
2022مشروع مغسلة مالبس دراسة جدوى   

 

وفق  مغسلة مالبسعلى الطاقة اإلنتاجية لمحل  مشروع مغسلة مالبستستند دراسة جدوى 

 الجدول اآلتي: 

% في 100الطاقة االنتاجية 

 السنة الخامسة

% في 67الطاقة االنتاجية 

 السنة األولى
 نوع الخدمة

 غسيل مالبس 108500 162000

 لحف 7240 10800

 تعاقد مع منظمات 24120 36000

 المجموع 140070 208800

  القيمة باللاير السعودي

  مغسلة المالبستمويل مشروع 

 التمويل  المبلغ 

 تمويل شخصي  55062 

 قرض حسن  100000 

 مدة القرض  3 

 قرض بنك تجاري  - 

 مدة القرض  - 

  القيمة باللاير السعودي

  

  مغسلة مالبستكلفة مشروع محل 



 

مشترياتتكاليف  15120  

 تكلفة ماقبل التشغيل  2000

  لرواتب واألجورتكلفة ا 58800

 إجمالي رأس المال العامل  24662

 إجمالي االستثمار  155062
  القيمة باللاير السعودي

  

 محل مغسلة مالبستشغيل  تكاليف

 البند التكلفة الشهرية التكلفة السنوية

 تكاليف المشتريات 1260 162000

 الرواتب واألجور 4900 58800

 مصاريف إدارية 283 3400

 المرافق والطافة 11600 13920

 اإليجارات 2083 25000

 المجموع  20126  241512
  القيمة باللاير السعودي

  

  مغسلة مالبسترخيص محل  تكاليف

 التكلفة الشهرية التكلفة السنوية البند
 83 1000 رسوم تراخيص

 50 600 مصروفات تسويق )سنوي(



أدوات مكتبية وقرطاسية 
 وكومبيوتر

600 50 

 100 1200 مصروفات هاتف وجوال

 283 3400 اإلجمالي
 القيمة باللاير السعودي 

  مغسلة مالبسمحل  مشروع إيرادات

اإليرادات 
الشهرية خالل 

5 سنوات   

اإليرادات 
 الشهرية

خالل السنة 

 األولى

سعر 
 المنتج
 الواحد

الطاقة 
 اإلنتاجية

 % في100
السنة 
 الخامسة

الطاقة 
 اإلنتاجية

% في67  
 السنة األولى

 المنتج

13500 9045 5 162000 108500 
غسيل 
 مالبس

 لحف 7240 10800 30 603 900

3000 2010 100 36000 24120 
تعاقد مع 
 منظمات

 اإلجمالي 140070 208800  11658 17400

باللاير السعوديالقيمة    

  مغسلة مالبسمشروع محل  أرباح

 السنة 1 2 3 4 5

 اإليرادات 140070 177480 187920 198360 208800

 عموالت البيع 1401 1775 1879 1984 2088

204624 194393 184162 173930 137269 
 صافي

 اإليرادات

 التكاليف     

 مشتريات 10143 12852 13608 14364 15120

 الرواتب واألجور 58800 58800 58800 58800 58800

 اإليجارات 25000 25000 25000 25000 25000

 المصاريف اإلدارية 3400 3400 3400 3400 3400

 تكاليف الطاقة 13920 13920 13920 13920 13920
 والمرافق

 تكاليف الصيانة وقطع الغيار 1200 1200 1200 1200 1200

12840 12840 12840 12840 12840 
 إهالك

 األصول



13280 129524 128768 128012 125303 
 إجمالي

 التكاليف

74344 64869 55394 45918 11966 
 إجمالي ربح
 التشغيل

 رسوم الخدمة البنكية -    

74344 64869 55394 45918 11966 
 صافي الربح

 قبل الزكاة

 الزكاة     

الربحصافي  11966 45918 55394 64869 74344  

47.94%  41.83%  35.72%  29.61%  7.72%  
صافي ربح /التكاليف 

 االستثمارية

 القيمة باللاير السعودي


