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 ًـــــــرانب فروع إنصدج األـــــه لمشــتقصادد اإلجدوي لل تحليليه دراست

 تسكندر محدفظت اإل

 
 دمحم مصطفى عبد العاطى - حمد بخيتأدمحم 

 قتصاد الزراعىمعهد بحوث اإل

 : مقدمه
قتصادي  أأخطرها   ألل  إلرتباط  هم القرارات اإليعتبر قرار اإلستثمار من أ      

لتل  اإلعـــداد  للل  فإنادي  الصعب التنبؤ بسلأكها ــقتصغيرات اإلبالعديد من المت
الدراسات الخاص   نإف أعلي    هامن أهم خطأات نجاح يعتبر لمشاريعا
هتماما متزايدا من ا من المأضأعات التى تنال إقتصاديات المشرأع أجدأاهبإ

إلى أفضل  فى الأصألتساعد حيث .  لهاالممأل   أالجهات جانب المستثمرين  

 .(1)قتصادي اإل  تخصيص ممكن للمأارد
وذلك لتزايد الطلب الهامه  مشروعاترانب من النتاج األإ اتمشروع تعتبرو      

 مليون نسمه 11من  حوالىلى إمصر تزايد عدد السكان فى ل على اللحوم كنتيجه
حتياجات نتاج المحلى على الوفاء باإلوعجز اإل 2112 أغسطسوفقا لتعداد 

المصادر الهامة فى إنتاج  حدىإ األرانبو .(2)ستهالكيه من هذه السلعه الهامهاإل
 من البروتين الحيواني فراد المجتمعأحتياجات إ اللحوم البيضاء التى تسد جزء من

نتاج اللحوم فى مصر عند أفضل مشروعات إاألرانب من  اتن مشروعوإ ،
التي أصابت  مرا  الططيرهنتاج الحيوانى بسبب األروعات اإلمقارنته بباقى مش
الحمى القالعية التي نالت من ثروة البالد ونفلونزا الطيور ، الدواجن مثل إ

  . (3)الحيوانية
نتاج اللحأم بشكل بشكل عام أإفى مصر الثرأه الحيأاني   ي تعان ونظرا لما   

سعارها أعدم قدرة من نقص المعرأض منها  األمر اللى أدى إلى إرتفاع أ خاص
عدم قدرة اإلنتاج المحلى  من يضا  أ حتياجاتهم منهاإ تلبيةمحدأدى الدخل على 

إلى إستيراد باقى اإلحتياجات ستهالكي  ألجأء الدأل  حتياجات اإلعلى الأفاء باإل
رتفاع البطال  بين إضافة إلى إ ضافي   مما يؤدى إلى تحمل ميزاني  الدأل  بأعباء إ

بسبب قلة عدد المشرأعات  أالشباب بشكل خاص عمأم الشعب المصرى
ى أهمية   من هنا تأت ستثماري  الصغيرهخاصة المشرأعات اإل ستثماري اإل

التأسع فى المشرأعات المرتبط  بإنتاج تل  اللحأم أيأتى على رأسها   ضرأرة
مشرأعات إنتاج األرانب كما أنها تعتبر أيضا من المشرأعات الصغيره التى تتميز 

 بإنخفاض حجم رأس المال المستثمر فيها .
  هداف البحث :أ

 وذلك بهدف : رانبإنتاج األ دراسة الجدوى اإلقتصاديه لمشروع عدادإ يهدف البحث إلى
رانب فى إنتاج األ فى مشروعاتستثمار لإلستثمار لراغبين فى اإلل توضيح الرؤيا  – 1

ى سواق المصرية مما يساعد علانب عالية القيمة الغذائية فى األرتوفير لحوم األمصر ل
مطلوب من بين المعروض وال يوانى المعروض وتقليل الفجوة الغذائيةــزيادة البروتين الح
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 البروتين الحيوانى . 
 بناءأل توفير فرص العملقتصاد القومى وفى تنمية اإل للمساهمهستثمارات تشجيع اإل  - 2

 .  رانبتاج األنالعمل فى مشروعات إالباحثين والراغبين فى  ىمصرال الشعب
 سلوب البحثى ومصادر البيانات :األ

اٌثب٠ٛٔٗ إٌّشٛسٖ ٚغ١ش إٌّشٛسٖ اٌخٝ  إػخّذث اٌذساعٗ ػٍٝ اٌب١بٔبث اإلزظبئ١ٗ      

ببإلػبفٗ  اٌدٙبص اٌّشوضٜ ٌٍخؼبئٗ اٌؼبِٗ ٚاإلزظبء ،ٚ،  األغز٠ت ٚاٌضساػٗحظذس٘ب ِٕظّت 

ثّش٠ٓ ٚاٌخدبس بٌّغخإٌٝ اٌب١بٔبث األ١ٌٚٗ اٌخٝ أِىٓ اٌسظٛي ػ١ٍٙب ِٓ اإلحظبي اٌّببشش ب

١ٌٚٗ ) اإلٔخشٔج ( ِٚٓ اٌذساعبث شبىت اٌّؼٍِٛبث اٌذٚ،  سأبإٔخبج األاٌؼب١ٍِٓ فٝ ِدبي 

اٌغببمٗ . ٌٍٚخٛطً ٌٍٕخبئح اٌّشخٖٛ حُ إعخخذاَ إعٍٛبٝ اٌخس١ًٍ اٌٛطفٝ ٚاٌىّٝ ، ز١ث حُ 

 ِثً ِؼب١٠ش حم١١ُ دساعبث اٌدذٜٚبؼغ خٛعطبث ٚاألسلبَ اٌم١بع١ٗ ببإلػبفٗ إٌٝ إعخخذاَ اٌّ

 . اٌذاخٍٟ ِؼذي اٌؼبئذ، ٚ ٗطبفٝ اٌم١ّٗ اٌسب١ٌاٌؼبئذ ػٍٝ اإلعخثّبس ،  ،فخشة اإلعخشداد 

 إٌخبئح اٌبسث١ٗ 9 حخؼّٓ إٌخبئح اٌبسث١ٗ وً ِٓ 9

 : بافه خدصه رانباأل بافه ػدمه ولحىم لحىمالإنصدج تطىروال : أ

األسأب ِٓ اٌّظبدس اٌٙبِت فٝ إٔخبج اٌٍسَٛ اٌب١ؼبء اٌخٝ حغذ خضء  ْػٍٝ اٌشغُ ِٓ أ    

َٛ ِٕٚٙب بطب١ؼت ِٓ ص٠بدة اٌطٍب ػٍٝ اٌٍسٚ ،  ٟٔزخ١بخبث األفشاد ِٓ اٌبشٚح١ٓ اٌس١ٛاإ ِٓ

ّشٖ فٝ ػذد اٌغىبْ ٚػذَ وفب٠ت خش ٔخ١دت ٌٍض٠بدة اٌّغخاٌسبي ٌسَٛ األسأب ػبَ بؼذ ا٢

فإْ اٌى١ّٗ إٌّخدٗ ِٓ ٌسَٛ األسأب عخٙالو١ٗ ببإلزخ١بخبث اإلٔخبج اٌّسٍٝ ػٍٝ اٌٛفبء اإل

( ز١ث ٠الزظ أْ اٌى١ّٗ إٌّخدٗ ِٓ 1لُ ). ٠ٚخؼر رٌه ِٓ اٌدذٚي س حغّج ببٌثببث إٌغبٝإ

  ثُ إصدادث ص٠بدٖ ؽف١فٗ حذس٠د١ب  ٓـــــاٌف ؽ 43.25زٛاٌٝ  1111بٍغج ػبَ  سأبٌسَٛ األ

أٌف ؽٓ بض٠بدٖ بٍغج  44.17ز١ث بٍغج زٛاٌٝ  1116إٌٝ أْ ٚطٍج ألظب٘ب فٝ ػبَ 

ز١ث  1118% ػّب وبْ فٝ عٕت األعبط ثُ إٔخفؼج ٌخظً أدٔب٘ب ػبَ 111.21زٛاٌٝ 

، ٚلذ بٍغ ِخٛعؾ % ػٓ عٕت األعبط 82.76أٌف ؽٓ حّثً زٛاٌٝ  41,12بٍغج زٛاٌٝ 

 اٌف ؽٓ ٚبّؼذي 42.68( زٛاٌٝ 1111-1111) اٌفخشٖ االٔخبج ِٓ ٌسَٛ االسأب خالي

. ٚػٕذ % ِٓ ِخٛعؾ االٔخبج ٌٕفظ اٌفخشٖ 1.53ٔمض عٕٜٛ ِؼٕٜٛ ازظبئ١ب بٍغ زٛاٌٝ 

ٓ ٌسَٛ األسأب بخطٛس اٌى١ّٗ اٌّغخٍٙىٗ ِٓ إخّبٌٝ اٌٍسَٛ ِمبسٔت حطٛس اٌى١ّٗ إٌّخدٗ ِ

أٌف ؽٓ ثُ إصداد  1244.28زٛاٌٝ  ٠1111الزظ  إْ إخّبٌٝ اإلعخٙالن ِٓ اٌٍسَٛ بٍغ ػبَ 

أٌف ؽٓ بض٠بدٖ بٍغج زٛاٌٝ 1221.61ز١ث بٍغ زٛاٌٝ  ١ٌ1111ظً ألظبٖ ػبَ 

االسأب خالي اٌفخشٖ  ، ٚلذ بٍغ ِخٛعؾ االعخٙالن ِٓ ٌسَٛ% ػٓ عٕت األعبط 161.85

عٕٜٛ ِؼٕٜٛ ازظبئ١ب بٍغ زٛاٌٝ  ّٔٛ اٌف ؽٓ ٚبّؼذي 1676.21( زٛاٌٝ 1111-1111)

ِّب ٠خؼر ِٕٗ إحغبع اٌفدٖٛ ب١ٓ اٌى١ّٗ إٌّخدٗ ٌٕفظ اٌفخشٖ  % ِٓ ِخٛعؾ االعخٙالن5.12

ِذٜ اٌسبخٗ إٌٝ  األِش اٌزٜ ٠خؼر ِِٕٗٓ ٌسَٛ األسأب ٚإخّبٌٝ اإلعخٙالن ِٓ اٌٍسَٛ 

 إلعخثّبس فٝ ِششٚػبث إٔخبج األسأب .  ا

 ثدنيد : الجدوي اإلتقصادد ه لمشروع إنصدج األرانب بمحدفظت اإلسكندر ه :

نظرا عمل دراسة جدوى إقتصاديه له ، و ذ قرار اإلستثمار فى أى مشروع يتمقبل إتخا     
أن تهالكيه والغذائيه واإلستعتبر من أفضل أنواع اللحوم من الناحيه  ألن لحوم األرانب

المشروعات الصغيره التى يكون لها دور كبير مشروعات إنتاج وتربية األرانب تعتبر من 
 ، لها من األهميه بمكان إقتصاديه فإن إعداد جدوى نتاج الوومى من لحوم الدواجنفى اإل

  كاالّتى : وخطوات إعدادها
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 : تصضمن تلك الصكدليف كل من :للمشروع  سصثمدر تالصكدليف اإل

سعر األم  َ فٝ ػّش اٌخضاٚج أ 9111 ٠خىْٛ لط١غ اإلٔخبج ِٓ ػذد  تقطيغ اإلنصدجتكدليف  -1
 ، كما يتكون جنيه 8111مهات تبلغ حوالى األ يف شراءلان تكجنيه وعليه فإ 81الواحده 
الذكور تبلغ  يف شراءلان تكجنيه وبذلك فإ 111سعر الواحد  ذكر 11 عدد من نتاجقطيع اإل
 . جنيه 11111يبلغ حوالى نتاج تكاليف شراء قطيع اإل ن، وعليه فإ جنيه 1111حوالى 

وأخرى خاصه بأرانب النمو  مهات والذكوراألب خبطٗ ْٛ ِٓ ػ9ْٛ١ ٚحخىالبطدر دث  -1
على الترتيب عين  111،  11،  111رانب النمو بحيث يكون لألمهات وللذكور وأل

شامله النول والتركيب جنيه  81لى ويبلغ سعر العين الواحده حوا عين 131جمالى بإ
 جنيه . 21611يبلغ حوالى  تكاليف شراء البطاريات ن، وعليه فإكسسوارات واإل

جنيه  211حه سعر الواحده حوالى مرو 2: يحتاج المشروع عدد  المراأح أالشفاطات -3
جنيه ،  511ره حوالى لى شفاط يبلغ سعجنيه ، كما يحتاج إ 411بلغ حوالى جمالى يبإ
 جنيه . 911يبلغ حوالى  تكاليف شراء المراوح والشفاطاتن عليه فإو
،  جنيه على الترتيب 511،  1511،  2111سعارها حوالى أ : الج  أدفاي مبرد أث -4
 . جنيه 4111شرائها تبلغ حوالى  ذن تكاليفإ

 . خ١ٕٗ ٠1111بٍغ عؼشٖ زٛاٌٝ  ن.ٚاث 4فٌٛج بمذسة  9111 مىلد كهربدئً -4

بيع فى  ستخدامهإل ليكترونىإميزان طبلية لى يحتاج المشروع إ:  دأات نظاف أأ مأازين -6
يبلغ  وميزان حساس لمتابعة نمو القطيع جنيه 1111يبلغ سعره حوالى  رانب بالكيلواأل

ن تكاليف ، وعليه فإ جنيه 111سعرها حوالى يبلغ  دوات نظافهوأ جنيه 111سعره حوالى 
   جنيه . 1211 يبلغ حوالى شرائها

وهى  لذى تتساوى قيمته مع التكاليف اإلستثماريهوا : يسدد القرض تكاليف التمأيل -7
على سنتين وهى طول  %13جنيه بفائده  41711ى يبلغ حوالى أ مجموع البنود السابقه

جنيه  21351قيمة القرض أى ولى نصف يدفع فى نهاية السنه األس المال إسترداد رأفترة 
جمالى %( بإ13*  41711)  جنيه 5291قرض والتى تبلغ حوالى لى تكلفة الباإلضافه إ

المشروع النصف الباقى  ، ويدفع فى نهاية السنه الثانيه من عمرجنيه  25641يبلغ حوالى 
جنيه  2646لى تكلفته والتى تبلغ حوالى جنيه باإلضافه إ 21351من القرض أى 

جمالى تكلفة التمويل فإن إ . وعليهجنيه  22996جمالى يبلغ حوالى %( بإ13*  21351)
تبلغ ستثماريه الكليه المتوقعه  إجمالى التكاليف اإل نوبذلك فإ جنيه . 7937تبلغ حوالى  

 . جنيه 48637 حوالى
 : تى. أتشمل اآل كاليف التشغيلي  السنأي  للمشرأعالت
ليه ى وعيومجرام علف كمتوسط  225حوالى  لىم الواحده إتحتاج األ التغذيه :تكاليف  -1

وبذلك تبلغ إحتياجات ( 365*225جرام ) 82125حتياجاتها السنويه تبلغ حوالى فإن إ
 8.21ى حوالى ( أ111*82125جرام ) 8212511حوالى مهات من العلف سنويا األ

مى وعليه فإن جرام علف كمتوسط يو 175 لى حوالى، ويحتاج الذكر الواحد إطن علف 
حتياجات الذكور ( وبذلك تبلغ إ365*175جرام ) 63875حتياجاته السنويه تبلغ حوالى إ

 طن علف ، 1.28ى حوالى ( أ21*63875جرام ) 1277511حوالى  من العلف سنويا
بطون )والدات( كمتوسط سنوى ويبلغ  7م الواحده تعطى حوالى فإن األوبالنسبه للخلفه 

احده تعطى أرانب كمتوسط سنوى أى أن األم الو 7الواحده حوالى عدد الخلفه فى البطن 
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% وعليه فإن 21وق فى الخلفه بحوالى ( وتقدر نسبة النف7*7رنب فى السنه )أ 49حوالى 
 ستبعاد نسبة الخلفه المتوقعى بعد إ%( صاف81*49رنب )أ 9,2م الواحده تعطى حوالى األ

رنب سنويا أ 3921يبلغ حوالى  رانب الخلفه، وبذلك فإن العدد الكلى أل نفوقها
 جرام علف كمتوسط يومى 111حوالى  لىاج األرنب الواحد منها إويحت ( ،111*39,2)

يع حتياجاته من العلف من الفطام حتى البيوم بعد الفطام وعليه فإن إ 41د عمر ويباع عن
رانب الخلفه والبالغ عددها كما ذكر جرام وبذلك فإن إحتياجات كل أ 4111تبلغ حوالى 

 15.68أى حوالى ( 4111*3921)جرام  15681111رنب تبلغ حوالى أ 3921سابقا
مهات والذكور والخلفه لف الكليه التى تحتاجها كل من األن كمية العطن علف ، وعليه فإ

جنيه وبذلك  2511الواحد حوالى  ، ويبلغ سعر طن العلف طن علف 25.17ى تبلغ حوال

 . جنيه 73:36تبلغ حوالى  تكاليف التغذية الكلية نفإ

تحصينات لى الإلى أدويه ومطهرات باإلضافه إ رانبحتاج األ: ت دأي  أالتحصيناتاأل -3
فى الشهر بصرف النظر عن باقى  مجنية لأل 1.4ساس أعلى  المطهراتدوية واألوتحسب 

 جنيه 5 م الواحده فى السنه تبلغ حوالىدويه والمطهرات لألفإن تكلفة األ وبذلك عداداأل
فيوجد نوعين من به للتحصينات . وبالنس( 111 *5)جنيه 511 للمشروع تبلغ حوالىو

تربيه وتبلغ تكلفته لألرنب ضد مرض التسمم الدموى الفيروسى لوطيع الول التحصينات األ
رنب جنيه ، ويعطى لألرنب مرتان فى العام وبذلك فإن تكلفته فى العام لأل 1.64الواحد 

، ( 111*4.4)   جنيه  551وتكلفته للوطيع ككل تبلغ حوالى  جنيه 4.4الواحد تبلغ حوالى 
تربيه وتبلغ تكلفته لألرنب لوطيع ال مرض التسمم الدموى البكتيرىوالتحصين الثانى ضد 

رنب العام لأل ن تكلفته فىجنيه ، ويعطى لألرنب مرتان فى العام أيضا وبذلك فإ 1.4الواحد 
 ، (111*1) جنيه   111وتكلفته للوطيع ككل تبلغ حوالى   واحد جنيه الواحد تبلغ حوالى

 جنيه . 1271حوالى تبلغ نوية ـجمالى التحصينات السإ نوبذلك فإ
ل ـعام 2لى عدد روع إـــ: يحتاج المش طرىـــأالبي راف الهندسىـــشاإلالة أـــالعم -3

ن وعليه فإ جنيه 7211ون راتبه السنوى ــــجنيه وبذلك يك 611     هرىـمدرب راتبه الش
شراف الهندسى يحتاج جنيه ، ولإل 14411والى ـــامل تبلغ حـع 2دد ــــتكلفة راتب ع

يحاسب بالزيارة ثمن رانب مهندس زراعى متخصص فى مشروعات األلى إ المشروع
شراف وبذلك تبلغ تكلفة اإلشهريا  مرات 8 بحيث تتم الزياره اجني 51 الواحده الزيارة

روع ــلمش، ويحتاج ا جنيه 4811حوالى  سنويهالو  جنيه 411حوالى  الهندسى الشهريه
جنية  51 الواحده ثمن الزيارة يضاأ يحاسب بالزيارةشراف عليه إلى طبيب بيطرى لإل

حوالى  تبلغ شراف البيطرى الشهريهوبذلك تبلغ تكلفة اإلشهريا  مرات 8 بحيث تتم الزياره
شراف الهندسى إذن تكلفة العماله واإل،  جنيه 4811والى ـــــحسنويه الوجنيه  411

 جنيه . 24111حوالى  والبيطرى تبلغ
لجويه المختلفه رانب من العوامل ايحتاج المشروع إلى مبنى لحماية األ : يجار العنبرإ -4

يه تبلغ ن تكلفته السنوجنيه شهريا وبذلك فإ 411بر حوالى يجار العنيسمى عنبر ويبلغ إ
 . جنيه 4811حوالى 

يع العلف يبلغ سعرها حوالى لتوز (يدة عرببراويته )لى مشروع إ: يحتاج ال براأيتة  – 5
 . .جنيه511

: يحتاج المشروع إلى صيانه مستمره باإلضافه إلى  خرىتكاليف صيان  أتكاليف أ -6
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 211خرى بحوالى والتكاليف األ خرى وتقدر تكاليف الصيانهبعض التكاليف الطارئه األ
 . جنيه 2411يه تبلغ حوالى ها السنويفلان تكفإ جنيه شهريا وعليه

حبٍغ اٌخٝ  ِٓ ل١ّخٗ %05 اٌخشب١ٗ ٠ٚبٍغ زٛاٌٌٝغٕٜٛ ٌمط١غ اإل٘الن ا ويشمل : هال اإل -7

ِٓ  %05 ٠ٚبٍغ زٛاٌٌٍٝبطبس٠بث ٚ ،  خ١ٕٗ ٠0055بٍغ زٛاٌٝ  ٜخ١ٕٗ أ 00555زٛاٌٝ 

للمراوح والشفاطات ٚ ، خ١ٕٗ ٠0205بٍغ زٛاٌٝ  ٜخ١ٕٗ أ 00655حبٍغ زٛاٌٝ ب اٌخٝ ل١ّخٙ
 ٌٍّبشداثٚ ، خ١ٕٗ 085زٛاٌٝ  ٜخ١ٕٗ أ 055ٌخٝ حبٍغ زٛاٌٝ اب ِٓ ل١ّخٙ %05 ٠ٚبٍغ زٛاٌٝ

ٜ زٛاٌٝ خ١ٕٗ أ 0555ٝ حبٍغ زٛاٌٝ ب اٌخِٓ ل١ّخٙ %05 ٠ٚبٍغ زٛاٌٝ والثالجه والدفايات

خ١ٕٗ  0555اٌخٝ حبٍغ زٛاٌٝ  ِٓ ل١ّخٗ %05 ٠ٚبٍغ زٛاٌٝ  اٌىٙشببئٝ ٌٌٍّٛذٚ ، خ١ٕٗ 855

 ٠ٚبٍغ زٛاٌٝدوات النظافه الحساس وأ ١ضاٌٍّْوطبلية ال ١ٌّضاْٚ ، خ١ٕٗ 055زٛاٌٝ  ٜأ

اإل٘الن اٌغٕٜٛ  ، خ١ٕٗ 005زٛاٌٝ  ٜخ١ٕٗ أ 0055ٝ حبٍغ زٛاٌٝ ب اٌخِٓ ل١ّخٙ 05%

 ، خ١ٕٗ 055زٛاٌٝ  ٜخ١ٕٗ أ 055غ زٛاٌٝ ب اٌخٝ حبٍِٓ ل١ّخٙ %05 ٠ٚبٍغ زٛاٌٝ ٌٍبشا٠ٚخٗ
 . جنيه 9671 هالك يبلغ حوالىاإلجمالى إذن إ

 جنيه 51ستهالك الكهرباء والذى يبلغ حوالى وتشمل إ : أالنافق كهرباء أالمياهال -8
ى شهريا أ جنيه 41والذى يبلغ حوالى  ستهالك المياه، وإ جنيه سنويا 611ى شهريا أ

من % 1 لتربيه والذى تبلغ نسبته حوالىالنافق فى قطيع ا لىباإلضافه إ ، جنيه سنويا 481
،  جنية 111 ن قيمة النافق تبلغ حوالىفإ وعليه جنية 11111 قيمته والتى تبلغ حوالى

 . جنيه 1191 تبلغ حوالى ستهالكاتإجمالى اإل نوبذلك فإ
والذى يساوى  جنيه 41711لى : تبلغ تكلفة القرض والذى يبلغ حوا القرضتكلفة  -9

 5291ولى من عمر المشروع حوالى فى نهاية السنه األ التكاليف االستثماريه للمشروع
تبلغ  التشغيل السنوية المتوقعة تكاليفجمالى إ نوعلى ذلك فإ %( .13*41711جنيه )

 . جنيه 223267 حوالى
 : ) التدفقات الداخل  ( يراداتاإل

ب الخلفه والتى تبلغ حوالى رانعلى إيراداته بصوره أساسيه من بيع أ المشروع يحصل
وبذلك  كجم 1,75رنب منها حوالى ويبلغ متوسط وزن األ، رنب كما ذكر سابقا أ 3921

غ ثمن بيع الكيلو الحى ( ، ويبل1.75*3921كجم ) 6861يكون الوزن الكلى لها حوالى 
جنيه  131341ى رانب الخلفه تبلغ حوالوعليه فإن قيمة أ جنيه 19رانب حوالى من لحم األ

رانب المستبعده من قطيع التربيه ( . يضاف إلى إيرادات المشروع قيمة األ19*6861)
رنب حوالى أرنب ويبلغ متوسط وزن األ 61أى تبلغ حوالى % منه 51لى حوا والتى تبلغ

غ ثمن بيع ( ، ويبل2.75*61كجم ) 165وبذلك يكون الوزن الكلى لها حوالى  كجم 2,75
رانب المستبعده من قطيع جنيه وعليه فإن قيمة األ 11الكيلو الحى من لحم األرانب حوالى 

يضاف أيضا إلى إيرادات المشروع قيمة  ( . 11*165جنيه ) 1651التربيه تبلغ حوالى 
ويبلغ عدد  رانبويحسب على أساس عدد األمهات دون باقى األ )السبله( رانبزبل األ

نتاج متر مكعب سنويا أى أن إ 1,3وتعطى األم الواحده  م كما ذكر سابقاأ 111األمهات 
ب من الزبل ( ويبلغ سعر المتر المكع1.3*111متر مكعب ) 31المشروع يبلغ حوالى 

جنيه  1211يرادات المشروع من الزبل تبلغ حوالى جنيه وبذلك فإن إ 41الى حو
ويمكن  . جنيه 133191 تبلغ حوالى يرادات السنوية المتوقعةجمالى اإلإذن إ، ( 41*31)

 يرادات المشروع فى الجدول التالى :تلخيص تكاليف وإ
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لمشرأع إنتاج  بالجني  يرادات المتأقع أاإلستثماري  أالتشغيلي  ( : التكاليف اإل2جدأل )

 . 2113سكندري  لعام  اإل رانب بمحافظةاأل

التكاليف  م
 ستثماري اإل

 القيم  يراداتاإل القيم  التكاليف التشغيلي  القيم 

1 
 73:36 تكاليف التغذيه 11111 نتاجقطيع اإل

رانب بيع أ
 الخلفه

131341 

2 

 1271 دويه والتحصيناتاأل 21611 بطاريات

رانب األ
  المستبعده 
من قطيع 

 التربيه

1651 

مراوح  3
 وشفاطات

911 
شراف إلالعمالة وا

 والبيطرى الهندسى
24111 

رانب زبل األ
 )السبله(

1211 

مبرد وثالجه  4
 ودفايه

 - - 4811 يجار عنبرإ 4111

 - - 511 يد ) براويتة (ة عرب 2111 مولد كهربائى 5

ميزان طبلية  6
  ليكترونىإ

اس وحس
 دوات نظافهوأ

1211 
تكاليف صيانه 

 خرىوتكاليف أ
2411 - - 

 - - 9671 هالكاإل 7937 تكاليف التمويل 7

8 
- - 

الكهرباء والمياه 
 والنافق

1191 - - 

 - - 5291 تكلفة القرض - - 9

 133191 جمالىإ 223267 جمالىإ 48637 جمالىإ 
 المصدر : جمعت أحسبت من :

 .المزارع  تأتجار مستلزما صحابأ -1
 .نترنت( شبكة المعلأمات الدألي  )اإل  -2

 
 لمشروعلباقى سنوات ايرادات التكاليف واإل

 ضافةيتم إ كل سنه من السنوات الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه للمشروع بداية فى     
تم سيمهات والذكور التى كبديل لألمهات والذكور األ نصفى أ نتاجقطيع اإل نصف

وقيمته مضافه إلى التكاليف التشغيليه  لمشروعكل سنه من عمر ا فى نهاية دهاستبعاإ

من المتوقع بلوغها  (4) فى جدول فكما هو موضح وبالنسبه للتكاليف التشغيليه . هالككإ

متضمنه تكلفة التمويل  جنيه على الترتيب 21:622،  223267والثانيه  االولى فى السنه

 217976سنوات الثالثه والرابعه والخامسه لتبلغ حوالى ثم تنخفض فى ال سابوة الذكر

ولى حتى الرابعه رادات فود بلغت فى السنوات من األيوفيما يختص باإلجنيه لكل منها ، 
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 ( 1112)    ( 11 ِدٍذ )   ( ( 1ػذد )        ج. َ. ع.  -دِٕٙٛسدٍت اٌؼٍَٛ اٌضساػ١ت ٚاٌب١ئ١ت ، خبِؼت ِ
 

 للمشروع خيرهاألوهى السنه  الخامسهيرادات السنه إ ماأجنيه لكل منها  2442:1حوالى 

جنيه والذى يمثل قيمة  2751لغ حوالى والذى يبنتاج باقى ثمن قطيع اإل ليهاالتى يضاف إ
ستبعاد النصف وذلك بعد إ جنيه 135941لتصبح واحده  نتاجيهإ نتاج لسنهقطيع اإل نصف
 .هالك ضمن التكاليف التشغيله كما سبق ذكره من القطيع وإحتسابه كإ الثانى

 

فظة حارانب بملمشروع إنتاج األ بالجنيه ادات والتكاليف المتوقعهير( : اإل3جدول )

 ( .                                                                  3107 – 3103المشروع )   عمر يه طالل ردسكناإل

 فالتكالي يراداتاإل السنه

3124 133191 223267 

3125 133191 21:622 

3126 133191 217976 

3127 133191 217976 

3128 135941 217976 

 653373 779811 االجمالى

 ( . 0 المصدر : جمعت وحسبت من بيانات الجدول )
 

 معايير الجدوى الماليه للمشروع 
ًٍ ػبَ ػٍٝ اٌّمب٠مَٛ اإل      ِب ٠ؼشف  ، أٚ ب١ٓ ٔت ب١ٓ اإل٠شاداث ٚاٌخىب١ٌفسعخثّبس بشى

٘ٛ ل١بط  ٌٍّششٚع ٝاٌخم١١ُ اٌّبٌٚ ، اٌخبسخت فُّمبث إٌمذ٠ت، ٚاٌخذ ذاخٍتٌت ا٠فُّمبث إٌمذخذببٌ

من  همجموع دتوجٚ.  ِٕبعبب ٌسدُ اٌخ٠ًّٛ ِببششا اٜ لذسة اٌّششٚع ػٍٝ أْ ٠ذس ػبئذِذ

 حمذ٠ش٠ٚخُ  .(6)للمشروعات ىلربحية التجارية أو العائد المالا في قياس هخدمستالمعايير الم

 . ت اٌّششٚع أٚ خغبسحٗخششذٔب فٟ إٌٙب٠ت ػٍٝ ِذٜ سبس١، اٌخٟ ع تاٌّب١ٌ اٌّؼب١٠ش

ٙب ػٓ بؼؼٙب خخالفإل ٚرٌه ػٍٝ ِؼ١بس ٚازذاٌذساعت اٌّب١ٌت  ِؼب١٠ش َ زظشػذ٠فؼً ِٚ

بس١ث ٠خُ حسم١ك أوبش لذس ِٓ  بثِٓ اإل٠دبب١بث ٚاٌغٍب١ٗ ِؼ١بس ِدّٛػ ٚإْ ٌىً ،اٌبؼغ 

  ح١ٗ 9فٝ ٘زٖ اٌذساعٗ إعخخذاَ اٌّؼب١٠ش ا٢، ٚع١خُ لً لذس ِٓ اٌغٍب١بث اإل٠دبب١بث ٚأ

 :  Pay-back Period سصردادفصرة اإل -1

اٌخذفك  ِٓ شٚعـــعخثّبس٠ت ٌٍّشب١ٌف اإلـــاٌالصِت إلعخؼبدة اٌخى ٘ٝ اٌفخشة اٌض١ِٕت      

عخشداد أِٛاٌٗ فٟ أعشع إ ف١ٗ ٍّغخثّش٠ٚفؼً اٌّششٚع اٌزٞ ٠ّىٓ ٌ . ٌٗاٌظبفٝ  ذٞـــإٌم

ٝ حىب١ٌفٗ شٚع ٌىٝ ٠غخؼ١ذ إخّبٌٚحغخخذَ ٘زٖ اٌطش٠مٗ ٌم١بط اٌٛلج اٌالصَ ٌٍّش . ٚلج ِّىٓ

،  اٌغ٠ٕٛٗإٌمذ٠ٗ  غ اٌّسممٗ فٝ طٛسة طبفٝ اٌخذفمبثالي طبفٝ إٌّبفــــِٓ خ عخثّبس٠ٗاإل

 حٝ 9 ٚحسغب فخشة اإلعخشداد وب٢

اد اٌخىب١ٌف اإلعخثّبس٠ٗ + اٌّبٍغ عخشدد اٌغٕٛاث اٌغببمٗ ػٍٝ عٕت حّبَ إعخشداد = ػذفخشة اإل

                                               عخشداداٌخذفك  إٌمذٜ ٌغٕت حّبَ اإل بفٝط÷ عخثّبس٠ٗ اٌّخبمٝ إلحّبَ اٌخىب١ٌف اإل

 31714والى ــــن صافى التدفقات النقديه بلغ ح( أ 4)  ويالحظ وكما هو مبين من جدول
بلغ ين زداد تدريجيا إلى أيروع ثم ـول من عمر المشوهو العام األ 2113جنيه عام 
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 ، روعـخير من عمر المشوهو العام الخامس واأل 2117عام  هجني 38745والى ــــح

ن ، وحيث أ جنيه 59748والى ـروع كما سبق ذكره حـستثماريه للمشوتبلغ التكاليف اإل

جنيه  75164   والىــح 3125فى عام  هغوبلمن المتوقع  دىـافى التدفق النوــصتركم 

وهو  3125ام ستثماريه فى عفه اإليستطيع المستثمر فى هذا المشروع أن يسترد تكاليذن إ

=  :4445 ÷ 28:44+ 2)  سنه من عمر المشروع 2.65وبالتحديد بعد العام الثانى 

  . سنه ( 2.65

لمشروع انتاج االرانب بمحافظة  بالجنيه ( : االيرادات والتكاليف المتوقعه4جدول )

 ( .        3107 – 3103المشروع )عمر طالل االسكندريه 

 يراداتاإل السنه

 *التكاليف
التشغيليه 
بدون 

 هالكإلا

 صافى
 التدفق
 النودى

 **تراكم
 صافى
 التدفق
 النودى

 التكاليف
 التشغيليه

صافى 
 رباحاأل

 العائدعلى
 ستثماراإل

% 

3124 133191 213597 41815 41815 223267 32145 54.36 

 3125 133191 ::952 4445: 75164 21:622 3478: 59.7: 

3126 133191 :82:6 46::6 211159 217976 37436 65.24 

 3127 133191 :82:6 46::6 247154 217976 37436 65.24 

 3128 135941 :82:6 49856 283149 217976 3:186 6:.89 

 58.71 36399 219563 - 45:69 9893: 244851 المتوسط

  . جنيه 9671ه حوالى سكندريتبلغ قيمة اإلهالك السنوى لمشروع إنتاج األرانب بمحافظة اإل* 

 .جني   43634سكندريه حوالى ** تبلغ التكاليف اإلستثماريه لمشروع إنتاج األرانب بمحافظة اإل

 ( . 3 المصدر : جمعت وحسبت من بيانات الجدول )
 
  :Return on Investment  ستثماراإلالعائد على  -2

ستثمار وهو من أكثر المعايير من المعايير الهامه التى يجب أن ترافق أى عملية إ      
المستخدمه فى تقدير جدوى المشروع الماليه واإلقتصاديه ، ويبين هذا المعيار مقدار 
اإليرادات أو األرباح المتحصل عليها من كل جنيه مستثمر فى المشروع ويتم حسابه 

 كاآلتى :
 إجمالى التكاليف اإلستثماريه ÷ العائد على اإلستثمار = صافى الربح  

( نسبة العائد على اإلستثمار لمشروع إنتاج األرانب بمحافظة 3ويتضح من جدول )
% مما يعنى أن كل جنيه من 43.25اإلسكندريه حيث يالحظ أنه من المتوقع بلوغه حوالى 

ثم ،  2113جنيه كصافى ربح وذلك فى عام  1.43التكاليف اإلستثماريه سيعطى حوالى 
% 59.78ومن المتوقع بلوغه حوالى 2117ل أقصاه عام زداد العائد على اإلستثمار ليصي

  .% 47.6حوالى  ، ويبلغ متوسط العائد على اإلستثمار للمشروع 
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 ( 1112)    ( 11 ِدٍذ )   ( ( 1ػذد )        ج. َ. ع.  -دِٕٙٛسدٍت اٌؼٍَٛ اٌضساػ١ت ٚاٌب١ئ١ت ، خبِؼت ِ
 

 

  :Net Present Value) صافى القيمه الحاليه ) -3
 اٌخىب١ٌف ٚح١بس ( اٌّششٚع ػّش) اٌغٕٛاث ِٓ ػذد خالي ٠خذفك إٌّبفغ ح١بس وبْ ٌّب     

 ، اٌّششٚع حشغ١ً بذء لبً ٠ٕفك ِٕٗ األوبش ٚاٌدضء اٌّششٚع ِٓ ٌٚٝاأل اٌغٕٛاث فٝ ٠خشوض

 اٌخٝ ٌٍٕمٛد اٌسب١ٌت اٌم١ّت إ٠دبد ٘ٝ لخظبد٠تٚاإل اٌّب١ٌت اٌدذٜٚ دساعبث ١ّ٠ض ِب أُ٘ فإْ

 طبزب ظٛيفس . اٌّششٚع حشغ١ً عٕٛاث خالي اٌّششٚع ػ١ٍٙب ٠سظً أٚ عخٕفك

 فٝ حٕفك ػٕذِب ل١ّخٙب حؼبدي ال اٌّششٚع أبذ ِٓ عٕٛاث ػذة بؼذ ِبٍغ ِؼ١ٓ ػٍٝ اٌّششٚع

إٌّبعب  اٌخظُ ٠دبد اٌم١ّٗ اٌسب١ٌٗ ٌٍٕمٛد ٠دب حسذ٠ذ ِؼذي عؼشٚإل . (5) اٌّششٚع حأع١ظ

 غؼشو ط اٌّبي اٌّغخثّشٌشأ اٌّّىٕٗ اٌبذ٠ٍت عخخذاِبثٌإل اٌفشطت بخىٍفت ٗػٕ ٠ؼبشٚاٌزٜ 

ستثمره أو المتوسط المرجح لتكلفة تكلفة األموال المٚ٘ٛ ٠غبٜٚ  ٠ذاعاإل زبٌت فٝ اٌفبئذة
صادر هذه األموال أو سعر فائدة اإلقتراض طويل األجل موال المستثمره فى حالة تعدد ماأل

ِوْفَق حساب معامل الويمه الحاليه للجنيه ثُ  قتراض من البنكمن البنك المركزى فى حالة اإل

 :المعادلة التالية

 
 ويمه الحاليه لها المطلوب حساب معامل الالسنة  : تمثل ن
خذفمبث اٌخبسخٗ ٔبحح ؽشذ إخّبٌٟ اٌم١ّت اٌسب١ٌت ٌٍ تعرف صافي الويمة الحالية بأنهاو

بؼذ  فتراضي للمشروعاإل لعمرخالل ا ِٓ إخّبٌٟ اٌم١ّت اٌسب١ٌت ٌؼٛائذ اٌّششٚع )اٌخىب١ٌف(

  . ِٕبعبخظّٙب بغؼش خظُ 

نيه ج :3812دفوات بلغت حوالى الويمه الحاليه لصافى الت ( ان 6ويتبين من الجدول ) 

جنيه ،  31:34حوالى  3128ن بلغت فى عام ثم تناقصت تدريجيا إلى أ 3124عام 

مما يعنى أن المشروع جنيه  231858جمالى الويمه الحاليه لصافى التدفوات حوالى ويبلغ إ

 . ستثماريامجدى إ

 بالجنيه المتوقعه تولصافى التدفقا يرادات والتكاليفإلل هالقيمه الحالي( : 5جدول )

   ( .3107 – 3103سكندريه طالل عمر المشروع )اإلبمحافظة  رانب لمشروع إنتاج األ

 السنه

معامل القيمه 
الحاليه عند 

 %03طصم 

التدفقات الداطله 
 يرادات()اإل

 القيمه
 الحاليه
 يراداتلإل

التدفقات 
الطارجه 
 )التكالبف(

 القيمه
 الحاليه
 للتكاليف

 القيمه الحاليه
 صافى التدفقاتل

 3124 1.99 133191 228318 213597 :1299 3812: 

 3125 1.89 133191 214999 ::952 88987 37123 

 3126 1.7: 133191 :2:12 :82:6 78176 35947 

 3127 1.72 133191 92357 :82:6 6:39: 32:68 

 3128 1.65 135941 84519 :82:6 63596 31:34 

 231858 457:14 9893: 578761 779811 - جمالىاإل
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 ( 1112)    ( 11 ِدٍذ )   ( ( 1ػذد )        ج. َ. ع.  -دِٕٙٛسدٍت اٌؼٍَٛ اٌضساػ١ت ٚاٌب١ئ١ت ، خبِؼت ِ
 

 ( . 3المصدر : جمعت وحسبت من بيانات جدول ) 
 
 
 

 :(Internal Rate of Return) الداطلي معدل العائد -3
 ٌخ١بس اٌسب١ٌت اٌم١ّت ٠غبٜٚ إٌّبفغ ٌخ١بس اٌسب١ٌت اٌم١ّت ٠دؼً اٌزٜ اٌخظُ عؼش ٘ٛ    

 ٌخ١بس اٌسب١ٌت اٌم١ّت طبفٝ ب١ٓ اٌفشق ٠دؼً اٌزٜ اٌخظُ سعرهو  وبمعنى آخر ، اٌخىب١ٌف

ُ  ٠ٚمبً.  ٠ّىٓ ِب ألً أٚ طفشا ٠غبٜٚ إٌّبفغ ٌخ١بس اٌسب١ٌت اٌم١ّت ٚطبفٝ اٌخىب١ٌف

 لرأس المال هالبديل هالعائد الداخلي مساوياً أو أكبر من تكلفة الفرص المشروع إذا كان معدل

تاج األرانب ساب معدل العائد الداخلى لمشروع إن( كيفية ح 7)  ويتبين من جدول .
 هالحالي هللخصم أحدهما يظهر الويم سعرينختيار أقرب إيتم حيث سكندريه بمحافظة اإل

 السعرويطلق عليه  ستثماريهه أى أكبر من التكاليف اإلموجب هالتدفوات النودي ىلصاف
 ستثماريهاألكبر أى أقل من التكاليف اإل السعراألصغر والثاني يظهرها سالبة ويطلق عليه 

الويمه الحاليه ن وأ% 76،  %71حوالى  ابلغ كبرواأل صغرالخصم األ ىسعر نأ بينت وقد

على  جنيه 57:23 ، 61296بلغت حوالى  لكل منهماالموابله  التدفق النودىلصافى 

 :تى شروع كاآلمعدل العائد الداخلى للمويحسب  الترتيب .
 وبشاألطغش ٚاأل اٌخظُ ٜعؼش ب١ٓ اٌفشق) طغش +األ اٌخظُ عؼش  = اٌذاخٍٝ اٌؼبئذ ِؼذي

 اٌسب١ٌت اٌم١ُ ِدّٛع÷  طغش(ألا اٌخظُ عؼش ذػٕ إٌمذٜ اٌخذفك ٌظبفٝ ٗاٌسب١ٌٗ اٌم١ّ  *

                                                                                     ٖاإلشبس إّ٘بي ِغ اٌخظُ ٜعؼش ػٕذ إٌمذ٠ت اٌخذفمبث ٌظبفٝ

 =71%  ( +6%  *61296  )÷  (61296  +57:23 )  =73.71%  
ن المشروع أى عر الفائده السائد فى السوق أمن سكبر حيث أن معدل العائد الداخلى أو

 . ستثمارياإمجدى 
 

لمشروع % 65،  61عند سعرى طصم بالجنيه المتوقعه  القيمه الحاليه( : 6جدول )

 ( .3107 – 3103ع )سكندريه طالل عمر المشرواإل بمحافظةرانب األنتاج إ

 السنه
 صافى
 التدفق
 النقدى

معامل القيمه 
الحاليه عند  

 %61طصم 

 القيمه الحاليه
 تدفقلصافى ال

عند طصم 

61% 

معامل القيمه 
الحاليه عند         

 %65طصم 

 القيمه الحاليه
 تدفقلصافى ال

 %65عند طصم 

 59748  59748   قبل التشغيل

3124 41815 1.74 2:2:1 1.72 29719 

3125 4445: 1.4: 24138 1.48 23372 

3126 46::6 1.35 988: 1.33 9128 

3127 46::6 1.26 65:6 1.24 5969 

3128 49856 1.21 47:5 1.19 4279 

 57:23  - - 61296 - 285899 جمالىاإل
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 ( 1112)    ( 11 ِدٍذ )   ( ( 1ػذد )        ج. َ. ع.  -دِٕٙٛسدٍت اٌؼٍَٛ اٌضساػ١ت ٚاٌب١ئ١ت ، خبِؼت ِ
 

 ( . 3 المصدر : جمعت وحسبت من بيانات الجدول )
 

 تحليل الحساسيه :
حداث والمتغيرات الغير متوقعه ، والتى بالمستوبل المملوء باأل تثمارسيتعلق قرار اإل       

ارى ، لذلك يجب ستثمالمشروع اإل يراداتإحال ستؤثر على دقة التنبؤ بتكاليف وبطبيعة ال
خالت ومخرجات المشروع عند توييم مد كداإلعتبار عامل المخاطره والالتأخذ بعين األ

 المشروعتنفيذ  في حالة هالفعلي هن تصبح التدفقات النقديالنادر أ منف ، الموترحستثمارى اإل
المشروع و . المشروع المقترح التي سبق التنبؤ بها عند دراسة هتماما للتدفقات النقدي همطابق

أى عتبار المخاطره المصاحبه له ، اإل خذ بعينلواقعى هو المشروع الذى يأستثمارى ااإل

ويستخدم لذلك تحليل  . (7) التى سيواجههااطر ى مشروع نووم بتودير المخعند توييم أ
لى قياس درجة المخاطر المحيطه إف نتقاديه تحليليه تهدإهو دراسه و الحساسيه

معايير حتساب مدى التغير في إلى إيهدف تحليل الحساسية ، و ستثماريهبالمشروعات اإل
.  والتكاليف اداتيراإلفى  خاصة حدى التوقعاتإر في المالية للمشروع نتيجة تغي الجدوى

إفتراض  سكندريه عندوعند عمل تحليل حساسيه لمشروع إنتاج األرانب بمحافظة اإل
جمالى صافى الويمه إ ن( أ7% تبين كما هو موضح بجدول )11بنسبة يرادات إنخفاض اإل

ائد الداخلى حوالى جنيه ، كما بلغ معدل الع 73981حوالى  الحاليه الزال موجبا وقد بلغ
ن المشروع مازال مجدى عنى أنه مازال أعلى من تكلفة رأس المال وعليه فإ% مما ي32

 % .11يرادات بنسبة من إنخفاض اإلبالرغم  ستثماريهمن الناحيه اإل
 

لمشروع  %01يرادات بنسبة بعد نقص اإل بالجنيه المتوقعه ( : صافى القيمه الحاليه7جدول )

                                                                 ( . 3107 – 3103) لمشروعطالل عمر اسكندريه بمحافظة اإلاألرانب  نتاجإ

 يراداتاإل السنه
من  91%

 يراداتاإل

معامل القيمه 
الحاليه عند 

 %03طصم 

القيمه الحاليه 

من  %91لـ

 يراداتاإل

 القيمه الحاليه
 للتكاليف

 صافى القيمه
 الحاليه

3124 133191 22:982 1.99 216597 :1299 263:9 

3125 133191 22:982 1.89 :45:: 88987 26734 

3126 133191 22:982 1.7: 93822 78176 26757 

3127 133191 22:982 1.72 84232 6:39: 24943 

3128 135941 233457 1.65 77178 63596 24693 

 73981 457:14 531995 - 712941 779811 جمالىاإل

 % .32د الداطلى حوالى معدل العائيبلغ  -

 ( . 4 المصدر : جمعت وحسبت من بيانات الجدول )
    
فتراض زيادة وعند عمل تحليل حساسيه لمشروع إنتاج األرانب بمحافظة اإلسكندريه عند إ 

جمالى صافى الويمه الحاليه ( أن إ8% تبين كما هو موضح بجدول )11التكاليف بنسبة 
% 41جنيه ، كما بلغ معدل العائد الداخلى حوالى  86156الزال موجبا وقد بلغ حوالى 
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 ( 1112)    ( 11 ِدٍذ )   ( ( 1ػذد )        ج. َ. ع.  -دِٕٙٛسدٍت اٌؼٍَٛ اٌضساػ١ت ٚاٌب١ئ١ت ، خبِؼت ِ
 

لمشروع مازال مجدى من الناحيه ن امازال أعلى من تكلفة رأس المال وعليه فإ وهو
 % .11بنسبة  زيادة التكاليفستثماريه بالرغم من اإل
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 ( 1112)    ( 11 ِدٍذ )   ( ( 1ػذد )        ج. َ. ع.  -دِٕٙٛسدٍت اٌؼٍَٛ اٌضساػ١ت ٚاٌب١ئ١ت ، خبِؼت ِ
 

% لمشروع 01يادة التكاليف بنسبة بعد زبالجنيه ( : صافى القيمه الحاليه المتوقعه 8جدول )

 ( .                                                                 3107 – 3103) طالل عمر المشروعسكندريه بمحافظة اإل رانباألنتاج إ

 السنه
التدفقات 
الطارجه 
 )التكالبف(

 
التكاليف مع 
زياده 

01% 

معامل القيمه 
الحاليه عند  

 %03طصم 

القيمه الحاليه 
للتكاليف مع 

 %01زياده 

 القيمه
 الحاليه
 يراداتلإل

صافى 
 القيمه
 الحاليه

3124 213597 223846 1.99 ::318 228318 29111 

3125 ::952 21:936 1.89 96775 214999 29335 

3126 :82:6 217:26 1.7: 84882 :2:12 29241 

3127 :82:6 217:26 1.72 76329 92357 27139 

3128 :82:6 217:26 1.65 68845 84519 26785 

 86156 578761 4926:5 - 118661 9893: االجمالى

  % .41معدل العائد الداطلى حوالى يبلغ  -

 ( . 4 المصدر : جمعت وحسبت من بيانات الجدول )
 

 الملطص :

توليد فرص و  ، ال المستثمر فيهانخفاض حجم رأس المإتتميز المشروعات الصغيرة ب     
 ْ. وّب أأُ٘ اٌمشاساث اإللخظبد٠ٗ ٚأخطش٘بس ِٓ ٠ؼخبش لشاس اإلعخثّبو .منها العمل

ٚحؼذ دساعت خذٜٚ  .  ِٓ أُ٘ خطٛاث ٔدبذ ٘زٖ اٌّشبس٠غ ٗلخظبد٠اإل اإلػـــذاد ٌٍّشبس٠غ

خضا٠ذ ٌ سأب ِٓ اٌذساعبث اٌٙبِٗ ٚرٌه ٌخضا٠ذ اٌطٍب ػٍٝ اٌٍسَٛ وٕخ١دِٗششٚع إٔخبج األ

 .ٙب عخٙالو١ٗ ِٕببإلزخ١بخبث اإل ٚػدض اإلٔخبج اٌّسٍٝ ػٍٝ اٌٛفبء ِظشػذد اٌغىبْ فٝ 

ٔخبج اٌٍسَٛ بشىً بشىً ػبَ ٚإشٖٚ اٌس١ٛا١ٔٗ فٝ ِظش اٌث ِؼبٔبةفٝ  ِشىٍت اٌبسثٚحخّثً 

 شؼب اٌّظشَٜٛ اٌسحفبع اٌبطبٌٗ ب١ٓ ػّ، إػبفت إٌٝ إ بص ِٓ ٔمض اٌّؼشٚع ِٕٙبخ

إػذاد دساعت اٌدذٜٚ  ٠ٌٚٝٙذف اٌبسث إ . عخثّبس٠ٗلٍت ػذد اٌّششٚػبث اإلبغبب 

فٝ عخثّبس حؼش٠ف اٌّغخثّش بدذٜٚ اإلسأب ٚرٌه بٙذف اإللخظبد٠ٗ ٌّششٚع إٔخبج األ

لخظبد فٝ ح١ّٕت اإل ٌٍّغبّ٘ٗعخثّبساث حشد١غ اإلٚ ، سأب فٝ ِظشإٔخبج األ ِششٚػبث

 .  ّٜظشاٌ اٌشؼب بٕبءألحٛف١ش فشص اٌؼًّ ٚاٌمِٛٝ 

ُ فمذ حعىٕذس٠ٗ ٌّششٚع إٔخبج األسأب بّسبفظت اإل لخظبد٠ٗإ ٌٚؼًّ دساعت خذٜٚ       

 عخٙالنٚاإل ٔخبجإلحطٛسادساعت ػٍٝ ِذٜ زبخت اٌذٌٚٗ ٌٙزا اٌّششٚع ِٓ خالي  اٌخؼشف

األسأب حغبع اٌفدٖٛ ب١ٓ اٌى١ّٗ إٌّخدٗ ِٓ ٌسَٛ ز١ث إحؼر ِٕٗ إسأب ٌسَٛ األ ػٍٝ

.   عخثّبس فٝ ٘زا اٌّششٚعٌٝ اإلِٓ اٌٍسَٛ ِّب ٠ٛػر ِذٜ اٌسبخٗ إ عخٙالنٚإخّبٌٝ اإل

وهو العمر  لمدة خمس سنوات نتاجذكر كوطيع إ 01و ، مأ ٠ٚ011خىْٛ اٌّششٚع ِٓ 
ويحتاج المشروع إلى نوعين من التكاليف األول هو التكاليف ى للمشروع قتصاداإل

١ٌف اٌخشغ١ٍ١ٗ ٚحبٍغ زٛاٌٝ اٌخىب، والثانى هو جنيه 73684وتبلغ حوالى  ستثماريهاإل

نه من وللتعرف على أرباح المشروع فقد تم تقدير إيراداته وقد تبين أ . خ١ٕٗ 111145
 للتكاليفوبالنسبه  . ولى من عمر المشروعسنه األجنيه لل 133191 المتوقع بلوغها حوالى
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 ( 1112)    ( 11 ِدٍذ )   ( ( 1ػذد )        ج. َ. ع.  -دِٕٙٛسدٍت اٌؼٍَٛ اٌضساػ١ت ٚاٌب١ئ١ت ، خبِؼت ِ
 

لى جنيه ثم إ 21:622نيه لتصبح حوالى نخفضت فى السنه الثافود إ لباقى سنوات المشروع

رادات فود يثالثه الباقيه من عمر المشروع . أما اإلفى كل سنه من السنوات ال 217976

يرادات إ ماأنيه لكل منها ج 2442:1ولى حتى الرابعه حوالى بلغت فى السنوات من األ

 .نتاج اإلباقى ثمن قطيع  ةضافجنيه بعد إ135941فقد بلغت حوالى السنه الخامسه 
المستثمر  نتبين أمعايير الجدوى الماليه للمشروع  عخخذاَٚػٕذ ػًّ حم١١ُ ٌٍّششٚع بإ       

من م الثانى وهو العا 3125ستثماريه فى عام أن يسترد تكاليفه اإليستطيع فى هذا المشروع 

جنيه كمتوسط سنوى  1.59ن عائد الجنيه المستثمر يبلغ حوالى كما تبين أ عمر المشروع ،
جماليه فود بلغت حوالى بالنسبه لصافى الويمه الحاليه اإلو ، خالل عمر المشروع

وفيما يختص  ستثماريه للمشروع ،ن التكاليف اإل% م359جنيه تمثل حوالى  231858

ن % وهو أعلى من تكلفة رأس المال مما يعنى أ73.7خلى فود بلغ حوالى لدابمعدل العائد ا

. وللوقوف على مدى حساسية أرباح المشروع تم  ستثماريهإلشروع مجدى من الناحيه االم

لى % حيث أدى ذلك إلى إنخفاض صافى الويمه الحاليه إ21إفتراض إنخفاض اإليرادات 

معدل نخفاض كاليف اإلستثماريه وإلى إ% من الت263تمثل حوالى  جنيه 84:92 حوالى

تم إفتراض كما  ن المشروع مازال مجديا ،ما يعنى أ% م32لى حوالى العائد الداخلى إ

لى حوالى % حيث أدى ذلك إلى إنخفاض صافى الويمه الحاليه إ21زيادة التكاليف 

ئد معدل العانخفاض % من التكاليف اإلستثماريه وإلى إ288جنيه تمثل حوالى  97167

 ستثماريا .إ ن المشروع مازال مجديا% مما يعنى أ41لى حوالى الداخلى إ
 

:التأصيات  
كبيره لذا يوصى الباحث ستثماريه ع إنتاج األرانب له جدوى إن مشرولدراسه أتبين من ا

 تى :باآل
لزيادة رانب إلستثمار فى مشروعات إنتاج األكافة العقبات التى تحول دون ازالة إ -1

عباء ومن ثم تخيف األستهالك وتقليل الواردات من اللحوم واجهة الزياده فى اإلاإلنتاج وم
رانب )السبله( الهام ، باإلضافه إلى زيادة اإلنتاج من زبل األعلى الموازنه العامه للدوله 

 جدا فى تسميد وتحسين خواص التربه الزراعيه . 
تقليل البطاله بهدف ص العمل رانب لتوفير فرتشجيع اإلستثمار فى مشروعات إنتاج األ -2

 . لشباب بصفه خاصهفى المجتمع بصفه عامه وفى ا المتفشيه
 

 المراجع
 – قتصاديهمبادىء دراسات الجدوى اإل – خرأنآاحمد عبد الرحيم زردق )دكتأر( أ -1

 . 2111 –جامعة بنها  –كلية التجاره  –برنامج محاسبة البنوك والبورصات 
)  على االنترنت حصاءلتعبئ  العام  أاإلجهاز المركزى لالمأقع  -2

www.capmas.gov.eg. ) 
جهاز تنمية المشرأعات  - الصندأق االجتماعي للتنمية - رئاسة مجلس الأزراء -3

 . 2119 مايو - ربية األرانبت نموذج مشروع -الصغيرة 
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 .http://faostat.fao.org) ) نترنتغلي  أالزراع  على اإلمأقع منظمة األ -4
 ( .www.isegs.com ) سالمىقتصاد اإلالمأقع العالمى لإل -5
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 – نبارجامعة األ –قتصاد داره واإلكلية اإل – ستثماريه فى ظل ظروف المخاطرهاإل
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English Summary 

 

An analytical study for the economic feasibility for the 

project of   rabbits production in Alexandria  

                  
Mohammed Ahmed Bakheet and Mohamed Mostafa Abdel Atti 

Agricultural Economic Researches Institute, Agricultural Research Center , Egypt 

   
      Small businesses characterized by low the size of invested capital, 

and employment generation. The investment decision is one of the 

most important and serious economic decisions. Also, prepare for the 

economic projects of the most important success steps these projects. 

The feasibility study of rabbits produce project is important studies to 

the growing demand for meat as a result of the increasing number of 

people in Egypt and the inability of domestic production to meet 

consumer needs. The research problem is the suffering of livestock in 

Egypt in general and meat production in particular from a lack of 

supply, adding to high unemployment among the Egyptian public 

general because of the small number investment projects. The research 

aims to prepare a feasibility study for the project of rabbits produce in 

order to identify the investor by investment feasibility in rabbit 

production projects in Egypt, and to encourage investments to 

contribute to the development of the national economy and saving 

employment opportunities for the Egyptian people . 

    To make a feasibility study for the project of produce rabbits in 

Alexandria have been identified over the State's need for this project 

through the study of production and consumption development on 

rabbit meat as shown him the widening gap between the quantity 

produced from meat rabbits and the total consumption of meat, which 

illustrates the need to invest in this project . The project consists of 

100 M, and 20 male herd production for a period five years, which the 

http://www.isegs.com/
http://kenanaonline.com/
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economic life of the project and project needs to two types of costs the 

first is the investment costs of about 48,637 pounds, and second 

operational costs and about 112,156 pounds.  To identify the profits of 

the project has been estimated revenue has been shown that it is 

expected reached about 133,190 pounds for the first year of the project 

life. For the cost of the rest of project years decreased in the second 

year to become nearly 109,511 pounds then to 106,865 in each year of 

the remaining three years of the project life. The revenues has reached 

in the years from the first until the fourth about 133,190 pounds each 

revenues for the fifth year amounted to about 135,940 pounds after 

adding the rest of the production herd price . 

    When an assessment for the project using the financial feasibility 

standards of the project show that the investor in this project can be 

recovered investment costs in 2014 which the second year of the 

project life, also show that the Pound return which has been invested 

is about 0.48 pounds annual average during the project life, and for the 

total net present value is about 120,747 pounds, represents about 

248% of the investment costs of the project, and for the internal rate of 

return is about 62.6%, which is higher than the capital cost, which 

means that the investment in  project is useful . To know the range of 

the project's profits sensitivity was assumed low revenues 10% where 

this led to the decline in the net present value to about 73,981 pounds, 

which represents about 152% of the investment costs and lower 

internal rate of return to about 32%, which means that the project is 

still feasible, as has been assumed increased costs 10% which led to 

lower net present value to about 86,056 pounds, which represents 

about 177% of the investment costs and lower internal rate of return to 

about 40%, which means that the project is still feasible investment . 

 


