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

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 محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

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

 .المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين 
 

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

 
 اثنان وعشـرون كافة مناطق المملكة وعددها    في) إرادة  ( نتاجية  تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإل    

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 ملخص المشروع - ١*

موقع خالصات الصحف والمجالت اسم المشروع
 

 ، الزرقاء، اربدعمان موقع المشروع

 خدمات المعلومات منتجات المشروع

 فرداً ١٢ األيدي العاملة

 دينار ٤١,٦٤٨ ياالستثمار الكل

 دينار ٢٤,٥٨٢ NPVصافي القيمة الحالية 

 % ٣٠,٩ IRR الداخلي معدل العائد

  ١,٦ B/Cالقيمة الحالية لإليرادات إلى اإلستثمارات 

 واتسن ٣ Pay Back Periodفترة اإلسترداد 

 
ملخص المؤشرات المالية هي للحالة األساسية*   

 
 
 
 
 
 
 
 

 موقع خالصات الصحف واالت
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  وصف المشروع١-٢
 

 كما لكترونيةقرية ا إلى مالعالان تقدم تكنولوجيا المعلومات وانتشار شبكات االنترنت أدى إلى تحول 

 مثل حقوق اإلنسان والتي أدت إلى زيادة العالميةجماعات الحوار ادت الشبكات اإللكترونية الى تكوين 

 بالكثير من القضايا والحقوق إضافة إلى زيادة عمليات التثقيف االجتماعي بين المجتمعات التعريف

 وانتقاله إلى التعليم االلكتروني واالقتصاد  إلى جانب التحوالت في التعليمعالميةوبروز ثقافة 

 .االلكتروني
 

اللحاق بهذا التطور حيث فقد اصبح لزاما على دول العالم الثالث  الثقافة والمعلومات  مع تنوع مصادرو

معدودة حيث يتم عرض  (Clicks)نتقال المعلومات اصبح على بعد نقرات وإأن العالم يزداد اتصاالً 

وجية هذه األيام بالعالقة مع القدرات اإلنسانية إلستيعاب التغيير بدال عن إمكانيات التطورات التكنول

 . التكنولوجيا
 

اهتمامات ونشاطات  في  المتخصصةالصحف والمجالتموقع خالصات  ان المشروع المقترح عبارة عن

 إذ وهموم الرجلاحداث  توفير خدمة إلى إضافةلألطفال  وترفيه  تسليةالعاب ونشر معلومات عن المرأة

 . ن هذه المنتجات مترابطة مع بعضها بعضاأ

 

 بطريقة قابلة للبحث ضمن عدة على االنترنت خالصات الصحف والمجالتفكره مشروع تتمحور 

م خدمة يقدعلى تمشروع السيركز . المرأة والطفل والرجلبات لثالث مجموعات رئيسية هي يتبو

 . رة مزود الخدمة ذو المصادر الواسعة وبنفس الوقت سيعطي صو التكاليفمنخفضة 
 

  والمجالتالصحف ستكون عن طريق عقد االتفاقيات طويلة االمد مع المشروعمصادر معلومات 

ال كما  . باقل التكاليفالعربية واالجنبية ومطوري االلعاب العادة نشر ما تم طبعه او توزيعهو االردنية

عالمياً معروفة ة من مصادر مستقاياً حيث ان اكثر االخبار  عالالنشر عبئاًحقوق تكاليف  تشكل أنيتوقع 

 . وعربياً ويتم تداولها بكثرة
 

المقدمة. ٢



 

 ٢

 عن طريق االشتراك اهتمامات ونشاطات المرأة خدمة تقديم  بشكل رئيسي علىالمشروع يركز يقترح أن

كيز جهوده قوم بتريسو  .واسعاً عمرياً خليطاً يتوقع أن تجذب هذة الخدمة مشتركين يشكلون . السنوي

 . بالخدمةوالتعريف للفئة المستهدفة هالتسويقية إليصال رسالت
 

إخبار  من اهتمامات المرأة من االخبار الخفيفة واخبار الفنانين الى العديديقترح لهذه الخدمة ان تشمل 

لمحلي  المجتمع اإخبار إلى األطفال وإمراض األولية باإلسعافات ذات العالقة األخباراألزياء والموضة و

وادي الكترونية من خالل هذه الخدمة ن يتم تطوير عدة أنيمكن . وغيرها واختبارات العالقة  الزوجية 

خاصة مع طريقة الفيديو بحيث تستغني ربات البيوت عن االلتقاء وجهاً لوجه بحيث تتم االحاديث من 

 ، االطباق الشهية، آخر بات مثل االزياءييمكن ان تشمل هذه الخدمة كذلك عدة تبو. خالل الكاميرا

وبناء الثانية وبعد بناء قاعدة البيانات المرحلة في . تافاالغاني، اسماء المواليد وغيرها من التصني

لخلق قطاعات مستهلكة   االطفالترفيهالعاب وبإضافة خدمة  المشروعقوم يسالروابط مع الناشرين 

 .السنوياك ويقترح أن تقدم هذة الخدمة كذلك عن طريق االشترجديدة 
 

 التفاعلية الذكية التي يتم األلعابتركز على ت أنعلى  األطفال وترفيه ألعاب اتخدم  تقديميقترحكما 

 االلكترونية يتم األلعابكثير من إذ أن . استخدامها من العب او مجموعة من الالعبين العمار مختلفة

 مبادلتها بين االفراد حيث ان االهتمام حالياً توزيعها ونسخها من قبل الشركات الصانعة ويتم بعد ذلك

روع مشسيقوم ال. بلعابأي منها ال يتعدى اسابيع قليلة ينعكس على مبيعات هذه الشركات من هذه اال

تقديم خدمة  وكذلك .  المشروع وموقعه على اإلنترنيت الستعمال حقوق استخدام هذه االلعاب بشراء

وكذلك إلبقاء  ،هم واالحتفاظ بهمئ وتنمية واله المتزايدةئ عماللمواجهة متطلبات احداث وهموم الرجل

جدد حيث يتوقع ان يزدهر سوق المشروع االقليمي في السنوات اللمنافسين اوبين  همسافة آمنة بين

  . سيتم تقديم هذه الخدمة لقاء اشتراك سنوي.القادمة
 

 

ء من حيث نوعية ومميزات خدمات متكاملة تراعي توقعات العمالسيقدم مشروع الأن  وخالصة القول

راعي ضرورة كفاءة عملياته ومميزات ي أن يتوجب على المشروعلذلك . طريقة تقديمهاالخدمة و

اضافة الى ذلك ونظرا .  الخدمات المقترحة أو ندرتها محليالخدماته رغم عدم التوفر النسبي لبدائ

ن المستخدمين لخدمات الشركة لطبيعة المشروع والخدمة المقدمة من حيث الحاجة إلى خلق قطاع م

مشروع بحيث يستجيب لحساسية العمالء الالحالية والمستقبلية فال بد من ضبط سعر بيع خدمات 



 

 ٣

ما بيمكن مستقبالً أن تقوم الشركة بجمع االشتراك معاً  .السعرية وتشجيعهم على االستفادة من الخدمة

  .يسمى باشتراك العائلة
 

أو من قطاعات التجارة األلكترونية أو من  مستثمرين من قطاعات النشريمكن أن يجذب هذا المشروع ال

لوجيا التجارة اإللكترونية هذه تعتمد على تزاوج واإلعالن حيث أن تكنوالمستثمرين من شركات الدعاية 

 .النشر المطبعي مع اإلنترنت بآفاق تسويقية وإعالمية وخدمية واسعة
 

 او مشروع تضامن س شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركةيمكن لهذا المشروع أن يقام على أسا

 بحيث يتم الحصول على الترخيص والموافقة ذات العالقة لدى الجهات هيتطلب أن يتم تسجيلفردي، و

 . على الخدمة المقدمة
 

  مبررات وأهداف المشروع٢-٢
  

طالق جاللة الملك المرحلة    ان اإلقبال على استخدام التقنيات في المملكة يسير بخطى سريعة خاصة بعد إ            

فـي  " مراكز تكنولوجيا المعلومات وخدمة المجتمع المحلي سـابقاً       " الثانية من مشروع محطات المعرفة      

 التجربة األردنية في محطات المعرفة تأتي جزءاً من جهـد األردن ليصـبح مركـزاً                ٢٠٠٣/تموزشهر  

وخاصة بعد التوسع في أعمال البرنامج محلياً       إقليميا لتكنولوجيا المعلومات وينظر إليها كنموذج يحتذي        

  .ونشر مفهومه ضمن دول منطقة الشرق األوسط وتحديداً في كل من مصر ولبنان
 

الكثير من  سترحبحيث .  في الوقت الحالي وفي المستقبل للمستثمر الجدياًجيدمشروع ال يعتبر

 ٠مطبوعة تنتهي بعد نشرها  القيمة التجارية ألخبارها الإذ ان والمجالت بالمشاركة لصحفا
 

 

  الموقع العام للمشروع٣-٢
 

 بسبب توافر للمشروع موقعا )عمان ، الزرقاء ، اربد(في المملكة يقترح أن تكون احدى المدن الرئيسه 

  . والكفاءات من األيدي العاملةالبنية التحتية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٤

 
 

         

 

 حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة ١-٣
 

بتقديم خدماته في مراحل متدرجة بشكل يتفق مع توقعات بيع الخدمة للفئات المستهدفة  سيبدأ المشروع

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

الصات الصحف موقع خمن المميزات الهامة لخدمات . شروط تسويق الخدمة وربما نجاح المشروع

 :  والتي ال بد من االنتباه لها ومراعاتها لالستجابة لتوقعات العمالء ما يليوالمجالت
 

، اهتمامات ونشاطات المرأةمميزات خدمات  الوصف

احداث وهموم الرجل، للطفل ترفيه وتسليةالعاب 
Description 

Features  نسخهاأوف المواضيع لامكانية طباعة مخت  االضافيةالمزايا

 Reliability ان يحتوي الموقع على اخباراً ذات قيمة األداء المنشود 

 Durability المشترك بسهولة ويسرمعلومات تعديل صفحة  الديمومة 

 Serviceability  السابقةلإلصدارات أرشيفان يكون هناك سهولة التعديل، التحديث 

 Aesthetics ان يكون الموقع مشجعاً للمشتركين المظهر العام 

  Customization ان تالئم الخدمة الفئة العمرية بدون اسفاف مالئمة الخدمة للعميل 

 User Friendly ان يمكن استخدام الموقع بسهولة ويسر سهولة اإلستعمال 

  Guarantees المعلومات الواردة  ة بدرجة عالية صحالضمان الضمانات والكفاالت 

 Product Range نشاطات مختلفة تلبي كافة االذواق شمول تعدد مجال االختيار

 Delivery Lead Time ان يكون التحميل والتنزيل سريعاً معقولية فترة االنتظار 

 Dependable Delivery ان تكون االخبار حديثة وإال ال معنى لها الخدمة في موعدها

 Hazards & Hygiene ان يتم حماية خصوصية اهتمامات المشتركين أمان االستعمال 

  Price Sensitivity تسعير الخدمة بطريقة تعكس محدودية المصادر الحساسية السعرية 

استعراض عددا من  أن إالرغم أن التنبؤات الموثوقة على المدى القصير والبعيد للسوق قد تكون صعبة 

 . ام واقعية عن السوقاإلحصائيات والبيانات لقطاعات السوق المختلفة سيؤدي إلى الوصول إلى أرق
 
 

 السوقدراسة. ٣



 

 ٥

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

-١٥ من الفئة العمرية %٥٨حوالي من الفئة الناشئة دون الخامسة عشرة و% ٣٧,٨منهم ما يقارب 

ان األردن على استخدام ن نظريا من سكيبالتالي فان القادر%. ١٠ سنة بمعدل أمية يقترب من ٦٤

والفئة %) ١٢,٤( سنة ١٤ إلى ١٠ تقريبا باعتبار الفئة العمرية ما بين ٣,٧٨٨,٩١٩االنترنت يبلغ 

 .   سنة٦٤-١٥ ما بين األخرىالعمرية 
 

 ٦٢٩,٠٠٠يقدر عدد المشتركين بالخدمة األرضية بحوالي ف ،قطاع االتصاالت األرضية والخلويةأما 

بالنسبة لالنترنت فيقدر عدد و. ٢٠٠٢ مشترك لعام ١,٢١٩,٠٠٠قدر بـ ية ف الخدمة الخلويومشترك 

 ١٦,٣٥٤أي ما يعادل % ٢,٦ بـ ٢٠٠٢المشتركين الثابتين حسب بيانات دائرة اإلحصاءات لعام 

 تم تقديرهم  فقدن عن طريق البطاقاتي المشترك كما ان.عائلة باستثناء قطاع األعمال والقطاع الحكومي

 مزودين للخدمة ٩ مشترك من خالل ٧٥,٠٠٠ت شركات تزويد الخدمة بحوالي عن طريق مبيعا

(ISP’s)باألردن . 

 

 الطلبة الجامعيين أعداد ٢٠٠٢العامة لعام دائرة اإلحصاءات  عن ةالصادر ةول التاليان الجدهذا وتبي

 محتملين  والعاملين لدى مؤسسات القطاع العام والخاص ، اذ تعتبر هذه الفئات مستخدمين والمدارس

 :لخدمات المشروع
 

 ٢٠٠٢ / ٢٠٠١ الملتحقون بالكليات والجامعات االردنية والدارسون بالخارج للسنة الدراسية األردنيينالطلبة 

 االناث الذكور المجموع توزيع الشهادات 
توقع 

االستخدام 

المستخدمون 

 المتوقعون 

 ٢٩٢ ٪١ ١٩٫٢٣٢ ٩٫٩٤٥ ٢٩٫١٧٧ دبلوم متوسط

 ٦٫٧٥٤ ٪٥ ٦٧٫٣٠٠ ٦٧٫٧٨٧ ١٣٥٫٠٨٧ بكالوريوس

 ٧٧ %٦ - - ١٫٢٨٥ دبلوم عالي

 ٦٤٦ ٪١٠ - - ٦٫٤٥٧ ماجستير

 ١٣٦ ٪٢٠ - - ٦٨٢ دكتوراة

 ٠ - - - ٢٠٫٣١٠ بكالوريوس خارج االردن

 ٠ - - - ٤٫٥٥٥ سات عليا خارج االردنادر

 ٧٫٩٠٥  )١٩٧٫٥٥٣اجمالي الطالب ( االستخدام المحتمل 



 

 ٦

 
 

  االطفالوتسلية العاب  لخدمة٢٠٠,١/٢٠٠٢المدارس لسنة أعداد وتفاصيل الطالب 

 المراحل المدرسية
مجموع 

 المدارس
 مجموع الطالب

توقع 

 االستخدام

المستخدمون 

 المتوقعون

 - - ٩٣,٥٥٤ ١,٢١٦ الحضانة

 ١١,٩٠٦ %١ ١,١٩٠,٥٩٥ ٢٧٥٤  واإلعدادياالبتدائي

 ٤,٠٦٠ %٣ ١٣٥,٣٥٠ ١,٠٩٣ الثانوي األكاديمي

 ١,٣٢٠ %٣ ٤٣,٩٨٥ ٧٤ انوي المهنيالث

 ١٧٫٢٨٦ ١,٤٦٣,٤٨٤ ٥,١٣٧ المجموع
 

 
 
 

 ٢٠٠٢ لعام ةمهنال ةالخاص حسب مجموعون في مؤسسات القطاع العام يجدول العامل

 المجموعات الرئيسية للمهن
 العاملين 

 بالقطاع العام

 العاملين 

 الخاصبالقطاع 
 اإلجمالي

 ١٦,١٣٦ ١٠,٩١٢ ٥,٢٢٤ لمديرون مشرعون وموظفو االدارة العليا وا

 ١٢١,٥٣٤ 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 العاملون في الحرف وما اليها من المهن

 ٥٤,٣٨١ ٣٧,٤١٩ ١٦,٩٦٢ مشغلو اآلالت ومجموعها

 ٩٥,٧٠٦ ٤٩,٧٩٣ ٤٥,٩١٣ المهن األولية

 ٥٤٥,٩٣١ ٢٩٨,٥٣٠ ٢٤٧,٤٠١المجموع
 

 بتركيز جهوده لبناء قاعدة البيانات من المنشورات المختلفة وسيكون جل اهتمامهالمشروع قوم يس

 ٢,٠٠٠ حوالي بستقطاإهدف إلى يسكما  ٠ق المحليالتعريف باسمه واكتساب سمعة جيدة في السو



 

 ٧

 مشترك لخدمة ألعاب تسلية وترفيه األطفال و ٥٠٠ و .اهتمامات ونشاطات المرأةمشترك لخدمة 

 . مشترك لخدمة أحداث وهموم الرجل وذلك للسنة األولى من التشغيل١,٥٠٠
 

 
جديدة نسبيا بالنسبة للمستخدمين تعتبر  اتمع مراعاة حجم السوق المتاح ومالحظة أن خدمو بالتاليو

من المتوقع إن يخدم المشروع عددا متزايدا من الزبائن خالل خطة السنوات المحتملين وغيرهم فإنه 

% ٥يمكن تقدير العمالء المحتملين  باعتبارمعدل نمو الخمس عند إدخال خدمات إضافية و بالتالي 

 -:سنوياً كما يلي
 

 أعداد العمالء  التراكمي 

 السنة الخامسةالسنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة االولى الخدمة

 ٢٩٣٠ ٢٦٦٠ ٢٤٢٠ ٢٢٠٠ ٢٠٠٠ اهتمامات ونشاطات المرأة
 ٧٤٠ ٦٧٠ ٦١٠ ٥٥٠ ٥٠٠  االطفالرفيهالعاب وت

 ٢٢٠٠ ٢٠٠٠ ١٨٢٠ ١٦٥٠ ١٥٠٠ احداث وهموم الرجل
 

اضافة %) ١٠تقدر ب (الزيادة باستخدام االنترنت  ادلةالخدمات لمعنمو في هذه لل% ٥تم افتراض نسبة 

 والتي يمكن أن تتحقق خارج األردندون اعتبار إمكانية تسويق الخدمة  وذلك  إستعمال الخدمةإلى نمو

 .في السنوات الالحقة من عمر المشروع
 

 

  المنافسة والتسويق٢-٣
 

نها غير كافية من حيث عدم أة إما إن نوعية الخدمة المقدمة حالياً في بعض المشاريع المشابه

 لخدمات المشروع المقترحلهذا تأتي الحاجة  . والمجالت االجنبيةصحفاقتصارها على الوشموليتها 

  .حيث يشكل تغييرا في أسلوب تقديم الخدمة من حيث شموليتها وتميزها
 

 ،خدم الخدمة ألول مرةيتوقع أن يشكل عمالء الخدمة خليطاً عمرياً ومهنياً واسعاً أغلبهم ممن سيست

وجيزة أن تتطور  يتوقع خالل سنوات. من االهتمام بتنمية والء العمالءالدارة المشروع وبذلك ال بد 

أخرى لذلك من األهمية بمكان االهتمام بهذه  خياراتالمشروع خدمات مشابهه وبالتالي سيصبح لعمالء 

  .الناحية عند بدء المشروع



 

 ٨

 

  المتوقعةت واإليرادا البيعأسعار ٣-٣
 

 ثقافة التركيز علىهم عن طريق قيفضل إبراز هدف مساعدة المشتركين المحتملين على توسيع آفا

 لسمعة محلية سيجذب إليه زواراً كثيرين المشروع اكتساب  كما ان.اإلنفتاح والتعاون والمشاركة

 المشروعشعار  أن كما . وتحقيق عائد جيد ألصحابه التشغيليةهيساهمون في تغطية جزء من تكاليف

 بيعتم تقدير أسعار . نطلق من مبدأ توفير خدمة قيمة بأسعار تنافسيةيجب أن تورسالته التسويقية 

في دول أخرى إضافة إلى توقع العمالء شابهة الخدمة باالعتماد على أسعار السوق لمنتجات م

  .  المحتملين من حيث السعر المناسب للشراء
 

هذا ويعتبر  دينار لالشتراك السنوي ٣٠ بـ اهتمامات ونشاطات المرأةيقترح أن يتم تسعير خدمة 

 . المستقبليةمشروعكتساب الفئة الرائدة وخلق قطاع من المستخدمين لخدمات الالالسعر يعتبر مناسباً 
 

ال بد من ضبط معدل سعر البيع بهامش ضيق بحيث يستجيب           ف طفاللال التسليةالعاب  بالنسبة لخدمة   أما  

 دينـار   ١٥العمالء السعرية وتشجيعهم على االستفادة من الخدمة وبالتالي يمكن تسعيرها بـ            لتوقعات  

 دينـار لالشـتراك   ٣٠ يمكن تسعيرها بــ  احداث وهموم الرجل بينما خدمة ،لالشتراك السنوي مبدئياً   

  ٠السنوي

 

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

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

 )دينار( اإليراد السنوي للخدمات 

 السنة الخامسةالسنة الرابعة السنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة االولى الخدمة

 ٧٢,٩٣٠ ٦٩,٤٥٨ ٦٦,١٥٠ ٦٣,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ اهتمامات ونشاطات المرأة
 ٩,١١٦ ٨,٦٨٢ ٨,٢٦٩ ٧,٨٧٥ ٧,٥٠٠العاب وتسالي االطفال
 ٥٤,٦٩٨ ٥٢,٠٩٣ ٤٩,٦١٣ ٤٧,٢٥٠ ٤٥,٠٠٠ احداث وهموم الرجل

 ١١٢,٥٠٠١١٨,١٢٥١٢٤,٠٣١١٣٠,٢٣٣١٣٦,٧٤٤ المجموع
 



 

 ٩

 

 

 
 

 الموقع والبناء ١-٤
  

 ان تكون تلك األبنية مخدومة  تجارية في المدن المقترحة ، علىأبنية المشروع ضمن إقامةيقترح 

ويقدر بدل  .٢ م١٢٠ تقدر احتياجات المشروع ب . بالخدمات الضرورية من ماء وكهرباء ومواصالت

 .  دينار للمتر المربع٤٠ دينار بواقع ٤,٨٠٠اإليجار السنوي ب 

 

وقد قدرت كلفة تم افتراض حاجة البناء الى بعض التعديالت اإلنشائية والديكور بما يتناسب واالستخدام، 

 .  دينار٢,٠٠٠هذه األعمال بمبلغ 

 

 التشغيل نموذج الخدمة وكلفة األجهزة واالثاث وبرامج ٢-٤
 

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

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

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

ز بين كل واحدة من هذه النماذج باالعتماد على درجة السيطرة المالية مثل التسعير ييمكن التمي

 . والمحتوى وانسياب الصفقات وتكامل القيمة
 

نموذج تجميع المنتجات  تبنى يأن  للمشروعتجارة االلكترونية المتعددة يقترح من نماذج ال

)Aggregator Model( ولخدمة  االطفالرفيهالعاب وت ولخدمة اهتمامات ونشاطات المرأة لخدمة 

من األهمية بمكان لهذه الشركات أن تحتفظ بقاعدة بيانات يتم تحديثها دورياً  . لااحداث وهموم الرج

 .وقدراتهمردين عن المو
 

خذ بعين االعتبار النمو مع االتقدر تكلفة التجهيزات واألجهزة األساسية مع التركيب والتشغيل واالختبار 

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

 -:يالخمس سنوات كما يل
 

 الدراسة الفنية. ٤



 

 ١٠

 التكلفة العدد )بالدينار(تكلفة الوحدة أجهزة الحاسوب
 ٩٫٦٠٠ ١٢ ٨٠٠ (PC’s)أجهزة حاسوب 

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

 ٥٠٠ ١ مقطوع  (Network) تمديدات كهربائية خاصة

 ١٢٫٤٠٠ المجموع 
 التكلفة العدد )بالدينار(تكلفة الوحدة  االثاث واألجهزة المكتبية

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

 ٧٥٠ ١ مقطوع (Tel. System)نظام اتصاالت تلفوني 
 ٣٠٠ ١ ٣٠٠ (Plain Paper)جهاز فاكس 

 ٥٫٠٠٠ - مقطوع األثاث المكتبي 
 ٨٫٥٥٠ المجموع 

 

فالجدول التالي يوضح  (Software) ، تشغيل الحاسوب والنظم األساسيةبرامجدير تكلفة أما تق

 للمشروع ويشتمل على العدد المسموح من تراخيص اإلستخدام إضافة إلى تنزيل الالزمةالبرمجيات 

 . سنوات وتعتبر في التحليل المالي ضمن االصول٣يتم استهالك البرمجيات خالل . البرامج واالختبار
 

 

 التكلفة العدد البرنامج للرخصة  تكلفة الشركة البرنامج

 ١٫٣٨٠ ١٢ )للمستخدم (١١٥ مايكروسوفت  (Windows XP) برنامج ويندوز
 ٣٫٦٠٠ ١٢ )للمستخدم (٣٠٠ مايكروسوفت ( Office XP)برنامج أوفيس 

 ٥٠٠ ١ ) عمالء٥/خادم (٥٠٠ مايكروسوفت (٢٠٠٠ Server)برنامج خادم ويندوز 
 ٩٠٠ ١ )للخادم (٩٠٠ مايكروسوفت SQL-Serverمج خادم بيانات برنا

 ١٫٣٠٠ ١  للنظام١,٣٠٠ Verisign (P. Gateway)برنامج استقبال الدفعات 
 ١٫٠٠٠ ١  للنظام١,٠٠٠ مايكروسوفت  ISAبرنامج حماية النظام 

 ٨٫٦٨٠ المجموع 
 

 

 

 

 

 



 

 ١١

 

 

  القوى العاملة واألجور السنوية٣-٤
يبين الجدول التالي اإلدارة . النشاط الالزمة لهذا اإلداريةو  الفنيةارة المشروع بالخبرةيحبذ أن تتمتع إد

  -: والعمالة الالزمة للمشروع والرواتب لهم

 اإلجمالي السنوي الراتب الشهري العدد تكاليف اإلدارة
 ١٢٫٠٠٠ ١,٠٠٠ ١ مالك المشروع/ مدير

 ٤٫٨٠٠ ٤٠٠ ١ محاسب ومشتريات/ إداري 

 ٢٫٤٠٠ ٢٠٠ ١ رة واستقبالسكرتي

 اإلجمالي السنوي الراتب الشهري العدد الخدمة/ تكاليف موظفو التشغيل 

 ١٢٫٠٠٠ ١٠٠٠ ١مدير العمليات المعلوماتية والبرمج

 ٦٫٠٠٠ ٥٠٠ ١ فني صيانة أجهزة وشبكات

 ٩٫٦٠٠ ٨٠٠ ١مدير أبحاث / مستشار معلوماتية 

 ١٠٫٨٠٠ ٣٠٠ ٣ إدخال بيانات وتحديث

 ٤٫٢٠٠ ٣٥٠ ١ مصمم فوتوغرافي

 اإلجمالي السنوي الراتب الشهري العددتكاليف موظفو المبيعات والتسويق

 ٧٫٢٠٠ ٣٠٠ ٢ موظف تسويق ومبيعات

 ٦٩٫٠٠٠  ١٢ المجموع
 

 .%١١ ونسبتها الضمان االجتماعيالمشروع في  حصة يضاف إلى إجمالي الرواتب 
 

 الضروريةريب والخدمات التشغيلية جمع البيانات األولية والتد ٤-٤
 

 وكذلك تطوير موقع  لبناء قاعدة المعلومات عن الشركاتأولية يتطلب المشروع عملية جمع بيانات

تم القيام بجميع هذه المهام عن طريق الجهود الذاتية ياإلنترنيت ونموذج الخدمة للمشروع، وس

 . للموظفين

 دينار حملت ٤,٢٠٠ص الممغنطة وتحديث البرامج بمبلغ تقدر احتياجات المشروع السنوية من األقرا

 .على كلفة المواد األولية ضمن بيان األرباح والخسائر
 



 

 ١٢

 

 ٦٠٠فتتكون من الماء والكهرباء وتقدر بمبلغ ة الالزمة للمشروع الضروريأما الخدمات التشغيلية 

 . سنويادينار
 

  الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع٥-٤
 

 حال تجهيز موقع  التشغيليمكن أن يبدأ المشروعو.  للتنفيذطويلةفترة زمنية   المشروعال يتطلب

 .  وعقد االتفاقات مع الموردين العالميين وتدريب الفنيينوتجهيز البناء (Web Site) الشركة االلكتروني
 

يبين الجدول التالي تسلسل مراحل المشروع حسب و. هرشأ ٥  فترة إلىلتنفيذهيحتاج المشروع ا 

 -:لجدول التاليا

 

١٢
 

١١
 

١٠
 

٦ ٧ ٨ ٩ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ لفترةا لوصفا  

هتسجيل الشركة، استئجار المكتب وتجهيز ٢            
التوظيف وشراء األجهزة وبرامج الحاسوب ٢            
والموقع وجمع البياناتالخدمةتطوير نموذج  ٢            
جات والخدمات واإلطالقاالختبار االبتدائي للمنت ١            

 

 

 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١-٥
 

 التكاليف اإلجماليةالبند
 ٢,٠٠٠ تعديالت البناء واعمال الديكور

 ١٢,٤٠٠ تكلفة األجهزة 

 ٨,٥٥٠ األثاث والتجهيزات المكتبية

 ٨,٦٨٠ برامج مختلفة

 ٥٠٠ )الخ...ن، تلفوتأمين كهرباء، ماء(تأمينات مستردة 

 ٣٢,١٣٠ ع المجمو

الدراسة المالية.٥



 

 ١٣

 

 

 

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٢-٥
 

 دينار ٢٠٠على اساس المشروعتم احتساب مصاريف التأسيس باعتبار رسوم رخصة المهن وتسجيل 

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

 اليف اإلجماليةالتك مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 ٢٠٠رسوم رخصة المهن وتسجيل شركة
 ١٠٠٠ الدراساتتكاليف 

 ١٢٠٠ المجموع
 

 

 

  رأس المال العامل٣-٥
 

تم تقدير . دينار ٨,٣١٨، تبلغ قيمة هذا البند  لمدة شهرتشغيليةتم إحتساب راس المال العامل دورة 

 يبين ١ملحق رقم  النحو التالي مع مالحظة أن للسنة األولى على) التشغيلية(المصاريف المتداولة 

 -:بعض تفاصيل الرموز المستخدمة
 

اإلجمالي 

 السنوي
 البند

اقراص ممغنطة وتحديث برامج/ مواد  ٤,٢٠٠
رواتب واجور ٧٦,٥٩٠

الضروريةلخدماتا ٦٠٠
 اتإيجار ٤,٨٠٠
 تسويقالدعاية وال ٥,٦٢٥
 تشغيلية اخرى ٨,٠٠٠
المجموع ٩٩,٨١٥

 

 

 



 

 ١٤

  مشروعال تكاليف ٤-٥
 
 

 التكليف بالدينارالبند

 ٣٢٫١٣٠ كلفة الموجودات الثابتة
 ١٫٢٠٠ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 ٨٫٣١٨ رأس المال العامل 
 ٤١٫٦٤٨ المجموع

 

 

 

   التمويلوسائل ٥-٥
 

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

من % ٦٠ دينار ويمثل ٢٥٠٠٠ تبلغ قيمة هذا القرض .لمشروعلالتكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة 

 يسدد القرض على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة . اجمالي تكاليف المشروع

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

 . سماح
 

 

 

  األسس والفرضيات المالية٦ -٥
 

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

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

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

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

 .%٢٥بواقع احتسبت ضريبة الدخل 

 %.١٢ صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره احتسابتم 

 
 



 

 ١٥

  االقتصادية والمالية للمشروع ملخص المؤشرات  ٧-٥
 

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

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

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

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

 

 دينار في السنة األولى للتشغيل و ٢,٣١٧يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين  -

 . دينار في السنة الخامسة٦,٥٦٩

جور التي ستدفع لهم بما  موظف تبلغ قيمة الرواتب واأل١٢سيوفر المشروع فرص عمل ل  -

 دينار في السنة األولى ترتفع ٧٦,٥٩٠فيها مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي 

 . دينار في السنة الخامسة٩٣,٠٩٥

في السنة الخامسة % ٣٩,٥في السنة األولى و % ٦,٢تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين  -

 %.٣٩,٥و % ١٣,٩ة بين للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكي

 . دينار٢٤,٥٨٢ NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية  للمشروع   -

 %٣٠,٩يبلغ معدل العائد الداخلي  -

 ١,٦تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

  سنوات ٣بلغت فترة اإلسترداد للمشروع  -

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

 .وينبغي مراعاة ذلك % ١٠تكاليف التشغيل بنسب تتراوح بين 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ١٦

 
 
 
 
 

 

 حساب األرباح والخسائر  .١

 التدفق النقدي  .٢

 الميزانية العممومية  .٣

  المالية ملخص االستنتاجات والمعايير .٤

المالحق المالية .٦



الموقع المقترح
اليرموك، وادي السير

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

112,500118,125124,031130,233136,744المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

4,2004,4104,6314,8625,105تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
47,28649,65052,13354,73957,476تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,1903,3503,5173,6933,877تكاليف المصنع التشغيلية

54,67657,41060,28063,29466,459مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
57,82460,71563,75166,93970,285الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

7,9928,3928,8119,2529,714رواتب موظفي التسويق
21,31222,37823,49624,67125,905رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

5,6255,9066,2026,5126,837مصاريف البيع والتسويق
1,2001,2601,3231,3891,459قرطاسية
4,8004,8004,8004,8004,800إيجارات

00000أيجار أرض
4,2104,4214,6424,8745,117مصاريف أخرى

45,13947,15649,27451,49753,832مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
6,8556,8556,8556,8556,855اإلستهالك لإلصول الثابتة

240240240240240إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

52,23454,25156,36958,59360,927مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
5,5906,4647,3828,3469,358الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,5002,0911,6401,145600الفائدة على القرض
3,0904,3745,7427,2018,758الربح قبل الضريبة

7721,0931,4351,8002,190الضريبة على األرباح
2,3173,2804,3065,4016,569األرباح الصافية

%87%88%88%89%90نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
106,489109,616112,860116,222119,704نقطة التعادل (بالدينار)

%88%89%91%93%95نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,00010.00200أألبنية
025.000منشآت أخرى
12,4005.002,480معدات وأجهزة

8,5506.671,282األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

8,6803.002,893أخرى
6,855المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,2005240المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
8,3188,3180رأس المال العامل المطلوب

41,64816,64825,000إجمالي تكلفة المشروع
%60%40%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
E-News Digestموقع خالصات الصحف والمجالت



الموقع المقترح
اليرموك، وادي السير

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
112,500118,125124,031130,233136,744المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
112,500118,125124,031130,233136,744المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
16,648حقوق الملكية

25,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

7,96810,96813,55915,6998,664الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
41,648120,468129,093137,590145,932145,409مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
32,1300008,6800مجموع اإلستثمارات

35054,67657,41060,28063,29466,459التكاليف التشغيلية المباشرة
45,13947,15649,27451,49753,832إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

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

1,200المصاريف التأسيسية  والخلو
7721,0931,4351,8002,190الضريبة

33,680103,087107,750112,630126,417123,080إجمالي التدفق النقدي الخارج
7,96817,38021,34424,96119,51522,328صافي 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

7,96813,28616,83920,00614,06516,333رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,3173,2804,3065,4016,569توزيعات األرباح

7,96810,96813,55915,6998,6649,764صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
E-News Digestموقع خالصات الصحف والمجالت



الموقع المقترح
اليرموك، وادي السير

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
7,96810,96813,55915,6998,6649,764النقد

00000المدينون
350350350350350350المخزون

8,31811,31813,90916,0499,01410,114إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

000000األرض
2,0002,0002,0002,0002,0002,000المباني

12,40012,40012,40012,40012,40012,400األجهزة والمعدات
8,5508,5508,5508,5508,5508,550األثاث والمعدات المكتبية

000000السيارات
500500500500500500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

8,6808,6808,6808,68017,36017,360أخرى
32,13032,13032,13032,13040,81040,810إجمالي األصول الثابتة
6,85513,71020,56627,42134,276اإلستهالك التراآمي

32,13025,27518,42011,56413,3896,534القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,2009607204802400القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
41,64837,55333,04928,09422,64316,648مجموع 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
16,64816,64816,64816,64816,64816,648رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

0000األرباج المجمعة
00000الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

16,64816,64816,64816,64816,64816,648مجموع حقوق الملكية
41,64837,55333,04928,09422,64316,648مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %39.5%23.9%15.3%9.9%6.2معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%39.5%32.4%25.9%19.7%13.9معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.52.82.91.50.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 1.31.00.70.40.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
E-News Digestموقع خالصات الصحف والمجالت



الموقع المقترح

اليرموك، وادي السير

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%41,6485تكاليف المشروع

/ اصحاب المشروع %16,6485مساهمة صاحب

%25,00012القروض

%75%60.0القرض الى التكاليف %

%25%40.0مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة 
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

2,3173,2804,3065,4016,569صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%6.4%5.5%4.6%3.7%2.7الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%39.5%23.9%15.3%9.9%6.2معدل العائد على اإلستثمار %

%39.5%32.4%25.9%19.7%13.9معدل العائد على حقوق الملكية %

2.52.82.91.50.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 1.31.00.70.40.0الديون

106,489109,616112,860116,222119,704نقطة 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 54,337-14,878-20,298-24,58221,58418,5872,142صافي القيمة الحالية

IRR 0.4%4.5-%13.7%24.5%27.5%30.9معدل العائد الداخلي%#NUM!

B/C 0.2-1.61.51.41.10.50.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

112,978

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

18.9%

26.3%
2.0

0.7

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

4,375
4.6%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

E-News Digestموقع خالصات الصحف والمجالت

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف


