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لقت برنامج تعزيز اإلنتاجيةحرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أط          

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعاني) إرادة(
 .منها الشباب األردني

 
 فـي مختلـف ) إرادة(لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة  

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية فمحافظات وألوية المملكة من حيث استكشا
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـة
 .اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار

 
لتقديم أيـة) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة          

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

 في كافة مناطق المملكة وعددها) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 
 .نان وعشرون مركزاً  اث

 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
 



 
 

 

 المحتويات  
    ملخص المشروع٠١

    المقدمة٠٢

 وصف المشروع ١-٢ 

 مبررات وأهداف المشروع ٢-٢ 

 الموقع العام للمشروع ٣-٢ 

    دراسة السوق٠٣

 حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة ١-٣ 

 المنافسة والتسويق ٢-٣ 

 أسعار البيع واإليرادات المتوقعة ٣-٣ 

   نية الدراسة الف٠٤

 الموقع والبناء ١-٤ 

 التشغيل نموذج الخدمة وكلفة األجهزة واالثاث وبرامج ٢-٤ 

 القوى العاملة واألجور السنوية ٣-٤ 

الضرورية لخدمات  واجمع البيانات األولية والتدريب ٤-٤ 

 الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٥-٤ 

    الدراسة المالية٠٥

 ابتةكلفة الموجودات الث ١-٥ 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢-٥ 

 رأس المال العامل ٣-٥ 

 تكاليف المشروعملخص  ٤-٥ 

 وسائل التمويل  ٥-٥ 

 األسس والفرضيات المالية ٦-٥ 

 ملخص المؤشرات المالية  ٧-٥ 

    المالحق المالية.٦
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 ملخص المشروع - ١

 نترنتارشاد وظيفي متكامل على اال اسم المشروع

 عمان موقع المشروع

 خدمات معلومات منتجات المشروع

 أفراد ٩ األيدي العاملة

 دينار ٣٧,٢٣٢ ياالستثمار الكل

 دينار ٢٢,٣٨٧ NPVصافي القيمة الحالية 

 % ٣١,٥ IRRمعدل العائد الداخلي 

  B/C١,٦ االستثماراتالقيمة الحالية لإليرادات إلى 

 واتسن ٣ Pay Back Period االستردادفترة 
 
 

ملخص المؤشرات المالية هي للحالة األساسية*   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

امل على االنترنتاملتكوظيفي الرشادمشروع انشاء شركة اال  



 
 

٢ 

 

 

 

 

  وصف المشروع١-٢
 

  . بشكل سريع على سوق التوظيف االلكتروني بالمنطقة إلماراتافي دولة استولت شركة بيت دوت كوم 

بما وفي التوظيف االلكتروني الرائد المشروع وأصبحت ) ٢٠٠٢ (عام عملها Bayt.comبدأت شركة 

 . شركة ومستخدم٤٢٠٠ سيرة ذاتية على اإلنترنت، تفحص من قبل ١٦٠,٠٠٠   بحوالييقدر
 

يعتبر نشاط التوظيف من النشاطات االقتصادية المنتشرة بكثرة في االردن وبالتحديد في عمان حيث 

 هذا المجال حيث يوجد فيها ظات ذات الميزة التنافسية فيفتعتبر محافظة العاصمة عمان من المحا

ات الجامعات والمؤسسات الحكومية أن مقر إلى إضافةح كبيرة من السكان من ذوي التعليم العالي ائشر

والبنوك والشركات وغيرها في عمان يعتبر ميزة نسبية أيضاً حيث تتركز شريحة أخرى تواكب التحديث 

ن طريق ضخ قدرات شابه غدت ضرورية في عصر وتهتم بكل جديد لزيادة القدرة التنافسية والخدمية ع

 .المعلومات الصناعية والخدمية والتجارية
 

 سواء في االردن او في حين أن البحث عن وظائف بالطريقة التقليدية او االلكترونية هو الدارج اآلن

التي لم يتم  واألدوات وظيفي متكامل سيوظف مجموعة من الخدمات إرشاد، فإن مشروع المنطقة 

خارطة  في تقديم خدمة تطوير المقترحةالمشروع تخصص يس. وفيرها لكسب حصة جيدة في السوق ت

البحث عن  توفير خدمة إلى إضافة للخريجين الجدد والمساعدة في تنظيم السير الذاتية الطريق المهنية

  .وظائف
 

 التدريجيبناء لا حول تقديم خدمات مترابطة في مراحل متدرجة بشكل يتفق معفكرة المشروع  رتتمحو

السنة  بشكل رئيسي في مشروعال يركز يقترح أن. توقع نمو الطلب واختراق السوقلقاعدة البيانات و

  .لسنويا االشتراك  عن طريقخارطة الطريق المهنية خدمة تقديم  علىاألولى

 

 

 المقدمة.٢



 
 

٣ 

رج والذين إشراك نسبة كبيرة من األردنيين حديثي التخ وباستهدافسيقوم المشروع في هذه الخدمة، 

 العديد من إجراء تقديم تحليالت مهنية للطالب من خالل بما فيه ،اعلى وشك التخرج في خدماته

 وقدرات العمل المشترك وغيرها من اإلداريةختبارات التي تحدد اهتماماتهم، حوافزهم، قدراتهم اال

 .ستشاراتاال
 

رة في مواقع حول العالم من خالل وضع المرشحين تحت التدريب في مجاالت كثيكذلك  ويسعى المشروع

سيستطيع الطالب الدخول لهذه المواقع . الوظائف العالمية بالباحثين الجامعيين وقواعد بيانات  ارتباطها

يتوقع أن تجذب هذة الخدمة ". لحظة" آلخر االنتظارللبحث بأنفسهم وهم على مقاعد الدراسة بدال من 

 سيقوم المشروع. ب أغلبهم ممن سيستخدم الخدمة ألول مرةخليطاً واسعاً من الطالمشتركين يشكلون 

 . بتركيز جهوده التسويقية إليصال رسالته بقوة للعمالء المحتملين والتوعية بالخدمةاألولى المرحلةفي 
 

سيقوم وبناء الروابط مع الطالب وبالتحديد الخريجين الجدد  الثانية وبعد بناء قاعدة البيانات المرحلةفي 

سيتم وفق نموذج معد الذي  على االنترنت السيرة الذاتية المميزةبإضافة خدمة تطوير ونشر المشروع 

 واسعة على قوائم متعددة والنموذجسيشتمل . هتبحيث يقوم المشترك بتعبئالمشروع مسبقاً من قبل 

خلق ل نمطياً وبنفس الوقت مفصالً حسب رغبة كل مشترك اإلجماليلالختيار منها بحيث يكون الناتج 

 .السنويويقترح أن تقدم هذة الخدمة كذلك عن طريق االشتراك قطاعات مستهلكة جديدة  
 

 البحث عن وظائف واعدةلتقديم خدمة يكون مهيأ س المشروع المقترحة الثالثة فان المرحلأما في 

 . واالحتفاظ بهم ارتباطهم وتنمية  متطلبات عمالءه المتزايدةواجهةلم
 

وظائف واعدة على إيجاد العمل للكفاءات األردنية في األردن والخارج عن ستركز خدمة البحث عن 

طريق ربط نفسها مع الباحثين عن عمل حول العالم باإلضافة إلى البحث المباشر من قبل أصحاب 

 . العمل

 

خدمات متكاملة تراعي توقعات العمالء من حيث نوعية المقترح مشروع ال  سيقدموخالصة القول

رغم  ومميزات خدماته عملياته الحفاظ على كفاءة أيضاوسيراعي . طريقة تقديمهامة وومميزات الخد

 .  الخدمات المقترحة أو ندرتها محليالعدم التوفر النسبي لبدائ
 

خلق قطاع من  ذلك ونظرا لطبيعة المشروع والخدمة المقدمة من حيث الحاجة إلى إلى إضافة

مشروع بحيث ال فال بد من ضبط سعر بيع خدمات ،ستقبليةلحالية والمالمستخدمين لخدمات المشروع ا



 
 

٤ 

 لذلك يقترح ان يشمل يستجيب لحساسية العمالء السعرية وتشجيعهم على االستفادة من الخدمة

االنتقال لمرحلة السيرة الذاتية مثالً  أن مع مالحظة إضافيةاالشتراك جميع خدمات المشروع دون رسوم 

وكذلك بالنسبة للبحث عن وظائف واعدة . ك بمرحلة خارطة الطريق يمر المشترأن تأتي بعد أنيجب 

 . أوالحيث يجب ان تستكمل عملية نشر السيرة الذاتية 
 

أو حتى المستثمرين من التعليم والتوظيف يمكن أن يجذب هذا المشروع المستثمرين من قطاعات 

فاق تسويقية وإعالمية وخدمية  آالتي يوظفها المشروعلوجيا تكنوللواإلعالن حيث أن شركات الدعاية 

واسعة تهم الكثيرين من الجامعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الحكومية األخرى والشركات الخاصة 

 . وغيرهم
 

  مبررات وأهداف المشروع٢-٢
 

قدم ي  أنالمشروع  على وجبيت، وبالتالي حد كبيرإن سوق التوظيف االلكتروني هو سوق تنافسي إلى 

 األنماطبطرق مختلفة بالمقارنة مع عرض خدماته سيحاول المشروع المقترح . تكاملككل مخدماته 

 المختلفة، وبالتالي لن يكون المشروع في منافسة مباشرة مع الشركات الشرائحالسائدة  لتالءم 

 .الموجودة
 

مدينة  ونلألردوالخدمات المساندة مثل التوظيف  في قطاع التعليممنطلق تشجيع وزيادة الجذب  هذا ومن

نقطة جذب غير  هخدماتستشكل تحقيق هذا الهدف حيث اهم بشكل كبير في يسمشروع سال، فإن عمان

 فرص عمل لألردنيين في األردن و إيجادالمشروع  ومن أهداف. متوفرة في الكثير من البلدان المجاورة

شاء قاعدة بيانات بحثية  وسائل التكنولوجيا لخدماته بما في ذلك إنأحدثالمشروع ستخدم يسإذ . الخارج

 عبر الفيديو إلجراء المقابالت، وهي االجتماعاتتكنولوجيا إلى للمرشحين المتوقعين للعمل، باإلضافة 

 .جاهين عالية الكفاءة بات بصرية –سمعية وسيلة اجتماع 
 

  مبادرة التجسيرجاللة الملك عبد اهللا الثانيتبنت الحكومة األردنية بتوجيهات من بالمقابل 

 والتي تعنى بتنمية قطاع المعلوماتية باألردن عن طريق زيادة (Reach Initiative)األردنية 

 هذه المبادرة ، حوسبة التعليم أهدافمن ضمن وية في األردن وخلق وظائف جديدة االستثمارات الخارج

في قطاع   فعليتطورتصال باالنترنت إلى خلق التتجاوز توفير أجهزة الحاسوب واالتي  وفي االردن

ن هذا المشروع اوبذلك ف .(On Line Education)عن طريق نشر التعليم االلكتروني  المعلوماتية 



 
 

٥ 

 د حيثوالذي ينمو بشكل مضطر من التطوير الحاصل في قطاع التعليم ديدعم ويساند هذا االتجاه ويستفي

 عدد  وصلما بين، ألف مدرس وموظف بالقطاع٦٥ مليون طالب و ١,٥ يوصل عدد الطالب حوال

القطاع التعليمي الحكومي في بلغ عدد أجهزة الحاسوب وقد . الف مدرسةآ ٥المدارس إلى ما يقارب 

 . جهاز٥٠,٠٠٠حوالي 

 

  الموقع العام للمشروع٣-٢
 

بسبب توافر البنية التحتية المطلوبة لهذا المشروع وتوفر تنفيذ المشروع في العاصمة عمان يقترح 

 .فيها تكنولوجيا المعلومات معظم شركات جود لو و ة المتخصصالقوى العاملة



 
 

٦ 

 

         

 

 حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة ١-٣
 

بتقديم خدماته في مراحل متدرجة بشكل يتفق مع توقعات بيع الخدمة للفئات  المشروع المقترحبدأ يس

 هذاوفريدة من نوعها للعمالء وسينفرد المشروع بتقديم خدمات متكاملة كما . المستهدفة ونمو الطلب

ارشاد وظيفي من المميزات الهامة لخدمات و. من أحد شروط تسويق الخدمة وربما نجاح المشروع

 :  والتي ال بد من االنتباه لها ومراعاتها لالستجابة لتوقعات العمالء ما يليمتكامل على االنترنت

 
 

، خارطة الطريق المهنيةمميزات خدمات  الوصف

البحث عن وظائف واعدة، الذاتية المميزةالسيرة 
Description 

 Features مع مرشدين واخصائيين التفاعلية المقابالت  اإلضافيةالمزايا 

 Reliability  هدف التوظيف في المجال المرغوب بهتحقيق األداء المنشود 

 Durability  والمهنة صحيحاً لفترة طويلةدتقييم الفربقاء  الديمومة 

 Serviceability  خبرات ومهارات جديدة للسيرة الذاتيةإضافةلة التعديل، التحديث سهو

 Aesthetics تصميم الموقع باعثاً لألصل والتحدي المظهر العام 

  Customization  مرتبطة بسوق العملواإلرشاداتالنصائح  مالئمة الخدمة للعميل 

 User Friendly زيل االختبارات سهالًنالتحميل للسير الذاتية او ت سهولة اإلستعمال 

  Guarantees خصوصية المعلوماتالمشروع ضمن ي أن الضمانات والكفاالت 

 Product Range متعددة لطالبي الوظائف من الشركاتالمصادر ال تعدد مجال االختيار

 Delivery Lead Time فترة االنتظار للحصول على وظيفة مبررة معقولية فترة االنتظار 

 Dependable Delivery إليها يتم مالئمة الفرصة عند الحاجة أن الخدمة في موعدها

  After Sales Service  االتصال حتى بعد الحصول على الوظيفةاستمرار خدمات ما بعد البيع 

 Hazards & Hygiene  اختراق النظام وان يعرف مصدر المرسلعدم أمان االستعمال 

  Price Sensitivity عدم االستفادة إمكانية باعتبار المناسبالسعر  الحساسية السعرية 
 

تم استخدام لم يرغم أن التنبؤات الموثوقة على المدى القصير والبعيد للسوق قد تكون صعبة ألنه 

 الطالب أعدادعن  التالية أن إحصائيات حجم السوق التقريبية إال ،منذ فترة طويلةااللكترونية الخدمة 

 السوقدراسة. ٣



 
 

٧ 

حجم السوق حيث تختلف على  ستداللاللمفيدة ن ي جدول العاملإلى إضافة األردنيينرس والطلبة والمدا

  ٠مكتب ١٩  التقليدي التوظيفهذا ويعمل في مجال .الخدمةاالشتراك بفي شريحة رغبة كل 
 

 

 ٢٠٠١/٢٠٠٢الطالب والمدارس لسنة  أعداد

 المراحل المدرسية
مجموع 

 المدارس

مجموع 

 الطالب

توقع 

 ستخداماال

المستخدمون 

 المتوقعون

 - - ٩٣,٥٥٤ ١,٢١٦ الحضانة

 - -١,١٩٠,٥٩٥ ٢,٧٥٤  واإلعدادياالبتدائي

 - - ١٣٥,٣٥٠ ١,٠٩٣ الثانوي األكاديمي

 ٢٫١٩٩ ٪٥ ٤٣,٩٨٥ ٧٤ الثانوي المهني

 ٢٫١٩٩ ١,٤٦٣,٤٨٤ ٥,١٣٧ المجموع
 

 

 

 

الخارج للسنة في ن ي والدارساألردنية  الملتحقون بالكليات والجامعاتاألردنيينالطلبة  أعداد

 ٢٠٠٢ / ٢٠٠١الدراسية 

 اإلناث الذكور المجموع توزيع الشهادات 
توقع 

االستخدام 

المستخدمون 

 المتوقعون 

 ٢٠,٢٦٣ ٪١٣٥,٠٨٧٦٧,٧٨٦٧,٣٠١٥ بكالوريوس
 ٦٤ ٪٥ - - ١,٢٨٥ دبلوم عالي
 ٣٢٣ ٪٥ - - ٦,٤٥٧ ماجستير
 ٠ ٪٠ - - ٦٨٢ دكتوراة

 ٠ ٪٠ - - ٢٠,٣١٠كالوريوس خارجب
 ٠ ٪٠ - - ٢٥,٣٩٢سات عليا خارجادر

 ٢٠,٦٥٠ االستخدام المحتمل



 
 

٨ 

 

 ٢٠٠٠ن في مؤسسات القطاع العام حسب المجموعات الرئيسية للمهن لعام يجدول العامل

 المجموعات الرئيسية للمهن
مجموع 

 العاملين

توقع 

 االستخدام 

 العدد 

 المتوقع

 ١٣١ ٪٢٫٥ ٥,٢٢٤ العليا والمديروناإلدارةشرعون وموظفوم
 ٢٫٠٩٠ ٪٢٫٥ ٨٣,٥٩٢ المتخصصون

 ١٫١٧٤ ٪٢٫٥ ٤٦,٩٧٣ والمتخصصون المساعدونالفنيين
 ٠ ٪٠ ٣٥,٣٤٤ الكتبة

 ٠ ٪٠ ٢,٨٥٣العاملون في الخدمات والباعة في المحالت واألسواق
 ٠ ٪٠ ١٠,٥٤٠ من المهنإليهاالعاملون في الحرف وما
 ٠ ٪٠ ١٦,٩٦٢مشغلو اآلالت ومجموعها

 ٠ ٪٠ ٤٥,٩١٣ المهن األولية
 ٣٫٣٩٥ االستخدام الكلي المحتمل

٢٠٠٠جدول العاملون في مؤسسات القطاع الخاص حسب المجموعات الرئيسية للمهن لعام 

 المجموعات الرئيسية للمهن
مجموع 

 العاملين

توقع 

 االستخدام 

 العدد 

 المتوقع

 ٥٤٦ ٪٥ ١٠٩١٢وموظفو االدارة العليا والمديرونمشرعون 
 ١٨٩٧ ٪٥ ٣٧٩٤٢ المتخصصون

 ١٧٢٠ ٪٥ ٣٤٣٨٨الفنيون والمتخصصون المساعدون
 ٣٣٧ ٪١ ٣٣٧١٦ الكتبة

 ٠ ٪٠ ٦٠٢٨٧العاملون في الخدمات والباعة في المحالت واألسواق
 ٠ ٪٠ ٦٤٠٦٩العاملون في الحرف وما اليها من المهن

 ٠ ٪٠ ٣٧٤١٩ت ومجموعهامشغلو اآلال
 ٠ ٪٠ ٤٩٧٩٣ المهن األولية

 ٤٥٠٠  )٣٢٨٥٢٨اجمالي(االستخدام الكلي المحتمل
 

 بتركيز جهوده لبناء قاعدة البيانات وسيكون جل اهتمامه التعريف باسمه المشروع المقترحقوم يس

 يقومث سيواكتساب سمعة جيدة في السوق المحلي من ضمن مجموعة مزودي خدمات التوظيف ح

 تقدر  الخدمية والتسويقية للعمالء المحتملين للفوز بحصة جيدة من السوقفي إيصال رسالتهالمشروع 

 خدمة ٣,٠٠٠ خدمة السيرة الذاتية و ٤,٠٠٠ و خارطة الطريق المهنية خدمة من ٥,٠٠٠ حوالي ب

 .البحث عن وظائف واعدة



 
 

٩ 

شتراك لسنتين مثالً عنواناً الكترونياً دائماً  المستمرين باالضاءهع ميزات ال تقديمكذلكلمشروع ليمكن 

 . على اشتراك دائم مجانيا المشتركين لمدة خمس سنوات منفصلة او متفرقة فيمكن ان يحصلوأما

قوم باشتراك واحد  يالمشروع المقترحات مع مراعاة حجم السوق المتاح ومالحظة أن خدمو بالتاليو

م المشروع عددا متزايدا من  الزبائن خالل خطة السنوات ن يخدأمن المتوقع فإنه للخدمات الثالث 

لجميع  لنمومعدل  باعتباراجمالي المشتركين تقدير يمكن الخمس عند إدخال خدمات إضافية و بالتالي 

 -:كما يلي % ٥نسبتها الخدمات 
 

  أعداد العمالء  المحتملين 

السنة الخامسةلرابعةالسنة ا السنة الثالثة السنة الثانيةالسنة االولى الخدمة

 ٦,٠٧٨ ٥,٧٨٨ ٥,٥١٢ ٥,٢٥٠ ٥,٠٠٠ خارطة الطريق المهنية
 ٤,٨٦٢ ٤,٦٣١ ٤,٤١٠ ٤,٢٠٠ ٤,٠٠٠ السيرة الذاتية المميزة

 ٣,٦٤٧ ٣,٤٧٣ ٣,٣٠٨ ٣,١٥٠ ٣,٠٠٠البحــث عــن وظــائف 

ــتركين ــالي المش  ١٤,٥٨٧ ١٣,٨٩٢ ١٣,٢٣٠ ١٢,٦٠٠ ١٢,٠٠٠اجم

 
 

 والتسويق المنافسة ٢-٣
 

نها غير موجودة  أو غير مالئمة من أإن نوعية الخدمة المقدمة حالياً في بعض المشاريع المشابهة إما 

 سيرة ذاتية قابلة إخراج المساعدة في أو المهني وتحديد المسار اإلرشادحيث عدم تقديمها لخدمات 

شكل المشروع تغييرا في أسلوب حيث ي  وظيفي متكامل على االنترنترشادإللهذا تأتي الحاجة . للبحث

 . تقديم الخدمة من حيث شموليتها وتميزها عما هو موجود حالياً
 

وذات حجم أعمال مرتفع وبنفس ونتائجها  لالختباراتقدم مصادر موثوق بها ي سالمشروع بأنهمتاز يس

 كون مزود الخدمة ذو المصادر الواسعة يالوقت س
 

 
 عمرياً ومهنياً واسعاً أغلبهم ممن سيستخدم الخدمة ألول مرة يتوقع أن يشكل عمالء الخدمة خليطاً

 مشدودين للشركة عن طريق خدمات قاءهمبوإ.  العمالءارتباطمن االهتمام بتنمية و للشركةوبذلك ال بد 

يمكن ان يتم توفير ميزات . اضافية مجانية حيث يتوقع ان يفقدوا اهتمامهم حالما يحصلون على وظيفة



 
 

١٠ 

يتوقع .المشروع وظيف وعرض وظائف للتوظيف من خالل ت اللذين يقومون مستقبالً بمالية للمشركين

و أن تنتقل خدمات المشروع بسهولة إلى مناطق خالل سنوات وجيزة أن تتطور خدمات مشابهه محلياً أ

خيارات أخرى لذلك المشروع  وبالتالي سيصبح لعمالء أخرى بالمملكة لتالئم البيئة المحلية بصورة أكبر

 .من األهمية بمكان االهتمام بهذه الناحية عند بدء المشروع
 

 

  المتوقعة واإليرادات البيعأسعار ٣-٣
 

 يهقائمين علللهو الحصول على عائدات مالية مناسبة تحقق مردوداً جيداً المشروع بالرغم من أن هدف 

 وطالبي حثين عن عملالبامن حيث كونه يقدم خدمة جديدة، إال أنه يفضل إبراز هدف مساعدة شرائح 

 سيرهم الذاتية الى إيصال على تحسين فرصهم الوظيفية عن طريق  والخارجيةمحليةالالوظائف 

 سيجذب جيدةااللكتروني لسمعة محلية المشروع اكتساب موقع كما أن   .الشركات الباحثة عن موظفين

 .إيراداتهزيادة إليه زواراً كثيرين سيساهمون في 
 

 

 الخدمة باالعتماد على أسعار السوق لمنتجات مطابقة في دول أخرى  إضـافة إلـى                يعبتم تقدير أسعار    

 أن يتم تسعير خدمات المشروع بــ        يقترح. توقع العمالء المحتملين من حيث السعر المناسب للشراء         

 دنانير لك من خدمة السيرة الذاتية وخدمة البحـث عـن            ٥لخدمة خارطة الطريق المهنية و       نانير د ١٠

 .سنويا% ٥يبين الجدول التالي اإليرادات المتوقعة للمشروع باعتماد نسبة نمو بواقع . ف واعدةوظائ
 

 

 

 

 

 

 )دينار( اإليراد السنوي للخدمات 

 السنة الخامسةالسنة الرابعة السنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة االولى الخدمة

 ١٠٣,٣١٨ ٩٨,٣٩٨ ٩٣,٧١٣ ٨٩,٢٥٠ ٨٥,٠٠٠ اإليراداتمجموع 
 



 
 

١١ 

 
 

 

 

 الموقع والبناء ١-٤
 

يقترح إقامة المشروع في العاصمة عمان وبالتحديد غرب عمان ، حيث تتواجد معظم الشركات العاملة 

في قطاع أجهزة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات ، على أن يقام ضمن إحدى المجمعات التجارية التي 

 .توفر كافة الخدمات

 

كما تم .  دينار٤,٨٠٠ تقدر أجرته السنوية ب ٢ م١٠٠ية ب قدرت احتياجات المشروع من األبن

وذلك بما يتناسب واإلستخدام بكلفة تصل ) ديكورات/قواطع(افتراض احتياج البناء الى بعض التعديالت 

 .  دينار١,٥٠٠الى 
 

 التشغيل  وبرامجواألثاثنموذج الخدمة وكلفة األجهزة  ٢-٤
 

خدام مجموعة نماذج الكترونية تتناسب واحتياجاته وهي يقترح على المشروع وعلى شبكة الويب است

 Infomediary(نموذج وساطة المعلومات   و)Transaction Intermediary(نموذج الوساطة 

Model( نموذج التعاون  والسيرة الذاتية المميزةخارطة الطريق المهنية وخدمة  لخدمة)Alliance 

Model( وصف التفصيلي التالي حسب الالبحث عن وظائف واعدة لخدمة:- 
 

 هذا النموذج يقوم بكل العمليات الالزمة من و (Transaction Intermediary)نموذج الوساطة 

 . (.ebay.com )من األمثلة على هذا النموذج موقع شركة و الخدمات المقدمةلبحث عن ل
 

ت سهالً وأقل جعل البحث عن المعلوماي والذي (Infomediary Model)نموذج وساطة المعلومات 

 .(homeadivsor.com) من األمثلة على هذا النموذج موقع شركة هوم ادفايزر و. كلفة
 

 يركز على التعاون بين مجتمعات االنترنت بدون القيام بعمليات (Alliance Model)نموذج التعاون 

ع المعلومات يدعم هذا النموذج جم. لمجموعات حيث تتركز العمليات في أعضاء التعاون أو ا،إضافية

من األمثلة على هذا النموذج اتحاد شركات الطيران األمريكي حيث و. والمشاركة فيها بين األعضاء

 الدراسة الفنية. ٤



 
 

١٢ 

 رغم أن عملية الشراء تتم من ،يسمح موقع االتحاد للمستهلكين بمقارنة األسعار والحجوزات وغيرها

 . وليس موقع االتحادالتي لها عضويهخالل الشركات 

 

 -:ي احتياجات المشروع من األجهزة واألثاث والتجهيزات المكتبية يبين الجدول التال

 
 

 التكلفة العدد.)أ.د(تكلفة الوحدة أجهزة الحاسوب
 ٧٫٢٠٠ ٩ ٨٠٠ (PC’s)أجهزة حاسوب 
 ١٫٥٠٠ ١ ١,٥٠٠ (Server)خادم الشبكات 
 ٨٠٠ ١ ٨٠٠ )Hub/Switch(موزع الشبكة 

 ١٫٠٠٠ ١ مقطوع  (Network)تمديدات كهربائية خاصة 

 ١٠٫٥٠٠ )دينار( المجموع 
 التكلفة العدد.)أ.د(تكلفة الوحدة   واألجهزة المكتبيةاألثاث

 ٤٠٠ ١ ٤٠٠ (Laser Printer)طابعة ليزر 
 ١٠٠ ١ ١٠٠ (Scanner)ماسحة ضوئية 
 ٢٫٠٠٠ ١ ٢,٠٠٠ (Photo Copier)جهاز تصوير 

 ٧٥٠ ١ مقطوع (Tel. System)نظام اتصاالت تلفوني 
 ٣٠٠ ١ ٣٠٠ از فاكسجه

 ٥٫٠٠٠ ١ مقطوع األثاث المكتبي 
 ١٫٥٠٠ ١ مقطوع  وأخرىآرمة

 ١٠٠٥٠ المجموع
فالجدول التالي يوضح  (Software) تشغيل الحاسوب والنظم األساسية برامجأما تقدير تكلفة 

 تنزيل  إضافة إلىاالستخدامالبرمجيات الضرورية للمشروع ويشتمل على العدد المسموح من تراخيص 

 . سنوات وتعتبر٣يتم استهالك البرمجيات خالل . البرامج واالختبار
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

١٣ 

 التكلفةالعدد البرنامج للرخصة  تكلفة الشركة البرنامج

 ١٫٠٣٥ ٩ )للمستخدم (١١٥ مايكروسوفت(Windows XP) برنامج ويندوز
 ٢٫٧٠٠ ٩ )للمستخدم (٣٠٠ مايكروسوفت( Office XP)برنامج أوفيس 

 ٥٠٠ ٤ ) عمالء٥/خادم (٥٠٠ مايكروسوفت(٢٠٠٠ Server)رنامج خادم ويندوزب
 ٩٠٠ ١)للخادم (٩٠٠ مايكروسوفتSQL-Serverبرنامج خادم بيانات

 ١٫٣٠٠ ١  للنظام١,٣٠٠ Verisign (P. Gateway)برنامج استقبال الدفعات 
 ١٫٠٠٠ ١  للنظام١,٠٠٠ مايكروسوفتISAبرنامج حماية النظام

 ٧٫٤٣٥ لمجموع ا
 

  القوى العاملة واألجور السنوية٣-٤

 الالعمل إضافة إلى االهتمام بمج التجارية الالزمة لهذا الفنية و يحبذ أن تتمتع إدارة المشروع بالخبرة

يبين الجدول .  بما في ذلك الحاسوب واإلنترنت أو تعيين من له خبرة في هذا المجالالتجارة االلكترونية

  -: رة والعمالة الالزمة للمشروع والرواتب الشهرية والسنوية لهمالتالي اإلدا

 اإلجمالي السنوي الراتب الشهري العدد تكاليف اإلدارة
 ١٢٫٠٠٠ ١١٠٠٠مالك المشروع/ مدير

 ٣٫٠٠٠ ١٢٥٠محاسب ومشتريات/ إداري 
 ٢٫٤٠٠ ١٢٠٠سكرتيرة واستقبال

 اإلجمالي السنوي ب الشهريالرات العدد الخدمة/تكاليف موظفو التشغيل
 ٩٫٦٠٠ ١٨٠٠مدير العمليات المعلوماتية والبرمجة

 ٤٫٨٠٠ ١٤٠٠فني صيانة أجهزة وشبكات
 ٧٫٢٠٠ ١٦٠٠مدير أبحاث وتطوير/مستشار معلوماتية

 ٦٫٠٠٠ ٢٢٥٠إدخال بيانات وتحديث
 نوياإلجمالي الس الراتب الشهري العددتكاليف موظفو المبيعات والتسويق

 ٤٫٨٠٠ ١٤٠٠موظف تسويق ومبيعات
 ٤٩٫٨٠٠ ٩المجموع

 

 دينار شاملة حصة المؤسسة من الضمان ٥٥٫٢٧٨وبذلك يكون إجمالي األجور للسنة األولى 

 .االجتماعي
 

 



 
 

١٤ 

 الضروريةوالتدريب والخدمات والتطوير جمع البيانات األولية  ٤-٤
 

عن الشركات وقواعد البيانات اء قاعدة المعلومات  لبنليةاألو  بياناتالعملية جمع المشروع يتطلب 

سيتم االعتماد على موظفي وكذلك تطوير موقع االنترنت ونموذج الخدمة للشركة و ،العالمية للتوظيف

دون اعتبار توظيف اخصائين مؤقتين او التعاقد لتطوير برامج الخدمات ذاتياً  بتطويرللقيام المشروع 

، فقد قدرت االستخدامفيما يتعلق بتكاليف تحديث برامج الحاسوب وحقوق اما  .تلك الخدمات من الباطن

 .  دينار، وقد تم تحميلها على بند المواد األولية ضمن بيان األرباح والخسائر١,٥٠٠بمبلغ 

 

 . دينار في السنة٦٠٠الضرورية للمشروع فتتمثل في الماء والكهرباء والمقدرة ب أما الخدمات 
 

  لتنفيذ المشروع الفترة الزمنية٥-٤
 

يمكن أن يبدأ المشروع حال تجهيز موقع .  للتنفيذ طويلةمدة وبالتالي ال يتطلبمشروع تجارياً اليعتبر 

 وعقد االتفاقات مع واستئجار المقر وإجراء التعديالت الالزمة عليه  (Web Site)االلكتروني المشروع 

 -:لجدول التاليوفقا لهر شا ٤يحتاج المشروع المنوي إقامته إلى . الموردين 
 

١٢
 

١١
 

١٠
 

٦ ٧ ٨ ٩ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ لفترةا لوصفا  

تسجيل الشركة، استئجار المكتب وتجهيزة ٢            
التوظيف وشراء األجهزة وبرامج الحاسوب ٢            
والموقع وجمع البياناتالخدمةتطوير نموذج  ٢            
 للمنتجات والخدمات واإلطالقاالختبار االبتدائي ١            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

١٥ 

 

 

 
 

  كلفة الموجودات الثابتة١-٥
 

 دينار/ التكلفة البند
 ١٫٥٠٠ تعديالت البناء

 ١٠٫٥٠٠ األجهزة
 ١٠٫٠٥٠ األثاث واألجهزة المكتبية

 ٧٫٤٣٥ برامج التشغيل
 ٥٠٠ )الخ...ن، تلفوتأمين كهرباء، ماء(تأمينات مستردة 

 ٢٩٫٩٨٥ المجموع
 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٢-٥
 

 إضافة إلى الدراسات و مصاريف  التسجيل والرخصرسوم وما قبل التشغيل  مصاريف التأسيستغطي

 .  دينار١,٢٠٠، وقد قدر إجمالي هذا البند بمبلغ متفرقة 
 

 التكاليف اإلجمالية  ملخص مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 ٢٠٠جيل شركةرسوم رخصة المهن وتس
 ١٠٠٠ الدراسات و مصاريف متفرقة

 ١٢٠٠ المجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدراسة المالية. ٥



 
 

١٦ 

  رأس المال العامل٣-٥
 وبذلك يكون رأس المال العامل . لمدة شهردورة انتاجيةتم إحتساب راس المال العامل باعتبار 

 .نة األولىيبين الجدول التالي مصاريف التشغيل للس.  دينار٦٫٠٤٧للمشروع للسنة األولى 

 

 البند دينار/ الكلفة 

 المواد األولية /تحديث برامج الحاسوب وحقوق االستخدام ١٫٥٠٠
وأجوررواتب  ٥٥٫٢٧٨

الضروريةلخدمات ا ٦٠٠

 ايجارات ٤٫٨٠٠
 تسويقالدعاية وال ٤٫٢٥٠
 تشغيلية اخرى ٦٫١٤٠
المجموع ٧٢٫٥٦٨

 

  مشروعال تكاليف  ملخص٤-٥
 
 

 ناردي/ الكلفة البند

 ٢٩٫٩٨٥ كلفة الموجودات الثابتة
 ١٫٢٠٠ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 ٦٫٠٤٧ رأس المال العامل 
 ٣٧٫٢٣٢ المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

١٧ 

 

 

   التمويلوسائل ٥-٥
 

ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض لتغطية جزء من 

من اجمالي تكاليف  % ٥٤ دينار يمثل ٢٠,٠٠٠ قيمته لمشروعلة لألصول الثابتة التكاليف اإلستثماري

%. ١٠يسدد القرض على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي . المشروع

 . يبدأ التسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح
 

 يات المالية األسس والفرض٦ -٥
 

 -: على األسس والفرضيات التاليةباالعتمادتم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنوات وذلك 
 

 . أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج ستكون نقديةافتراضتم 

 .الزيادة المفترضة لإليرادات أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع افتراضتم 

 %.٥تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل سنوي هو 

 .من األرباح الصافية% ٢٥بواقع احتسبت ضريبة الدخل 

 %.١٢ صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره احتسابتم 
 

  االقتصادية والمالية للمشروع ملخص المؤشرات  ٧-٥
 

  
المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن المشروع يحقق يبين ملخص نتائج المؤشرات 

كذلك تشير التدفقات النقدية ان المشروع قادر على الوفاء . ربحاً صافياً للسنوات الخمس القادمة

مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب . بالتزاماته المالية وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعات

 :ئر، التدفق النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلياألرباح والخسا

 

 دينار في السنة األولى للتشغيل و ٢,٩٦٨يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين  -

 . دينار في السنة الخامسة٤,٥٦٤



 
 

١٨ 

 تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما ين موظفلتسعةسيوفر المشروع فرص عمل  -

 دينار في السنة األولى ترتفع ٥٥,٢٧٨ا مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي فيه

 . دينار في السنة الخامسة٦٧,١٩٠

في السنة الخامسة % ٢٦,٥في السنة األولى و % ٨,٧تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين  -

 %.٢٦,٥و % ١٧,٢للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

 . دينار٢٢,٣٨٧ NPVقيمة صافي القيمة الحالية  للمشروع  تبلغ  -

 %٣١,٥يبلغ معدل العائد الداخلي  -

 ١,٦تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

  سنوات ٣بلغت فترة اإلسترداد للمشروع  -

و زيادة تم اجراء تحليل الحساسية وتبين بأن المشروع حساس في حالة انخفاض اسعار البيع ا -

 .وينبغي مراعاة ذلك % ١٠ ةتكاليف التشغيل بنسب
 
 
 
 
 

 

 حساب األرباح والخسائر  .١

 التدفق النقدي  .٢

 الميزانية العمومية  .٣

  المالية ملخص االستنتاجات والمعايير .٤

 

المالحق المالية .٦



ارشاد وظيفي متكامل على االنترنتاملستخدمة يف الرموز  – ١ملحق رقم   
 

١ 

 الوصف الرمز
ICT  ألمعلوماتية والتكنولوجيا واالتصاالت 
INT@J يةجمعية المعلوماتية والتكنولوجيا األردن 
Reach Report استراتيجية األردن وخطة العمل لنشر البرمجة وتكنولوجيا المعلوماتية واالتصاالت 
B-Web (Model)  نماذج التجارة من خالل االنترنت 
E-Commerce  التجارة من خالل االنترنت 
E-Business   الداخلية االلكترونيةالمشروع عمليات 
Dot Com's  ات االنترنتتعبير يستخدم لشرآ 
ISP  مزودي خدمة االنترنت 
IP Address نظام عنونة االنترنت واالتصال بين الشبكات 
Router  محول البيانات من الشبكة الداخلية لشبكة االنترنت 
LAN  الداخليةالمشروع شبكة 
WAN  شبكة العالم الخارجي 
Modem  النترنتجهاز تحويل إشارة االنالوج إلى ديجتال لالتصال با 
Hub/ Switch  جهاز يقوم بتحويل وتقوية اإلشارة بالشبكة 
Load Balancer   المشروع لزائري موقع ( موزع أحمال( 
SDL  آيلوبايت بالثانية مع عناوين ثابتة٥١٢خط انترنت متماثل بقدرة  
ADSL  آيلوبايت بالثانية بدون عناوين ثابتة٥١٢/١٢٨خط انترنت غير متماثل  
E١ (T١)   ميغا بايت بالثانية مع عناوين ثابتة٢خط انترنت بقدرة  
Payment 
Gateway  برنامج يستخدم آبوابة الستقبال الدفع االلكتروني 

ISA  تطبيق برنامج حماية ألعمال االنترنت 
FW حائط ناري يستخدم لمنع التسلل غير المرغوب به لموقع الشرآة 
Client / Server ستخدم فيه العميل لتمثيل طالب الخدمة والخادم لتلبية الخدمةتعبير اصطالحي ي 
SQL Server  خادم لغة البحث التسلسلي 
OS نظام التشغيل الحاسوب مثل برنامج النوافذ، لينوآس، نوفل 
Open Sources برامج مجانية متوفرة عن طريق االنترنت توصف بالمصادر المفتوحة 
RAM ذاآرة الحاسوب السريعة 
CPU  الجزء الخاص بمعالجة المعلومات بالحاسوب 
USB Port  قناة الوصلة التسلسلية العالمية لجهاز الحاسوب 
V in / V out  قناة الفيديو الداخل والخارج 
Receiver Card  آرت الستقبال إشارة الديجيتال بالحاسوب 
Hard Disk  اسطوانة تخزين المعلومات في الحاسوب 
Multi Media  تعبير يستخدم لوصف القدرة الصوتية والمرئية للحاسوب 
VC االتصال والمؤتمرات عبر آاميرة الفيديو المتصلة باالنترنت 
DB قاعدة بيانات 
ERP  برنامج نظام إدارة مصادر الشرآة 
CRM  برنامج نظام إدارة العمالء 
JIT  ةتوريد مدخالت اإلنتاج عند بدء تصنيعها أو قبل فترة وجيز 

 



  مناذج أنظمة التجارة اإللكترونية– ٢ملحق رقم 

٢ 

 
هذا النموذج يقوم بكل العمليات الالزمة .  يستخدم االنترنت لعمليات الشراء(Transaction Intermediary)منوذج الوساطة 

 من األمثلة على هذا النموذج موقع شركة أي باي. من البحث عن البضائع إىل املقارنة بني البضائع املختلفة واستقبال طلبات الشراء
 ( ebay.com.) . 

 
 يستخدم االنترنت لتدعيم البيع والتسويق وتقدمي اخلدمة إىل العمالء عن طريق تقدميها (Channel Mastery)وذج القناة اإلضافية من

 .من االنترنت إضافة إىل القنوات التقليدية، األمثلة على هذا النموذج كثرية حيث تلجأ كثري من الشركات لتدعيم عملياا بقنوات إضافية
 

 يستخدم االنترنت جلعل التبادل بني أطراف العالقة يف السلسة أكثر فعالية (Supply Chain Model)يم سلسة التزويد منوذج تنظ
 أن يقوم بإعادة قولبة جميكن هلذا النموذ. (mckeeson.com)من األمثلة على هذا النموذج موقع شركة . وتنظيماً

(Reconfiguration) على األمثلةمن . تم االستغناء عن القنوات التقليدية من بيع وتوزيع وخدماتمستقبالً حبيث ياملشروع  عمليات 
 .(compak.com) كالشركات اليت استغنت عن القنوات التقليدية شركة كوم با

 
جات أو عادة تكون املنت.  يقوم بإدارة العمالء واملوردين لتقدمي منتجات عالية القيمة للمستهلك(Value Chain)منوذج سلسلة املنفعة 

يتم استخدام االنترنت يف هذا النظام عن طريق التنسيق بني املوردين من حيث تصميم املنتج . اخلدمات املقدمة مفصلة لكل عميل على حدي
تلك بعمليات إضافية على األجزاء اليت يتم املشروع تقوم . اليت ستقدم املنتج للمستهلكاملشروع  واليت تقوم به هوموعد التوريد وغري

 Dell)من األمثلة على الشركات اليت تلجأ هلذا النظام شركة دل للحاسوب . ريدها إما من حيث التجميع أو إضافة أجزاء خاصة متو
Computers) وشركة سيسكو لألنظمة (Cisco Systems). 

املشترين مبا يف ذلك املالئمة  يتعامل مع تبادالت معقدة بني البائعني و(Market Place Model)منوذج السوق االلكتروين التباديل 
من األمهية مبكان هلذا النموذج أن يتم حتديث األسعار بصفة دورية من خالل قاعدة .  مع إمكانية للتوفيق والتفاوض(Matching)بينهم 

ين ، وشركة برايس ال(E-Bay Classified) وتبويب أي يب (Yahoo) ومن األمثلة على هذا النموذج شركات يا ه. املعلومات
Price Line. 

 
يسمح هذا .  يستخدم االنترنت جلعل البحث عن املعلومات سهالً وأقل كلفة(Infomeadiry Model)منوذج وساطة املعلومات 

من األمثلة على هذا النموذج موقع شركة هوم ادفايزر . النموذج للعمالء بتجميع املعلومات عن منتج أو خدمة يرغبون بشرائها
(homeadivsor.com). 

 
.  واملشترين من خالل عروض السلع املتشاةيقوم عادة بالوساطة التجارية بني البائعني(Aggregator Model) منوذج جتميع املنتجات 

من األمهية مبكان . القائمة على هذا النموذج بتثبيت السعر للمنتجات وتتخصص يف نظام توريد بكفاءة عالية للمستهلكاملشروع تقوم عادة 
من . ركات أن حتتفظ بقاعدة بيانات يتم حتديثها دورياً عن املوردين وطاقام اإلنتاجية وفترة توريدهم لنقل هذه احملددات للمستهلكهلذه الش

 .(amazon.com)األمثلة على هذه الشركات شركة أمازون 
 

يدية أو الشركات القائمة على مناذج  خيتص فقط بالتوزيع سواء بني الشركات التقل(Distributive Network)منوذج شبكة التوزيع 
من األمثلة على هذا النموذج شركة . القائمة على هذا النموذج تم بالتوريد املعتمد ومراعاة محاية املنتج من التلفاملشروع . االنترنت
 .(Federal Express)           س اكسربيلفيدرا

 
 جمتمعات االنترنت بدون القيام بعمليات إضافية حيث تتركز العمليات يف  يركز على التعاون بني(Alliance Model)منوذج التعاون 

يدعم هذا النموذج مجع املعلومات واملشاركة فيها بني األعضاء سواء املنتجات أو املعرفة أو املشاركة بتجارب . أعضاء التعاون أو االحتاد
يكي حيث يسمح موقع االحتاد للمستهلكني مبقارنة األسعار واحلجوزات من األمثلة على هذا النموذج احتاد شركات الطريان األمر. وخربات

 .وغريها رغم أن عملية الشراء تتم من خالل الشركات ألعضوه وليس موقع االحتاد

 

 



االتصاالت أنظمة تطور التكنولوجيا و– ٣ملحق رقم   

٣ 

 

التنافس بين الشركات العاملة في مجال االتصاالت الخلوية سيركز أكثر مـن اآلن فصـاعداً علـى تـوفير                   

) هاتف الجيـب الكمبيـوتري    (وجعل الهاتف النقال والمساعد الرقمي الشخصي       المعلومات والمحتوى الجيد    

أداة تسلية وترفيه ومصدرا اللعاب الفيديو وآلية تسوق ودفع للتجارة االلكترونية ومصدراً للمعلومات عـن               

صيرة كما ان ازدياد شعبية الرسائل الق     . طريق البريد الكتروني وشبكة االنترنت إضافة إلى االتصال الصوتي        

SMS     والرسائل المتعددة الوسائط MMS          والتي توجد بمواصفات عالمية حالياً بشكل يتيح إرسال الرسوم 

والصوت والصور الفيديوية بسرعة كبيرة سيساعد على رفع عوائد شركات الهواتف النقالة خالل السنوات              

 .القليلة القادمة
 

 المفاتيح الصغيرة للهـاتف الخلـوي تتطلـب         أخذ الصورة، وتصفح المحتوى، وإدخال نص باستخدام لوحة       

مهارة عقلية ويدوية تفوق مجرد إجراء مكالمة بالهاتف لذلك بدأ الناس يرون تغييرات في تصميم الهواتف                

الخلوية كمفتاح التوجيه وزر صفحة المنزل وخدمة تمييز الكتابـة اليدويـة أو خدمـة الصـوت إلدخـال                   

تخصصة باالحتياجات المختلفة فعلى سبيل المثال هناك هواتـف         كذلك بدأ ظهور هواتف خلوية م     . النصوص

خاصة للموسيقى، وأخرى للتصوير وتسجيل الفيديو بكاميرات دوارة وثالثة لأللعاب والواقـع االفتراضـي              

واخرى خاصة بالتفاعل مع اآلخرين في الندوات والمؤتمرات والتقاط مذكرات صوتية أو نصوص أو صورة               

 . لكترونيوإرسالها بالبريد اال
 

ستشكل الخدمات التي ستوفرها تكنولوجيا الجيل الرابع ومن ضمنها وظائف إدارة المعلومـات الشخصـية               

والتجول في االنترنت في أثناء التحدث بالهاتف، أو استقبال الفيـديو كليـب مـن األصـدقاء واالسـتماع                   

ية مصدر عوائـد إضـافية لمشـغلي        للموسيقى أو راديو اف إم أو متابعة لعبة رياضية بالوسائط االفتراض          

الهواتف النقالة كما ان هؤالء سيستفيدون ايضاً من الدخل المتأتي من اإلعالنات التي غالباً ما تصاحب مثل                 

رجال األعمال بدأوا باالستفادة من ميزات هذه الهواتف لكن الشركات الصانعة تتطلع            . هذه الخدمات الجديدة  

فير هذة الخدمات ومن ضمنها الهواتف المغطى برقاقة ذاكرة مدمجة تخزن           إلى المراهقين والشباب ايضا لتو    

 .صور خلفية ورسومات ونغمات بحيث يمكن معها لصاحب الهاتف شخصنة هاتفه بدرجة عالية
 

 ١Gمقارنة مع السابق فإن أول تقنية استعملت في شبكات الهواتف النقالة والتـي عرفـت بالجيـل األول                   

 اعتمـد علـى نظـام       ٢Gفي حين ان الجيل الثاني         ) Analog( االت المتناظرة   اعتمدت على نظام االتص   

 فهو يعمل بشبكات رقمية عالية السرعة تدمج        ٣G ، أما الجيل الثالث      GSMاالتصاالت الرقمية مثل شبكة     

توفر هذه التقنيـة    . االتصاالت الصوتية والصورية وتتميز بإمكانية الدخول وتصفح االنترنت بسرعة كبيرة         

لمستخدم الهاتف النقال كافة ما يستطيع القيام به حالياً عن طريق الكمبيوتر الشخصي بما في ذلك اسـتالم                  

وإرسال الرسائل االلكترونية ومشاهدة وإرسال صور الفيديو واأللعاب وتصفح االنترنت بسرعة فائقة وهناك             

 وهي تـوفر خدمـة      ٢,٥G أو   GPRSتكنولوجيا متوسطة ما بين الجيل الثاني والجيل الثالث تعرف باسم           

ايت في شبكات   ب كيلو ١٤االرتباط المباشر والدائم مع االنترنت ويمكنها نقل البيانات بسرعة تفوق كثيراً ال             

 ٧٠-٤٠الهاتف الخلوي من الجيل األول وبسرعة تفوق كذلك نقلها عبر االنترنـت حيـث تتـراوح بـين                   

 . تكنولوجيا الجيل الثالثايت في الثانية ولكن بسرعة اقل مما توفره بكيلو



االتصاالت أنظمة تطور التكنولوجيا و– ٣ملحق رقم   

٤ 

 

 تتميز  Wi-Fiال بد من اإلشارة هنا إلى التكنولوجيا الحديثة التي تم تطويرها مؤخرا والتي تسمى واي فاي                 

بأنها تسمح ألجهزة الكمبيوتر المحمولة الدخول إلى شبكة االنترنت بسرعة كبيرة إذا كانت هـذه األجهـزة                 

لتكنولوجيا ميزتها إذا ابتعد مستخدم الكمبيوتر المحمول عن دائـرة          تفقد هذه ا  ( متراً أو أقل     ٥٠على مسافة   

أصبحت تكنولوجيا واي فاي هذه مستخدمة      . DSLمن جهاز كمبيوتر مرتبط مع خط اشتراك رقمي         ) تغطيها

كا وكندا واوروبا واليابان، كما وأن      ياليوم على نطاق واسع في المنازل والمكاتب والجامعات في كل من امر           

بالنقـاط  " ركات أصبحت تقدم هذه الخدمة في المطارات والمقاهي وأماكن عامة أخـرى تعـرف               بعض الش 

 ". الساخنة
 

 للهواتف النقالة، لتوفر شبكة اتصال لها مجال تغطيـة اشـمل،            ٤Gمن هنا جاءت تكنولوجيا الجيل الرابع       

   Wi-Fiلوجيا الواي فـاي وتسمح بالدخول إلى شبكة االنترنت بسرعة كبيرة، لذا فهي تعتبر منافسة لتكنو

 الذي يقدم خدمة الدخول السـريع إلـى         DSLكما أنها تعتبر بديالً السلكياً لتكنولوجيا خط االشتراك الرقمي          

من هنا يتوقع ان يتم بناء شبكات الجيل الرابع للهواتـف النقالـة أوال فـي       . االنترنت في المنازل والمكاتب   

 . DSLخدمة خط المشترك الرقمي المناطق التي ال يتوفر فيها الكابالت و



  التجارة اإللكترونية جهود األردن يف– ٤ملحق رقم 
 

٥ 

 مـن   ٣٠-٢٨ في العالم العربي مؤتمره الذي انعقد في الفترة الواقعة من            ةاختتم مؤتمر األعمال االلكتروني   

 الـذي   رخرج المـؤتم  .  باالردن  في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية بجامعة الزيتونة       ٢٠٠٣لعام  شهر تموز   

 من الدول العربية واألجنبية ويمثلون عدداً من الجامعات والبنـوك            باحثاً متخصصاً  ٧٠شارك فيه أكثر من     

ومنظمات األعمال الحكومية والخاصة بحزم من التوصيات والمقترحات أبرزها التأكيـد إلـى أهميـة دور                

تكنولوجيا المعلومات على خلق استثمارات جديدة تعتمد على الكوادر البشرية العربية للـدخول إلـى عـالم            

. لكترونية لزيادة حجم التعامل بالتجارة االلكترونية لما لها من قيمة مضافة لالقتصاديات العربيـة             األعمال اال 

شدد المؤتمر على أهمية اإلسراع لخلق البيئة التشريعية والقانونية المناسبة لبيئـة األعمـال االلكترونيـة                

تدعيم التعاون بين المصـارف العربيـة       واالستفادة من التقنيات الحديثة والعمل على تهيئة البيئة المناسبة ل         

 . وإنشاء مواقع للتجارة االلكترونية
  

ان اإلقبال على استخدام التقنيات في المملكة يسير بخطى سريعة خاصة بعد إطالق جاللة الملـك عبداللـة                  

ـ       " الثانية من مشروع محطات المعرفة      السنة  الثاني   ي مراكز تكنولوجيا المعلومات وخدمة المجتمـع المحل

كجزء من مبادرة شاملة لرفع سوية األفراد معرفياً عن طريـق تـوفير             ) ٢٠٠٣/تموز( هذا الشهر   " سابقاً

جاءت هذة المراكـز    . المتطلبات التعليمية والتدريبية لألفراد بمختلف فئاتهم في مجال االتصال والتكنولوجيا         

م صندوق الملـك عبـد اهللا الثـاني          والتي تمت عبر استال    ٢٠٠٠استجابة لمبادرة جاللة الملك نهاية عام       

 .للتنمية للمشروع بهدف توفير المتطلبات والمصادر الالزمة لتطويره وضمان استمراريته
 

بحلول نهاية  ) ١٠٠(األولى للبرنامج من بين ثالث مراحل مستقبلية مقدرة بثالث سنوات إنشاء          السنة  شملت  

 ألـف   ٢٥تم تدريب أكثـر مـن       . مناطق المملكة مركزاً منها في مختلف     ) ٧٥( تم االنتهاء من     ٢٠٠٣عام  

متدرب في هذه المراكز لمنحهم فرصة استخدام أدوات تقنية من خالل تلقيهم لدورات على مهارات استخدام                

ان ما يميز مشروع محطات المعرفة يكمن في أنها تعمل وتدار بأشـراف مـن األفـراد                 . أجهزة الحاسوب 

 . والمؤسسات الخيريةأنفسهم ويتم إنشاؤها في نوادي الشباب
 

ألف دينار، عدداً من المدربين الرئيسيين وصل عددهم        ) ١٤(تضم كل محطة والتي بلغت كلفة الواحدة منها         

بعد ان تم اختيار وتدريب عدد من الشباب األردني في مجال التكنولوجيـا             ) من اصل مائة  (مدرباً  ) ٧٠(إلى  

 للعمل في هذه المحطات إضافة إلـى        ٢٠٠١ل من عام    ضمن برنامج شبكة األردن الذي أطلق في تشرين أو        

 . مناطق أخرى مستهدفة في غضون الثالث سنوات المقبلة
 

برنامج شبكة األردن هو جزء من برنامج عالمي اثبت نجاحاً في بناء قدرات ألف من الشباب المتطـوعين                  

 وتطوير وتعزيز وتفعيـل دور      في أكثر من سبعين دولة بهدف توفير المتطلبات لصقل مهارة األفراد معرفياً           

يهدف برنامج شـبكة    . تكنولوجيا المعلومات في تنمية المجتمع المحلي وتحسين مستوى معيشة المواطنين         

مدرباً من الشباب والشابات األردني ومن ثم تـأمينهم         ) ٥٥٠(األردن خالل الثالث سنوات المقبلة إلى تأهيل        

والمدارس واألعمال متوسطة وصغيرة الحجم لفترة تتراوح       للعمل في مؤسسات محلية مثل محطات المعرفة        

 .ألف مواطن) ٢٠(من أربعة إلى ستة اشهر لتدريب نحو 

 



  التجارة اإللكترونية جهود األردن يف– ٤ملحق رقم 
 

٦ 

تعمل وزارة االتصاالت التي تشرف على برنامج شبكة األردن وينفذه معهد الملكة زين الشـرف التنمـوي،                 

امج التنموية التي تعمل على تفعيـل       مركز األميرة بسمة للشباب على ان يكون برنامج الشبكة نموذجاً للبر          

قام برنـامج دعـم وتطـوير بيئـة     . دور الشباب واستغالل طاقاتهم ومهاراتهم في تنفيذ المشاريع التنموية   

بتمويل السنة األولى فيما يقوم معهد الملكة زين بالعمل علـى تـوفير التمويـل               " أمير" األعمال في األردن    

 .الالزم للعامين المقبلين
 

 ان هدف محطات المعرفة وبرنامج شبكة األردن مساعد المواطنين على مساعدة أنفسـهم حيـث                باختصار

. يعمالن على خلق بيئة أساسها االعتماد على الذات وبالتالي تحقيق النمو االقتصادي واالجتماعي المـأمول              

طنين كافة بغض النظر    توجه البرامج نشاطاتها إلى االستجابة الحتياجات المجتمعات المحلية المختلفة والموا         

عن أعمارهم وكيفية توظيف تقنيات االتصاالت والمعلومات في حياتهم اليومية مـن اجـل إقامـة المجـال                  

الستخدام التقنيات الحديثة إضافة إلى لتعزيز قدراتهم التقنية وإدارة األعمال بواسطة عـدد مـن البـرامج                 

 . التدريبية
 

افتتاح أول مركز   ) ٢٠٠٣(ر أردني هذا العام     ما المجال باشر مستث   بالمقابل وتمشيا مع جهود المملكة في هذ      

مراكـز  ). أعمر(  متخصص في تقديم الخدمات باللغة العربية في العالم تحت اسم (Call Center)اتصال 

مراكـز االتصـال   . Frame Relayاالتصال هذة سيتم افتتاحها في اربد وعمان وسيتم ربطها عبر خدمة 

لصعبة والتي تحتاج لخادمات ذات كفاءة وجودة وتحمل وأداء ممتاز يضمن عدم تعطلهـا              تعتبر من الحلول ا   

يقوم العاملون في مراكز االتصال باإلجابة ومحاولة حل المشاكل واخـذ طلبـات الزبـائن               . وانسياب العمل 

 . تعتبر من أقدم مراكز االتصال في المملكة) ١٢١(لصالح شركة وخدمات معينة، خدمة الدليل 
 

 رخصة لمجموعة من المستثمرين األردنيـين  ٢٠٠٣ت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت في بداية عام         حلك من كذ

 والتي سوف تباشر فـي  Radio Trunkingوالسعوديين إلنشاء شبكة لهواتف االتصال المتنقل بالراديو 

 التـي   IDENعلـى تكنولوجيـا أيـدن       المشروع  ستعتمد هذه   . ٢٠٠٤تقديم خدماتها التجارية في نيسان      

كية، كما سيتم السماح للمشتركين في هذه الشبكة بعد ان يصل عـددهم إلـى               يطورتها شركة موتروال االمر   

إضافة مثل هذه الميزة إلـى      .  ألف مشترك إمكانية االتصال مع كافة مشتركي الهواتف الثابتة والنقالة          ١٠٠

تبدال أجهزتهم الحالية بـأجهزة      سيعني ان المشتركون سيكونون بحاجة إلى اس       GSMشبكات تعمل بنظام    

 الحالي ونظام االتصال بالراديو حيـث ان االتصـال عـن            GSMتلفونات جديدة تعمل بكال النظامين، نظام       

 .  وليس كإتصال صوتي تقليديPackets of Dataطريق تقنية الراديو يتم كحزمة من البيانات 
 

 الحالية بتكاليف منخفضة نسـبياً      GSM شبكة   بالمقابل استطاعت شركات الهاتف النقال في األردن تطوير       

هناك حاجة ماسـة    . MMS إضافة إلى خدمة الرسائل المتعددة الوسائط        GPRSلكي تستطيع تقديم خدمة     

 وبـاألخص باللغـة   Content Providersفي األردن إلى شركات متخصصة في إعداد المحتوى المميـز  

من السكان فنمو عدد مشتركي الهواتف      % ٥٠ أكثر من    العربية والذي يجذب اهتمام الشباب الذين يشكلون      

النقالة وزيادة الدخل المتولد من اإلعالنات ومن الخدمات اإلضافية المقدمة سوف تساهم في تعظيم أربـاح                

 .مشغلي الهواتف النقالة في األردن خالل السنوات القليلة القادمة
 



الموقع المقترح
اليرموك، وادي السير

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولى
اإلنتاج المخطط له ( بالوحدة)

85,00089,25093,71398,398103,318المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

1,5001,6501,8151,9972,196تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
30,63632,16833,77635,46537,238تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,3903,7294,1024,5124,963تكاليف المصنع التشغيلية

35,52637,54739,69341,97444,398مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
49,47451,70354,01956,42558,920الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

5,3285,5945,8746,1686,476رواتب موظفي التسويق
19,31420,28021,29422,35823,476رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

4,2504,6755,1435,6576,222مصاريف البيع والتسويق
600660726799878قرطاسية
4,8004,8004,8004,8004,800إيجارات

00000أيجار أرض
2,7503,0253,3283,6604,026مصاريف أخرى

37,04239,03441,16443,44245,880مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
6,2356,2356,2356,2356,235اإلستهالك لإلصول الثابتة

240240240240240إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

43,51745,50947,63949,91752,355مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
5,9576,1946,3816,5086,566الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,0001,6721,312916480الفائدة على القرض
3,9574,5225,0685,5926,086الربح قبل الضريبة

9891,1301,2671,3981,521الضريبة على األرباح
2,9683,3913,8014,1944,564األرباح الصافية

%89%88%88%88%88نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
78,20281,44584,92088,64692,646نقطة التعادل (بالدينار)

%90%90%91%91%92نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,50010.00150أألبنية
025.000منشآت أخرى
10,5005.002,100معدات وأجهزة

10,0506.671,507األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

7,4353.002,478أخرى
6,235المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,2005240المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
6,0476,0470رأس المال العامل المطلوب

37,23217,23220,000إجمالي تكلفة المشروع
%54%46%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
E-Career Counselingارشاد وظيفي متكامل على االنترنت



الموقع المقترح
اليرموك، وادي السير

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
85,00089,25093,71398,398103,318المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
85,00089,25093,71398,398103,318المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
17,232حقوق الملكية

20,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

5,9229,12111,99314,50416,619الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
37,23290,92298,371105,705112,902119,937مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
29,985مجموع اإلستثمارات

12535,52637,54739,69341,97444,398التكاليف التشغيلية المباشرة
37,04239,03441,16443,44245,880إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,0001,6721,312916480الفائدة

1,200المصاريف التأسيسية  والخلو
9891,1301,2671,3981,521الضريبة

31,31075,55779,38483,43687,72992,278إجمالي التدفق النقدي الخارج
5,92215,36518,98822,26925,17327,659صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
3,2763,6043,9644,3604,796أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
3,2763,6043,9644,3604,796إجمالي دفعات سداد القرض

5,92212,08915,38418,30620,81322,862رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,9683,3913,8014,1944,564توزيعات األرباح

5,9229,12111,99314,50416,61918,298صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
E-Career Counselingارشاد وظيفي متكامل على االنترنت



الموقع المقترح
اليرموك، وادي السير

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
5,9229,12111,99314,50416,61918,298النقد

00000المدينون
125125125125125125المخزون

6,0479,24612,11814,62916,74418,423إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,500المباني

10,500األجهزة والمعدات
10,050األثاث والمعدات المكتبية

0السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

7,435أخرى
29,98529,98529,98529,98529,98529,985إجمالي األصول الثابتة
6,23512,47018,70524,94031,175اإلستهالك التراآمي

1,190-29,98523,75017,51511,2805,045القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,2009607204802400القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
37,23233,95630,35326,38922,02917,232مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
3,2763,6043,9644,3604,7960اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

3,2763,6043,9644,3604,7960مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

16,72413,1219,1574,79600رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
16,72413,1219,1574,79600مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
17,23217,23217,23217,23217,23217,232رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

0000األرباج المجمعة
00000الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

17,23217,23217,23217,23217,23217,232مجموع حقوق الملكية
37,23233,95630,35326,38922,02917,232مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %26.5%19.0%14.4%11.2%8.7معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%26.5%24.3%22.1%19.7%17.2معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.63.13.43.50.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 1.00.80.50.30.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
E-Career Counselingارشاد وظيفي متكامل على االنترنت



الموقع المقترح

اليرموك، وادي السير

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%37,23210تكاليف المشروع

/ اصحاب المشروع %17,23210مساهمة صاحب

%20,00012القروض

%75%53.7القرض الى التكاليف %

%25%46.3مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

2,9683,3913,8014,1944,564صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%5.9%5.7%5.4%5.1%4.7الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%26.5%19.0%14.4%11.2%8.7معدل العائد على اإلستثمار %

%26.5%24.3%22.1%19.7%17.2معدل العائد على حقوق الملكية %

2.63.13.43.50.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 1.00.80.50.30.0الديون

78,20281,44584,92088,64692,646نقطة التعادل (بالدينار)

ثالثا : المعايير المالية وتحليل الحساسية :

الحالة المعيار المالي
االساسية

زيادة 
تكاليف 

المشروع 
10%

زيادة 
تكاليف 

المشروع 
20%

تخفيض 
سعر البيع 

5%

تخفيض 
سعر البيع 

10%

زيادة 
تكاليف 
التشغيل 
10%

زيادة 
تكاليف 
التشغيل 
20%

NPV 35,821-6,717-12,142-22,38719,18915,9905,123صافي القيمة الحالية

IRR 6.0%0.7%16.6%24.2%27.6%31.5معدل العائد الداخلي%#NUM!

B/C 1.61.51.41.10.70.80.1القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

85,172

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

16.0%

22.0%
2.5

0.5

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

3,784
5.3%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

E-Career Counselingارشاد وظيفي متكامل على االنترنت

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف


