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

ة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعانيبهدف تشجيع إقام  ) 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

 
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( مراكز تعزيز اإلنتاجيــة    لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في      

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

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

 

 )كبادر باالتصال بأقرب مركز لدي(
 



 
 

 

 المحتويات  
    ملخص المشروع٠١

    المقدمة٠٢

 وصف المشروع ١-٢ 

 مبررات وأهداف المشروع ٢-٢ 

 العام للمشروعالموقع  ٣-٢ 

    دراسة السوق٠٣

 حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة ١-٣ 

 المنافسة والتسويق ٢-٣ 

  واإليرادات المتوقعةأسعار البيع ٣-٣ 

    الدراسة الفنية٠٤

 الموقع والبناء 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 

 فترة الزمنية لتنفيذ المشروعال ٦-٤ 

    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 

 المالية والكشوف ملخص المؤشرات  ٧-٥ 

   حق الماليةالمال. ٦
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 ملخص المشروع - ١*

    شهادات/  إختيارات المشروع اسم المشروع
  المستهلكينوشكاوي

 عمان  المشروعالمشروع

 ومعلوماتيةإعالميةخدمات  منتجات المشروع

 أفراد ١٠ األيدي العاملة

 دينار ٤٤,٦٤٤ ياالستثمار الكل

 دينار ٣٢,١٣١ NPV صافي القيمة الحالية

 % ٣٣,٨ IRRمعدل العائد الداخلي 

  B/C١,٧القيمة الحالية لإليرادات إلى اإلستثمارات 

 واتسن ٣ Pay Back Period االستردادفترة 
 

ملخص المؤشرات المالية هي للحالة األساسية*   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المستهلكينإختيارات  : المشروع  
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  وصف المشروع١-٢
 

ميزة تنافسية  تتمتع بالتالي بفظات ذات الكثافة السكانية العالية وتعتبر محافظة العاصمة عمان من المحا

. في مجال التجارة حيث يوجد فيها شريحة كبيرة من السكان من ذوي التعليم العالي والدخل المرتفع

 ها بعضأن إلى إضافة ال تلبي احتياجات بعض المستهلكين األردنية المنتجات بعضبالمقابل ال زالت 

 . على طبقة محدودة تصر تسويقهيق
 

وصوالً إلى صـياغة وتطبيـق      ،  من اجل تفعيل دور األعمال االلكترونية في تنشيط القدرات االقتصادية           

" إختيارات المسـتهلكين  " ياتي مشروع     ،  في ظل تحديات العولمة    دور االردن استراتيجية الكترونية تعزز    

 ان التأثير االيجابي لتكنولوجيـا      .هذا المجال  ليقدم اضافة فريدة في      "شهادات وشكاوي المستهلكين  " أو  

 إلى ظهور تشكيالت اجتماعية مؤسساتية وليست نخبوية لقيـادة هـذا            ديؤالمعلومات لن يتحقق إذا لم      

 .التغيير والتطوير
 

شهادات  ونشر معلومات عن المنتجات والخدماتمن  جديدما هو  في عرض المشروعخصص يتس

شكاوي  توفير قناة إلى إضافة  ،الخدمات عن طريق االنترنت لمختلف المنتجات والمستهلكين

المشروع  إيراداتهذا وستتمثل  . هذه الخدمات مترابطةكون عن طريق مجموعات النقاش المستهلكين

 . المنتجاتأصحاب جميع الخدمات مجاناً سواء للزوار او إلىالدخول  حيث سيتم اإلعالناتب
 
 
.  المنتجات والخدماتمن  جديدما هو معلومات  خدمة تقديم مشروع بشكل رئيسي في علىاليركز س

 سيقوم ..خليطاً واسعاً من الزوار أغلبهم ممن سيستخدم الخدمة ألول مرةيتوقع أن تجذب هذة الخدمة و

 بالصوت والصورة المباشر عبر االنترنت حالما تتوفر هذه الخدمات في االردن إعالنات بتقديم المشروع

 .٢٠٠٤في نهاية عام 
 

 الشركات صاحبة المنتجات قوائم بالعناوين اإللكترونية لعمالئها والمساهمين فيها قدمت أنيمكن 

 الذي سيقوم المشروع عبروالموردين والمتعاقدين معها و أي فئات أخرى ترغب بايصال المنتج اليهم 

 .  تفرضها الشركات صاحبة المنتجاتلخططبدوره باالتصال مع هذه الفئات وفقا 
 

المقدمة. ٢



 
 

٣ 

بإضافة خدمة  المشروع سيقومسواء من الزوار او من المنتجات الجديدة وبعد بناء قاعدة البيانات ذا ه

يمكن كما  . وبالتالي توقع ايرادات اكبر من االعالنات لمشروعلجذب زواراً اكثر ل شهادات المستهلكين

  .ستعماله من قبل الزوار نظاماً للتقييم يتضمن بعض التصنيفات النجومية بحيث يتم االمشروع يقدم أن
 

هم  توقعات زواره وتنمية والءلمواجهة شكاوي المستهلكينلتقديم خدمة   كذلكمهيأ المشروع سيكون

 حيث يتوقع ان يزدهر سوق وكذلك للتمكن من منافسة المنافسين الجددعن طريق ايجاد متنفس لهم  

 . المشروع االقليمي في السنوات القادمة
             

 المتعددة مع   همشروع أن يحصل على قدر معقول من السوق بناء على تنوع زواره ومصادر            ال من   يتوقع

بالمعرفة المتجمعة توسيع قاعدة الزوار سواء الفرديـة منهـا أو           مشروع  لليمكن  . رؤيته اإلستراتيجية 

الجنس  بين مجموعة من خصائص المشتركين عبر االنترنت ممثلة في           ارتباط  عالقة وإيجاد .المؤسسية

 هوبالتالي يمكن االستفادة من هـذ     والعمر والحالة االجتماعية والمستوى التعليمي والدخل ومكان السكن         

 .المعلومات لزيادة الزوار
 

يتوقع من المستثمر أو .  هذا المشروع المستثمرين من قطاعات التجارة أو الخدمات يستقطبيمكن أن 

 ذات العالقة لدى الجهات هيتطلب المشروع أن يتم تسجيل كما. المستثمرين التمويل الجزئي المشروع 

 . بحيث يتم الحصول على الترخيص والموافقة على الخدمة المقدمة 
 

  مبررات وأهداف المشروع٢-٢
  
 اإلقبال على استخدام التقنيات في المملكة يسير بخطى سريعة بفضل الروح الرياديـة خاصـة بعـد                  إن

مراكز تكنولوجيا المعلومات وخدمـة     " ثانية من مشروع محطات المعرفة      إطالق جاللة الملك المرحلة ال    

ملحـق  يبين   .وجيزة حقيقة بعد فترة     كونتس التي   رونيةتبفضل الحكومة االلك   و" المجتمع المحلي سابقاً  

 . يفصل بعض جهود المملكة في مجال التجارة االلكترونية واالقتصاد المعرفي٤رقم 
 

الم العربي باستثناء الكويت واإلمارات في مجال استخدام االنترنت سبق األردن معظم دول العي

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

.  من إجمالي عدد السكان %٦,٧٥ة نسبمقارنة باألردن حيث تبلغ المن إجمالي عدد السكان % ٣,٢

مستوى الدخل في األردن من  ارتفع . مقهى في عمان وحدها٣٠٠رنت بحوالي يقدر عدد مقاهي االنت

 دينار عام ١,٣٣٥ ويتوقع أن يصل إلى ٢٠٠٢ دينار عام ١٢٧٠ إلى ٢٠٠١ دينار عام ١٢٠٨



 
 

٤ 

 عند مقارنته بالدول األخرى باالعتماد على  من الدخول% ٥٠  عن  تقريباًيزيدهذا الدخل . ٢٠٠٣

 .  دينار سنويا٢,٠٠٠ أي ما يعادل (Purchasing Price Parity) نظرية تساوي أسعار الشراء
 

اهم بشكل كبير يسمشروع سال، فإن  واالرتقاء بها األردنيةوتحسين المنتجات من منطلق تشجيع لذلك 

شكل نقطة تحول غير متوفرة في الكثير من البلدان يس المشروعتحقيق هذا الهدف حيث أن في 

مدعي المواصفات الغريبة خروج عدد من شروع فوائد جانبية تتمثل في كما سيكون للم.  المجاورة

 ستساعد الشركات على خفض المشروعمجموعات النقاش ب ذلك فإن إلى إضافة . من السوقلمنتجاتهم

تكاليف تقديم منتجاتها الجديدة إضافة إلى تقديم نتائج أكثر دقة لتقييم منتجاتها حيث ان المشاركين في 

 .اش هذه هم من المتابعين لهذه االمور مجموعات النق
 

 االستثمارية التي سيهيئها المشروع فباإلضافة إلى ةأما الفوائد المادية غير المباشرة فتتضمن الفرص

فان المشروع سيؤدي الى تحسين  المعلوماتية واالتصاالت والوظائف المحلية التي سيحصل عليها خريج

 .جديدةالوضع المادي ألصحابه وتقديم خدمات 
 

  العام للمشروعلموقع ا٣-٢
 

  نظراً ألن عمان تشكل أحد ركائز التجارةالدائم المشروعمناسباً لمقر  موقعاًالغربية عمان  مناطق تعتبر

 لما توفره من بنية تحتية الزمة من حيث سهولة االتصال مع مزودي خدمة  في األردناإللكترونية

 . األخرىخدمات التكميلية والتسهيالتإضافة إلى ال) (ISP Providersاالنترنت 

 
 

 
 
 
 حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة ١-٣

 

 الحاجة إلنشاء صورة وشخصية مميزة للعالمة أنإال  ،إن األسواق تمر بعملية تنويع بشكل متزايد

 مراحل بتقديم خدماته في المشروعبدأ يسهذا و. التجارية يعتبر من األمور الملحة في الوقت الحالي

 سينفرد المشروع بتقديم خدمات كما.  ونمو الطلبالسوق المستهدفمتدرجة بشكل يتفق مع توقعات 

 .ه متكاملة وفريدة من نوعها  وهذا من أحد شروط تسويق الخدمة وربما نجاح
 

 السوقدراسة. ٣
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بمزايا تتناسب واحتياجات العمالء وتغطي  فريدة وخدمات لتقديم عروض االلكترونية  الشركات تسعى

 : ياآلت

 

،  المنتجات والخدماتجديدمميزات خدمات  الوصف

 شكاوي المستهلكين، شهادات المستهلكين
Description 

 Features الشفافية وذلك دون محاباة جهة معينة اإلضافيةالمزايا 

 Reliability  بالتعبير مع القليل من الرقابةالسماح األداء المنشود 

 Durability  والمنتجاتوىوالشكا للشهادات أرشيف الديمومة 

 Serviceability لغاء ما سبقواراء وتحديثها اال تعديل إمكانيةسهولة التعديل، التحديث 

 Aesthetics  مشوقاًلمشروع يكون اإن المظهر العام 

  Customization  حساسية المنطقةلمشروع يراعي اأن مالئمة الخدمة للعميل 

 User Friendly اشات الفرعية سهلة االستعماللشا تكون أن سهولة اإلستعمال 

  Guarantees لمشروع مستعارة معروفة لدى اأسماء استخدام الضمانات والكفاالت 

 Product Range وجود عدة مواضيع فرعية لكل موضوع رئيسي تعدد مجال االختيار

 Delivery Lead Time  البحث فوراًنتائج استقبال أونشر التعليقات  معقولية فترة االنتظار 

 Hazards & Hygiene  يتم حماية االسماء الحقيقية للمستخدمينأن أمان االستعمال 

  Price Sensitivity  يتم تسعير االعالن بشكل مقبولأن الحساسية السعرية 
 

رغم أن التنبؤات الموثوقة على المدى القصير والبعيد للسوق قد تكون صعبة إال أن  حجم السوق 

 حجم السوق حيث تختلف رغبة كل قطاع منها في شراء الستنتاجمفيدة عن أعداد المؤسسات قريبية الت

 محلية لشركات إعالنات للسعر من حيث كونها الشركات ذلك تختلف حساسية هذه إلى (الخدمة/ المنتج 

 لعام اإلحصاءاتة وفقا لبيانات دائر  .)إقليمية أو أجنبية لشركات إعالنات أو لوكالء إعالنات أومحلية 

 : كما يليو المشروعتظهر تقديرات كبيرة محتملة لسوق ) غير الحكومية( فان أعداد المؤسسات ٢٠٠٠

 

 

 

 

 
 



 
 

٦ 

 فئات الموظفين بالشركات

حسب بيانات دائرة اإلحصاءات 

 ٢٠٠٠لعام 

الشركات 

الصناعية 

 والتعدينواإلنشاء

الشركات 

 التجارية

 الشركات 

الخدمية 

 والسياحية

 أعداد يإجمال

 المؤسسات

 ١٢٣٫٢١٨ ٤٠٫٣٠١ ٦٣٫٩١١ ١٩٫٠٠٦ ١٠موظفين أقل من عدد ال
 ٣٫٣٩١ ٢٫٠٧٤ ١٤٨ ١٫١٦٩ ٢٠ و١٠موظفين بين عدد ال
 وأقل من ٢٠أكثر من عدد 

٥٠ 
١٠٩٩ ٣٨٨ ٣٤ ٦٧٧ 

 ٥٨٦ ٢٩٢ ١٧ ٢٧٧ فأكثر موظف  ٥٠  عدد 
 ١٢٨٫٢٩٤ ٤٣٫٠٥٥ ٦٤٫١١٠ ٢١٫١٢٩  المؤسساتأعداد إجمالي

 حسب بيانات دائرة اإلحصاءات العامة حوالي ٢٠٠٢بلغ عدد سكان األردن سنة  فقدسبة لجاهزية االردن للمشروع بالن

-١٥من الفئة العمرية % ٥٨,٧من الفئة الناشئة دون الخامسة عشرة و% ٣٧,٨ نسمة منهم ما يقارب ٥,٣٢٩,٠٠٠

ن سكان األردن على استخدام االنترنت يبلغ ن نظريا ميبالتالي فان القادر%. ١٠ سنة بمعدل أمية يقترب من ٦٤

-١٥ ما بين األخرىوالفئة العمرية %) ١٤( سنة ١٤ إلى ١٠ تقريبا باعتبار الفئة العمرية ما بين  نسمه٣,٧٨٨,٩١٩

 أن نسب األسر األردنية التي تمتلك حاسوب شخصي هو ٢٠٠١لعام ل بيانات دائرة اإلحصاءات العامة  كما تفيد. سنة٦٤

 . تقريبا جهاز ٩٠,٠٠٠ا يعادل أي م% ١٠

 عامال وموظفا ٢٤٢,٢٩٣بلغت  العاملين بالقطاع العام أعدادأن  ٢٠٠١ العامة لعام اإلحصاءاتبيانات دائرة تظهر 

 : عامال وموظفا حسب الجدول التالي٤٥٩,٦١٠بلغت  العاملين بالقطاع الخاص أعدادو
  

 ٢٠٠٠ لعام ةمهنال الخاص حسبون في مؤسسات القطاع العام يجدول العامل

 المجموعات الرئيسية للمهن
العاملين 

 بالقطاع 

 العام

العاملين 

بالقطاع 

 الخاص
اإلجمالي

 ١٦,١٣٦ ١٠,٩١٢ ٥,٢٢٤  العليا والمديرون اإلدارةمشرعون وموظفو 

١٢١,٥٣ ٣٧,٩٤٢ ٨٣,٥٩٢ المتخصصون

 ٨١,٣٦١ ٣٤,٣٨٨ ٤٦,٩٧٣ الفنيون والمتخصصون المساعدون

 ٦٩,٠٦٠ ٣٣,٧١٦ ٣٥,٣٤٤ الكتبة

 ٦٣,١٤٠ ٦٠,٢٨٧ ٢,٨٥٣ العاملون في الخدمات والباعة في المحالت واألسواق

 ٧٤,٦٠٩ ٦٤,٠٦٩ ١٠,٥٤٠  من المهنإليهاالعاملون في الحرف وما 

 ٥٤,٣٨١ ٣٧,٤١٩ ١٦,٩٦٢ مشغلو اآلالت 

 ٧٥,٧٠٦ ٤٩,٧٩٣ ٤٥,٩١٣ المهن األولية

٥٤٥,٩ ٢٤٧,٤٠١٢٩٨,٥٣٠اإلجماليةالعمالة



 
 

٧ 

 

 بتركيز جهوده لبناء قاعدة البيانات من الزوار والمنتجات وسيكون األولىفي السنة  المشروع سيقوم

جل اهتمامه التعريف باسمه واكتساب سمعة جيدة في السوق المحلي من ضمن مجموعة مقدمي خدمة 

يقية بقوة للعمالء  في إيصال رسالته الخدمية والتسوالمشروعشرع ي حيث س" المنتجات والخدماتجديد"

 ١,٠٠٠ استقطاب حوالي إلى المشروعهدف يس. المحتملين للفوز بحصة جيدة من المعلنين للسوق

 . من مختلف الشركات والمؤسسات  في السنة االولىإعالن
 

بتقديم خدمة  المشروع سيقوم في السوق وبناء قاعدة البيانات المشروع استقرار اسم بعد ذلك و عند

 والتي تستهدف زيادة تفاعل زوارها مع المنتجات الجديدة او المعلن عنها مع لكينشهادات المسته

 % ٥  بحدود  لديهاإلعالناتنمو نسبة كون تيتوقع أن  .ار التركيز على خدمة جديد المنتجات راستم

 .  سنوياً
                

 

  المنافسة والتسويق٢-٣
 

تقتصر فقط على أنها  غير كافية حيث هيشاريع المشابهة إن نوعية الخدمة المقدمة حالياً في بعض الم

 لشكاوى قناةن هناك تقديم جديد المنتجات واعالنات مدفوعة عن مزايا المنتجات بدون ان تكو

يشكل تغييرا في أسلوب تقديم الخدمة من حيث سحيث  مشروعللهذا تأتي الحاجة ل. المستهلكين

 الحاجة إلى فترة زمنية لجمع وتراكم المشروع خدمات  من أسباب تأخير تقديم.شموليتها وتميزها

 وتحضير الزوار مشروعزوار ال  والتدرج في بناء الروابط معهابيانات  واوإعالناتهمنتجات الشركات 

 . للخدمات المستقبلية

 إال أن احتمال دخول منافسين جدد للسوق هو لرغم عدم وجود المنافسة التجارية للخدمة أو توفر البدائ

 والتسويق هي العمليات األساسية للشركة وبذلك ال بد أن المشروعالعمليات داخل .  وارد بقوةلحتماا

 بحيث نشاطه العمليات واإللمام بالتطورات التكنولوجية في مجال هضرورة كفاءة هذ المشروع يراعي

 .واكب آخر المستجداتي
 

عية بالخدمة ومالئمة طريقة تقديم الخدمة من االهتمام بالناحية التسويقية والتو لمشروعل ال بد كما

األردن أو  في معارض المعلوماتية اإلعالن التلفزيوني و من خالل  لمشروعالترويج لو ،للبيئة المحلية

 حماية  لمؤسسات و هيئات معنية مثل جمعيةمن خالل النشرات البريدية أو حتى القيام بزيارات شخصية

 . المتقاعدين و غيرهم مؤسسات و ستهالكيةاالو التعاونيات المستهلك االردني 
 



 
 

٨ 

 خليطاً عمرياً ومهنياً واسعاً أغلبهم ممن سيستخدم الخدمة ألول مرة مشروعيتوقع أن يشكل زوار ال

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

ات المشروع بسهولة إلى مناطق أخرى بالمملكة لتالئم البيئة و أن تنتقل خدمخدمات مشابهه محلياً أ

 . جات والخدمات المحلية ت وخاصة بالنسبة للمنالمحلية بصورة أكبر
 
  المتوقعة واإليرادات البيعأسعار ٣-٣
 

إبراز هدف مساعدة مقدمي السلع والخدمات على تسويق منتجاتهم وبنفس الوقت مساعدة يفضل 

ستستفيد  ، كمااالنجرار وراء االنماط الدارجة باالستفادة من تجارب غيرهم المستهلكين على عدم 

 جمهور أوسع وسيستفيد  السوق اجماالً من تغيير ثقافة اإلنغالق إلى االشركات من ايصال رسائله

اء  و النقد البنّ إلى ثقافة التعاون والمشاركةواالنعزالالمجاملة ثقافة  من و،  االنفتاحإلى ثقافة والعيب 

 لسمعة محلية سيجذب إليه زواراً كثيرين سيساهمون في زيادة االعالنات المشروعاكتساب  أنكما  .

 .وبالتالي تغطية  تكاليف المشروع التشغيلية
 

 في دول أخرى ومنتجـات      مشابهة االعالنات باالعتماد على أسعار السوق لمنتجات        بيعتم تقدير أسعار    

لى توقع العمالء المحتملين من حيث السعر المناسب لالعالن لكـن           مشابهه في السوق المحلي إضافة إ     

 .  من الممكن أن تزداد األسعار لبعض االعالنات الخاصة
 

، و بـافتراض تصـميم موقـع         لألسبوع الواحد    لإلعالن دينار   ٩٠يقترح أن يتم تسعير االعالنات بـ       

 إعالنات كحد أقصـى ،      أربعةحة   صفحات قابلة للتصفح بداية و بحيث تحتوي كل صف         بخمسةالمشروع  

 هـذا السـعر مناسـباً       يعتبـر  ٠ تقريباً  إعالن ١,٠٠٠ ) Spotإعالني  ( يصبح عدد اإلعالنات الممكنة     

 المشـروع عنـد تقـديم      باإلعالنـات  السوق وخلق قطاع من المعلنين لالستفادة من االسبقية          الختراق

( في شهادات المسـتهلكين  تتمثل  اإلعالن قيةأسب من   تاح للشركات فوائد جانبية   تس .المستقبليةلخدماته  

عن العروض الخاصـة علـى سـبيل         اإلعالنفي   األسبقيةستستفيد الشركات من    بينما  ) دون السلبيات 

  .والشكاوىالسلبيات رغبة المستهلكين بنشر  تقليلحيث من المثال 
 

ابع تقديم خدمات ناجحة حتـى      باعتبار تت القادمة  خمس سنوات   الوبالتالي تم تقدير اإليراد السنوي خالل       

 -:التوصل إلى قدرة خدمية ثابتة باالعتماد على األسعار السابقة وحجم الخدمات المتوقع كما يلي
 

 



 
 

٩ 

 )دينار( اإليراد السنوي للخدمات 

 السنة الخامسةالسنة الرابعة السنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة االولى الخدمة

 ١٠٤,١٨٦١٠٩,٣٩٥ ٩٩,٢٢٥ ٩٤,٥٠٠ ٩٠,٠٠٠ المجموع
 
 

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

 انه في ظل غياب إال قد تتغير التكنولوجيا مستقبال بوجود قدرات ذكية .وتطوير المنتجات بشكل مستمر

 يلقي ضوءاً ٣ ملحق رقم .مفردهانمو بلن توالمرئية والالسلكية قاعدة البيانات فان القدرات الصوتية 

 .على بعض التطورات المتسارعة في عالم االنترنت واالتصاالت

 
 
 
 
 
  الموقع و البناء ١-٤
 

إقامة المشروع في العاصمة عمان ويعتقد أن غرب عمان األنسب للمشروع حيث تتواجد معظم يقترح 

تم افتراض إقامة المشروع ضمن بناء . الشركات العاملة في قطاع االلكترونيات وأجهزة الحاسوب

 دينار ٧,٢٠٠ يقدر بدل اإليجار السنوي للبناء بمبلغ . بعمارة تجارية حديثة٢ م٢٠٠مستأجر بمساحة 

وقيام أصحاب المشروع بأجراء بعض التعديالت  كما تم افتراض توفر كافة الخدمات بالموقع. في السنة

  . دينار٢,٠٠٠ قدرت كلفة التعديالت بمبلغ .)ديكورات/ إنشائية (المناسبة لتتناسب واالستخدام 
 

 التشغيل نموذج الخدمة وكلفة األجهزة واالثاث وبرامج ٢-٤
 

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

 أنظمة األنشطة على شبكة التجارة القديمة والجديدة بدون فواصل واضحة أحيانا أو بنماذج متداخلة من

 . قائمة مفصلة لنماذج أنظمة التجارة اإللكترونية  ٢  يقدم الملحق. أخرىأحياناالويب 
   

نموذج وساطة المعلومات  المقترحة للمشروعمن نماذج التجارة االلكترونية المتعددة و

)Infomediary Model( نموذج التعاون  و المنتجات والخدمات منجديدال لخدمة)Alliance 

 الدراسة الفنية. ٤



 
 

١٠ 

Model(الفني للمشروع الجهاز اميقترح أن تتضمن مهكما .  شكاوي المستهلكين/ شهادات  تي لخدم 

 .تقييم هذه النماذج و اختيار العناصر المالئمة منها
 

 إلى إضافة بعين االعتبار النمو الطبيعي للعمالء تم األخذ التجهيزات عند تقدير حاجة المشروع من

علماً أنه تم  ( دون افتراض زيادة في األصول الثابتة خالل فترة الخمس سنواتالخدمات المستقبلية

 األجهزة بخمس سنوات فقط من باب التحفظ و مراعاة للتطورات التكنولوجية السريعة عمر هذهتحديد 

 -:الجدول التالي يبّين األجهزة الالزمة لنشاط المشروع). في هذا المجال
 

 

 دينار/التكلفة العدد.)أ.د(دة تكلفة الوحأجهزة الحاسوب
 ٧٫٢٠٠ ٩ ٨٠٠ (PC’s)أجهزة حاسوب 

 ٢٫٠٠٠ ١ ٢,٠٠٠ (Server) ة خادم الشبكجهاز
 ٨٠٠ ١ ٨٠٠ )Hub/Switch(موزع الشبكة 

 ١٫٠٠٠ ١ مقطوع  (Network)تمديدات كهربائية خاصة 

 ١١٫٠٠٠ )دينار( المجموع 
 دينار/التكلفة العدد).أ.د(تكلفة الوحدة   واألجهزة المكتبيةاألثاث

 ٤٠٠ ١ ٤٠٠ (Laser Printer)طابعة ليزر 
 ٢٠٠ ١ ٢٠٠ (Scanner)ماسحة ضوئية 

 ١٫٥٠٠ ١ ١,٥٠٠ (Photo Copier)وثائق تصوير ةماكين
 ١٠٠٠ ١ مقطوع (Tel. System)نظام اتصاالت تلفوني 

 ٣٠٠ ١ ٣٠٠ جهاز فاكس 
 ٨٫٠٠٠  مقطوع األثاث المكتبي 

 ١٫٠٠٠ ١ مقطوع أخرى
 ١٢٫٤٠٠ )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 

 .ت سنوا٣يتم استهالك البرمجيات خالل . البرامج واالختبار



 
 

١١ 

 

 التكلفةالعدد البرنامج للرخصة  تكلفة المشروع البرنامج

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

 ٥٠٠ ١  ٥٠٠ مايكروسوفت(٢٠٠٠ Server)برنامج خادم ويندوز
 ٩٠٠ ١  ٩٠٠ مايكروسوفتSQL-Serverتبرنامج خادم بيانا

 ١٫٣٠٠ ١  للنظام١,٣٠٠ Verisign (P. Gateway)برنامج استقبال الدفعات 
 ٦٫٤٣٥ )دينار(المجموع 

 

 

  القوى العاملة واألجور السنوية٣-٤

رة يبين الجدول التالي اإلدا الالزمة لهذا العملالفنية اإلداريةيحبذ أن تتمتع إدارة المشروع بالخبرة 

  -: والعمالة الالزمة للمشروع والرواتب لهم بما في ذلك العالوات والمزايا
 

 تكاليف اإلدارة 
 / الراتب الشهري العدد

 دينار

 / اإلجمالي السنوي

 دينار
 ١٠٫٢٠٠ ١٨٥٠مالك المشروع/ مدير

 ٣٫٠٠٠ ١٢٥٠محاسب ومشتريات/ إداري 
 ١٫٨٠٠ ١١٥٠سكرتيرة واستقبال
 اإلجمالي السنوي الراتب الشهري العدد الخدمة/التشغيلتكاليف موظفو

 ٩٫٠٠٠ ١٧٥٠مدير العمليات المعلوماتية والبرمجة
 ٧٫٢٠٠ ١٦٠٠فني صيانة أجهزة وشبكات

 ٦٫٠٠٠ ١٥٠٠مدير أبحاث وتطوير/مستشار معلوماتية
 ١٫٨٠٠ ١١٥٠إدخال بيانات وتحديث

 ٤٫٨٠٠ ١٤٠٠  مصمم 
 اإلجمالي السنوي الراتب الشهري العددمبيعات والتسويقتكاليف موظفو ال

 ٤٫٨٠٠ ٢٢٠٠موظف تسويق ومبيعات
 ٤٨٫٦٠٠ ١٠ المجموع

 

دينار شاملة حصة المؤسسة من الضمان  ٥٣٫٩٤٦وبذلك يكون إجمالي األجور للسنة األولى 

 .االجتماعي
 



 
 

١٢ 

 

 عدة جمع البيانات األولية والتدريب والخدمات التشغيلية المسا٤-٤
 

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

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

حيث تم  هاتجارب تقديم و إجراء الخدمة   االنترنت ونموذجموقعيتطلب المشروع تطوير كما . دينار

 دينار ٢٠٠٠إضافة إلى مصاريف تدريب مختلفة للعاملين بمبلغ   ، دينار٢٫٠٠٠بـ  التكلفة  تقدير

 . هذه المصاريف على مصاريف التأسيس وما قبل التشغيلكافة ، وقد حملت أيضا

 للقيام بتطوير برامج شروعالم الالحقة فسيتم االعتماد على موظفي المشروع بالنسبة لتطوير خدمات أما

  أما. التعاقد لتطوير تلك الخدمات من الباطنأوالخدمات ذاتياً دون اعتبار توظيف اخصائين مؤقتين 

 دينار سنويا وتم اعتبارها جزء ١,٢٠٠ ـتكلفة تحديث برامج الحاسوب وحقوق االستخدام تم تقديرها ب

 .ولية ضمن بيان األرباح والخسائر وتحميلها على المواد المن تكاليف التشغيل السنوية
 

 دينار ٩٠٠ والمكونة من الماء والكهرباء، فقد قدرت بمبلغ  الالزمة للمشروع الضروريةأما الخدمات 

 . سنويا

  مواقع اإلنترنت المشابهه والرديفة٥-٤
 

ة أوضح إلعطاء صورلإلتصال معها أو التعلم منها وتم اختيار مواقع شركات وهيئات االنترنت التالية 

 : المقترحة كما يليالمشروعلعمل وخدمات 
 

 Web Site  االنترنتالمشروعوصف 

  www.ansi.org  للمنتجات والتكنولوجيااألمريكيةالمواصفات 

 www.cdw.com  أخرىوأشياء لإللكترونيات تسوق عالمي المشروع

 www.commerce.net أيسوإتحاد الصناعات المعتمدة من هيئة 

 www.corptech.com  شركة للتكنولوجيا العالية٥٠,٠٠٠ من ما يزيد عن أخبار

 www.deja.com المنتجات شهادات وتوصيات المستهلكين لمختلف المشروع

 www.emailmarketingnews.com إعالن وتسويق من خالل الرسائل االلكترونية

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

 www.ft.com ت الصناعة المختصرةتحليل اتجاها

 www.isyndicate.com  يختص بتجميع المعلومات من مصادر االنترنتإخباري المشروع

 www.jup.com تقارير عن االنترنت واالقتصاد الرقمي
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 www.netmar.com  يسوق مواقع االنترنتالمشروع

 www.nua.ie تقارير عن عالم االنترنت

  www.sfionline.com  انترنت خاص بمجموعات العمل المركزةالمشروع

 www.surveysite.com مجموعات العمل المركزة

 www.thestandard.com تقارير السوق عن اقتصاد االنترنت

   www.webcmo.com معلومات تسويقية لفئات استهالك محددة ومجزئة

 www.itex.net  للتبادل السلعيالمشروع

 www.pathfinder.com  يختص بنشر المعلومات المالية من فوائد وادوت استثمارالمشروع

 www.ivanhoe.com  حديثاًمعلومات طبية مكتشفة

 www.liszt.com  البحث عن قوائم عناوين معينةالمشروع

 www.vocaltec.com  عبر االنترنتلالتصاالتبرنامج مجاني تجريبي 

 www.summersoft.com برنامج مجاني تجريبي التصال الفيديو عبر االنترنت
 

  الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع٦-٤
 

يمكن أن يبدأ المشروع . فترة طويلة للتنفيذتجاري بالدرجة األولى وبالتالي ال يتطلب  المشروعيعتبر 

ومقره الدائم وعقد االتفاقات مع الموردين العالميين  (Web Site)  االلكتروني هموقعحال تجهيز 

 . وتدريب الفنيين
 

هر باستثناء الوقت الالزم الجراء دراسات جدوى اقتصادية شأ ٦يحتاج المشروع المنوي إقامته إلى 

حل المشروع يبين الجدول التالي تسلسل مرا.  اشهر٣ - ٢مفصلة والتي من المقدر إن تحتاج إلى 

 -:حسب الجدول التالي
  

٣ ٤ ٥ ٦ لفترةا ١ ٢ لوصفا   

ه وتجهيزاختيار الموقع،المشروعتسجيل ٢      
التوظيف وشراء األجهزة وبرامج الحاسوب ٢      
وجمع البياناتالخدمةتطوير نموذج ٢      
االختبار االبتدائي للمنتجات والخدمات واإلطالق  ٢      

 

 

 

 

 



 
 

١٤ 

 

 

 

 
 

  كلفة الموجودات الثابتة١-٥
 

 دينار/التكاليف البند
 ٢٫٠٠٠ المشروع األعمال اإلنشائية لتجهيز مقر تكلفة

 ٢٩٫٨٣٥ التشغيل تكلفة األجهزة واالثاث وبرامج
 ٥٠٠ )الخ...ن، تلفوتأمين كهرباء، ماء(تأمينات مستردة 

 ٣٢٫٣٣٥ )دينار(المجموع
 

 ل التشغيل مصاريف التأسيس و ما قب٢-٥
 

 : وما قبل التشغيل مصاريف التأسيس يبين الجدول التالي 
 

 دينار/التكاليف  ملخص مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 ٢٠٠رسوم رخصة المهن وتسجيل شركة
 ١٫٠٠٠ الدراسات و مصاريف متفرقة

 ٨٠٠ جمع البيانات االولية لبناء قاعدة المعلومات
 ٢٫٠٠٠  تجارب تقديم الخدمة+نترنت ونموذج الخدمة للشركة االالمشروعتصميم وتطوير 

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

 ٦٫٠٠٠ )دينار(المجموع
 

  رأس المال العامل٣-٥
 

 رأس المال العامل مةتبلغ قي ٠ لمدة شهر دورة تشغيليةأساسعلى تم إحتساب راس المال العامل 

للسنة األولى على النحو التالي مع مالحظة أن ) التشغيلية(تم تقدير المصاريف المتداولة .  دينار٦٫٣٠٩

 -: يبين بعض تفاصيل الرموز المستخدمة١ملحق رقم 
 

الدراسة المالية. ٥



 
 

١٥ 

اإلجمالي 

 دينار/السنوي
 البند

تحديث برامج الحاسوب وحقوق االستخدام ١٫٢٠٠
رواتب وأجور ٥٣٫٩٤٦

الضروريةلخدمات ا ٩٠٠

 ات جارإي ٧٫٢٠٠
 تسويقالدعاية وال ٤٫٥٠٠
)طارئة. م ، رسوم انتساب، تأمينات صحة، القرطاسية،الترخيص(تشغيلية اخرى ٧٫٩٦٠

المجموع ٧٥٫٧٠٦
 

 

 مشروعال تكاليف ٤-٥
 

 :يبين الجدول التالي ملخص التكاليف االجماليه للمشروع 

 دينار / التكلفةالبند

 ٣٢٫٣٣٥ ة الموجودات الثابتةكلف
 ٦٫٠٠٠ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 ٦٫٣٠٩ رأس المال العامل 
 ٤٤٫٦٤٤ )دينار(المجموع

 

   التمويلوسائل ٥-٥
 

  بمبلغ      ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض

يمثل القرض ما نسبته . للمشروعف اإلستثمارية لألصول الثابتة لتغطية جزء من التكالي دينار ٢٠,٠٠٠

يسدد القرض على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة من تكاليف المشروع و% ٤٥

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

 . سماح

 

 



 
 

١٦ 

 
 

 لفرضيات المالية األسس وا٦ -٥
 

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

 

 . نقديةكونتس بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج همشترياتو المشروع  أن مبيعاتافتراضتم 

 .ق مع الزيادة المفترضة لإليراداتتم إفتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متف

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

 .من األرباح السافبة % ٢٥بواقع احتسبت ضريبة الدخل 

 %.١٢ صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره احتسابتم 
 

 

 والكشوف الماليةملخص المؤشرات  ٧-٥
 

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

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

 .المالية وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعات

 

والتي تبين ما . لنقدي، الميزانية التقديريةمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق ا

 :يلي

 

 دينار في السنة األولى ٣,٥١٧يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين  -

 . دينار في السنة الخامسة٨,١٣٢للتشغيل و 

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

 لهم بما فيها مساهمة المشروع بالضمان الرواتب واألجور التي ستدفع

 دينار في السنة ٦٥,٥٧١دينار في السنة األولى ترتفع إلى ٥٣,٩٤٦اإلجتماعي

 الخامسة



 
 

١٧ 

في السنة % ٣٣,٠في السنة األولى و % ٨,٥تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين  -

 %.٣٣,٠و % ١٤,٣الخامسة للتشغيل التجاري، ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

 %٣٣,٨يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

  دينار٣٢,١٣١ NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 ١,٧تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى اإلستثمار  -

 ٠ سنوات٣تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

ر البيع بنسبة في حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعا -

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

الحد األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع، إال أن المشروع يعتبر حساساً لتخفيض 

 .وينبغي مراعاة ذلك% ٢٠ أو ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة %١٠ بنسبة سعر البيع

 
 
 
 
 
 

 

 رباح والخسائرحساب األ .١

 التدفق النقدي بيان  .٢

  التقديريةةالميزاني .٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية .٤

المالحق المالية .٦



املشروع شهادات وشكاوي املستهلكنيالرموز املستخدمة يف  – ١ملحق رقم   
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 الوصف الرمز
ICT  ألمعلوماتية والتكنولوجيا واالتصاالت 
INT@J جمعية المعلوماتية والتكنولوجيا األردنية 
Reach Report وجيا المعلوماتية واالتصاالتاستراتيجية األردن وخطة العمل لنشر البرمجة وتكنول
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 ترنت واالتصال بين الشبكاتنظام عنونة االن 
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   المشروع المشروعلزائري ( موزع أحمال(  
SDL  كيلوبايت بالثانية مع عناوين ثابتة٥١٢خط انترنت متماثل بقدرة  
ADSL  كيلوبايت بالثانية بدون عناوين ثابتة٥١٢/١٢٨خط انترنت غير متماثل  
E١ (T١)   ميغا بايت بالثانية مع عناوين ثابتة٢خط انترنت بقدرة  
Payment Gateway  برنامج يستخدم كبوابة الستقبال الدفع االلكتروني 
ISA  تطبيق برنامج حماية ألعمال االنترنت 
FW المشروع لمشروعحائط ناري يستخدم لمنع التسلل غير المرغوب به ال 
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  الوصلة التسلسلية العالمية لجهاز الحاسوبقناة  
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 تصال والمؤتمرات عبر كاميرة الفيديو المتصلة باالنترنتاال 
DB قاعدة بيانات 
ERP   المشروعبرنامج نظام إدارة مصادر 
CRM  برنامج نظام إدارة العمالء 
JIT  توريد مدخالت اإلنتاج عند بدء تصنيعها أو قبل فترة وجيزة 

 



  التجارة اإللكترونيةأنظمة مناذج - ٢حق رقم مل
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هذا النموذج يقوم بكل العمليات الالزمة . ترنت لعمليات الشراء يستخدم االن(Transaction Intermediary)منوذج الوساطة 
 ) شركة أي باي املشروعمن األمثلة على هذا النموذج . من البحث عن البضائع إىل املقارنة بني البضائع املختلفة واستقبال طلبات الشراء

ebay.com.) . 
 

تدعيم البيع والتسويق وتقدمي اخلدمة إىل العمالء عن طريق تقدميها  يستخدم االنترنت ل(Channel Mastery)منوذج القناة اإلضافية 
 .من االنترنت إضافة إىل القنوات التقليدية، األمثلة على هذا النموذج كثرية حيث تلجأ كثري من الشركات لتدعيم عملياا بقنوات إضافية

 
ل التبادل بني أطراف العالقة يف السلسة أكثر فعالية  يستخدم االنترنت جلع(Supply Chain Model)منوذج تنظيم سلسة التزويد 

 أن يقوم بإعادة قولبة جميكن هلذا النموذ. (mckeeson.com) شركة املشروعمن األمثلة على هذا النموذج . وتنظيماً
(Reconfiguration) على األمثلةمن . ت مستقبالً حبيث يتم االستغناء عن القنوات التقليدية من بيع وتوزيع وخدمااملشروع عمليات 

 .(compak.com) كالشركات اليت استغنت عن القنوات التقليدية شركة كوم با
 

عادة تكون املنتجات أو .  يقوم بإدارة العمالء واملوردين لتقدمي منتجات عالية القيمة للمستهلك(Value Chain)منوذج سلسلة املنفعة 
تخدام االنترنت يف هذا النظام عن طريق التنسيق بني املوردين من حيث تصميم املنتج يتم اس. اخلدمات املقدمة مفصلة لكل عميل على حدي

 تلك بعمليات إضافية على األجزاء اليت يتم املشروعتقوم .  املنتج للمستهلكيقدم اليت ساملشروع واليت تقوم به هوموعد التوريد وغري
 Dell)األمثلة على الشركات اليت تلجأ هلذا النظام شركة دل للحاسوب من . توريدها إما من حيث التجميع أو إضافة أجزاء خاصة م

Computers) وشركة سيسكو لألنظمة (Cisco Systems). 
 يتعامل مع تبادالت معقدة بني البائعني واملشترين مبا يف ذلك املالئمة (Market Place Model)منوذج السوق االلكتروين التباديل 

من األمهية مبكان هلذا النموذج أن يتم حتديث األسعار بصفة دورية من خالل قاعدة . نية للتوفيق والتفاوض مع إمكا(Matching)بينهم 
، وشركة برايس الين (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 
 شركة هوم ادفايزر املشروعمن األمثلة على هذا النموذج . النموذج للعمالء بتجميع املعلومات عن منتج أو خدمة يرغبون بشرائها

(homeadivsor.com). 
 

.  واملشترين من خالل عروض السلع املتشاةة بالوساطة التجارية بني البائعنييقوم عاد(Aggregator Model) منوذج جتميع املنتجات 
من األمهية مبكان .  القائمة على هذا النموذج بتثبيت السعر للمنتجات وتتخصص يف نظام توريد بكفاءة عالية للمستهلكاملشروعتقوم عادة 

من . املوردين وطاقام اإلنتاجية وفترة توريدهم لنقل هذه احملددات للمستهلكهلذه الشركات أن حتتفظ بقاعدة بيانات يتم حتديثها دورياً عن 
 .(amazon.com)األمثلة على هذه الشركات شركة أمازون 

 
 خيتص فقط بالتوزيع سواء بني الشركات التقليدية أو الشركات القائمة على مناذج (Distributive Network)منوذج شبكة التوزيع 

من األمثلة على هذا النموذج شركة .  القائمة على هذا النموذج تم بالتوريد املعتمد ومراعاة محاية املنتج من التلفعاملشرو. االنترنت
 .(Federal Express)           س اكسربيلفيدرا

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

يدعم هذا النموذج مجع املعلومات واملشاركة فيها بني األعضاء سواء املنتجات أو املعرفة أو املشاركة بتجارب . أعضاء التعاون أو االحتاد
سعار  االحتاد للمستهلكني مبقارنة األاملشروعمن األمثلة على هذا النموذج احتاد شركات الطريان األمريكي حيث يسمح . وخربات

  االحتاداملشروعلشركات ألعضوه وليس واحلجوزات وغريها رغم أن عملية الشراء تتم من خالل ا



االتصاالت أنظمة تطور التكنولوجيا و– ٣ملحق رقم   
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التنافس بين الشركات العاملة في مجال االتصاالت الخلوية سيركز أكثر مـن اآلن فصـاعداً علـى تـوفير                   

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

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

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

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

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              

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

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

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

 . وإرسالها بالبريد االلكتروني
 

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

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                  

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

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

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

 .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       ٢G  في 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         

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

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 ١٤م مع االنترنت ويمكنها نقل البيانات بسرعة تفوق كثيراً ال           االرتباط المباشر والدائ  

 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

 



االتصاالت أنظمة تطور التكنولوجيا و– ٣ملحق رقم   

٤ 

 تتميز  Wi-Fiلى التكنولوجيا الحديثة التي تم تطويرها مؤخرا والتي تسمى واي فاي            ال بد من اإلشارة هنا إ     

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

حمول عن دائـرة    تفقد هذه التكنولوجيا ميزتها إذا ابتعد مستخدم الكمبيوتر الم        ( 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  " وأماكن عامة أخـرى تعـرف        هذه الخدمة في المطارات والمقاهي       يقدمبعض الشركات أصبحت    

 ". الساخنة
 

 للهواتف النقالة، لتوفر شبكة اتصال لها مجال تغطيـة اشـمل،            ٤Gمن 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     DSLلكياً لتكنولوجيا خط االشتراك الرقمي      كما أنها تعتبر بديالً الس    

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 



  التجارة اإللكترونية جهود األردن يف– ٤ملحق رقم 

٥ 

 

 مـن   ٣٠-٢٨ال االلكترونية في العالم العربي مؤتمره الذي انعقد في الفترة الواقعة من             اختتم مؤتمر األعم  

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

جامعات والبنـوك    باحثاً متخصصاً من الدول العربية واألجنبية ويمثلون عدداً من ال          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     

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

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                

 . للتجارة االلكترونيةوإنشاء مواقع 
  

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        

رة شاملة لرفع سوية األفراد معرفياً عن طريـق تـوفير           كجزء من مباد  ) 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       

 . بهدف توفير المتطلبات والمصادر الالزمة لتطويره وضمان استمراريتهللتنمية للمشروع
 

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   

ب في هذه المراكز لمنحهم فرصة استخدام أدوات تقنية من خالل تلقيهم لدورات علـى مهـارات                 ألف متدر 

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( كلفة الواحدة منها     تضم كل محطة والتي بلغت    

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

ـ ٢٠٠١ضمن برنامج شبكة األردن الذي أطلق في تشرين أول من عام         ى  للعمل في هذه المحطات إضافة إل

 . 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                  

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

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

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

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

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

 



  التجارة اإللكترونية جهود األردن يف– ٤ملحق رقم 

٦ 

عمل 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        . واستغالل طاقاتهم ومهاراتهم في تنفيذ المشاريع التنموية      دور الشباب   

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

 .الالزم للعامين المقبلين
 

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

. 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             

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

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)اتصال 

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

حمل وأداء ممتاز يضمن عدم تعطلهـا     تعتبر من الحلول الصعبة والتي تحتاج لخادمات ذات كفاءة وجودة وت          

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 األردنيين      ٢٠٠٣ام  ت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت في بداية ع       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      

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

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            GSMعمل بكال النظامين، نظام     تلفونات جديدة ت  

 .  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        GPRSتستطيع تقديم خدمة    لكي  

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

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

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

 .مشغلي الهواتف النقالة في األردن خالل السنوات القليلة القادمة
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اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,00010.00200أألبنية
025.000منشآت أخرى
11,0005.002,200معدات وأجهزة

12,4006.671,859األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

6,4353.002,145أخرى
6,404المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

4,8005960المصاريف التأ سيسية
1,2005240الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
6,3096,3090رأس المال العامل المطلوب

44,64424,64420,000إجمالي تكلفة المشروع
%45%55%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
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الموقع المقترح
عّمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
90,00094,50099,225104,186109,396المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
90,00094,50099,225104,186109,396المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
24,644حقوق الملكية

20,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

6,20910,53714,53718,17821,421الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
44,64496,209105,037113,762122,364130,817مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
32,335مجموع اإلستثمارات

10038,32840,24442,25744,36946,588التكاليف التشغيلية المباشرة
37,37838,88740,47142,13543,882إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,0001,6721,312916480الفائدة

6,000المصاريف التأسيسية  والخلو
1,1721,5231,8952,2912,711الضريبة

38,43578,87882,32785,93589,71093,660إجمالي التدفق النقدي الخارج
6,20917,33022,71027,82732,65337,157صافي 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

6,20914,05419,10723,86328,29332,361رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
03,5174,5695,6866,8728,132توزيعات األرباح

6,20910,53714,53718,17821,42124,229صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
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الموقع المقترح
عّمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
6,20910,53714,53718,17821,42124,229النقد

00000المدينون
100100100100100100المخزون

6,30910,63714,63718,27821,52124,329إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,000المباني

11,000األجهزة والمعدات
12,400األثاث والمعدات المكتبية

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

6,435أخرى
32,33532,33532,33532,33532,33532,335إجمالي األصول الثابتة
6,40412,80819,21225,61632,020اإلستهالك التراآمي

32,33525,93119,52713,1236,719315القيمة الدفترية لألصول الثابتة
4,8003,8402,8801,9209600القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

1,2009607204802400القيمة الدفترية للخاو
44,64441,36837,76433,80029,44024,644مجموع 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
24,64424,64424,64424,64424,64424,644رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

0000األرباج المجمعة
00000الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

24,64424,64424,64424,64424,64424,644مجموع حقوق الملكية
44,64441,36837,76433,80029,44024,644مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %33.0%23.3%16.8%12.1%8.5معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%33.0%27.9%23.1%18.5%14.3معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 3.03.74.24.50.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.50.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
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الموقع المقترح

عّمان

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%44,6445تكاليف المشروع

/ اصحاب المشروع %24,6445مساهمة صاحب

%20,00012القروض

%75%44.8القرض الى التكاليف %

%25%55.2مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

السنة األولىالبند / السنة
السنة
الثانية

السنة 
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

3,5174,5695,6866,8728,132صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%9.9%8.8%7.6%6.4%5.2الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%33.0%23.3%16.8%12.1%8.5معدل العائد على اإلستثمار %

%33.0%27.9%23.1%18.5%14.3معدل العائد على حقوق الملكية %

3.03.74.24.50.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.50.40.20.0الديون

81,83183,88986,02188,22890,511نقطة التعادل (بالدينار)

ثالثا : المعايير المالية وتحليل الحساسية :

الحالة االساسيةالمعيار المالي

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 27,482-4,7042,324-32,13128,30524,48013,713صافي القيمة الحالية

IRR 7.0-%13.6%8.7%21.5%26.6%30.0%33.8معدل العائد الداخلي%

B/C 1.71.61.51.30.91.10.4القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

86,096

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

18.8%

23.4%
3.1

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

5,755
7.6%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

E-Consumer Choicesموقع  إختيارات / شهادات وشكاوي 

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR33.8%معدل العائد الداخلي
NPV32,131صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR30.0%معدل العائد الداخلي
NPV28,305صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR26.6%معدل العائد الداخلي
NPV24,480صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR21.5%معدل العائد الداخلي
NPV13,713صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR8.7%معدل العائد الداخلي
NPV-4,704صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR13.6%معدل العائد الداخلي
NPV2,324صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-7.0%معدل العائد الداخلي
NPV-27,482صافي القيمة الحالية
B/C0.4اإليرادات الى التكاليف



التدفق النقديالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

038,4350-38,435

16,20914,2948,085

228515,36915,083

330016,49716,197

431517,68217,367
533051,00950,679

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

042,2790-42,279

16,20914,2948,085

228515,36915,083

330016,49716,197

431517,68217,367
533051,04150,710

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

046,1220-46,122

16,20914,2948,085

228515,36915,083

330016,49716,197

431517,68217,367
533051,07250,742



التدفق النقديتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

038,4350-38,435

16,2099,7943,585

228510,64410,358

330011,53611,236

431512,47312,158
533044,32843,997

التدفق النقديتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

038,4350-38,435

16,2095,294-915

22855,9195,633

33006,5756,275

43157,2636,949
533037,64737,316

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

038,4450-38,445

16,8306,723-106

23147,4567,142

33308,2247,895

43469,0328,685
536342,71642,353

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

038,4550-38,455

17,451-847-8,298

2343-458-800

3360-48-408

43783814
539734,42334,026


