
 باغ سنتی رستوران :توجيهی مالی و اقتصادي طزح 

 

 مشخصات پزوژه : 1جذول شماره 

 (مترمربع)مساحت  شرح

 1000 سالي رستَراى

 5700 فضای سبش، آالچیك ّا ٍ هحَطِ ساسی

 2500 کلبِ ّای الاهتی

 1200 هسیز لذم سًی

 3000 هسیز دٍچزخِ سَاری

 1000 سهیي باسی کَدکاى

 100 سزٍیس ّای بْذاضتی

 2000 سهیي ٍرسضی چٌذ هٌظَرُ

 3500 پارکیٌگ

 20000 کل عرصه

 

 (آورده سزمایه گذار  )حجم کل سزمایه گذاري پزوژه  : 2جذول شماره 

 کل هسینه شرح ردیف

  35,000,000,000 ریال   ساخت ابٌیِ ٍ هحَطِ ساسی 1

  10,994,240,000 ریال   تجْیشات ٍ هاضیي آالت 2

  1,775,000,000 ریال     ایجاد فضای سبش 3

  1,256,652,200ريال        ّشیٌْْای لبل اس بْزّبزداری ٍ هطالؼات التصادی 4

  2,496,848,000 ریال      پزٍاًِ ػَارض ًظام هٌْذسی 5

  2,299,712,000 ریال     ّشیٌِ پیص بیٌی ًطذُ 6

 53,822,452,200ریال   جمع کل

 

 



 

 :درآمذهاي ساالنه پزوژه  : 3جذول شماره 

 درصد از کل میسان درآمد شرح

 87  40,332,500,000 ریال       رستَراى

 13  5,931,250,000 ریال         کلبِ ّای الاهتی

 100  46,263,750,000 ریال   جمع کل

  
 

  درآمذ فزوش ساالنه رستوران1-3

میسان  نام محصول یا خدمت

فروش 

 روزانه

 قیمت واحد

 (ریال)

 درآمد روزانه

 (ریال)

 درآمد ماهیانه

 (ریال)

 درآمد سالیانه

 (ریال)

 5,840,000,000 480,000,000 16,000,000 200,000 80 غذای هحلی

 4,380,000,000 360,000,000 12,000,000 200,000 60 ػذای سٌتی

 8,212,500,000 675,000,000 22,500,000 250,000 90 غذای کبابی

 18,250,000,000 1,500,000,000 50,000,000 200,000 250 اًَاع للیاى

اًَاع لَُ ٍ هحصَالت کافی 
 ضاپ

100 100,000 10,000,000 300,000,000 3,650,000,000 

 40,332,500,000 3,315,000,000 110,500,000   580 جمع کل

 

  درآمذ فزوش ساالنه کلبهها2-3

 داده شرح

 25 تؼذاد کلبِ ّا

 1,000,000ریال           هتَسط لیوت ٍاحذ ّز اتاق درآهذ ٍاحذ

 9,125,000,000ریال    درآهذ یک سال در بخص اتاق درآهذ کل

 %65 حذٍد سطح اضغال تخت

  ریال5،931،250،000 درآهذ فزٍش

 



 

 هزینه هاي ساالنه : 3جذول شماره 

 کل هسینه شرح ردیف

 9،252،750،000 درصذ درآهذ سْن ضْزداری اس درآهذ کل20 1

 7،124،000،000 هَاد اٍلیِ 2

 9،604،243،600 حمَق ٍ دستوشد 3

 1،404،000،000 سزبار 4

 906،612،180 پیص بیٌی ًطذُ 5

بیوِ ،هالیات،هتفزلِ،سزٍیس ٍ تؼویزات ٍ ًگِ داری  6
 (درصذ درآهذّا20)

9،252،750،000 

 37،544،355،780 جوغ کل

 

  

: محاسبه سود و دوران مشارکت 

  سود ساليانه= درآمذهاي ساالنه – هزینه هاي ساالنه = 46,263,750,000  -  37،544،355،780 =8،719،394،220

 

طول دوران مشارکت =
حجم سزمایه گذاري

سود ساالنه پزوژه
× 𝟏.𝟓 = 

 

 . ماه می باشد 4 سال و 9همانطور که مالحظه می گردد طول دوران مشارکت 

9.3 


