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

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

 
 فـي مختلـف ) إرادة(ذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة لقد جاءت ه 

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
نيـة والمالية للفرصـةإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والف           

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

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

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

 . اثنان وعشرون مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
 



 
 

 

 المحتويات
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  جملة على االنترنتتريات مش وساطة عروض

 
 

 ملخص المشروع - ١

 جملة  مشترياتوساطة عروض اسم المشروع
 على االنترنت

 عمان موقع المشروع

 وساطة معلومات منتجات المشروع

 فرداً ٩ األيدي العاملة

 دينار ٣٨,٠٨٣ ياالستثمار الكل

 دينار ٢٢,١٦٧ NPVصافي القيمة الحالية 

 % ٢٩,٨ IRR معدل العائد الداخلي

  ١,٦ B/Cالقيمة الحالية لإليرادات إلى اإلستثمارات 

 واتسن ٣ Pay Back Period االستردادفترة 
 
ملخص المؤشرات المالية هي للحالة األساسية*   
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  وصف المشروع١-٢
 
 

ية والصناعية  واعدة لألوساط التجارماالآتطور التجارة االلكترونية في العالم العربي سيعطي إن 

 من التجارة اإللكترونية ما تقدمه بفعلواالقتصادية من حيث توفير أرضية مالئمة إلنعاش هذه القطاعات 

خدمات وتسهيالت تعزز فرص الترويج و فتح أبواب جديدة للتبادل التجاري وعقد الصفقات خاصة في 

نترنت في ظل تطور أنظمة الحماية عبر اال ظل المعطيات التي تشير إلى ان مستقبل التجارة الدولية هو

 و بالتالي فان تحكم العولمة بالفرص التجارية المتاحة بعيداً عن الوسطاء سيعني حاجة أكبر إلى واألمان

 .المشروع

 

 من القطاعات االقتصادية النامية بتسارع في   (E-Commerce)يعتبر قطاع التجارة اإللكترونية 

 العاصمة عمان من المحافظات ذات الميزة التنافسية في مجال التجارة االقتصاد األردني وتعتبر محافظة

 . االلكترونية حيث تتركز فيها الشركات التي تواكب التحديث وتهتم بكل جديد لزيادة القدرة التنافسية 
 

بضائع في عرض تتخصص  جملة على االنترنت وساطة شركة تقوم فكرة هذا المشروع على إنشاء 

 توفير الوساطة إلى إضافة عن طريق االنترنت نتاجالمدخالت اترونية ونشر معلومات عن  اإللكللمتاجرة

 إذ إن هذه المنتجات مترابطة ومكملة لبعضها البعض وتحتاجها الشركات التجارية ،خامالمواد لل

 الوقت المناسب وستشتمل المعلومات التي يقدمها المشروع على ،والصناعية والخدمية بدرجات متفاوتة

  .E-Mail المستفيدون عن طريق أل إخبار وسيتم للشراء وأسعار وأماكن تواجد تلك السلع 
  

 التدريجيبناء مشروع حول تقديم خدمات مترابطة في مراحل متدرجة بشكل يتفق مع ألالفكره تتمحور 

ختلف  من مبضائع للمتاجرةستكون خدمة وساطة . توقع نمو الطلب واختراق السوقلقاعدة البيانات و

كما سيقوم المشروع . بحيث تكون رائدة السوق في هذا المجالالمشروع قدمها ي العالم أول خدمة أنحاء

 .للعمالء المحتملينفي هذه المرحلة بتركيز جهوده التسويقية إليصال رسالته 

 

  

المقدمة. ٢



 
 

 ٣

 

تقبل  مسإذ أن .صاحب الريادة والجرأة في العمل التجاريهو مشروع للمستثمر المقترح مشروع الإن 

من المحتمل أن تتغير التكنولوجيا في والعمل يكون ببيع معلومات بحثية عل نظام قاعدة البيانات 

 .المستقبل القريب لكن الجوهر هو البيانات بصرف النظر عن الشكل الذي تنقل فيه
 

 وعالمشرقوم يسوبناء الروابط مع مزودي المنتجات  وبعد بناء قاعدة البيانات المرحلة الثانيةفي 

يتوقع أن يشكل قطاع  إذ. لخلق قطاعات مستهلكة جديدة  مصنعه مدخالت انتاجوساطة بإضافة خدمة 

   .هذة الخدمة الستخداملديهم القابلية المؤسسات الصناعية عمالء محتملين 

 

 الستكمال خدماته خامالمواد لللتقديم خدمة وساطة  مهيأ المشروع سيكون الثالثة فان لمرحلةأما في ا

 بدالً من مدخالت انتاج ألعمالهاستقطاب باقي الشركات الصناعية والتي تستخدم المواد الخام وال

  . مصنعة
             

 الخدمات ل كفاءة عملياته ومميزات خدماته رغم عدم التوفر النسبي لبدائ يراعيأنللمشروع ال بد 

وع والخدمة المقدمة من حيث الحاجة  ذلك ونظرا لطبيعة المشرإلى إضافة. المقترحة أو ندرتها محليا

إلى خلق قطاع من المستخدمين لخدمات الشركة الحالية والمستقبلية فال بد من ضبط سعر بيع خدمات 

مشروع بحيث يستجيب لحساسية العمالء السعرية وتشجيعهم على االستفادة من الخدمة بدالً من هذا ال

 . القيام بها بأنفسهم 
 

على ) ثابتة أو متغيرة(  للتسعير منها احتساب نسبة أنظمةخدماته وفق عدة  المشروعقدم ي أنيمكن 

 ما تمت عملية إذا احتساب نسبة على عمليات البحث وتوفير المعلومات بغض النظر أوالمشتريات 

 لقاء اشتراك سنوي دون تحديد سقف للمستفيدينيقترح في هذه الدراسة تقديم الخدمات .  الأمالشراء 

ات البحث ومع مالحظة أن الشركات ال تحتاج لالشتراك بأكثر من خدمة واحدة نظراً لطبيعة معين لعملي

 .الخدمات المقدمة
 

 حجم األعمال المرتفع وبنفس الوقت و السعر المنخفض ذمقدم خدمةنفسه بموقع مشروع ال سيقدم

 . معلومات مصادر موثوق بها للكما سيقدم. سيعطي صورة مزود الخدمة ذو المصادر الواسعة 

 

 

 



 
 

 ٤

 

يمكن أن يجذب هذا المشروع المستثمرين من قطاعات التجارة التقليدية أو من قطاعات التجارة 

لوجيا التجارة اإللكترونية واإلعالن حيث أن تكنوااللكترونية أو حتى المستثمرين من شركات الدعاية 

 وإعالمية وخدمية واسعة  بآفاق تسويقيةواالتصاالتهذه تعتمد على تزاوج التجارة مع اإلنترنت 

(Infinite Scalability) .  
 

  مبررات وأهداف المشروع٢-٢
 
مواد تنويع مصادر ال  مع اتجاهات العولمة المنبثقة عن منظمة التجارة الدولية والتقدم الشاسع في مجال              

 ،عمال لألفضـل  بضائع للمتاجرة فقد أصبح بالفعل البقاء في عالم التجارة واأل         ل وا اإلنتاجخام، مدخالت   ال

منتجـات  ال  دعم    العمل ضمن خطة إنفاق ضخم لتوفير      أوولم يعد بامكان الحكومات فرض قيود تجارية        

  .محليةال
 

 والقدرة على للمنتجات والخدماتأصبح مجال التميز الحالي هو في القدرة على التطوير المستمر 

 والمواد الخام بأدنى اإلنتاجة ومدخالت لمتاجرلبضائع  الحصول على ال إلى إضافة األسواق إلىالوصول 

 أفضل الحصول على إلى تسعى أن وبالتالي فان بامكان الشركات األردنية بل يجب عليها األسعار

 األخرى مع الدول األردنية على االستفادة من االتفاقيات التجارية المشروع يعملبالمقابل سو. األسعار

جهود أعدت المؤسسة األردنية لتنمية المراكز التجارية قرصا  من خالل هذة ال.لالستفادة المثلى منها

 عن المصدرين األردنيين يشمل أسماء وعناوين و تفاصيل عن المنتجات و المواقع ٢٠٠١مدمجا عام 

 .  شركة١٣٩٩وغيرها من المعلومات حول 
 
 
تجسير  مبادرة الجاللة الملك عبد اهللا الثانيتبنت الحكومة األردنية بتوجيهات من  كما

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

 التوقيع نتخطط الحكومة لتشريع قانوكما . االستثمارات الخارجية في األردن وخلق وظائف جديدة

التنافسية وإدخال ل البيع والشراء عن طريق االنترنت وتنظيم قطاع االتصاالت وزيادة يااللكتروني لتسه

 خالل عام (Voice Over IP Technology)خدمة االتصال الصوتي والمرئي عن طريق االنترنت 

واالنترنت لخدمة  إضافة إلى ذلك تبنت عدة قطاعات حكومية خدمة االتصال عن طريق الفيديو. ٢٠٠٥

 .(Video-Conferencing)رجال األعمال 
 



 
 

 ٥

مكن يوس ،طة جذب غير متوفرة في الكثير من البلدان المجاورةنقلما سبق يعتقد بان المشروع سيشكل 

 عمالءه للتوقيت وإرشاد بصفة مستمرة األسواق ته متابعمن خالل األردنية زيادة تنافسية المنتجات من

 .المالئم للشراء وغيره
 

رية إضافة لما تقدم فان المشروع سيوفر عدد من فرص العمل الجديدة وسيكون بمناسبة فرصة استثما

  .جيدة للقطاع الخاص
   

  الموقع العام للمشروع٣-٢
 

  اإللكترونية تشكل أحد ركائز التجارةهانظراً ألنشركة المناسباً لمقر موقعاً الغربية عمان  مناطق تعتبر

  .)(ISP Providersسهولة االتصال مع مزودي خدمة االنترنت ولما توفره من البنية التحتية 

 

 

         

 المشروع من السوق والطاقة المقترحةحصة  ١-٣
 

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

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

تكلفة المبيعات مع تركيز أكبر على  ألسواق عن طريق خفض الالزمة الختراق المزيد من ااألدواتتوفير 

 والتي ال بد  التي سيقدمها المشروعخدماتللمن المميزات الهامة . األردنيةالمزايا المقارنة للمنتجات 

 :  من االنتباه لها ومراعاتها ما يلي

 السوقدراسة. ٣



 
 

 ٦

 
 

مدخالت ، بضائع للمتاجرةمميزات خدمات  الوصف

 مواد خام، انتاج
Description 

 Features  ميكانيكية للبحث الذاتيإضافة إمكانية اإلضافيةالمزايا 

 Reliability  تحقق الخدمة توفيراً مادياً لطالبيهانا األداء المنشود 

 Durability  االستمرار باالستفادة من نفس الموردإمكانية الديمومة 

 Serviceability ا تعديل الطلبات بعد اعتمادهإمكانيةسهولة التعديل، التحديث 

  Customization موافقة نتيجة البحث لطلب العميل مالئمة الخدمة للعميل 

 User Friendly  الطلب والدفع االلكترونيإمكانية سهولة استعمال الموقع

  Guarantees  تضمن الشركة جزئياً طرفي التوريدأن الضمانات والكفاالت 

 Product Range نفس المنتجتعدد المصادر ل تعدد مجال االختيار

 Delivery Lead Time ال بد من تناسب فترة التوريد مع المعتاد عليه معقولية فترة االنتظار 

 Dependable Delivery معتمدالضرورة االلتزام بالتوريد  الخدمة في موعدها

  After Sales Service  الموادإرجاع من ناحية أو الكترونيا إماتوفيرها  خدمات ما بعد البيع 

 Hazards & Hygiene بطاقات االعتمادات وأرقامحماية البيانات المالية  أمان االستعمال 

  Co-Dependence تسهيل عمليات الشحن ، الجمارك والتوريداألعتمادية على منتجات أخرى 

  Price Sensitivity تشكل  الخدمة بمجموعها بديال للطلب المباشرأن الحساسية السعرية 

 أن إحصائيات حجم إال ،أن التنبؤات على المدى القصير والبعيد للسوق قد تكون صعبةمن رغم وعلى ال

  حجم السوقالستنتاجمفيدة  المؤسسات حسب فئات العمالة والقطاع إعدادن مالسوق التقريبية 

 

 لحجم األوليبين العدد الجداول التالية ت. ات حيث تختلف رغبة كل قطاع منها في شراء الخدم. المتوقع

 والتي قد ، الشركات التجاريةإلى إضافة والتعدين واإلنشاءالصناعية  االستخدام المحتمل للشركات

تم ترتيب الجداول حسب تسلسل خدمات . تستخدم معلومات شركة وساطة عروض جملة على االنترنت

 :كما يلي)  مواد خام،نتاجامدخالت ، بضائع للمتاجرة(المشروع 

 

 

 

 



 
 

 ٧

 

حجم الشركات المؤسسات حسب 

 ٢٠٠٠أعداد الموظفين لعام 

 إعداد

 المؤسسات

معدل 

الموظفين 

 للمؤسسة

العمالة 

 اإلجمالية

نسبة 

االستخدام 

 المفترضة

حجم السوق 

المحتمل حسب 

 الفئة والقطاع

 ٣٫١٩٦ %٥ ١٣٣٩٠٢ ٢ ٦٣٫٩١١  موظفين١٠أقل من 

 ٧ %٥ ٢١٩٨ ١٥ ١٤٨  موظف٢٠- ١٠

 ٣ %٧,٥ ١١٧٠ ٣٤ ٣٤ موظف٥٠ من  وأقل٢٠أكثر من 

 ٢ %١٠ ٣٦٠٢ ٢١٢ ١٧ فأكثر موظف ٥٠

 ٣٫٢٠٨  )خدمة بضائع للمتاجرة ( التجاريةللمؤسساتاالستخدام المحتمل 

 

حجم المؤسسات الصناعية حسب 

 ٢٠٠٠أعداد الموظفين لعام 

 أعداد

 المؤسسات

معدل 

الموظفين 

 للمؤسسة

العمالة 

 اإلجمالية

نسبة 

االستخدام 

 ترضةالمف

حجم السوق 

المحتمل حسب 

 الفئة والقطاع

 ١٫٤٢٥ %٧٫٥ ٥٦٫٢٤٩ ٣ ١٩٫٠٠٦  موظفين١٠أقل من 

%١٠ ١٦٫٩٤٤ ١٤ ١٫١٦٩  موظف٢٠- ١٠  ١١٧ 

%١٥ ٢٠٫١٧٠ ٣٠ ٦٧٧ موظف٥٠ وأقل من ٢٠أكثر من   ١٠٢ 

%٢٠ ٨٦٫٥٢٢ ٣١٢ ٢٧٧  موظف فأكثر٥٠  ٥٥ 

 ١٫٦٩٩  ) مصنعةالت انتاجخدمة مدخ( الصناعية للمؤسساتاالستخدام المحتمل 
 

حجم المؤسسات الصناعية حسب 

 ٢٠٠٠أعداد الموظفين لعام 

 أعداد

 المؤسسات

معدل 

الموظفين 

 للمؤسسة

العمالة 

 اإلجمالية

نسبة 

االستخدام 

 المفترضة

حجم السوق 

المحتمل حسب 

 الفئة والقطاع

 ١٫٤٢٥ %٧٫٥ ٥٦٢٤٩ ٣ ١٩٠٠٦  موظفين١٠أقل من 

%١٠ ١٦٩٤٤ ١٤ ١١٦٩  موظف٢٠- ١٠  ١١٧ 

%١٥ ٢٠١٧٠ ٣٠ ٦٧٧  موظف٥٠ وأقل من ٢٠أكثر من   ١٠٢ 

%٢٠ ٨٦٥٢٢ ٣١٢ ٢٧٧  موظف فأكثر٥٠  ٥٥ 

 ١٫٦٩٩ )خدمات مواد أولية (االستخدام المحتمل للشرآات الصناعية 
 



 
 

 ٨

 للبضائع حجم السوق الكلي الستنتاجالسابقة مفيدة القطاعات المختلفة  حجم سوق وبالتالي فان تقديرات

وعلى النحو  للمواد الخام حيث تختلف رغبة كل قطاع منها في شراءها واإلنتاج لمدخالت للمتاجرة و

 :التالي 
 

 

لسنة تصنيف المؤسسات 

٢٠٠٠ 

 القطاعحجم سوق 

 المحتمل 

توقع االستخدام 

 بالقطاع
 عدد المستخدمون 

 المتوقعون بالقطاع

 ٨٠٢ %٢٥ ٣٫٢٠٨بضائع للمتاجرة/ التجارية 

 ٨٥٠ %٥٠ ١٫٦٩٩مدخالت انتاج/ اعيةالصن
 ٨٥٠ %٥٠ ١٫٦٩٩مواد خام/ الصناعية 

 ٢,٥٠٢ السوق الكلي المحتمل للمشروع
 

لبناء قاعدة البيانات وسيكون جل اهتمامه التعريف   بتركيز جهودهالمشروع في المرحلة األولىقوم يس

ي إيصال رسالته الخدمية  فالمشروعشرع يباسمه واكتساب سمعة جيدة في السوق المحلي حيث س

 المشروع سيتمكن من أنوقد افترض . والتسويقية للعمالء المحتملين للفوز بحصة جيدة من السوق

 ٢٠٠ مشترك لخدمة مدخالت اإلنتاج و ١٥٠و  بضائع للمتاجرة لخدمة مشترك ٥٠٠ استقطاب حوالي

سبة زيادة في أعداد المشتركين ، كما افترض نمشترك لخدمة المواد الخام وذلك للسنة األولى للتشغيل

 وعليه يبين الجدول التالي أعداد الخدمات المتوقع تقديمها خالل السنوات الخمسة .سنويا % ٥بواقع 

 :القادمة 
 

 أعداد العمالء  المحتملين التراكمي 

 السنة الخامسةالسنة الرابعة السنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة االولى الخدمة

 ٦٠٨ ٥٧٩ ٥٥١ ٥٢٥ ٥٠٠ جرةبضائع للمتا
 ١٨٢ ١٧٤ ١٦٥ ١٥٨ ١٥٠ مدخالت انتاج

 ٢٤٣ ٢٣٢ ٢٢١ ٢١٠ ٢٠٠ مواد خام
 

 
 
 



 
 

 ٩

  المنافسة والتسويق٢-٣
 

يزها على نها غير كافية من حيث تركأ الخدمة المقدمة حالياً في بعض المشاريع المشابهة إما إن نوع

 .اإلقليمي أوها على السوق المحلي ار مصادرأو غير مالئمة من حيث اقتص قطاع معين وشريحة معينة

 . حيث يشكل تغييرا في أسلوب تقديم الخدمة من حيث شموليتها وتميزها للمشروعلهذا تأتي الحاجة 
 
 

يتوقع أن يشكل عمالء الخدمة خليطاً اقتصادياً واسعاً أغلبهم ممن سيستخدم الخدمة ألول مرة وبذلك ال 

يتوقع خالل سنوات وجيزة أن تتطور خدمات إذ . م بتنمية والء العمالءاالهتما إلدارة المشروع من بد 

 لذلك من األهمية بمكان االهتمام بهذه ،خيارات أخرى المشروعمشابهه محلياً وبالتالي سيصبح لعمالء 

  .الناحية عند بدء المشروع
 

  المتوقعة واإليرادات البيعأسعار ٣-٣
 

ة عن طريق توفير يتلفة والعمالء المحتملين على زيادة التنافسيفضل إبراز هدف مساعدة القطاعات المخ

 اكتساب موقع الشركة االلكتروني أن، كما  زمنية أو كمية أوعروض تجارية تشكل فرصة سعرية 

زيادة اإليرادات وبالتالي نجاح  سيجذب إليه زواراً كثيرين يساهمون في ةإقليمي ولسمعة أردنية 

  .المشروع 
 

 في دول أخرى إضـافة إلـى        شابهة م لخدمات الخدمة باالعتماد على أسعار السوق       بيعر  تم تقدير أسعا  

توقع العمالء المحتملين من حيث السعر المناسب للشراء لكن من الممكن أن تـزداد األسـعار لـبعض                  

 دينار لالشـتراك    ١٣٠ بـ   بضائع للمتاجرة يقترح أن يتم تسعير خدمة      .   والمستقبلية الخدمات الخاصة 

 .  السنوي لخدمتي مدخالت اإلنتاج والمواد الخاملالشتراك دينار ٤٥ و ويالسن
 



 
 

 ١٠

 -:يبين الجدول التالي اإليرادات المتوقعة للمشروع للسنوات الخمسة القادمة
 

 )دينار( اإليراد السنوي للخدمات 

 السنة الخامسةالسنة الرابعة السنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة االولى الخدمة

 ٧٩,٠٤٠ ٧٥,٢٧٠ ٧١,٦٣٠ ٦٨,٢٥٠ ٦٥,٠٠٠ ع للمتاجرةبضائ

 ٨,١٩٠ ٧,٨٣٠ ٧,٤٢٥ ٧,١١٠ ٦,٧٥٠ مدخالت انتاج

 ١٠,٩٣٥ ١٠,٤٤٠ ٩,٩٤٥ ٩,٤٥٠ ٩,٠٠٠ مواد خام

 ٩٨,١٦٥ ٩٣,٥٤٠ ٨٩,٠٠٠ ٨٤,٨١٠ ٨٠,٧٥٠ المجموع
 

 

 

 

 

 الموقع والبناء ١-٤
 

ن ، حيث تتواجد معظم الشركات العاملة يقترح إقامة المشروع في العاصمة عمان وبالتحديد غرب عما

في قطاع أجهزة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات ، على أن يقام ضمن إحدى المجمعات التجارية التي 

 .توفر كافة الخدمات

 

كما تم .  دينار٤,٨٠٠ تقدر أجرته السنوية ب ٢ م١٠٠قدرت احتياجات المشروع من األبنية ب 

وذلك بما يتناسب واالستخدام بكلفة تصل ) ديكورات/قواطع( التعديالت افتراض احتياج البناء إلى بعض

 .  دينار١,٥٠٠إلى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة الفنية. ٤



 
 

 ١١

 التشغيل  وبرامجواألثاثنموذج الخدمة وكلفة األجهزة  ٢-٤
 

يقترح على المشروع وعلى شبكة الويب استخدام مجموعة نماذج الكترونية تتناسب واحتياجاته وهي 

بخليط من نشاطات التجارة القديمة والجديدة بدون فواصل واضحة (B-Web Models)  ألنموذج 

يتم تصنيف هذة النماذج .  أخرىأحياناأحيانا أو بنماذج متداخلة من أنظمة األنشطة على شبكة الويب 

 قائمة مفصلة لنماذج أنظمة ٢يقدم الملحق . بالتركيز على عدد محدود من الكفاءات إليجاد قيمة معينة

 .  كترونيةالتجارة اإلل
 

أن تتبنى مزيجاً من  وساطة عروض جملة على االنترنتمن نماذج التجارة االلكترونية المتعددة يقترح ل

نموذج  وبضائع للمتاجرة لخدمة )Transaction Intermediary(نموذج الوساطة  العمل منها أنظمة

يم سلسة التزويد نموذج تنظ ومدخالت انتاج لخدمة )Infomediary Model(وساطة المعلومات 

)Supply Chain Model( حسب الوصف التفصيلي التاليمواد خام لخدمة :- 
 

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

لبات يقوم بكل العمليات الالزمة من البحث عن البضائع إلى المقارنة بين البضائع المختلفة واستقبال ط

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

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

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

 .(homeadivsor.com)ا النموذج موقع شركة من األمثلة على هذ
 

 يستخدم االنترنت لجعل التبادل بين أطراف (Supply Chain Model) نموذج تنظيم سلسة التزويد

من األمثلة على هذا النموذج موقع شركة . العالقة في السلسة أكثر فعالية وتنظيماً

(mckeeson.com) .أن يقوم بإعادة قولبةجيمكن لهذا النموذ  (Reconfiguration) عمليات 

 على األمثلةمن . الشركة مستقبالً بحيث يتم االستغناء عن القنوات التقليدية من بيع وتوزيع وخدمات

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

 

 

 

 

 



 
 

 ١٢

 -:تهايبين الجدول التالي أجهزة الحاسوب واألثاث والتجهيزات المكتبية وكلف

 دينار / التكلفة العدد.)أ.د(تكلفة الوحدة أجهزة الحاسوب
 ٧٫٢٠٠ ٩ ٨٠٠ (PC’s)أجهزة حاسوب 

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

 ٢٥٠٠ ١ مقطوع  (Network)تمديدات كهربائية خاصة 

 ١٠٫٥٠٠ )دينار( المجموع 
 دينار / التكلفة العدد.)أ.د(تكلفة الوحدة  ألجهزة المكتبية وااألثاث

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

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

 ٥٫٠٠٠ - مقطوع األثاث المكتبي 
 ١٫٥٠٠ ١ مقطوع  وأخرىآرمة

 ١٠٫٠٥٠ المجموع
 

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

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

 . سنوات وتعتبر في التحليل المالي ضمن االصول٣هالك البرمجيات خالل يتم است. البرامج واالختبار

 التكلفةالعدد البرنامج للرخصة  تكلفة الشركة البرنامج

 ١٫٠٣٥ ٩ )للمستخدم (١١٥ مايكروسوفت(Windows XP) برنامج ويندوز
 ٢٫٧٠٠ ٩ )للمستخدم (٣٠٠ مايكروسوفت( Office XP)برنامج أوفيس 
 ٥٠٠ ٤ ) عمالء٥/خادم (٥٠٠ مايكروسوفت(٢٠٠٠ Server)يندوزبرنامج خادم و

 ٩٠٠ ١)للخادم (٩٠٠ مايكروسوفتSQL-Serverبرنامج خادم بيانات
 ١٫٣٠٠ ١  للنظام١,٣٠٠ Verisign (P. Gateway)برنامج استقبال الدفعات 
 ١٫٠٠٠ ١  للنظام١,٠٠٠ مايكروسوفتISAبرنامج حماية النظام

 ٨٫٤٣٥ )ردينا(المجموع 



 
 

 ١٣

  القوى العاملة واألجور السنوية٣-٤

  -: يبين الجدول التالي الجهاز اإلداري والفني الالزم للمشروع ورواتبهم الشهرية والسنوية 
 

اإلجمالي السنويالراتب الشهريالعدد تكاليف اإلدارة 

 ١٢٫٠٠٠ ١,٠٠٠ ١ مالك المشروع/ مدير
 ٣٫٠٠٠ ٢٥٠ ١ مالي/ إداري 

 ٢٫٤٠٠ ٢٠٠ ١ ستقبالسكرتيرة وا

اإلجمالي السنويالراتب الشهريالعدد الخدمة/ تكاليف موظفو التشغيل 

 ٩٫٦٠٠ ٨٠٠ ١ مدير العمليات المعلوماتية والبرمجة
 ٤٫٨٠٠ ٤٠٠ ١ فني صيانة أجهزة وشبكات

 ٧٫٢٠٠ ٦٠٠ ١ مدير أبحاث وتطوير/ مستشار معلوماتية 
 ٦٫٠٠٠ ٢٥٠ ٢ إدخال بيانات وتحديث

اإلجمالي السنويالراتب الشهريالعدد اليف موظفو المبيعات والتسويقتك

 ٣٫٦٠٠ ٣٠٠ ١ مدير تسويق ومبيعات
 

 دينار شاملة حصة المؤسسة من الضمان ٥٣٫٩٤٦وبذلك يكون إجمالي األجور للسنة األولى 

 .االجتماعي
 

 .الضرورية جمع البيانات األولية والتدريب والخدمات  ٤-٤
 

 لبناء قاعدة المعلومات عن الشركات وقواعد البيانات العالمية  أولية وع عملية جمع بياناتيتطلب المشر

سيتم االعتماد على موظفي الشركة حيث تطوير موقع االنترنت ونموذج الخدمة للشركة وكذلك . للتجارة

 دينار سنويا ١٥٠٠كما تم تقدير تكاليف تحديث برامج الحاسوب وحقوق االستخدام بمبلغ   ،بذلكللقيام 

أما الخدمات الضرورية تم تحميلها على بند المواد االوليه في بيان األرباح والخسائر من هذا التقرير 

 . دينار سنويا٦٠٠من ماء وكهرباء فتقدر بمبلغ 
 

 

 

 

 

 



 
 

 ١٤

 

  والرديفةالمشابهة مواقع اإلنترنت ٥-٤
 

إلعطاء صورة أوضح أو التعلم منها و معها لالتصالتم اختيار مواقع شركات وهيئات االنترنت التالية 

 :لعمل وخدمات الشركة المقترحة كما يلي
 

 Web Site وصف موقع االنترنت

 www.Amazon.com  أخرىوأشياءالموقع الرئيسي لتسوق الكتب 

 www.ameinfo.com  شركة مساهمة عربية١٠٠اكبر 

  www.ansi.org  للمنتجات والتكنولوجيااألمريكيةالمواصفات 

 www.cdw.com  أخرىوأشياء لإللكترونياتموقع تسوق عالمي 

 www.chemconnect.com موقع التقاء البائعين والمشترين في قطاع الكيماويات

 www.commerce.net أيسوإتحاد الصناعات المعتمدة من هيئة 

 www.egain.com كترونيات مع نظام خدمة العمالءااللموقع عالمي رئيسي لتسوق 

 www.emailmarketingnews.com إعالن وتسويق من خالل الرسائل االلكترونية

 www.global-entrepreneurs.com أفكار تسويقية وخدمات على االنترنت

 www.etetra.com موقع يستفيد من امكانات االتصاالت الصوتية على االنترنت

 www.expedia.com  وحجوزات الفنادقأجورموقع للمزايدة والمناقصة على 

 www.ft.com تحليل اتجاهات الصناعة المختصرة

 www.iprocure.com  الغيار على االنترنتموقع تسوق لماليين قطع

  www.iso.com أيسوموقع منظمة المواصفات العالمية 

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

 www.mro.com موقع تبادل المعدات الصناعية

 www.netbytel.com موقع عالمي للمبيعات عن طريق استقبال المكالمات

 www.netmar.com موقع يسوق مواقع االنترنت

  www.rbauctions.com موقع بيع المعدات الصناعية المستعملة باالنترنت

 www.ubid.com  المستعملة والمعاد تجديدهااألجهزةموقع مزايدات على 

 www.verisign.com ترونيات وبرامج الكمبيوتر ومتعلقاتهاموقع عالمي لبيع االلك

 www.netpets.com موقع تسويق مستلزمات الحيوانات على االنترنت

 www.itex.net موقع للتبادل السلعي
 

 



 
 

 ١٥

 

  الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع٦-٤
 

يمكن أن يبدأ المشروع و .وقتا طويال للتنفيذ مشروع تجارياً بالدرجة األولى وبالتالي ال يتطلب اليعتبر 

 . ومقره الدائم وعقد االتفاقات مع الموردين  (Web Site) حال تجهيز موقع الشركة االلكتروني 
 

  :أشهر ويبين الجدول التالي مراحل التنفيذ ٤إقامته إلى يحتاج المشروع المنوي 
  

لفترةا ١ ٢ ٣ ٤ لوصفا  

  *** تسجيل الشركة، استئجار المكتب وتجهيزة ١

التوظيف وشراء األجهزة وبرامج الحاسوب ٢  *** *** 
والموقع وجمع البياناتالخدمةتطوير نموذج ٢  *** ***

االختبار االبتدائي للمنتجات والخدمات واإلطالق ١   ***
 

 

 

 

 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١-٥
 

 دينار /لفة التكالبند
 ١٫٥٠٠ )قواطع/ ديكورات (تعديالت البناء 

 ١٠٫٥٠٠ أجهزة الحاسوب وتوابعها
 ٨٫٤٣٥ برامج تشغيل

 ١٠٫٠٥٠ أثاث وأجهزة مكتبية
 ٥٠٠ تأمينات مستردة 

 ٣٠٫٩٨٥ )ينارد(المجموع
 

 

 

 

 

 

الدراسة المالية. ٥



 
 

 ١٦

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٢-٥
 

وساطة عروض جملة على تم احتساب مصاريف التأسيس باعتبار رسوم رخصة المهن وتسجيل شركة 

 دينار وبذلك يكون ١٠٠٠ دينار إضافة إلى الدراسات و مصاريف متفرقة ٢٠٠ حوالي االنترنت

 . دينار١,٢٠٠المجموع 

 ال العامل رأس الم٣-٥
 ٥,٨٩٨الدورة اإلنتاجية للمشروع مدتها شهر واحد وقد بلغ  راس المال العامل باعتبار احتسابتم 

 .دينار 

 تكاليف التشغيل السنوية ٤-٥

 البند دينار/ التكلفة 

 أوليةمواد /تحديث برامج الحاسوب وحقوق االستخدام ١٫٥٠٠
رواتب وأجور ٥٣٫٩٤٦

الضروريةلخدماتا ٦٠٠

 إيجارات ٤٫٨٠٠
 مصاريف تسويق ٤٫٠٣٧
 تشغيلية اخرىمصاريف ٥٫٨٩٧
المجموع ٧٠٫٧٨٠

 

  مشروعال تكاليفملخص  ٥-٥
 
 

 دينار/ التكلفة البند

 ٣٠٫٩٨٥ الموجودات الثابتة
 ١٫٢٠٠ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 ٥٫٨٩٨ رأس المال العامل 
 ٣٨٫٠٨٣ المجموع

 

 

 



 
 

 ١٧

  يل التمووسائل ٦-٥
 

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

من % ٥٣ دينار ويمثل ٢٠,٠٠٠ تبلغ قيمة هذا القرض .لمشروعلالتكاليف االستثمارية لألصول الثابتة 

عدل فائدة  يسدد القرض على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبم. إجمالي تكاليف المشروع

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

 . سماح
 

  األسس والفرضيات المالية٧ -٥
 

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

 .يات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج ستكون نقديةتم افتراض أن مبيعات ومشتر

 .تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة لإليرادات

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

 .%٢٥بواقع احتسبت ضريبة الدخل 

 %.١٢الحالية بمعدل خصم قدره تم احتساب صافي القيمة 

 
 

  االقتصادية والمالية للمشروع ملخص المؤشرات  ٨-٥
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 



 
 

 ١٨

 دينار في السنة األولى للتشغيل و ٨٧٠يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين  -

 . دينار في السنة الخامسة٥,٩٩٣

 موظفين تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها ٩سيوفر المشروع فرص عمل ل  -

 ٦٥,٥٧١ دينار في السنة األولى ترتفع ٥٣,٩٤٦مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي 

 .دينار في السنة الخامسة

في السنة الخامسة % ٣٣,١لسنة األولى و في ا% ٢,٥تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين  -

 %.٣٣,١و % ٤,٨للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

 . دينار٢٢,١٦٧ NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية  للمشروع   -

 %٢٩,٨يبلغ معدل العائد الداخلي  -

 ١,٦تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

  سنوات ٣ترة االسترداد للمشروع بلغت ف -

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

 .وينبغي مراعاة ذلك % ١٠تكاليف التشغيل بنسب تتراوح بين 
 

 
 
 
 
 

 

 حساب األرباح والخسائر  .١

 التدفق النقدي  .٢

 الميزانية العمومية  .٣

  المالية عاييرملخص االستنتاجات والم .٤

لمالحق الماليةا .٦



وساطة عروض مجلة على االنترنتالرموز املستخدمة يف  - ١ملحق رقم   
 

 ١

 الوصف الرمز
ICT  ألمعلوماتية والتكنولوجيا واالتصاالت 
INT@J جمعية المعلوماتية والتكنولوجيا األردنية 
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 الشرآة الداخلية االلكترونية 
Dot Com's  تعبير يستخدم لشرآات االنترنت 
ISP  مزودي خدمة االنترنت 
IP Address نظام عنونة االنترنت واالتصال بين الشبكات 
Router  نترنتمحول البيانات من الشبكة الداخلية لشبكة اال 
LAN شبكة الشرآة الداخلية 
WAN  شبكة العالم الخارجي 
Modem  جهاز تحويل إشارة االنالوج إلى ديجتال لالتصال باالنترنت 
Hub/ Switch  جهاز يقوم بتحويل وتقوية اإلشارة بالشبكة 
Load Balancer   لزائري موقع الشرآة ( موزع أحمال( 
SDL  آيلوبايت بالثانية مع عناوين ثابتة٥١٢خط انترنت متماثل بقدرة  
ADSL  آيلوبايت بالثانية بدون عناوين ثابتة٥١٢/١٢٨خط انترنت غير متماثل  
E١ (T١)   ميغا بايت بالثانية مع عناوين ثابتة٢خط انترنت بقدرة  
Payment 
Gateway  برنامج يستخدم آبوابة الستقبال الدفع االلكتروني 

ISA  اية ألعمال االنترنتتطبيق برنامج حم 
FW حائط ناري يستخدم لمنع التسلل غير المرغوب به لموقع الشرآة 
Client / Server تعبير اصطالحي يستخدم فيه العميل لتمثيل طالب الخدمة والخادم لتلبية الخدمة 
SQL Server  خادم لغة البحث التسلسلي 
OS وآس، نوفلنظام التشغيل الحاسوب مثل برنامج النوافذ، لين 
Open Sources برامج مجانية متوفرة عن طريق االنترنت توصف بالمصادر المفتوحة 
RAM ذاآرة 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  آرت الستقبال إشارة الديجيتال بالحاسوب 
Hard Disk  اسطوانة تخزين المعلومات في الحاسوب 
Multi Media  تعبير يستخدم لوصف القدرة الصوتية والمرئية للحاسوب 
VC االتصال والمؤتمرات عبر آاميرة الفيديو المتصلة باالنترنت 
DB قاعدة بيانات 
ERP  ام إدارة مصادر الشرآةبرنامج نظ 
CRM  برنامج نظام إدارة العمالء 
JIT  توريد مدخالت اإلنتاج عند بدء تصنيعها أو قبل فترة وجيزة 

 



  التجارة اإللكترونيةأنظمة مناذج - ٢ملحق رقم 

 ٢

هذا النموذج يقوم بكل العمليات الالزمة .  يستخدم االنترنت لعمليات الشراء(Transaction Intermediary)منوذج الوساطة 
 )من األمثلة على هذا النموذج موقع شركة أي باي . قارنة بني البضائع املختلفة واستقبال طلبات الشراءمن البحث عن البضائع إىل امل

ebay.com.) . 
 

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

 
 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)قع شركة من األمثلة على هذا النموذج مو. وتنظيماً
(Reconfiguration)على األمثلةمن .  عمليات الشركة مستقبالً حبيث يتم االستغناء عن القنوات التقليدية من بيع وتوزيع وخدمات 

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

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

تقوم الشركة تلك بعمليات إضافية على األجزاء اليت يتم توريدها .  واليت تقوم به الشركة اليت ستقدم املنتج للمستهلكهغريوموعد التوريد و
 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). 
 يتعامل مع تبادالت معقدة بني البائعني واملشترين مبا يف ذلك املالئمة (Market Place Model)منوذج السوق االلكتروين التباديل 

دة من األمهية مبكان هلذا النموذج أن يتم حتديث األسعار بصفة دورية من خالل قاع.  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 
من األمثلة على هذا النموذج موقع شركة هوم ادفايزر . ملعلومات عن منتج أو خدمة يرغبون بشرائهاالنموذج للعمالء بتجميع ا

(homeadivsor.com). 
 

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

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

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

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

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

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

 .وغريها رغم أن عملية الشراء تتم من خالل الشركات ألعضوه وليس موقع االحتاد
 



االتصاالت أنظمة تطور التكنولوجيا و– ٣ملحق رقم   

 ٣

الشركات العاملة في مجال االتصاالت الخلوية سيركز أكثر مـن اآلن فصـاعداً علـى تـوفير                 التنافس بين   

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

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

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

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

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

 .القليلة القادمة
 

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

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

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

كذلك بدأ ظهور هواتف خلوية متخصصة باالحتياجات المختلفة فعلى سبيل المثال هناك هواتـف              . النصوص

خاصة للموسيقى، وأخرى للتصوير وتسجيل الفيديو بكاميرات دوارة وثالثة لأللعاب والواقـع االفتراضـي              

 خاصة بالتفاعل مع اآلخرين في الندوات والمؤتمرات والتقاط مذكرات صوتية أو نصوص أو صورة               واخرى

 . وإرسالها بالبريد االلكتروني
 

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

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

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

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

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

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

 .صور خلفية ورسومات ونغمات بحيث يمكن معها لصاحب الهاتف شخصنة هاتفه بدرجة عالية
 

 ١Gع السابق فإن أول تقنية استعملت في شبكات الهواتف النقالة والتـي عرفـت بالجيـل األول                  مقارنة م 

 اعتمـد علـى نظـام       ٢Gفي حين ان الجيل الثاني         ) Analog( اعتمدت على نظام االتصاالت المتناظرة      

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

توفر هذه التقنيـة    . 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                  

األلعاب وتصفح االنترنت بسرعة فائقة وهناك      وإرسال الرسائل االلكترونية ومشاهدة وإرسال صور الفيديو و       

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

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

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

 . ايت في الثانية ولكن بسرعة اقل مما توفره تكنولوجيا الجيل الثالثبكيلو

 



االتصاالت أنظمة تطور التكنولوجيا و– ٣ملحق رقم   

 ٤

 تتميز  Wi-Fiال بد من اإلشارة هنا إلى التكنولوجيا الحديثة التي تم تطويرها مؤخرا والتي تسمى واي فاي                 

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

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

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

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

 ". الساخنة
 

 شبكة اتصال لها مجال تغطيـة اشـمل،          للهواتف النقالة، لتوفر   ٤Gمن هنا جاءت تكنولوجيا الجيل الرابع       

   Wi-Fiوتسمح بالدخول إلى شبكة االنترنت بسرعة كبيرة، لذا فهي تعتبر منافسة لتكنولوجيا الواي فـاي 

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

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

 . DSLالمناطق التي ال يتوفر فيها الكابالت وخدمة خط المشترك الرقمي 



  التجارة اإللكترونية جهود األردن يف– ٤م ملحق رق

 ٥

 

 مـن   ٣٠-٢٨اختتم مؤتمر األعمال االلكترونية في العالم العربي مؤتمره الذي انعقد في الفترة الواقعة من               

خرج المـؤتمر الـذي     .  باالردن ية االقتصاد والعلوم اإلدارية بجامعة الزيتونة     في كل  ٢٠٠٣لعام  شهر تموز   

 باحثاً متخصصاً من الدول العربية واألجنبية ويمثلون عدداً من الجامعات والبنـوك             ٧٠شارك فيه أكثر من     

 ومنظمات األعمال الحكومية والخاصة بحزم من التوصيات والمقترحات أبرزها التأكيـد إلـى أهميـة دور               

تكنولوجيا المعلومات على خلق استثمارات جديدة تعتمد على الكوادر البشرية العربية للـدخول إلـى عـالم     

. األعمال االلكترونية لزيادة حجم التعامل بالتجارة االلكترونية لما لها من قيمة مضافة لالقتصاديات العربيـة    

ونية المناسبة لبيئـة األعمـال االلكترونيـة        شدد المؤتمر على أهمية اإلسراع لخلق البيئة التشريعية والقان        

واالستفادة من التقنيات الحديثة والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لتدعيم التعاون بين المصـارف العربيـة                

 . وإنشاء مواقع للتجارة االلكترونية

 

لملـك عبداللـة    ان اإلقبال على استخدام التقنيات في المملكة يسير بخطى سريعة خاصة بعد إطالق جاللة ا              

مراكز تكنولوجيا المعلومات وخدمة المجتمع المحلـي       " الثاني المرحلة الثانية من مشروع محطات المعرفة        

كجزء من مبادرة شاملة لرفع سوية األفراد معرفياً عن طريـق تـوفير             ) ٢٠٠٣/تموز( هذا الشهر   " سابقاً

جاءت هذة المراكـز    . مجال االتصال والتكنولوجيا  المتطلبات التعليمية والتدريبية لألفراد بمختلف فئاتهم في        

 والتي تمت عبر استالم صندوق الملـك عبـد اهللا الثـاني             ٢٠٠٠استجابة لمبادرة جاللة الملك نهاية عام       

 .للتنمية للمشروع بهدف توفير المتطلبات والمصادر الالزمة لتطويره وضمان استمراريته
 

بحلـول  ) ١٠٠(ث مراحل مستقبلية مقدرة بثالث سنوات إنشـاء       شملت المرحلة األولى للبرنامج من بين ثال      

 ٢٥تم تدريب أكثـر مـن       . مركزاً منها في مختلف مناطق المملكة     ) ٧٥( تم االنتهاء من     ٢٠٠٣نهاية عام   

ألف متدرب في هذه المراكز لمنحهم فرصة استخدام أدوات تقنية من خالل تلقيهم لدورات علـى مهـارات                  

ان ما يميز مشروع محطات المعرفة يكمن في أنها تعمل وتدار بأشـراف مـن               . استخدام أجهزة الحاسوب  

 .األفراد أنفسهم ويتم إنشاؤها في نوادي الشباب والمؤسسات الخيرية
 

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

د ان تم اختيار وتدريب عدد من الشباب األردني في مجال التكنولوجيـا             بع) من اصل مائة  (مدرباً  ) ٧٠(إلى  

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

 . مناطق أخرى مستهدفة في غضون الثالث سنوات المقبلة
 

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

في أكثر من سبعين دولة بهدف توفير المتطلبات لصقل مهارة األفراد معرفياً وتطوير وتعزيز وتفعيـل دور                 

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

مدرباً من الشباب والشابات األردني ومن ثم تـأمينهم    ) ٥٥٠(لة إلى تأهيل    األردن خالل الثالث سنوات المقب    

للعمل في مؤسسات محلية مثل محطات المعرفة والمدارس واألعمال متوسطة وصغيرة الحجم لفترة تتراوح              

 .ألف مواطن) ٢٠(من أربعة إلى ستة اشهر لتدريب نحو 



  التجارة اإللكترونية جهود األردن يف– ٤م ملحق رق

 ٦

ألردن وينفذه معهد الملكة زين الشـرف التنمـوي،         تعمل وزارة االتصاالت التي تشرف على برنامج شبكة ا        

مركز األميرة بسمة للشباب على ان يكون برنامج الشبكة نموذجاً للبرامج التنموية التي تعمل على تفعيـل                 

قام برنامج دعـم وتطـوير بيئـة        . دور الشباب واستغالل طاقاتهم ومهاراتهم في تنفيذ المشاريع التنموية        

بتمويل السنة األولى فيما يقوم معهد الملكة زين بالعمل علـى تـوفير التمويـل               " رأمي" األعمال في األردن    

 .الالزم للعامين المقبلين
 

باختصار ان هدف محطات المعرفة وبرنامج شبكة األردن مساعد المواطنين على مساعدة أنفسـهم حيـث                

. قتصادي واالجتماعي المـأمول   يعمالن على خلق بيئة أساسها االعتماد على الذات وبالتالي تحقيق النمو اال           

توجه البرامج نشاطاتها إلى االستجابة الحتياجات المجتمعات المحلية المختلفة والمواطنين كافة بغض النظر             

عن أعمارهم وكيفية توظيف تقنيات االتصاالت والمعلومات في حياتهم اليومية مـن اجـل إقامـة المجـال             

زيز قدراتهم التقنية وإدارة األعمال بواسطة عـدد مـن البـرامج            الستخدام التقنيات الحديثة إضافة إلى لتع     

 . التدريبية
 

افتتاح أول مركز   ) ٢٠٠٣(ر أردني هذا العام     مبالمقابل وتمشيا مع جهود المملكة في هذا المجال باشر مستث         

ـ ). أعمر(  متخصص في تقديم الخدمات باللغة العربية في العالم تحت اسم (Call Center)اتصال  ز مراك

مراكـز االتصـال   . Frame Relayاالتصال هذة سيتم افتتاحها في اربد وعمان وسيتم ربطها عبر خدمة 

تعتبر من الحلول الصعبة والتي تحتاج لخادمات ذات كفاءة وجودة وتحمل وأداء ممتاز يضمن عدم تعطلهـا               

 واخـذ طلبـات الزبـائن       يقوم العاملون في مراكز االتصال باإلجابة ومحاولة حل المشاكل        . وانسياب العمل 

 . تعتبر من أقدم مراكز االتصال في المملكة) ١٢١(لصالح شركة وخدمات معينة، خدمة الدليل 
 

 رخصة لمجموعة من المستثمرين األردنيين      ٢٠٠٣ت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت في بداية عام         حكذلك من 

 والتي سوف تباشر فـي  Radio Trunkingوالسعوديين إلنشاء شبكة لهواتف االتصال المتنقل بالراديو 

 التي طورتها   IDENستعتمد هذه الشركة على تكنولوجيا أيدن       . ٢٠٠٤تقديم خدماتها التجارية في نيسان      

 ألف  ١٠٠كية، كما سيتم السماح للمشتركين في هذه الشبكة بعد ان يصل عددهم إلى              يشركة موتروال االمر  

إضافة مثل هذه الميزة إلى شبكات تعمل       . تف الثابتة والنقالة  مشترك إمكانية االتصال مع كافة مشتركي الهوا      

 سيعني ان المشتركون سيكونون بحاجة إلى استبدال أجهزتهم الحالية بأجهزة تلفونات جديدة             GSMبنظام  

 الحالي ونظام االتصال بالراديو حيث ان االتصال عن طريق تقنية الراديو            GSMتعمل بكال النظامين، نظام     

 .  وليس كإتصال صوتي تقليديPackets of Dataن البيانات يتم كحزمة م
 

 الحالية بتكاليف منخفضة نسـبياً      GSMبالمقابل استطاعت شركات الهاتف النقال في األردن تطوير شبكة          

هناك حاجة ماسـة    . MMS إضافة إلى خدمة الرسائل المتعددة الوسائط        GPRSلكي تستطيع تقديم خدمة     

 وبـاألخص باللغـة   Content Providersصصة في إعداد المحتوى المميز في األردن إلى شركات متخ

من السكان فنمو عدد مشتركي الهواتف      % ٥٠العربية والذي يجذب اهتمام الشباب الذين يشكلون أكثر من          

النقالة وزيادة الدخل المتولد من اإلعالنات ومن الخدمات اإلضافية المقدمة سوف تساهم في تعظيم أربـاح                

 .لهواتف النقالة في األردن خالل السنوات القليلة القادمةمشغلي ا

 



الموقع المقترح
اليرموك، وادي السير

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

80,75086,62590,95695,504100,279المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

1,5001,5751,6541,7361,823تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
30,63632,16833,77635,46537,238تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,5083,6833,8674,0604,263تكاليف المصنع التشغيلية

35,64437,42639,29741,26243,325مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
45,10749,19951,65954,24256,954الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

3,9964,1964,4064,6264,857رواتب موظفي التسويق
19,31420,28021,29422,35823,476رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

4,0384,2394,4514,6744,908مصاريف البيع والتسويق
600630662695729قرطاسية
4,8004,8004,8004,8004,800إيجارات

00000أيجار أرض
2,3902,5102,6352,7672,905مصاريف أخرى

35,13836,65438,24739,91941,675مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
6,5686,5686,5686,5686,568اإلستهالك لإلصول الثابتة

240240240240240إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

41,94643,46345,05646,72848,484مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
3,1615,7376,6047,5148,471الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,0001,6721,312916480الفائدة على القرض
1,1614,0645,2926,5997,991الربح قبل الضريبة

2901,0161,3231,6501,998الضريبة على األرباح
8703,0483,9694,9495,993األرباح الصافية

%85%86%87%88%93نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
78,67279,46981,63983,88686,210نقطة التعادل (بالدينار)

%86%88%90%92%97نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,50010.00150أألبنية
025.000منشآت أخرى
10,5005.002,100معدات وأجهزة

10,0506.671,507األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

8,4353.002,812أخرى
6,568المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,2005240المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
5,8985,8980رأس المال العامل المطلوب

38,08318,08320,000إجمالي تكلفة المشروع
%53%47%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
E-Procurementمشتريات جملة على االنترنت



الموقع المقترح
اليرموك، وادي السير

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
80,75086,62590,95695,504100,279المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
80,75086,62590,95695,504100,279المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
18,083حقوق الملكية

20,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

5,7739,30612,51115,35517,803الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
38,08386,52395,931103,467110,859118,083مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
30,985مجموع اإلستثمارات

12535,64437,42639,29741,26243,325التكاليف التشغيلية المباشرة
35,13836,65438,24739,91941,675إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,0001,6721,312916480الفائدة

1,200المصاريف التأسيسية  والخلو
2901,0161,3231,6501,998الضريبة

32,31073,07176,76880,17983,74787,478إجمالي التدفق النقدي الخارج
5,77313,45219,16223,28827,11330,605صافي 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

5,77310,17615,55919,32422,75225,809رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
08703,0483,9694,9495,993توزيعات األرباح

5,7739,30612,51115,35517,80319,815صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
E-Procurementمشتريات جملة على االنترنت



الموقع المقترح
اليرموك، وادي السير

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
5,7739,30612,51115,35517,80319,815النقد

00000المدينون
125125125125125125المخزون

5,8989,43112,63615,48017,92819,940إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,500المباني

10,500األجهزة والمعدات
10,050األثاث والمعدات المكتبية

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

8,435أخرى
30,98530,98530,98530,98530,98530,985إجمالي األصول الثابتة
6,56813,13719,70526,27432,842اإلستهالك التراآمي

1,857-30,98524,41717,84811,2804,711القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,2009607204802400القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
38,08334,80731,20427,24022,88018,083مجموع 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
18,08318,08318,08318,08318,08318,083رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

0000األرباج المجمعة
00000الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

18,08318,08318,08318,08318,08318,083مجموع حقوق الملكية
38,08334,80731,20427,24022,88018,083مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %33.1%21.6%14.6%9.8%2.5معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%33.1%27.4%21.9%16.9%4.8معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.63.23.63.70.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.90.70.50.30.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
E-Procurementمشتريات جملة على االنترنت



الموقع المقترح

اليرموك، وادي السير

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%38,0835تكاليف المشروع

%18,0835مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%20,00012القروض

%75%52.5القرض الى التكاليف %

%25%47.5مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

8703,0483,9694,9495,993صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%8.0%6.9%5.8%4.7%1.4الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%33.1%21.6%14.6%9.8%2.5معدل العائد على اإلستثمار %

%33.1%27.4%21.9%16.9%4.8معدل العائد على حقوق الملكية %

2.63.23.63.70.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.90.70.50.30.0الديون

78,67279,46981,63983,88686,210نقطة التعادل (بالدينار)

ثالثا : المعايير المالية وتحليل الحساسية :

الحالة المعيار المالي
االساسية

زيادة 
تكاليف 

المشروع 
10%

زيادة 
تكاليف 

المشروع 
20%

تخفيض 
سعر 

البيع %5

تخفيض 
سعر البيع 

10%

زيادة 
تكاليف 
التشغيل 
10%

زيادة 
تكاليف 
التشغيل 
20%

NPV 33,699-5,766-11,307-22,16718,83115,4945,430صافي القيمة الحالية

IRR 15.9-%7.3%2.4%16.5%23.0%26.2%29.8معدل العائد الداخلي%

B/C 1.61.51.31.10.70.90.1القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

81,975

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

16.3%

20.8%
2.6

0.5

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

3,766
5.4%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

E-Procurementمشتريات جملة على االنترنت

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف


