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 مراكز الجنوب مراكز الوسط مراكز الشمال

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

٦٤٢١٩٩٩/٠٢ عجلـون ٣٧٤١٢٤٧/٠٥ الرصيفــة  ٢٠٣٢٢٣٠/٠٣ العقبـة   

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

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

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

ياالزرق الشمالـ  ٣٨٣٤١٨٨/٠٥ ٣٥٥٩٠١٤/٠٥ السلــط  ٣٢٥٢١٤٧/٠٥ مادبا   

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

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

Csu.admin@epc-jordan.com.jo 

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

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

 
 في ) إرادة(ــة مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيلقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود  

ستثمار وتحديد إحتياجاتاإلفرص  مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .المجتمعات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
ة والماليةـإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفني

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

 
)إرادة (ــةمراكز تعزيز اإلنتاجيبالمستشارين في لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال 

لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيسأية مساعدة تحتاجونها لتقديم 
 .مشاريع وتنفيذ ال

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

 .وعشرون مركزاً 

)بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (  
 



 

 

    المحتويات

 .١   ملخص المشروع

 .٢ المقدمة

   ١. ٢ وصف المشروع

   ٢. ٢ مبررات وأهداف المشروع

   ٣٠٢ الموقع العام للمشروع

 . ٣  دراسة السوق  

   ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها

   ٢. ٣ اجيةحصة المشروع والطاقة اإلنت

   ٣. ٣ المنافسة والتسويق واسعار البيع

   ٤. ٣ اإليرادات المتوقعةأسعار الخدمات و

 . ٤  الدراسة الفنية  

   ١. ٤ البناء الموقع 

   ٢. ٤ األجهزة وبرامج التشغيل 

   ٣. ٤ األثاث

   ٤. ٤ الخدمات الضرورية

   ٥. ٤ القوى العاملة واألجور السنوية 

   ٦. ٤  المشروع الزمنية لتنفيذالفترة

 . ٥ الدراسة المالية  

   ١. ٥ تكاليف التشغيل

   ٢. ٥ ملخص تكاليف المشروع بالدينار

   ٣. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

   ٤. ٥ رأس المال العامل

   ٥. ٥ وسائل التمويل

   ٦. ٥ األسس والفرضيات المالية

   ٧. ٥ لماليةملخص المؤشرات والكشوف ا

 . ٦  المالحق المالية  
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 مركز معلومات

 ملخص المشروع - ١

 مركز معلومات اسم المشروع

 عمان موقع المشروع

 تقديم خدمات ومعلومات عن الزبائن منتجات المشروع

   موظف١٧ األيدي العاملة

 دينار ٦٨,٩٩٠ ياالستثمار الكل

 ينارد ٣٧,٢١٢ NPVصافي القيمة الحالية 

 % ٢٨,٢ IRRمعدل العائد الداخلي 

  B/C١,٥القيمة الحالية لإليرادات إلى اإلستثمارات 

 واتسن ٤ Pay Back Periodفترة االسترداد 
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يق منتجاتهـا   و وتس أنشطتهاتضع من ضمن خططها برامج لترويج       في دول العالم     الشركات الناجحة    إن

، ومن اكثر هذه الطـرق  برامجلتلك ال يتم رصد الموازنات الخاصة   أن  بعد من خالل جميع السبل المتاحة    

 إيصـال شيوعا في الغرب والدول المتقدمة تقديم الخدمات للزبائن عبر مراكز متخصصة قـادرة علـى                

المتصل ممـا يـوفر     ا العميل    كافة المعلومات التي يطلبه    إعطاءبالسرعة الممكنة مع    عمالء  للالمعلومات  

 بالسـرعة الممكنـة     هالمؤسسات الكبيرة والتي تعاني من عدم القدرة على خدمة زبائن         ذلك الوقت على ا   

تيح الفرصة للشركات الكبيـرة والصـغيرة والفنـادق         تكز  اوفي الوقت المطلوب، كما ان مثل هذه المر       

 من التعريف بنفسها مقابل رسوم معينة        والسفارات والمطاعم والمؤسسات الحكومية والخاصة والدولية    

 منقطع النظير ال يمكن االستغناء      اإللكترونيةالتقنيات    على استخدام  اإلقبالاصبح  ولقد   االتفاق عليها،    يتم

 من الدول المتقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وخاصة فيما          األردنعنه في عصرنا الحالي، وتعتبر      

، اإلنترنـت   المختلفة بما فيهـا     االتصال  عبر شبكات  األعمال إدارةيتعلق بقطاع االتصاالت وتوظيفها في      

تلبية احتياجات السـكان والمسـتثمرين والسـياح والزائـرين           من شأنه    ثل هذه المراكز  ان تأسيس م  و

 معلومات عـن الجهـة      أية المستهلكين لمثل هذه الخدمات والراغبين في الحصول على          أنواعومختلف  

 .  معهاالتعاقدالتي يتم 

 

  وصف المشروع١-٢
 

والمتعلقـة بالجهـات    ) توفير قاعدة بيانـات   ( المعلومات المختلفة    لتقديممركز  ب يتمثل  خدمي المشروع

خارجـة عـن سـاعات الـدوام        الساعات  ال في   أو واألعياد العطل   أوالمتعاقد معها في ساعات الذروة      

ومؤهـل لمثـل هـذه      من خالل كادر متخصص     وذلك   خاصة،   أوالرسمي، سواء كانت مؤسسات عامة      

فة إلى تسويق أفكار ونشاطات الشركات الراغبة في ذلك سـواء عـن طريـق التعاقـد                 األعمال، باإلضا 

 .السنوي أو الرسوم الشهرية، كما هو الحال في جريدة الوسيط والممتاز التي توزع مجانا للعمالء

 الترخيص الالزم   إلى باإلضافة ال بد من الحصول عليها       أمنيةإن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى موافقات        

 .  الرسميةى الجهات لد

 

المقدمة. ٢
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  مبررات وأهداف المشروع٢-٢
 

 وريامن خالل وسائل االتصال المختلفة أمرا ضـر        الحياة بحيث اصبح االعتماد على المعلومات        تتطور

 بتوقيتـه العالم والذي يختلـف  مع  االتصال أو الخارجية األسواق إلىوملحا، ومع زيادة الحاجة للدخول      

 فان مثل هذه المراكز تعمل على تقديم المعلومـات          ، بلدان العالم الثالث   ا وعن  وعطله عن  عملهوساعات  

 :ويهدف المشروع إلى. الالزمة للعمالء في وقت الحاجة
 

 .تقديم المعلومات للعمالء في أوقاتها -

 .ستثمارية للعمالء من خالل قاعدة البيانات المتوفرة لدى المركزفرص اخلق  -

 .ك المشروعخلق فرص عمل وتحقيق عائد جيد لمال -
 

  الموقع العام للمشروع٣-٢
 

تتواجد شـركات    مدينة عمان من المناطق المناسبة لمثل هذه المشاريع وخاصة في المناطق التي              تعتبر

منطقة الجامعة وشارع الجاردنز    بما فيها    الغربية من عمان     المنطقة مثل   االتصاالت والحاسوب وتوابعها  

 .فر البنية التحتية الالزمة لمثل هذه المشاريعتوت  حيث المشابهةاألماكنوغيرها من 
 

 

         

 

 

بشـكل  و يوميايحدث التطور في هذا القطاع   في ثورة مستمرة، و   هاإن قطاع االتصاالت وكل ما يتعلق ب      

 جـزءا   كل ذلك أصبح   ٠في مجال خدمات المعلومات والتجارة اإللكترونية وغيرها      منقطع النظير خاصة    

 وهذا القطاع في تطور وتزايد مستمر       ٠التي ال يمكن لإلنسان المثقف االستغناء عنها      من الحياة اليومية    

 اصبح مفهوم العولمة يغلب على طابع العالقات بين الدول فـي شـتى منـاحي الحيـاة                  أنوخاصة بعد   

 . التجارية والصناعية والسياحية وغيرها حتى اصبح العالم وكأنه قرية صغيرة

 

 

 

 السوقدراسة. ٣
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 :صنيفهاخدمات المشروع وت ١-٣
 

المشروع خدمي، يقدم للعمالء معلومات عن الزبائن المشتركين من خالل قاعدة البيانات المتوفرة لـدى               

 .المشروع

  

 حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة ٢-٣
 

 في االشتراك مع المشـروع      الراغبينه للعمالء من خالل زبائن المشروع        بتقديم خدمات  المشروع  بدأ  يس

 المشـروع   أن بها وخاصـة      إقناعهم  للزبائن و  خدماته   في تسويق    قدرته المشروع على    صةحوتعتمد  

 يبدأ المشـروع    أنوقد ال يكون هناك مشروعا مشابها له لذا يتوقع           ،  األفكارسيكون سباقا في مثل هذه      

م ان يعمل الزبـائن الـذين يـت        ال بد و .  بعدد مضاعف  األولى بسيط من الزبائن وينتهي في السنة        دبعد

 عن استفساراتهم المختلفة    واإلجابةمن تقديم كافة المعلومات الراغبين في تقديمها للعمالء         التعاقد معهم   

 مثل هذه المراكـز يجـب عليهـا         أن وال بد من التركيز على       ٠المتعلقة بالشركة المتعاقدة مع المشروع    

ل مـع بـرامج متخصصـة         يستوجب التعام  كل ذلك  ٠ للعميل دقيقةالتوخى السرعة في إعطاء المعلومة      

ون البرامج  تك، مع التأكيد بان     ممكن وقت   بأسرعبهذه الخدمة تتميز بتعدد طرق الحصول على المعلومة         

 .العميل على استقبال وعرض المعلومات بكافة الطرق التي يطلبها ةقادر
 

 :الزبائن المحتملين مثل  نتوقع حجم السوق من خالل أنويمكن 

 

 .مال االتصاالت الكبرى مثل فاست لينك وموبايلكوالشركات العاملة في مج -

/ المؤسسات في القطاع العام التي لها عالقة بتقديم خدمات مباشرة للجمهور مثل وزارة الميـاه      من  عدد   -

 . وغيرها، الجامعات العاصمةأمانة شركة الكهرباء، شركات الطيران،سلطة المياه، 

 .شركات الكبيرة، ال)الموالت( والمخازن ادق والمستشفياتنالف -

 . او عمالة مهاجرينلالسفارات وخاصة السفارات التي تستقب -

 

 
 



 

  
٥

تجـاري و   ( ونشـاطاتها    حجامهـا   أ عدد المؤسسات المسجلة في األردن بمختلف        أنتجدر اإلشارة إلى    

، علما بان إيرادات المشروع ستتأتى      كما في الجدولين التاليين   موزعة  مؤسسة   ٨٥,٢٣٩يبلغ  ) صناعي

  :ات جزء من هذه المؤسسات مقابل تسويق منتجات وخدمات هذه المؤسساتمن اشتراك

 

 : المؤسسات التجارية -

 

حجم الشركات المؤسسات حسب أعداد 

 ٢٠٠٠الموظفين لعام 
 أعداد المؤسسات

 ٦٣٫٩١١  موظفين١٠أقل من 
 ١٤٨  موظف٢٠- ١٠

 ٣٤  موظف٥٠ وأقل من ٢٠أكثر من 
 ١٧  موظف فأكثر٥٠

 ٦٤٫١١٠ المجموع

 
 : المؤسسات الصناعية -

 

حجم المؤسسات الصناعية حسب 

 ٢٠٠٠أعداد الموظفين لعام 
 أعداد المؤسسات

 ١٩,٠٠٦  موظفين١٠أقل من 

 ١,١٦٩  موظف٢٠- ١٠

 ٦٧٧  موظف٥٠ وأقل من ٢٠أكثر من 

 ٢٧٧  موظف فأكثر٥٠

 ٢١,١٢٩ المجموع
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من الشركات المتوسـطة    % ١٢,٥و  )  موظف ٥٠أكثر من   (من الشركات الكبيرة    % ٢٠ أنوبافتراض  

 سيكونون من العمالء    ) موظفين ١٠أقل من   ( من الشركات الصغيرة    % ٠,٣٥و  )  موظف ٥٠-١٠من  (

، فان الجدول التالي يبين العمالء المحتملين للمشروع خالل السنة األولى للتشـغيل             المحتملين للمشروع 

 %: ١٠ نمو سنوي نسبته لمع افتراض معد

 العمالء المحتملين النسبة مالءفئة الع

 ٦٠ %٢٠,٠ مؤسسات كبيرة

 ٢٥٠ %١٢,٥ متوسطةمؤسسات 

 ٢٩٠ %٠,٣٥ غيرة صمؤسسات
  

 : فهمالمستفيدين من خدمات المشروع المجانية / نيلمأما العمالء المحت

 ، سنة ٦٤-١٥الفئة العمرية من     من في االستفسار عن بيانات معينة       ون الراغب يونالسكان المحل  •

ومن ضمنهم تأتي الفئة المسـتفيدة مـن         عدد السكان    إجمالي من   %٦٢,٢والتي تشكل  حوالي     

 .  نسمة٥,٣٢٩,٠٠٠حوالي بلغ  ٢٠٠٢ عام فيعدد سكان األردن  علما بان  .خدمات المشروع

 .الزوار األجانب والسياح •

جـار والزائـرين     من رجال األعمـال والت     )الدول العربية واألجنبية  ( خارج المملكة  من   المتعاملين •

 .وغيرهم

 يزداد عدد المشتركين مع المشروع بعد التعرف على نوعيـة الخـدمات المقدمـة      أن المتوقعمن   •

 .والمتوخاة منه والفوائد التي سوف تنعكس عليهم

 وألغراض التحفظ   %٢٠توقع نسبة نمو في هذا القطاع في غياب الشركات المنافسة حوالي            يمكن   •

  .%١٠سيتم اعتبار نسبة النمو 
 

 : المنافسة والتسويق٣-٣
 

 معظم الخدمات التي تقدم حاليا سواء على المستوى العالمي او المحلي تركز على التسوق والتجارة                إن

التي تقدم مثل هذه الخدمات ، ولكن بالنسبة لهذا المشروع الـذي   المواقع اإللكترونية، ويوجد العديد من 

 بأعمـال  دة البيانات المخزنة لديـه والشـبيه       من خالل قاع   سيكون النشاط الرئيس له تقديم المعلومات     

، ونظرا لعدم وجود مراكز متخصصة في هذا النـوع مـن العمـل فـأن                واإلعالنالسكرتارية والدعاية   

 يكون هناك منافسة في القريب العاجل حينما ينتبـه          أنالمنافسة تكاد تكون معدومة، ولكن من المتوقع        

 . األعمال هذا النوع من إلىعدد من المتخصصين او المستثمرين 
 



 

  
٧

 
  المتوقعة واإليراداتالخدمات أسعار ٤-٣
 

بقاعدة البيانات التي سيقدمها المشروع نيابة عن زبائنه المشـتركين          الخدمة المقترحة    هذهيتمثل سوق   

المشروع من األفكار التي يمكن نسخها بسرعة، ويتوقع أن يكون النمـو فـي هـذا                وتعتبر فكرة   . معه

ونظرا لعدم وجود تجارب مشابه فيمكن أن يقترح تقديم الخدمات للشركات حسب ما             . المجال سريع جدا  

مبين في الجدول ادناه باستثناء الشركات ذات حجم العمل الكبير سيكون لها وضع خاص بالتعاقد مثـل                 

ست لينك او موباليكو ومثل هذه الشركات يجب تقدير حجم عملهم بعناية لتقديم عرض مناسب               شركة فا 

 .لهم
 

قيمة االشتراك  الوصف

 دينار

 تالمؤسساعدد 

  المتوقعة

 اإليرادات

  دينار

 ١٨,٠٠٠ ٦٠ ٣٠٠ مؤسسات كبيرة

 ٥٠,٠٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ مؤسسات متوسطة

 ٢٩,٠٠٠ ٢٩٠ ١٠٠ مؤسسات صغيرة
 ٩٧,٠٠٠   المجموع

 
 

 
 

 

تتلخص فكرة المشروع بتقديم خدمات المعلومات عن الزبائن من الشركات والمؤسسات من خالل قاعدة              

 والتي يراعى فيها متابعة تحديث المعلومة وتطوير طريقة الحصول عليها وتقديمها            له،البيانات المتاحة   

ة إدخال األجهزة المساعدة التـي       ما يميز مثل هذه المشاريع هو متابع       إن أهم  ٠للعميل بالسرعة الممكنة  

خفض تكلفة   من البرامج التي من شأنها       جديدةالتقنيات  تخدم الغاية من المشروع باإلضافة إلى إدخال ال       

ات المعلوماتيـة، ومـن الزبـائن       تقديم الخـدم   استمرارية التطوير في أسلوب      المستخدمة مع قنيات  الت

شركات التي تتعرض الى ضـغط كبيـر فـي سـاعات            المحتملين والراغبين في مثل هذه الخدمات هم ال       

 العطل وخارج ساعات الـدوام      أيام خالل   أنشطتها تقدم معلومات عن     أن التي تحب    الشركات أوالذروة،  

 والتي ترتبط معها بمصالح تجارية والتي ال تستطيع         األجنبية الدول التي تتعامل مع     الشركاتي او   مالرس

 . التوقيت تقدم معلومات عن نفسها الختالفأن

 الدراسة الفنية. ٤



 

  
٨

 : البناءالموقع و١-٤

 
 المشروع ضمن مناطق عمان الغربية وغيرها من المناطق حيـث تتواجـد شـركات               إقامةتم افتراض   

على ان يقام ضمن بناء تجاري وفي موقع        . االتصاالت وشركات أجهزة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات     

 . ة الالزمة وتتوفر فيه كافة الخدمات الضروريإليهمعروف يسهل الوصول 

 

 وسيكون بناء مستأجرا ببدل إيجار سنوي يقدر        ٢ م ٢٥٠ قدرت احتياجات المشروع من األبنية بحوالي       

تم افتراض احتياج البناء لبعض التعديالت اإلنشائية وبما يتناسب واالستخدام مثـل            .  دينار ١٠,٠٠٠ب  

 .  دينار٣,٥٠٠مال بمبلغ تقدر كلفة تلك األع. قواطع وديكورات، اعمال دهان، تمديدات مختلفة
 

 :التشغيل ألجهزة وبرامجا ٢-٤
 

يحتاج المشروع إلى برامج تشغيل متخصصة يمكن شراؤها من خالل وكالء ذات العالقة المتخصصة في               

، من أهم البـرامج التـي    مثل هذا النوع من الخدمات وقادرة على التوافق مع مختلف برامج االنترنت

 :يحتاجها المشروع ما يلي
 

  (Windows XP) برنامج ويندوز

 ( Office XP)برنامج أوفيس

 (٢٠٠٠ Server)برنامج خادم ويندوز

 SQL-Serverبرنامج خادم بيانات
 (P. Gateway)برنامج استقبال الدفعات 

 ISAبرنامج حماية النظام
 

تكيـف  وتر وأجهـزة   ،  باإلضافة إلى أجهزة الكمبيVoice Over IP، كما يحتاج المشروع إلى نظام 

 كمـا   والتدريبوالتشغيل  شاملة التركيب   واألجهزة  البرامج  وتقدر تكلفة   .  اتصاالت طر خطو يتوفوهوائي  

 -:ييل

 

 

 



 

  
٩

 الكلفة العدد البيان

 دينار

 اإلجمالي

 دينار

مـع   Software برامج تشغيل   

 التدريب

- ٢٧,٠٠٠ ٢٧,٠٠٠ 

 ٨,٠٠٠ ٨٠٠ ١٠  حاسوبأجهزة

 ١,٥٠٠ ١,٥٠٠ ١ Serversجهاز 

 ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١ تخزين معلوماتجهاز 

 ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١ موزع الشبكة

 ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١ مستقبل البيانات 

 ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ١ نسخ / ماكنة تصوير

 ٨٠٠ ٨٠٠ ١ طابعة ليزر 
Scanner ٢٠٠ ٢٠٠ ١ 

 ٥٠٠ ٥٠٠ ١ جهاز ستااليت ورسيفر 

 ١,٥٠٠ - - تمديد شبكة الكمبيوتر

 ٢,٠٠٠ - - مقسم وفاكس

 ٢,٠٠٠ - -  تكييفأجهزة

 ٥٢,٥٠٠   المجموع 

 

 :األثاث ٣-٤

 
قدرت احتياجات المشروع من األثاث والتجهيزات المكتبية الخاصة بالعـاملين واإلدارة بمبلـغ إجمـالي               

 .  دينار٥,٠٠٠ مقداره
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
١٠

 : الضروريةالخدمات ٤-٤
 

 البيان شهري/ دينار السنة/ دينار

 كهرباء ١٥٠ ١,٨٠٠

  ماء ٢٠ ٢٤٠

 المجموع ١٧٠ ٢,٠٤٠

 

 : القوى العاملة واألجور السنوية٥-٤

 
أصحاب المشروع من ذوي الخبـرة فـي مجـال البرمجيـات وتكنولوجيـا              / يفضل ان يكون صاحب     

يوم بدون انقطاع مـع      ٣٦٥سيعمل المشروع بنظام الثالث ورديات طوال العام لمدة         هذا و   . المعلومات

نظيم إعطاء اإلجازات للموظفين بما يتناسب مع مصلحة العمالء والزبائن باإلضافة           األخذ بعين االعتبار ت   

 : بالدينار الموظفين ورواتبهم المتوقعةأعداديوضح الجدول التالي  .المشروعإلى مصلحة 

الراتب  العدد البيان

 الشهري

اإلجمالي 

 السنوي
 ٧,٢٠٠ ٦٠٠ ١  مبرمج / المشروعصاحب

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١  مهندس صيانة

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ محاسب

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١  تسويقوموظف

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ سكرتيرة

 ٢٨,٨٠٠ ٢٠٠ ١٢  استعالماتوموظف

 ٤٧,٤٠٠  ١٧ المجموع 
 

 

  الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع٦-٤
 

تعـديالت    الحصول على تراخيص من مختلف الجهات الرسمية ذات العالقة واجـراء           مشروع  التطلب  ي

 .ويتوقع ان يتم ذلك خالل ستة اشهر ٠جهزة الحاسوب وتدريب الموظفينالبناء وشراء ا



 

  
١١

 
 

 : تكاليف التشغيل١. ٥

 
 دينار/ الكلفة البند

 ٢,٠٠٠ أقراص مدمجة وتحديث برامج/ مواد أولية 

 ٥٢,٦١٤ الرواتب واألجور

 ٢,٠٤٠ الخدمات الضرورية

 ١٠,٠٠٠ اإليجارات

 ٢,٩١٠ تسويقالدعاية وال مصاريف

 ٨,٣١٠ ف تشغيل أخرىمصاري

 ٧٧,٨٧٤ المجموع

 

 :بالدينار المشروع تكاليف ملخص ٢-٥

 
 دينار/ الكلفة البند

 ٣,٥٠٠ تعديالت البناء

 ٥٢,٥٠٠  وبرامج التشغيلاألجهزة

 ٥,٠٠٠ األثاث

 ٥٠٠ مينات مستردةتأ

 ٦١,٥٠٠  الثابتةاألصولمجموع 

 ١,٠٠٠ مصاريف التأسيس

 ٦,٤٩٠ رأس المال العامل

 ٦٨,٩٩٠ لمجموع ا

 

 

الدراسة المالية.٥



 

  
١٢

 :  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣-٥

 
يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسيس العادية مثل رسوم التسـجيل والتـرخيص ومصـاريف              

 .  دينار١,٠٠٠  بمتفرقة وتقدروايصال الخدمات ومصاريف 
 

 :  رأس المال العامل٤-٥
 

)  ٦,٤٩٠(تاجية لمدة  شـهر وقـد بلـغ          تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلن        

 .دينار

 

 : وسائل التمويل بالدينار٥-٥
 

سيتم تمويل المشروع من قبل مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول علـى قـرض  مؤسسـات      

 :التاليسنويا، كما هو موضح في الجدول  % ١٠اإلقراض المحلية وبفائدة  
 

 البند دينار/القيمة %

  المشروعمساهمة صاحب ٣٨,٩٩٠ ٦١

 قرض الموجودات الثابتة ٣٠,٠٠٠ ٤٣

 المجموع ٦٨,٩٩٠ ١٠٠
 

 :األسس والفرضيات المالية  ٦-٥

 
تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتراض أن عمر المشروع التشـغيلي          

مسة تم اعتماد األسس والفرضيات التالية في التحليل المالي للمشروع لمدة خ          . هو خمس سنوات  

 :سنين كما يلي 
 



 

  
١٣

تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشـكل متسـاو مـع الزيـادة المفترضـة                  •

 .لإليرادات

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

 .على األرباح المتحققة% ٢٥احتسبت ضريبة الدخل بواقع •

 %.  ٧٠افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

 %.١٢ب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره تم احتسا •

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية ٧-٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن المشـروع يحقـق               

ء علـى الوفـا     المشـروع قـادر    أنتشير التدفقات النقدية    كذلك  . للسنوات الخمسة القادمة  ربحاً صافياً   

مرفق كذلك بهـذه الدراسـة حسـاب         .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعات     بالتزاماته المالية   

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةاألرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني
 

 ٩,٨٢٠و     دينار في السنة األولى للتشغيل٣,٤٠٢يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين  -

 .نار في السنة الخامسةدي

تبلغ قيمة الرواتـب واألجـور      . بما فيهم صاحب المشروع    موظفا   ١٧ الى   سيوفر المشروع فرص عمل    -

دينار في السـنة األولـى       ٥٢,٦١٤بما فيها مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي      التي ستدفع لهم    

 . دينار في السنة الخامسة٦٣,٩٥٢ترتفع إلى 

فـي السـنة الخامسـة       % ٢٣,٩في السنة األولى و      % ٥,٣ االستثمار بين    تتراوح نسبة العائد على    -

 %. ٢٣,٩و  % ٨,٧ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . للتشغيل التجاري

 .  دينار٣٧,٢١٢  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  % .٢٨,٢يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٥لية لإليرادات إلى االستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة الحا -

 . سنوات   ٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع   -

% ١٠في حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار البيع بنسب تتراوح بـين                  -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد األدنى الالزم للحكم علـى جـدوى                 % ٢٠و

شـغيل   أو ارتفـاع تكـاليف الت      %١٠ بنسبة   ويعتبر المشروع حساسا النخفاض أسعار البيع     . شروعالم

 .  وينبغي مراعاة ذلك%٢٠بنسبة 



 

  
١٤

 

 
 

 . و الخسائراألرباححساب  .١

 .قائمة التدفقات النقدية .٢

 .لعموميةالميزانية ا .٣

 .ملخص االستنتاجات والمعايير المالية .٤

 الماليةمالحقال. ٦



الموقع المقترح
عمان

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

97,000101,850106,943112,290117,904المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

2,0002,1002,2052,3152,431تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
35,96437,76239,65041,63343,714تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
9,2409,70210,18710,69611,231تكاليف المصنع التشغيلية

47,20449,56452,04254,64557,377مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
49,79652,28654,90057,64560,527الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

3,9964,1964,4064,6264,857رواتب موظفي التسويق
12,65413,28713,95114,64915,381رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

2,9103,0563,2083,3693,537مصاريف البيع والتسويق
360378397417438قرطاسية
10,00010,00010,00010,00010,000إيجارات

00000أيجار أرض
750788827868912مصاريف أخرى

30,67031,70432,78933,92835,125مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
11,39011,39011,39011,39011,390اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

42,26043,29344,37845,51846,714مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
7,5368,99310,52212,12713,813الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

3,0002,5091,9681,373719الفائدة على القرض
4,5366,4848,55410,75413,094الربح قبل الضريبة

1,1341,6212,1382,6883,273الضريبة على األرباح
3,4024,8636,4158,0659,820األرباح الصافية

%77%79%81%83%85نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
88,16389,21990,28091,34292,398نقطة التعادل (بالدينار)

%78%81%84%88%91نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

3,50025.00140أألبنية
025.000منشآت أخرى
52,5005.0010,500معدات وأجهزة

5,0006.67750األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

010.000أخرى
11,390المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
6,4906,4900رأس المال العامل المطلوب

68,99038,99030,000إجمالي تكلفة المشروع
%43%57%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مرآز معلومات



الموقع المقترح
عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
97,000101,850106,943112,290117,904المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
97,000101,850106,943112,290117,904المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
38,990حقوق الملكية

30,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

6,32313,22519,73425,80531,392الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
68,990103,323115,075126,676138,095149,296مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
61,500مجموع اإلستثمارات

16747,20449,56452,04254,64557,377التكاليف التشغيلية المباشرة
30,67031,70432,78933,92835,125إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
3,0002,5091,9681,373719الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
1,1341,6212,1382,6883,273الضريبة

62,66782,00885,39788,93892,63596,494إجمالي التدفق النقدي الخارج
6,32321,31529,67837,73945,46052,802صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
4,9145,4055,9466,5407,194أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
4,9145,4055,9466,5407,194إجمالي دفعات سداد القرض

6,32316,40124,27331,79338,92045,608رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
03,1754,5395,9887,5289,166توزيعات األرباح

6,32313,22519,73425,80531,39236,442صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مرآز معلومات



الموقع المقترح
عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
6,32313,22519,73425,80531,39236,442النقد

00000المدينون
167167167167167167المخزون

6,49013,39219,90125,97231,55936,609إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
3,500المباني

52,500األجهزة والمعدات
5,000األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
61,50061,50061,50061,50061,50061,500إجمالي األصول الثابتة
11,39022,77934,16945,55956,948اإلستهالك التراآمي

61,50050,11038,72127,33115,9414,552القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
68,99064,30259,22153,70347,70041,161مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
491454055946654071940اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

491454055946654071940مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

250861968113735719400رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
250861968113735719400مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
38,99038,99038,99038,99038,99038,990رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2275519791,516األرباج المجمعة
227324428538655الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

38,99039,21639,54139,96840,50641,161مجموع حقوق الملكية
68,99064,30259,22153,70347,70041,161مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %23.9%16.9%11.9%8.2%5.3معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%23.9%19.9%16.1%12.3%8.7معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.53.34.04.4NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.50.30.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مرآز معلومات



الموقع المقترح

عمان

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%68,9905تكاليف المشروع

%38,9905مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%30,00012القروض

%70%43.5القرض الى التكاليف %

%25%56.5مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

3,4024,8636,4158,0659,820صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%11.1%9.6%8.0%6.4%4.7الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%23.9%16.9%11.9%8.2%5.3معدل العائد على اإلستثمار %

%23.9%19.9%16.1%12.3%8.7معدل العائد على حقوق الملكية %

2.53.34.04.4NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.50.30.20.0الديون

88,16389,21990,28091,34292,398نقطة 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 23,934-3,0746,639-37,21231,20425,19617,069صافي القيمة الحالية

IRR 1.4%14.9%10.6%19.6%21.6%24.7%28.2معدل العائد الداخلي%

B/C 1.51.41.31.21.01.10.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

90,281

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

13.2%

16.2%
2.8

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

مرآز معلومات

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

6,513
7.9%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR28.2%معدل العائد الداخلي
NPV37,212صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR24.7%معدل العائد الداخلي
NPV31,204صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR21.6%معدل العائد الداخلي
NPV25,196صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR19.6%معدل العائد الداخلي
NPV17,069صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR10.6%معدل العائد الداخلي
NPV-3,074صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR14.9%معدل العائد الداخلي
NPV6,639صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR1.4%معدل العائد الداخلي
NPV-23,934صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

062,6670-62,667

16,32319,12612,803

228320,58220,299

329722,11121,814

431223,71723,405
532774,10573,778

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

068,9330-68,933

16,32319,12612,803

228320,58220,299

329722,11121,814

431223,71723,405
532774,56074,233

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

075,2000-75,200

16,32319,12612,803

228320,58220,299

329722,11121,814

431223,71723,405
532775,01674,688



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

062,6670-62,667

16,32314,2767,953

228315,49015,207

329716,76416,467

431218,10317,791
532766,38866,061

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

062,6670-62,667

16,3239,4263,103

228310,39710,114

329711,41711,120

431212,48812,176
532758,67158,343

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

062,6830-62,683

16,95511,3394,383

231112,45612,144

332713,62813,302

434314,86014,517
536065,62665,266

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

062,7000-62,700

17,5873,551-4,036

23394,3293,989

33565,1454,789

43746,0025,628
539357,14756,754


