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

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

 . فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على
 

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

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

 . اثنان وعشرون مركزاً 
 

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

مصادر المستثمر الذكي على شبكة االنترنت اسم المشروع

 
 عمان موقع المشروع

 خدمات معلومات منتجات المشروع

 أفراد ١٠ األيدي العاملة

 دينار 43.971 ياالستثمار الكل

 دينار NPV 40.296صافي القيمة الحالية 

 % IRR 32.9معدل العائد الداخلي 

  B/C 1.9ة الحالية لإليرادات إلى اإلستثمارات القيم

 واتسن Pay Back Period 4 االستردادفترة 

 
ملخص المؤشرات المالية هي للحالة األساسية*   
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  وصف المشروع١-٢
 

ماراتهم القرارات المتعلقة باستثفي العديد من البلدان يتخذ المستثمرون المحترفون وعامة المستثمرين 

عاجزة الدول بعض  الشركات في إداراتما زالت معظم و ، الشركاتعلى أساس معلومات واضحة عن 

. تفتقر للوسائل الالزمة التخاذ مثل هذه القرارات إنهامثل أو  استثماراتها بالطريقة األإدارةعن 

مة، لهم الحق شركة، خاصة في الشركات المساهمة العا في أي ر باالستثماالمساهمون والمهتمون

لقد صممت . الصناعية بمعاينة األمور المالية ودراسة إنجازات السنوات السابقة ومقارنتها مع المعايير

ورفع سقف توقعات المستثمرين شركة مصادر المستثمر الذكي على شبكة االنترنت لتقديم المعلومات 

 . مقابل أجرهتمين االستثمار فيهافي مجال توفير معلومات مالية و سوقية عن شركات قد يرغب أحد الم
 

تعتبر الخدمات ذات العالقة باالستثمار في االردن من االنشطة االقتصادية النامية بتسارع في بالمقابل 

 و لجأ  الشركات التي تحتفظ بودائع لدى البنوك بشكل ملحوظأعدادحيث انخفضت  ،االقتصاد االردني

تعتبر و . مانية لتسيير أعمالها و خطط التطوير و التوسعالكثير منها إلى الحصول على تسهيالت ائت

التي من الممكن أن تستقطب أفراد أو محافظة العاصمة عمان من المحافظات ذات الميزة التنافسية 

 حيث يوجد فيها شريحة كبيرة من السكان من ذوي مؤسسات لديها تطلع و بحث عن فرص استثمارية،

لك كون مقرات الجامعات والمؤسسات والبنوك والشركات ذ إلى افةإض .المتميزوالتطلع االستثماري 

وغيرها في عمان يعتبر ميزة نسبية أيضاً حيث تتركز شريحة أخرى تواكب التحديث وتهتم بكل جديد 

 من عصر المعلومات ريق االستفادة المثلىعن ط الكتساب شركاء ومساهمين جددلزيادة القدرة 

 .اذبة لالستثمار موفرة درجة عالية من الشفافية و اإلفصاح ج جديدةفعالة أدواتب اواكتس

 لشركات والمنتجاتلليل  في عرض دالذكي على شبكة االنترنتمصادر المستثمر ستتخصص شركة 

 توفير مصادر إلى إضافة  و التقارير السنويةماليةاليالت االردنية ونشر معلومات عن القوائم والتحل

 من البعضالخدمات مترابطة مع بعضها  إذ إن هذه  المحلية و الدوليةويليةلالقراض ممثلة بالهيئات التم

 .حيث اهتمام المستثمرين بها

المقدمة. ٢
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 االلكترونية في أبعادها المختلفة أفرزت فرصا وتحديات جديدة للمجتمعات اإلنسانية  التجارةإن

ر البنية التحتية  وتطويمن غير الممكن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بدون بناءو إنه . واقتصادياتها

 .ة للقدرات االقتصاديةـــواستثمار أدواتها ومنظوماتها من أجل نقلة نوعيالتقنية للتجارة االلكترونية 

يم  حول تقدر تتمحو و التيمصادر المستثمر الذكي على شبكة االنترنتفكره مشروع  تولدتو من هنا 

توقع نمو الطلب  لقاعدة البيانات والتدريجيناء بل ا بشكل يتفق معخدمات مترابطة في مراحل متالحقة

 .واختراق السوق
 

 لجذب الزوار للموقع من  و جمع المعلومات و تبويبهاستقدم الشركة العديد من الخدمات البحثية

لن يتم المبالغة . لبياناتهااإلقليمي  المحلي و الشركات والجهات المشاركة أو األفراد من خالل الحضور

 أساسيبشكل وحديثة  التي يتم تجميعها ألن القوة تكمن في تقديم معلومات دقيقة و كاملة في المعلومات

والتطلع  الشمولية و التغطية الواسعة أن، حيث  األسهم المالية وحركة ي للنسبضافإمع تحليل 

 .     هما أسس النجاحالمستقبلي 
 

لة للقيام بأبحاث تسويق وتحليل إتجاهات      من جهة أخرى، يستطيع المشاركين اإلنتفاع من البيانات الشام        

لشركة معينة بناء على إنجازاتها     ) أو إقراض المال    ( الصناعة إلتخاذ قرارات مدروسة بشأن اإلستثمار       

 وهيئة  األسهم أسواقناء على وضعها التنافسي الحالي بشكل يتجاوز المعلومات التي تقدمها           السابقة وب 

سـاهمة فـي    م كذلك تستطيع ال   . و التقارير السنوية   يزانية وبيان الدخل   المالية العربية مثل الم    األوراق

إعادة النظر في معايير ومقاييس تقويم أنظمة الرقابة الداخلية ومـا يتناسـب واسـتخدام تكنولوجيـا                 

 .ية المعلومات اإلدارية والماليةالمعلومات الحديثة لتعظيم منفعة ومصداق
 

 دليل الشركات والمنتجات خدمة تقديم ي المرحلة االولى على بشكل رئيسي فالمشروع يركز يقترح أن

سيتم التركيز على بناء قاعدة البيانات المحتوية على معلومات عن الشركات في األسواق و . مجاناً

 الهدف لخدمةدليل الشركات والمنتجات هي اإن . المحلية واإلقليمية ومن ثم إنشاء قطاع المستخدمين

زيد ن الخدمة المقدمة مجانية حيث ان هذا يساعد المأو  والمنطقة خاصةاألردن  فياألفراد ولشركات ل

 .من الشركات لالنضمام للخدمة
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قاعدة البيانات ستتضمن المعلومات عن جميع الشركات في العالم العربي المتعلقة بإختصاصات كل 

باستثناء (إلخ ...د الموظفينشركة، خطوط إنتاجها و أسعار البيع، قدراتها الخدماتية و الصناعية، عد

و الهدف من ذلك هو جذب ما أمكن من الشركات للمشاركة وتجنب الممانعة ).األمور المالية في البداية

 تقوم الموقعسيكون لكل شركة متعاقدة نقطة ربط على . الناتجة دائما عن اإلفصاح عن الوضع المالي

جمع م شركة مصادر المستثمر الذكي كذلك بستقو. بتوجيه الجهات المهتمة إلى الشركة المشاركة

روني والمهنة والدخل وما الى ذلك عن طريق استبيان معلومات عن الزائر مثل األسم والعنوان االلكت

 و االحتفاظ به في قاعدة بيانات الشركة يمكن أن يتم استخدام هذه المعلومات في إرسال بسيط يتم تعبئته

 . زائر الموقعرسائل بريدية أو نشرات معينة تهم
 

في السنة االولى بتركيز جهودها التسويقية إليصال  مصادر المستثمر الذكي على شبكة االنترنتستقوم 

سيتم الحصول على ايرادات بالسنة االولى من خالل . رسالتها بقوة للعمالء المحتملين والتوعية بالخدمة

 .يرهاعلى الموقع سواء من قبل الشركات المشاركة أو غاالعالنات 
 

موقع الشـركة االلكترونـي جـاذب       صبح  ي قاعدة البيانات و   بناءفي السنة الثانية للمشروع، ما إن يتم        

، ستوسع شركة مصادر المستثمر الذكي على شبكة        للزوار و المهتمين و الباحثين عن فرص استثمارية       

 من المهتمين بالشركات االنترنت خدماتها عن طريق إطالق خدمة ، تحليالت مالية والتي تستهدف العديد     

 عـن العمـل،      ومؤسسـات، البـاحثون    أفـرادا مثل بنوك اإلقراض، المعاهد التعليمية، المسـتثمرون        

، مؤسسات تبحث عن اإلندماج     االستثمار، بنوك   االستثمارالمستشارون، الجهات األجنبية التي تبحث عن       

 ترغب في تنويـع إسـتثماراتها عـن    وأخيراً، حكومات في المنطقة. و التملك أو تقييم فرص االستثمار     

 يقترح أن تقدم هذة الخدمة عن طريـق االشـتراك      و.طريق شراء األسهم في شركات في الدول األخرى       

  .السنوي لمن يرغب في االضطالع عن البيانات
 

لتقديم خدمة ستكون مهيأة  مصادر المستثمر الذكي على شبكة االنترنتأما في السنة الثالثة فان 

وإلبقاء مسافة لتخفيض كلفة التمويل  متطلبات عمالءها المتزايدة ةا لمجارتمويليةالهيئات لمعلومات ا

دخول محتمل لمنافسين جدد حيث يتوقع ان  وأي مصادر المستثمر الذكي على شبكة االنترنتآمنة بين 

 ستقوم مصادر المستثمر الذكي على شبكة. يزدهر سوق المشروع االقليمي في السنوات القادمة

  وتقدير المنطقةمختلف المناطق االقتصادية في التمويل في االنترنت ببناء قواعد بيانات شاملة تغطي 

 .المالية المصاحبةالمخاطر 
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 في أبعادها المختلفة أفـرزت فرصـا وتحـديات جديـدة             و التجارة االلكترونية    األعمال االلكترونية  إن

لتبادل االلكتروني للبيانات والتحويل االلكتروني لألموال      ا ومن ضمنها    للمجتمعات اإلنسانية واقتصادياتها  

 تقـدم   أنفي المستقبل يمكن    و   .واستخدام التقنيات الحديثة في دراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات       

 الجهات المعنية مقابـل رسـوم       إلىالشركة خدمة استقبال طلبات التمويل عن طريق االنترنت وتحويلها          

ابعة هذه الطلبات لطالبي التمويل بعد الحصول علـى التفـويض القـانوني             م بمت  تقو أن يمكن   أومعينة  

 .المناسب
             

 خدمات متكاملة تراعي توقعات مصادر المستثمر الذكي على شبكة االنترنتمشروع  باختصار سيقدم

تثمر الذكي مصادر المسشركة لذلك ال بد ل. طريقة تقديمهاالعمالء من حيث نوعية ومميزات الخدمة و

 ل أن تراعي ضرورة كفاءة عملياتها ومميزات خدماتها رغم عدم التوفر النسبي لبدائعلى شبكة االنترنت

اضافة الى ذلك ونظرا لطبيعة المشروع والخدمة المقدمة من حيث . الخدمات المقترحة أو ندرتها محليا

ستقبلية فال بد من ضبط سعر بيع الحاجة إلى خلق قطاع من المستخدمين لخدمات الشركة الحالية والم

 بحيث يستجيب لحساسية العمالء السعرية مصادر المستثمر الذكي على شبكة االنترنتخدمات مشروع 

 . وتشجيعهم على االستفادة من الخدمة
  

خدمات االستثمار أو المستثمرين من شركات قطاع يمكن أن يجذب هذا المشروع المستثمرين من 

يتوقع من المستثمر أو المستثمرين اإلشراف و لذا . تجار الجملة و المصانع و واإلعالنالدعاية 

كادر مؤهل إلدارة وتشغيل المشروع  المشروع بما يتوفر لديهم من خبرة أو تعيين ىالمباشر عل

، يمكن لهذا المشروع أن يقام على أساس شركة ذات مسؤولية محدودة. والمساهمة في رأس المال

مشروع عن طريق االرتباط بشركة أجنبية في المراحل االبتدائية لتوفير تمويل جزئي يمكن تنفيذ الكذلك 

مصادر المستثمر الذكي على   شركةيتطلب المشروع أن يتم تسجيل مشروع.  الخدمات الفنيةلوتباد

لموافقة على الخدمة المقدمة لدى الجهات الحكومية بحيث يتم الحصول على الترخيص وا شبكة االنترنت

شركة مالكة المشروع، و الحكومة األردنية بصدد سن قانون المعلومات وفير الغطاء القانوني لعمل الو ت

 .االئتمانية لتوفيرها لقطاعات معينة بهدف تحريك عجلة االقتصاد
 
  مبررات وأهداف المشروع٢-٢
 

ـ      بضرورة لربط تكنولوجيا المعلومات     توجد هناك    ة لرفاهيـة   االستخدامات النافعـة للحاسـوب والمحقق

تأثير ثقافة المعلومات   تحت   عن التسهيالت التي تقدمها هذه الكنولوجيا     المجتمعات التي باتت ال تستغني      
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مشروع مصـادر المسـتثمر    يأتي لذلك ،والثقة عبر االتصال االلكتروني واالستفادة من التقنيات الحديثة    

 .والمعلوماتاالستثمارية بالفرص حيث تحكم العولمة في هذا الوقت من الذكي على شبكة االنترنت 

 

تحقيق اهم في يسمشروع سال، فإن األردنفي  الجديدة االستثمارفرص من منطلق تشجيع وزيادة لذلك 

غير وشفافية ستشكل نقطة جذب  مصادر المستثمر الذكي على شبكة االنترنتهذا الهدف حيث أن 

ينة عمان العديد من بيوت االستثمار والتي في مديوجد كذلك . متوفرة في الكثير من البلدان المجاورة

تعني بتقديم خدمات استشارية للمستثمرين بالتالي فان الخبرة في تشغيل وتسويق الخدمات المقترحة 

 .بهذا المشروع متوفرة في عمان
 

 يتم تشغيل موقع الشركة في سنته الثانية فانه سيقدم عونا كبيرا للباحثين عن معلومات وأخبار أنما 

ركات وتحليل القطاعات كما سيقدم للمستثمرين مورداً للمعلومات من خالل متابعة ما قامت به الش

 عدد المهتمين ازدياديتوقع . اإلدارة إلدخال مبدأ محاسبة إضافة ،األداءوالنمو والتحسن في الشركات 

لشركات بالشركة وخدماتها عما في السابق، حيث يمكن أن يكون هناك رغبة لإلطالع على آداء ا

 .  اتجاه القطاعات االقتصادية المحلية واإلقليمية واستشفافالمنافسة
 

ستمتاز الشركة بأنها . ستكون شركة مصادر المستثمر على شبكة االنترنت رائدة السوق في هذا المجال

 مستقبلية  القرارات المدروسة الستثماراتاتخاذساعد في تستقدم مصادر موثوق بها للمعلومات س

يتوقع من مشروع مصادر المستثمر الذكي على شبكة االنترنت أن يحصل على  . ع مشتركةومشاري

 .   من السوق بناء على تنوع خدماتة ومصادر المتعددة مع رؤيته اإلستراتيجيةة معقولحصة
 

الكثير من الشركات سترحب بالمشاركة في هذا المشروع ومع ذلك فإن النجاح في النهاية يكون للشركة 

 ممارسة الرقابة المحاسبية على أوحة وذات التصميم الذي ال تميل للتحيز في إبراز المعلومات الواض

 في ةجيدال اريعمشال  منمشروع مصادر المستثمر الذكي على شبكة االنترنتيعتبر . البيانات المالية

  .الوقت الحالي وفي المستقبل للمستثمر الجدي
 

 مبادرة التجسير جاللة الملك عبد اهللا الثانيجيهات من ومة األردنية بتوبالمقابل تبنت الحك

 والتي تعنى بتنمية قطاع المعلوماتية باألردن عن طريق زيادة (Reach Initiative)األردنية 

خطه العمل تتمحور حول أن يتم خلق ما إن . االستثمارات الخارجية في األردن وخلق وظائف جديدة

 مليون دوالر ٥٥٠ستهداف استقدام استثمارات أجنبية تقدر بـ  وظيفة معلوماتية وا٣٠,٠٠٠إجماله 
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لذلك يأتي هذا المشروع منسجماً مع التوجه العام لالستثمار في مجال التجارة . ٢٠٠٤حتى عام 

 .رة االلكترونية واالقتصاد المعرفيا يفصل بعض جهود المملكة في مجال التج٤ ملحق رقم .رونيةتااللك
 

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

الوظائف المحلية التي سيحصل عليها خريجي المعلوماتية واالتصاالت فستكون هناك فرص إلقامة 

 مثل وتقدم له الخدمات المساندة مصادر المستثمر الذكي على شبكة االنترنتمشروعات تعتمد على 

 .أنواعها بكافة  و التمويل و الدراسات و األبحاث وخدمات االستثمارعالنواإلالدعاية 
 

  الموقع العام للمشروع٣-٢
 

 نظراً الدائم مصادر المستثمر الذكي على شبكة االنترنتمناسباً لمقر موقعاً الغربية عمان  مناطق تعتبر

 من البنية التحتية الالزمة من حيث  لما توفره في األردن اإللكترونيةألن عمان تشكل أحد ركائز التجارة

إضافة إلى الخدمات التكميلية ) (ISP Providersسهولة االتصال مع مزودي خدمة االنترنت 

 .ت و شبكات و مقاسم االتصال الحديثةوالتسهيال
 

         

 

 

 حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة ١-٣
 

:حقائق عن قطاع التكنولوجيا غي األردن  
 

 .١٩٩٥ منذ عام األردني قطاع التكنولوجيا من القطاعات المهمة للسوق حأصب •

وبة على ل المطاألهداف للنجاح و تحقيق األخرى يقود جميع القطاعات اآلن قطاع التكنولوجيا  •

 .المستوى الشخصي و القومي

 : يشملاألردن قطاع التكنولوجيا في  •

  قطاع الكومبيوتر •

  قطاع االتصاالت •

 %).٩٠( نسبة مثقفين في الوطن العربي أعلى يحتوي على ياألردن السوق  •

 .السياسة الداخلية و الخارجية تدعم بشكل قوي جميع االستثمارات في قطاع التكنولوجيا •

 السوقدراسة. ٣
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 :مميزات السوق األردني

 

 . منافسةبأسعار تطورا و أكثرها التكنولوجيا و أنواع أجوداستخدام و عرض  •

 .  و نقل مهارات التكنولوجيا توفر المعاهد المتخصصة في تدريب  •

 ). العاملةاأليدي( توفر المختصين و المحترفين في مجال التكنولوجيا  •

 . دعم قانوني و اقتصادي كامل من جميع مؤسسات الدولة •

 األردنية، جمعية الحاسبات  انتاج(مختصة لرعاية قطاع التكنولوجيا   توفر منظمات و هيئات  •

  ).الخ.....
•  

 :كنولوجيا العاملة في السوق األردنيأنواع شركات الت

 

 )Software development(شركات تطوير برامج الكومبيوتر  •

 Hardware and packaged software(بيع البرامج الجاهزة و قطع الكومبيوتر شركات •

sales ( 

 شركات تمديدات الكوابل و تجهيز البنية التحتيه للتكنولوجيا  •

) Cables and infrastructure-related wiring and cabling systems(  

  Communication equipment) (شركات بيع قطع االتصاالت    •

  )Telecommunications services(  خدمات االتصاالت  •

  )Internet services(  خدمات االنترنت  •

   شركات تطوير خدمات الهواتف النقالة  •

) Mobile messaging and Wireless Application Protocol( 

  الوسائطة الخدمات متعددإنتاج  شركات  •

 ) Multimedia production services(  

  )IT Training(   مراكز و معاهد التدريب  •

  )IT Consulting & Research(  شركات استشارات و بحوث االنترنت  •

 )Network Game( الكومبيوتر ألعاب  مراكز  •
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 :لسوق األردنيتوزيع شركات الكنولوجيا في ا

 

عدد الموظفين  الرقم طبيعة العمل عدد الشركات

 ١  برامج الكومبيوتر ٣٣ ٢٧٨

 ٢   صيانة الكومبيوتر   ٤٣ ١١٤

 ٣  بيع القطع و الكومبيوتر ٤٠٠ ٢٥٠٠

 ٤ شركات التصاميم و الجرافيكس ٨ ٩٨

 ٥ مصانع الكهربائيات و توزيعها  ٩ ١٤٦

 ٦ سالكاأل مصانع الكوابل و  ٦ ٨٠١

 ٧ مصانع الشاشات و المستقبالت  ٢ ٢٩١

 ٨  شركات االتصاالت  ٥ ٥٤٢٣

 

 :توقع الحصة السوقية

 

 بشكل يتفق مع متالحقةبتقديم خدماتها في مراحل  مصادر المستثمر الذكي على شبكة االنترنتستبدأ 

 بتقديم خدمات متكاملة بالمقابل سينفرد المشروع. توقعات بيع الخدمة للفئات المستهدفة ونمو الطلب

من المميزات الهامة . نجاح المشروعو وفريدة من نوعها للعمالء وهذا من أحد شروط تسويق الخدمة 

 والتي ال بد من االنتباه لها ومراعاتها لالستجابة مصادر المستثمر الذكي على شبكة االنترنتلخدمات 

 : لتوقعات العمالء ما يلي
 

، لشركات والمنتجاتدليل امميزات خدمات  الوصف

 هيئات تمويلية، تحليالت مالية
Description 

 Features  مع آخر اخبار الشركاتالماليةتحليالت الربط  اإلضافيةالمزايا 

 Reliability رة حديثة ودقيقة معاًالمنشو تكون البيانات أن األداء المنشود 

 Durability ي يراعى عدم  التغير الفجائي في الوضع المالأن الديمومة 

 Serviceability  من تحليل في نفس الوقتأكثر طلب إمكانية سهولة التعديل، التحديث 

  Customization  تالئم التحليالت الفائدة المرجوه منهاأن مالئمة الخدمة للعميل 

 User Friendly  استعمال الشاشات الفرعية بسهولة ويسرإمكانية سهولة اإلستعمال 
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  Guarantees  تضمن الشركة صحة معلومات الموقعأن  والكفاالت الضمانات 

 Product Range  من قياس للتحليلأكثر توفير إمكانية تعدد مجال االختيار

 Delivery Lead Time  االستشارات توقعات العمالءإجابة تراعي أن معقولية فترة االنتظار 

 Dependable Delivery ومات للطلبات الخاصة يتم االلتزام بموعد المعلأن الخدمة في موعدها

  After Sales Service  متابعة المستثمرين غير المتكررينإمكانية خدمات ما بعد البيع 

 Hazards & Hygiene  تقوم الشركة بحماية خصوصية عمالءهاأن أمان االستعمال 
 

 مثل كون صعبة ألنه لم يتم استخدامرغم أن التنبؤات الموثوقة على المدى القصير والبعيد للسوق قد ت

أعدت المؤسسة األردنية لتنمية بالمقابل و  حجم السوق الستنتاج الخدمة منذ فترة طويلة مفيدة هذه

 عن المصدرين األردنيين يشمل أسماء وعناوين و تفاصيل ٢٠٠١ عام المراكز التجارية قرصا مدمجاً

ومن الناحية األخرى أظهرت آخر .  شركة١٣٩٩ل عن المنتجات و المواقع وغيرها من المعلومات حو

 ان عدد المستثمرين في الشركات المساهمة العامة ٢٠٠٢إحصاءات أصدرتها دائرة اإلحصاءات عام 

 ٢٩٧٤في الشركات المساهمة العامة و  مستثمراً ٢١٤٣منهم  مستثمرا ٥١١٧حوالي والخاصة هو 

 .الشركات الخاصةمستثمرا في 
 

ومؤسسة تشجيع  INT@Jموقع جمعية المعلوماتية والتكنولوجيا األردنية إنتاج تقدر  أخرىمن جهة 

 ١٠٠٠ للفترة ذاتها تقريباً عدد الشركات االردنية التي لها مواقع على شبكة االنترنت بحوالي االستثمار

في عدد المواقع  % ١٠ة بنسبة  بزياد٢٠٠٤ و٢٠٠٣إذا قمنا بتطبيق هذه االرقام على عامي . شركة

 .  شركة محتملة١٤٠٠المسجلة على الشبكة  فإننا سنتوصل الى حوالي 
 

في السنة االولى بتركيز جهودها لبناء قاعدة  مصادر المستثمر الذكي على شبكة االنترنتستقوم 

سمعة جيدة في وسيكون جل اهتمامها التعريف باسمها واكتساب  األردنيةالبيانات للشركات والمنتجات 

 .السوق المحلي حيث ستشرع الشركة في إيصال رسالتها الخدمية والتسويقية بقوة للعمالء المحتملين

 . معلن بالسنة االولى٢٥٠ستهدف الشركة الى استهداف حوالي 
 

شركة بتقديم خدمة الفي السنة الثانية وبعد استقرار اسم الشركة في السوق وبناء قاعدة البيانات ستقوم 

 ستهدف الشركة إلى بيع . والشركة على حد سواء والتي تستهدف شريحة المستثمرينحليالت ماليةت

 . في السنة الثانيةتحليالت مالية من لخدمة اشتراك ٥٠حوالي 
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في موقع مناسب لتقديم خدمة  مصادر المستثمر الذكي على شبكة االنترنتأما في السنة الثالثة فستكون 

يتوقع أن  . بتصميم اكبر لالستحواذ على حصة اكبر من السوق المحليليةهيئات تمويمعلومات ال

 . المستثمرينواألفراد مشترك جديد من قطاع المؤسسات ٤٠ حوالي هيئات تمويليةتستقطب خدمة 
 

 مصادر المستثمر الذكي على شبكة االنترنتمع مراعاة حجم السوق المتاح ومالحظة أن خدمة  بالتالي

من المتوقع إن يخدم المشروع عددا ا بالنسبة للمستخدمين المحتملين وغيرهم فإنه تعتبر جديدة نسبي

يمكن تقدير العمالء متزايدا من الزبائن خالل خطة السنوات الخمس عند إدخال خدمات إضافية و بالتالي 

 -:سنوياً كما يلي% ١٠  حواليعدد الخدمات المباعة في السنة باعتبارمعدل نمووالمحتملين 
 

 اد المعلنين والمشتركين التراكمي السنوياعد

 السنة الخامسةالسنة الرابعة السنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة االولى الخدمة

 ٣٧٠ ٣٤٠ ٣١٠ ٢٨٠ ٢٥٠ )اعالن (دليل الشركات
 ٨٠ ٧٠ ٦٠ ٥٠ ٠ )اشتراك(تحليالت مالية
 ٤٠ ٤٠ ٤٠ ٠ ٠ )اشتراك(هيئات تمويلية

 

 والتسويق المنافسة ٢-٣
مصادر المستثمر الذكي على شبكة إن نوعية الخدمة المقدمة حالياً في بعض المشاريع المشابهة ل

 أو أنها غير مالئمة من هاإما إنها غير كافية من حيث تركيزها على احدى الخدمات دون غير االنترنت

مصادر أتي الحاجة للهذا ت.  أو نشرهاحيث كونها جاءت تلبية لمشاريع محدودة ولم يتم تداولها

حيث يشكل المشروع تغييرا في أسلوب تقديم الخدمة من حيث  المستثمر الذكي على شبكة االنترنت

 .شموليتها وتميزها عما هو موجود حالياً
 

 الحاجة إلى فترة زمنية تمويليةالهيئات  ومعلومات الماليةالتحليالت من أسباب تأخير تقديم خدمات ال

خلق وتحضير لت والتدرج في بناء الروابط مع تلك الهيئات إضافة إلى الحاجة لجمع وتراكم البيانا

 .قطاعات مستهلكة للخدمة أو لديها القابلية إلستخدام الخدمة
 

يتوقع للمنافسة في سوق شركة و نظراً لالنتشار المتنامي باستخدام االنترنت في مناح عدة فإنه 

بالمعرفة المتجمعة من مشروع لل، وبالتالي ال بد د باضطراد تزداأن ثمر الذكي على شبكة االنترنتالمست
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توسيع قاعدة العمالء الموجودة سواء الفردية منها أو المؤسسية عن طريق بناء قاعدة بيانات 

العمليات داخل الشركة والتسويق والمبيعات إن . الستثمار الخاص دعوات لإلصداروالزوار المستثمرين 

مصادر يع الخدمة هي العمليات األساسية للشركة وبذلك ال بد أن تراعي إضافة إلى خدمات ما بعد ب

 ضرورة كفاءة هذة العمليات واإللمام بالتطورات التكنولوجية في المستثمر الذكي على شبكة االنترنت

 .مجال المشروع بحيث تواكب آخر المستجدات
 

مام بالناحية التسويقية والتوعية من االهت مصادر المستثمر الذكي على شبكة االنترنتللذلك ال بد 

مصادر المستثمر الذكي على يمكن الترويج لو . بالخدمة ومالئمة طريقة تقديم الخدمة للبيئة المحلية

 االستثمار باألردن أو من خالل النشرات البريدية أو حتى  و مؤتمراتمن خالل معارض شبكة االنترنت

 .محتملينيلن ال و المتعاملمستثمرينلالقيام بزيارات شخصية 
 

  المتوقعة واإليرادات البيعأسعار ٣-٣

 
هو الحصول على عائدات مالية مناسبة  مصادر المستثمر الذكي على شبكة االنترنتبالرغم من أن هدف 

قائمين على المشروع من حيث كونه يقدم خدمة جديدة، إال أنه يفضل إبراز هدف للتحقق مردوداً جيداً 

 .المهنية من ةبدرجة عاليعلى الحصول على المعلومات ودول للجوار مملكة مساعدة المستثمرين بال

 بأسعار (Value Service)شعار الشركة ورسالتها التسويقية ستنطلق من مبدأ توفير خدمة قيمة إن 

  . يمكن وصفه بأنه في مرحلة ابتدائية ذات نمو سريع والمنطقةسوق الخدمة المقترحة باألردن. تنافسية

 المهتمين بهذه االمور وبالتالي فأن الخدمة يمكن تسعيرها من المتوقعين لهذه الخدمة عادة العمالء

 . نسبياًبهامش معقول
 

 الخدمة باالعتماد على أسعار السوق لمنتجات مطابقة في دول أخرى إضـافة إلـى               بيعتم تقدير أسعار    

 اإلعـالن  ر يكون سع  أنيقترح  و   . واالشتراك لإلعالنتوقع العمالء المحتملين من حيث السعر المناسب        

  .بذلك دينار سنوي للشركات التي ترغب ٣٠٠حوالي 
 

 بحيث يسـتجيب    بط معدل سعر بيع الخدمة بهامش معقول      بالنسبة لخدمة التحليالت المالية ال بد من ض       

ر  دينـا ١٠٠لتوقعات العمالء السعرية وتشجيعهم على االستفادة من الخدمة وبالتالي يمكن تسعيرها بـ   

دينـار   ١٠٠بـ كذلك يمكن تسعيرها فبالنسبة لخدمة معلومات الهيئات التمويلية    أما. لالشتراك السنوي 

  .لالشتراك السنوي
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الزبائن / يجب أن يكون سعر خدمة نشر خدمة تحليالت مالية وهيئات تمويلية ثابتا للحفاظ على الشركات              

اإلفتراضـية  بذلك يمكن تلخـيص األسـعار        .كلالشتراأكثر   أفرادلجذب مؤسسات   وفي قاعدة البيانات    

 -:  المقترحة خالل الخمس سنوات كما يليللخدمات
 

 أسعار الخدمة المقترحة

 السنة الخامسةالسنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة االولى الخدمة

 ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠  )اعالن (دليل الشركات
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٠ )اشتراك(تحليالت مالية
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٠ ٠ )اشتراك(هيئات تمويلية

 

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

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

 
 

 

 )دينار( خدمات اإليراد السنوي لل

 السنة الخامسةالسنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة االولى الخدمة

 ١٠٢٠٠٠١١١٠٠٠ ٩٣٠٠٠ ٨٤٠٠٠ ٧٥٠٠٠  )اعالن (دليل الشركات
 ٨٠٠٠ ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠ - )اشتراك(تحليالت مالية
 ٤٠٠٠ ٤٠٠٠ ٤٠٠٠ - - )اشتراك(هيئات تمويلية

 ١٠٣٠٠٠١١٣٠٠٠١٢٣٠٠٠ ٨٩٠٠٠ 75000 المجموع
 
 

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

وتعديل وتطوير المنتجات بشكل مستمرحيث ان تقنية الصوت والصورة التفاعلية قد تغير من طبيعة 

  . عالم االنترنت واالتصاالت يلقي ضوءاً على بعض التطورات المتسارعة في٣ملحق رقم  .العمل
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  أعمال تجهيز المقر ١-٤
 

بالنسبة لمتطلبات المقر التجاري فال بد ، و  لمقر الشركة بعمارة تجارية حديثة٢ م١٠٠يقترح إستئجار 

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

 و بناء  اتصاالت يعتمد عليهاطيف هوائي مستمر وخاصة لغرف األجهزة وتوفر خطويكأن يكون هناك ت

 . شبكة توصيالت حاسوب مناسبة تستوعب التوسع في عدد األجهزة و الضغط التشغيلي
 

 لمراعاة متطلبات المبنى من حيث  واحدشهرنفيذ وتجهيز ديكورات المقر حوالي يتوقع أن تكون فترة ت

بما يتالءم مع قر الشركة الدائم  تقدر تكلفة تجهيز مميم الحديثة والتي يجب أن تكون،صاالمواصفات والت

 -:كما هو مبين  من الجهات المختصةةطبيعة المشروع حسب الشروط الالزم
 

  االجمالية التكلفة)للوحدة./أ.د(التكلفة الوحدةالبند
 ٢٠٠٠ -مقطوعتعديالت البناء اإلنشائية

 ٢٠٠٠)دينار(المجموع
 

 

 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 

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

 قائمة مفصلة لنماذج أنظمة التجارة ٢يقدم الملحق . والمحتوى وانسياب الصفقات وتكامل القيمة

 . كترونيةاإلل

  

 الدراسة الفنية. ٤
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أن تتبنى  مصادر المستثمر الذكي على شبكة االنترنتمن نماذج التجارة االلكترونية المتعددة يقترح ل

تحليالت  ولخدمة دليل الشركات والمنتجات لخدمة )Infomediary Model(نموذج وساطة المعلومات 

 -:صف التفصيلي التالي حسب الوهيئات تمويلية لخدمة )Alliance Model(نموذج التعاون  ومالية

 

 :(Infomeadiry Model)نموذج وساطة المعلومات  )١

يسمح هذا النموذج للعمالء . يستخدم االنترنت لجعل البحث عن المعلومات سهالً وأقل كلفة

من األمثلة على هذا النموذج موقع . بتجميع المعلومات عن منتج أو خدمة يرغبون بشرائها

 .(homeadvisor.com)شركة هوم ادفايزر 

 

 :(Alliance Model)نموذج التعاون  )٢

يركز على التعاون بين مجتمعات االنترنت بدون القيام بعمليات إضافية حيث تتركز العمليات في 

يدعم هذا النموذج جمع المعلومات والمشاركة فيها بين األعضاء . أعضاء التعاون أو االتحاد

من األمثلة على هذا النموذج اتحاد . وخبراتسواء المنتجات أو المعرفة أو المشاركة بتجارب 

شركات الطيران األمريكي حيث يسمح موقع االتحاد للمستهلكين بمقارنة األسعار والحجوزات 

 . وليس موقع االتحادالعضوةوغيرها رغم أن عملية الشراء تتم من خالل الشركات 
 

لقاعدة البيانات دم اجهاز خمصادر المستثمر الذكي على شبكة االنترنت بحاجة الى محرك بحث و

 البيانات عن الشركات، و خفضاً للكلف االستثمارية يمكن  شبكة للتجارة اإللكترونية وووالشبكات 

 .التعاقد مع شركات عالمية بحجز سعات مختلفة تتجاوب مع حجم العمل و المعلومات

االختبار لتاخذ بعين االعتبار وبذلك تقدر تكلفة التجهيزات واألجهزة األساسية مع التركيب والتشغيل و

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

 -:يالخمس سنوات كما يل
 

 دينار/ التكلفة العدد.)أ.د(تكلفة الوحدة أجهزة الحاسوب واألجهزة المكتبية
 ٨٠٠٠ ١٠ ٨٠٠ (PC’s)أجهزة حاسوب 

 ٢٠٠٠ ١ ٢٠٠٠ (Servers)هزة خادم الشبكات أج
 ٨٠٠ ١ ٨٠٠ )Hub/Switch(موزع الشبكة 

 ١٠٠٠ 1 مقطوع  (Network) تمديدات كهربائية خاصة
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 11800 )دينار( المجموع 
 

 دينار/ التكلفة العدد.)أ.د(تكلفة الوحدة   واألجهزة المكتبيةاألثاث

 ٤٠٠ ١ ٤٠٠ (Laser Printer)طابعة ليزر 
 ٢٠٠ ١ ٢٠٠ (Scanner)ماسحة ضوئية 
 ١٥٠٠ ١ ١٥٠٠ (Photo Copier)جهاز تصوير 

 ١٠٠٠ - مقطوع (Tel. System)نظام اتصاالت تلفوني 
 ٣٠٠ ١ ٣٠٠ (Plain Paper)جهاز فاكس ورق عادي 

 ٦٠٠٠ - مقطوع )٢م(األثاث المكتبي 
 ٢٠٠٠ - مقطوع آرمة أعمال ديكور و

 11400 )ناردي(المجموع
 ٢٣٢٠٠ )دينار(المجموع اإلجمالي

 

 

 

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

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

 .األصول سنوات وتعتبر في التحليل المالي ضمن ٣م استهالك البرمجيات خالل يت. البرامج واالختبار

 
 

 الشركة البرنامج
  البرنامج للرخصة تكلفة

  دينار
العدد

 التكلفة

 دينار

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

 SQL-Server  900 1 900برنامج خادم بيانات
 ٥٠٠ ١ ) عمالء٥/خادم (٥٠٠ مايكروسوفت(Server 2000)برنامج خادم ويندوز

 5550 المجموع
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  هنا إلى أن البرامج أعاله كافية في حالة التعاقد مع شركات عالمية، تقع على مسؤوليتها توفير                يشارو  

 و إدارة الخادم، و ما يحتاجه مشروع مصادر المستثمر الذكي علـى االنترنـت هـو       لصيانةاالحماية و   

Web Master. 

 

  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(لى اعتبار أن أيام العمل وع الواقعي من األجور في هذه الدراسة

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

يبين الجدول التالي اإلدارة والعمالة الالزمة للمشروع والرواتب بما في ذلك . أشخاص مؤهلين) ١٠(

 : العالوات والمزايا

 دينار/ اإلجمالي السنويدينار/ الراتب الشهري العدد ليف اإلدارةتكا

 ١٢٠٠٠ ١١٠٠٠مالك المشروع/ مدير
 ٢٤٠٠ ١٢٠٠محاسب ومشتريات/ إداري 

 ١٨٠٠ ١١٥٠ سكرتيرة واستقبال
 دينار/ اإلجمالي السنوي دينار/ الراتب الشهري العدد الخدمة/تكاليف موظفو التشغيل

 ٩٦٠٠ ١٨٠٠لمعلوماتية والبرمجةمدير العمليات ا
 ٤٨٠٠ ١٤٠٠فني صيانة أجهزة وشبكات

 ١٢٠٠٠ ٢٥٠٠أبحاث وتطويرموظفي/ مستشار معلوماتية 
 ٣٦٠٠ ٢١٥٠إدخال بيانات وتحديث

 دينار/ اإلجمالي السنوي دينار/ الراتب الشهري العدد تكاليف موظفو المبيعات والتسويق
 ٤٨٠٠ ١٤٠٠ تسويق ومبيعات
 ٥١٠٠٠  اإلجمالي السنوي

 

 دينار شاملة حصة المؤسسة من الضمان )٥٦٦١٠(وذلك يكون إجمالي األجور للسنة األولى 

 . الرواتب واألجورإجماليمن % ١١ بواقع االجتماعي
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 جمع البيانات األولية والتدريب والخدمات التشغيلية المساعدة ٤-٤
 

 لبناء قاعدة المعلومات عن الشركات وقواعد البيانات العالمية لية أويتطلب المشروع عملية جمع بيانات

 ٥٠٠ بـ ال تتوفر في هذه المرحلة المعلومات التفصيلية لتكلفة جمع البيانات لكن تم تقديرها . للتوظيف
 . تكاليف ما قبل التشغيلإلى إضافتها وتمت دينار

 

 دينار 3300مة للشركة حيث تم تقديره بـ  يتطلب المشروع كذلك تطوير موقع االنترنت ونموذج الخد

بالنسبة لتطوير خدمات الشركة الالحقة فسيتم االعتماد .  تكاليف ما قبل التشغيلإلى أيضا إضافتهوتمت 

 التعاقد أو توظيف اخصائين مؤقتين  برامج الخدمات ذاتياً دون اعتمادعلى موظفي الشركة للقيام بتطوير

 ٦٠٠تكلفة تحديث برامج الحاسوب وحقوق االستخدام تم تقديرها ب . لتطوير تلك الخدمات من الباطن

 .دينار سنويا وتم اعتبارها جزء من تكاليف التشغيل السنوية
 

 دينار، وكذلك تدريب ١٢٠٠إدخال البيانات، تم تقديره بـ ويلزم التدريب على نظام العمليات الداخلي 

 800ى العمالء المستهدفين حيث تم تقديره بـ مسئولي التسويق إليصال رسالة الشركة ومجالها إل

أما الخدمات التشغيلية المساعدة  .إلى تكاليف ما قبل التشغيله تمت إضافة التدريب بأنواع .دينار

 -:الالزمة للمشروع فتشمل ما يلي
 

 دينار/ التكلفة ا الوصف
 ٦٠٠اإلستخدامقكلفة تحديث البرامج وحقو

 ٥٦٦١٠الرواتب واألجور
 ٣٧٢٠يف الدعاية والتسويقمصار

 ٤٠٠٠ ايجارات
 ١٢٠٠ خدمة الهاتف األرضي

 ٦٠٠ كهرباء وماء
 ٤٠٠ F-تأمينات على االصول الثابتة والبيانات

 ١٠٠٠ ADSL 512 kpsاشتراك انترنت 
 ١٢٠٠ إصالح اآلالت وصيانتها والنظافة

 480 نشر موقع االنترنت عن طريق مزود خدمات االنترنت
 ٨٠٠ مع شركات عالمية لتخزين و حفظ و حماية المعلوماتالتعاقد

 ٢٨٤٠مصاريف تشغيلية اخرى
 ٧٣٫٤٥٠ )دينار( المجموع السنوي 

 



 

19 

 

 

 الرديفة  والمشابهة مواقع اإلنترنت ٥-٤
 

إلعطاء صورة أوضح لإلتصال معها أو التعلم منها وتم اختيار مواقع شركات وهيئات االنترنت التالية 

 : الشركة المقترحة كما يليلعمل وخدمات
 

 E-mail / Web Site وصف موقع االنترنت

 Jvp-aspg@nets.com.jo  شركة وهيئة وبنك محلي٨٩ مملوكة من قبل باألردن أعمالحاضنة 

  Not Yet Available  باألردن أعمالحاضنة 

 www.ameinfo.com  شركة مساهمة عربية١٠٠اكبر 

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

  www.countrydata.com  تقرير اجتماعي اقتصادي لدول العالم١٠٠ما يزيد عن 

 www.deja.com موقع شهادات وتوصيات المستهلكين لمختلف المنتجات

 www.dowjones.com  وجريدةأنباء وكالة ٦٠٠٠ من أكثرموقع تجمع 

 www.ft.com تحليل اتجاهات الصناعة المختصرة

 www.galegroup.com  مجلة ١٠٠ شركة غير ربحية و٤٤٥,٠٠٠ من أكثرموقع فيه 

 www.inc.com  شركة عالمية ومالحظة النمو فيها١١,٠٠٠معلومات عن حوالي 

 www.isyndicate.com  يختص بتجميع المعلومات من مصادر االنترنتإخباريموقع 

  www.jobstar.org  انتشار المدراء والموظفين والرواتب المتوقعة بإعادةموقع يختص 

 www.jordanusfta.com  التفاقية التجارة الحرة مع الواليات المتحدة الموقع الرئيسي

 www.jup.com تقارير عن االنترنت واالقتصاد الرقمي

 www.kompass.com قاعدة بيانات عن مليون شركة عالمية ومختصر النشاطات 

 www.nua.ie تقارير عن عالم االنترنت

 www.prars.com قاعدة بيانات عن الحسابات الختامية للشركات العامة

 www.primark.com ة تنظيم الشركات بهيئبأمريكامعلومات الشركات المسجلة 

  www.prsgroup.com  من مختلف بقاع العالمةالمخاطر السياسيتقارير عن 

 www.celcee.edu موقع للمستثمر المبادر للشركات الصغيرة والمتوسطة

 www.americanstandard-us.com  العالميةلألسواق المهتمة بالتصدير األمريكيةموقع الشركات 

 www.pathfinder.com موقع يختص بنشر المعلومات المالية من فوائد وادوت استثمار
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  الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع٦-٤
 

 محالً تجارياً بالدرجة األولى وبالتالي ال مصادر المستثمر الذكي على شبكة االنترنتيعتبر مشروع 

يمكن أن يبدأ المشروع حال تجهيز موقع الشركة . يتطلب تبعا لذلك تراخيص خاصة أو إجراءات طويلة

 . ومقرها الدائم وعقد االتفاقات مع الموردين العالميين وتدريب الفنيين  (Web Site)وني االلكتر
 

 الوقت الالزم الجراء دراسات جدوى اقتصادية بما فيها حوالي السنةيحتاج المشروع المنوي إقامته إلى 

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

 -:حسب الجدول التالي
  

١٢
 

١١
 

١٠
 

٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١ ٢ ٣ ٤ 
لفترةا  

باألشهر

لوصفا  

تسجيل الشركة، استئجار المكتب وتجهيزة ١            
التوظيف وشراء األجهزة وبرامج الحاسوب ٢            
والموقع وجمع البياناتالخدمةتطوير نموذج  ٣            
للخدمات و التشغيلالختبار االبتدائي ا ٦            

 

 

 
 

  كلفة الموجودات الثابتة١-٥
 

 التكاليف اإلجماليةالبند
 ٢٠٠٠  األعمال اإلنشائية لتجهيز مقر الشركةتكلفة

 ٢٨٧٥٠التشغيل األجهزة واالثاث وبرامجتكلفة 
 500 )الخ...ن، تلفوتأمين كهرباء، ماء(تأمينات مستردة 

 31250 )دينار(المجموع
 

 

 

الدراسة المالية. ٥
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  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٢-٥
 

مصادر المستثمر الذكي  مشروعتم احتساب مصاريف التأسيس باعتبار رسوم رخصة المهن وتسجيل 

 دينار وبذلك ٦٠٠ دينار إضافة إلى الدراسات و مصاريف متفرقة ٢٠٠ حوالي على شبكة االنترنت

 . دينار ٨٠٠يكون المجموع 
 

تصميم إدخال البيانات األولية لبناء قاعدة المعلومات وومصاريف ما قبل التشغيل تشمل تكلفة جمع 

إضافة إلى مصاريف التدريب على األجهزة األساسية والنظام وتدريب مسئولي  وتطوير موقع االنترنت

 :لملخص التالي دينار حسب ا٦٦٠٠التسويق إضافة إلى تجارب تقديم الخدمة وتقدر جميعها بحوالي 
 

 التكاليف اإلجمالية  ملخص مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 200التسجيل والترخيصرسوم 
 ٦٠٠ الدراسات و مصاريف متفرقة

 ٥٠٠ جمع البيانات االولية لبناء قاعدة المعلومات
 3300 تصميم وتطوير موقع االنترنت ونموذج الخدمة للشركة

 ١٢٠٠ ات الداخلي وإدخال البياناتالتدريب على نظام العملي
 800 تدريب مسئولي التسويق

 6600 )دينار(المجموع
 

  رأس المال العامل٣-٥
 

 ٦١٢١تبلغ قيمة هذا البند . تم احتساب رأس المال العامل على اساس دورة انتاجية ومدتها شهر واحد

ملحق للسنة األولى على النحو التالي مع مالحظة أن ) شغيليةالت(تم تقدير المصاريف المتداولة . دينار

 -: يبين بعض تفاصيل الرموز المستخدمة١رقم 
 

اإلجمالي 

 السنوي
معدل اإلجمالي 

 الشهري
 البند

تحديث برامج الحاسوب وحقوق االستخدام ٥٠٠ ٦٠٠
رواتب واجور ٤٧١٨ ٥٦٦١٠

لخدمات التشغيلية المساعدةا ٤٧٣ ٥٦٨٠

 مصادر المستثمر الذكي على شبكة االنترنت مقر إيجار ٣٣٣ ٤٠٠٠
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 تسويقالدعاية وال ٣٩٠ ٤٥٦٠
)طارئة. م ، رسوم انتساب، تأمينات صحة، القرطاسية،الترخيص(تشغيلية اخرى ٢٧٧ ٣٣٢٠

 )دينار( المجموع  74770
 

 

 

  مشروعال تكاليف ٤-٥
 

 ضمن مصادر المستثمر الذكي على شبكة االنترنتيمكن تصنيف االستثمار الكلي لمشروع 

 :المجموعات الرئيسية التالية
 

 القيمةالبند

 ٣١٢٥٠ كلفة الموجودات الثابتة
 ٦٦٠٠ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 ٦١٢١ رأس المال العامل 
 ٤٣٩٧١ )دينار(المجموع

 

   التمويلوسائل ٥-٥
 

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

يسدد . مصادر المستثمر الذكي على شبكة االنترنتلمشروع التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة 

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

 . بذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماحنهاية السنة التشغيلية األولى و
 

  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

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

 %.٥تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل سنوي هو 
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 .من األرباح الصافية% ١٥بواقع احتسبت ضريبة الدخل 

 %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 
 الكشوف المالية  ملخص المؤشرات و٧٠٥

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

على الوفاء بالتزاماته  تشير التدفقات النقدية ان المشروع قادركذلك . السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً 

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتالمالية 

 

والتي تبين ما .  التقديريةةفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزانيمر 

 :يلي

 

فـي   دينار ثم يحقق ربحا صافيا       ٧,٨٨٩ هاخسارة في السنة األولى قيمت     المشروع   يوقعيتوقع ان    -

 .نة الخامسة دينار في الس١٩,٩٥٢  إلىيرتفع  دينار ١,٩٧٥ هاقيمت للتشغيل الثانيةالسنة 

تبلـغ قيمـة الرواتـب      .  بما فيهم صاحب المشـروع     لعشرة موظفين سيوفر المشروع فرص عمل      -

 دينـار فـي     ٥٦,٦١٠واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي            

 . دينار في السنة الخامسة٦٨,٨٠٩السنة األولى ترتفع إلى 

فـي السـنة الخامسـة      % ٥٥,٩ و   الثانيةفي السنة   % ٦,٦ر بين  نسبة العائد على اإلستثما    تتراوح -

 %.٥٥,٩و % ١١,٧ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . للتشغيل التجاري

 . دينار٤٠,٢٩٦  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٣٢,٩يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٩ االستثمارات إلىتبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات  -

 . سنوات٤ للمشروع االستردادتبلغ فترة  -

وح بـين   افي حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل أو تخفيض لسعار البيع بنسـب تتـر                -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد األدنى الالزم للحكم على              % ٢٠و% ١٠

األمـر الـذي    % ٢٠وع يعتبر حساسا لزيادة تكاليف التشغيل بنسبة         إال أن المشر   .جدوى المشروع 

 .يتطلب مراعاة ذلك
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  و الخسائراألرباحساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 

 الماليةمالحقال ٨. ٥
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 الوصف الرمز
ICT  ألمعلوماتية والتكنولوجيا واالتصاالت
INT@J لمعلوماتية والتكنولوجيا األردنيةجمعية ا 
Reach Report استراتيجية األردن وخطة العمل لنشر البرمجة وتكنولوجيا المعلوماتية واالتصاالت 
B-Web (Model)  نماذج التجارة من خالل االنترنت
E-Commerce  التجارة من خالل االنترنت
E-Business  عمليات الشركة الداخلية االلكترونية
Dot Com's  تعبير يستخدم لشركات االنترنت
ISP  مزودي خدمة االنترنت
IP Address نظام عنونة االنترنت واالتصال بين الشبكات 
Router  محول البيانات من الشبكة الداخلية لشبكة االنترنت 
LAN شبكة الشركة الداخلية
WAN  شبكة العالم الخارجي
Modem  نالوج إلى ديجتال لالتصال باالنترنتجهاز تحويل إشارة اال 
Hub/ Switch  جهاز يقوم بتحويل وتقوية اإلشارة بالشبكة 
Load Balancer  لزائري موقع الشركة(موزع أحمال( 
SDL كيلوبايت بالثانية مع عناوين ثابتة٥١٢خط انترنت متماثل بقدرة  
ADSL ية بدون عناوين ثابتة كيلوبايت بالثان٥١٢/١٢٨خط انترنت غير متماثل 
E1 (T1)  ميغا بايت بالثانية مع عناوين ثابتة٢خط انترنت بقدرة 
Payment Gateway  برنامج يستخدم كبوابة الستقبال الدفع االلكتروني 
ISA  تطبيق برنامج حماية ألعمال االنترنت 
FW حائط ناري يستخدم لمنع التسلل غير المرغوب به لموقع الشركة 
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  قناة الوصلة التسلسلية العالمية لجهاز الحاسوب 
V in / V out  قناة الفيديو الداخل والخارج
Receiver Card  كرت الستقبال إشارة الديجيتال بالحاسوب 
Hard Disk  ات في الحاسوباسطوانة تخزين المعلوم 
Multi Media  تعبير يستخدم لوصف القدرة الصوتية والمرئية للحاسوب 
VC االتصال والمؤتمرات عبر كاميرة الفيديو المتصلة باالنترنت 
DB قاعدة بيانات
ERP  برنامج نظام إدارة مصادر الشركة
CRM  برنامج نظام إدارة العمالء
JIT  دء تصنيعها أو قبل فترة وجيزةتوريد مدخالت اإلنتاج عند ب 
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هذا النموذج يقوم بكل العمليات الالزمة .  يستخدم االنترنت لعمليات الشراء(Transaction Intermediary)منوذج الوساطة 
 ) أي باي من األمثلة على هذا النموذج موقع شركة. من البحث عن البضائع إىل املقارنة بني البضائع املختلفة واستقبال طلبات الشراء

ebay.com.) . 
 

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

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

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

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

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

لى األجزاء اليت يتم توريدها تقوم الشركة تلك بعمليات إضافية ع.  واليت تقوم به الشركة اليت ستقدم املنتج للمستهلكهوموعد التوريد وغري
 Dell)من األمثلة على الشركات اليت تلجأ هلذا النظام شركة دل للحاسوب . إما من حيث التجميع أو إضافة أجزاء خاصة م

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

من األمهية مبكان هلذا النموذج أن يتم حتديث األسعار بصفة دورية من خالل قاعدة .  مع إمكانية للتوفيق والتفاوض(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 
يزر من األمثلة على هذا النموذج موقع شركة هوم ادفا. النموذج للعمالء بتجميع املعلومات عن منتج أو خدمة يرغبون بشرائها

(homeadivsor.com). 
 

.  واملشترين من خالل عروض السلع املتشاةيقوم عادة بالوساطة التجارية بني البائعني(Aggregator Model) منوذج جتميع املنتجات 
ألمهية مبكان من ا. تقوم عادة الشركة القائمة على هذا النموذج بتثبيت السعر للمنتجات وتتخصص يف نظام توريد بكفاءة عالية للمستهلك

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

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

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

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

يدعم هذا النموذج مجع املعلومات واملشاركة فيها بني األعضاء سواء املنتجات أو املعرفة أو املشاركة بتجارب . أعضاء التعاون أو االحتاد
ت الطريان األمريكي حيث يسمح موقع االحتاد للمستهلكني مبقارنة األسعار واحلجوزات من األمثلة على هذا النموذج احتاد شركا. وخربات

 .وغريها رغم أن عملية الشراء تتم من خالل الشركات ألعضوه وليس موقع االحتاد
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التنافس بين الشركات العاملة في مجال االتصاالت الخلوية سيركز أكثر مـن اآلن فصـاعداً علـى تـوفير                   

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

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

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

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

والصوت والصور الفيديوية بسرعة كبيرة سيساعد على رفع عوائد شركات الهواتف النقالة خالل السنوات              

 .القليلة القادمة
 

استخدام لوحة المفاتيح الصغيرة للهـاتف الخلـوي تتطلـب        أخذ الصورة، وتصفح المحتوى، وإدخال نص ب      

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

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

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

 . ا بالبريد االلكترونيوإرساله
 

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

والتجول في االنترنت في أثناء التحدث بالهاتف، أو استقبال الفيـديو كليـب مـن األصـدقاء واالسـتماع                   

ائط االفتراضية مصدر عوائـد إضـافية لمشـغلي         للموسيقى أو راديو اف إم أو متابعة لعبة رياضية بالوس         

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

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

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

 .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       ٢Gفي حين ان الجيل الثاني         ) Analog( ى نظام االتصاالت المتناظرة     اعتمدت عل 

 فهو يعمل بشبكات رقمية عالية السرعة تدمج        ٣G ، أما الجيل الثالث      GSMاالتصاالت الرقمية مثل شبكة     

هذه التقنيـة   توفر  . االتصاالت الصوتية والصورية وتتميز بإمكانية الدخول وتصفح االنترنت بسرعة كبيرة         

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

وإرسال الرسائل االلكترونية ومشاهدة وإرسال صور الفيديو واأللعاب وتصفح االنترنت بسرعة فائقة وهناك             

 وهي تـوفر خدمـة      ٢,٥G أو   GPRSتعرف باسم   تكنولوجيا متوسطة ما بين الجيل الثاني والجيل الثالث         

ايت في شبكات   ب كيلو ١٤االرتباط المباشر والدائم مع االنترنت ويمكنها نقل البيانات بسرعة تفوق كثيراً ال             

 ٧٠-٤٠الهاتف الخلوي من الجيل األول وبسرعة تفوق كذلك نقلها عبر االنترنـت حيـث تتـراوح بـين                   

 . ل مما توفره تكنولوجيا الجيل الثالثايت في الثانية ولكن بسرعة اقبكيلو
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 تتميز  Wi-Fiال بد من اإلشارة هنا إلى التكنولوجيا الحديثة التي تم تطويرها مؤخرا والتي تسمى واي فاي                 

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

تفقد هذه التكنولوجيا ميزتها إذا ابتعد مستخدم الكمبيوتر المحمول عن دائـرة             ( متراً أو أقل   ٥٠على مسافة   

أصبحت تكنولوجيا واي فاي هذه مستخدمة      . DSLمن جهاز كمبيوتر مرتبط مع خط اشتراك رقمي         ) تغطيها

 وأن  كا وكندا واوروبا واليابان، كما    ياليوم على نطاق واسع في المنازل والمكاتب والجامعات في كل من امر           

بالنقـاط  " بعض الشركات أصبحت تقدم هذه الخدمة في المطارات والمقاهي وأماكن عامة أخـرى تعـرف                

 ". الساخنة
 

 للهواتف النقالة، لتوفر شبكة اتصال لها مجال تغطيـة اشـمل،            4Gمن هنا جاءت تكنولوجيا الجيل الرابع       

   Wi-Fiمنافسة لتكنولوجيا الواي فـاي وتسمح بالدخول إلى شبكة االنترنت بسرعة كبيرة، لذا فهي تعتبر 

 الذي يقدم خدمة الدخول السـريع إلـى     DSLكما أنها تعتبر بديالً السلكياً لتكنولوجيا خط االشتراك الرقمي          

من هنا يتوقع ان يتم بناء شبكات الجيل الرابع للهواتف النقالـة أوال فـي               . االنترنت في المنازل والمكاتب   

 . DSLا الكابالت وخدمة خط المشترك الرقمي المناطق التي ال يتوفر فيه
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 من شهر   ٣٠-٢٨اختتم مؤتمر األعمال االلكترونية في العالم العربي مؤتمره الذي انعقد في الفترة الواقعة من               

خرج المؤتمر الذي شارك فيـه      .  باالردن في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية بجامعة الزيتونة       ٢٠٠٣لعام  تموز  

حثاً متخصصاً من الدول العربية واألجنبية ويمثلون عدداً مـن الجامعـات والبنـوك ومنظمـات                 با ٧٠أكثر من   

األعمال الحكومية والخاصة بحزم من التوصيات والمقترحات أبرزها التأكيد إلى أهمية دور تكنولوجيا المعلومات              

م األعمال االلكترونيـة لزيـادة      على خلق استثمارات جديدة تعتمد على الكوادر البشرية العربية للدخول إلى عال           

شـدد المـؤتمر علـى أهميـة     . حجم التعامل بالتجارة االلكترونية لما لها من قيمة مضافة لالقتصاديات العربية    

اإلسراع لخلق البيئة التشريعية والقانونية المناسبة لبيئة األعمال االلكترونية واالستفادة من التقنيـات الحديثـة               

 . ة المناسبة لتدعيم التعاون بين المصارف العربية وإنشاء مواقع للتجارة االلكترونيةوالعمل على تهيئة البيئ
  

ان اإلقبال على استخدام التقنيات في المملكة يسير بخطى سريعة خاصة بعد إطالق جاللة الملك عبداللة الثـاني                  

هـذا  "  المجتمع المحلي سابقاً   مراكز تكنولوجيا المعلومات وخدمة   " المرحلة الثانية من مشروع محطات المعرفة       

كجزء من مبادرة شاملة لرفع سوية األفراد معرفياً عن طريق توفير المتطلبات التعليمية             ) ٢٠٠٣/تموز( الشهر  

جاءت هذة المراكز استجابة لمبادرة جاللـة       . والتدريبية لألفراد بمختلف فئاتهم في مجال االتصال والتكنولوجيا       

 تمت عبر استالم صندوق الملك عبد اهللا الثاني للتنمية للمشروع بهـدف تـوفير                والتي ٢٠٠٠الملك نهاية عام    

 .المتطلبات والمصادر الالزمة لتطويره وضمان استمراريته
 

بحلول نهايـة   ) ١٠٠(شملت المرحلة األولى للبرنامج من بين ثالث مراحل مستقبلية مقدرة بثالث سنوات إنشاء            

 ألف متـدرب    ٢٥تم تدريب أكثر من     .  منها في مختلف مناطق المملكة     مركزاً) ٧٥( تم االنتهاء من     ٢٠٠٣عام  

في هذه المراكز لمنحهم فرصة استخدام أدوات تقنية من خالل تلقيهم لدورات على مهارات اسـتخدام أجهـزة                  

ان ما يميز مشروع محطات المعرفة يكمن في أنها تعمل وتدار بأشراف من األفراد أنفسـهم ويـتم                  . الحاسوب

 . في نوادي الشباب والمؤسسات الخيريةإنشاؤها
 

ألف دينار، عدداً من المدربين الرئيسيين وصل عددهم إلى         ) ١٤(تضم كل محطة والتي بلغت كلفة الواحدة منها         

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

 للعمل في هذه المحطات إضافة إلـى منـاطق          ٢٠٠١أطلق في تشرين أول من عام       برنامج شبكة األردن الذي     

 . أخرى مستهدفة في غضون الثالث سنوات المقبلة
 

برنامج شبكة األردن هو جزء من برنامج عالمي اثبت نجاحاً في بناء قدرات ألف من الشباب المتطـوعين فـي          

ة األفراد معرفياً وتطوير وتعزيز وتفعيل دور تكنولوجيا        أكثر من سبعين دولة بهدف توفير المتطلبات لصقل مهار        

يهدف برنامج شـبكة األردن خـالل       . المعلومات في تنمية المجتمع المحلي وتحسين مستوى معيشة المواطنين        

مدرباً من الشباب والشابات األردني ومن ثـم تـأمينهم للعمـل فـي              ) ٥٥٠(الثالث سنوات المقبلة إلى تأهيل      

ل محطات المعرفة والمدارس واألعمال متوسطة وصغيرة الحجم لفترة تتراوح من أربعة إلى             مؤسسات محلية مث  

 .ألف مواطن) ٢٠(ستة اشهر لتدريب نحو 
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تعمل وزارة االتصاالت التي تشرف على برنامج شبكة األردن وينفذه معهد الملكة زين الشرف التنموي، مركـز                 

بكة نموذجاً للبرامج التنموية التي تعمل على تفعيل دور الشباب          األميرة بسمة للشباب على ان يكون برنامج الش       

" قام برنامج دعم وتطوير بيئة األعمال فـي األردن          . واستغالل طاقاتهم ومهاراتهم في تنفيذ المشاريع التنموية      

 .مقبلينبتمويل السنة األولى فيما يقوم معهد الملكة زين بالعمل على توفير التمويل الالزم للعامين ال" أمير
 

باختصار ان هدف محطات المعرفة وبرنامج شبكة األردن مساعد المواطنين على مساعدة أنفسهم حيث يعمالن               

توجـه  . على خلق بيئة أساسها االعتماد على الذات وبالتالي تحقيق النمو االقتصـادي واالجتمـاعي المـأمول               

 المختلفة والمواطنين كافة بغـض النظـر عـن          البرامج نشاطاتها إلى االستجابة الحتياجات المجتمعات المحلية      

أعمارهم وكيفية توظيف تقنيات االتصاالت والمعلومات في حياتهم اليومية من اجل إقامـة المجـال السـتخدام                 

 . التقنيات الحديثة إضافة إلى لتعزيز قدراتهم التقنية وإدارة األعمال بواسطة عدد من البرامج التدريبية
 

افتتـاح أول مركـز     ) ٢٠٠٣(ر أردني هذا العام     مود المملكة في هذا المجال باشر مستث      بالمقابل وتمشيا مع جه   

مراكـز  ). أعمـر (  متخصص في تقديم الخدمات باللغة العربية في العالم تحت اسـم  (Call Center)اتصال 

عتبـر  مراكز االتصال ت. Frame Relayاالتصال هذة سيتم افتتاحها في اربد وعمان وسيتم ربطها عبر خدمة 

من الحلول الصعبة والتي تحتاج لخادمات ذات كفاءة وجودة وتحمل وأداء ممتاز يضمن عدم تعطلها وانسـياب                 

يقوم العاملون في مراكز االتصال باإلجابة ومحاولة حل المشاكل واخذ طلبات الزبـائن لصـالح شـركة                 . العمل

 . في المملكةتعتبر من أقدم مراكز االتصال ) ١٢١(وخدمات معينة، خدمة الدليل 
 

 رخصة لمجموعة مـن المسـتثمرين األردنيـين         ٢٠٠٣ت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت في بداية عام         حكذلك من 

 والتي سوف تباشر في تقديم Radio Trunkingوالسعوديين إلنشاء شبكة لهواتف االتصال المتنقل بالراديو 

 التي طورتهـا شـركة      IDENنولوجيا أيدن   ستعتمد هذه الشركة على تك    . ٢٠٠٤خدماتها التجارية في نيسان     

 ألـف مشـترك     ١٠٠كية، كما سيتم السماح للمشتركين في هذه الشبكة بعد ان يصل عددهم إلى              يموتروال االمر 

إضافة مثل هذه الميزة إلى شـبكات تعمـل بنظـام           . إمكانية االتصال مع كافة مشتركي الهواتف الثابتة والنقالة       

GSM    ون بحاجة إلى استبدال أجهزتهم الحالية بأجهزة تلفونات جديدة تعمل بكال            سيعني ان المشتركون سيكون

 الحالي ونظام االتصال بالراديو حيث ان االتصال عن طريق تقنية الراديو يتم كحزمة من               GSMالنظامين، نظام   

 .  وليس كإتصال صوتي تقليديPackets of Dataالبيانات 
 

 الحالية بتكاليف منخفضة نسبياً لكـي       GSMفي األردن تطوير شبكة     بالمقابل استطاعت شركات الهاتف النقال      

هناك حاجة ماسة في األردن     . MMS إضافة إلى خدمة الرسائل المتعددة الوسائط        GPRSتستطيع تقديم خدمة    

 وباألخص باللغـة العربيـة والـذي    Content Providersإلى شركات متخصصة في إعداد المحتوى المميز 

من السكان فنمو عدد مشتركي الهواتـف النقالـة وزيـادة           % ٥٠اب الذين يشكلون أكثر من      يجذب اهتمام الشب  

الدخل المتولد من اإلعالنات ومن الخدمات اإلضافية المقدمة سوف تساهم في تعظيم أرباح مشـغلي الهواتـف                 

 .النقالة في األردن خالل السنوات القليلة القادمة



الموقع المقترح
اليرموك، وادي السير

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

75,00089,000103,000113,000123,000المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

600660726799878تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
33,30034,96536,71338,54940,476تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
5,6806,2486,8737,5608,316تكاليف المصنع التشغيلية

39,58041,87344,31246,90849,671مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
35,42047,12758,68866,09273,329الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

5,3285,5945,8746,1686,476رواتب موظفي التسويق
17,98218,88119,82520,81621,857رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

3,7204,0924,5014,9515,446مصاريف البيع والتسويق
1,0801,1881,3071,4371,581قرطاسية
4,0004,0004,0004,0004,000إيجارات

00000أيجار أرض
1,7601,9362,1302,3432,577مصاريف أخرى

33,87035,69237,63739,71641,938مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
6,1196,1196,1196,1196,119اإلستهالك لإلصول الثابتة

1,3201,3201,3201,3201,320إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

41,30943,13145,07647,15549,377مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
5,8893,99613,61218,93823,952-الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,0001,6721,312916480الفائدة على القرض
7,8892,32412,30018,02223,472-الربح قبل الضريبة

03491,8452,7033,521الضريبة على األرباح
7,8891,97510,45515,31919,952-األرباح الصافية

%67%71%77%92%117نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
91,70584,61181,41382,18783,628نقطة التعادل (بالدينار)

%68%73%79%95%122نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,00010.00200أألبنية
025.000منشآت أخرى
11,8005.002,360معدات وأجهزة

11,4006.671,709األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

5,5503.001,850أخرى
6,119المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

6,60051,320المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
6,1216,1210رأس المال العامل المطلوب

43,97123,97120,000إجمالي تكلفة المشروع
%45%55%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
E-Intelligent Investorمصادر المستثمر الذآي على شبكة االنترنت



الموقع المقترح
اليرموك، وادي السير

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
75,00089,000103,000113,000123,000المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
75,00089,000103,000113,000123,000المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
23,971حقوق الملكية

20,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

6,0712,3456,99414,77424,161الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
43,97181,07191,345109,994127,774147,161مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
31,250مجموع اإلستثمارات

5039,58041,87344,31246,90849,671التكاليف التشغيلية المباشرة
33,87035,69237,63739,71641,938إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,0001,6721,312916480الفائدة

6,600المصاريف التأسيسية  والخلو
03491,8452,7033,521الضريبة

37,90075,45079,58585,10690,24295,609إجمالي التدفق النقدي الخارج
6,0715,62111,75924,88837,53251,551صافي 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

6,0712,3458,15620,92433,17246,755رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
001,1626,1509,01111,736توزيعات األرباح

6,0712,3456,99414,77424,16135,019صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
E-Intelligent Investorمصادر المستثمر الذآي على شبكة االنترنت



الموقع المقترح
اليرموك، وادي السير

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
6,0712,3456,99414,77424,16135,019النقد

00000المدينون
505050505050المخزون

6,1212,3957,04414,82424,21135,069إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,000المباني

11,800األجهزة والمعدات
11,400األثاث والمعدات المكتبية

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

5,550أخرى
31,25031,25031,25031,25031,25031,250إجمالي األصول الثابتة
6,11912,23818,35724,47730,596اإلستهالك التراآمي

31,25025,13119,01212,8936,773654القيمة الدفترية لألصول الثابتة
6,6005,2803,9602,6401,3200القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
43,97132,80630,01630,35732,30435,723مجموع 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
23,97123,97123,97123,97123,97123,971رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2,7713,537-7,076-7,889-األرباج المجمعة
7,8898134,3056,3088,215-الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

23,97116,08216,89521,20027,50835,723مجموع حقوق الملكية
43,97132,80630,01630,35732,30435,723مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %55.9%47.4%34.4%6.6%24.0-معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%55.9%55.7%49.3%11.7%49.1-معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 0.71.83.45.00.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 1.00.80.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
E-Intelligent Investorمصادر المستثمر الذآي على شبكة االنترنت



الموقع المقترح

اليرموك، وادي السير

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%43,9715تكاليف المشروع

%23,97110مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%20,00012القروض

%50%45.5القرض الى التكاليف %

%15%54.5مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

7,8891,97510,45515,31919,952-صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%19.1%15.9%11.9%2.6%10.5-الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%55.9%47.4%34.4%6.6%24.0-معدل العائد على اإلستثمار %

%55.9%55.7%49.3%11.7%49.1-معدل العائد على حقوق الملكية %

0.71.83.45.00.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 1.00.80.40.20.0الديون

91,70584,61181,41382,18783,628نقطة 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 18,691-40,29636,54332,79021,6603,02510,803صافي القيمة الحالية

IRR 2.6%17.5%13.6%23.4%27.3%30.0%32.9معدل العائد الداخلي%

B/C 1.91.81.61.51.11.20.6القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

84,709

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

24.0%

24.7%
2.2

0.5

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

7,962
7.8%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

E-Intelligent Investorمصادر المستثمر الذآي على شبكة 

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف


