دراسة جدوى مشروع تربية األرانب
دراسة جدوى اقتصادية لمشروع تربية أرانب (  011أم و  01ذكر)
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 عميها من ( معاهد البحوث أو اكبر مزارع مصر).

 .2أن تكون البطاريات وزن العين ال يقل عن  3.5كجم و ابعادها ،46*56*66و تكون مجمفنة ثم
عميها 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 التهوية عمى  %15من مساحة أرضية العنبر.

 .5أن يكون المشرف عمى المزرعة مهندس زراعي و ليس طبيب بيطري ( الن المهندس يسمى مهندس
تغذية و إنتاج حيوان.

أوال :تكاليف الحيوانات:



100أم سعر األم  86جنيه = 8666جنيه

20ذكر سعر الذكر  85جنية= 1766



إذن تكاليف الحيوانات  9766=1766+8666جنيه .



240عين لمفطام و الذكور و اإلناث سعر العين  86جنيه =  19266جنية.

ثانيا  :تكاليف البطاريات:


إذن التكاليف الثابتة = 9700+19200 = 28900جنية .

ثالثا :معمومات عن أسموب التغذية:

 .1األم تتغذى عمى  366جرام عمف يوميا.

 .2الذكر يتغذى عمى  266جرام عمف يوميا.
 .3الخمفة تتغذى عمى  166ج ارم عمف يوميا حتى عمر  45و هو عمر البيع.
 .4كل أم تمد  5أرانب في المتوسط بعد حساب النافق منها.

 .5سعر طن العمف موحد لإلناث أو الذكور أو لمفطام=  1666جنيه .

رابعا :تكاليف التغذية:


تكاليف التغذية لألمهات حتى البيع  45يوم=  366جرام عمف ،في  45يوم في  166أم= 1356

كجم= 1.35طن.



تكاليف تغذية الذكور حتى البيع=  266جرام في  45يوم في 26ذكر= 186كجم= 6.18طن.

تكاليف التغذية لمخمفة حتى البيع=  166جرام في  45يوم في  566أرنب = 2256كجم =2.25
طن .

إذن تكاليف التغذية الكمية حتى بيع اإلنتاج = .334= 0301 + 1304 + 03.1طن سعر الطن 0211

جنيه = 2104جنيه .

خامسا:حساب التكاليف األخرى:


أدوية  45يوم بحوالي  666جنيه.



اإليجار 256 :جنيه



العمالة 256 :جنية




اإلشراف 566 :جنيه

مرافق (ماء ،كهرباء) 166 :جنيه

سادسا:العائد من بيع األرانب (لحم( :


500أرنب وزن األرنب ال يقل عن  1.5كجم في سعر الكيمو  14جنيه = 16566جنيه



الربح = العائد  -التكاليف



التكاليف = 6648لمعمف 666+أدوية 566+عمالة و إيجار 666+إشراف و ماء و كهرباء=7748



الربح =  2752 = 7748 - 16566جنية وذلك كل  45يوم .

جنيه.

من المالحظ أننا قد حسبنا العمالة و اإليجار و اإلشراف و الماء و الكهرباء لمدة شهر واحد فقط ،و لذالك

يتم خصم مبمغ  752لتغطية ذلك .إذن الربح المتوقع هو  2666جنية كل  46يوم عمى األكثر ..

