
 ملخص دراسة جدورى لمشروع مطعم شاروما :
انتشلرت فى الفترة االخيرة و خاصة بعد اندالع احداث الربيع العربى مطاعم الشاروما السورى و : فكرة المشروع 

خاصة فى جمهورية مصر العربية بعد نزوع السورييون من بالدهم و المشروع عبارة عن سندوشات شاورما فى العيش 

 شريحة عريضة من السكان  السورى و هى عببارة عن احد الوجبات السريعة التى تستهدف

  نالسوريييهدف المشروع الى تشغيل عدد كبير من لعمالة سواء من المواطنين المصريين او  :هدف المشروع 

احجام  3هى شاروما الفراخ و اللحمة و يقدم المنتج فى يعتمد المشروع فى بدايته على نوعيين فقط : المنتجات 

 الضخم  للعيش السورى هو المتوسط و الكبير و

يحتاج المشروع الى شواية شاروما و فرن و ثالجة عرض و انانبيب غاز و اله تجهيز الدجاج  : ت و المنتجاتاالال

نتاجها او معدات مطبخ متعددة و بوفتيك لحوم و هذه المنتجات متوفرة فى السوق المصرى حيث تقوم مصر بجانب 

العديد من انواع  اخ فتجودتيراد انواع متعددة من اللحوم كالحلوم البرازلية و االمريكية و السودانية و كذلك الفر المحلى باس

مليون نسبة و تبلغ القوى  100الفراغو كذلك االيدى العمالة فهلى متوفرة حيث تبلغ عدد سكان مصر ما يقرب من 

  من سكانها %65زيد عن نسبة ما يزيد عن العاملة فيه ما ي

 

 

 

 

 

 

 



 الدارسة المالية :
 

 سنوات  5  عمر المشروع 

 افراد بخالف صاحب المشروع  3 العمالة المطلوبة 

 103300 االستثمارات الكلية 

 يتم االعتماد على القروض ال  –ذاتى  التمويل 

 شهور  6حدود فى  –اقل من سنة  متوسط فترة االستردادت 

  12939 القيمة الحالية للمشروع 

  

  

 

 حجم المبيعات المتوقع :

 السنة الخامسة  السنة الرابعة  السنة الثالثة  السنة الثانية  السنة االوىل السنوات 

           المبيعات 

 2362895.808 2272015.2 2184630 2121000 2100000 سندوش متوسط 

 2279073.888 2170546.56 2067187.2 1987680 1968000 سندوش كبير 

 2735930.925 2605648.5 2481570 2363400 2340000 سندوش حجم كبير جدا 

            

 7377901 7048210 6733387.2 6472080 6408000 اجماىل المبيعات 

 

 صافى الربح :

بية   4758932 4511994 4275843 4089375 3993230 صافى الرب  ح قبل الضى

            

            

            

اب           %22.50 الضى

            

  898476.75 920109.4425 962064.78 1015198.622 1070759.69 

            

بية   3688172 3496795 3313779 3169266 3094753 صافى الرب  ح بعد الضى
 


