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Design Alternatives to Women's Abaya in Light of the Economics of Clothing 

Production 
 

 
  دكتوراه في جامعة الملك عبدالعزیز بجده باحثةعبدالرحمن ومحاضر في قسم تصمیم األزیاء والنسیج بكلیة التصامیم والفنون بجامعة األمیرة نورة بنت 

 
 أستاذ تكنولوجیا إنتاج المالبس بقسم األزیاء والنسیج بكلیة علوم اإلنسان والتصامیم بجامعة الملك عبدالعزیز بجده.  

 
Abstract   Keywords 

شآت الصغیرة تحتل أھمیة لدى الدول المتقدمة والنامیة على حد سواء. حیث تؤدي ھذه إن قضیة تطویر المن
المنشآت دور في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة. وتخلق فرص عمل تقلل من البطالة. كما تعد ھذه القضیة أحد 

غیرة المساھمة . وبناء على ذلك فإن من ضمن طرق دعم ھذه المنشآت الص2030أبرز محاور رؤیة المملكة 
أصحاب  ضالعلمیة في حل المشكالت التي تعیق نجاحھا واستمرارھا. ومن أبرز ھذه المشكالت نقص خبرة بع

ستھلك. لذا یھدف ھذه ج والمُ نتِ وضمان تسویقھ بطریقھ مالئمة للمُ  ،ھذه المشاریع في القدرة على تسعیر المنتج
دء في إنتاج كمیات كبیرة. كذلك حصر بعض البدائل ج قبل البالبحث إلى توضیح أھمیة عمل عینات للمنتَ 

ج نتِ ج بھدف منحھ قیمة أعلى أو أقل ترضي طموح المُ التصمیمیة التي یمكن االستفادة منھا للتعدیل على المنتَ 
واحتیاج المستھلك. وذلك من خالل تطبیق البدائل التصمیمیة على العباءة كنموذج لقطعة ملبسیھ. وحساب قیمة 

اتبع في ھذا البحث المنھج الوصفي المتبع للدراسة التطبیقیة. وأسفرت نتائج الدراسة ول تصمیم. التكلفة لك
االستطالعیة عن وجود ضعف وعي لدى بعض المنتجین في المنشآت الصغیرة بأھمیة تنفیذ العینة قبل البدء في 

والربح المطلوب. وأثبت الجزء  التصنیع بغرض تقدیر تكالیف اإلنتاج، لتحدید السعر المالئم لتكلفة اإلنتاج
التطبیقي للبحث إمكانیة توفر بدائل تصمیمیة یمكن االستفادة منھا للتعدیل على المنتج بھدف منحھ قیمة أعلى أو 

ج. ومن أبرز التوصیات أقل. واتضح أن الفوارق غیر الملحوظة في التصمیم تزید أو تنقص من قیمة التكلفة للمنتَ 
المشاكل التي تواجھ المشاریع الصغیرة في مجال المالبس لضمان نجاحھا واستمرارھا.  ضرورة االھتمام بدراسة

إلنتاج تصمیم جید، ولتقدیر وذلك وضرورة توعیة بعض أصحاب ھذه المشاریع بتنفیذ عینة قبل البدء في التصنیع 
  .مالتسعیر السلیج، واتخاذ قرار تكالیف المنتَ 
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Introduction 
إن قضیة تطویر وتنمیة ودعم المنشآت الصغیرة تحتل أھمیة كبرى 

ھذه  لدى الدول المتقدمة والنامیة على حد سواء، حیث تؤدي
المنشآت دور بالغ األھمیة في محاور متعددة منھا محور التنمیة 
االجتماعیة والتنمیة االقتصادیة. وكذلك لھا القدرة على خلق فرص 
ً أحد أبرز  عمل تقلل من مستوى البطالة. كما تعد ھذه القضیة أیضا

حیث یشیر الموقع  2030محاور رؤیة المملكة العربیة السعودیة 
  نص ھذا المحور المتمثل فیما یلي:رؤیة إلى اإللكتروني لل

"إن المنشآت الصغیرة والمتوسطة من أھم محركات النمو 
االقتصادي، إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم االبتكار وتعزیز 
الصادرات. وتسھم المنشآت الصغیرة والمتوسطة بنسبة متدنیّة من 

. سنسعى إلى الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة باالقتصادات المتقدمة
خلق فرص توظیف مناسبة للمواطنین في جمیع أنحاء المملكة عن 

في  طریق دعم ریادة األعمال وبرامج الخصخصة واالستثمار
الصناعات الجدیدة. وفي ھذا الصدد، قمنا بتأسیس الھیئة العامة 
للمنشآت الصغیرة والمتوسطة، وسنواصل تشجیع شباب األعمال 

أنظمة ولوائح أفضل وتمویل أیسر  على النجاح من خالل َسنّ 
وشراكات دولیة أكثر وحصة أكبر للشركات المحلیة من 
المشتریات والمنافسات الحكومیة. وسندعم األسر المنتجة التي 
ً تسویقیة واسعة من خالل  أتاحت لھا وسائل التواصل الحدیثة فرصا
تسھیل فرص لتمویل المشروعات متناھیة الصغر، وتحفیز القطاع 

الربحي للعمل على بناء قدرات ھذه األسر وتمویل مبادراتھا" غیر 
  ).2020، 2030(رؤیة المملكة

وبناء على ھذا التوجھ الحكیم من قبل القیادة العلیا في الدولة 
السعودیة، فإن من ضمن طرق دعم ھذه المنشآت الصغیرة 
المساھمة العلمیة والبحثیة في تلمس الصعوبات والعقبات والمشاكل 

خطاء التي تواجھھم وتعیق نجاح واستمرار مشاریعھم. ولعل واأل
من أبرز ما یمكن مالحظتھ ھو نقص خبرة بعص أصحاب ھذه 
المشاریع في القدرة على تسعیر المنتج، وضمان نجاح تسویقھ 

  بطریقھ مالئمة لكل من الطرفین المنتج والمستھلك.
Statement of the problem 

التكلفة المباشرة للمنتج الملبسي قبل التصنیع یعد إن حساب قیمة 
من أھم أھداف محاسبة التكالیف التي تھتم بتجمیع وتسجیل وتبویب 
بیانات التكلفة. وذلك بھدف توفیر معلومات تستخدم ألغراض 

  التخطیط، والرقابة، واتخاذ القرارات، واعداد القوائم المالیة. 
في تحقیق األرباح المرجوة، فإن ولما لھذه المرحلة من أھمیة بالغة 

من المالحظ بناء على نتائج االستبیان االستطالعي الذي تم توزیعھ 
على بعض المنتجین للقطع الملبسیة في المشاریع الصغیرة في 
ً المبتدئین في مجال صناعة المالبس، أن  السعودیة، وخصوصا

باشرة ھناك حاجة إلى توعیة ھذه الفئة في تقدیر قیمة التكلفة الم
للمنتج الملبسي قبل التصنیع. حیث أن إغفال ھذا الجانب قد یؤدي 
إلى إعطاء قیمة أقل أو أعلى للمنتج غیر مبنیة على أساس منطقي. 
وبالتالي إما خسارة في رأس المال وعدم الحصول على الربح 
المطلوب بسبب ضعف القیمة المعطاة للمنتَج، أو كساد المنتَج 

یفھ لعدم قناعة المستھلك بالقیمة العالیة وعدم القدرة على تصر
  والمبالغ فیھا. 

  وبناء على ذلك یمكن حصر مشكلة البحث في التساؤالت التالیة:
  .مادور العینة األولى في تسعیر المنتج النھائي؟1
.كیف یمكن وضع بدائل تصمیمیة للعباءة النسائیة في ضوء 2

  مفاھیم اقتصادیات اإلنتاج؟
في تسعیر المنتج من خالل البدائل التصمیمیة  .كیف یمكن التحكم3

  المقترحة؟
Objectives 

تحدید دور العینة األولى في اتخاذ قرار تسعیر المنتج الملبسي -1
  قبل البدء في اإلنتاج بكمیات كبیرة. 

.اقتراح بعض البدائل التصمیمیة التي یمكن االستفادة منھا للتعدیل 2
ھدف منحھ قیمة تكلفة اقتصادیة أعلى أو أقل على المنتَج نفسھ ب

  ترضي طموح الُمنتِج وتلبي احتیاجات المستھلك.
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.تطبیق البدائل التصمیمیة على العباءة كنموذج لقطعة ملبسیھ 3
 وحساب قیمة التكلفة لكل تصمیم.

.Significance 
تسلیط الضوء على اقتصادیات إنتاج المالبس والتي تسھم في -1

  تحقیق أرباح المؤسسات الصناعیة.
.یسھم في إشباع االحتیاجات الملبسیة ألفراد المجتمع الواحد بما 2

  یتفق مع مستوى الدخل.
.التحكم في سعر المنتَج في األوقات العادیة وفي أوقات الكساد، 3

  أو الدخول في مناقصات.
  ج..المساھمة في تمكین الُمنتِج من التنبؤ بقیمة التكلفة للمنتَ 4
.إبراز العالقة بین حجم التكلفة وسعر المنتَج ومستوى المنافسة 5

  للمنتَج في السوق.
Terminology 

  : Product المنتَج
ھو كل ما یمكن عرضھ في السوق إلرضاء وتلبیة الحاجات 
والرغبات. وینقسم إلى نوعین منتَج ملموس مثل المالبس، ومنتَج 

: 2010صالح السیارات كافي،غیر ملموس مثل خدمة إ
  ). 2018قاشي،
  : cost التكلفة

ُ كانت ثابتھ أو متغیرة (ھویدي،  ھي القیمة اإلجمالیة للمصاریف أیا
). ویقصد بالتكلفة في ھذا البحث تكلفة 2014ت: دودین،-د

  الخامات المباشرة والمتغیرة المستخدمة في إنتاج قطعة ملبسیة.
  :direct costالتكالیف المباشرة 

ھي التي تنفق في الحصول على المنتَج أو السلعة. وال تشمل ما یتم 
). 2015انفاقھ على جھات أخرى الزمة الستمرار العمل(عبدربھ،

وفي ھذا البحث سیتم التركیز على حساب قیمة التكالیف المباشرة 
  للمنتَج الملبسي، بغض النظر عن وجود أي تكالیف غیر مباشرة.

  :price السعر
المنتَج الواحد عند البیع ویتضمن السعر التكلفة ونسبة  ھو قیمة

). وھو القیمة المادیة أو 2014ت: دودین،-الربح (ھویدي، د
المعنویة المطلوبة مقابل اقتناء سلعة، أو الحصول على خدمة. 
ً لقواعد العرض والطلب في السوق المحلي والعالمي  وذلك وفقا

  ).2011(ھیكل ومعروف،
 :pricing التسعیر

ھو العملیة التي بموجبھا یتم التوصل إلى تحدید السعر المقترح 
). والھدف منھ بیع السلعة 2018لمبادلة المنتَج بالمال النقدي(قاشي،

بمستوى معین من السعر یضمن للمشروع الحصول على األرباح 
  ).2011المرغوبة في األجل الطویل (ھیكل ومعروف،

  :production techniquesتقنیات اإلنتاج 
التقنیة ھي أسلوب فني یستخدم لتحقیق درجة عالیة من الكفاءة في 
المنتَج. وھي أحد المداخل الرئیسیة في عملیة 

). والمقصود بتقنیات اإلنتاج في ھذا 2006التصمیم(جوھر،
البحث، الطرق المتعددة لزخرفة المنتج الواحد. بحیث یعطي 

ً للتقنیة الزخرفیة المستخ لذا تعرف  دمة فیھ.تكالیف مختلفة وفقا
  تقنیة اإلنتاج في ھذا البحث بأنھا أسلوب أداء وتنفیذ المنتج.

Methodology 
بني ھذا البحث على أساس المنھج الوصفي المتبع للدراسة 
التطبیقیة. ویعود السبب في اختیار ھذا المنھج إلى أنھ المنھج 

ستخدام األدوات المناسب لإلجابة على تساؤالت البحث من خالل ا
  المناسبة للحصول على النتائج ومناقشتھا. 

ً من مدینتي الریاض حدود البحث:  الحدود المكانیة تمثلت في كال
وجدة في المملكة العربیة السعودیة. أما الحدود الموضوعیة فقد 

  اقتصرت على العباءة النسائیة.
استخدمت العینة القصدیة وھم أصحاب المشاریع  عینة البحث:

الصغیرة في مدینتي الریاض وجده. والذین تم التواصل معھم من 
  خالل شركة لتنظیم البازارات.

المالحظة، حیث تم مالحظة ضعف وعي بعض  أدوات البحث:
أصحاب المشاریع الملبسیة الصغیرة بأھمیة حساب قیمة التكلفة 
للمنتَج قبل التصنیع من خالل زیارة بعض البازارات المحلیة في 

الریاض وجدة. إضافة إلى مالحظة وجود بعض األسعار مدینة 
المبالغ فیھا، وغیر المبررة لدى بعض أصحاب ھذه المشاریع. كما 
تم استخدم االستبیان االستطالعي الذي ركز على سؤالین. األول 
یتعلق بالغرض من تنفیذ عینة قبل البدء بالتصنیع، والثاني مرتبط 

رد من أفراد  100حصول على بطریقة تحدید سعر المنتج. وتم ال
  العینة القصدیة بُنیت علیھا النتائج. 

أما في الجانب التطبیقي للبحث تم استخدام العباءة كنموذج لحساب 
قیمة التكالیف المباشرة لقطعة ملبسیة خارجیة بعدة تصامیم 
وتقنیات مختلفة. وذلك بھدف استعراض بعض البدائل التصمیمیة 

ھا للتعدیل على المنتَج الواحد إلمكانیة منحھ التي یمكن االستفادة من
  قیمة تكلفة أعلى أو أقل، 

 
توزیع االستبیان االستطالعي على العینة القصدیة، وتحلیل -1

  النتیجة في ضوء مشكلة وتساؤالت البحث.
حصر المعلومات النظریة المرتبطة بالموضوع وتوضیح أھم -2

  ة في الدراسة.المصطلحات الوارد
التطبیق العملي على العباءة كنموذج لقطعة ملبسیھ باعتبارھا من -3

أبرز القطع الملبسیة التي یتم تنفیذھا من قبل أصحاب المشاریع 
 الصغیرة في السعودیة في مدینتي الریاض وجده.

Theoretical Framework 
  المشاریع الصغیرة:

ل األمثل لتقلیل نسبة البطالة، المشاریع الصغیرة ھي الح
والمساھمة في النمو االقتصادي. إضافة إلى خلق فرص عمل 

). وتحظى المشاریع الصغیرة 2009جدیدة (فیاض وآخرون،
بأھمیة كبرى في االقتصادیات الوطنیة. حیث ال یمكن تجاھلھا 
وإغفال دورھا. فھي بمثابة القاطرة التي ستقود االقتصاد العالمي 

ألمان، وتنقذه من األزمات التي مرت بھ والتي الزالت إلى بر ا
). وھي من أھم روافد عملیة التنمیة 2012تعصف بھ(طشطوش،

االقتصادیة واالجتماعیة في الدول المتقدمة بشكل عام والدول 
  ). 2015النامیة بشكل خاص (أبوغزالھ،

  تسعیر المنتج:
ذھا الُمنتِج في یعد تسعیر المنتج من أھم القرارات التي یجب أن یأخ

عین االعتبار. لذلك البد من أن یتم وضع سعر في متناول 
 ً المستھلك. وفي نفس الوقت یغطي تكلفة اإلنتاج المطلوبة. مضافا

: 2010إلیھا نسبة ربح تضمن االستمراریة في السوق (كافي،
  ). 2016الجبالي،

ة ویھدف تسعیر المنتَج إلى عدة أمور منھا تعظیم الربح، والمحافظ
على الحصة السوقیة في ظل المنافسة الحادة، والسعي للبقاء بما 
یتالءم مع مستجدات السوق، والمحافظة على مستوى عالي من 
الجودة ومنزلة من تمیز السلعة في ذھن المستھلك. باإلضافة إلى 

  ).2018جذب العمالء والمحافظة علیھم (قاشي ،
  تقدیر التكالیف:

منشأة تكالیف مختلفة. وتنقسم التكالیف إن إنتاج أي منتَج یحمل ال
من حیث طبیعتھا إلى نوعین تكالیف ثابتة، وتكالیف متغیرة. 
التكالیف الثابتة تشمل النفقات التي تدفعھا المنشأة، وال تختلف 
بنقص أو زیادة اإلنتاج مثل اإلیجارات، أو رواتب الموظفین. أما 

تاج، فإذا زاد اإلنتاج التكالیف المتغیرة فھي التي تتغیر بتغیر اإلن
ارتفعت، وإذا نقص اإلنتاج انخفضت، مثل تكالیف المواد الخام. 
وبجمع التكالیف الثابتة والمتغیرة فإننا نحصل على ما یسمى 

: 2008ت: صالح،-بالتكلفة اإلجمالیة (مجموعة مؤلفین، د
  ).2010: المنصور،2010التكریتي، 

  طرق التسعیر:
ق مختلفة إما أن یتم على أساس یمكن تحدید سعر المنتج بطر
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الطلب، فالطلب على المنتَج یعكس السعر الذي یكون المستھلك 
مستعد إلنفاقھ. وعنده تتساوى المنفعة المتحققة من المنتَج مع 
السعر المعلن. فإذا كان الطلب على المنتَج عالي، فإن سعره 
 سیكون عالي، والعكس صحیح. وأھم ما یمیز ھذه الطریقة أن على
المسوقین أو البائعین تقدیر الكمیات المطلوبة من المنتَج تحت عدة 
مستویات من األسعار. ومن ثم اختیار السعر الذي یحقق أقصى 
إیرادات. كذلك یمكن تحدید السعر على أساس التكلفة. حیث یتم 
احتساب كافة النفقات التي صرفت على إنتاج المنتَج وتسویقھ. ثم 

ً للمعادلة التالیة (سعر البیع= تكلفة  إضافة نسبة ربح محددة وفقا
اإلنتاج+ تكلفة التسویق+ المصاریف اإلداریة+ ھامش الربح). كما 
ً تحدید السعر بناًء على أساس المنافسة. حیث أن أسعار  یتم أیضا
المنتجات المنافسة البدیلة تقدم نقطة توجیھ یسترشد بھا لوضع سعر 

ظل متمیز حتى اللحظة التي یدخل المنتَج. كما أن المنتَج الجدید ی
فیھا منافسة في السوق. لذلك ال یتم إعطاء اھتمام للتكالیف المجملة 

: عباس 2011التي تم انفاقھا على المنتَج (ھیكل ومعروف،
: 2015: عبدربھ،2014: یوسف والصمیدعي،2011والكمیم،

  ).2018: قاشي،2015جیثر والربیعاوي، 
Results 

) استجابة 100تیجة االستبیان االستطالعي التي تضمنت (أسفرت ن
من قبل أفراد العینة عن ضعف وعي المنتجین في المنشآت 

الصغیرة بأھمیة تنفیذ العینة قبل البدء في التصنیع بغرض تقدیر 
تكالیف اإلنتاج، وتحدید السعر المالئم لتكلفة اإلنتاج والربح 

) فإن أكبر نسبة 1(المطلوب. وكما ھو موضح في الشكل رقم 
بلغت في الردود على السؤال األول المطروح حول تنفیذ عینة 
للمنتج الملبسي قبل التصنیع، باعتبار أن ذلك یساھم في تصمیم 

بینما تساوت نسبة االعتقاد بأن تنفیذ العینة وسیلة %. 41منتج جید 
 لتقدیر تكالیف اإلنتاج، وتساھم في اتخاذ قرار تسعیر المنتج وبلغت

% وتعتبر ھذ النسبة نسبة متدنیة إلدراك أھمیة عنصري 19
ً على الحاجة لمناقشة موضوع  التكالیف والتسعیر. ومما یدلل أیضا
حساب التكالیف المباشرة للمنتج الملبسي، وجود نسبة من الردود 

% تعتقد بأن عمل عینة للمنتج الملبسي قبل التصنیع یعد 21مثلت 
  . تضییع للوقت والجھد والمال

أما فیما یتعلق بالطریقة المتبعة لتحدید سعر المنتج، فكما ھو 
% من 37) وضحت ردود العینة بأن 2موضح في الشكل رقم (

% منھم بناء 25قدیر الذاتي. والمنتجین یحددون السعر بناء على الت
على الجھد المبذول. بینما بلغت نسبة تحدید السعر بناء على وجود 

%. فیما أوضحت النتائج أن أدنى نسبة 20منافس لمنتج مشابھ 
% كانت بناء على تكالیف المنتج المباشرة. وھذا 18ردود وھي 

ً على ضرورة توعیة بعض أصحاب المنشآت الصغیرة  یدلل أیضا
 م إغفال جانب مجموع تكالیف المنتج المباشرة. بعد

  
): یوضح نسب اإلجابة على السؤال األول في االستبیان 1شكل رقم (

  اص بعمل عینة للمنتج قبل التصنیعاالستطالعي الخ

 
): یوضح نسب اإلجابة على السؤال الثاني في االستبیان 2شكل رقم (

  ستطالعي الخاص بتحدید سعر المنتجاال
  الجزء التطبیقي للبحث:

ومن أجل تطبیق حساب قیمة التكلفة المباشرة للمنتج الملبسي قبل 
لعباءة من خالل تثبیت مقاس التصنیع تم تنفیذ التطبیقات على ا

. ومودیل ثابت للعباءة األساسیة. 56العینة لمقاس واحد وھو مقاس 
مع اختالف اإلضافات والتقنیات على المودیالت المختلفة للعباءة. 

یمكن ارتدائھا  خارجیةسواء على العباءة نفسھا، أو إضافة قطعة 
رة فوق العباءة، أو االستغناء عنھا. حیث یمكن تحقیق فك

ً. باإلضافة إلى تثبیت مقاس  االستخدامات المتعددة للتصمیم أیضا

) 30الطرحة مع اختالف خاماتھا وتصمیمھا. تم تصمیم عدد (
ً للخامات المستخدمة في  مودیل لكل مودیل قیمة تكلفة مختلفة وفقا

) یوضح بیان بتكلفة الخامات 1تنفیذ التصمیم. والجدول رقم (
) یوضح عدد األمتار 2جدول رقم (بشكل عام، وال المستخدمة

الالزمة من الخامات المختلفة لكل قطعة منفردة في أجزاء 
  التصمیم.

 بیان بتكلفة الخامات المستخدمة:

  ) یوضح بیان بتكلفة الخامات المستخدمة1جدول رقم (
  السعر بالجملة   السعر المفرد  الخامة

  لایر للطاقة 400   لایر للمتر 30  انش 62الكریب عرض 
  لایر للطاقة 675   لایر للمتر 35  انش 58الشیفون الثقیل عرض 

  لایر للطاقة 375  لایر للمتر 15  انش 58الشیفون الخفیف عرض 
  لایر للطاقة 875  لایر للمتر 45  انش 54الدانتیل عرض 

حزام الخیوط الحریریة المجدولة 
  المنتھي بكتلتین ھدب

لایر للحزام  10
  الواحد مع الكتلتین

  لایر للدرزن 100

حزام القیطان المنتھي بكتلتین 
  ھدب

لایر للحزام  12
  الواحد مع الكتلتین 

  لایر للدرزن 120

  لایر للفھ 8  لایر للمتر  القیطان الرفیع الذھبي
  لایر للفھ 20  ریالین للمتر  الكلفة المقصبة الرفیعة

  لایر للفھ 32  لایر للمتر 3  الكلفة المقصبة العریضة
  لایر للدرزن 10  حبھ 12لـ لایر   الطقطق

قیطان اسود عرواي جانبیة لتثبیت 
  الحزام في العباءة

  لایر للفھ 8  لایر للمتر

  لایر للفھ 8  لایر للمتر  بیھ رصاصي 
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  أجزاء التصمیم:عدد األمتار الالزمة من الخامات المختلفة لكل قطعة منفردة في 
  عدد األمتار  القطعة 

  م قماش2  العبایة سادة
  م بیھ6م قماش+2  باءة بالبیھالع

  م قیطان4م قماش+2  العباءة بالقیطان الذھبي الرفیع
  م كلفھ4م قماش+ 2  العباءة بالكلفة المقصبة الرفیعة

  م كلفھ4م قماش+ 2  العباءة بالكلفة المقصبة العریضة
  م قماش1.5  الجاكیت الدانتیل

  م قیطان3,5م قماش+ 3  الدقلة الشیفون بالقیطان
  سم قماش66م طول عرض 2  الشیفون السادة الطرحة

  م قیطان 5م طول قماش + 2  الطرحة الشیفون بالقیطان الذھبي
  م كلفھ1,5م قماش+2  الطرحة الشیفون بالكلفة والكسرات

  سم قماش66م طول عرض 2  الطرحة الشیفون من لونین
  سم قماش 66م طول عرض 2  الطرحة الدانتیل

تار الالزمة من الخامات المختلفة ) یوضح عدد األم2جدول رقم (
  لكل قطعة منفردة في أجزاء التصمیم

  لوحة اإللھام الخاصة بالعباءة:
لتسھیل عملیة تصمیم أكثر من مودیل لقطعة واحدة، ولضمان عدم 
الخروج عن دائرة فكرة التصمیم من حیث اختیار اللون أو تناسق 

نوان "قصب". الخامات وخطوط التصمیم. تم تصمیم لوحة إلھام بع
مستوحاة من الفن واإلبداع في طالء أظافر الیدین للمرأة وتطعیم 
اللون الواحد باأللوان البراقة الالمعة باللونین الذھبي والفضي. 

  ) یوضح لوحة اإللھام "قصب".3والشكل رقم (

  
  ): یوضح لوحة اإللھام الخاصة بالعباءة بعنوان قصب3شكل رقم (

لخط والشكل واللون والخامة) في لوحة وتمثل عناصر التصمیم (ا
اإللھام المعاني المجازیة التالیة (النعومة واالنسیابیة واألناقة 
والفخامة) والتي تتضح في المجموعة التصمیمیة للعباءات 
المقترحة والمقتبسة من اللوحة. حیث تم اختیار الخامات التي تعبر 

انتیل. وكلفة عن ھذه المعاني وھي خامة الكریب والشیفون والد
مشغولة بخیوط القصب والترتر على خامة شریط من المخمل 
بعرضین مختلفین رفیع وسمیك، خیوط القیطان الرفیعة، الخیوط 
الحریریة المجدولة مع كتل الھدب، خیط القیطان مع كتل الھدب. 
وتم اختیار األلوان التالیة من لوحة اإللھام وھي اللون الرصاصي، 

  الي، والذھبي.واألسود، والبرتق
وفیما یلي التصمیمات والبدائل المقترحة والمستوحاة من لوحة 
اإللھام قصب. والتي تمثل نموذج لزیادة أو تخفیض سعر تكلفة 
المنتج بناء على الخامات المكونة للتصمیم. ومما یالحظ أن لكل 
تصمم تكلفة مختلفة مبنیة على عدد أمتار خامة العباءة والطرحة 

ً والكلف والق یطان والخامات األخرى المكونة لكل تصمیم. وفقا
للجداول التي تم فیھا عرض سعر الخامة والكمیة المناسبة منھا 
للتنفیذ. وھذا السعر ال ترتبط بھ تكلفة التفصیل والخیاطة والتكالیف 
غیر المباشرة لإلنتاج والتي البد أن تؤخذ بعین االعتبار. حیث لم 

ً ألن البحث یناقش فقط قیمة یتم التطرق لھذه الجوانب ن ظرا

التكالیف المباشرة للمنتج، والمقصود بھا في ھذا البحث الخامات 
  األساسیة التي استخدمت في تنفیذ التصمیم.

  ):4) كما ھو موضح في الشكل رقم (1المودیل رقم (
عباءة بخامة الكریب باللون الرصاصي. مفتوحة من  . 1

  األمام، مغلقة بطقطق.
 ة بخامة الشیفون.طرحة طبقة واحد . 2
  حزام رفیع من نفس خامة العباءة. . 3

  
  1): یوضح المودیل رقم 4شكل رقم (

  ):5كما ھو موضح في الشكل رقم ( )2المودیل رقم (
عباءة بخامة الكریب باللون الرصاصي. مفتوحة من األمام،  . 1

  مغلقة بطقطق.
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  طرحة طبقة واحدة بخامة الشیفون. . 2
حزام رفیع باللون األسود من خیوط القیطان منتھي بكتلتین  . 3

  ھدب على األطراف.

  
  2): یوضح المودیل رقم5شكل رقم (

  ):6كما ھو موضح في الشكل رقم ( )3المودیل رقم (
عباءة بخامة الكریب باللون الرصاصي. مفتوحة من األمام،  . 1

  مغلقة بطقطق.
  سود.طرحة طبقة واحدة بخامة الدانتیل باللون األ . 2
حزام رفیع باللون األسود من خیوط القیطان منتھي بكتلتین  . 3

  .ھدب على األطراف

  
  3): یوضح المودیل رقم6شكل رقم (

  ):7كما ھو موضح في الشكل رقم ( )4المودیل رقم (
عباءة بخامة الكریب باللون الرصاصي. مفتوحة من األمام،  . 1

وخط  مغلقة بطقطق. مع تركیب قیطان ذھبي حول أطراف الكم
  الذیل.

  حزام رفیع من نفس خامة العباءة. . 2
طرحة طبقة واحدة بخامة الشیفون مع تركیب قیطان ذھبي  . 3

  حول أطرافھا.

  
   4): یوضح المودیل رقم 7شكل رقم (

  ):8كما ھو موضح في الشكل رقم ( )5المودیل رقم (
عباءة بخامة الكریب باللون الرصاصي. مفتوحة من األمام،  . 1

تركیب قیطان ذھبي حول أطراف الكم مغلقة بطقطق. مع 
  وخط الذیل.

طرحة طبقة واحدة بخامة الشیفون مع تركیب قیطان ذھبي  . 2
  حول أطرافھا.

     
  5): یوضح المودیل رقم8شكل رقم (

  ):9كما ھو موضح في الشكل رقم ( )6المودیل رقم (
عباءة بخامة الكریب باللون الرصاصي. مفتوحة من األمام،  . 1

تركیب قیطان ذھبي حول أطراف الكم  مغلقة بطقطق. مع
  وخط الذیل.

طرحة طبقتین بخامة الشیفون اللون الرصاصي واللون  . 2
  األسود مع تركیب قیطان ذھبي حول أطرافھا.

  
  6): یوضح المودیل رقم 9شكل رقم (     
  ):10كما ھو موضح في الشكل رقم ( )7المودیل رقم (

الرصاصي. عباءة بخامة الكریب بخامة الكریب باللون  . 1
 مفتوحة من األمام، مغلقة بطقطق. 

  طرحة طبقة واحدة بنفس خامة العباءة. . 2
جاكیت أسود من خامة الدانتیل، مفتوح من األمام یصل  . 3

  إلى الركبة، بأكمام قصیرة تصل إلى منتصف الذراع.

  
  7): یوضح المودیل رقم 10شكل رقم (

  ):11كما ھو موضح في الشكل رقم ( )8المودیل رقم (
اءة بخامة الكریب باللون الرصاصي. مفتوحة من عب . 1

  األمام، مغلقة بطقطق. 
  طرحة طبقة واحدة بنفس خامة العباءة. . 2
جاكیت أسود من خامة الدانتیل، مفتوح من األمام یصل  . 3

 إلى الركبة، بأكمام قصیرة تصل إلى منتصف الذراع.
  حزام رفیع من نفس خامة العباءة. . 4
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  8): یوضح المودیل رقم 11شكل رقم (                 

  ):12كما ھو موضح في الشكل رقم ( )9المودیل رقم (
عباءة بخامة الكریب باللون الرصاصي. مفتوحة من  . 1

  األمام، مغلقة بطقطق.
  طرحة طبقة واحدة بنفس خامة العباءة. . 2
حزام رفیع باللون األسود من خیوط القیطان منتھي  . 3

 بكتلتین ھدب على األطراف.
خامة الدانتیل، مفتوح من األمام یصل جاكیت أسود من  . 4

  إلى الركبة، بأكمام قصیرة تصل إلى منتصف الذراع.

  
  9): یوضح المودیل رقم 12شكل رقم (

  ):13كما ھو موضح في الشكل رقم ( )10المودیل رقم(
عباءة بخامة الكریب باللون الرصاصي. مفتوحة من  . 1

  األمام، مغلقة بطقطق.
  سود من خامة الدانتیل.طرحة طبقة واحدة باللون األ . 2
حزام رفیع باللون األسود من خیوط القیطان منتھي  . 3

  بكتلتین ھدب على األطراف.
جاكیت أسود من خامة الدانتیل، مفتوح من األمام یصل  . 4

  إلى الركبة، بأكمام قصیرة تصل إلى منتصف الذراع.

  
  10): یوضح المودیل رقم 13شكل رقم (

  ):14الشكل رقم ( كما ھو موضح في )11المودیل رقم (
عباءة بخامة الكریب باللون الرصاصي. مفتوحة من  . 1

 األمام، مغلقة بطقطق.
طرحة طبقتین بخامة الشیفون اللون الرصاصي واللون  . 2

  األسود مع تركیب قیطان ذھبي حول أطرافھا.
حزام رفیع باللون األسود من خیوط القیطان منتھي  . 3

  بكتلتین ھدب على األطراف.

امة الدانتیل، مفتوح من األمام یصل جاكیت أسود من خ . 4
  إلى الركبة، بأكمام قصیرة تصل إلى منتصف الذراع.

  
  11): یوضح المودیل رقم 14شكل رقم (

  ):15كما ھو موضح في الشكل رقم ( )12المودیل رقم (
عباءة بخامة الكریب باللون الرصاصي. مفتوحة من  . 1

  األمام، مغلقة بطقطق.
اللون الرصاصي واللون  طرحة طبقتین بخامة الشیفون . 2

  األسود مع تركیب قیطان ذھبي حول أطرافھا.
جاكیت أسود من خامة الدانتیل، مفتوح من األمام یصل  . 3

 إلى الركبة، بأكمام قصیرة تصل إلى منتصف الذراع.

 
  12): یوضح المودیل رقم 15شكل رقم (                 
  :)16كما ھو موضح في الشكل رقم ( )13المودیل رقم(

عباءة بخامة الكریب باللون الرصاصي. مفتوحة من  . 1
  األمام، مغلقة بطقطق.

طرحة طبقتین بخامة الشیفون اللون الرصاصي واللون  . 2
  األسود مع تركیب قیطان ذھبي حول أطرافھا.

  حزام رفیع من نفس خامة العباءة.  . 3
جاكیت أسود من خامة الدانتیل، مفتوح من األمام یصل  . 4

  صیرة تصل إلى منتصف الذراع.إلى الركبة، بأكمام ق

 
  13): یوضح المودیل رقم 16شكل رقم ( 

  ):17كما ھو موضح في الشكل رقم ( )14المودیل رقم(
عباءة بخامة الكریب باللون الرصاصي. مفتوحة من  . 1

األمام، مغلقة بطقطق. مزینة على طرفي الكم وخط 
الذیل بكلفة مقصبة بخیط القصب الذھبي والترتر الذھبي 

  شریط من المخمل األسود العریض.على 
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  طرحة طبقة واحدة بخامة الشیفون. . 2

  
  14): یوضح المودیل رقم 17شكل رقم (

  ):18كما ھو موضح في الشكل رقم ( )15المودیل رقم(
عباءة بخامة الكریب باللون الرصاصي. مفتوحة من  . 1

األمام، مغلقة بطقطق، مزینة على طرفي الكم وخط 
القصب الذھبي والترتر الذھبي  الذیل بكلفة مقصبة بخیط

  على شریط من المخمل األسود العریض.
  طرحة طبقة واحدة بخامة الشیفون. . 2
حزام رفیع باللون األسود من خیوط القیطان منتھي  . 3

  بكتلتین ھدب على األطراف.

  
  15): یوضح المودیل رقم 18شكل رقم (

  ):19كما ھو موضح في الشكل رقم ( )16المودیل رقم(
امة الكریب باللون الرصاصي. مفتوحة من عباءة بخ . 1

األمام، مغلقة بطقطق، مزینة على طرفي الكم وخط 
الذیل بكلفة مقصبة بخیط القصب الذھبي والترتر الذھبي 

  على شریط من المخمل األسود العریض.
  طرحة طبقة واحدة باللون األسود من خامة الدانتیل. . 2

  
  16): یوضح المودیل رقم19شكل رقم (

  ):20كما ھو موضح في الشكل رقم ( )17ل رقم(المودی
عباءة بخامة الكریب باللون الرصاصي. مفتوحة من  . 1

األمام، مغلقة بطقطق، مزینة على طرفي الكم وخط 
الذیل بكلفة مقصبة بخیط القصب الذھبي والترتر الذھبي 

  على شریط من المخمل األسود العریض.
  طرحة طبقة واحدة بخامة الشیفون. . 2
باللون األسود من خیوط القیطان منتھي  حزام رفیع . 3

 بكتلتین ھدب على األطراف.

جاكیت أسود من خامة الدانتیل، مفتوح من األمام یصل  . 4
  إلى الركبة، بأكمام قصیرة تصل إلى منتصف الذراع.

  
  17): یوضح المودیل رقم 20شكل رقم (

  ):21كما ھو موضح في الشكل رقم ( )18المودیل رقم(
كریب باللون الرصاصي. مفتوحة من عباءة بخامة ال . 1

األمام، مغلقة بطقطق، مزینة على طرفي الكم وخط 
الذیل بكلفة مقصبة بخیط القصب الذھبي والترتر الذھبي 

  على شریط من المخمل البرتقالي الرفیع.
  طرحة طبقة واحدة بخامة الشیفون. . 2
حزام رفیع باللون البرتقالي من الخیوط الحریریة  . 3

  بكتلتین ھدب على األطراف.المجدولة منتھي 

  
  18): یوضح المودیل رقم 21شكل رقم (

  ):22كما ھو موضح في الشكل رقم ( )19المودیل رقم(
عباءة بخامة الكریب باللون الرصاصي. مفتوحة من  . 1

األمام، مغلقة بطقطق، مزینة على طرفي الكم وخط 
الذیل بكلفة مقصبة بخیط القصب الذھبي والترتر الذھبي 

  ط من المخمل البرتقالي الرفیع.على شری
طرحة طبقة واحدة بخامة الشیفون مع تركیب قیطان  . 2

  ذھبي حول أطرافھا.
حزام رفیع باللون البرتقالي من الخیوط الحریریة  . 3

  المجدولة منتھي بكتلتین ھدب على األطراف.

  
  19): یوضح المودیل رقم 22شكل رقم (

  ):23(كما ھو موضح في الشكل رقم  )20المودیل رقم(
عباءة بخامة الكریب باللون الرصاصي. مفتوحة من  . 1

األمام، مغلقة بطقطق، مزینة على طرفي الكم وخط 
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الذیل بكلفة مقصبة بخیط القصب الذھبي والترتر الذھبي 
  على شریط من المخمل البرتقالي الرفیع.

طرحة طبقة واحدة بخامة الشیفون مع إنھاء الحواف  . 2
  بشریط قیطان الذھبي.

  
  20): یوضح المودیل رقم 23رقم (شكل 

  ):24) كما ھو موضح في الشكل رقم (21المودیل رقم (
عباءة بخامة الكریب باللون الرصاصي. مفتوحة من  . 1

األمام، مغلقة بطقطق، مزینة على طرفي الكم وخط 
الذیل بكلفة مقصبة بخیط القصب الذھبي والترتر الذھبي 

  على شریط من المخمل البرتقالي الرفیع.
طرحة طبقة واحدة بخامة الشیفون مع إنھاء الحواف  . 2

بكلفة عریضة مقصبة بخیوط القصب الذھبیة ومشغولة 
بالترتر الذھبي على أرضیة شریط المخمل باللون 
البرتقالي من األمام والخلف، منتھیة من نفس الطرف 
بشریط رفیع من الكسرات الصغیرة من نفس خامة 

  الطرحة.

  
   21لمودیل رقم ): یوضح ا24شكل رقم (

  ):25كما ھو موضح في الشكل رقم ( )22المودیل رقم(
عباءة بخامة الكریب باللون الرصاصي. مفتوحة من  . 1

 األمام، مغلقة بطقطق.
طرحة طبقة واحدة بخامة الشیفون مع إنھاء الحواف  . 2

بكلفة عریضة مقصبة بخیوط القصب الذھبیة ومشغولة 
باللون  بالترتر الذھبي على أرضیة شریط المخمل

البرتقالي من األمام والخلف، منتھیة من نفس الطرف 
بشریط رفیع من الكسرات الصغیرة من نفس خامة 

 الطرحة.
حزام رفیع باللون البرتقالي من الخیوط الحریریة  . 3

  المجدولة منتھي بكتلتین ھدب على األطراف.

  
  22): یوضح المودیل رقم 25شكل رقم (               

  ):26كما ھو موضح في الشكل رقم ( )23المودیل رقم(
عباءة بخامة الكریب باللون الرصاصي. مفتوحة من  . 1

 األمام، مغلقة بطقطق.
طرحة طبقة واحدة بخامة الشیفون مع إنھاء الحواف  . 2

بكلفة عریضة مقصبة بخیوط القصب الذھبیة ومشغولة 
بالترتر الذھبي على أرضیة شریط المخمل باللون 

والخلف، منتھیة من نفس الطرف البرتقالي من األمام 
بشریط رفیع من الكسرات الصغیرة من نفس خامة 

  الطرحة.

 
  23): یوضح المودیل رقم 26شكل رقم (                  

  ):27كما ھو موضح في الشكل رقم ( )24المودیل رقم(
عباءة بخامة الكریب باللون الرصاصي. مفتوحة من  . 1

طان ذھبي حول مع تركیب قی األمام، مغلقة بطقطق.
  أطراف الكم وخط الذیل.  

طرحة طبقة واحدة بخامة الشیفون مع إنھاء الحواف  . 2
بكلفة عریضة مقصبة بخیوط القصب الذھبیة ومشغولة 
بالترتر الذھبي على أرضیة شریط المخمل باللون 
البرتقالي من األمام والخلف، منتھیة من نفس الطرف 

س خامة بشریط رفیع من الكسرات الصغیرة من نف
  الطرحة

حزام رفیع باللون البرتقالي من الخیوط الحریریة  . 3
  المجدولة منتھي بكتلتین ھدب على األطراف.

  
  24): یوضح المودیل رقم 27شكل رقم (

  ):28كما ھو موضح في الشكل رقم ( )25المودیل رقم(
عباءة بخامة الكریب باللون الرصاصي. مفتوحة من  . 1

ب قیطان ذھبي حول األمام، مغلقة بطقطق. مع تركی
 أطراف الكم وخط الذیل.  

طرحة طبقة واحدة بخامة الشیفون مع إنھاء الحواف  . 2
بكلفة عریضة مقصبة بخیوط القصب الذھبیة ومشغولة 
بالترتر الذھبي على أرضیة شریط المخمل باللون 
البرتقالي من األمام والخلف، منتھیة من نفس الطرف 

ن نفس خامة بشریط رفیع من الكسرات الصغیرة م
  الطرحة.
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  25): یوضح المودیل رقم 28شكل رقم (

  ):29) كما ھو موضح في الشكل رقم (26المودیل رقم (
القطعة األولى عباءة بخامة الكریب باللون الرصاصي.  . 1

مفتوحة من األمام، مغلقة بطقطق، مع تركیب قیطان 
  ذھبي حول أطراف الكم وخط الذیل.  

ة ترتدى فوق العباءة من القطعة الثانیة قطعة إضافی . 2
خامة الشیفون باللون الرصاصي، مزینة بكلفة عریضة 
مقصبة بخیوط القصب الذھبیة ومشغولة بالترتر الذھبي 
على أرضیة شریط المخمل باللون البرتقالي. الكلفة 
مثبتھ على خط نصف األمام مفتوح، وأطراف األكمام. 

مكن تسمح بإعطاء التصمیم طریقتین لالرتداء بحیث ی
ارتداء القطعة الخارجیة أو االستغناء عنھا حسب رغبة 

  المستھلك دون التأثیر على شكل التصمیم. 
طرحة طبقة واحدة بخامة الشیفون مع إنھاء الحواف  . 3

  بشریط قیطان الذھبي.

  
  26): یوضح المودیل رقم 29شكل رقم (

  ):30كما ھو موضح في الشكل رقم ( )27المودیل رقم (
عباءة بخامة الكریب باللون الرصاصي.  القطعة األولى . 1

مفتوحة من األمام، مغلقة بطقطق، مع تركیب قیطان 
  ذھبي حول أطراف الكم وخط الذیل.  

القطعة الثانیة قطعة إضافیة ترتدى فوق العباءة من  . 2
خامة الشیفون باللون الرصاصي، مزینة بكلفة عریضة 

بي مقصبة بخیوط القصب الذھبیة ومشغولة بالترتر الذھ
على أرضیة شریط المخمل باللون البرتقالي. الكلفة 
مثبتھ على خط نصف األمام مفتوح، وأطراف األكمام. 
تسمح بإعطاء التصمیم طریقتین لالرتداء بحیث یمكن 
ارتداء القطعة الخارجیة أو االستغناء عنھا حسب رغبة 

  المستھلك دون التأثیر على شكل التصمیم.
  شیفون.طرحة طبقة واحدة بخامة ال . 3
حزام رفیع باللون البرتقالي من الخیوط الحریریة  . 4

  المجدولة منتھي بكتلتین ھدب على األطراف.

              
  27): یوضح المودیل رقم 30شكل رقم (              

  ):31كما ھو موضح في الشكل رقم ( )28المودیل رقم(
القطعة األولى عباءة بخامة الكریب باللون الرصاصي.  . 1

ة من األمام، مغلقة بطقطق، مع تركیب قیطان مفتوح
  ذھبي حول أطراف الكم وخط الذیل.  

القطعة الثانیة قطعة إضافیة ترتدى فوق العباءة من  . 2
خامة الشیفون باللون الرصاصي، مزینة بكلفة عریضة 
مقصبة بخیوط القصب الذھبیة ومشغولة بالترتر الذھبي 

. الكلفة على أرضیة شریط المخمل باللون البرتقالي
مثبتھ على خط نصف األمام مفتوح، وأطراف األكمام. 
تسمح بإعطاء التصمیم طریقتین لالرتداء بحیث یمكن 
ارتداء القطعة الخارجیة أو االستغناء عنھا حسب رغبة 

  المستھلك دون التأثیر على شكل التصمیم.
طرحة طبقة واحدة بخامة الشیفون مع إنھاء الحواف  . 3

  بشریط قیطان الذھبي.
حزام رفیع باللون البرتقالي من الخیوط الحریریة  . 4

  المجدولة منتھي بكتلتین ھدب على األطراف.

  
  28): یوضح المودیل رقم 31شكل رقم (    
  ):32كما ھو موضح في الشكل رقم ( )29المودیل رقم (

القطعة األولى عباءة بخامة الكریب باللون الرصاصي.  . 1
لفة مقصبة بخیط مزینة على طرفي الكم وخط الذیل بك

القصب الذھبي والترتر الذھبي على شریط من المخمل 
  الرفیع باللون البرتقالي.

 طرحة طبقة واحدة بخامة الشیفون. . 2
القطعة الثانیة قطعة إضافیة ترتدى فوق العباءة من  . 3

خامة الشیفون باللون الرصاصي، مزینة بكلفة عریضة 
لذھبي مقصبة بخیوط القصب الذھبیة ومشغولة بالترتر ا

على أرضیة شریط المخمل العریض باللون البرتقالي. 
الكلفة مثبتھ على خط نصف األمام مفتوح، وأطراف 
األكمام. تسمح بإعطاء التصمیم طریقتین لالرتداء بحیث 
یمكن ارتداء القطعة الخارجیة أو االستغناء عنھا حسب 

  رغبة المستھلك دون التأثیر على شكل التصمیم.
ون البرتقالي من الخیوط الحریریة حزام رفیع بالل . 4

  المجدولة منتھي بكتلتین ھدب على األطراف.
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  29): یوضح المودیل رقم 32شكل رقم (

  ):33كما ھو موضح في الشكل رقم ( )30المودیل رقم (
القطعة األولى عباءة بخامة الكریب باللون الرصاصي.  . 1

مزینة على طرفي الكم وخط الذیل بكلفة مقصبة بخیط 
ب الذھبي والترتر الذھبي على شریط من المخمل القص

  الرفیع باللون البرتقالي.
طرحة طبقة واحدة بخامة الشیفون مع إنھاء الحواف بشریط  . 2

  قیطان الذھبي.
القطعة الثانیة قطعة إضافیة ترتدى فوق العباءة من خامة  . 3

الشیفون باللون الرصاصي، مزینة بكلفة عریضة مقصبة 
مشغولة بالترتر الذھبي على أرضیة بخیوط القصب الذھبیة و

شریط المخمل العریض باللون البرتقالي. الكلفة مثبتھ على 
خط نصف األمام مفتوح، وأطراف األكمام. تسمح بإعطاء 

ارتداء القطعة  التصمیم طریقتین لالرتداء بحیث یمكن
الخارجیة أو االستغناء عنھا حسب رغبة المستھلك دون 

  .التأثیر على شكل التصمیم
حزام رفیع باللون البرتقالي من الخیوط الحریریة المجدولة  . 4

  منتھي بكتلتین ھدب على األطراف.

  
  30): یوضح المودیل رقم 33شكل رقم (

 
یتضح من نتائج االستبیان االستطالعي وجود إھمال من قبل بعض 

دء أصحاب المشاریع الملبسیة الصغیرة ألھمیة عمل عینة قبل الب
في التصنیع لتقدیر تكالیف المنتج المباشرة، والمساھمة في اتخاذ 
قرار تسعیره. إضافة إلى ضعف إدراك البعض منھم لضرورة 
حساب قیمة تكلفة اإلنتاج المباشرة، وشبھ االعتماد على التقدیر 
الذاتي لسعر المنتج وإعطاء سعر للمنتج بناء على الجھد المبذول 

  فیھ.
لتطبیقي للبحث إمكانیة توفر العدید من البدائل كما أثبت الجزء ا

التصمیمیة التي یمكن االستفادة منھا للتعدیل على المنتج الواحد 
بھدف منحھ قیمة تكلفة أعلى أو أقل ترضي طموح المنتج، وتلبي 
احتیاجات المستھلك. وبالتالي تمكن من حصر الخامات الالزمة 

ى حساب منطقي لقیمة للمنتج. والتنبؤ بسعر المنتج المبني عل
التكلفة المباشرة للتصمیم الواحد قبل التصنیع من أجل القدرة على 

استیعاب العالقة بین حجم التكلفة، وسعر المنتج، ومستوى المنافسة 
  في السوق لتحقیق الربح المطلوب. 

البسیطة في التصمیم حتى  كما أن الجزء التطبیقي أثبت أن الفوارق
بشكل ملفت إال أنھا تزید أو تنقص من وإن كانت غیر ملحوظة 

قیمة التكلفة المباشرة للمنتج على سبیل المثال حزام من نفس خامة 
العباءة، أو عباءة بدون حزام. فمھما كان حجم القطعة صغیر وغیر 
ملموس تأثیره المادي بشكل واضح، إال أنھ یظل ھناك اعتبار 

ة عدد األمتار في للمقاسات واألحجام الصغیرة التي تساھم في زیاد
ً وبوضوح في التصنیع لكمیات  الخامة. حیث یظھر ذلك الفرق جلیا
كبیرة أكثر من التصنیع لكمیات قلیلة أو محدودة. لذلك فإن تقدیر 
الكمیة المناسبة من الخامات مرتبط بحساب قیمة التكلفة المباشرة 

  لكل خامة وبالتالي للتصمیم الخاص بالمنتج ككل.
Recommendations 

االھتمام بدراسة المشاكل التي تواجھ المشاریع الصغیرة في  . 1
مجال المالبس من أجل إعطاء المنتجین في ھذا القطاع 

 توصیات مالئمة تساھم في نجاح واستمرار مشاریعھم.
توعیة بعض أصحاب المشاریع الملبسیة الصغیرة بأھمیة  . 2

صمیم جید. ولتكون تنفیذ عینة قبل البدء في التصنیع إلنتاج ت
بمثابة وسیلة من وسائل تقدیر تكالیف المنتج، واتخاذ قرار 

وضمان تسویقھ بطریقة ال تضر بالربح المتوقع من  التسعیر
  اإلنتاج.

حث أصحاب المشاریع الملبسیة الصغیرة على االستفادة من  . 3
التجارب الناجحة ألصحاب المشاریع والمنشآت الصناعیة 

مجال حساب قیمة تكلفة المنتج الملبسي الملبسیة الكبیرة في 
قبل التصنیع من خالل التواصل المباشر معھم والزیارات 

 المیدانیة لمواقع العمل في مصانعھم. 
االستفادة من المواقع االلكترونیة الموثوقة التي توفر  . 4

معلومات علمیة عن الطرق المتعددة لحساب قیمة التكلفة 
 على مجال تصنیع المالبس.للمنتج قبل التصنیع وتطبیق ذلك 

تطوع المختصین في مجال المالبس والنسیج لعمل دورات  . 5
تدریبیة في مجال صناعة المالبس واقتصادیاتھا ألصحاب 
المشاریع الصغیرة بالتعاون مع الجھات المختصة في وزار 
 ً التعلیم والعمل والشؤون االجتماعیة والغرفة التجاریة تحقیقا

 .2030لتطلعات رؤیة 
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