
 دراسة جدوى محل مالبس رجالية 
 

 

الدية على الطاقة اإلنتاجية لمحل مالبس رجالية ووتستند دراسة جدوى محل مالبس رجالية 

 وفق الجدول اآلتي: 

% 100الطاقة االنتاجية 

 في السنة الخامسة

% في 60الطاقة االنتاجية 

 السنة األولى
 نوع الخدمة

 قميص رجالي 7200 144000

 رجاليبلوزة  5400 108000

 نطال رجاليب       10200 204000

 لمجموعا 22800 456000

  

 تمويل مشروع محل مالبس رجالية 

 التمويل  المبلغ 

 تمويل شخصي  11045 

 قرض حسن  90000 

 مدة القرض  3 

 قرض بنك تجاري  - 

 مدة القرض  - 

  

 تكلفة مشروع محل مالبس رجالية 



  

 تكاليف المشتريات  456000

 تكلفة ماقبل التشغيل  2000 

  لرواتب واألجورتكلفة ا 37800 

 تكاليف متنوعة  2000 

 إجمالي رأس المال العامل  70245 

 إجمالي االستثمار  101045 

  

 تشغيل محل مالبس رجالية  تكاليف

 البند  التكلفة الشهرية  التكلفة السنوية 

 456000 80003  تكاليف المشتريات  

 الرواتب واألجور  3150  37800 

 مصاريف إدارية  300  3600 

 مصاريف متنوعة  167  2000 

 المرافق والطافة  300  3600 

 اإليجارات  2500  30000 

 لمجموع ا 44417  533000 

  

 ترخيص محل مالبس رجالية  تكاليف

 البند  التكلفة 

 رسوم تراخيص  1200 



 مصاريف أخرى  - 

 مجموع  1200 

  

 محل مالبس رجالية  مشروع إيرادات

اإليرادات 

الشهرية 
 5خالل 

 سنوات 

اإليرادات 

 الشهرية 

خالل السنة 
 األولى 

 سعر المنتج 

 الواحد 

الطاقة 
 اإلنتاجية 

 % في 100

السنة 
 الخامسة 

الطاقة 
 اإلنتاجية 

 % في 60

السنة 
 األولى 

 المنتج 

 قميص رجالي 7200 144000 120  

 رجاليبلوزة  5400 108000 90  

  170 204000 10200 
نطال ب      

 رجالي

 المجموع  22800 456000 - 38000 456000

  

 مشروع محل مالبس رجالية  أرباح

 السنة  1  2  3  4  5 

456000 456000 410400 104004  اإليرادات  338200 

 موالت البيع ع 3382 4104 4104 4560 4560

451440 451440 406296 062964  334818 
 صافي 

 اإليرادات 

 التكاليف      

 مشتريات  274560 308880 308880 343200 343200

 37800  37800  37800  37800  37800 
الرواتب 
 واألجور 

 اإليجارات  30000  30000  30000  30000  30000 

 3600  3600  3600  3600  3600 
المصاريف 
 اإلدارية 

تكاليف  3600  3600  3600  3600  3600 
 الطاقة 

 والمرافق 

 مصروفات  2000  2000  2000  2000  2000 

 متنوعة أخرى 



 إهالك  2580  2580  2580  2580  2580 

 األصول 

 إجمالي  354140 388460 388460 422780 422780

 التكاليف 

 28660  28660  17836  17836 -93221  إجمالي ربح  

 التشغيل 

رسوم الخدمة  -         

 البنكية 

 28660  28660  17836  17836 -93221  صافي الربح  

 قبل الزكاة 

 لزكاة ا - 446 446 717 717

27943 27943 17390 17390 19322-  صافي الربح  

%27.65 %27.65 %17.21 %17.21 %19.12 
افي ربح ص

التكاليف /
 االستثمارية 

  


