
إجمالى التكاليف الكمية السنوية

إجمالى التكاليف الكمية السنوية
اإليرادات

اإليرادات
المؤشرات االقتصادية


صافى الربح السنوى  = 24200 – 17794 = 6406جنية



صافى التدفق السنوى  = 6406 + 650 + 744 = 7800جنية



فترة استرداد القرض النظرية  = 1سنة و  11شير



العائد عمى االستثمار = %52



معدل العائد الداخمى =  IRRاكبر من % 50

دراسة جدوى مشروع تسمين أغنام
المشروع عبارة عن  10رؤوس أغنام (  9اناث عمر  1.5سنة  1 +ذكر ) لمتربية بغرض التسمين  ،مدة

الدورة  6شيور ،و يستمر المشروع لمدة  3سنوات .
التكاليف االستثمارية

الهيكل التمويمى


قيمة القرض  5000 :جنية  ،ويستكمل باقى مبمغ االستثمارات ذاتيا بفرض وجود مرعى لدى



مدة القرض  :4سنوات منيا سنة سماح  ،و السداد عمى  3أقساط سنوية بفائدة  % 9سنويا.

المنتفع.


قيمة فائدة السماح فى فترة السماح  : 450جنية ( ترسمل عمى قيمة القرض)



قيمة فائدة القسط السنوى  327:جنية



قيمة القسط ( من أصل الدين )  1817 :جنية



قيمة القسط السنوى المتساوى  2144 :جنية

تكاليف التشغيل لمدة  3سنوات

تكاليف التشغيل
المؤشرات االقتصادية لمتوسط عمر المشروع

(متوسط االيرادات لعمر المشروع =  9663ج  ،متوسط التكاليف لعمر المشروع = ) 7589


صافى الربح السنوى =  2074 = 7589 – 9663ج



صافى التدفق السنوى =  2401 = 327 + 2074ج



فترة استرداد القرض النظرية  = 2سنة و  1شيور



العائد عمى االستثمار= 48.02 %



معدل العائد الداخمى IRR = 47 %

دراسة جدوى مشروع تسمين عجول بتمو
المشروع عبارة عن  10رؤوس من األبقار عمر سنة لمتربية بغرض التسمين  ،مدة الدورة  6شيور ،و
يستمر المشروع لمدة  5سنوات .

التكاليف االستثمارية

الهيكل التمويمى


قيمة القرض  30000 :جنية



مدة القرض  : 3سنوات و  6شيور  ،منيا  6شيور سماح  ،و السداد عمى  6أقساط نصف سنوية



قيمة فائدة السماح فى فترة السماح  : 1350جنية ( ترسمل عمى قيمة القرض)



قيمة فائدة القسط النصف السنوى  : 832جنية ( قيمة الفائدة السنوية  1646جنية)

بفائدة  % 9سنويا



قيمة القسط ( من أصل الدين )  5225 :جنية



قيمة القسط السنوى المتساوى  6048 :جنية

تكاليف التشغيل لمدة  5سنوات ( القيمة بالجنية)

تكاليف التشغيل
(سعر المتر المكعب من السماد البمدى  30ج  ،ثمن العجل  2000ج  ،اى زيادة فى التكاليف يقابمها

زيادة فى اإليرادات )

المؤشرات االقتصادية

(متوسط االيرادات لعمر المشروع = 77010ج  ،متوسط التكاليف لعمر المشروع =  65788ج )



صافى الربح السنوى =  11222 = 65788 – 77010جنية

صافى التدفق السنوى =  12868 = 1646 + 11222ج



فترة استرداد القرض النظرية  = 2سنة و  4شيور



العائد عمى االستثمار= 42.89 %



معدل العائد الداخمى IRR = 32.3 %

دراسة جدوى مشروع جاموس حالب
المشروع عبارة عن  5رؤوس من الجاموس الحالب لمتربية بغرض إنتاج المبن  ،و يزداد القطيع كل عام

براس واحدة انثى لبيع الوالدات من الذكور عدا سنتين يحدث تفويت ألنثى واحدة من القطيع  ،و يتضاعف

حجم القطيع فى نياية الخمس سنوات و ىى مدة المشروع .

التكاليف االستثمارية

الهيكل التمويمى


قيمة القرض  30000 :جنية  ،عمى أن يساىم المنتفع مبمغ  8000جنية مساىمة نقدية منة فى



مدة القرض  : 5سنوات منيا سنة سماح  ،و السداد عمى  4أقساط سنوية بفائدة  % 9سنويا

المشروع


قيمة فائدة السماح فى فترة السماح  : 2700جنية ( ترسمل عمى قيمة القرض)



قيمة فائدة القسط السنوى  1839:جنية




قيمة القسط ( من أصل الدين )  8175 :جنية
قيمة القسط السنوى المتساوى  : 10014جنية

تكاليف التشغيل لمدة  5سنوات ( القيمة بالجنية)

تكاليف التشغيل
(سعر طن المبن 1800ج  ،ثمن العجل  1200ج  ،سعر المتر المكعب من السماد البمدى  30ج )

المؤشرات االقتصادية


صافى الربح السنوى =  12255 = 27765 – 40020جنية



صافى التدفق السنوى  = 12255 + 1839 = 14094جنية



فترة استرداد القرض النظرية  = 2سنة و  2شيور



العائد عمى االستثمار= 46.98 %



معدل العائد الداخمى IRR = 37.38 %

دراسة جدوى مشروع تسمين نعام
المشروع عبارة عن تسمين عدد  10من النعام (  8اناث  + 2ذكر ) فى مساحة  4قيراط إلنتاج المحم و

الريش .

التكاليف االستثمارية

الهيكل التمويمى


قيمة القرض  25000 :جنية  ،عمى أن يساىم المنتفع بمبمغ  4000جنية.



مدة القرض  : 3.5سنوات منيا ربع سنة سماح  ،و السداد عمى  6أقساط نصف سنوية بفائدة



قيمة فائدة السماح فى فترة السماح  1125 :جنية ( ترسمل عمى قيمة القرض)

 % 9سنويا.


قيمة فائدة القسط النصف سنوى  686 :جنية (  1372ج  /سنة)



قيمة القسط ( من أصل الدين )  4354 :جنية



قيمة القسط الربع سنوى المتساوى  5040 :جنية

التكاليف السنوية

دراسة جدوى مشروع تشغيل معمل تفريخ كتاكيت بط
القرض المطموب لتشغيل معمل تفريخ كتاكيت البط – المعمل مكون من طابقين  ،بكل طابق  4قبوات –

مساحة القبوة  3.5 * 3.5متر  ،حيث تسع القبوة الواحدة  3000بيضة بط بإجمالى  24الف بيضة (
 10دورات فى السنة مدة الدورة الواحدة شير ) .
تكاليف تشغيل دورة مدتها واحد شهر

الهيكل التمويمى


قيمة القرض  19500 :جنية.



مدة القرض  : 2.5سنة منيا شيرين سماح  ،و السداد عمى  14قسط  6/1سنوى ( كل شيرين )



قيمة فائدة السماح فى فترة السماح  : 293جنية ( ترسمل عمى قيمة القرض)

بفائدة  % 9سنويا



قيمة فائدة القسط ( كل شيرين )  159 :جنية ( 954ج  /سنة)



قيمة القسط ( من أصل الدين )  1413 :جنية



قيمة القسط الربع السنوى المتساوى  : 1572جنية

التكاليف السنوية

التكاليف السنوية
اإليرادات
كتاكيت بط مفرخة (  10 * 24000دورات *  1.25ج * (  % 35كسر بيض و نفوق كتاكيت )

إجمالى اإليرادات =  210000جنية
المؤشرات االقتصادية


صافى الربح السنوى =  11946 = 198054 – 210000جنية



صافى التدفق النقدى السنوى =  12900 = 954 + 11946جنية



فترة استرداد القرض النظرية  = 1سنة و  6شيور



العائد عمى االستثمار = %66.15



معدل العائد الداخمى =  IRRاكبر من % 50

دراسة جدوى مشروع تشغيل معمل تفريخ كتاكيت بمدية
القرض المطموب لتشغيل معمل تفريخ بمدى مكون من  8قبوات – سعة القبوة الواحدة  3000بيضة بمدى

مخصبة بإجمالى  24الف بيضة بمدى مخصبة (  10دورات فى السنة مدة الدورة الواحدة شير ) .
تكاليف تشغيل دورة مدتها واحد شهر

الهيكل التمويمى


قيمة القرض  8500 :جنية.



مدة القرض  : 2.5سنة منيا شيرين سماح  ،و السداد عمى  14قسط 1/6سنوى ( كل شيرين )



قيمة فائدة السماح فى فترة السماح  128 :جنية ( ترسمل عمى قيمة القرض)

بفائدة  % 9سنويا



قيمة فائدة القسط ( كل شيرين )  69 :جنية ( 416ج  /سنة)



قيمة القسط ( من أصل الدين )  616 :جنية



قيمة القسط الربع السنوى المتساوى  : 686جنية

التكاليف السنوية

التكاليف السنوية
اإليرادات

كتاكيت بمدى مفرخة (  10 * 24000دورات *  0.6ج * (  % 35كسر بيض و نفوق كتاكيت )

إجمالى اإليرادات =  93600جنية
المؤشرات االقتصادية


صافى الربح السنوى =  4084 = 89516 – 93600جنية



صافى التدفق النقدى السنوى =  4500 = 416 + 4084جنية



فترة استرداد القرض النظرية  = 1سنة و  9شيور




العائد عمى االستثمار = %52.94

معدل العائد الداخمى =  IRRاكبر من % 50

دراسة جدوى مشروع تسمين دواجن بطاقة  5000كتكوت
القرض المطموب لتشغيل مزرعة دواجن بطاقة  52000كتكوت .

تكاليف التشغيل

الهيكل التمويمى


قيمة القرض  37500 :جنية



مدة القرض  2.5 :سنة منيا ثالث شيور سماح  ،و السداد عمى  9اقساط ربع سنوى بفائدة % 9



قيمة فائدة السماح فى فترة السماح  844 :جنية ( ترسمل مع قيمة القرض)



قيمة فائدة القسط الربع سنوى  479 :جنية ( 1917ج  /سنة)

سنوى



قيمة القسط ( من أصل الدين )  4260 :جنية



قيمة القسط الربع سنوى المتساوى  4740 :جنية

التكاليف السنوية

اإليرادات

المؤشرات االقتصادية


صافى الربح السنوى  = 207984 – 188717 = 19267جنية



صافى التدفق النقدى السنوى  = 19267 + 1917 = 21184جنية



فترة استرداد القرض النظرية  = 1سنة و  9شيور



العائد عمى االستثمار= 56.49 %



معدل العائد الداخمى =  IRRاكبر من % 50

