
 محل مالبس نسائيةدراسة جدوى 

 الجدول وفقالطاقة اإلنتاجية لمحل مالبس نسائية  على محل مالبس نسائية جدوى دراسة تستند

 :اآلتي

 نوع الخدمة
% في 55 الطاقة االنتاجية

 السنة األولى
% في 95 الطاقة االنتاجية

 السنة الخامسة

 19000 11000 )مجموعة( نسائية فساتين

 نسائية جالبيات
 هندي)مجموعة(

11550 19950 

 نسائية جالبيات
 )مجموعة(سوري

6600 11400 

 60420 29150 المجموع

 

 محل مالبس نسائيةتمويل مشروع 

 المبلغ التمويل
 16301 تمويل شخصي

 100000 حسن قرض

 3 مدة القرض

 - قرض بنك تجاري
 - مدة القرض

 

 محل مالبس نسائيةتكلفة مشروع 



 

 278400 المشترياتتكاليف 

 2000 تكلفة ماقبل التشغيل
 60000 تكلفة العمالة

 583 متنوعةتكاليف 
 84651 إجمالي رأس المال العامل

 116301 إجمالي االستثمار
 

 

 تشغيل محل مالبس نسائية تكاليف

 التكلفة السنوية التكلفة الشهرية البند
 278400 23200 تكاليف المشتريات

 60000 5000 واألجورالرواتب 



 5500 458 مصاريف إدارية
 7000 583 مصاريف متنوعة
 7200 600 المرافق والطافة

 45000 3750 اإليجارات
 130400 10867 المجموع

 

 ترخيص محل مالبس نسائية تكاليف

 التكلفة البند
 1000 راخيصرسوم ت

 300 رسوم عضوية الغرفة التجارية
 - مصاريف أخرى

 1300 مجموع

 

 محل مالبس نسائية مشروع إيرادات

 المنتج

الطاقة 
 اإلنتاجية

% في 55
 السنة األولى

الطاقة 
 اإلنتاجية

% في 95
السنة 
 الخامسة

سعر المنتج 
 الواحد

اإليرادات 
 الشهرية

خالل السنة 
 األولى

اإليرادات 
الشهرية 

 5خالل 
 سنوات

 نسائية فساتين
 )مجموعة(

11000 19000 400 
- - 

 نسائية جالبيات
 هندي)مجموعة(

11550 19950 350 
- - 

 نسائية جالبيات
 )مجموعة(سوري

6600 11400 200 
- - 

 636000 426650 - 60420 29150 المجموع

 

 

 

 محل مالبس نسائية مشروع أرباح

 5 4 3 2 1 السنة
 636000 604200 572400 540600 426650 اإليرادات



 6360 6042 5724 5406 4267 عموالت البيع
صافي 
 اإليرادات

418117 529788 560952 592116 623280 

      التكاليف

 278400 264480 250560 236640 186760 مشتريات
 60000 60000 60000 60000 60000 العمالة

 45000 45000 45000 45000 45000 اإليجارات
المصاريف 

 اإلدارية
5500 5500 5500 5500 5500 

تكاليف الطاقة 
 والمرافق

7200 7200 7200 7200 7200 

مصروفات 
  متنوعة أخرى

7000 7000 7000 7000 7000 

إهالك 
 األصول

3410 3410 3410 3410 3410 

إجمالي 
 التكاليف

314870 364750 378670 392590 406510 

إجمالي ربح 
 التشغيل

103247 165038 182282 199526 216770 

رسوم الخدمة 
 البنكية

-     

صافي الربح 
 قبل الزكاة

103247 165038 182282 199526 216770 

 5419 4988 4557 4126 2581 الزكاة
 211351 194538 177725 160912 100666 صافي الربح
صافي ربح 
التكاليف 
 االستثمارية

86.56% 138.36% 152.81% 167.27% 181.73% 

 


