
 خياطة مشغل مشروع دراسة جدوى

 
 
 فةرعم نم دب ال .عوشرمبال ءدبال راقر ذاتخال لساسأا دعت ةطايخ لشغم عومشر ىدوج ةسادر
 تايداصتقا عقوم مدقي ،اهباسح دعب حبرلا رادقم عق  وتو عورشملل ةمزلالا تارورضلاو تادعملا
 .ةحب  رم لاو ةدئارال عيمشارلا نم تبرعي يذال عوشرملل كاملة اسةرد

 خياطة مشغل مشروع جدوى دراسة
 
 دنع ةصاخبو ،اهريغ نع ل
  اهل بسانم لمع داجيإ تلفتياا مظعم لوحات لحاليا قتناو في قتسمو
 تاب  اشلا تايتفلا لمعل ةنيمث ةصرف ةطايخ لحم عورشم دعي ُ .هانم ةدافتاالس نمكي برةخ نلكهاتام
 

 ءاسنلا نم لك ا  ضيأو ،نسلا رابكو 100  واليح عوشرملل ةيلوألا فةكللا ردتق ثيبح لاير ألف
 .كلذ عوشرملل ةييلفصتال اسةردال حضوتو .لقألا لىع يدوسع

 السوق دراسة
 
 طةايخ حلم عومشر ىودج اسةرد ميتقس نمكي لىع بطللا فةرمعو قوالس اسةرد يالضرور نم

 :يتلآاك يهو ، مقساأ ةدع إلى
 

 خياطة محل موقع جدوى. 

 ةطايخ لمح عوشرمل ةيالمال ىودلجا. 

 ةطايخ لمح عوشرمل قيوالتس ىودج. 

 طةايخ حلم عوشرمل ةينالف ىودلج. 

 



 .طةايخ حلم عوشرمل ةييلغالتش ىودالج   
 

 ةطايخ لشغم قعوم ىجدو
 
 ةطايخلا لحم عقوم ةيراقعلا ىودجلا نمضتتو ،ءلامعلا باطقتسا يف ا  ماه ا  رود

 
 
 بلعي قعوالم
 :ةيتآلا دونبال
 
 ،رهش  لك لاير لفاآ 10 نع لقي ال أجرب رتم 200 ـب ردقت ةحابمس طةايخ حلم ئجارتاس   
 لزنلما يف محللا نوكي نأ نكميو .تلآالا ددع عم محللا ةحسام بسانتت نأ عاةامر عم
 .ارجئتاللس جةاالح نود
 
 .ةنيدمال نم رخصة لىع لحصولا   
 
 لىع سطوتم يدام ىوتمس تاذ نالسكاب ةظتكم اءيأح نمض خياطةلا حلم قعوم يارتاخ   
 .محللاب النساء ملع يف ةيصولخصا عياير نأ لفضلأا نمو ،لقألا

 
 أثرتال نم تانيلماكاو سبالمال ةيحمال ةيعال هاتبورط ةطقنم يف لمحلل عقوم يارتاخ عدم   

 .بالجو
 ةطايخ غلشم وعرمشل ةلياملا ىجدولا

 
 ةيداصتقالا ةيالمال ىودالج حيضوت نمكي ،عوشرمال ىودج بنجوا مهأ نم عوشرمال اسةرد دتع
 :يتآلا قفو عوشرملل
 
 .ةاطيخ حلم عوشرمل لستثمارال لباقال لمالا أسر   
 
 .عوشرملاب صاخ ليومت لكيه عضو    
 
 .خياطة حلم عومشر ةتكلف حليلت   
 
 عورمشلا نم قعةوتلما حابلرأاو ةيالمال ةدئافبال ةتكلفال ةنمقار   
.



 

 خياطة مشغل لمشروع التسويق جدوى
 
 .ددج لءامع بذتج يتلاو اطة،يخ حلم عوشرمل ةيويقست ىودج عضو يف ةيالتال ةوالخط لثمتت
 :االتيةا يف ةنيبم
 

 قوللس ةاطيخ حلم عومشر اهمدسيق يتال ةمدالخ فيصوت. 

 راسعأو نيسفنام نم  قوالس حالة اسةرد. 

 قعةوتلما تاعيبلما ريدتق. 

 خياطةلاب  قةالمتعل  بيوال  واقعم  ىعل  تناالنتر  ربعو  ،فحلصا  تلنااعإ  يف  قيولتس 

 واألقمشة األخرى والتريكو. 

 ةيعيتشج راأسعب محللا خلاد خياطةلل ةيبيردت شرو و سة،فانم ضوعر ميدتق. 
 
 

 

 



 

 ةطايخ لغشم عوشرمل ةينلفا ىجدولا
 

 :يتأي ام طةايخ حلم عوشرمل ةينالف ىودالج نضمتتو ،قيوالتس حلةرم ةينالف ىودالج مرحلة تتبع
 

 ةمدختمسلا تاودلأوا تانيكاملل ا  عبت عورشملا محج ديدحت. 

 ةمدختمسلا تلماكيناا عاونأ ديدتح. 

 هايإل ةالحاج ىدمو ،لالمح يف لمعتس يتال العمالة ددع فةرعم. 

 عوشرمال يف وطيلخاو مشةقألا عاونأ دوأج مادتخاس. 
 
 



 

 
 
 
 



 

 ةطايخ شغلم وعرمشل ةلتشغيليا ىجدولا
 
 :يتلآاك ن،يسمق لىإ عوشرمال يف ةيشغيلتال ىودالج مسقتُ 

 ة،رلخساا وأ حبرلا قيقحت ءاوس اطة،يخ لحم عومشر رامرتالس ةعوفدلما ةتباثلا تكاليفال   
 :اآلتي كما

 خياطة محل إيجار. 

 العمال أجور. 

 تادمعلاو تانيلماكا ةنايص. 
 
 
 
 
 .جاتنإلا محجب قلعتت اهنكل ،مظتنم لكشب عفدتُ  يتلا غيرةتلما فيلاكتلل ةبسنبال ماأ   

 ليفاكتال  هذهو  .حيصح  عكسلوا  ة،ريغتلما  فيالتكال  محج  داديز  لنتاجإا  مجح  دبازديا
 :يتآلكا

 خياطة محل مشروع في وغيرها أقمشة من الخام المواد تكاليف. 

 محللل لماءاو ءابهركال تامدخ تكاليف. 

 أساسية غير عمالة وجود. 

 



 
 



 
 
 
 :يتآلا لودالج يف  ةيمالجلإا ليلتشغا تكاليف حضوتو

 
 



 


