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العناصر اآلتية:دراسة جدوى مشروع مشغل خياطة كل من تتضمن   

 تكلفة مشروع مشغل خياطة. 

 رأس المال. 

 اإليرادات 

 ربح مشروع مشغل خياطة.  

تكلفة المشروع الكلية جميع التكاليف المترتبة على صاحب العمل من عمالة وآالت وماكينات ومستلزمات 

 :وتراخيص وتجهيزات المحل من ديكور وأثاث وهذا ما يسمى بالتكلفة الكلية للمشروع، وتتضمن كل من اآلتي

 تكلفة عمالة مشروع الخياطة

تكاليف عمالة مشروع الخياطة كل من البنود اآلتية تتضمن : 

 

 1أجور عامل التطريز عدد . 

 1أجور عامل تفصيل الخياطة عدد . 

 4أجور عامل الخياطة عدد . 

 عمالة مندوب المبيعات لورشة الخياطة. 



 تكاليف الصيانة والقطع

 :تتضمن تكاليف الصيانة والقطع كل من البنود اآلتية

 

 ويةتكلفة الصيانة السن . 

 تكاليف الصيانة الشهرية للقطع. 

 تكاليف خامات مشغل الخياطة

 :تتضمن تكاليف خامات مشغل الخياطة ضمن دراسة الجدوى للمشروع كل من البنود والخامات اآلتية

 

 تكاليف القماش والقطن والبوليستر بالمتر. 

 تكاليف قماش الحرير. 

 تكاليف الخيوط. 

 تكلفة إبر الخياطة. 

ق والطاقةتكلفة المراف  

 :تقسم تكاليف المرافق والطاقة في مشروع مشغل خياطة إلى كل من البنود اآلتية

 تكلفة الكهرباء. 

 تكلفة المياه.

 



 تكلفة المصاريف اإلدارية

 :تتضمن التكاليف اإلدارية كل من البنود اآلتية

 تكلفة كتالوجات تصميم المالبس. 

 تكاليف التسويق. 

 تبةتكلفة أدوات القرطاسية والمك . 

 تكاليف الضيافة للزبائن. 

 تكلفة مصاريف الهاتف والجوال. 

 

 تكاليف التشغيل اإلجمالية

تتضمن جميع ما سبق باإلضافة إلى المصروفات المتنوعة والمشتريات والمصاريف الطارئة في المشروع كما 

 .في الشكل أدناه

 

 رأس مال مشروع مشغل الخياطة

 :يتضمن رأس مال مشروع محل الخياطة كل من األصول اآلتية



 األصول الثابتة المستخدمة لبدء مشروع مشغل الخياطة. 

 األصول المتغيرة والمتداولة خالل المشروع. 

 مصاريف تأسيس مشروع محل خياطة. 

 

 إيرادات مشروع مشغل خياطة الخياطة

لمشغل وكمية المنتجات المسوقة والمباعة خالل المشروع تنقسم إيرادات المشغل إلى عدة عناصر تبعاً لنوع ا

 :وهي كاآلتي

 إيرادات بيع جالبيات قطن وبوليستر. 

 إيرادات جالبيات حرير. 

 إيرادات ألبسة نسائية. 

 إيرادات ألبسة رجالية. 

 إيرادات ألبسة األطفال. 

 

 ربح مشروع مشغل خياطة

ية طرح إجمالي التكاليف من إجمالي اإليرادات يمكن حساب ربح مشروع مشغل خياطة من حساب ناتج عمل

 :وذلك تبعاً لعدة عوامل وهي

 الطاقة اإلنتاجية. 

 صافي اإليرادات. 

 التكاليف اإلجمالية. 

 إجمالي ربح التشغيل. 

 الربح الشهري والسنوي المتوقع لمشروع مشغل خياطة. 



 

سنوات 5دخل مشروع مشغل خياطة خالل   

سنوات مع توسيع مساحة عمل المشروع وازدياد الطاقة  5طة خالل يمكن حساب ربح مشروع مشغل خيا

 .اإلنتاجية للمشروع طرداً مع ازدياد عدد العمالء والزبائن كما في الشكل ادناه



 

  

 


