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

طة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعانيبهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوس     ) 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
 .سطةمن المشاريع الصغيرة والمتو

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـة
 .اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار

 
لتقديم 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(
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 المحتويات  
   خص المشروع مل٠١

    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

  تجهيز مقر الشركةأعمال ١-٤ 

 التشغيل نموذج الخدمة وكلفة األجهزة واالثاث وبرامج ٢-٤ 

 القوى العاملة واألجور السنوية ٣-٤ 

 لخدمات المساعدة واجمع البيانات األولية والتدريب ٤-٤ 

 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 

 يلمصاريف التشغ ٤-٥ 

 تكاليف المشروع ٥-٥ 

 وسائل التمويل  ٦-٥ 

 األسس والفرضيات المالية ٧-٥ 

 ملخص المؤشرات المالية  ٨-٥ 

 المالحق المالية ٩-٥ 
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 بنك التبادل االلكتروني

 
E-Electronic Exchange 

 
 

 ملخص المشروع - ١

 بنك التبادل االلكتروني اسم المشروع

 عمان موقع المشروع

 خدمات معلومات منتجات المشروع

 فرداً 15 األيدي العاملة

 دينار 58.096 ياالستثمار الكل

 دينار NPV 32.033صافي القيمة الحالية 

 % IRR 29.2معدل العائد الداخلي 

  B/C1.5اإلستثمارات القيمة الحالية لإليرادات إلى 

 سنة Pay Back Period 3 االستردادفترة 

 

 ملخص المؤشرات المالية هي للحالة األساسية* 
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  وصف المشروع١-٢
 

 االقتصادية المتسارعة عالمياً النشاطات من (E-Exchange)يعتبر نشاط التبادل التجاري اإللكتروني 

  تتركز.الرقمي خيار قابل للتجاهل سواء من قبل االفراد او الشركاتحيث لم يعد االنتقال لإلقتصاد 

 شركة أو مؤسسة، اضافة ,في توفير أجهزة كمبيوتر في كل منزل، مدرسة هالوسائل الالزمة لمجارات

 .  في متناول الجميع، مع تسهيل وتحرير قوانين التجارة اإللكترونيةتصاالتاالتكلفة  جعل إلى
 

ان اإلقبال علـى    بالمقابل ف و. حكومة خطوات ثابتة لتعزيز التوعية الرقمية للمواطنين      ال وقد اتخذت , هذا

استخدام التقنيات في المملكة يسير بخطى سريعة خاصة بعد إطالق جاللة الملك المرحلة الثانيـة مـن                 

خـالل هـذا العـام       " مراكز تكنولوجيا المعلومات وخدمة المجتمع المحلـي      " مشروع محطات المعرفة    

يتوقع ان يبدأ األردن بجني ثمار النقلة النوعية خالل ثالث سنوات لكن هذا يسـتدعي العمـل                  .٢٠٠٣

 . لطاقاته في التغيير والتحديث لتحقيق التنميةاألردنبنفس الجهد المعمول به حالياً وتوظيف 
 

نتقل بعد الى عالم  فان هذا النشاط في االردن لم ينشاط التبادل التجاري االلكترونيبالنسبة لممارسة اما 

 يمكن عمل المزيد عن طريق توفيرالخدمة اوالً وبأسعار بحيثعدة االنترنت رغم وجود شركات مقايضة 

 .مناسبة و بمواصفات تتناسب مع مختلف مجموعات المستخدمين
 

 تعتبر محافظة العاصمة عمان من المحافظات ذات الميزة التنافسية في هذا المجال حيث يوجد فيها كثافة

التي تواكب التحديث وكان ذات االنفاق االستهالكي العالي سة نسبياً وشريحة كبيرة من اليسكانية عال

ان تحقيق مثل هذا وبالتالي ف .وتهتم بكل جديد من المعدات واالجهزة او من االكسسوارات وغيرها

فاعلون بحماس بالغ المجتمع العصري الحديث ليس مستحيالً ولن يكون ضرباً في الخيال، فأالردنيون يت

 . مع هذه األفكار

المقدمة. ٢
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 اإللكترونية ونشر معلومات العروض ضةالمقايفي تقديم خدمات  التبادل االلكترونيشركة ستتخصص 

 إذ إن هذه ة للبيع المعروضالمنتجات  عن طريق االنترنت اضافة الى توفير خدمة معلومات لمزادل

 ان االخرى اضافة الى اللجوء الحدهما دون الخدمات مترابطة مع بعضها بعضا حيث يفضل البعض 

 المنتج تحدد نوع التبادل المطلوب احياناً أخرىطبيعة 
  

بناء  حول تقديم خدمات مترابطة في مراحل متدرجة بشكل يتفق مع الالمقترحمشروع ال فكرةتتمحور 

تطوير الخدمات توقع نمو الطلب واختراق السوق اضافة الى توزيع كلفة  لقاعدة العمالء والتدريجي

 . التالية للسنوات الالحقة
 

 عن طريق المقايضة خدمة تقديم  بشكل رئيسي في المرحلة االولى علىالمشروع يركز يقترح أن

خليطاً الخدمة مشتركين يشكلون ه يتوقع أن تجذب هذ. الصحاب السلع والخدماتاالشتراك السنوي 

 بتركيز جهودها  األولىالمرحلةالشركة في قوم  ست. واسعاً أغلبهم ممن سيستخدم الخدمة ألول مرة

 . للعمالء المحتملين والتوعية بالخدمةللترويج للمشروعالتسويقية 
 

 التبادل شركةقوم تسوبناء الروابط مع مزودي المشتركين  الثانية وبعد بناء قاعدة البيانات المرحلةفي 

 ينعمالء الحاليالإضافة إلى تحضير  قطاعات جديدةالستقطاب  اتالمزادبإضافة خدمة  االلكتروني

سيوفر صاحب السلعة صورة إلكترونية للسلعة و تفاصيل عن . للخدمات المستقبلية التي سيتم تقديمها

 سحسب مقاييلسلع نجومية لبعض ا تصنيفات  االلكترونيمشروع التبادل يضع أنكذلك يمكن . حالتها

 أن يقترح .الموقعوغيرها لتسهيل عمليات البحث في  القدرة أومختلفة من الكفاءة والتشغيل أو الثمن 

من قبل صاحب االعالن من قبل المشتري عند اتمام البيع او لخدمة عن طريق دفع ثمن اتقدم هذه 

 دون اعتبار الجهة اإلعالن الشركة ستتقاضى ثمن أن أي لة عدم قبوله بالسعر المعروضالسلعة في حا

 .الدافعة
 

ة متطلبات ا لمجار البيعاعالناتلتقديم خدمة  المشروع المقترح سيكون مهيئاًفان  الثالثة المرحلةأما في 

 حيث ,جددال المنافسة أمام المنافسين المحتملينوكذلك هم واالحتفاظ بهم ئ وتنمية واله المتزايدةئعمال

  لمشروع التبادال يفترض أن يدخل ال. يتوقع ان يزدهر سوق المشروع المحلي في السنوات القادمة

 تضافالمحلي أو التأمين بأنواعه لكن يمكن ان في ترتيبات التغليف، الشحن أو التوصيل االلكتروني 

 .هذه الخدمات مستقبالً
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توقعات العمالء من حيث نوعية ومميزات ل تستجيب خدمات متكاملة  سيقدممشروعال أن وخالصة القول

 رغم عدم  خدماتهتميز وراعي ضرورة كفاءة عملياتهأن ي للمشروعلذلك ال بد . طريقة تقديمهاالخدمة و

 .  الخدمات المقترحة أو ندرتها محليالالتوفر النسبي لبدائ
 

 بوجود منتج إعالمها عن طريق ةهدفمست كذلك خدمة االتصال مع الفئات اليقدم المشروعيمكن ان 

 الشراء معلوماتالعتماد على للمقايضة او المزاد او البيع وذلك حسب قائمة يقدمها صاحب السلعة أو با

 من حيث المنتجات التي يبحثون بسجل العمالء من االحتفاظ للمشروعلذلك ال بد . المتوفرة للمشروع

 .عنها بطريقة تسمح باالستفادة منها
 

ونظرا لطبيعة المشروع والخدمة المقدمة من حيث الحاجة إلى خلق قطاع من المستخدمين لخدمات 

بحيث يستجيب لحساسية مناسباً مشروع ال سعر بيع خدمات كونستقبلية فال بد من الشركة الحالية والم

 .  وتشجيعهم على االستفادة من الخدمةلالسعارالعمالء 
  

الدعاية واالعالن حيث أن تكنولوجيا التي تستثمر في مجال شركات اليمكن أن يجذب هذا المشروع 

الن مع االنترنت واالتصاالت بآفاق تسويقية وإعالمية  االعارتباطالتبادل االلكتروني هذه تعتمد على 

يمكن لهذا . يتوقع من المستثمر أو المستثمرين المساهمة في رأس المال والتشغيل. وخدمية واسعة

 يلزم .محدودة شركة ذات مسؤولية  مشروع فردي أو شركة تضامن أوالمشروع أن يقام على أساس

بحيث يتم الحصول على  ذات العالقة الجهات الحكومية لدى  التبادل االلكتروني تسجيل مشروع

  .المقدمةالترخيص والموافقة على الخدمة 
 

  مبررات وأهداف المشروع٢-٢
 

 اإلعالنات سوق تنافسي إلى أقصى حد من قبل مطبوعات المقايضة االلكترونية هو إن سوق مشروع

 االلكتروني  التبادلوبالتالي فان مشروع  المتخصصة مثل الوسيط والممتازاألسبوعية الصحفوالتقليدية 

سيؤدي إقامة هذا المشروع إلى دخول منافسين جدد .  في الوقت الحاليغير مطروقمشروع  يعتبر

 .بسبب جدوى إقامته والنجاح المتوقع تحقيقه
 

تحقيق اهم بشكل كبير في يسمشروع سال، فإن لمدينة عمان الخدميمن منطلق تشجيع وزيادة الجذب 

 .  نقطة جذب غير متوفرة حالياًيشكل بنك التبادل االلكترونيلهدف حيث أن هذا ا
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  مقارنة بدول المنطقة  مجال استخدام االنترنت والحاسوبفيتجدر اإلشارة إلى أن األردن قد قطع شوطا 

 من عدد %٣,٢ ماليين مستخدم أي ٨ بـ ٢٠٠٢يقدر عدد مستخدمي االنترنت في العالم العربي لعام و

بالمقابل يقدر عدد مقاهي االنترنت .  من السكان%٦,٧٥ النسبةهذه  مقارنة باألردن حيث تبلغ انالسك

س ي مقهى في اربد وبالتحديد شارع الجامعة الذي دخل كتاب جين١٢٠حوالي منها  مقهى ٣٠٠ يبحوال

نت في العالم  مستخدمي االنتر االستفادة من االلكتروني التبادللمشروعلك يمكن ذ ل.لألرقام القياسية

 قاعدة البيانات لالعضاء والزوار إلصدار دعوات إلعالمهم بوجود منتجات معينةالعربي واالردن و

 .معروضة للمقايضة أو المزار أو البيع
 

. االلكترونيوالسحب  مع احتمال اعتماد تشريع التوقيع باألردنالتجارة االلكترونية  يتوقع أن تزدهر

 بفرد واحد من كل خمسة أفراد الشراء المعتمدة والصراف اآللياقات بالمقابل يقدر عدد حملة بط

من قبل ما يزيد ) عن غير طريق االنترنت(  االعتماد والسحب باألردن البطاقات هذا باألردن حيث تقبل

 مليون دينار خارج األردن ٣٢ مليون دينار داخل األردن و ٩٠ تاجر بمعامالت تصل إلى ١١,٠٠٠عن 

 .الشراء المعتمدة وبطاقات الصراف اآللي تزويد بطاقات من شركات  المزودة٢٠٠٢م حسب بيانات عا

هذا وسيوفر المشروع فرصة استثمارية جيدة ويقدم عدد من فرص العمل الجديدة باإلضافة إلى تحسين 

 .أصحابه/ األوضاع المالية لصاحبه
 

  الموقع العام للمشروع٣-٢
 

 المطلوبة لهذا المشروع وتوفر القوى الخدمات الضروريةتوافر  بسبب عمانإقامة المشروع في يقترح 

 . المؤهلةالعاملة 

 

         

 

 حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة ١-٣
 

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

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

 والتي ال بنك التبادل االلكترونيمن المميزات الهامة لخدمات . شروط تسويق الخدمة ونجاح المشروع

 : بد من ما يلي

 السوقدراسة. ٣
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 )١(جدول رقم 

، بنك المزاد، بنك المقايضةمميزات خدمات  الوصف

 بنك البيع
Description 

 Features  للسلعةامكانية نشر االفالم القصيرة الدعائية الضافيةالمزايا ا

 Reliability من الواقع محتوى االعالنات والسلع قريب  األداء المنشود 

 Durability امكانية البحث في ارشيف الموقع الديمومة 

 Serviceability  او سحبه  او شروطهتعديل محتوى االعالن سهولة التعديل، التحديث 

 Aesthetics ان يكون الموقع جذاباً سهل التبويب المظهر العام 

  Customization ان تكون طبيعة السلع مرغوبة محليا مالئمة الخدمة للعميل 

 User Friendly واضحةاماكن هلة القراءة في المعلومات الس سهولة اإلستعمال 

  Guarantees ع او التبادل ان تضمن الشركة جدية عارض البي الضمانات والكفاالت 

 Product Range ان يتم تصنيف المنتجات في تبويبات رئيسية تعدد مجال االختيار

 Delivery Lead Time ان يتم انهاء العمليات في فترة معقولة معقولية فترة االنتظار 

 Dependable Delivery ان يتم وضع تواريخ معينة النهاء العمليات الخدمة في موعدها

 Hazards & Hygiene ان يحمي الموقع خصوصية االعضاء وعناوينهم أمان االستعمال 

  Price Sensitivity ة تعكس الرغبة باالستمراريةقالتسعير بطري الحساسية السعرية 
 

على   جل اهتمامهسينصببناء قاعدة البيانات و بتركيز جهوده على األولى المرحلةفي  سيقوم المشروع

  المقايضة واكتساب سمعة جيدة في السوق المحلي من ضمن مجموعة مقدمي خدمات باسمهالتعريف 

حصة تملين للحصول على  للعمالء المحسيشرع المشروع في إيصال رسالته الخدمية والتسويقيةحيث 

 المرحلة في بنك المقايضة مشترك في  ٢٥٠٠ حوالي استقطاب إلى يهدف المشروع. جيدة من السوق

 األردنية بالكليات والجامعات األردنيينوبالتحديد الطلبة  األفراد يكون أغلبهم من أنتوقع يواالولى 

 .وبعض المؤسسات الصغيرة
 

التبادل  سيقوم مشروع في السوق وبناء قاعدة العمالء المشروع الثانية وبعد استقرار اسم المرحلةفي 

 . قين إلى نفس المشتركين السابالمزادبتقديم خدمة  االلكتروني

 

 لالستحواذ على حصة اكبر  البيعاعالناتلدخول خدمة  فسيكون المشروع مؤهالًة الثالثة المرحلأما في 

  هذه الخدمة إلى نفس المشتركين أو لمن يطلب الخدمة من المشتركينوستقدم .المحليمن السوق 

   . الجدد
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ا تعتبر جديدة نسبي  التبادل االلكتروني أن خدمةمع مراعاة حجم السوق المتاح ومالحظةو بالتاليو

 خالل خطة من الزبائنمن المتوقع إن يخدم المشروع عددا متزايدا  فإنهبالنسبة للمستخدمين المحتملين 

 وإعداديمكن تقدير المشتركين المحتملين السنوات الخمس عند إدخال خدمات إضافية و بالتالي 

 -:سنوياً كما يلي% ٥بارمعدل نمو  المباعة في السنة باعتاإلعالنات
 

 أعداد المشتركين 

 السنة الخامسةالسنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانيةالسنة  الخدمة

أعداد المشتركين من 

نشاط المقايضة 

والمزاد وبيع اإلعالنات

٣٠٣٩ ٢٨٩٤ ٢٧٥٦ ٢٦٢٥ ٢٥٠٠ 

 

 اضافة إلى نمو% ١٠استخدام اإلنترنت البالغة للنمو وهي نسبة تقل عن نسبة % 5تم افتراض نسبة 

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

 .السنوات الالحقة من عمر المشروع
 

  المنافسة والتسويق٢-٣
 

 غير كافية من حيث هي حرتللمشروع المقإن نوعية الخدمة المقدمة حالياً في بعض المشاريع المشابهة 

أنها غير مالئمة من حيث عدم او  ) Barter Cardشركة ( انها ترتكز على نظام المقايضة بالنقاط 

حيث يشكل المشروع تغييرا   التبادل االلكترونيمشروعلهذا تأتي الحاجة للكترونياً توفر هذه الخدمات ا

 . و موجود حالياًفي أسلوب تقديم الخدمة من حيث شموليتها وتميزها عما ه
 

 الحاجة إلى فترة زمنية لجمع العمالء ولتنمية والءهم البيع والمزادمن أسباب تأخير تقديم خدمات 

تكلفة تخفيض وخلق وتحضير شرائح مستهلكة للخدمة أو لديها القابلية إلستخدام الخدمة اضافة الى 

 .تاليةتطوير برامج الخدمات االخرى والتي تم توزيعها على السنوات ال
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إال أن احتمال دخول منافسين جدد  حالياً لغم عدم وجود المنافسة التجارية للخدمة أو توفر البدائر

 أساسيةعمليات  التسويق إجراءات  والمشروعالعمليات داخل تعتبر .  واردمؤكد لللسوق هو احتما

 والتسويق التي سيقدمهاوجودة الخدمات   ضرورة كفاءة علىيركز أن للمشروع  وبذلك ال بدللمشروع

 وكذلك من الضرورة متابعة التطورات . بالخدمة ومالئمة طريقة تقديم الخدمة للبيئة المحليةةوالتوعي

 .روع ومواكبة آخر المستجداتشالتكنولوجية في مجال الم
 

 االهتمام بتنمية يتكون عمالء المشروع من فئات عمرية ومهنية مختلفة وال بد للمشروع منيتوقع أن 

و أن تنتقل خدمات المشروع يتوقع خالل سنوات وجيزة أن تتطور خدمات مشابهه محلياً أ. والء العمالء

 المشروع وبالتالي سيصبح لعمالء بسهولة إلى مناطق أخرى بالمملكة لتالئم البيئة المحلية بصورة أكبر

الدؤوب على التفوق وكسب المنافسة  بتطور المنافسة والعمل  االهتماميجبلذلك وخيارات أخرى 

 .  مستمرلوبشك

 

  المتوقعة واإليرادات البيعأسعار ٣-٣
 

سوق الخدمة .  تنافسيةمتعددة بأسعار التسويقية من مبدأ توفير خدمات المشروع ورسالتهطلق ينس

ها بهامش  تسعيروال يزال يمكن. سريعالنمو بال سمت ت االبتدائية والتيمراحله فيفي األردن المقترحة 

 .حيث من المتوقع ان يكون عمالء الخدمة من أطياف متعددةمعتدل 
 

 فـي دول أخـرى ومنتجـات        مماثلة الخدمة باالعتماد على أسعار السوق لمنتجات        بيعتم تقدير أسعار    

مـع مراعـاة    المناسب  مشابهه في السوق المحلي إضافة إلى توقع العمالء المحتملين من حيث السعر             

 . إعالنات خاصةة األسعار عما هو مفترض لبعض الخدمات المتضمنإمكانية زيادة
 

 يتم تسعير جميع الخدمات المقدمة من مقايضة تجارية ومزاد وبيع إعالنات بمبلـغ اشـتراك                أنيقترح  

صيالت،  إن هذا األسلوب أفضل من أسلوب تجزئة التح        .سنةسنوي يدفعه العضو عند بداية اشتراكه كل        

ـ       ويمكن عمل مراقبة عل    تمتع العضـو المشـترك بكافـة       يى األعضاء المسددين الشتراكاتهم، حيـث س

إن السعر المقترح والمناسب لجميع     . ذلك يستطيع أن يجد منفعة من اشتراكه في المشروع        باالمتيازات و 

 دينار سنويا ويكون السعر ثابت ألول خمس سنوات حتى نستطيع أن نعمـل علـى                ٥٥المشتركين هو   

 .اختراق السوق
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 الخمسة القادمة مع األخذ بعين اإلعتبار نسبة نمو         سنواتال خالل   ة السنوي ات اإليراد بين الجدول التالي  ي

  .سنوياً% ٥

 

 )٣(جدول رقم 

 )دينار( اإليراد السنوي للخدمات 

 السنة الخامسةالسنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة االولى الخدمة

 ١٤٤٤٠٠١٥١٦٠٠١٥٩٢٠٠١٦٧٢٠٠ ١٣٧٥٠٠ عة من كافة النشاطات يرادات السنوية المتوقاال
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  أعمال تجهيز المقر ١-٤
 

 بالنسبة لمتطلبات . تجارية حديثةضمن عمارة لمقر الشركة ٢ م٢٠٠ بناء بمساحة يحتاج المشروع إلى

مستقبلي من المقر التجاري فال بد من توفر مساحات كافية للموظفين واألجهزة واحتمال التوسع ال

توفر  كذلك ف هوائي مستمر وخاصة لغرف األجهزة ويموظفين أو أجهزة ومراعاة أن يكون هناك تكي

  . دينار٨,٠٠٠ وقد اعتبر أن بدل اإليجار السنوي للمكتب يبلغ . اتصاالت يعتمد عليهاطخطو
 

لبات المبنى من  لمراعاة متطشهر واحدفترة تنفيذ وتجهيز ديكورات المقر حوالي  تستغرق  أنيتوقع

بما يتالءم مع طبيعة قر الشركة  تقدر تكلفة تجهيز م.المالئمة للعملحيث المواصفات والتصاميم الحديثة 

 -:كما هو مبين  من الجهات المختصةةالمشروع حسب الشروط الالزم
 

 )٤(جدول رقم 

  االجمالية التكلفة)للوحدة./أ.د(التكلفة الوحدةالبند
 2٠00 -مقطوعنشائيةتعديالت البناء اإل

 2000المجموع
 

 التشغيل نموذج الخدمة وكلفة األجهزة واالثاث وبرامج ٢-٤
 

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

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

(web) يتم تصنيف هذة النماذج بالتركيز على عدد محدود من الكفاءات إليجاد قيمة .  أخرىأحيانا

يز بين كل واحدة من هذه النماذج باالعتماد على درجة السيطرة مثل التسعير ييمكن التم. معينة

 . والمحتوى وانسياب الصفقات وتكامل القيمة

 

 

 
   

 الدراسة الفنية. ٤
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نموذج وساطة تبنى يأن  التبادل االلكتروني  لمشروعترونية المتعددة يقترحمن نماذج التجارة االلك

نموذج السوق االلكتروني التبادلي  وبنك المقايضة لخدمة )Infomediary Model(المعلومات 

)Market Place Model( نموذج تجميع المنتجات   وبنك المزاد لخدمة)Aggregator Model( 

 -: التفصيلي التالي حسب الوصفبنك البيعلخدمة 
 

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

. يسمح هذا النموذج للعمالء بتجميع المعلومات عن منتج أو خدمة يرغبون بشرائها. سهالً وأقل كلفة

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

 مع تبادالت معقدة بين البائعين (Market Place Model)نموذج السوق االلكتروني التبادلي يتعامل 

من األهمية .  مع إمكانية للتوفيق والتفاوض(Matching)والمشترين بما في ذلك المالئمة بينهم 

من األمثلة على . تبمكان لهذا النموذج أن يتم تحديث األسعار بصفة دورية من خالل قاعدة المعلوما

، وشركة برايس الين (E-Bay Classified) وتبويب أي بي (Yahoo) وهذا النموذج شركات يا ه

Price Line. 
 

 ن عادة بالوساطة التجارية بين البائعي(Aggregator Model) نموذج تجميع المنتجات يقوم 

ئمة على هذا النموذج بتثبيت تقوم عادة الشركة القا. والمشترين من خالل عروض السلع المتشابهة

من األهمية بمكان لهذه الشركات . توريد بكفاءة عالية للمستهلكالالسعر للمنتجات وتتخصص في نظام 

أن تحتفظ بقاعدة بيانات يتم تحديثها دورياً عن الموردين وطاقاتهم اإلنتاجية وفترة توريدهم لنقل هذه 

 .(amazon.com)لى هذه الشركات شركة أمازون من األمثلة ع.  للمستهلكالمعطيات والمعلومات
 

 الى محرك بحث وخادم للشبكات الداخلية لدعم نظام تخطيط وإدارة  االلكترونيالتبادلمشروع يحتاج 

بذلك تقدر تكلفة التجهيزات واألجهزة  .العمالءوموارد الشركة اضافة الى شبكة التجارة اإللكترونية، 

االختبار لتاخذ بعين االعتبار النمو الطبيعي للعمالء اضافة الى الخدمات األساسية مع التركيب والتشغيل و

 -:يالمستقبلية دون افتراض زيادة في األصول الثابتة خالل فترة الخمس سنوات كما يل
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 )٥(جدول رقم 
 

 التكلفة العدد .)أ.د( الوحدة سعرأجهزة الحاسوب
 ١١٢٠٠ ١٤ ٨٠٠ (PC’s)أجهزة حاسوب 
 1500 ١ ١٥٠٠ (Servers)بكات أجهزة خادم الش
 800 ١ ٨٠٠ )Hub/Switch(موزع الشبكة 

 2000 1 مقطوع  (Network)تمديدات كهربائية خاصة 

 15500 المجموع 
 
 

 التكلفة العدد .)أ.د( الوحدة سعر االثاث واألجهزة المكتبية

 ٤٠٠ ١ ٤٠٠ (Laser Printer)طابعة ليزر 
 100 ١ ١٠٠ (Scanner)ماسحة ضوئية 
 2000 ١ ٢٠٠٠ (Photo Copier)جهاز تصوير 

 1000 ١ مقطوع (Tel. System)نظام اتصاالت تلفوني 
 300 ١ ٣٠٠ (Plain Paper)جهاز فاكس ورق عادي 

 7000 1 مقطوع )٢م(األثاث المكتبي 
 1000 1 مقطوع أعمال ديكور وآرمة

 ١١٫٨٠٠المجموع
 

يوضح البرمجيات و (Software)حاسوب والنظم األساسية  تشغيل البرامج تكلفة الجدول التالييبين 

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

 .األصول سنوات وتعتبر في التحليل المالي ضمن ٣يتم استهالك البرمجيات خالل . واالختبار

 

 :وسائط النقل

 . دينار٧,٥٠٠صغيرة تقدر كلفتها بمبلغ يحتاج المشروع الى سيارة 

 

 



 

 
15
 

 )٦(جدول رقم 
 التكلفة العدد البرنامج للرخصة  تكلفة الشركة البرنامج

 ١٦١٠ 14 )للمستخدم (١١٥ مايكروسوفت  (Windows XP) برنامج ويندوز
 ٤٢٠٠ 14 )للمستخدم (٣٠٠ مايكروسوفت ( Office XP)برنامج أوفيس 

 ٥٠٠ ١ )خادم (٥٠٠ مايكروسوفت (Server 2000)برنامج خادم ويندوز 
 900 1 )للخادم (٩٠٠ مايكروسوفت SQL-Serverبرنامج خادم بيانات 

 1300 1  للنظام١,٣٠٠ Verisign (P. Gateway)برنامج استقبال الدفعات 
 1000 1  للنظام١,٠٠٠ مايكروسوفت  ISAبرنامج حماية النظام 

 ٩٥١٠ المجموع 
 

 ألجور السنوية القوى العاملة وا٣-٤
التجارية الالزمة لهذا العمل إضافة إلى و  الفنيةبالخبرة) هيئات/ أفراد( إدارة المشروع يفضل ان تتمتع 

 بما في ذلك الحاسوب واإلنترنت أو تعيين من له خبرة في هذا االهتمام بمجال التجارة االلكترونية

 .المجال

الكادر اإلداري يبين الجدول التالي و. شخص ١٥  لتوظيفالتبادل االلكتروني يقدر أن يحتاج مشروع

 : والفني الالزم للمشروع ورواتبهم

 )٧(جدول رقم 

 اإلجمالي السنوي الراتب الشهري العدد تكاليف اإلدارة 

 ١٥٠٠٠ 1250 ١ مالك المشروع/ مدير
 5400 ٤٥٠ ١محاسب ومشتريات/ إداري 

 2400 ٢٠٠ ١سكرتيرة واستقبال
 1020 ١٨٥ عامل نظافة 

 12000 ١٠٠٠ ١مدير العمليات المعلوماتية والبرمجة
 4800 ٤٠٠ ١فني صيانة أجهزة وشبكات

 9600 ٨٠٠ 1مدير أبحاث وتطوير/مستشار معلوماتية
 9000 ٢٥٠ ٣إدخال بيانات وتحديث
 7200 ٨٠٠ 1مدير تسويق ومبيعات

 10800 ٣٠٠  ٣ موظف تسويق ومبيعات 

 ١٨٠٠ ١٥٠ ١ سائق

 ٧٩٠٢٠  ١٥ مجموعال
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 .تمثل مساهمة المشروع في الضمان اإلجتماعي% ١١يضاف الى الرواتب واألجور أعاله ما نسبته 
 

 جمع البيانات األولية والتدريب والخدمات التشغيلية المساعدة ٤-٤
 

ونظراً ألهمية جمع .  لبناء قاعدة المعلومات عن الشركاتأولية بياناتيتطلب المشروع عملية جمع 

 ٤ فقد تم زيادة كادر موظفي التسويق ليكون عددهم المشروعلبيانات األولية وعملية تسويق خدمات ا

 .موظفين بما فيهم مدير التسويق 
 

  لتنفيذ المشروع الالزمة الزمنيةالمدة ٥-٤
 

 فإن اجراء تسجيل وترخيص المشروع وتنفيذه وبالتالي مشروعاً خدمياً التبادل االلكترونييعتبر مشروع 

  (Web Site)يمكن أن يبدأ المشروع حال تجهيز موقع الشركة االلكتروني . ال يتطلب وقتاً طويالً

 . ومقرها الدائم وعقد االتفاقات مع الموردين العالميين
 

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

 -:التالي
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 )٨(جدول رقم 

١٢
 

١١
 

١٠
 

٦ ٧ ٨ ٩ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ لفترةا لوصفا  

، استئجار المكتب وتجهيزةالمشروعتسجيل  ١            
التوظيف وشراء األجهزة وبرامج الحاسوب 2            
والموقع وجمع البياناتالخدمةتطوير نموذج  2            
اإلطالقاالختبار االبتدائي للمنتجات والخدمات و 1            

 

 

 
 

 كلفة الموجودات الثابتةت ١-٥
 

 )٩(جدول رقم 

 التكاليف اإلجماليةالبند
 2٠00 تعديالت البناء

 ١٥٥٠٠ أجهزة الحاسوب
 ٩٥٠٠ برامج مختلفة

 ١١٨٠٠ األثاث واألجهزة المكتبية
 ٧٥٠٠ وسائط النقل

 500 )الخ...ن، تلفوتأمين كهرباء، ماء(تأمينات مستردة 
 468٠0 المجموع

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٢-٥
 

حوالي ب  التبادل االلكترونيمشروعتم احتساب مصاريف التأسيس باعتبار رسوم رخصة المهن وتسجيل 

 ١,٢٠٠ دينار وبذلك يكون المجموع ١٠٠٠ دينار إضافة إلى الدراسات و مصاريف متفرقة ٢٠٠

 . دينار

 

الدراسة المالية. ٥
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 )١٠(جدول رقم 

 التكاليف اإلجمالية  وما قبل التشغيل ملخص مصاريف التأسيس

 200رسوم رخصة المهن وتسجيل شركة
 1000 الدراسات و مصاريف متفرقة

 1٢٠٠ المجموع
 

  رأس المال العامل٣-٥
 

 وبذلك يكون رأس المال .على اساس دورة تشغيلية لمدة شهر واحدتم إحتساب راس المال العامل 

 .دينار١٠,٠٨٦العامل للمشروع 

 

 

 

  مصاريف التشغيل٤-٥
 

 )١١(جدول رقم 

اإلجمالي 

 السنوي
 البند

تحديث برامج الحاسوب وحقوق االستخدام ٣٢٠٠
رواتب واجور ٨٧٧١٢

خدمات ضرورية ١٨٠٠

 الشركة مقرإيجار ٨٠٠٠
 تسويقالدعاية وال ٦٨٧٥
 تشغيلية اخرى ١٣٤٤٥
 المجموع  ١٢١٠٣٢
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  مشروعال تكاليف ٥-٥
 

 )١٢( رقم جدول

 القيمةالبند

 46810 كلفة الموجودات الثابتة
 1200 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 ١٠٠٨٦ رأس المال العامل 
 ٥٨٠٩٦ المجموع

 

 

   التمويلوسائل ٦-٥
 

تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض لتغطية جزء من التكاليف اإلستثمارية 

 من اجمالي التكاليف و% ٦٠ دينار ونسبته ٣٥٠٠٠ تبلغ قيمة هذا القرض .لمشروعلة لألصول الثابت

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

 هذا في حين تغطى باقي التكاليف السنة التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح

 . أصحاب المشروع/ ريق صاحب عن ط
 

  األسس والفرضيات المالية٧ -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

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

 %.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 
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 والكشوف الماليةملخص المؤشرات  ٨-٥
 

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

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

 .مستوى التوقعاتالمالية وأن المردود المالي يرتقي ل

 

والتي تبين ما . مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزانية التقديرية

 :يلي

 

 دينار في السنة األولى ٢,٨٦٠يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين  -

 . دينار في السنة الخامسة١٠,١٢٨للتشغيل و 

تبلغ قيمة . لخمسة عشر موظف بما فيهم صاحب المشروعسيوفر المشروع فرص عمل  -

 إلىع تف دينار في السنة األولى تر٨٧,٧١٢الرواتب واألجور التي ستدفع لهم 

  دينار في السنة الخامسة١٠٦,٦١٤

في السنة % ٣٧,٧في السنة األولى و % ٥,٤تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين  -

 %.٣٧,٧و % ١٢,٢لعائد على حقوق الملكية بين الخامسة للتشغيل التجاري، ونسبة ا

 %٢٩,٢للمشروع يبلغ معدل العائد الداخلي  -

  دينار٣٢,٠٣٣ NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 ١,٥تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى اإلستثمار  -

 ٠ سنوات٣ للمشروع االستردادتبلغ فترة  -

روع أو تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار البيع بنسبة في حالة زيادة تكاليف المش -

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

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

 .اعاة ذلكوينبغي مر% ١٠سعر البيع أو ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة 
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 حساب األرباح والخسائر .١

 التدفق النقدي بيان  .٢

  التقديريةةالميزاني .٣

المالحق المالية ٩-٥



الموقع المقترح
اليرموك، وادي السير

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

137,500144,650151,800159,500167,750المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

3,2003,3603,5283,7043,890تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
39,29441,25943,32245,48847,762تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
8,6259,0569,5099,98510,484تكاليف المصنع التشغيلية

51,11953,67556,35959,17762,135مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
86,38190,97595,441100,323105,615الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

21,97823,07724,23125,44226,714رواتب موظفي التسويق
26,44027,76229,15030,60832,138رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

6,8757,2197,5807,9598,357مصاريف البيع والتسويق
1,2001,2601,3231,3891,459قرطاسية
8,0008,0008,0008,0008,000إيجارات

00000أيجار أرض
5,4205,6915,9766,2746,588مصاريف أخرى

69,91373,00976,25979,67283,256مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
9,3649,3649,3649,3649,364اإلستهالك لإلصول الثابتة

240240240240240إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

79,51782,61285,86389,27692,859مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
6,8648,3639,57811,04812,755الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

3,5002,9272,2961,602839الفائدة على القرض
3,3645,4367,2829,44511,916الربح قبل الضريبة

5058151,0921,4171,787الضريبة على األرباح
2,8604,6216,1908,02810,128األرباح الصافية

%88%89%90%91%92نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
132,145136,007140,217144,484148,824نقطة التعادل (بالدينار)

%89%91%92%94%96نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,00010.00200أألبنية
025.000منشآت أخرى
15,5005.003,100معدات وأجهزة

11,8006.671,769األثاث والمعدات المكتبية
7,5006.671,124وسائل نقل

9,5103.003,170أخرى
9,364المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,2005240المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
10,08610,0860رأس المال العامل المطلوب

58,09623,09635,000إجمالي تكلفة المشروع
%60%40%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
Electronic Exchang-بنك التبادل االلكتروني



الموقع المقترح
اليرموك، وادي السير

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
137,500144,650151,800159,500167,750المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
137,500144,650151,800159,500167,750المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
23,096حقوق الملكية

35,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

9,81914,02617,86721,26224,180الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
58,096147,319158,676169,667180,762191,930مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
46,810مجموع اإلستثمارات

26751,11953,67556,35959,17762,135التكاليف التشغيلية المباشرة
69,91373,00976,25979,67283,256إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
3,5002,9272,2961,602839الفائدة

1,200المصاريف التأسيسية  والخلو
5058151,0921,4171,787الضريبة

48,277125,037130,426136,006141,868148,018إجمالي التدفق النقدي الخارج
9,81922,28328,25133,66138,89443,912صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
5,7336,3066,9377,6318,394أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
5,7336,3066,9377,6318,394إجمالي دفعات سداد القرض

9,81916,55021,94426,72431,26435,518رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,5234,0775,4627,0848,937توزيعات األرباح

9,81914,02617,86721,26224,18026,581صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
E-Electronic Exchangeبنك التبادل االلكتروني



الموقع المقترح
اليرموك، وادي السير

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
9,81914,02617,86721,26224,18026,581النقد

00000المدينون
267267267267267267المخزون

10,08614,29318,13421,52924,44726,848إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,000المباني

15,500األجهزة والمعدات
11,800األثاث والمعدات المكتبية

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

9,510أخرى
46,81046,81046,81046,81046,81046,810إجمالي األصول الثابتة
9,36418,72728,09137,45446,818اإلستهالك التراآمي

8-46,81037,44628,08318,7199,356القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,2009607204802400القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
58,09652,70046,93740,72834,04226,840مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
5,7336,3066,9377,6318,3940اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

5,7336,3066,9377,6318,3940مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

29,26722,96116,0248,39400رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
29,26722,96116,0248,39400مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
23,09623,09623,09623,09623,09623,096رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

3368801,6082,553األرباج المجمعة
3365447289451,192الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

23,09623,43223,97624,70425,64926,840مجموع حقوق الملكية
58,09652,70046,93740,72834,04226,840مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %37.7%23.6%15.2%9.8%5.4معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%37.7%31.3%25.1%19.3%12.2معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.32.62.82.90.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 1.21.00.60.30.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
E-Electronic Exchangeبنك التبادل االلكتروني



الموقع المقترح

اليرموك، وادي السير

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%58,0965تكاليف المشروع

%23,0965مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%35,00012القروض

%75%60.2القرض الى التكاليف %

%15%39.8مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

2,8604,6216,1908,02810,128صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%7.1%5.9%4.8%3.8%2.4الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%37.7%23.6%15.2%9.8%5.4معدل العائد على اإلستثمار %

%37.7%31.3%25.1%19.3%12.2معدل العائد على حقوق الملكية %

2.32.62.82.90.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 1.21.00.60.30.0الديون

132,145136,007140,217144,484148,824نقطة 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 63,510-15,739-23,743-32,03327,20522,3774,145صافي القيمة الحالية

IRR 3.4%1.5-%14.3%22.6%25.7%29.2معدل العائد الداخلي%#NUM!

B/C 1.51.41.31.10.60.70.0القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

4.8%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

E-Electronic Exchangeبنك التبادل االلكتروني

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

140,335

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

18.4%

25.1%
2.1

0.6

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

6,365


