
       
 
 

     تصنیع الملحإقامة مشروع 
 وصف (المشروع) أوًال:

یقوم المشـــــروع باســـــتخراج الملح بضـــــخ المیاه المالحة من البحر إلى تجاویف القبب الملحیة ثم ضـــــخ 
المحلول الملحي المشبع إلى المصنع لمعالجته وتجفیفه وتعبئته وطرحة بعد ذلك في األسواق المحلیة وتصدیر 

افة إلى كلورید الصــــودیوم ألف طن من ملح الطعام باإلضــــ ٥٠إنتاج الفائض إلى األســــواق الخارجیة . بطاقة 
 مستخدمًا میاه البحر والقبب الملحیة والمتوفرة في المنطقة .  موكبریتات الصودیو 

 
 مبررات إقامة المشروع ثانیًا:

 القبة الملحیة ومیاه الغسیل واإلذابة –توافر المادة الخام ومستلزمات اإلنتاج  - 
 كافیة الستخراج الكتل الملحیة وٕاقامة المصنع توافر أراضى -
 توافر المیاه والكهرباء والبنیة التحتیة . -
 توافر شبكة جیدة من الطرق لتسهیل عملیة النقل -
 توافر وسائل االتصال والتسویق المحلى والخارجي للمنتج . -

 
 ثالثًا: الطاقة اإلنتاجیة المقترحة

ـــــــــــ عملیات االستخراج لتقدر الطاقة اإلنتاجیة المقترحة  كلورید الصودیوم و ألف طن سنویًا من  ١٥٠بـ
إلف طن من ملح الطعام في  ٥٠ألف طن من كبریتات الصـودیوم . كما سـیقوم المصـنع بإنتاج نحو  ١٠٠

 عبوات مختلفة .
 

 رابعًا: مساحة األرض المطلوبة
في أحد المواقع , عمربألف متر  ٥٠,٠٠٠تبلغ مســـاحة األرض التي ســـوف یقام علیها المشـــروع نحو 

المعتمدة لوجود القباب الملحیة لدى وزارة البترول والثروة المعدنیة بعد الحصـــــول على امتیاز تنقیب من الوزارة 
 .في جیزان

 



       
 
 

 التكالیف االستثماریة للمشروع خامسًا:
 لي:موزعة على النحو التا ریاالً  ٧٧,٧١٣,٠٠٠رأس المال الثابت  للمشروع بمبلغ  إجماليیقدر 

 النسبة (%) باأللف القیمة البیان م
 ١٤,٢١ ١١,٠٤٤ مباني وٕانشاءات وتجهیزات ١
 ٧٠,٥٩ ٥٤,٨٦٠ آالت ومعدات ٢
 ٣,٥٨ ٢,٧٨٠ وسائل نقل وانتقال ٣
 ٠,٢٠ ١٥٧ أثاث وتجهیزات ٤
 ٨,٨٦ ٦,٨٨٤ احتیاطي ٥
 ٢,٥٦ ١,٩٨٨ مصروفات ما قبل التشغیل ٦

 ١٠٠ ٧٧,٧١٣ إجمالي رأس المال الثابت

 
 سادسًا: تكالیف التشغیل السنویة:

 موزعة على النحو التالي: ریاالً  ٤٤,٦٧٤,٠٠٠تقدر التكالیف التشغیل السنویة  للمشروع بمبلغ 
 النسبة ( % ) القیمة باأللف البیان م
 ٠,٠٢ ١٠ مصروفات األمتیاز ١
 ١,٠٥ ٤٠٠ التأمین ٢
 ٢٢,٥٦ ١٠,٠٧٧ المواد الخام ٣
 ١٩,٠٤ ٨,٥٠٥ الرواتب واألجور ٤
 ٢٤,٤٣ ١٠,٩١٦ الكهرباء والمیاه والمحروقات ٥
 ٠,٩٠ ٤٠٠ مصروفات التسویق ٦
 ٠,٧٦ ٣٤٠ المصروفات اإلداریة والعمومیة ٧
 ٢٣,٨٨ ١٠,٦٧١ االحتیاطي والهالكات ٨
 ٧,٥١ ٣,٣٥٥  مصروفات الصیانة ٩

 ١٠٠ ٤٤,٦٧٤ اإلجمالي

 
 



       
 
 

 للمشروعإجمالي رأس المال الالزم  :سابعاً 
 :على النحو التالي اً موزع ملیون ریاالً  ٨٩,٩٤٨رأس المال الالزم للمشروع نحو  إجماليیبلغ 

 النسبة (%) القیمة البیان م
 ٨٦,٣٩ ٧٧,٧١٣ رأس المال الثابت ١
 ١٣,٦١ ١٢,٢٣٥ رأس المال العامل ٢

 ١٠٠ ٨٩,٩٤٨ اإلجمالي
 

 اإلیرادات المتوقعة للمشروع ثامنًا:
 ٧٠,٢٥٠یبلغ متوســـــط اإلیرادات المتوقعة الســـــنویة للمشـــــروع في حالة العمل بالطاقة القصـــــوى  نحو 

 ملیون لایر وعلى النحو التالي:
 القیمة باأللف البیان م
 ١٨,٢٥٠ ملح الطعام لایر) ٣٦٥× ألف طن  ٥٠اإلیرادات ( ١
 ١٢,٠٠٠ ملح صناعي لایر) ٨٠× ألف طن  ١٥٠اإلیرادات ( ٢
 ٤٠,٠٠٠ كبریتات صودیوم لایر) ٤٠٠× ألف طن  ١٠٠اإلیرادات ( 

 ٧٠,٢٥٠ اإلجمالي
 

 : اآلثار اإلیجابیة المتوقعة للمشروع تاسعاً 
من  وعامالً  اً موظف ٦٨یســــــاعد المشــــــروع على تشــــــغیل الشــــــباب في منطقة جازان حیث أنه یســــــتوعب  -١

 التخصصات المختلفة.
الناتج المحلى للمنطقة حیث أنه یعتبر من المشروعات الصناعیة الالزمة یعد المشروع إضافة لمكونات  -٢

 للمنطقة.
 

 : المؤشرات المالیة للمشروععاشراً 
 ریاالً  ٢٠,٦٠٦,٠٠٠   ) ANPاألرباح (  فيمتوسط صا -١
 %٢٢,٩٠  ) ROI معدل العائد على االستثمار (  -٢
 شهرًا  ١١وات و سن ٤   ) PBPفترة استرداد رأس المال (  -٣
 ریاالً  ٦٤,٤٦٧,٠٨٠   ) NPVالقیمة الحالیة (  فيصا -٤
 ریاالً  ٥٢,٩٠,٧٤٠   ) Value Addedالقیمة المضافة (  -٥
  %٢٤,٦٣   )  IRRمعدل العائد الداخلي (  -٦



       
 
 

 تعاریف المصطلحات المالیة المستخدمة في الدلیل 
 

 اآلالت والمعدات:
للمصنع، باإلضافة إلى تكالیف الشحن والتركیب المتعلقة بهذه تشمل جمیع اآلالت والمعدات 

 اآلالت. كما تشمل أثاث المكاتب ووسائل النقل.
 اإلنشاءات والمباني: 

تشمل المباني وتهیئة المساحة الخارجیة المتاحة لمواقف السیارات والخدمات، وال تشمل تكلفة 
 األرض نفسها.

 : السیارات
 خدمة لخدمة المشروع سواء سیارات ركوب أو نقل وخدمات.تشمل جمیع السیارات المست

 مصاریف ما قبل التشغیل:  
تشمل مصاریف حقوق الملكیة، توظیف وتدریب العمالة، اختبار وتشغیل المصنع، تكالیف 

 اإلنتاج التجریبي، مصاریف إعداد الدراسات، ...الخ.
 رأس المال العامل: 

ویعرف برأس المال الالزم للتشغیل (لتزامات الجاریة. هو عبارة عن األصول الجاریة ناقصا اال
 .)المتوسط شهور في ٣لفترة دورة رأس المال ومتعارف علیها ب 

 : )اإلهالكات( استبدال األصول الثابتة
أعوام من فترة تشغیل المشروع. ویتم استبدال  ةیتم استبدال األثاث ووسائل النقل كل خمس

 مورد التقنیة. المعدات الرئیسیة حسب تعلیمات 
 ):ANPمتوسط صافى األرباح (

سنوات مقسمة على عدد السنوات للوصول إلى متوسط  ١٠األرباح لمدة  يهو مجموع صاف 
 .فتراضيباح السنویة خالل عمر المشروع االاألر 

 ):  IRRمعدل العائد الداخلي( 
یعطي معدل العائد الداخلي للمشروع مؤشرا لربحیة المشروع بعد األخذ في االعتبار القیمة 
الحالیة للتدفقات النقدیة الواردة وتلك الصادرة على مدى العمر االفتراضي للمشروع. وهو 
معدل الخصم الذي تتعادل عنده القیمة الحالیة لصافي التدفقات النقدیة الصادرة مع القیمة 

 ة لصافي التدفقات النقدیة الواردة. الحالی



       
 
 

 ): on Equity IRRمعدل العائد الداخلي لرأس المال(
یعطي معدل العائد الداخلي لرأس المال مؤشرا لربحیة المشروع من وجهة نظر المساهمین 

 بالمشروع (أصحاب رأس المال).
 ): ROI العائد على االستثمار ( 

عام محدد كنسبة مئویة من إجمالي االستثمار، ویختلف هو عبارة عن صافي التدفقات النقدیة ل
 من عام آلخر ألنه ال یأخذ في االعتبار توقیت التدفقات النقدیة.

 :)NPVصافي القیمة الحالیة( 
هو الفرق بین القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة الواردة والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة الصادرة 

روع. وتحسب على أساس معدل خصم یعكس سعر الفائدة على خالل العمر االفتراضي للمش
 القروض طویلة األجل المعمول به في المنطقة. 

 : )Value Addedالقیمة المضافة ( 
 قتصاد الوطني.یضیفها المشروع لمكونات اال هي القیمة التي

 : )Pay-Back Periodفترة االسترداد ( ؛
هي الفترة (ویعبر عنها بعدد السنوات) الالزمة الستعادة التكالیف االستثماریة للمشروع من 

 صافي تدفقاته النقدیة. وتحسب هذه الفترة من بدایة التشغیل للمشروع. 
 


