
 2022دراسة جدوى مشروع مكتبة تصوير مستندات 

 

 في المملكة السعودية البنود اآلتية: دراسة جدوى مشروع مكتبة تصوير مستنداتتتضمن 

  ستندات.مخطة العمل في مشروع مكتبة تصوير 

  مستندات.تكلفة فتح مكتبة تصوير 

  مستندات.رأس مال مكتبة تصوير 

  مستندات.إيرادات مشروع مكتبة تصوير 

  مستنداتربح مشروع مكتبة تصوير 

 وسيتم شرح كل بند من البنود السابقة بالتفصيل أدناه.

 خطة العمل في مشروع مكتبة تصوير مستندات

 مستندات كل من البنود اآلتية:تتضمن خطة العمل في مكتبة تصوير 

 .تقييم موقع المكتبة تبعاً للمساحة والموقع وعمالة المشروع 

 .تحديد األدوات والمستلزمات الالزمة للمشروع 

 .تقييم تكاليف المشروع الثابتة والتكاليف التشغيلية للمشروع 

 تكلفة فتح مكتبة تصوير مستندات

 ل منات جميع التكاليف المترتبة على صاحب العمتتضمن تكلفة فتح مشروع مكتبة تصوير مستند

وكافة المستلزمات واألدوات المستخدمة للعمل ضمن المكتبة، تكاليف المشتريات والبضائع 

 ر مستندات بشكل نظامي.وباإلضافة إلى كلفة التراخيص الضرورية لفتح مكتبة تصوي

 المعدات الالزمة تكلفة

تكاليف المعدات الالزمة في مكتبة تصوير مستندات تكلفة البضائع التي تم شراؤها للعرض تتضمن 

 والبيع، حيث تشمل تكلفة المشتريات البنود اآلتية:



 

 حيث تشمل تكلفتها البنود اآلتيةوغيرها القرطاسية والدفاتر ،. 

 

 المصاريف اإلدارية تكاليف

 تصوير مستندات البنود اآلتية: تتضمن تكاليف المصاريف اإلدارية في مكتبة

 



 مالحظات التكلفة سنوياً )دوالر( التكلفة شهريا )دوالر( النوع

  264 22 فاتورة الكهرباء

مصاريف موتور 
 الكهرباء

 وقود+زيت+تصليح 432 36

ماكينة -كمبيوتر 960 80 مصاريف صيانة 
 الطابعة-التصوير

  240 20 فاتورة جوال

  144 12 اشتراك إنترنت 

  2040 170 اإلجمالي

 

 .فاتورة الكهرباء 

 .مصاريف موتور الكهرباء 

 .مصاريف صيانة 

 .فاتورة جوال 

 .اشتراك إنترنيت 

 أس مال مشروع مكتبة تصوير مستنداتر

 اآلتية: مكتبة تصوير مستندات كل من البنوديتضمن رأس مال مشروع 

 لاير100000 مال العامل رأس 

 لاير70000 تكلفة األصول الثابتة 

 لاير200000 مصروفات التأسيس

 لاير370000 تكلفة المشروع

 

  مال العامل.رأس 

 .تكلفة األصول الثابتة 

 .مصروفات التأسيس 

 تصوير مستنداتإيرادات مشروع مكتبة 

تصوير مستندات إلى عدة عناصر تبعاً لكمية المنتجات المسوقة تنقسم إيرادات مشروع مكتبة 

 والمباعة خالل المشروع، وتتضمن إيرادات مشروع مكتبة كل من البنود اآلتية:



 

  قرطاسية.الكتب والإيرادات بيع  

  تصوير المستندات.إيرادات بيع 

 .إيرادات بيع كتابة األبحاث العلمية 

 .إيرادات بيع الكتب المدرسية 

 .إيرادات بيع حقائب 

 ربح مشروع مكتبة تصوير مستندات

يمكن حساب ربح مشروع مكتبة تصوير ومستندات من حساب ناتج عملية طرح إجمالي التكاليف 

مشروع المكتبة من إجمالي اإليرادات من عمل المكتبة، وذلك تبعاً لعدة التي وضعت في إنشاء 

 عوامل وهي كاآلتي:

 .التكاليف اإلجمالية 

 اإليرادات. صافي 

 .الطاقة اإلنتاجية 

 .الربح الشهري والسنوي المتوقع 

 .إجمالي ربح التشغيل 

 مستلزمات مشروع مكتبة تصوير مستندات

 تتضمن مستلزمات المشروع كل من المعدات األساسية وهي كاآلتي:

  مواصفات مناسبة لتقديم وتسهيل خدمات الطباعة.جهاز حاسوب ذات 



 

 بيوتر.كم طاولة 

 

 .كرسي مكتب شبكي 



 

 اكينات تصوير مستندات ذات مواصفات جيدة.م 

  طابعات حديثة لتوفير خدمة طباعة المستندات من األقراص الصلبة المحمولة أو أجهزة

 الموبايل.

 

 .طابعة واحدة ملونة الستخدامها عند الحاجة 



 

  اآلالت الموجودة في حال وجود انقطاعات أو مولدة كهربائية ذات قدرة مناسبة لتشغيل

 أعطال محتملة في التيار الكهربائي.

 .القرطاسية بأنواعها المختلفة 

 

  والحقائب وغيرها. 



 

 .اآلالت المستخدمة في تسليك وتغليف الكتب 

 .دباسة أوراق قادرة على ضم عدد كبير من األوراق مع بعضها 

 


