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د أطلقت برنامج تعزيز اإلنتاجيةحرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فق         

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 تكشافمحافظات وألوية المملكة من حيث اس
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

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

.ثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلست
 

لتقديم أية) إرادة( االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة        ملمزيد من المعلومات يمكنك   
 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 

 
 افي كافة مناطق المملكة وعدده) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 

 . اثنان وعشرون مركزاً 
 

 )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 

    الدراسة الفنية٠٤

 أعمال تجهيز مقر الشركة 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 

 تنفيذ المشروعالفترة الزمنية ل ٥-٤ 

    الدراسة المالية٠٥

 كلفة الموجودات الثابتة ١-٥ 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢-٥ 

 رأس المال العامل ٣-٥ 

 تكاليف المشروع ٤-٥ 

 وسائل التمويل  ٥-٥ 

 األسس والفرضيات المالية ٦-٥ 

 ملخص المؤشرات المالية  ٧-٥ 

 المالحق المالية ٨-٥ 
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 عرض منتجات بيتية على االنترنت
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عرض منتجات بيتية على االنترنت اسم المشروع

 عمان موقع المشروع

 خدمات معلومات منتجات المشروع

 ادفرا١٠األيدي العاملة

 دينار ٤٢,٣٤٦ياالستثمار الكل
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  B/C١,٨القيمة الحالية لإليرادات إلى اإلستثمارات 

 سنوات ٤ Pay Back Periodفترة اإلسترداد 

 

ملخص المؤشرات المالية هي للحالة األساسية*   
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  وصف المشروع١-٢
 

يعة خاصـة   في المملكة يسير بخطى سر    التجارة االلكترونية   ان اإلقبال على استخدام تقنيات      

مراكـز تكنولوجيـا    " بعد إطالق جاللة الملك المرحلة الثانية من مشروع محطات المعرفـة            

شملت المرحلة األولى   ). ٢٠٠٣/تموز( شهر  ات وخدمة المجتمع المحلي سابقاًً في       المعلوم

مركزاً لتكنولوجيـا المعلومـات فـي       ) ٧٥(للبرنامج من بين ثالث مراحل مستقبلية إنشاء        

 ألف متدرب في هذه المراكز لمنحهم فرصة        ٢٥تم تدريب أكثر من     . ق المملكة مختلف مناط 

. استخدام أدوات تقنية من خالل تلقيهم لدورات على مهارات اسـتخدام أجهـزة الحاسـوب              

يتوقع بحلول نهاية العام ان تصل إلى مئة مركز كجزء من مبادرة شاملة تسـتهدف تـوفير                 

 .صال والتكنولوجياتفراد بمختلف فئاتهم في مجال االالمتطلبات التعليمية والتدريبية لأل
 

ان مثل هذه المحطات وغيرها تأتي في إطار االستجابة الحتياجـات المجتمعـات المحليـة               

فيمـا يـذهب   . وتوظيف تقنيات االتصاالت والمعلومات وإدارة األعمال عبر شبكة االنترنـت        

ت والشبان من منازلهم ومن محطـات       األردنيون سريعاً إلى الحداثة والعصرنة ستعمل الفتيا      

 .المعرفة على إدخال المعلومات وخدمات الكترونية أخرى
 

 من القطاعات االقتصادية الواعدة (E-Commerce)يعتبر قطاع التجارة اإللكترونية لذلك 

في االقتصاد األردني وتعتبر محافظة العاصمة عمان من المحافظات ذات الميزة التنافسية في 

ارة االلكترونية للمنتجات البيتية حيث يوجد فيها شريحة كبيرة من السكان من مجال التج

 .ذوي  اإلنفاق االستهالكي المرتفع وذوي البحث عن التميز
  
 في تقديم خدمات معلومـات عـن        عرض منتجات بيتية على االنترنت    المشروع  خصص  تيس

 هـذه   تطريـز الوبـس    اضافة الـى المال    تحف وفنون  و أغذية شهية اعة المنزلية من    نصال

 . المنتجات مترابطة مع بعضها بعضا من حيث اهتمام الشريحة المستهدفه بها

ببيع المنتجات وانما بتوفير قاعدة بيانات عن طريـق اشـتراك            المشروع المقترح قوم  يلن  

سنوي لمزودي تلك المنتجات، اما عمالء هذه المنتجات فستكون الخدمة المقدمـة مجانيـة              

 ..لهم
 

تسويقية  حول تقديم خدمات ر تتمحوعرض منتجات بيتية على االنترنتروع فكره مش

 على االنترنت يشرح فيها تخصيص صفحة لكل منتجلمزودي هذه المنتجات عن طريق 

 المقدمة.٢
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 سيحاول المشروع .منتجاته ، نبذه عنها، اسعارها، فترة توريدها وغيرها من االمور 

أغذية تعامل مع المنتجات المختلفة من ال) عرض منتجات بيتية على االنترنت (المقترح 

لتالئم بطرق مختلفة عن طريق عرض ترتيبات  مالبس وتطريز، تحف وفنونشهية و

بالمقابل تضع دول مختلفة ومنها االردن قيود على .  تسويق لهم أداةك، المنتجين المختلفين 

ك ال بد للشركة المنتجات الغذائية، بشأن النظافة و التلوث الشامل في أماكن العمل لذل

 لتقييم هذه  وشروط تتفق مع المواصفات الغذائية االردنيةمقاييسالمقترحة من تبني 

 .المنتجات 
 

 مشروعقوم الي ودخوله لصفحة احد المزودين سوعشرم محتمل لموقع اليعند تصفح مشتر

باعالم المنتج عن طريق البريد االلكتروني بذلك وسيقوم باالتصال مع الشخص المعني 

رقم بطاقة اعتماده المعنى تزويد سيتم الطلب من المشتري . وترتيب عملية تسليم البضاعة 

إلى جانب ذلك سيقوم المشروع  .الخدمة وسيتم الخصم فقط في حالة اتمام مشروعلموقع ال

  .  لتحقيق االهداف التسويقيةالمنتجاتوبناء الروابط مع معدي بناء قاعدة البيانات ب
 

            

 خدمات معلومات متكاملة عرض منتجات بيتية على االنترنتمشروع  ختصار سيقدمبا

 . طريقة تقديمهاتراعي اهتمامات العمالء من حيث نوعية ومميزات الخدمة و
   

تعدد مجال االختيار من حيث شمول كافة االذواق  لمشروعراعي اياضافة الى ذلك ال بد ان 

 حيث ال بد ان تكون   في موعدهأن يتم توريد المنتج و سواء لالغذية او المالبس او التحف

حيث قد يرتبط طالب المنتج جداً فترة االنتظار معقولة وخاصة بالنسبة لألغذية وهذه مهمة 

 . بالوقت المحدد بمناسبات معينة يقتضي الحاجة فيها للمنتج
 

بيع يمكن أن يجذب هذا المشروع المستثمرين من قطاعات الخدمات او من قطاعات 

المعلومات واالتصاالت يتوقع من المستثمر أو المستثمرين االشراف المباشر على المشروع 

يمكن لهذا المشروع ان يقام على أساس مشروع فردي أو . والمساهمة في رأس المال 

 .شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة تضامن 
 

لدى الجهات  نترنتعرض منتجات بيتية على االيتطلب المشروع أن يتم تسجيل مشروع 

الحكومية بحيث يتم الحصول على الترخيص والموافقة على الخدمة المقدمة إضافة إلى 

 . موافقة أمانة عمان على المقر الذي سيخصص للمشروع
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  مبررات وأهداف المشروع٢-٢
 
 

اهم بشكل يسمشروع سال، فإن لمدينة عمان تسويق الصناعة البيتية من منطلق تشجيع 

بالطريقة المقترحة  عرض منتجات بيتية على االنترنتتحقيق هذا الهدف حيث أن كبير في 

كما سيكون للمشروع فوائد جانبية تتمثل في االرتقاء .  ستشكل قناة تسويق غير متوفرة 

 .قطاع المنازلدر ثابت للدخل من قبل صبنوعية المنتجات البيتية واالعتماد عليها كم
 

بيتية على االنترنت  أن يحصل على قدر معقول من يتوقع من مشروع عرض منتجات 

مشروع سيركز .  المتعددة مع رؤيته اإلستراتيجيةهومصادر هالسوق بناء على تنوع خدمات

 نفسه بموقع مقدم الخدمة ذي حجم األعمال المرتفع عرض منتجات بيتية على االنترنت

 .وبنفس الوقت سيعطي صورة مزود الخدمة ذو المصادر الواسعة 
 

 المشروع وفرهاأما الفوائد المادية غير المباشرة فتتضمن الفرص االستثمارية التي سي

مقدمي المنتجات فستكون هناك فرص   سيحصل عليهالذيفباإلضافة إلى الدخل المستمر 

وتقدم له خدمات مثل خدمة  عرض منتجات بيتية على االنترنتإلقامة مشروعات تعتمد على 

الى امكانية قيام مقدمي المنتجات مستقبالً باالنتقال الى محالت ثابتة التوصيل المنزلي اضافة 

 .وتقديم تلك المنتجات بعد تحقيق الشهرة الالزمة
 

  الموقع العام للمشروع٣-٢
 

موقعاً  )كمدينة إربد( داخل المملكة الغربية او احدى المدن الرئيسيهعمان  مناطق تعتبر

نية التحتية المطلوبة لهذا المشروع وتوفر القوى بسبب توفر البالمشروع مناسباً لمقر 

  .المؤهلةالعاملة 
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 حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة ١-٣
 

 الزبائن للعالمات التجارية ينخفض اهتمامإن األسواق تمر بعملية تنويع بشكل متزايد و

صية مميزة للعالمة التجارية يعتبر من باستمرار، ومع ذلك فان الحاجة إلنشاء صورة وشخ

لتقديم عروض بيع فريدة بكافة توجهاتها تناضل الشركات . األمور الملحة في الوقت الحالي

 ومن غير المدهش أن الزبائن في أيامنا الحاضرة اصبحو بغرض التسويقمن نوعها 

لك يبحث بنفسه ، إلى جانب ذلك اصبح المستهأنفسهم عن القيمة األكبر والخدماتيبحثون ب

 .عن السلع والخدمات االفضل
 

 بشكل يتفق مع توقعات بيع الخدمة للفئة حلة واحدةبتقديم خدماته في مرسيبدأ المشروع 

 .المستهدفة ونمو الطلب لتوفير قيمة اضافية أكبر للزبائن
 

رغم أن التنبؤات الموثوقة على المدى القصير والبعيد للسوق قد تكون صعبة ألنه تم 

اال أن ) عن طريق المعارف(بالطريقة التقليدية خدام فكرة الخدمة منذ فترة طويلة است

 دخل االسرة اضافة الىالفئة العمرية وسكان االردن عن إحصائيات حجم السوق التقريبية 

 :تشير إلى نسب األسر األردنية التي تمتلك حاسوب شخصي ولعاملين اجر أمتوسط و
  

 حسب بيانات دائرة اإلحصاءات العامة حوالي ٢٠٠٢سنة سكان االردن عدد  بلغ

من الفئة % ٥٨,٦دون الخامسة عشرة و % ٣٧,٨ نسمة منهم ما يقارب ٥,٣٢٩,٠٠٠

بالتالي فان القادرون نظريا من سكان %. ١٠ سنة بمعدل أمية يقترب من ٦٤-١٥العمرية 

 ١٠لعمرية ما بين تقريبا باعتبار الفئة ا ٣,٧٨٨,٩٢٠األردن على استخدام االنترنت يبلغ 

 سنة وذلك دون اعتبار ٦٤-١٥والفئة العمرية االخرى ما بين %) ١٥( سنة ١٥إلى 

 . مستوى الدخل كعامل مؤثر
 

 أن نسب األسر األردنية التي تمتلك ٢٠٠٢كذلك تفيد بيانات دائرة اإلحصاءات العامة لعام 

 فرد لآلسرة، ٥,٨هاز باعتبار معدل  ج٩٠,٠٠٠أي ما يعادل % ١٠حاسوب شخصي هو 

مما يعطي مؤشر بأنه ال زال هناك مجال أمام األسر الستخدام الكمبيوتر ، وان عدد األسر 

 . التي ستمتلك في المستقبل أجهزة حاسوب سيزداد خالل السنوات المقبلة
  

 اعارتف ٢٠٠٢بين التقرير اإلحصائي السنوي الصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة لعام 

 ١٢٣٦,٨ ليصل إلى ٢٠٠٢عام % ١,٦لناتج المحلي اإلجمالي بنسبة نصيب الفرد من ا

  السوقدراسة.٣
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 دينار عام ١٣٣٥ ويتوقع أن يصل إلى ٢٠٠١ لعام دينار ١٢١٧,٨ديناراً مقارنة مع 

٢٠٠٣ . 
 

 ان متوسط األجر الشهري للعاملين ٢٠٠٢تقرير دائرة االحصاءات العامة لعام بين كذلك 

 ديناراً لإلناث ومعدل البطالة لكال الجنسين ٢١١ دينارا مقابل ٢٣٨األردنيين الذكور 

 وزادت ١٩٩٧زاد أعداد مشتركي الهاتف أكثر من النصف من عام  بالمقابل .%١٥,٣

عن العام الذي سبقه % ١٢,٧بنسبة ) ٢٠٠٢( الصادرات من السلع والخدمات العام الماضي

ار عن عام  مليون دين٢٦٧٧,٢دينار مقارنة مع ن  مليو٣٠١٧,٦لتصل إلى ما قيمته 

 ان جميع هذه المؤشرات تعطي انطباعا بأن التطور التكنولوجي يزداد ، وان ارتفاع .٢٠٠١

دخل األسرة السنوي سيعمل على إدخال التكنولوجيا إلى نمط حياة األسرة مما سيعمل على 

استخدام الحاسوب بكثرة في الحياة اليومية وبذلك سيزداد الطلب على الخدمات التي 

 . النترنتسيقدمها ا
 

 لبناء قاعدة البيانات وسيكون جل اهتمامه التعريف باسمها هبتركيز جهودسيقوم المشروع 

 مشترك من ٢٥٠ ومن المتوقع ان يقوم بجذب واكتساب سمعة جيدة في السوق المحلي 

 مشترك ٢٠٠ و سواء كانوا افراد او جمعيات او مؤسساتمعدي االغذية المنزلية الشهية 

 مشترك من منتجي المالبس والتطريز في السنة ١٥٠ف والفنون المنزلية و من منتجي التح

 .االولى
              

من المتوقع إن يخدم المشروع عددا متزايدا من  مع مراعاة حجم السوق المتاح فإنه  بالتالي

اعداد  يمكن تقدير. الزبائن خالل خطة السنوات الخمس عند إدخال خدمات إضافية 

سنوياً كما % ١٠ن معدي ومنتجي ومصنعي هذه الخدمات باعتبار معدل نمو المشتركين م

  -: يلي 

 )١(جدول رقم 

 أعداد المشتركين التراكمي السنوي

 السنة الخامسةالسنة الرابعة السنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة االولى المنتج

 ٣٧٠ ٣٤٠ ٣١٠ ٢٨٠ ٢٥٠ أغذية شهية
 ٢٩٠ ٢٦٠ ٢٤٠ ٢٢٠ ٢٠٠ تحف وفنون

 ٢٣٠ ٢١٠ ١٩٠ ١٧٠ ١٥٠ مالبس وتطريز
 

 .  مشتركين١٠االرقام ألقرب 
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  المنافسة والتسويق٢-٣
إن نوعية الخدمة المقدمة حالياً في بعض المشاريع المشابهة مثل مؤسسة نهر االردن 

 لم تلق التشجيع والدعم الذي كان متوقعا من خدمة عرض منتجات بيتية على االنترنتل

أو .د تعدد المنتجات واقتصارها على لون واحم إما غير كافية من حيث عد نهاجديدة وذلك ال

عرض لهذا تأتي الحاجة ل. عيرها ووجود وسيط يعني بتسويقهاأنها غير مالئمة من حيث تس

حيث يشكل المشروع تغييرا في أسلوب تقديم الخدمة من حيث  منتجات بيتية على االنترنت

 . ود حالياًشموليتها وتميزها عما هو موج
 

 إال أن احتمال دخول منافسين جدد للسوق حالياًرغم عدم وجود المنافسة التجارية للخدمة 

وتقديم خدمات نوعية لذلك ال بد من االهتمام بالناحية التسويقية .  وارد بقوةلهو احتما

 .جيدة
 
  المتوقعة واإليرادات البيعأسعار ٣-٣
 

المتوقع لمزودي المنتجات المختلفة مبيعات ال حجم لى م تقدير أسعار االشتراك باالعتماد عت

 .وهوامش ارباحهم
 

هـذا  .  دينار لالشتراك السـنوي    ١٠٠ بـ   أغذية شهية يقترح أن يتم تسعير خدمة معلومات       

يصـعب    حيث السعر يعتبر مناسباً لتشجيع الصناعة البيتية على تسويق منتجاتها الكترونيا         

االسـتهالك  منتجات األغذية ذات العالقة والذي يختلـف        حصر استهالك األسرة األردنية من      

 . كذلك من أسرة ألخرى
 

االشتراك بهـامش   تسعير المنتجة منزلياً ال بد من فنونالتحف ومعلومات البالنسبة لخدمة 

ن وتشجيعهم على االستفادة من الخدمة وبالتالي يمكن        المنتجيمعتدل بحيث يستجيب لتوقعات     

 تطريـز المالبـس و  دينار لالشتراك السنوي بينما خدمة معلومات ال         ١٢٥ بقيمة    هاتسعير

بذلك يمكـن تلخـيص األسـعار        . دينار لالشتراك السنوي   ١٥٠يمكن تسعير اشتراكها بـ     ف

 :  المقترحة خالل الخمس سنوات كما يليللخدمات
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 )٢(جدول رقم 

 اسعار اشتراك الخدمة المقترحة السنوية

 السنة الخامسةالسنة الرابعة السنة الثالثةة الثانيةالسنالسنة االولى الخدمة

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ أغذية شهية
 ١٢٥ ١٢٥ ١٢٥ ١٢٥ ١٢٥ تحف وفنون

 150 150 150 ١٥٠ ١٥٠ مالبس وتطريز
 

وبالتالي تم تقدير اإليراد السنوي خالل خمس سنوات باعتبار تتابع تقديم خـدمات ناجحـة               

حتى التوصل إلى قدرة خدمية ثابتة باالعتماد على األسعار السابقة وحجم الخدمات المتوقـع        

 -:كما يلي
 

 

 

 )٣(جدول رقم 

 )دينار(اإليراد السنوي للخدمات

 السنة الخامسةالسنة الرابعة السنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة االولى الخدمة

 ٣٧,٠٠٠ ٣٤,٠٠٠ ٣١,٠٠٠ ٢٨,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ أغذية شهية
 36.250 32.500 30.000 27.500 25.000 تحف وفنون

 34.500 31.500 28.500 25.500 22.500 مالبس وتطريز

 107.750 98.000 89.500 81.000 72.500 المجموع
 

 

 
 

   أعمال تجهيز المقر١-٤
 

 بالنسبة لمتطلبات المقر . بعمارة تجارية حديثةالمشروع لمقر ٢ م١٠٠يقترح إستئجار 

التجاري فال بد من توفر مساحات كافية للموظفين واألجهزة واحتمال التوسع المستقبلي من 

 اتصاالت وبكلفة ط وتوفر خطوتكييف مركزيموظفين أو أجهزة ومراعاة أن يكون هناك 

  .السنة/  دينار ٤٨٠٠
 

 الدراسة الفنية.٤
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 لمراعاة متطلبات المبنى شهرينيتوقع أن تكون فترة تنفيذ وتجهيز ديكورات المقر حوالي 

 . مشروعقر ال متعديالتتقدر تكلفة ومن حيث المواصفات والتصاميم الحديثة 

 )٤(جدول رقم 

  االجمالية التكلفة)للوحدة./أ.د(التكلفة الوحدةالبند
 1.000 -مقطوعتعديالت البناء اإلنشائية

 1.000)دينار(المجموع
 
 

 

 التشغيل نموذج الخدمة وكلفة األجهزة واالثاث وبرامج ٢-٤
 

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

نشاطات التجارة القديمة والجديدة بدون فواصل واضحة أحيانا أو بنماذج متداخلة من أنظمة 

 النماذج بالتركيز على عدد محدود هيتم تصنيف هذ.  أخرىأحيانا شبكة الويب األنشطة على

ز بين كل واحدة من هذه النماذج باالعتماد على ييمكن التمي. من الكفاءات إليجاد قيمة معينة

 . درجة السيطرة المالية مثل التسعير والمحتوى وتكامل القيمة
 

 سلسة ين نموذج تنظيم  بالمزجرح ان يتم يقتمن نماذج التجارة االلكترونية المتعددة 

 )Channel Mastery( نموذج القناه اإلضافيةو) Supply Chain Model(التزويد 

 -:  حسب وصف االنظمة التالي)Alliance Model(نموذج التعاون و
 

 يستخدم االنترنت لجعل التبادل (Supply Chain Model)نموذج تنظيم سلسة التزويد 

من األمثلة على هذا النموذج موقع . قة في السلسة أكثر فعالية وتنظيماًبين أطراف العال

 أن يقوم بإعادة قولبة جيمكن لهذا النموذ. (mckeeson.com)شركة 

(Reconfiguration) مستقبالً بحيث يتم االستغناء عن القنوات المشروع  عمليات

لتي استغنت عن القنوات  على الشركات ااألمثلةمن . التقليدية من بيع وتوزيع وخدمات

 .(compaq.com) كالتقليدية شركة كومبا
 

 يستخدم االنترنت لتدعيم البيع والتسويق (Channel Mastery)نموذج القناة اإلضافية 

وتقديم الخدمة إلى العمالء عن طريق تقديمها من االنترنت إضافة إلى القنوات التقليدية، 

جأ كثير من الشركات لتدعيم عملياتها بقنوات األمثلة على هذا النموذج كثيرة حيث تل

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

يدعم هذا النموذج جمع . بعمليات إضافية حيث تتركز العمليات في أعضاء التعاون أو االتحاد

ء المنتجات أو المعرفة أو المشاركة بتجارب المعلومات والمشاركة فيها بين األعضاء سوا

من األمثلة على هذا النموذج اتحاد شركات الطيران األمريكي حيث يسمح موقع . وخبرات

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

 . وليس موقع االتحاداالعضاءخالل الشركات 
 

 فقط في المرحلة االولى ، حيـث        احدو على االنترنت بحاجة الى خادم    عرض منتجات بينية    

من احدى الشركات التي تقوم بتوفير مثل هذه        ) Hosting(االستضافة   "ةسيتم استئجار خدم  

الخدمات بدال من شراء اجهزة وتقنيات مكلفة تقوم بـنفس الغـرض وتزيـد عـن حاجـة                  

 األساسية مع التركيب والتشغيل واالختبار      وبذلك تقدر تكلفة التجهيزات واألجهزة    . مشروعال

لتاخذ بعين االعتبار النمو الطبيعي للعمالء اضافة الى الخدمات المسـتقبلية دون افتـراض              

 -:يزيادة في األصول الثابتة خالل فترة الخمس سنوات كما يل

 )٥(جدول رقم 

 التكلفةالعدد.)أ.د(تكلفة الوحدة أجهزة الحاسوب 
 ٨٠٠٠ ١٠ ٨٠٠ (PC’s)أجهزة حاسوب 

 ١٫٥٠٠ ١ ١٥٠٠ (Servers)أجهزة خادم الشبكات 
 ٨٠٠ ١ ٨٠٠ )Hub/Switch(موزع الشبكة 

 ١٫٠٠٠ 1 مقطوع  (Network)تمديدات كهربائية خاصة 

 ١١٣٠٠ )دينار( المجموع 
 دينار/ التكلفة العدد.)أ.د(تكلفة الوحدة  األجهزة المكتبية

 ٤٠٠ ١ ٤٠٠ (Laser Printer)طابعة ليزر 
 ١٠٠ ١ ١٠٠ (Scanner)ماسحة ضوئية 
 ٢٫٠٠٠ ١ ٢٠٠٠ (Photo Copier)جهاز تصوير 

 ١٫٠٠٠ ١ مقطوع (Tel. System)نظام اتصاالت تلفوني 
 ٣٠٠ ١ ٣٠٠ (Plain Paper)جهاز فاكس ورق عادي 

 ٩٫٨٠٠ )دينار(المجموع
 ٢٩,٦٠٠ )دينار(المجموع اإلجمالي

  دينار٦,٠٠٠ تكلفتها في حدود    االثاث والديكورات وتقدر -

  دينار٧,٥٠٠                     اوسائط النقل وتقدر كلفته -
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فالجدول التالي  (Software) تشغيل الحاسوب والنظم األساسية برامجأما تقدير تكلفة 

يوضح البرمجيات الضرورية للمشروع ويشتمل على العدد المسموح من تراخيص اإلستخدام 

 سنوات وتعتبر في ٣يتم استهالك البرمجيات خالل . زيل البرامج واالختبارإضافة إلى تن

 .التحليل المالي ضمن االصول

 )٦(جدول رقم
 

 التكلفةالعدد البرنامج للرخصة  تكلفة الشركة البرنامج

 ١١٥٠ ١٠)للمستخدم (١١٥ مايكروسوفت(Windows XP) برنامج ويندوز
 ٣٠٠٠ ١٠)للمستخدم (٣٠٠ وسوفتمايكر( Office XP)برنامج أوفيس 

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

 ٥٥٥٠ المجموع 
 

  القوى العاملة واألجور السنوية٣-٤

تم  .لخبرة التجارية الالزمة لهذا العملبا) هيئات/ أفراد(يحبذ أن تتمتع إدارة المشروع 

يوم ) ٢٦(وعلى اعتبار أن أيام العمل  اعتماد الحد الواقعي من األجور في هذه الدراسة

يقدر أن  .يوم بواقع وردية عمل واحدة) ٣٠٠( بالشهر وأن عدد أيام العمل السنوية هي

ة والعمالة الالزمة يبين الجدول التالي اإلدار. صاشخا ١٠لتوظيف نحو  مشروعاليحتاج 

 : والرواتب بما في ذلك العالوات والمزايا
 

 )٧(جدول رقم 

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

 ٣٫٠٠٠ ١٢٥٠محاسب ومشتريات/ إداري 
 1.800 ١١٥٠ سكرتيرة واستقبال

 ٩٫٦٠٠ ١٨٠٠رمجةمدير العمليات المعلوماتية والب
 4.800 ١٤٠٠فني صيانة أجهزة وشبكات

 7.200 ١٦٠٠مدير أبحاث وتطوير/ مستشار معلوماتية 
 7.200 ٣٢٠٠إدخال بيانات وتحديث

 2.400 ١٢٠٠موظف تسويق ومبيعات
 ٤٨٫٠٠٠ ١٠ اجمالي 
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سة من  دينار شاملة حصة المؤس53.280وبذلك يكون إجمالي األجور للسنة األولى 

 .%١١ والبالغة نسبتها الضمان االجتماعي
 

 جمع البيانات األولية والتدريب والخدمات التشغيلية المساعدة ٤-٤
 

 لبناء قاعدة المعلومات عن الشركات وقواعد  أولية يتطلب المشروع عملية جمع بيانات

 لتكلفة جمع ال تتوفر في هذه المرحلة المعلومات التفصيلية. البيانات العالمية للتوظيف

ببعض الجهد من موظفي التسويق ومدخلي البيانات يمكن جمع البيانات   ولكنالبيانات

 .المطلوبه
 

تطوير موقع االنترنت ونموذج الخدمة للشركة فسيتم االعتماد على موظفي ل اما بنسبة 

تعاقد الشركة للقيام بتطوير برامج الخدمات ذاتياً دون اعتبار توظيف اخصائين مؤقتين او ال

 . لتطوير تلك الخدمات من الباطن

 -:أما الخدمات التشغيلية المساعدة الالزمة للمشروع فتشمل ما يلي
 

 

 )٨(جدول رقم 

 دينار/ التكلفة االجمالية  الوصف
 ٦٣٠ خدمة الهاتف األرضي والشبكة الخلوية

 300 كهرباء وماء
 900 وقود

 ١٫٨٣٠ المجموع السنوي 
 

 

 ة لتنفيذ المشروع الفترة الزمني٥-٤
 

.  تراخيص خاصة أو إجراءات طويلةعرض منتجات بيتية على االنترنتال يتطلب مشروع 

  وعقد االتفاقات مع  (Web Site)االلكتروني الموقع يمكن أن يبدأ المشروع حال تجهيز 

 . موردي المنتجات وتدريب الفنيين
 

 التالي تسلسل مراحل المشروع  يبين الجدول اشهر٤يحتاج المشروع المنوي إقامته إلى 

 -:حسب الجدول التالي
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 )١٠(جدول رقم 
 

١٢
 

١١
 

١٠
 

٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١ لفترةا لوصفا  

تسجيل الشركة، استئجار المكتب وتجهيزة ١            
التوظيف وشراء األجهزة وبرامج الحاسوب ٢            
البياناتوالموقع وجمعالخدمةتطوير نموذج  ٢            
االختبار االبتدائي للمنتجات والخدمات واإلطالق ١            

 

 
 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١-٥

 )١١(جدول رقم 
 

 دينار/التكاليف اإلجماليةالبند
 ١٫٠٠٠  األعمال اإلنشائية لتجهيز مقر الشركةتكلفة

 ٣٤٫١٥٠  ووسائل النقلالتشغيل األجهزة واالثاث وبرامجتكلفة 
 ٥٠٠ )الخ...ن، تلفوتأمين كهرباء، ماء(تأمينات مستردة 

 35.650 المجموع
 

 

 

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٢-٥
 

 دينار ٢٠٠تسجيل حوالي التم احتساب مصاريف التأسيس باعتبار رسوم رخصة المهن و

 ١,٢٠٠ دينار وبذلك يكون المجموع ١,٠٠٠إضافة إلى الدراسات و مصاريف متفرقة 

 . دينار

 

 

 
 

 

المالية.٥ الدراسة
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 )١٢(جدول رقم 

 دينار/ التكاليف اإلجمالية  ملخص مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 200تسجيلالرسوم رخصة المهن و
 1.000 الدراسات و مصاريف متفرقة

1 )دينار(المجموع .٢٠٠  
 

  رأس المال العامل٣-٥
 

ريف المتداولة سنوياً مقسومة على تم إحتساب راس المال العامل باعتبار مجموع المصا

وبذلك يكون رأس المال ) دورة الخدمة لمدة شهر يمكن احتساب(دورات اإلنتاج والخدمة 

للسنة األولى ) التشغيلية(تم تقدير المصاريف  .  دينار٥٫٤٩٦العامل للمشروع للسنة األولى 

 -:وز المستخدمة يبين بعض تفاصيل الرم١ملحق رقم على النحو التالي مع مالحظة أن 

 )١٣(جدول رقم 
 

اإلجمالي 

 السنوي
 البند

تحديث برامج الحاسوب وحقوق االستخدام 1.200
 رواتب واجور 53.280

لخدمات الضروريةا 4.240

 إيجارات  ١٫٨٣٠
 تسويقالدعاية وال 1.200
 تشغيلية اخرى  ٣٫٦٤٥
٦٥,٩٥٥  المجموع 

 

 

  مشروعال تكاليف ٤-٥
 

 ضمن عرض منتجات بيتية على االنترنتتثمار الكلي لمشروع يمكن تصنيف االس

 :المجموعات الرئيسية التالية 
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 )١٤(جدول رقم 
 

 دينار /القيمةالبند

 ٣٥٫٦٥٠ كلفة الموجودات الثابتة
 1.200 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 ٥٫٤٩٦ رأس المال العامل 
 ٤٢٫٣٤٦ المجموع

 

   التمويلوسائل ٥-٥
 

 غراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض أل

لمشروع لتغطية جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة  دينار ٢٥,٠٠٠قيمته  

يسدد القرض على خمس سنوات بأقساط سنوية . عرض منتجات بيتية على االنترنت

أ التسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى يبد%. ١٠متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي 

 . وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح
 

  األسس والفرضيات المالية٦ -٥
 

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنوات وذلك باإلعتماد على األسس 

 -:والفرضيات التالية
 

لمواد الخام ومدخالت اإلنتاج تم إفتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك ا

 .ستكون نقدية

تم إفتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة 

 .لإليرادات

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

 .حةاحتسبت ضريبة الدخل لشركات األفراد والتضامن كمعدل على األرباح دون تفصيل الشري

 %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 
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 والكشوف المالية ملخص المؤشرات  ٧-٥
 

عرض يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

تشير التدفقات كذلك . السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً  يحقق منتجات بيتية على االنترنت

وأن المردود المالي يرتقي لمستوى على الوفاء بالتزاماته المالية   المشروع قادرأنالنقدية 

  .التوقعات
 

مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر ، التدفق النقدي، الميزانية التقديرية 

 :  والتي  تبين ما يلي

 

 ٢,١٤٠يا يتراوح بين يتوقع ان يحقق المشروع في السنة الثانية تشغيل ربحا صاف -

 .  دينار في السنة الخامسة١٥,٧٢٩دينار و 

 تبلغ قيمة .المشروعسيوفر المشروع فرص عمل لعشرة موظفين بما فيهم صاحب  -

 دينار في السنة األولى ترتفع إلى ٥٣,٢٨٠الرواتب واألجور التي ستدفع لهم 

 .  دينار في السنة الخامسة٦٤,٧٦٢

في % ٥٧,٢في السنة الثانية و % ٦,٥ستثمار بين تتراوح نسبة العائد على اال -

و %١٢,٩السنة الخامسة للتشغيل التجاري ، ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

٥٧,٢ .% 

 %.٣٢,٨يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 .  دينارNPV 34.959تبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 .١,٨رادات إلى االستثمارات يبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإلي -

 . سنوات٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل آو تخفيض أسعار البيع بنسب  -

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

ناء  زيادة تكاليف التشغيل  جدوى المشروع، باستثعلىالحد األدنى الالزم للحكم 

 . حيث ينبغي مراعاة ذلك% ٢٠بنسبة 
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 حساب األرباح والخسائر .١

 التدفق النقدي  .٢

  التقديريةةالميزاني .٣

 ص المعايير واالستنتاجات الماليةملخ .٤

المالحق المالية٨-٥



الموقع المقترح
اليرموك، وادي السير

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

72,50081,00089,50098,000107,750المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

1,2001,2601,3231,3891,459تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
31,96833,56635,24537,00738,857تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
4,1154,3214,5374,7645,002تكاليف المصنع التشغيلية

37,28339,14741,10543,16045,318مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
35,21741,85348,39554,84062,432الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
18,64819,58020,55921,58722,667رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,2001,2601,3231,3891,459مصاريف البيع والتسويق
600630662695729قرطاسية
4,8004,8004,8004,8004,800إيجارات

00000أيجار أرض
760798838880924مصاريف أخرى

28,67229,86631,11932,43533,817مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
6,8046,8046,8046,8046,804اإلستهالك لإلصول الثابتة

240240240240240إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

35,71636,90938,16339,47940,860مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
4994,94410,23315,36221,572-الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,5002,0911,6401,145600الفائدة على القرض
2,9992,8538,59314,21720,972-الربح قبل الضريبة

07132,1483,5545,243الضريبة على األرباح
2,9992,1406,44510,66315,729-األرباح الصافية

%65%72%79%88%101نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
78,67375,47873,60972,59471,554نقطة التعادل (بالدينار)

%66%74%82%93%109نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,00010.00100أألبنية
025.000منشآت أخرى
11,3005.002,260معدات وأجهزة

9,8006.671,469األثاث والمعدات المكتبية
7,5006.671,124وسائل نقل

5,5503.001,850أخرى
6,804المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,2005240المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
5,4965,4960رأس المال العامل المطلوب

42,34617,34625,000إجمالي تكلفة المشروع
%59%41%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
E-Home Madeعرض منتجات بيتية على االنترنت



الموقع المقترح
اليرموك، وادي السير

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
72,50081,00089,50098,000107,750المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
72,50081,00089,50098,000107,750المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
17,346حقوق الملكية

25,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

5,3966,84610,09814,33519,483الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
42,34677,89687,84699,598112,335127,233مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
35,650مجموع اإلستثمارات

10037,28339,14741,10543,16045,318التكاليف التشغيلية المباشرة
28,67229,86631,11932,43533,817إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

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

1,200المصاريف التأسيسية  والخلو
07132,1483,5545,243الضريبة

36,95068,45571,81776,01280,29384,977إجمالي التدفق النقدي الخارج
5,3969,44116,02923,58732,04242,256صافي 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

5,3965,34611,52518,63226,59136,261رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
1,4991,4274,2967,10910,486-0توزيعات األرباح

5,3966,84610,09814,33519,48325,774صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
E-Home Madeعرض منتجات بيتية على االنترنت



الموقع المقترح
اليرموك، وادي السير

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
5,3966,84610,09814,33519,48325,774النقد

00000المدينون
100100100100100100المخزون

5,4966,94610,19814,43519,58325,874إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,000المباني

11,300األجهزة والمعدات
9,800األثاث والمعدات المكتبية

7,500السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

5,550أخرى
35,65035,65035,65035,65035,65035,650إجمالي األصول الثابتة
6,80413,60720,41127,21534,019اإلستهالك التراآمي

35,65028,84622,04315,2398,4351,631القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,2009607204802400القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
42,34636,75232,96130,15428,25827,506مجموع 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
17,34617,34617,34617,34617,34617,346رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

7861,3624,916-1,499-األرباج المجمعة
1,4997132,1483,5545,243-الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

17,34615,84716,56018,70822,26327,506مجموع حقوق الملكية
42,34636,75232,96130,15428,25827,506مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %57.2%37.7%21.4%6.5%8.2-معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%57.2%47.9%34.4%12.9%18.9-معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.52.12.63.30.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 1.31.00.60.30.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
E-Home Madeعرض منتجات بيتية على االنترنت



الموقع المقترح

اليرموك، وادي السير

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%42,3465تكاليف المشروع

%17,3465مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%25,00012القروض

%50%59.0القرض الى التكاليف %

%25%41.0مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

2,9992,1406,44510,66315,729-صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%19.5%14.5%9.6%3.5%4.1-الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%57.2%37.7%21.4%6.5%8.2-معدل العائد على اإلستثمار %

%57.2%47.9%34.4%12.9%18.9-معدل العائد على حقوق الملكية %

1.52.12.63.30.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 1.31.00.60.30.0الديون

78,67375,47873,60972,59471,554نقطة 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 17,076-34,95931,35627,75418,4061,8538,941صافي القيمة الحالية

IRR 2.1%17.3%13.1%23.1%26.7%29.6%32.8معدل العائد الداخلي%

B/C 1.81.71.61.41.01.20.6القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

74,382

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

22.9%

26.7%
1.9

0.6

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

6,396
8.6%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

E-Home Madeعرض منتجات بيتية على االنترنت

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف


