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

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

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

ليةفرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المح محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

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

 
لتقديم أيـة) إرادة(ن في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة     لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشاري     

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

في كافة مناطق المملكة وعددها اثنان وعشـرون) إرادة  ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية      
 .مركزاً 

 

 )لديكبادر باالتصال بأقرب مركز (
 



 
 

 

 المحتويات  
    ملخص المشروع٠١

    المقدمة٠٢

 وصف المشروع ١-٢ 

 مبررات وأهداف المشروع ٢-٢ 

 الموقع العام للمشروع ٣-٢ 

    دراسة السوق٠٣

 حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة ١-٣ 

 المنافسة والتسويق ٢-٣ 

 ع واإليرادات المتوقعةأسعار البي ٣-٣ 

    الدراسة الفنية٠٤

 الموقع والبناء ١-٤ 

 التشغيل نموذج الخدمة وكلفة األجهزة واالثاث وبرامج ٢-٤ 

 القوى العاملة واألجور السنوية ٣-٤ 

 الضروريةلخدمات  واجمع البيانات األولية والتدريب ٤-٤ 

 مواقع اإلنترنت المشابهة والرديفة ٥-٤ 

 لفترة الزمنية لتنفيذ المشروعا ٦-٤ 

    الدراسة المالية٠٥

 كلفة الموجودات الثابتة ١-٥ 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢-٥ 

 رأس المال العامل ٣-٥ 

 تكاليف المشروعملخص  ٤-٥ 

 وسائل التمويل  ٥-٥ 

 األسس والفرضيات المالية ٦-٥ 

 ملخص المؤشرات المالية  ٧-٥ 

 حق الماليةالمال ٨-٥ 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 ملخص المشروع - ١*

 نشر مكتبي ذاتي الخدمة اسم المشروع

 عمان موقع المشروع

 خدمات نشر منتجات المشروع

 فرداً ١٠ األيدي العاملة

 دينار ٣٨,٨٤٥ ياالستثمار الكل

 دينار ٢٣,٨٨٨ NPVصافي القيمة الحالية 

 % ٣١,٢ IRRمعدل العائد الداخلي 

  B/C١,٦لحالية لإليرادات إلى اإلستثمارات القيمة ا

 واتسن ٣ Pay Back Period االستردادفترة 

 

ملخص المؤشرات المالية هي للحالة األساسية*   

 

 

 

 

 

 

 
 

 نشر مكتبي ذاتي الخدمة
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  وصف المشروع١-٢
 

 التقنية الرقمية عديدة ومنوعة وخاصة في مجال الطباعة واإلعالن والنشر واإلعالن تإن استخداما

إن موضوع هذه الدراسة هو تقديم كل من خدمات تصميم فني وتصوير وطباعة ، . لصوتيالمرئي وا

 .    مونتاج وتسجيل صوتي وخدمة مونتاج الفيديو
 

تعتبر محافظة العاصمة عمان من المحافظات ذات الميزة التنافسية في مجال الدعاية واالعالن والتصميم 

وي الذوق المتميز والمهتمين بمثل هذه ذ السكان من  حيث يوجد فيها شريحة كبيرة من،الفوتوغرافي

كما أن مقرات الجامعات والمؤسسات الحكومية والبنوك والشركات وغيرها في عمان يعتبر . االمور

 حيث تتركز شريحة أخرى تواكب التحديث وتهتم بكل جديد لزيادة القدرة للمشروع،ميزة نسبية 

 .تفادة من التطورات في هذال المجالالتنافسية والخدمية عن طريق تقديم االس
 

 اإلقبال على استخدام التقنيات في المملكة يسير بخطى سريعة خاصة بعد إطالق جاللة الملك المرحلة إن

حيث من ". مراكز تكنولوجيا المعلومات وخدمة المجتمع المحلي " الثانية من مشروع محطات المعرفة 

  . مركز في نهاية هذا العام١٠٠معلومات إلى المتوقع أن يصل عدد مراكز تكنولوجيا ال
 

في القائمة   تفتقر خدمات مونتاج الفيديو، مونتاج وتسجيل صوتي، التصميم الفني والتصوير والطباعة

  فـي  هناك تطـورات جديـدة    إذ أن   . و المؤسسات    األفراد يحتاجه الذي المتميز   االختصاصإلى  األردن  

المسـاهمة  مكتبي ذاتي الخدمة  هذه الفجوة عن طريق         النشر  ع ال مشروسيمأل  و . ذات العالقة برامج  ال

 الخدمات للسوق   توفير هذه  و االيجابية في نقل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى المجتمعات المحلية        

 .المحلي مستهدفاً األفراد والمؤسسات الصغيرة
  

 لقاعدة البيانات التدريجيبناء مشروع حول تقديم خدمات مترابطة بشكل يتفق مع ألالفكره  رتتمحو

 مشروع بشكل رئيسي في المرحلة االولى علىال يركز يقترح أن. توقع نمو الطلب واختراق السوقو

. بطاقات مسبقة الدفع ب عن طريق دفع ثمن االستعمال التصميم الفني والتصوير والطباعة خدمة تقديم

اسعاً أغلبهم ممن سيستخدم الخدمة الذاتية خليطاً ويتوقع أن تجذب هذة الخدمة مشتركين يشكلون و

 



 
 

٢ 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و األفراد إلى إضافةمن بين مستخدمي الخدمة المتوقعين و ،ألول مرة

 . الصناعيةوالشركات  التعهداتشركات المستشارين الهندسيين، المهندسين المعماريين و دور التصميم، 
 

وبذلك . إضافة إلى خدمة مونتاج الفيديو تاج وتسجيل صوتيمونخدمة كما سيقوم المشروع بتقديم 

سيقدم المشروع خدمات متكاملة تراعي احتياجات العمالء من حيث النوعية وميزات الخدمات وطريقة 

 .تقديمها

 

يمكن أن يجذب هذا المشروع المستثمرين من قطاعات بيع األجهزة اإللكترونية والحاسوبية واإلتصاالت 

الخدمة الذاتية وحماية الخصوصية تهم واإلعالن حيث أن مبدأ  من شركات الدعاية أو المستثمرين

 . الكثيرين من االفراد اضافة للشركات الخاصة وغيرهم
 

  مبررات وأهداف المشروع٢-٢
 

مركز األميرة بسمة للشباب  و تنميةللمن البرامج التنموية الرائدة التي ينفذها معهد الملكة زين الشرف 

 توظيف تكنولوجيا على الشباب والشابات من يقوم على تدريب فئة والذي) األردن شبكة برنامج(

 يفصل بعض جهود المملكة في مجال التجارة االلكترونية ٤ ملحق رقم .المعلومات في الحياة اليومية

 .واالقتصاد المعرفي
 

حاسوب المتقدمة ميم الا في تصهتخصص  الجهود من حيث ه مكمال لهذيأتي المقترحمشروع  الإن

واستخدامات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما في وأعمال العرض لكثير من االستعماالت المنزلية 

 .األمورمة بهذه تلجهات المهل حيث سيتم توفير هذه الخدمات واإلعالنالدعاية  أعمالذلك 
 

عتبر المشروع داعما كما ي. من مبررات المشروع إيجاد فرصة استثمارية وتوفير عدد من فرص العمل 

 . تطوير جرائد ومجالت الكترونية يتم تصميمها في المركزلمشاريع اخرى قد تقام مستقبال مثل 
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  الموقع العام للمشروع٣-٢
 

 .يقام المشروع في العاصمة عمان يقترح أن 
 

         

 

 حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة ١-٣
 

 ،من السوق شبيهه لتقديم خدمات مميزة من نوعها إلغتنام النصيب األكبر مراكز الخدمات التسعى

 .  للخدماتأصبح الزبائن في أيامنا الحاضرة يبحثون بأنفسهم عن القيمة األكبر  وبنفس الوقت

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

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

 والتي ال بد من االنتباه لها ومراعاتها نشر مكتبي ذاتي الخدمة وعشرمالمميزات الهامة لخدمات 

 : لالستجابة لتوقعات العمالء ما يلي
 

التصميم الفني والتصوير مميزات خدمات  الوصف

 مونتاج الفيديوو صوتياليل تسجالوالطباعة و
Description 

 Features توفر مبيعات قرطاسية بما في ذلك اوراق خاصة اإلضافيةالمزايا 

 Reliability التصوير والتسجيل وفق درجة عالية من الصفاء األداء المنشود 

 Durability  تخزين تاريخ كل مستعمل ومحتوياتهإمكانية الديمومة 

 Serviceability التخزين بطريقة قابلة للتعديل وليس فقط للقراءةالتحديث سهولة التعديل، 

  Customization  التنزيل من االنترنتوجهزة حديثة ألا توفر مالئمة الخدمة للعميل 

 User Friendly فوعة مسبقاً استعمال البطاقات المدسهولة  سهولة اإلستعمال 

  Guarantees كية الفكرية والخصوصية حقوق الملضمان الضمانات والكفاالت 

 Product Range  تتعدد الوسائط الالزمة للتسجيلأن تعدد مجال االختيار

 Delivery Lead Time  يكون عدد االجهزة كافياً بوقت الذروةأن معقولية فترة االنتظار 

  Price Sensitivity  يكون سعر الخدمة مقبوالًأن الحساسية السعرية 
 

 

 

 

 السوقدراسة. ٣



 
 

٤ 

 أن التنبؤات الموثوقة على المدى القصير والبعيد للسوق قد تكون صعبة ألنه لم يتم استخدام هذه رغم

لتقدير  ا مفيدسيكون االستدالل ببعض البيانات حول الفئات المستهدفةالخدمة منذ فترة طويلة اال أن 

 . حجم السوق
 

 نسمة ٥,٣٢٩,٠٠٠لعامة حوالي  حسب بيانات دائرة اإلحصاءات ا٢٠٠٢ للعامبلغ عدد سكان األردن ي

 ٦٤-١٥من الفئة العمرية % ٥٨,٧من الفئة الناشئة دون الخامسة عشرة و% ٣٧,٨منهم ما يقارب 

بالتالي فان القادرون نظريا من سكان األردن على استخدام االنترنت %. ١٠سنة بمعدل أمية يقترب من 

والفئة %) ١٥( سنة ١٥ إلى ١٠ما بين  تقريبا باعتبار الفئة العمرية ٣,٧٨٨,٠٠٠والحاسوب يبلغ 

 .  سنة٦٤-١٥العمرية االخرى ما بين 
 

 أن نسب األسر األردنية التي تمتلك حاسوب ٢٠٠١تفيد كذلك بيانات دائرة اإلحصاءات العامة لعام 

بالمقابل فان جمعية الحاسوب والتكنولوجيا .  تقريبا جهاز٩٠,٠٠٠أي ما يعادل % ١٠شخصي هو 

 ١٥٠,٠٠٠تقدم إحصاءات مغايرة نسبياً حيث تقدر أعداد أجهزة الحاسوب باألردن بـ ) جإنتا(األردنية 

بيانات برنامج أما . جهاز موزع تقريباً بالتساوي بين قطاعات األعمال والقطاعات الحكومية والمنازل

 ١٠٠,٠٠٠ فتقدر عدد أجهزة الحاسوب الكلي باألردن بـ (UNDP)منظمة األمم المتحدة للتطوير 

  .هاز وهو اقرب إلى بيانات دائرة اإلحصاءات العامةج
 

لقطاع  مونتاج الفيديووتصميم الفني والتصوير والطباعة حجم االستخدام المحتمل لخدمتي لليمكن تقدير 

 أعداد المؤسسات عن ١٩٩٩ لعام اإلحصاءاتبيانات دائرة  باالعتماد على هيمكن تقديرالمؤسسات ف

  :كما يليموظفين  الوأعداد ) غير الحكومية(
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 فئات الموظفين بالشركات

الصناعية و التجارية و الخدمية 

حسب بيانات دائرة   العامة والخاصة

 ٢٠٠٠اإلحصاءات لسنة 

 أعداد

 المؤسسات

معدل 

الموظفين 

 للمؤسسة

العمالة 

 اإلجمالية

توقع 

استخدام 

 الخدمة

حجم السوق 

المحتمل حسب 

 فئة الموظفين

%٥٫٠ ٢٧٩٫٧٤٨ ١٢٣٫٢١٨٢ ١٠ من موظفين أقل  ٦٫١٦٠ 
%٧٫٥ ٥٠٫١١٨ ١٥ ٣٫٣٩١ ٢٠ و١٠موظفين بين   ٢٥٤ 

%١٠ ٣٣٫١٢١ ٣٠ ١٫٠٩٩ ٥٠ وأقل من ٢٠أكثر من   ١١٠ 
 ٧٣%١٢٫٥ ١٨١٫٨٠٩ ٣١٠ ٥٨٦ فأكثر موظف ٥٠

 ٦٫٥٩٧ مونتاج الفيديووتصميم الفني والتصوير والطباعة حجم االستخدام المحتمل لل
 

بيانات دائرة  فيمكن تقدير حجم االستخدام المحتمل لخدمات المشروع جميعها من ألفرادا قطاع أما

ن بالخارج ي والدارساألردنية بالكليات والجامعات حقين الملتاألردنيينأعدد الطلبة عن  ة العاماإلحصاءات

 -:  كما يلي ٢٠٠٢ / ٢٠٠١للسنة الدراسية 

 

 عدد الطالب توزيع الشهادات 
توقع 

ام االستخد

المستخدمون 

 المتوقعون 

 ٦٫٧٥٤ %٢٫٥ ١٣٥٫٠٨٧ بكالوريوس
%٥٫٠ ١٫٢٨٥ دبلوم عالي  ٩٦ 
%٧٫٥ ٦٫٤٥٧ ماجستير  ٦٤٦ 
 - - ٦٨٢ دكتوراة

 - - ٢٠٫٣١٠ بكالوريوس خارج االردن
 - - ٢٥٫٣٩٢ دراسات عليا خارج االردن

 ٧٫٤٩٦ حجم االستخدام المحتمل لكافة خدمات المشروع
 

التعريف   بتركيز جهوده لبناء قاعدة البيانات وسيكون جل اهتمامهع في المرحلة األولىالمشروقوم يس

التصميم الفني باسمه واكتساب سمعة جيدة في السوق المحلي من ضمن مجموعة مزودي خدمة 

شرع في إيصال رسالته الخدمية والتسويقية بقوة للعمالء المحتملين للفوز ي حيث سوالتصوير والطباعة
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 فني وتصوير تصميمبطاقة  ٦,٥٠٠ بيع حوالي يتوقع أن يتمكن المشروع من. جيدة من السوقبحصة 

من  األولىلسنة ل بطاقة مونتاج فيديو ٥٠٠ بطاقة مونتاج وتسجيل صوتي وكذلك ٥٠٠، و وطباعة

 .التشغيل
 

في في أعداد البطاقات المباعة للسنوات الخمسة القادمة وكما % ٥تم افتراض نمو سنوي نسبته 

 : الجدول التالي  
 

  البطاقاتأعداد 

 السنة الخامسةالسنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة االولى الخدمة

 ٧,٩٠٠ ٧,٥٢٥ ٧,١٦٦ ٦,٨٢٥ ٦,٥٠٠التصميم الفني 

 ٦٠٨ ٥٧٩ ٥٥١ ٥٢٥ ٥٠٠مونتاج وتسجيل 

 ٦٠٨ ٥٧٩ ٥٥١ ٥٢٥ ٥٠٠ مونتاج الفيديو
 

 

  المنافسة والتسويق٢-٣
 

 غير مالئمة أنها أوإن نوعية الخدمة المقدمة حالياً في بعض المشاريع المشابهة إما إنها غير موجودة 

 أيضا وهذه ،من حيث عدم توفر خدمات مونتاج الفيديو إال للمناسبات االجتماعية كاألعراس وغيرها

 ذاتي الخدمةالمكتبي النشر للهذا تأتي الحاجة لالمحترفين بعملها بأنفسهم محكومة بقيام المصورين 

 .حيث يشكل المشروع تغييرا في أسلوب تقديم الخدمة من حيث شموليتها وتميزها عما هو موجود حالياً
 
 

 إال أن احتمال دخول منافسين جدد للسوق هو  ،الذاتيةرغم عدم وجود المنافسة التجارية للخدمة 

 والتسويق والمبيعات هي العمليات األساسية وبذلك ال بد أن لمشروعاالعمليات داخل إن .  واردلاحتما

 . بحيث تواكب آخر المستجداتفيها راعي كفاءة هذة العمليات واإللمام بالتطورات التكنولوجية ي
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  المتوقعة واإليرادات البيعأسعار ٣-٣
 

لهم بتصميمهم الذاتي الى يفضل إبراز هدف مساعدة االفراد والعمالء المحتملين على ايصال رسائ

 . هورهم والمساعدة في تغيير ثقافة االعتماد الى ثقافة االستقالل واستكشاف الفرص مج

 

في السـوق    في دول أخرى و    مشابهة الخدمة باالعتماد على أسعار السوق لمنتجات        بيعتم تقدير أسعار    

وكذلك بطاقـة   للبطاقة   دينار ١٢ بـ   التصميم الفني والتصوير والطباعة   يقترح تسعير خدمة     و ٠المحلي  

وقد تـم اعتمـاد ان كافـة        .  دينار ١٥مونتاج وتسجيل صوتي أما بطاقة مونتاج الفيديو فقد سعرت ب           

 . ساعات٥البطاقات من فئة استخدام 
 

 

 -:لما سبق يبين الجدول اإليرادات المتوقعة لمشروع خالل السنوات الخمسة القادمة 
 

 )ينارد ( للبطاقاتاإليراد السنوي 

 السنة الخامسةالسنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية األولىالسنة  البطاقة

ــي  ــميم الفنـ  ٩٤,٨٠٩ ٩٠,٢٩٥ ٨٥,٩٩٥ ٨١,٩٠٠ ٧٨,٠٠٠التصـ
ــجيل   ــاج وتس  ٧,٢٩٣ ٦,٩٤٦ ٦,٦١٥ ٦,٣٠٠ ٦,٠٠٠مونت

 ٩,١١٦ ٨,٦٨٢ ٨,٢٦٩ ٧,٨٧٥ ٧,٥٠٠ مونتاج الفيديو

 ١٠٠,٨٧٩١٠٥,٩٢٣١١١,٢١٨ ٩٦,٠٧٥ ٩١,٥٠٠ المجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

٨ 

 

 
 

 

  الموقع والبناء ١-٤
 

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

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

 .توفر كافة الخدمات

 

كما تم .  دينار٤,٥٠٠ تقدر أجرته السنوية ب ٢ م١٠٠قدرت احتياجات المشروع من األبنية ب 

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

 .  دينار١,٥٠٠إلى 
 

 التشغيل وبرامجنموذج الخدمة وكلفة األجهزة واالثاث  ٢-٤
 

 )Channel Mastery(نموذج القناه اإلضافية  للمشروع ان يتبنىمن نماذج التجارة المتعددة يقترح 

 التصميم الفني والتصوير والطباعةى مبدأ الخدمة الذاتية بدالً من الطريقة التقليدية وذلك لخدمة نبمع

  .مونتاج الفيديو وكذلك لخدمة مونتاج وتسجيل صوتيولخدمة 
 

بذلك تقدر تكلفة التجهيزات واألجهزة األساسية مع التركيب والتشغيل واالختبار لتاخذ بعين االعتبار 

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

 -:يكما يلوالخمس سنوات 

 

 

 

 

 

 
 
 

 الدراسة الفنية. ٤



 
 

٩ 

 التكلفة العدد.)أ.د(تكلفة الوحدة أجهزة الحاسوب
 ٨٫٠٠٠ ١٠ ٨٠٠ (PC’s)أجهزة حاسوب 

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

 ٥٠٠ ١ مقطوع  (Network) تمديدات كهربائية خاصة
 ١٠٫٨٠٠ )دينار( المجموع 

 فةالتكل العدد.)أ.د(تكلفة الوحدة   واألجهزة المكتبيةاألثاث

 ١٫٥٠٠ ١ ١,٥٠٠ (CAD Printer)طابعة رسومات 
 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

 ٣٫٠٠٠ - مقطوع األثاث المكتبي 
 ٥٠٠ ١ مقطوع  وأخرىآرمة

 ٨٫٥٥٠ )دينار(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 ل٣رمجيات خالل يتم استهالك الب. البرامج واالختبار
 

 التكلفةالعدد البرنامج للرخصة  تكلفة الشركة البرنامج

 ١٫١٥٠ ١٠ )للمستخدم (١١٥ مايكروسوفت(Windows XP) برنامج ويندوز
 ٣٫٠٠٠ ١٠ )للمستخدم (٣٠٠ مايكروسوفت( Office XP)برنامج أوفيس 

 ٥٫٠٠٠ ١٠ مقطوع ادوارد/ ساببرامج التصميم الفني والمونتاج والتسجيل 
 ٥٠٠ ١ ) عمالء٥/خادم (٥٠٠ مايكروسوفت(٢٠٠٠ Server)برنامج خادم ويندوز

 ٩٫٦٥٠ )دينار(المجموع 
 

 

 



 
 

١٠ 

:ةالتاليالبرامج  على برامج التصميم الفني والمونتاج والتسجيل الصوتي والفيديو األمثلةمن   

٣D Studio Max ٤, BRYCES ٥,٠, Macromedia Flash, Corel Designer ٤, Strata 

٣D Pro, BRYCES, Poser ٤,  AutoCAD LT ٢٠٠٢, Micro station, Solid works 

٠٢٠٠٣ 

  القوى العاملة واألجور السنوية٣-٤

يبين  .الحاسوب واإلنترنتباالهتمام ويحبذ أن تتمتع إدارة المشروع بالخبرة التجارية الالزمة لهذا العمل 

دارة والعمالة الالزمة للمشروع والرواتب الشهرية والسنوية لهم بما في ذلك العالوات الجدول التالي اإل

  -: والمزايا

 
 

 اإلجمالي السنوي الراتب الشهري العدد تكاليف اإلدارة
 ١٢٫٠٠٠ ١١,٠٠٠مالك المشروع/ مدير

 ٤٫٨٠٠ ١٤٠٠محاسب/ إداري 
 ٢٫٤٠٠ ١٢٠٠استقبال/ سكرتيرة 

 اإلجمالي السنوي الراتب الشهري العدد الخدمة/لتشغيلتكاليف موظفو ا
 ٩٫٦٠٠ ١٨٠٠ مدير عمليات
 ٦٫٠٠٠ ١٥٠٠ فني صيانة
 ٦٫٠٠٠ ٢٢٥٠ مدخل بيانات

 ٨٫٤٠٠ ١٧٠٠مدير أبحاث وتطوير/مستشار معلوماتية
 ٤٫٢٠٠ ١٣٥٠مصمم فوتوغرافي

 إلجمالي السنويا الراتب الشهري العددتكاليف موظفو المبيعات والتسويق
 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ تسويق ومبيعاتموظف

 

 دينار شاملة حصة المؤسسة من الضمان ٦٣٫٢٧٠وبذلك يكون إجمالي األجور للسنة األولى 

 .االجتماعي
 

 الضروريةجمع البيانات األولية والتدريب والخدمات التشغيلية  ٤-٤
 
 

 تكلفة و مدمجة أقراص من األوليةة المواد  أن معدل تكلفاالفتراضنظراً لطبيعة المشروع فإنه يمكن 

دريب على نظام التأما  ا،  دينار سنوي٢,٢٠٠تحديث برامج الحاسوب وحقوق االستخدام تم تقديرها ب 



 
 

١١ 

مسئولي التسويق إليصال رسالة الشركة ومجالها إلى ل تدريب و أإدخال البياناتوالعمليات الداخلي 

  .د الذاتية للموظفينوهفسيتم بواسطة الج العمالء المستهدفين
 

 . دينار سنويا٩٠٠الضرورية من ماء وكهرباء ، فقد قدرت بمبلغ أما الخدمات 
 

  والرديفةالمشابهة مواقع اإلنترنت ٥-٤
 

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

 :يليلعمل وخدمات الشركة المقترحة كما 
 

 Web Site وصف موقع االنترنت

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

 www.lipstream.com  باالستفادة من االمكانات الصوتية لالنترنتعالمية تعنىشركة 

 www.net٢phone.com موقع تطور االتصاالت الهاتفية عن طريق االنترنت

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

 www.audiobooks.com نشر كتب صوتي على االنترنت

 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
 

  الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع٦-٤
 

يمكن أن .  طويلةمدة طويلة للتنفيذ بالدرجة األولى وبالتالي ال يتطلب خدمياً /تجاريا مشروع اليعتبر 

 ومقره الدائم وعقد االتفاقات مع  (Web Site) االلكتروني المشروعيبدأ المشروع حال تجهيز موقع 

 . أشهر٤ الالزمة لتنفيذ المشروع ب  تقدر المدة الزمنية.الموردين
 

 

 

 

 

 

 



 
 

١٢ 

 

 

 

 

 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١-٥
 

 دينار/ التكلفة البند
 ١٫٥٠٠ تعديالت البناء

 ١٠٫٨٠٠ األجهزة تكلفة 
 ٨٫٥٥٠ األثاث والتجهيزات المكتبية

 ٩٫٦٥٠ البرامج المختلفة
 ٥٠٠ )الخ...ن، تلفوتأمين كهرباء، ماء(تأمينات مستردة 

 ٣١٫٠٠٠ )دينار(لمجموعا
 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٢-٥
 

تغطي مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل رسوم الرخص وتسجيل المشروع إضافة إلى مصاريف 

 .  دينار١,٢٠٠قدر إجمالي هذا البند بمبلغ . الدراسات والمصاريف المتفرقة
 

  رأس المال العامل٣-٥
 

 ٦٫٦٤٥ تبلغ قيمة هذا البند ٠لمدة شهرعلى أساس دورة تشغيلية واحدة ل العامل تم إحتساب راس الما

 يبين بعض تفاصيل ١ملحق رقم  مع مالحظة أن يبين الجدول التالي تكاليف التشغيل للسنة األولى. دينار

 -:الرموز المستخدمة

 

 

 

 

الدراسة المالية.٥



 
 

١٣ 

 التكلفة 

 دينار
 البند

 اد األوليةالمو/ وأقراص مدمجةتحديث برامج الحاسوب ٢٫٢٠٠
جورألرواتب واال ٦٣٫٢٧٠

الضروريةلخدماتا ٩٠٠

 اتيجاراإل ٤٫٥٠٠
 تسويقالدعاية وال ٤٫٥٧٥
 تشغيلية اخرى ٤٫٣٠٠
المجموع ٧٩٫٧٤٥

 

  مشروعال تكاليفملخص  ٤-٥
 
 

 دينار/ التكلفة البند

 ٣١٫٠٠٠ كلفة الموجودات الثابتة
 ١٫٢٠٠ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 ٦٫٦٤٥ رأس المال العامل 
 ٣٨٫٨٤٥ المجموع

 

 

   التمويلوسائل ٥-٥
 

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

من % ٥١ دينار ويمثل ٢٠,٠٠٠ تبلغ قيمة هذا القرض .لمشروعلالتكاليف االستثمارية لألصول الثابتة 

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

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

 . سماح
 

 

 

 

 



 
 

١٤ 

 لية األسس والفرضيات الما٦ -٥
 

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

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

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

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

 .%٢٥بواقع احتسبت ضريبة الدخل 

 %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 
 

  االقتصادية والمالية للمشروع ملخص المؤشرات  ٧-٥
 

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

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

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

 :ية التقديرية والتي تبين ما يلياألرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزان

 

 دينار في السنة األولى للتشغيل و ٢,٠٣٠يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين  -

 . دينار في السنة الخامسة٥,٧٩٧

 موظفين تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما ١٠سيوفر المشروع فرص عمل ل  -

 دينار في السنة األولى ترتفع ٦٣,٢٧٠االجتماعي فيها مساهمة المشروع في الضمان 

 . دينار في السنة الخامسة٧٦,٩٠٥

في السنة الخامسة % ٣٠,٨في السنة األولى و % ٥,٧تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين  -

 %.٣٠,٨و % ١٠,٨للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

 . دينار٢٣,٨٨٨ NPVلمشروع  تبلغ قيمة صافي القيمة الحالية  ل -

 %٣١,٢يبلغ معدل العائد الداخلي  -

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



 
 

١٥ 

  سنوات ٣بلغت فترة االسترداد للمشروع  -

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

 .وينبغي مراعاة ذلك % ١٠ تتراوح بين تكاليف التشغيل بنسب
 

 
 
 
 
 

 

 حساب األرباح والخسائر  .١

 التدفق النقدي  .٢

 الميزانية العمومية  .٣

  المالية ملخص االستنتاجات والمعايير .٤

 

المالحق المالية .٦
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 الوصف الرمز
ICT  ألمعلوماتية والتكنولوجيا واالتصاالت 
INT@J جمعية المعلوماتية والتكنولوجيا األردنية 
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هذا النموذج يقوم بكل العمليات الالزمة .  يستخدم االنترنت لعمليات الشراء(Transaction Intermediary)منوذج الوساطة 
 )من األمثلة على هذا النموذج موقع شركة أي باي . 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 
 .من االنترنت إضافة إىل القنوات التقليدية، األمثلة على هذا النموذج كثرية حيث تلجأ كثري من الشركات لتدعيم عملياا بقنوات إضافية

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

 .(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)منوذج سلسلة املنفعة 
يتم استخدام االنترنت يف هذا النظام عن طريق التنسيق بني املوردين من حيث تصميم املنتج . مفصلة لكل عميل على حدياخلدمات املقدمة 

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

Computers) وشركة سيسكو لألنظمة (Cisco Systems). 
ئمة  يتعامل مع تبادالت معقدة بني البائعني واملشترين مبا يف ذلك املال(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)طة املعلومات منوذج وسا
من األمثلة على هذا النموذج موقع شركة هوم ادفايزر . 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 
من األمهية مبكان . تقوم عادة الشركة القائمة على هذا النموذج بتثبيت السعر للمنتجات وتتخصص يف نظام توريد بكفاءة عالية للمستهلك

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SMS   وسائط   والرسائل المتعددة الMMS          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
 

ـ             وي تتطلـب  أخذ الصورة، وتصفح المحتوى، وإدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح الصغيرة للهـاتف الخل

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                   

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

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

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

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

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

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

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

 .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       ٢Gحين ان الجيل الثاني       في   ) Analog( اعتمدت على نظام االتصاالت المتناظرة      

 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         

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

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

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

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

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

 . ايت في الثانية ولكن بسرعة اقل مما توفره تكنولوجيا الجيل الثالثبكيلو
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 تتميز  Wi-Fiبد من اإلشارة هنا إلى التكنولوجيا الحديثة التي تم تطويرها مؤخرا والتي تسمى واي فاي                ال  

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

ستخدم الكمبيوتر المحمول عن دائـرة      تفقد هذه التكنولوجيا ميزتها إذا ابتعد م      ( 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      ياليوم على نطاق واسع في المنازل والمكاتب والجامعات في كل من امر           

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

 ". الساخنة
 

 للهواتف النقالة، لتوفر شبكة اتصال لها مجال تغطيـة اشـمل،            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       DSLها تعتبر بديالً السلكياً لتكنولوجيا خط االشتراك الرقمي         كما أن 

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

 . DSLالمناطق التي ال يتوفر فيها الكابالت وخدمة خط المشترك الرقمي 
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 مـن   ٣٠-٢٨اختتم مؤتمر األعمال االلكترونية في العالم العربي مؤتمره الذي انعقد في الفترة الواقعة من               

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

يمثلون عدداً من الجامعات والبنـوك       باحثاً متخصصاً من الدول العربية واألجنبية و       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     

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

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

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

 . 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       " 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    . المتطلبات التعليمية والتدريبية لألفراد بمختلف فئاتهم في مجال االتصال والتكنولوجيا         

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

 .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             

 ٢٥كثـر مـن     تم تدريب أ  . 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(كل محطة والتي بلغت كلفة الواحدة منها        تضم  

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

ه المحطات إضافة إلـى   للعمل في هذ٢٠٠١ضمن 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                  

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

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

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

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

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

 



  التجارة اإللكترونية جهود األردن يف– ٤ملحق رقم 

٦ 

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

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

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               " أمير" األعمال في األردن    

 .الالزم للعامين المقبلين
 

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

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

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

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

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

 . التدريبية
 

افتتاح أول مركز   ) ٢٠٠٣(ي هذا العام    ر أردن 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 Relayاالتصال هذة سيتم افتتاحها في اربد وعمان وسيتم ربطها عبر خدمة 

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

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

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

 رخصة لمجموعة من المستثمرين األردنيين      ٢٠٠٣التصاالت في بداية عام     ت هيئة تنظيم قطاع ا    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              ي االمر شركة موتروال 

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

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

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

 .  وليس كإتصال صوتي تقليديPackets of Dataيتم كحزمة من البيانات 
 

منخفضة نسـبياً    الحالية بتكاليف    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 Providersفي األردن إلى شركات متخصصة في إعداد المحتوى المميز 

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

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

 .مشغلي الهواتف النقالة في األردن خالل السنوات القليلة القادمة
 



الموقع المقترح
اليرموك، وادي السير

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

91,50096,075100,879105,923111,219المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

2,2002,3102,4262,5472,674تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
37,96239,86041,85343,94646,143تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,2003,3603,5283,7043,890تكاليف المصنع التشغيلية

43,36245,53047,80750,19752,707مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
48,13850,54553,07255,72658,512الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

3,9964,1964,4064,6264,857رواتب موظفي التسويق
21,31222,37823,49624,67125,905رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

4,5754,8045,0445,2965,561مصاريف البيع والتسويق
600630662695729قرطاسية
4,5004,5004,5004,5004,500إيجارات

00000أيجار أرض
1,4001,4701,5441,6211,702مصاريف أخرى

36,38337,97739,65141,40943,254مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
6,8096,8096,8096,8096,809اإلستهالك لإلصول الثابتة

240240240240240إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

43,43245,02646,70048,45750,303مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
4,7065,5196,3737,2698,210الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,0001,6721,312916480الفائدة على القرض
2,7063,8475,0616,3537,730الربح قبل الضريبة

6779621,2651,5881,932الضريبة على األرباح
2,0302,8853,7954,7655,797األرباح الصافية

%86%87%88%89%90نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
86,35688,76391,26093,84796,526نقطة التعادل (بالدينار)

%87%89%90%92%94نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,50010.00150أألبنية
025.000منشآت أخرى
10,8005.002,160معدات وأجهزة

8,5506.671,282األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

9,6503.003,217أخرى
6,809المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,2005240المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
6,6456,6450رأس المال العامل المطلوب

38,84518,84520,000إجمالي تكلفة المشروع
%51%49%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
elf Service Publishinنشر مكتبي ذاتي الخدمة



الموقع المقترح
اليرموك، وادي السير

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
91,50096,075100,879105,923111,219المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
91,50096,075100,879105,923111,219المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
18,845حقوق الملكية

20,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

6,46210,23513,68016,76419,453الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
38,84597,962106,310114,558122,687130,671مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
31,000مجموع اإلستثمارات

18343,36245,53047,80750,19752,707التكاليف التشغيلية المباشرة
36,38337,97739,65141,40943,254إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,0001,6721,312916480الفائدة

1,200المصاريف التأسيسية  والخلو
6779621,2651,5881,932الضريبة

32,38382,42286,14190,03594,10998,373إجمالي التدفق النقدي الخارج
6,46215,54020,16824,52428,57832,298صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
3,2763,6043,9644,3604,796أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
3,2763,6043,9644,3604,796إجمالي دفعات سداد القرض

6,46212,26516,56520,56024,21727,502رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,0302,8853,7954,7655,797توزيعات األرباح

6,46210,23513,68016,76419,45321,705صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
Self Service Publishingنشر مكتبي ذاتي الخدمة



الموقع المقترح
اليرموك، وادي السير

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
6,46210,23513,68016,76419,45321,705النقد

00000المدينون
183183183183183183المخزون

6,64510,41813,86316,94819,63621,888إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,500المباني

10,800األجهزة والمعدات
8,550األثاث والمعدات المكتبية

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

9,650أخرى
31,00031,00031,00031,00031,00031,000إجمالي األصول الثابتة
6,80913,61720,42627,23434,043اإلستهالك التراآمي

3,043-31,00024,19117,38310,5743,766القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,2009607204802400القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
38,84535,56931,96628,00223,64218,845مجموع 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
18,84518,84518,84518,84518,84518,845رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

0000األرباج المجمعة
00000الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

18,84518,84518,84518,84518,84518,845مجموع حقوق الملكية
38,84535,56931,96628,00223,64218,845مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %30.8%20.2%13.6%9.0%5.7معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%30.8%25.3%20.1%15.3%10.8معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.93.53.94.10.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.90.70.50.30.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
elf Service Publishingنشر مكتبي ذاتي الخدمة



الموقع المقترح

اليرموك، وادي السير

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%38,8455تكاليف المشروع

/ اصحاب المشروع %18,8455مساهمة صاحب

%20,00012القروض

%75%51.5القرض الى التكاليف %

%25%48.5مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة 
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

2,0302,8853,7954,7655,797صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%7.0%6.0%5.0%4.0%3.0الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%30.8%20.2%13.6%9.0%5.7معدل العائد على اإلستثمار %

%30.8%25.3%20.1%15.3%10.8معدل العائد على حقوق الملكية %

2.93.53.94.10.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.90.70.50.30.0الديون

86,35688,76391,26093,84796,526نقطة 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 39,115-7,614-13,395-23,88820,47717,0665,247صافي القيمة الحالية

IRR 5.8%0.6%16.3%24.1%27.4%31.2معدل العائد الداخلي%#NUM!

B/C 1.61.51.41.10.70.80.0القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

91,350

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

15.8%

20.5%
2.9

0.5

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

3,855
5.0%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

Self Service Publishingنشر مكتبي ذاتي الخدمة

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف


