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 الهاتف المركز الهاتف المركز الهاتف المركز

٣٨٥٥٨٧٦/٠٥ الزرقــــاء ٦٢٣٦١٦٧/٠٢ المفـرق ٢٢٤١٠٤٨/٠٣ الطفيلـة   

 ٢٠٣٢٢٣٠/٠٣ العقبـة ٣٦١٠٥٦٣/٠٥ الرصيفــة ٦٤٢١٩٩٩/٠٢ عجلـون

٢١٣٢٥٥٨/٠٣ معـان ٤٧٨٥١٣٠/٠٦ اليرمــوك ٧٢٥٤٤٤١/٠٢ اربــد  

 ٢٣٥٤١٦١/٠٣ الكـرك ٥٨٢٥٥٠٣/٠٦ وادي السير ٦٣٤٠٢٣٣/٠٢ شجــر

 ٢٣٠٢٣٣٣/٠٣ غـور الصافـي ٣٥٧٣٥٤٤/٠٥ ديـر عــال ٧٣٨٥٦١٦/٠٢ الرمثـا

 ٣٢٥٢١٤٧/٠٥ مادبا ٣٥٥٩٠١٤/٠٥ ــطالسل ٣٨٣٤١٨٨/٠٥ االزرق الشمالـي

 ٢٠٤٧٣٠٢/٠٣ القويـرة ٥٣٧٠٤٥١/٠٦ عيـن الباشـا ٦٥٢٢٣٠٩/٠٢ دير ابي سعيد

  عمان- الطابق الخامس- عمارة الرياض سنتر- جبل عمان الدوار الثالث٤٦٤٧٦٦٤/٠٦:  فاكس٤٦٤٨٠٨٨/٠٦: اإلدارة العامة 

jo.com.jordan-admin@epc.Csu 

 
حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز اإلنتاجية

لب على مشاكل البطالة التي يعانيبهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغ      ) إرادة(
 .منها الشباب األردني

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

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
 هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـةإن

 .اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار
 

تقديم أيـةل) 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 

 . اثنان وعشرون مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
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 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 

 واإليرادات المتوقعةأسعار البيع  ٣-٣ 

    الدراسة الفنية٠٤

 المشروعأعمال تجهيز مقر  ١-٤ 

 التشغيل نموذج الخدمة وكلفة األجهزة واالثاث وبرامج ٢-٤ 

 القوى العاملة واألجور السنوية ٣-٤ 

 لخدمات المساعدة واجمع البيانات األولية والتدريب ٤-٤ 

 مواقع اإلنترنت المشابهة والرديفة ٥-٤ 

 الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٦-٤ 

    الدراسة المالية٠٥

 كلفة الموجودات الثابتة ١-٥ 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢-٥ 

 رأس المال العامل ٣-٥ 

 تكاليف التشغيل ٤-٥ 

 تكاليف المشروع ٥-٥ 

 وسائل التمويل  ٦-٥ 

 األسس والفرضيات المالية ٧-٥ 

 رات المالية ملخص المؤش ٨-٥ 

 المالحق المالية ٩-٥ 
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 ملخص المشروع - ١

 لشباب لموقع اإللكترونيال اسم المشروع

 عمان موقع المشروع

 خدمات معلومات ومشتريات منتجات المشروع

 فرداً 11 األيدي العاملة

 دينار ٤٩,١١٢ ياالستثمار الكل

 دينار ٥١,٣٤٧ NPVصافي القيمة الحالية 

 % ٣٧,١ IRRل العائد الداخلي معد

  B/C٢,٠ االستثماراتالقيمة الحالية لإليرادات إلى 

 واتسن ٣ Pay Back Period االستردادفترة 

 

ملخص المؤشرات المالية هي للحالة األساسية*   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لشبابلموقع االلكترونيال  
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  وصف المشروع١-٢
 

 عبد اهللا   ة خاصة بعد إطالق جاللة الملك      اإلقبال على استخدام التقنيات في المملكة يسير بخطى سريع         إن

مراكز تكنولوجيا المعلومـات وخدمـة المجتمـع        "  المرحلة الثانية من مشروع محطات المعرفة        الثاني

(  لتكنولوجيـا المعلومـات       عامل  مركز ١٠٠ك  لسيكون هنا   )٢٠٠٣(مع نهاية العام    و ".المحلي سابقاً 

تعتبر محافظة العاصمة عمان مـن المحافظـات ذات         مقابل  بال.  المملكة كافة أنحاء في  ) محطات المعرفة 

 حيـث يوجـد      وشريحة السكان ذو الـدخل المرتفـع       الشبابالميزة التنافسية في مجال الخدمات لجيل       

.  والمطـاعم واالنترنـت  تسلية الالمالبس و تهتم بكل جديد إضافة إلى اإلنفاق العالي في مجال         مجموعة

 .المملكة في مجال التجارة االلكترونية يفصل بعض جهود ٤ملحق رقم يبين 
 

 اإللكترونية وتقديم تذكير المواعيد والرسائل ات في تقديم خدم"الجيل اإللكتروني" مشروعتخصص يس

 توفير خدمة شراء الهدايا من قائمة المختارات إذ إن هذه إلى إضافةخدمة خيارات عن الهدية المثالية 

  .المنتجات مترابطة مع بعضها بعضا
 

هديتي "خدمة   و"إشتر لي"خدمة   و"الرسائل "و" تذكير المواعيد" ات خدمسيقوم المشروع بتقديم 

 . حسب التسلسل المنطقي لها" المثالية
 

 "          تذكير المواعيد" خدمة تقديم مشروع بشكل رئيسي في المرحلة االولى علىال يركز يقترح أن

يتوقع أن تجذب هذة الخدمة مشتركين .  السنة االولى عن طريق االشتراك السنوي في"الرسائل "و

 المواعيد وارسال رسائل مناسبات اجتماعية الى ركيذ خدمات تسيقدمحيث واسعاً عمرياً خليطاً يشكلون 

 . قائمة مختارة من االشخاص يتم تحديدهم من قبل المشترك

جاهزة او ادوات مساعدة   عدة خيارات للمشترك لتصميم رسالته عن طريق تصاميم المشروع سيقدم

ستشمل الرسالة اضافة .  صممت خصيصاً له ا التهئنة او التذكار انهمتلقيللتصميم بحيث يشعر معها 

 هذه المزايا ضرورية لنجاح المشروع إذ أن معظم .كليبام موسيقية وصور فيديو غالى التصاميم ان

ل الشباب تتضمن تقنيات تبادل الرسائل أجهزة الهاتف الخلوي الحالية و المنتشرة بشكل كبير بين جي

(SMS) مواعيد ، لكن المشروع المقترح سيوفر الصوت و الصورة و تصاميم جذابةلو التذكير با      

المقدمة. ٢
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في السنة االولى  المشروعموقع  سيقوم.  و إمكانية توزيع الرسائل إلى متلقين عديدين في نفس الوقت

 .وة للعمالء المحتملين والتوعية بالخدمةبتركيز جهوده التسويقية إليصال رسالته بق
 

بإضافة  المشروعموقع  سيقوم تصاميمالمن المشتركين واغناء قاعدة في السنة الثانية وبعد بناء قاعدة 

هذه الخدمة ستعنى بمساعدة المشتركين  . كذلك االشتراك السنوي عن طريق "هديتي المثالية"خدمة 

يمكن ان تشمل هذه المدخالت . على مدخالت يتم تغذيتها للبرنامج اًعلى اختيار الهدية المناسبة بناء

.  طبيعة المناسبة إلى إضافة وكذلك االهتمامات والنشاطات األكاديميةالتفاصيل االجتماعية أو المهنية أو 

 المناسبات بنشر قائمة بالهدايا التي يرغبون بها أصحاب قيام المشتركين من إمكانية ستقدمهذه الخدمة 

 . هذه الهدايا لصاحب المناسبةا المستهدفين والذين يمكن ان يقدمواألشخاص بقائمة المشروعويد وتز

 المشروعها سيقدم يمكنهم شراء الهدايا بأنفسهم أو عن طريق الخدمة الثالثة التي األشخاصهؤالء 

 ." لياشتر"وهي خدمة 
 

وكذلك  وتنمية والءهم واالحتفاظ بهم دةه المتزايئ متطلبات عماللتلبية "لي إشتر"خدمة المشروع  سيقدم

دخول محتمل لمنافسين جدد حيث يتوقع ان يزدهر سوق  وأي المشروعموقع إلبقاء مسافة آمنة بين 

هذه الخدمة ستركز بالدرجة االولى على هدايا متوفرة من .  في السنوات القادمةاإلقليميالمشروع 

 التميز المطلوب ولتجنب عملية الشراء هائعطاإل غير متوفرة محلياً أو نادرة أومصادر محدودة 

 .المباشر
 

مشروع خدمات متكاملة تراعي توقعات العمالء من حيث نوعية ومميزات الخدمة ال باختصار سيقدم

راعي ضرورة كفاءة عملياته ومميزات خدماته رغم عدم ي أن مشروعلللذلك ال بد . طريقة تقديمهاو

نفسه صورة مزود الخدمة مشروع ال سيعطي. مقترحة أو ندرتها محليا الخدمات اللالتوفر النسبي لبدائ

يعتمد عليها في التحليل الختيار الهدية  مصادر سيقدملك بأنه ذ كالمشروعمتاز يس. ذو المصادر الواسعة

 .المناسبة
 

 

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

مشروع بحيث ال الحالية والمستقبلية فال بد من ضبط سعر بيع خدمات المشروعمين لخدمات المستخد

االشتراك في احدى  يعتبر.يستجيب لحساسية العمالء السعرية وتشجيعهم على االستفادة من الخدمة

 .اشتراكا كامال للخدمتين "هديتي المثالية" او "تذكير المواعيد"خدمات 
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روع المستثمرين من قطاعات التجارة التقليدية أو من قطاعات التجارة يمكن أن يجذب هذا المش

لوجيا التجارة اإللكترونية واإلعالن حيث أن تكنوااللكترونية أو حتى المستثمرين من شركات الدعاية 

 . هذه تعتمد على تزاوج التجارة مع اإلنترنت واإلتصاالت بآفاق تسويقية وإعالمية وخدمية واسعة 
 

 ات وأهداف المشروع مبرر٢-٢
  

 ارتفاع عـدد سـكان   ٢٠٠٢أظهر التقرير اإلحصائي السنوي الصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة لعام          

 ٢,١مقارنة مـع    تقريباً   مليون نسمة    ٥,٣خالل ثالثة وعشرين عاما ليصل إلى       % ١٤٥المملكة بنسبة   

من عدد السكان يتركز    % ٣٨ أن إلىويشير التقرير كذلك    %. ٢,٨ بمعدل نمو    ١٩٧٩مليون نسمة لعام    

في محافظتي اربد والزرقاء والباقي في المحافظات التسع الباقيـة فيمـا            % ٢٤في محافظة العاصمة و     

 .من مجموع سكان المملكة% ٧٨يشكل سكان الحضر 
 

 الخفيفة والموسيقى كاألخبار إضافية خدماتعدة  على موقعه على شبكة االنترنت المشروع سيقدم

 بتسهيل االتصال بالصوت المشروع سيقوم كما . خيار العضوية المجانية لفترة محدودةوفرسيوغيرها و

بطريقة ٢٠٠٤مات في االردن في نهاية عام والصورة المباشر عبر االنترنت حالما تتوفر هذه الخد

  .(Video Conference)تسمح للمحتفلين بالمناسبة بالتواصل معاً بطريقة الفيديو 
 

عظم دول العالم العربي باستثناء الكويت واإلمارات في مجال استخدام االنترنت تسبق األردن م

 ماليين مستخدم أي ٨ بـ ٢٠٠٢والحاسوب حيث يقدر عدد مستخدمي االنترنت في العالم العربي لعام 

 يذكر أن.  من إجمالي السكان%٦,٧٥ة النسبمقارنة باألردن حيث تبلغ من إجمالي السكان % ٣,٢

 مليون عضو وهو ما ٢,١  بحوالي يقدر (Maktoob.Com) ع مكتوب دوت كوم العربي أعضاء موق

  .من إجمالي عدد مستخدمي خدمة االنترنت في العالم العربي% ٢٥يمثل تقريباً 

ازدهار التجارة اإللكترونية في المدى الطويل في السوق المحلي ربما يتطلب تغيراً ثقافياً حيث ال زالت 

 بالمقابل يقدر عدد مقاهي االنترنت ،االت الممكنة دون مستواها في األسواق األردنيةكثير من االستعم

 .  مقهى في منطقة اربد١٢٠ مقهى في عمان وحوالي ٣٠٠ يبحوال
 

. يتوقع أن تزدهر خدمات االنترنت المالية المساندة باالردن مع احتمال اعتماد تشريع التوقيع االلكتروني

ات االعتماد والسحب البنكي بفرد واحد من كل خمسة أفراد باألردن حيث تقبل  يقدر عدد حملة بطاقكما

 مليون ٩٠ تاجر بمعامالت تصل إلى ١١,٠٠٠بطاقات االعتماد والسحب باألردن من قبل ما يزيد عن 
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 من  شركات تزويد ٢٠٠٢ مليون دينار خارج األردن حسب بيانات عام ٣٢دينار داخل األردن و 

 .والسحببطاقات االعتماد 
 

  الموقع العام للمشروع٣-٢
 

 نظراً ألن عمان تشكل أحد ركائز الدائم المشروعموقع مناسباً لمقر موقعاً الغربية عمان  مناطق تعتبر

 لما توفره من البنية التحتية الالزمة من حيث سهولة االتصال مع مزودي  في األردن اإللكترونيةالتجارة

 .إضافة إلى الخدمات التكميلية والتسهيالت) (ISP Providersخدمة االنترنت 
 

 

         

 

 حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة ١-٣
 

 إلستحواذ شركات تقديم الخدمات عن طريق االنترنت لتقديم عروض بيع فريدة من نوعها تسعى

 ما يبحث عنه و هو  هو توفير قيمة مضافة أكبر للزبائن و التوجه حالياًًمن السوق  النصيب األكبر

 . للخدماتاختيارهمعند الزبائن 
 

بتقديم خدماته في مراحل متدرجة بشكل يتفق مع توقعات بيع الخدمة للفئات المستهدفة  المشروعبدأ يس

بالمقابل سينفرد المشروع بتقديم خدمات متكاملة وفريدة من نوعها للعمالء وهذا من أحد . ونمو الطلب

 والتي ال بد من المشروعمن الميزات الهامة لخدمات . ح المشروعشروط تسويق الخدمة وربما نجا

 :االنتباه لها ومراعاتها لالستجابة لتوقعات العمالء ما يلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 السوقدراسة.٣
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، تذكير المواعيد والرسائلمميزات خدمات  الوصف

 ”إشتر لي“، هديتي المثالية
Description 

 Features  وارسالها المناسباتبطاقات امكانية تصميم  المزايا االضافية

 Reliability هدية مناسباقتراح مع التذكير في الموعد  األداء المنشود 

 الديمومة 
الشخص وهداياه ميالد امكانية خزن تاريخ 

 ومواعيده
Durability 

 Serviceability التذكير والقائمة الهدفموعد امكانية تغيير  سهولة التعديل، التحديث 

 Aesthetics جذاباً للمشتركينوالوانه الموقع تصميم يكون ان  المظهر العام 

  Customization  المستهدفةان تالئم الخدمة الفئة العمرية الئمة الخدمة للعميل م

 User Friendly  استخدام الموقع بخبرة محدودةإمكانية  سهولة اإلستعمال 

  Guarantees تهم وخصوصياالمشتركينعدم اختراق قوائم  الضمانات والكفاالت 

 Product Range امكانية اختيار اكثر من هدية او هدايا متعددة تعدد مجال االختيار

 Delivery Lead Time ان يتم التحميل والتنزيل بفترة وجيزة معقولية فترة االنتظار 

 Dependable Delivery ان يتم شراء الهدية وتوريدها قبل المناسبة الخدمة في موعدها

  After Sales Service ان يتم ارسال تذكار للشخص المعني كل مناسبة ات ما بعد البيع خدم

 Hazards & Hygiene امكانية معرفة المرسل بدون التهرب أمان االستعمال 

  Price Sensitivity  قدرة عمالءهاتراعيت بطريقة اتسعير الخدم الحساسية السعرية 
 

 المدى القصير والبعيد للسوق قد تكون صعبة ألن استخدام الخدمة رغم أن التنبؤات الموثوقة على

 اال أن إحصائيات حجم السوق التقريبية عن سكان االردن والفئات العمرية حديث العهدااللكترونية 

نسب  مع اعتبار ينواعداد الطالب والمدارس والطلبة االردنيين اضافة الى جدول العاملومعدالت الزواج 

مفيدة إلستنتاج حجم السوق المحتمل حيث  كلها معطيات ية التي تمتلك حاسوب شخصياألسر األردن

 .تختلف رغبة كل شريحة في شراء الخدمة
 

 نسمة ٥,١٨٢,٠٠٠ حسب بيانات دائرة اإلحصاءات العامة حوالي ٢٠٠١بلغ عدد سكان األردن سنة 

 سنة ٦٤-١٥لفئة العمرية من ا% ٥٨من الفئة الناشئة دون الخامسة عشرة و% ٤٠منهم ما يقارب 

بالتالي فان القادرون نظريا من سكان األردن على استخدام االنترنت يبلغ %. ١٠بمعدل أمية يقترب من 

 ما األخرىوالفئة العمرية %) ١٥( سنة ١٥ إلى ١٠ تقريبا باعتبار الفئة العمرية ما بين ٣,٤٠٠,٠٠٠
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 يقدر عدد المشتركين بالخدمة األرضية  في قطاع االتصاالت األرضية والخلوية. سنة٦٤-١٥بين 

 . ٢٠٠١ مشترك لعام ١,٢٥٠,٠٠٠ مشترك أما الخدمة الخلوية فتقدر بـ ٨٦٦,٠٠٠بحوالي 
 

% ٢,٦ بـ ٢٠٠١بالنسبة لالنترنت يقدر عدد المشتركين الثابتين حسب بيانات دائرة اإلحصاءات لعام 

المشتركون عن طريق . اع الحكومي عائلة باستثناء قطاع األعمال والقط٢٣,٣٠٠أي ما يعادل 

 ٩ مشترك من خالل ٧٥,٠٠٠البطاقات تم تقديرهم عن طريق مبيعات شركات تزويد الخدمة بحوالي 

 . باألردن(ISP’s)مزودين للخدمة 
 

 عائلة باألردن لديها اتصال مع االنترنت بطريقة ١٥٢,٠٠٠بذلك يمكن افتراض أن هناك ما يقارب من 

 عدد مستخدمي االنترنت الفعليين )إنتاج(  الحاسوب والتكنولوجيا األردنيةجمعية  تقدر٠أو بأخرى

  يعتقد أنهً و،%١٠ بنسبة اختراق سنوية لسوق االنترنت هي مستخدم ٣٥٠,٠٠٠باألردن بحوالي 

 أن نسب األسر األردنية ٢٠٠١بيانات دائرة اإلحصاءات العامة لعام كما تظهر  .تقدير قريب من الواقع

 .سرة فرد لأل٥,٨ جهاز باعتبار معدل ٩٠,٠٠٠أي ما يعادل % ١٠ حاسوب شخصي هو التي تمتلك
 

بيانات دائرة اإلحصاءات العامة عن أعداد الطالب وحملة الشهادات األردنيين مفيدة لتقدير حصة تعتبر 

بيانات دائرة اإلحصاءات العامة عن كما ان . "الرسائل "و" تذكير المواعيد"السوق وخاصة لخدمتي 

يلقي ضوءا على حسب المجموعات الرئيسية للمهن والخاص ن في مؤسسات القطاع العام يالعامل

 . "إشتر لي"إجمالي السوق لخدمة
 

 عن توزيع الطالب في المملكة ٢٠٠١لعام دائرة اإلحصاءات العامة  التالي إحصاءات الجدول بيني

 :لمشروعلوبالتالي يوضح حجم السوق المتوقع بالنسبة 

 

 ٢٠٠١ الطالب والمدارس لسنة تفاصيل

 المراحل المدرسية
مجموع 

 المدارس
 مجموع الطالب

توقع 

 االستخدام

المستخدمون 

 المتوقعون

 0 %0 ٩٣,٥٥٤ ١,٢١٦ الحضانة

 0 %0 ١,١٩٠,٥٩٥ ٢,٧٥٤ اإلبتدائي واإلعدادي

 27.070 %20 ١٣٥,٣٥٠ ١,٠٩٣ الثانوي األكاديمي

 2.199 %5 ٤٣,٩٨٥ ٧٤ الثانوي المهني

 29.269 ١,٤٦٣,٤٨٤ ٥,١٣٧ المجموع
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 ٢٠٠١ / ٢٠٠٠ن بالكليات والجامعات االردنية والدارسون بالخارج للسنة الدراسية ي الملتحقونالطلبة االردني

 االناث الذكور المجموع توزيع الشهادات 
توقع 

االستخدام 

المستخدمون 

 المتوقعون 

 139 %0.5 ١٨٫٩٧٠ ٨٫٧٧٤ ٢٧٫٧٤٤ دبلوم متوسط
 2.373 %2 ٥٨٫٣٨٥ ٦٠٫٢٧٢ ١١٨٫٦٥٧ الوريوسبك

 12 %1 - - ١٫١٥٧ دبلوم عالي
 146 %2.5 - - ٥٫٨٤٤ ماجستير
 28 %5 - - ٥٦٣ دكتوراة

 885 %5 - - ١٧٫٦٩١ بكالوريوس خارج االردن
 1.150 %5 - - ٢٣٫٠٠٣ سات عليا خارج االردنادر

 4.73٣ المجموع
 

شروع عن طريق ارسال بطاقات تهنئة لعمالءها وخاصة  تلجأ بعض الشركات لخدمات المأنيمكن 

من خالل   الدينية وكذلك يمكن ان يلجأ موظفو هذه الشركات الستعمال هذه الخدمات داخلياًدباالعتيا

الجداول التالية تبين اعداد الموظفين في القطاعين العام والخاص . "الرسائل " و"تذكير المواعيد"خدمة 

 -:كما يلي  المؤسسات غير الحكومية دأعدا إجمالي إلى إضافة
 

 ٢٠٠٠ لعام ةمهنال ةالخاص حسب مجموعون في مؤسسات القطاع العام يجدول العامل

 المجموعات الرئيسية للمهن
العاملين 

 بالقطاع العام

العاملين 

بالقطاع 

 الخاص
 االجمالي

 33075 ٢٨,١٥٨ ٤,٩١٧  العليا والمديرون اإلدارةموظفو 

 115879 ٣٨,٣٤٦ ٧٧,٥٣٣ المتخصصون

 97173 ٤٦,٠٩٨ ٥١,٠٧٥ الفنيون والمتخصصون المساعدون

 82043 ٥٠,٣٠٦ ٣١,٧٣٧ الكتبة

 120263 ١١٦,٨٤٨ ٣,٤١٥ العاملون في الخدمات والباعة في المحالت واألسواق

 97986 ٨٤,٠٥١ ١٣,٩٣٥ العاملون في الحرف وما اليها من المهن

 53705 ٣٨,٢٠٩ ١٥,٤٩٦ مشغلو اآلالت ومجموعها

 101779 ٥٧,٥٩٤ ٤٤,١٨٥ المهن األولية

 ٢٤٢,٢٩٣٤٥٩,٦١٠701903العمالة االجمالية



 
 

11 

 فئات الموظفين بالشركات

حسب بيانات دائرة اإلحصاءات 

 ٢٠٠٠لعام 

الشركات 

الصناعية 

واالنشاء 

 والتعدين

الشركات 

 التجارية

 الشركات 

الخدمية 

 والسياحية

اجمالي اعداد 

 المؤسسات

 123218 40301 63911 19006 ١٠وظفين أقل من معدد 
 3391 2074 148 1169 ٢٠ و١٠موظفين بين عدد 

 1099 388 34 ٥٠677 وأقل من ٢٠أكثر من 
 586 292 17 277  موظف فاكثر50

 128294 43055 64110 21129 اجمالي اعداد المؤسسات
 
 

عدة البيانات وسيكون جل اهتمامه التعريف في السنة االولى بتركيز جهوده لبناء قا المشروع سيقوم

هدف يس. "الرسائل " و"تذكير المواعيد" اتلخدمباسمه واكتساب سمعة جيدة في السوق المحلي 

 . مشترك في السنة االولى٢,٣٠٠حوالي   الحصول على إلىالمشروع
 

 المشروعموقع  ومسيق في السوق وبناء قاعدة البيانات المشروعفي السنة الثانية وبعد استقرار اسم 

 إحدى المشترك فيحيث ان   والتي تستهدف نفس الشريحة السابقة"هديتي المثالية"بتقديم خدمة 

في موقع مناسب  المشروعكون يس ، كذلك األخرىالخدمتين سيحصل على اشتراك مجاني في الخدمة 

 والسوق في دول  بتصميم اكبر لالستحواذ على حصة اكبر من السوق المحلي"إشتر لي"لدخول خدمة 

في السنة  من مختلف المشتركينعميل  ١,٠٠٠   حوالي"إشتر لي"يتوقع أن تستقطب خدمة . الجوار

  .ة بالمعدل سنوياتطلب أربعة لكل منهم الثانية
 

تعتبر جديدة نسبيا بالنسبة  المشروعمع مراعاة حجم السوق المتاح ومالحظة أن خدمة  بالتالي

من المتوقع إن يخدم المشروع عددا متزايدا من الزبائن خالل خطة هم فإنه للمستخدمين المحتملين وغير

الخدمات  عددويمكن تقدير العمالء المحتملين السنوات الخمس عند إدخال خدمات إضافية و بالتالي 

 -:سنوياً كما يلي% ١٠معدل نمو  المباعة في السنة باعتبار
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  التراكمي نوية المباعةاعداد المشتركين التراكمي وعدد الخدمات الس

 السنة الخامسةالسنة الرابعة السنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة االولى الخدمة

 ٢,٧٩٦ ٢,٦٦٣ ٢,٥٣٦ ٢,٤١٥ ٢,٣٠٠تذكير المواعيد والرسائل
 ١,١٥٨ ١,١٠٣ ١,٠٥٠ 1000 -)لكل سنة ("إشتر لي"

 

السنوية في مستخدمي اإلنترنيت علما بان نسبة الزيادة ، و في هذه الخدمات للنم% ٥تم افتراض نسبة 

  .%١٠ تقدر ب
 

  المنافسة والتسويق٢-٣
 

إما إنها غير من خارج االردن  لمشروعإن نوعية الخدمة المقدمة حالياً في بعض المشاريع المشابهة ل

 خدمات كثيرة افتقادهاالئمة من حيث و أنها غير مالخدمات أ على تكامل شموليتهاكافية من حيث عدم 

حيث يشكل تغييرا في  لمشروعلهذا تأتي الحاجة ل  ،  التركيز الالزم لمثل هذا النشاطو بالتالي غياب

بالمعرفة مشروع ليمكن ل. أسلوب تقديم الخدمة من حيث شموليتها وتميزها عما هو موجود حالياً

 .الفردية منها أو المؤسسيةالمتجمعة توسيع قاعدة العمالء الموجودة سواء 
 

 الحاجة إلى فترة زمنية لجمع وتراكم " لياشتر" و"هديتي المثالية"من أسباب تأخير تقديم خدمات 

 المساندة إضافة إلى الحاجة لتنمية والء موردي الهداياالتدرج في بناء الروابط مع و البيانات 

 .ا القابلية إلستخدام الخدمة وخلق وتحضير قطاعات مستهلكة للخدمة أو لديهالمشتركين
 

 لللسوق هو احتمامحتملين رغم عدم وجود المنافسة التجارية للخدمة إال أن احتمال دخول منافسين 

راعي ي وبذلك ال بد أن مشروع والتسويق هي العمليات األساسية للالمشروعالعمليات داخل . وارد بقوة

طورات التكنولوجية في مجال المشروع بحيث تواكب العمليات واإللمام بالته  ضرورة كفاءة هذالمشروع

 .آخر المستجدات
 

من االهتمام بالناحية التسويقية والتوعية بالخدمة ومالئمة طريقة تقديم  المشروعموقع للذلك ال بد 

من خالل معارض المعلوماتية باألردن أو من  المشروعموقع يمكن الترويج ل. الخدمة للبيئة المحلية

 . البريدية أو حتى القيام بزيارات شخصية لمستخدمين محتملينخالل النشرات
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يتوقع أن يشكل عمالء الخدمة خليطاً عمرياً ومهنياً واسعاً أغلبهم ممن سيستخدم الخدمة ألول مرة 

يتوقع خالل سنوات وجيزة أن تتطور خدمات . من االهتمام بتنمية والء العمالء لمشروعلوبذلك ال بد 

 أن تنتقل خدمات المشروع بسهولة إلى مناطق أخرى بالمملكة لتالئم البيئة المحلية ومشابهه محلياً أ

 . خيارات أخرى المشروع وبالتالي سيصبح لعمالء بصورة أكبر
 

  المتوقعة واإليرادات البيعأسعار ٣-٣
 

 االلكتروني لسمعة محلية مسؤولة سيجذب إليه أعضاء كثيرين سيساهمون في المشروعاكتساب موقع 

 .تغطية جزء من تكاليف المشروع التشغيلية

 بأسعار (Value Service)نطلق من مبدأ توفير خدمة قيمة ي ورسالته التسويقية سالمشروعشعار 

 . ةسوق الخدمة المقترحة باألردن يمكن وصفه بأنه في مرحلة ابتدائية بامكانات نمو جيد. تنافسية

الذين يقبلون على كل جديد وبالتالي فإن و الشباب لرواد عادة من اهم ن لهذه الخدمة والعمالء المتوقع

 .يأخذ هذه المعطيات باإلعتبار تسعيرها  بهامش يتوجبالخدمة 
 

 في دول أخرى إضـافة إلـى        مشابهة الخدمة باالعتماد على أسعار السوق لمنتجات        بيعتم تقدير أسعار    

ن من الممكن أن تزداد األسعار لبعض       توقع المشتركين المحتملين من حيث السعر المناسب للعضوية لك        

 .  الخدمات الخاصة
 

نظراً لطبيعة المشروع والخدمة المقدمة فإن سعر الخدمة يمكن تعديله واالستفادة من هامش أرباح جيد               

تـذكير  "يقترح أن يتم تسعير خدمـة       . لتغطية التكاليف المباشرة وغير المباشرة إضافة إلى ربح معقول        

هذا السعر يعتبـر    .  واحد شتراك سنوي با دينار   ٤٠بـ   "هديتي المثالية "خدمة   و "لالرسائ " و "المواعيد

 .  المستقبليةالمشروع السوق وخلق قطاع من المستخدمين لخدمات الختراقمناسباً 
 

 ال بد من ضبط معدل سعر البيع بهامش ضيق بحيث يستجيب لتوقعات العمالء              "إشتر لي "بالنسبة لخدمة   

 كـل   عـن    عمولة   نانير د ٥على االستفادة من الخدمة وبالتالي يمكن تسعيرها بـ         السعرية وتشجيعهم   

  .)ة بالمعدلسنويشراء  اتطلب ألربعة دينار 20 (طلب شراء
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مع انطالق المشروع و ازدياد عدد المشتركين يقترح أن تتضمن اإلستراتيجية التسويقية لـه عروضـاً                

ذين يطلبـون عـدداً مرتفعـاً مـن         لل و كذلك خصومات     مثل الحصول على خصم عند الدفع لسنة مقدماً       

 اإلفتراضية للخـدمات   يمكن تلخيص األسعار     .  هدايا إضافية و ما أشبه     الخدمات و ذلك لتنمية والئهم و     

 : المقترحة خالل الخمس سنوات كما يلي
 

 أسعار الخدمة المقترحة

 السنة الخامسةابعةالسنة الر السنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة االولى الخدمة

 ٤٠ ٤٠ ٤٠ ٤٠ ٤٠اياهدالوالمواعيد 
 ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٠ "إشتر لي"

 

اإليراد السنوي خالل خمس سنوات باعتبار تتابع تقديم خدمات ناجحة حتى           / وبالتالي تم تقدير المبيعات     

 -:ما يليالتوصل إلى قدرة خدمية ثابتة باالعتماد على األسعار السابقة وحجم الخدمات المتوقع ك
 

 )دينار( اإليراد السنوي للخدمات 

 السنة الخامسةالسنة الرابعة السنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة االولى الخدمة

 ١٠١,٤٣٠١٠٦,٥٠١١١٨,٨٢٦ ٩٦,٦٠٠ ٩٢,٠٠٠والهداياالمواعيد 
 ٢٣,١٥٢ ٢٢,٠٥٠ ٢١,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٠ "إشتر لي"

 ١١٦,٦٠٠١٢٢,٤٣٠١٢٨,٥٥١١٣٤,٩٨٠ ٩٢,٠٠٠ المجموع
 

 يصل عمر المشروع لعشر سنوات شريطة االستمرار في إدخال تقنيات جديدة وتعديل وتطوير أنيمكن 

وبوجود طرق ذكية تفاعلية  قد تتغير التكنولوجيا مستقبال بوجود قدرات .الخدمات بشكل مستمر

 يلقي ٣ ملحق رقم .عدة البيانات قا هوسااألسوالدخول السلكيا الى االنترنت لكن رجاع المعلومات تالس

 .ضوءاً على بعض التطورات المتسارعة في عالم االنترنت واالتصاالت

 

 

 

 



 
 

15 

 

 
 

  أعمال تجهيز المقر١-٤
  

 ، ويعتقد ان منطقتي شمال وغرب عمان هي األنسب ٢ م٢٨٠تقدر احتياجات المشروع من األبنية ب 

وب ضمن أبنية تجارية ويقدر أن يبلغ بدل اإليجار تم افتراض استئجار البناء المطل. إلقامة المشروع

هذا كما افترض ان البناء .  دينار وفقا لألسعار السائدة في السوق٩,٨٤٠السنوي لبناء المشروع 

 .  دينار٢,٨٠٠، قدرت كلفتتها ب )انشائية وديكورات(بحاجة لبعض التعديالت 

 

 يلالتشغ نموذج الخدمة وكلفة األجهزة واالثاث وبرامج ٢-٤
 

بخليط من نشاطات (B-Web Models) تأتي نماذج وأنظمة األنشطة التجارية على شبكة الويب 

 قائمة مفصلة لنماذج أنظمة ٢يقدم الملحق . التجارة القديمة والجديدة بدون فواصل واضحة أحيانا

 .  التجارة اإللكترونية
 

وساطة المعلومات أن تتبنى  المشروعموقع من نماذج التجارة االلكترونية المتعددة يقترح ل

)Infomediary Model( نموذج  و"هديتي المثالية"خدمة   و"الرسائل " و"تذكير المواعيد" لخدمة

 يقترح أن تتضمن مهمات الطاقم الفني  " .إشتر لي" لخدمة )Aggregator Model(تجميع المنتجات  

 .لنشاط المشروع للمشروع تقييم هذه النماذج و اختيار العناصر المالئمة منها 
 

تكلفة التجهيزات واألجهزة األساسية مع ، كما أن  الى محرك بحث وعدة اجهزة سيحتاج المشروع

خذ بعين االعتبار النمو الطبيعي للعمالء اضافة الى الخدمات المستقبلية أالتركيب والتشغيل واالختبار ت

علماً أنه تم تحديد فترة اإلستهالك ( دون افتراض زيادة في األصول الثابتة خالل فترة الخمس سنوات

لهذه األجهزة بخمس سنوات فقط من باب التحفظ و مراعاة للتطورات التكنولوجية السريعة في هذا 

 -:الجدول التالي يبين األجهزة الالزمة لنشاط المشروع). المجال

 

 

 

 

 الدراسة الفنية. ٤
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 اردين/التكلفة العدد.)أ.د(تكلفة الوحدة أجهزة الحاسوب واألجهزة المكتبية
 ٧٢٠٠ ٩ ٨٠٠ (PC’s)أجهزة حاسوب 

 ٢٠٠٠ ١ ٢٠٠٠ (Server) ة خادم الشبكجهاز
 ٨٠٠ ١ ٨٠٠ )Hub/Switch(موزع الشبكة 

 ١٠٠٠ 1 مقطوع  (Network)تمديدات كهربائية خاصة 

 ١١٠٠٠ )دينار( المجموع 
 دينار/التكلفة العدد.)أ.د(تكلفة الوحدة  االثاث واألجهزة المكتبية

 ٤٠٠ ١ ٤٠٠ (Laser Printer)ر طابعة ليز
 ٢٠٠ ١ ٢٠٠ (Scanner)ماسحة ضوئية 

 ١٥٠٠ ١ ١٥٠٠ (Photo Copier)وثائق تصوير ماكنة
 ١٠٠٠ ١ مقطوع (Tel. System)نظام اتصاالت تلفوني 

 ٣٠٠ ١ ٣٠٠ (Plain Paper)جهاز فاكس ورق عادي 
 ٨٠٠٠  مقطوع )٢م(األثاث المكتبي 
 ٣٥٠٠ 1 مقطوع آرمة أعمال ديكور و

 ١٤٩٠٠ )دينار(المجموع
 
 

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

البرمجيات الضرورية للمشروع ويشتمل على العدد المسموح من تراخيص اإلستخدام إضافة إلى تنزيل 

 .وات وتعتبر في التحليل المالي ضمن االصول سن٣يتم استهالك البرمجيات خالل . البرامج واالختبار
 

 

 التكلفةالعدد البرنامج للرخصة  تكلفة المشروع البرنامج

 ١٠٣٥ ٩ )للمستخدم (١١٥ مايكروسوفت(Windows XP) برنامج ويندوز
 ٢٧٠٠ ٩ )للمستخدم (٣٠٠ مايكروسوفت( Office XP)برنامج أوفيس 

 ٥٠٠ ١ ) عمالء٥/خادم (٥٠٠ كروسوفتماي(Server 2000)برنامج خادم ويندوز
 900 1)للخادم (٩٠٠ مايكروسوفتSQL-Serverبرنامج خادم بيانات

 1300 1  للنظام١,٣٠٠ Verisign (P. Gateway)برنامج استقبال الدفعات 
 ٦٤٣٥ )دينار(المجموع 



 
 

17 

  القوى العاملة واألجور السنوية٣-٤
  -: زمة للمشروع والرواتب لهم بما في ذلك العالوات والمزايايبين الجدول التالي اإلدارة والعمالة الال

 

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

 3.000 ١٢٥٠محاسب ومشتريات/ إداري 
 ١٫٨٠٠ ١١٥٠سكرتيرة واستقبال

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

 7.200 ١٦٠٠فني صيانة أجهزة وشبكات
 6.000 ١٥٠٠أبحاث وتطوير/ مستشار معلوماتية

 ١٫٨٠٠ ١١٥٠إدخال بيانات وتحديث
 ٤٫٨٠٠ ١٤٠٠ مصمم 

 اإلجمالي السنوي شهريالراتب ال العددتكاليف موظفو المبيعات والتسويق
 ٧٫٢٠٠ ١٦٠٠عالقات عامة/مدير تسويق ومبيعات

 ٤٫٨٠٠ ٢٢٠٠عامة.ع/موظف تسويق ومبيعات
 

  .%١١ ونسبتها  حصة المؤسسة من الضمان االجتماعييضاف إلى إجمالي الرواتب أعاله
 

 جمع البيانات األولية والتدريب والخدمات التشغيلية المساعدة ٤-٤
 

 لبناء قاعدة المعلومات عن الشركات وقواعد البيانات العالمية  أولية لمشروع عملية جمع بياناتيتطلب ا

 ٨٠٠بـ ال تتوفر في هذه المرحلة المعلومات التفصيلية لتكلفة جمع البيانات لكن تم تقديرها . للتوظيف

 . تكاليف ما قبل التشغيلإلى إضافتها وتمت دينار
 

 )تجارب تقديم الخدمةو كذلك  (مشروع يتطلب المشروع كذلك تطوير موقع االنترنت ونموذج الخدمة لل

بالنسبة لتطوير .  تكاليف ما قبل التشغيلإلى أيضا إضافته دينار وتمت ٢٫٠٠٠حيث تم تقديره بـ 

دمات ذاتياً دون  للقيام بتطوير برامج الخالمشروع الالحقة فسيتم االعتماد على موظفي المشروعخدمات 

تكلفة تحديث برامج الحاسوب .  التعاقد لتطوير تلك الخدمات من الباطنأو مؤقتين نيأخصائيتوظيف 

 . من تكاليف التشغيل السنويةاً دينار سنويا وتم اعتبارها جزء١,٢٠٠وحقوق االستخدام تم تقديرها ب 
 

 دينار، وكذلك تدريب ٨٠٠م تقديره بـ إدخال البيانات، تويلزم التدريب على نظام العمليات الداخلي 

 ١٫٢٠٠ ومجالها إلى العمالء المستهدفين حيث تم تقديره بـ المشروعمسئولي التسويق إليصال رسالة 
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الخدمات الضرورية قتقدر بمبلغ أما  . إلى تكاليف ما قبل التشغيله تمت إضافة التدريب بانواع.دينار

  .قود دينار وتغطي الماء والكهرباء والو١,٥٠٠

  مواقع اإلنترنت المشابهه والرديفة٥-٤
إلعطاء صورة أوضح لإلتصال معها أو التعلم منها وتم اختيار مواقع شركات وهيئات االنترنت التالية 

 : المقترحة كما يليالمشروعلعمل وخدمات 
 

 Web Site وصف موقع االنترنت

 www.Amazon.com  أخرىوأشياءالموقع الرئيسي لتسوق الكتب 

 www.arabia.com  والترفيه العربياألخبارموقع 

 www.cdw.com  أخرىوأشياء لإللكترونياتموقع تسوق عالمي 

 www.cheaptickets.com  زهيدةاربأسعموقع يختص ببيع مقاعد الطائرات الشاغرة 

 /www.city.net/regions األوسطدليل السياح في منطقة الشرق 

 www.deja.com موقع شهادات وتوصيات المستهلكين لمختلف المنتجات

www.emailmarketingnews.co إعالن وتسويق من خالل الرسائل االلكترونية
m 

-www.global أفكار تسويقية وخدمات على االنترنت
entrepreneurs.com 

 www.etetra.com نتموقع يستفيد من امكانات االتصاالت الصوتية على االنتر

 www.onetravel.com حجوزات سياحية سريعة

 www.abt-travel.com اتحاد المسافرين الدولي

 www.theKnot.com موقع دولي لترتيبات الزواج وقضاء شهر العسل

 www.tourism.jo  للزيارةوأماكن الفيزا إجراءات عن باألردنموقع سياحي 

 www.netat.com األسعارموقع للطالب يختص بترتيب االجازات حول العالم بأقل 

 www.velomail.com  لغة عالميةألربعينئل الكترونية مجانية موقع ترجمة رسا

 www.verisign.com موقع عالمي لبيع االلكترونيات وبرامج الكمبيوتر ومتعلقاتها

   www.webcmo.com معلومات تسويقية لفئات استهالك محددة ومجزئة

 www.zaffeh.com  للتعارف وترتيبات الزواجاإلماراتموقع عربي جديد من 

 www.netpets.com موقع تسويق مستلزمات الحيوانات على االنترنت

 www.art.net باألعمال للمشاركة نوالموسيقييموقع عالمي للفنانين والكتاب 

 www.audiobooks.com نشر كتب صوتي على االنترنت

 www.historychannel.com/today موقع حدث في مثل هذا اليوم

 www.laughter.com  من خالل مواقف معينةاإلضحاكموقع يختص بتقديم خدمة 

 www.clicktv.com موقع قنوات التلفزيون على االنترنت

 www.cybertown.com  موقع الترفيه االفتراضي

 www.liszt.com موقع البحث عن قوائم عناوين معينة



 
 

19 

  الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع٦-٤
 

. تطلب وقتا طويالين تسجيل وترخيص المشروع ال فامشروعً  تجارياً بالدرجة األولى وبالتالي اليعتبر 

ومقره الدائم وعقد  (Web Site) االلكتروني المشروعيمكن أن يبدأ المشروع حال تجهيز موقع 

  .االتفاقات مع الموردين 
 

يبين الجدول التالي تسلسل مراحل المشروع حسب الجدول . هرشأ ٦يحتاج المشروع المنوي إقامته إلى 

 -:التالي
  

لفترةا ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ لوصفا   

، استئجار المكتب وتجهيزةالمشروعتسجيل  ١      
  و التدريبالتوظيف وشراء األجهزة وبرامج الحاسوب ٣      
والموقع وجمع البياناتالخدمةتطوير نموذج ٢      
االختبار االبتدائي للمنتجات والخدمات واإلطالق ١      

 

 

 

 

 

 

 ودات الثابتة كلفة الموج١-٥
 

 دينار/ التكاليف البند
 2.800 والديكوراتاألعمال اإلنشائية 
 ١١٫٠٠٠ أجهزة الحاسوب 

 ١٤٫٩٠٠ األثاث واألجهزة المكتبية
 ٦٫٤٣٥ برامج تشغيل

 500 تأمينات مستردة 
 ٣٥٫٦٣٥ المجموع

 

 

 

الدراسة المالية.٥
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  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٢-٥
 

 : دينار كما هو مبين في الجدول التالي٦,٠٠٠لتشغيل بمبلغ تقدر مصاريف التأسيس وما قبل ا
 

 دينار / التكاليف اإلجمالية  ملخص مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 200رسوم تسجيل وترخيص
 1.000 الدراسات و مصاريف متفرقة

 ٨٠٠ جمع البيانات االولية لبناء قاعدة المعلومات
 ٢٫٠٠٠ )تجارب تقديم الخدمة (+مشروعوذج الخدمة للتصميم وتطوير موقع االنترنت ونم

 ٨٠٠ التدريب على نظام العمليات الداخلي وإدخال البيانات
 ١٫٢٠٠ تدريب مسئولي التسويق

 ٦٫٠٠٠ )دينار(المجموع
 

 

  رأس المال العامل٣-٥
 

 ٧,٤٧٧  البند تبلغ قيمة هذا. لمدة شهرتشغيلية ة  على أساس دور راس المال العاملاحتسابتم 

 . دينار
 

 تكاليف التشغيل ٤-٥

 

 البند دينار/التكاليف

 تحديث برامج الحاسوب وحقوق االستخدام ١٫٢٠٠
وأجوررواتب ٦٤٫٦٠٢

الضروريةلخدماتا ١٫٥٠٠

 ايجارات ٩٫٨٤٠
 تسويقالدعاية وال ٤٫٨٠٠
 اخرىتشغيلية ٧٫٧٨٦
المجموع ٨٩٫٧٢٨
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  مشروعال تكاليف ٥-٥
 
 

 دينار/ الكلفة ندالب

 ٣٥٫٦٣٥ كلفة الموجودات الثابتة
 ٦٫٠٠٠ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 ٧٫٤٧٧ رأس المال العامل 
 ٤٩٫١١٢ المجموع

 

   التمويلوسائل ٦-٥
 

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

من % ٥١ دينار يمثل ٢٥,٠٠٠تبلغ قيمة القرض . لمشروعلية لألصول الثابتة التكاليف اإلستثمار

يسدد على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي اجمالي تكاليف المشروع و

 . يبدأ التسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح%. ١٠
 

 الفرضيات المالية األسس و٧ -٥
 

 -:تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنوات وذلك باإلعتماد على األسس والفرضيات التالية
 

مشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج  و المشروع  أن مبيعاتافتراضتم 

 .ستكون نقدية

 . بشكل متفق مع الزيادة المفترضة لإليرادات أن المصاريف التشغيلية السنوية تزدادافتراضتم 

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

 .من األرباح الصافية% ٢٥بواقع احتسبت ضريبة الدخل 

 %.١٢ صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره احتسابتم 
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 والكشوف الماليةملخص المؤشرات  ٨-٥
 

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

كذلك تشير التدفقات النقدية أن المشروع قادر على الوفاء بالتزاماته . ربحاً صافياً حتى السنة الخامسة

 .المالية وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعات

 

والتي تبين ما . ئر، التدفق النقدي، الميزانية التقديريةمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسا

 :يلي

يحقق ربحاً  دينار في السنة األولى ثم ٨,٢٨١يوقع المشروع خسارة قيمتها يتوقع أن  -

 دينار في السنة ١٤,٥٣٨ للتشغيل و الثانية دينار في السنة ٩,٥٥١صافياً يتراوح بين 

 .الخامسة

تبلغ قيمة .  بما فيهم صاحب المشروعاوظف عشر مألحدسيوفر المشروع فرص عمل  -

 دينار في السنة األولى ترتفع إلى ٦٤,٦٠٢الرواتب واألجور التي ستدفع لهم 

  دينار في السنة الخامسة٧٨,٥٢٤

في السنة % ٣٢,٦ و الثانيةفي السنة % ٢٥,٢تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين  -

 %.٣٢,٦و % ٤٤,٣ حقوق الملكية بين الخامسة للتشغيل التجاري، ونسبة العائد على

 %٣٧,١يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

  دينار٥١,٣٤٧ NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 ٢تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى اإلستثمار  -

 ٠ سنوات٣تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

يف التشغيل أو تخفيض أسعار البيع بنسبة في حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكال -

يبقى المشروع مجدياً وتبقى المعايير المالية أعلى من % ٢٠و % ١٠تتراوح ما بين 

رتفاع إلالحد األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع، إال أن المشروع يعتبر حساساً 

 .وينبغي مراعاة ذلك% ٢٠تكاليف التشغيل بنسبة 
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 باح والخسائرحساب األر .١

 التدفق النقدي بيان  .٢

  التقديريةةالميزاني .٣

 .ملخص االستنتاجات والمعايير المالية .٤
 

 

المالحق المالية ٩-٥



موقع اجليل االلكتروينالرموز املستخدمة يف  – ١ملحق رقم   
 

1 

 الوصف الرمز
ICT  ألمعلوماتية والتكنولوجيا واالتصاالت
INT@J جمعية المعلوماتية والتكنولوجيا األردنية 
Reach Report لوجيا المعلوماتية واالتصاالتاستراتيجية األردن وخطة العمل لنشر البرمجة وتكنو 
B-Web (Model)  نماذج التجارة من خالل االنترنت
E-Commerce  التجارة من خالل االنترنت
E-Business  الداخلية االلكترونيةالمشروععمليات  
Dot Com's  تعبير يستخدم لشركات االنترنت
ISP  مزودي خدمة االنترنت
IP Address نترنت واالتصال بين الشبكاتنظام عنونة اال 
Router  محول البيانات من الشبكة الداخلية لشبكة االنترنت 
LAN الداخليةالمشروعشبكة 
WAN  شبكة العالم الخارجي
Modem  جهاز تحويل إشارة االنالوج إلى ديجتال لالتصال باالنترنت 
Hub/ Switch  جهاز يقوم بتحويل وتقوية اإلشارة بالشبكة 
Load Balancer  المشروعلزائري موقع(موزع أحمال(  
SDL كيلوبايت بالثانية مع عناوين ثابتة٥١٢خط انترنت متماثل بقدرة  
ADSL كيلوبايت بالثانية بدون عناوين ثابتة٥١٢/١٢٨خط انترنت غير متماثل  
E1 (T1)  ميغا بايت بالثانية مع عناوين ثابتة٢خط انترنت بقدرة 
Payment Gateway  برنامج يستخدم كبوابة الستقبال الدفع االلكتروني 
ISA  تطبيق برنامج حماية ألعمال االنترنت 
FW المشروعحائط ناري يستخدم لمنع التسلل غير المرغوب به لموقع 
Client / Server تعبير اصطالحي يستخدم فيه العميل لتمثيل طالب الخدمة والخادم لتلبية الخدمة 
SQL Server  خادم لغة البحث التسلسلي
OS نظام التشغيل الحاسوب مثل برنامج النوافذ، لينوكس، نوفل 
Open Sources برامج مجانية متوفرة عن طريق االنترنت توصف بالمصادر المفتوحة 
RAM ذاكرة الحاسوب السريعة
CPU  الجزء الخاص بمعالجة المعلومات بالحاسوب 
USB Port  لة التسلسلية العالمية لجهاز الحاسوبقناة الوص 
V in / V out  قناة الفيديو الداخل والخارج
Receiver Card  كرت الستقبال إشارة الديجيتال بالحاسوب 
Hard Disk  اسطوانة تخزين المعلومات في الحاسوب 
Multi Media  تعبير يستخدم لوصف القدرة الصوتية والمرئية للحاسوب 
VC والمؤتمرات عبر كاميرة الفيديو المتصلة باالنترنتاالتصال 
DB قاعدة بيانات
ERP  المشروعبرنامج نظام إدارة مصادر
CRM  برنامج نظام إدارة العمالء
JIT  توريد مدخالت اإلنتاج عند بدء تصنيعها أو قبل فترة وجيزة 
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هذا النموذج يقوم بكل العمليات الالزمة . لعمليات الشراء يستخدم االنترنت (Transaction Intermediary)نموذج الوساطة 

 مشروعمن األمثلة على هذا النموذج موقع . من البحث عن البضائع إلى المقارنة بين البضائع المختلفة واستقبال طلبات الشراء

 . (.ebay.com )أي باي 
 

لبيع والتسويق وتقديم الخدمة إلى العمالء عن طريق  يستخدم االنترنت لتدعيم ا(Channel Mastery)نموذج القناة اإلضافية 

تقديمها من االنترنت إضافة إلى القنوات التقليدية، األمثلة على هذا النموذج كثيرة حيث تلجأ كثير من الشركات لتدعيم عملياتها 

 .بقنوات إضافية
 

دل بين أطراف العالقة في السلسة أكثر  يستخدم االنترنت لجعل التبا(Supply Chain Model)نموذج تنظيم سلسة التزويد 

 أن يقوم بإعادة قولبة جيمكن لهذا النموذ. (mckeeson.com) مشروعمن األمثلة على هذا النموذج موقع . فعالية وتنظيماً

(Reconfiguration) من .  مستقبالً بحيث يتم االستغناء عن القنوات التقليدية من بيع وتوزيع وخدماتالمشروع عمليات

 .(compak.com) ك كوم بامشروع على الشركات التي استغنت عن القنوات التقليدية مثلةاأل
 

عادة تكون .  يقوم بإدارة العمالء والموردين لتقديم منتجات عالية القيمة للمستهلك(Value Chain)نموذج سلسلة المنفعة 

نترنت في هذا النظام عن طريق التنسيق بين يتم استخدام اال. المنتجات أو الخدمات المقدمة مفصلة لكل عميل على حدي

 المشروعتقوم .  المنتج للمستهلكسيقدم التي المشروع والتي تقوم به هالموردين من حيث تصميم المنتج وموعد التوريد وغير

على الشركات من األمثلة . تلك بعمليات إضافية على األجزاء التي يتم توريدها إما من حيث التجميع أو إضافة أجزاء خاصة بهم

 .(Cisco Systems) سيسكو لألنظمة مشروع و(Dell Computers) دل للحاسوب مشروعالتي تلجأ لهذا النظام 

 يتعامل مع تبادالت معقدة بين البائعين والمشترين بما في ذلك (Market Place Model)نموذج السوق االلكتروني التبادلي 

من األهمية بمكان لهذا النموذج أن يتم تحديث األسعار بصفة . توفيق والتفاوض مع إمكانية لل(Matching)المالئمة بينهم 

 E-Bay) وتبويب أي بي (Yahoo) ومن األمثلة على هذا النموذج شركات يا ه. دورية من خالل قاعدة المعلومات

Classified)برايس الين مشروع، و Price Line. 
 

يسمح هذا . يستخدم االنترنت لجعل البحث عن المعلومات سهالً وأقل كلفة (Infomeadiry Model)نموذج وساطة المعلومات 

 هوم مشروعمن األمثلة على هذا النموذج موقع . النموذج للعمالء بتجميع المعلومات عن منتج أو خدمة يرغبون بشرائها

 .(homeadivsor.com)ادفايزر 
 

 والمشترين من خالل عروض ناطة التجارية بين البائعييقوم عادة بالوس(Aggregator Model) نموذج تجميع المنتجات 

 القائمة على هذا النموذج بتثبيت السعر للمنتجات وتتخصص في نظام توريد بكفاءة عالية المشروعتقوم عادة . السلع المتشابهة

ن وطاقاتهم اإلنتاجية وفترة من األهمية بمكان لهذه الشركات أن تحتفظ بقاعدة بيانات يتم تحديثها دورياً عن الموردي. للمستهلك

 .(amazon.com) أمازون مشروعمن األمثلة على هذه الشركات . توريدهم لنقل هذه المحددات للمستهلك

 

 يختص فقط بالتوزيع سواء بين الشركات التقليدية أو الشركات القائمة على (Distributive Network)نموذج شبكة التوزيع 

من األمثلة على هذا . ئمة على هذا النموذج تهتم بالتوريد المعتمد ومراعاة حماية المنتج من التلف القاالمشروع. نماذج االنترنت

 .(Federal Express)  س اكسبريل فيدرامشروعالنموذج 

 

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

يدعم هذا النموذج جمع المعلومات والمشاركة فيها بين األعضاء سواء المنتجات أو .  في أعضاء التعاون أو االتحادالعمليات

من األمثلة على هذا النموذج اتحاد شركات الطيران األمريكي حيث يسمح موقع االتحاد . المعرفة أو المشاركة بتجارب وخبرات

 .غيرها رغم أن عملية الشراء تتم من خالل الشركات ألعضوه وليس موقع االتحادللمستهلكين بمقارنة األسعار والحجوزات و
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التنافس بين الشركات العاملة في مجال االتصاالت الخلوية سيركز أكثر مـن اآلن فصـاعداً علـى تـوفير                   

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

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

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

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

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

 .القليلة القادمة
 

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

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

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

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

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

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

 . وإرسالها بالبريد االلكتروني
 

منها وظائف إدارة المعلومـات الشخصـية       ها تكنولوجيا الجيل الرابع ومن ض     سيوفرستشكل الخدمات التي    

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

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

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

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

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

 .ر خلفية ورسومات ونغمات بحيث يمكن معها لصاحب الهاتف شخصنة هاتفه بدرجة عاليةصو
 

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

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

 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         

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

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 ١٤ها نقل البيانات بسرعة تفوق كثيراً ال        االرتباط المباشر والدائم مع االنترنت ويمكن     

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

 . ايت في الثانية ولكن بسرعة اقل مما توفره تكنولوجيا الجيل الثالثبكيلو
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 تتميز  Wi-Fiيثة التي تم تطويرها مؤخرا والتي تسمى واي فاي          ال بد من اإلشارة هنا إلى التكنولوجيا الحد       

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

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

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

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

ـ               بالنقـاط  " رف  بعض الشركات أصبحت تقدم هذه الخدمة في المطارات والمقاهي وأماكن عامة أخـرى تع

 ". الساخنة
 

 للهواتف النقالة، لتوفر شبكة اتصال لها مجال تغطيـة اشـمل،            4Gمن هنا جاءت تكنولوجيا الجيل الرابع       

   Wi-Fiوتسمح بالدخول إلى شبكة االنترنت بسرعة كبيرة، لذا فهي تعتبر منافسة لتكنولوجيا الواي فـاي 

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

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

 . DSLالمناطق التي ال يتوفر فيها الكابالت وخدمة خط المشترك الرقمي 
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 مـن   ٣٠-٢٨لعالم العربي مؤتمره الذي انعقد في الفترة الواقعة من          اختتم مؤتمر األعمال االلكترونية في ا     

خرج المـؤتمر الـذي     .  باالردن في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية بجامعة الزيتونة       ٢٠٠٣لعام  شهر تموز   

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

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

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

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

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

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

 . وإنشاء مواقع للتجارة االلكترونية
  

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

مراكز تكنولوجيا المعلومات وخدمة المجتمع المحلـي       " الثاني المرحلة الثانية من مشروع محطات المعرفة        

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

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

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

 .ات والمصادر الالزمة لتطويره وضمان استمراريتهللتنمية للمشروع بهدف توفير المتطلب
 

بحلـول  ) ١٠٠(شملت المرحلة األولى للبرنامج من بين ثالث مراحل مستقبلية مقدرة بثالث سنوات إنشـاء             

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

نحهم فرصة استخدام أدوات تقنية من خالل تلقيهم لدورات علـى مهـارات             ألف متدرب في هذه المراكز لم     

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

 .األفراد أنفسهم ويتم إنشاؤها في نوادي الشباب والمؤسسات الخيرية
 

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  ٢٠٠١ضمن برنامج شبكة األردن الذي أطلق في تشرين أول من عام        

 . ة في غضون الثالث سنوات المقبلةمناطق أخرى مستهدف
 

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

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

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

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

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

 .ألف مواطن) ٢٠(ى ستة اشهر لتدريب نحو من أربعة إل
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تعمل وزارة االتصاالت التي تشرف على برنامج شبكة األردن وينفذه معهد الملكة زين الشـرف التنمـوي،                 

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

قام برنامج دعـم وتطـوير بيئـة        . مهاراتهم في تنفيذ المشاريع التنموية    دور الشباب واستغالل طاقاتهم و    

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

 .الالزم للعامين المقبلين
 

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

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

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

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

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

 . التدريبية
 

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

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

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

من عدم تعطلهـا  تعتبر من الحلول الصعبة والتي تحتاج لخادمات ذات كفاءة وجودة وتحمل وأداء ممتاز يض             

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

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

وعة من المستثمرين األردنيين     رخصة لمجم  ٢٠٠٣ت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت في بداية عام         حكذلك من 

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

 التـي   IDEN علـى تكنولوجيـا أيـدن        المشروعستعتمد هذه   . ٢٠٠٤تقديم خدماتها التجارية في نيسان      

ركين في هذه الشبكة بعد ان يصل عددهم إلـى          كية، كما سيتم السماح للمشت    ي موتروال االمر  مشروعطورتها  

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

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

 الحالي ونظام االتصال بالراديو حيـث ان االتصـال عـن            GSMن، نظام   تلفونات جديدة تعمل بكال النظامي    

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

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

هناك حاجة ماسـة    . MMS إضافة إلى خدمة الرسائل المتعددة الوسائط        GPRSة  لكي تستطيع تقديم خدم   

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

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

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

 .مشغلي الهواتف النقالة في األردن خالل السنوات القليلة القادمة

 



الموقع المقترح
عّمان

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

92,000116,600122,430128,552134,979المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

1,2001,2601,3231,3891,459تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
32,63434,26635,97937,77839,667تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
5,3405,6075,8876,1826,491تكاليف المصنع التشغيلية

39,17441,13343,18945,34947,616مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
52,82675,46779,24183,20387,363الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

13,32013,98614,68515,42016,191رواتب موظفي التسويق
18,64819,58020,55921,58722,667رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

4,8005,0405,2925,5575,834مصاريف البيع والتسويق
1,4401,5121,5881,6671,750قرطاسية
9,8409,8409,8409,8409,840إيجارات

00000أيجار أرض
2,5002,6252,7562,8943,039مصاريف أخرى

50,54852,58354,72156,96559,321مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
6,8596,8596,8596,8596,859اإلستهالك لإلصول الثابتة

960960960960960إطفاء المصاريف التأ سيسية
240240240240240إطفاء الخلو

58,60760,64262,77965,02367,380مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
5,78114,82516,46118,17919,983-الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,5002,0911,6401,145600الفائدة على القرض
8,28112,73514,82117,03519,384-الربح قبل الضريبة

03,1843,7054,2594,846الضريبة على األرباح
8,2819,55111,11612,77614,538-األرباح الصافية

%77%78%79%80%111نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
106,42296,92599,531102,232105,031نقطة التعادل (بالدينار)

%78%80%81%83%116نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,80010.00280أألبنية
025.000منشآت أخرى
11,0005.002,200معدات وأجهزة

14,9006.672,234األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

6,4353.002,145أخرى
6,859المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

4,8005960المصاريف التأ سيسية
1,2005240الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
7,4777,4770رأس المال العامل المطلوب

49,11224,11225,000إجمالي تكلفة المشروع
%51%49%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
E-Youth Siteموقع الجيل االلكتروني



الموقع المقترح
عّمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
92,000116,600122,430128,552134,979المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
92,000116,600122,430128,552134,979المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
24,112حقوق الملكية

25,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

7,3773,06012,34522,11832,393الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
49,11299,377119,660134,775150,670167,372مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
35,635مجموع اإلستثمارات

10039,17441,13343,18945,34947,616التكاليف التشغيلية المباشرة
50,54852,58354,72156,96559,321إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,5002,0911,6401,145600الفائدة

6,000المصاريف التأسيسية  والخلو
03,1843,7054,2594,846الضريبة

41,73592,22298,990103,255107,717112,383إجمالي التدفق النقدي الخارج
7,3777,15520,67031,52042,95354,989صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
4,0954,5044,9555,4505,995أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
4,0954,5044,9555,4505,995إجمالي دفعات سداد القرض

7,3773,06016,16526,56537,50348,994رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
003,8204,4465,1105,815توزيعات األرباح

7,3773,06012,34522,11832,39343,179صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
E-Youth Siteموقع الجيل االلكتروني



الموقع المقترح
عّمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
7,3773,06012,34522,11832,39343,179النقد

00000المدينون
100100100100100100المخزون

7,4773,16012,44522,21832,49343,279إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,800المباني

11,000األجهزة والمعدات
14,900األثاث والمعدات المكتبية

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

6,435أخرى
35,63535,63535,63535,63535,63535,635إجمالي األصول الثابتة
6,85913,71820,57727,43634,294اإلستهالك التراآمي

35,63528,77621,91715,0588,1991,341القيمة الدفترية لألصول الثابتة
4,8003,8402,8801,9209600القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

1,2009607204802400القيمة الدفترية للخاو
49,11236,73637,96239,67741,89244,619مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
4,0954,5044,9555,4505,9950اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

4,0954,5044,9555,4505,9950مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

20,90516,40111,4465,99500رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
20,90516,40111,4465,99500مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
24,11224,11224,11224,11224,11224,112رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2,5504,11911,785-8,281-األرباج المجمعة
8,2815,7316,6707,6668,723-الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

24,11215,83121,56128,23135,89744,619مجموع حقوق الملكية
49,11236,73637,96239,67741,89244,619مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %32.6%30.5%28.0%25.2%22.5-معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%32.6%35.6%39.4%44.3%52.3-معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 0.72.54.15.40.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 1.30.80.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
E-Youth Siteموقع الجيل االلكتروني



الموقع المقترح

عّمان

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%49,1125تكاليف المشروع

%24,1125مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%25,00012القروض

%30%50.9القرض الى التكاليف %

%25%49.1مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

8,2819,55111,11612,77614,538-صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%14.4%13.3%12.1%10.9%9.0-الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%32.6%30.5%28.0%25.2%22.5-معدل العائد على اإلستثمار %

%32.6%35.6%39.4%44.3%52.3-معدل العائد على حقوق الملكية %

0.72.54.15.40.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 1.30.80.40.20.0الديون

106,42296,92599,531102,232105,031نقطة 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 19,214-51,34747,24943,15229,0966,84416,066صافي القيمة الحالية

IRR 2.9%19.7%15.4%26.4%30.9%33.8%37.1معدل العائد الداخلي%

B/C 2.01.91.71.61.11.30.6القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

8.3%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

E-Youth Siteموقع الجيل االلكتروني

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

102,028

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

18.7%

19.9%
2.5

0.5

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

7,940



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR37.1%معدل العائد الداخلي
NPV51,347صافي القيمة الحالية
B/C2.0اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR33.8%معدل العائد الداخلي
NPV47,249صافي القيمة الحالية
B/C1.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR30.9%معدل العائد الداخلي
NPV43,152صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR26.4%معدل العائد الداخلي
NPV29,096صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR15.4%معدل العائد الداخلي
NPV6,844صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR19.7%معدل العائد الداخلي
NPV16,066صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR2.9%معدل العائد الداخلي
NPV-19,214صافي القيمة الحالية
B/C0.6اإليرادات الى التكاليف



التدفق النقديالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

041,7350-41,735

17,3772,278-5,099

233322,88422,551

334924,52024,171

436726,23825,871
538581,47381,087

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

045,9090-45,909

17,3772,278-5,099

233322,88422,551

334924,52024,171

436726,23825,871
538581,60781,221

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

050,0820-50,082

17,3772,278-5,099

233322,88422,551

334924,52024,171

436726,23825,871
538581,74181,355

التدفق النقديتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

041,7350-41,735

17,377-2,322-9,699

233317,05416,721

334918,39918,049

436719,81119,444
538572,56572,179

التدفق النقديتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

041,7350-41,735

17,377-6,922-14,299

233311,22410,891

334912,27711,928

436713,38313,016
538563,65763,272



التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

041,7450-41,745

18,115-6,694-14,809

236613,51213,146

338414,72914,345

440416,00715,603
542471,67071,246

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

041,7550-41,755

18,852-15,666-24,519

23994,1413,741

34194,9384,519

44405,7755,335
546261,86761,405


