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  : مقدمــة
 

ر موضوع التجارة اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بأهمية خاصة خالل السنوات           إستأث
الماضية ، وشكل توجهاً عالمياً جديداً سعت معظم دول العالم لتوفير متطلبات وعناصر البنية التحتية الالزمة                

سـهيل التعـامالت التجاريـة      لتطوره ، بحيث يمكن القتصاديات معظم دول العالم االستفادة منه خاصة في ت            
    0الدولية والمحلية 

 
وتشير األرقام اإلحصائية إلى أن حجم التجارة العالمية التي تمـت عبـر االنترنـت بلغـت حسـب         

مليـار دوالر    ) 3( مليار دوالر ، بلغت حصة الدول العربية منها          ) 135(  حوالي   2002إحصائيات عام   
 ويتوقـع مـع     0عالمياً  % 300سنوياً مقابل   % 15ترونية عربياً بنحو     ويقدر معدل نمو التجارة االلك     0فقط  

تريليون  ) 31( مليار دوالر مقابل     ) 5(  أن يبلغ حجم التجارة االلكترونية العربية حوالي         2003نهاية عام   
  0مليون شخص عبر العالم  ) 655(  حوالي 2002 ووصل عدد مستخدمي االنترنت في نهاية عام 0عالمياً 

 
شير الدراسات إلى أن معظم عمليات التجارة االلكترونية في العالم تـتم فـي الواليـات المتحـدة                  وت

من هـذه   % 80األمريكية وأوروبا الغربية ، حيث تستحوذ الواليات المتحدة على أعلى نسبة إذ وصلت إلى               
 0نها فـي اليابـان      في آسيا ، حيث تتم نسبة كبيرة م       % 5و  % 15العمليات بينما بلغت في اوروبا الغربية       

وتتركز عمليات البيع أو الشراء من خالل االنترنت بين شركة وأخرى حيث بلغت نسبة هذا التعامل حـوالي                  
من مجمل التجارة االلكترونية، وبدأ التحول يتركز حديثاً بين الشركة والمستهلك ، إذ بدأ العديـد مـن                % 80

 االستفادة من هذه التقنية في جميع أنحاء العالم ،خاصة          الشركات بتطوير تقنياته بحيث يتمكن المستهلكون من      
بعد أن حلت أساليب التسوق والبيع والشراء التكنولوجية الحديثة محل أساليب التسوق والبيع والشراء السابقة ، 

   0مما كان له ابلغ االثر في اختصار الوقت والتكاليف على أطراف عمليات البيع والشراء 
 

ات الدولية العلمية والتكنولوجية ، خطى األردن خطوات كبيرة من اجـل النهـوض              واستجابة للمتغير 
بقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، بإعتباره متطلباً ضرورياً يساعد األردن في تعزيز وضعه التنافسي 

ن مع القطاع   على كافة المستويات من خالل مجموعة من المبادرات والبرامج التي قامت بها الحكومة بالتعاو             
الخاص إلعتماد وإدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في كافة مناحي الحياة، إضافة إلى برامج التطوير              

 . الهادفة إلى تحسين كفاءة وأداء مؤسسات الدولة
ولدعم قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في االردن فقد تم تحويل غرفة تجارة عمان الى غرفة             
 لتكون من اوائل الغرف في الوطن العربي التي تتحول الى العمل االلكتروني ومن اوائل المؤسسات               الكترونية

االردنية التي تتبنى هذا النهج، حيث تهدف الغرفه االلكترونيه الى التواؤم مع متطلبات تحول الحكومه الـى                 
جديد االشتراكات للمؤسسـات    حكومة الكترونية وتوفير الخدمات العضائها بسرعة وشفافية وتوفير خدمات ت         

 0االردنيه واطالعها على الفرص التجارية والمعارض المحلية والعالمية 
 

وانطالقاً من حرص غرفة تجارة عمان على تطوير اإلمكانيات الفنية المتوفرة لدى أعضـائها مـن                
 هـذه اإلمكانيـات   الهيئة العامة فقد تم إدراج هذه الدراسة ضمن خطة وحدة الدراسات لديها ، للتعرف علـى   

والقدرات وتحديد نقاط الضعف والقوة في هذا المجال ، خاصة وان العديد من الشركات ومؤسسات األعمـال                
يحرص اشد الحرص على مواكبة التطورات العالمية في التجارة االلكترونية ،انطالقاً من رغبة فـي زيـادة                 

 والحصول على السـلع والخـدمات بـالطرق      مبيعاته وتحسين صورته أمام العمالء والبحث عن عمالء جدد        
 لذا فقد جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على اإلمكانيات المتوفرة في هذا القطاع وكذلك               0والوسائل الحديثة   

 قـانون   2002االحتياجات والعوائق التي تحول دون تطبيق التقنيات الحديثه ، سيما وأن األردن أصدر عام               
   0 عرف المعامالت االلكترونية والمفاهيم المتصلة بها ومدى انطباق القانون عليها المعامالت االلكترونية الذي



 
إن القطاع التجاري بجميع فعالياته يمثل الحلقة الرئيسة المعنية بإستخدام وسـائل وتقنيـات التجـارة                

ردن العديد من اتفاقيات االلكترونية الحديثة في جميع معامالته التجارية داخلياً وخارجياً ، خاصة بعد توقيع اال           
التجارة الحرة الدولية واإلقليمية والثنائية واستجابته للتحديات والمتغيرات االقتصادية العالمية ، ممـا يتطلـب    

 .تأهيل قطاع التجارة األردني وتطويره باستمرار
 

اً مهماً  وفي الوقت الذي نأمل فيه أن تشكل هذه الدراسة إضافة علمية متخصصة تغطي قطاعاً اقتصادي              
يؤثر ويتأثر بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتجارة االلكترونية ، فإن األمل يحدونا أيضا في أن 
تشكل أسهاماً علمياً يساعد على وضع البرامج والخطط الفنية على المستويين الوطني والقطـاعي للنهـوض                

 0بالقطاع التجاري بجميع شرائحه وفعالياته 
 
الشكر والتقدير الى جميع الشركات والمؤسسات التجاريه التي تعاونت مع فريـق البحـث،              ونتوجه ب  

 . وقامت بتعبئة االستبانه، وتقديم المعلومات الالزمه، والتي أسهمت في تحقيق اهداف الدراسة
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 � �� E	2#� Kإ� ��.!L%ا� )	M � :$P ���ف هNO ا��را
1.                  PQR �QS��#ا� �Q	>.�.'Iة ا��TQ�>U �Q�$�1%ر<�ت ا��Qا� VQ� ن�Q%ّ� �'��� �1ام �ّ;�ر�ا��:ّ(ف �$�L� K.ى ا

 ���Y ��0< ا�%:$.��ت �	>.�.'Iا��;�ر�� ، و�� Z���%أ�. 
�	] ا��(و�+ �Z�:$QL        ) ا��;�رة ا�I�U(و
	�   ( �:(�R ��ى �:��9 ا��ّ;�ر ب     .2 V� ، \
)�
Uا �I!] ل_Y V�

 Z�����Yاد وا����0( و)	� .، و�L.���2 ، وآ$%� PR a�O	�P ا`
3.             �Q	>.�.'Iو� �Q	>.�.'I�1ام ا���Qا�.�.ف �$K ا�%�Gآ9 وا�:2!�ت ا��Q�:� P(ض EQ�)b ا��ّ;�Qر �Q;� PQRل ا

 ��� �! .ا�%:$.��ت ، وا��(اح ا�#$.ل ا�%'�
4.       R):�رة �ّ%�ن ، و�;� �R)M f� �	
�G< Z���h/ن ا�%.�fQ  ا�;_ء 8راء ا��ّ;�ر PR ا��:��_ت ا�I�U(و_� �

 ����ّ2� Pا�� �	
 .ا�I�U(و
�R)i$� P ، وا��(ا����Z ���.�( ا��1��ت ا`��I(و
 

 >�"��@ و? :�A9$ ا
 

 �2Rت وا���ر�ــ�  و�.ا�>'�ء �$K ا��(اح �2ّ�م �V و��ة ا��را�ت وا`����	�ت ا��و�	� PR إدارة ا��را

��+ ا��را�ت ا��P �2(ر إ
;�زه� Y_ل ا�:�م �;$" إدارة ا�Zّ� ، �R)i إدراج هNO ا��را)< V%l �و��  . 2003

 V� و��د �	ت ا��و��	ت وا`�������م E�)R ا�!#] ا�%Iّ.ن �V ���( إدارة ا��را�ت وا���ر�� ور=	" و��ة ا��را
 V%l �'�;	� ا�!��S	V ا`���0د�	V و�.P�o ا�.��ة >���1�	n �$�را� و�#��� �(ا��'� 9	Oه� ، و�.ز�f ا�%��م ،

)%�L%وا�����9 ا� P��%;ور وإ>�اء ا�(أي  وا�%��>:� . ا�:%9 ا��Gا<�%���ت ا�� V� ا�!#] ��دًا E�)R �2� �%آ
!:� [�.ر  V� دا�\ �� �2(ب Pا�� � . Y_ل �R(ة ا
;�ز ا��را

qا2003>�أ ا��(�f� 7$%� E >�ا�� ا�:�م  V�)Gو� f<أر V� �
.ّI� ، ���Y �
�!�ً̀ ��:��r< ،  �ً2$ّاد ا
 �
� �(l.%< ) �2R.ع ا��را�!� :      ،  واّ�!f �8	� ا�:%9 ا����	� ��.ز�:�� وا�(<����) ا`

 
 ً̀ 
� : أّو�!� :b(ق �.ز�f ا`
1.  P
�$I� Zّ	v أ�� أ��uء ا��(�V� E ا�!��S	V ا`���0د�	V  ، >��2	�م >;.`ت �	�ا
	� : ا��.ز�f ا�%	�ا

Gا� V� (ًا	ن [%$\ ��دًا آ!�%ّ� Eb�'� PRو ، V�%ا��ر<�ت وا� v$�1� V� ت ا��;�ر���Lq%آ�ت وا�)
 . ا�%�1$�� ، وذ�V%l a �ّ	'�ت �G.ا=	� ، وأY(ى �'��2ة 


�R)M ���%h �;�رة �ّ%�ن �u�Uء ه	���x ا�:��� �V ا�G(آ�ت  .2 Pا�� �	ل ا��ورات ا���ر�!_Y V� fا��.ز�
V�%ا��ر<�ت وا� v$�1� V� ت ا��;�ر���Lq%وا� PR V	رآ�G%ا� f	%> fا��.ز� �	$%� \$%] [	� ، 


�ت �!� . ا��ورات ا���ر�!	� دون ا�S'�ء ، وذ�O'� a >�ا�� ا�:�م و��K ا��.�V� v �.ز�f و<%f ا`
ا`���دة �V �.ا�R <%.ع ا��ّ;�ر Y_ل ا�(>f ا`ول �V ا�:�م ، �����L ا��Tا����Z ا�%��	� و�#��]  .3


�ت �$K �	'� �'��2ة �V ا�%:$.��ت ا�%�:G< �2$(آ����!��	] �Z �.ز��x� fت �V ا` ، Z���Lq�و Z
 �x!:� ل_Y V� �2	ء ا�%:$.��ت ا�����إ� K$� Vل وا�%�راء ا��2در��%�Uب ا�#�ا�%(ا<:	V ، و>�1�� أ
 y:< �2 ، و�� ا[�(ك�
�ت ا��1�� >���را� ، أ}'�ء و<.دهPR Z ا��R)i ، أو �$L	�R PR ��%(ة `�!�ا`

uأ� P�	$%� PR'� و	اد ا�:ّ)Rر أ�	�Yا PR �R)iا� PR ء�u�Uت ا���Y إدارة P�o.� f� [#!ا� E�)R ء�
 f%;وا� fا��.ز�. 


�ت  �!( هNO ا�.	$� ا�K �ّ	'� �'��2ة ، ) ا���آ" ( ا��.ز�Y V� f_ل  .4�!��	] �Z إر�ل ��د �V ا` ،
n<ت وا�(وا�	ا�'�2>�ت وا`�#�دات وا�;%: V� �	=ا.G� ى)Yآ�ت وأ)Gا�  V� a�Oا��;�ر�� ، وآ 

 V� Kو�Uا �$��Lت ا�%PR �$;ّL ا��R)i ، وذ��R PR a(ات �Y ��$�1_ل ا�%(q%وا� n�1� O	�'�
� .ا��را



 
 �ً	

�ت ا�%:ّ!/ة اّ�� >���Z$ّL ا�%!�[( ، أو �E�)b V ا���آ" ، أو >��!(�� : }��!� . �ّ%\ ا�:�دة ا`
 

 �ًS��{ : E�)R ء�uأ� ��
�ت و<%:�� ،  ا�!#] >���'L	< E	V أ��uء ا��(�R E	$%:< E$:�� �%	�P �.ز�f آّ$v أ�!�ا`
�� . و>�`����ظ >�� ���7 ، ��I� K.ن �;ّ%:� �I� PRن وا

 

�ت ،  و�T$� Zم 23/2/2003�ّ�د E�)R ا�!#] �.م : را>:ً� �!�
�7L   �.��ًا �!�ء �%$	� �.ز�f ا`  �QQQQا�!�ا� OQQQQ'�

��$�.�$%� VQ� v	�Q ا��.ز�fQ ،         �.��ًا  !�
�ت ا��Pi!'� P �.ز�:�� ، >9 �ّ�د >�ا�� [�( أ�$.ل >:�د �:ّ	V� V ا`

�ت �!�ً̀ آ�L� ��> 9��ع �;%f أآ!( ��د �V ا`  .ا�(ا<:� >�ذ

 
�ًL��Y  : 9 در<�ت ا��ّ;�ر%G� ت ، أن�
�!��R)M �;�رة  PR ا�%$;ّL	V  را�E�)R K ا�!#] PR �%$	� �.ز�f ا`

 :وهK$� P ا�'#. ا����V  P ا�%%��زة و��K ا�(ا>:� ، وL� �!L'� �ً2R;	9 آPR ��'� 9 ا��R)i ، �ّ%�ن ، �
 

 %4,5     و
L� �!L;	$��    د�'ـــ�ر أو أآـــS( 50000 ا��ر<� ا�%%�ــ�زة .1
2. Kو�ــــUد�'�ر49999 – 25000 ا��ر<� ا   ��$	;L� �!L
 % 3,8     و

	ـــــ�  .3�Sد�'�ر25000 – 15000 ا��ر<� ا�   ��$	;L� �!L
 %1,3     و
  %25     و
L� �!L;	$��   د�'�ر 14999  -   5000 ا��ر<� ا�S��Sـــــ�  .4
 % 63,5   و
L� �!L;	$��     د�'�ر4999  -     500 ا��ر<� ا�(ا>:ـــ�  .5
6. �L��1ا��ر<� ا�   Vد�'ــــــ�ر500أ�ــ9ّ �ــ   ��$	;L� �!L
 %1,6     و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (��F5ّة ( إI��H") ��FGاد و-CD ا����5-�ت ا��ز�) وا(ا#�  ) : ا

 

�ت ا�%.ز�� >���(ق ا�%�1$�� و�;%.���   �!�
� ، ّ!� 1542	V ا�;�ول ا����P أ��اد و
�L ا`�!� ا


�ت ا�(ا<:� ا�%:ّ!/ة و�;%.��� �!�
� ، و
L!��� 400وأ��اد و
�L ا`�!�
�ت% 26 ا�!� �V �;%.ع ا`
 : ا�%.ز�� 

 
L7ز����د  N(ق ا

ا!���5-�ت 
 ا��ز�)

�9�5D-  د��
ا!���5-�ت 
 (�ا(ا#
�F5ة� ا

�9�5D- 

P
 %61 244 %18 278 ا��.ز�f ا�%	�ا
ا��ورات ا���ر�!	� 

 �$�;�ر
518 33.6% 103 25.7% 

إدارة �Y��ت 
 ا�u�Uء

236 15.3% 25 6.3% 

 Y V� 191 12.4% 24 6%_ل ا���آ"
 %1 4 %20.7 319 �2>�ت�Y V_ل ا�'

 %100 400 %100 1542 ا����ع
  

    
 P$� �%آ P�R ت�Lq%آ�ت وا�)Gدر<�ت ا� �L� ��!L

�ت ا�(ا<:� ا�%:ّ!/ة و�!� : أ�� أ��اد ا`

•  N44:   ا��ر<� ا�%%��ز    �!L'<  ،  �
�!�
�ت ا�%�L(دة %   11   ا�!� .�V �;%.ع ا`
•   Kو�ـU37:   ا��ر<� ا!�
�ت ا�%�L(دة %   �9,2
�  ،  >'L!�      ا�!� .�V �;%.ع ا`

	ـــ�  •�S11:   ا��ر<� ا�   �!L'<  ،  �
�!�
�ت ا�%�L(دة %   2,8   ا�!� .�V �;%.ع ا`

�  ،  >'L!� 177:   ا��ر<� ا�S��Sـــ�  •�!�
�ت ا�%�L(دة %   44,2 ا�!� .�V �;%.ع ا`

�  ،131:   ا��ر<� ا�(ا>:ـ�  •�!�
�ت ا�%�L(دة %   L'<  32,8!�  ا�!� . �V �;%.ع ا`

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 تحليل إجابات اإلستبانات
 
 

 : نوع الشركة
 

 (%) 
توصية  الدرجة

 بسيطة
محدودة  تضامن

 المسؤولية
مساهمة 
 خاصة

مساهمة 
 عامة

 فردية

 8 10 1 60 18 3 الممتازة
 0 0 5 44 19 3 األولى
 46 0 0 9 36 9 الثانية

 41 1 2 2 45 9 لثالثةا
 56 0 7 7 20 10 الرابعة

 )1(جدول رقم 
 
 

تعددت أنواع الشركات من العينة التي تم إستهدافها لإلجابة على اإلسـتبانة لتشـمل معظـم أنـواع                   
معيـاراً  ) إلى حد معـين   (الشركات والمؤسسات العاملة ، إال أن الدرجات التي تنتمي إليها هذه الشركات كانت              

 –من الشركات محـدودة المسـؤولية    %) 60(نواعها ، حيث من الواضح أن الدرجة الممتازة تضمنت          لتحديد أ 
مـن الشـركات    %) 44(نظراً إلرتفاع رؤوس أموال هذه الشركات ، فيما تضمنت الدرجة األولى ما نسـبته               

ردية ، في حين تضمنت من المؤسسات الف%) 46(محدودة المسؤولية ، أما الدرجة الثانية فقد كانت الغالبية منها 
من المؤسسات الفردية ، وبخصوص الدرجـة  %) 41(من شركات التضامن و    %) 45(الدرجة الثالثة ما نسبته     

ويعزى ذلـك إلـى أن      %) 56(الرابعة فقد كانت األغلبية منها ضمن المؤسسات الفردية حيث شكلت ما نسبته             
 0نشاطات محدودة وبرؤوس أموال متواضعة معظم هذه المؤسسات هي من المؤسسات الصغيرة التي تقوم ب
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 :المؤهالت العلــمية للمدير المسؤول
 

 (%) 
ثانوية  الدرجة

عامة فما 
 دون

دراسات  بكالوريس دبلوم
 عليا

 34 59 7 0 الممتازة
 12 76 6 6 األولى
 0 70 20 10 الثانية
 9 58 17 16 الثالثة
 10 50 19 21 الرابعة

 )2(جدول رقم 
 
 
يالحظ من الجدول أعاله ، أن المؤهالت العلمية للمدراء المسؤولين في مختلف درجات الشركات التي               

تم إستهدافها ضمن العينة ، تتركز على حملة شهادة البكالوريس ، وهي الشهادة الجامعية األولى التـي تعتبـر                   
إذا ما تم إستعراض الجدول أعاله ، نجـد          و 0الشهادة الرئيسة التي تؤهل حاملها للبدء بالحياة العملية بشكل عام         

أن الدرجة الرابعة تضم أكبر نسبة من بين باقي الدرجات من المدراءالمسؤولين الذين تقل مؤهالتهم العلمية عن              
 وهو وضع طبيعي لهذا النوع من الشركات التي يكون نشاطها التجاري محدوداً وال تتطلـب                –الثانوية العامة   

في %) 34( ، أما المدراء الحاصلون على شهادات الدراسات العليا فتتركز نسبتهم البالغة             إدارتها مهارات عالية  
شركات الدرجة الممتازة ذات رؤوس األموال المرتفعة والتي تتطلب إدارتها مهارات مميزة تتناسب مع طبيعة               

 0النشاط التي يمارسه هذا النوع من الشركات
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 :المسؤولالمؤهالت العمــلية للمدير 
 

(%) 
 5-1 االدرجة

 سنوات
6-10 

 سنوات
11-15 

 سنة
 سنة 16

 فأكثر
 70 15 15 0 الممتازة
 74 0 13 13 األولى
 64 17 0 17 الثانية
 55 18 20 7 الثالثة
 20 29 16 35 الرابعة

 )3(جدول رقم 
 
 
 
معظم الدرجات تتجاوز   من المالحظ أن المؤهالت العملية وعدد سنوات الخبرة للمدراء المسؤولين في              

دون %)  35(، باستثناء الدرجة الرابعة التي تتركز عدد سنوات الخبرة لمدرائها وبنسبة         )  سنة فما فوق   16(ال  
هـم  )  ضمن العينة المستهدفة(، ويتضح من ذلك أن القائمين على الشركات في الدرجة الرابعة         )  سنوات 5(ال  

من المدراء الذين تزيد عـدد      %) 74( األولى فتتمتع بالنسبة الكبرى      من التجار المبتدئين ، أما شركات الدرجة      
، ثم الدرجة الثانية بنسـبة      %) 70(سنة ، تليها شركات الدرجة الممتازة بنسبة        ) 16(سنوات الخبرة لديهم عن     

 0%)55(، والثالثة بنسبة %) 64(
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 هل تستخدم جـهاز فاكــس في عمـلك؟   -1
(%) 

 الرابعة الثالثة الثانية ألولىا الممتازة الدرجة
 66 92 91 95 100 نعم
 34 8 9 5 0 ال

 )4(جدول رقم 
 

في عملها ،  تليها الدرجـة  ) فاكس(من الشركات التي تستخدم %) 100(تتمتع الدرجة الممتازة بنسبة    
فاع هذه النسب   للدرجتين الثانية والثالثة على التوالي، ويعتبر إرت      %) 92(و%) 91(، و %) 95(األولى بنسبة   

 أما شركات الدرجـة     0طبيعياً لما لجهاز الفاكس من أهمية كبرى في ممارسة النشاط التجاري بشتى مجاالته              
 وهذه أمر طبيعي أيضاً إذا ماتم األخذ بعين اإلعتبار حجم هـذه             0منها فقط   %) 66(الرابعة فيستخدم الفاكس    

 0الشركات ومحدودية نشاطها التجاري
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ا�$#�� ا�"!� �

ا����##زة

ا�و�� 

���ا��

���ا��

ا��ا��#� 

��
�ر

ا�

إ��3�ام ا��1آ0 /� ا�-".

 ;#��

<

 
 
 

 هـاتـفاً خــلـوياً؟هل تـمتلك  -2
(%) 

 الرابعة الثالثة الثانية األولى الممتازة الدرجة
 88 90 91 86 98 نعم
 12 10 9 14 2 ال

 )5(جدول رقم 
 

من الطبيعي أن تكون نسب الذين يمتلكون هاتفاً خلوياً نسباً عالية في ظل إنتشار هـذا النـوع مـن                     
اطنين على وجه العموم ، حيث أن العروض التي تقـدمها           الهواتف بشكل كبير بين التجار بشكل خاص والمو       

شركتي اإلتصاالت الخلوية والمنافسة فيما بينهما ،  أدت إلى إنخفاض الرسوم الشهرية وأجور المكالمات، مما   
شجع الغالبية العظمى من المواطنين والتجار على إستخدام الخطوط الخلوية التي تعتبر مـن أسـهل أنـواع                  



إرتفاع هذه النسب بحيث بلغت ) 5(ويوضح الجدول رقم 0ا بغض النظر عن الزمان والمكان    اإلتصال وأسرعه 
، مما يعني   %) 86(، في حين كانت أقل نسبة لشركات الدرجة األولى          %) 98(للشركات في الدرجة الممتازة     

 0أن الغالبية العظمى من الشركات من مختلف الدرجات تستخدم الخطوط الخلوية
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 املين في الشـركة ؟ ماعـدد الع -3
(%) 

-11 10-6 5-1 الدرجة
15 

16 
 فاكثر

 60 8 17 15 الممتازة
 17 3 26 54 األولى
 9 9 9 73 الثانية
 6 6 16 72 الثالثة
 2 2 2 94 الرابعة

 )6(جدول رقم 
 

مـن  %) 60(تختلف أعداد العاملين في الشركات المستهدفة حسب نشاط وحجم كل شركة ، فنرى أن                
موظف فأكثر ، أي أن حجم هذا النـوع مـن الشـركات             ) 16( ضمن الدرجة الممتازة يعمل لديها       الشركات

فقط من شركات الدرجة األولـى يعمـل        %) 17(يستدعي توظيف عدد كبير من العمال ، في حين أن هنالك            
 ال  من شركات هذه الدرجة ضمن فئة     %) 54( حيث يتركز عدد العاملين وبنسبة       –موظف فأكثر   ) 16(لديها  

علـى  % 94،  % 72،  % 73(موظفين ، أما الدرجات الثانية والثالثة والرابعة فأن نسبة كبيرة منهم            ) 1-5(
عدد العمال لديهم ال يتجاوز الخمسة ، خاصة شركات الدرجة الرابعة كما يتضح من النسبة المشـار                 ) التوالي

 0إليها أعاله
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 هل يـتوفر لدى الشـركة أجـهزة حاسـوب ؟ -4
(%) 

 الرابعة الثالثة الثانية األولى الممتازة درجةال
 66 85 91 92 98 نعم
 34 15 9 8 2 ال

 )7(جدول رقم 
 

من الواضح أن نسبة كبيرة من الشركات في الدرجات كافة تستخدم أجهزة الحاسوب فـي أعمالهـا ،          
 الرابعة ، وإرتفاع    بشكل تدريجي للدرجات من الممتازة إلى     %) 66(وتنتهي ب   %) 98(حيث تبدأ النسب من     

هذه النسب يدل على أهمية إستخدام أجهزة الحاسوب لتسيير النشاطات التجارية بغض النظر عن حجم وطبيعة 
منها أجهـزة حاسـوب ،      %) 66(العمل لدى هذه الشركات، خاصة شركات الدرجة الرابعة التي تتوفر لدى            

  0دودية نشاطها التجاريوهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بانخفاض رؤوس أموالها ومح
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 ) 10(اذكـر األسباب ، وانتقل إلى السؤال رقم)  ال ( إذا كـان الجواب  •
    :تركزت أسباب عدم توفر الحاسوب لدى الشركات حول ما يلي

 0 التعود على إنجاز األعمال بشكل يدوي- 
 0 طبيعة العمل ال تستدعي إستعمال الحاسوب- 
 0تجاري محدودية حجم النشاط ال- 
 0 عدم القدرة على تحمل أعباء تكاليف شراء أجهزة الحاسوب- 

يتضح من األسباب المذكورة أعاله أن معظم الشركات التي ال تمتلك أجهـزة حاسـوب هـي مـن                     
، وبالتـالي فـان   ) 4حسب ما هو موضح في أجوبة السؤال رقم (الشركات التي تندرج تحت الدرجة الرابعة     

الحاسوب لدى هذه الشركات تعود لمحدودية نشاط وحجم الشركات التي يمكن تسـيير             عدم الحاجة الستخدام    
 0أعمالها بشكل يدوي

 
 
 

 الحاسـوب ؟ إذا كان الجـواب نعم ، كـم عـدد العاملين الذين يستخدمون *    
(%) 

 الرابعة الثالثة الثانية األولى الممتازة الدرجة
1-5 34 85 80 88 90 
6-10 30 10 10 11 4 
 6 1 10 5 36  فأكثر10

 )8(جدول رقم 
 

يتضح من الجدول أعاله أن العاملين الذين يستخدمون الحاسوب في مختلف الشركات والـدرجات ال                
 بإستثناء شركات الدرجة الممتازة التي يتجـاوز  –يتجاوز عددهم الخمسة ، بغض النظر عن رأسمال الشركة          

من مجموع هـذه الشـركات ،        %) 36(وبما نسبته   )  فأكثر 10(ا  عدد العمال الذين يستخدمون الحاسوب لديه     
ويعود إرتفاع هذه النسبة ضمن شركات الدرجة الممتازة إلى عدة عوامل أهمها إرتفاع عدد العمـال الـذين                  
يعملون في هذه الشركات أصالً، والقدر العالي من الوعي لدى قياداتها اإلدارية بأهمية إستخدام الحاسوب في                

فـي  0ت العمل ، واإلعتماد على العمل اإللكتروني بشكل أساس لتسيير نشاطاتهم التجارية المختلفة            شتى مجاال 
 خاصـة فيمـا   -حين نرى أن الشركات ضمن الدرجات من األولى إلى الرابعة تمتلك نسباً متشابهة نوعاً ما            

 0عمال) 5-1(يتعلق باستخدام الحاسوب ضمن فئة 
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  بنفسك ؟هل تقوم باستخدام الحاسوب* 
(%) 

 الرابعة الثالثة الثانية األولى الممتازة الدرجة
 58 88 75 89 95 نعم
 42 12 25 11 5 ال

 )9(جدول رقم 
 

تشير النسب المئوية الموضحة أعاله أن معظم المدراء في الشـركات بمختلـف درجاتهـا يقومـون                  
صة المدراء في الشركات ضمن الدرجـة       بإستخدام أجهزة الحاسوب بأنفسهم ، بإستثناء نسب ضئيلة منهم وخا         

وهي نسبة مرتفعة جداً مقارنة بالنسب الواردة فـي بـاقي           %) 42(الرابعة ، حيث تشكل نسبة هؤالء المدراء        
الشركات ، ويعود ذلك إلى قلة الوعي اإللكتروني لديهم ، وإعتمادهم على النشـاط التجـاري التقليـدي ، أو                    

 0ديهم إلستخدام الحاسوب إعتمادهم على الموظفين العاملين ل
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 في حالة شركة التضامن،هل يقوم شركاؤك باستخدام الحاسوب؟  •

(%) 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى الممتازة الدرجة

 18 68 80 88 67 نعم
 82 32 20 12 33 ال

 )11(جدول رقم 
 

ـ          %) 88(هنالك    ركاء فيهـا باسـتخدام     من شركات التضامن ضمن الدرجة الممتازة الذين يقـوم الش
الحاسوب بأنفسهم ، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بشركات التضامن ضمن الدرجة الرابعة التي يقوم فيها                 

فقط من الشركاء باستخدام الحاسوب ، في حين أن النسب متشابهة للشركاء الذين يقومون باسـتخدام                %) 18(
 0الثانية والثالثةالحاسوب في شركات التضامن ضمن الدرجات الممتازة و
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 هل يـتم تـدريـب العامـلين بـشكل مسـتمر علـى برامـج الحاسوب ؟ -5
(%) 

 الرابعة الثالثة الثانية األولى الممتازة الدرجة
 30 41 60 52 49 نعم
 19 26 30 29 12 ال

 51 33 10 19 39 أحياناً
 )12(جدول رقم 
 

دريب العاملين لديها على الحاسوب بصورة مستمرة حسب حجـم                  تتراوح نسب الشركات التي تقوم بت     
الشركة وطبيعة نشاطها التجاري ، إال أن نسبة الشركات التي تقوم بتدريب موظفيها ضمن الدرجة الثانية هي                 



، وهذا عامل مهم يجب أخذه بعين اإلعتبار للداللة على أهميـة الـوعي              %) 60(النسبة األعلى حيث شكلت     
 0كترونية بغض النظر عن مقدار رأسمال الشركات والثقافة اإلل
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 :  اذكـر األســباب 0000إذا كـان الجـواب ال *
 

تنوعت األسباب التي تحول دون قيام الشركات بالتدريب المستمر لموظفيها على إستخدام الحاسوب ، 
   :وقد تركزت بشكل عام حول مايلي

 0المستمر إستعمال برامج جاهزة ال تستدعي التدريب - 
 0 إستعمال الحاسوب للطباعة فقط- 
 0 قيام الموظفين بتدريب أنفسهم تلقائياً من خالل الممارسة اليومية- 
 0 ضيق الوقت- 
  0 محدودية النشاط التجاري التي ال تستدعي التدريب المتواصل- 

ـ                ى تدل األسباب الموضحة أعاله أن عدم قيام الشركات بالتدريب المسـتمر لموظفيهـا عل
إستخدام الحاسوب ناتج عن وجود البرامج الجاهزة التي ال تحتاج إال إلى إدخال المعلومات بشـكل                 

 وبالتالي ال تتطلب أية مهارة إلستخدام الحاسوب ، كما أنه ناتج أيضاً عن  محدودية                –بسيط وسهل   
الحاجـة  نشاط الشركات الذي يعتبر العامل الرئيس الذي يحول دون تدريب الموظفين بسبب عـدم               

 0إلستخدام الحاسوب أصالً 
 

 هل لديـك بـريد إلكترونــي مجـانـي؟  -6
(%) 

 الرابعة الثالثة الثانية األولى الممتازة الدرجة
 37 45 64 55 63 نعم
 63 55 36 45 37 ال

 )13(جدول رقم 
 

تعتمد على هذا النوع    بالرغم من إرتفاع نسب الشركات التي تمتلك بريداً إلكترونياً مجانياً ، إال أنها ال                
 حيث أن البريد اإللكتروني المجاني له سـلبيات   –من البريد اإللكتروني بشكل أساس لتسيير نشاطها التجاري         



 لذا فان إستخدام هذا     -عديدة أهمها إنخفاض طاقته اإلستيعابية وسهولة إختراقه من خالل القرصنة اإللكترونية          
أكثر من األمور الرسمية ،  خاصة وأن معظم الشـركات تمتلـك      النوع من الخدمة  صالح لألمور الشخصية        

 0)7كما هو موضح في السؤال رقم (خدمتي البريد اإللكتروني المجاني ومدفوع األجر 
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 هل لديــك بـريد إلكترونــي مـدفوع األجــر؟ -7
(%) 

 الرابعة الثالثة الثانية األولى الممتازة الدرجة
 21 55 64 71 88 نعم
 79 45 36 29 12 ال

 )14(جدول رقم 
 

من الذين يملكون بريد إلكتروني مدفوع األجر ، وهي         %) 88(تتصدر شركات الدرجة الممتازة بنسبة       
نسبة واقعية نظراً لإلعتماد األساسي على هذا النوع من الخدمة في المراسالت التجارية وعقد الصفقات ، في                 

  - من الشركات التي تمتلك بريد إلكتروني مـدفوع األجـر            فقط%) 21(حين تضم الدرجة الرابعة ما نسبته       
 خاصة وأنها ال تقـوم  –ويعود إنخفاض هذه النسبة إلى إعتماد هذه الشركات على البريد اإللكتروني المجاني            

  0باستخدام البريد اإللكتروني بشكل أساسي في نشاطاتها التجارية
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  هل لديـك اشـتراك في شـبكة اإلنترنت ؟-8
(%) 

 الرابعة الثالثة الثانية األولى الممتازة الدرجة
 42 62 82 85 88 نعم
 58 38 18 15 12 ال

 )15(جدول رقم 
 

إن النسب المئوية الموضحة في الجدول أعاله تدل بشكل مباشر على تناسبها وعالقتها المباشرة بحجم                
 التي لديها إشتراك بخدمة اإلنترنيت مـن         الشركات والدرجات التي تنضوي تحتها ، حيث تبدأ نسبة الشركات         

للدرجة الثانيـة ،  %) 82(للدرجة األولى ، ومن ثم إلى       %) 85(في الدرجة الممتازة ، وتنخفض إلى       %) 88(
على التوالي ، ومن الواضح أن هذه النسـب تعتبـر           %) 42و  % 62(تليها الدرجتين الثالثة والرابعة بنسب      

درجة الوعي بأهمية المعرفة اإلقتصادية والحاجة لإلسـتخدام اإللكترونـي          منطقية ولها دالالت مباشرة على      
 0للشركات كل حسب حجمها وطبيعة نشاطها
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 :في حال كان الجواب نعم ، يرجى ذكر نوع اإلشتراك  •

(%) 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى الممتازة الدرجة
 36 79 63 57 59 سنوي
 23 5 0 14 4 شهري
ADSL 37 19 12 7 15 
 26 9 25 10 0 بطاقات

 )16(جدول رقم 
 

 مقارنة بقيمـة الرسـوم الشـهرية أو       –بالرغم من إرتفاع رسوم اإلشتراك السنوي لخدمة اإلنترنيت          
البطاقات المدفوعة مسبقاً ، إال أن النسب الموضحة أعاله تشير إلى إعتماد الشركات بمختلف درجاتها بشكل                

لسنوي لإلنترنيت ، والسبب في ذلك يعود للعروض الدائمة التي تقدمها شركات            رئيس على خدمة اإلشتراك ا    
 كما ان خدمة اإلشتراك السـنوي  –تزويد الخدمة اإللكترونية بأسعار معقولة لتكون في متناول جميع الشرائح   

لكترونية علـى   تقدم للمشترك بريداً إليكترونياً ذي قدرة إستيعابية فائقة ، وضمانات أمنية لتجنب القرصنة اإل             
  0بريد المشترك
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 ما هي أوجه إستخدامات الحاسوب لديك ؟ -9
(%) 

 الرابعة الثالثة الثانية األولى الممتازة الدرجة
 27 26 25 23 30 محاسبة
 37 36 40 34 30 طباعة

 23 28 25 32 28 بريدالكتروني
 13 10 10 11 12 تجارة الكترونية

 )17(جدول رقم 
 

أن إستخدامات الحاسوب للشركات في مختلف الدرجات متقاربة بدرجة كبيرة          ) 17(قم  يبين الجدول ر   
 حيث أن اإلستخدام الطبيعي للحاسوب يتركز في الطباعة والبريد اإلليكتروني وإستخدام البرامج الجاهزة ،               –

 مقارنـة ببـاقي    بينما نرى أن النسب المئوية للتعامل بالتجارة اإللكترونية من خالل الحاسوب تعتبر ضـئيلة             
 ومع ذلك فان هذه النسب متقاربة ايضا بين الشركات بمختلف درجاتها ، ومن الجدير بالذكر                –اإلستخدامات  

فـي  %) 13(أن نسبة الشركات من الدرجة الرابعة التي تتعامل بالتجارة اإللكترونية من خالل الحاسوب هي               
 –فقط ، مما يثير التساؤل حول منطقية هذه النسبة        %) 12(حين تبلغ نسبة هذه الشركات من الدرجة الممتازة         

إال أننا نود هنا اإليضاح بأن إرتفاع عدد اإلستبانات المستردة من شركات الدرجة الرابعة وانخفاضـها مـن                  
 وقد أفادت البيانات وجود العديد مـن أوجـه          0الدرجة الممتازة قد يكون السبب في تشابه هذه النسبة نوعاً ما          

خرى للكمبيوتر ، حيث يكون لهذه اإلستخدامات صلة مباشـرة بطبيعـة النشـاط التجـاري                اإلستخدامات األ 
كاستخدام الكمبيوتر لفحص النظر في محالت البصريات ، واستخدامه لتصميم اإلعالنات والدعاية لشـركات              

لفة التي يكون   الدعاية واالعالن ، والتصميم الجرافيكي للمكاتب الهندسية ، وغيرها من أوجه اإلستخدام المخت            
 0لها عالقة مباشرة بطبيعة عمل الشركة
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 هل لديك موقع الكتروني ؟ -10
(%) 

 الرابعة الثالثة الثانية األولى الممتازة الدرجة
 15 22 36 45 65 نعم
 85 78 64 55 35 ال

 )18(جدول رقم 
 

 درجتها، حيـث تبـدأ      من المالحظ أن نسبة الشركات التي لديها موقع إلكتروني تتضائل مع إنخفاض            
للشركات من الدرجة الثانيـة وتتنتهـي بنسـبة         %) 36(للشركات الممتازة وتنخفض إلى     %) 65(النسبة من   

للشركات من الدرجة الرابعة، وهذه النسب تعتبر منطقية من حيث أهمية المواقع اإللكترونية للشركات %) 15(
 0ةحسب حجم نشاطها التجاري وتعاملها مع األسواق الخارجي
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 إذا كان الجواب نعم ، هل تقوم بترويج هذا الموقع عبر وسائل الترويج المختلفة؟ •
(%) 

 الرابعة الثالثة الثانية األولى الممتازة الدرجة
 22 25 100 82 57 نعم
 78 75 0 18 43 ال

 )19(جدول رقم 
 

ويج لموقعها اإللكترونـي ،     يمكن أن نستنتج هنا أن حجم الشركة ليس له عالقة مباشرة بقيامها بالتر             
، في  %) 57(حيث أن نسبة الشركات ضمن الدرجة الممتازة التي تقوم بترويج موقعها اإللكتروني ال تتجاوز               

، وكـذلك فـان النسـبة       %) 100(حين تبلغ نسبة الشركات التي تقوم بترويج موقعها ضمن الدرجة الثانية            
ن الدرجة الثانية وأكثر من الدرجة الممتازة ، وبذلك فان          أي أقل م  %) 82(للشركات من الدرجة األولى بلغت      

هذه النسب تعود للوعي اإللكتروني للمدراء المسؤولين وسعيهم للترويج لمواقعهم بهدف زيادة النشاط التجاري       
 0بغض النظر عن حجم الشركة
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 ؟تلقي عروض من خالل برامج التجارة اإللكترونيةهل تقوم ب -11

(%) 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى ةالممتاز الدرجة

 27 51 67 64 63 نعم
 73 49 33 36 37 ال

 )20(جدول رقم 
 

هنالك العديد من العروض والفرص التجارية التي يتم تداولها عبر المواقع اإللكترونية المعـدة لهـذه                 
ن، إال أن مصـداقية هـذه       الغاية ، أو التي يتم توزيعها عبر البريد اإللكتروني المجاني لمختلف المسـتخدمي            

العروض وجدية إلتزام الجهة العارضة تضع عالمة إستفهام كبيرة عند التفكير باإلستفادة من هذه العروض ،                



 ونالحـظ مـن النسـب       0وبالتالي فان إستالم هذه العروض ال يعني تنفيذها أو إقتناع التجار للتعامل بهـا               
نسب الشركات التي تتلقى هذه العروض بمختلف درجاتها ،         الموضحة في الجدول أعاله أن هنالك تشابها في         

 0فقط من الشركات التي تتلقى هذه العروض%) 27(باستثناء الدرجة الرابعة التي تضم 
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 : اذكـر األســباب 0000إذا كـان الجـواب ال*  
 

تجـاه  إن معظم األسباب المذكورة حول عدم تلقي عروض التجارة اإللكترونية تصب فـي نفـس اإل                
 :تقريباً ،  ويمكن إيجاز أهمها بالنقاط التالية

 0 عدم توفر اإلتصال اإللكتروني أصالً-  
  عدم مصداقية وثقة العروض التي يتم نشرها من خالل اإلتصال اإللكتروني-  
 0 محدودية النشاط التجاري-  
 0 حالياً على األقل– عدم القناعة بجدوى التجارة اإللكترونية -  
 0ف السوق المحلي ضع-  
 0 عدم وجود الوعي الكافي حول التجارة اإللكترونية-  
 0 اإلعتماد على السوق المحلي فقط-  
 0 ضعف المعرفة باللغة اإلنجليزية-  

 
 
 

 اإللكترونية ؟ هل قمت باستخدام بطاقات اإلئتمان لشراء بضائع من خالل التجارة -12
(%) 

 الرابعة الثةالث الثانية األولى الممتازة الدرجة
 17 15 45 28 25 نعم
 83 85 55 72 75 ال

 )21(جدول رقم 
 



من الطبيعي أن تكون نسبة الشركات التي تستخدم بطاقات اإلئتمان لشراء البضائع من خالل التجارة                
اإللكترونية ضئيلة جداً ، حيث تحول عوامل سلبية عديدة دون قيام التجار بشكل خاص واألفراد بشكل عـام                  

%) 25(نرى أن هنالك    ) 21( وباستعراض الجدول رقم     0ستخدام بطاقات اإلعتماد لتسديد أثمان مشترياتهم       با
و % 28(فقط من الشركات ضمن الدرجة الممتازة التي سبق وأن قامت بالتعامل ببطاقات اإلئتمان ، وكـذلك           

بة الشركات التـي تعاملـت      للدرجات األولى والثالثة والرابعة على التوالي ، في حين أن نس          %) 17و% 15
 0وهي نسبة مرتفعة مقارنة بباقي الدرجات%) 45(ببطاقات اإلئتمان من الدرجة الثانية بلغت 
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 :ة اذكـر المعـوقات التـي تواجـهك عنـد التعامل بالتجارة اإللكتروني-13
 

حول ) إن وجدت(ونية ترتكز المعوقات التي تواجه الشركات قبل وخالل وبعد التعامل بالتجارة اإللكتر         
 :مايلي

 0 إنعدام السرية والثقة واألمان والمصداقية-  
       عدم وجود خدمات بنكية يمكن أن تضمن هذا النوع من التعامل -  

 0اإللكتروني
 0 عدم توفر الخبرات الكافية إلدارة التجارة اإللكترونية للشركات-  
 0، وتقطع الخطوط الهاتفية بعض المشاكل الفنية كبطء سرعة اإلنترنيت -  
 0 عدم القدرة على توفير بطاقات اإلئتمان-  
 0 محدودية النشاط التجاري-  
      عدم توفر التشريعات والقوانين المناسبة لتأمين الحماية المنشودة خالل -  

 0التعامل بالتجارة اإللكترونية
 0 إنحصار التجارة اإللكترونية باللغة اإلنجليزية فقط-  
إن الهاجس الرئيس الذي يدفع إلى عدم التعامل بالتجارة اإللكترونيـة علـى المسـتويين التجـاري                  

والشخصي يتمثل بقلة أو إنعدام الثقة الناتج عن العديد من الثغرات وأهمها نقص القوانين والتشـريعات ،                 
بيل إتمام الصفقة التجارية    وبالتالي فأن الشركات على إستعداد لبذل المزيد من الوقت والجهد والكلفة في س            

 0بالشكل التقليدي بعيداً عن التعامل اإللكتروني الذي يشكل تخوفاً كبيراً لمعظم الشركات
 



 
 
 

المؤسسة جراء التعامل / باعتقادك، ما نسبة الفائدة التي تحققت للشركة-14
 اإللكتروني؟ 

(%) 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى الممتازة الدرجة
 25 31 29 30 34 مرتفعة
 30 34 42 50 37 متوسطة
 45 35 29 20 29 منخفضة

 )22(جدول رقم 
 

تعتبر فروقات نسب الفائدة التي تحققت للشركات جراء التعامل اإللكتروني بسيطة وهامشية ، حيـث                
، بإستثناء  تتركز آراء الشركات من الدرجة الممتازة إلى الثالثة على وسطية إستفادتهم من التعامل اإللكتروني             

من الشركات في الدرجة الرابعة التي ترى أن فائدتها من التعامل اإللكتروني منخفضة ،  وهي نسبة                 %) 45(
عالية لكنها صحيحة وتعزى لعدم تعامل هذه الشركات بالتجارة اإللكترونية لدرجة كبيرة ،  وبـذلك فهـي ال                  

 0 حسب وجهة نظرها–تراها مفيدة 
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خدام االنترنت في متابعة المنتجات والمواصفات والمقاييس والعروض  هل تقوم باست-15
 المدرجة للشركات العالمية في مجال إختصاصك ؟

(%) 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى الممتازة الدرجة

 25 46 56 44 63 نعم
 18 25 22 29 23 ال



 57 29 22 27 14 أحياناً
 )23(جدول رقم 
 

 التي يتوفر لديها إتصال إلكتروني ولها نشاطات تجارية خارج نطاق المملكة الشك أن معظم الشركات    
مهتمة بشكل أساسي بمتابعة المنتجات والمواصفات والعروض التي تطرحها الشركات العالمية ، حيث أن ذلك   
ة يقع ضمن أولوياتها للبحث عن أسواق وفرص جديدة ،  ونرى من الجدول أعاله أن شركات الدرجة الممتاز                 

باإلطالع على الفرص والعروض التي تطرحها الشركات العالمية على اإلنترنيت ، فـي            %)63(مهتمة بنسبة   
، بينما تبلغ نسبة الشركات المهتمة %) 44(حين أن نسبة الشركات من الدرجة األولى المهتمة بهذا األمر تبلغ       

ات الدرجة الرابعة فهي األقل إهتمامـاً ،    على التوالي ، أما شرك    %) 46و% 56(من الدرجتين الثانية والثالثة     
 وهي نسبة طبيعية نظراً للنشاط المحدود لهذه الشركات وإقتصـاره غالبـاً             –فقط  %) 25(حيث بلغت نسبتها    
   0على السوق المحلي
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  ما هي مواقع البحث اإللكتروني األكثر أهمية لك لإلطالع عليها؟-16
(%) 

 Yahoo AltaVista Google Lycos Dogpile الدرجة
 3 8 30 13 46 الممتازة
 . 4 30 8 58 األولى
 0 0 38 8 54 الثانية
 3 5 28 9 55 الثالثة
 3 1 32 4 60 الرابعة

 )24(جدول رقم 
 

 للبحث اإللكتروني بسمعة واسعة وإقبال شديد مـن قبـل مسـتخدمي شـبكة               (Yahoo)يتمتع موقع    
قع البحث اإللكتروني ،  نظراً لسهولة إستخدامه ، وشموله لماليين           اإلنترنيت ، حيث يعتبر من أهم وأكبر موا       

العناوين والمواقع اإللكترونية المفيدة ، ويمكن أن نرى ذلك بوضوح من خالل أجوبة الشركات التـي قامـت     



 الـذي يتمتـع     (Google) ، يليه موقـع      (Yahoo)بتعبئة اإلستبانات ، حيث أن النسبة الكبرى تعود لموقع          
 وهنالك أيضـاً مواقـع      0 واسع خاصة في الوطن العربي باعتباره أهم مواقع البحث في اللغة العربية            بانتشار

 (Maktoob)  و    (AOL) و   (MSN) و   (Infoseek)بحث أخرى لها أولوية لـدى الشـركات ، أهمهـا            
(Europages) و (Hotbot) و (Ayna) و (Ajeeb) 0 
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موقع   على موقعك أو من خالل أي  هل هنالك عروض ترويجية تقوم بادخالها-17
 تقدمها؟ ترويجي اخر ، وحسب مواسم البيع إلنواع السلع والخدمات التي 

(%) 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى الممتازة الدرجة

 5 5 0 23 5 نعم
 7 13 0 8 34 أحياناً

 88 82 100 69 61 ال
 )25(جدول رقم 
 

ات ال تعتمد على العروض الترويجية المقدمة مـن خـالل           يتضح من الجدول أعاله أن معظم الشرك       
مواقعها اإللكترونية ، وإن دل ذلك على شيء فانما يدل على أن معظم الشـركات تقـوم بانشـاء موقعهـا                     
اإللكتروني للترويج العام للشركة وإثبات وجودها على الساحة اإللكترونية العالمية دون إستخدام هذه المواقع               

فالنسب المئوية الموضحة في جدول اإلجابات 0 إن كان هنالك عروض أصالً –التي تقدمها للترويج للعروض 
أعاله تشير إلى عدم إعتماد معظم الشركات على هذا النوع من الترويج ، ويمكن أن يعزى ذلك إلـى عـدم                     

 0نفعالية القوانين التي تحمي التجارة اإللكترونية وعدم تمتعها بالثقة والمصداقية المطلوبتي
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 إلكترونية؟  هل لديك فكرة عن مشروع تحويل غرفـة تجارة عمـان إلى غرفة -18
(%) 

 الرابعة الثالثة الثانية األولى الممتازة الدرجة
 17 21 18 24 30 نعم
 83 79 82 76 70 ال

 )26(جدول رقم 
 

 إال أن معظـم      ،   2002/إنطلق مشروع تحويل غرفة تجارة عمان إلى غرفة إلكترونية منذ حزيران           
الشركات ما تزال تجهل هذه الخطوة السباقة التي قامت بها الغرفة لمواكبة المستجدات الدولية ،علمـاً بانهـا                  
تعتبر من أوائل الغرف التجارية العربية التي تحولت إلى غرفة إلكترونية ، ويالحظ أن نسب الشركات التـي           

للدرجـة  %) 30(تي تنضوي تحتها ، حيث تبدأ مـن         لديها فكرة عن هذا المشروع تتضائل حسب الدرجة ال        
  0للدرجة الرابعة%) 17(الممتازة وتنتهي بنسبة 

 

0 20 40 60 80 100

ا�$#�� ا�"!� � (%)

ا����##زة

ا�و�� 

���ا��

���ا��

ا��ا��#� 

��
�ر

ا�

�-�/� ا���آ�ت �Xل  ���وع 8=�ل ا��W/� إ�
 �V/� إ���Iو�)�

<

 ;#��

 
 
 



 

 اذا كان الجواب نعم ، هل لديك رغبة النجاز معامالتك مع الغرفة الكترونيا ؟  •
(%) 

 الرابعة الثالثة الثانية األولى الممتازة الدرجة
 53 70 100 77 96 نعم
 47 30 0 23 4 ال

 )27(جدول رقم 
 

بالرغم من أنخفاض نسب الشركات التي لديها فكرة عن تحول غرفة تجارة عمان إلى غرفة إلكتروينة       
، إال أن هنالك نسباً مرتفعة جداً من الشركات التي ترغب في إنجاز معامالتها إلكترونياً مع الغرفة ، حيث أن               

تها إلكترونيا ، تليها شركات الدرجة الممتازة بنسبة    من شركات الدرجة الثانية ترغب باجراء معامال      %) 100(
 0للشركات من الدرجات األولى والثالثة والرابعة علـى التـوالي         %) 53و% 70و% 77(، ومن ثم    %) 96(

وتعتبر هذه النسب مشجعة جداً وتدل على قابلية الشركات على اإلنسجام مع المستجدات اإللكترونية ، رغـم                 
 0 الوعي واإلرشاد بهذا الخصوصأنها تحتاج إلى مزيد من
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    اذا كان الجواب ال ، يرجى ذكر االسباب ؟* 

 
يوجد تشابه كبير في جميع اإلجابات التي وردت حول هذا السؤال ، وهي تتلخص فـي السـببين الرئيسـين                    

 :التاليين
 0 عدم قيام الغرفة بالترويج الكافي حول هذا المشروع- 
 0 أعضاء هيئتها العامة عدم تواصل الغرفة مع- 

وعليه فان تواصل الغرفة مع أعضاء الهيئة العامة وتعزيز تفاعلهـا معهـم ، تعتبـر مـن األمـور           
 0الضرورية لرفع مستوى وعي التجار تجاه المستجدات المحلية واإلقليمية والدولية 



 
 

 

   هل زرت الموقـع االلكتروني لغـرفـة تجـارة عمــان ؟-19
(%) 

 الرابعة الثالثة الثانية األولى متازةالم الدرجة
 8 15 30 18 40 نعم
 92 85 70 82 60 ال

 )28(جدول رقم 
 

، ) 18(الشك أن نسب أجوبة هذا السؤال ستكون متصلة بصورة مباشرة مع نسب أجوبة السؤال رقم                 
اإللكتروني للغرفـة   حيث أن عدم معرفة تحول الغرفة إلى غرفة إلكترونية يعني عدم معرفة أو زيارة الموقع            

، %) 40( ويالحظ أن نسبة الشركات التي تزور الموقع اإللكتروني للغرفة من الدرجة الممتازة تصل إلى                 0
% 15و% 18(، ومن ثم الدرجات األولى والثالثة والرابعة بنسب         %) 30(تليها شركات الدرجة الثانية بنسبة      

  0على التوالي%) 8و
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 : اذكـر األسبــاب 000 إذا كــان الجـواب ال*  
 

 :تركزت األسباب التي تحول دون قيام الشركات بزيارة الموقع اإللكتروني للغرفة بما يلي
 0 عدم معرفة عنوان الموقع اإللكتروني للغرفة-  
 0 عدم قيام الغرفة بالتعميم على التجار حول وجود موقع إلكتروني لها-  
 0لكتروني عدم الحاجة لزيارة موقع الغرفة اإل-  
  ضيق الوقت-  
 0 عدم توفر إتصال إلكتروني-  
تشير األسباب المذكورة أعاله إلى عدم إكتراث معظم الشركات بمتابعة أخبـار وتعـاميم الغرفـة ،                  

وبالتالي فان نسبة عدم معرفة أعضاء الهيئة العامة بوجود موقع إليكتروني للغرفة تعتبر مرتفعة جداً  بالرغم                 



ة بعدة حمالت إعالمية حول تحولها إلى غرفة إلكترونية ، وال ينفي ذلك ضرورة تعزيز تواصل من قيام الغرف
   0الغرفة مع أعضائها ، ومدهم بأخبار الغرفة ونشاطاتها بشكل دائم وأكثر فعالية

 
 
 

 كم عدد المرات التي تزور فيها الموقع شـهريا ؟ 00إذا كان الجواب نعم  •
)(% 

 الرابعة الثالثة الثانية األولى الممتازة الدرجة
<5 100 100 100 95 100 
<10 0 0 0 5 0 
>10  0 0 0 0 0 

 )29(جدول رقم 
 

أكدت جميع إجابات هذا السؤال ضمن األستبانات المستردة من العينة أن عدد الزيارات التي تقوم بها                 
استثناء شركات الدرجة الثالثـة     أقل من خمس مرات شهرياً ، ب      ) إن وجدت (الشركة للموقع اإللكتروني للغرفة     

 0%)5(بلغت فيها نسبة الشركات التي تزور الموقع أكثر من خمس مرات وأقل من عشرات مرات شهرياً 
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 فرص تجارية على موقع الغرفة اإللكتروني ؟) نشر( هل تُشجع إيجاد -20
(%) 

 الرابعة الثالثة الثانية األولى الممتازة الدرجة
 75 87 84 82 97 نعم
 25 13 16 18 3 ال

 )30(جدول رقم 
 

أن نسباً عالية من الشركات تُشجع وترغب باإلطالع على الفرص التجاريـة            ) 30(يبين الجدول رقم     
مـن  %) 97(من الشركات األجنبية الراغبة باإلستثمار أو التبادل التجاري مع الشركات األردنية ، حيث أن               

ر الفرص التجارية على موقع الغرفة اإللكتروني ، تليها شـركات           الشركات ضمن الدرجة الممتازة تُشجع نش     



، %) 82(، تليهـا الدرجـة األولـى        %) 84(، ثم الدرجة الثانيـة      %) 87(الدرجة الثالثة التي بلغت نسبتها      
، وجميع هذه النسب مرتفعة جداً وتدل على اإلهتمام الواسع بالتعرف واإلطالع على %) 75(والدرجة الرابعة 

 علماً بأن هذه الفرص يتم تحديثها ونشرها        0التجارية التي ترد للغرفة من الشركات الدولية واإلقليمية       الفرص  
بشكل دوري وكلما تـوفر العـدد       ) اإلقتصادي األردني (في كل من الموقع اإللكتروني للغرفة ومجلة الغرفة         

 0الكافي من الفرص
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 فـي المـوقـع ؟ ما هـي المعلومات التي تهتم باإلطالع عليها -21
 

تنوعت المعلومات التي ترغب الشركات باإلطالع عليها في موقع الغرفة اإللكترونية، وتتلخص فيما  
  :يلي

 0 أسماء ومعلومات عن الشركات المحلية والعالمية-  
 0الفرص والمعارض التجارية -  
 0 الدورات التدريبية-  
 0 بالنشاط اإلقتصادي في المملكة التعليمات والقوانين والتشريعات المتعلقة-  
 0 إحصاءات ومعلومات إقتصادية عامة-  
 0 المواصفات والمقاييس للسلع الرئيسية-  
 0 العطاءات الحكومية-  
 0 أخبار ونشاطات الغرفة-  
 0 حسب البورصات العالمية– أسعار البضائع العالمية -  
 0 التعريفة الجمركية-  
 0تسويق التجاري الدولية إرشادات حول أساليب ال-  
 0 آليات إستخدام اإلنترنت في المجال التجاري-  
 0 اإلتفاقيات والبروتوكوالت التي تعقدها المملكة مع دول العالم-  
 0 عناوين المواقع اإللكترونية العالمية المختصة في المجال اإلقتصادي-  
 0 فرص عمل-  
  0 شروط وإجراءات تسجيل الشركات-  



بعض أنواع المعلومات المتوفرة أصالً في موقع الغرفـة اإللكترونـي كـالفرص التجاريـة ،        هنالك   
المعارض التجارية الدولية ، أسماء وعناوين الشركات المحلية ، أخبار ونشاطات الغرفة ، شروط وإجراءات               

ر مختلف المعلومات  كما يتضمن الموقع بعض العناوين اإللكترونية المهمة التي يمكن أن توفر للتاج       0التسجيل
  0التي قد يحتاجها وبضمنها بعض المعلومات المذكورة أعاله

 
 
 
   

 
 اإللكتروني؟    ةاحـاتـك لتطـويـر مـوقـع الغـرفـا هـي اقـترم -22
 

، ) 21(يالحظ وجود تكرار واضح في األجوبة التي وردت على هذا السؤال وأجوبة السؤال السـابق          
تعلقة بالمعلومات التي يرغب التاجر باإلطالع عليها في موقع الغرفة تتشابه إلـى             حيث أن معظم األجوبة الم    

دون (حد كبير مع األجوبة المتعلقة باإلقتراحات لتطوير موقع الغرفة اإللكتروني، ويمكن أن نستخلص أهمها               
 :بما يلي) تكرار

 0 قيام الغرفة بحملة إرشاد وتوعية شاملة حول موقعها اإللكتروني-  
 0 الربط المباشر بين موقع الغرفة ومواقع الشركات التي ترغب بذلك-  
 0 تفعيل الموقع وزيادة وتنويع المعلومات المتوفرة فيه-  
 0 التحديث المستمر للمعلومات المتوفرة على الموقع-  
     إضافة أسماء وعناوين المصانع األردنية وعدم اإلقتصار على الشركات -  

 0التجارية
 0فة لغات أخرى للتعامل بالموقع عدا العربية واإلنجليزية إضا-  
 
 
 

توفـيرها   ما هـي المـساعدات الفنـية وغـيرها التـي تقـترح على الغرفة -23
 لك لتطـويـر أعمـالك اإللكـترونيـة ؟ 

 
 :تتمثل المساعدات الفنية التي يقترح التجار توفيرها بمايلي 
 0على إستعمال أجهزة الحاسوب تدريب التجار -  
     تأسيس وحدة إستشارية في الغرفة لمساعدة الشركات التي تنوي تطوير -  

 0أعمالها إلكترونياً ، والدخول في مجال التجارة اإللكترونية
      زيادة عدد الدورات التدريبية المتخصصة بالتجارة والمعامالت -  

 0اإللكترونية
 0لكترونية لجميع القطاعات التجارية توفير العناوين اإل-  
 0 توفير أجهزة حاسوب لصغار التجار بأسعار مناسبة وأقساط شهرية-  
 0 الرد المباشر على اإلستفسارات الواردة عبر البريد اإللكتروني-  
 0 توفير بريد إلكتروني خاص لكل شركة مسجلة في الغرفة-  
 0كترونية للشركات تقديم الدعم الفني لتصميم المواقع اإلل-  
 0 توفير أجهزة حاسوب للتجار إلستخدامها في مقر الغرفة-  



        إصدار نشرات تعريفية لتوضيح كيفية البحث والتعامل مع المواقع -  
 0اإللكترونية للشركات الدولية

 
 
 
 

  ما هي الخدمات التي تستفيد منها في غرفة تجارة عمان ؟-24
(%) 
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 :المعوقات التي واجهت الدراسة
 

الدراسه ، من المعوقات التي اثرت على نتائج ميداني بعض           واجه فريق الدراسه وباالخص العمل ال
 :اهمها 

ان الفترة الزمنيه التي باشر فريق الدراسة فيها مهامه الميدانية لم تكن مناسـبة، وذلـك بسـبب                   •
االوضاع السياسية واالقتصاديه التي شهدتها المنطقه بسبب الحرب على العراق واثارها السـلبيه             

 .على االردن 
ن عدد كبير من الشركات والمؤسسات التجارية مع فريق الدراسة بالشـكل المطلـوب،              عدم تعاو  •

 . وحجبه للمعلومات ، اضافه الى ضعف اهتمام هذه الشركات بموضوع الدراسة
 .وجود مهام كثيرة طارئه لدى فريق البحث أثرت على انجاز الدراسة وفق ما كان مخططا له •

       
 :االستنـتاجـات

ئج الدراسة لواقع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لدى الشركات المسجله في غرفه             في ضوء نتا  
تجاره عمان ، والتي ظهرت من خالل االستبانه الموزعة ، ومن خالل الزيارات الميدانيه وااللتقـاء                
بالعديد من اصحاب الشركات من مختلف الدرجات والمهن التجاريه ، يمكن الخـروج باالسـتنتاجات               

 :يه التال
 

ان نسبة كبيرة من الشركات والمؤسسات التجارية التي شملتها الدراسة تستخدم اجهزة الحاسـوب              •
من الـدرجات الممتـازة     %) 66،%85،%91،%92،%98(ادارة اعمالها التجارية حيث ان      في  

د واالولى والثانية والثالثة والرابعة على التوالي تمتلك اجهزة حاسوب ، وان ارتفاع هذه النسب يع              
عامال ايجابيا يثبت توجه العديد من الشركات والمؤسسات التجارية الستخدام الكمبيوتر واالنترنت            
، حيث ان امتالك اجهزة هاتف وفاكس وكمبيوتر اصبحت جـزء مهمـا مـن البنيـة التحتيـه                   

 . لالقتصاديات الحديثه 
 
( دامه في مجاالت    تنوعت استخدامات الشركات والمؤسسات ألجهزة الحاسوب ،اال ان نمط استخ          •

هو المهيمن على اداء هذه الشركات ، في حين اظهرت          ) المحاسبة والطباعة والبريد االلكتروني     
-%10( النتائج ان التعامل بالتجاره االلكترونيه بين هذه الشركات ضعيف جدا ويتراوح ما بين              

 التعامل بالتجـارة    لمختلف الدرجات ، مع ان التوجهات والسياسات العالمية تسعى لتسهيل         %) 13
االلكترونية التي بدات تنمو بشكل كبير وبمعدالت متسارعة، حيث يؤكد المحللون االقتصـاديون             

 .انها تشكل الجزء االهم وربما االعظم في التجارة العالمية 
 :هذه الشركات الى االسباب التاليةيعزى عدم ممارسه التجارة االلكترونيه من قبل  •

 . والمصداقية انعدام الثقة واالمان -



 .عدم وجود خدمات بنكية تضمن هذا النوع من التعامل االلكتروني  -
 .محدودية النشاط التجاري  -
 . عدم توفر التشريعات والقوانين المناسبه -
 .اعتماد التجارة االلكترونية على اللغة االنجليزية  -

 
( ت نتـائج الدراسـة ان     وفيما يتعلق بحيازة المواقع االلكترونيه بين الشركات التجاريه ، اظهـر           •

من شركات الدرجة الممتازة تمتلك مواقع الكترونيه، ويعزى ذلك الى اتسـاع عالقاتهـا              %) 65
التجاريه وبخاصة مع االسواق الخارجيه ، والى ارتفاع الوعي االلكتروني للمـدراء وامـتالكهم              

ركات بكفـاءة ، بينمـا      المؤهالت العلمية والقدرات المالية التي تؤهلهم إلدارة هذا النوع من الش          
للدرجات االولى والثانيه والثالثه والرابعـه      %) 15،%22،%36،%45(تنخفض هذه النسبه الى     

على التوالي ، بسبب محدودية نشاطاتها وعالقاتها ورؤوس اموالها التجارية، علمـا ان امـتالك               
يه الداء أي نشـاط     تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات االلكترونية قد اصبح من المتطلبات االساس        

 .اقتصادي 
 

( اظهرت النتائج ان الغالبيه العظمى من الشركات تمتلك اشتراكا في شبكة االنترنـت حيـث ان                  •
من الشركات الممتازة واالولى والثانيه لديها اشتراك في شبكه االنترنت ،لما           %)82،85%،88%

المشترين وتسهيل انسياب حركة لها من دور مهم في نقل وتوفير المعلومات بكل شفافيه للبائعين و          
التجارة العالمية ، وان الفائدة التي تحققها الشركات من خـالل امـتالك المواقـع االلكترونيـه                 
واالشتراك في شبكة االنترنت تتمثل في االطالع على الفرص والعروض التجارية المتاحة فـي              

 .   دول العالم
 

ام شبكه االنترنت كوسيلة للتجـارة االلكترونيـه        على الرغم من االنتشار الواسع والسريع الستخد        •
ونقل المعلومات وعقد الصفقات التجاريه ، وفي ضوء االهميه المتزايده لهذا النوع مـن النشـاط                
التجاري، اال ان نسبة كبيرة من الشركات والمؤسسات التجاريه المسجلة بمختلف الدرجات فـي              

 تجاره عمان الى غرفه الكترونيه ، حيث ان         الغرفة ليس لديها اطالع على مشروع تحويل غرفه       
%) 17،%21(هذا المشروع ، بينما تنخفض الـى        من الشركات الممتازة لديها فكره عن       %) 30(

للدرجات الثالثه والرابعه  على الرغم من اهميته بالنسبة لجميع الشركات والمؤسسات التجاريه في   
يعزى القطاع التجاري عدم معرفته بهذا المشروع ، وا التجاريه ونقل المعلومات بينهاتسهيل اعماله

الى عدم قيام الغرفه بالترويج واالعالم الكافي له والى ضعف تواصل الغرفه مع اعضاء هيئتهـا                
 .   العامه

اظهرت نتائج الدراسة  توجه معظم الشركات والمؤسسات التجاريه المسجله في غرفـه تجـاره                •
مـن  %) 97(على موقع الغرفه االلكترونية ، حيث ان        عمان لطلب توسيع نشر الفرص التجاريه       

الشركات الممتازه تشجع نشر فرص تجاريه ، تليها األولى والثانيه والثالثه والرابعه بنسب بلغـت   
ان ارتفاع الطلب على نشر الفرص التجاريه يشير الى %) . 75،%87،%84،%82(على التوالي 

 التجاريه المتاحه وعلى ترويج البضـائع       حرص الشركات على االطالع على العروض والفرص      
 .والسلع بهدف عقد الصفقات التجاريه 

 
 
 
 
 



بما ان االشكاليه االساسيه للدراسة تكمن في معرفه مدى توفر االمكانيـات الفنيـة والبشـرية لـدى                   
طبيـق  الشركات التجاريه المسجلة في غرفة تجارة عمان الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومدى ت   

التجارة االلكترونيه الى جانب الكشف عن المعوقات التي تحول دون ذلك ، فقد بينت نتائج الدراسه ان نسـبه                   
، حيث يعـود تـدني هـذه        %) 13-%10(المتعاملين بالتجارة االلكترونيه من مختلف الدرجات تتراوح بين         
 خاصه في وسائل وانظمة الـدفع ، وهـذا          النسبة الى انعدام الثقة والمصداقية في تطبيق التجارة االلكترونية        

ينسجم مع  التخوفات العالمية ، حيث تشير اخر الدراسات التي اجرتهـا مؤسسـة االعمـال والخصوصـية                   
مليـون شـخص تعرضـوا    ) 33.2(إلى ان اكثر من  ) American Business & Privacy(االمريكية   

ليون عملية احتيال تمت عبر شبكه االنترنت،       م) 13(واكثر من   ) 2002-1990(لعمليات نصب واحتيال منذ     
والسؤال المطروح هل يمكن بناء انظمه دفع مالية قويه وقادرة على حماية العمالء والزبـائن مـن عمليـات     

 . االختراق والنصب التي تجري على المستوى العالمي خاصه في الدول المتقدمه 
 
 

 : الـتـوصـيـات 
 .مة لتأمين الحماية المنشودة عند التعامل بالتجارة االلكترونية تطوير التشريعات والقوانين الالز •
 .تطوير الخدمات البنكية المتعلقة بالتعامل االلكتروني بما يضمن حقوق جميع االطراف •
القيام بحمالت ترويجية واعالمية مكثفة بين القطاع الخاص االردني بشكل عام والقطاع التجاري              •

لكتروني للغرفه والعمل  على تطويره ، وعلى نشر الدراسات و           بشكل خاص للتعريف بالموقع اال    
 .التعاميم والبالغات والمعلومات االقتصاديه والتجاريه المختلفه 

التركيز على استمراريه نشر الفرص التجارية على موقع الغرفة االلكتروني ، وتشـجيع انجـاز                •
 .  متكامل لهذه الغايةمعامالت الهيئة العامة الكترونيا وذلك من خالل توفير نظام

زيادة عدد الدورات التدريبية والندوات للقطاع التجاري حول قضايا التجارة االلكترونية واهميـة              •
 .التعامل بها 

 .رفع مستوى التواصل بين غرفة تجارة عمان وهيئتها العامة بجميع الوسائل الممكنة •
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الممتازة  الدرجة– إلجابات اإلستبانات النسب المئوية
 

 : نوع الشركة
    0توصية بسيطة )3%( 
     0تضامن )18%( 
    0محدودة المسؤولية )60%( 
    0مساهمة خاصة )1%( 

   0مساهمة عامة )10%(   
 0فردية )8%( 

 
 : للمدير المسؤولالمؤهالت العلــمية

 0ثانوية عامة فما دون )0%( 
 0دبلوم )7%( 
 0بكالوريس )59%( 
 0دراسات عليا )34%( 

  
 : للمدير المسؤولالمؤهالت العمــلية

 0 سنوات1-5)0%( 
 0سنوات6-10)15%( 
 0 سنة11-15)15%( 
 0 سنة فاكثر16)70%( 

 
 

 هل تستخدم جـهاز فاكــس في عمـلك؟ -8
  ال  %)0( نعم                                             %)100(

 
 هـاتـفاً خــلـوياً ؟هل تـمتلك  -9

  ال%)2( نعم                                            %)98(
 

 ماعـدد العاملين في الشـركة ؟  -10



 )15 (%1-5 0 
 )17 (%6-10 0 
 )8 (%11-15 0 
 0 فأكثر%16) 60( 

 
 هل يـتوفر لدى الشـركة أجـهزة حاسـوب ؟ -11

  ال%)2(        نعم                                     %)98(
 

 )    10(اذكـر األسباب ، وانتقل إلى السؤال رقم)  ال ( إذا كـان الجواب * 
 0 اإلعتياد على إنجاز االعمال بشكل يدوي- 

 
    
 
 

 ؟الحاسـوب   كـم عـدد العاملين الذين يستخدمون ،إذا كان الجـواب نعم * 
  )34 (%1-5 0 
  )30 (%6-10 0 
  فأكثر%10) 36(  

 
  تقوم باستخدام الحاسوب بنفسك ؟هل* 
 )95(%Z:
        )5(%`  

 

 في حالة شركة التضامن،هل يقوم شركاؤك باستخدام الحاسوب؟  •
  `%)33(        نعم%)67(
 

 هل يـتم تـدريـب العامـلين بـشكل مسـتمر علـى برامـج الحاسوب ؟ -12
 أحيانا  %)39(        ال             %)12(   نعم                 %)49(  

 
 :    اذكـر األســباب 0000إذا كـان الجـواب ال *

 0  عدم حاجة طبيعة العمل- 
 0  استخدام الجهاز للطباعه فقط- 
 0 اسباب اداريه-         
          االغلبيه لديهم المام جيد والجزء االقل تعلم عبر التواصل-         

 0واالستفسار
 

 ـي مجـانـي؟ كترونـهل لديـك بـريد إل -13
  ال %)37(   نعم                            %)63( 
 

 كترونــي مـدفوع األجــر؟ هل لديــك بـريد إل-7
 ال %)12(          نعم                      %)88(    



 
 هل لديـك اشـتراك في شـبكة اإلنترنت ؟ -8

  ال%)12(                       نعم%)88(
 

 :الجواب نعم ، يرجى ذكر نوع اإلشتراك في حال كان  •
 0سنوي%) 59( 
 0شهري%) 4( 
 )37(%ADSL0 
 0بطاقات مدفوعة مسبقاً%) 0( 

 
  ما هي أوجه إستخدامات الحاسوب لديك ؟-9

 محاسبة %)30(
)30(%���!b   
)28(%P
   >(�� إ��I(و
)12(%�	
  �;�رة إ��I(و
 :M	(ه� ، أذآ(ه�   

 0  برنامج مخزون - 
 0يم حجوزات المسافرين  تنظ-  
 0 تصاميم مطابخ جاهزه-         
 0 شؤون الموظفين -         
  0 تصاميم دعايه واعالن-         
  0 اعمال اداريه ومراسالت-         
  0  بحث وجمع معلومات ورصد وتحليل-         
  0 اعمال بنكيه-         

 
  هل لديك موقع الكتروني ؟ -10
  ال%)35(              نعم %)65( 
 

 المختلفة؟ج هذا الموقع عبر وسائل الترويج إذا كان الجواب نعم ، هل تقوم بتروي*  
  `%)43 (       نعم%)57( 
 

 : هل تقوم بتلقي عروض من خالل برامج التجارة اإللكترونية ؟ -11
 ال  %)37(         نعم                                    %)63(  
 

 : اذكـر األســباب 0000إذا كـان الجـواب ال*  
  0  عدم وجود موقع اليكتروني للشركه وعدم االهتمام من قبل االداره -  
  0  عدم االعتماد على التجاره االلكترونيه-  

 0  بدايه العمل التجاري-                
   0 محدوديه عمل الشركه-                

 بطاقات اإلئتمان لشراء بضائع من خالل التجارة اإللكترونية ؟هل قمت باستخدام -12



  `%)75(              نعم%)25( 
 
 

 :ة اإللكتروني اذكـر المعـوقات التـي تواجـهك عنـد التعامل بالتجارة -13
 0 انعدام الثقه-  
 0 عدم المعرفه باستخدام الكمبيوتر -  

  0 عدم االمان-            
  0 عدم وجود بنوك اردنيه تتعامل في هذا المجال-            
 0 عدم توفر التدريب الكافي -            

 اإللكتروني؟المؤسسة جراء التعامل / للشركة باعتقادك، ما نسبة الفائدة التي تحققت-14
 منخفضة %)29(  متوسطة ) 37( مرتفعة  %)34(  

 
جات والمواصفات والمقاييس والعروض المدرجة  هل تقوم باستخدام االنترنت في متابعة المنت-15

 للشركات العالمية في مجال إختصاصك ؟

�                   %)23(   نعم %)63( �	�  ` %)14(أ
 

  ما هي مواقع البحث اإللكتروني األكثر أهمية لك لإلطالع عليها؟-16
)46(%  Yahoo    
)13 (%  AltaVista 

 ( 30% ) Google 
 ( 8% ) Lycos  
 ( 3% ) Dogpile  

 a� ���	%أه �L� :أY(ى ، أذآ(ه� 
  - MSN 
  ِِ- AOL 

            - Maktoob 
 هل هنالك عروض ترويجية تقوم بادخالها على موقعك أو من خالل أي موقع ترويجي اخر ، -17

 وحسب مواسم البيع إلنواع السلع والخدمات التي تقدمها؟
 )5(%Z:
  ال%))61    أحياناً%34((    

 
 ية؟ونترغرفة إلكجارة عمـان إلى تحويل غرفـة ت هل لديك فكرة عن مشروع - 18
  ال%)70(نعم                                            %)30(    
 

                                 النجاز معامالتك مع الغرفة الكترونيا ؟ اذا كان الجواب نعم ، هل لديك رغبة * 
  ال%)4(              نعم %)96( 
 

 اذا كان الجواب ال ، يرجى ذكر االسباب ؟   * 
  0 عدم المتابعه- 
  0 عدم االعالن من قبل الغرفة- 

 



  هل زرت الموقـع االلكتروني لغـرفـة تجـارة عمــان ؟ -19
 ال %)60(نعم                                            %)40(    
 

 : اذكـر األسبــاب 000ب ال إذا كــان الجـوا*  
 0  عدم معرفة إسم وعنوان الموقع-  
 0  ال يوجد حاجه لذلك-  

 0  عدم اعالن الغرفه عن اسم الموقع -            
 0 عدم المعرفه بان الغرفه تتعامل اليكترونيا-            

 
 ؟ شـهريا  الموقع رات التي تزور فيهاكم عدد الم00إذا كان الجواب نعم * 

 0 مرات5أقل من %) 100( 
 0 مرات10أقل من %) 0( 
 0 مرات10أكثر من %) 0( 

 
 فرص تجارية على موقع الغرفة اإللكتروني ؟) نشر( هل تُشجع إيجاد -20
 )97(%Z:
  ال%)3(        
 

  ما هـي المعلومات التي تهتم باإلطالع عليها فـي المـوقـع ؟  -21
 0العالميه  اسماء ومعلومات عن الشركات -  
 0فرص تجاريه -  

  0 المعارض التجارية-           
  0 الدورات التدريبيه-           
  0 معلومات ذات عالقه باالستيراد والتصدير-           
 0 احصائيات ومعلومات اقتصاديه -           
  0 معلومات عن الشركات االردنيه-          

  
     ؟  اإللكترونيلتطـويـر مـوقـع الغـرفــة مـا هـي اقـتراحـاتـك -22
  0 توفير المعلومات عن الشركات االردنيه-  
 0 ترويج موقع الغرفه بشكل جيد -  

       القيام بعمل نشرات توعيه عن المواقع االليكترونيه وتوزيعها على -            
 0المؤسسات 
 0ليكتروني  نشر نشاطات الغرفه على الموقع اال-            

 
فـيرها لك لتطـويـر  ما هـي المـساعدات الفنـية وغـيرها التـي تقـترح على الغرفة تو-23

 كـترونيـة ؟ أعمـالك اإلل
  0  التدريب والتأهيل للتجار-  
  0  اتصال مباشر مع الشركات العالميه من خالل الموقع-  

  0 عمل فهارس للشركات والنشاطات التجاريه-             
   0 تزويد التجار بأحدث المعلومات-             
  0 تدريب التجار على أجهزة الحاسوب-              



 
  ما هي الخدمات التي تستفيد منها في غرفة تجارة عمان ؟-24
  0آ��`ت %) 5(
)18 (% /G'� 0[��دات 
 0دورات ��ر�!	� %) 19 (
 R E��0�0.ا�	(%) 16(
)5 (%�!�I%ت ا����Y0 
 0�:$.��ت وإ��0ءات%) 13(
 P]`0ء%) 24(
 
 

 
 
 
 
 

 : األولى الدرجة–النسب المئوية إلجابات اإلستبانات 
 

 : نوع الشركة
    0توصية بسيطة )3%( 
     0تضامن )19%( 
    0محدودة المسؤولية )44%( 
    0مساهمة خاصة )5%( 

   0مساهمة عامة )0%(   
 0فردية )0%( 

 
 :ير المسؤول للمدالمؤهالت العلــمية

 0ثانوية عامة فما دون )6%( 
 0دبلوم )6%( 
 0بكالوريس )76%( 
 0دراسات عليا )12%( 

  
 : للمدير المسؤولالمؤهالت العمــلية

 0 سنوات1-5)13%( 
 0سنوات6-10)13%( 
 0 سنة11-15)0%( 
 0 سنة فاكثر16)74%( 

 
 

 هل تستخدم جـهاز فاكــس في عمـلك؟ -14
  ال  %)5(                              نعم                %)95(



 
 هل تـمتلك هـاتـفاً خــلـوياً ؟ -15

  ال%)14( نعم                                            %)86(
 

 ماعـدد العاملين في الشـركة ؟  -16
 )54 (%1-5 0 
 )26 (%6-10 0 
 )3 (%11-15 0 
 0 فأكثر%16) 17( 

 
 وب ؟هل يـتوفر لدى الشـركة أجـهزة حاسـ -17

  ال%)8( نعم                                            %)92(
 

 )    10(اذكـر األسباب ، وانتقل إلى السؤال رقم)  ال ( إذا كـان الجواب * 
 0 طبيعة العمل ال تستدعي إستعمال الحاسوب- 

 
 ؟الحاسـوب   كـم عـدد العاملين الذين يستخدمون ،إذا كان الجـواب نعم *    
  )85 (%1-5 0 
  )10 (%6-10 0 
  فأكثر%10) 5(  

 
 هل تقوم باستخدام الحاسوب بنفسك ؟* 
 )89(%Z:
        )11(%`  

 

 في حالة شركة التضامن،هل يقوم شركاؤك باستخدام الحاسوب؟  •
  `%)12(        نعم%)88(
 

 هل يـتم تـدريـب العامـلين بـشكل مسـتمر علـى برامـج الحاسوب ؟ -18
 أحيانا  %)19( ال                     %)29( نعم                    %)52(  

 
 :    اذكـر األســباب 0000إذا كـان الجـواب ال *

 0 إلمام الموظفين بالحاسوب كافي وال داعي للتدريب- 
 0 الموظف يقوم بتطوير نفسه تلقائياً- 

 
 كترونــي مجـانـي؟ هل لديـك بـريد إل -19

  ال %)45(                      نعم         %)55( 
 

 كترونــي مـدفوع األجــر؟ هل لديــك بـريد إل-7
 ال %)29(          نعم                      %)71(    



 
 هل لديـك اشـتراك في شـبكة اإلنترنت ؟ -8

  ال%)15(                       نعم%)85(
 

 :راك في حال كان الجواب نعم ، يرجى ذكر نوع اإلشت •
 0سنوي%) 57( 
 0شهري%) 14( 
 )19(%ADSL0 
 0بطاقات مدفوعة مسبقاً%) 10( 

 
  ما هي أوجه إستخدامات الحاسوب لديك ؟-9

 محاسبة %)23(
)34(%���!b   
)32(%P
   >(�� إ��I(و
)11(%�	
  �;�رة إ��I(و
 :M	(ه� ، أذآ(ه�   

 0 شؤون الموظفين- 
 0 المخزون- 
 0 التدفق النقدي- 

 
  لديك موقع الكتروني ؟  هل-10
  ال%)55(              نعم %)45( 
 

 المختلفة؟ج هذا الموقع عبر وسائل الترويج إذا كان الجواب نعم ، هل تقوم بتروي*  
  `%)18 (       نعم%)82( 
 

 : هل تقوم بتلقي عروض من خالل برامج التجارة اإللكترونية ؟ -11
 ال  %)36(                      نعم                       %)64(  
 

 : اذكـر األســباب 0000إذا كـان الجـواب ال*  
  -  

 هل قمت باستخدام بطاقات اإلئتمان لشراء بضائع من خالل التجارة اإللكترونية ؟-12
  `%)72(              نعم%)28( 
 

 
 :ة رونياإللكت اذكـر المعـوقات التـي تواجـهك عنـد التعامل بالتجارة -13
 0 عدم توفر الخبرة الكافية-  
 0 إنعدام الثقة والمصداقية واآلمان في المعامالت اإللكترونية-  
 0 المشاكل الفنية ، كبطء الخطوط الهاتفية وسرعة االنترنيت-  
 



 اإللكتروني؟المؤسسة جراء التعامل / للشركة باعتقادك، ما نسبة الفائدة التي تحققت-14
 منخفضة %)20(     متوسطة %) 50( مرتفعة  %)30( 

 
 هل تقوم باستخدام االنترنت في متابعة المنتجات والمواصفات والمقاييس والعروض المدرجة -15

 للشركات العالمية في مجال إختصاصك ؟

�        %)29(   نعم %)44( �	�  ` %)27   (   أ
 

 ع عليها؟ ما هي مواقع البحث اإللكتروني األكثر أهمية لك لإلطال-16
)58(%  Yahoo    
)8 (%  AltaVista 

 ( 30% ) Google 
 ( 4% ) Lycos  
 ( 0% ) Dogpile  

 a� ���	%أه �L� :أY(ى ، أذآ(ه� 
    - Europages 

  - MSN 
 

 هل هنالك عروض ترويجية تقوم بادخالها على موقعك أو من خالل أي موقع ترويجي اخر ، -17
 مات التي تقدمها؟وحسب مواسم البيع إلنواع السلع والخد

 )23 (%Z:
  ال%))69    أحياناً%8((  
 

 ية؟ونترغرفة إلكجارة عمـان إلى تحويل غرفـة ت هل لديك فكرة عن مشروع - 18
  ال%)76(نعم                                            %)24(    
 

                                 ترونيا ؟ النجاز معامالتك مع الغرفة الكاذا كان الجواب نعم ، هل لديك رغبة * 
  ال%)23(              نعم %)77( 
 

 اذا كان الجواب ال ، يرجى ذكر االسباب ؟   * 
 0 عدم قيام الغرفة بإعالم التجار عن هذا المشروع- 
 0 عدم تواصل الغرفة مع أعضائها- 

 
   هل زرت الموقـع االلكتروني لغـرفـة تجـارة عمــان ؟-19
 ال %)82(نعم                                            %)18(    
 

 : اذكـر األسبــاب 000إذا كــان الجـواب ال *  
 0 عدم المعرفة بالموقع اإللكتروني للغرفة-  
 0 ضيق الوقت-  
 

 شـهريا ؟  الموقع رات التي تزور فيهاكم عدد الم00إذا كان الجواب نعم * 
 0 مرات5 أقل من%) 100( 



 0 مرات10أقل من %) 0( 
 0 مرات10أكثر من %) 0( 

 
 فرص تجارية على موقع الغرفة اإللكتروني ؟) نشر( هل تُشجع إيجاد -20
 )82(%Z:
  ال%)18(       
 

  ما هـي المعلومات التي تهتم باإلطالع عليها فـي المـوقـع ؟  -21
 0 معلومات عن مختلف القطاعات اإلقتصادية-  
 0لعروض التجارية والمعارض والمؤتمرات المحلية والدولية ا-  
 0 القوانين والتشريعات المعمول بها محلياً-  
  0 الدورات التدريبية-  
 0 المواصفات والمقاييس المتعلقة بالسلع -  
  0 أسماء وعناوين الفنادق والمنتجعات السياحية بالمملكة-  
   

     ؟  اإللكتروني مـوقـع الغـرفــة مـا هـي اقـتراحـاتـك لتطـويـر-22
  0 ربط موقع الغرفة اإللكتروني مع مواقع الشركات بشكل مباشر-  
 

فـيرها لك لتطـويـر  ما هـي المـساعدات الفنـية وغـيرها التـي تقـترح على الغرفة تو-23
 كـترونيـة ؟ أعمـالك اإلل

      لتي تنوي تطوير  إيجاد وحدة إستشارية في الغرفة لمساعدة الشركات ا-  
 0أعمالها من خالل التجارة اإللكترونية

 
  ما هي الخدمات التي تستفيد منها في غرفة تجارة عمان ؟-24
  0آ��`ت %) 7(
)15 (% /G'� 0[��دات 
  0دورات ��ر�!	�%) 13 (
 R E��0�0.ا�	(%) 17(
)2 (%�!�I%ت ا����Y0 
 0�:$.��ت وإ��0ءات%) 5(
 P]`0ء%) 41(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الثانية الدرجة–النسب المئوية إلجابات اإلستبانات 
 

 : نوع الشركة
    0توصية بسيطة )9%( 
     0تضامن )36%( 
    0محدودة المسؤولية )9%( 
    0مساهمة خاصة () 

   0مساهمة عامة ()   
 0فردية )46%( 

 
 : للمدير المسؤولالمؤهالت العلــمية

 0ثانوية عامة فما دون )10%( 
 0دبلوم )20%( 
 0بكالوريس )70%( 
 0دراسات عليا )0%( 

  
 : للمدير المسؤولالمؤهالت العمــلية

 0 سنوات1-5)17%( 
 0سنوات6-10)0%( 
 0 سنة11-15)17%( 
 0 سنة فاكثر16)64%( 



 
 

 هل تستخدم جـهاز فاكــس في عمـلك؟ -20
  ال  %)9(                نعم                              %)91(

 
 هل تـمتلك هـاتـفاً خــلـوياً ؟ -21

  ال%)9( نعم                                            %)91(
 

 ماعـدد العاملين في الشـركة ؟  -22
 )73 (%1-5 0 
 )9 (%6-10 0 
 )9 (%11-15 0 
 0 فأكثر%16) 9( 

 
 هل يـتوفر لدى الشـركة أجـهزة حاسـوب ؟ -23

  ال%)9(                                          نعم   %)91(
 

 )    10(اذكـر األسباب ، وانتقل إلى السؤال رقم)  ال ( إذا كـان الجواب * 
 0 عدم الحاجه للحاسوب- 

 
 ؟الحاسـوب   كـم عـدد العاملين الذين يستخدمون ،إذا كان الجـواب نعم *    
  )80 (%1-5 0 
  )10 (%6-10 0 
  فأكثر%10) 10(  

 
 هل تقوم باستخدام الحاسوب بنفسك ؟* 
 )75(%Z:
        )25(%`  

 

 في حالة شركة التضامن،هل يقوم شركاؤك باستخدام الحاسوب؟  •
  `%)20(        نعم%)80(
 

 هل يـتم تـدريـب العامـلين بـشكل مسـتمر علـى برامـج الحاسوب ؟ -24
 أحيانا  %)10(                           ال%)30(نعم                          %)60(  

 
 :    اذكـر األســباب 0000إذا كـان الجـواب ال *

  ال داعي- 
  الحاجه- 

 
 كترونــي مجـانـي؟ هل لديـك بـريد إل -25

  ال %)36(   نعم                            %)64( 



 
 كترونــي مـدفوع األجــر؟ هل لديــك بـريد إل-7

 ال %)36(          م                     نع %)64(    
 
 هل لديـك اشـتراك في شـبكة اإلنترنت ؟ -8

  ال%)18(                       نعم%)82(
 

 :في حال كان الجواب نعم ، يرجى ذكر نوع اإلشتراك  •
 0سنوي%) 63( 
 0شهري()  
 )12(%ADSL0 
 0بطاقات مدفوعة مسبقاً%) 25( 

 
 مات الحاسوب لديك ؟ ما هي أوجه إستخدا-9

 محاسبة %)25(
)40(%���!b   
)25(%P
   >(�� إ��I(و
)10(%�	
  �;�رة إ��I(و
 :M	(ه� ، أذآ(ه�   

  معلومات عن العمالء- 
  فرص تجاريه - 
  سكرتاريه -        
   تخزين معلومات -        

 
 

  هل لديك موقع الكتروني ؟ -10
  ال%)64(              نعم %)36( 
 

 المختلفة؟ج هذا الموقع عبر وسائل الترويج إذا كان الجواب نعم ، هل تقوم بتروي*  
  `%)0 (       نعم%)100( 
 

 : هل تقوم بتلقي عروض من خالل برامج التجارة اإللكترونية ؟ -11
 ال  %)33(         نعم                                    %)67(  
 

 : اذكـر األســباب 0000إذا كـان الجـواب ال*  
 0 عدم االهتمام من قبل الشركات-  
  0 عدم القناعه بجدوى التجاره االلكترونيه على المدى القصير-  

 
 هل قمت باستخدام بطاقات اإلئتمان لشراء بضائع من خالل التجارة اإللكترونية ؟-12
  `%)55(              نعم%)45( 



 
 

 :ة اإللكترونيـهك عنـد التعامل بالتجارة  اذكـر المعـوقات التـي تواج-13
 0 قله االمان والثقه -  
 0 عدم الحاجه -  

 0 عدم توفر بطاقه ائتمان -             
 اإللكتروني؟المؤسسة جراء التعامل / للشركة باعتقادك، ما نسبة الفائدة التي تحققت-14
 منخفضة %)29(   متوسطة %) 42(  مرتفعة  %)29(  

 
قوم باستخدام االنترنت في متابعة المنتجات والمواصفات والمقاييس والعروض المدرجة  هل ت-15

 للشركات العالمية في مجال إختصاصك ؟

�        %)22(     نعم %)56( �	�  ` %)22          (   أ
 

  ما هي مواقع البحث اإللكتروني األكثر أهمية لك لإلطالع عليها؟-16
)54(%  Yahoo    
)8 (%  AltaVista 

 )38(%  Google 
 ( 0% ) Lycos  
 ( 0% ) Dogpile  

 a� ���	%أه �L� :أY(ى ، أذآ(ه� 
 -Hot Bot 

 هل هنالك عروض ترويجية تقوم بادخالها على موقعك أو من خالل أي موقع ترويجي اخر ، -17
 وحسب مواسم البيع إلنواع السلع والخدمات التي تقدمها؟

 )0(%Z:
  ال%))100    أحياناً%0((    
 

 ية؟ونترغرفة إلكجارة عمـان إلى تحويل غرفـة ت هل لديك فكرة عن مشروع - 18
  ال%)82(نعم                                            %)18(    
 

                                 النجاز معامالتك مع الغرفة الكترونيا ؟ اذا كان الجواب نعم ، هل لديك رغبة * 
  ال()              نعم %)100( 
 

 اذا كان الجواب ال ، يرجى ذكر االسباب ؟   * 
  0  عدم المعرفه بهذا المشروع- 

 
  هل زرت الموقـع االلكتروني لغـرفـة تجـارة عمــان ؟ -19
 ال %)70(نعم                                            %)30(    
 

 :اذكـر األسبــاب  000إذا كــان الجـواب ال *  
 0  عدم المعرفه بوجود موقع إلكتروني للغرفة-  
 0   عدم الحاجة لزيارة الموقع-  



 
 شـهريا ؟  الموقع رات التي تزور فيهاكم عدد الم00إذا كان الجواب نعم * 

 0 مرات5أقل من %) 100( 
 0 مرات10أقل من %) 0( 
 0 مرات10أكثر من %) 0( 

 
 فرص تجارية على موقع الغرفة اإللكتروني ؟) رنش( هل تُشجع إيجاد -20
 )84(%Z:
  ال%)16(        
 

  ما هـي المعلومات التي تهتم باإلطالع عليها فـي المـوقـع ؟  -21
   اخبار الغرفه-  
  اجراء المعامالت من خالل الموقع  -  

  مؤشرات التجاره الخارجيه -            
 وق المحلي  معلومات حول الس-            
  العطاءات الحكوميه -            
    اسماء الشركات العالميه -            

 
     ؟  اإللكتروني مـا هـي اقـتراحـاتـك لتطـويـر مـوقـع الغـرفــة-22
  - 
فـيرها لك لتطـويـر  ما هـي المـساعدات الفنـية وغـيرها التـي تقـترح على الغرفة تو-23

 ونيـة ؟ كـترأعمـالك اإلل
   دورات حول التجاره االليكترونيه -  
 

  ما هي الخدمات التي تستفيد منها في غرفة تجارة عمان ؟-24
   0آ��`ت%) 5(
)16 (%/G'� 0[��دات  
 0دورات ��ر�!	� %) 10 (
 R E��0�0.ا�	(%) 15(
)0 (%�!�I%ت ا����Y0 
 0�:$.��ت وإ��0ءات%) 22(
 P]`0ء%) 32(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الثالثة الدرجة–النسب المئوية إلجابات اإلستبانات 
 

 : نوع الشركة
    0توصية بسيطة )9%( 
     0تضامن )45%( 
    0محدودة المسؤولية )2%( 
    0مساهمة خاصة )2%( 

   0مساهمة عامة )1%(   
 0فردية )41%( 

 
 : للمدير المسؤولالمؤهالت العلــمية

 0ثانوية عامة فما دون )16%( 
 0دبلوم )17%( 
 0بكالوريس )58%( 
 0دراسات عليا )9%( 

  
 : للمدير المسؤولالمؤهالت العمــلية

 0 سنوات1-5)7%( 



 0سنوات6-10)20%( 
 0 سنة11-15)18%( 
 0 سنة فاكثر16)55%( 

 
 هل تستخدم جـهاز فاكــس في عمـلك؟ -26
  ال  %)8(           نعم                                   %)92(

 
 هل تـمتلك هـاتـفاً خــلـوياً ؟ -27

  ال%)10( نعم                                            %)90(
 

 ماعـدد العاملين في الشـركة ؟  -28
 )72 (%1-5 0 
 )16 (%6-10 0 
 )6 (%11-15 0 
 0 فأكثر%16) 6( 

 
 هل يـتوفر لدى الشـركة أجـهزة حاسـوب ؟ -29

  ال%)15(                                       نعم      %)85(
 

 )    10(اذكـر األسباب ، وانتقل إلى السؤال رقم)  ال ( إذا كـان الجواب * 
 0 عدم الحاجة- 
 0 محدودية أعمال الشركة- 
 0 عدم القدرة على تحمل تكاليف شراء الحاسوب- 
 0 عدم توفر الخبرة إلستخدام الحاسوب- 

 
    
 ؟الحاسـوب   كـم عـدد العاملين الذين يستخدمون ،الجـواب نعم إذا كان * 
  )88 (%1-5 0 
  )11 (%6-10 0 
  فأكثر%10) 1(  

 
 هل تقوم باستخدام الحاسوب بنفسك ؟* 
 )88(%Z:
        )12(%`  

 

 في حالة شركة التضامن،هل يقوم شركاؤك باستخدام الحاسوب؟  •
  `%)32(        نعم%)68(
 

 تـدريـب العامـلين بـشكل مسـتمر علـى برامـج الحاسوب ؟هل يـتم  -30
 أحيانا  %)33( ال                   %)26(نعم                          %)41(  

 



 :    اذكـر األســباب 0000إذا كـان الجـواب ال *
 0 عدم حاجة طبيعة العمل للتدريب المستمر- 
 0ر حجم العمل ال يستدعي التدريب المستم- 
 0 البرامج الجاهزة تغني عن التدريب المستمر- 
 0 ضيق الوقت- 

 
 كترونــي مجـانـي؟ هل لديـك بـريد إل -31

  ال %)55(   نعم                            %)45( 
 

 كترونــي مـدفوع األجــر؟ هل لديــك بـريد إل-7
 ال %)45(          نعم                      %)55(    
 
 يـك اشـتراك في شـبكة اإلنترنت ؟ هل لد-8

  ال%)38(                       نعم%)62(
 

 :في حال كان الجواب نعم ، يرجى ذكر نوع اإلشتراك  •
 0سنوي%) 79( 
 0شهري%) 5( 
 )7(%ADSL0 
 0بطاقات مدفوعة مسبقاً%) 9( 

 
  ما هي أوجه إستخدامات الحاسوب لديك ؟-9

 محاسبة %)26(
)36(%���!b   
)28%(P
   >(�� إ��I(و
)10(%�	
  �;�رة إ��I(و
 :M	(ه� ، أذآ(ه�   

 0 تصميم وإنتاج فني- 
 0 فحص النظر- 
 0 تنظيم المستودعات والمخزون- 
 0 دعاية وإعالن- 
 0 برمجة أجهزة اإلستقبال المرئي- 
 0 برامج ألكترونية- 
 0 تصميم مخططات ورسم هندسي- 

 
  هل لديك موقع الكتروني ؟ -10
  ال%)78(              نعم )22%( 
 

 المختلفة؟ج هذا الموقع عبر وسائل الترويج إذا كان الجواب نعم ، هل تقوم بتروي*  
  `%)75 (       نعم%)25( 



 
 : هل تقوم بتلقي عروض من خالل برامج التجارة اإللكترونية ؟ -11
 ال  %)49(         نعم                                    %)51(  
 

 : اذكـر األســباب 0000إذا كـان الجـواب ال*  
 0 عدم توفر اإلتصال اإللكتروني في الشركة-  
 0 عدم وجود الوعي الكافي حول التجارة اإللكتروني-  
 0 التجارة اإللكترونية غير مقنعة-  
 0 ضعف السوق المحلي-  
 0لة بشكل فعلي التجارة اإللكترونية غير فعاله ألنها جديدة وغير متداو-  
 0 عدم مصداقية هذه العروض-  

 
 هل قمت باستخدام بطاقات اإلئتمان لشراء بضائع من خالل التجارة اإللكترونية ؟-12
  `%)85(              نعم%)15( 
 
 

 :ة اإللكتروني اذكـر المعـوقات التـي تواجـهك عنـد التعامل بالتجارة -13
 0 عدم مصداقية معظم العمالء-  
 0 إنعدام األمان والثقة، والتخوف من اإلحتياالت-  
 0 عدم توفر السرية المطلوبة-  
 0 عدم تعامل العديد من المواقع مع األردن-  
 0 عدم توفر التشريعات المناسبة لتأمين الحماية المنشودة-  
 0 عدم التداول الفعلي بين التجار في مجال بطاقات اإلئتمان-  
 0 بطء اإلجراءات-  
 0 ضعف شبكة اإلتصاالت ، مما يؤخر إنتقال وتحميل المعلومات-  
 0 عدم شمول التجارة اإللكترونية كافة القطاعات اإلقتصادية-  
 0 إنحصار التجارة اإللكترونية باللغة اإلنجليزية فقط-  
 0 عدم توفر أدلة بعناوين المواقع اإللكترونية-  
 

 اإللكتروني؟المؤسسة جراء التعامل / للشركةققت باعتقادك، ما نسبة الفائدة التي تح-14
 منخفضة %)35(       متوسطة %) 34(     مرتفعة  %)31( 

 
 هل تقوم باستخدام االنترنت في متابعة المنتجات والمواصفات والمقاييس والعروض المدرجة -15

 للشركات العالمية في مجال إختصاصك ؟

�           %)25(      نعم %)46( �	�  ` %)29      (أ
 

  ما هي مواقع البحث اإللكتروني األكثر أهمية لك لإلطالع عليها؟-16
)55(%  Yahoo    
)9 (%  AltaVista 

 ( 28% ) Google 



 ( 5% ) Lycos  
 ( 3% ) Dogpile  

 a� ���	%أه �L� :أY(ى ، أذآ(ه� 
  - MSN 

  - Microsoft 
- Ajeeb 
- Gulfdirectory 
- Ayna 
- Info 

لك عروض ترويجية تقوم بادخالها على موقعك أو من خالل أي موقع ترويجي اخر ،  هل هنا-17
 وحسب مواسم البيع إلنواع السلع والخدمات التي تقدمها؟

 )5 (%Z:
  ال%))82    أحياناً%13((  
 

 ية؟ونترغرفة إلكجارة عمـان إلى تحويل غرفـة ت هل لديك فكرة عن مشروع - 18
  ال%)79(                                نعم            %)21(    
 

                                 النجاز معامالتك مع الغرفة الكترونيا ؟ اذا كان الجواب نعم ، هل لديك رغبة * 
  ال%)30(              نعم %)70( 
 

 اذا كان الجواب ال ، يرجى ذكر االسباب ؟   * 
 0 الهيئة العامة عدم تواصل الغرفة مع أعضاء- 
 0 عدم قيام الغرفة بالترويج لهذا المشروع- 

 
  هل زرت الموقـع االلكتروني لغـرفـة تجـارة عمــان ؟ -19
 ال %)85(نعم                                            %)15(    
 

 : اذكـر األسبــاب 000إذا كــان الجـواب ال *  
 0د موقع إلكتروني للغرفة لم تتلق الشركة أي خبر بوجو-  
 0 جهل عنوان الموقع اإللكتروني للغرفة لعدم الترويج له-  
 0 عدم توفر إتصال إليكتروني -  
 0 عدم توفر أجهزة حاسوب -  
 0 عدم الحاجة لزيارة الموقع-  
 0 ضيق الوقت-  
 

 
 شـهريا ؟  الموقع رات التي تزور فيهاكم عدد الم00إذا كان الجواب نعم * 

 0 مرات5أقل من %) 95( 
 0 مرات10أقل من %) 5( 
 0 مرات10أكثر من %) 0( 

 



 فرص تجارية على موقع الغرفة اإللكتروني ؟) نشر( هل تُشجع إيجاد -20
 )87(%Z:
  ال%)13(        
 

  باإلطالع عليها فـي المـوقـع ؟  )ترغب ( ما هـي المعلومات التي تهتم-21
 0 عناوين الشركات-  
 0انين والتشريعاتالقو -  
 0 أسعار البضائع العالمية-  
 0 نشاطات وأخبار الغرفة-  
 0 الفرص التجارية-  
 0 األخبار اإلقتصادية العالمية-  
 0 الدورات التدريبية-  
 0 المستجدات العالمية في مجال التجارة-  
 0 التعريفة الجمركية-  
 0 العطاءات الحكومية-  
 0الملكية الفكرية المواضيع المتعلقة ب-  
 0 إرشادات حول أساليب التسويق التجاري الدولية-  
 0 آليات إستخدام اإلنترنيت في المجال التجاري-  
 0 اإلتفاقيات والبروتوكوالت التي تعقدها المملكة مع دول العالم-  
 0 معلومات وإحصاءات حول اإلقتصاد األردني-  
 0ية المختصة في المجال اإلقتصادي عناوين المواقع اإللكترونية العالم-  
   

     ؟  اإللكتروني مـا هـي اقـتراحـاتـك لتطـويـر مـوقـع الغـرفــة-22
 0 قيام الغرفة بحملة إرشاد وتوعية شاملة حول موقعها اإللكتروني-  
 0 تفعيل الموقع وزيادة وتنويع المعلومات المتوفرة فيه-  
 0مات الموجودة على الموقع التحديث الدائم والمستمر للمعلو-  
 0 إضافة أسماء المصانع األردنية وعدم اإلقتصار على الشركات التجارية-  
 0 التواصل مع أعضاء الغرفة من خالل البريد اإللكتروني-  
       أن يكون الموقع اإللكتروني للغرفة بعدة لغات إلى جانب العربية -  

 0واإلنجليزية
 

فـيرها لك لتطـويـر لفنـية وغـيرها التـي تقـترح على الغرفة تو ما هـي المـساعدات ا-23
 كـترونيـة ؟ أعمـالك اإلل

 0 عقد الدورات المختصة بالتجارة والمعامالت اإللكترونية -  
 0 الدراسات اإلقتصادية العالمية والمحلية-  
 0 زيادة النشاط اإلعالمي للغرفة-  
 0 باستمرار تزويد الشركات بالمستجدات الدولية-  
 0 الرد المباشر على اإلستفسارات الواردة عبر الموقع اإللكتروني-  
 0 الترويج للسلع األردنية في األسواق الدولية-  
 0 تجديد اإلشتراك إلكترونياً-  
 0 توفير عناوين المواقع اإللكترونية لجميع القطاعات التجارية-  



 0 مناسبة وأقساط شهرية توفير أجهزة حاسوب لصغار التجار بأسعار-  
     إعداد أقراص مدمجة تتضمن معلومات عن أعضاء الغرفة وعناوينهم ، -  

 0وتوزيعه على  كافة األعضاء
 

  ما هي الخدمات التي تستفيد منها في غرفة تجارة عمان ؟-24
   0آ��`ت%) 5(
)18 (% /G'� 0[��دات 
 0دورات ��ر�!	� %) 17 (
 R E��0�0.ا�	(%) 15(
)4(% �!�I%ت ا����Y0 
 0�:$.��ت وإ��0ءات%) 9(
 P]`0ء%) 32(
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الرابعة الدرجة–النسب المئوية إلجابات اإلستبانات 
 

 : نوع الشركة
   0توصية بسيطة )10%( 
     0تضامن )20%( 
    0محدودة المسؤولية )7%( 
    0مساهمة خاصة )7%( 

   0مساهمة عامة )0%(   
 0فردية )56%( 

 



 : للمدير المسؤولالمؤهالت العلــمية
 0ثانوية عامة فما دون )21%( 
 0دبلوم )19%( 
 0بكالوريس )50%( 
 0دراسات عليا )10%( 

  
 : للمدير المسؤولالمؤهالت العمــلية

 0 سنوات1-5)35%( 
 0سنوات6-10)16%( 
 0 سنة11-15)29%( 
 0 سنة فاكثر16)20%( 

 
 

 ـس في عمـلك؟هل تستخدم جـهاز فاكـ -32
  ال  %)34( نعم                                             %)66(

 
 هل تـمتلك هـاتـفاً خــلـوياً ؟ -33

  ال%)12( نعم                                            %)88(
 

 ماعـدد العاملين في الشـركة ؟  -34
 )94 (%1-5 0 
 )2 (%6-10 0 
 )2 (%11-15 0 
 0ر فأكث%16) 2( 

 
 هل يـتوفر لدى الشـركة أجـهزة حاسـوب ؟ -35

  ال%)34( نعم                                            %)66(
 

 )    10(اذكـر األسباب ، وانتقل إلى السؤال رقم)  ال ( إذا كـان الجواب * 
 0 طبيعة العمل ال تستدعي إستعمال الحاسوب- 
 0لحاسوب حجم العمل بسيط واليستدعي استعمال ا- 
 0 عدم المعرفة باستعمال الحاسوب- 
 0 عدم توفر السيولة لشراء حاسوب- 

 
 ؟الحاسـوب   كـم عـدد العاملين الذين يستخدمون ،إذا كان الجـواب نعم *    
  )90 (%1-5 0 
  )4 (%6-10 0 
  فأكثر%10) 6(  

 
 هل تقوم باستخدام الحاسوب بنفسك ؟* 



 )58(%Z:
        )42(%`  
 

  حالة شركة التضامن،هل يقوم شركاؤك باستخدام الحاسوب؟ في •
  `%)82(        نعم%)18(
 

 هل يـتم تـدريـب العامـلين بـشكل مسـتمر علـى برامـج الحاسوب ؟ -36
 أحيانا  %)51(       ال            %)19(     نعم               %)30(  

 
  :   اذكـر األســباب 0000إذا كـان الجـواب ال *

 0 طبيعة العمل محدودة ، وال تحتاج للتدريب المتواصل- 
 0 ضيق الوقت- 
 0 يوجد برامج جاهزة تغني عن التدريب- 
 0 الموظفون يدربون أنفسهم بأنفسهم- 

 
 كترونــي مجـانـي؟ هل لديـك بـريد إل -37

  ال %)63(   نعم                            %)37( 
 

 ي مـدفوع األجــر؟كترونــ هل لديــك بـريد إل-7
 ال %)79(          نعم                      %)21(    
 
 هل لديـك اشـتراك في شـبكة اإلنترنت ؟ -8

  ال%)58(                       نعم%)42(
 

 :في حال كان الجواب نعم ، يرجى ذكر نوع اإلشتراك  •
 0سنوي%) 36( 
 0شهري%) 23( 
 )15(%ADSL0 
 0وعة مسبقاًبطاقات مدف%) 26( 

 
  ما هي أوجه إستخدامات الحاسوب لديك ؟-9

 محاسبة %)27(
)37(%���!b   
)23(%P
   >(�� إ��I(و
)13(%�	
  �;�رة إ��I(و
 :M	(ه� ، أذآ(ه�   

 0 تصميم برامج- 
 0 رسوم هندسية- 
 0 تصميم إعالنات- 

 
  هل لديك موقع الكتروني ؟ -10



  ال%)85(              نعم %)15( 
 

 المختلفة؟ج هذا الموقع عبر وسائل الترويج  إذا كان الجواب نعم ، هل تقوم بتروي* 
  `%)78 (       نعم%)22( 
 

 : هل تقوم بتلقي عروض من خالل برامج التجارة اإللكترونية ؟ -11
 ال  %)73(         نعم                                    %)27(  
 

 : اذكـر األســباب 0000إذا كـان الجـواب ال*  
 0 عدم وجود إتصال اليكتروني-  
 0 محدودية طبيعة العمل-  
 0 تردي الوضع اإلقتصادي-  
 0 قلة الوعي حول التجارة اإللكترونية-  
 0 اإلعتماد على السوق المحلي فقط-  
 0 ضعف المعرفة باللغة اإلنجليزية-  
 0ادي عدم الثقة بالتجارة اإللكترونية ومردودها الم-  

 
 هل قمت باستخدام بطاقات اإلئتمان لشراء بضائع من خالل التجارة اإللكترونية ؟-12
  `%)83(              نعم%)17( 
 
 

 :ة اإللكتروني اذكـر المعـوقات التـي تواجـهك عنـد التعامل بالتجارة -13
 0 عدم توفر المصداقية والثقة-  
 0روينة مع األردن عدم تعامل الكثير من المواقع اإللكت-  
 

 اإللكتروني؟المؤسسة جراء التعامل / للشركة باعتقادك، ما نسبة الفائدة التي تحققت-14
 منخفضة %)45( متوسطة %) 30( مرتفعة  %)25( 

 
 هل تقوم باستخدام االنترنت في متابعة المنتجات والمواصفات والمقاييس والعروض المدرجة -15

 صاصك ؟للشركات العالمية في مجال إخت

�        %)18(   نعم %)25( �	�  ` %)57    ( أ
 

  ما هي مواقع البحث اإللكتروني األكثر أهمية لك لإلطالع عليها؟-16
)60(%  Yahoo    
)4 (%  AltaVista 

 (32%) Google 
 (1%) Lycos  
 (3%) Dogpile  

 a� ���	%أه �L� :أY(ى ، أذآ(ه� 
  - MSN. 



- Infoseek. 
- Aol. 
- Western digital. 

   
 

 هل هنالك عروض ترويجية تقوم بادخالها على موقعك أو من خالل أي موقع ترويجي اخر ، -17
 وحسب مواسم البيع إلنواع السلع والخدمات التي تقدمها؟

 )5 (%Z:
  ال%))88    أحياناً%7((  
 

 ية؟ونترغرفة إلكجارة عمـان إلى تحويل غرفـة ت هل لديك فكرة عن مشروع - 18
  ال%)83(نعم                                            %)17(    
 

                                 النجاز معامالتك مع الغرفة الكترونيا ؟ اذا كان الجواب نعم ، هل لديك رغبة * 
  ال%)47(              نعم %)53( 
 

 اذا كان الجواب ال ، يرجى ذكر االسباب ؟   * 
 0 عدم قيام الغرفة بإبالغ الشركات عن هذا المشروع- 
 0 عدم تواصل الغرفة مع أعضائها- 

 
  هل زرت الموقـع االلكتروني لغـرفـة تجـارة عمــان ؟ -19
 ال %)92(نعم                                            %)8(    
 

 : اذكـر األسبــاب 000إذا كــان الجـواب ال *  
 0 معرفة عنوان الموقع اإللكتروني للغرفة عدم-  
 0 عدم توفر اتصال اليكتروني-  
 0 عدم قيام الغرفة باإلعالن والترويج لموقعها اإللكتروني-  
 0 ضيق الوقت-  
 0 عدم تواصل الغرفة مع أعضائها-  
 

 شـهريا ؟  الموقع رات التي تزور فيهاكم عدد الم00إذا كان الجواب نعم * 
 0 مرات5 من أقل%) 100( 
 0 مرات10أقل من %) 0( 
 0 مرات10أكثر من %) 0( 

 
 فرص تجارية على موقع الغرفة اإللكتروني ؟) نشر( هل تُشجع إيجاد -20
 )75(%Z:
  ال%)25(      
 

  باإلطالع عليها فـي المـوقـع ؟  )ترغب ( ما هـي المعلومات التي تهتم-21
 0 المعامالت التجارية مع دول العالم-  
 0النشاط التجاري في المملكة -  



 0 فرص عمل-  
 0 الفرص التجارية والمعارض-  
 0 القوانين والتشريعات والتعليمات واألنظمة-  
 0 الدورات التدريبية-  
 0 أسماء وعناوين الشركات المحلية ، وكبريات الشركات الدولية-  
 0 مؤشرات التجارة الخارجية بين األردن ودول العالم- 
 0إحصاءات ومؤشرات إقتصادية محلية ودولية - 
 0 شروط وإجراءات تسجيل الشركات- 
   

     ؟  اإللكتروني مـا هـي اقـتراحـاتـك لتطـويـر مـوقـع الغـرفــة-22
 0 تبسيط البحث عن أسماء الشركات وطباعتها-  
 0 قيام الغرفة بحملة إرشادية واسعة للتعريف بموقعها األلكتروني-  
 0يج السلع والمنتجات األردنية ترو-  
 

فـيرها لك لتطـويـر  ما هـي المـساعدات الفنـية وغـيرها التـي تقـترح على الغرفة تو-23
 كـترونيـة ؟ أعمـالك اإلل

 0 دورات تدريبية حول التجارة اإللكترونية-  
 0 توفير بريد إليكتروني خاص لكل شركة مسجلة لدى الغرفة-  
 0ني لتصميم المواقع اإللكترونية تقديم الدعم الف-  
 0 ربط أعضاء الغرفة إليكترونيا ومباشرة من خالل موقعها اإللكتروني-  
 0 توفير أجهزة حاسوب للتجار في مبنى الغرفة-  
       إصدار نشرات تعريفية لتوضيح كيفية البحث والتعامل مع المواقع -  

  0اإللكترونية للشركات الدولية
 

 دمات التي تستفيد منها في غرفة تجارة عمان ؟ ما هي الخ-24
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