
 

 
 
 
 
 

 أولية  جدوىدراسة 

  التعارف والزواجموقع لمشروع
E-Mix & Match 

 عمان: المنطقة
 كز تعزيز اإل�تاجيةامر

١٩/١١/٢٠٠٣ 
 

 

 
 

 
 

 
   

 FS-159-2003:الرقم



 

 
 الهاتف المركز الهاتف المركز الهاتف المركز

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

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

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

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

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

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

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

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

Csu.admin@epc-jordan.com.jo 

 
 

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

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 شافمحافظات وألوية المملكة من حيث استك
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

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

 .اراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثم
 

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

 
 في كافة مناطق المملكة وعددها) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 

 . اثنان وعشرون مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
 



 

 المحتويات  
   مشروع ملخص ال٠١

    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

 ز مقر الشركةأعمال تجهي ١-٤ 

 التشغيل نموذج الخدمة وكلفة األجهزة واالثاث وبرامج ٢-٤ 

 القوى العاملة واألجور السنوية ٣-٤ 

 لخدمات المساعدةجمع البيانات األولية والتدريب وا ٤-٤ 

 الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع 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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 ملخص المشروع - ١*

 موقع التعارف والزواج اسم المشروع

 نعما موقع المشروع

 خدمات معلومات منتجات المشروع

 موظفا  ١١ األيدي العاملة

 دينار ٥٢,٦١٢ ياالستثمار الكل

 دينار ٣٦,٦٤٢ NPVصافي القيمة الحالية 

 % ٣٢,٩ IRRمعدل العائد الداخلي 

  B/C١,٧ االستثماراتالقيمة الحالية لإليرادات إلى 

 سنوات ٣ Pay Back Periodفترة اإلسترداد 
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   وصف المشروع١-٢
 

نين سواء كانوا في مرحلة الدراسة أو العمل فقد طنظرا الزدهار خدمات الكمبيوتر واستعماالته بين الموا

على تغيير عمل الكمبيوتر، هذا التعامل ه الخدمات على إكساب الموطنين فن التعامل مع أجهزة ذعملت ه

قبل عشرين سنة نجد المواطنين يشاهدون القنوات فلمواطنين ، ار االجتماعية لدى اكبعض العادات واإلف

التلفزيونية المحلية وكانت القراءة مقتصرة على الجرائد اليومية وبعض المجالت، إال انه ومع تقدم 

الشبكة (التكنولوجيا ، وانتشار استعمال الكمبيوتر أصبح العالم جميعه مترابط من خالل شبكة االنترنت 

التي اتاحت لمستخدميها اإلطالع على جميع األخبار واألحداث التي تقع في العالم أوال بأول و) العنكبوتيه

 . ، مما عمل على ترابط الناس مع بعضهم البعض محليا وعالميا

 

هور العديد من برامج االتصال بين الناس في جميع أنحاء العالم من خالل شبكة ظهذا التطور أدى إلى 

االتصال بين الناس ظهور حلقات التعارف والدردشة بين المشتركين وتطورت االنترنت ، ومن مظاهر 

ض الزواج، حيث يعبئ الشخص المعني سواء ذكر أو أنثى بياناته عارف لغرتالحقا وظهرت برامج ال

أكل، أو هوايته ، ماذا يحب أو يكره ، يماذا يحب أن (المعلومات الشخصية عنه الشخصية مع بعض 

تبحث له الشركة عن شريكه حياته وقد بدأت هذه الشركات في الدول الغربية نظرا وذلك لكي )وغيرها

لسهولة تقبل المجتمع لها، وبدأت حديثا باالنتشار في الدول العربية نظرا لوجود تحوالت وتغييرات في 

 . ار والسلوكيات االجتماعية المتمثلة في تقليد الغرب في العديد من سلوكياتهمكاإلف

 

لد مهتم بازدهار التكنولوجيا على أرضه، فقد أدى انتشار استعمال الكمبيوتر بين بألردن وحيث أن ا

المواطنين وكذلك انتشار مشتركي االنترنت إلى التفكير في إقامة مشروع للتعارف بين المواطنين بقصد 

ثة في األردن أن خدمة التعارف االلكترونية هي خدمة حدي. التعارف االجتماعي أو التعارف بقصد الزواج

وابط ضمن دون  لكنها ن العربي وغير منتشرة لغاية أالن ، إال أنها منتشرة في الدول الغربية وطوالو

، إرشاداتأخالقية ، لذا أصبح لزاما وجود شركة تقدم خدمة التعارف على أن تقدم خدمة نصائح و

لتعريف أبنائهم بسلبيات وهناك ضرورة أن يرافق هذه الخدمة تكثيف الجهود وخاصة من قبل األهل 

 . يدهم على اتخاذ القرار السليمعووايجابيات هذه الخدمة التكنولوجية وت

المقدمة. ٢
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  مبررات وأهداف المشروع٢-٢
 

ان خدمة التعارف االجتماعي والتعارف بقصد الزواج هي خدمة موجودة لدى العديد من المجالت 

 الخدمة والمنتشرة في جميع انحاء الوطن االسبوعية او الشهرية والتي ال تكاد تخلو أي مجلة من هذه

العربي، ونظرا الزدهار وانتشار هذه الخدمة بين القراء والمواطنين، فقد تم التفكير بنقل هذه الخدمة 

وحيث إن هذه الخدمة انتشرت في الدول الغربية . نتشار التكنولوجيا بين المواطنينالإلى الكمبيوتر نظرا 

ها أكثر سهولة ومن الممكن نتيجة للتقدم التكنولوجي وضع ضوابط ؤ،  فقد أصبح انتشارها وانشا

خاصة الستعمالها ولضمان السرية ، لذا فقد تساهم هذه الخدمة إلى انتشار النقاش واألفكار الجدية 

 . ومحاولة نشر النقاش الفعال والمفيد بين المستفيدين 

 

فيديو إلجراء اللقاءات ، وهي وسيلة من ضمن استخدامات المشروع، سيكون هناك اجتماعات عبر ال

اجتماع باتجاهين سمعية وبصرية عالية الكفاءة ستساعد على توثيق وتطوير أساليب الحوار بين 

 . األطراف لتصبح أكثر فعالية

 

  الموقع العام للمشروع ٣ -٢
 

ر البيئة تعتبر العاصمة عمان موقعا مناسبا لمقر المشروع، وخاصة مناطق عمان الغربية نظرا لتوف

 إلى الخدمات التكميلية إضافة الالزمة من حيث سهولة االتصال مع مزودي خدمة االنترنت هيتالتح

  . األخرىوالتسهيالت 
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 حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة ١-٣
 

  إن خدمة التعارف االجتماعي والتعارف بهدف الزواج هي خدمة منتشرة في المجالت األسبوعية

ها الكترونيا عبر الكمبيوتر غير منتشر االستخدام، ولم تؤسس بعد الشركات قوالشهرية ، بينما تطبي

 وغير مستخدمة ةالتي تأخذ على عاتقها هذه المهمة، لذا فان السوق إمام هذه الخدمة هي سوق جديد

ية لتقديم عروض ا فان فرصة نجاحها هي فرصة كبيرة ، حيث تسعى الشركات االلكترونذهإلى أالن ، ل

كبر من المميزات الهامة لخدمات موقع التعارف والزواج والتي لنصيب االابيع فريدة من نوعها الغتنام 

 : من االنتباه لها ومراعاتها لالستجابة لتوقعات العمالء ما يليدال ب

 
 

مالئمة ، تعارف ومرحمميزات خدمات  الوصف

 نصائح وارشادات، واختيار
Description 

 Features  والصورللمعلوماتبها ق وعملية تبادل موث ايا االضافيةالمز

 Reliability ان يتم التحقق من معلومات المنتسبين األداء المنشود 

 Durability ان يقدم الموقع حلوالً ذات طبيعة مستمرة الديمومة 

 Serviceability امكانية تحديث البيانات من قبل المستخدمين سهولة التعديل، التحديث 

  Customization دمات الطبيعة المحافظة للمنطقةخان تراعى ال مالئمة الخدمة للعميل 

 User Friendly ان يكون الموقع سهل االستعمال سهولة اإلستعمال 

  Guarantees ان يضمن الموقع نسبة تأكيد عالية الختياراته الضمانات والكفاالت 

 Product Range الختيار على اساسهلة عوامل عداتاحة  تعدد مجال االختيار

 Delivery Lead Time ان تتم عملية االختيار على االنترنت بلحظات معقولية فترة االنتظار 

 Hazards & Hygiene جميع من لديهم سجل عدلي من االنشطةاستثناء  أمان االستعمال 

  Price Sensitivity ان يكون سعر الخدمة منافساً الحساسية السعرية 
 

بينما يختلف السعر بين القطاعات المستهلكة الكبيرة والثانوية وتختلف هذه المجموعات الرئيسية في 

 .المتطلبات الخاصة و المميزات المرغوب فيها بالصلة مع صفات المنتج

 السوقدراسة. ٣
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كرة رغم أن التنبؤات الموثوقة على المدى القصير والبعيد للسوق قد تكون صعبة ألنه تم استخدام ف

سكان  أن إحصائيات حجم السوق التقريبية عن إال بالطرق التقليدية المعروفةالخدمة منذ فترة طويلة 

 نسب األسر األردنية التي تمتلك إلى إضافة الطلبة وإعدادومعدالت الزواج  العمرية اتالفئو األردن

 . حجم السوق المحتملالستنتاج مفيدة السواح إعدادمع اعتبار حاسوب شخصي 
 

 نسمة ٥,٣٢٩,٠٠٠ حسب بيانات دائرة اإلحصاءات العامة حوالي ٢٠٠٢سكان االردن سنة عدد بلغ 

 سنة بمعدل أمية ٦٤-١٥من الفئة العمرية % ٥٨ دون الخامسة عشرة ومن% ٤٠هم ما يقارب من

ر  تقريبا باعتبا٣,٧٨٨,٩٢٠ن نظريا على استخدام االنترنت يبلغ يبالتالي فان القادر%. ١٠يقترب من 

 بيانات . سنة٦٤-١٥رية االخرى ما بين والفئة العم%) ١٥( سنة ١٥ إلى ١٠الفئة العمرية ما بين 

أن نسب األسر األردنية التي تمتلك حاسوب شخصي هو ايضا  تفيد ٢٠٠١دائرة اإلحصاءات العامة لعام 

 . فرد لآلسرة٥,٨ جهاز باعتبار معدل ٩٠,٠٠٠أي ما يعادل % ١٠
  

 ارتفاع متوسـط    ٢٠٠٢ اإلحصائي السنوي الصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة لعام          بين التقرير كذلك ي 

 وبـين   ١٩٧٩ سنة عام    ٢٤,٣ مقارنة ب    ٢٠٠٢  سنة عام     ٢٦,٨العمر وقت الزواج األول لإلناث إلى       

بين التقرير ان متوسط األجـر      كذلك   . سنة خالل نفس الفترة      ٢٧,٨ سنة مقارنة مع     ٢٩,٣الذكور إلى   

 ديناراً لإلناث ومعدل البطالة لكال الجنسـين        ٢١١ دينارا مقابل    ٢٣٨عاملين األردنيين الذكور    الشهري لل 

١٥,٣% . 

 عن إعداد الطلبة األردنيين الملتحقون بالكليات ٢٠٠٢يبين الجدول التالي إحصاءات دائرة اإلحصاءات العامة لعام 

 .جم السوق المحتمل لشروع التعارف والزواج وح٢٠٠١/٢٠٠٢والجامعات األردنية والدارسون بالخارج عن عام 

 ٢٠٠٣ / ٢٠٠٢الطلبة االردنيين الملتحقون بالكليات والجامعات االردنية والدارسون بالخارج للسنة الدراسية 

 االناث الذكور المجموع توزيع الشهادات 
توقع 

االستخدام 

المستخدمون 

 المتوقعون 

 277 %1 ١٨٫٩٧٠ ٨٫٧٧٤ ٢٧٫٧٤٤ دبلوم متوسط
 11.866 %10 ٥٨٫٣٨٥ ٦٠٫٢٧٢ ١١٨٫٦٥٧ بكالوريوس
 29 %2.5 - - ١٫١٥٧ دبلوم عالي
 292 %5 - - ٥٫٨٤٤ ماجستير
 28 %5 - - ٥٦٣ دكتوراة

 1.769 %10 - - ١٧٫٦٩١ بكالوريوس خارج االردن
 2.300 %10 - - ٢٣٫٠٠٣ سات عليا خارج االردنادر

 16.562  )١٩٤٫٦٥٩اجمالي الطالب ( االستخدام المحتمل 
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 ارتفاع أعداد   ٢٠٠٢بين التقرير اإلحصائي السنوي الصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة لعام             بالمقابل ي 

 فيما ارتفع عدد القـادمين إلـى        ١٩٩٧ فندقاً لعام    ٣٣٦ مقارنة مع    ٢٠٠٢ فندقاً عام    ٤٦٢الفنادق إلى   

 مليون شـخص خـالل      ٤,١ و ٤,٣ مليون شخص مقارنة مع      ٥,٤ مليون شخص والمغادرين إلى      ٥,٥

  .نفس الفترة على التوالي
 

 اكتساب اعدة البيانات وسيكون جل اهتمامه لبناء قفي السنة االولى بتركيز جهوده سيقوم المشروع

في سيشرع المشروع حيث تعارف سمعة جيدة في السوق المحلي من ضمن مجموعة مزودي خدمات ال

 ٥٠٠٠ جذب حوالي ومن المتوقع ان يتم. الء المحتملين الخدمية والتسويقية بقوة للعمإيصال رسالته

 . االولىالمرحلة  في تعارف ومرحمشترك في خدمة 

 

مالئمة ( إلى المرحلة الثانية وهي التعارف من اجل الزواج المشروع سيتم اإلنتقالوبعد استقرار 

ى وبعد ان تكون  عضو في السنة األول٢٠٠٠ المتوقع ان تجذب هذه الخدمة ما يقارب نوم )واختيار

 المرحلة الثالثة او وبعدها سيتم اإلنتقال الى. المشتركين بين خدمات قد توسعت وأصبحت منتشرة هذه ال

 اجتماعية ومن مشاكلشادات للمشتركين الذين لديهم ة والمتمثلة في تقديم نصائح وإرثالخدمة الثال

 .ترك مش١٠٠٠ حواليالمتوقع في السنة األولى ان تجذب هذه الخدمة 
              

تعتبر جديدة نسبيا  موقع التعارف والزواجمع مراعاة حجم السوق المتاح ومالحظة أن خدمة  بالتالي

من المتوقع إن يخدم المشروع عددا متزايدا من  المشتركين خالال بالنسبة للمستخدمين المحتملين فإنه 

 -:ن تقدير المشتركين المحتملين كما يلييمكخطة السنوات الخمس عند إدخال خدمات إضافية وبالتالي 
 

  أعداد المشتركين المحتملين التراكمي 

 السنة الخامسةالسنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة االولى الخدمة

 ٦,٠٧٠ ٥,٧٨٠ ٥,٥١٠ ٥,٢٥٠ ٥,٠٠٠ تعارف ومرح
 ٢,٤٣٠ ٢,٣١٠ ٢,٢٠٠ ٢,١٠٠ ٢,٠٠٠ مالئمة واختيار

 ١,٢١٠ ١,١٥٠ ١,١٠٠ ١,٠٥٠ ١,٠٠٠نصائح وارشادات
 

  .خارج األردندون اعتبار إمكانية تسويق الخدمة الخدمات وذلك نمو في هذه لل% ٥تم افتراض نسبة 
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  المنافسة والتسويق٢-٣
 

نجاح الكبير، البالرغم من وجود مشاريع مشابهة لموقع التعارف والزواج إال أنها لم تحظى باالهتمام و

م تحصل على معلومات مناسبة وكافية من منتسبيها أو أنها لم تقدم الخدمات المناسبة  أنها لاوذلك أم

باألسلوب المفهوم والواضح ، لذلك أصبح هناك حاجة إلنشاء موقع للتعارف والزواج وبأسلوب مغاير 

 . للطرق التقليدية بحيث يكون أسلوب الخدمة مميز

 وارد لن احتمال دخول منافسين جدد للسوق هو احتمارغم عدم وجود المنافسة التجارية للخدمة إال أ

 ضرورة كفاءة هذة العمليات واإللمام بالتطورات موقع التعارف والزواجراعي وبذلك ال بد أن ي. بقوة

من  موقع التعارف والزواجللذلك ال بد  .التكنولوجية في مجال المشروع بحيث تواكب آخر المستجدات

 .  والتوعية بالخدمة ومالئمة طريقة تقديم الخدمة للبيئة المحليةاالهتمام بالناحية التسويقية
 

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

يتوقع خالل سنوات وجيزة أن . من االهتمام بتنمية والء العمالء موقع التعارف والزواجلوبذلك ال بد 

و أن تنتقل خدمات المشروع بسهولة إلى مناطق أخرى بالمملكة لتالئم ات مشابهه محلياً أتتطور خدم

خيارات أخرى لذلك من  موقع التعارف والزواج وبالتالي سيصبح لعمالء البيئة المحلية بصورة أكبر

 .م بهذه الناحية عند بدء المشروعاألهمية بمكان االهتما
 

 قعة المتو واإليرادات البيعأسعار ٣-٣
 

هو الحصول على عائدات مالية مناسبة تحقق مردوداً جيداً  موقع التعارف والزواجبالرغم من أن هدف 

قائمين على المشروع من حيث كونه يقدم خدمة جديدة، إال أنه يفضل إبراز هدف المساعدة المسؤولة  لل

  . التعاون والمشاركةفي تغيير ثقافة اإلنغالق إلى ثقافة اإلنفتاح وثقافة اإلنعزال إلى ثقافة
 

سوق .  التسويقية ستنطلق من مبدأ توفير خدمة متكاملة بأسعار تنافسية المشروع ورسالتهشعار

 اوائل المشتركين  .نمو متسارعبالخدمة المقترحة باألردن يمكن وصفه بأنه في مرحلة ابتدائية 

يمكن االستفادة من يد وبالتالي عادة من الرواد الذين يقبلون على كل جدهم المتوقعين لهذه الخدمة 

 .هامش أرباح جيد في المراحل االولى لتغطية التكاليف المباشرة وغير المباشرة إضافة إلى ربح معقول
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 الخدمة باالعتماد على أسعار السوق لمنتجات مطابقة في دول أخرى إضـافة إلـى               بيعتم تقدير أسعار    

 لكن من الممكن أن تزداد األسعار لـبعض الخـدمات           توقع العمالء المحتملين من حيث السعر المناسب      

 .  الخاصة
 

هذا السعر يعتبر   .  االولى   للمرحلة دينار لالشتراك السنوي     ١٢ بـ   التعارف  يقترح أن يتم تسعير خدمة      

 سعر الخدمة   تثبيتيقترح كذلك أن يتم     . خلق قطاع من المستخدمين لخدمات الشركة المستقبلية      لمناسباً  

 . األهداف المرجوة من أعداد الزبائن الخامسة لكي يعمل على استقطاب حتى السنةفي السنوات الالحقة 
 

ال بد من ضبط معدل سعر البيع بهامش ضيق بحيـث            )المرحلة الثانية (  مالئمة واختيار بالنسبة لخدمة   

 ١٥خدمة وبالتالي يمكن تسعيرها بـ      يستجيب لتوقعات العمالء السعرية وتشجيعهم على االستفادة من ال        

 نصائح وارشـادات   خدمة   وكذلك.  على نفس السعر    الخامسة تثبيتها حتى السنة  دينار لالشتراك السنوي    

بذلك يمكن تلخيص   . السنة الخامسة وتثبيتها ايضا حتى      دينار لالشتراك السنوي   ١٥يمكن تسعيرها بـ    

 -: مس سنوات كما يلي المقترحة خالل الخاإلفتراضية للخدماتاألسعار 
 

 أسعار الخدمة المقترحة

 السنة الخامسةالسنة الرابعة السنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة االولى الخدمة

 ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ تعارف ومرح

 ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ مالئمة واختيار

 ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ نصائح وارشادات
 

ات باعتبار تتابع تقديم خدمات ناجحة حتى التوصـل         وبالتالي تم تقدير اإليراد السنوي خالل خمس سنو       

 -:إلى قدرة خدمية ثابتة باالعتماد على األسعار السابقة وحجم الخدمات المتوقع كما يلي
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 )دينار( اإليراد السنوي للخدمات 

 السنة الخامسةالسنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة االولى الخدمة

 ٧٢,٩٦٠ ٦٩,٤٨٠ ٦٦,١٢٠ ٦٣,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ تعارف ومرح

 ٣٦,٦٠٠ ٣٤,٨٠٠ ٣٣,١٥٠ ٣١,٥٠٠ ٣٠,٠٠٠ مالئمة واختيار

 ١٨,٣٠٠ ١٧,٤٠٠ ١٦,٥٠٠ ١٥,٧٥٠ ١٥,٠٠٠ نصائح وارشادات

 ١٠٥,٠٠٠١١٠,٢٥٠١١٥,٧٧٠١٢١,٦٨٠١٢٧,٨٦٠ المجموع
 

ل تقنيات جديدة يمكن رفع عمر المشروع التشغيلي بتحفظ إلى عشر سنوات شريطة االستمرار في إدخا

وتعديل وتطوير المنتجات بشكل مستمر حيث ان تقنية الدخول الى االنترنت السلكيا قد تغير من طبيعة 

وطرق ) أجهزة آلية ومتفاعلة(صوتية ذكية مرئية وقد تتغير التكنولوجيا مستقبال بوجود قدرات  .العمل

 . ذكية السترجاع المعلومات
 

 

 

  أعمال تجهيز المقر ١-٤
 بالنسبة لمتطلبات المقر التجاري فال بد . لمقر الشركة بعمارة تجارية حديثة٢ م١٩٠رح إستئجار يقت

من توفر مساحات كافية للموظفين واألجهزة واحتمال التوسع المستقبلي من موظفين أو أجهزة ومراعاة 

 . ليها اتصاالت يعتمد عطف هوائي مستمر وخاصة لغرف األجهزة وتوفر خطويأن يكون هناك تكي
 

 لمراعاة متطلبات المبنى من حيث ينشهريتوقع أن تكون فترة تنفيذ وتجهيز ديكورات المقر حوالي 

قر الشركة  تقدر تكلفة تجهيز م.المواصفات والتصاميم الحديثة والتي يجب أن تكون بمواصفات مناسبة

 -:كما هو مبين صة من الجهات المختةبما يتالءم مع طبيعة المشروع حسب الشروط الالزمالدائم 
 

دينار /  االجمالية التكلفة)للوحدة./أ.د(التكلفة الوحدةالبند
 ١٫٩٠٠ -مقطوعتعديالت البناء اإلنشائية

 ١٫٩٠٠)دينار(المجموع
 
 

 الدراسة الفنية. ٤
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 التشغيل نموذج الخدمة وكلفة األجهزة واالثاث وبرامج ٢-٤
 

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

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

. يتم تصنيف هذة النماذج بالتركيز على عدد محدود من الكفاءات إليجاد قيمة معينة.  أخرىأحياناالويب 

االعتماد على درجة السيطرة المالية مثل التسعير يمكن التميز بين كل واحدة من هذه النماذج ب

 .  والمحتوى وتكامل القيمة
 

نموذج أن تتبنى مزيجاً من  موقع التعارف والزواجمن نماذج التجارة االلكترونية المتعددة يقترح ل

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

 اما خدمة نصائح وارشادات فيقترح ان تتبنى نموذج مالئمة واختيارمرح وخدمة لخدمة تعارف و

  .)Alliance Model(نموذج التعاون الوصف التفصيلي للنماذج و
 

هذا النموذج .  يستخدم االنترنت لعمليات الشراء(Transaction Intermediary)نموذج الوساطة 

ائع إلى المقارنة بين البضائع المختلفة واستقبال طلبات يقوم بكل العمليات الالزمة من البحث عن البض

 . (.ebay.com )من األمثلة على هذا النموذج موقع شركة أي باي . الشراء
 

 يستخدم االنترنت لجعل البحث عن المعلومات (Infomeadiry Model)نموذج وساطة المعلومات 

. لومات عن منتج أو خدمة يرغبون بشرائهايسمح هذا النموذج للعمالء بتجميع المع. سهالً وأقل كلفة

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

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

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

من األمثلة . والمشاركة فيها بين األعضاء سواء المنتجات أو المعرفة أو المشاركة بتجارب وخبرات

على هذا النموذج اتحاد شركات الطيران األمريكي حيث يسمح موقع االتحاد للمستهلكين بمقارنة األسعار 

 .ل الشركات ألعضوه وليس موقع االتحادوالحجوزات وغيرها رغم أن عملية الشراء تتم من خال
 

تقدر تكلفة التجهيزات واألجهزة األساسية مع التركيب والتشغيل واالختبار لتاخذ بعين االعتبار النمو 

الطبيعي للعمالء اضافة الى الخدمات المستقبلية دون افتراض زيادة في األصول الثابتة خالل فترة 

 -:يالخمس سنوات كما يل
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 التكلفة العدد.)أ.د(تكلفة الوحدة وبأجهزة الحاس
 12 9.600 ٨٠٠ (PC’s)أجهزة حاسوب 

 ١٫٥٠٠ ٤ ١,٥٠٠ (Servers)أجهزة خادم الشبكات 
 ٨٠٠ 1 ٨٠٠ )Hub/Switch(موزع الشبكة 

 ١٫٠٠٠ 1 مقطوع  (Network)تمديدات كهربائية خاصة 

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

 ٤٠٠ ١ ٤٠٠ (Laser Printer)طابعة ليزر 
 100 ١ ١٠٠ (Scanner)ماسحة ضوئية 
 2.000 ١ ٢,٠٠٠ (Photo Copier)جهاز تصوير 

 1.000 ١ مقطوع (Tel. System)نظام اتصاالت تلفوني 
 400 ١ ٤٠٠ (Plain Paper)جهاز فاكس ورق عادي 

 6.650  مقطوع األثاث المكتبي 
 2000 1 مقطوع أعمال ديكور وآرمة

 ١٢٫٥٥٠ المجموع
 ٢٥,٤٥٠ المجموع اإلجمالي

 

 . دينار٧,٥٠٠وسائط النقل وقدرت تكلفتها ب 

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

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

 . سنوات وتعتبر في التحليل المالي ضمن االصول٣يتم استهالك البرمجيات خالل . البرامج واالختبار
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 التكلفةالعدد البرنامج للرخصة  تكلفة الشركة البرنامج

 1.380 ١٢ )للمستخدم (١١٥ مايكروسوفت(Windows XP) برنامج ويندوز
 3.600 12 )للمستخدم (٣٠٠ مايكروسوفت( Office XP) أوفيس برنامج

 500 ١ ) عمالء٥/خادم (٥٠٠ مايكروسوفت(Server 2000)برنامج خادم ويندوز
 900 1)للخادم (٩٠٠ مايكروسوفتSQL-Serverبرنامج خادم بيانات

 1.300 1  للنظام١,٣٠٠ Verisign (P. Gateway)برنامج استقبال الدفعات 
 1.000 1  للنظام١,٠٠٠ مايكروسوفتISAنامج حماية النظامبر

 ٨٫٦٨٠ المجموع 
 

  القوى العاملة واألجور السنوية٣-٤

تم اعتماد الحد  .بالخبرة التجارية الالزمة لهذا العمل) هيئات/ أفراد( يحبذ أن تتمتع إدارة المشروع 

يوم بالشهر وأن عدد أيام العمل ) ٢٦(العمل وعلى اعتبار أن أيام  الواقعي من األجور في هذه الدراسة

.  شخصا11ًلتوظيف نحو  مشروعاليقدر أن يحتاج  .يوم بواقع وردية عمل واحدة) ٣٠٠( السنوية هي

  -: يبين الجدول التالي اإلدارة والعمالة الالزمة للمشروع والرواتب لهم بما في ذلك العالوات والمزايا
 

 اإلجمالي السنوي الشهريالراتب  العدد تكاليف اإلدارة
 10.800 ١900مالك المشروع/ مدير

 4.200 ١٣٥٠محاسب ومشتريات/ إداري 
 2.400 ١٢٠٠سكرتيرة واستقبال

 اإلجمالي السنوي الراتب الشهري العدد الخدمة/تكاليف موظفو التشغيل
 ٩٫٠٠٠ ١٧٥٠مدير العمليات المعلوماتية والبرمجة

 6.000 ١٥٠٠بكاتفني صيانة أجهزة وش
 14.400 ٦٠٠ 2مدير أبحاث وتطوير/مستشار معلوماتية 

 ٧٫٢٠٠ ٣٢٠٠إدخال بيانات وتحديث
   مصمم فوتوغرافي

 اإلجمالي السنوي الراتب الشهري العدد تكاليف موظفو المبيعات والتسويق
 6.000 ١500مدير تسويق ومبيعات

 



 

 12

 دينار شاملة حصة المؤسسة من الضمان ٦٦٫٦٠٠ولى وبذلك يكون إجمالي األجور للسنة األ

 .االجتماعي

 جمع البيانات األولية والتدريب والخدمات التشغيلية المساعدة ٤-٤
 

 قاعدة المعلومات عن الشركات واالفراد باالضافة إلى لبناءتطوير عملية جمع البيانات االولية سيتم 

 طريق االعتماد على موظفي الشركة حيث سيقوموا  عنللمشروعتطوير موقع االنترنت ونموذج الخدمة 

 .  لخصوصية وطبيعة عمل المشروع طوير جميع هذه البرامج ذاتيا نظراًبت

 

 دينار سنويا وتم اعتبارها ٢,٠٠٠وتبلغ تكلفة تحديث برامج الحاسوب وحقوق االستخدام بما يعادل 

 جزء من تكاليف التشغيل السنوية 

 
 
 

 فيذ المشروع الفترة الزمنية لتن٥-٤

 
ومقرها الدائم وعقد  (Web Site)  يمكن أن يبدأ المشروع حال تجهيز موقع الشركة االلكتروني 

 . االتفاقات مع الموردين العالميين وتدريب الفنيين

 يبين الجدول التالي تسلسل مراحل المشروع حسب الجدول . اشهر٤يحتاج المشروع المنوي إقامته إلى 

 -:التالي
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١٢
 

١١
 

١٠
 

٦ ٧ ٨ ٩ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ لفترةا لوصفا  

تسجيل الشركة، استئجار المكتب وتجهيزة ١            
التوظيف وشراء األجهزة وبرامج الحاسوب 2            
والموقع وجمع البياناتالخدمةتطوير نموذج  2            
االختبار االبتدائي للمنتجات والخدمات واإلطالق 1            

 

 

 
 

 كلفة الموجودات الثابتةت ١-٥
 

 التكاليف اإلجماليةالبند
 ١٫٩٠٠  األعمال اإلنشائية لتجهيز مقر الشركةتكلفة

 ٤١٫٦٣٠  ووسائط النقلالتشغيل األجهزة واالثاث وبرامجتكلفة 
 500 )الخ...ن، تلفوتأمين كهرباء، ماء(تأمينات مستردة 

 ٤٤٫٠٣٠ المجموع
 

 س و ما قبل التشغيل مصاريف التأسي٢-٥
 

 دينار ٢٠٠حوالي بشركة التسجيل ورسوم تم احتساب مصاريف التأسيس باعتبار رسوم رخصة المهن 

 .  دينار١,٢٠٠ دينار وبذلك يكون المجموع ١٠٠٠  بـإضافة إلى الدراسات و مصاريف متفرقة
 

 

 التكاليف اإلجمالية  ملخص مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 200المهن وتسجيل شركةرسوم رخصة 
 1000 الدراسات و مصاريف متفرقة

 ١٢٠٠ المجموع
 

 

 

 

الدراسة المالية. ٥
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  رأس المال العامل٣-٥
 

تم إحتساب راس المال العامل باعتبار مجموع المصاريف المتداولة سنوياً مقسومة على دورات اإلنتاج 

وبذلك يكون ) يعات شهرية حيث تم افتراض ان المبدورة الخدمة لمدة شهر يمكن احتساب(والخدمة 

) التشغيلية(تم تقدير المصاريف المتداولة .  دينار٧٫٣٨٢رأس المال العامل للمشروع للسنة األولى 

 :للسنة األولى على النحو التالي 
 

اإلجمالي 

 السنوي
 البند

تحديث برامج الحاسوب وحقوق االستخدام  1.600
رواتب واجور 66.600

ة المساعدةلخدمات التشغيليا 5.700

 موقع التعارف والزواج مقرإيجار 4.800
 تسويقالدعاية وال 6.000
 )طارئة. م ، رسوم انتساب، تأمينات صحة، القرطاسية،الترخيص(تشغيلية اخرى 9.010

 المجموع  88.580
 

 

  مشروعال تكاليف ٤-٥
 

 :ة لمشروع ضمن المجموعات الرئيسية التاليليمكن تصنيف االستثمار الكلي 
 

 القيمةالبند

 44.030 كلفة الموجودات الثابتة
 1.200 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 7.382 رأس المال العامل 
 ٥٢٫٦١٢ عالمجمو
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  وسائل التمويل ٥-٥
 

 ٢٥,٠٠٠ قيمته ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض

يسدد . موقع التعارف والزواجلمشروع ن التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة  لتغطية جزء مدينار

يبدأ التسديد عند نهاية %. ١٠القرض على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية 

 . السنة التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح
 

  األسس والفرضيات المالية٦ -٥
 

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

 .تم إفتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج ستكون نقدية

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

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

 .احتسبت ضريبة الدخل لشركات األفراد والتضامن كمعدل على األرباح دون تفصيل الشريحة

 %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 
 

  االقتصادية والمالية للمشروع ملخص المؤشرات  ٧-٥
 

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

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

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

 :األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي

 

 دينار في السنة األولى للتشغيل و ٤,٢٥٩يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين  -

 . دينار في السنة الخامسة٩,٩٥٠
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 لهم بما  موظف تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع١١سيوفر المشروع فرص عمل ل  -

 ٨٠,٩٥٣ دينار في السنة الولى ترتفع ٦٦,٦٠٠فيها مساهمة المشروع في الضمان اإلجتماعي 

 .دينار في السنة الخامسة

في السنة الخامسة % ٣١,٤في السنة األولى و % ٨,٧تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين  -

 %.٣١,٤و % ١٥,١للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

 . دينار٣٦,٦٤٢ NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية  للمشروع   -

 %٣٢,٩يبلغ معدل العائد الداخلي  -

 ١,٧تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

  سنوات ٣بلغت فترة اإلسترداد للمشروع  -

عار البيع او زيادة تم اجراء تحليل الحساسية وتبين بأن المشروع حساس في حالة انخفاض اس -

 %.٢٠ و ١٠تكاليف التشغيل بنسب تتراوح بين 
 
 
 
 
 

 

  حساب األرباح والخسائر .١

 التدفق النقدي  .٢

 الميزانية العممومية  .٣

  ملخص االستنتاجات والمعاييرالمالية .٤

 

المالحق المالية ٨-٥



الموقع المقترح
اليرموك، وادي السير

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

105,000110,250115,770121,680127,860المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

1,6001,6801,7641,8521,945تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
40,62642,65744,79047,03049,381تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,9404,1374,3444,5614,789تكاليف المصنع التشغيلية

46,16648,47450,89853,44356,115مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
58,83461,77664,87268,23771,745الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

6,6606,9937,3437,7108,095رواتب موظفي التسويق
19,31420,28021,29422,35823,476رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

6,0006,3006,6156,9467,293مصاريف البيع والتسويق
2,4002,5202,6462,7782,917قرطاسية
4,8004,8004,8004,8004,800إيجارات

00000أيجار أرض
3,2403,4023,5723,7513,938مصاريف أخرى

42,41444,29546,26948,34350,520مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
8,6698,6698,6698,6698,669اإلستهالك لإلصول الثابتة

240240240240240إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

51,32353,20455,17957,25259,429مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
7,5118,5729,69310,98512,316الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,5002,0911,6401,145600الفائدة على القرض
5,0116,4818,0539,84011,716الربح قبل الضريبة

7529721,2081,4761,757الضريبة على األرباح
4,2595,5096,8458,3649,959األرباح الصافية

%83%84%85%86%87نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
96,05898,683101,398104,133106,980نقطة التعادل (بالدينار)

%84%86%88%90%91نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,90010.00190أألبنية
025.000منشآت أخرى
12,9005.002,580معدات وأجهزة

12,5506.671,882األثاث والمعدات المكتبية
7,5006.671,124وسائل نقل

8,6803.002,893أخرى
8,669المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,2005240المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
7,3827,3820رأس المال العامل المطلوب

52,61227,61225,000إجمالي تكلفة المشروع
%48%52%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
E-Mix & Matchموقع التعارف والزواج االلكتروني



الموقع المقترح
اليرموك، وادي السير

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
105,000110,250115,770121,680127,860المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
105,000110,250115,770121,680127,860المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
27,612حقوق الملكية

25,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

7,24812,56417,61722,37726,820الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
52,612112,248122,814133,387144,057154,680مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
44,030مجموع اإلستثمارات

13346,16648,47450,89853,44356,115التكاليف التشغيلية المباشرة
42,41444,29546,26948,34350,520إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

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

1,200المصاريف التأسيسية  والخلو
7529721,2081,4761,757الضريبة

45,36391,83295,832100,015104,406108,992إجمالي التدفق النقدي الخارج
7,24820,41726,98233,37139,65045,688صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

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

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

7,24816,32222,47828,41634,20039,692رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
03,7584,8616,0407,3808,787توزيعات األرباح

7,24812,56417,61722,37726,82030,905صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
E-Mix & Matchموقع التعارف والزواج االلكتروني



الموقع المقترح
اليرموك، وادي السير

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
7,24812,56417,61722,37726,82030,905النقد

00000المدينون
133133133133133133المخزون

7,38212,69717,75022,51026,95331,038إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,900المباني

12,900األجهزة والمعدات
12,550األثاث والمعدات المكتبية

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

8,680أخرى
44,03044,03044,03044,03044,03044,030إجمالي األصول الثابتة
8,66917,33926,00834,67743,347اإلستهالك التراآمي

44,03035,36126,69118,0229,353683القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,2009607204802400القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
52,61249,01845,16141,01236,54631,722مجموع 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
27,61227,61227,61227,61227,61227,612رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

5011,1491,9542,939األرباج المجمعة
5016488059841,172الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

27,61228,11328,76129,56630,55031,722مجموع حقوق الملكية
52,61249,01845,16141,01236,54631,722مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %31.4%22.9%16.7%12.2%8.7معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%31.4%27.4%23.2%19.2%15.1معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.83.64.14.50.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.60.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
E-Mix & Matchموقع التعارف والزواج االلكتروني



الموقع المقترح

اليرموك، وادي السير

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%52,6125تكاليف المشروع

%27,6125مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%25,00012القروض

%75%47.5القرض الى التكاليف %

%15%52.5مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

4,2595,5096,8458,3649,959صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%9.2%8.1%7.0%5.9%4.8الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%31.4%22.9%16.7%12.2%8.7معدل العائد على اإلستثمار %

%31.4%27.4%23.2%19.2%15.1معدل العائد على حقوق الملكية %

2.83.64.14.50.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.60.40.20.0الديون

96,05898,683101,398104,133106,980نقطة 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 33,353-6,5041,645-36,64232,14527,64715,069صافي القيمة الحالية

IRR 7.3-%12.9%8.1%20.8%25.9%29.2%32.9معدل العائد الداخلي%

B/C 1.71.61.41.30.91.00.4القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

101,450

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

18.4%

23.2%
3.0

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

6,987
7.0%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

E-Mix & Matchموقع التعارف والزواج االلكتروني

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف


