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

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

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

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

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

 .المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين 
 

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

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

 . اثنان وعشرون مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
 



 
 

 

 المحتويات  
    ملخص المشروع٠١

    المقدمة٠٢

 روعوصف المش 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

 المشروعأعمال تجهيز مقر  ١-٤ 

 التشغيل فة األجهزة واالثاث وبرامجنموذج الخدمة وكل ٢-٤ 

 القوى العاملة واألجور السنوية ٣-٤ 

 كلفة تحديث برامج الحاسوب ٤-٤ 

 الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٥-٤ 

    الدراسة المالية٠٥

 تكاليف التشغيل ١-٥ 

 كلفة الموجودات الثابتة ٢-٥ 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٣-٥ 

 المال العاملرأس  ٤-٥ 

 تكاليف المشروع ٥-٥ 

 وسائل التمويل  ٦-٥ 

 األسس والفرضيات المالية ٧-٥ 

 ملخص المؤشرات المالية  ٨-٥ 

 المالحق المالية ٩-٥ 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 ملخص المشروع - ١*

 طب ودواء على االنترنت اسم المشروع

 عمان موقع المشروع

 خدمات معلومات منتجات المشروع

 فرداً 12 العاملةاأليدي 

 دينار ٥١,٨٦٦ ياالستثمار الكل

 دينار ٣٧,١٤٥ NPVصافي القيمة الحالية 

 % %٣٣,٨ IRRمعدل العائد الداخلي 

  B/C١,٧القيمة الحالية لإليرادات إلى اإلستثمارات 

 سنة ٣ Pay Back Periodفترة اإلسترداد 
 

ملخص المؤشرات المالية هي للحالة األساسية*   
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  وصف المشروع١-٢
 

األعمال االلكترونية في أبعادها المختلفـة فرصـا وتحـديات جديـدة للمجتمعـات اإلنسـانية                 أظهرت

من غير الممكن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة دون بناء وتطوير البنية التحتية             انه   إال .واقتصادياتها

نقلـة نوعيـة للقـدرات      تحقيـق   ر أدواتها ومنظوماتها من أجـل       التقنية لألعمال االلكترونية واستثما   

شرطاً ضـرورياً   تطورات التكنولوجية    لل القدرات اإلنسانية تعتبر مواكبة     ، و من ناحية ثانية     االقتصادية

 المختلفة في عالم ال تتوقف فيه المنافسـة و          االقتصاديةلتحقيق التنمية و تعزيز فرص نجاح النشاطات        

 .وجيالتقدم التكنول
 

من القطاعات االقتصادية الهامة في الصحي بشكل عام و الخدمات الطبية بشكل خاص يعتبر القطاع 

 ٩٠٠٠ مستشفى خاص وحكومي تستوعب حوالي ٩١حيث يوجد ما يزيد عن   ،االقتصاد األردني

وجد  حيث يهذا المجال  في النسبيةوتعتبر محافظة العاصمة عمان من المحافظات ذات الميزة . سرير

 معظم المستشفيات ارمقوجود ما أن ك. فيها شريحة كبيرة من االطباء من ذوي  التخصصات المختلفة

 أيضاً حيث تتركز شريحة أخرى تواكب التحديث وتهتم إضافيةالحكومية والخاصة في عمان يعتبر ميزة 

 . لزيادة القدرة التنافسية والخدميةبجديد التطورات المعلوماتية 
 

 انخفـاض   ٢٠٠٢ين التقرير اإلحصائي السنوي الصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة لعـام            بيبالمقابل  

 ٣ بانخفـاض حـوالي      ١٩٧٩ طفل عام    ٦,٩ مقارنة مع    ٢٠٠١ طفل عام    ٣,٧ إلى   الخصوبةمستوى  

كما انخفض معدل الوفيات الخام بحوالي      %. ٤٦أطفال للسيدة ومعدل المواليد الخام لنفس الفترة بنسبة         

  لكل ألف مولـود    ٢٢ ليصل إلى    ٢٠٠٢ و   ١٩٩١عدل األطفال الرضع بمقدار الربع بين عام        النصف وم 

 .ردنفي األالطبي الصحي و  ازدياد الوعي إلىتشير كافة المؤشرات المذكورة أعاله  ثحي
 
 
 
 
 

 طب ودواء على االنترنت

المقدمة. ٢
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 في تقديم خدمات بنك  متخصصدواء على االنترنتالطب ولل  مشروعبإقامةيتمثل هذا المشروع 

 المتداولة وكذلك توفير خدمة األدويةنشر معلومات عن  إلى إضافة واإلرشادات ألمراضامعلومات عن 

 يتم تقديم هذه الخدمات أنيقترح . البعضن هذه الخدمات مترابطة مع بعضها أ إذ ،الحوار عبر اإلنترنت

ات عالنإ من إيرادات إلى إضافةة واحدة بحيث يشمل جميع الخدمات عن طريق االشتراك السنوي لمر

 .ذات العالقة بالمشروع
 

في مراحل متدرجة   مترابطة طبية حول تقديم خدمات"طب ودواء على االنترنت" مشروع ةكرف رتتمحو

يقترح أن يركز . لبناء التدريجي لقاعدة البيانات وتوقع نمو الطلب واختراق السوقابشكل يتفق مع 

 السارية وتفسير األمراض عن  بشكل رئيس في المرحلة االولى على تقديم معلوماتالمشروع

 لقطات فيديو لعمليات أو تشمل هذه الخدمة تقديم صور أنيمكن و . رشاداتال واالفحوصات المخبرية

.  في هذا المجاللألردن الدور الريادي وإبرازالتعاون مع خدمات المعالجة الطبية بجراحية مختلفة 

. سعاً أغلبهم ممن يستخدم الخدمة ألول مرة الخدمة مشتركين يشكلون خليطاً واهيتوقع أن تجذب هذ

مالء المحتملين  للعوترويج المشروع األولىفي السنة بتركيز جهوده التسويقية  المشروعقوم يس

 جذب معلنين من إلى كذلك المشروعهدف ي . دول الجوارأووالتوعية بالخدمة سواء بالسوق المحلي 

 .ت ووحدات المعالجة والتمريض والمختبرات والمستشفيات والمراكز والعيادااألدويةمنتجي 
 

قوم يس  المحليين والعالمييناألدويةمنتجي وبناء الروابط مع في السنة الثانية وبعد بناء قاعدة البيانات 

 مشتركين جدد إضافة إلى تحضير عمالء جذبل "دوائك ماذا تعرف عنه"بإضافة خدمة  المشروع

في يتوقع أن يشكل قطاع االفراد بكافة فئاتهم . لتي سيتم تقديمهاالخدمات الحالية للخدمات المستقبلية ا

 . هذة الخدمةلديهم القابلية إلستخدام عمالء محتملين   والبالد العربيةاألردن
 

ة ا لمجار)الحوار(مجتمعات الدردشة لتقديم خدمة كون مهيأ يس المشروعأما في السنة الثالثة فان 

دخول محتمل  وكذلك المنافسة أمام أية والءهم واالحتفاظ بهم  وتنميعمالء المتزايدةالمتطلبات 

 .  حيث يتوقع ان يزدهر سوق المشروع االقليمي في السنوات القادمة،لمنافسين جدد

مساعدة المشتركين على التأقلم مع ب من خالل تقديم خدمات النصح والحوار أيضاالمشروع  قوميس

، لتسهيل عمل )الحوار ( الدردشةمجتمعاتخاص لسيتم إضافة محرك بحث و  ،اوضاعهم الطبية

ضافة قدرة الصوت والصورة المباشر عبر االنترنت حالما إقوم بيكما س. مجموعات النقاش للمشتركين

يمكن ان تقدم المؤسسات .  وذلك لكافة خدماتها٢٠٠٤تتوفر هذه الخدمات في االردن في نهاية عام 
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 التي ستقوم بدورها المشروعدماتها او أي معلومات أخرى إلى  قوائم  بخالمشروعالطبية المتعاقدة مع 

 .عالنات مدفوعةإ الدردشة لقاء رسوم معينة او كمجتمعاتبعرضها من خالل 
        

 العمالء من حيث نوعية  و احتياجاتمشروع خدمات متكاملة تراعي توقعاتو خالصة القول سيقدم ال

 خدماتها جودة أن تراعي ضرورة كفاءة عملياتها وللشركة بد  لذلك ال ،طريقة تقديمهاوميزات الخدمة و

 . الخدمات المقترحة أو ندرتها محليالرغم عدم التوفر النسبي لبدائ
 

قدم مصادر ي بأنه سالمشروعمتاز يسو . موقع مزود خدمة ذو مصادر واسعةضمنمشروع ال سينشأ

 من السوق بناء على تنوع ناسبةحصة ممشروع أن يحصل على اليتوقع من . موثوق بها للمعلومات

 اللغة العربية استخدام (ة لتشمل الوطن العربي كله المتعددة مع رؤيته اإلستراتيجيه ومصادرهخدمات

 .) إقليمياًانتشارهاعلى الموقع اإللكتروني للشركة سيعزز من 
 

ع من  ذلك ونظرا لطبيعة المشروع والخدمة المقدمة من حيث الحاجة إلى خلق قطاإلى إضافة

مشروع بحيث ال فال بد من ضبط سعر بيع خدمات ، الحالية والمستقبليةالمشروعالمستخدمين لخدمات 

 .  يستجيب لحساسية العمالء السعرية وتشجيعهم على االستفادة من الخدمة
 

 

 المشروع بما يتوفر لديهم من خبرة أو تعيين ىيتوقع من المستثمر أو المستثمرين اإلشراف المباشر عل

ادر مؤهل إلدارة وتشغيل المشروع والمساهمة في رأس المال عن طريق التمويل الجزئي بما فيه ك

يتوجب أيضاً الحصول على أية . التجهيز، تقديم المعدات، إستئجار المقر ، تدريب العاملين والتشغيل

 القطاع لين فيإقامة عالقات جيدة مع العامتراخيص قد تلزم من الجهات الصحية الرسمية في المملكة و 

يمكن لهذا المشروع أن يقام على أساس  شركة ذات مسؤولية محدودة أو . للترويج للمشروعالصحي 

 شركة أجنبية في التعاون معيمكن تنفيذ المشروع عن طريق كذلك .  أو مشروع فرديتضامن شركة

 .  الخدمات الفنية ل لتباداألولى للمشروع حلةالمر

 

 وع مبررات وأهداف المشر٢-٢
  

 .األعمـال ونشـاطاتها    األعمال االلكترونية في عناصرها المتنوعة بشكل الفـت علـى بنيـة              أثرتلقد  

 .في تقديم خدماتها عن طريق االنترنت        اسمهاو كما يدل    "  على اإلنترنت  طب ودواء "تتخصص شركة   س

ـ        سبق  ياألردن   أن إلىتجدر اإلشارة    ارات فـي مجـال     معظم دول العالم العربي باستثناء الكويـت واإلم
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 ٨ بــ    ٢٠٠٢ حيث يقدر عدد مستخدمي االنترنت في العالم العربي لعام           ،استخدام االنترنت والحاسوب  

ة بسنالهذه   مقارنة باألردن حيث تبلغ      ، من إجمالي عدد سكان العالم العربي      %٣,٢ماليين مستخدم أي    

هود المملكة فـي مجـال التجـارة         يفصل بعض ج   ٤ملحق رقم   ال(.  إلى إجمالي عدد السكان في األردن      %٦,٧٥

 .)االلكترونية واالقتصاد المعرفي
 

شكل يس المشروعحيث أن ، لألردن  الخدمي تشجيع وزيادة الجذب في مشروع بشكل كبيرال اهميسس

كما سيكون للمشروع فوائد جانبية تتمثل في .  نقطة جذب غير متوفرة في الكثير من البلدان المجاورة

 .ومحاذيرها واستعماالتها األدويةلمواطنين ال سيما في مجال ل الطبيوعي الزيادة 
 

الردنيون يتفاعلون  ا، ف يعتبر ممكنا  ةحديثبلوغ هذه الحالة المتطورة من التعامل مع الخدمات الطبية ال          إن

ت و تكنولوجيـا     وزارة االتصـاال   أنكمـا   .  محطـات المعرفـة    التحديث ومنها    فكارابحماس بالغ مع    

 بهدف النهوض بالمجتمع تقنيـاً       بشبكات معلوماتية  المملكةأرجاء  ربط  بمبادرات ل حالياً   تقوم   المعلومات

 ان مثـل هـذه      .ليستطيع األردن المنافسة على الصعيد اإلقليمي والدولي في مجال االقتصاد المعرفـي           

ت المحطات وغيرها تأتي في إطار االستجابة الحتياجات المجتمعات المحلية وتوظيف تقنيـات االتصـاال             

 . والمعلومات وإدارة األعمال عبر شبكة االنترنت
 

وتوفير ها المشروع وفرالتي سيالجيدة  االستثمارية ةأما الفوائد المادية غير المباشرة فتتضمن الفرص

 إلقامة مشروعات تعتمد ةك فرصل هناوسيكون المعلوماتية واالتصاالت عدد من فرص العمل في مجال

مثل خدمات السياحة الطبية وخدمات الحجز دم له خدمات مساندة وتق خدمات هذا المشروععلى 

 ٠ اموغيره
 

 
 

  الموقع العام للمشروع٣-٢
  نظراً ألن عمان تشكل أحد ركائز التجارةالدائم  المشروعمناسباً لمقر موقعاً الغربية عمان  مناطق تعتبر

يث سهولة االتصال مع مزودي خدمة  لما توفره من البنية التحتية الالزمة من ح في األردناإللكترونية

 .إضافة إلى الخدمات التكميلية والتسهيالت) (ISP Providersاالنترنت 
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 حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة ١-٣
 

 لالستحواذلتقديم عروض متميزة  )الحوار (االلكترونية ومجتمعات الدردشة المؤسسات الطبية تسعى

 اكبر قدر من  توفيرالتسويقية الحديثة إلى االتجاهاتحيث تسعى من السوق  على حصة مناسبة

يهتمون بالحصول على  الخدمة ن منمستفيديال إنف وبنفس الوقتبسعر منافس  للعمالء المعلومات

 . إجابات محددة حول استفساراتهم الطبية المختلفة بأقل التكاليف
 

جة بشكل يتفق مع توقعات بيع الخدمة للفئات المستهدفة بتقديم خدماته في مراحل متدر المشروعدأ يب

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

 والتي ال بد من االنتباه المشروعمن الميزات الهامة لخدمات . شروط تسويق الخدمة و نجاح المشروع

 : بة لتوقعات العمالء ما يليلها ومراعاتها لالستجا
 

دوائك ماذا ، امراض وارشاداتمميزات خدمات  الوصف

  الدردشةمجتمعات، تعرف عنه
Description 

 Features مكانية التفاعلية مع اطباء او مشاهدة عملياتإلا المزايا االضافية

 Reliability اإلمكانان تكون المعلومات المقدمة دقيقة قدر  األداء المنشود 

 Durability  البحث االلكتروني في ارشيف المشروعإمكانية الديمومة 

 Aesthetics و مريحاً للتصفح يكون الموقع جذاباً أن المظهر العام 

  Customization  تالئم اللغة والنصائح الطبية المحليةأن مالئمة الخدمة للعميل 

 User Friendly  عاديينمستهلكين استعمال الموقع من قبل إمكانية سهولة اإلستعمال 

  Guarantees وإرشاداته نصائحه  صحة  يضمن الموقعأن الضمانات والكفاالت 

 Product Range كثر من خيار عند البحثالتبويب المعطيات  تعدد مجال االختيار

 Delivery Lead  تكون الفترة بين السؤال والجواب معقولةأن معقولية فترة االنتظار 
Time 

 Dependable األسئلة لعدد محدود من السريعة اإلجابة إمكانية يعتمد عليهاخدمة 
Delivery 

 Securityٍٍ خصوصية معلومات المشتركين الطبية أمان االستعمال 

  Price Sensitivity ان يتم تسعير الخدمة بطريقة مناسبة الحساسية السعرية 

 

 السوقدراسة. ٣
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 استخدام فكرة الخدمة بسبب والبعيد قد تكون صعبة جلين القريبفي األ الدقيقة أن التنبؤات بالرغم من

 أن إحصائيات حجم السوق التقريبية عن إال ،)االستشاراتعن طريق (منذ فترة طويلة بالطرق التقليدية 

حجم في تقدير  كلها تساعدن يالعامل إعداد إلى إضافة واستخدام االنترنت والسكاناالردن ب القطاع الطبي

 متوقعالالسوق 

  

٢٠٠١ع المستشفيات واألسرة لعام يتوز  
 المجموع حكومية أخرى المستشفيات الخاصة وزارة الصحة

عدد 

 المستشفيات

عددة 

األسرة

عدد 

المستشفيات

عدد 

األسرة

عدد 

المتشفيات

عددة 

 األسرة

عدد 

 المستشفيات

عدد 

 األسرة

 ٢٦  ٨,٩٨٢ ٩١ ٢,٢٧٧ ١١ ٣,٣٤٨ ٥٤ ٣,٣٥٧ 

 
 

٢٠٠١  لعاماملون في مستشفيات وزارة الصحة حسب التخصصالع  
 اخصائي

 

 عام
 

 مقيم
 

طبيب

 اسنان

طبيب

 بيطري

صيدلي

 

الممرضون 

 والممرضات

قابلة 

 قانونية

 أخرى

 

 المجموع

 

٩,٠١٧ ٥,١٣٣ ٣٥٤ ١,٦٧٧ ٥٩ ٤ ٣٤ ٧٧٣ ١١٧ ٨٦٦ 

٢٠٠١ لعام   العاملون في وزارة الصحة
 اخصائي

 

امع  
 

 مقيم
 

طبيب

 اسنان

طبيب

 بيطري

صيدلي

 

الممرضون 

 والممرضات

قابلة 

 قانونية

 أخرى

 

 المجموع

 

٤٣١ ٣٤ ٨٢٤ ١,٠٤٧ ١,٠٩٦ 213 1.963 832 15.687 ٢٢,١٢٧ 

              

٢٠٠١  لعامة والتمريض التابعة لوزارة الصحةجحاالت المعالو المراكز والعياداتعدد   

) األفراد(ت حاال المجموع عدد المعالجات المراكز والعياداتعدد   
 المراكز الصحية والعيادات القروية 385 6.802.408 1.719.268 8.521.676
  والطفولةاألمومةمراكز  258 664.643 - 664.643
  الصدريةاألمراضمراكز  351 268.941 - 268.941
 ناألسناعيادات طب  240 992.96 - 992.996

 المجموع 1.234 8.728.988 1.719.268 10.448.256
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٢٠٠١  لعام لمخبرية في وزارة الصحةاالفحوصات   

الفحوصاتعدد  نوع الفحص  Text Type 
 ١٦١,٣٣٤Bacteriology بكتريولوجي

 ٦٤٤,٥٣٧Urine االدرار
 ١٤١,٦٤٢Stool غائظ
 ٤,٠١٥T.B السل

 ٤,٣٨٨,٤٨٨Blood Test فحص الدم
اعالت مصليةتف  ٥٢١,٤١٧Serology 

 ٤,١٩٩,٤٩٩Bio-chemistry كيمياء حيوية
 ١١,٧١٨Poisons سموم

 ٢٢٣,٥٢٠Other فحوصات أخرى
 ١٠,٣٧٥Special Chemical Tests فحوصات كيمياء خاصة

 Total ١٠,٣,٤,٥٤٥ المجموع

 

٢٠٠١  لعام السارية المبلغ عنهامراضاأل إصابات  

امبلغ عنهال األمراض المرض  Disease Type 
  Typhiod Fever & Para 69 تيفوئيد وبارا تيفوئيد

ارياديزنت  504 Dysentery 
 Hepatitis 825 التهاب الكبد

 Hepatitis A 71 التهاب الكبد المصلي
 Hepatitis B 754 التهاب الكبد الوبائي

 Measles 100 حصبة
 Chicken Box 7.823 جدري مائي
 Mumps 7.482 ابو كعب

 Whooping Cough 3 سعال ديكي
 Meningitis 757 التهاب السحايا

 M. Meningitis 25 التهاب السحايا الوبائي
 Non M. Meningitis 732 التهاب السحايا غير الوبائي

 Scarlet Fever 28 حمى قرمزية
 Bnucellosiss 275 حمى مالطية
 German Measles 74 حصبة المانية

)كزاز(وس تيتان  0 Tetanus 
 Tacnia Capitis 6 قرع

 Leshmania 86 لشمانيا
 Scabies 504 جرب

 Venereological 3 االمراض التناسلية
 Hydrated Cyst 14 االكياس المائية

 Postnatal Tetanus 4 كزاز حديثي الوالدة
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في استعمال اإلنترنيت حوالي  وهي الفئات المحتملة ٦٤-١٥يبلغ عدد سكان المملكة من فئات العمرية 

من عدد % ٩٠ نسبة المتعلمين في المملكة تبلغ أن ما اخذ بعين االعتبار وإذا.  الف نسمة٢,٩٩٠

 .  الف نسمة٢,٦٩١ عدد السكان من الفئات المحتملة في مجال اإلنترنيت يبلغ حوالي أنالسكان ، أي 
 

 األسر األردنية التي تمتلك حاسوب ةأن نسب أيضا ٢٠٠١بيانات دائرة اإلحصاءات العامة لعام  تظهر

 . فرد٥,٨  األسرة يبلغأفراد عدد  باعتبار معدل تقريباً جهاز٩٠,٠٠٠أي ما يعادل % ١٠ يشخصي ه

 ينالقطاعفي  العاملين أعدادمجموع أن  تظهر ٢٠٠١ العامة لعام اإلحصاءاتبالمقابل فأن بيانات دائرة 

كبيرة من  من السابق يتبين أن هنالك أعداد .تقريباًوظفا  عامال وم٧٠٠,٠٠٠بلغ الخاص  و العام

المستخدمين المحتملين لإلنترنت و بالتالي للخدمات التي يمكن تقديمها عبر اإلنترنت و منها الخدمات 

 . التي سيقدمها المشروع
 
 

 يانات بتركيز جهودا لبناء قاعدة البفي السنة االولى  المقترحالمشروعقوم يسكما أشير سابقا، ف

 التعريف باسمها واكتساب سمعة جيدة في  منصبا علىوسيكون جل اهتمامها واإلرشاداتلألمراض 

 في إيصال رسالته الخدمية والتسويقية بقوة للعمالء المشروعشرع يحيث س واإلقليميالسوق المحلي 

شترك في  م٤,٢٠٠ حوالي إشراك  إلىالمشروعهدف يسكما . المحتملين للفوز بحصة جيدة من السوق

 ما إلى باإلضافة)  مشترك جديد شهريا٣٥٠ًأي حوالي ( في السنة االولى "شاداتامراض وار"خدمة 

ء  من مختلف القطاعات الطبية بما في ذلك المستشفيات والمختبرات واالطباإعالن ١٠٠يقدر بـ 

 . و وكالئها و موزعيهااألدويةومنتجي 
 

 بتقديم المشروع قوميفي السوق وبناء قاعدة البيانات س المشروع اسم رسوخ وبعد في السنة الثانية

ء اهتمامهم  والتي تستهدف المحافظة على المشتركين السابقين بابقا"دوائك ماذا تعرف عنه"خدمة 

 إلى المشروع صلي فسالسنة الثالثةأما في  .اإلعالنات أعداد زيادة إلى إضافة المشروعبزيارة موقع 

ستحواذ على حصة اكبر من بهدف اإل مطور بتصميم  الدردشةمجتمعات لتقديم خدمة ة مناسبمرتبة

والءهم وتدعم  المشروعمشتركي تزيد يتوقع لهذه الخدمة ان . السوق المحلي والسوق في دول الجوار

.  
 

 من خالل تقديم الخدمات االضافية المجانية في السنة الثانية و الثالثة  الى المحافظة المشروعهدف ي

مع مراعاة حجم السوق المتاح ومالحظة  و بالتالي. ستعمال خدماتهاالسنويا % ٥   بواقعنموعلى نسبة 

ن أمن المتوقع  فإنه ،تعتبر جديدة نسبيا بالنسبة للمستخدمين المحتملين وغيرهم المشروعأن خدمة 
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و يخدم المشروع عددا متزايدا من الزبائن خالل خطة السنوات الخمس عند إدخال خدمات إضافية 

 -: المباعة في السنة كما يلياإلعالنات يمكن تقدير العمالء المحتملين وعددبالتالي 
 

  أعداد العمالء  وعدد االعالنات المباعة

 السنة الخامسةالسنة الرابعة السنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة االولى الخدمة

 ٥,١٠٠ ٤,٨٦٠ ٤,٦٣٠ ٤,٤١٠ ٤,٢٠٠ اشتراك الموقع
 ١٢٢ ١١٦ ١١٠ ١٠٥ ١٠٠ قعاعالنات المو

 

ة مع نسبة الزيادة بوهي نسبة مناسبة مقارالخدمات في هذه % ٥  نمو سنوية بواقعتم افتراض نسبة

خارج  إمكانية تسويق الخدمة هذا ولم يؤخذ بعين االعتبار ٠%١٠ استخدام االنترنيت والبالغةفي 

 .مشروع والتي يمكن أن تتحقق في السنوات الالحقة من عمر الاألردن
 

  المنافسة والتسويق٢-٣
 

حيث  لخدمات المشروعلهذا تأتي الحاجة  .للمشروع المقترح ةاالردن مشاريع مشابهفي ال يوجد حالياً 

 تزداد تنافسية السوق أنيتوقع . تغييرا في أسلوب تقديم الخدمة من حيث شموليتها وتميزها ذلك يشكل 

المشتركين و وبناء قاعدة البيانات للزوار متكاملةخدمات  وبالتالي يجب تقديم ،ا المجالذسريعا في ه

بالمعرفة  توسيع قاعدة العمالء الموجودة سواء الفردية منها أو المؤسسيةمشروع للحيث يمكن 

 .المتجمعة

 ضرورة كفاءة العمليات واإللمام بالتطورات التكنولوجية في مجال المشروع المشروعراعي يال بد أن 

 مجتمعات و"دوائك ماذا تعرف عنه" من أسباب تأخير تقديم خدمات .مستجداتبحيث تواكب آخر ال

 الحاجة لتنمية والء العمالء وتحضير إلى إضافة الحاجة إلى فترة زمنية لجمع بيانات الدواء الدردشة

 .القطاعات المستفيدة للخدمات المستقبلية
 

خدمة ومالئمة طريقة لل الترويجسويقية ومن االهتمام بالناحية الت للقائمين على المشروعلذلك ال بد 

األردن في من خالل معارض المعلوماتية  لخدمات المشروعيمكن الترويج . تقديم الخدمة للبيئة المحلية

أو من خالل النشرات البريدية أو حتى القيام بزيارات شخصية لمستخدمين محتملين مثل المستشفيات 

 لفترة زمنية المشروعورة السماح للزوار بدخول موقع  مع ضرواالطباء ونقابات االطباء وغيرهم

  .محدودة بدون اشتراك وذلك لتعريفهم بالخدمات 
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  المتوقعة واإليرادات البيعأسعار ٣-٣
 

 في دول أخرى إضافة إلـى       مشابهة باالعتماد على أسعار السوق لمنتجات       االشتراك بيعتم تقدير أسعار    

 أن يتم تسـعير االشـتراك       هذا وقد افترض  . عر المناسب لالشتراك  توقع العمالء المحتملين من حيث الس     

هذا السعر يعتبر مناسباً إلختراق السوق وخلـق قطـاع مـن المسـتخدمين              ، و  دينار   ٢٠السنوي بـ   

 أمـا  . وخدمـة مجتمعـات الدردشـة      "دوائك ماذا تعرف عنه   " وبالتحديد المستقبلية   المشروعلخدمات  و

  .وين دينار س٣٠٠ تقريبي هو  فيمكن تسعيرها بمعدلاإلعالنات
 

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

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

 )دينار( اإليراد السنوي للخدمات 

 السنة الخامسةالسنة الرابعة السنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة االولى الخدمة

 ١٠٢,٠٠٠ ٩٧,٢٠٠ ٩٢,٦٠٠ ٨٨,٢٠٠ ٨٤,٠٠٠ اشتراك الموقع
 ٣٦,٦٠٠ ٣٤,٨٠٠ ٣٣,٠٠٠ ٣١,٥٠٠ ٣٠,٠٠٠اعالنات الموقع

 ١١٤,٠٠٠١١٩,٧٠٠١٢٥,٦٠٠١٣٢,٠٠٠١٣٨,٦٠٠ المجموع
 

االستمرار في إدخال تقنيات جديدة لة تعتمد على تجدر اإلشارة إلى أن استمرارية المشروع لفترة طوي

 يلقي ضوءاً على بعض التطورات المتسارعة في عالم ٣لحق رقم  يبين الم.وتعديل وتطوير المنتجات

 .االنترنت واالتصاالت
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  أعمال تجهيز المقر ١-٤
 

متطلبات المقر التجاري فال بد  بالنسبة ل. بعمارة تجارية حديثةالمشروع لمقر ٢ م١٨٠ استئجار افترض

موظفين أو حيث عدد المن توفر مساحات كافية للموظفين واألجهزة واحتمال التوسع المستقبلي من 

 اتصاالت طيف هوائي مستمر وخاصة لغرف األجهزة وتوفر خطويجهزة ومراعاة أن يكون هناك تكاأل

 . يعتمد عليها

 أشهر لمراعاة متطلبات المبنى من حيث ٣ المقر حوالي  فترة تنفيذ وتجهيز ديكوراتتستغرقيتوقع أن 

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

كما هو   من الجهات المختصةةبما يتالءم مع طبيعة المشروع حسب الشروط الالزم الدائم المشروع

 -:مبين
 

 دينار/ اإلجمالية  التكلفةالتكلفة الوحدةالبند
 2.000 -مقطوعتعديالت البناء اإلنشائية

 ٢٫٠٠٠المجموع
 

 التشغيل نموذج الخدمة وكلفة األجهزة واالثاث وبرامج ٢-٤
 

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

يتم .  أخرىأحيانابنماذج متداخلة من أنظمة األنشطة على شبكة الويب التجارة القديمة والجديدة أو 

ز بين كل ييمكن التمي.  النماذج بالتركيز على عدد محدود من الكفاءات إليجاد قيمة معينةهتصنيف هذ

واحدة من هذه النماذج باالعتماد على درجة السيطرة المالية مثل التسعير والمحتوى وانسياب الصفقات 

 .   قائمة مفصلة لنماذج أنظمة التجارة اإللكترونية٢يقدم الملحق . القيمةوتكامل 
 

 الدراسة الفنية. ٤
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نموذج تبنى يأن  "طب ودواء على االنترنت"لمشروع من نماذج التجارة االلكترونية المتعددة يقترح 

دوائك ماذا تعرف " ولخدمة "امراض وارشادات" لخدمة )Infomediary Model(وساطة المعلومات 

 حسب الوصف التفصيلي  الدردشةمجتمعات لخدمة )Alliance Model(التعاون نموذج  و"عنه

 -:التالي
 

 يستخدم االنترنت لجعل البحث عن (Infomediary Model)نموذج وساطة المعلومات  -١

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

ألمثلة على هذا النموذج موقع شركة هوم ادفايزر من ا. يرغبون بشرائها

(homeadivsor.com). 
 

 يركز على التعاون بين مجتمعات االنترنت بدون القيام (Alliance Model)نموذج التعاون  -٢

يدعم هذا النموذج جمع .  أعضاء التعاون أو االتحادما بينبعمليات إضافية حيث تتركز العمليات في

. كة فيها بين األعضاء سواء المنتجات أو المعرفة أو المشاركة بتجارب وخبراتالمعلومات والمشار

من األمثلة على هذا النموذج اتحاد شركات الطيران األمريكي حيث يسمح موقع االتحاد للمستهلكين 

 "األعضاء"بمقارنة األسعار والحجوزات وغيرها رغم أن عملية الشراء تتم من خالل الشركات 

 .تحادوليس موقع اال
 

تكلفة التجهيزات واألجهزة األساسية مع  أن كما،  الى محرك بحث وعدة اجهزة سيحتاج المشروع

خذ بعين االعتبار النمو الطبيعي للعمالء اضافة الى الخدمات المستقبلية أالتركيب والتشغيل واالختبار ت

 االستهالكه تم تحديد فترة علماً أن (دون افتراض زيادة في األصول الثابتة خالل فترة الخمس سنوات

لهذه األجهزة بخمس سنوات فقط من باب التحفظ و مراعاة للتطورات التكنولوجية السريعة في هذا 

 -:الجدول التالي يبين األجهزة الالزمة لنشاط المشروع). المجال
 

 دينار/التكلفة العدد دينار/ الوحدةسعرأجهزة الحاسوب
 ٨٫٠٠٠ ١٠ ٨٠٠ (PC’s)أجهزة حاسوب 

 ٢٫٠٠٠ ١ ٢٠٠٠ (Server) ة خادم الشبكجهاز
 ٨٠٠ ١ ٨٠٠ )Hub/Switch(موزع الشبكة 

 ١٫٠٠٠ 1 مقطوع  (Network) خاصة ةكهر بائيتمديدات 

 ١١٫٨٠٠ المجموع 
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 دينار/التكلفة العدد دينار/ الوحدة سعر االثاث واألجهزة المكتبية

 ٤٠٠ ١ ٤٠٠ (Laser Printer)طابعة ليزر 
 ٢٠٠ ١ ٢٠٠ (Scanner)وئية ماسحة ض

 ١٫٥٠٠ ١ ١٥٠٠ (Photo Copier)جهاز تصوير 
 ١٫٠٠٠ ١ مقطوع (Tel. System)نظام اتصاالت تلفوني 

 ٣٠٠ ١ ٣٠٠ (Plain Paper)جهاز فاكس ورق عادي 
 ٨٫٠٠٠  مقطوع )٢م(األثاث المكتبي 

 ٣٫٥٠٠ 1 مقطوع أعمال ديكور وآرمة
 ١٤٫٩٠٠ المجموع

 

فالجدول التالي يوضح  (Software) تشغيل الحاسوب والنظم األساسية برامجلفة أما تقدير تك

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

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

 دينار/التكلفةالعدد البرنامج للرخصة  تكلفة المشروع امجالبرن

 ١٫١٥٠ ١٠ )للمستخدم (١١٥ مايكروسوفت(Windows XP) برنامج ويندوز
 ٣٠٠٠٠ ١٠ )للمستخدم (٣٠٠ مايكروسوفت( Office XP)برنامج أوفيس 

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

 1.300 1  للنظام١,٣٠٠ Verisign (P. Gateway)برنامج استقبال الدفعات 
 ٦٫٨٥٠ المجموع 

 

  القوى العاملة واألجور السنوية٣-٤

يقدر أن  .. التجارية الالزمة لهذا العمل الفنّية وبالخبرة) هيئات/ أفراد(يحبذ أن تتمتع إدارة المشروع 

يبين الجدول التالي اإلدارة والعمالة الالزمة للمشروع .  شخصا12ًلتوظيف نحو  مشروعالج يحتا

  -: والرواتب الشهرية والسنوية لهم بما في ذلك العالوات والمزايا
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 اإلجمالي السنوي الراتب الشهري العدد تكاليف اإلدارة
 ١٢٫٠٠٠ ١١,٠٠٠مالك المشروع/ مدير

 3.000 ١٢٥٠ وماليإداري 
 ١٫٨٠٠ ١١٥٠سكرتيرة واستقبال

 اإلجمالي السنوي الراتب الشهري العدد الخدمة/تكاليف موظفو التشغيل
 ٩٫٦٠٠ ١٨٠٠مدير العمليات المعلوماتية والبرمجة

 7.200 ١٦٠٠فني صيانة أجهزة وشبكات
 ١٢٫٠٠٠ ٢٥٠٠مدير أبحاث وتطوير/مستشار معلوماتية

 ١٫٨٠٠ ١١٥٠ثإدخال بيانات وتحدي
 ٤٫٨٠٠ ١٤٠٠مصمم فوتوغرافي

 اإلجمالي السنوي الراتب الشهري العددتكاليف موظفو المبيعات والتسويق
 9.600 ١٨٠٠مدير تسويق ومبيعات

 7.200 ٢٣٠٠موظف تسويق ومبيعات
 ٦٩٫٠٠٠ ١٢المجموع الكلي

 

مساهمة % ١١ف اليها ما نسبته يضا  دينار٦٩٫٠٠٠وبذلك يكون إجمالي األجور للسنة األولى 

 .المشروع في الضمان االجتماعي
 

 تحديث برامج الحاسوب كلفة  ٤-٤
 

 اً دينار سنويا وتم اعتبارها جزء٢,٥٠٠ مبلغ تكلفة تحديث برامج الحاسوب وحقوق االستخدام بقدرت 

 ٣٠٠تم إضافة تكلفة األقراص الممغنطة الخاصة بهذه البرمجيات بواقع  (من تكاليف التشغيل السنوية

 .)دينار سنوياً 
 

 

 

  الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع٥-٤
 
 

هر باستثناء الوقت الالزم الجراء دراسات جدوى اقتصادية مفصلة ش 12يحتاج المشروع المنوي إلى 

لجدول التالي تسلسل مراحل المشروع حسب يبين ا.  اشهر٣ - ٢والتي من المقدر إن تحتاج إلى 

 -:الجدول التالي
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١٢
 

١١
 

١٠
 

٦ ٧ ٨ ٩ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ لفترةا لوصفا  

، استئجار المكتب وتجهيزةالمشروعتسجيل  ٢            
التوظيف وشراء األجهزة وبرامج الحاسوب ٥            
والموقع وجمع البياناتالخدمةتطوير نموذج  ٥            
االختبار االبتدائي للمنتجات والخدمات واإلطالق ٤            

 

 

 

 تكاليف التشغيل ١-٥
 

 دينار/التكلفة  الوصف
 ٢٫٥٠٠ كلفة جمع البيانات األولية

 ٧٦٫٥٩٠ الرواتب واألجور
 ٦٠٠ خدمات ضرورية
 ٥٫٧٠٠ مصاريف تسويق

 ٦٫٠٠٠ إيجارات
 ٦٫٠٠٠  اخرى

 ٩٧٫٣٩٠ المجموع السنوي 

 

  كلفة الموجودات الثابتة٢-٥
 

 دينار/ الكلفة  البند

 ٢٫٠٠٠ تعديالت البناء
 ١١٫٨٠٠ تكلفة أجهزة الحاسوب

 ١٤٫٩٠٠ األثاث واألجهزة المكتبيةتكلفة 
 ٦٫٨٥٠ كلفة البرمجيات

 500 )الخ...ن، تلفوتأمين كهرباء، ماء(تأمينات مستردة 
 ٣٦٫٠٥٠ المجموع

 

الدراسة المالية.٥
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  و ما قبل التشغيل مصاريف التأسيس٣-٥
 

 ينيأخصائ للقيام بتطوير برامج الخدمات ذاتياً دون اعتبار توظيف المشروعسيتم االعتماد على موظفي 

 لبناء  أولية  يتطلب المشروع عملية جمع بيانات. مؤقتين أو التعاقد لتطوير تلك الخدمات من الباطن

تكلفة جمع البيانات تقدر . عن المنتجات الطبية قاعدة المعلومات عن الشركات وقواعد البيانات العالمية

 نظام كذلك تدريب الجهاز علىيلزم  . وتمت إضافتها إلى تكاليف ما قبل التشغيل دينار١٫٠٠٠بمبلغ 

 دينار، وكذلك تدريب مسئولي ١٫٠٠٠ مبلغتم تقديره بـو قد إدخال البيانات، والعمليات الداخلي 

 ١٫٥٠٠ مبلغبـ لها إلى العمالء المستهدفين حيث تم تقديره ومجاالمشروعالتسويق إليصال رسالة 

 إلى ه تمت إضافة التدريب بانواع. دينار١٫٠٠٠رها بحوالي يبالمقابل تجارب تقديم الخدمة تم تقد. دينار

 تكاليف ما قبل التشغيل
 

 ١٫٥٠٠ مبلغ يتطلب المشروع كذلك تطوير موقع االنترنت ونموذج الخدمة للشركة حيث تم تقديره بـ

 .دينار وتمت إضافته أيضا إلى تكاليف ما قبل التشغيل

التسجيل والترخيص والدراسات ومصاريف ما قبل رسوم وتشتمل على تم احتساب مصاريف التأسيس 

 : دينار وعلى النحو التالي٧,٧٠٠ كلفتها وأجماليالتشغيل 
 

 

 دينار/التكاليف   ملخص مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 200ة المهن وتسجيل شركةرسوم رخص
 1.500 الدراسات و مصاريف متفرقة

 ١٫٠٠٠ جمع البيانات االولية لبناء قاعدة المعلومات
 ١٫٥٠٠ تصميم وتطوير موقع االنترنت ونموذج الخدمة للشركة
 ١٫٠٠٠ التدريب على نظام العمليات الداخلي وإدخال البيانات

 ١٫٥٠٠ تدريب مسئولي التسويق
 ١٫٠٠٠ تقديم الخدمةتجارب 

 ٧٫٧٠٠ المجموع
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  رأس المال العامل٤-٥
 

 8.116  واحد، تبلغ قيمة هذا البندشهردورة تشغيلية لمدة  راس المال العامل باعتبار احتسابتم 

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

 -:يبين بعض تفاصيل الرموز المستخدمة ١رقم 
 

اإلجمالي 

.أ.  دالسنوي

معدل اإلجمالي 

 .أ.  دالشهري
 البند

تحديث برامج الحاسوب وحقوق االستخدام 208 2500
وأجوررواتب  ٦٣٨٢ ٧٦٥٩٠

  طب ودواء على االنترنت مقر إيجار ٥٠٠ ٦٠٠٠
 تسويقالدعاية وال ١٠٠٠ ١٢٠٠٠
 األخرى و مصاريف متفرقةشغيلية المساعدةلخدمات التا ١٢٥٥ ١٥٠٦٠
 )دينار( المجموع  ١١٢١٥٠

 

  مشروعال تكاليف ٥-٥
 

 ضمن المجموعات "طب ودواء على االنترنت"شركة يمكن تصنيف االستثمار الكلي لمشروع 

 :التالية  الرئيسية
 

 دينار / الكلفةالبند

 ٣٦٫٠٥٠ كلفة الموجودات الثابتة
 ٧٫٧٠٠  قبل التشغيلمصاريف التأسيس وما

 ٨٫١١٦ رأس المال العامل 
 ٥١٫٨٦٦ المجموع

 

   التمويلوسائل ٦-٥
 

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

 من% ٤٨ يمثل القرض حوالي لمشروعللتغطية جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة دينار 
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 خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة خالل فترةيسدد القرض . إجمالي تكاليف المشروع

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

  ٠هذا في حين يتم تمويل باقي التكاليف من مصادر صاحب المشروع الخاصة. سماح

 
 

  األسس والفرضيات المالية7 -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

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

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

 .من صافي األرباح% ٢٥بواقع احتسبت ضريبة الدخل 

 %.١٢ صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره احتسابتم 
 

  الماليةملخص المؤشرات ٨-٥
لة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن المشروع يحقق يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحا

على   المشروع قادرأنتشير التدفقات النقدية كذلك . السنة الخامسةحتى و  من السنة الثانيةربحاً صافياً

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتالوفاء بالتزاماته المالية 

 

والتي تبين ما .  التقديريةةالخسائر، التدفق النقدي، الميزانيمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح و 

 :يلي

 

 دينار ثم يحقق ربحا صـافيا  ٦٦٧ ها  في السنة األولى قيمت صافيةخسارة المشروع  يوقع أنيتوقع   -

 . دينار في السنة الخامسة١٠,٣٥٤ يرتفع إلى  دينار ٦,٤٣٠قيمته للتشغيل الثانيةفي السنة 

تبلـغ قيمـة الرواتـب      .  بما فيهم صاحب المشروع    ا موظف الثني عشر ل  سيوفر المشروع فرص عم    -

 دينـار فـي     ٧٦,٥٩٠واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي            

 . دينار في السنة الخامسة٩٣,٠٩٥السنة األولى ترتفع إلى 
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في السنة الخامسـة    % ٣٥,٨و   الثانيةفي السنة   % ١٤,٨  نسبة العائد على اإلستثمار بين     تتراوح -

 %.٣٥,٨و % ٢٣,٧ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . للتشغيل التجاري

 . دينار٣٧,١٤٥  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٣٣,٨يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٧تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

 . سنوات٣رة االسترداد للمشروع تبلغ فت -

وح بـين   اسعار البيع بنسـب تتـر     أفي حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل أو تخفيض            -

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

 او تخفـيض سـعر البيـع     ف التشغيل إال أن المشروع يعتبر حساسا لزيادة تكالي.جدوى المشروع

 .األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك% ١٠بنسبة 
  
 
 

  و الخسائراألرباحساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 

  

 الماليةمالحقال ٩. ٥



طب ودواء على االنترنتالرموز املستخدمة يف  – ١ملحق رقم   
 

 1

 الوصف الرمز
ICT  ألمعلوماتية والتكنولوجيا واالتصاالت
INT@J تية والتكنولوجيا األردنيةجمعية المعلوما 
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  الداخلية االلكترونيةالمشروععمليات  
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 الداخليةالمشروعشبكة 
WAN  شبكة العالم الخارجي
Modem  ج إلى ديجتال لالتصال باالنترنتجهاز تحويل إشارة االنالو 
Hub/ Switch  جهاز يقوم بتحويل وتقوية اإلشارة بالشبكة 
Load Balancer  المشروعلزائري موقع(موزع أحمال(  
SDL كيلوبايت بالثانية مع عناوين ثابتة٥١٢خط انترنت متماثل بقدرة  
ADSL دون عناوين ثابتة كيلوبايت بالثانية ب٥١٢/١٢٨خط 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 المشروعحائط ناري يستخدم لمنع التسلل غير المرغوب به لموقع 
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  في الحاسوباسطوانة تخزين المعلومات 
Multi Media  تعبير يستخدم لوصف القدرة الصوتية والمرئية للحاسوب 
VC االتصال والمؤتمرات عبر كاميرة الفيديو المتصلة باالنترنت 
DB قاعدة بيانات
ERP  المشروعبرنامج نظام إدارة مصادر
CRM  برنامج نظام إدارة العمالء
JIT  تصنيعها أو قبل فترة وجيزةتوريد مدخالت اإلنتاج عند بدء  
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هذا النموذج يقوم بكل العمليات الالزمة .  يستخدم االنترنت لعمليات الشراء(Transaction Intermediary)منوذج الوساطة 
 )ي باي من األمثلة على هذا النموذج موقع شركة أ. 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 
 .نوات إضافيةمن االنترنت إضافة إىل القنوات التقليدية، األمثلة على هذا النموذج كثرية حيث تلجأ كثري من الشركات لتدعيم عملياا بق

 
 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 .  مستقبالً حبيث يتم االستغناء عن القنوات التقليدية من بيع وتوزيع وخدماتاملشروع عمليات 

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

عادة تكون املنتجات أو . مستهلك يقوم بإدارة العمالء واملوردين لتقدمي منتجات عالية القيمة لل(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

على األجزاء اليت يتم  تلك بعمليات إضافية املشروعتقوم .  اليت ستقدم املنتج للمستهلكاملشروع واليت تقوم به هوموعد التوريد وغري
 Dell)من األمثلة على الشركات اليت تلجأ هلذا النظام شركة دل للحاسوب . توريدها 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 
ايزر من األمثلة على هذا النموذج موقع شركة هوم ادف. 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 
 األمهية مبكان من.  القائمة على هذا النموذج بتثبيت السعر للمنتجات وتتخصص يف نظام توريد بكفاءة عالية للمستهلكاملشروعتقوم عادة 

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 

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

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

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

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

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

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

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

د شعبية الرسائل القصيرة    كما ان ازديا  . 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
 

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

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                   

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

 . وإرسالها بالبريد االلكتروني
 

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                   

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

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  

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

 .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( تمدت على نظام االتصاالت المتناظرة      اع

 فهو يعمل بشبكات رقمية عالية السرعة تدمج        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                  

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

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

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                   

 . سرعة اقل مما توفره تكنولوجيا الجيل الثالثايت في الثانية ولكن ببكيلو
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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            ( أو أقل     متراً ٥٠على مسافة   

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

ان، كما وأن   كا وكندا واوروبا والياب   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-Fi تعتبر منافسة لتكنولوجيا الواي فـاي وتسمح بالدخول إلى شبكة االنترنت بسرعة كبيرة، لذا فهي

 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   

 . DSLوفر فيها الكابالت وخدمة خط المشترك الرقمي المناطق التي ال يت
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 مـن   ٣٠-٢٨ في العالم العربي مؤتمره الذي انعقد في الفترة الواقعة من            ةاختتم مؤتمر األعمال االلكتروني   

 الـذي   ر خرج المـؤتم   . باالردن  في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية بجامعة الزيتونة       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                

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

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

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

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

 . وإنشاء مواقع للتجارة االلكترونية
 

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

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

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

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

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

 .للتنمية للمشروع بهدف توفير المتطلبات والمصادر الالزمة لتطويره وضمان استمراريته
 

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

 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                  

ار بأشـراف مـن     ان ما يميز مشروع محطات المعرفة يكمن في أنها تعمل وتد          . 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         

التكنولوجيـا  بعد ان تم اختيار وتدريب عدد من الشباب األردني في مجال            ) 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
 

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

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

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

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

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– ٤ملحق رقم 

 6

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

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

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

العمل علـى تـوفير التمويـل       بتمويل السنة األولى فيما يقوم معهد الملكة زين ب        " أمير" األعمال في األردن    

 .الالزم للعامين المقبلين
 

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

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

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

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

لبـرامج  الستخدام التقنيات الحديثة إضافة إلى لتعزيز قدراتهم التقنية وإدارة األعمال بواسطة عـدد مـن ا               

 . التدريبية
 

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

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

مراكـز االتصـال   . Frame Relayطها عبر خدمة االتصال هذة سيتم افتتاحها في اربد وعمان وسيتم رب

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

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

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

 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 

 التـي   IDEN علـى تكنولوجيـا أيـدن        المشروعستعتمد هذه   . ٢٠٠٤ة في نيسان    تقديم خدماتها التجاري  

كية، كما سيتم السماح للمشتركين في هذه الشبكة بعد ان يصل عـددهم إلـى               يطورتها شركة موتروال االمر   

إضافة مثل هذه الميزة إلـى      .  ألف مشترك إمكانية االتصال مع كافة مشتركي الهواتف الثابتة والنقالة          ١٠٠

 سيعني ان المشتركون سيكونون بحاجة إلى استبدال أجهزتهم الحالية بـأجهزة            GSMات تعمل بنظام    شبك

 الحالي ونظام االتصال بالراديو حيـث ان االتصـال عـن            GSMتلفونات جديدة تعمل بكال النظامين، نظام       

 . ي وليس كإتصال صوتي تقليدPackets of Dataطريق تقنية الراديو يتم كحزمة من البيانات 
 

 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     

ألخص باللغـة   وبـا Content Providersفي األردن إلى شركات متخصصة في إعداد المحتوى المميز 

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                

 .ادمةمشغلي الهواتف النقالة في األردن خالل السنوات القليلة الق
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  مواقع اإلنترنت المشابهه والرديفة٥-٤
إلعطاء لإلتصال معها أو التعلم منها وتم اختيار مواقع شركات وهيئات االنترنت التالية 

 : المقترحة كما يليالمشروعصورة أوضح لعمل وخدمات 
 

 Web Site وصف موقع االنترنت

 www.arabiancareers.com توظيف بالقطاع الطبي والمستشفيات بالسعودية

 /www.city.net/regions األوسطدليل السياح في منطقة الشرق 

 www.deja.com موقع شهادات وتوصيات المستهلكين لمختلف المنتجات

   www.webcmo.com معلومات تسويقية لفئات استهالك محددة ومجزئة

 www.wetfeet.com  توظيفية ودراسة بيئة العملنصائحموقع يعني بتقديم 

 www.wtgonline.com موقع دليل سياحي عالمي

 www.art.net باألعمال للمشاركة نوالموسيقييموقع عالمي للفنانين والكتاب 

 www.pitt.edu موقع عالمي للمصادر والمواضيع الطبية

 www.ivanhoe.com اًمعلومات طبية مكتشفة حديث

 www.laughter.com  من خالل مواقف معينةاإلضحاكموقع يختص بتقديم خدمة 

 www.clicktv.com موقع قنوات التلفزيون على االنترنت

 www.enews.com موقع لنشر خالصات المجالت

 www.cybertown.com  موقع الترفيه االفتراضي

 www.vocaltec.com  عبر االنترنتلالتصاالتبرنامج مجاني تجريبي 

 www.summersoft.com برنامج مجاني تجريبي التصال الفيديو عبر االنترنت

 www.hydra.com متعددونموقع لعبة الشطرنج لالعبين 
 

 
 



اسم المرآزرقم المشروع صاحب المشروعاسم المشروع
E-Medical Adv  

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

114,000119,700125,685131,969138,568المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

2,5002,6252,7562,8943,039تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
39,29441,25943,32245,48847,762تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
5,3005,5655,8436,1356,442تكاليف المصنع التشغيلية

47,09449,44951,92154,51757,243مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
66,90670,25173,76477,45281,325الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

18,64819,58020,55921,58722,667رواتب موظفي التسويق
18,64819,58020,55921,58722,667رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

5,7005,9856,2846,5986,928مصاريف البيع والتسويق
600630662695729قرطاسية
6,0006,0006,0006,0006,000إيجارات

00000أيجار أرض
700735772810851مصاريف أخرى

50,29652,51154,83657,27859,842مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
7,0777,0777,0777,0777,077اإلستهالك لإلصول الثابتة

7,7000000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

65,07359,58861,91464,35566,919مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
1,83310,66311,85013,09714,405الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,5002,0911,6401,145600الفائدة على القرض
6678,57310,21011,95213,806-الربح قبل الضريبة

02,1432,5532,9883,451الضريبة على األرباح
6676,4307,6588,96410,354-األرباح الصافية

%82%83%84%85%97نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
115,137105,093108,288111,604115,044نقطة التعادل (بالدينار)

%83%85%86%88%101نقطة 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

14,9006.672,234األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

6,8503.002,283أخرى
7,077المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

7,70017,700المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
8,1168,1160رأس المال العامل المطلوب

51,86626,86625,000إجمالي تكلفة المشروع
%48%52%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)



اسم المرآزرقم المشروع صاحب المشروعاسم المشروع
E-Medical Adv  

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
114,000119,700125,685131,969138,568المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
114,000119,700125,685131,969138,568المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
26,866حقوق الملكية

25,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

7,90818,39021,39124,02426,248الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
51,866121,908138,090147,076155,993164,816مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
36,050مجموع اإلستثمارات

20847,09449,44951,92154,51757,243التكاليف التشغيلية المباشرة
50,29652,51154,83657,27859,842إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

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

7,700المصاريف التأسيسية  والخلو
02,1432,5532,9883,451الضريبة

43,95899,890106,193110,950115,928121,136إجمالي التدفق النقدي الخارج
7,90822,01831,89636,12640,06543,680صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

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

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

7,90817,92327,39231,17134,61537,685رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
4676,0017,1478,3669,664-0توزيعات األرباح

7,90818,39021,39124,02426,24828,020صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)



اسم المرآزرقم المشروع صاحب المشروعاسم المشروع
E-Medical Adv  

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
7,90818,39021,39124,02426,24828,020النقد

00000المدينون
208208208208208208المخزون

8,11618,59821,59924,23226,45728,229إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,000المباني

11,800األجهزة والمعدات
14,900األثاث والمعدات المكتبية

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

6,850أخرى
36,05036,05036,05036,05036,05036,050إجمالي األصول الثابتة
7,07714,15421,23228,30935,386اإلستهالك التراآمي

36,05028,97321,89614,8187,741664القيمة الدفترية لألصول الثابتة
7,70000000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
51,86647,57143,49539,05134,19828,893مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
409545044955545059950اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

409545044955545059950مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

209051640111446599500رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
209051640111446599500مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
26,86626,86626,86626,86626,86626,866رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2002287391,337-األرباج المجمعة
200429511598690-الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

26,86626,66627,09427,60528,20228,893مجموع حقوق الملكية
51,86647,57143,49539,05134,19828,893مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %35.8%26.2%19.6%14.8%1.4-معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%35.8%31.8%27.7%23.7%2.5-معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 4.14.44.44.40.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.80.60.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)



اسم المرآزرقم المشروع صاحب المشروعاسم المشروع

E-Medical Adv   

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%518665تكاليف المشروع

%268665مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%2500012القروض

%70%48.2القرض الى التكاليف %

%25%51.8مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

6676,4307,6588,96410,354-صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%10.0%9.1%8.1%7.2%0.6-الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%35.8%26.2%19.6%14.8%1.4-معدل العائد على اإلستثمار %

%35.8%31.8%27.7%23.7%2.5-معدل العائد على حقوق الملكية %

4.14.44.44.40.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.80.60.40.20.0الديون

115,137105,093108,288111,604115,044نقطة 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 39,765-1,310-9,362-37,14532,78728,42913,892صافي القيمة الحالية

IRR 11.7-%11.2%6.3%20.3%26.7%30.0%33.8معدل العائد الداخلي%

B/C 1.71.61.51.30.81.00.3القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

111,033

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

19.0%

23.3%
3.5

0.4

معدل الضريبة

المعدل

6,548
6.7%

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف
معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR33.8%معدل العائد الداخلي
NPV37,145صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR30.0%معدل العائد الداخلي
NPV32,787صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR26.7%معدل العائد الداخلي
NPV28,429صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR20.3%معدل العائد الداخلي
NPV13,892صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR6.3%معدل العائد الداخلي
NPV-9,362صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR11.2%معدل العائد الداخلي
NPV-1,310صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-11.7%معدل العائد الداخلي
NPV-39,765صافي القيمة الحالية
B/C0.3اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

043,9580-43,958

17,90816,6108,703

238117,74117,360

340018,92818,528

442020,17419,754
544159,92459,483

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

048,3540-48,354

17,90816,6108,703

238117,74117,360

340018,92818,528

442020,17419,754
544159,99059,550

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

052,7500-52,750

17,90816,6108,703

238117,74117,360

340018,92818,528

442020,17419,754
544160,05759,616



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

043,9580-43,958

17,90810,9103,003

238111,75611,375

340012,64312,243

442013,57513,156
544151,59551,154

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

043,9580-43,958

17,9085,210-2,698

23815,7705,390

34006,3595,959

44206,9776,557
544143,26542,824

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

043,9790-43,979

18,6986,871-1,827

24197,5457,126

34408,2527,812

44628,9948,533
548549,19148,706

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

044,0000-44,000

19,489-2,868-12,357

2457-2,651-3,108

3480-2,424-2,904

4504-2,185-2,689
552938,45837,929


