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إىل كل من قدم لي املساعدة ،،،أهدي هذا العمل املتواضع...
،،،،،،
الباحث

ب

الحمد هلل رب العالمين ،والصبلة والسبلم عمى أشرف الخمق سيدنا محمد ()وعمى آلو ،وصحبو
أجمعين.
" ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس "

ركاه أحمد.

هلل الحمد حمداً كثي اًر ،كما ينبغي لجبلل وجيو الكريم ،الذي أليمني القوة ،والصبر ،والعزيمة
عمى إنجاز ىذه الرسالة ،وأسالو أن يكمميا بالنجاح.
أتقدم بالشكر والتقدير ،والعرفان لمشرفي العزيز الدكتور :نسيم أبو جامع ،الذي لم يبخل َجيداً

من وقتو أو عممو ،في توجييي أثناء مراحل الدراسة.

ِ
ِ
االقتصاد والعموم اإلدارية بجامعة
بالشكر إلى جمي ِع أساتِ َذتي المحترمين في كمية
أتقدم
كما
ُ
ِ
بالذكر الدكتور :سمير أبو مدلمة عميد كمية االقتصاد والعموم اإلدارية.
أخص
األزىر ،و ُ

كما أتقدم بالشكر إلى لجنة المناقشة األستاذ الدكتور :محمد مقداد ،من الجامعة االسبلمية،

والدكتور :سمير أبو مدلمة ،من جامعة األزىر ،لموافقتيم مناقشة رسالتي ،ودورىم في إثراء ىذه الرسالة
بعمميم وخبرتيم.
وأتوجو بالشكر لكل من قدم المساعدة أو أي مساىمة في إتمام ىذه الرسالة ،وىنا أخص
بالذكر الدكتور :نصر أبو معيمق ،لما قدمو من نصح وارشادات ،وأشكر األستاذ :حاتم جميل ،عمى
المساعدة في توزيع االستبانة وتحميميا ،واألستاذ :محمد تمراز ،عمى مراجعة الرسالة لغوياً وتنقيحيا
إمبلئياً.
وأخي اًر أتقدم بأسمى معاني الشكر ،والعرفان ،والتقدير ،لكل من ساىم ،وقدم لي المساعدة
والمشورة ،إلتمام ىذه الرسالة ،ولم تسعفني الكممات والمجال لذكرىم ىنا.
،،،،،

ت

ممخص الدراسة:
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى واقع التجارة اإللكترونية في فمسطين ،ومعرفة التحديات

المستقبمية التي تواجييا ،وتكونت الدراسة من قسمين ،األول :ركز عمى اإلطار النظري من خبلل
التعرف عمى مفيوم وتعريف التجارة اإللكترونية ،وخصائصيا ،وتأثيرىا عمى المستيمكين ،والشركات

واالقتصاد بشكل عام ،والتعرف عمى المتطمبات التكنولوجية لمتجارة اإللكترونية ،ومعرفة جاىزية

المجتمع الفمسطيني لممارسة التجارة اإللكترونية ،والتعرف عمى البيئة القانونية لمتجارة اإللكترونية في
فمسطين ،والتطرق لمتحديات التي تواجو التجارة اإللكترونية في فمسطين.

والجزء الثاني :من الدراسة يتمثل في الجانب العممي من الدراسة ،حيث تم من خبلل استخدام

استبانة لمعرفة واقع التجارة اإللكترونية في فمسطين والتحديات المستقبمية ،وأجريت الدراسة عمى عينة
عشوائية عددىا( ،)333من أفراد المجتمع الفمسطيني )083( ،في الضفة الغربية ،و( )053في قطاع

غزة ،واحتوت االستبانة عمى أكثر من محور لتحديد مستوى المعرفة بالتجارة اإللكترونية ،وتحديد
التحديات التي تواجو التجارة اإللكترونية ،ومخاطر استخداميا ،ومحور آخر عن تأثير التجارة

اإللكترونية عمى االقتصاد ،وتم استخدام برنامج التحميل االحصائي ))SPSS؛ لتحميل البيانات واخراج
النتائج.

بناء عمى التحميل النظري لمدراسة :أن مستوى التجارة اإللكترونية في فمسطين
وكانت النتائج ً
متواضع ،وأنيا عند الحد األدنى ،ولكن يوجد بعض التجارب الفردية لممشاريع الصغيرة في مجال

التجارة اإللكترونية ،وأن البنية التحتية اإللكترونية متوفرة لقيام التجارة اإللكترونية إال أنيا بحاجة

لمتطوير ،وتحتاج التجارة اإللكترونية إلى زيادة ثقة المجتمع الفمسطيني بيا؛ وأن التجارة اإللكترونية
تواجو بعض التحديات التي تعيق انتشارىا في فمسطين ،مثل :عدم توفر الخدمات المصرفية

اإللكترونية بشكل كافي ،وخاصة أدوات الدفع اإللكترونية ،وعدم إقرار القوانين والتشريعات التي تخدم

التجارة اإللكترونية ،وتحمي المتعاممين.

بناء عمى الدراسة الميدانية :أن مستوى المعرفة بالتجارة اإللكترونية في
ومن أىم النتائج ً
المجتمع الفمسطيني متوسطة بأىمية نسبية  %66,4من إجابات أفراد العينة ،وكذلك الثقة بالتجارة

اإللكترونية كانت متوسطة بأىمية نسبية  ."%50,8وأن التجارة اإللكترونية تواجو العديد من التحديات،
وأنيا ليا تأثير عمى النشاط االقتصادي ككل.

وأىم توصيات الدراسة :ضرورة العمل عمى توفير بيئة قانونية مبلئمة لمتجارة اإللكترونية ،وأيضاً

توفير البنية التحتية التكنولوجية المتطورة ،وتوفير أدوات الدفع اإللكترونية ،وضرورة استفادة الشركات

من التجارة اإللكترونية في تعزيز مكانتيا في السوق ،وحث الحكومة عمى وضع الحمول المناسبة

لمتحديات التي تواجو التجارة اإللكترونية.

ث

Abstract:
This study aimed to identify the reality of electronic commerce in
Palestine and to know future challenges faced by, the study consisted of two
sections, the first focused on the theoretical framework by identifying the
concept and definition of electronic commerce, and their characteristics, and
their impact on consumers, companies and economy in general, and identify
the technological requirements of e-commerce, and the knowledge and
readiness of Palestinian society to practice e-commerce, and to identify the
legal environment for e-commerce in Palestine, and address the challenges
facing e- commerce in Palestine.
The second part of the study is made up of the practical framework
which is made via the questionnaire to acknowledge the reality of ecommerce in Palestine and the future challenges. the study is based on a
random sample contains of (330) and members of Palestinian society, (180) in
the West Bank, and (150) in the Gaza Strip, the questionnaire contains more
than one axis to determine the level of knowledge of e-commerce, and
identify the challenges facing e-commerce, and the risks of use, the axis of the
latest on the impact of e-commerce on the economy, and use statistical
analysis program (spss); data analysis, and output the results.
The results were based on the theoretical analysis of the study: the level
of e-commerce in Palestine is modest, and at the minimum, but there are some
individual experiments small projects in the area of e-commerce, einfrastructure available for e-commerce, but it needs development, ecommerce needs to increase the confidence of Palestinian society, ecommerce is facing some challenges that hinder the proliferation in Palestine,
such as: the lack of electronic banking services enough, especially electronic
payment tools, and non-adoption of laws and legislation that e-commerce
serves and protects the dealers.
The most important results on the field study: the level of knowledge of
electronic commerce in the Palestinian community medium importance of
comparative answers 62.4 % of the sample, as well as confidence in electronic
commerce was comparative medium importance of 51.8 %. And that ecommerce faces many challenges, and have an impact on economic activity as
a whole.
The most important recommendations of the study: the need to work on
the provision of favorable legal environment for e-commerce, as well as
provide advanced technological infrastructure, and providing tools for
electronic payment, and the need for the companies benefit from electronic
commerce to strengthen its position in the market, and urged the Government
to develop appropriate solutions to the challenges of the e-commerce.
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مقدمة الدراسة:
أدى التطور الكبير والمتسارع في عالم االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،وظيور شبكة

اإلنترنت إلى جعل العالم منطقة جغرافية صغيرة ،يستطيع أفرادىا التواصل مع بعضيم من خبلل ىذه

الشبكة من أي مكان في العالم .وىذا التطور أفرز كائن جديد لم يكن معروف عند االقتصاديين من

قبل ،وىو مصطمح التجارة اإللكترونية " ،"E-commerceوالذي يعني :إتمام العمميات التجارية عبر
شبكة اإلنترنت ،مما جعل العالم يتحول نحو االقتصاد الجديد ،وىو ما يسمى االقتصاد الرقمي.

وتعتبر التجارة اإللكترونية إحدى قطاعات ىذا االقتصاد ،والمحرك األساسي لو ،ويعتبر ىذا

القطاع األكثر نمواً في اقتصاديات الدول المتقدمة ،ألنو يعتمد عمى الوسائل اإللكترونية ،وتولي الدول
المتقدمة أىمية كبيرة لمتجارة اإللكترونية؛ لما يتوفر لدييا من مقومات في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا

المعمومات ،حتى أصبحت واقعاً ممموساً في اقتصاديات ىذه الدول.

ويمزم التحول من التجارة التقميدية إلى التجارة اإللكترونية ،مواكبة التطور التكنولوجي في عالم
االتصاالت ،وتطوير ىذا القطاع واالىتمام بو؛ ألنو يمثل البنية التحتية ليا ،وتتطمب التجارة

اإللكترونية إطار قانوني تعمل ضمنو ،حتى تعمل بكفاءة عالية ،وأيضاً وسائل حماية إلكترونية تحمي
المتعاممين بيا؛ وذلك لمتغمب عمى مخاطرىا ،مثل :االحتيال ،وسرقة األرقام السرية لمحسابات ،واختراق

المواقع ،أو تدميرىا عن طريق الفيروسات.

وتؤثر التجارة اإللكترونية عمى جميع القطاعات االقتصادية ،حيث أنيا تؤدي إلى توسيع نطاق

األسواق ،وتخفض التكاليف عمى الشركات ،وتكسبيا ميزة تنافسية ،وأيضا تسيل عمميات الترويج
واإلعبلنات عن المنتجات ،وتعمل التجارة اإللكترونية عمى دعم األسواق ذات المنافسة الكاممة ،وأيضا

دعم التجارة الخارجية والصادرات ،وتعمل عمى توفير فرص العمل.

وحتى يتم التحول لممارسة التجارة اإللكترونية في عمميات البيع والشراء في فمسطين ،كان ال

بد من دراسة واقع التجارة اإللكترونية في فمسطين ،ومعرفة التحديات المستقبمية التي تواجييا ،والتي

يمكن أن تؤدي لبطء انتشارىا ،ومعرفة مدى جاىزية المجتمع الفمسطيني من الناحية التكنولوجية ،وما
ىو عدد مستخدمي اإلنترنت في فمسطين ،وأيضا معرفة البيئة القانونية البلزمة ليا ،وىل يتوفر قانون

لمتجارة اإللكترونية يحمي المتعاممين بيا ،وما ىي الخدمات المصرفية اإللكترونية التي تقدميا البنوك

في فمسطين ،وماىي وسائل الدفع اإللكترونية المستخدمة في تسوية الصفقات التجارية ،وىل لدى
المجتمع معرفة بالتجارة اإللكترونية ،وما ىي درجة الثقة بمعامبلتيا ،ومعرفة مدى االستفادة منيا في
دعم االقتصاد الفمسطيني.

-0-

ثانيان :مشكمة الدراسة-:

يمكن صياغة مشكمة الدراسة الرئيسة عمى النحو التالي:

ما ىو واقع التجارة اإللكترونية في فمسطين والتحديات المستقبمية التي تواجييا ؟
ويتفرع منو عدة أسئمة فرعية تتعمق بالمشكمة الرئيسية-:

 -0ما ىي المتطمبات القانونية الخاصة بالتجارة اإللكترونية ؟

 -6ىل البنية التقنية في فمسطين تساعد عمى تطور التجارة اإللكترونية ؟
 -3ماىي أدوات ووسائل الدفع اإللكترونية في التجارة اإللكترونية؟

 -4ىل أفراد المجتمع الفمسطيني لدييم المعرفة بالتجارة اإللكترونية لممارستيا؟
 -5ماىي التيديدات والمخاطر األمنية في التجارة اإللكترونية؟

 -6ماىي التحديات المستقبمية التي تواجو تقدم التجارة اإللكترونية في فمسطين؟
 -7ما ىي اآلثار االقتصادية لمتجارة اإللكترونية عمى االقتصاد الفمسطيني؟
ثالثان :فرضيات الدراسة-:

في إطار ىذه التساؤالت التي وضعناىا حول مشكمة الدراسة ،يمكن صياغة الفرضيات التالية:
 -0يوجد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية ،بين مستوى استعداد المجتمع الفمسطيني لممارسة
التجارة اإللكترونية وبين مستوى المعرفة العام بالتجارة اإللكترونية.

 -6يوجد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية ،بين مستوى استعداد المجتمع الفمسطيني لممارسة
التجارة اإللكترونية ،وبين مستوى الثقة بعدم التعرض لمخاطر التجارة اإللكترونية.

 -3توجد تحديات متوسطة المستوى تعيق تطبيق التجارة اإللكترونية في المجتمع الفمسطيني.
 -4ثقة أفراد المجتمع الفمسطيني بعدم التعرض لمخاطر التجارة اإللكترونية ضعيفة.

 -5لمتجارة اإللكترونية تأثير إيجابي عمى االقتصاد الفمسطيني ،عند مستوى داللة إحصائية.
رابعان :أىمية الدراسة-:

 -0تنبع أىمية الدراسة من تناوليا لموضوع جديد ،وىو موضوع التجارة اإللكترونية ،وأنيا توضح
الجوانب الغامضة وغير المعروفة في ىذا المجال.

 -6توفر الدراسة توقع مستقبميي لدور التجارة اإللكترونية في االقتصاد.
 -3يمكن أن تكون ىذه الدراسة إضافة عممية ،لكل من يريد أن يتعرف عمى الوسائل التي تتم بيا
الصفقات ،في التجارة اإللكترونية.

 -4يمكن االستفادة من ىذه الدراسة كمرجع عممي ،يوضح األسس العممية والعممية لمتجارة
اإللكترونية ،وتأثيرىا عمى االقتصاد الفمسطيني ،ومعرفة البيئة القانونية ،والمتطمبات التقنية لنجاحيا.
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 -5بناء قاعدة معرفية ومعموماتية عن واقع التجارة اإللكترونية في فمسطين ،لمطبلب والباحثين
والميتمين.

 -6تقديم نتائج وتوصيات مفيدة لمعاممين في مجال التجارة اإللكترونية من أفراد ،وشركات،
وحكومات لبلستفادة ،وامكانية تطوير التجارة اإللكترونية.

خامساً :أىداؼ الدراسة:
تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى واقع التجارة اإللكترونية والتحديات المستقبمية التي

تواجو تطورىا ،في فمسطين وسوف تركز أىداف الدراسة عمى النقاط التالية-:
 -0توضيح مفيوم التجارة اإللكترونية وأنواعيا ومجاالتيا ،وخصائصيا.
 -6معرفة واقع التجارة اإللكترونية في فمسطين.

 -3إبراز ما ىي اآلثار االقتصادية لمتجارة اإللكترونية.
 -4معرفة المتطمبات التقنية ،والقوانين الخاصة بالتجارة اإللكترونية.

 -5التعرف عمى البنوك اإللكترونية في فمسطين والخدمات التي تقدميا.
 -6التعرف عمى وسائل الدفع اإللكترونية في فمسطين.

 -7إظيار وتوضيح التحديات التي تواجو التجارة اإللكترونية في فمسطين.
سادسان :منيج الدراسة-:

استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي إلجراء ىذه الدراسة ،ألنو األنسب لدراسة الظواىر

االجتماعية والذي من ضمنيا عمم االقتصاد ،واعتمد الباحث عمى جمع المعمومات من مصادر
مختمفة ،منيا :المصادر األولية ،والمصادر الثانوية؛ لموصول إلى النتائج.

 المصادر األكلية:

قام الباحث بإعداد استبانة لتناسب موضوع الدراسة ،وجمع البيانات المتعمقة بموضوع الدراسة

من خبلليا ،حيث تم عرض االستبانة قبل توزيعيا عمى مختصين في مجال االقتصاد اإلحصاء
والتجارة اإللكترونية ،وذلك لتخرج االستبانة بأفضل شكل ،وتؤدي ما صممت من أجمو؛ وتم تفريغ

بيانات االستبانة وتحميميا ببرنامج التحميل االحصائي Statistical Package for Social Science

) (SPSSمن أجل الوصول إلى النتائج والحمول المناسبة لمشكمة الدراسة.

 المصادر الثانكية:

اعتمد الباحث في جمع المعمومات في اإلطار النظري ،عمي الكتب والمراجع التي تحدثت عن

الموضوع بشكل مباشر ،باإلضافة إلى الرسائل واألبحاث العممية ،والدوريات ،والمجبلت المحكمة،
والمقاالت المنشورة ،ومواقع اإلنترنت ،التي تتعمق بموضوع الدراسة.
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سابعان :أسباب اختيار المكضكع كصعكبات الدراسة:

أ_ أسباب اختيار المكضكع:

 -0أىمية البحث التي سبق ذكرىا.

 -6التطور السريع لمتجارة اإللكترونية وتزايد االىتمام بيا من الدول المتقدمة.
 -3أن معظم دول العالم أصبحت تعتمد عمى التكنولوجيا في معامبلتيا اليومية وخاصة اإلنترنت.
 -4تحول العالم نحو االقتصاد الرقمي.

ب_ الصعكبات التي كاجيت الباحث في إعداد الدراسة:
 -0تعدد وتشعب مواضيع التجارة اإللكترونية مما صعب اإللمام بالمعمومات كميا.
 -6نقص اإلحصاءات الدقيقة حول استخدام التجارة اإللكترونية.

 -3نقص مراجع التجارة اإللكترونية التي تخص فمسطين ،وذلك أثر عمى حجم اإلطار النظري.
 -4صعوبة توزيع وجمع االستبانات ،خاصة في الضفة الغربية ،مما أدي لزيادة التكاليف المادية.

ثامنان :حدكد كعينة الدراسة-:

مجتمع الدراسة :تكون مجتمع الدراسة من أفراد المجتمع الفمسطيني بشكل عام.

عينة الدراسة :تم اختيار عينة عشوائية من أفراد المجتمع الفمسطيني ،تكونت من  333شخص ،منيم
 083في الضفة 053 ،في قطاع غزة ،وتم التركيز في العينة عمى من ىم فوق سن  08سنة
ويستخدمون اإلنترنت ،وتوزعت العينة بين العاممين في الشركات الفمسطينية ،والعاممين في مجال
تكنولوجيا المعمومات ،وموظفين في شركات التجارة اإللكترونية ،وأكاديميين ،وتجار وطبلب ،وعدد من

أفراد وعامة المجتمع الفمسطيني.

الحدكد المكانية :مناطق السمطة الفمسطينية عدا القدس المحتمة.

الحدكد الزمانية :تم اعداد الدراسة ما بين عام .6300-6303
ىيكػػػػؿ الدراسة:

تتكون الدراسة من مقدمة وخمسة فصول ،باإلضافة إلى النتائج والتوصيات والمبلحق.

الفصل األول بعنوان :مفيوم ونشأة وتصنيفات التجارة اإللكترونية .ويتكون الفصل من ثبلثة مباحث:

األول :يتناول المفيوم والتعريف لمتجارة اإللكترونية ،والثاني :يتناول النشأة والتطور وعوامل تطور
التجارة اإللكترونية ،المبحث الثالث :يتناول تصنيفات وتقسيمات التجارة اإللكترونية وخصائصيا
وعيوبيا وعوامل نجاحيا.

الفصل الثاني بعنوان :واقع التجارة اإللكترونية في العالم والوطن العربي وفمسطين ،ويتكون من

مبحثين :المبحث األول :يتناول واقع التجارة اإللكترونية في العالم والوطن العربي ،والمبحث الثاني:
يتناول واقع التج ـ ـ ــارة اإللكترونية في فمسطين.
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الفصل الثالث بعنوان :األثار االقتصادية لمتجارة اإللكترونية ،ويتكون من ثبلثة مباحث :المبحث

األول :يتناول تأثير التجارة اإللكترونية عمى المستيمكين والشركات ،والمبحث الثاني :يتناول التأثير
المشترك بين التجارة اإللكترونية ،والبنوك والمبحث الثالث :يتناول تأثير التجارة اإللكترونية عمى
قطاعات االقتصاد الكمي.

الفصل الرابع بعنوان :متطمبات التجارة اإللكترونية والتحديات المستقبمية في فمسطين ،ويتكون من ثبلثة

مباحث :المبحث األول :المتطمبات التقنية لمتجارة اإللكترونية ،والمبحث الثاني :المتطمبات القانونية

لمتجارة اإللكترونية ،والمبحث الثالث :تيديدات وأمن التجارة اإللكترونية ،والتحديات المستقبمية.

الفصل الخامس :اإلجراءات الميدانية لمدراسة بعنوان "دراسة واقع التجارة اإللكترونية في فمسطين
والتحديات المستقبمية" .ويضم الجزء األخير :النتائج ،والتوصيات ،والمراجع ،والمبلحق.
تاسعان :الدراسات السابقة:

أ -الدراسات المحمية:

 -1دراسة (عمى شاىيف.)2515 ،

" نظم الدفع اإللكترونية ومخاطرىا ووسائل الرقابة عمييا -دراسة تطبيقية عمى بنك فمسطين"
تيدف ىذه الدراسة إلى الوقوف عمى طبيعة وأنواع وأدوات الدفع اإللكترونية المطبقة في بنك

فمسطين ،والتعرف عمى نظم الرقابة عمييا والتحديات المرتبطة بيا ،وركز الباحث عمى تناول ىذا
الموضوع بالتحميل والتعرف عمى آراء مفردات عينة الدراسة حول موضوع الدراسة.

وكانت نتائج الدراسة كالتالي :أدي التطور الجديد في العمل المصرفي إلى زيادة المنافسة ،والضغط
عمى المصارف إليجاد أساليب جديدة في العمل المصرفي وتقديم خدمات مصرفية إلكترونية ،وأنو

يوجد ضعف في الخدمات التي يقدميا البنك من ناحية الخدمات المصرفية اإللكترونية وأدوات الدفع

اإللكترونية ،وعدم توفر البيئة القانونية المناسبة ،وعدم كفاية وفاعمية أنظمة الرقابة عمى المعمومات.

وكانت التوصيات كالتالي :العمل عمى دعم بحوث تطوير الخدمات المصرفية اإللكترونية ،وتوفير
الدعم الحكومي من خبلل توفير البنية التحية اإللكترونية ،وتوفير التشريعات البلزمة ،والعمل عمى

تطوير الكادر الوظيفي لبلرتقاء بمستوى الخدمات المصرفي اإللكترونية.
 -2دساعح (إٍاد أتو سحّح .)2009

" أساليب تنفيذ عمميات التجارة اإللكترونية ونظم التسوية المحاسبية عنيا-

دراسة تطبيقية عمى المصارف العاممة في قطاع غزة"

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أساليب تنفيذ عمميات التجارة اإللكترونية ونظم التسوية

المحاسبة عنيا في البنوك العاممة في قطاع غزة ،والعوامل المؤثرة في تنفيذ تمك األساليب وكذلك
الخدمات التي يقدميا البنك لمعمبلء الراغبين في الحصول عمى مميزات التنفيذ اإللكتروني.
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وخمصت الدراسة إلى أن حجم التعامل بالتجارة اإللكترونية ضعيف مع توافر بعض األسس

والقواعد والبنية التحتية ،ويرجع ذلك إلى قمة الخبرة وعدم وجود كادر ميني متخصص ،مع العمم بأن
القواعد واألسس واإلجراءات تواجو صعوبة في التطبيق نتيجة قمة الكفاءة المينية لمموظفين العاممين

في البنوك ،كما أن نظم التسوية المطبقة في البنك تعتبر ضعيفة نوعا ما؛ نتيجة قمة الخبرة وكذلك
عدم توفر البنية التحتية السميمة لضمان النجاح الكامل لتنفيذ عمميات التجارة اإللكترونية.

وأوصى الباحث بالتالي :ضرورة إعداد نظام محاسبي آمن يتم من خبللو تنفيذ عمميات التجارة

اإللكترونية ،وأن يقوم البنك بإعداد كادر بشري متخصص يكون خبي ار في مجال التجارة اإللكترونية،
عن طريق إعداد دورات متخصصة في مجال التجارة اإللكترونية ونظم التسوية المحاسبية وفق اآللية

العممية المتعارف عمييا عالميا ،واعداد نشرات تثقيفية تزيد الطمأنينة لمعميل يتم من خبلليا شرح
مميزات التعامل بنظام التجارة اإللكترونية.
 -3دراسة (رشدم كادم.)2557 ،

" أىمية البنوك اإللكترونية في قطاع غزة ومعوقات انتشارىا"

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف إلى أىمية ومزايا البنوك اإللكترونية والمعوقات التي تواجو

انتشارىا في فمسطين؛ لكي تمارس أعماليا التجارية إلكترونيا أو عبر شبكة اإلنترنت ،وقد أوضحت

الدراسة أن البنوك اإللكترونية تعد وسيمة جديدة وىامة لجذب العمبلء ،وتنمية وتطوير التجارة

اإللكترونية في فمسطين؛ وأن تأثيرىا يقتصر عمى العمبلء الذين يجيدون التعامل مع اإلنترنت ،وأن
المزايا التي تعود عمى البنك في حالة تقديم الخدمات عبر اإلنترنت ىي :تقميل التكاليف وزيادة حجم

التعامبلت التجارية ،وأن الصعوبات التي تواجو انتشار البنوك اإللكترونية في قطاع غزة ،تتمثل في
ضعف نظم األمن التي تحققيا التجارة اإللكترونية ،في مجال إبرام الصفقات التجارية ،وعدم توفر

الكوادر اإلدارية والبشرية التي تتمتع بمؤىبلت عممية وخبرات ميدانية ،سواء فيما يتعمق باستخدامات

الحاسوب أو المغة ،وعدم توفر البيئة المناسبة لممارسة التجارة اإللكترونية ،كاالتصاالت ومستخدمي

اإلنترنت ،ومشاكل التعامل مع المواقع األجنبية ،كانت إحدى المعوقات الرئيسية النتشار التجارة

اإللكترونية في فمسطين.

وأوصت الدراسة العمل عمى تدريب وتأىيل المتخصصين في مجال تقنية المعمومات وضرورة

توفير البنية التحتية وتييئة بيئة قانونية تتصف بالشفافية والمرونة ،والعمل عمى زيادة التوعية بالبنوك

اإللكترونية والتجارة اإللكترونية ،إضافة إلى عمل دورات تطبيقية حول كيفية حماية المستخدمين
الفمسطينيين لمتاجرىم اإللكترونية عمى الشبكة.
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 -4دراسة (رامي عمكاف.)2556 ،
" مراجعة نقدية لمشروعي قانون المبادالت التجارة اإللكترونية وتنظيم التوقيعات اإللكترونية "

تيدف ىذه الدراسة إلى تقييم مشروعي قانون التجارة اإللكترونية والتوقيعات الذين تم إعدادىما

من ِقَبل و ازرة االقتصاد الوطني ،والوقوف عمى مواطن القصور فييما ووضع االقتراحات والتوصيات
لتطويرىما بيدف الوصول إلى بيئة قانونية لممارسة التجارة اإللكترونية في فمسطين.
وقد أوصى الباحث بتطوير قوانين التجارة اإللكترونية في فمسطين ،ومن أىم توصياتو :أن

يصدر قانون موحد يتضمن قانون المبادالت والتجارة اإللكترونية والتواقيع اإللكترونية؛ وذلك لتخفيف

العبء المالي عمى السمطة ،وضرورة وجود قانون لحماية الممكية الفكرية في شبكة اإلنترنت ،وتحديد

مسؤولية مزودي خدمات اإلنترنت ،وتعديل قانون العقوبات حيث يتم إدراج قسم خاص بالجرائم

المعموماتية ،وتطوير قوانين الشركات لتتبلءم مع التطورات التكنولوجية ،وخاصة المعامبلت التي تتم
عن طريق شبكة اإلنترنت.

ب -الدراسات العربية:

 -1دراسة (رشيد عالـ.)2515 ،
" عوائق تطور التجارة اإللكترونية في الوطن العربي  -دراسة حالة الجزائر"

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميل ظاىرة التجارة اإللكترونية بشكل عام ،ودراسة واقع الدول العربية

واالسبلمية في ىذا المجال ،مع التطرق لحالة الجزائر ،والوقوف عمى المعيقات الحقيقة التي تحول

دون تطبيق التجارة اإللكترونية ،وأيضاً معرفة كيفية االستفادة من التجارة اإللكترونية في جميع
مجاالت التعامبلت االقتصادية.

وكانت أىم النتائج كالتالي :أن ظيور ثورة المعمومات واالتصاالت سبب في ظيور التجارة

اإللكترونية ،وتحول العالم نحو االقتصاد الرقمي ،وأدى ذلك إلى زيادة االىتمام بالتجارة اإللكترونية
وزيادة مستويات استخداميا في مختمف التعامبلت االقتصادية .ويجب توفير المتطمبات األساسية لقيام

التجارة اإللكترونية ،من بنية تحتية إلكترونية ،وبيئة قانونية وتشريعية ،وتوفر الكوادر البشرية ،وأن

لمتجارة اإللكترونية تأثير عمى كل قطاعات االقتصاد ،وأن الدول العربية تواجو تحديات تعيق استخدام

التجارة اإللكترونية ،مثل ضعف البنية التحتية اإللكترونية ،والبيئة القانونية ،وضعف المعرفة والوعي
بمفيوم التجارة اإللكترونية.

وأوصت الدراسة التالي :يجب اعطاء أىمية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،في خطط

التعميم .وجذب وتشجيع رؤوس األموال لبلستثمار في ىذا المجال ،والعمل عمى تحرير سوق
االتصاالت ،وتعزيز ودعم التجارة اإللكترونية ،والعمل عمى استغبلل تطبيقات التجارة اإللكترونية في
مختمف المعامبلت االقتصادية ،سن التشريعات البلزمة والخاصة بالتجارة اإللكترونية لحماية

المتعاممين بيا.
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 -2دراسة (محمد نفادم.)2557 ،
" تحديات التجارة اإللكترونية العربية "

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى العقبات التي تواجو التجارة اإللكترونية العربية ،وأيضاً

التعرف عمى قدرة الدول العربية عمى التحول من التجارة التقميدية إلى التجارة اإللكترونية ،وتنقسم

الدراسة إلى قسمين ،األول :يعرض اإلطار النظري لممفيوم التجارة اإللكترونية وأشكاليا المختمفة،
ومزاياىا والبنية األساسية ليا ،والقسم الثاني :يعرض واقع التجارة اإللكترونية في الدول العربية

والعقبات التي تواجييا.

وكانت أىم النتائج كالتالي :أن التجارة اإللكترونية العربية ليس ليا وجود ممموس عمى الخريطة

العالمية ،واحصاءاتيا تكاد ال تذكر ،مقارنة بباقي دول العالم ،وأرجع الباحث ذلك إلى عدة أسباب

منيا :تدني المستوى المعرفي بالتكنولوجيا ،وتدني مستوى الدخل ،وعدم وجود التنظيم المصرفي مثل:
أدوات الدفع التي تبلئم التجارة اإللكترونية.

وأوصى الباحث بالتالي :تشجيع االستثمار في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات،

والعمل عمى تدريب الكوادر البشرية القادرة عمى العمل في مجال تكنولوجيا المعمومات ،وتطوير النظم
المصرفية وخدمات النقل والبريد التي تخدم التجارة اإللكترونية.

 -3دراسة (ثناء أبا زيد .)2555 ،

" واقع التجارة اإللكترونية والتحديات التي تواجييا عربياً ومحمياً"

ييدف ىذا البحث إلى تسميط الضوء عمى مفيوم التجارة اإللكترونية وأىميتيا وآثارىا

االقتصادية ،ثم استعر ٍ
اض لواقعيا عالمياً والتركيز عمى الصورة الحالية ليا في الدول العربية وسوريا،
وأخي اًر يتعرض ألىم التحديات والعقبات التي تقف أمام تطور التجارة اإللكترونية في الوطن العربي
وسوريا ،وصوالً لبعض االقتراحات التي نراىا مناسبة لدفع ىذا النوع من التجارة نحو األمام.
وتوصل الباحث إلى النتائج:

أنو يوجد ىناك انخفاضاً واضحاً بنسبة استخدام التجارة اإللكترونية عربياً ،وذلك لعدة أسباب

منيا :عدم وجود مواقع كافية بالمغة العربية ،وعدم وجود تشجيع عمى إقامة ىذه المواقع واستخداميا من
خبلل البحث عن مصادر تمويل مناسبة لممشروعات المتعمقة بالتجارة اإللكترونية وعدم وجود

التشريعات والقوانين الناظمة لعمل التجارة اإللكترونية ،وعدم وجود نظم دفع إلكترونية متطورة بالشكل

المناسب في الوطن العربي.

وأوصى الباحث القائمين عمى إدارة القطاعات المختمفة في الدولة بأىمية التجارة اإللكترونية ،

وأن الدخول في ىذا المجال لم يعد خيا اًر اقتصادياً فقط بل ضرورة البد منيا ،وأن التأخير في تطبيق
استراتيجيات متكاممة لمتجارة اإللكترونية ال يؤدي فقط إلى التيميش االقتصادي في ظل اقتصاد عالمي
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تتزايد فيو حجم المعامبلت التجارية اإللكترونية ،وانما إلى مزيد من التدىور والتنافس االقتصادي؛

بسبب تناقص نصيب صادرات الدول العربية من الصادرات العالمية.

 -4دراسة (نزار النعساف .)2555 ،

" مساىمة التجارة اإللكترونية في تحقيق الميزة التنافسية وتخفيض التكاليف "
ييدف البحث إلى تحقيق األىداف التالية:

توضيح مفيوم التجارة اإللكترونية ،وأشكاليا والمجاالت التي تستخدم بيا التجارة اإللكترونية،

والتعرف عمى نظم الدفع والسداد لمتجارة اإللكترونية والتعرف عمى واقع التجارة اإللكترونية ،ودراسة

المزايا التنافسية التي تحققيا التجارة اإللكترونية ،ودراسة األبعاد المالية لمتجارة اإللكترونية ،وتوضيح
فوائد التجارة اإللكترونية وتحدياتيا والمخاطر الناتجة عنيا.

وتوصل الباحث لمنتائج التالية :أنو يوجد حاليا سوقان متوازيان أحدىما تقميدي واآلخر إلكتروني ولكن

األمر في صالح التجارة اإللكترونية عمى التسويق التقميدي ،وأنو من الضروري عمى المنظمات التكيف
مع الوضع الجديد وليس مغادرة السوق ،والزالت ىناك عوائق غير قميمة تجعل استخدام التجارة

اإللكترونية في الوطن العربي بطيئة النمو.

وأوصى الباحث بالتالي :ضرورة أن تعمل الشركات في الوطن العربي بروح العمل الجماعي وتعمل
عمى توفير البنية التحتية المعموماتية المبلءمة من حيث األجيزة الحاسوبية والبرمجيات وخدمات

االتصاالت واإلنترنت ،وضرورة تييئة بيئة قانونية تشريعية تتصف بالشفافية والمرونة ،وذلك من خبلل
المواءمة بين بعض القوانين المتعمقة بالتعامل التجاري ،والضريبي ،وما يمبي الضرورات الممحة التي

تتطمبيا التجارة اإللكترونية.

 -5دراسة (عابد العبدلي .)2555 ،
" التجارة اإللكترونية في الدول اإلسبلمية (الواقع – التحديات – اآلمال)"

تسعى ىذه الدراسة إلى معرفة مدى أىمية ظاىرة التجارة اإللكترونية وتقنية المعمومات

واالتصاالت عمى نواحي الحياة المعاصرة السيما الجوانب االقتصادية منيا ،مع التركيز عمى تحميل
واقع الدول اإلسبلمية ،أعضاء منظمة المؤتمر اإلسبلمي ،وكذلك مناقشة أبرز التحديات التي تواجييا

في تطبيق ىذه التقنيات ،واستعراض أىم المجاالت التي يمكن لمبمدان اإلسبلمية أن تستفيد من
تطبيقات التجارة اإللكترونية فييا .وقد أظيرت نتائج الدراسة األىمية البالغة ليذه الثورة المعموماتية

وتطورىا السريع ،وآثارىا المستقبمية المحتممة عمى إعادة تشكيل اليياكل االقتصادية التقميدية.

ِوأىم ما توصل إليو من نتائج :االرتباط الوثيق بين انتشار ونمو التجارة اإللكترونية وتوفر القاعدة
التكنولوجية لتقنية المعمومات واالتصاالت وأن لمتجارة اإللكترونية تأثير عمى االقتصاد بكافة قطاعاتو

سواء عمى مستوى قطاعات األعمال ،أو القطاع االستيبلكي ،أو عمى مستوى االقتصاد القومي ككل.

-9-

وأوصى الباحث :بإعطاء األولوية لقطاع العموم وتقنية المعمومات في إعداد وصياغة برامج وخطط

التعميم القومية ،وانشاء مراكز وىيئات وطنية في مجال تقنية المعمومات واالتصاالت ،ودعميا
باإلمكانيات المادية والمعنوية بغرض تطوير القاعدة التكنولوجية والعممية ،وتعزيز دور البحوث

والتطوير في الببلد ،وتبني سياسة التثقيف التكنولوجي ،واستخدام تقنية المعمومات بين أفراد المجتمع؛
وذلك من خبلل برامج التدريب والتعميم في المؤسسات المينية واإلدارية ،مع االىتمام بنشر الوعي

التقني في المؤسسات التعميمية واألكاديمية وتحديث مناىج التعميم بما يتناسب والبيئة التكنولوجية.

 -6دراسة (لطيؼ زيكد .)2555 ،

تحديات التجارة اإللكترونية لمنظم الضريبية"
" ّ
تسمط ىذه الدراسة الضوء عمى التحديات االقتصادية لمتجارة اإللكترونية وخصوصا نظام
الضريبة المباشرة وغير المباشرة ،الغير قادر عمى مجاراة التطور الحاصل في مجال التجارة

اإللكترونية سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية ،وكما حدد الباحث المبلمح األساسية آللية
معالجة الضريبة لمتجارة اإللكترونية ،واألسس الواجب أخذىا باالعتبار لتحقيق التوازن بين تطور

التجارة اإللكترونية والتغير المطموب لمنظم الضريبية.

وأىم النتائج التي توصل إلييا الباحث :تعمل التجارة اإللكترونية عمى تحويل األسواق المحمية إلى

مما يزيد الضغط عمى المنتجين والمستيمكين بآن واحد .عمى المنتجين من خبلل
أسواق عالميةّ ،
منافسة الشركات العالمية األخرى والتركيز عمى الجودة لمبقاء واالستمرار ،من جية أخرى تخمق التجارة

اإللكترونية منافسةً عالميةً في وجو مزاولي مينة االستشارات التي اعتادت أن تعمل دون منافسة
خارجية ،والحكومة صاحبة الحق في فرض الضريبة عمى صفقات التجارة اإللكترونية التي تتم بين
طرفين أو اكثر ينتمون ألكثر من دولة أو جنسية واحدة ،وعدم مواكبة التشريعات الضريبية المحمية
عمى مستوى الدولة لمنمو السريع في التجارة اإللكترونية بمختمف أشكاليا ،وعدم التجانس بين مبادئ

الضريبة التقميدية وامكانية المعالجة الضريبية ألنماط التجارة اإللكترونية.

وأوصى الباحث بالتالي :ضرورة التنبو إلعادة النظر في النظام الضريبي السوري فيما يتعمق بضريبة

الدخل ،رسم اإلنفاق الكمالي (ضريبة المبيعات) بما يبلئم نظام التجارة اإللكترونية ،وعدم التسرع في
إخضاع التجارة اإللكترونية لمضرائب المختمفة في ظل التوجو الدولي نحو تحرير تجارة السمع

والخدمات ،وضرورة إعادة تأىيل البنى التحتية لمدوائر المالية في سورية من حيث أتمتتيا ،وربطيا
بشبكة اإلنترنت تحسباً لبلزدواج الضريبي المحمي ،أو العالمي ،والعمل عمى إعادة تأىيل الكادر بما

يواكب ثورة المعمومات واالتصاالت.
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 -7دراسة (عمرك التقي.)2553 ،
" نحو استراتيجية لتنمية التجارة اإللكترونية في االقتصاد المصري"

تيدف ىذه الدراسة إلى توضيح مفيوم التجارة اإللكترونية والمتطمبات البلزمة لممارسة التجارة

اإللكترونية ،أيضا إبراز دور البنوك ،وكيفية استخدام وسائل الدفع اإللكترونية في تنشيط التجارة
اإللكترونية ،ووضع نموذج كدليل لتطبيق التجارة اإللكترونية في مصر.

وتوصمت الدراسة إلى أن التجارة اإللكترونية سيمت الوصول إلى األسواق العالمية بأقل التكاليف وأنيا

قامت بتغيير شامل في مجال األعمال؛ حيث تحول االقتصاد الصناعي إلي اقتصاد معموماتي بدون

حدود ،وأكدت الدراسة عمى الدور الفعال لمبنوك في تنمية التجارة اإللكترونية ،وذلك من خبلل قدرة

الجياز المصرفي عمى تنمية أدواتو بما يحقق أعمى فاعمية لمواكبة التطورات المستحدثة عمى المستوى

المحمى والعالمي ،ووجود شبكة مصرفية تكون عبارة عن جسر بين البنوك مع بعضيا ،والعمبلء من

جية أخرى ،وكذلك أوضحت الدراسة أن التجارة اإللكترونية تتطمب وسائل دفع وسداد تتوافق مع
طبيعة التجارة اإللكترونية ،وأظيرت أن ىناك نمواً مطرداً في حجم التجارة اإللكترونية بمغ مميون دوالر

عام  0997ووصل إلى 8مميار دوالر عام  ،6336في الواليات المتحدة األمريكية ،حسب تقديرات

مؤسسة فورستر ،كما أن تقديرات برامج األمم المتحدة لمتجارة عن التجارة اإللكترونية عام  6336بمغت
ما يزيد عن ( )0,6تريميون دوالر ،وبينت الدراسة أن حجم التجارة اإللكترونية في الوطن العربي
بالنسبة لئلجمالي قميل ،ويرجع ذلك إلى تخمف بيئة االتصاالت وضعف شركات تقديم خدمات

اإلنترنت وارتفاع خدمات استخدام شبكة اإلنترنت وتواضع حجم صناعة تكنولوجيا المعمومات.
 -8فيد الخطيب كفالح الحسيني (.)2552

"التجارة اإللكترونية وأثرىا في المركز االستراتيجي لمشركات دراسة تطبيقية عمى عينة من الشركات
الصناعية األردنية"

ييدف البحث إلى اختبار طبيعة العبلقة التأثيرية بين التجارة اإللكترونية والمركز االستراتيجي

لمشركات الصناعية األردنية ،وقد اختار الباحثان ستة عشر متغي اًر مستقبلً بوصفيا متطمبات عمميات

التجارة اإللكترونية ،وقياس أثرىا في المركز االستراتيجي ،وبعض مؤشرات األداء االستراتيجي لشركات
عينة البحث :كالمركز التنافسي ،ومعدل العائد عمى االستثمار ،والحصة السوقية والميزة التنافسية.

وقد توصمت الدراسة إلى جممة من النتائج أىميا :وجود عبلقة تأثيرية واضحة بين التجارة

اإللكترونية والمركز االستراتيجي لمشركات عينة البحث ،كما قدم البحث مجموعة من التوصيات
أىميا :أن تيتم الشركات التي تعتمد التسويق اإللكتروني والتجارة اإللكترونية بتحميل أدائيا
االستراتيجي ومركزىا االستراتيجي باستمرار ،وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف ،وحاالت الخمل
والقصور في أساليبيا ونظاميا.
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ج -الدراسات األجنبية:

 -1دراسة ()SHAKIRAT.2010

" "ELECTRONIC COMMERCE IN NIGERIA BANKING INDUSTRY
"التجارة اإل لكتركنية في نيجيريا الصناعة المصرفية -دراسة حالة بنؾ نيجيريا"

تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى تأثير استخدم األفراد والشركات والبنوك لئلنترنت،
واستخدام اإلنترنت في التجارة اإللكترونية؛ لمقيام بعمميات البيع والشراء واإلعبلنات ،وتوزيع المنتجات،

وتركز عمى دراسة التجارة اإللكترونية في نيجيريا والصناعة المصرفية ،باستخدام بنك نيجيريا كدراسة

حالة ،وقد تم اختيار ىذا الموضوع نظ اًر لمبحوث محدودة في مجال التجارة اإللكترونية في البمدان

النامية وخاصة أفريقيا ونيجيريا ،والتي يمكن أن تكون سوقاً مربحة لخدمات التجارة اإللكترونية.

وأظيرت النتائج أن القطاع المصرفي كان األكثر نجاحاً مع التجارة اإللكترونية في نيجيريا،

وأن لمتجارة اإللكترونية تأثير عمى النمو ،وأن استخدام التجارة اإللكترونية في البنوك يزيد رضا العمبلء

والزبائن ،وأن ىناك عبلقة إيجابية بين االستثمار في التجارة اإللكترونية مع الصناعة المصرفية.

التجارة اإللكترونية أداة حقيقية لمتطور ونمو الصناعة المصرفية في نيجيريا.

وأوصت الدراسة بالتالي :يجب عمى الصناعة المصرفية تبني استخدام التجارة اإللكترونية لتحسين

الربحية واإلنتاجية ،وأن رضا العمبلء تكون كممة السر لمبنوك ألن الزبائن ىي أساس تنظيم األعمال
التجارية ،ويجب أن يكون الدفع عمى شبكة اإلنترنت خالي من المخاطر ،ويجب أن يكون ىناك تدفق
حر لممعمومات حول المنتجات .ويجب عمى الحكومة االستفادة من التجارة اإللكترونية ،ومنح الحرية

لمناس ،وتمكينيم من العمل لحسابيم الخاص ،ويجب عمى البنوك توظيف أفضل الوسائل لجذب انتباه
الجماىير لمنتجاتيا وخدماتيا ،وكذلك إقناعيم بكفاءة المنظمة.
 -2دراسة ()YAS A. ALSULTANNY,2006

"" E- BUSINESS & E-COMMERCE APPLICATION
" تطبيقات التجارة اإللكترونية واألعمال اإللكترونية "

تيدف ىذه الدراسة عمى التركيز عمى بعض التطبيقات في مجال اإلنترنت والتسويق من خبلل

شبكة اإلنترنت العنكبوتية ،وتصميم الصفحات التجارية باستخدام لغات البرمجة المختمفة ،والتي
تستخدم حاليا في الوقت الحاضر مع التركيز عمى أمن وسبلمة الصفحات ،وقد تم في ىذه الدراسة

عرض تطبيقات التسوق باستخدام تقنيات األجيزة المحمولة ،والتي تستخدم حاليا في مجال التجارة
اإللكترونية وتنفيذ األعمال اإللكترونية لرجال األعمال.

ومن أىم نتائج الدراسة ،أن شبكة اإلنترنت من أىم وسائل تبادل المعمومات ،وأن  %66الشركات

األردنية لمتجارة اإللكترونية واألعمال اإللكترونية ،تستفيد من ىده التقنيات بشكل مناسب ،وقد سجمت
ىذه الشركات بصفحات التجارة العالمية ،ومعظم الشركات األردنية استخدمت مواقع اإلنترنت ألغراض
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ترويجية من خبلل تقديم معمومات عن المنتجات والخدمات لمعمبلء ،وأن استخدام التجارة اإللكترونية

بنجاح ،يجب أن يكون ىناك إدارة من المؤىمين الذين لدييم المعرفة ،والخبرة إلدارة وتنظيم األعمال مع
استراتيجية تسويق ذكية.

 -3دراسة ()Sean T. McGann ,2002
"" Globalization of E-Commerce: Growth and Impacts in the United States of America

" عولمة التجارة اإللكترونية وتأثيراتيا عمى النمو في الواليات المتحدة "
ىدفت الدراسة إلى دراسة حالة الواليات المتحدة األمريكية في مجال التجارة اإللكترونية ،عمى
مدار خمس سنوات سابقة من تاريخ البحث ،والوقوف عمى العوامل التي ساعدت أمريكيا عمى سيادة
العالم في مجال التجارة اإللكترونية ،وىل يمكن أن تخسر أمريكا موقعيا العالمي في التجارة
اإللكترونية ،والتعرف عمى التجارة اإللكترونية في أمريكا ،والسياسة الحكومية التي ساعدت عمى انشار
التجارة اإللكترونية ،ومستوى الجاىزية لدى المجتمع األمريكي لدخول عالم التجارة اإللكترونية ،من
البنية التحتية اإللكترونية ،والتعرف عمى تأثير التجارة اإللكترونية عمى االقتصاد األمريكي وما ىو
مستقبل أمريكا في التجارة اإللكترونية ،وكانت النتائج كالتالي :أن البنية التحتية في عالم االتصاالت
وتكنولوجيا المعمومات في أمريكا ،جعميا تكون عمى رأس دول العالم في ىذا المجال ،وأنو يوجد زيادة
في عدد مواقع التجارة اإللكترونية ،وأن عدد كبير من المواطنين األمريكيين يقوموا بدفع أثمان
مشترياتيم عبر اإلنترنت ،وأن أكبر قطاع في التجارة اإللكترونية في أمريكا ىو نظام قطاع األعمال
إلى نظام قطاع األعمال ،وأن التجارة اإللكترونية ساعدت عمى نمو الشركات األمريكية ،وأنو يتوقع أن
يزداد حجم التجارة اإللكترونية في أمريكا بصورة كبيرة.
التعميؽ عمى الدراسات السابقة:
تمت االستفادة من خبلل ما تم عرضو من دراسات سابقة بدرجة كبيرة ،حيث تعرف الباحث
عمي الجوانب المختمفة لمتجارة اإللكترونية ،والجيود التي قام بيا الباحثون ،وخاصة في كيفية إجراء
الدراسات والبحوث المتعمقة بالتجارة اإللكترونية؛ ألنيا من المواضيع الجديدة ،ودراستيا تؤدي إلى
الخوض في أكثر من مجال ،وخاصة المجال التكنولوجي والقانوني والمصرفي ،وكان من أصعب
األمور التي واجييا الباحث ،ىي معرفة كيفية قياس حجم التجارة اإللكترونية ،وما ىي المؤشرات التي
تدل عمييا ،وىذا من أكثر األشياء التي تم االستفادة منيا ،من خبلل االطبلع عمى ىذه الدراسات،
وغيرىا من الدراسات.

- 03 -

وتتحدث ىذه الدراسات عن جزئيات مختمفة في التجارة اإللكترونية ،فتارة تتحدث عن واقعيا
في الدول العربية ،ومرة أخرى عن تأثيرىا اقتصادياً ،ومرة أخرى تحدث عن التحديات المستقبمية التي
تواجييا عربيا ومحميا ،وىذا يمثل اختبلف ىذه الدراسة عن ىذه الدراسات السابقة ،حيث أن الدراسة
انفردت بدراسة واقع التجارة اإللكترونية في فمسطين ،والتي  -حسب عمم الباحث  -ىي األولى عمى
مستوى رسائل الماجستير ،وتقوم بإلقاء الضوء عمى التجارة اإللكترونية في فمسطين ،وابراز أىميتيا من
خبلل ذكر تأثيرىا عمى االقتصاد ،وأيضاً التعرف عمى البنية التحتية اإللكترونية ،والبيئة التشريعية ليا
في فمسطين ،والبحث في التحديات التي تواجو تقدميا في المستقبل ،وتقديم توصيات مختمفة لعدة
قطاعات منيا :القطاع الحكومي ،والقطاع الخاص ،باإلضافة لممؤسسات التعميمية ،بيدف النيوض
بالتجارة اإللكترونية في فمسطين؛ واعداد مقترح لخطة عمل لتطوير التجارة اإللكترونية في فمسطين،
من خبلل التركيز عمى أىم متطمباتيا ،واألىم أن تكون بداية لتكوين قاعدة معمومات عن فمسطين بيذا
المجال لبلستفادة منيا في المستقبل.
ومن البلفت لمنظر أن ىذه الدراسات عمى تنوعيا واختبلف مواضيعيا ،إال أن نتائجيا كانت
في بعض األحيان -متفقة مع بعضيا البعض بشكل كامل ،وخاصة أن التجارة اإللكترونية تتطمببنية تحتية إلكترونية ،وبيئة قانونية خاصة؛ حتى تعمل بشكل سميم ،وأن ليا العديد من الفوائد والتأثير
عمى االقتصاد بمختمف قطاعاتو ،وأن زيادة األمن والثقة في معامبلتيا يؤدي إلى زيادة حجميا ،وىذا
كمو توافق مع نتائج ىذه الدراسة مع بعض الخصوصية ألنيا تتحدث عن فمسطين.
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الفصؿ األكؿ
مفيكـ كنشأة كتصنيفات التجارة اإل لكتركنية
المبحث األكؿ :مفيكـ التجارة اإل لكتركنية

المبحث الثاني :نشأة كتطكر التجارة اإل لكتركنية كمجاالت استخداميا

المبحث الثالث :تصنيؼ كخصائص كفكائد التجارة اإل لكتركنية
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مقدمػػػػػػػػػػة:
يعتبر التطور الكبير في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،في أواخر القرن العشرين ومطمع

القرن الحادي والعشرين ،من أىم األسباب التي أدت إلى تغييرات في السموك االجتماعي ،وصور
النشاط االقتصادي ،وأصبحت وسائل االتصاالت قادرة عمى نقل المعمومات والخدمات واألموال والسمع

في كل وقت ومكان.

ظيرت التجارة اإللكترونية E-commerceفي أؤخر القرن الماضي ،وىي من أىم إف ارزات

التطور التكنولوجي وتطور عالم االتصاالت ،فالتجارة اإللكترونية تعني تبادل السمع والخدمات عبر
شبكة المعمومات اإللكترونية(اإلنترنت) ،والتجارة اإللكترونية تمتد ألكثر من ذلك في المعامبلت .منيا

اإلعبلن عن السمع والخدمات باستخدام المواقع ،أو إجراء التحويبلت المالية ،أو حجز تذاكر الطيران

أو المزادات اإللكترونية ،ويوجد العديد من أنماط التجارة منيا :بين المستيمكين مع بعضيم البعض
وبين المستيمكين وقطاع األعمال ،وبين الحكومة وقطاع األعمال.

وتنامى حجم التجارة اإللكترونية بصورة ممحوظة ،وتزايد عدد مستخدمي اإلنترنت خاصة في

تسويق السمع والخدمات ،والذي حقق الكثير من المزايا لكل من طرفي العبلقة التجارية المستيمك
والبائع ،كما تزايد بصورة كبيرة عدد العارضين لمسمع والخدمات عمى شبكة اإلنترنت ،ومرت التجارة

اإللكترونية بعدة مراحل كانت :بدايتيا أواخر القرن الماضي ،عندما تم استخدام نظام تبادل البيانات
إلكترونياً بين الشركات ،وبعد ذلك البيع من خبلل المواقع اإللكترونية ،وتطور نظام المدفوعات

اإللكترونية حتى وصمت إلى تنفيذ العمميات التجارية بالكامل إلكترونياً.

والتجارة اإللكترونية تعتبر جزء من التجارة التقميدية ،وليا عبلقة بالعموم األخرى مثل :اإلدارة

والقانون ،وىي جزء من عمم االقتصاد ،وىي تتطمب بيئة ادارية وتنظيمية مناسبة إلدارتيا ،وبيئة

قانونية لحماية المتعاممين بيا ،وفوائد التجارة وخصائصيا متعددة منيا :عدم وجود المستندات الورقية

وانجاز المعامبلت إلكترونياً ،وتخفيض التكاليف ،وسرعة إنجاز المعامبلت التجارية ،وتوفير الوقت

والجيد وامكانية الوصول لؤلسواق الخارجية ،ولكنيا ال تخمو من بعض العيوب منيا :أن بعض السمع
ال تتبلءم مع التجارة اإللكترونية وتتعرض لمتمف بسرعة ،وعدم ثقة األفراد بمعامبلتيا ،ولكن يوجد بعد

العوامل التي تساعد عمى نجاحيا وعمميا بشكل سميم من توفير البيئة القانونية والتشريعية المناسبة

وتوفر الكادر البشرى القادر عمى التعامل معيا.

ويتكون الفصل من ثبلثة مباحث :المبحث األول :يتناول المفيوم والتعريف لمتجارة

اإللكترونية ،والفرق بينيا وبين التجارة التقميدية ،والمبحث الثاني :يتناول النشأة والتطور ،وعوامل تطور

التجارة اإللكترونية ،المبحث الثالث :يتناول تصنيفات وتقسيمات التجارة اإللكترونية ،وخصائصيا،
وعيوبيا ،وعوامل نجاحيا.
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المبحث األكؿ
مفيكـ التجارة اإل لكتركنية
تناول العديد من الميتمين بالتجارة اإللكترونية العديد من المفاىيم والتعريفات التي تصف

التجارة اإللكترونية ،وحاولوا تعريفيا ،لكن كل باحث حسب غايتو ،وال يوجد تعريف موحد لمتجارة

اإللكترونية وذلك لتنوع تطبيقاتيا ومجاالتيا وحداثتيا وتعدد أطرافيا ،عبلوةً عمى أنيا تستخدم وسائل
االتصاالت الحديثة في التعامبلت التجارية ،وتطبيقات التجارة اإللكترونية مرتبطة بتكنولوجيا
االتصاالت ،ألنيا تعتمد عمييا كمياً في إجراء المعامبلت التجارية.
 1_1_1مفيكـ التجارة اإل لكتركنية:

التجارة اإللكترونية من المفاىيم الحديثة ،التي طفت عمى سطح االقتصاد وخصوصاً في

السنوات األخيرة وبدأت تتغمغل في حياتنا اليومية ،بشكل سريع بدون توقف فيي في تطور مستمر،
وارتبط ظيور ىذا المفيوم بتكنولوجيا االتصاالت والمعمومات ،وما أفرزه ىذا العالم من أدوات جديدة

مثل شبكة اإلنترنت ،والتي ىي البنية األساسية لمتجارة اإللكترونية.

وتنتشر التجارة اإللكترونية ( )E-commerceفي دول العالم المتطورة والمتقدمة في مجال

االتصاالت واإلنترنت أكثر من غيرىا من الدول في البمدان النامية ،وىذا التطور من المؤشرات عمى

التعامل في التجارة اإللكترونية ،حيث أن التجارة اإللكترونية تنطوي تحت ما يسمى باالقتصاد الرقمي

"."Digital economy

()0

يعرف االقتصاد الرقمي بأنو ممارسة األنشطة االقتصادية باستخدام وسائل االتصاالت وتكنولوجيا

المعمومات من خبلل إيجاد روابط فعالة بين أطراف النشاط االقتصادي.

يرى الباحث أن مفيوم التجارة اإللكترونية ال يقتصر عمى تبادل السمع والخدمات عبر شبكة

اإلنترنت ،وانما يمتد إلى إجراء المعامبلت التجارية كاممةً ،من عمميات شراء ،وبيع ،ودفع أثمان السمع
بشكل إلكتروني ،وحجز تذاكر الطيران ،وشراء األسيم ،والتعرف عمى المنتجات ومواصفاتيا وأسعارىا
من قبل المستيمك بدون أن يذىب لمسوق.

ويعتقد البعض أن التجارة اإللكترونية مجرد الحصول عمى موقع في شبكة اإلنترنت ،ولكن

ىناك تطبيقات وفعاليات كثيرة لمتجارة اإللكترونية ،منيا األسواق اإللكترونية والبنوك اإللكترونية ،وشراء

وبيع األوراق المالية واجراء المزايدات اإللكترونية ،فيي نظام معموماتي متكامل وشامل.

()6

( ) 0ثناء أبازيد ،واقع التجارة اإللكترونية والتحديات التي تواجييا عربياً ومحمياً ،مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث :دراسات اقتصادية

وقانونية ،المجمد ()67العدد ( ،6335 )4ص ،69متوفر عمى الرابطwww.jps-dir.com/forum/forum_posts.asp?TID=4634 ،
( ) 6سعيد غالب ياسين ،بشير عباس العبلق،التجارة اإللكترونية ،دار المناىج لمنشر والتوزيع ،االردن ،6339،ص.630
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إن مجاالت التجارة اإللكترونية واسعة يمكن أن تفتح آفاق عريضة أمام األفراد والشركات

والحكومات فيي تربط بين ىذه الوحدات االقتصادية بأنماط مختمفة ،مثل :التجارة بين المستيمك
وقطاع األعمال ،وبين قطاع األعمال مع بعضيم البعض ،وبين الحكومة وقطاع األعمال وبين

الحكومات .فيذا المفيوم أو المصطمح ،أي التجارة اإللكترونية ،لم يكن موجوداً في السابق ولكنو كان
نتيجة لثورة االتصاالت والمعمومات التي حدثت في العالم ،وأصبحت التجارة اإللكترونية تنافس التجارة

التقميدية بقوة ،في بيع وشراء المنتجات ،حيث أنيا استخدمت الوسائل اإللكترونية في معامبلتيا ،مثل

استخدام شبكة اإلنترنت ،وليس فقط اإلنترنت ولكن استخدام وسائل أخرى مثل الياتف الجوال ووسائل
()0

االتصاالت الحديثة.

وبفضل تقنية المعمومات الحديثة أصبحت الدولة ضمن منظومة االتصاالت والمعمومات،

فالحكومة تستطيع تقديم الخدمات اإللكترونية لممواطنين عن طريق الموقع اإللكترونية ،مثل :التقدم

بطمب خدمة معينة ،أو معرفة معمومات ما ،وأيضا يمكن لمحكومة بيع منتجاتيا بوسائل إلكترونية

لقطاع األعمال ،فمبلمح ىذا التطور تتجمى في عدة أشياء منيا التجارة اإللكترونية والحكومة
اإللكترونية ومدينة اإلنترنت ومحركات البحث عمييا ،كل ذلك دليل عمى ىذا التطور في مجال
التكنولوجيا واالتصاالت.

()6

يتكون مصطمح التجارة اإللكترونية من مقطعين ،األول :التجارة '"tradeوالثاني اإللكترونية

" ،"Electronicفالجزء األول :وىي التجارة وتعني تبادل السمع والخدمات من بيع وشراء بقصد الربح،
والجزء الثاني :كممة اإللكترونية وىي كممة معربة عن االنجميزية ،مثل كممة كمبيوتر والتي ليا مقابل

في المغة العربية حاسوب أو الحاسب ،فاإللكترونية ،ترجع إلى مصطمح اإللكترونيات.

اإللكترونيات ىي فرع من عموم الفيزياء تعني التحكم في انسياب الشحنات الكيربائية في

نبائط معينة لتحقيق أغراض مفيدة ،وتستخدم مكونات اإللكترونيات في إنتاج األجيزة مثل :التمفزيون
والحواسيب ،ومسجبلت الفيديو ،والمعدات الطبية ،وتستخدم في كثير من األجيزة االخرى.

()3

واستخدام اإللكترونية في التجارة يقصد بو استخدام ىذه األجيزة مثل ،الحاسوب في عمميات

البيع والشراء عمى اإلنترنت ،وىذا ما سوف يتم توضيحو في التعريفات الخاصة بالتجارة اإللكترونية.

 2_1_1الفرؽ بيف التجارة اإل لكتركنية كاألعماؿ اإل لكتركنية:

يتم استخدام مفيوم األعمال اإللكترونية " "business-Eبشكل مرادف لمتجارة اإللكترونية،

لكن األعمال اإللكترونية مفيوم أوسع وأشمل من التجارة اإللكترونية فاألعمال اإللكترونية:

( ) 0السيد عبد الخالق ،التجارة اإللكترونية والعولمة ،المنظمة العربية لمتنمية االدارية ،القاىرة ،6336 ،ص .30
( ) 6ابراىيم أحمد الدوي ،التجارة اإللكترونية :دراسة تطبيقية عمى المكتبات ،مكتبة الممك فيد لمنشر ،الرياض ،6303،ص.66
( ) 3موقع الموسوعة العربية العالمية ،تم الولوج بتاريخ  ،6300/8/03لمموقع www.mawsoah.net
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ىي القيام باألعمال واألنشطة اإلدارية واإلنتاجية ،والمالية والخدماتية ،باستخدام شبكات

الحاسوب ،)0(.ويمكن أن نذكر بعض النقاط لتوضيح الفرق بين التجارة اإللكترونية واألعمال
اإللكترونية:

 األعمال اإللكترونية أوسع وأشمل من التجارة اإللكترونية فاألعمال اإللكترونية تقوم عمى فكرة أتمتةاألداء داخل المنظمة بما فييا من أنشطة ادارية وانتاجية ومالية وخدماتية ،أي تأدية كل ذلك
()6

بالوسائل اإللكترونية.

 يندرج تحت مفيوم األعمال اإللكترونية ما يسمى بالبنوك اإللكترونية وشركات التأمين اإللكترونية،والحكومة اإللكترونية وأي منظمة تعتمد عمى شبكات الحاسوب واإلنترنت في أداء أعماليا وادارة

موظفييا

)3(.

 ال تتعمق األعمال اإللكترونية بعبلقة البائع أو المورد بالزبون فقط ،وانما تمتد لعبلقة المنظمةبوكبلئيا ،وموظفييا ،وزبائنيا.

()4

 تندرج األعمال اإللكترونية تحت مفيوم أوسع وىو االدارة اإللكترونية ،والتي تنقسم إلى االدارةالعامة اإللكترونية " الحكومة اإللكترونية  ،" E-governmentواألعمال اإللكترونية والتي تنقسم
إلى التجارة اإللكترونية واألعمال غير التجارية ،أي األعمال اإلدارية ،التي تؤدى بوسائل
()5

إلكترونية ،والشكل ( )0_0يوضح موقع كل من التجارة اإللكترونية واألعمال اإللكترونية.

(1) Anita rosen(2002) the e-commerce question and answer book:survival question for business managers,
anita rosen -2nd ed ,p:1
( ) 6خيري مصطفى كتانو ،التجارة اإللكترونية ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عمان ،6339 ،ص .58
( ) 3محمد الطائي ،التجارة االلكترونية المستقبل الواعد لؤلجيال القادمة ،دار الثقافة لمنشر ،عمان ،6303،ص .67
( ) 4نفس المرجع السابق ،ص .67

( ) 5خيرى كتانو ،التجارة اإللكترونية ،مرجع سابق ص.63
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شكل رقم ()0_0

تقسيمات اإلدارة اإللكترونية

الدارة اإللكترونية

الدارة العامة اإللكترونية
" الحكومة اإللكترونية "

األعمال
اإللكترونية

األِعمال غير
التجارية

مستهلك ـ مستهلك
C2C

حكومة ـ مواطن

التجارة
اإللكترونية

حكومة ـ أعمال
G2B

أعمال ـ أعمال
B2B

أعمال ـ مستهلك
B2C

G2C

حكومة ـ حكومة
G2G

حكومة ـ موظف
G2E

المصدر :خيري مصطفى كتانو ،التجارة اإللكترونية ،دار الميسرة لمنشر والتوزيع ،عمان ،6339،ص .63

يبين الشكل السابق أن التجارة اإللكترونية ىي إحدى تفرعات األعمال اإللكترونية ،والتجارة
اإللكترونية تنقسم إلى عدة أشكال مثل :المعامبلت بين المستيمك والمستيمك ،وبين قطاع األعمال
والمستيمكين ،وبين المستيمكين وقطاع األعمال ،وىناك الحكومة اإللكترونية والتي تختص باألعمال

الحكومية ،وتضم عدة معامبلت :بين الحكومة والقطاع الخاص والحكومة المواطنين والحكومة مع
الحكومات األخرى ،حيث أنيا تستخدم الوسائل التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات الحكومية،
ويمكن أن تحتوى ىذه المعامبلت الحكومية المختمفة عمى جزء من التجارة اإللكترونية ،وذلك عندما
تقوم الحكومة ببيع منتجاتيا ،أو تقديم التسييبلت والخدمات لقطاع األعمال ،وقيام قطاع األعمال

بالدخول في مناقصات حكومية لتوريد وتزويد الحكومة بموازميا ،وأيضاً قيام المواطنين بدفع رسوم

لمحصول عمى خدمات الحكومة ،وبذلك بدا واضحاً أن مفيوم األعمال اإللكترونية يختمف عن مفيوم

التجارة اإللكترونية والذي ييتم بإجراء المعامبلت التجارية من بيع وشراء السمع والخدمات بوسائل
إلكترونية ،فالتجارة اإللكترونية جزء من األعمال اإللكترونية داخل المنظمة.
 3_1_1تعريؼ التجارة اإل لكتركنية:

يعتبر التوافق عمى تعريف موحد لمتجارة اإللكترونية أم اًر صعباً؛ لغموض ىذا المصطمح وعدم

فيمو بشكل جيد ،فاألمر متعمق بالتجارة اإللكترونية أمر مزدوج حيث أن ىذا المصطمح يتكون من

جزئين ،جزء مرتبط بالتجارة واآلخر مرتبط باإللكترونية ،وارتباطيما معاً ،ىو الذي جعل تعريف التجارة

اإللكترونية أم اًر صعباً ،ونذكر من ىذه التعريفات التالي:
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التجارة اإللكترونية" :ىي تداول السمع والخدمات بين األفراد والمؤسسات والحكومات ،وتحكميا عدة
()0

قواعد ونظم متفق عمييا ويتم التبادل التجاري باستخدام الوسائل اإللكترونية".

التجارة اإللكترونية" :إنتاج المنتجات واإلعبلن عنيا وبيعيا وتوزيعيا بواسطة شبكة االتصاالت".

()6

التجارة اإللكترونية :تنفيذ كل ما يتصل بعمميات البيع والشراء لمسمع والخدمات والمعمومات ،من خبلل
استخدام شبكة اإلنترنت ،باإلضافة لمشبكات التجارية العالمية األخرى" ،ويشمل ذلك:

()3

 عمميات توزيع وتسميم السمع ومتابعة إجراء البيع تقديم خدمات ما بعد البيع. -سداد االلتزامات المالية ودفعيا.

 -إبرام العقود وعقد الصفقات التجارية.

 اإلعبلن عن السمع والبضائع وتوفير معمومات عنيا. -تبادل البيانات اإللكترونية ويشمل:

 التعامبلت المصرفية والفواتير اإللكترونية.

 االستعبلم عن السمع ومراسبلت البيع والشراء.
 توفير كتالوجات األسعار.

()4

التعريف من خبلل وجيات نظر مختمفة.

عالم االتصاالت :ىي وسيمة من أجل إيصال المعمومات والخدمات أو المنتجات عبر خطوط الياتف،

وشبكات الكمبيوتر ،أو أي وسيمة إلكترونية أخرى.

األعمال التجارية :استخدام الوسائل اإللكترونية من أجل إتمام المعامبلت التجارية.
الخدمات :ىي أداة تمبى رغبات المستيمكين والشركات والحكومات وادارة المنظمة في تخيض التكاليف
وتحسين جودة الخدمة.

عالم اإلنترنت :بيع وشراء المنتجات عبر شبكة اإلنترنت.
وبعد استعراض ىذه المجموعة من التعريفات المتعددة والمختمفة ،نجد أنيا قريبة من بعضيا

من حيث المقصد والمعنى ،لذلك يعرف الباحث التجارة اإللكترونية كالتالي:

( ) 0عمرو التقي ،نحو استراتيجية لتنمية التجارة االلكترونية في االقتصاد المصري ،6333 ،متاح في مكتبة الجامعة االسبلمية غزة ،دورية
البحوث االدارية ،ص .4

( ) 6موقع منظمة التجارة العالمية بالعربي ،المصطمحات,

( ) 3خيري كتانو ،التجارة اإللكترونية ،مرجع سابق ،ص .5

www.wtoarab.org

( ) 4مراجعين مختمفين:

 محمد السعيد خشبة ،تكنولوجيا التجارة اإللكترونية ،الناشر المؤلف ،مصر ،6333،ص.40 -بسام نور ،التجارة اإللكترونية :كيف متى أين ،الموسوعة العربية لمكمبيوتر ،6333 ،ص.6
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ىي عمميات اإلعبلن عن السمع والخدمات ،واتمام صفقات البيع والشراء وغيرىا من العمميات

التجارية التي تتم إلكترونياً بين األفراد والمؤسسات ،وتسوية المدفوعات المالية إلكترونياً بوسائل الدفع

اإللكترونية أو غيرىا من الوسائل التكنولوجية الحديثة واإلنترنت.
ويتكون التعريف السابق من النقاط التالية:

 اإلعبلن عن السمع والخدمات.
 إتمام صفقات البيع والشراء.
 الدفع بالوسائل اإللكترونية.
 استخدام شبكة اإلنترنت.

تحتوي التعريفات السابقة لمتجارة اإللكترونية ،عمى عدد ليس بالقميل من المعاني والمفردات.

والتي توضح ماىية التجارة اإللكترونية ،وما تم ذكره من مفاىيم وتعريفات جعل ىذا المصطمح واضح
وجمي ،لذلك نستخمص من السابق ما يمي:

تتخذ التجارة اإللكترونية أنماط مختمفة ،مثل عبلقة المستيمك بقطاع األعمال ،أو قطاع

األعمال بالحكومة ،ويوجد تطبيقات متعددة لمتجارة اإللكترونية ،منيا :األسواق اإللكترونية ،ومحبلت

البيع عمى اإلنترنت ،والدفع اإللكتروني ،والفواتير اإللكترونية ،وخدمات تذاكر الطيران وخدمات النقل

عبر اإلنترنت ،وتتم العمميات التجارية ضمن آلية معينة ،بدءاً من اإلعبلن عن السمعة مرو اًر
بالتفاوض واالتفاق بين األطراف عمى نقل الممكية لمسمع والخدمات عبر شبكة اإلنترنت.

العمميات التجارية يمكن أن تتم عبر شبكة اإلنترنت ،ووسائل إلكترونية أخرى مثل الياتف

الجوال والتمفزيون إلخ .3333من الوسائل اإللكترونية الحديثة.

وتعتبر تكنولوجيا المعمومات وشبكة اإلنترنت ووسائل االتصاالت المتطورة ىي البنية التحتية

لمتجارة اإللكترونية والتي ىي إحدى مكونات االقتصاد الرقمي .وعمميات تحميل البرمجيات والخدمات
اإللكترونية المجانية ،عبر شبكة اإلنترنت ال تعبر من عمميات التجارة اإللكترونية.
 4_1_1الفرؽ بيف التجارة اإل لكتركنية كالتجارة التقميدية:

تقوم فكرة التجارة التقميدية والتجارة اإللكترونية عمى تبادل السمع والخدمات بين المجتمعات واألفراد،

لكن الفرق بين التجارتين ىو طريق تنفيذ العمميات التجارية ،ففي التجارة اإللكترونية يتم تنفيذ

المعامبلت التجارة بوسائل إلكترونية ،ىذا ىو الفرق الجوىري بينيما ،فيوجد أنشطة تجارية تتوافق مع
التجارة التقميدية أكثر ،وعمميات تجارية أخرى تتوافق مع التجارة اإللكترونية بشكل جيد ،ويمكن أن

تشترك التجارة التقميدية واإللكترونية في أحد األنشطة التجارية ،فيكون ذلك خميط بين التجارتين،
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ويمكن إظيار الفروقات بين التجارة اإللكترونية والتقميدية في إطار األنشطة التي تتم في التجارة بشكل
عام ،ومن ىذه األنشطة(:)0

التسويق :أنشطة الوصول لمزبائن وتقديم معمومات عن المنتجات واألسعار والمواصفات.

المبيعات :كل األنشطة المتعمقة بإنجاز عمميات البيع.

الدفع :قيام المشترى بدفع ثمن المنتجات.

تمبية الطمبات :التزام البائع بتسميم المنتجات لممشتري.

خدمة الزبائن :وىي خدمات ما بعد البيع حيث يتم متابعة الطمبات واستكمال عممية البيع.
واالختبلف بين التجارة اإللكترونية والتجارة التقميدية يحدث في كيفية إجراء ىذه األنشطة والفعاليات،

حيث يتم إجراء ىذه األنشطة بشكل إلكتروني في التجارة اإللكترونية ،ويمكن توضيح ذلك بالشكل

التالي_:

شكل رقم ()6_0

شكل يوضح الفرق بين التجارة اإللكترونية والتجارة التقميدية

أُقذس :محمد أبو زلطة ،زياد القاضي ،مدخل إلى التجارة اإللكترونية ،مكتبة المجتمع العربي لمنشر ،األردن،6339 ،
ص7433

( ) 0محمد الطائي ،التجارة اإللكترونية :المستقبل الواعد لؤلجيال القادمة ،مرجع سابق ص .63
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ومن الشكل السابق( )6_0يمكن أن نقسم التجارة إلى ثبلثة أبعاد:
أ-

()0

تجارة تقميدية :وتتمثل في المربع األيسر السفمي ،في شكل رقم ( )6-0السابق حيث تكون

السمعة ممموسة أو مادية ،ووكيل ممموس ،وعممية ممموسة ،أي أن كل العممية التجارية تتم بشكل
تقميدي عن طريق األشخاص العاديين سواء كانوا مستيميكن أو قطاع األعمال.

ب -تجارة إلكتركنية بحتة(كاممة) :وتتمثل في المربع األيمن العموي ،شكل رقم ( )6-0حيث تكون
السمعة رقمية ،والوكيل رقمي افتراضي ،والعممية رقمية ،أي جميع العممية التجارة بأبعدىا المختمفة،

كميا تتم بوسائل إلكترونية.

ج -تجارة إلكتركنية جزئية (مختمطة) :وتضم باقي المربعات في الشكل السابق ،وتعتبر خميط من
األبعاد الرقمية والمادية الممموسة ،وبذلك يكون لدينا مزيج من التجارة التقميدية واإللكترونية ،ويطمق
عمييا اسم تجارة إلكترونية جزئية.

ويمكن توضيح الفقرة السابقة كالتالي :عند شراء كتاب من موقع متخصص في بيع الكتب

عبر شبكة اإلنترنت ،فإن تم استبلم الكتاب إلكترونياً ،ودفع المشتري ثمنو بإحدى وسائل الدفع

اإللكترونية ،تكون ىذه العممية تجارة إلكترونية بحتة ،حيث تمت كل العممية التجارية إلكترونياً.

وان تم شراء كتاب من الموقع ،وقام الموقع بإرسال الكتاب عبر البريد العادي ،بعد قيام

المشتري بدفع ثمن الكتاب إلكترونياً ،فيذه العممية تسمى تجارة إلكترونية جزئية ،ألنيا خميط بين

التجارة التقميدية واإللكترونية.

 5_1_1عالقة التجارة اإل لكتركنية بالعمكـ األخرل:
تعتبر التجارة اإللكترونية جزء من التجارة التقميدية ،واالثنتان معاً جزء من االقتصاد وتتأثر التجارة

اإللكترونية ،بما يحدث في االقتصاد المحمي والعالمي ،وأيضاً نظريات االقتصاد الجزئي والكمي يجب
أن تأخذ بعين االعتبار التجارة اإللكترونية ومعامبلتيا؛ ألن التجارة اإللكترونية تؤثر عمى االقتصاد

القومي والشركات والمستيمكين معاً.

كذلك تساعد نظم المعمومات اإلدارية عمى انتشار التجارة اإللكترونية؛ ألنو عن طريق نظم

المعمومات يتم تحميل وتصميم النظم ،باإلضافة لمتخطيط والتنفيذ ،وان البنية التحتية لمتجارة اإللكترونية
تتكون من شبكات اإلنترنت وبرمجيات الكمبيوتر ،وكميا تندرج تحت عمم الكمبيوتر وبذلك يكون ىناك
عبلقة وثيقة بين عمم الكمبيوتر والتجارة اإللكترونية.

( ) 0محمد أبو زلطة ،زياد القاضي ،مدخل إلى التجارة اإللكترونية ،مكتبة المجتمع العربي لمنشر ،األردن ،6339 ،ص.74
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شكل ()3_0

العبلقة بين التجارة اإللكترونية والعموم األخرى.
الكمبيكتر
االقتصاد

التسكيؽ

نظـ

المعمكمات
االدارية

التجارة
اإللكتركنية

التمكيؿ

االدارة

القانكف
المحاسبة
كالتدقيؽ

المصدر :محمد السعيد خشبة ،تكنولوجيا التجارة اإللكترونية ،الناشر المؤلف ،مصر ،6333،ص .67
يوجد الكثير من األشياء التي ليا عبلقة بالتسويق العادي ،تكون مرتبطة بالتجارة اإللكترونية،

مثل تكاليف اإلعبلنات واستراتيجياتيا وأشياء أخرى تتميز بيا التجارة اإللكترونية يكمن أن تفيد

التسويق ،والعمميات المكتبية لممعامبلت اإللكترونية مشابية لمعمميات التجارة في معامبلت التجارة
العادية ،لكن عمميات المحاسبة في التجارة اإللكترونية صعبة وتمثل تحدي لممحاسبين.

تساىم البنوك بدور كبير في نجاح عمميات التجارة اإللكترونية ،ألن المعامبلت المالية

اإللكترونية التي تتم باستخدام اإلنترنت تحتاج إلى تمويل مالي ،والذي يغطى ىذا التمويل البنوك

التجارية .وعمى البنوك تطوير خدماتيا لمتوافق مع التجارة اإللكترونية .وضرورة سن القوانين لحماية

ممارسين التجارة اإللكترونية ،ألن ىناك بعض األمور الخاصة بقوانين المعامبلت التجارة اإللكترونية،
تحتاج إلى توضيح أكثر مثل :الخصوصية والممكية الفكرة ،وكيفية التعامل مع جرائم اإلنترنت ،مثل

اختراق المواقع ،ويوجد عبلقة قوية بين اإلدارة والتجارة اإللكترونية؛ ألنيا تحتاج إدارة ناجحة ،بسبب
كثرة مجاالتيا المتعددة ،وتتطمب نظريات جديدة في عمم االدارة لمتعامل معيا.

)(1

يرى الباحث أن التجارة اإللكترونية من العموم الحديثة ،لكنيا تبوأت مكاناً ميماً بين ىذه العموم،

وحازت عمى اىتمام العديد من القطاعات االقتصادية ،الحكومية وقطاع األعمال الخاص ،وذلك لما
مرت بو من سرعة في تطور أساليبيا  ،وتطور عوائدىا التي فاقت كل توقعات المتابعين ليا ،فالتجارة

اإللكترونية وأساليبيا مثل األسواق اإللكترونية ،وبيع وشراء األسيم والعمبلت ،تتوافق مع العصر
التكنولوجي الذي نعيش فيو ،والذي يتميز بالسرعة والتجديد في جميع مجاالت الحياة.

( ) 0محمد السعيد خشبة ،تكنولوجيا التجارة اإللكترونية ،مرجع سابق ص .67
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المبحث الثاني
نشأة كتطكر التجارة اإل لكتركنية كمجاالت استخداميا

يعتبر التقدم والتطور الذي حدث في عالم التكنولوجيا واالتصاالت والكمبيوتر وشبكة اإلنترنت،
من العوامل التي ساعدت عمى ظيور وتطور التجارة اإللكترونية ،والتي كانت بدايتيا في أواخر

الستينات ،ولكنيا كانت تقتصر عمى تحويل األرصدة المالية بين الشركات ،ومن ثم تطورت إلى تبادل
البيانات إلكترونياً بين الشركات ،وبعد انتشار اإلنترنت وتطوره ،بدأنا نرى تطبيقات متعددة لمتجارة
اإللكترونية ،وخاصة في المعامبلت التجارية ،واستمرت التجارة في تطورىا بالتزامن مع التطورات
التكنولوجية الحاصمة في العالم ،وخاصة في مجال اإلنترنت.

 1_2_1نشأة كتطكر التجارة اإل لكتركنية:
ظيرت أولى تطبيقات التجارة اإللكترونية في أواخر الستينيات من القرن الماضي ،وىذه

التطبيقات كانت خاصة بالمؤسسات والشركات العمبلقة؛ ألن تكمفة استخدام ىذه التطبيقات مرتفعة،
وىذه التطبيقات كانت تستخدم لتحويل األرصدة المالية إلكترونياً ما يطمق عميو " )Electronic )EFT

 ،" Funds Transferوفي نفس الفترة ظير تطبيق التجارة اإللكترونية الثاني ،والذي تم استخدامو في

تبادل البيانات إلكترونياً بين الشركات ،يسمى" ( " Electronic Data Interchange )EDIوىذا
()0

وسع مجال التجارة اإللكترونية.
التطبيق ّ
وفي عام  0979اخترع " "Michael Aldrichالتسوق اإللكتروني الذي أحدث ثورة في عالم
األعمال ،وتعتبر شركة توماس ىولي دي" "Thomson holidaysاألولى التي استخدمت نظام

 )b2b( business to businessعام0980وبعدىا بعام اخترعت شركة فرنس تمكوم لبلتصاالت
" "France telecomأو طريقة لمبحث عن أرقام اليواتف ،ودفع الفواتير وشراء البضائع إلكترونياً،
وتعتبر األنجح في تقديم الخدمات عبر اإلنترنت .وفي عام  0984أعطت الييئة الوطنية لممعايير في

أمريكيا ،موثوقية لؤلعمال اإللكترونية ،وكانت شركة تسكو" "Gateshead SIS/Tescoاألولى في
استخدام التسوق اإللكتروني بين المستيمك وقطاع األعمال .)b2c( business to consumer ،وفي
عام 0985قامت شركة نيسان البريطانية لمسيارات ،ببيع السيارات ،وقطع الغيار ومنحت التسييبلت

االئتمانية لممستيمكين عبر اإلنترنت .وعام  0987قامت شركة سورج" "Swregبإنشاء حسابات

تجارية إلكترونية ،وبعدىا بعام قامت شركة بيبود " " Peapodبتقديم خدمات تسميم السمع التي يتم

ش ارؤىا عبر اإلنترنت لممنازل .وفي عام 0993اخترع تم لي" " Tim berners-leeالويب world
 ،wide webفكان أول من وضع برنامج تصفح لئلنترنت ،والذي ساعد في كفاءة وأداء التجارة
( ) 0عبد الحميد بسيوني ،أساسيات ومبادئ التجارة االلكترونية ،دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،6333 ،ص.09 ،

- 66 -

اإللكترونية .وعام0990رفعت المؤسسة الوطنية لمعموم في أمريكيا القيود عن استخدام اإلنترنت في

التجارة ،لتمييد الطريق أمام التجارة اإللكترونية .وانتشار وتطور اإلنترنت ساعد عمى تطور تطبيقات

التجارة اإللكترونية بسرعة ،وظيور تطبيقات جديدة مثل األسواق اإللكترونية والمزادات اإللكترونية
واستخدام المدفوعات اإللكترونية ،وفي عام  0994شركة نت سكيب"  "Netscapeاكتشفت برتوكول

نظام التشفير ،(SSL) secure sockets layerوذلك لحماية البيانات والمعمومات عمى شبكة
اإلنترنت ،وفي نفس العام ظيرت خدمة الدفع عبر اإلنترنت .وأيضاً تم افتتاح أول بنك عبر اإلنترنت،
واستمر ىذا التطور عام  0995حيث بدأ موقع أمازون " "Amazon.comبيع جميع المنتجات عبر

اإلنترنت ،وانطمقت المزادات اإللكترونية باالعتماد عمى الدفع اإللكتروني وشركة فيرسن""VeriSign
بدأت بتطوير اليويات الرقمية( ،Identity)IDوعام  0998انطقت خدمة " "PayPalلممدفوعات

اإللكترونية ،ودخمت قوقل عالم التجارة اإللكترونية ،وانطقت متاجر ياىو عبر اإلنترنت

)1( .

وقد صنفت

التجارة اإللكترونية عالمياً ضمن نطاق الخدمات ،وذلك من خبلل التقرير الصادر عن منظمة التجارة

العالمية ،الخاص بالخدمات بتاريخ  ،0999/3/07حيث اعتبر التقرير أن تزويد الخدمات بالطرق
التقنية يقع ضمن نطاق االتفاقية العامة لمتجارة في الخدمات ،وعميو تخضع ىذه التجارة إلى نصوص

اتفاقية التجارة العامة كافة في الخدمات من حيث االلتزامات والمتطمبات

)6(.

أدى التطور في التجارة اإللكترونية إلى زيادة اىتمام قطاع األعمال بيا ،باإلضافة لممستيمكين

والحكومات بيا ،واقباليم عمى استخدام التجارة اإللكترونية في العديد من العمميات التجارية ،وزادت

األىمية مع تطور اإلنترنت وانتشاره في جميع أنحاء العالم ،وزيادة عدد مستخدمي اإلنترنت في

المعامبلت التجارية ،مما زاد حجم التجارة اإللكترونية ،والذي فاق كل التوقعات ،ووفق اإلحصاءات
الصادرة عن شركة"  "active media researchفإن حجميا عام  0996قدر ب 6,9مميار دوالر
وتطور إلى أن وصل إلى  337مميار عام  6336حتى وصل عام  6336إلى  634مميار دوالر.

()3

وفي عام  6336شركة إي بي" "EBayالمتخصصة في المدفوعات اإللكترونية ،اشترت شركة

 "PayPa"lالتي تعمل في نفس المجال ،مقابل  0,5مميار دوالر .وقامت شركة ""CNS

و " "Netshopبإنشاء متاجر إلكترونية متخصصة في مجاالت مختمفة ،وعام  6333شركة أبل
" "Appleأطمقت متجر لتحميل الموسيقى الرقمية .وفي نفس العام الكونغرس األمريكي يقر قانون
قواعد التسويق اإللكتروني ،وظيور شركات بطاقات االئتمان ،وفي عام  6335و 6336عمى التوالي

( ) 0مصادر مختمفة:
-

مجمة بيع التجزئة عمى االنترنت www.internetretailer.com/2009/02/26/the-history-of-e-commerce
موقع الموسوعة الحرة ويكيبيديا ،التجارة اإللكترونيةwww.en.wikipedia.org/wiki/E-commerce. ،

( ) 6ثناء أبازيد ،واقع التجارة اإللكترونية والتحديات التي تواجييا عربياً ومحمياً ،مرجع سابق ،ص .73
( ) 3محمد أبو زلطة ،زياد القاضي ،مدخل إلى التجارة اإللكترونية ،مرجع سابق ،ص .86
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حدث تطور في إصدار الويب إلى ويب 6مما جعل مواقع التسوق اإللكتروني أكثر تفاعمية ،وأطمقت

قوقل " :"Google Checkoutلممدفوعات اإللكترونية ،والذي يعمل وسيط بين البائع والمشتري
وينافس "."PayPal

()0

ويستمر ىذا التطور في التجارة اإللكترونية من حيث التطبيقات والزيادة في حجميا حيث وصل

عام  6333إلى  3833مميار دوالر ،وقد تضاعف إلى أن وصل إلى  6833مميار دوالر عام 6334
م وذلك وفق تقديرات األمم المتحدة  ،وأن %83من حجم التجارة اإللكترونية في العالم يتم في أمريكيا،

 %05في أوربا  %5في بقية العالم منيا  %4في اليابان.

()6

وحسب تقدير مؤسسة فور ستير

لؤلبحاث فإن حجم التجارة كان في عام 6336م  06933مميار دوالر

()3

وفي عام  6337شركة أبل " "Appleتطمق الياتف الذكي " "iPhoneمع خدمات تصفح

اإلنترنت ،وتطبيقات التجارة اإللكترونية عبر المحمول وظيور برمجيات التجارة اإللكترونية المجانية،
وفي عام  6338موقع أمازون " "Amazon.comيقدم خدمة الرسائل النصية عبر الياتف المحمول

لشراء السمع والخدمات ،وفي عام  6303أنشأت شركة ماجنتو موبايل" "Magento mobile
تطبيقات خاصة بالتجارة اإللكترونية تعمل عمى الياتف الجوال ،واحتمت التجارة اإللكترونية عمى حيز

كبير واىتمام واسع من وسائل االعبلم ،ومن األحداث األخيرة في عالم التجارة اإللكترونية عام6300

قيام شركة أي باي" "EBayبشراء شركة " "GSI Commerceالمتخصصة في إنشاء وتطوير مواقع
()4

اإلنترنت التجارية مقابل 6,4مميار دوالر.

وفي دراسة قامت بيا شركة البيانات الدولية لؤلبحاث" ،"IDCتوصل إلى أن حجم التجارة

اإللكترونية وصل إلى  8تريميون دوالر عام  ،6303وىذا الرقم جاء معتمداً عمى نسبة الزيادة السنوية
في عدد مستخدمي التجارة اإللكترونية حول العالم ،والتي تسير بوتيرة  033مميون مستخدم سنوياً،

وعدد مستخدمي اإلنترنت الذي وصل الى نحو 039مميار مستخدم وىو ما يعادل  :05من نسبة
سكان العالم.

()5

يرى الباحث أنو يوجد صعوبة في تقدير وقياس حجم التجارة اإللكترونية ،لتزايد أعداد

المستخدمين ليا ،وتنوع عدد السمع والخدمات التي تدخل في مجال التجارة اإللكترونية ،وتنوع مجاالت
األنشطة التي تتم عبر اإلنترنت ،والتي تخضع لمفيوم التجارة اإللكترونية الشاممة ،كالتعامبلت المالية

( ) 0مرجع سابقwww.internetretailer.com/2009/02/26/the-history-of-e-commerce ،

( ) 6ويكيبيديا الموسوعة الحرة ،التجارة اإللكترونية،تم الولوج بتاريخ www.ar.wikipedia.org. 6300/8/63

( ) 3عابد بن عابد العبدلي ،التجارة اإللكترونية في الدول اإلسبلمية :الواقع -التحديات -اآلمال ،المؤتمر العالمي الثالث لبلقتصاد
االسبلمي،جامعة أم القرى ،6335 ،متوفر عمى الرابط . www.drabid.net/paper1.pdf
( ) 4مرجع سابق.www.en.wikipedia.org/wiki/E-commerce ،

( ) 5ميساء العمي ،حجم التجارة االلكترونية ،جريدة الثورة ،مؤسسة الوحدة لمصحافة و الطباعة و النشر ،سورية ،متوفر عمى الرابط ،تم الولوج
بتاريخ . www.thawra.alwehda.gov.sy،6300/8/64
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والمضاربة عمى األسيم ،وما إلى ذلك من أنشطة مالية ،وانو ال يوجد تعريف دقيق وواضح ومحدد

لمفيوم لمتجارة اإللكترونية.

 2_2_1العكامؿ التي ساعدت عمى تطكر كنجاح التجارة اإل لكتركنية:
أسيمت عوامل مختمفة في تطور التجارة اإللكترونية ،وىذه العوامل تتمثل في التطور في

قطاع التكنولوجيا واالتصاالت وشبكة اإلنترنت ،والتغيرات في اليياكل والسياسات االقتصادية عمى

المستوى القومي ،وكون التجارة اإللكترونية نشاط اجتماعي ،فإنيا تتأثر بالتغيرات التكنولوجية
واالقتصادية التي تحدث في المجتمع ،ومن ىذه العوامل:
()1

أ -التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت:

وبارز في نشأة وتطور التجارة
اً
دور ميماً
إن التطور الحاصل في تكنولوجيا االتصاالت لعب اً

اإللكترونية ،من بداية استخدام الشبكات في تبادل البيانات إلكترونياً بين الشركات ،وصوالً إلى ظيور
شبكة اإلنترنت وانتشارىا ،والذي كان لو الدور األكبر في انتشار التجارة اإللكترونية ،حيث تم استخدام

اإلنترنت لئلعبلن عن المنتجات ،وبناء المواقع عمييا ،وأيضاً استخدام الوسائل السمعية والبصرية ما
يسمى (بالوسائط المتعددة) ،كل ذلك جعل الشركات تولى أىمية لمتجارة اإللكترونية ،وزيادة استخداميا

في المعامبلت التجارية لما ليا من مميزات كثيرة ،ساعد عمى انتشار وتطور التجارة اإللكترونية.

ب -التطكر في الحكاسيب كبرمجياتيا:

)(2

إن ظيور أجيال جديدة متطورة من الحواسيب التي تتميز بكفاءة عالية في األداء والسرعة في

تنفيد األوامر ،وانتاج برمجيات الحاسوب ،وقواعد البيانات ،والبرامج المكتبية ،وأيضاً زيادة عدد

مستخدمي ىذه الحواسيب في االتصال باإلنترنت ،واجراء العمميات التجارية ،مما ساعد عمى انتشار
التجارة اإللكترونية .ويعتمد نجاح التجارة اإللكترونية عمى تحقيق ضمان لسرية المعمومات وتأمين
خصوصية البيانات ،ويقصد بالسرية اخفاء محتوى الرسائل اإللكترونية عن غير المعنيين ،والتأمين
تعني توفير وسائل الحماية لمنع الوصول لمحتوى الرسائل وتعديميا ،والخصوصية ىو استخدام

المعمومات حسب ما ىو مرخص لمشخص االطبلع عميو من معمومات.

()3

( ) 0أنور عمار ،التجارة اإللكترونية ،مجمة المصرفي ،بنك السودان المركزي العدد،66،6336ص  ،5متوفر عمى الرابط،
www.bankofsudan.org/arabic/period/masrafi/vol_26/ecommerce.htm

( ) 6نفس المرجع السابق ،ص.6

( ) 3أحمد الكردي ،عوامل نجاح التجارة اإللكترونية ،موقع موسوعة االسبلم والتنمية ،بتاريخ  ،6300/6تم الولوج بتاريخ 6300/9/04م ،متاح
عمى الرابط www. kenanaonline.com/ahmedkordy,
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ت -المنافسة بيف الشركات:

()1

إن سعي الشركات لموصول إلى األسواق العالمية ،بأسرع وقت يمكن وبأقل التكاليف ،وبعدد

كبير من السمع والخدمات المختمفة ،عمل ذلك عمى زيادة المنافسة بين الشركات ،مما جعل الشركات
تبحث عن وسائل جديدة في الوصول لؤلسواق العالمية والترويج لمنتجاتيا ،حتى ال تفقد حصتيا من

السوق ،فكانت الوسيمة الجديدة الدخول إلى عالم التجارة اإللكترونية ،وذلك ساىم في زيادة العمميات
التجارية التي تتم من خبلل اإلنترنت وتطور التجارة اإللكترونية.

ث -الحرية االقتصادية كالتجارية:

لعبت الحرية االقتصادية وتحرير التجارة ،وازالة القيود عن التبادل التجاري الداخمي والخارجي،

واتاحة الفرصة لمبحث عن السمع والخدمات خارج الحدود الدولية ،دور ميم في تطور التجارة
اإللكترونية ،مما جعل الشركات تقوم بالمعامبلت التجارية عبر شبكة اإلنترنت مع جميع أنحاء العالم
بدون قيود وحواجز أو رسوم جمركية.

()6

()3

ج -التكسع في استخداـ النقكد البالستيكية:

أدى ظيور كروت االئتمان في أواخر القرن الماضي ،أو ما يطمق عميو بالنقود الببلستيكية
التي تصدرىا البنوك والمؤسسات المالية ،وىذه البطاقات مثل الفي از كارت ،والماستر ،وغيرىا من ىذه
األنواع ،والتي تم استخداميا في عمميات البيع والشراء ،فالمستيمك ليس بحاجة لحمل النقود معو ألنيا
تفي بالغرض نفسو ،واستخدام ىذه البطاقات سيل عممية الدفع لممعامبلت التجارية عبر اإلنترنت ،مما

ساعد عمى تطور وانتشار التجارة اإللكترونية.

وتعتمد التجارة اإللكترونية عمى العديد من العوامل في نجاحيا ،وتم ذكر البعض منيا مثل:

البنية التحية اإللكترونية ،والبيئة القانونية ،والتي ال بد من توفيرىا ،حتى ال تبقى التجارة اإللكترونية

مجرد أفكار ،ومطالبات بدون أفعال ،ويجب عمى المعنيين أخذىا باالعتبار وقيام الحكومات وقطاع
األعمال بإجراء البلزم لتنفيذىا .ويضيف الباحث إلى ىذه العوامل عامل ميم لم يذكر وىو إحدى

المتطمبات الرئيسية إلنجاح التجارة اإللكترونية ،أال وىو العنصر البشري المدرب ،فبدونو ال يمكن أن
تنجح التجارة اإللكترونية ،فيي تتطمب كادر بشري ذو كفاءة عالية ولديو القدرة عمى التعامل مع

أساليب وأنشطة التجارة اإللكترونية ،فالكثير من الشركات لدييا إمكانيات تكنولوجية ومادية لتطبيق

التجارة اإللكترونية في أعماليا ،لكينا تفتقر لمكادر البشري القادر عمى التعامل معيا ،مما يؤدي فشل
الشركة في استخدام التجارة اإللكترونية.

( ) 0السيد عبد الخالق ،التجارة اإللكترونية والعولمة ،مرجع سابق ،ص .55-53
( ) 6نفس المرجع السابق ،ص .55-53

( ) 3أنور عمار ،التجارة اإللكترونية ،مجمة المصرفي ،العدد ،66مرجع سابق ،ص .6
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 3_2_1مستكيات التجارة اإل لكتركنية:
تقوم األنشطة التجارية التي يتم تنفيذىا في التجارة اإللكترونية بتحديد مستويات التجارة

اإللكترونية ،وىذه المستويات تتراوح ما بين البسيط والمتقدم ،وىذه المستويات كالتالي:

()0

المستكل البسيط :يشمل ىذا المستوى عمى أنشطة الترويج والدعاية واإلعبلن وتقديم المعمومات عن

السمع والخدمات ،وعمميات التوزيع اإللكتروني لممنتجات غير المادية ،إضافة لمتحويبلت المالية

البسيطة.

المستكل المتكسط :وىذا المستوى يضم خصائص المستوى األول باإلضافة إلى إبرام عقود بيع

وشراء السمع ،والخدمات إلكترونياً ،وأيضاً تقديم خدمات ما بعد البيع مع االتفاق عمى السداد بشكل
نقدي أو من خبلل شيكات ورقية.

المستكل المتقدـ :ىذا المستوى يحتوي عمى خصائص المستويين البسيط ،والمتوسط ،ويركز عمى

عمميات الدفع الفوري عبر اإلنترنت ألثمان السمع والخدمات ،وعمميات الدفع يمكن أن تكون محمية أو
دولية ،وبيذا الشكل تكون التجارة اإللكترونية تشمل عمى العمميات التجارية بشكل كامل ،حيث تبدأ

دورة العممية التجارية من بداية اإلعبلن عن السمعة حتى تسميميا ودفع ثمنيا إلكترونياً.

تتطور ىذه المستويات بحسب تطور التجارة اإللكترونية ،فالمستوى األول يتناسب مع بداية

التجارة اإللكترونية ،لكن مع تطور تطبيقاتيا ،وأساليبيا أصبح باإلمكان الحصول عمى المنتجات من
المواقع اإللكترونية مباشرة ودفع ثمنيا ،وىذا رفع مستوى التجارة اإللكترونية إلى مستويات متقدمة ،فبعد

أن كانت مجرد تحويل أموال وبيانات والتعرف عمى السمع والخدمات ،تحولت إلى إجراء صفقة تجارية

من بدايتيا حتى النياية عبر اإلنترنت ،وىذا المستوى المتقدم يحتاج إلى زيادة فيم وتوضيح لممتعاممين

بو؛ ألنو يحتوي عمى عمميات دفع أثمان المنتجات ،وذلك يحتاج إلى أخذ الحيطة والحذر عند التعامل
بيذا المستوى والوعي الكامل بالتجارة اإللكترونية.

 4_2_1مجاالت استخداـ التجارة اإل لكتركنية:
تستخدم التجارة اإللكترونية في العديد من المجاالت التجارية ،مثل بيع الكتب والمجبلت

إلكترونياً ،والبنوك التي تقدم خدمات الصيرفة اإللكترونية ،واإلعبلن عن السمع والخدمات ،وتقديم
()6

خدمات مختمفة لمزبائن ،ويمكن توضيح ىذه المجاالت كالتالي:

( ) 0فؤاد جمال عبد القادر ،اطبللة عمى مشروع قانون التجارة اإللكترونية ،دراسة قانونية ،البرنامج القومي لئلصبلح التشريعي في مصر،
متاح عبر موقع البوابة القانونية.www.ladis.com ،

( ) 6توفيق محمد عبد المحسن ،التسويق وتحديات التجارة اإللكترونية ،دار الفكر العربي لمنشر والتوزيع ،مصر ،6334،ص .494-493
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 تجارة التجزئة:
يشمل ىذا النوع تجارة الكتب والمجبلت ،عن طريق البحث عن اسم الكتاب ومعرفة المحتوى والسعر

وتتم عممية الدفع إلكترونية ،ويتم التسميم من خبلل الناشر وبذلك يكون خميط بين التجارة اإللكترونية
والتقميدية.

 البنكؾ كالتمكيؿ:
تقوم بعض البنوك بتقديم الخدمات اإللكترونية ،مثل :االستعبلم عن الحساب ومتابعة أسعار العمبلت

وبيع وشراء األسيم ،وتمويل عمميات الشراء والبيع الخاصة بالتجارة اإللكترونية.
 التوزيع:

بيع البرمجيات وأجيزة الحاسوب والمنتجات اإللكترونية ،من موسيقى رقمية وفيديو وكتب.

 التصميمات اليندسية:

بيع التصاميم اليندسية مثل تصميم منتج بشكل جديد من خبلل شركات متخصصة بذلك ،وأيضاً

تكوين مجموعات لمعمل ،حيث قامت شركة فورد لمسيارات بتكوين فريق عمل لتصميم محرك جديد من

أربعة مناطق جغرافية مختمفة.

 التعامالت التجارية:

القيام بالتبادل التجاري بين الشركات والزبائن مع بعضيم البعض ،فتقوم الشركات بعرض كتالوجات

لممنتجات من أجل تروجييا ،والقيام بعممية التبادل التجاري بمراحميا المختمفة وتبادل المستندات وتقديم
خدمات ما بعد البيع.

يتضح لنا أن التطبيقات التي توفرىا التجارة اإللكترونية تعمل عمى تعدد المجاالت التي تنطوي

تحت مفيوميا ،فاستخدام المواقع اإللكترونية سيل عمى المنتجين عرض منتجاتيم ،وزيادة مبيعاتيم
وبالتالي تحقيق أرباح جراء استخدام أساليب التجارة اإللكترونية ،والتطور التكنولوجي ساىم في تعدد

مجاالت التجارة اإللكترونية ،فالبنوك استخدمت شبكات الكمبيوتر لتحويل أرصدة وحسابات الزبائن
المالية ،ووفرت خدمة الصراف اآللي والدفع اإللكتروني ،وأيضاً من مجاالت التجارة اإللكترونية تقديم
االستشارات القانونية والتصاميم اليندسية التي فيمكن عن طريق اإلنترنت إنشاء موقع مكتب ىندسي

أو استشاري لتقديم ىذه الخدمات مباشرة ،من تصاميم واستشارات يطمبيا الزبائن عبر الموقع
اإللكتروني ،مما يوفر الوقت والجيد عمييم ،وكمما كان ىناك تطور في المجال التكنولوجي أدي ذلك
إلى تطور التجارة اإللكترونية وتزايدت مجاالتيا وأنشطتيا ،ودخول أنشطة جديدة تحت مفيوم التجارة

اإللكترونية واستخداميا في حياتنا اليومية.
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 5_2_1مراحؿ تنفيذ معامالت التجارة اإللكتركنية:
تمر مراحل التجارة اإللكترونية بعدة مراحل:

()1

المرحمة األكلى :مرحمة العرض كاإلعالف.
يتم من خبلليا التعرف عمى السمع والخدمات وبدائميا وشروط السداد ليا ،لمسمع التي يتم

عرضيا واإلعبلن عنيا بوسائل إلكترونية ،ويكون عرضيا واضحاً يجعل المستيمكين ينجذبون ليا
واالقتناع بيا ،ومن ثم شراء السمع والخدمات ،وتشمل ىذه المرحمة إرشاد المستيمكين عن كيفية شراء

السمعة وطريقة استبلميا وسداد ثمنيا ،ويمكن لممستيمك التسوق من خبلل الكمبيوتر الشخصي ومن

أي مكان وفي أي اتجاه ،وبما يناسبو.

المرحمة الثانية :مرحمة القبكؿ كطمب الشراء.
في ىذه المرحمة يقرر الزبون أو المستيمك شراء السمعة ،ويقوم بطمب المزيد من المعمومات

عنيا باستخدام الوسائل اإللكترونية ومن ثم االتفاق عمى إتمام عممية الشراء.

المرحمة الثالثة :مرحمة التسميـ كدفع األثماف.

ترتبط ىذه المرحمة بنوع السمع ،ألن بعض السمع يتم تسميميا مباشرة إلكترونياً عبر الشبكة،

والبعض اآلخر يتم تسميمو باليد عن طريق مندوب المبيعات في الشركة ،ويقوم المشتري بتنفيذ أمر

الدفع ،والدفع يكون مباشرة أي بإحدى وسائل الدفع اإللكترونية ،أو نقداً أو بشيك ورقي.
 6_2_1تطكر تطبيقات التجارة اإل لكتركنية:

تتطور التجارة اإللكترونية يوماً بعد يوم ،وأعداد المتعاممين بيا يزدادون ،ويزداد حجميا،

ووسائميا تتجدد ،لتواكب التطور في عالم االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،ومن أبرز التطورات في
عالم التجارة اإللكترونية:

 التجارة اإللكترونية عبر الجوال " ،"M-commerceحيث يتم استخدام الياتف المحمول في

العمميات التجارية المختمفة :كشراء المنتجات السمعية والمرئية ،أو الحصول عمى الخدمات

اإلخبارية مثل :أخبار الرياضة ،وأخبار األسواق ،وشراء تذاكر الطيران ،وأيضاً استخدام الياتف
في الخدمات المصرفية اإللكترونية ،ويعتبر الياتف الجوال أي فون " "IPhoneمن أكثر أجيزة
الجوال المستخدمة والمتطورة التي تمبي خدمات التجارة اإللكترونية ،وبو العديد من التطبيقات

والخيارات الستخداميا في ىذا المجال.

()6

 انتشار مواقع التواصل االجتماعي ،والزيادة اليائمة في أعداد المشتركين بيا يوماً بعد يوم ،وىذه
المواقع مثل ،فيس بوك ،وتويتر  ،وماي سبيس ،إلخ ،3333حيث تستخدم ىذه المواقع لئلعبلن

( ) 0السيد عبد الخالق ،التجارة اإللكترونية والعولمة ،مرجع سابق ،ص .37-35
2

( ( Silviu Vlad Mirescu, The Premises and the Evolution of Electronic Commerce, JOUNAL Knowledge Management,
economics and information technology, posted on 15 December 2010, www.scientificpapers.org.
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عن المنتجات والشركات ،وبعض المواقع تتيح الدفع بوسائل إلكترونية لمحصول عمى نقاط في

بعض األلعاب التي تُمعب مباشرة عبر اإلنترنت.
 استخدام موقع يوتيوب لئلعبلنات؛ ألن نسبة مستخدمي يوتيوب لمشاىدة مقاطع الفيديو المختمفة،
يزداد يوماً بعد يوماً بنسب عالية ،وأيضاً استخدام مواقع األلعاب المباشرة عمى اإلنترنت لئلعبلن
عن منتجات الشركات.

 ظيور الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في التجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت ،مما يزيد
انتشار التجارة اإللكترونية ،ويزيد حجميا في كل الدول.

 تطور وسائل األمن والحماية المستخدمة في التجارة اإللكترونية ،وخاصة استخدام برتوكول
الطبقات األمنية ،الذي يوفر الحماية لمستخدمي المواقع اإللكترونية ،ويزيد الثقة بالتجارة

اإللكترونية.

)(0

يرى الباحث أن كمما كان ىناك تطور عالم التكنولوجيا واالتصاالت ،وظيور أجيزة إلكترونية

متطورة ،انعكس ذلك عمى أداء التجارة اإللكترونية ،وزاد استخداميا ألن ىذه الوسائل تسيل عمى
المستخدمين ممارستيا ،والناظر إلى مواقع التوصل االجتماعي التي ازداد أعداد مستخدمييا في جميع

أنحاء العالم ،بدأت أغمبيا تستخدم صفحاتيا من أجل اإلعبلن عن منتجات الشركات المختمفة ،وىذا
يؤدي إلى مبيعات ىذه الشركات ،وىذا بحد ذاتو جزء من التجارة اإللكترونية.

(1(Turban Efraim, and others, (2010) , electronic commerce:managerial perspective , prentice hall, new
jersey, p:12
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المبحث الثالث
تصنيؼ كخصائص كفكائد التجارة اإل لكتركنية

تصنف التجارة اإللكترونية إلى العديد من األنماط المختمفة ،وذلك بحسب طبيعة المتعاممين
بيا مثل تعامل المستيمك مع مستيمك آخر ،أو مستيمك مع قطاع األعمال ،وتتميز التجارة اإللكترونية

بعدد من الخصائص مثل :التطور ،والسرعة ،والفوائد مثل تخفيض التكاليف وتوفير الوقت والجيد،

وأنيا تعتمد عمى عدد من العوامل لنجاحيا.

()1

 1_3_1تصنيؼ مجاالت التجارة اإل لكتركنية:

يوجد العديد من التصنيفات لمجاالت التجارة اإللكترونية ،وىي تقسم حسب طبيعة العمميات أو

العبلقات التي تتم بين المتعاممين بيا ،وحسب نوعية األطراف الذين يقومون بالتعامل التجاري ،ويكون
االعتماد عمى أساسين لمتصنيف ،األول :طرفي التعامل التجاري المتعاقدين والثاني :ىدف التبادل

اإللكتروني ،باستثناء نوعين وىما ( )peer to peerو( )Mobile commerceألنيما يعتمدان عمى
تكنولوجيا المعمومات المتاحة ،ويمكن تصنيف ىذه المجاالت كالتالي:
شكل ()4_0

شكل تصنيفات التجارة اإللكترونية
Business to Business
)(B2B

Business to consumer
)(B2C

consumer to Business
)(C2B

consumer to consumer
)(C2C

Classification

E-commerce

Government to business
)(G2B

Government to Government

peer to peer
) (P2P

(G2G

Non -commerce

Government to citizen
)(G2C

M-commerce

Intra-business

الشكل :من إعداد الباحث.
( ) 0مرجعين مختمفين:
محمد الطائي ،التجارة اإللكترونية :المستقبل الواعد لؤلجيال القادمة ،مرجع سابق ص .33-33
- Rania Nemat, Taking a look at different types of e-commerce, World Applied Programming, Vol (1),
No (2), June 2011,p: 100-104., available: www.waprogramming.com.
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وتوضيح الشكل السابق( )4_0كالتالي:

 التجارة اإل لكتركنية مف األعماؿ لممستيمؾ ):Business to consumer (B2C
ىذا التصنيف خاص بالبيع والشراء ما بين الشركات والمستيمكين ،حيث يتم عرض السمع
والخدمات عمى المستيمكين عن طريق الموزعين ،بقصد بيعيا ليم وتقديم خدمات ما بعد البيع واإلجابة

عمى استفسار الزبائن إلكترونياً ،ففي بيع التجزئة في التجارة اإللكترونية يقوم المستيمكين عمى المستوى
المحمي أو الدولي بطمب السمع من موقع الشركة عمى اإلنترنت ،ويدفعون ثمنيا بإحدى الوسائل

اإللكترونية ،وتقوم الشركة بتسميم السمعة مباشرة إلكترونياً أو عن طريق البريد العادي ،إن ما يكن
باإلمكان تسميم السمعة إلكترونياً.

 التجارة اإل لكتركنية بيف األعماؿ :Business (B2B):Business to
يضم ىذا التصنيف العمميات التجارية بين مشروع ،ومشروع آخر أو التبادالت التي تتم بين

الشركات :كشراء المواد األولية وتنسيق توزيع المنتجات ،وترتيب إجراءات النقل والشحن ،باستخدام

الوسائل اإللكترونية ،ويعتبر ىذا النوع من أكثر األنواع شيوعاً في معامبلت التجارة اإللكترونية.
 التجارة اإل لكتركنية مف المستيمؾ إلى األعماؿ ):consumer to Business(C2B

يقوم األفراد في ىذا التصنيف ببيع سمعيم وخدماتيم لمشركات ،وأيضاً يضم التصنيف األفراد

الذين يبحثون عن البائعين والموردين ،فيتفاعمون ويعقدون الصفقات التجارية مع بعضيم البعض.

 التجارة اإل لكتركنية بيف المستيمكيف ):consumer to consumer(C2C

يكون التعامل في ىذا التصنيف بين المستيمكين مباشرة ،حيث يقومون ببيع سمعيم وخدماتيم

لبعضيم البعض ،وتكون عمميات البيع والشراء من خبلل اإلعبلنات عمى المواقع الشخصية عمى

شبكة اإلنترنت ،أيضاً يقومون بيع األغراض الشخصية مثل :األثاث ،والسيارات ،باإلضافة إلى اشتراك
األفراد في المزادات اإللكترونية.

 التجارة اإل لكتركنية بيف الحككمة كالمكاطف ):Government to citizen(G2C
يشمل ىذا النوع عمى التعامبلت التجارية بين الحكومة والمواطن ،ويحدث عندما يطمب

المواطنين الخدمات اإللكترونية التي تقدميا الحكومة ،أيضاً تقوم الحكومة اإلجابة عمى أسئمة
الموطنين حول السمع والخدمات التي تقدميا ،وتشمل تقدم المواطنين لدفع الضرائب إلكترونياً ،أو التقدم

لمحصول عمى رخصة قيادة ،أو استبلم المساعدات المالية عن طريق تحويميا لمنبوك عمى حسابتيم
الشخصية.

 التجارة اإللكتركنية بيف الحككمة كاألعماؿ):Government to business(G2B
وىنا يتم التعامل بين الحكومة وقطاع األعمال في إنجاز المعامبلت وبيع الحكومة منتجاتيا

لقطاع األعمال من المصانع الحكومية أو البحث عن الموردين لشراء لوازم الحكومة والمشاركة في

المزادات اإللكترونية.
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 التجارة اإل لكتركنية بيف الحككمات ):Government to Government(G2G
يضم ىذا النوع المعامبلت التجارية بين الحكومات المختمفة واستخدام تكنولوجيا المعمومات في

تبادل السمع والخدمات ،والتسييبلت االئتمانية بين الحكومات ،حيث يتم التفاعل بين الحكومات،
واإلدارات ،والييئات والمنظمات المختمفة ،والمؤسسات الحكومية األخرى ،في إطار اتفاقات التبادل
والمواثيق الدولية الثنائية.

 تجارة الند لمند ):Peer To Peer(P2P
ىي شبكة كمبيوتر محمية مكونة من مجموعة من األجيزة ليا حقوق متساوية وال تحتوي عمى
مزود مخصص ،بل كل جياز في الشبكة يمكن أن يكون مزوداً أو زبوناً ،وىكذا يتم استخدام ىذه

الشبكة لمشاركة الممفات والبيانات مباشرة بين المتسوقين ،والتجارة اإللكترونية في ظل ىذا النوع من

الشبكات ال تتطمب أي وسيط؛ ألن المشتري يستطيع مراسمة البائع مباشرة ،ألنو مشترك في نفس

الشبكة ،ويطمب منو سمعة معينة بشكل مباشر.

 التجارة اإل لكتركنية داخؿ المنظمة :Intra – business
تضم كافة األنشطة اإلدارية والتنظيمية الداخمية مثل :تبادل المنتجات والمعمومات بين دوائر
ووحدات المنظمة ،وتقديم عروض السمع والخدمات لمموظفين ،وبيعيم ىذه المنتجات ،ويكون لمموظفين

نسبة خصم عمى األسعار.

 التجارة اإل لكتركنية النقالة): M-commerce (MC
يعتبر ىذا النوع األحدث في تطبيقات التجارة اإللكترونية وخصوصاً في السنوات األخيرة،

مثل :استخدام الياتف الجوال في عمميات اإلعبلن والترويج عن السمع والخدمات ،أو متابعة أسواق
المال عن طريق الرسائل النصية القصيرة المسماة ( )SMSوذلك عن طريق ربط الياتف الجوال

بشبكة اإلنترنت ،فعن طريق الجوال يستطيع المستيمكون القيام بالعديد من المعامبلت مثل :المتاجرة
باألسيم ،ومقارنات األسعار ،وأداء أعمال الصرافة وحجز تذاكر السفر.

 التجارة اإل لكتركنية غير الربحية :Non- business E-commerce

يندرج تحت ىذا التصنيف ،كل أنواع التطبيقات لمتجارة اإللكترونية التي لم تذكر في السابق

وتكون في إطار المنشآت غير الربحية ،والجمعيات الخيرية والدينية ،والمنظمات االجتماعية ،وبعض

المؤسسات الحكومية التي تقدم الخدمات بدون مقابل مادي ،وأيضاً تحميل البرمجيات والموسيقى
المجانية من المواقع وأي شيء نحصل عميو مجاناً من المنتجات اإللكترونية ال يعتبر من التجارة

اإللكترونية.

- 37 -

 2_3_1خصائص التجارة اإل لكتركنية:
تختمف صفات وخصائص التجارة اإللكترونية عن التجارة التقميدية ،وخصوصاً في آليات تنفيذىا

وطبيعتيا ،ووسائل تسوية أثمان المنتجات ،وىذا االختبلف ،سببو أن التجارة اإللكترونية تعتمد كمياً
عمى التكنولوجيا المتطورة؛ وتتطمب بيئة تشريعية خاصة ،مما جعميا تتميز بعدد من الخصائص ،وىي

كالتالي:

()1

 التطكر كالنمك السريع لمتجارة اإل لكتركنية:

من صفات التجارة اإللكترونية التطور والنمو السريع ،وذلك بسبب ارتباطيا بالتكنولوجيا
واإلنترنت فيما في تطور دائم ومستمر ،مما جعل التجارة اإللكترونية تواكب ىذا التطور فكمما حدث
تطور في اإلنترنت أو االتصاالت انعكس ذلك إيجابياً عمى التجارة اإللكترونية ،وتشير اإلحصاءات أن
عدد مستخدمي اإلنترنت حتى مارس 6300وصل إلى 6مميار و 95مميون مستخدم.

()6

وىذا يؤدي

إلى زيادة استخدام اإلنترنت في المعامبلت التجارية ،وىو إحدى المؤشرات عمى سرعة تطور التجارة

اإللكترونية.

()3

 السرعة في إنجاز معامالت التجارة اإل لكتركنية:

إن المعامبلت الجارية في ظل التجارة اإللكترونية يتم إنجازىا بسرعة عالية باستخدام الوسائل

التكنولوجية الحديثة قياساً بالتجارة التقميدية ،حيث يستطيع الفرد شراء كتاباً ،ودفع ثمنو والحصول
عميو ،وىو جالس في المنزل بأسرع وقت وأقل تكمفة ،وأسرع من النزول لمشارع وقيامو بشراء الكتاب

من إحدى المكتبات.

 عالمية التجارة اإل لكتركنية:
تحدث فعاليات التجارة اإللكترونية في غالباً عبر اإلنترنت ،التي تتميز بعدم وجود حدود مكانية

أو جغرافية ليا ،فإنشاء موقع لبيع منتجات شركة ما عمى اإلنترنت ،يعطي الفرصة ليذه الشركة

الوصول إلى األسواق في جميع أنحاء العالم ،عمى العكس في حالة التجارة التقميدية ،حيث ال يمكن

الوصول لؤلسواق العالمية بسيولة ،وتكون عاجزة عن عبور الحدود الدولية ،إال عن طريق إجراءات

جمركية خاصة بكل دولة ،وتسيل تطبيقات التجارة اإللكترونية عمى الشركات بإنجاز معامبلتيا من أي
مكان عبر موقعيا عمى شبكة اإلنترنت ،ويستطيع المستيمكون التسوق وىم في المنازل من خبلل

الكمبيوتر الشخصي المتصل باإلنترنت ،وشراء السمع والخدمات من أي مكان في العالم.
 عدـ استخداـ المستندات الكرقية في التجارة اإل لكتركنية:

( ) 0السيد عبد الخالق ،التجارة اإللكترونية والعولمة ،مرجع سابق ص .38

( ) 6موقع احصائيات االنترنت العالمية ،بتاريخ www.internetworldstats.com. ،6300/9/03
( ) 3السيد عبد الخالق ،التجارة اإللكترونية والعولمة ،مرجع سابق ص .38

( ) 4اب ارىيم العيسوي ،التجارة اإللكترونية ،المكتبة األكاديمية لمنشر ،ط ،0القاىرة ،6333 ،ص .30
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()4

في التجارة اإللكترونية يمكن إتمام صفقة تجارية كاممة بدءاً من اإلعبلن عن السمعة ثم التفاوض

عمى الشراء حتى دفع ثمن السمعة واستبلميا إلكترونياً ،مثل :بيع الكتب ،والموسيقى والمعمومات،

وتذاكر السفر ،وىنا تظير مشكبلت جديدة تتعمق في إثبات التعامبلت والعقود ،واثبات صحة

التوقيعات والحفاظ عمى حقوق الممكية.

()0

 عدـ كجكد عالقة مباشرة بيف طرفي العممية التجارية:
يمكن أن تتم العممية التجارية عبر اإلنترنت بين بائع ومشتري ليس بينيما عبلقة ،وال يعرفان

بعضيما البعض ،فااللتقاء يكون عبر شبكة اإلنترنت فقط ،وبالرغم من أن ىذا النموذج ليس جديداً،
حيث شيدت التجارة استخدام وسائل االتصال مثل :الياتف ،والفاكس ،والمراسبلت التجارية بجميع

أنواعيا ،إال أن اإلنترنت يمتاز بوجود درجة عالية من التفاعل بغض النظر عن وجود طرفي التفاعل
في الوقت نفسو عمى الشبكة.

 الفردية كالتكجو نحك المستيمؾ:
يمكن في التجارة اإللكترونية توجيو التسويق نحو أشخاص محددين فالتجار يمكنيم ،تحديد اتجاه
عروضيم التسويقية إلى األشخاص حسب اىتماماتيم الشخصية ،فاستخدام التمفزيون يمكن لممشاىد

تحديد القناة التي يرغب مشاىدتيا ولكن ال يستطيع تغير المحتوى ،وفي المواقع اإللكترونية يستطيع
المستخدم تحديد المحتوى الذي يريد أن يطمع عميو سواء كان اقتصادي ،أو تجاري أو أخبار سياسة

أو فنية ،ويقوم المستخدم بالضغط عمى وصمة المحتوى لمذىاب إلييا بدون إجباره عمى مشاىدة جميع

محتوى الموقع ،وبذلك يمكن توجيو اعبلنات السمع نحو األشخاص الذين يبحثون عنيا.

()6

 3_3_1الفكائد العامة لمتجارة اإل لكتركنية:
التجارة اإللكترونية توفر العديد من الفوائد ،سواء كانت ىذه الفوائد لممستيمك ،أو الشركات ،أو
االقتصاد القومي والتي نذكر منيا التالي عمى سبيل المثال ال الحصر:

()3

( ) 0ابراىيم العيسوي ،التجارة اإللكترونية ،مرجع سابق ص .36
( ) 6محمد الطائي ،التجارة اإللكترونية :المستقبل الواعد لؤلجيال القادمة ،مرجع سابق ص .66
( ) 3مراجع مختمفة:
-

عبد الفتاح مراد ،التجارة اإللكترونية والبيع والشراء عمى شبكة االنترنت ،الناشر المؤلف ،مصر ،6335،ص .44-43

-

سعيد غالب ياسين ،بشير عباس العبلق،التجارة اإللكترونية ،مرجع سابق ،ص.006

-

محمد أبو زلطة ،زياد القاضي ،مدخل إلى التجارة اإللكترونية ،مرجع سابق ،ص.75
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أ _ تخفيض تكاليؼ الشركات:
إن استخدام مواقع اإلنترنت لترويج السمع والخدمات وبيعيا ،يعمل عمى خفض تكاليف الشركات

اإلدارية ،فيذه المواقع ال تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين لمقيام باألنشطة اإلدارية الموجودة في
محبلت البيع العادية أو استخدام عدد من الموزعين لمترويج لمسمعة ،وال تتطمب صيانة مكتبة
وتجييزات مرتفعة الثمن ،وكل ذلك يصب في مصمحة الشركة وتخفيض تكاليفيا.
ب _ تكسيع نطاؽ السكؽ:

إن االعتماد عمى اإلنترنت في التسويق وبيع المنتجات يؤدي إلى توسيع بقعة السوق والوصول
إلى قطاعات السوق الصغيرة المنتشرة جغرافياً ،فاستخدام اإلنترنت جعل الشركات تبيع منتجاتيا

لممستيمكين في أسواق العالم ،وبذلك تحقق الشركات أرباحاً من زيادة المبيعات في األسواق الخارجية.
ج _ تكفير الكقت كالجيد:

المواقع اإللكترونية لبيع السمع والخدمات تقدم الخدمة لمزبائن عمى مدار 64ساعة في اليوم بدون

توقف ،وال تقفل أبوابيا في اإلجازات أو المناسبات مثل المحبلت العادية ،وتتم عممية البيع بسرعة
عالية ،وأيضاً ال يحتاج الزبائن السفر أو االنتظار لمحصول عمى السمعة مما يوفر الوقت والجيد.
د _ تخفيض األسعار:

يوجد العديد من الشركات تقوم ببيع منتجاتيا عبر شبكة اإلنترنت بحمبلت وعروض خاصة،

بأسعار أقل من األسواق العادية ،وذلك لجذب الزبائن لمشراء من المواقع اإللكترونية ،وذلك يعمل عمى
زيادة مبيعات الشركة مستفيدة من انخفاض تكاليف استخدام المواقع اإللكترونية في البيع.
ق _ حرية االختيار الزبائف كالمستيمكيف:

التجارة اإللكترونية تعطي الزبائن الحرية الكاممة لبلختيار بين المنتجات ،فزيادة أعداد المحبلت

التجارية عبر اإلنترنت ،زودت الزبائن بالمعمومات الكاممة عن السمع والخدمات التي تبيعيا الشركات،
وبذلك يتيح فرصة لمزبائن لبلختيار بين ىذه السمع كل حسب ما يناسبو ،ألن المعمومات متوفرة عن

كل السمع وتتم عممية البيع بدون الضغوط التي يستخدميا البائعين عادةً.
ك _ التجارة اإل لكتركنية تكفر فرص عمؿ كتدعـ المشركعات الصغيرة:

تتيح التجارة اإللكترونية الفرصة لممشروعات الصغيرة والمتوسطة االتصال باألسواق العالمية لتسويق
منتجاتيا بأقل تكمفة ممكنة ،وبيعيا في خارج حدود الدولة مما يزيد فرص نجاح ىذه المشروعات،

وأيضاً تطبيقات التجارة اإللكترونية تتطمب معرفة في عمم الكمبيوتر وذلك يؤدي إلى زيادة توظيف

العاممين في ىذا المجال.
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 4_3_1عيكب التجارة اإل لكتركنية:
بالرغم من الخصائص والفوائد التي تتمتع بيا التجارة اإللكترونية إال أنيا ال تخمو من بعض العيوب

نذكر منيا (:)0

 بعض السمع ال تصمح لمتجارة اإللكترونية مثل األطعمة ألنيا سريعة التمف. -خوف البعض من التعامل مع تطبيقات التجارة اإللكترونية وعدم الثقة بيا.

 الخوف من سرقة المعمومات الخاصة بالشركات واألفراد ومحاولة اختراق المواقع. المشاكل التي تحدث عند تسوية المدفوعات اإللكترونية ،مثل :عدم الوفاء ،أو سرقة أرقامبطاقات االئتمان.

 صعوبة إثبات التعامبلت والعقود والتأكد من صحة التوقيعات ،وصعوبة الحفاظ عمى الممكيةالفكرية.

 صعوبة تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالتجارة اإللكترونية لطبيعتيا المتداخمة وخصوصاًتحديد ىوية المتعاممين بيا.

 عدم ممارسة عادة التسوق التقميدية التي يعتبرىا بعض الناس فرصة لمترويح والخروج من المنزلوتغيير نمط الحياة الروتيني في المنزل.
يستخمص الباحث مما سبق وبالرغم من ىذه العيوب ،إال أن التجارة اإللكترونية انتشرت

انتشار واسع وكبير في وقت قياسي ،ألنيا في تطور دائم ،وتطورىا ىذا زاد اىتمام الشركات
بيا بشكل كبير؛ لما ليا من مميزات وفوائد عمى مستوى المستيمكين أو الشركات أو المستوى

القومي ،فالمختصين في ىذا المجال وخصوصاً مبرمجي الكمبيوتر الذين يصممون المواقع
يبذلون جيداً مضاعفاً لمتغمب عمى ىذه العيوب في المجال التقني ،فسرقة المعمومات واختراق

المواقع ،ليس سيبلً كما كان سابقاً ،ألنو تم تطوير نظام تشفير وحماية البيانات ،وأما تسوية

المدفوعات المالية ،تم تطوير نظام وتوفير حمول ليا عن طريق إنشاء البنوك اإللكترونية
والمواقع المتخصصة في المدفوعات المالية اإللكترونية ،وأيضاً تم تطوير المواقع لتكون أكثر
تفاعل مع روادىا ومتصفحييا وذلك عن طريق استخدام برمجيات الوسائط المتعددة مثل

الفيديو الصوت والصور ،التي جعمت المواقع أكثر جاذبية لمزبائن؛ وزيادة جودة الخدمات
المقدمة ليم بشكل مشوق بعيداً عن الممل من تصفح الموقع.
( ) 0مرجعين مختمفين:
 طارق عبد العال حماد ،التجارة اإللكترونية:المفاىيم_ التجارب _التحديات األبعاد التكنولوجية والمالية والتسويقية والقانونية ،الدار الجامعيةلمنشر ،القاىرة 6335 ،ص.33
-Lawal a shakirat,(2010), electronic commerce in nigeria banking: case study of guaranty trust bank
ٓ http://www.ediaro.com/index.html.زٞكش ػِ ٠اُشاثوnigeria plc, university of ilorin ,p:25.

- 40 -

أما بخصوص التشريعات والقوانين ،فالعديد من الدول وضعت العديد من التشريعات والقوانين

الخاصة بالتجارة اإللكترونية ،وقامت بعض الدول بتطبيقيا ،قامت األمم المتحدة بإصدار القانون
الخاصة بالتجارة اإللكترونية " األونسيترال" عام 6336م ،وأيضاً يمكن التغمب عمى ىذه المشكمة
بتدريب القضاة والمحامين عمى كيفية التعامل مع القضايا الخاصة بالتجارة اإللكترونية.

لذلمك يمكن التغمب عمى ىذه العيوب بمزيد من الدراسات واألبحاث التي تعمل عمى تطوير التجارة

اإللكترونية ،واالستفادة من مزاياىا وفوائدىا في حياتنا؛ ألنيا مستقبل التجارة.
كفي الختاـ يتخمص الباحث مما سبؽ التالي:

 _0إن التطور التكنولوجي وتطور عالم االتصاالت واإلنترنت ىو السبب الرئيسي في تطور وانتشار
التجارة اإللكترونية؛ ألنو يمثل البنية التحتية ليا.

 _6التجارة اإللكترونية تندرج تحت ما يسمى باالقتصاد الرقمي ،ويوجد العديد من عمميات التجارة

تكون مشتركة بين التجارة التقميدية والتجارة اإللكترونية ،وىذه العمميات تسمى بالتجارة اإللكترونية

الجزئية ،واذا تم إنجاز العممية التجارية بكامل مراحميا بالوسائل اإللكترونية تسمى تجارة إلكترونية
بحتة(كاممة).

تخدمت في البداية في تبادل
اس
َ
 _3التجارة اإللكترونية كانت نشأتيا في أواخر القرن الماضي ،و ُ
البيانات إلكترونياً ،ومن ثم تطورت حتى أصبحت تستخدم في عمميات البيع والشراء واتمام الصفقات
التجارية بكل مراحميا .ولمتجارة اإللكترونية عدة تصنيفات يتم التفريق بينيا حسب طبيعة المتعاممين
بيا ،عندما يبيع أو يشتري مستيمك من مستيمك آخر تسمى ذلك  C2Cواذا قام قطاع األعمال ببيع
منتجاتو لممستيمكين يسمى ذلك  B2Cأي من قطاع األعمال لممستيمك وأيضاً تعامل الحكومة مع

قطاع األعمال وبيع منتجاتيا ليم يسمى .G2B

 _4تتميز التجارة اإللكترونية بعدد من الخصائص فإنيا تتميز بالتطور والنمو السريع ،لما حققتو من

انتشار واسع؛ وعن طريقيا يمكن الوصول إلى األسواق العالمية ،وتوسيع نطاق السوق ،وىناك بعض
العيوب التي ترتبط بالتجارة اإللكترونية ،مثل :عدم مبلءمة بعض السمع ليا ،وخصوصاً سريعة التمف،
وخوف البعض من التعامل بيا ،لكن يمكن التغمب عمى ىذه العيوب بمزيد من الدراسات واألبحاث

إليجاد الحمول ليا.

 _5يجب توفر عدد من العوامل إلنجاح التجارة اإللكترونية مثل :البنية التحية اإللكترونية والبيئة

القانونية والكادر البشري الذي ينفذىا.

لذلك يجب االىتمام بالتجارة اإللكترونية؛ لما تحقق من فوائد لجميع القطاعات االقتصادية بما فييا

االقتصاد القومي ،فيي تساعد عمى نمو المبيعات ،وخفض التكاليف ،ووصول الشركات الكبيرة
والصغيرة عمى ٍ
حد سواء إلى األسواق العالمية بسيولة ويسر.
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الفصؿ الثاني
كاقع التجارة اإل لكتركنية في العالـ كالكطف العربي كفمسطيف
المبحث األكؿ :كاقع التجػػػػػػػارة اإل لكتركنية في العالـ كالكطػػػػػػف
العربػػػػي

المبحث الثاني :كاقع التجػػػػػػػارة اإل لكتركنية في فمسطيف
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مقدمة:
يختمف واقع التجارة اإللكترونية من دولة ألخرى وذلك حسب ظروف كل دولة ،فنجد أن حجم

التجارة اإللكترونية في الدول المتقدمة كبير جداً .وتتقدم ىذه الدول الواليات المتحدة األمريكية بمستوى
الحجم ومعدالت النمو ،ويمييا دول االتحاد األوروبي ،وباقي دول العالم بنسب متفاوتة .لكن واقعيا في

الدول العربية يدل عمى تأخرىا ،وتدني حجميا بالنسبة لممستوى العالمي ،سواء باألرقام أو بمعدالت

النمو ،فأعداد مستخدمي اإلنترنت في الدول العربية أقل من الدول األجنبية ،والثقة بمعامبلت التجارة
اإللكترونية أكبر في الدول المتقدمة ،وبعض الدول األجنبية أقرت قانون التجارة اإللكترونية ،في وقت

مبكر قبل كثير من الدول العربية ،وقامت بعض الدول العربية بمحاوالت لمواكبة التطورات التكنولوجية

العالمية ،والركوب في سفينة التطور إال أنيا واجيت العديد من التحديات عممت عمى إبطاء نموىا،
مثل :التحديات التكنولوجية وضعف البنى التحتية لقطاع االتصاالت ،وعدم اكتمال التشريعات
والقوانين في الدول العربية وتدني متوسط الدخل في أغمب الدول العربية ،لكن بعض الدول تحاول
الوصول إلى مستويات متقدمة من التكنولوجيا وىذه الجيد يتركز في دول الخميج ،وباإلضافة إلى أن

التجارة اإللكترونية ال تمارس بشكل كامل في الدول العربية ،وأغمب المواقع اإللكترونية لئلعبلنات.

تقدم المؤشرات التكنولوجية صورة عن التجارة اإللكترونية وتوضح واقعيا ،وتستخدم ىذه

المؤشرات لقياس حجميا ،وىذه المؤشرات مثل مستخدمي اإلنترنت واليواتف المحمولة ،والتي تنتمي

لقطاع االتصاالت الذي عانى التيميش لسنوات طويمة من االحتبلل ،مما أعاق تقدمو بشكل طبيعي،

ولكنو تطور خبلل السنوات األخيرة ،وكان لو دور كبير في االقتصاد ،وأصبح قطاع االتصاالت

وتكنولوجيا المعمومات من األنشطة االقتصادية المساىمة بشكل فعمي في الناتج المحمي اإلجمالي

الفمسطيني ،لكن ىذا التطور لم ينعكس عمى التجارة اإللكترونية بشكل كبير ،كذلك إن استخدام

الوسائل اإللكترونية في المعامبلت التجارية وحجم التجارة اإللكترونية في فمسطين في أدنى

المستويات ،وأن أغمب المواقع اإللكترونية التجارية الفمسطينية تمارس التجارة اإللكترونية بشكل جزئي
وبسيط ،فيي تستخدم لئلعبلنات فقط.

ويتكون الفصل من مبحثين :المبحث األول :يتناول واقع التجارة اإللكترونية في العالم والوطن العربي،

والمبحث الثاني :يتناول واقع التج ـ ـ ــارة اإللكترونية في فمسطين.
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المبحث األكؿ
كاقع التجارة اإل لكتركنية في العالـ كالكطف العربي
تنمو التجارة اإللكترونية العالمية بسرعة كبيرة فاقت كافة التوقعات من قبل المؤسسات
اإلحصائية ،فالتطور التكنولوجي الذي شيده العالم في القرن الحادي والعشرين من ثورة االتصاالت

والمعمومات ،وزيادة استخدام اإلنترنت في المعامبلت التجارية ،وتطور الوسائل اإللكترونية األخرى،
كان لو دور كبير في تطور حجم التجارة اإللكترونية ،وكان النصيب األكبر ليذا التطور في حجميا

كبير في مجال التكنولوجيا ،وتشير التقديرات الصادرة
يتركز في الدول المتقدمة ،والتي قطعت شوطاً اً

عن جيات مختمفة حول حجم التجارة اإللكترونية ،إلى تقديرات متباينة في بعض األوقات ،وذلك

لصعوبة قياس حجميا ،بسبب تداخل مجاالتيا واستخداماتيا ،أما بشأن الدول العربية فإن بعض الدول
قامت بتطوير تجارتيا اإللكترونية وخاصة دول الخميج ،ولكن واجيت بعض التحديات التي صعبت

انتشارىا ،وبخصوص التجارة اإللكترونية في فمسطين فمازالت في ميدىا.
 1_1_2أساليب قياس حجـ التجارة اإللكتركنية:

يمثل حجم التجارة اإللكترونية تحدي لصانعي السياسات االقتصادية ،عمى مستوى الدول؛ ألنو

من الصعب قياس حجميا ،وذلك لعدة أسباب منيا :زيادة أعداد المؤسسات والشركات التي تستخدم
اإلنترنت والوسائل اإللكترونية في معامبلتيا التجارية ،وأيضاً تنوع السمع والخدمات التي تدخل في
مجال التجارة اإللكترونية ،والعديد من العوامل األخرى التي تصعب ميمة قياس حجميا ،كما أن قياس

حجم التجارة اإللكترونية يتطمب الدقة ،ولمتغمب عمى مشكمة قياسيا من المفيد النظر إلى بعض

المؤشرات التي ترتبط بيا ،ومنيا:
أ _

المؤشرات المباشرة:

تتعمق ىذه المؤشرات بقيمة ما يعقد من صفقات تجارية إلكترونية بين األفراد أو الشركات،
واإلحصاءات الصادرة عن الجيات الرسمية مثل :الجياز المركزي الفمسطيني ،ولكن ىذه البيانات

ليست بالسيمة؛ لعدم إمكانية إحصاء تعامبلت الشركات التجارية أ والتعامل بين األفراد عمى شبكة
اإلنترنت ،وال يوجد آلية معينة لقياس حجميا بشكل دقيق.

()0

ب _ المؤشرات غير المباشرة

دور أساسياً
تساعد المؤشرات غير المباشرة عمى تقدير وتنبؤ حجم التجارة اإللكترونية ،ألن ليا اً

في قياميا ونجاحيا ،ومن ىذه المؤشرات :أعداد مستخدمي اإلنترنت ،وأعداد الحواسيب والشركات التي

( ) 0محمد نفادي ،تحديات التجارة اإللكترونية العربية ،مجمة البحوث االدارية ،العدد ( ،)4أكتوبر  ،6337ص .05
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تستخدم الوسائل التكنولوجية في معامبلتيا اليومية ،ومعرفة االستعداد اإللكتروني في المجتمع ،ومعرفة

عدد األسر التي تتوفر ليا خدمة اإلنترنت.

()0

 2_1_2التجارة اإل لكتركنية حكؿ العالـ:

شيد العالم في السنوات األخيرة تطو اًر كبي اًر في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،وانتشار

كبير في أعداد مستخدميو ،مما ترتب عمى ذلك نمو وتطور حجم التجارة
اً
شبكة اإلنترنت ،ونمواً

اإللكترونية ،في جميع أنحاء العالم ،ومن المؤشرات عمى التجارة اإللكترونية أعداد مستخدمي
اإلنترنت ،والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول رقم ()0_6

جدول أعداد السكان ومستخدمي اإلنترنت في العالم عام ( ،6300بالمميون شخص)
عدد السكان 2011

مستخدمي اإلنترنت
2000

مستخدمي اإلنترنت
2011

النسبة
من
السكان

معدل النمو
2011-2000

أفريقيا

0,337,564,358

4,504,433

008,639,663

%00,4

%6,567,4

آسيا

3,879,743,877

004,334,333

966,369,554

%63,8

%7,6,9

806,466,346

035,396,393

476,603,935

%58,3

%353,0

606,658,843

3,684,833

68,553,666

%30,7

%0,987

347,394,873

038,396,833

376,366,333

%78,3

%050,7

597,683,065

08,368,909

605,939,433

%36,6

%0,337,4

35,466,955

7,663,483

60,693,833

%63,0

079,4

6,933,355,054

363,985,496

6,395,336,335

%33,6

%483,4

مناطق العالم

أكركبا
الشرؽ
األكسط
أمريكا
الشمالية
أمريكا

الالتينية/الكاريبي

أكقيانكسيا/أستراليا

المجمكع
العالمي

source: www.internetworldstats.com, 17/11/2.11

تقدر أعداد مستخدمي اإلنترنت في الشرق األوسط 3,3مميون شخص وذلك عام 6333
ووصل إلى  68,5مميون عام  ،6300وىذا يدل عمى تطور كبير وخصوصاً في التكنولوجيا وقطاع

االتصاالت ،لكن ىذا الرقم ال يمثل سوى  % 30من نسبة عدد السكان ،وىي نسبة قميمة مقارنة مع

الدول المتقدمة ،بسبب بعض المعيقات التي واجيت تقدم التجارة اإللكترونية في العالم العربي مثل :قمة

( ) 0فريد كورتل ،التجارة اإللكترونية في الوطن العربي واقع سيبقى أم موجة ستنتيي ،الممتقى العممي الدولي الرابع حول:عصرنة نظام الدفع في
البنوك الجزائرية واشكالية اعتماد التجارة اإللكترونية في الجزائر ـ عرض تجارب دولية ـ ،في الفترة  ،6300/6/67-66جامعة خميس
مميانة،الجزائر ،متوفر عمى الرابط التالي.www.iefpedia.com/arab/?p=29133 :
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الخبرة في مجال التكنولوجي ،وضعف مستوى الدخل ،وعدم وجود معامبلت مصرفية إلكترونية تتوافق

مع التجارة اإللكترونية ،ذلك يتضح في المبحث الثاني ،ويتبين من الجدول السابق أن أعداد مستخدمي
اإلنترنت في أمريكا تطور من  0,8مميون مستخدم سنة  ،6333إلى  676مميون مستخدم عام
 ،6300وىنا ال نريد إعادة كتابة األرقام الموجودة في الجدول مرة أخرى ،لكن لمتدليل عمى أنو كمما

كانت البنية التحتية متوفرة ذلك يعكس التطور التكنولوجي القائم في ىذه الدول ،وبالتالي يعمل ذلك
عمى زيادة نشاط التجارة اإللكترونية ،وال تزال عدد كبير من البمدان النامية ،تعاني من الفجوة
التكنولوجية بينيا وبين الدول المتقدمة؛ وذلك بسبب عقبات تتعمق أساساً بسوء تطور وسائل

االتصاالت ،أو ارتفاع نسبة األمية التكنولوجية ،أو تدني دخل المواطن في ىذه الدول والذي يقل عن
متوسط الدخل في الدول المتقدمة .والشكل التالي يوضح نسبة استخدام السكان لئلنترنت حسب مناطق

بناء عمى بيانات الجدول السابق (:)0_6
العالمً ،
شكل رقم ()0_6

شكل يوضح نسبة استخدام السكان لئلنترنت حسب مناطق العالم
78.30

60.10

58.30

36.20

31.70

23.80
11.40

أسترالٌا

الشرق األوسط

أفرٌقٌا

أمرٌكا الجنوبٌة

أمرٌكا الشمالٌة

أوروبا

أسٌا

source: www.internetworldstats.com/stats.htm , 17/11/2011

يتضح من الشكل السابق أن أكثر نسبة من مستخدمي اإلنترنت موجودة في أمريكا والتي تمثل

 %78,3من نسبة السكان ،وىذا يؤدي إلى زيادة استخدام التجارة اإللكترونية ،ونسبة سكان أروبا تمثل

 ،%58الشرق األوسط تمثل  ،%30,73وعند مقارنة الدول العربية منفردة ،لوجدنا أن النسبة أقل

بكثير من الدول المتقدمة ،فالبيانات واضحة وال نريد تكرار لمبيانات ولكن لتوضيح أنو ما زال الشرق

األوسط يمثل نسبة صغيرة جداً في عدد مستخدمين اإلنترنت عالمياً ،والذي ىو أساسي في التجارة

اإللكترونية وانو كمما زاد أعداد مستخدمين أثر ذلك بشكل إيجابي عمى حجم التجارة اإللكترونية ،وأن
النسبة الضئيمة في الشرق األوسط تعكس ما ىو حجم التجارة اإللكترونية في العالم العربي.
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 1_2_1_2تطكر حجـ التجارة اإل لكتركنية:
يعتبر حجم استخدام اإلنترنت من المؤشرات الميمة ،التي تدل عمى انتشار التجارة

اإللكترونية ،حيث تعتمد مراكز البحث والدراسات عمى ىذه المؤشرات لتقدير حجم التجارة اإللكترونية
ومعدل نموىا ،ولقد تطور حجم التجارة اإللكترونية بشكل فاق كل توقعات الشركات المتخصصة في
الدراسات والتحميل االقتصادي ،ووفقاً لئلحصاءات الصادرة عن شركة مجموعة االعبلم لمبحوث

) )active media researchعام  0999فقد أوضحت أن حجم التجارة اإللكترونية عام 0996
وصل إلى  6,9مميار دوالر والذي تطور إلى  377مميار دوالر عام  6333ووصل عام  ،6336إلى

 0634مميار دوالر ،وىذا التطور الكبير الذي حصل خبلل  6سنوات من عام  0996حتى عام
()0

 6336وبمعدل نمو .%46

يوجد تقديرات حول حجم التجارة اإللكترونية في العالم ،ىذه التقديرات صادرة عن مؤسسات

دولية متخصصة في الدراسات واألبحاث ،وتقديرات أخرى صادرة عن صحف ومجبلت ،وقام الباحث
خبلل مدة إعداد الرسالة بالبحث عن بيانات حول التجارة اإللكترونية في العالم في جميع مكتبات غزة،
ومواقع اإلنترنت ،وتم االتصال بأحد المتخصصين في التجارة اإللكترونية في مصر ،وسألو عن

معمومات عن حجم التجارة اإللكترونية في العالم ،ولم يجد أكثر من ىذه البيانات ،وألن الرسالة ال

تتحدث عن التجارة اإللكترونية في العالم ،وانما في فمسطين ،اكتفى الباحث بيذه البيانات من أجل
توضيح تطور حجم التجارة اإللكترونية ،ومن مؤشرات زيادة ونمو حجم التجارة اإللكترونية ،ىو زيادة

وانتشار اإلنترنت في األعوام العشر األخيرة عمى مستوى العالم ،كمأ أن زيادة مستخدمي اإلنترنت كما

موضح في جدول رقم ( )0_6أثر عمى حجم التجارة اإللكترونية ،ويمكن توضيح حجم ىذا التطور من
خبلل تقديرات األمم المتحدة ومؤسسة ( ،)Forrester researchوشركة البيانات الدولية ) ،(IDCفقد
بمغ حجم التجارة اإللكترونية عام  06,837مميار دوالر في عام  ،6336ويمكن توضيح تطور حجم

التجارة اإللكترونية عمى مستوى العالم بالجدول التالي (:)6_6

( ) 0ثٌٞػ ًشٔ٣خًٞ ،اػ ص٤ٛخ .ؽجٌخ االٗزشٗذ  ٝاُزغبسح اإلٌُزش٤ٗٝخ (ٓلب ْ٤ٛأعبع٤خ) ،أُِزو ٠اُؼِٔ ٢اُذ ٢ُٝاُشاثغ ؽ :ٍٞػقشٗخ ٗظبّ
اُذكغ ك ٢اُج٘ٞى اُغضائش٣خ ٝاؽٌبُ٤خ اػزٔبد اُزغبسح اإلٌُزش٤ٗٝخ ك ٢اُغضائش ـ ػشك رغبسة د٤ُٝخ ـ ،ك ٢اُلزشح  ،3122/3/32-37عبٓؼخ
خٔ٤ظ ِٓ٤بٗخ ،اُغضائشٓ ،زٞكش ػِ ٠اُشاثو اُزبُ.www.iefpedia.com/arab/?p=29133 :٢
** ٓٝإعغخ )  ) Forrester researchأُزخققخ ك ٢ػَٔ اُذساعبد  ٝروذ ْ٣االعزؾبساد ُِؾشًبد كٓ ٢غبٍ اُزٌُ٘ٞٞع٤بٝ ،رؼَٔ ك٢
أٓش٤ٌ٣ب.
** ٝؽشًخ اُج٤بٗبد اُذ٤ُٝخ ( International Data Corporation(IDCأُزخققخ ك ٢اُخذٓبد االعزؾبس٣خٝ ،أؽذاس أعٞام رٌُ٘ٞٞع٤ب
أُؼِٓٞبد ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤بٝ ،االرقبالد اُغٌِ٤خ ٝاُالعٌِ٤خ ،ومقرىا أمريكيا.
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جدول رقم ()6_6
جدكؿ تطكر حجـ التجارة اإل لكتركنية عمى مستكل العالـ حسب مصادر مختمفة  2556-2555بالمميار دكالر

2555

المصدر

*** Forrester
354,9

**IDC

2551

2556 2555 2554 2553 2552

*

06,837 9,643 6,630 3,878 6,693

،605,3

*

*

*

* 4,633

 )Source: E-economece and development report /2003/ UNCTAD/SDTE/ECB/2 (SUM منار محسن ،التجارة اإللكترونية :متطمباتيا واستراتيجية تنميتيا مع االشارة لمصر ،مجمة النيضة ،كمية االقتصادجامعة القاىرة ،المجمد ()6العدد ( ،)6أبريل  ،6335ص .9

 * -بيانات غير متوفرة.

 2_2_1_2تكزيع تجارة التجزئة عبر اإلنترنت عالميان:

يتم تداول العديد من السمع والخدمات بالتجارة اإللكترونية ،ومن أكثر المنتجات المتداولة ىي

سمع الخدمات اإللكترونية مثل :كتب ،وأقراص الفيديو الرقمية ،أو األقراص المدمجة(الميزر)

واإللكترونيات ،وأيضاً المبلبس والمشروبات واألدوية وغيرىا ،وىناك المبليين من مختمف السمع

االستيبلكية المعروضة لمبيع المباشر عبر اإلنترنت ،ومن الممكن تصنيف المنتجات تحت  6عناوين
رئيسية ىي كما يمي:

جدول رقم ()3_6

جدول يوضح توزيع نسبة المنتجات من التجارة اإللكترونية العالمية من عام 6338-6334
المنتج

النسبة

اإللكترونيات

%64,6

المبلبس

%05,8

منتجات منزلية

%04,6

أغذية ومشروبات

%06,8

منتجات تجميل وصيدلة %6,6
%3

أخرى

source: m.n. ehsan1 and a.k.m. mahabubuzzaman2 , world volumes in online-fashion-retailing and
main players, j. innov. dev. strategy 5(1),p:1.(april 2.11). www.ggfagro.com.24/11/2.11.

ويمثل قطاع اإللكترونيات  %64,6من حجم مبيعات التجزئة في التجارة اإللكترونية العالمية،

ويمو قطاع المبلبس الذي يمثل  ،%05,8والمنتجات المنزلية  ،%04,6كما ىو موضح في الجدول

السابق.
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 3_2_1_2كاقع التجارة اإل لكتركنية في بعض دكؿ العالـ:
يتركز حجم التجارة اإللكترونية في العالم بين الشركات بنسبة تتراوح ما بين  %83إلى ،%93

وتستحوذ الواليات المتحدة األمريكية عمى النصيب األكبر من التجارة اإللكترونية ،فتصل إلى أكثر
من ،%73يمييا دول أوروبا ،واليابان والصين حيث تتوافر البنية األساسية لتكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت ،وارتفاع مستويات التعميم والدخل والقدرة الشرائية لؤلفراد.

()0

وبسبب عدم القدرة عمى

إحصاء بيانات دول العالم ،سيم اختيار بعض الدول ونتعرف عمى واقع التجارة اإللكترونية فييا ،ومن
ىذه الدول أمريكا والصين والوطن العربي.

أكالن :التجارة اإل لكتركنية في الكاليات المتحدة األمريكية:

تعد الواليات المتحدة األمريكية ذات مركز تجاري واقتصادي عالمي قوي ،ودائماً يبحث

االقتصاديون بيا عمى طرق جديدة لمتجارة تواكب العصر ،وتنفيذ نماذج إبداعية لموصول لؤلسواق
العالمية والسيطرة عمى االقتصاد العالمي ،وقد أدى ذلك لظيور التجارة اإللكترونية كنموذج جديد

مختمف عن التجارة التقميدية في أمريكيا ،والتي تطورت بيا أسرع من دول العالم؛ لما تممكو من بنية
تحية في مجال االتصاالت والمعمومات ،ودعم حكومي لممبادرات الجديدة ،وانتشار خدمات اإلنترنت
والثقافة االستيبلكية السائدة في المجتمع األمريكي ،باإلضافة إلى العديد من المزايا الذي يتمتع بيا

االقتصاد األمريكي ،ويمكن توضيح حجم التجارة اإللكترونية في أمريكيا من خبلل جدول التالي:
جدول رقم ()4_6

حجم التجارة اإللكترونية في أمريكا من سنة  6333حتى سنة 6303
السنة

حجم التجارة اإللكترونية بالمميار دوالر

6333

67,5

6330

34,4

6336

44,9

3333

57,6

6334

73,3

6335

96,0

6336

003,9

6337

036,7

6338

046,0

6339

043,3

6303

076

source: Silviu Vlad Mirescu, The Premises and the Evolution of Electronic Commerce, JOUNAL Knowledge Management, economics
and information technology, posted on 15 December 2.1., www.scientificpapers.org.

( ) 0محمد نفادي ،تحديات التجارة اإللكترونية العربية،مرجع سابق ،ص.06
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يتضح من الجدول السابق أن معدل نمو التجارة اإللكترونية تأثر بعد األزمة العالمية ،إال أنو

عاد مرة أخرى من جديد ،حيث لم يكن ىذا التأثر كبير ،وحافظ عمى اتجاه الصعود بوتيرة أقل من
السابق ،وتفوق عمى التجارة التقميدية ،وذلك العتماده عمى شبكة اإلنترنت التي ساعدت عمى زيادة
()0

النشاط التجاري اإللكتروني ،حيث بمغ حجم التجارة اإللكترونية  043مميار دوالر عام .6339

وواصمت أمريكا سيادة العالم في مجال التجارة اإللكترونية والتي تمثل  %83من التجارة

اإللكترونية في العالم؛ وذلك لما تممكو من مقومات اقتصادية وبنية تحتية تكنولوجية ،ودعم حكومي

لمتجارة اإللكترونية ،واعتبارىا اقتصاد المستقبل ،ونذكر ىنا بعض العوامل التي ساعدت عمى نجاح

التجارة اإللكترونية في أمريكا:

()2

أ_ عكامؿ نجاح التجارة اإل لكتركنية في أمريكا:
 -ارتفاع الناتج اإلجمالي ومستوى دخل األفراد.

 يمثل عدد مستخدمي اإلنترنت والحاسوب نسبة كبيرة من عدد سكان أمريكا. قوة توافر البنية التحتية لبلتصاالت وجاىزيتيا. -توفر خدمة اإلنترنت لغالبية أفراد المجتمع.

 اعتماد الشركات عمى اإلنترنت والوسائل التكنولوجيا الحديثة في عمميا. -الدعم الحكومي ،والتركيز عمى اإلنترنت في التعميم.

 -االستخدام الكبير والواسع من أفراد المجتمع األمريكي لبطاقات االئتمان.

ووفق مؤشر رضا المستيمكين األمريكيين عن القطاعات االقتصادية المختمفة ،الصادر بتاريخ

،6303/6/06عن مؤسسة)،)acsiفإن التجارة اإللكترونية تتمتع برضا أفراد المجتمع ،بنسبة %75,6
عام  ،6333وارتفع ىذا المعدل إلى  %83,8عام  ،6333وثم تراجع مرة أخرى إلى % 78,6عام
 ،6334وارتفع مرة أخرى ليصل إلى  % 80,4عام .6339

()3

تعتبر ىذه النتائج طبيعية ،تحدث بعد فترات الركود االقتصادي ،ومن المبلحظ أن رضا

المستيمكين في أمريكا عن التجارة اإللكترونية ،يزداد يوماً بعد يوم ،لما توفره لممستيمكين كتوفير الوقت

والجيد ،ومزايا لمشركات كتخفيض تكاليف اإلنتاج ،والعديد من المزايا المختمفة ،وذلك يؤدي إلى زيادة

النشاط التجاري اإللكترونية وزيادة حجم التجارة اإللكترونية.

)1) The Premises and the Evolution of Electronic Commerce, Former OP.
)2( sean t. mcgann, king and lyytinen , globalization of e-commerce: growth and impacts in the united

states of america, sprouts, 2(2), p: 61. www.sprouts.case.edu/2002/020205.pdf.
)3( Larry Freed, American Customer Satisfaction Index Annual E-Commerce Report ,February 16, 2010,
www.ForeSeeResults.com.
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ثانيان :التجارة اإل لكتركنية في أكركبا:

تشيد التجارة اإللكترونية في أوروبا نمواً كبي اًر في جميع المستويات في أنجاء أوروبا ،عمى
مستوى المتعاممين بيا ،أو معدل نمو حجميا الذي يزيد عاماً بعد ٍ
عام ،أو تطور أنواعيا ،وذلك لما
يتمتع بو السكان من ثقافة تكنولوجية عالية ،ناىيك عن توافر البنية التحية لبلتصاالت وتكنولوجيا

المعمومات وسرعة اإلنترنت الفائقة ،وأدى ذلك لزيادة تطور حجم التجارة اإللكترونية في أوروبا.

وقد قام االتحاد األوربي بوضع مجموعة من التشريعات والقوانين التي تنظم عمل التجارة

اإللكترونية ،تتضمن االعتراف بالعقود اإللكترونية التي تتم عبر اإلنترنت ،حيث قام االتحاد األوربي
بيذه الخطوة عمى غرار قانون األمم المتحدة الخاص بالتجارة اإللكترونية المسمى (األونسيترال)

الصادر عام  0996والذي تم تطويره عام  ،6330وسوف يتم التطرق إليو بشكل مفصل في الفصل
الرابع عند التحدث عن المتطمبات القانونية لمتجارة اإللكترونية.

وركز االتحاد األوربي عمى قطاع التكنولوجيا واالتصاالت ،ووضع السياسات التي تشجع ىذا

القطاع ،وحث القطاع الخاص عمى التركيز عمى صناعة البرمجيات واإلنترنت ،وخمق جو من التنافس

بين الشركات التي تقدم خدمات االتصاالت ،حيث وصل عدد مستخدمي اإلنترنت ما يقارب533

مميون مستخدم عام  ،)0(.6300وقد ازدادت أعداد األوربيين الذين قاموا بالتسوق عبر اإلنترنت بشكل

كبير ،ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة اإللكترونية في أوربا مع نياية عام  6300إلى  663مميار
يورو(.)6

ثالثان :التجارة اإل لكتركنية في الصيف:

تعتبر الصين من الدول ذات النمو السريع في االقتصاد والتجارة ،وقد ظيرت كقوة اقتصادية

كبرى في العالم ،وأدى ىذا النمو االقتصادي السريع لمصين لتحسين مستويات معيشة الصينيين وساعد
مئات المبليين من الناس لمخروج من الفقر ،والصين أكبر دولة مصدرة لمبضائع ،وثاني أكبر مستورد

لمبضائع ،وثاني أكبر متمق لبلستثمار األجنبي المباشر ،وتممك أكبر احتياطيات من النقد األجنبي.

ويقدر عدد سكانيا ب  0,3مميار نسمة ،وىذا الوضع االقتصادي الجيد وعدد السكان الكبير

في الصين ،أدى إلى زيادة في أعداد مستخدمي اإلنترنت ،والذي وصل إلى  457مميون مستخدم،

 %46يدخمون إلى اإلنترنت عبر أجيزة حاسوب ،وثمثيم يدخل لو عن طريق الياتف الجوال ،وأن عدد

المواقع اإللكترونية المسجمة في الصين يقدر  0,90مميون موقع حتى نياية عام  ،6303وىذا العدد
أقل من مثيمو بالنسبة لعام  ،6339وسبب التراجع الرقابة الحكومية عمى المواقع اإللكترونية ،وجعميا

(1( http://www.internetworldstats.com/stats4.htm. ,2/11/2011.
)2( www.forrester.com/rb/research , 25/11/2011.
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()0

أكثر أماناً ،كما عدد المتسوقين عبر اإلنترنت وصل إلى  060مميون شخص عام .6303

وقد قامت الحكومة الصينية اعتماد الخطة الثانية عشر لتطوير التجارة اإللكترونية .وذلك من

عام  6303-6336وذلك لبلرتقاء بمستوى التجارة اإللكترونية وزيادة استخداميا في المجاالت

المختمفة ،ورفع قدرات المؤسسات والشركات لمدخول إلى عالم التجارة اإللكترونية ،وطرحت الخطة

نقطتين ىامتين ،األولى تعميم وتطبيق التجارة اإللكترونية وتحسين كفاءة االقتصاد القومي ،والثانية
()6

تطوير صناعة تطبيقات التجارة اإللكترونية لتشكل نقطة ميمة في التنمية االقتصادية.

لقد ازدادت عائدات التجارة اإللكترونية بنسبة  %66عام  6303وكانت صفقات الشراء عمى

اإلنترنت 6,0تريميون يوان ،وبمغت صفقات التجارة اإللكترونية لممؤسسات الصينية الكبيرة والمتوسطة
الحجم  0,0تريميون يوان ،وصفقات الشراء عمى الشبكات األخرى  600,8مميار يوان ،وبذلك حقق
نمو وصل إلى  4,5تريميون يوان ( 680,86مميار دوالر امريكي).

()3

رابعان :التجارة اإل لكتركنية في الكطف العربي:

تقوم بعض الدول العربية بمحاوالت لمحاق بالمستجدات ومواكبة التطورات العالمية في مجال

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،وذلك من خبلل تطوير بنيتيا التحتية اإللكترونية واالقتصادية،

حيث بدأت ىذه الدول باالعتماد عمى الوسائل اإللكترونية في أعماليا ،ما يسمى باألعمال اإللكترونية،

والتجارة اإللكترونية ،بيدف دعم اقتصادىا وتنشيط األسواق المحمية ،لكنيا واجيت صعوبات عديدة
من أىميا الفجوة الرقمية التي خمقتيا ثورة المعمومات وخصوصاً في الدول المتقدمة.

يرتبط انتشار التجارة اإللكترونية بشكل أساسي باإلنترنت ووسائل االتصال األخرى ،وبالتالي

انتشار اليواتف الثابتة والمحمولة واستخدام أجيزة الحاسوب في المنازل والشركات ومؤسسات الحكومة،

كل ذلك يعمل عمى زيادة أعداد مستخدمين اإلنترنت في الوطن العربي ،مما يسيل عممية تبادل السمع

والخدمات إلكترونياً ،ويمكن توضيح أعداد مستخدمي اإلنترنت في الوطن العربي من خبلل الجدول

()6_6التالي:

( ) 0انظر %66 :زيادة في عائدات التجارة اإللكترونية في الصين عام  ،6303صحيفة دار الخميج االلكترونية ،6300/0/63 ،متوفر عمى
الرابط. www.alkhaleej.ae:

( ) 6انطر :تطوير التجارة االلكترونية فى الصين ،موقع صحيفة الشعب اليومية أونبلين في  ،6337/7/60متوفر عمى الرابط:
http://arabic.people.com.cn/31659/6200225.html

( ) 3انظر :صفقات الشراء عمى شبكات التجارة االلكترونية تشيد زيادة مضطردة في الصين ،موقع شبكة الصين اإلخبارية ،شبكة الصين
 ،6303/9/06متوفر عمى الرابطwww.arabic.china.org.cn/business/txt/2010-09/12/content_20914512.htm:
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جدول رقم ()6_6

أعداد السكان ومستخدمي اإلنترنت في الوطن العربي عام 6300
عدد السكان 3122

مستخدمً اإلنترنت
3111

مستخدمً اإلنترنت
3122

نسبة المستخدمٌن من
السكان%

األردن

7061803,2

23,0411

2048,0511

٪4106

اإلمارات العربية المتحدة

602580775

,460111

406660211

٪7401

البحرين

203250,16

510111

7450114

٪6,02

تونس

2107340287

2110111

408670485

%47.4

الجزائر

450445044,

610111

50,110111

%24.5

جزر القمر

,450784

20611

4,05,3

%50,

جيبوتي

,6,01,5

20511

720431

8,1 %

السودان

56015,0613

410111

503110111

%404

سوريا

33062,0,61

410111

505740111

٪2408

الصومال

404360751

311

2170111

%202

العراق

41044406,3

230611

204140,71

٪504

العربية السعودية

3702420,14

3110111

2205110111

٪5407

عمان

4013,0464

410111

20,520815

٪6,06

فلسطين

503360,21

غٌر متوفر

2062303,4

%44

8580127

410111

6740811

٪7706

الكويت

306460738

2610111

202110111

٪5305

لبنان

502540212

4110111

2047,0331

٪44

ليبيا

7064,0471

210111

4420881

%604

مصر

8301,40747

5610111

3207420,,7

%3705

المغرب

4204780472

2110111

2607670243

%5401

موريتانيا

403820745

60111

2110444

%402

اليمن

3502440543

260111

307140748

٪2108

المجموع

46704,20285

306230411

8402170132

55306410216

البلد

قطر

source: www.internetworldstats.com/stats.htm , 25/11/2.11
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إن مستخدمي اإلنترنت من العوامل الميمة في نجاح التجارة اإللكترونية ،ويؤثرون عمى

انتشارىا ،كما ىو واضح في الجدول السابق أن دول الخميج تمثل أعمى نسبة استخدام لئلنترنت بين
الدول العربية وخصوصاً السعودية واإلمارات ،حيث قامت ىذه الدول بتطوير بنيتيا التكنولوجية ويمكن
تقسيم الدول العربية إلى ثبلث مجموعات حسب البنية التكنولوجية والتجارة اإللكترونية:

()0

المجموعة األولى :اإلمارات ،الكويت ،البحرين ،وىذه من الدول ذات التطور السريع

المجموعة الثانية :السعودية ،مصر ،األردن ،لبنان ،وىذه دول صاعدة

المجموعة الثالثة :المغرب ،الجزائر ،عمان ،سوريا ،وىذه دول عمى طريق النمو.
ويصنف الباحث فمسطين في ىذا المجال ،ومن خبلل اطبلعو فترة إعداد الدراسة ،أن فمسطين

مازال أماميا الكثير ،لتصل إلى درجات متقدمة في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،بالرغم
من التطور الذي شيده ىذا القطاع الحيوي ،وخاصة في تطوير شبكة االتصاالت الياتف الثابت

والجوال ،وتطور شبكة اإلنترنت ،لكنو يحتاج إلى المزيد من التطور ،ألن فمسطين مازالت دولة ليست
منتجة لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،وانما مستيمكة تشتري ىذه التكنولوجيا من الخارج ،ىذا
باإلضافة إلى بعض المعيقات التي تواجو ىذا القطاع ،مثل انعدام السيادة عمى الموارد المحمية ،بسبب

االحتبلل االسرائيمي؛ وعدم االستقرار األمني والسياسي ،وضعف التشريعات والقوانين في ىذا المجال.

يختمف واقع التجارة اإللكترونية في الوطن العربي عن باقي دول العالم؛ بسبب الفجوة الرقمية،

فقد بمغ حجم صادرات الدول العربية من التقانة العالمية  ،%6في حين بمغت صادرات الدول

المتقدمة،%36ودول شرق أسيا  ،%69ودول أمريكا البلتينية  %6وذلك حسب تقرير البنك الدولي
عام  ،6338إال أن بعض الدول العربية ليا تجارب في مجال التجارة اإللكترونية ،لكينا لم ترق

لتجارب الدول المتقدمة ،كما أن أغمب المواقع اإللكترونية التجارية العربية ىي لئلعبلن فقط ،وال يتم
فييا إنجاز الصفقة التجارية كاممة ،وان أكثر المتعاممين بالتجارة اإللكترونية من العرب تتركز

مشترياتيم في شراء البرامج وأجيزة الحاسوب وتقدر ،%73والباقي يتوزع بين كتب وىدايا ،وأن %83
من ىذه المشتريات تتم عبر مواقع غير عربية ،وأن حجم التجارة اإللكترونية في منطقة الخميج وصل

إلى  033مميار دوالر عام .6303

()6

وحيث ال يتسع المجال لمحديث عن جميع الدول العربية سيتم فقط ذكر إحصائيات ومعمومات عن

التجارة اإللكترونية في بعض الدول العربية عمى سبيل المثال فقط.

( ) 0كمال أبو عمشة ،لتجارة الكترونية العربية...اآلفاق والتحديات ،مركز أسبار لمدراسات والبحوث واإلعبلم ،السعودية 6300،متوفر عمى
الرابطwww.asbar.com/ar/contents.aspx?c=923.

( ) 6حفيف فوزية ،حفيفي صميحة ،التجارة اإللكترونية في الوطن العربي واقع سيبقى أم موجة ستنتيي ،الممتقى العممي الدولي الرابع

حول :عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية واشكالية اعتماد التجارة اإللكترونية في الجزائر ـ عرض تجارب دولية ـ ،في الفترة -66
 ،6300/6/67جامعة خميس مميانة،الجزائر ،متوفر عمى الرابط التالي.www.iefpedia.com/arab/?p=29133 :
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أ _ اإلمارات:
تعتبر اإلمارات من الدول العربية األولى في استخدام التجارة اإللكترونية عمى مستوى الدول

العربية ،وأيضاً في تقديم خدمات اإلنترنت السريع ،واستخدام اإلنترنت وخاصة استخدام مواقع
التواصل االجتماعي ،ومن أسباب تطور التجارة اإللكترونية في اإلمارات :توفر البنية التحتية لقطاع
االتصاالت واإلنترنت ،وارتفاع مستوى الدخل لممواطنين ،وانتشار استخدام بطاقات االئتمان بشكل

كبير ،وتوفر كادر بشري متخصص ،وتوفر نظام مصرفي متطور ،فاحتمت المرتبة األولى بين الدول
العربية في التجارة اإللكترونية بنسبة وصمت إلى  %65تمييا المممكة العربية السعودية بنسبة %06
()0

ثم األردن بنسبة  %3,4ثم لبنان بنسبة .%0,6

وفي مجال القانون والتشريعات الخاصة بالتجارة اإللكترونية تعتبر اإلمارات من أولى الدول

العربية التي أصدرت قوانين تنظم عمل التجارة اإللكترونية ،كان األول قانون رقم ( )6عام ،6336

ومنذ البداية كان االىتمام الواضح من الحكومة اإلماراتية بالتجارة اإللكترونية ،ليس عمى صعيد

كبير ،وتوجيت نحو
اً
القانون وانما في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات التي أولتيا اىتماماً
مجتمع المعمومات ،ووفرت البنية التحية التقنية ،وشجعت أسواق اإلنترنت واىتمت بالتعميم التكنولوجي
في المدارس والجامعات ،ويعتبر قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في اإلمارات من أكثر

القطاعات المتطورة عمى مستوى الوطن العربي ،حيث بمغت نسبة استخدام الياتف الجوال %099,3

لكل  033نسمة في شير 6300/6وبمغت نسبة مستخدمي اإلنترنت  63,5لكل  033نسمة ،ونسبة

خطوط الياتف الثابت  33,6لكل  033نسمة خبلل الشير نفسو ،ووصل عدد مستخدمي اإلنترنت

إلى أكثر من  3,5مميون مستخدم ،وحسب أحدث مسح قامت بو ىيئة تنظيم االتصاالت يوضح أن
نسبة انتشار اإلنترنت في المنازل وصمت إلى  %66بشكل عام  %83بين المواطنين ،و % 66من

المؤسسات قامت بعمميات بيع عبر اإلنترنت بينما قامت  %69بعمميات شراء عبر اإلنترنت ،واحتمت

الدولة المرتبة  64عالمياً في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لعام  ،6300كما أن
ىذا الترتيب من المتوقع أن يشيد تقدماً ويتغير خبلل تقرير عام  6306-6300في ظل االنتياء من
تغطية المناطق الواقعة داخل مدينة أبوظبي بشبكة األلياف الضوئية لتصبح أول عاصمة في العالم
مغطاة بالكامل بيذه الخدمة ومن المنتظر أن يكتمل تمديد ىذا المشروع في كافة أرجاء الدولة في

نياية عام  6300لتكون اإلمارات بذلك أول دولة مغطاة كمياً بشبكة األلياف الضوئية عمى مستوى

العالم.

()6

( ) 0موقع جريدة البيان اإلخباري ،مقال منشور بتاريخ  ،6300/00/65متوفر عمى الرابط التالي. www.albayan.ae:
( ) 6موقع جريدة البيان اإلخباري ،مقال منشور بتاريخ .6300/5/09

- 56 -

وبسبب توفر البيئة التقنية المناسبة الستخدام التجارة اإللكترونية ،وتوفر خدمات الدفع

اإللكتروني عمى مدار اليوم .كل ذلك أدى لتطور التجارة اإللكترونية ،وارتفعت قفزة كبيرة في السوق
اإلماراتي حيث بمغ حجميا  068مميار درىم عام  ،6303تشكل نسبة  %35من إجمالي حجم
()0

التجارة اإللكترونية في دول مجمس التعاون الخميجي.
ب _ السعكدية:

تتصدر السعودية الدول العربية من حيث نمو التجارة اإللكترونية خبلل العامين الماضيين؛
وذلك لعدة أشياء منيا :المبادرات والدعم الحكومي لقطاع التكنولوجيا واالتصاالت ،وتوفير البنية

التحية لمتجارة اإللكترونية ،واالنتشار الواسع الستخدام بطاقات االئتمان لدى السعوديين ،ودخول قطاع
السياحة والطيران العام لمتجارة اإللكترونية ،وانتشار األلعاب اإللكترونية التفاعمية الموجية نحو

الشباب ،وزيادة انتشار اإلنترنت وشركات االتصاالت ،وقد أعمنت إحدى شركات الشحن الدولي أنو تم

شحن منتجات بقيمة  383مميون دوالر من موقع أمازون اإللكتروني إلى السعودية ،وان حجم التجارة

اإللكترونية في السعودية أكبر من باقي الدول العربية.

()6

ويقدر أعداد مستخدمي اإلنترنت بـ07مميون شخص في الخميج03 ،مميون منيم في السعودٌة،

وبلغ حجم التجارة اإللكترونٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة  38ملٌار دوالر فً عام ،311,وارتفع
حجم التجارة اإللكترونٌة إلى 43ملٌار دوالر فً عام  ،3121مما ٌجعل السعودٌة فً المستوٌات
ً ()4
األولى إقلٌمٌا.
ج _ مصر:
كانت بدايات التجارة اإللكترونية في مصر عام  0993ونمت عام  0994باالفتتاح الرسمي
لممقر الرئيسي لمنظمة التجارة العالمية في مصر ،وساىم فتح المقر في توفير الكثير من

المعمومات عن الصفقات التجارية التي تتم في مصر والدول األخرى ،واستمر التوسع في نظام
التجارة اإللكترونية ،حتى صدر قانون التجارة اإللكترونية عام،6334ويعالج ىذا القانون موضوعات
التوقيع اإللكتروني والعقود اإللكترونية وتسويات معامبلت الضريبة عبر شبكة اإلنترنت.

()4

وقامت مصر بالتجاوب مع السوق العالمية في إطار النظام االقتصادي العالمي ،حيث

تعيدت عام0998بعدم وضع قيود أو معوقات عمى التجارة اإللكترونية مثل الضرائب أو الجمارك،
وتم إنشاء أسواق إلكترونية لمصناعات المصرية ،وتم تشكيل لجنة التكنولوجيا باتحاد الصناعات

( ) 0موقع العربي اليوم اإلخباري ،مقال منشور بتاريخ  6300/0/6متوفر عمى الرابط التالي.www.arabstoday.net :

( ) 6عبد الكريم ،وائمة ،خبراء يؤكدون نمو التجارة اإللكترونية  %333في الدول العربية ،الشرق األوسط السبـت  07ربيـع االول  0433ىـ 04
مارس  6339العدد  .00364متوفر عمى الرابطwww.aawsat.com :

( ) 3موقع و ازرة االتصاالت والتقنية السعودية ،6300 /0/66 ،تم الدخول بتاريخ .www.mcit.gov.sa/arabic ،6300/00/65
( ) 4موقع قوانين االنترنت العربية ،دراسات وأبحاث ،تم الدخول بتاريخ  6300/06/6متوفر عمى الرابط:
www.arab-elaw.com/similar.aspx?pid=3
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المصرية لرفع القدرة التنافسية لمسمع المصرية ،وجذب االستثمارات األجنبية ،وانشاء السوق
()0

اإللكترونية.

أصبحت التجارة اإللكترونية من الخيارات الميمة أمام االقتصاد المصري لمتغمب عمى العقبات

التي تواجو التجارة التقميدية ،إال أنيا ما زالت في بداياتيا في مصر ،بالرغم من أن عدد مستخدمي

اإلنترنت وصل إلى أكثر من  63,5مميون مستخدم حتى  ،6300/0بمعدل  %33من السكان ،وأن
نسبة األسر التي تستخدم اإلنترنت في البيت وصمت إلى  ،%36,76وأن عدد مشتركي الياتف الجوال
وصل إلى أكثر من  70,46مميون مشترك ،وأن عدد شركات تكنولوجيا المعمومات وصمت إلى

 3976شركة.

()6

يوجد أنواع مختمفة من التجارة اإللكترونية المنتشرة في مصر منيا :قطاع األعمال إلى

األعمال ،وآخر من قطاع األعمال إلى المستيمكين ،وعام 6333وصمت أعداد المواقع المصرية لـ
 653موقع إلكتروني متخصص في التجارة اإللكترونية ،منيا63موقع لو وجود قوي عمى اإلنترنت،
بفضل المبادرات من القطاع الحكومي والخاص ،مثل البوابة اإللكترونية لمتجارة اإللكترونية،

 souq.comوىو سوق إلكتروني متنوع عمى شبكة اإلنترنت ،والذي احتضن العديد من المشاريع

الصغيرة والمتوسطة؛ لتسويق منتجاتيم وىذا الموقع لو عدة فروع في الدول العربية منيا :اإلمارات،
والسعودية والكويت ،واألردن ،ومن المواقع اإللكترونية التي تسيل عمميات التجارة اإللكترونية موقع

 ،www.mymemall.comالذي تأسس من قبل مجموعة من رجال األعمال المصرين؛ ليساعد في
عمميات توصيل السمع لمزبائن ،وأيضا توفير خدمات الدفع اإللكترونية ،وتوفير األمن عند الشراء من

اإلنترنت.

()3

وتتداول تقارير اخبارية عام أن  %34من مستخدمين اإلنترنت قاموا بمعامبلت تجارية

إلكترونية عبر الشبكة ،و %58من الذين قاموا بمعامبلت تجارية إلكترونية ،تعامموا مع مواقع أجنبية
()4

وأن حجم اإلنفاق عمى التجارة اإللكترونية بمغ  6,0مميار دوالر عام .6339
د _ الممكة األردنية:

تعتبر االردن من الدول العربية التي تعاطت بجدية مع موضع التجارة اإللكترونية ،وأصدرت
أول قانون لمتجارة اإللكترونية في األردن عام ،6330وكانت الدولة الثانية عمى مستوى الدول
العربية التي تصدر قانون ينظم معامبلت التجارة اإللكترونية بعد تونس ،لكن واقع التجارة

اإللكترونية في األردن ال يختمف كثي اًر عن باقي الدول العربية من حيث الحجم.

( ) 0موقع ماىر لمتجارة االلكترونية ،بتاريخ  6300/06/6متوفر عمى الرابط.www.maher4ec.com/?p=66 :
(2) Ministry of Communications and Information Technology, ICT Indicators in Brief , February 2011, available:
www.mcit.gov.eg/Upcont/Documents/ICTinBriefFeb2011-E.pdf.
(3(Abd ul Rahman Fakhry, E-Commerce in Egypt, egypt directory site,28/8/2011, available: www.egyptbusiness.com,3/12/2011.
( ) 5اُجٞاثخ اُؼشث٤خ ألخجبس اُزو٘٤خ ،خجش ٓ٘ؾٞس ثزبس٣خ .www.aitnews.com ،3121/5/24
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وقامت و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات األردنية بإعداد استراتيجية وطنية لمتجارة

اإللكترونية لمفترة من 6338م 6306-تيدف إلى تحفيز المجتمع عمى تطوير القدرات التقنية
والتجارية في مجال التجارة اإللكترونية ،واعتماد مبادئيا في تبادل السمع والخدمات وتحقيق العديد

من المنافع التي تعود عمى المجتمع من استخدام التجارة اإللكترونية ،وتحتوي ىذه االستراتيجية

عمى رؤية واضحة لتطوير التجارة اإللكترونية ،وتحدد مجموعة من األىداف الرئيسية لتحقيق ىذه

الرؤية مثل استغبلل نقاط القوة والفرص في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،واطبلع

المستيمك وتوعيتو بمبادئ التجارة اإللكترونية ،وتعزيز أداء قطاع األعمال والتجارة الدولية باستخدام
()0

التجارة اإللكترونية.

دور ميماً في التجارة اإللكترونية ،حيث بمغ
ويمعب قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات اً

عدد مستخدمي اإلنترنت في األردن  0,7مميون مستخدم عام ،6300وكشف المسح الميداني الذي

نفذتو دائرة اإلحصاءات العامة بالتعاون مع و ازرة االتصاالت األردنية أن  %99من منشآت القطاع

العام لدييا خط ىاتف ثابت  %79لدييا خط جوال ،وأن جميع المنشآت لدييا جياز حاسوب،
أشارت إلى أن  %87من منشآت القطاع الخاص تستخدم جياز حاسوب ،وأن  %84تستخدم

لبلتصال باإلنترنت عن طريق النطاق العريض( )ADSLوأظيرت النتائج أن  %8,5من منشآت
القطاع العام استخدمت التجارة اإللكترونية ،مقابل  %06,6من منشآت القطاع الخاص استخدمت

التجارة اإللكترونية في أعماليا ،)6(.وقد تبين أن  %05من مستخدمي اإلنترنت قاموا بمعامبلت
تجارة إلكترونية ووفق دراسة مسحية قامت بيا مجموعة المرشدين العرب ،ووصل جحم التجارة

اإللكترونية إلى  096مميون دوالر عام  ،6303وشممت ىذه التجارة شراء المنتجات والدفع مقابل
الخدمات ودفع الفواتير عبر اإلنترنت.

()3

يتضح مما سبق أن التجارة اإللكترونية ،تتركز في الدول المتقدمة من العالم ،وخاصة في

أمريكيا ،بسبب المركز االقتصادي والتجاري ليا ،وتطور بنيتيا التكنولوجية ،وأيضاً انتشار التجارة
اإللكترونية في أوروبا بسبب توفر البنية التكنولوجية المبلءمة ،وتمتع سكانيا بثقافة الشراء عبر

اإلنترنت ،ومن الدول التي تطورت بيا التجارة اإللكترونية ،الصين ،وذلك بسبب التطور الكبير في
النمو االقتصادي بيا ،أيضاً دول الخميج العربي تتصدر باقي دول الوطن العربي في التجارة

اإللكترونية ،بسبب عدة عوامل منيا ارتفاع مستوى الدخل لؤلفراد ،وتوفر الموارد المالية ،وزيادة
أعداد مستخدمي اإلنترنت ،ووسائل االتصاالت الحديثة ،وأن بعض الدول العربية في مرحمة النمو،
مثل مصر والجزائر واألردن ،حيث أن ىذه الدول تحاول تطوير بنيتيا التكنولوجية.

( ) 0موقع و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات االردنية ،تم الدخول بتاريخ  6300/06/63متوفر عمى الرابط.www.moig.gov.jo :
( ) 6موقع جريدة الرأي ،مقال منشور بتاريخ  ،6300/00/63متوفر عمى الرابط.www.alrai.com/article/4354.html:

( ) 3موقع المرشدين العرب ،موقع مختص بالدراسات منشور بتاريخ ،6303/9/ ،متوفر عمى الرابط. www.arabadvisors.com:
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المبحث الثاني
كاقع التجارة اإل لكتركنية في فمسطيف
تعتبر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت من المؤشرات التي تصف تقدم المجتمع وتطوره ،فيي
دور ميماً
تستخدم في مجاالت الحياة المتعددة ،وىي البنية األساسية لقيام التجارة اإللكترونية ،وتمعب اً
في العممية التنموية ورفع المستوى العممي واالقتصادي ،وتستخدم مؤشرات التكنولوجيا في تقدير

ومعرفة حجم التجارة اإللكترونية ،لكونيا تستخدم الوسائل التكنولوجية في المعامبلت التجارية ،ومن

ىذه المؤشرات :خدمة اإلنترنت ،وعدد مستخدميو ،وعدد الحواسيب ،وكيفية استخداميا ،واالتصاالت

الياتفية والخموية (الجوال) والشركات التي تستخدم اإلنترنت في معامبلتيا ،باإلضافة لممواقع
اإللكترونية الخاصة بالتجارة اإللكترونية.
 1_2_2تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في فمسطيف:
 1_1_2_2الياتؼ الثابت:

سيطرت إسرائيل عمى قطاع االتصاالت الفمسطيني منذ عام  0967وحتى العام  0997وىو

عام تسمم السمطة الفمسطينية قطاع االتصاالت ،وىذه الفترة السابقة الستبلم السمطة الفمسطينية لقطاع

االتصاالت عانى ىذا القطاع من التيميش واإلىمال من سمطات االحتبلل ،ولم يحدث بو تطور ألنو
قطاع ميم لمنمو االقتصادي واالحتبلل غير معني بيذا النمو ،أو أي تحسن يخدم الشعب الفمسطيني،

فكانت اليواتف الثابتة في قطاع غزة والضفة الغربية تمثل نسبة  %3,04لكل مائة من السكان،
مقابل %33في داخل (إسرائيل)عام ،0994وكانت مدة الحصول عمى خط ىاتف في األراضي
الفمسطينية تتراوح بين  05 -03سنة ،مع حظر استخدام وسائل اتصال أخرى مثل :الفاكس (.)0

استمر ىذا الوضع في األراضي الفمسطينية عمى حالو ،من اإلىمال وتدني مستوى الخدمات،

حتى إنشاء شركة االتصاالت الفمسطينية ،وحصوليا عمى ترخيص العمل في األراضي الفمسطينية،
وتولت شركة االتصاالت الفمسطينية المسئولية عن قطاع االتصاالت فقامت بتوسيع الشبكة واعادة
البنية التحتية لقطاع االتصاالت ،وخاصة شبكة الياتف الثابت وتوسعت شبكة اليواتف الثابتة وازدادت

أعداد المشتركين ،وازدادت أعداد األسر التي لدييا اشتراك خط ىاتفي ،وارتفعت نسبة األسر المستفيدة
من خدمة الياتف الثابت  %09,6عام  0997إلى نسبة  47,5عام  ،6339حيث زاد الطمب عمى
خطوط الياتف الثابت في السنوات األخيرة النخفاض تكمفة رسوم تركيب الخط الياتفي وأصبح في

( ) 0الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني ( )6339احصاءات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في األراضي الفمسطينية ،تقارير الوضع
الراىن ،رقم ( )8رام اهلل ،فمسطين ،ص .34
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متناول الجميع ،وأيضاً ارتفعت نسبة استخدام الخط الياتفي في االتصال بخدمة اإلنترنت ،حيث ارتفع
عدد الخطوط من  83,380خط عام 0996

()0

إلى أن أصبح عدد خطوط الياتف الثابت

 348,733خط في عام  .)6( 6339والشكل التالي يوضح ىذا التطور.
شكل ()6-6

شكل أعداد المشتركين في خدمة الياتف الثابت في فمسطين عام (6303-6333باأللف خط).
400,000
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300,000
250,000
200,000
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100,000
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 272,21 255,21 241,89 243,49 271,45 337,02 321,99 348,70 354,80 368,20 360,40عدد الخطوط

المصدر :موقع اإلحصاء الفمسطيني ،مؤشرات النقل واالتصاالت الفمسطينية www.pcbs.gov.ps

 2_1_2_2الياتؼ الجكاؿ:

كان الياتف الجوال نادر االنتشار في األراضي الفمسطينية فترة االحتبلل االسرائيمي ولم

يحصل عميو إال القميل ،ولكن بعد قدوم السمطة الفمسطينية ،واستبلميا قطاع االتصاالت ،تم تطوير
البنية التحتية لشبكة االتصاالت الخاصة بالياتف الثابت والجوال ،وفي عام  0999تم تشغيل شركة
االتصاالت الخميوية " جوال " وحصمت عمى تصريح العمل بنظام (Global System for )GSM

 ،Mobile Communicationsوتعني النظام العالمي لبلتصال المتحرك (الجوال) ،وتستخدم
موجات السمكية وترسميا إلى أقرب محطة تقوية ،ثم تقوم ىذه الموجات بدورىا بإرسال المكالمة إلى

محطة تحويل اليواتف الخموية ،وشبكة االتصال ىذه متوافقة المواصفات في جميع بمدان العالم،
وقامت شركة جوال بإنشاء شبكة لتقديم خدمة االتصال عبر الياتف الجوال ،وفي عام  6333تم
تطوير الشبكة وفق خطة موضوعة من شركة جوال وتحسين جودة االتصاالت ،ولكن االحتبلل

االسرائيمي كالعادة وضع العراقيل أما تطوير ىذه الشبكة ،ولم يسمح لمشركات الفمسطينية باستعمال

( ) 0تقرير االحصاء الفمسطيني عن الوضع الراىن ،رقم( ،6337 )8مرجع سابق ،ص .34

( ) 6الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً ( )6300فمسطين في أرقام  ،6303رام اهلل ،فمسطين ،ص .58
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التردد الكامل الخاص بفمسطين ،لكن رغم العراقيل اإلسرائيمية تم تطوير الشبكة ووصل عدد المشتركين

في عام  6334إلى  436,668مشترك بنسبة  %00,8لكل مائة من السكان ،موزعين حسب

االشتراك ،منيم بنظام الدفع المسبق " الكرت" واآلخر بنظام االشتراك الشيري " الفاتورة " (.)0

تقدم شركة جوال العديد من الخدمات منيا االتصال الخموي ،والرسائل القصيرة)،)SMS

وخدمة االتصال باإلنترنت عبر الجوال ،والعديد من الخدمات األخرى ،وتقوم شركة جوال باستخدام
الرسائل القصيرة لئلعبلن عن منتجاتيا ،واإلعبلن عن منتجات الشركات األخرى ،والبنوك ،وذلك

يعتبر جزء من التجارة اإللكترونية.

تطور في شبكتيا ،كبناء العديد من أبراج االتصال ،وتحسين
شيدت شبكة االتصاالت جوال
اً

االتصاالت وازدادت أعداد المشتركين حتى وصمت إلى 0833333عام  ،)6( 6339وتجاوزت أعداد

المشتركين المميوني مشترك في عام  6303وفق إعبلن شركة جوال.

تعد شركة الوطنية لبلتصاالت الخميوية ثاني مشغل يحصل عمى الترخيص لبناء شبكة لبلتصال عبر

الياتف الجوال في األراضي الفمسطينية ،وكان ذلك عام  6335وانطمقت بالعمل بشكل فعمي عام
 6338وذلك بسب اعاقات االحتبلل االسرائيمي ،ولم تتوفر لي معمومات عن عدد مشتركييا وىي تقدم
نفس الخدمات التي تقدميا شركة جوال ،ويمكن توضيح عدد المشتركين في خدمة الجوال في فمسطين

عن طريق الجدول التالي:

جدول رقم ()7-6

أعداد المشتركين في خدمة الياتف الجوال من عام 6303-6336
اٌغٕح
اٌّشرشووْ*

2002
251,602

2003
264,091

2004
436,628

2005
567,584

2006
821,800

2007
1,021,481

2008
1,314,406

2009
1,800,000

2010
2,603,582

المصدر :موقع اإلحصاء الفمسطيني ،مؤشرات النقل واالتصاالت الفمسطينية www.pcbs.gov.ps

*من سنة  6336حتى  6336أعداد المشتركين باآلالف ،وبعد ذلك حتى  6303بالمميون مشترك.

ووفق ما جاء في تقرير المسح التكنولوجي  6300/00الصادر عن مركز اإلحصاء الفمسطيني ،ذكر

أن  %95من األسر الفمسطينية لدييا ىاتف جوال عام  6300بواقع  %95,0في الضفة الغربية

و % 94,7في غزة ، )3(.وىذا من المؤشرات الميمة ،التي تخدم التجارة اإللكترونية ،ألنو كمما زاد

استخدام وسائل االتصاالت الحديثة بين أفراد المجتمع انعكس ذلك إيجابياً عمى التجارة اإللكترونية.

( ) 0الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني ( )6337احصاءات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في األراضي الفمسطينية ،رقم ( ،)8تقارير
الوضع الراىن ،رام اهلل ،فمسطين ،ص .35

( ) 6الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً ( )6300فمسطين في أرقام  ،6303رام اهلل ،فمسطين ،ص .58
( ) 3موقع االحصاء الفمسطيني ،بتاريخ www.pcbs.gov.ps ،6330/06/0
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 3_1_2_2شبكة اإلنترنت:
تتكون شبكة اإلنترنت العالمية من عدة آالف من الشبكات ومبليين من أجيزة الحاسوب

المختمفة في العالم ،وىي وسيمة لمتواصل وتبادل المعمومات بين األفراد والمؤسسات والحكومات في
العالم ،وتعتبر وسيمة ميمة لنقل المعمومات لجميع أنحاء العالم بطريقة سيمة ومنخفضة التكمفة،
وأصبحت شبكة اإلنترنت إحدى ركائز النمو االقتصادي والتقدم االجتماعي ،فالخدمات التي يمكن

الحصول عمييا من اإلنترنت متعددة مثل :تصفح المواقع في مجاالت مختمفة ،والحصول عمى
معمومات ،والبريد اإللكتروني في المراسبلت بين المستخدمين والمحادثات الفورية ،والمعامبلت البنكية

والمالية ،واالتصال التمفوني والتمفزيوني ،والحصول عمى المراجع والكتب المختمفة واألبحاث وبرامج
الكمبيوتر والخدمات الترفييية باإلضافة لمتجارة اإللكترونية والعديد من الخدمات األخرى.

ويمكن الوصول إلى اإلنترنت بعدة طرق منيا االتصال عبر الياتف الثابت الموصول "بمودم"

كما كان في بداية االتصال باإلنترنت في فمسطين أو من خبلل االتصال العريض ما يسمى
( Asymmetric Digital Subscriber Line)ADSLأو من خبلل النفاذ الجزئي المسمى
( Bit Stream Access)BASالذي بدأ فعمياً عام  ،6303وبدأت خدمات االتصاالت تتحسن
وخصوصاً في السنوات األخيرة مع توفير خدمة االتصال العريض ( )ADSLعام  ،6335وىذه تقنية

لبلتصال المباشر باإلنترنت ،وفي 6303/03/0تم انطبلق خدمة اإلنترنت وفق نظام النفاذ الجزئي

لبلتصال باإلنترنت المسمى ( ،)0( )BASحيث تم تطبيقو في الضفة الغربية في البداية ،وفي شير

 6303/8طبق ىذا النظام في قطاع غزة ( ،)6وذلك أدي إلى تحسين جودة االتصال باإلنترنت
وتطورت تطبيقاتو المختمفة .ولم تتوفر إحصاءات دقيقة عن نسبة مستخدمي اإلنترنت في فمسطين؛

لحداثة خدمة اإلنترنت ،وعدد المشتركين في خدمة اإلنترنت عام  6334بمغ  39,305مشترك ،وعدد

شركات اإلنترنت  9شركات ومواقع اإلنترنت المسجمة  55موقعاً في األراضي الفمسطينية ،)3(.ووصل

نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت فوق سن العاشرة في المجتمع الفمسطيني إلى %36عام 6339

من عدد السكان عام ،)4(6339والجدول التالي( )8_6يوضح تطور أعداد مستخدمي اإلنترنت في

فمسطين من عام 6333حتى .6303

( ) 0موقع و ازرة االتصاالت الفمسطينية ،رام اهلل ،بتاريخ www.pmtit.ps 6303/03/7

( ) 6موقع و ازرة االتصاالت الفمسطينية ،غزة بتاريخ www.mtit.gov.ps 6300/8/67

( ) 3تقرير االحصاء الفمسطيني عن الوضع الراىن ،رقم( ،6337 )8مرجع سابق ،ص .35

( ) 4الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً ( )6300فمسطين في أرقام  ،6303مرجع سابق ،ص .43
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جدول ()8-6

جدول بنسبة مستخدمين اإلنترنت في فمسطين فوق سن العاشرة من عدد السكان
السنة

6335 6334 6333 6336 6330 6333

النسبة 0,0

0,84

3,03

4,03

4,43

6336

6337

6338

6339

6303

37,44 36,63 64,36 60,08 08,40 06,30

source: ITU World Telecommunication / ICT Indicators Database1 Figure

وأوضح تقرير المسح التكنولوجي  6300/00الصادر عن مركز اإلحصاء الفمسطيني أن

 %3936من السكان الذين ىم فوق سن العاشرة يستخدمون اإلنترنت ،وىذا يوضح الزيادة المستمرة
في أعداد المستخدمين عن السنوات السابقة ،وأن أكثر استخدام لئلنترنت لبلطبلع والمعرفة ،وقدر بـ
()0

 %85,7و %49,3لمتعميم و % 79,3لمتسمية والترفيو.
 4_1_2_2الحاسكب:

يستخدم الحاسوب في العديد من الميام كـ :العمميات الحسابية والمنطقية ،وفي حفظ وتخزين
البيانات ،واالتصال بين األفراد والشركات ،واالتصال باإلنترنت ،ويعتبر وسيمة ميمة وفاعمة لممعرفة،
فيو الطريق األساسي لموصول لئلنترنت ،والحصول عمى المعمومات المختمفة المتوفرة عمى الشبكة

العالمية ،واستخدام الحواسيب بين األفراد والمؤسسات يدل عمى مدى تطور الدول في مجال التكنولوجيا
واالتصاالت ،فكمما زادت أعداد الحواسيب المستخدمة من قبل األفراد زاد ذلك من معرفتيم

بالتكنولوجيا ،واذا كان قطاع االتصاالت متطور انعكس ذلك عمى أدائيم في الحياة ،ويستخدم
الحاسوب في شتى مجاالت الحياة المختمفة ،منيا :إجراء العمميات التجارية ،وال توجد تقديرات دقيقة
عن أعداد الحواسيب أو انتشارىا في المجتمع الفمسطيني ،لكن ىناك تقديرات حول انتشارىا ،فقد بمغت

أعداد الحواسيب  3,799جياز لكل مائة من السكان عام  ،0997وبعد التطورات التكنولوجيا في
قطاع االتصاالت في العالم انعكس عمى قطاع التكنولوجيا واالتصاالت الفمسطينية ،وبذلك شيدت

كبير في أعداد األسر التي تستخدم الحاسوب ألغراض مختمفة ،وكان ىنالك
السنوات األخيرة ارتفاعاً اً
نمواً متسارعا في نسبة األسر التي تممك أجيزة حاسوب .وقد ارتفعت النسبة من  % 03,8في العام
 6333إلى  % 49,6في العام  .6339وبين العامين  0997و ،6337تضاعف عدد الحواسيب

الممموكة من قبل األسر الفمسطينية بشكل كبير ،وفي الضفة الغربية ،تضاعف عددىا بحوالي 00,4
مرة خبلل العامين ،وبمغت  056,354حاسوب في العام  ،6337في حين ال تتوفر بيانات عن
أعدادىا في قطاع غزة في العام  ،)6( 6337والشكل ( )3-6التالي يوضح نسبة األسر الفمسطينية

التي تمتمك جياز حاسوب.
( ) 0موقع االحصاء الفمسطيني ،بتاريخ  ،6330/06/0مرجع سابق.

( ) 6الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً ( )6300فمسطين في أرقام  ،6303مرجع سابق ،ص .39
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شكل ()3-6

شكل يوضح نسبة األسر في فمسطين التي يتوفر لدييا جياز حاسوب وفق سنوات مختارة
60
49.2

50
41.1
40
32.8
30

26.4

النسبة

20
10.8
10
0
3114

*311,

3115

3117

3111

المصدر :فمسطين  -اهلل رام .مختمفة مسوح الفمسطيني ،لئلحصاء المركزي الجياز

* بيانات العام  2007تشمل الضفة الغربية فقط.

بمغت نسبة األسر في األراضي الفمسطينية التي تمتمك جياز حاسوب  %53,9عام ،6300

بواقع  %53,6في الضفة الغربية و %46,5في قطاع غزة ،كما أشارت نتائج المسح التكنولوجي
()0

الصادر من جياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني.

يساعد قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في دعم وتطوير التجارة اإللكترونية ،وىو

دليل عمى تطور المجتمع في شتى المجاالت ،ويمكن استخدام الوسائل التكنولوجية كمؤشرات بديمة

لتقدير حجم التجارة اإللكترونية ،ومعرفة واقعيا في فمسطين ،وذلك لصعوبة تقدير حجميا بشكل

مباشر ،وىذا ما واجيو الباحث عندما قام بالبحث والدراسة عن واقع التجارة اإللكترونية في فمسطين،
فمم يجد سوى بعض األرقام -غير الكافية -الصادرة عن الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني ،حول

التجارة اإللكترونية ،فاتجو الباحث إلى استخدام المؤشرات غير المباشرة المرتبطة بالتجارة اإللكترونية
مثل :عدد مستخدمين الياتف الثابت ،والجوال ،واإلنترنت ،وأعداد الحواسيب ،حيث أن استعراضيا

يعطينا ولو فكرة بسيطة عن واقع التجارة اإللكترونية ،فالياتف الثابت ىو الوسيمة األساسية لبلتصال

باإلنترنت ،ويستخدم الياتف في إتمام الصفقات التجارية ،واالتصال بين الزبائن والعمبلء وأيضاً
يستخدم في التواصل بين الشركات إلنياء المعامبلت التجارية بينيا.

( ) 0موقع االحصاء الفمسطيني ،بتاريخ  ،6330/06/0مرجع سابق.
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وبشأن الياتف الجوال فمو دور كبير في حياة االنسان ،وخصوصاً في الزمن السريع الذي

نعيشو ،ففي قطاع األعمال يمكن إنجاز العديد من االتفاقيات عبره ،سواء في الداخل أو الخارج،
ويستخدم أيضاً في الدخول لئلنترنت ،ومتابعة أخبار أسواق المال ،واالستثمارات بواسطة الرسائل

النصية ،ويستخدم في اإلعبلن عن منتجات الشركات المختمفة ،وعن طريق الجوال يمكن إتمام
عمميات البيع والشراء وتسديد الفواتير وحجز تذاكر الطيران ،ومن أحدث استخدامات الياتف الجوال

في عالم التجارة اإللكترونية ىي إتمام عمميات الدفع اإللكتروني ،حيث بدأت شركة googolوشركة

 pay palلخدمات الدفع اإللكتروني باستخدام الياتف الجوال في ىذه العمميات( .)0وان انتشار وازدياد
أعداد المشتركين في الياتف الجوال ومع تنوع الخدمات المقدمة من شركة جوال ،يمكن أن يساعد ذلك

في زيادة استخدام الياتف إلجراء العديد من عمميات التجارة اإللكترونية ولو بشكل جزئي ،كما أن

اإلنترنت والحواسيب من أىم ركائز التجارة اإللكترونية ،وانتشارىما بشكل كبير ،يساعد عمى زيادة
وتطور حجم التجارة اإللكترونية ،فيما مؤشران ميمان عمى استخدام األفراد لمتجارة اإللكترونية.
 2_2_2قطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات كمساىمتو في الناتج المحمي الفمسطيني:
أصبح قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات يحظى بأىمية كبيرة في معظم دول العالم ،لما

لو من دور في تطوير حياة األفراد والمجتمعات بشكل عام ،وتحسين األداء االقتصادي لمدول ،ويعتبر

ىذا القطاع من أكثر األنشطة االقتصادية نمواً وتطو اًر ،وزادت أىمية ىذا القطاع ،بسبب تداخمو في

جميع مجاالت الحياة؛ وخاصة في اإلنتاج ،العتماد معظم الصناعات عمى التكنولوجيا في اإلنتاج،
ولقد أثبت نتيجة بعض الدراسات أنو يوجد عبلقة ارتباط طردية بين االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات،

ونمو اإلنتاج ،)6(.حيث أن استخداميا في اإلنتاج يؤدي إلى زيادة اإلنتاج ،وبجودة عالية ،مما ينعكس
عمى األداء االقتصادي.

ويشير المسح االقتصادي الصادر عن اإلحصاء المركزي عام  ،6303الخاص بالمؤسسات

العاممة في القطاع الخاص واألىمي ،في مجال أنشطة االقتصاد الفمسطيني ،وأن نسبة العاممين في
قطاع االتصاالت والمعمومات بمغت  %0,5من عدد عمال ىذه المؤسسات ،وأن قيمة اإلنتاج لؤلنشطة
االقتصادية في ىذه المؤسسات بمغت  7,365مميون دوالر ،وأن عدد المؤسسات العاممة في مجال

االتصاالت والمعمومات بمغت  %8من إجمالي ىذه المؤسسات ،وأن القيمة المضافة ليذه المؤسسات

االقتصادية بمغ  4936مميون دوالر ،وكانت مساىمة قطاع االتصاالت والمعمومات ،%03,7 ،من
()3

إجمالي ىذه القيمة.

( ) 0البوابة العربية ألخبار التقنية ،خبر منشور بتاريخ www.aitnews.com/news/15182.html ،6300/7/9
( ) 6السيد عبد الخالق ،التجارة اإللكترونية والعولمة ،مرجع سابق ،ص.606
3

( ) الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني ( ،) 6300سمسمة المسوح االقتصادية - 6303 ،نتائج أساسية ،رام اهلل – فمسطين ،ص.08-04
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ونذكر ىنا أن ىذا القطاع الميم ىو البنية األساسية لمتجارة اإللكترونية ،بل وأكثر من ذلك ،فيو

السبب الرئيسي لقياميا؛ وبدونو ال يمكن القيام بعمميات التجارة اإللكترونية ،لذلك كان ال بد من
استعرض مساىمة ىذا القطاع الميم في الناتج المحمي الفمسطيني.
ا

 1_3_2_2الناتج المحمي اإلجمالي ):Gross Domestic Product (GDP
تعبر المؤشرات االقتصادية عن وضع اقتصاديات الدول ،وىذه المؤشرات احصائيات

اقتصادية ،مستمدة من بيانات الناتج المحمي أو الدخل القومي أو التضخم ،أو غيرىا من المؤشرات.
حيث أنو يتم نشرىا من قبل الجيات الحكومية لبلستفادة منيا ،والميتمين والباحثين ،وأن ىذه المؤشرات
تعتبر المرآة التي تعكس حالة االقتصاد لدولة ما.

الناتج المحمي اإلجمالي ىو مقياس تجميعي لمقيم المضافة أو المتولدة من العممية اإلنتاجية،

لعوامل اإلنتاج ،والذي يتم خبلل فترة زمنية محددة ،وبشكل يشبو اإلنتاج والقيمة المضافة يمكن أن

يختمف تقييم الناتج المحمي اإلجمالي ،إذا أخذنا في االعتبار الضرائب واإلعانات ،وغالباً يتم تقدير

الناتج المحمي اإلجمالي بأسعار السوق ،أو أسعار المنتجين أو األسعار األساسية.

()0

ويمكن توضيح التطورات الحاصمة في الناتج المحمي الفمسطيني ،من عام  ،6334حتى عام

 6303من خبلل الجدول التالي:

جدول رقم()9-6

جدول يوضح قيم الناتج المحمي اإلجمالي في األراضي الفمسطينية لمفترة  ،6303 -6334باألسعار
الثابتة باعتماد سنة  6334كسنة أساس.

المؤشر

السنة

الناتج المحمي اإلجمالي
المميون دوالر

معد النمو %

6334

6335

6336

6337

6338

6339

6303

5,768 5,640 4,878 4,554 4,366 4,559 4,098
6

8,5

5,6-

5,4

7,0

7,4

9,3

المصدر :سمطة النقد الفمسطينية( )6300التقرير السنوي ،6303دائرة األبحاث والسياسات ،رام اهلل ،فمسطين.

تطور ونمواً ،في السنوات األخيرة ،والبيانات في الجدول
يتضح أن االقتصاد الفمسطيني شيد
اً

السابق تدل عمى ذلك ،حيث واصل االقتصاد الفمسطيني النمو ،وحقق معدل نمو  %9,3عام ،6303
وىذا النمو أعمى مقارنة بعام  6339والذي حقق معدل نمو %7,4؛ وذلك نتيجة لتحسن في النشاط

االقتصادي في األراضي الفمسطينية ،وقيام الحكومة الفمسطينية بالعمل عمى بناء مؤسسات الدولة،

( ) 0الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني،)6303 (،الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة (  ،)6337،6338رام اهلل ،فمسطين ،ص .33
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وتعزيز سمطة القانون وتحسين أداء القطاع العام ،وتفعيل دور القطاع الخاص ،والتقميل من االعتماد
عمى المساعدات الخارجية ،إضافة إلى التخفيف النسبي في اإلجراءات والقيود اإلسرائيمية المفروضة

عمى حرية الحركة والتنقل في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ،أدى إلى زيادة النشاط االقتصادي،
وبالتالي تحسن الوضع االقتصادي في األراضي الفمسطينية.
شكل رقم ()4-6

شكل يوضح تطور الناتج المحمي اإلجمالي من  6303-6334باألسعار الثابتة.
7,000
5,728
5,241

6,000
4,878

4,554

4,322

4,559

4,198

5,000
4,000
3,000
2,000
1,000

9.30%

7.40%

7.10%

8.50%

5.40%

6%
0

3121

3114

3118

311,
معدل النمو%

3117
-5.20%

3116

3115
-1,000

GDP

بناء عمى الجدول السابق.
المصدر :قام الباحث بإعداد الشكل ً
 2_3_2_2مساىمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحمي اإلجمالي:
شيد الناتج المحمي اإلجمالي الفمسطيني تغي اًر في األنشطة التي تساىم بو ،ففي األعوام

 ،6303 ،6339ظيرت قطاعات جديدة بشكل منفصل عن قطاعات أخرى ،فقطاع االتصاالت
والمعمومات الذي كان مرتبطاً بقطاع النقل والتخزين ،أصبح يشكل قسم لوحده ،ويساىم بشكل منفصل،
وىذا بسبب التطور الكبير في ىذا القطاع في السنوات الماضية ،حيث ازدادت القيمة المضافة ليذا

القطاع.

لم يظير ىذا القطاع في األنشطة المساىمة في الناتج المحمي في السنوات السابقة؛ بسبب

صعوبة قياس أنشطتو ،ألنيا تدخل في صمب العديد من األنشطة االقتصادية اإلنتاجية بشكل متشعب
يصعب قياس حجميا ،فمثبلً استخدام اإلنترنت في العمل يعمل عمى توفير الوقت والجيد ،وانجاز

الميام بكل سيولة كمراسمة الفروع البعيدة ،وىذه مكاسب اقتصادية ال تظير في حسابات الناتج المحمي
()0

اإلجمالي.

( ) 0بكر اشتيو ،واقع اقتصاديات المعمومات في فمسطين وأفاقيا ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح ،فمسطين،6334،ص.57
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ولقد قام اإلحصاء المركزي الفمسطيني ،بتغيير نظام الحسابات القومية ،واعتمد في حساب

بيانات عامي  ،6303،6339عمى التنقيح الرابع لمتصنيف الصناعي الدولي الموحد لؤلنشطة الصادر

عن األمم المتحدة( ،**)0( )ISIC-4وفق التوصيات الدولية ،وىذا التصنيف يظير قطاع االتصاالت
والمعمومات بصورة منفصمة ،وبذلك أصبح يوجد اختبلف في ىيكل األنشطة االقتصادية المساىمة في
()6

الناتج المحمي اإلجمالي.

ويمكن توضيح الفرق الذي حدث في ىيكل األنشطة االقتصادية المشاركة في الناتج المحمي

من خبلل استعراض الجدولين التاليين:

جدول رقم ()03-6

جدول يوضح نسبة مساىمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحمي اإلجمالي في األراضي الفمسطينية

لؤلعوام  ،6338-6337باألسعار الثابتة :سنة األساس .6334
اُغ٘خ ٝاُ٘غجخ أُئ٣ٞخ%
اُ٘ؾبه االهزقبد١
3118
3112
6,9
6,6
اُضساػخ ٝف٤ذ األعٔبى
25,6
26,4
اُزؼذ ،ٖ٣اُق٘بػخ اُزؾ٤ِ٣ٞخ
ٝئٓذاداد أُ٤بٝ ٙاٌُٜشثبء
7,6
7,7
اإلٗؾبءاد
21,4
9,2
رغبسح اُغِٔخ ٝاُزغضئخ
2,3
2,5
اُ٘وَ ٝاُزخضٝ ٖ٣االرقبالد
6,8
7
اُٞعبهخ أُبُ٤خ
31,9
31,5
اُخذٓبد
25,3
25,6
اإلداسح اُؼبٓخ ٝاُذكبع
1,2
1,2
اُخذٓبد أُ٘ضُ٤خ
25,3
25,6
أخش*ٟ
211
211
أُغٔٞع

المصدر :الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني،)6303(،الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة
( ،)6337،6338رام اهلل ،فمسطين ،ص .60

(*) :تشمل الشركات الممموكة لمحكومة ،خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة ،الرسوم
الجمركية وصافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات.

0

( ) منشورات االمم المتحدة لتصنيف الصناعي الدولي الموحَّد لجميع األنشطة االقتصادية ،ورقات إحصائية ،السمسمة ميم ،العدد ،4التنقيح .4

** ٗ ٝظبّ اُز٘و٤ؼ اُشاثغ ُِزق٘٤ق اُق٘بػ ٢اُذ ٢ُٝأُٞؽذ ُألٗؾطخ (International Standard Industrial )ISIC-4
 Classificationفبدس ػٖ األْٓ أُزؾذح كٓ ٢بسط ٖٓ ػبّ ٝ ،3117اُـشك اُشئ٤غُٜ ٢زا اُزق٘٤ق  ٞٛرٞك٤ش ٓغٔٞػخ ٖٓ كئبد
األٗؾطخ اُز ٌٖٔ٣ ٢اعزخذآٜب ُغٔغ ٝرجِ٤ؾ اإلؽقبءاد ؽغت ٛز ٙاألٗؾطخ٣ .ـطٗ ٢طبم اُزق٘٤ق اُق٘بػ ٢اُذ ٢ُٝأُٞؽَّذ ػٔٓٞب ً األٗؾطخ
اإلٗزبع٤خ ،أ ١األٗؾطخ االهزقبد٣خ داخَ ؽذٝد اإلٗزبط كٗ ٢ظبّ اُؾغبثبد اُو٤ٓٞخٝ .رْ رطج٤ن ثنغ اعزض٘بءاد ُزغٔؼ ثزق٘٤ق أٗؾطخ ٖٓ خبسط
ؽذٝد اإلٗزبط ٌُٜ٘ٝب رزغْ ثأ٤ٔٛخ ألٗٞاع ٓخزِلخ أخش ٖٓ ٟاإلؽقبءاد.
6
( ) الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني،)6306 (،الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة (  ،)6303،6339رام اهلل ،فمسطين ،ص .9
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جدول رقم ()00-6

جدول يوضح نسبة مساىمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحمي اإلجمالي في األراضي الفمسطينية
لؤلعوام  ،6303-6339باألسعار الثابتة :سنة األساس .6334
السنة والنسبة المئوية%

النشاط االقتصادي

6339

6303

الزراعة وصيد األسماك

5,6

5,5

التعدين ،الصناعة التحويمية

03,6

06,9

اإلنشاءات

7,4

9,7

تجارة الجممة والتجزئة

03,6

9,4

النقل والتخزين

6,5

6,0

األنشطة المالية وأنشطة التأمين

5,0

4,9

المعمومات واالتصاالت

7,3

6,7

الخدمات

66

66

اإلدارة العامة والدفاع

04,3

03,6

أخرى*

06,4

03,6

المجموع

033

033

وامدادات المياه والكيرباء

المصدر :الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني،)6306(،الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة
( ،)6303،6339رام اهلل ،فمسطين ،ص 633

(*) :الخدمات المنزلية ،خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة ،الرسوم الجمركية
وصافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات.

يبلحظ من الجدول أن قطاع االتصاالت والمعمومات أصبح يأخذ قسم خاص بو بين األنشطة

االقتصادية ،وأصبح مستقبلً عن قطاع النقل والتخزين ،وفي السنوات  ، 6303 ،6339من خبلل

الجدول رقم ( )03-6يتضح أن قطاع االتصاالت كان جزًء من قطاع النقل والتخزين ،وفي التصنيف
الجديد أصبح قطاع مستقل بذاتو ،وىذا يدل عمى أىمية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات،
بارز في كل مجاالت الحياة ،وخاصة الحياة
دور
اً
وأيضاً يدل عمى تطور ىذا القطاع ،فأصبح لو اً

االقتصادية ،فيدخل في أغمب عمميات اإلنتاج.

يبلحظ من جانب أخر ،ومن خبلل بيانات الجداول السابقة أن االقتصاد الفمسطيني اقتصاد

خدماتي ،حيث بمغت نسبة قطاع الخدمات باألسعار الثابتة  %66من الناتج اإلجمالي ،وقطاع
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الخدمات يقسم حسب التنقيح الرابع من التصنيف الدولي الصناعي إلى عدة أنشطة ىي(،أنشطة

خدمات اإلقامة والطعام ،واألنشطة العقارية والتأجير ،وأنشطة التعميم والصحة ،واألنشطة المينية
والعممية ،وأنشطة الخدمات اإلدارية ،والخدمات المساندة ،والفنون والتسمية ،والخدمات األخرى) ،وباقي
النسب تتوزع عمى األنشطة االقتصادية األخرى.

 3_2_2التجارة اإل لكتركنية في فمسطيف:
دور بالغ األىمية في االقتصاد؛ لما تحققو من فوائد لممجتمع عمى
تمعب التجارة اإللكترونية اً

مستوى األفراد واالقتصاد الوطني ككل ،والناظر لواقع التجارة اإللكترونية في فمسطين يجد صعوبة في
إيجاد احصاءات تتعمق بالتجارة اإللكترونية في فمسطين ،فاستخداميا قميل جداً؛ لحداثتيا في االقتصاد
الفمسطيني؛ وأيضاً لعدم التطور الكبير في القطاع التكنولوجي واالتصاالت ،إال في بعض المجاالت

مثل تطور شبكة الياتف الجوال .وذلك مقارنة بالدول المجاورة ،مما صعب الحصول عمى معمومات

عنيا ،لكن يوجد بعض المؤشرات التي تدل وتساعد في تقدير حجم التجارة اإللكترونية ،ومن ىذه

المؤشرات :عدد مستخدمي اإلنترنت ،وغيرىا من المؤشرات التي تم ذكرىا في الفقرة السابقة ،مثل:
أعداد مستخدمي اإلنترنت ،والجوال ،وأسيمت ىذه الوسائل اإللكترونية الحديثة في تسييل عمميات

التجارة اإللكترونية ،وساعدت عمى االنفتاح عمى األسواق العالمية  ،وتبادل السمع والخدمات إلكترونياً
مما جعميا متاحة لجميع أنحاء العالم.

لم تتوفر اإلحصاءات الدقيقة عن التجارة اإللكترونية في فمسطين ،ولكن يوجد بعض األرقام

التي توضح حجم التجارة اإللكترونية في بعض السنوات ،مثل نسبة استخدام األفراد لئلنترنت في

أغراض التجارة اإللكترونية والتسوق لعامي  6334و 6336والتي لم تتجاوز نسبة  ،)0(.%0وىذه

النسبة قميمة جداً ،وتُظير عدم االىتمام بالتجارة اإللكترونية من قبل األفراد أو المؤسسات والحكومات،
ومن نتائج المسح اإلحصائي الذي قام بو مركز اإلحصاء الفمسطيني عام  6337أظير أن نسبة
المؤسسات التي قامت بمعامبلت تجارية إلكترونية عبر اإلنترنت ارتفعت إلى %6وبمغت نسبة

المؤسسات التي قامت بمعامبلت إلكترونية عبر الشبكات األخرى إلى  %4من اجمالي المؤسسات،
وأيضاً المؤسسات التي قامت بعمميات شراء عبر اإلنترنت وصل إلى  %03,5من المؤسسات التي
تستخدم الحاسوب واإلنترنت والتي قامت بعمميات بيع عبر اإلنترنت بمغت نسبتيا  %9,8من إجمالي

المؤسسات الفمسطينية.

()6

( ) 0تقرٌر االحصاء الفلسطٌنً عن الوضع الراهن ،رقم( ،311, )8مرجع سابق ،ص .63

( ) 6الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً(  ) 3118مسح قطاع األعمال لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت :311, ،النتائج
الرئٌسٌة .رام هللا– فلسطٌن ،ص .63
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 1_3_2_2شركات كمكاقع التجارة اإل لكتركنية في فمسطيف:
تمثل المواقع اإللكترونية عمى شبكة اإلنترنت العامل األساسي في التجارة اإللكترونية ،فعن

طريق المواقع يتم عرض المنتجات وبيعيا واتمام عمميات الدفع المرتبطة بالتجارة اإللكترونية ،وبالنظر
لواقع التجارة اإللكترونية في فمسطين نجد أن بعض عمميات التجارة اإللكترونية ىي مبادرات فردية من

أشخاص ،أو مبادرات من بعض المؤسسات وال ترقى لمتجارة اإللكترونية بشكل كامل ويمكن استعراض

بعض المواقع اإللكترونية الفمسطينية التي تتضمن عمميات لمتجارة اإللكترونية ،واختيار ىذه المواقع

كان عمى سبيل المثال ال الحصر:

أ _

()1

مكقع شركة تسكؽ لمتجارة اإل لكتركنية:

تمارس شركة تسوق لمتجارة اإللكترونية أعماليا من خبلل موقعيا اإللكتروني الذي يتيح
لؤلفراد حرية اختيار المنتجات عبر شبكة اإلنترنت ،حيث يتم عرض قوائم بالسمع والخدمات وأسعارىا،
ويتوفر أغمب أنواع السمع فميمة الموقع ربط الزبائن بنقاط البيع والمحبلت المنتشرة في فمسطين ،التي

اشتركت في ىذا الموقع وأعمنت عن منتجاتيا ،فبعد اختيار المنتجات من الزبون يتم اضافتيا إلى سمة
البيع اإللكترونية ،ويتم تحويل الطمبية إلى المحبلت التجارية لتجييزىا وبعد تأكيد الطمب عمييا يتم

إرسال الطمبات إلى الزبائن في أسرع وقت يمكن ،ويتم استبلم ثمن المنتجات ودفع الفاتورة عند التسميم
مباشرة لمندوب التسويق الذي يوصل الطمبات ،ويجب أن يكون الزبون مسجل في الموقع لبلستفادة من

خدماتو.

()2

ب _ شركة سنابؿ:

ىي شركة فمسطينية تقدم خدمتين أساسيتين ،األولى :تطوير تطبيقات اليواتف الذكية بشكل يناسب
المستخدمين ،والخدمة الثانية :ىي التسويق اإللكتروني لمشركات والمؤسسات والجمعيات ،باستخدام
أحدث تقنيات وأساليب التسويق.

ومن أىداف ىذه الشركة نشر ثقافة التسويق اإللكتروني في المجتمع المحمي واالقميمي ،ومساعدة

الشركات والمؤسسات عمى النجاح ،وفي عام  6300حصمت الشركة عمى المركز الثاني عمى مستوى
الشرق األوسط في مسابقة قوقل لمتسويق اإللكتروني.
()3

ج _ مكقع سكؽ فمسطيف اإل لكتركنية:

تم افتتاح موقع سوق فمسطين اإللكترونية الشاممة عام  6303من قبل رئيس الوزراء سبلم

فياض ويعتبر السوق األول من نوعو في فمسطين لبلنتقال من السوق التقميدية إلى األسواق اإللكترونية

( ) 0موقع شركة تسوق ،تم الدخول بتاريخ .www.tasawaq.ps ،6300/03/03

( ) 6موقع شركة سنابل ،تم الدخول بتاريخ .www.sanabel4it.com،6300/03/03

( ) 3موقع سوق فمسطين االلكترونية ،تم الدخول بتاريخ.www.palemart.net ،6330/03/06 ،
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بنفس المنتجات والمواصفات التي تقدميا السوق التقميدية.

()0

ويعرض ىذا الموقع العديد من المنتجات:

من األثاث المنزلي ،واألجيزة الكيربائية ،والجواالت ،والمبلبس ،واليدايا والحاسوب ،والعطور

والنظارات ،ويتم الشراء عن طريق السمة اإللكترونية ،حيث يتم توصيل المشتريات بالتعاون مع شركة
البرق لمشحن والنقل ،خبلل مدة  64ساعة من عممية الشراء بعد تأكيد طمب الشراء واالتفاق عمى

كيفية الدفع.

د _

مكقع السكؽ المفتكح:

()2

ىذا الموقع عبارة عن سوق محمي خاص بفمسطين يسمح لؤلفراد بإضافة إعبلنات مجانية،

وفكرة السوق تقوم عمى توفير سوق إلكتروني يمكن من خبللو االتصال بين البائع والمشتري ،لتسييل

عمميات البيع والشراء ،يتيح الموقع ألي فرد من وضع اإلعبلن حسب المنطقة الجغرافية وذلك يكون

بعد التسجيل بو.

ق _ مكقع شكبدؾ مف فمسطيف:

()3

انطمق ىذا الموقع في عام  6338ويقدم خدمات اإلعبلنات المبوبة بدون اشتراك أو تسجيل في
الموقع ،وىذا الموقع شريك معتمد لئلعبلنات مع شركة جوجل.
()4

ك _ مكقع شركة سكؽ فمسطيف لمتسكؽ اإل لكتركني:

ىي شركة متخصصة في التسويق اإللكتروني ،ويحتوي موقعيا عمى العديد من األقسام ،والتي
يتم اإلعبلن بيا عن المنتجات المختمفة من محبلت تجارية ،وشركات ،ووظائف ،والعديد من المنتجات

األخرى ،ويعمل الموقع عمى إيصال البائع بالمستيمك.
ز _

()5

مكقع شبكة مزاد فمسطيف اإل لكتركنية:

ىذا موقع مختص بالمزايدات عمى المنتجات ،فاألفراد يستطيعون الحصول عمى المنتجات من
خبلل المزايدة عمييا ،ويحقق أرباحاً من األسعار حيث يمكن أن تكون أسعار المنتجات في السوق

العادية غالية الثمن ،ويتم إضافة المنتجات من إدارة الموقع وتمتد مدة المزايدة عمييا حتى بيعيا أو
تحديد مدة معينة ،وبعد أن يرسى المنتج عمى أحد األفراد يتم إرسال المنتجات التي حصل عمييا،
حيث يتم توصيل المنتجات بواسطة شركات النقل ،والدفع مباشرة أو إيداع نقدي في حساب الشركة.

( ) 0جريدة الحياة الجديدة ،رئٌس الوزراء ٌطلق سوق فلسطٌن االلكترونٌة الشاملة ،خبر بتاريخ ،6303/6/05 ،العدد .5033
( ) 6موقع السوق المفتوح ،تم الدخول بتاريخ.www.ps.opensooq.com ،6300/03/05 ،
( ) 3موقع شو بدك تم الدخول بتاريخ .www.shobiddak.com ،6300/03/05

( ) 4موقع سوق فمسطين لمتسوق االلكتروني ،تم الدخول بتاريخ .www.market-pal.com،6300/00/66
( ) 5موقع مزاد فمسطين ،بتاريخ .www.almazad.ps ،6300/03/65
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ح _ الممتقى التربكم (السكؽ الحرة لمتبادؿ التجارم):

()1

يعتبر الممتقى التربوي والذي تأسس سنة  6336الموقع التعميمي الفمسطيني األول ،من حيث

المحتوى والمضمون ،ألنو موقع إلكتروني ومنتدى شامل يحتوى عمى عدة أقسام منيا :ما ييتم
بالجانب السياسي ،وآخر ييتم بالجانب الرياضي ،وأقسام خاصة بالكمبيوتر وبرامجو ،لكن االىتمام

األكبر لمموقع ىو في الجانب التعميمي ،فيوجد أقسام خاصة بجميع مراحل التعميم والجامعات إلخ.....

ويحتوي المنتدى عمى قسم خاص بالتبادل التجاري يسمى السوق الحرة لمتبادل بين أعضاء

المنتدى ،باإلضافة إلى إمكانية اطبلع الزائرين من غير األعضاء ،وىذا القسم بو أقسام فرعية تيتم
بالسمع والخدمات مثل :األثاث المنزلي والمؤسساتي ،واألجيزة الكيربائية ،وأجيزة الجوال ،والسيارات

والعقارات ،والطيور واألسماك ،والعديد من السمع األخرى ،وقسم خاص بموقع تسوق ،ولكن ما لفت
انتباىي ليذا الموقع وجعمني أذكره ،ىو عدد الميتمين بيذا القسم ،فمقد كان عدد الزائرين عند اطبلعي
عمى المنتدى بتاريخ  6300/00/09الساعة الثامنة مساء  644زائر وكان في مرات سابقة أكبر من

ىذا الرقم ،وذلك يدلل عمى االىتمام الواضح من قبل األفراد بيذا القسم ،أما بخصوص طريقة التبادل

التجاري يتم عن طريق عرض السمع واإلعبلن عنيا من قبل االعضاء ،ويقوم األعضاء اآلخرين

بعرض األسعار ليذه السمع ،ويتم التواصل مباشرة في الموقع ،أو عن طريق االتصال بالياتف الجوال،
وىذه وسيمة التواصل مع الزائرين الذين يرغبون بشراء ىذه السمع.

يرى الباحث من خبلل العرض السابق أنو يوجد اىتمام بالتجارة اإللكترونية من قبل األفراد

والشركات ،ولكن ىذا االىتمام غير قوي ،ومن الواضح أن التجارة اإللكترونية ال تمثل أي ثقل في
االقتصاد الفمسطيني ،وبالرغم من ارتفاع أعداد مستخدمي اإلنترنت والحواسيب ،وقطاع االتصاالت

بشكل عام ،وبعد االطبلع عمى اإلحصاءات الخاصة بالتجارة اإللكترونية ومؤشراتيا ،والمواقع

التجارية ،تبين أن معظميا بل كميا متاجر إلكترونية لئلعبلن والعرض لممنتجات ،فيي وسيمة لبلتصال
بين البائع والمشتري ،وال تمارس التجارة اإللكترونية بشكل كامل ،وانما بشكل جزئي ،فذروة التجارة

اإللكترونية تبدأ باإلعبلن عن السمع وتنتيي باستبلم المشتري ليا ،وذلك يظير بشكل واضح ضعف
التجارة اإللكترونية في فمسطين ،والتي يمكن أن تتطور مع التطورات الحاصمة في قطاع التكنولوجيا
واالتصاالت ،ليس في فمسطين وانما في العالم ككل ،وان كان ال يوجد ليا تأثير كبير عمى االقتصاد

كبير في المستقبل ،ألن كل شيء من حولنا يتغير مع تقدم الزمن،
دور
اً
اآلن ،يمكن أن يكون ليا اً
وكانت بعض األشياء تمثل لنا الخيال في الماضي أصبحت حقيقة اآلن ،لذلك ال بد االىتمام بالتجارة

اإللكترونية ،والتحضير ليا ألنو سوف يكون ليا شأن في المستقبل.

( ) 0موقع الممتقى التربوي الفمسطيني ،بتاريخ .www.sef.ps/vb،6330/00/09
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 2_3_2_2أسباب عدـ انتشار التجارة اإل لكتركنية في المجتمع الفمسطيني:
يتضح من خبلل إحصائيات المؤشرات التكنولوجية المرتبطة بالتجارة اإللكترونية ،مثل :أعداد

مستخدمي اإلنترنت ،والياتف ،الجوال ،والحواسيب ،والتي تطورت في السنوات األخيرة بصورة كبيرة،
حيث وصل عدد مستخدمي اإلنترنت إلى  %37,44من عدد السكان عام  ،6303وبالرغم من ىذا

التطور فإنو لم ينعكس بشكل إيجابي عمى انتشار التجارة اإللكترونية في المجتمع الفمسطيني ،وآخر

إحصائيات توفرت عن التجارة اإللكترونية ،كانت  %6من الشركات التي تستخدم التجارة اإللكترونية
في عمميا ،وىذا الرقم صغير حداً بالنسبة لبلقتصاد الفمسطيني ،ونأمل في المستقبل أن يزيد االىتمام

وتزداد نسبة التجارة اإللكترونية في فمسطين ألنيا مستقبل العمل التجاري ،ليس في فمسطين وانما في

العالم كمو ،ويعزي عدم انتشار التجارة اإللكترونية في فمسطين بالشكل الكافي لؤلسباب التالية:

أ _

عدـ اىتماـ القطاع الحككمي كالمؤسسات كالخاصة بالتجارة اإللكتركنية:

يجب أال نيمل الدور الذي تمعبو الحكومات في تطوير ودعم االقتصاد الفمسطيني وخاصة

التجارة اإللكترونية ،ألنيا من األمور الجديدة في االقتصاد ،ويتبمور ىذا الدور في توفير الدعم المادي
والثقافي والقانوي ،واجبار المؤسسات عمى توفير البنية التحتية البلزمة لمقيام بالمعامبلت اإللكترونية،

وأيضاً عمى الحكومة توفير البيئة القانونية ،واقرار قانون التجارة اإللكترونية الذي لم يقر حتى اآلن في

فمسطين ،وىو مجرد مشروع قانون لم يطبق بعد ،ويقع عمى الحكومة مراقبة المواقع اإللكترونية ومعرفة
نشاطاتيا ،وأيضاً إطبلق المبادرات؛ لمساعدة القطاع الخاص عمى تبني ىذا النظام الحديث في

التجارة.

()1

ب _ عدـ تكفر الخدمات المساندة لمتجارة اإللكتركنية:

تتطمب عمميات التجارة اإللكترونية العديد من الخدمات ،منيا المالية واإلدارية وخدمات الشحن

والنقل ،فوجود البنوك اإللكترونية يسيل عممية الدفع اإللكتروني ،وتوفر صناديق البريد والتي ىي
بأعداد قميمة في فمسطين ،وال يمتمك أغمب األفراد صندوق بريد الستبلم السمع منو ،وشركات النقل
والشحن إن وجدت في فمسطين فيي قميمة جداً وتكاليفيا مرتفعة ،مما يعيق التجارة اإللكترونية ،فشركة

أجور مرتفعة عمى توصيل الطرود داخل
(أرامكس) لمشحن والنقل التي تعمل في فمسطين تتقاضى
اً

الوطن ،وىذا ال يتناسب مع الوضع االقتصادي الذي يعيشو أبناء شعبنا ،وأيضاً خدمات الدفع
اإللكترونية تأخر استخداميا في فمسطين فخدمة الفي از كارت لم تدخل إال حديثاً لفمسطين وىذا أعاق
تقدم التجارة اإللكترونية ،وبطاقات الدفع اإللكترونية تتطمب عمولة تصل إلى نسبة  ،%5مما يزيد

الشعور لدى البائعين بأن أرباحيم تسمب منيم.

( ) 0أمين النصرة ،إيناس فواخرية ،واقع التجارة اإللكترونية في فمسطين وطرق تنميتيا ،ورقة بحثية ،الجامعة العربية األمريكية ،جنين،
 6303متوفر عمى موقع الجامعةhttp://aaujresearch.com/download.php?id=35 ،6300/03/ 63،
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()1

ج _ صعكبة الحصكؿ عمى بطاقات تسكؽ إلكتركنية:

تتوفر في فمسطين بطاقات تسوق إلكترونية إال أن انتشار ىذه البطاقات بين أفراد المجتمع

الفمسطيني قميل ،باإلضافة إلى أن تكاليفيا عالية تصل إلى  05دوالر .وال يمكن إصدار بطاقة تسوق

إلكترونية إال بفتح حساب جاري في البنك ،وىذا الحساب يكمف  05دوالر سنوياً لمبطاقة ،وباإلضافة
لرسوم البطاقة تصبح التكاليف الكمية لبطاقة التسوق اإللكتروني تساوي  33دوالر وىذه تكاليف

مرتفعة ،عمماً أنو في الدول األوروبية يكون إصدار بطاقات التسوق اإللكترونية مجاني من البنوك
لعمبلئيا ،وتأخذ عممية تحويل األموال إلي رصيد البطاقة مدة  48ساعة حتى  76كحد أقصى من
تاريخ إيداع المبمغ في البنك ،كل ذلك يعيق التجارة اإللكترونية ويجعميا عممية غير فعالة وصعبة

بالنسبة لؤلفراد.

د _

ضعؼ األماف كالخصكصية في التجارة اإل لكتركنية:
يعتبر األمن والخصوصية من أىم األشياء التي تقمق من يريد أن يتعامل مع التجارة

اإللكترونية والبيع والشراء عبر شبكة اإلنترنت ،فإن سرقة البيانات الشخصية لؤلفراد والذي يمحق
الضرر بيم عمى المستوى الشخصي والمالي ،مثل سرقة بيانات بطاقات االئتمان ،وىذا وارد في

فمسطين ،بسبب أن معظم مستخدمي الحاسوب واإلنترنت يستخدمون أنظمة تشغيل غير أصمية ،مما
يزيد تعرضيم لمسرقة واالختراق ،فيم ال يحصمون عمى آخر التحديثات األمنية من شركات أنظمة

التشغيل مثل :شركة ميكروسوفت ،وأيضاً زرع برامج االختراق والتجسس في البرامج المجانية من أجل
سرقة البيانات الشخصية ،واختراق حواسيب مستخدمييا ،ووفق تقري اإلحصاء المركزي الصادر بتاريخ

 6300/00لممسـح األسـري لتكنولـوجيا المعـمومات واالتصاالت ،يوضح أن  %47من مستخدمي

اإلنترنت تعرضوا لدخول فيروسات أثناء تواجدىم عمى شبكة اإلنترنت ،و %9,3تعرضوا لمتخريب
والعبث في محتوياتيم الشخصية % 7,3،تعرضوا لسرقة بياناتيم الشخصية ،وأن %0,0تعرضوا لسرقة
بيانات بطاقاتيم االئتمانية ،)6( .وىذا من أىم المعيقات التي تواجو انتشار التجارة اإللكترونية في

فمسطين لخوف األفراد التعامل معيا.

ق _ القيكد االسرائيمية التي تمنع الشركات الفمسطينية مف استخداـ الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة:

()3

يعيش الشعب الفمسطيني حصار خانق وظالم من قبل االحتبلل اإلسرائيمي ،وىذا الحصار

الذي ال يقف عند حد الحصار السياسي ،وانما يمتد إلي حصار الشعب الفمسطيني في شتى
المجاالت ،وخصوصاً الحصار االقتصادي ،والذي تعيشو فمسطين بالكامل ،والحصار المفروض عمى
( ) 0موقع الجامعة العربية األمريكية ،مرجع سابق.

( ) 6موقع االحصاء الفمسطيني ،بتاريخ  ،6330/06/0مرجع سابق.

( ) 3إياد أبو رحمة ( " )6339أساليب تنفيذ عمميات التجارة اإللكترونٌة ونظم التسوية المحاسبية عنيا " ،دراسة تطبيقية عمى البنوك العاممة
في قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسبلمية ،غزة فمسطين ،ص.67
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قطاع غزة بشكل خاص منذ خمس سنوات وأكثر ،فاالحتبلل يضع العراقيل أمام أي تطور في قطاع

االتصاالت .ومنع دخول محطات تقوية لشركة جوال في غزة ،ويمنع من استخدام األقمار الصناعية
لمبث المباشر ،كل ذلك يؤدي إلى عرقمة التجارة اإللكترونية في فمسطين وعدم انتشارىا بالشكل الكافي
عمماً أن قطاع التكنولوجيا واالتصاالت من الدعائم الرئيسية لقيام التجارة اإللكترونية وتوسعيا.

ك _ حداثة خدمة االتصاؿ باإلنترنت في فمسطيف:

دخمت خدمة اإلنترنت في فمسطين حديثاً ،فتواجد اإلنترنت في فمسطين ال يزيد عن مدة 03

سنوات ،وكانت خدماتو في البداية تعتمد عمى المودم الموصول بالياتف الثابت ،وسرعتو ال تمبي

الغرض ،ولكن مع تطور خدمات اإلنترنت ،واالنتقال إلي مرحمة النطاق العريض المسماة ) )adslومن
ثم دخول اإلنترنت مرحمة جديدة وىي نظام النفاذ الجزئي المسمى) )bsaأصبح اإلنترنت أكثر جودة

وسرعة ،لكن بدايتو كانت متأخرة ففي بعض الدول كانت خدمة اإلنترنت متوفرة من عشرات السنين،

فيذا التأخر في وصول الخدمة لفمسطين أثر بشكل سمبي عمى انتشار التجارة اإللكترونية ،وأيضا عدم
وجود السرعات الكافية صعبت ميمة استخدامو في المعامبلت التجارية.

ز _

عدـ الكعي الكامؿ بمفيكـ التجارة اإل لكتركنية:

يتم التعامل مع التجارة اإللكترونية من قبل أفراد المجتمع بشكل غير منظم أو مدروس،
والتعامل معيا بدون وعي كامل أو عمم بأصوليا ،في كثير من األحيان مثل التعامل مع أسواق االسيم

أو العمبلت أو السمع االخرى التي يتم المتاجرة بيا عالمياً ،وأيضاً كذلك كبار السن الذين ييابون

التعامل مع اإلنترنت ،أو البريد اإللكتروني ،أو التجارة اإللكترونية بشكل خاص ،أو األدوات
التكنولوجية الحديثة بشكل عام.

()1

0

( ) صبلح العودة ،رزق السيد احمد ،البنية التحتية لبلقتصاد الفمسطيني ،غرفة تجارة محافظة رام اهلل ،فمسطين ،6338 ،ص.04
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كفي الختاـ يمخص الباحث الفصؿ الثاني بالتالي:
 .0تستخدم بعض المؤشرات مثل أعداد مستخدمي اإلنترنت ،والحاسوب ،وأعداد مستخدمي أجيزة
االتصاالت األخرى ،كمؤشرات غير مباشرة لتوقع حجم التجارة اإللكترونية.

 .6ال تزال أعداد مستخدمي اإلنترنت في العالم العربي ضئيبلً بالنسبة لعدد السكان ،مقارنة مع
دول العالم المتقدمة.

كبير في حجميا العالمي وخاصة في دول العالم المتقدم.
 .3شيدت التجارة اإللكترونية
تطور اً
اً

 .4تعتبر أمريكا من أكبر الدول من حيث حجم التجارة اإللكترونية ،والتي تصل إلى  %83من
الحجم العالمي ،تمييا أروبا بنسبة  %05وباقي دول العالم تتقاسم .%5

 .5شيدت بعض الدول تطو اًر كبي اًر في استخدام التجارة اإللكترونية ،ومن ىذه الدول الصين التي

حققت أرقام ىائمة في حجم التجارة اإللكترونية في السنوات األخيرة.

 .6ال زالت التجارة اإللكترونية في الوطن العربي ضعيفة ،وأقل من مستوياتيا في الدول المتقدمة
في العالم.

 .7تعتبر اإلمارات األولى عربياً في مستوى حجم تعامبلت التجارة اإللكترونية ،ومن ثم السعودية،
ومن الدول التي تسير بخطى ممتازة في ىذا المجال ىي مصر واألردن.

 .8شيد قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في فمسطين تطو اًر كبي اًر في السنوات األخيرة

وخاصة في أعداد مستخدمي الجوال ،والياتف الثابت ،وأعداد مستخدمي اإلنترنت ،الذي وصل
إلى  %38من عدد السكان.

دور واضحاً وميماً في االقتصاد الفمسطيني،
 .9أصبح لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات اً
وخاصة في نسبة مساىمة بالناتج المحمي اإلجمالي.

 .03إن التجارة اإللكترونية في فمسطين في بدايتيا وفي أدنى مستوى ،وتوجد بعض المحاوالت

الفردية لممشروعات الصغيرة في التجارة اإللكترونية ،وأن أغمب مواقع التجارة اإللكترونية

تمارس التجارة اإللكترونية بشكل جزئي ،أو لئلعبلن عن المنتجات فقط.

 .00يعتبر عدم االىتمام من الحكومة والقطاع الخاص ،وعدم الوعي الثقافي بمفيوم التجارة
اإللكترونية ،وعدم انتشار ثقافة الشراء عبر اإلنترنت ،وحداثة خدمات اإلنترنت ،وصعوبة
الحصول عمى بطاقات تسويق إلكترونية ،والحصار اإلسرائيمي ،كميا من أسباب عدم انتشار

التجارة اإللكترونية في المجتمع الفمسطيني.
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الفصؿ الثالث
اآلثار االقتصادية لمتجارة اإل لكتركنية
المبحث األكؿ :تأثير التجارة اإل لكتركنية عمى المستيمكيف كالشركات.

المبحث الثاني :التأثير المشترؾ بيف التجارة اإل لكتركنية كالبنػػػػػػػػػػػػػػػكؾ.

المبحث الثالث :تأثير التجارة اإل لكتركنية عمى قطاعات االقتصاد
الكمي.

- 79 -

مقدمة:

يعد التحول من االقتصاد التقميدي إلى االقتصاد الرقمي استجابة لمتقدم والتطور التكنولوجي،

الذي أثر عمى طرق اإلنتاج ،وأفرز صناعات جديدة وأساليب تجارية جديدة ،منيا التجارة اإللكترونية

التي أصبحت واقعاً ممموساً وليس مجرد حمم أو فكرة تدور في عقولنا ،وانما ىي أسموب تجاري يعتمد
عمى الوسائل اإللكترونية في إتمام الصفقات التجارية ،وأسموب تجاري عصري يواكب التطورات

التكنولوجية ،وىذا الوجود لو تأثير اقتصادي عمى جميع القطاعات ،وىذا التأثير عاد بالكثير من الفوائد

لممستيمكين ،حيث وفرت ليم التسوق عمى مدار  64ساعة ،ووفرت الوقت والجيد ،وسرعة عممية
الشراء ،وحرية اختيار المستيمك لسمعتو بدون أية ضغوطات ،وآثارىا تمتد إلى الشركات فتستفيد
الشركات من الميزة التنافسية التي توفرىا التجارة اإللكترونية عن طريق تخفيض التكاليف المرتبطة

باإلدارة ،واستخدام عدد قميل من الموظفين ،وانخفاض تكاليف الصيانة ،وكفاءة إدارة المخزون ،وتقميل
وقت العممية التجارية ،وال يقف تأثيرىا عند ىذا الحد بل يمتد إلى التسويق المباشر ،وتسييل عممية
االتصال المباشر بين المنتج والمستيمك والمساعد في ترويج المنتجات.

ويعتبر التقدم التكنولوجي سبب في تغيير العديد من األعمال المختمفة في الحياة ،ومنيا

التجارة اإللكترونية والبنوك اإللكترونية ،حيث أن البنوك التقميدية قامت بتطوير خدماتيا المصرفية
لتناسب ىذا التقدم التكنولوجي ،وىذه الخدمات المصرفية الجديدة ساىمت بدور كبير في تسوية

المدفوعات المالية لصفقات التجارة اإللكترونية ،فالبنوك طورت من أدائيا؛ لتقديم خدمات تخدم التجارة

اإللكترونية ،مثل توفير أدوات الدفع اإللكترونية والتي تساعد عمى انتشار التجارة اإللكترونية.

التجارة اإللكترونية ال يكون تأثيرىا عمى المستيمك أو الشركات فقط ،ففي ظل التجارة

اإللكترونية يكون ىناك عدد كبير من البائعين والمشترين ،وىذا من شروط سوق المنافسة الكاممة ،فيي

تعمل عمى تغير ىيكل األسواق ،وتقربنا من تحقيق شروط سوق المنافسة الكاممة ،وتساىم التجارة

اإللكترونية في نجاح المشروعات الصغيرة من خبلل إمكانية تسويق منتجاتيا خارج حدود الدولة،

والوصول إلى أسواق جديدة ،وتدعم أيضاً التجارة الخارجية ،وتعمل عمى زيادة معدل الصادرات حيث
سيولة الوصول إلى األسواق البعيدة في دول العالم ،وسرعة إنجاز الصفقات التجارية بين الدول،

وتوفر التجارة اإللكترونية العديد من الوظائف لممختصين في مجال التكنولوجيا ،وتوفر العمل لذوي

االحتياجات الخاصة ،وتسيل عمل المرأة ،وىذا يساعد حل مشكمة البطالة ويعمل عمى زيادة في
معدالت النمو االقتصادي لمدول.

ويتكون الفصل من ثبلثة مباحث :المبحث األول :يتناول تأثير التجارة اإللكترونية عمى

المستيمكين والشركات ،والمبحث الثاني :يتناول التأثير المشترك بين التجارة اإللكترونية ،والبنوك
والمبحث الثالث :يتناول تأثير التجارة اإللكترونية عمى قطاعات االقتصاد الكمي.
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المبحث األكؿ
تأثير التجارة اإل لكتركنية عمى المستيمكيف كالشركات
أثرت التطورات التكنولوجية التي حصمت في العالم في أواخر القرن الماضي عمى جميع
مجاالت الحياة ،بما فييا االقتصاد وأدى ىذا التطور إلى ظيور اقتصاد جديد ،ىو االقتصاد المبني
عمى المعموماتية أو االقتصاد الرقمي ،ومن ضمن ىذا االقتصاد التجارة اإللكترونية التي ظيرت ونمت

أمر واقعاً ال بد منو سواء لؤلفراد أو الشركات أو
بسرعة كبيرة مصاحبة لمتطور التكنولوجي ،وأصبحت اً

الحكومات ،لما ليا من فوائد وتأثيرات عمى ىذه القطاعات بمختمف أقساميا ،فيي تساعد عمى النمو
االقتصادي وتحسين قدرة الشركات التنافسية ،وتسيل عممية التسوق عمى المستيمكين والعديد من

الفوائد األخرى.

 1_1_3تأثير التجارة اإللكتركنية عمى المستيمكيف كالشركات:
يوجد العديد من اآلثار والفوائد التي تعود عمى المستيمكين والشركات من جراء التعامل مع
تطبيقات التجارة اإللكترونية ،فيي توفر الوقت والجيد لممستيمك وتخفض التكاليف عمى الشركات.

 1_1_1_3تأثير التجارة اإل لكتركنية عمى المستيمكيف:

يصيب جزء كبير من تأثير التجارة اإللكترونية عمى المستيمكين الذين يقومون بمعامبلت

تجارية إلكترونية عبر اإلنترنت ،أو وسائل إلكترونية أخرى ،حيث يكون لممستيمك حرية االختيار بين
السمع بدون ضغوط ،ومعرفة أسعار السمع والخدمات ومواصفاتيا ،وامكانية التسوق عمى مدار 64
ساعة في اليوم ،من أي مكان في العالم ،دون االضطرار لبذل الجيد أو التعب ويمكن تمخيص أىم

الفوائد التي تعود المستيمك جراء استخدام التجارة اإللكترونية كالتالي:

()0

 تكفير الكقت كالجيد عمى المستيمكيف:

يستطيع المستيمكين والتجار الحصول عمى السمع والخدمات عمى مدار  64ساعة في اليوم

بدون االضطرار إلى ترك أماكن تواجدىم ،أو االنتظار في طابور طويل إلجراء معامبلت الشراء،
فاألمر باستخدام الوسائل التكنولوجية ،ال يحتاج سوى استخدام ىذه الوسائل في اختيار السمعة واختيار
وسيمة الدفع وتحويل المبمغ لمتاجر ،وبذلك قام المستيمك بعممية الشراء بدون خسارة الوقت الكبير وىذا

يشجع المستيمكين عمى زيادة االستيبلك ،والتعامل بالتجارة اإللكترونية.

( ) 0مرجعين مختمفين:
 عبد الفتاح مراد ،التجارة اإللكترونية :البيع والشراء عمى شبكة االنترنت ،الناشر المؤلف ،االسكندرية ،6335،ص.97 عدوكة لخضر ،التجارة اإللكترونية وأثرىا عمى االقتصاد ،الممتقى العممي الدولي الرابع حول:عصرنة نظام الدفع في البنوكالجزائرية واشكالية اعتماد التجارة اإللكترونية في الجزائر ـ عرض تجارب دولية ـ ،في الفترة  ،6300/6/67-66جامعة خميس
مميانة،الجزائر ،متوفر عمى الرابط التالي.www.iefpedia.com/arab/?p=29133 :
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 تكفير حرية االختيار لممستيمكيف:
تعرض المواقع اإللكترونية مجموعة من المنتجات ،مع تزويد المستيمك بالمعمومات الكافية

عن المنتجات المعروضة ،من مواصفات وأسعار ،ووضع إرشادات كيفية الحصول عمى ىذه
المنتجات ،وىذا يوفر حرية لممستيمك باختيار السمع التي تناسبو مع وجود عدد كبير من المنتجات،
وعدم قيام البائعين بالتأثير عمى ق اررات المستيمكين ،وبذلك يتخمصوا من ضغوط من البائعين.
 الحصكؿ عمى المنتجات بأسعار تنافسية:

توفر التجارة اإللكترونية أسعار تنافسية تكون أقل من األسعار في األسواق التقميدية ،فإن
الكثير من الشركات تعرض منتجاتيا بأقل أسعار من المحبلت العادية ،وذلك لزيادة مبيعاتيا وكسب

حصة أكبر من السوق؛ وذلك لما توفره التجارة اإللكترونية من التكاليف اإلدارية وعدد الموظفين
وغيرىا من التكاليف ،والتي تعطي الشركة ميزة تنافسية مع الشركات األخرى وبيع منتجاتيا بأسعار

أقل ،وىذا يصب في مصمحة المستيمك.

 حصكؿ المستيمكيف عمى المنتجات بسرعة:
تمكن التجارة اإللكترونية المستيمكين الحصول عمى سمعيم خدماتيم بأسرع وقت يمكن

وخاصة إذا كانت ىذه المنتجات خدماتية أو منتجات رقمية ،مثل الكتب اإللكترونية والموسيقى الرقمية

وبرامج الكمبيوتر ،والتي يمكن استبلميا مباشرة في أقل من دقائق بعد اختيارىا ودفع ثمنيا ،وىكذا
يحصل المستيمك عمى المنتجات بسرعة كبيرة أسرع من األسواق العادية.
 حصكؿ المستيمكيف عمى المنتجات حسب الطمب:

يستطيع المستيمكون من طمب أي سمعة أو خدمة وفق مواصفات محددة ،حيث يقوم المستيمك

بتقديم طمب لمشركة باسم المنتج ونوعو ومواصفاتو ،والفترة المحددة الستبلمو من الشركة ،وتقوم
الشركة بعد االتفاق مع ىذا المستيمك وعقد الصفقة بإنتاج السمع والخدمات المطموبة حسب ما جاء في

طمب المستيمك ،وتوفر الشركات لممستيمكين اإلجابة عن استفساراتيم حول طمباتيم مما يزيد رضا
المستيمكين.

 التفاعؿ بيف المستيمكيف كالشركات:
تسمح التجارة اإللكترونية لممستيمكين بالتفاعل مع الشركات ،والتفاعل بين المستيمكين أنفسيم،

فالشركات تنشئ مواقع إلكترونية تفاعمية تسمح بالمحادثة بين الشركات وزبائنيا ،وتوفر االرشادات

البلزمة لممستيمكين بكيفية الشراء والدفع وعقد الصفقات ،وأيضاً المستيمكين يمكنيم التفاعل مع

بعضيم البعض من خبلل المواقع اإللكترونية ،وخاصة منتديات الحوار ،ومثال عمى ذلك موقع تسوق

لمتجارة اإللكترونية ،الذي تم ذكره في الفصل السابق حيث يقوم موظف مختص بالرد عمى استفسارات
الزبائن وشرح الخدمات التي تباع في السوق اإللكتروني التابع ليذا الشركة.
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 الحصكؿ عمى منتجات جديدة:
توفر التجارة اإللكترونية منتجات جديدة لممستيمك ،غير متوفرة في األسواق المحمية ،وتعمل

عمى توسيع نطاق األسواق خارج حدود الدولة ،حيث يمكن لممستيمكين الشراء من دول أجنبية ،بدون
المجوء لمسفر أو الخروج من البمد ،وتوفير مصاريف السفر والحصول عمى المنتجات بسرعة.
 تمكيف المستيمكيف مف المشاركة في المزادات اإل لكتركنية:

تمكن التجارة اإللكترونية المستيمكين من المشاركة في المزادات اإللكترونية عمى شبكة

اإلنترنت ،وىذا ال يتطمب منيم اإلجراءات المعقدة الموجودة في المزادات التقميدية ،من تقديم طمب
ودفع رسوم االشتراك وغيرىا من اإلجراءات ،ففي المزادات اإللكترونية يتطمب االشتراك في الموقع

وعمل حساب باسم وكممة مرور وثم المشاركة وطرح األسعار عمى المنتجات المعروضة في المزاد.
 2_1_1_3تأثير التجارة اإل لكتركنية عمى الشركات:

يوجد العديد من اآلثار والفوائد االقتصادية التي تحصل عمييا الشركات ،فيي ال تؤثر عمى

المستيمكين فقط ،إنما ليا تأثير عمى الشركات والمؤسسات التجارية ،فالتجارة اإللكترونية تعمل عمى
خفض التكاليف عمى الشركات ،وتسيل عمميات الشراء والبيع ،حيث يصبح لمشركات تواجد دولي من
خبلل توسيع نطاق السوق ،وغيرىا من اآلثار التي تنعكس عمى الشركات جراء استخدام التجارة
()0

اإللكترونية ،والتي يمكن توضيحيا كالتالي عمى سبيل المثال ال الحصر:

أ _

تخفيض التكاليؼ:

تساىم التجارة اإللكترونية في تخفيض التكاليف عمى الشركات ،وخاصة التكاليف اإلدارية

وعدم استخدام عدد كبير من الموظفين ،ومصاريف الصيانة ،أو اإلنفاق الكبير عمى اإلعبلنات

والدعاية ،حيث يمكن استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في إجراء ىذه المتطمبات بأقل تكمفة

وفعالية ،فاستخدام قواعد البيانات لتسييل العمميات اإلدارية ،مثل :حفظ البيانات الخاصة بالشركة

وبيانات الزبائن ،وأيضاً انخفاض تكاليف االتصاالت عبر شبكة اإلنترنت وانخفاض تكمفة التوزيع
والوصول لمموردين ،وعدم الحاجة لموكبلء والسماسرة ،حيث كل ىذه الميزات تجعل الشركة في وضع

يسمح ليا بالتنافس مع الشركات األخرى ،وامكانية التحكم في أسعار منتجاتيا وتكون أكثر مرونة،
()6

وبذلك تحصل الشركة عمى ميزة تنافسية.
0

( ) مراجع مختمفة:

 -خيري كتانو ،التجارة اإللكترونية ،مرجع سابق ،ص .70

 -عبد الحميد بسيوني ،أساسيات ومبادئ التجارة االلكترونية ،مرجع سابق ،ص .37-35

 فيد الخطيب ،التجارة االلكترونية و اثرىا في المركز االستراتيجي لمشركات :دراسة تطبيقية عمى عينة من الشركات الصناعية االردنية ،مجمةدراسات ،الجامعة األردنية ،المجمد ( ،)69العدد ( ،6336،)0ص.068

(ٗ ) 6ضاس اُ٘ؼغبٕٓ ،غبٔٛخ اُزغبسح ك ٢رؾو٤ن أُ٤ضح اُ٘غج٤خ ُِؾشًبدٝ ،سهخ ثؾض٤خ عبٓؼخ ؽِتٓ ،زٞكش ػِ ٠اُشاثو اُزبُ:٢
 ،mody.talk4her.com/t1055-topic/رْ اُزؾٔ َ٤ثزبس٣خ .3122/23/32
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ب _ التحكـ في إدارة المخزكف:
تساعد التجارة اإللكترونية في تنظيم عمميات تخزين المنتجات ،وخاصة المنتجات الرقمية،

ويتم استخدام طريقة التصنيع في الوقت المناسب ،والتي تتم من خبلل سمسمة التوريد ،حيث تبدأ

العممية بالحصول عمى طمب تجاري من قبل المستيمكين ،فتقوم الشركة بتمبية طمب المستيمك

والتصنيع حسب المطموب ،مما يعطي الشركة أفضمية في أنيا ال تحتفظ بمخزون من المنتجات ،ألنيا

تنتج حسب الطمب ،وىذه الطريقة تعمل عمى تقميل الدورة التجارية ،حيث يتم شحن المنتجات مباشرة

بعد تصنيعيا من المنتج لممستيمك ،وخاصة عندما تكون ىذه المنتجات رقمية مثل برامج الكمبيوتر،

والموسيقى ،ومقاطع الفيديو ،كذلك إن استخدام األدوات الحديثة من وسائل تخزين مثل أسطوانات

الميزر ،ووحدات التخزين عمى القرص الصمب لمحاسب ،واستخدام وحدات التخزين المتنقمة (الفبلش)
كل ذلك يعطي الشركة أفضمية في إدارة المخزون بكفاءة عالية وبأقل تكمفة.

ج _ تكسيع نطاؽ السكؽ:

تمكن التجارة اإللكترونية الشركات من عبور الحدود وتخطي الحواجز والوصول إلى األسواق
العالمية ،مما يعطييا فرصة كبيرة لمحصول عمى مستيمكين جدد ،وتسويق أكبر لمنتجاتيا في خارج

حدود الدولة ،والوصول إلى مناطق جغرافية بعيدة ،يصعب الوصول إلييا ،ففي ظل التجارة اإللكترونية
وباستخدام اإلنترنت أصبحت ىذه المناطق كأنيا في نفس الدولة ،وذلك يعمل عمى زيادة مبيعات

الشركات وتحقق أرباح أكثر.

د _

تعزيز مبدأ الشفافية في الشركات:

تعمل التجارة اإللكترونية عمى زيادة الشفافية والمصداقية في الشركات وذلك يتحقق عن طريق
قيام الشركات بعرض قوائم المنتجات عمى شبكة اإلنترنت بجميع مواصفاتيا وأسعارىا ،حيث يمكن
لمجميع بدون استثناء أن يراىا ويطمع عمييا ،مع وضع شروط البيع وطريقة التسميم وكيفية الدفع ،مع
عرض معمومات خاصة عن الشركة وطريقة عمميا ،مما يعطي الشركات مصداقية أكثر في السوق،

وزيادة ثقة المستيمكين بيا وامكانية المنافسة مع الشركات االخرى.

ق _ تسييؿ الشركط الالزمة لكجكد الشركات:

إن إنشاء شركة عمى شبكة اإلنترنت يكون أسيل من إنشاء شركة تقميدية ،والتي تحتاج لمعديد
من التراخيص والتصاريح ،وتشييد المباني وتوظيف العديد من الموظفين ،وىذا عمى عكس الشركات

اإللكترونية التي يمكن أن تكون بالكامل شركة إلكترونية عبر شبكة اإلنترنت ،مثل :شركة أمازون،
والتي تعمل من خبلل الموقع )  ،(www.amazaon.comحيث تقوم باستخدام الوسائل اإللكترونية

لمتعامل مع الشركات األخرى والمستيمكين ،مثل استخدام البريد اإللكتروني ،والرسائل النصية،
والمستندات اإللكترونية ،وىذا يسيل قيام الشركات.
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ك _ تغير نمط استراتيجية الشركات:
تقوم التجارة اإللكترونية بتغيير استراتيجيات الشركات وتغيير الييكل التنظيمي ،لظيور أدوات

جديدة في التعامل مع السوق مثل المتاجر اإللكترونية ،والشركات اإللكترونية ،ىذه األمور الجديدة
أدت إلى تغيير في استراتيجية الشركات ،ودفعيا إلى االتجاه نحو التجارة اإللكترونية ،واستخدام

تطبيقاتيا في عمميا؛ حتى ال تفقد حصتيا من السوق ،وىذا انعكس عمى أسموب االدارة وطريقة

العمل ،حتى أصبح العمل أكثر سرعة وبطرق إلكترونية بعيداً عن الروتين المكتبي من خبلل تكوين
عبلقات استراتيجية مع شركات أخرى ،وخاصة شركات التكنولوجيا التي تنتج منتجات تساعد الشركات

عمى الدخول إلى عالم التجارة اإللكترونية.

 2_1_3أثر التجارة اإل لكتركنية عمى التسكيؽ المباشر:
دور ميماً في تطوير التسويق ،ألنيا تسيل عممية االتصال المباشر
تمعب التجارة اإللكترونية اً

بين الشركات والعمبلء ،وبين العمبلء مع بعضيم البعض ،وتعمل عمى ترويج المنتجات ،وتقميص

دورة الوقت ،فمع تشابك العممية التسويقية التقميدية وتعقيدىا في ظل ضغط المنافسة ،يجعل الشركات

تبحث عن وسائل أخرى ،لموصول السريع والمباشر إلى عدد كبير من المستيمكين وتحقيق أىدافيا
()0

التسويقية ،وىذا يتحقق باستخدام التجارة اإللكترونية ويمكن توضيحو كالتالي:
 تركيج المنتجات:

تساعد التجارة اإللكترونية عمى ترويج المنتجات من خبلل تطبيقاتيا المختمفة ،وتسييل عممية

االتصال المباشر بين الشركات والشركات األخرى أو بين الشركات وعمبلئيا ،وتوفير المعمومات

البلزمة عن المنتجات من خبلل المواقع اإللكترونية والوسائل اإللكترونية األخرى.

 فتح قنكات تكزيع جديدة:

تساىم التجارة اإللكترونية في فتح قنوات توزيع جديدة من خبلل الوصول إلى مستيمكين في

أماكن بعيدة ،وذلك عن طريق عرض المنتجات عمى المواقع اإللكترونية ،واستخدام وسائل االتصاالت
الحديثة لمتواصل بين أطراف العممية التجارية.

 تقميص دكرة الكقت:

تقمص التجارة اإللكترونية الوقت المستخدم في عممية تسميم المنتجات ،وخاصة المنتجات

الرقمية ،فعند شراء ىذه المنتجات يتم استبلميا مباشرة عمى الشبكة فذلك يعمل عمى تقميل وقت العممية
التجارية إلى  %53عن التجارة التقميدية.

( ) 0سعد ياسين ،بشير العبلق ،التجارة اإللكترونية ،دار المناىج لمنشر والتوزيع ،االردن 6 ،6339 ،ص .665 -64
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 تحقيؽ كفكرات مباشرة:
تحقق التجارة اإللكترونية وفرة كبيرة لمشركات حيث أن استخدام اإلنترنت ووسائل االتصاالت

الحديثة في عممية التسويق ،يعمل عمى تخفيض التكاليف في األعمال اإلدارية ،وغيرىا من األعمال
داخل الشركة ،ألن استخدام اإلنترنت والوسائل اإللكترونية الحديثة يكون أرخص قياساً بالطرق
التقميدية.

 تحسيف خدمات المستيمكيف:
تعزز التجارة اإللكترونية وتحسن خدمة المستيمكين والمتسوقين ،وتؤدي القيام بيذه الخدمات
بأكثر فاعمية من خبلل توفير المعمومات البلزمة لممتسوقين عن السمع والخدمات بشكل تفصيمي

مباشرة ،والرد عن استفساراتيم وارشادىم عن كيفية الشراء ،مما يجعل عممية التسويق أكثر فاعمية،
والخدمة ال تتأثر بعدد المتسوقين ،حيث يمكن أن يزور الموقع عدد كبير من المتسوقين في آن واحد

ويحصمون عمى خدماتيم بسرعة وسيولة.

 تحسيف صكرة الشركة:

تمكن التجارة اإللكترونية لممتصفحين والمتسوقين لممواقع اإللكترونية الحصول عمى صورة
ذىنية سريعة عن وضع الشركة في السوق ،واألصناف التي تنتجيا ،ومواصفاتيا ،وجودتيا من خبلل
مقارنتيا بمنتجات عالمية من حيث األسعار والمكونات ،وذلك يزيد ثقة المتسوقين بالشركة.

 3_1_3األىداؼ التسكيقية المتربطة بالتجارة اإل لكتركنية:

يوجد العديد من األىداف التسويقية التي يمكن تحقيقيا من خبلل استخدام التجارة اإللكترونية

في التسويق لمسمع والخدمات ،حيث يتم ذلك بشكل سيل ،وبسرعة كبيرة ،ومرونة أكبر ،وبأقل فترة

زمنية ،ولكن ىذا يتطمب كادر بشري متخصص في مجال التكنولوجيا ،وأيضاً وجود شركات تعمل في
ىذا المجال مما يسيل تحقيق ىذه األىداف.

()0

()6

ومن ىذه األىداف التسويقية التي تحققيا التجارة اإللكترونية:
 -تقديم الخدمات لمزبائن بشكل ممتاز واحتراف.

 -البحث عن مستيمكين جدد والوصول إلى األسواق العالمية.

 زيادة وتوسيع نطاق السوق والبحث عن فرص تسويقية جديدة. تحقيق سرعة في أداء األعمال التسويقية. -تحسين الصورة عن الشركة ومنتجاتيا.

 استخدام وسائل اإلعبلنات الحديثة في عممية التسويق.( ) 0محمد أحمد ،التسويق االلكتروني ،دار الميسرة لمنشر والتوزيع ،االردن ،6339 ،ص .065

( ) ) 6رند األسطل ( " )6339واقع استخدام التسويق االلكتروني لدى البنوك العاممة في قطاع غزة " ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسبلمية،
غزة فمسطين ،ص.69
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المبحث الثاني
التأثير المشترؾ بيف التجارة اإللكتركنية كالبنكؾ.

يستمر التطور التكنولوجي في التقدم عاماً بعد ٍ
عام ،وىذا ينعكس عمى التجارة اإللكترونية التي

أصبحت تنتشر وتنمو في جميع أنحاء العالم ،فتطمب ذلك تحسين في متطمباتيا التقنية والقانونية
والنظام المصرفي ،وأجبر ذلك البنوك التقميدية بتطوير أدائيا ،وتقديم خدمات مصرفية إلكترونية ،أو

إنشاء فرع مصرفي إلكتروني ،وأيضاً ىذه الخدمات المصرفية الجديدة تسيل عمميات التجارة

اإللكترونية ،مما يساعد عمى انتشارىا ،وبذلك يكون تأثير مزدوج بين البنوك والتجارة اإللكترونية.
 1_2_3التأثير المزدكج بيف التجارة اإللكتركنية كالبنكؾ:

إن تطور وانتشار التجارة اإللكترونية زاد الحاجة لوجود نظام مصرفي قادر عمى مجاراة ىذا

التطور ،وتمبية احتياجاتو ،مما أدى إلى ظيور أنواع جديدة من البنوك غير التقميدية ذات النمط
واألداء العادي ،أال وىي البنوك اإللكترونية ،التي تقدم خدماتيا المصرفية إلكترونياً؛ لتسييل عمميات

التجارة اإللكترونية وتسوية المدفوعات الخاصة بيا ،وتقديم العديد من الخدمات المصرفية اإللكترونية،
مثل تحويل األرصدة من حساب آلخر ودفع الفواتير إلكترونياً ،فالبنوك اإللكترونية ليست مجرد فرع
()0

بنك قائم يقدم خدمات مصرفية إلكترونية ،وانما يمكن أن يكون لو وجود وكيان مستقل مالياً وتجارياً.

يرى الباحث أن التجارة اإللكترونية أثرت عمى أداء البنوك التقميدية ،وجعميا تطور من نفسيا،

وتقدم الخدمات المصرفية اإللكترونية ،وذلك حتى ال تفقد المنافسة في السوق المصرفي ،وترك الساحة
لمبنوك األخرى ،بدون استخدام وسائل المنافسة لمبقاء ،والحد من مخاطر المنافسين اآلخرين ،فتقديم

الخدمات المصرفية اإللكترونية تعتبر وسيمة ميمة لممنافسة في القطاع المصرفي ،لكن نرى أيضاً
تأثير معاكس لمبنوك عمى التجارة اإللكترونية ،حيث أن ىذه البنوك ساعدت عمى رواج ونجاح التجارة

اإللكترونية ،لما تقدمو من تسييبلت في إتمام المعامبلت التجارية ،وتوفير وسائل الدفع اإللكترونية،
وىذا م ّكن رجال األعمال من عقد الصفقات ،ودفع مستحقاتيا إلكترونياً ،وىذا أسرع مقارنة بالوسائل

التقميدية.

 2_2_3تكضيح دكر البنكؾ في التجارة اإل لكتركنية:
أدى التطــور التكنولــوجي إلــى ظيــور التجــارة اإللكترونيـة ،وحــرك البنــوك لتطــوير أدائيــا المص ـرفي،
وتقــديم خــدمات تتناســب مــع التطــور العصــري مــن أعمــال تجاريــة تنفــذ بوســائل إلكترونيـة ،وتحويــل دور

0

( ) محمد مفتاح ،معارفي فريدة ،البنوك االلكترونية ،المؤتمر العممي الخامس :نحو مناخ استثماري وأعمال مصرفية إلكترونية ،في الفترة ،6337/7/5-4

جامعة فيبلدلفيا – كمية العموم اإلدارية والمالية ،عمان – األردن ،متوفر عمى الرابط التالي.www.iefpedia.com/arab/?p=15990 :
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البنوك من دور وسيط مالي ،إلى وسيط تجاري بـين البـائع والمشـتري ،ويمكـن توضـيح دور البنـوك عـن

طريق الشكل التالي:

شكل رقم ()0_3

شكل يوضح دور البنوك في التجارة اإللكترونية
البائع

التجارة االلكترونية
عبر االنترنت

تعميمات الدفع

تعميمات الدفع

بنك البائع

المشتري

شبكة الدفع النقدي

بنك المشتري

- Source:John Wenninger, The Emerging Role of Banks in E-Commerce , vol, Current Issues in
Economics and Finance (6),no(3), March 200.,p:2. available: www.ny.frb.org/rmaghome.

يبلحظ من الشـكل السـابق أن دور البنـوك الحـديث كوسـيط تجـاري داخـل التجـارة اإللكترونيـة يـدخل

فــي صــمب العمميــة التجاريــة ،حيــث يقــوم المشــتري بطمــب المنــتج عــن طريــق إرســال طمبيــة ش ـراء لمبــائع،
وبعد تأكيد طمب الشراء من البـائع يـتم التحويـل اإللكترونـي لمرصـيد عـن طريـق حوالـة مـن بنـك المشـتري

إلــى بنــك البــائع ،ويــتم تأكيــد الــدفع وتحويــل الرصــيد وبعــدىا يــتم تحويــل المنتجــات مــن البــائع لممشــتري،
وبــذلك يكــون البنــك طــرف أساســي بالعمميــة التجاريــة ،مــن خــبلل تحويــل األرصــدة الماليــة بــين طرفــي

الصــفقات التجاريــة ،عممـاً أن المشــتري والبــائع يمكــن أال يكونـوا يعرفــون بعضــيم الــبعض ،والتقــائيم كــان

مـن خــبلل الوســائل اإللكترونيـة ،والبنــك قــام بتســوية المــدفوعات الماليــة بــين البــائع والمشــتري ،مــن خــبلل
الخدمات المصرفية اإللكترونية ،وسيل إتمام العمميات المرتبطة بالتجارة اإللكترونية.

()0

تقودنا الفقرة السابقة إلى التطرق إلى موضوع البنوك اإللكترونية بنبذة صغيرة ،والتعريف بيا

وأنواعيا وخدماتيا ،حتى نبني فكرة واضحة عنيا لجميع الميتمين.

 3_2_3البنكؾ اإل لكتركنية:

يستخدم تعبير البنوك اإللكترونية لمداللة عمى البنوك التي تؤدي المعامبلت المالية عن بعد،

حيث يمكن لمعمبلء القيام بالعمميات المصرفية من أي مكان في العالم ،في أي وقت ،من خبلل أجيزة
الحاسوب ،وشبكة اإلنترنت ،أي أن مصطلح البنوك اإللكترونٌة شامل لكل المفاهٌم التً ٌمكن أن
()3
تؤدى من خاللها الخدمات المصرفٌة بطرٌقة إلكترونٌة.
( ) 0ابراىيم أحمد الدوي ،التجارة اإللكترونية ،مرجع سابق ،ص .65
6

( ) ناظم الشمري ،عبد الفتاح العبد البلت ،الصيرفة االلكترونية :األدوات والتطبيقات و معيقات التوسع ،دار وائل لمنشر والتوزيع ،االردن ،ط

،6338،0ص.73
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ظيرت ىذه البنوك مع نياية القرن الماضي وأطمق عمييا البنك عمى الخط on line bank

والبنك المنزلي وبنوك اإلنترنت ،وعمى الرغم من اختبلف ىذه المصطمحات ،إلى أن جميعيا تشير إلى

قيام العميل بإدارة حساباتو عبر شبكة اإلنترنت ،سواء من المنزل ،أو من العمل ،أو من أي مكان

بتواجد بو ،وبالتالي يمكن لمعميل أن يتصل مباشرة باالشتراك العام لو عمى موقع البنك ،من خبلل

الحاسب الشخصي عبر اإلنترنت ،وذلك عن طريق حزمة برمجية يمكن أن يحصل عمييا العميل
مقابل رسوم أو تكون مجانية ،لتسييل عممية القيام بالميام المصرفية عن بعد ،وتعرف ىذه البرمجيات
()0

باسم برمجيات االدارة المالية الشخصية.

وتعــود نشــأة الصــيرفة اإللكتروني ـة إلــى بدايــة الثمانينــات تزامن ـاً مــع ظيــور النقــد اإللكترونــي ،أمــا

اســتخدام البطاقــات فكــان مــع بدايــة القــرن الماضــي فــي فرنســا عمــى شــكل بطاقــات كرتونيــة تســتخدم فــي

اليــاتف العمــومي ،وبطاقــات معدنيــة تســتعمل عمــى مســتوى البريــد فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وفــي

عـام  0958صـدرت أول بطاقـة ببلسـتيكية " "American Express cardلتنتشـر عمـى نطـاق واسـع

فـي أمريكيـا ،ثـم قامـت بعـدىا ثمانيـة بنـوك بإصـدار بطاقـة ""Bank Americardعـام  ،0968لتتحـول
إلى شبكة  Visaالعالمية ،كمـا تـم إصـدار البطاقـة الزرقـاء " "Carte Bleueفـي نفـس العـام مـن طـرف
ســتة بنــوك فرنســية ،وفــي عــام  0986قامــت اتصــاالت فرنســا " " France Telecomبتزويــد اليواتــف
العمومية بأجيزة قارئة لمبطاقات الذاكرة ،وأصبحت ىذه البطاقات تحمل بيانات شخصية لحامميا.
 1_3_2_3أنكاع البنكؾ اإل لكتركنية:

يوجد ثبلثة صور لمبنوك اإللكترونية تقدم خدماتيا عبر اإلنترنت ،تتمثل بالتالي:

()6

()3

أكالن :النمط المعمكماتي:

يمثــل ىــذا المســتوى مــن البنــوك بالحــد األدنــى لمعمــل المص ـرفي اإللكترونــي ،ويقــدم ىــذا الــنمط مــن

البنوك خدمات مصرفية بسيطة ،مثل :معمومات حول البنك وفروعو ،وعممياتو المصرفية.
ثانيان :النمط االتصالي:

يعمل ىذا النوع عمى إتاحة الفرصة لمعمبلء االتصال بالبنك عن طريق البريـد اإللكترونـي ،وتقـديم

طمبات مصرفية ،وتعديل المعمومات الشخصية ،والحسابات ،واالستفسارات األخرى.

( ) 0محمد مفتاح ،معارفي فريدة ،البنوك االلكترونية ،مرجع سابق ص.5
( ) 6نفس المرجع السابق ،ص.5

( ) 3رشدي وادي ،أىمية و مزايا البنوك اإللكترونية في قطاع غزة بفمسطين ومعوقات انتشارىا ،مجمة الجامعة اإلسبلمية :سمسمة الدراسات اإلنسانية ،المجمد
( ،)06العدد ( ،)6ص  ،866 - 855يونيو .6338
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ثالثان :النمط التبادلي:

يمارس ىنا البنك أعمالو في بيئة إلكترونية ،والذي يسـمح لمعميـل بالوصـول إلـى حسـاباتو ،وادارتيـا

إلكتروني ـاً ،مثــل :فــتح حســابات ،وتقــديم طمبــات لش ـراء منتجــات ،وطمبــات االســتثمار واالئتمــان ،وتحويــل
األموال ودفع الفواتير والعديد من الخدمات المصرفية اإللكترونية األخرى.
 2_3_2_3مزايا البنكؾ اإل لكتركنية:

تق ــدم البن ــوك اإللكتروني ــة العدي ــد م ــن الخ ــدمات المصـ ـرفية اإللكترونيـ ـة الت ــي تميزى ــا ع ــن البن ــوك

التقميدية ،ويمكن توضيح ىذه الميزات كالتالي:

()0

أ _ الكصكؿ لعدد كبير مف العمالء:

توفر البنوك اإللكترونية إمكانية الوصول إلى عدد كبيـر مـن العمـبلء ،بـدون عوائـق وحـواجز ،وفـي

أي وقــت ،ومــن أي مكــان ،وتتــيح ليــم طمــب الخــدمات المص ـرفية مــن البنــك عــن طريــق اإلنترنــت بــدون
الحاجة إلى التوجو إلى البنك ،والوقوف في طابور طويل إلنياء معامبلتو المالية ،يمكن أن تكون مجرد

دف ــع ف ــاتورة ولكني ــا تحت ــاج إل ــى وق ــت طوي ــل ،وى ــذا يس ــيل عم ــى العم ــبلء االس ــتفادة م ــن ى ــذه الخ ــدمات

اإللكترونية ،حيث يمكن ألكثر من عميل القيام بمعامبلتيم في نفس الوقت عبر شبكة اإلنترنت.
ب _ انخفاض التكاليؼ:

إن إنشاء البنوك اإللكترونية أقل تكمفة من البنوك التقميدية ،حيث أنيا ال تحتاج إنشاء فـروع جديـدة

في أماكن بعيدة ،وتكمفة إنشاء بنك عبر شـبكة اإلنترنـت ال تقـارن بتكمفـة البنـوك التقميديـة ،حيـث أنيـا ال
تحتاج إلى عدد كبير مـن المـوظفين ،أو تشـييد مبـاني ،أو خـدمات صـيانة ،وأيضـاً االسـتفادة مـن الموقـع

اإللكترونية فـي اإلعبلنـات والتـرويج لمنتجـات البنـك ،كـل ذلـك يعمـل عمـى انخفـاض تكمفـة إنشـاء البنـوك
اإللكترونية.

ج _ تقديـ خدمات مصرفية جديدة:
تق ــدم البن ــوك اإللكترونيـ ـة العدي ــد م ــن الخ ــدمات المصـ ـرفية الجدي ــدة ،مث ــل دف ــع الفـ ـواتير إلكترونيـ ـاً،

والتحويل الفوري لمحسابات ،وامكانية قيام العميل بإدارة حسابو ،وتقديم طمبات لمشراء واصـدار الحـواالت

الماليــة وتــوفير خــدمات الــدفع اإللكترونيـة ،والصـراف اآللــي ،والتــي تســاعد عمــى تســييل عمميــات التجــارة
اإللكترونية.

د _ زيادة كفاءة البنؾ:
إن زيــادة تطــور شــبكة اإلنترنــت ،واســتخدامو كركي ـزة أساســية فــي البنــوك اإللكتروني ـة أدى ذلــك إلــى

ســرعة إنجــاز المعــامبلت المصـرفية ،حيــث يــتم إنجــاز المعــامبلت فــي دقــائق معــدودة وبكفــاءة عاليــة مــع

0

( ) محمد مفتاح ،معارفي فريدة ،البنوك االلكترونية ،مرجع سابق ص.6
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المحافظــة عمــى المعمومــات الشخصــية لعمبلئيــا مــن خــبلل ووســائل الحمايــة المعموماتيــة ،وىــذا يزيــد مــن

كفاءة البنك.

ق _ تقديـ خدمات بطاقات االئتماف كالدفع اإل لكتركنية:
تــوفر البنــوك اإللكتروني ـة خــدمات الــدفع اإللكتروني ـة ،مــن خــبلل العديــد مــن بطاقــات االئتمــان ،أو

بطاق ــات ال ــدفع المس ــبق ،الس ــتخداميا ف ــي ال ــدفع عب ــر اإلنترن ــت عن ــد شـ ـراء المنتج ــات ،وم ــن أى ــم ى ــذه

البطاقات المتداولة :في از كارت ،وماستر كارت ،والعديد من البطاقات األخرى.

ويرى الباحـث أن دور البنـوك الرئيسـي يتمحـور فـي تسـييل عمميـات التجـارة اإللكترونيـة ،لمـا تقدمـو

مـن خـدمات مصـرفية ،ولعــل مـن أىـم مــا يميـز البنـوك اإللكترونيـة أنيـا تعمـل عمــى مـدار  64سـاعة فــي
اليوم من خبلل شبكة اإلنترنت ،وبذلك تتيح لمعمبلء العمـل مـن أي مكـان وفـي أي وقـت؛ وىـذا يختصـر
المسافات ويقمل الوقـت عمـى العمـبلء .وتحـيط بالمقابـل بـالبنوك اإللكترونيـة مجموعـة مـن المخـاطر التـي
يجب أن ننتبو إلييا عند التعامل معيا ،وتمثل ىذه المخـاطر فـي :المخـاطر التقنيـة بسـبب خمـل فنـي فـي

النظــام المص ـرفي لمبنــك ،ممــا يحمــل العميــل خســائر ماليــة ،أو خطــر تعــرض البنــك لبلخت ـراق مــن قبــل
محترفــي بـرامج الحاســوب الــذين يطمــق عمــييم (اليــاكرز) ،وأيضـاً خطــر االحتيــال والنصــب مثــل :تزويــر

المعمومات ،وسرقة بيانات العمبلء مـن كممـات السـر ،وأرقـام بطاقـات االئتمـان ،ومخـاطر قانونيـة وكيفيـة
حل النزاعات بين البنوك والعمبلء ،وقبول التعاقدات اإللكترونية ،والذي يعتبر تحدي مشترك مع التجارة

اإللكترونية في كسب ثقة الجميور وشعورىم بالراحة والطمأنينة فـي التعامـل مـع ىـذه البنـوك بـدون حـذر
أو خــوف ،ممــا يســاعد عمــى انتشــارىا ،ويــتم ذلــك مــن خــبلل اســتخدام وســائل حمايــة إلكتروني ـة ،وتقــديم
الضمانات لمعمبلء.

 3_3_2_3الخدمات التي تقدميا البنكؾ اإل لكتركنية:

()1

تقدم البنوك اإللكترونية العديد من الخدمات المصرفية مثل:

 -االستفسار عن الحسابات الشخصية والودائع والقرض.

 إصدار بطاقات االئتمان وتوفير وسائل الدفع اإللكترونية. -االشتراك في خدمات البنك المنزلي (اإللكتروني).

 تعديل البيانات الشخصية لمحسابات وتغيير الرقم السري. -دفع الفواتير والكمبياالت إلكترونياً.

 اإلعبلنات من خبلل الموقع وتقديم عروض الخدمات المصرفية وأسعار العمبلت والفائدة. -إصدار الحواالت الداخمية والخارجية.

 تحويل األرصدة بين حسابات العمبلء إلكترونياً.( ) ) 0ناظم الشمري ،عبد الفتاح العبد البلت ،الصيرفة االلكترونية ،مرجع سابق،ص.73
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 4_2_3البنكؾ اإل لكتركنية في فمسطيف:
يبلحــظ المتتبــع لمواقــع الفمســطيني أنــو ال يوجــد بنــوك فمســطينية إلكترونيـة تقــدم الخــدمات المص ـرفية

إلكتروني ـاً بشــكل كامــل ،ولكــن البنــوك العاممــة فــي فمســطين تقــدم بعــض الخــدمات المص ـرفية اإللكتروني ـة
بشكل جزئي ،وذلك لتمحق بالتطور التكنولوجي وال تفقد عمبلءىا في السوق ،واستجابة لمتغيرات السريعة

في الحياة ،فتقدم ىذه البنوك خدمات مصرفية جديدة مثل :بطاقات االئتمان ،ووسائل الدفع اإللكترونيـة،
وخدمات الصراف اآللي ويمكن توضيح الخـدمات المصـرفية اإللكترونيـة التـي تقـدميا البنـوك الفمسـطينية

كالتالي:

()1

 -1المكاقع اإللكتركنية:
تمتمـك أغمــب البنــوك الفمســطينية موقــع إلكترونــي تعــرض فيــو بيانــات خاصــة عــن البنــك ،ومــا يقدمــو

من خدمات مصرفية ،وآخر أخبار ونشاطات البنك ،وأسعار العمبلت والعروض المصرفية.
 -2الصراؼ اآللي(:Automatic teller machine (ATM

تقدم معظـم البنـوك الفمسـطينية خدمـة الصـراف اآللـي مـن خـبلل فروعيـا وذلـك يسـيل عمـى العمـبلء

ســحب النقــود مــن أرصــدتيم فــي أي وقــت ،فالعميــل يســتطيع الســحب مــن رصــيده بمجــرد امــتبلك بطاقــة
الصراف اآللي التي يصدرىا البنك المعني ،مما يقمل االزدحام في البنوك وخاصة عند استبلم الموظفين
رواتبيم ،ويزيد رضا العمبلء.
 -3الياتؼ المصرفي:

تتيح ىذه التقنية لمعمبلء إجراء المعامبلت المالية عبر الياتف ،من استفسار عن حساباتيم ،وتقديم

طمب كشف حساب ،والعديد من الخدمات المصرفية ،حيث تستمر ىذه الخدمة عمى مدار  64ساعة.
 -4بطاقات االئتماف:

تصدر البنوك الفمسطينية بطاقات االئتمان ،لتمكن عمبلئيا من استخداميا في العمميـات المصـرفية

والتجارية مثل :شراء المنتجات ،واستخداميا في الحصول عمـى رصـيد مـالي ومـن ىـذه البطاقـات ماسـتر
كارت وفي از كارت.

 -5الجكاؿ المصرفي:
تق ــوم بع ــض البن ــوك بتق ــديم خ ــدمات مصـ ـرفية عب ــر الي ــاتف ،الجـ ـوال م ــن خ ــبلل اس ــتخدام الرس ــائل

القصــيرة ،وتطبيقــات معينــة لبلستفســار عــن الحســابات ،وأيض ـاً يقــوم البنــك بإشــعار العمــبلء عــن حركــة
حساباتيم ،أو إعبلميم باستحقاق رواتبيم ،والعديد من الخدمات من ىذا المثيل.

(1( Ahmed Hatem Khrewesh, E-banking Adoption Model in Palestine, Master's thesis ,An-Najah National
University, Nablus, Palestine 2011,p:28.
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 1_4_2_3الخدمات المصرفية اإللكتركنية التي تقدميا البنكؾ العاممة في فمسطيف:
يعتبــر قيــام البنــوك بخــدمات مصـرفية عبــر اإلنترنــت ال ت ـزال فــي بــدايتيا ،والبنــوك الفمســطينية تقــدم

خدمات مصرفية إلكترونية جزئية وليس بشكل كامل ،وخدمات البنوك عبر اإلنترنت تمنح العمبلء راحةً

فــي إتمــام معــامبلتيم المص ـرفية ،ويمكــن توضــيح الخــدمات المص ـرفية اإللكتروني ـة التــي تقــدميا البنــوك
العاممة في فمسطين من خبلل الجدول رقم ( )0-3في الصفحة التالية:
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جدول رقم ()0_3

الخدمات المصرفية اإللكترونية التي تقدميا البنوك العاممة في فمسطين:
ّ
اعُ اٌثٕه
.2
.3
.4
.5

تٕه فٍغطَٓ
تٕه األسدْ
اٌثٕه اٌعشتٌ
تٕه اٌماهشج عّاْ
اٌثٕه االعالٌِ
اٌفٍغطٌَٕ

.7

تٕه اٌمذط
تٕه االعىاْ
ٌٍرجاسج ناٌرّوًٍ
تٕه االعرثّاس
اٌفٍغطٌَٕ
اٌثٕه االعالٌِ
اٌعشتٌ
اٌثٕه اٌرجاسً
اٌفٍغطٌَٕ
ث٘ي اُشكبُِ ٙزَٔ٣ٞ
اٌثٕه اٌعماسً
اٌّصشً اٌعشتٌ
اٌثٕه األهٌٍ
األسدٌٔ
اٌثٕه اٌرجاسً
األسدٌٔ
اٌثٕه اٌىوٍرٌ
األسدٌٔ
تٕه HSBC
ٌٍششق األنعظ
تٕه االذحاد
ٌالدخاس
ناالعرثّاس
اٌثٕه اٌعشتٌ
اٌفٍغطٌَٕ
ٌالعرثّاس

.6

.2
.8
.9
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.22
.28

خذِاخ اٌثٕه اإلٌىرشنٌٔ
اٌخذِاخ اٌثأوٍح ٌٍثٕه اإلٌىرشنٌٔ
اٌخذِاخ األعاعَح ٌٍثٕه اإلٌىرشنٌٔ
عثش
اٌجواي

عثش
اإلٔرشٔد

عثش
اٌهاذف

تطالاخ
االئرّاْ

اٌصشاف
اٌٌُ

عثش اٌشعائً
إٌصَح

ِولع
إٌىرشنٌٔ

عذد أفشع اٌثٕه**

ال
ال
ٔعُ(عثش
اإلٔرشٔد)

ٗؼْ
ٗؼْ
ٗؼْ
ٗؼْ
ٗؼْ

ٗؼْ
ال
ٗؼْ
ال
ٗؼْ

ٗؼْ
ٗؼْ
ٗؼْ
ٗؼْ
ال

ٗؼْ
ٗؼْ
ٗؼْ
ٗؼْ
ٗؼْ

ٗؼْ
ٗؼْ
ٗؼْ
ٗؼْ
ٗؼْ

ٗؼْ
ٗؼْ
ٗؼْ
ٗؼْ
ٗؼْ

53
42
33
29
26

ال
ال

ٗؼْ
ٗؼْ

ٗؼْ
ال

ٗؼْ
ٗؼْ

ٗؼْ
ٗؼْ

ٗؼْ
ٗؼْ

ٗؼْ
ٗؼْ

22
23

ال

ال

ال

ال

ٗؼْ

ال

ٗؼْ

22

ال

ال

ال

ال

ٗؼْ

ٗؼْ

ٗؼْ

.2

ال

ال

ال

ٗؼْ

ٗؼْ

ال

ٗؼْ

7

ال
ال

ٗؼْ
ٗؼْ

ال
ال

ال
ٗؼْ

ٗؼْ
ٗؼْ

ٗؼْ
ٗؼْ

ٗؼْ
ٗؼْ

7
7

ال

ٗؼْ

ال

ٗؼْ

ٗؼْ

ال

ٗؼْ

6

ال

ال

ال

ٗؼْ

ال

ٗؼْ

ال

4

ال

ٗؼْ

ال

ٗؼْ

ٗؼْ

ال

ٗؼْ

3

ال

ال

ال

ٗؼْ

ٗؼْ

ال

ال

2

ال

ال

ال

ال

ٗؼْ

ال

ال

2

ال
ال

ٛزا اُج٘ي كوو ُزٔ َ٣ٞأُؾبس٣غ

ٗؼْ

2

 -المصادر:

** -

سمطة النقد الفمسطينية( ،)6300التقرير السنوي،6303دائرة األبحاث والسياسات النقدية ،فمسطين – رام اهلل ،ص.8
- Ahmed Hatem Khrewesh, Former OP,p:31_32.
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يبلحظ أن البنوك العاممة في فمسطين األكثر انتشا اًر ،مثل :بنك فمسطين الذي لو  46فرع في

جميع محافظات الوطن ،يميو بنك األردن 30فرع ،والبنك العربي لو 66فرع ،ىي أكثر بنوك تقدم
خدمات مصرفية إلكترونية ،لكن البنك العربي ىو البنك الوحيد الذي يقدم ىذه الخدمات بشكل كامل،
وتقدم البنوك خدمات مصرفية عبر الجوال بواسطة اإلنترنت ،وتوفير بطاقات االئتمان لعمبلئيم ،وتقدم

خدمة الصراف اآللي ،وألغمب ىذه البنوك موقع إلكتروني ،يستطيع العميل متابعة أخبار البنك ومعرفة
نشاطاتو والعروض المصرفية التي يقدميا.

ويتضح أن البنوك العاممة في فمسطين قامت بتطوير عمميا لتقديم خدمات مصرفية إلكترونية،

تخدم الجميور ،وتضمن ليا وجود تنافسي في القطاع المصرفي ،وىذا كمو سببو التطورات التكنولوجية
في قطاع االتصاالت وعالم الحاسوب واإلنترنت ،فاستجابت البنوك ليذه التطورات وقامت بتقديم

الخدمات المصرفية اإللكترونية ،وىذه الخدمات المصرفية الجديدة تناسب عمل التجارة اإللكترونية،
وخاصة في تسييل عمميات تسوية المدفوعات لصفقات التجارة اإللكترونية ،لكن البنوك الفمسطينية لم

ترق لتصبح بنوك إلكترونية بشكل كامل.

 5_2_3أدكات الدفع اإل لكتركنية:

تتطمب التجارة اإللكترونية نظام مالي ،يتناسب مع طبيعتيا التقنية ،ويسيل تسوية المدفوعات

المالية لعممياتيا ،فالتجارة اإللكترونية يمزميا أدوات دفع إلكترونية ،باإلضافة ألدوات الدفع التقميدية،
فأدوات الدفع اإللكتروني تعني دفع أثمان السمع والخدمات بوسائل إلكترونية ،عن طريق الحاسوب
واإلنترنت ،والياتف والجوال أو أي وسيمة إلكترونية أخرى ،وبذلك تصبح تجارة إلكترونية كاممة ،وىذه

األدوات تسيل عمميات الشراء والبيع عبر اإلنترنت ،وتساعد في دفع الفواتير المختمفة إلكترونياً ،ويوجد

العديد من أدوات الدفع اإللكتروني سوف نتعرف عمى كالتالي:
 1_5_2_3آالت الصراؼ اآللي:

وىو عبارة عن جياز يوجد في الغالب في الواجيات األمامية لمبنوك ،أو األماكن التي يمكن

أن يتواجد بيا عمبلء البنوك بكثرة ،مثل الجامعات ،حيث يستطيع حامل بطاقة الصراف اآللي أو أي
بطاقات أخرى ،سحب مبالع نقدية من حسابو بحد معين ،وذلك حسب نظام البنك ،يعتمد عمى السحب

من حساب العميل ،وتكون البطاقات محمية برقم سري ال يعرفو إال صاحب البطاقة.
 2_5_2_3البطاقات البنكية:

وىي بطاقات ببلستيكية يمكن لحامميا استخداميا في عمميات شراء السمع والخدمات ،وفي

بعض األحيان تكون مدفوعة مسبقاً ،ويتم استخداميا في سحب األموال من الصراف اآللي ،والشراء
بيا من خبلل نقاط البيع في المحبلت التجارية ،ويوجد عدة أنواع منيا مثل:
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أ.

البطاقات المدينة :Debit card
ىي بطاقات ببلستيكية يتم استخداميا لمشراء والبيع ،ودفع األموال ،وتعتمد عمى وجود رصيد

فعمي لمعميل لدى إحدى البنوك ،بحساب جاري ،وتكون ىذه البطاقات مرتبطة بجياز مركزي بمباشرة

 ،on line debitحيث يتم تحويل قيمة المشتريات عمى الجية الدائنة في نفس اليوم ،وتتم ىذه العممية
من خبلل تمرير البطاقة عبر جياز إلكتروني ،ويتم إدخال قيمة المشتريات ،ويوافق عمييا المشتري
بالتوقيع عمى اإلشعار الذي يخرج من الجياز ،أو يتم تحويل قيمة المشتريات في وقت الحق ،اذا كان

الجياز غير متصل مباشر  ،off lineومن أشير ىذه البطاقات بطاقة في از كارت العالمية.

()0

ب .البطاقات الدائنة :Credit card

وىذا النوع من البطاقات يقوم عمى الدفع المسبق لمصدر البطاقة ،حيث يتم إصدارىا من
إحدى البنوك ،أو الشركات المالية األخرى ،في حدود مبالغ محددة ،ويتم استخداميا كأداة وفاء تمنح
حامميا فرصة الحصول عمى السمع والخدمات مع دفع قيمتيا بشكل آجل ،ويتم سداد قيمة البطاقة

بشكل أقساط دورية ،وباقي قيمتيا يبقى دين عمى حامميا ،وليذه البطاقة أيضاً مسميات منيا :بطاقة

اإلقراض ،أو بطاقة االئتمان القرضية ،وىذا النوع ىو األكثر انتشا اًر في العالم ،وليذه البطاقة

دوار ،يمكن تجديده ،ويضاف عميو فوائد شيرية ،وبذلك
خصائص منيا :أن الدين الناشئ عن االئتمان ّ
ىو عبارة عن قرض يستطيع المستيمك استعمالو في عمميات الشراء ،أو السداد ،وأشير األمثمة عمى
ىذا النوع من البطاقات :في از وماستر كارت.

()6

ج .بطاقات الحساب :Charge card
تسمى بطاقة اإلقراض المؤقت ،أو بطاقة الخصم الشيري ،حيث تمنح لحامميا إمكانية شراء السمع

والخدمات المختمفة ،أو السحب النقدي ،وىي ائتمان يقدميا البنك لعمبلئو بدون فوائد ،ويجب تسديد
()3

قيمتيا في الفترة الواقعة بين تاريخ الشراء وتاريخ ،السداد ،ويمكن استخداميا محميا ودولياً.
 3_5_2_3الكحدات الطرفية عند نقاط البيع:

وىي عبارة عن حاسبات آلية موجودة في المحبلت التجارية واألسواق والمتاجر الكبرى ،والتي

يكون ليا اتصال مباشر بالبنك عبر اإلنترنت ،حيث تتم عمميات التحويل لؤلموال مباشرة عبر تمرير

البطاقات االئتمانية في الجياز ،فتخصم قيمة المشتريات من حساب العميل في البنك ،وىذه األجيزة
تعتبر من أىم أدوات الدفع اإللكتروني ،لما تقدمو من تسوية لممدفوعات بشكل سيل وسريع.

()4

( ) 0عمي شاىين ،نظم الدفع الكترونية ومخاطرىا ووسائل الرقابة عمييا دراسة تطبيقية عمى بنك فمسطين ،مجمة جامعة األزىر بغزة ،سمسمة
العموم اإلنسانية ،المجمد  ،06العدد  ،6303 ،0ص.560

( ) 6فتحي عرفات ،بطاقات االئت مان البنكية في الفقو االسبلمي ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح ،فمسطين ،6337 ،ص.66

( ) 3قتيبة العاني ،البنوك اإللكترونية وأىم تطبيقاتيا ،مجمة الرابطة لمتعميم العالي ،األردن ،المجمد ( ،)5العدد( ،6335 ،)6ص.030
( ) 4عمى شاىين ،،نظم الدفع الكترونية ومخاطرىا ووسائل الرقابة ،مرجع سابق ،ص.563
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 4_5_2_3النقكد اإل لكتركنية:
ىي عبارة عن مجموعة من البرتوكوالت ،والتواقيع الرقمية التي تتيح لمرسالة اإللكترونية أن تحل محل

النقود التقميدية في التعاقدات ،فيي عبارة عن نقود غير ممموسة ،لكنيا وحدات إلكترونية ،وتخزن في
مكان ما عمى القرص الصمب ،أو من خبلل أي وسيمة تخزين إلكترونية ،ويتم تداوليا عبر الوسائل
()0

اإللكترونية.

إن العامل المشترك بين النقود الورقية والنقود اإللكترونية ،ىو أن شروط النقود متوفرة بيا،

وخاصة الوضع القانوي لكل منيما يتوقف عمى القبول العام لممتعاممين بيا وثقتيم بيا ،واستخداميا

لموفاء بااللتزامات المالية ليم.

()6

 5_5_2_3الشيكات اإللكتركنية:
ىي عبارة عن رسالة إلكترونية موثوقة ومؤمنة ،يرسميا مصدر الشيك إلى مستمم الشيك

(حاممو) ،ليعتمده ويقدمو لمبنك الذي يعمل عبر اإلنترنت ،لتحويل قيمتو واعادتو إلكترونياً ،إلى مستمم
الشيك ليكون دليل عمى أنو قد تم صرفو ،ويعتبر من أكثر األدوات المستخدمة في التعامل بين

الشركات ،أي نظام قطاع األعمال إلى قطاع األعمال)،(B2Bوىو يكافئ الشيك التقميدي الورقي من
حيث التعامل ،حيث يتيح لممستيمكين أو الشركات دفع أثمان مشترياتيم بدون شيكات ورقية.

()3

 6_2_3أدكات الدفع اإل لكتركنية في فمسطيف:
في ىذا الجزء سوف نتعرف عمى األدوات اإللكترونية المتاحة في فمسطين ،والتي يمكن

استخداميا في عمميات التجارة اإللكترونية ،وتم اختيار بنكين من البنوك العاممة في فمسطين والتي
تصدر بطاقات ائتمانية ،البنك األول ،بنك فمسطين :وىو بنك وطني وتم اختياره ألنو أكثر البنوك

انتشا اًر في فمسطين ولو عدة بطاقات ائتمانية ،والثاني البنك العربي :وىو إحدى البنوك الوافدة ،ويتميز
أنو يقدم العديد من الخدمات المصرفية اإللكترونية بشكل كامل ،ويمكن التعرف عمى أنواع بطاقات

االئتمان ،ووسائل الدفع اإللكترونية المستخدمة في التجارة اإللكترونية:

أكالن :أدكات الدفع اإل لكتركنية في بنؾ فمسطيف:

()4

يقدم بنك فمسطين العديد من بطاقات االئتمان ووسائل الدفع األخرى وىي كالتالي:

 بطاقة الخصم الدولية في از الكترون.
 بطاقة في از كارت.

( ) 0جبلل عايد الشورة ،وسائل الدفع اإللكتروني ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان ،األردن ،6338 ،ص.57
( ) 6قتيبة العاني ،البنوك اإللكترونية وأىم تطبيقاتيا ،مرجع سابق ،ص .96
(/ ) 3شيك_رقمي www. ar.wikipedia.org/wiki /

( ) 4موقع بنك فمسطين.www.bankofpalestine.com ،
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 بطاقة التقسيط المريح:
وىي بطاقة يستطيع العميل من خبلليا شراء ما يريد من سمع وخدمات ،بأقساط ميسرة تصل

مدتيا إلى36شي اًر بدون فوائد ،أو عمبلت فمع ىذه البطاقة ال يحتاج العميل إلى أي معامبلت ورقية
بينو وبين التاجر ،ألن خصم قيمة المشتريات يتم مباشرة عند تمرير البطاقة في جياز موجود لدى

التاجر مرتبط بالبنك ،وىذه الخدمة متوفرة بالتجار المتعاقدين مع بنك فمسطين فقط.
()1

ثانيان :أدكات الدفع اإل لكتركنية في البنؾ العربي:
 في از الكترون.

 بطاقة في از سمفر.

 بطاقة في از ذىبية.
 بطاقة في از ببلك.

 بطاقة تسكؽ اإلنترنت:
وىذه البطاقة مصممة لمتسوق عبر اإلنترنت ،وتكون محددة بسقف ائتماني منخفض،

ومنفصمة عن بطاقات الفي از العادية أو الحساب البنكي ،ويمكن استعماليا من خبلل أي موقع تجارة

إلكترونية يحمل شعار في از ،ومن مميزاتيا أنيا عالية األمان وتكون بقيمة محددة حتى إذا تعرض
المتسوق لمسرقة ال يتأثر كل حساب صاحب البطاقة.
ثالثاً :وسائل دفع إلكترونية أخرى:
 بطاقة كاشيك:

مقر ليا ،وليا عدة فروع في
تقدم ىذه البطاقة من شركة كاشيو والتي تتخذ مدينة دبي في اإلمارات اً

عدة دول ،ويوجد ليا وكيل في فمسطين ،وىذه البطاقات مدفوعة مسبقاً ،تستخدم لمتسوق عبر

اإلنترنت ،بكل أمان؛ ألنيا محددة القيمة ،ويوجد عدة فئات من ىذه البطاقة بأسعار مختمفة ،وحسب
احتياجات كل مستخدم ،وعند استخدام ىذه البطاقة في أي عممية يتم خصم قيمتيا المالية مباشرة من

قيمة البطاقة ،وىذا يشبو إلى حد كبير بطاقات الدفع المسبق لمجوال ،ويمكن في فمسطين الحصول
عمى بطاقات كاشيو عبر الدفع لحساب وكيميا في بنك فمسطين ،أو البنك العربي ،أو شراء البطاقة

مباشرة من مكاتب الشركة ،وأيضاً يمكن الحصول عمييا بتحويل األموال عن طريق ويسترون ينيون،

ويقبل التعامل بيا في البنك اإللكتروني .alertpay

()6

( ) 0موقع البنك العربي.www.arabbank.ps ،

( ) 6موقع شركة أي تك ،تم الدخول بتاريخ .www.itech.ps/arabic/cashu.php ،6306/6/63
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حالة شركة :palpay

المكقع اإل لكتركني :www.palpay.ps
تعتبر ىذه الشركة األولى من نوعيا في فمسطين ،حيث تأسست شركة " ،"palpayفي عام

 6300من قبل بنك فمسطين ،وشركة " "pcnc solutionالمتخصصة في تكنولوجيا المعمومات،
والدفع اإللكتروني وأمن المعمومات ،وتقدم ىذه الشركة حمول ألنظمة الدفع اإللكتروني في فمسطين
()0

بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.
 خدمات الشركة كىدفيا:

تقدم شركة " "PalPayالعديد من الخدمات المالية اإللكترونية ،حيث قامت بعقد شراكات مع
جميع الشركات الكبرى في قطاع الخدمات ،مثل :شركات االتصاالت ،واإلنترنت ،وشركات توزيع

الكيرباء والمياه وشركات الخدمات األخرى بشكل عام ،لتقديم العديد من الخدمات المالية ،مثل دفع

الفواتير بمختمف أنواعيا إلكترونياً ،من كيرباء ومياه وىاتف ،وشحن الرصيد الدولي لبلتصاالت

والياتف الجوال ،وتسييل عمميات تسديد القروض لممؤسسات التمويمية ،وعن طريق ىذا النظام
يستطيع المستيمك بدفع أي التزامات مالية في أقرب سوبر ماركت ،أو محل تجاري يوجد بو برنامج

تابع لمشركة ،أو من المنزل عبر الموقع اإللكتروني ،حيث توفر الشركة أكثر من  4333نقطة بيع

منتشرة في كافة أنحاء فمسطين ،وتوفير خدمات الشركة عمى مدار الساعة  64ساعة يوميا 7 ،أيام في
األسبوع ،باإلضافة إلى الدفع عن طريق الحسابات الخاصة باألفراد لدى شركة " "PalPayوالدفع عن

طريق األجيزة الخموية وبطاقات االئتمان.

 وتيدف الشركة إلى تحقيق العديد من الفوائد لمشركات واألفراد كالتالي:

()6

 -تيدف الشركة إلى تطوير أنظمة الدفع اإللكترونية.

 زيادة نسبة التحصيل المالي لممستحقات بشكل شيري ،حيث تسيل عممية الدفع اإللكترونيعمى المواطن عممية السداد وتوفر وقتو كذلك ،فيي بمثابة طريقة مشجعة لممواطنين بدال من

الوقوف في طوابير االنتظار لدفع المستحقات المالية المترتبة عمييم.

 تخفيف الضغط عمى فروع الشركة ،من قبل المواطنين الراغبين في سداد المستحقات المالية،وخاصة في بداية كل شير.

 زيادة حجم الزبائن ومشتركي الخدمات ،فسوف تتميز الشركة المشاركة ضمن شبكتنا بسبلسةوسيولة إدارة عمميات الشراء والسداد لمفواتير ،مما يشجع المواطن لمتعامل مع ىذه الشركات.

 -تقديم الراحة والسبلسة لممواطن الفمسطيني في عمميات الشراء والسداد.

( ) 0موقع شركة  ،palpayتم الدخول بتاريخ .www.palpay.ps ،6306/6/63
( ) 6موقع شركة  ،palpayمرجع سابق.
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 تقميص تكاليف إصدار البطاقات مسبقة الدفع وتكاليف توزيعيا وتقميل تكاليف العممياتلمشركة.

 توفير خدمة مرنة وجديدة لشراء خدمات الشركة عن طريق الموقع اإللكتروني.-

تعمل شركة " "PalPayمن خبلل خدماتيا الجديدة عمى تقميص عمميات السرقة واالحتيال

التي تتعرض ليا الشركات.

ويعمل نظام الشركة بشكل آلي والكتروني ،مما يوفر لمشركات قاعدة بيانات ممتازة عن مناطق

البيع المميزة ،وعن المناطق التي يمكن تسويق منتجات الشركة فييا ،وأيضاً مراقبة عمميات التحصيل،
وفي نقاط الدفع اإللكتروني ،وىذا يوفر الوقت والجيد والتكاليف عمى المتعاممين مع ىذا النظام.

يستخمص الباحث من العرض السابق ،أنو يتوفر أدوات دفع إلكترونية في فمسطين ،لكن ىذه
بشكل ٍ
ٍ
كاف في المجتمع الفمسطيني ألنيا في بدايتيا ،حيث أنيا تنتمي إلي العمل
األدوات غير منتشرة
المصرفي اإللكتروني ،والذي ىو في بدايتو في الجياز المصرفي الفمسطيني ،وىذا يؤثر بالسمب عمى

التجارة اإللكترونية ،لذلك كان ال بد من التعقيب ،وذكر بعض المبلحظات عمى أدوات الدفع
اإللكترونية ،والنقود اإللكترونية والبطاقات االئتمانية ،ألنو بالرغم من انتشار ىذه البطاقات ،في الجياز

المصرفي الفمسطيني إال أن سمطة النقد لم تصدر تعميمات خاصة بيذه البطاقات ،أو أي تفاصيل

عنيا ،)0( .ولكن بعد االطبلع عمى قانون المصارف الفمسطيني رقم ( )6لعام ،6336في الفصل
الثالث من القانون ،الخاص باألعمال المصرفية ،فتبين أنو تم ذكر بطاقات االئتمان واالشارة ليا في

البند 6من المادة ( ،)05بدون أي توضيح ،أو أي تفاصيل عن ىذه البطاقات أو نوعيا ،وانما أشار
إلى أن إصدارىا يجب أن يتم بتعميمات مسبقة من سمطة النقد.

وأشير إلى أدوات الدفع اإللكترونية األخرى ،في مشروع قانون المعامبلت اإللكترونية لعام

 ،6303في الفصل الخامس الخاص بالتحويل اإللكتروني لؤلموال ،في مادة رقم ( ،)69حيث جاء
فييا(،أن يعتبر تحويل األموال بوسائل إلكترونية وسيمة مقبولة إلجراء الدفع ،وأن يكون لموفاء
اإللكتروني بأية وسيمة من وسائل الدفع اإللكتروني صحيحا وترتب آثا اًر قانونية) ،ومن أدوات الدفع

اإللكترونية المعتدة لدى سمطة النقد ىي ،بطاقات الدفع اإللكترونية ،الشيك اإللكتروني ،وأي وسائل
أخرى تعتمدىا سمطة النقد.

بعد أن تم استعراض ىذه األدوات المستخدمة في الدفع اإللكتروني في فمسطين ،والتي يمكن

استخداميا في تسوية المدفوعات في عمميات التجارة اإللكترونية ،يمكن القول أن ىذه األدوات لم
ٍ
كاف ،وفي بعض األحيان تكون تكمفتيا عالية ،ومازال أماميا الكثير لتطبيقيا في
تنتشر بشكل

( ) 0عمى شاىين ،،نظم الدفع الكترونية ومخاطرىا ووسائل الرقابة ،مرجع سابق ،ص.563
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فمسطين بشكل كامل ،ألنو يمزميا البنية التحية التقنية ويمزميا أن يتقبميا المجتمع الفمسطيني ،ويقتنع
بأىميتيا في الحياة ،وما تقدمو من تسييبلت في الشراء وتسويو المدفوعات ،فيي في بدايتيا ولكنيا في

الطريق الصحيح ،ألن تأسيس شركات تيتم بتطوير أنظمة الدفع اإللكترونية مؤشر جيد ،وأن تطورىا
وانتشارىا يصب في مصمحة التجارة اإللكترونية.

 7_2_3المخاطر المالية لنظـ المدفكعات في التجارة اإللكتركنية:
توفر وسائل الدفع اإللكترونية العديد من الفوائد ،مثل :توفير ،الوقت ،والجيد ،وتخفيض
التكاليف ،والسرعة في إنجاز المعامبلت المالية ،عمى أن استخداميا يصاحبو مخاطر ،نذكرىا
()0

باختصار كالتالي:

 مخاطر االئتماف:
ويقصد بمخاطر االئتمان ،احتمالية التعرض لخسائر ناجمة عن عدم سداد العميل ،أو تأخره

عن سداد التزاماتو المالية ،ويوجد نوعين من ىذه المخاطر :مخاطر الدافع أوالً ،وىذا يعني احتمال أن

الذي يدفع في األول ال يحصل عمى المقابل الذي دفع من أجمو ،والنوع الثاني مخاطر المستمم ،ويعني
أن المستمم يفترض أن المدفوعات المستممة أصبحت نيائية ،قبل أن تكون فعمية ،وفي ىذه الحالة

يصبح المستمم ىو الدافع األول ،بمعنى أن المستمم لم يستمم أي مدفوعات.

 مخاطر السيكلة:

تعرف مخاطر السيولة في التجارة اإللكترونية ،بأنيا عدم إمكانية تنفيذ أمر الدفع ،بالرغم من

أن بنك العميل في حالة مالية قوية ،لكن غير قادر عمى دفع التزاماتو لممقاصة ألسباب خارجة عن

إراداتو ،يمكن أن تكون أسباب تقنية أو غيرىا من األسباب.
 مخاطر التفكؾ الشبكي:

تنشأ ىذه المخاطر بسبب أن أوامر الدفع الصادرة من المحتمل أن تكون قد تفككت ،أي ألغيت

قبل استكمال ميمتيا بشكل نيائي ،أي قبل أن تصل إلى المستفيدين ،وىذا يحدث بسبب فشل في
التسوية في النظام الشبكي ،وأوامر الدفع المتراكمة خبلل اليوم قد ألغيت.

( ) 0عبدالرحيم البحطيطي ،المخاطر المالية في نظم المدفوعات في التجارة اإللكترونية ،مجمة جامعة الممك عبد العزيز ،السعودية،
المجمد( ،)60العدد( ،6337 ،)6ص .07
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المبحث الثالث
تأثير التجارة اإل لكتركنية عمى قطاعات االقتصاد الكمي
أصبحت التجارة اإللكترونية من األشياء الواقعية في حياتنا ،وليست مجرد أحبلم مستقبمية كما
كانت في القرن الماضي ،فيي تتطور وتنمو بنجاح وبدا ليا تأثير واضح عمى ىيكل األسواق ،وتأثير

عمى سوق رأس المال ،وخاصة تداول األسيم والسندات إلكترونياً ،والعمميات التجارة بشكل خاص،

وعمى االقتصاد الكمي بشكل عام من خبلل فتح أسواق جديدة ،ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة،

ودعم الجيود لحل مشكمة البطالة ،والتصدير الخارجي.

 1_3_3تأثير التجارة اإللكتركنية عمى ىيكؿ األسكاؽ:
تؤثر التجارة اإللكترونية عمى ىيكل األسواق سواء أسواق السمع والخدمات ،أو أسواق عناصر

اإلنتاج ،فالنمو االقتصادي ال يعتمد عمى عرض عناصر اإلنتاج فقط ،أو زيادة في عرض السمع
والخدمات ،وانما كيفية االستفادة من ىذه العوامل المختمفة مع بعضيا البعض ،لتعطي أعمى عائد

ممكن ،سواء عائد اقتصادي ،أو اجتماعي ،وذلك يتوقف عمى االستغبلل األمثل لمموارد المتاحة في

دور حاسماً في تحقيق التخصيص األمثل
المجتمع وطبيعة السوق الذي يتم العمل بو والذي يمعب ًا
لمموارد ،فكمما كان شكل السوق قريب من المنافسة الكاممة أمكن تحقيق ذلك ،والتجارة اإللكترونية تؤثر
عمى ىيكل األسواق وخاصة أنيا تقربنا من الوصول إلى سوق المنافسة الكاممة ويمكن توضيح ذلك

من خبلل تحقيق فرضيات سوق المنافسة الكاممة:

()0

الفرض األكؿ :تتطمب سكؽ المنافسة كجكد عدد كبير مف البائعيف كالمشتريف.
يعمل وجود عدد كبير من المشترين والبائعين عمى توزيع الحصص السوقية عمى عدد كبير،

بناء عمى العرض والطمب ،وال تستطيع أي جية
مما يمنع تحكم جية معينة بالسوق ،فاألسعار تحدد ً
كانت التحكم بيا ،وىذا يتحقق في وجود التجارة اإللكترونية متمثبلً في دورىا في توسيع السوق وزيادة
أعداد البائعين والمشترين بشكل كبير ،حيث أنو يضاف متسوقين من خارج الدولة إلى المتسوقين

الموجودين داخل إطار الدولة ،بسبب الوصول لؤلسواق العالمية ،كما أن زيادة مستخدمي اإلنترنت في
العالم انعكس بالزيادة في أعداد المشترين والبائعين ،وىذا ما يحقق الفرض األول من سوق المنافسة

الكاممة.

( ) 0رمضان مقمد ،اثار التجارة االلكترونية عمى ىيكل االسواق مع االشارة الى الدول النامية ،مجمة الحقوق لمبحوث القانونية و االقتصادية،
جامعة االسكندرية ،العدد ( ،6336،)6ص.67
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الفرض الثاني :حرية الدخكؿ كالخركج مف السكؽ:
تعطي سوق المنافسة الكاممة الحرية لجميع البائعين أو المشترين من الدخول والخروج من

السوق ،وذلك يتحقق في وجود التجارة اإللكترونية ،فبل توجد قيود عمى القيام بعمميات التجارة
اإللكترونية عمى أي شخص ،وأيضاً تكمفة استخداميا منخفض بالنسبة لمطرق التقميدية ،فإنشاء موقع

إلكتروني يم ّكن الفرد من ممارسة التجارة ولو بشكل جزئي عن طريق عرض المنتجات عمى الموقع،
واإلعبلن عنيا ،والترويج ليا بدون تحمل مصاريف اضافية ،أو تحمل تكاليف فتح فروع جديدة في

أماكن بعيدة ،وىذا يقمل عنصر المخاطرة ويجعل إمكانية الخروج من السوق سيمة ،وبأقل الخسائر،
وىذا يحقق الفرض الثاني من شروط سوق المنافسة الكاممة.

الفرض الثالث :تجانس كحدات السمعة المنتجة مف حيث الشكؿ كالمكف كالجكدة:
تقمل التجارة اإللكترونية الفروق بين المنتجات وتقريبيا من التجانس ،فإتاحة مواصفات

وخصائص المنتجات من دون إييام المستيمك بأنيا تتميز عن غيرىا من السمع ،مما يسيل عمى
المستيمك التفرقة بين المنتجات وتوفير الوقت عميو في عممية التسوق ،وخاصة في المنتجات التي

تتناسب مع التجارة اإللكترونية بشكل كامل ،مثل :المنتجات الرقمية ،والتي تتميز بنمط إنتاجي واحد

وتجانس في االستخدام وطريقة بيعيا ،مما يجعميا أقرب إلى التجانس ،وبذلك تكون التجارة اإللكترونية

حققت الفرض الثالث من شروط سوق المنافسة الكاممة.

الفرض الرابع :المعمكمات عف السكؽ متكفرة لمجميع كاألسعار معمكمة:
تكون المعمومات في سوق المنافسة الكاممة متوفرة لمجميع بدون استثناء ،كما أن أسعار السمع

والخدمات معمومة ،فالتجارة اإللكترونية تعمل عمى توفير ىذه المعمومات في المواقع اإللكترونية وتكون
متاحة لمبائعين والمشترين معاً ،حيث يمكنيم مشاىدة مواصفات السمع والخدمات وأسعارىا وصورىا،
وطريقة استبلميا وذلك يزيد من مرونة الطمب السعرية ويقمل احتكار المنتجين ،وتتطمب التجارة

اإللكترونية من المتعاممين بيا االلتزام بالمعايير الدولية ،من حيث األسعار واألوزان وتاريخ الصبلحية،
وشيادة الضمان ،وطريق االستبلم ،مما يتيح الشركات المنافسة في األسواق العالمية ،وبذلك تكون

التجارة اإللكترونية وفرت المعمومات الكاممة عن السوق لمجميع ،وحققت الفرض الرابع من شروط سوق
المنافسة الكاممة.

()0

 2_3_3تأثير التجارة اإل لكتركنية عمى سكؽ رأس الماؿ:
يتأثر سوق رأس المال مثمو مثل أسواق المنتجات بالتقدم التكنولوجي ،وان ظيور التجارة

اإللكترونية ليا دور في ىذا التأثير ،ففي سوق رأس المال يتم تبادل رؤوس األموال بين وحدات

الفائض ،وىم (المدخرون) ووحدات العجز (المستثمرون) ،من خبلل إصدار األسيم والسندات طويمة
( ) 0رمضان مقمد ،اثار التجارة االلكترونية عمى ىيكل االسواق مع االشارة الى الدول النامية ،مرجع سابق ،ص .67
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كبير في تنشيط االستثمار ،وتحقيق النمو االقتصادي ،فالتجارة اإللكترونية
األجل ،والذي يمعب ًا
دور اً
تعمل عمى زيادة فاعمية بورصات األوراق المالية ،حيث يتم إبرام عقد الشراء والبيع لؤلوراق المالية

المتداولة بالبورصة ،وامكانية الحصول عمى المعمومات عن ىذه األوراق المتداولة بسرعة ،واصدار

أوامر البيع والشراء لمسماسرة ،ويتم كل ذلك إلكترونياً ،فالتجارة اإللكترونية تعطي مرونة كبيرة من

خبلل ما توفره من تعاقدات أو أوامر لمبيع أو الشراء ،من خبلل البريد اإللكتروني أو وسائل إلكترونية

حديثة تستخدم في التداول ،وتوفير معمومات سريعة عن السوق لممستثمرين ،ال يستطيع السماسرة

توفير ىذه المعمومات عن األوراق المالية المتداولة في السوق بسرعة في بعض األوقات.

()0

وقد أدى ظيور التجارة اإللكترونية واستخداميا في معامبلت سوق رأس المال ،إلى استحداث
التقرير المالي اإللكتروني لئلفصاح عن وضع الشركات كمكمل لتقرير االفصاح المالي التقميدي ،حيث

يتم نشره بأقل تكمفة عبر المواقع اإللكترونية ،وايصالو لعدد كبير من المستثمرين في نفس الوقت،

فالوسائل اإللكترونية الحديثة حولت تداول األسيم ،والسندات المالية من الوسائل التقميدية إلى التداول
عبر اإلنترنت ،ويتم حالياً استخدام التداول عبر اإلنترنت في سوق فمسطين لؤلرواق المالية ،ونطام

التداول عبر اإلنترنت :ىو نظام تقني يتم من خبلل تنفيذ عمميات بيع وشراء األسيم عبر اإلنترنت من
خبلل برنامج التداول الذي توفره شركات الوساطة المالية عبر مواقعيا اإللكترونية ،لتنفيذ عممية

التداول بشكل إلكتروني كامل

()6

وبذلك يستنتج الباحث أن تداول األوراق المالية عبر اإلنترنت ىو إحدى تطبيقات التجارة

اإللكترونية ،فالتجارة اإللكترونية تعني :تبادل السمع والخدمات واجراء عمميات الشراء والبيع بوسائل
إلكترونية ،وبشكل رئيسي عبر اإلنترنت ،ولكن في سوق رأس المال يتم تبادل األسيم والسندات بدل
السمع والخدمات ،بوسائل إلكترونية ،وىذا يعتبر لب عمل التجارة اإللكترونية.

ويتضح من السابق تأثير التجارة اإللكترونية عمى سوق رأس المال ،واستخدام الوسائل

التكنولوجية الحديثة في عممية التداول عمى اعتبارىا جزء منيا ،فالتداول اإللكتروني يوفر السرعة
في إجراء عمميات البيع والشراء وابرام العقود والصفقات ،وتوفير المعمومات الكافية عن السوق التي
تمكن المستثمرين من اتخاذ قرار البيع أو الشراء من أي مكان يتواجد بو ،وتوفير قدر كبير من

الشفافية التي تتطمبيا أسواق رأس المال.

( ) 0رمضان مقمد ،اثار التجارة االلكترونية عمى ىيكل االسواق ،مرجع سابق ،ص.33

( ) 6سوق فمسطين لؤلوراق المالية ( )6339التداول عبر االنترنت ،قسم التوعية االستثمارية ،نابمس ،فمسطين ،ص .3
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 1_2_3_3تجارة العمالت اإل لكتركنية:
أصبحت تجارة العمبلت اإللكترونية في سوق النقد من القطاعات التجارية التي تجذب

المستثمرين في العالم ،بعد أسواق رأس المال؛ لما حققتو من ارتفاع قيمة تداوالتيا حيث وصمت إلى 3
تريميون دوالر عام  ،6338وارتفعت إلى 4تريميون عام  ،6303ليذا جذبت المستثمرين ،باإلضافة إلى

مرونة وسيولة التداول عبر اإلنترنت عمى مدار 64ساعة في اليوم ،مما يسمح لممتداولين متابعة
العمميات الجارية باستمرار عن طريق شبكة اإلنترنت ،أو أي وسائل إلكترونية أخرى وأيضا من عوامل
()0

الجذب :حرية الدخول والخروج من السوق بدون قيود.

 3_3_3تأثير التجارة اإللكتركنية عمى دكر الكسطاء:
تمثل التجارة اإللكترونية تيديد واضح لمدور الذي يقوم بو الوسطاء وخاصة مروجي المنتجات؛

ألن التجارة اإللكترونية أتاحت الفرصة لمعمبلء والشركات والمستيمكين من االتصال المباشر مع

بعضيم البعض ،بدون الحاجة لوسيط ،وأدى ذلك إلى خفض األخطاء البشرية بين ىذه األطراف ،مما
يجعل عممية التسويق أكثر فاعمية ،فعند قيام الموردين بالشراء مباشرة من المنتجين عبر شبكة

اإلنترنت ،تنعدم الحاجة لموسطاء ،لكن في المقابل يرى البعض أنو ال يمكن االستغناء عن دور

الوسطاء ،وخاصة في المنتجات التي تحتاج إلى مستوى مرتفع من الخدمات قبل البيع ،مثل :استعمال
وتجربة المنتج قبل الشراء ،والتي يصعب القيام بيا في ظل التجارة اإللكترونية بشكل فعال ،لذلك عمى
الوسطاء أن يعيدوا النظر في دورىم مع تطور خدمات التجارة اإللكترونية وتطوير أنفسيم وابتكار

أساليب جديدة لمعمل ،تتماشى مع التجارة اإللكترونية ،وتضمن وجودىم في السوق.

)(6

 4_3_3تأثير التجارة اإل لكتركنية عمى االقتصاد الكمي:
يتضح مما سبق أن التجارة اإللكترونية ليا تأثير عمى قطاعات متعددة من االقتصاد ،من

تأثير عمى المستيمكين ،والشركات ،واألسواق ،وفي ىذه الفترة سنركز عمى تأثير التجارة اإللكترونية

عمى االقتصاد الكمي ،من خبلل تأثيرىا عمى اإلنتاج ،ومعرفة كيفية مساىمتيا في حل مشكمة البطالة
 ،وتحسين التجارة الخارجية وتحقيق نمو في الصادرات ،ويمكن توضيح ىذه التأثيرات كالتالي:


أثر التجارة اإل لكتركنية عمى اإل نتاج:

تقوم التجارة اإللكترونية بتوفير المناخ المناسب لزيادة ورفع كفاءة اإلنتاج من خبلل دعم
صناعات الحواسيب وبرمجياتيا ،والصناعة التكنولوجية وصناعات أخرى مرتبطة بيا ،مثل :وسائط

( ) 0موقع نقودي .كوم ،بتاريخ ،6300/4/03 ،متوفر عمى الرابط التالي ، www.nuqudy.com:تم الدخول بتاريخ .6300/06/67
(www.syrcs.org/articles/marketing/ART-021.pdf. , 28/12/2011.) 6
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التخزين اإللكترونية ،والشبكات واالتصاالت ،فيذه الصناعات تعتبر البنية التحتية لمتجارة اإللكترونية،
وانتشار التجارة اإللكترونية يتطمب المزيد من ىذه المنتجات :مما يعمل عمى زيادة إنتاجيا ،وان

استخدام الوسائل اإللكترونية في التجارة يعمل عمى رفع مستوى اإلدارة والتنظيم داخل المؤسسة،
وتطوير أنشطة إنتاجية قائمة ،وظيور أنشطة إنتاجية جديدة ،مثل :البحث عمى شبكة اإلنترنت عن

مصادر تمويل جديدة في الخارج ،وانتاج أنواع جديدة من السمع تناسب طبيعة التجارة اإللكترونية ،مما
يعمل عمى دعم اقتصاديات الدول.


()0

دعـ كمساعدة في حؿ مشكمة البطالة:
تساعد التجارة اإللكترونية عمى الحد من مشكمة البطالة من خبلل توفير فرص عمل جديدة،

وخاصة في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وصناعة المعرفة ،وتعمل عمى تسييل األعمال

الفردية الحرة والمشاريع الصغيرة ،والعمل من المنزل ،وزيادة فرص العمل لذوي االحتياجات الخاصة،
واتاحة فرصة العمل لممرأة من المنزل بدون االضطرار لمعمل في الخارج ،)6(.وتتطمب عمالة فنية
متخصصة ومدربة قادرة عمى التعامل مع تطبيقاتيا ،مثل ميندسي الحاسب ،ومصممي المواقع.


تأثير التجارة اإل لكتركنية عمى الصادرات:

تساىم التجارة اإللكترونية في زيادة التجارة الخارجية ،وزيادة الصادرات ،وذلك من خبلل
تسييل الوصول لؤلسواق العالمية ،في جميع أنحاء العالم ،والقدرة عمى عقد صفقات تجارية بسيولة

وسرعة بدون أية قيود إدارية أو تجارية ،واالستجابة لتغيرات طمب المستيمكين ،وتسويق المنتجات

المحمية في ىذه األسواق ،مما يزيد صادرات ىذه الدول ،وتعمل التجارة اإللكترونية عمى زيادة تجارة
الخدمات بين الدول ،ويمثل ىذا القطاع  %63من إجمالي اإلنتاج العالمي ،ومع ظيور تقنية
المعمومات واالتصاالت الحديثة جعل التجارة اإللكترونية تسيل عممية التقارب بين المستيمكين
والمنتجين وأزالت المسافات الجغرافية ،وبينت إحدى الدراسات األجنبية أن استخدام الوسائل اإللكترونية

في التجارة وزيادة استخدام اإلنترنت بنسبة  %03أدى إلى زيادة نمو الصادرات بمقدار  %0,7وزيادة
()3

واردتيا بنسبة .%0,0


دعـ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة:
تسيل التجارة اإللكترونية السبل المختمفة لنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،فيي تعمل

عمى خفض تكاليف اإلنشاء والتكاليف اإلدارية وأعداد الموظفين ،وتكاليف اإلعبلنات والدعاية وغيرىا

( ) 0السيد عبد الخالق ،التجارة اإللكترونية والعولمة ،مرجع سابق ،ص.633
( ) 6منار محسن ،التجارة اإللكترونية ،مرجع سابق ،ص .7

( ) 3محمد عرفة ،آثار التجارة اإللكترونية عمى االقتصاد الكمي لمدولة،جريدة العرب االقتصادية الدولية6 ،مارس  6339العدد  5665متوفر
عمى الرابط التالي.www.aleqt.com/2009/03/06/article_201931.html :
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من المصاريف التشغيمية ،التي تعيق عمل ىذه المشروعات التي ال يمتمك أصحابيا مصادر تمويمية

كبيرة ،فالتجارة اإللكترونية تعمل عمى توفير ىذه التكاليف وتساعد عمى نجاح ىذه المشروعات ،وتمكن
التجارة اإللكترونية ىذه المشروعات من تسويق منتجات خارج حدود الدولة ،والوصول لؤلسواق البعيدة،
وايجاد موردين جدد في الخارج ،وتعمل عمى تقديم منتجات جديدة تتبلءم مع حجم ىذه المشروعات،
()0

وقدرتيا المالية ،مما يعطييا فرصة أكبر لمبقاء واإلسيام بنجاحيا.



تأثير التجارة اإل لكتركنية عمى االستثمار:

تعمل التجارة اإللكترونية عمى خمق فرص استثمارية جديدة ،وخاصة في قطاع تكنولوجيا

دور ميماً في البنية التحتية لمتجارة اإللكترونية ،فانتشار التجارة
المعمومات واالتصاالت ،ألنيا تمعب اً

اإللكترونية يتطمب زيادة اإلنتاج في ىذا القطاع ،وتوجيو رؤوس األموال لبلستثمار نحوه؛ لتطوير البنية
التحتية لمتجارة اإللكترونية ،وبالتالي زيادة االستثمار في قطاع التكنولوجيا واالتصاالت ،الذي يعمل
()6

عمى دعم االقتصاد القومي.



تأثير التجارة اإل لكتركنية عمى النمك االقتصادم:
تؤثر التجارة اإللكترونية عمى المتغيرات االقتصادية ومعدالت النمو ،فيي تؤدي إلى زيادة

األجور ،ورفع مستوى المعيشة لؤلفراد ،وتعمل عمى ىيكمة األسواق وتوسيع نطاق التسويق ،مما يعمل
عمى زيادة المبيعات وزيادة الصادرات ،وبالتالي زيادة اإلنتاج وزيادة معدالت النمو ،فاستخدام الدول

لموسائل التكنولوجية الحديثة في التجارة يعمل عمى زيادة قوة االقتصاد والنمو ليذه الدول ،وأيضاً يعود
ذلك بالنفع عمى القطاعات االجتماعية والصحية والتعميم ،جراء استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة

في تعامبلتيا ،وفي ظل التجارة اإللكترونية يمكن إنتاج سمعة جديدة تتوافق مع طبيعتيا اإللكترونية مما
يزيد المبيعات ،ويعمل عمى زيادة أرباح الشركات.

()3

إن كل ما تقدم في ىذه الفقرة ،والفقرات السابقة من تأثيرات التجارة اإللكترونية ،مثل :خمق

فرص عمل وتشجيع االستثمار في قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،وزيادة االنتاج بسبب
استخدام الوسائل اإللكترونية الحديثة ،وزيادة المبيعات عن طريق الوصول ألكبر عدد من المتسوقين،

يعمل عمى زيادة النمو االقتصادي.

(http://learnlink.aed.org/Publications/Concept_Papers/ecommerce_readiness.pdf ) 0

( ) 6رشيد عبلم ( ،)6303عوائق تطور التجارة اإللكترونية في الوطن العربي :حالة الجزائر ،رسالة ماجستير ،األكاديمية العربية البريطانية
لمتعميم العالي ،بريطانيا – المممكة المتحدة ،ص .064
( ) 3مداحي محمد ،التجارة اإللكترونية وواقع استخداميا عمى المستوى الدولي والعربي ،الممتقى العممي الدولي الرابع حول:عصرنة نظام الدفع
في البنوك الجزائرية واشكالية اعتماد التجارة اإللكترونية في الجزائر ـ عرض تجارب دولية ـ ،في الفترة  ،6300/6/67-66جامعة خميس
مميانة،الجزائر ،متوفر عمى الرابط.www.iefpedia.com/arab/?p=29133 :
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في الختاـ تكصؿ الباحث إلى عدد مف النتائج:
 .0ينعكس تأثير التجارة اإللكترونية عمى المستيمكين بالعديد من الفوائد ،منيا توفير الوقت
والجيد ،وحرية اختيار المنتجات دون ضغوط ،والحصول عمى المنتجات بأسعار تنافسية،
والحصول عمى منتجات جديدة.

 .6تحقق التجارة اإللكترونية لمشركات ميزة تنافسية ،وتعمل عمى تخفيض التكاليف اإلدارية،

وتكاليف الصيانة ،وتحتاج عدد موظفين أقل ،وكفاءة في إدارة المخزون ،وتعمل عمى توسيع نطاق

السوق فتستطيع الشركات تسويق منتجاتيا خارج إطار الدولة.

 .3تمعب التجارة اإللكترونية دو اًر ميماً في عممية التسويق المباشر ،وتسيل عممية االتصال

المباشر بين المنتجين والمستيمكين ،وتعمل عمى ترويج المنتجات ،وفتح قنوات توزيع جديدة من

خبلل استخدام المواقع اإللكترونية.

 .4تحقق التجارة اإللكترونية العديد من األىداف التسويقية ،من تقديم خدمات تسويقية بشكل

ممتاز واحترافي ،وتحسين خدمات المستيمكين ،وتحسين صورة الشركة ومنتجاتيا في السوق.

 .5يوجد تأثير مشترك بين التجارة اإللكترونية والبنوك؛ فالنبوك تأثرت بظيور التجارة اإللكترونية،

فقامت بتطوير عمميا؛ وقدمت خدمات مصرفية إلكترونية تتناسب مع التجارة اإللكترونية ،وعن

طريق ىذه الخدمات المصرفية ساعدت البنوك في انتشار التجارة اإللكترونية.

 .6إن البنوك العاممة في فمسطين تقدم خدمات مصرفية إلكترونية ،لكن بشكل جزئي وال ترقى ألن

تكون بنوك إلكترونياً شاممة كاممة.

 .7يوجد أدوات دفع إلكترونية في فمسطين لكنيا ليست منتشرة بشكل كبير ،وفي بداية طريقيا.

 .8تقوم التجارة اإللكترونية بالتأثير عمى ىيكل األسواق ،وتقربنا من سوق المنافسة الكاممة ،عن

طريق تحقيق شروطيا.

 .9إن تداول األوراق المالية في سوق رأس المال ،يعتبر من تطبيقات التجارة اإللكترونية ،حيث

يتم بيع وشراء األسيم ،والسندات عن طريق برامج خاصة بواسطة اإلنترنت.

 .03تؤثر التجارة اإللكترونية عمى دور الوسطاء ألنيا تجعل عممية االتصال بين المنتجين

والعمبلء مباشرة ،وسيمة ،فيجب عمى الوسطاء تطوير أدائيم ليناسب عمل التجارة اإللكترونية.

 .00إن لمتجارة اإللكترونية تأثير كبير عمى االقتصاد القومي ،فيي تؤثر عمى طرق اإلنتاج

وتؤدي إلى ظيور أنشطة إنتاجية جديدة ،وتعمل عمى المساعدة في حل مشكمة البطالة لما توفره

من فرص عمل لممرأة داخل المنزل ،وتسيل عمل ذوي االحتياجات الخاصة ،وتساعد في نجاح
المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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الفصؿ الرابع
متطمبات التجارة اإل لكتركنية كالتحديات المستقبمية التي تكاجييا
في فمسطيف

المبحث األكؿ :المتطمبات التقنيػػػػػػػة لمتجارة اإل لكتركنية

المبحث الثاني :المتطمبات القانكنية لمتجارة اإل لكتركنية

المبحث الثالث :تيديدات التجارة اإل لكتركنية كتحدياتيا المستقبمية
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مقدمة:
تتطمب التجارة اإللكترونية بيئة تقنية وقانونية ،ليتم ممارستيا بشكل سميم ،فالبيئة التقنية تتمثل

في :شبكات الحاسوب واإلنترنت ،والبرامج الحاسوبية ،واألجيزة اإللكترونية المستخدمة في عممياتيا،
لذلك يجب توفر ىذه الوسائل لدى المجتمعات؛ حتى تتمكن من دخول عالم التجارة اإللكترونية ،وىذه
البيئة التقنية ترتكز عمى قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات؛ لذلك تقوم الحكومات بمجيودات

لتطوير ىذا القطاع الميم ،وىذا ما قامت بو السمطة الفمسطينية من إعداد استراتيجية لمنيوض بيذا
القطاع ،وخاصة قطاع االتصاالت والتكنولوجيا وقطاع البريد ،وقامت بتطوير الخدمات الحكومية

اإللكترونية.

يجب توفر متطمبات أخرى ،باإلضافة إلى المتطمبات التقنية ،وىي تتمثل :في القوانين

والتشريعات الخاصة بالتجارة اإللكترونية ،والتي تكمن أىميتيا في :حماية المتعاممين بيا ،وضمان

حقوقيم من النصب ،أو االحتيال ،وىذه القوانين بيا بعض المصطمحات الجديدة ،مثل العقود
اإللكترونية ،وغيرىا من المصطمحات ،والتي يجب التعرف عمييا لفيميا؛ ألنيا من أساس العمل في

التجارة اإللكترونية ،وال أال تخالف التجارة اإللكترونية الشريعة االسبلمية ،ويمكن لمحكومات سن ىذه
القوانين بأكثر من طريقة مثل :مشاركة أطراف المجتمع في وضع ىذه القوانين ،وال بد من االستفادة
من تجارب الدول التي سبقت وأقرت قوانين لمتجارة اإللكترونية.

تواجو التجارة اإللكترونية باإلضافة إلى ىذه المتطمبات ،تيديدات أمنية جراء استخدام شبكات

الحاسوب واإلنترنت ،تتمثل في :اختراق الشبكات ،وسرقة البيانات ،وخاصة بيانات بطاقات االئتمان،
ولذلك كان ال بد من وسائل أمنية لصد ىذا التيديد ،يتمثل في وسائل تقنية ،مثل استخدام مضادات

الفيروسات ،واستخدام تقنية تشفير البيانات ،لجعميا غير مفيومة ّإال لصاحبيا ،ألن ىذه التيديدات
تعتبر من معوقات انتشار التجارة اإللكترونية؛ خوفاً من الخسارة المالية.

وتواجو التجارة اإللكترونية مجموعة من التحديات التي توقف نموىا ،منيا ما ىو مرتبط بالبنية

التحتية التكنولوجية ،وأخرى مرتبطة باألمن والخصوصية وعدم الثقة بمعامبلت التجارة اإللكترونية ،وان
التجارة اإللكترونية الفمسطينية ليست ببعيدة عن ىذه التحديات ،مع بعض الخصوصية ،من أىميا:
عدم إقرار قانون فمسطيني لممبادالت التجارية ،وتحديات البنية التكنولوجية وقطاع االتصاالت ،وقمة

التعامل بطاقات االئتمان ،وعدم وجود نظام مصرفي متطور ،يناسب التجارة اإللكترونية ،وتحديات

أخرى منيا :اجتماعي يتمثل في مدى تقبل المجتمع لممارسة التجارة اإللكترونية.

ويتكون الفصل من ثبلثة مباحث :المبحث األول :المتطمبات التقنية لمتجارة اإللكترونية،

والمبحث الثاني :المتطمبات القانونية لمتجارة اإللكترونية ،والمبحث الثالث :تيديدات وأمن التجارة
اإللكترونية والتحديات المستقبمية.
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المبحث األكؿ
المتطمبات التقنية لمتجارة اإل لكتركنية
يتطمب الدخول إلى عالم التجارة اإللكترونية ،العديد من المتطمبات لنجاحيا ،وىذه المتطمبات

تمثل البنية التحتية لمتجارة اإللكترونية ،وىي المتطمبات التقنية ،مثل توفر خدمات اإلنترنت والبرمجيات
الخاصة بالتجارة اإللكترونية ،وشبكات الحاسوب والكادر البشري المدرب القادر عمى التعامل مع ىذا

النوع من التجارة ،وسوف نستعرض بعض المؤشرات لجاىزية المجتمع الفمسطيني في مجال
التكنولوجيا واالتصاالت.

 1_1_4البنية التحية لمتجارة اإللكتركنية:
تعتمد كل المواقع اإللكترونية سواء التجارية ،أو غيرىا عمى شبكة اإلنترنت ،وعمى مجموعة

من البرمجيات ،وبرتوكوالت االتصال ،باإلضافة إلى المكونات المادية مثل :الحواسيب ،وأجيزة
االتصاالت ،وغيرىا من األجيزة اإللكترونية ،التي تحتاجيا التجارة اإللكترونية ،وسوف نتعرض ليا
بشكل مختصر:

 1_1_1_4شبكات الحاسكب:
تعرف الشبكات بأنيا سمسمة من الحواسيب المتصمة مع بعضيا البعض ،بطريقة تسمح لتناول
المعمومات ،واجراء االتصاالت اإللكترونية من خبلل مجموعة من الكاببلت ،أو خطوط الياتف أو
()0

األقمار الصناعية.

()6

ويوجد نوعين من الشبكات:

أ -الشبكة المحمية ):local area network (LAN
وىي عبارة عن شبكة اتصال تربط بين أجيزة الحاسوب الشخصية ،ومحطات العمل في إطار

مساحة جغرافية محدودة ،ال تزيد عن 53كم ،ما يتيح لممستخدمين المتصمين بالشبكة إمكانية مشاركة
الموارد المتاحة عمى الشبكة ،مثل الطباعة والرسم وخدمات نقل الممفات.
ب -الشبكة الكاسعة ":Wide Area Network "WAN

توفر ىذا الشبكة اتصال واسع النطاق في مناطق جغرافية تزيد مساحتيا عن 53كم ،حيث

أنيا تغطي مدينة ،أو دولة ،أو مواقع منتشرة في جميع أنحاء العالم ،فيي عبارة عن شبكات محمية
مرتبطة مع بعضيا البعض.

( ) 0عبد الفتاح التميمي ،عماد أبو عيد ،شبكات الحاسوب واالنترنت ،دار اليازوري العميمة لمنشر والتوزيع ،6336 ،ص.68
( ) 6نفس المرجع السابق ،ص.45-35
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يعمل التقدم التكنولوجي عمى تطوير ىذه الشبكات ،فأصبحت تتمتع بسرعة عالية وجودة ممتازة،

مما جعل إمكانية إرسال البيانات عبر ىذه الشبكات يتم بسرعة فائقة وبأقل التكاليف ،ومن ىذه

الشبكات تكونت شبكة اإلنترنت ،والتي ىي عبارة عن آالف الشبكات المتصمة مع بعضيا البعض،

فأصبح اإلنترنت الوسيمة األىم في التواصل بين األمم .ففي السابق كان من الصعب التواصل بين

األفراد والشركات ،وخاصة التي تكون في مناطق بعيدة ،لكن مع وجود شبكة اإلنترنت أصبح كل شيء
()0

متاح ،وبكل سيولة ،مما وفر عمى الشركات الوقت والجيد والتكاليف.
 2_1_1_4برتكككالت اإلنترنت:

تعرف البرتوكوالت ىي مجموعة من القواعد المتفق عمييا ،التي تحدد كيف يتصل حاسوبان
ببعضيما البعض عبر الشبكة.

()6

ويوجد العديد من البرتوكوالت التي تساعد عمى االتصال بين الحواسيب ،وسوف نذكر بعضيا من
()3

أجل المعرفة واالطبلع ،مع عدم الخوض في تفاصيميا ،ونذكر منيا التالي:
أ -برتكككؿ :TCP/IP

وىو تركيب من برتوكول  TCPوالذي يتحكم باإلرسال بين الحواسيب عمى شبكة اإلنترنت،

وبرتوكول IPوىذا البروتوكول يحدد عنوان كل حاسوب عمى الشبكة وىو اختصار لـ Internet
 ،protocolحيث أن وظيفة بروتوكول التحكم باإلرسال ىو التأكد بأن حاسوبين آليين يستطيعان
االتصال ببعضيا البعض بطريقة معينة ،وأن كل اتصال لبروتوكول التحكم باإلرسال يجب أن يقابمو

اشعار باستبلم البيانات ،فإذا لم يتم الحصول عمى ىذا اإلشعار بعد فترة معينة ،فإن عمى الجيار
المرسل إعادة إرسال البيانات ،ولكي تتم عممية اإلرسال أو عممية إجابة الطمب ،فإن الطمب المرسل
يجب تقسيمو إلى أقسام صغيرة تسمى بالرزم  ،packetsوكل رزمة تحتوي عنوان الجياز المرسل

والجياز المستقبل ،وىنا يتدخل بروتوكول اإلنترنت  ،IPفبروتوكول اإلنترنت ينسق الرزم ويوزعيا عمى
عناوين األجيزة عمى الشبكة.

ب -برتكككؿ نقؿ الممفات ":File Transfer Protocol "FTP
وىذا البرتوكول مسئول عن نقل الممفات بين الحواسيب عبر شبكة اإلنترنت ،حيث يتم نقل أي

الممفات ميما كانت تنسيقاتيا ،ويقوم بتخزينيا عمى القرص الصمب لجياز المستخدم ،وىذا ما يعرف
بالتنزيل " ،"downloadكما يمكن أن يقوم بالعممية العكسية وىى نقل الممف من جياز المستخدم إلى

الخادم عمى اإلنترنت ،وىذا ما يسمى " "Uploadالرفع.

( ) 0مراد شمبانة ،ماىر جابر ،وائل أبو مغمي ،مقدمة إلى االنترنت ،عمان ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،6303 ،ص.07
( ) 6محمود اسكندراني ،مقدمة في شبكات الحاسوب ،عمان ،دار الحامد لمنشر والتوزيع ،6333 ،ص.047

( ) 3ماىر سميمان ،حسام عابد ،إياد خدام ،أساسيات االنترنت ،دار الرضا لمنشر والتوزيع ،لبنان ،6333 ،ص.38-35
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ج -برتكككؿ ":Hyper text transport protocol "HTTP
يستخدم ىذا البرتوكول لعنونة البيانات عمى الويب فعندما تطمب أي صفحة إنترنت تبلحظ أن

العنوان يبدأ بـ ،httpويكون قبل بداية كل عنوان موقع في متصفح اإلنترنت :مثل محركات البحث
 ،http://www.google.psحتى إذا لم تكتب  httpفي العنوان الذي تطمبو فإن المتصفح يفعل ذلك
بشكل آلي ،ويتم تمرير الطمب من المستعرض إلى خادم أو سيرفر الويب ،ويقوم السيرفر برؤية

مستودع البيانات لديو؛ لكي يحصل عمى البيانات المطموبة ،فإذا وجد الصفحة في المستودع قام
بإرساليا عمى شكل حزم الى الجية التي قامت بالطمب باستخدام بروتوكول  ،TCPويعنون ىذه الحزم

لمستعرض اإلنترنت لديك باستخدام بروتوكول  ،httpأما إذا لم يجد السيرفر الصفحة المطموبة فإنو
يقوم بإرسال صفحة تحتوي عمى رسالة خطأ  ،434وىذا البرتوكول من الطرق الرئيسية ،واألكثر

انتشا اًر لنقل البيانات في الويب.

 3_1_1_4أسماء النطاقات :Domain name
اسم النطاق ىو عبارة عن عنوان الموقع عمى شبكة اإلنترنت ،وفي عالم اإلنترنت تحتاج إلى

اسم تُعرف بو ،ويستطيع الجميع الوصول إليك عن طريقو بسيولة ،فعند الدخول إلى موقع ما ،يتطمب
ذلك كتابة العنوان بالكامل مثل ،www.google.comفالنطاق أو االسم مقسم إلى جزئين يفصل
بينيما نقطة ،الجزء األول :يوضح محتوى الموقع أو وصفاً لو ،أو وصفاً السم صاحب الموقع وربما

وصفا مختص اًر لمحتوى الموقع ،ويمكن أن يكون باسم الشخص الحقيقي لمموقع ،أو اسم يدل عمى

مؤسسة ما ،أما الجزء الثاني :يسمى االمتداد ،فإنو يدل عمى نوع ىذه المؤسسة ،إذا كانت شركة
يكتب" "comأو موقع حكومي يكتب" "govأو تعميمي يكتب " "eduوىكذا ،...وىذا العنوان يسيل

الوصول إلي أي مؤسسة عمى شبكة اإلنترنت.

 4_1_1_4لغات برمجة اإلنترنت:

تصميم وبرمجة المواقع يتم بإحداي لغات البرمجة ،فبل يمكن بناء موقع بدون استخداميا،

ويوجد العديد من لغات البرمجة ،وسوف نتعرف عمى أشيرىا وأكثرىا استخداماً في برمجة المواقع،

بشكل مختصر:

أ -لغة  :HTMLىي لغة بسيطة منتشرة بشكل كبير في برمجة المواقع ،وىي اختصار إلى

 ،Hyper text markup languageوتحتوي ىذه المغة عمى العديد من األوامر البرمجية التي تُكون
صفحات اإلنترنت ،وىي تعتبر األساس في برمجة المواقع ،أو المغة األم لتصميم صفحات اإلنترنت،
ألن جميع المغات األخرى المستخدمة في برمجة المواقع تعتمد عمييا.

( ) 0زياد القاضي ،برمجة مواقع الويب ،مكتب المجتمع العربي ،عمان ،ط ،6303،0ص.9-7
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()0

ب -لغة  :PHP personal home pageوىي لغة برمجية متطورة أكثر من لغة "،"html
باإلضافة إلى أنيا مفتوحة المصدر ،مما جعميا أكثر المغات البرمجية المستخدمة في برمجة وتصميم

المواقع اإللكترونية ،فيي تتميز بسيولة التعامل معيا ،فتجعل صفحات اإلنترنت أكثر تفاعمية ،لما
تحتويو من تطبيقات مختمفة تخدم المستخدم.

()0

ويوجد العديد من لغات البرمجة التي تستخدم في تصميم وبرمجة المواقع ،منيا لغة"،"asp

ولغة " ،"jspولغة الجافا سكربت ،ولغة البريل ،والفبلش وأكشن سكربت ،وتم ذكر ىذان النموذجين من
المغات لتعريف القارئ بوجود ىذه المغات ،حيث إذا ود التعرف عمييا بشكل أكثر يمكن أن يرجع لكتب

لغات البرمجة ،لبلستفادة ومعرفة المزيد عنيا ،أو إذا أراد تعمميا يمكن أن يتوجو إلى أحد المراكز
المتخصصة في دورات الحاسوب ،ففي المجتمع الفمسطيني يوجد العديد من الجامعات التي تدرس
تخصص عموم الحاسوب ،أو تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،باإلضافة إلى العديد من الشركات

المتخصصة ،ومراكز الحاسوب التي تقدم دورات عديدة في مجال برمجة وتصميم المواقع ،ولغات
البرمجة األخرى ،ودورات الحاسوب المتعددة ،وذلك يتيح لمشركات دخول عالم التجارة اإللكترونية أن
تدرب موظفييا ،وتقدم ليم الدورات المناسبة ،لجعميم قادرين عمى التعامل مع تطبيقاتيا.

 2_1_4نفاذ كجاىزية المجتمع الفمسطيني في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت:
يتم قياس نفاذ وجاىزية األسر الفمسطينية الستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،عن

طريق مجموعة من المؤشرات ،التي تقيس مدى توفر وسائل وأدوات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

في البيوت الفمسطينية ،ومن ىذه الوسائل توفر الياتف الثابت ،أو الجوال ،أو توفر جياز حاسوب ،مع

إمكانية الدخول إلى اإلنترنت ،باإلضافة إلى توفر وسائل أخرى ،مثل :أجيزة التمفزيون والبلقط

الفضائي (ستبليت) ،والتي تساعد األسر الفمسطينية عمى تمقى المعمومات أوالً بأول ،ويمكن من
()6

خبلليا نقل المعمومات وتخزينيا ،والبقاء عمى اتصال بالخارج.

يقول البعض لماذا يتم استخدام ىذه المؤشرات لتدل عمى التجارة اإللكترونية ،أو ما عبلقتيا

بيا ليتم ذكرىا ،فنقول أنو عند عدم وجود ال يوجد جياز حاسوب وانترنت لدي األفراد ،كيف يمكنيم
ممارسة التجارة اإللكترونية؟! ،أي ال يمكنيم الشراء أو البيع عبر اإلنترنت ،بدونيا ،وعدم استخدام

وسائل التكنولوجيا الحديثة في الشركات يجعميا تحصل عمى المعمومة متأخرة عن الشركات األخرى،
ويؤخرىا في اتخاذ العديد من الق اررات االستثمارية ،وأيضاً عدم وجود ىذه الوسائل يصعب عمى

الشركات االتصال بالشركات األخرى ،وانجاز معامبلتيا اإلدارية والتجارية ،سواء كان ذلك بين فروعيا

( ) 0زياد القاضي ،برمجة مواقع الويب ،مكتب المجتمع العربي ،عمان ،ط ،0،6303ص.9-7

( ) 6الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني ( )6337مشروع النشر والتحميل لبيانات التعداد ،مستوى انتشار تكنولوجيا المعمومات في المجتمع
الفمسطيني  ،6337-0997رام اهلل ،فمسطين ،ص .48
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أو مع زبائنيا ،وبذلك ال تكون تجارة اإللكترونية بدون ىذه الوسائل ،ألنيا تمثل البنية التحية ليا ،ويكن

التعرف عمى آخر اإلحصاءات عن ىذه المؤشرات بالجدول التالي:
جدول رقم ()4-0

أدوات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لدى األسر الفمسطينية(6300 ،6339 ،بالنسبة المئوية)%
أدوات تكنولوجيا

األراضي الفمسطينية

الضفة الغربية

قطاع غزة

المعمومات واالتصاالت

6339

6300

جياز حاسوب

49,6

53,9

50,30

انترنت في البيت

68,5

33,4

67,5

33,6

طابعة كمبيوتر

...

03,7

...

06,3

...

ماسح ضوئي

...

5,7

...

7.6

...

6,7

كامي ار رقمية

...

06,6

...

06,8

...

3,4

جياز تمفزيون

95,7

96,7

97

97,6

93,6

95,0

القط فضائي

96

93,9

96,4

95,9

90,6

93,0

ىاتف ثابت

47,5

44

50,4

45,3

43

40,6

جوال

6,4

95

90,9

95,0

93,6

97,7

6339

6300

6339

6300

53,6

45,6

46,5

33,39

33
7,5

المصدر :الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني( ،)6300المسح األسري لتكنولوجيا المعمومات
ٝاالرقبالد :،اُ٘زبئظ اُشئ٤غ٤خ ،ساّ هللا – كِغط ،ٖ٤ؿ .46
 ...ث٤بٗبد ؿ٤شح ٓزٞكشح.تشير ىذه النتائج المختمفة التي يصدرىا الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني ،خبلل السنوات
األخيرة ،ازدياد استخدام شبكة الياتف الثابت والجوال وارتفاع نسبة مستخدمي اإلنترنت في المجتمع
الفمسطيني ،فيذه البيانات في الجدول السابق ،كانت خاصة بمسح األسر الفمسطينية ،الستخدام

التكنولوجيا ،والذي أجراه اإلحصاء المركزي عام  ،6300وبمغت نسبة األسر التي لدييا جياز حاسوب
 % 53,9بواقع  %53,6في الضفة الغربية و % 46,5في قطاع غزة ،مقارنة مع  %49,6من
األسر الفمسطينية عام  ،6339وأن نسبة األسر التي يمكنيا االتصال باإلنترنت بمغت %33,4بواقع

 %33,6في الضفة الغربية ،و %33في قطاع غزة ،وىذه النسبة أعمى مما كانت عميو في عام
 6339التي بمغت  ،%68,5وكانت نسبة األسر التي لدييا القط فضائي  ،%93,9كما أشارت
النتائج أن  % 44,3من األسر في األراضي الفمسطينية لدييا خط ىاتف ،بواقع  %45,3عمى مستوى

الضفة الغربية ،و % 40,6عمى مستوى قطاع غزة ،مقارنة مع  % 47,5من األسر في األراضي
الفمسطينية كان لدييا خط ىاتف في العام  ،6339أظيرت البيانات أن  % 95من األسر لدييا ىاتف
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نقال في األراضي الفمسطينية عام  ،6300بواقع  95,0%في الضفة الغربية مقابل  % 94,7في

قطاع غزة.

وأن نسبة استخدام الحاسوب من أفراد المجتمع الفمسطيني ،من عمر 03سنوات فأكثر بمغت

 %54,8في الضفة الغربية  ،مقابل  %50,7في قطاع غزة عام  ،6339وأن السبب الرئيسي وراء

استخدام اإلنترنت بغرض االطبلع والمعرفة بمغ  %85,7من األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت وأن ما
يقارب النصف  % 49,3يستخدمونو بغرض الدراسة و % 69,0بغرض االتصال ،فيما أكثر من

 % 79,3يستخدمونو بغرض التسمية والترفيو ،في حين بمغت نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت
بغرض العمل  ،% 08,6وعند مقارنة الغرض من استخدام اإلنترنت لؤلفراد في العام  6300مع العام
 ،6339نجد أن النسب متقاربة لكن مع شيء من الزيادة.

()0

وأن عدد المؤسسات التي تعمل في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في عام ،6303

بمغت  446منيا  683مؤسسة في االتصاالت ،و 48مؤسسة في مجال البرمجة الحاسوبية ،وأن عدد

العاممين في ىذا القطاع وصل إلى ،4377منيم  3366في قطاع االتصاالت 696 ،في مجال

البرمجة ،والباقي في قطاعات أخرى في ىذا القطاع.

()6

يتم ذكر ىذه البيانات ليس من جانب التكرار واعادة كتابة ىذه النسب الموجودة في الجدول

السابق ،حيث تم ذكر بعضيا في الفصل الثاني بتفصيل أكثر ،وانما لبلستدالل بيا؛ ألنيا تمثل البنية

التحتية لمتجارة اإللكترونية ،ودليل عمى وجودىا ،ومعرفة جاىزية المجتمع الفمسطيني ،وامكانياتو

لممارسة التجارة اإللكترونية ،ويتضح أن نسبة استخداميا يزيد سنة بعد سنة ،وىذا شيء جيد ويخدم
تطور وانتشار التجارة اإللكترونية ،فمن خبلل النتائج السابقة التي تم استعراضيا في ىذا الفصل وفي

الفصل الثاني ،نجد أنو يمكن لممجتمع الفمسطيني ممارسة التجارة اإللكترونية بكل سيولة ،ولديو
الجاىزية التقنية لمدخول إلى عالم التجارة اإللكترونية ،وال شيء يمنع من ممارستيا ،لكن ال بد من

تطوير البنية التحية اإللكترونية ،ويجب أن تكون مطابقة لممواصفات العالمية؛ حتى يمكن ممارسة

التجارة اإللكترونية بكل سيولة ،وأيضاً يوجد العديد من العوامل التي تؤثر عمى نفاذ األسر الفمسطينية
لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،ومن ىذه العوامل ما ىو اقتصادي يرتبط بمستوى الدخل لؤلسر

الفمسطينية ،وتكمفة امتبلك ىذه الوسائل ،ومقدار اإلنفاق الذي تتحممو األسر الفمسطينية عمى الوسائل
التكنولوجية الحديثة ،ىل ىي قادرة عمى ىذه التكاليف ،ومنيا ما ىو اجتماعي حيث كثي اًر ما يحكم
المجتمع الفمسطيني أفكار ومعتقدات مختمفة تؤثر عمى العديد من تصرفاتو ،وآرائو ،تجاه األشياء

الجديدة والمستحدثة ،مثل :االعتقاد بعدم أىمية وفائدة ىذه الوسائل ،واالىتمام بالسمبيات التي تمم بيا
( ) 0الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني(  ،)6300المسح األسري لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت :،النتائج الرئيسية ،رام اهلل – فمسطين،
ص .07

( ) 6موقع االحصاء ا لفمسطيني ،مؤشرات اقتصادية ،االتصاالت والمعمومات.www.pcbs.gov.ps ،
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بدون النظر لئليجابيات ،ومن ىذه األسباب عدم المعرفة الكبيرة بيذه التكنولوجيا ،كما أن مستويات

التعميم ،والخصائص العمرية لؤلفراد ،والتوزيع السكاني يساىم في تشكيل مستوى نفاذ األسر واألفراد
لتكنولوجيا المعمومات واالتصال.

 3_1_4مجيكدات السمطة الفمسطينية في قطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات:
يعتبر تطور وتقدم وسائل االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،سبب أساسي في النمو

االقتصادي ،وشرط رئيسي في عمميات التنمية الوطنية الشاممة ،من خبلل الدور الميم الذي يمعبو ىذا

القطاع ،حيث أصبحت كل المؤسسات الخاصة ،والحكومية تعتمد عمييا في عمميا ،فالعالم يتحول إلى

االقتصاد الرقمي ،فاستخدام التكنولوجيا يسيل عمل التجارة اإللكترونية ،وتطبيق الحكومة اإللكترونية،
في جميع مجاالت الحياة ،ولقد سعت السمطة الفمسطينية إلى تطوير ىذا القطاع من خبلل توفير

المتطمبات البلزمة ،لمنيوض بيذا القطاع ،ومن مجيودات السطمة الفمسطينية صياغة االستراتيجية
الوطنية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،والتي سيتم التطرق ألىم ما جاء فييا وبماذا تخدم التجارة

اإللكترونية.

 1_3_1_4االستراتيجية الكطنية لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كالبريد في فمسطيف:

بناء عمى قرار مجمس الوزراء الصادر بتاريخ  ،6339/8/07بشأن
تم إعداد ىذه االستراتيجية ً
اعتماد الخطة الوطنية لؤلعوام ،6303-6300حيث تكمفت و ازرة التخطيط والتنمية اإلدارية بإعدادىا،

وشارك في إعداد ىذه االستراتيجية القطاع الخاص إلى جانب القطاع الحكومي ،ومؤسسات المجتمع

المدني ،حيث تم عقد عدد من ورشات العمل ،واالجتماعات مع أطراف المجتمع الفمسطيني.

()0

ولتنفيذ ىذه االستراتيجية تم تشكيل فريق عمل من و ازرة االتصاالت ،وتكنولوجيا المعمومات،

والمشتركين في إعداد ىذه االستراتيجية ،وركزت ىذه االستراتيجية عمى تطوير أىمية المجتمع

الفمسطيني ،ليصبح مجتمع قائم عمى المعموماتية واتاحة المعرفة لمجميع ،وتسخير الوسائل اإللكترونية
لخدمة المجتمع الفمسطيني ،ومن أىم النقاط التي ركزت عمييا االستراتيجية والتي يمكنيا أن تخدم
()6

التجارة اإللكترونية:

أ _ قطاع االتصاالت:
 تنظيم سوق االتصاالت وتعزيز المنافسة.

 تعزيز البيئة التشريعية وقانون االتصاالت.
 تعزيز السيطرة عمى الطيف الترددي والخطة الوطنية لمترقيم والنفاذ الدولي المباشر.
 المساعدة في تطوير البنية التحتية في مجال استخدام اإلنترنت.

( ) 0و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،االستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والبريد في فمسطين،6303-6300 ،
فمسطين ،6339 ،ص .4

( ) 6االستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعمومات ،نفس المرجع السابق ص .03

- 007 -

ب _ تكنكلكجيا المعمكمات:
 توفير الدعم لتنفيذ الخطة االستراتيجية لمحكومة اإللكترونية.

 االىتمام بقطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لدوره الميم في االقتصاد الوطني.
 تطبيق وتحقيق مبادرة التجارة اإللكترونية ،وتدشين بوابات ومواقع التجارة اإللكترونية.

 تييئة البيئة القانونية لقطاع التكنولوجيا مثل :قانون التوقيعات والمعامبلت اإللكترونية ،وحماية
الممكية الفكرية.

 العمل عمى بناء الكوادر البشرية ،من أجل المساىمة في رفع مستوى التكنولوجيا في فمسطين.

ج _ البريد:

 العمل عمى تطوير قطاع البريد ،وتحرير الخدمات البريدية عالمياً ،ليكون قادر عمى المنافسة،
وربط المكاتب بشبكة معمومات إلكترونية.

 اعتماد مكاتب البريد كنقاط عبور لمحكومة اإللكترونية ،وربط خدمات البريد بشبكة محوسبة.

 اعتماد الخدمات البريدية في التجارة اإللكترونية ،وامكانية قيام مكاتب البريد باعتماد الشراء،
ونقل البضائع ،وتحصيل القيمة دوليا ومحميا.

 4_1_4الحككمة اإللكتركنية:

تعني الحكومة اإللكترونية أن القيام بالمعامبلت الحكومية يتم باستخدام الوسائل اإللكترونية،
حيث يتم استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت؛ من أجل إدخال اإلصبلحات عمى عمل

الحكومة ،وتعزيز الشفافية ،وتقريب المسافات وازالة العوائق بين الحكومة والمواطنين ،واعطاء الفرص
لممواطن من أجل المشاركة الفاعمة في اتخاذ الق اررات الحكومية ،من خبلل إبداء الرأي ،وىذا يعمل

عمى خمق مجتمع مدني ديمقراطي.

()0

 1_4_1_4اليدؼ مف الحككمة اإل لكتركنية:
تكمن الفائدة المباشرة من الحكومة اإللكترونية في زيادة قدرة الحكومة عمى توفير المعمومات

والخدمات العامة لممواطنين ،بأقل تكمفة وبسرعة عالية في إنجاز معامبلتيم ،وخاصة المواطنين الذين

يسكنون في مناطق بعيدة عن مركز الحكومة ،وتعمل الحكومة اإللكترونية عمى تعزيز التنسيق الكامل
بين المؤسسات الحكومية ،وأيضاً االنفتاح عمى العالم الخارجي ،وتقميل دورة الوقت ،ومساعدة األفراد

والشركات في تمبية احتياجاتيم ،والحصول عمى التوريدات البلزمة لعمميم بأفضل العروض ،وتسييل
()6

عمميات الدفع اإللكتروني.

( ) 0موقع الموسوعة العالمية ويكبيديا ،الحكومة االلكترونية.www.ar.wikipedia.org. ،6306/6/66 ،

( ) 6عمر مسمماني ،المشروع الوطني لمحكومة االلكترونية ،و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،ص  ،4تم الدخول بتاريخ 6306/6/63
متوفر عمى الرابطhttp://ituarabic.org/PreviousEvents/2006/e-Applications/Documents/Doc02-Omer%20Mesalamany.pdf:
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ويمكن لمحكومة اإللكترونية في فمسطين االستفادة من التقدم التكنولوجي ،في تطوير عمميا

واالستفادة من الكوادر الفمسطينية وطاقات الشباب من أجل تقديم أفضل الخدمات الحكومية لممجتمع

الفمسطيني ،ولقد تم تقسيم مراحل تنفيد الحكومة اإللكترونية إلى ثبلثة مراحل :فالمرحمة األولى :ىي
استخدام تكنولوجيا لموصول لممعمومات ،وتوفير كل المعمومات اليامة التي تخدم المواطنين وتمس

حاجتيم اليومية ،وتتمثل المرحمة الثانية :ىي التعامل والمشاركة مع المجتمع المدني من خبلل إتاحة
الفرص لو من أجل إبداء الرأي ،واطبلعو عمى النتائج المباشرة لعمل الحكومة ،والمرحمة الثالثة :ىي
()0

جعل خدمات الحكومة متوفرة إلكترونياً بشكل مباشر ،من خبلل أحدث الوسائل التكنولوجية.
 2_4_1_4خدمات الحككمة اإل لكتركنية:

تقدم الخدمات الحكومية من خبلل موقع الحكومة اإللكترونية الفمسطينية ،العديد من الخدمات
()6

ليتم إنجازىا العديد بشكل إلكتروني وسوف نذكر بعضاً منيا:
 خدمة حككمة لمكاطف :G2C

وعن طريق ىذه الخدمة تتيح الحكومة العديد من الخدمات ،مثل االشتراك في صناديق البريد،
والحصول عمى ترخيص ممارسة مينة ،وترخيص شبكات االتصال ،وتخصص التردد ،وتحصيل

الرسوم الجمركية ،باإلضافة لمعديد من الخدمات األخرى.
 خدمة حككمة إلى شركات :G2B

وىنا تقدم الحكومة تراخيص إقامة الشركات ،وتجديد رخص الصناعة أو الحرفة ،أو الحصول

عمى رخصة جديدة ،وتعديل بيانات منشأة صناعية أو شركة ،والحصول عمى ترخيص المحطات

الفضائية ،ومكاتب الخدمات الجامعية ،والحصول عمى أذونات االستيراد والتصدير ،وخدمات أخرى.
 حككمة إلى حككمة :G2G

ومن خبلل ىذه الخدمة يستطيع الموظفين التقدم بطمب اإلجازة ،والحصول عمى صرف بدل

مواصبلت ،والبعثات الدراسية ،وفتح حسابات خاصة بالموظفين في بنك البريد ،والعديد من الخدمات
التي تخص الموظفين الحكوميين ،والعديد من الخدمات األخرى.

ويتم تنفيذ الخدمات من خبلل تخصيص جزء من الموقع لكل قسم وبو مذكور جميع الخدمات

المقدمة ،فالمتصفح لمموقع سواء كان موظف حكومي أو شركة يدخل عمى القسم المطموب ويختار
الخدمة ،وسوف يجد التعميمات البلزمة إلنجاز ىذه الخدمة ،والجية التابعة ليا ،والمدة الزمنية البلزمة
إلنجازىا باإلضافة إلى أي استفسار بخصوص ىذه الخدمة ،مما يسيل عمى المستخدم التعامل مع

الموقع بكل سيولة ويسر.

( ) 0عمر مسمماني ،المشروع الوطني لمحكومة االلكترونية ،مرجع سابق ،ص .05
( ) 6موقع الحكومة االلكترونية الفمسطينية.www.portal.gov.ps ،
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المبحث الثاني
المتطمبات القانكنية لمتجارة اإل لكتركنية
حين ظيرت التجارة اإللكترونية في أواخر القرن الماضي ،لم تظير المشكبلت العممية التي تواجييا،
ألنيا كانت في بداياتيا وأول طريقيا ،وال تؤثر عمى حركة التجارة ،لكن مع تزايد حجميا ونضوجيا

بارز في الحياة التجارية ،وبعدىا بدأت تظير المشاكل التي تقف عائقاً
دور اً
شيئاً فشيئاً ،أصبحت تمعب اً
أماميا ،فكان ال بد من وجود قانون ينظم عمميا ويكفل الحماية القانونية ألطرافيا والمحافظة عمى
أمواليم ،فبدأت المنظمات العالمية القيام بمجيودات لصياغة القوانين التي تعالج مسائل متعددة في

التجارة اإللكترونية ،فكان القانون النموذجي الصادر عن األمم المتحدة حول التجارة اإللكترونية ،بمثابة
دليل لمدول ،لمساعدتيا في سن قوانين التجارة اإللكترونية ،أو تطوير قوانينيا القائمة لتناسب الوضع
الجديد في التجارة ،وسيتم التعرض لبعض ىذه القوانين والتعريف ببعض المصطمحات الخاصة بالتجارة

اإللكترونية ،باإلضافة الستعراض بعض تجارب الدول العربية في صياغة قوانين التجارة اإللكترونية،
والتطرق إلى الجوانب الشرعية لمتجارة اإللكترونية.

 1_2_4مصطمحات كمفاىيـ:
إن استخدام الوسائل اإللكترونية في التجارة وعقد الصفقات بين األطراف المتعاقدة ،أدى إلى

التحول من استخدام المستندات الورقية الخطية إلى استخدام مستندات رقمية ،مثل السند اإللكتروني
والتوقيع اإللكتروني والعقود اإللكترونية ،أو استخدام وسائل تخزين إلكترونية من القرص الصمب

واألقراص المدمجة ،لذلك كان ال بد من التعرف عمى ىذه المصطمحات:

 1_1_2_4السند اإل لكتركني:

ىو عبارة عن رسالة بيانات تتضمن معمومات تنشأ أو ترسل أو تسمم وتخزن بإرادة منفردة ،أو
بالتقاء إرادتين ،باستخدام الوسائل اإللكترونية الحديثة ،مثل البريد اإللكتروني ،وغيرىا من التبادل
()0

اإللكتروني لمبيانات.

أو ىي المعمومات التي يتم إنشاؤىا أو إرساليا أو استبلميا أو تخزينيا بوسائل إلكترونية أو

ضوئية ،أو أي وسائل مشابية ،مثل :تبادل البيانات عبر البريد اإللكتروني ،أو غيرىا من الوسائل

اإللكترونية ،وىذا تعريف لجنة "األونستيرال" التابعة لؤلمم المتحدة.

وان المفيوم القانوني لمسند سواء كان ورقياً أو إلكترونياً ،فإنو يحتوى عمى معمومات قابمة

لمقراءة والفيم ،لكن السند اإللكتروني ،يختمف عن السند الورقي بأنو ليس لو كيان ممموس ،وىو
مكتوب بوسيمة إلكترونية ويحفظ في أسطوانة مدمجة (قرص ليزر) ،أو وسائط تخزين أخرى ،فبل
( ) 0ناىد الحموري ،األوراق التجارية االلكترونية دراسة تحميمية مقارنة ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان  ،6303ص .36
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نستطيع االطبلع عمييا إال بجياز إلكتروني ،مثل :الحاسوب ،كي تظير عمى شاشتو ،أو طباعتيا
()0

عمى الورق.

 2_1_2_4التكقيع اإل لكتركني:
ىو قيمة عددية تصمم بيا رسالة البيانات التي تجعل من الممكن استخدام إجراء رياضي

معروف يقترن بمفتاح الترميز الخاص بمرسل الرسالة ،والتأكد أن ىذه القيمة تم الحصول عمييا
()6

باستخدام ذلك المفتاح.

ويعرف مشروع قانون المبادالت والتجارة اإللكترونية الفمسطيني التوقيع اإللكتروني بأنو:

عبارة عن بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات ،أو مضافة إلييا ،أو مرتبطة

بيا منطقياً ،يجوز أن تستخدم لتحديد شخصية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات ،ولبيان موافقة الموقع
عمى المعمومات الواردة في رسالة البيانات.
_1

صكر التكقيع اإل لكتركني:

يتم استبدال التوقيع اإللكتروني ،بالتوقيع الخطي عمى المستند الورقي ،وذلك لمتأكد والتحقق
المرسل ،وأنو ىو
من ىوية مصدر المستند اإللكتروني ،ويمكن بواسطتو التحقق من صحة المستند ُ

المرسل ال يستطيع إنكاره ،ولمتوقيع اإللكتروني صورتان ،األولى ىي
نفس المستند المطموب ،حيث أن ُ
إحداىما :التوقيع الرقمي أو الكودي ،وذلك يتم عن طريق استخدام عدة أرقام يتم تركيبيا مع بعضيا
بطريقة ما لتشكل الشكل النيائي لمكود ،والصورة الثانية :ىي التوقيع البيو متري والذي يستخدم

الصفات الشخصية لؤلفراد.
 التكقيع الرقمي:

يستخدم التوقيع الرقمي (الكودي) في التعامبلت البنكية مثل استخدام بطاقات االئتمان،

وبطاقات الصراف اآللي فعند استخداميا ال بد من معرفة الرقم السري لمبطاقة ،والذي ال يعرفو إال
صاحب البطاقة نفسيا.

()3

وأيضاً مثال عمى ذلك :بطاقات الدفع المسبق مثل :الكاشيو وبطاقات الدفع

المسبق لمجوال ،فيذا التوقيع يقابل التوقيع الشخصي الخطي عمى الورق.

ويتم حماية التوقيع اإللكتروني عن طريق تشفير البيانات ،فالتشفير إجراء يؤدي إلى الثقة في

المعامبلت اإللكترونية ،باستخدام أدوات وأساليب لتحويل المعمومات إلى بيانات غير معرفة واخفاء
محتوياتيا لمحيمولة دون الوصول إلييا.

( ) 0وسيم الحجار ،ورقة عمل الندوة العممية حول "أىمية مساواة السند اإللكتروني بالسند الورقي واصدار تشريع يكفل ذلك ويضع لو ضوابط
"جامعة الدول العربية ،المركز العربي لمبحوث القانونية والقضائية ،بيروت  ،6339 /8/6-4متوفر عمى الرابط:
http://carjj.org/sites/default/files/symp-rec-edoc-hajjar.doc
( ) 6محمد أبو الييجاء ،عقود التجارة اإللكترونية :العقد االلكتروني،االثبات في العقد االلكتروني ،حماية المستيمكين ،وسائل الدفع
االلكترونية ،....،الحكومة اإللكترونية ،والقانون الواجب تطبيقو ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع عمان ،6300 ،ص.036

( ) 3عبد الفتاح حجازي ،التجارة اإللكترونية وحمايتيا القانونية ،دار الكتب القانونية ،مصر،6337،ص .093
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ويمكن تعريف عممية التشفير بأنيا تحويل الرسالة بطريقة تخفي حقيقة محتواىا ،وتحويميا إلى

رموز غير مقروءة ،وىذا ما يسمى بـ (الترميز) ويتضمن تطبيقات ومعادالت ودوال رياضية عمى نص
إلكتروني ينتج عنو مفتاح تشفير لجعل المعمومات غير قابمة لفك تشفيرىا (أي عدم فيميا من قبل
شخص ال يممك ىذا المفتاح) ،ألنو ال يممك الصبلحية لبلطبلع عمى ىذه المعمومات.

()0

 التكقيع البيكمترم:

يقوم ىذا التوقيع عمى الخواص الذاتية لئلنسان ،مثل :البصمة الصوتية ،أو بصمة اليد ،أو
()6

بصمة شبكة العين ،وتحديد خط اليد ،باإلضافة إلى المظير الخارجي لمشخصية.

ويتم ذلك عن طريق إدخال المعمومات لمحاسب أو الوسائل الحديثة مثل :التقاط صورة دقيقة

لعين المستخدم أو تسجيل صوتو ،وتخزينيا بطريقة مشفرة في ذاكرة الحاسوب ،ليقوم بعد ذلك بمطابقة
ىذه البيانات مع الشخص الطبيعي.

()3

تستخدم بعض الشركات ىذا النوع من التوقيع ،خاصة عند حضور وانصراف العاممين ،أو

السماح لبعض الموظفين بالوصول إلى معمومات معينة دون غيرىم ،لكن ىذا التوقيع يواجو مشاكل

مثل :ارتفاع تكمفة إنشائو وال تستطيع كل الشركات تطبيقو ،أو يتعرض لمسرقة عند تخزينو عمى وسائل
إلكترونية غير آمنو.

 3_1_2_4العقد اإل لكتركني:
ال تختمف العقود اإللكترونية في األساس التي تقوم عميو عن العقود التقميدية التي تتم عمى

الورق ،إال أنيا تختمف عنيا بأنيا تؤدى بوسائل إلكترونية.

أ _ تعريؼ العقد اإل لكتركني:

ىو االتفاق الذي يتبلقى بو اإليجاب والقبول عمى شبكة دولية مفتوحة االتصال عن بعد،
()4

وذلك بوسيمة مسموعة أو مرئية ،بفضل التفاعل بين الموجب والقابل.

فالعقد اإللكتروني في اتفاق بين إرادتين أو أكثر عمى إنشاء التزامات بينيم ،فبيذا المعنى ال

يختمف عن العقد المدني التقميدي ،فأن أركان العقد اإللكتروني ىي نفس أركان العقد التقميدي ،والتي

تكون من التراضي ،والسبب ،والمحل ،باإلضافة الى أن شروط صحة الرضا والمحل والسبب تتفق مع
الشروط المقررة لذلك في العقود المدنية ،وبذلك يكون العقد اإللكتروني ليس صورة جديدة من العقود،

وانما ىو ذات العقد العادي لكنو يتم بوسيمة إلكترونية ،حيث يبرم مباشرة عمى اإلنترنت أو غيرىا من

( ) 0عمر المومني ،التوقيع االلكتروني ،وقانون التجارة اإللكترونية ،دار وائل لمنشر والتوزيع ،االردن ،6336،ص .54

( ) 6محمد أبو الييجاء ،عقود التجارة اإللكترونية :العقد االلكتروني،االثبات في العقد االلكتروني ،حماية المستيمكين ،وسائل الدفع
االلكترونية ،....،الحكومة اإللكترونية ،والقانون الواجب تطبيقو ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع عمان ،ط ،6335 ،0ص.76

( ) 3ممدوح الجنبييي ،محمد الجنبييي،البنوك االلكترونية ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ،6336 ،ص.076
( ) 4محمد أبو الييجاء ،عقود التجارة اإللكترونية ،6300 ،ص.73
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الوسائل بدون وثائق أو مستندات ورقية ،وقد اكتسب العقد اإللكتروني أىميو كبيرة في ظل التقدم

التكنولوجي وعالم االتصاالت ،وأصبح ضرورة إلبرام الصفقات التجارية عبر شبكة اإلنترنت.

ب _ أقساـ العقد اإل لكتركني:

ينقسم العقد اإللكتروني إلى قسمين:

 عقكد تبرـ كتنفذ بكاسطة الشبكة مباشرة:

()1

وىي العقود التي يكون محل العقد غير ممموس ،أي تتم بشكل إلكتروني ،ومثال عمى ذلك

االتفاقيات التي تكون موجودة عند استخدام برامج الحاسوب ،حيث يتوجب عمى المستخدم قبول
االتفاقية قبل إجراء تثبيت البرنامج عمى حاسوبو ،وذلك يتم بالضغط عمى كممة ""I acceptأو كممة

" ،"I agreeحتى يكمل إجراء تنزيل البرنامج والقدرة عمى استخدامو ،وأيضاً االتفاقية التي تكون عند
تسجيل االشتراك في إحدى المواقع اإللكترونية ،فيجب عمى المشترك قبول االتفاقية الستكمال إجراءات

التسجيل في ىذا الموقع ليستطيع بعدىا المشاركة ،وىذه االتفاقية بمثابة عقد بين المستخدم والجية

األخرى حتى يمكنو الحصول عمى خدمات ىذا البرنامج ،ويمكن أن يكون ىذا االتفاق مجاني ،أو
مقابل أجر مثل االشتراك في غرف المحادثة ،أو استخدام الموقع لئلعبلنات التجارية ،والشكل التالي

يوضح ىذا العقد.

شكل رقم ()4-0

شكل نموذج توضيحي لمعقد اإللكتروني

المصدر :األكاديمية البريطانية لمتعميم العالي ،متوفر عمى الرابط:
www.abahe.co.uk/b/international00./international-marketing-1.8.pdf

( ) 0محمد أبو الييجاء ،عقود التجارة اإللكترونية ،6300 ،مرجع سابق ،ص .74
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يتضح من الشكل السابق أنو يتوجب عمى المستخدم الضغط عمى كممة قبول " ،"I acceptوذلك

يكون إقرار من المستخدم بقبول العقد ،لكن ىل كل المستخدمين يقرأون ىذه االتفاقية؟ ،اإلجابة ،ال!!،
ألن أغمب المستخدمين يضغطون عمى زر موافق مباشرة بدون االطبلع عمى بنود االتفاقية ،ولكن ىذا

ال يمقي عنيم المسئولية ،وفي مشروع القانون الفمسطيني لمتجارة اإللكترونية ،المادة رقم ( )5من

الفصل األول ،أن ما ينطبق عمى العقود اإللكترونية ،ىو ما يطبق عمى العقود الكتابية ؛ من حيث
التعبير عن اإلرادة وأثرىا القانوني وصحتيا وقابميتيا لمتنفيذ فيما ال يتعارض وأحكام ىذا القانون.
 عقكد غير مباشرة:

ىي عقود يتم إبراميا من خبلل الشبكة ،وتنفذ خارجيا في العالم المادي الممموس ،وىذا

يحدث في حالة السمع المادية الممموسة.

ج _ مميزات العقكد اإللكتركنية:

تتمتع العقود اإللكترونية بعدد من الميزات يمكن ذكرىا كالتالي:

()0

 .0عدم التواجد المادي ألطراف التعاقد لحظة إبرام العقد.

 .6صور اإليجاب والقبول تتم بطريقة إلكترونية عبر اإلنترنت ،أو غيره من الوسائل.
 .3العقد غير المثبت عمى مستندات ورقية مادية مثل العقد التقميدي.
 .4أطراف التعاقد يمكن أن يتواجدوا خارج حدود الدولة.

وبالرغم من المميزات إال أنو يوجد بعض المشاكل المصاحبة ليذا العقد ،فعند إبرام العقد

وخاصة خارج حدود الدولة ،ينشأ عنو مشكمة االختصاص القانوني الواجب عمى ىذا العقد ،ومشكمة
االختصاص القضائي الخاص بالتجارة اإللكترونية ،وىل يتم تطبيق قانون دولة مصدر العقد أو قانون

مستقبل العقد (الطرف الثاني) ،ومن المشاكل األخرى ىو عدم اعتراف أحد أطراف بو.

()6

 2_2_4أىمية كجكد قانكف خاص بالتجارة اإل لكتركنية كينظـ عمميا:

بمغت التجارة اإللكترونية معدالت نمو كبيرة ،في عصرنا الحالي ،لكينا تواجو صعوبات
ومشاكل منيا :المشاكل القانونية ،وحتى تتطور التجارة اإللكترونية وتنمو بشكل سميم ،كانت ضرورة

أن تستجيب الحكومات لتطوير قوانينيا وفق الواقع الذي تعيشو المجتمعات والتغيرات التي تحدث بيا

فانتشار التجارة اإللكترونية يتطمب قوانين تنظم عمميا وتحمي المتعاممين بيا ،ومن ىنا تولدت أىمية
()3

كبيرة لسن إطار قانوني لمتجارة اإللكترونية ،ويمكن توضيح ىذه األىمية كالتالي:

( ) 0محمد أبو الييجاء ،عقود التجارة اإللكترونية ،6300 ،مرجع سابق ،ص .073

( ) 6عمر المومني ،التوقيع االلكتروني ،وقانون التجارة اإللكترونية ،مرجع سابق ،ص .94

( ) 3رامي عموان ،مراجعة نقدية لمشروعي قانوني المبادالت والتجارة اإللكترونية وتنظيم التوقيعات اإللكترونية ،معيد أبحاث السياسات
االقتصادية الفمسطيني (ماس) ،رام اهلل ،ص .64-66
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 تخوف الحكومات من االستخدام السيئ لشبكة اإلنترنت في الشراء والبيع ،وحماية صغار السن
لمن ىم دون السن القانونية الذين يستخدمون اإلنترنت ،والذي يرتكب ضدىم جرائم نصب
واحتيال ،وأعمال مخمة باألخبلق واآلداب العامة.

 حماية المستيمك الذي يتعاقد ويبرم الصفقات التجارية من خبلل اإلنترنت أو أي وسيمة
إلكترونية أخرى من االحتيال والغش والنصب ،أو السرقة ،والجرائم المعموماتية.

 المحافظة عمى أمن وسرية المعمومات أثناء نقميا عبر الحواسيب المرتبطة بشبكة اإلنترنت،
مثل المعمومات الشخصية والتجارية ،والحسابات المالية وأرقام بطاقات االئتمان.

 اعتقاد الحكومات أن عدم وجود قانون لمتجارة اإللكترونية ،يعمل عمى إبعاد المجتمع عن
استخداميا أو التعامل معيا.

تعتبر أىمية وجود قانون خاص بالتجارة اإللكترونية ،في فمسطين ال تختمف عن بقية دول

العالم ،فبوجود ىذا القانون في فمسطين يجعميا بيئة مناسبة لعمل التجارة اإللكترونية ،ويزيد من ثقة
المجتمع الفمسطيني بيا ،ويشعرىم باألمان تجاىيا مع وجود القانون ،مما يساعد عمى انتشارىا بين
أفراد المجتمع الفمسطيني.

 3_2_4طرؽ سف قكانيف التجارة اإل لكتركنية:
يوجد أكثر من طريقة لسن التشريعات الخاصة بالتجارة اإللكترونية ويمكن توضيح ىذه الطرق
()0

كالتالي:

أكالن :الطريقة الحككمية:

تعد ىذه الطريقة األكثر انتشا اًر بين الدول ،وأغمب حكومات العالم ،قامت بتعديل قوانينيا

القديمة أو أصدرت قوانين جديدة ،عند عدم وفاء وكفاية القوانين القديمة ،لتنظيم عمل التجارة
اإللكترونية ،وبعد إصدار ىذه القوانين تكون ممزمة لجميع أفراد المجتمع.
ثانيان :التنظيـ الذاتي:

تتمثل ىذه الطريقة بوضع قوانين تقنية أو قوانين عامة تعطي الحرية الكاممة لؤلفراد

باستخداميا أو عدم استخداميا ،وتتميز ىذه الطريقة بأنيا أكثر مرونة من الطريقة الحكومية ،لتجاوبيا
بسرعة مع أي تطورات تحصل في عالم التجارة اإللكترونية.

ثالثان :التنظيـ المشترؾ:

ىنا يتم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ،إلصدار قوانين تبلئم التطورات الحاصمة في

التجارة اإللكترونية ،وتسمح لمقطاع الخاص بإبداء الرأي في القوانين وكتابة مبلحظات عمييا ،وىذا
يخمق قانون متطور مناسب لمتجارة اإللكترونية  ،ومقبول بين القطاعين الحكومي والخاص.

( ) 0رامي عموان مرجع سابق ،ص .66

- 065 -

ُيستخدم األسموب األول في أغمب الدول العربية ،حيث أن الحكومات ال تسمح لمقطاع الخاص
بالمشاركة بصياغة ىذه القوانين ،وىذا يخمق تعارض مع متطمبات الشركات التي تعمل في ىذا
المجال ،مما يجعل بعض الشركات تحجم عن دخول عالم التجارة اإللكترونية.

ويوضح الباحث أن الحكومة الفمسطينية استخدمت األسموب األخير ،حيث أن و ازرة

االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات قامت بوضع رابط إلكتروني عمى موقع و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات؛ لتمكين أفراد المجتمع من متخصصين وميتمين في ىذا المجال من ابداء الرأي في مشروع

قانون المعامبلت اإللكترونية6303؛ وىذا يعتبر أسموب جيد يسيل عمى الحكومة وضع القانون وينال

بذلك رضا أغمب فئات المجتمع ،حيث أن الشركات يمكن أن تشارك برأييا بما يتناسب مع الواقع الذي
تعيشو ىذه الشركات ،وخاصة الشركات التي تعمل بيذا المجال ،وبذلك يمكن الخروج بقانون عصري

يرضي الجميع ،ويناسب التطورات الحاصمة في عالم االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.
 4_2_4متطمبات قانكنية لمتحكؿ إلى استخداـ تطبيقات التجارة اإل لكتركنية:

يتطمب التحول إلى استخدام تطبيقات التجارة اإللكترونية ،إلى ايجاد مناخ تشريعي مبلئم
ومحفز ،مع مراعاة عدة أمور منيا:

أ _

()0

تطكير القكانيف لتكاكب التطكرات اإل لكتركنية:
إن التطور السريع في التجارة اإللكترونية يحتاج إلى تطور مقابل ،وبنفس السرعة ،لمقوانين

الخاصة بيا ،ليسيل التعامل مع قضايا اإلنترنت والتواقيع اإللكترونية والعقود اإللكترونية ،ومحاولة
وضع الحمول المناسبة لممشاكل المرتبطة بيا.

ب _ تقصير مدة التقاضي:

إن إحدى المشاكل التي تؤثر بشكل سمبي عمى النزاعات القضائية الخاصة بمعامبلت التجارة
اإللكترونية ،ىي طول فترة التقاضي ،وىذا يتطمب أن يقوم المشرعين بإيجاد آليات جديدة ،لتقصير فترة

التقاضي بين المتنازعين ،وسرعة إنجاز وتنفيذ األحكام لتمكن صاحب الحق من الحصول عمى حقو

في وقت مناسب.

ج _ حماية المستيمؾ:
تعتبر حماية المستيمك من أىم العقبات الرئيسية التي تواجو التجارة اإللكترونية ،والتي تؤثر

عمى ق ارراتو في ممارسة النشاط التجاري بوسائل إلكترونية ،لذلك يجب أن توفر القوانين كل الحماية
لممستيمك ،وتكون واضحة ال غموض بيا في إطار الشفافية الكاممة.

( ) 0إلياس بن سامي ،التعاقد االلكتروني والمسائل القانونية المتعمقة بو ،مجمة الباحث ،جامعة قاصدي ورقمة ،العدد( 6333 ،)6ص.63
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 5_2_4تجارب دكلية كعربية في كضع قكانيف التجارة اإللكتركنية:
حين ظيرت التجارة اإللكترونية في أواخر القرن الماضي ،لم تظير عبلمات مشاكل عممية

تواجييا ،حيث كانت في أول طريقيا ،وال تؤثر عمى حركة التجارة ،ولكن مع تزايد حجميا سنة بعد
تأثير واضحاً في حركة التجارة ،ومع تطورىا بدأت تواجو مشاكل عدة ،من ىذه
سنة أصبح ليا
اً

المشاكل :عدم توفر القوانين التي تنظم عمميا ،فأصبحت تحتاج إلى قانون ينظم عمميا ،ويكفل
الحماية القانونية لعمبلئيا ،لمحفاظ عمى أمواليم ،فبرزت مجيودات لبعض الدول والمؤسسات الدولية
في إعداد قانون لمتجارة اإللكترونية ،مثل :األمم المتحدة ،التي أصدرت القانون النموذجي لمتجارة

اإللكترونية "األونسيترال" ،وىنا سنتعرض لمبنود األساسية في ىذه القوانين بدون تعمق وذلك لبلستفادة
منيا والعودة إلييا إذا احتاج األمر.

 1_5_2_4القانكف النمكذجي لمتجارة اإل لكتركنية لألمـ المتحدة " األكنسيتراؿ":
بعد عدة جوالت من المناقشات القانونية حول القانون النموذجي لمتجارة اإللكترونية ،قررت

لجنة القانون التجاري الدولي التابعة لؤلمم المتحدة ،اعتماد قانون التجارة اإللكترونية بتاريخ
 ،0996/6/06وأقرتو الجمعية العامة لؤلمم المتحدة في نفس العام ،وأوصت المجنة جميع الدول األخذ
بالقانون ،واالستفادة منو في تطوير قوانينيا ،وأنظمتيا ،أو يكون الدليل لمدول في إصدار قوانين

جديدة.

()0

وقد كانت ىناك مجموعة من القواعد التي وضعيا الخبراء عند صياغة ىذه القوانين ،تتمثل

في كيفية إزالة العقبات القانونية التي تعترض ممارسة التجارة اإللكترونية ،وتسيل استخدام الوسائل
اإللكترونية في التجارة ،وأضيفت بعض التعديبلت عمى القانون النموذجي لمتجارة اإللكترونية بعد
انتياء األمم المتحدة من وضعو ،وىذه التعديبلت كانت في مجال التبادل اإللكتروني لمبيانات ،
وخاصة التوقيعات اإللكترونية ،وعرف ىذا القانون بالقانون الموحد لمتوقيعات اإللكترونية ،حيث صدر

بشكمو النيائي بتاريخ .6330

ويتكون قانون األونسيترال من ( )07مادة تحل عدة مسائل خاصة بالتجارة اإللكترونية ،وينقسم

إلى جزئيين :األول :يتناول التجارة اإللكترونية بشكل عام ،والجزء الثاني :يتناول عدة مجاالت محددة.
وييدف قانون األونسيترال إلى إتاحة الفرصة لممارسة التجارة اإللكترونية بشكل سيل ،بدون مشاكل

قانونية ،وتوفير معاممة متساوية لمستخدمي المستندات الورقية واإللكترونية عبر الحاسوب وزيادة
()6

التجارة الدولية.

( ) 0أمين أعزان ،نحو تنظيم قانوني لمتجارة االلكترونية ،مجمة البحوث والدراسات العربية ،العدد( ،6336 ،)46-45ص .33

( ) 6األمم المتحدة ،القانون النموذجي لمتجارة االلكترونية " األونسيترال" ،ص  ،07متوفر عمى الرابط:
www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-a_ebook.pdf
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 مميزات القانكف النمكذجي األكنسيتراؿ:
يتميز قانون األونسيترال بعدة مميزات منيا:

()0

أ -توحيد القواعد القانونية المعمول بيا في مجال التجارة اإللكترونية.

ب -توفير الحق لمدول والمؤسسات واألفراد استخدم ىذا القانون في التجارة اإللكترونية.
ج -يسرى ىذا القانون عمى التجارة اإللكترونية الداخمية والدولية.

لقد شكل قانون األونسيترال لمتجارة اإللكترونية ثورة تشريعية ،حيث رسم الطريق لممشرعين

الوطنيين في كيفية التعامل مع ىذه المستجدات اإللكترونية ،فالتوقيع الخطي تم استبدالو بالتوقيع
اإللكتروني ،وكذلك العقود ،وىذه األساليب الحديثة لمتوقيع ،والعقود اإللكترونية بحاجة إلى اعتراف
قانوني بيا ،حتى يكون ليا نفس األثر القانوني والقوة في التعامل معيا.

 2_5_2_4تجارب الدكؿ العربية في كضع قانكف التجارة اإللكتركنية:
قامت العديد من الدول العربية بمجيودات إلصدار قوانين خاصة بالتجارة اإللكترونية ،ومن

أول الدول العربية التي قامت بإصدار قانون خاصة بالتجارة اإللكترونية ىي تونس ،ثم لحقيا بعض

الدول العربية ،وىنا سوف نذكر بعض ىذه الدول عمى سبيل التوضيح بدون الخوض في مضامين
ىذه القوانين ،حيث أن الدراسة ليست دراسة قانونية وانما اقتصادية ،ولكن ىذا ال يمنع من ذكر ىذه

التجارب لبلستفادة منيا ،وامكانية الرجوع ليذه القوانين لبلستزادة.

أكالن :تجربة دكلة تكنس:

تعتبر تونس من أولى الدول العربية التي قامت بإصدار قانون التجارة والمبادالت اإللكترونية،

وذلك في شير  ،.633/8وتم نشره في جريدة الرائد في نفس التاريخ ،وكان إصدار ىذا القانون بمثابة

رؤية مستقبمية في ظل عولمة كل شيء في حياتنا واتجاه العالم نحو االقتصاد الرقمي ،الذي يعتمد
عمى الوسائل اإللكترونية في إنجاز العمميات التجارية واإلدارية.

()6

ويتكون قانون التجارة اإللكترونية التونسي من  53فصبلً (مادة) ،وسبعة أبواب تعالج مسائل

مختمفة تتعمق بالتجارة اإللكترونية ،حيث يوضح األحكام العامة لمتجارة اإللكترونية ،والتوقيع اإللكتروني
وينظم عمل مزودي خدمة اإلنترنت ،وتشفير البيانات وكيفية إبرام عقد البيع اإللكتروني والعديد من

الموضوعات التي تتعمق بالتجارة اإللكترونية.

( ) 0عبد الفتاح حجازي ،التجارة اإللكترونية وحمايتيا القانونية ،مرجع سابق ،ص .067
( ) 6أمين أعزان ،نحو تنظيم قانوني لمتجارة االلكترونية ،مرجع سابق ،ص .630

- 068 -

ثانيان :تجربة دكلة اإلمارات:

بدأت دول الخميج في أواخر القرن الماضي بتحديث البنية التحتية الخاصة بقطاع االتصاالت

وتكنولوجيا المعمومات ،وذلك تمييداً لدخول سوق التجارة اإللكترونية ،ودولة اإلمارات تصنف األولى

في ىذا المجال؛ لما تتمتع بو من مركز مالي متقدم لؤلعمال واألموال ،والذي سيل ليا دخول عالم

التجارة اإللكترونية ،سواء عمى المستوى المحمي أو الدولي ،فكانت إمارة دبي أول من أطمق مشروع
حكومة دبي اإللكترونية ،وأنشأت سوق دبي اإللكتروني ،وأنشأت منطقة حرة لمتكنولوجيا سميت باسم
مدينة دبي لئلنترنت ،لتكون مرجع لكافة شركات التكنولوجيا الراغبة في االستثمار في ىذا المجال.

()0

قامت إمارة دبي في عام  6336بإصدار قانون المعامبلت والتجارة اإللكترونية رقم ()6

لعام ،6336والذي كان في حينيا يطبق في إمارة دبي فقط ،وىذه خطوة كبيرة لتثبيت ونمو التجارة

اإللكترونية في دولة اإلمارات ،ويتضمن ىذا القانون خمسة فصول تحتوي عمى  39مادة تعالج مسائل
مختمفة في التجارة اإللكترونية ،مثل التوقيعات اإللكترونية ،واألحكام المتعمقة بيا ،وتفسير القانون

وقبول التعامل اإللكتروني.

وتم تطوير ىذا القانون ليشمل كل دولة اإلمارات ،حيث صدر القانون االتحادي لدولة

اإلمارات رقم ( )0لعام  6336الخاص بالتجارة اإللكترونية ،وتم نشره في الجريدة الرسمية لدولة

اإلمارات ،وتم إضافة فقرات جديدة عمى قانون إمارة دبي ،مثل :حماية حقوق األفراد المتعاممين

إلكترونياً ،وتسييل المعامبلت اإللكترونية ،وتعزيز وزيادة الثقة بسبلمة وصحة المراسبلت والسجبلت
()6

اإللكترونية.

ثالثان :تجربة المممكة األردنية:

اتخذ األردن خيار االندماج في االقتصاد العالمي من خبلل التوقيع عمى عدد من االتفاقيات

االقتصادية ،في مقدمتيا االنضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية ،واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة

مع أمريكا ،وعقد شراكات اقتصادية مع البمدان والمجموعات الدولية المؤثرة في االقتصاد العالمي،
باإلضافة إلى جعل األردن بوابة لممنطقة في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،والتجارة

اإللكترونية ،وتحويل األردن إلى مجتمع معموماتي حسب متطمبات االقتصاد الرقمي.

لقد سن األردن قانون المعامبلت والتجارة اإللكترونية المؤقت في 6330/06/00رقم

 ،6330/85والذي يمثل أول قانون أردني ،وثاني قانون بالنسبة لمدول العربية في حقل التجارة

اإللكترونية بعد القانون التونسي ،يتضمن عمى  40مادة ،تعالج مسائل مختمفة في التجارة اإللكترونية

( ) 0الموسوعة الحرة ويكيبيديا.www.ar.wikipedia.org ،6306/6/64 ،

( ) 6موقع حكومة االمارات االلكترونية ،التجارة االلكترونية ،القوانين والتشريعات ،6306/06/64 ،متوفر عمى الرابط
التاليwww.emiratesegov.ae/web/guest/lawsandregulations.:
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واألحكام العامة ليا ،والعقد والرسالة والتوقيع اإللكتروني ،والتحويل اإللكتروني لؤلموال ،والعقوبات
()0

واألحكام الخاص بالتجارة اإللكترونية.

رابعان :مشركع قانكف التجارة اإل لكتركنية في فمسطيف**)2(:

يتكون مشروع قانون التجارة اإللكترونية ،من  77مادة في  7فصول ،ويعالج قضايا مختمفة

في التجارة اإللكترونية بشكل عام والمبادالت اإللكترونية بشكل خاص ،ويمكن توضيحو باختصار

كالتالي:

 الفصل األول :يتكون من 6مواد تتعمق بالتعريفات والمصطمحات ،مثل :التوقيع ،والعقود
اإللكترونية ،وتعريف التجارة اإللكترونية ،ووسائل الدفع اإللكترونية ،وأحكام عامة أخرى.

 الفصل الثاني :يمتد ىذا الفصل من المادة  7حتى المادة  ،09ويتم بو عرض مسائل تتعمق

برسالة البيانات ،ويقر بصحتيا وقابميتيا ،وباقي المواد في ىذا الفصل تنظم طريقة التعامل مع

رسالة البيانات ،وطريقة حفظيا ،وكيفية التعامل بين مرسل الرسالة والمرسل إليو ،وأمور أخرى.

 الفصل الثالث :يمتد ىذا الفصل من المادة 63حتى  ،66ويعالج قضايا التوقيع اإللكتروني،
وكيفية التعامل معو ،وشروط صحتو ،وتحمل صاحب التوقيع مسئولية توقيعو.

 الفصل الرابع :يمتد ىذا الفصل من المادة  63حتى المادة  ،49ويعالج مسائل متعمقة بالييئة
العامة لممصادقة اإللكترونية ،بجميع جوانبيا ،وكيفية إصدار شيادات المصادقة اإللكترونية.

 الفصل الخامس :يمتد ىذا الفصل من المادة  53حتى المادة  ،66ويعالج مسائل متعمقة
بالمعامبلت التجارية اإللكترونية ،وكيفية التعامل بين البائع والمشتري ،واقرار بالعقود

اإللكترونية ،وتوضح المواد  63-55من ىذا الفصل كيفية التراجع عن الشراء وشروطو،
وارجاع ثمن البضاعة وثمنيا.

 الفصل السادس :يمتد ىذا الفصل من المادة  63حتى المادة  ،76والذي يتعمق بمسائل
خاصة بالمخالفات والعقوبات ،وأن العقوبات ال تتأثر بالقوانين األخرى ،وأن مدة السجن

لمرتكبي الجرائم كتزوير التوقيع اإللكتروني ،ال تتعدى سنتين ،وعقوبة مزاولة المينة بدون
ترخيص والعقوبات االخرى.

 الفصل السابع :يمتد من المادة  74حتى  ،77ويتضمن ىذا الفصل أحكام ختامية.

يستعرض الباحث مشروع قانون المبادالت والتجارة اإللكترونية ،ليس بقصد مراجعتو أو
انتقاده ،حيث أن ىذه الميمة تتم من ِقبل المختصين بالقانون ،ولكن يتم ذكره لمتعرف عميو ،ومعرفة
المواد القانونية المتعمقة بالتجارة اإللكترونية ،والتي تساعد المستيمكين عمى عدم تعرضيم لمغرر ،أو

( ) 0عمر المومني ،التوقيع االلكتروني ،وقانون التجارة اإللكترونية ،مرجع سابق ،ص .53

( **) 6انظر ممحق رقم ( )3الخاص بمشروع قانون المباالت و التجارة اإللكترونية الفمسطيني.
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النصب ،واالحتيال ،وليكونوا عمى دراية تامة عند إبرام صفقات التجارة اإللكترونية ،لكن يوجد بعض
المبلحظات الواضحة عمى ىذا القانون ،والتي تتمثل في عدم وضوح بعض التعريفات والتي تحتاج إلى

لتوضيح أكثر ،مثل تعريف التجارة اإللكترونية ،والذي يمكن تعريفيا بشكل أفضل ،وتشفير البيانات،
ٍ

ويوجد العديد من المبلحظات التي يمكن تتبعيا بشكل أفضل من قبل المختصين ،وان استعراض

التجارب الدولية والعربية التي قامت بوضع قانون خاص بالتجارة اإللكترونية ،ليس من جانب السرد

التاريخي أو زيادة حجم البحث بالجمل والفقرات ،وانما لبلستفادة من ىذه التجارب ،وأخذ العبر والدوس

منيا ،وخاصة عند صياغة وتطوير قانون التجارة اإللكترونية الفمسطيني ،وىنا نذكر أن ىذه الدراسة
تركز عمى الجانب االقتصادي لمتجارة اإللكترونية ،وليس الجوانب القانونية ،لذلك تم ذكر تجارب ىذه

الدول بشكل مختصر مع تعريف بسيط ،ليتم إعبلم القارئ بأنو يوجد قانون لمتجارة اإللكترونية،

ويستطيع العودة ليذه القوانين عند الحاجة لبلطبلع أكثر.

 6_2_4الجكانب الشرعية لمتجارة اإل لكتركنية:

تعد التجارة من األشياء األساسية المحببة في االسبلم ،حيث تمت ممارستيا منذ القدم وفي

عيد الرسول( )فاإلسبلم أباح التجارة بشرط عدم مخالفة الشرع االسبلمي ،فالشريعة االسبلمية مبنية
عمى المصمحة العامة والبعد عن المفاسد ،فبل يوجد شيء يمنع من ممارسة التجارة بأي وسيمة سواء

كانت إلكترونية أو تقميدية ،ما دامت حبلالً وتبعد عن الحرام ،وىذا ما ينطبق عمى جميع المعامبلت

المالية لمتجارة اإللكترونية ،والرسول قال " :تسعة أعشار الرزق في التجارة ".
 1_6_2_4التجارة اإل لكتركنية في الميزاف العاـ لمشريعة االسالمية:

إن مقصد الشريعة االسبلمية ىو تحقيق المصالح ،التي تقوم عمى المنافع لمناس ،والبعد عن
المفاسد ،وفقياء الشرع االسبلمي بينوا ووضحوا القواعد اإلسبلمية ،التي ال تختمف بتغير المكان أو
الزمان ،مع التركيز عمى التفصيل حسب ما يناسب كل بيئة ،بما ال يخالف نصاً من القرآن أو السنة
()0

النبوية ،وفي ضوء األسس العامة لئلسبلم.

وبناء عمى ما تقدم يرى الباحث أن االستفادة من استخدام اإلنترنت أو الوسائل اإللكترونية
ً
األخرى في التجارة ال مانع منو ،ما دامت الصفقات التجارية تتم في إطار القواعد االسبلمية ،وال
تخالف الدين ،وأي مشاكل أخرى يمكن حميا والتغمب عمييا بوضح الحمول المناسب ليا بشكل تقني.

( ) 0محمد عمر ،التجارة اإللكترونية من منظور اسبلمي ،مجمة مركز صالح كامل لبلقتصاد االسبلمي ،جامعة األزىر ،مصر ،العدد(،)03
 ،6333ص.687

- 030 -

 2_6_2_4معامالت التجارة اإل لكتركنية في ميزاف القكاعد االسالمية:
تقوم الشريعة االسبلمية عمى جمب المنافع كما أسمفنا ،ودرء المفاسد ،والتي يمكن توضيحيا
()0

من خبلل بعض المعامبلت التي تتم بين أطراف العممية التجارية:
 -1القكاعد االسالمية المتصمة بجمب المنافع:

أ -تتحقق ىذه القواعد من خبلل جمب المنفعة لطرفي المعاممة التجارية أو المالية ،حيث أنو ال
يجوز استخدام التجارة اإللكترونية في بيع أو شراء السمع المحرمة ،مثل :الخمر ،أو لحم
()6

الخنزير ،أو األفبلم المخمة باآلداب واألخبلق العامة.

ب -توفير الحرية الكاممة لطرفي المعاممة بالتساوي ،مع األخذ باالعتبار رضا الطرفين عن القيام
بالمعامبلت ،وىذا ما يجب أن يكون في التجارة اإللكترونية ،حيث ال يكون لطرف سمطة عمى

الطرف اآلخر ،أو يحصل طرف عمى حقوقو قبل الطرف اآلخر.

ج -توفير المعمومات لمجميع بدون استثناء ،وعدم حجبيا عن طرف لصالح طرف آخر ليستفيد
منيا قبل الثاني ،وىذا ما يجب أن يكون في التجارة اإللكترونية ،حيث يتم عرض السمع
ومواصفاتيا وأسعارىا عمى مواقع الشركة ،وتكون متاحة لجميع الناس ،مع التأكد أن

المواصفات المعروضة ىي نفس المواصفات الحقيقة لمسمع المباعة.

 -2القكاعد المتصمة بدرء المفاسد:

أ -يتمثل ذلك في منع الغش والغرر ،والذي يعني الجيل بمحتوى العقد ،وال يدري المتعاقد ما ىي
النتائج المترتبة عمى ىذا العقد ،وفي التجارة اإللكترونية ال يجب أن يكون التعاقد مبني عمى

غرر ،ويجب تسميم السمع المباعة إلكترونياً إذا كان ذلك ممكناً مع دفع ثمنيا ،واذا كانت

السمع ممموسة فيجب توصيميا إلى المشتري مع استبلم ثمنيا مباشرة ،أو عن طريق

المندوب.

()3

ب -منع الظمم عن أحد المتعاقدين أو كبلىما ،سواء عدم حصول طرف من األطراف عمى حقو
في العقد ،أو عدم التزام الطرف اآلخر بشروط العقد ،أو حصول أحد األطراف عمى أقل من
حقو المفروض لو.

ج -منع الضرر من األمور الواجب اتباعيا في معامبلت التجارة اإللكترونية ،حيث يجب االمتناع
عن كل معاممة تمحق الضرر بأحد المتعاممين بيا ،أو بالمجتمع مثل المعامبلت التي تنطوي

عمى ضرر بالقيم االسبلمية أو االجتماعية ،كبيع المخدرات ،أو غيرىا من األشياء المحرمة.

( ) 0محمد عمر ،التجارة اإللكترونية من منظور اسبلمي ،مرجع سابق ،ص .688

( ) 6سميمان أبو مصطفى ،التجارة اإللكترونية في الفقو االسبلمي ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسبلمية ،فمسطين ،6335 ،ص .033
( ) 3أحمد امداح ،التجارة اإللكترونية من منظور الفقو االسبلمي ،رسالة ماجستير ،جامعة لخضر -باتنة ،الجزائر ،6336،ص .046
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يمكن القول بعد كل ما تم ذكره ،أن التجارة اإللكترونية ال ضرر منيا ،واإلسبلم ال يمنع

التعامل بيا ،وال يوجد ما يمنع ذلك إال ما تم توضيحو في الفقرة السابقة ،وىي تحريم التعامل باألشياء
المحرمة فقط ،وبخصوص وضع التجارة اإللكترونية في فمسطين من وجية نظر الشرع ،لقد تم توجيو
سؤال إلى لجنة االفتاء في الجامعة االسبلمية بغزة حول حكم التعامل بالتجارة اإللكترونية ،وكان رد

المجنة كالتالي ":يجب أن يكون عقد التجارة اإللكترونية يطابق القبول واإليجاب ،ويشمل ىذا اإليجاب
والقبول التعاقد من خبلل شاشات الحاسوب ،مع توفير المواصفات البلزمة من خبلل العرض الذي

يقدمو العارض ،وأن إبرام العقود عمى الحاسوب ال يشمل عقد النكاح ألنو يشترط االشياد ،وبالنسبة
لمتزوير أو الغمط فيذا يرجع لمقواعد العامة لئلسبلم"( ،البينة عمى من ادعى واليمين عمى من أنكر).

()0

وبذلك يمكن أن نقول أنو اذا كانت التجارة اإللكترونية تحقق الحماية وتجمب المنفعة

لممتعاممين بيا ،وال تمحق األذى بالمجتمع ،وتحقق العدل بينيم ،وال تخالف الدين اإلسبلمي ،فإنو ال
مانع من استخداميا في البيع والشراء ،وان كان محل التعاقد سمع أو خدمات محرمة مثل :الخمر أو

لحم الخنزير وغيرىا من المحرمات ،فذلك يخالف الشرع ويحرم التعامل بيا ،فالتجارة اإللكترونية حكميا
في اإلسبلم ،يعادل حكم التجارة التقميدية ،لكن الوسيمة مختمفة بينيما ،واألحكام االسبلمية التي تنطبق
عمى التجارة التقميدية تنطبق عمى التجارة اإللكترونية.

( ) 0لحنة االفتاء ،الجامعة االسبلمية ،غزة ،فمسطين.6336/06/36 ،
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المبحث الثالث
تيديدات التجارة اإللكتركنية كتحدياتيا المستقبمية
يعتبر أمن التجارة اإللكترونية من العقبات الرئيسية التي تواجييا ،فالعديد من الناس يخشون من إرسال
معموماتيم عبر اإلنترنت ،خوفاً من سرقتيا أو االطبلع عمييا من قبل آخرين ،ولزيادة الثقة بالتجارة
اإللكترونية يجب تأمينيا من التيديدات والمخاطر التي قد يتعرض ليا المتعاممين بيا ،عن طريق
استخدام أحدث األساليب في حماية شبكات اإلنترنت ،مثل :استخدام الجدران النارية ،ومضادات
الفيروسات ،وعمى المتعاممين بالتجارة اختيار المواقع اآلمنة والمعروفة واستخدام بطاقات خاصة بالدفع
عبر اإلنترنت ،واالحتفاظ بالرقم السري وعدم إظياره ألحد ،كما تواجو التجارة اإللكترونية مجموعة من
اء كان ذلك عمى مستوى فمسطين ،أو الوطن العربي بشكل
التحديات األخرى التي تعيق انتشارىا ،سو ً

عام ،والدول النامية بشكل خاص ،تحد من تطورىا ونموىا ،فعدم وجود قانون واضح يمثل تحدي ليا،
ومن التحديات الميمة ىي عدم توفر البيئة التقنية ليا ،والعديد من التحديات المستقبمية.

 1_3_4مصادر التيديد األمني لمستخدمي شبكة اإلنترنت:
يوجد العديد من المخاطر التي قد تواجو األفراد عند التعامل مع شبكة اإلنترنت ،وتزيد ىذه
المخاطر إذا كان األمر يتعمق باألمور المالية ،مثل :استعمال بطاقات االئتمان بالشراء عبر اإلنترنت،
ومن ىذه التيديدات التالي:

أ _

الفيركسات:

تشكل الفيروسات الخطر األكبر ،وىي من أكثر التيديدات التي تواجو مستخدمي اإلنترنت،

وبالتالي ينعكس ىذا التيديد عمى مواقع التجارة اإللكترونية ،حيث أن ىذه الفيروسات تقوم بتعطيل

واتبلف عمميات التجارة اإللكترونية ،ويوجد أنواع عديدة من ىذه الفيروسات ،مثل :أحصنة طروادة،
وديدان اإلنترنت.

()0

وتعرف الفيروسات بأنيا برامج صغيرة الحجم تصيب األجيزة ،وتسبب العديد من المشاكل :كمسح

الذاكرة الرئيسية ،أو القرص الصمب ،وبعض الممفات اليامة في نظام التشغيل من دون عمم
()6

المستخدم.

( ) 0تمام خضر ،أمن التجارة اإللكترونية ،مجمة المعموماتية ،الجمعية العممية السورية لممعموماتية ،العدد( ،6336 ،)5متوفر عمى الرابط:
.www.infomag.news.sy/index.php
( ) 6عامر قنديمجي ،إيمان فاضل ،شبكة المعمومات واالتصاالت ،دار المسيرة ،عمان،ط ،6339 ،0ص.634
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ب _ االختراؽ:
ىو قيام شخص أو أكثر بمحاولة الوصول إلى جيازك أو الدخول لمشبكة الخاصة بك ،عن

طريق شبكة اإلنترنت ،وذلك باستخدام برامج متخصصة ،وىذا ما يسمى (بالياكرز) حيث يقوم
الياكرز بفك الرموز ،وكسر حواجز كممات السر ،واستكشاف مواطن الضعف في األنظمة ومحاولة

الدخول إلييا بيدف الحصول عمى معمومات ما أو سرقتيا.

وىنا نذكر حادثة الياكرز السعودي في بداية عام  ،6306والذي قام باختراق صفحة نائب

وزير الخارجية اإلسرائيمية داني إيالون وكتب عمييا" :اعتذر يا داني ،أنت لست رجبلً وال يمكنكم

وقفي" ،واخترق أيضاً موقع شركة الطيران اإلسرائيمية ،وأدى ذلك إلى عدم قدرة المسافرين عن القيام
بالحجوزات عن طريق الموقع اإللكتروني ،واخترق البورصة اإلسرائيمية ،وضرب ثبلثة مواقع بنوك وقام

بنشر أكثر من  433ألف بطاقة ائتمان عبر شبكة اإلنترنت.

()0

ج _ الجافا سكريبت:

وىذه لغة برمجة خاصة بتصميم مواقع اإلنترنت ،وىي من الطرق الحديثة في تصميم المواقع،
إال أنيا تيدد أمن المستخدم عند سوء استخداميا ،حيث يتم استخداميا لرصد كممات السر ،أو تدمير

بعض الممحقات اليامة في الموقع ،لذلك تتجنب معظم المواقع العالمية اإلفراط في استخداميا ،حتى ال
تستخدم في اليجوم عمى الموقع.

د _

جكاسيس البريد اإل لكتركني:

ىم من المخترقين السابقين لجيازك ،أو ىم ضمن من يشاركوك جيازك في المنزل أو العمل ،فإذا

كان المستخدم يستخدم البريد اإللكتروني ولم يخرج منو بشكل كامل ،يمكن أن يؤدي ذلك إلى اطبلع
اآلخرين عمى محتويات البريد اإللكتروني الخاص بو ،أو يتم رصد كممات السر الخاصة بالمستخدم
واستغبلل حسابات المستخدم في عمميات الشراء من اإلنترنت بدون عمم صاحب الحساب

)6(.

ق _ اليندسة االجتماعية:

تعتمد ىذه الطريقة عمى الخداع ،واستغبلل اآلخرين عن طريق العبلقات االجتماعية ،وال

تحتاج من الشخص المخترق خبرات في مجال التقنية ،وتتم عن طريق سرقة كممات السر المكتوبة في

أوارق المستخدم الخاصة ،أو استخدام أي معمومات شخصية توصل إلى تخمين كممات السر مثل:
()3

البحث في قصاصات الورق ،أو الدخول إلى أماكن غير مخول ليم الدخول إلييا.

( ) 0انظر :الياكر" السعودي :اعتذر يا داني ..أنت لست رجبلً ،موقع العربية نت ،6306/0/07 ،تم الدخول بتاريخ  6306/6/65متوفر
عمى الرابطwww.alarabiya.net.:

( ) 6تمام خضر ،أمن التجارة اإللكترونية،مرجع سابق.

( ) 3نورة محمد ،قضايا أمن المعمومات في التجارة االلكترونية ،مقالة عممية ،مركز التميز ألمن المعمومات جامعة الممك سعود ،ص ،3متوفر
عمى الرابط.www.coeia.edu.sa:
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ويواجو كل مستخدمي شبكة اإلنترنت تيديدات أمنية ،ىي أيضاً تعتبر من التحديات التي

تواجو التجارة اإللكترونية ،فيذه التيديدات تعمل تشويو مواقع الشركات عمى شبكة اإلنترنت ،وتوقيفيا

عن العمل ،أو سرقة بيانات العمبلء أو تخريبيا ،أو االحتيال المالي ،ويواجو األفراد أو الشركات في

المجتمع الفمسطيني تيديدات أمنية ،جراء استخدام شبكة اإلنترنت ،وىذه التيديدات متعددة مثل دخول
فيروسات لمحواسيب الشخصية ،ونشر محتوى غير الئق أو سرقة بطاقات االئتمان ،وغيرىا من

التيديدات ،وىذا لو تأثير سمبي عمى نشاط التجارة اإللكترونية ،ألنيا تعتبر إحدى معوقات تقدميا،
لخوف الناس من تعرضيم لمسرقة أو االحتيال ،وتمنعيم من ممارسة التجارة اإللكترونية،

والجدول( )6_4يوضح التيديدات األمنية التي قد يتعرض ليا االفراد ،من ىم فوق سن العاشرة من

مستخدمي اإلنترنت.

جدول رقم()6-4

نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت وتعرضوا لتيديدات معموماتية عمى مواقع اإلنترنت 6300
التيديدات المعموماتية

األراضي الفمسطينية %

المنطقة
الضفة الغربية

قطاع غزة

دخول فيروسات من خبلل اإلنترنت

47

40,9

55,9

تخريب المعمومات أو العبث فييا

9,3

8,6

03,5

نشر محتوى غير الئق

03,0

05,8

8,5

سرقة البيانات الشخصية

7,3

8,6

5,7

سرقة أرقام بطاقات االئتمان

0,0

0,6

3,0

أخرى

3,5

3,6

3,3

المصدر :الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني( ،)6300المسح األسري لتكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت :،النتائج الرئيسية ،رام اهلل – فمسطين ،ص .45

أشارت نتائج المسح إلى أن  % 47,3من األفراد من ىم فوق  03سنوات والذين يستخدمون

اإلنترنت تعرضوا لدخول فيروسات أثناء تواجدىم عمى شبكة اإلنترنت ،في حين  % 9,3تعرضوا
لتخريب المعمومات والعبث فييا ،و % 7,3منيم تم سرقة بياناتيم الشخصية و % 0,0منيم تم سرقة

أرقام بطاقات االئتمان الخاصة بيم.

ويؤكد الباحث عمى أن ىذه البيانات تدل عمى أن التيديدات ال يمكن إغفاليا ،وىنا نذكر ما حدث

من ىجوم إلكتروني عمى شبكة االتصاالت الفمسطينية ،وخاصة بعد ىجوم الياكر السعودي عمى

المواقع االسرائيمية في بداية عام  ،6306وتعرض العديد من المواقع الفمسطينية لميجوم اإللكتروني،

منيا :مواقع إخبارية فمسطينية ،وىذا كمو يؤدي إلي عدم ثقة من المستيمك بالتجارة اإللكترونية ،وتخوفو
- 036 -

من ممارستيا ،ويمكن تؤدي إلى خسارة مالية في أرباح الشركات ،وىذا ينعكس بالسمب عمى التجارة

اإللكترونية ،ويمكن أين يكون سبب في عدم انتشارىا في المجتمع الفمسطيني ،فاألمن في التجارة
اإللكترونية من الركائز األساسية لقيام التجارة اإللكترونية.
 2_3_4كسائؿ تأميف عمميات التجارة اإل لكتركنية:

إن التطور الذي يحدث في أساليب االختراق واليجوم ،جعل المؤسسات التي ليا مواقع تجارية

أو غيرىا من المواقع ،تقوم بتوفير العديد من وسائل الحماية ضد التيديدات التي تصيب المواقع ،والتي
تم التطرق إلييا في الفقرة السابقة ،ومن ىذه الوسائل:

أ _

الجدار النارم:

ىو نظام أمني يعزل شبكة عن شبكة ،أو عن شبكات أخرى ،وذلك بغرض الحماية من
عمميات االختراق وغيرىا من المخاطر األمنية ،حيث يتحكم بالدخول والخروج إلى الشبكة ،فيو يسمح
لممستخدمين من خارج الشبكة الذين يممكون اإلذن ومواصفات معينة لمدخول لمشبكة ،ويعتبر الجدار

الناري من أىم النقاط األساسية المستخدمة في حماية أنظمة التجارة اإللكترونية.

()0

ب _ التشفير:

ىو عممية تحويل الرسالة بطريقة تخفي حقيقة محتواىا ،وتحويميا إلى رموز غير مقروءة،

بحيث إن وقعت بأيدي أناس غير مخولين بقراءتيا ،فمن يتمكنوا من ق ارئتيا ،ويعتمد التشفير عمى صيغ
رياضية وخوارزمية حاسوبية لتشفير النصوص المرسمة عبر اإلنترنت ،ولكن التشفير ال يكون عمى

النصوص فقط ،وانما يمكن أن يشفر ممفات الفيديو والصوت ،وأي ممفات تعد لئلرسال عبر اإلنترنت.
ج _ استخداـ برتكككؿ (:Secure Socket Layers (SSl

ويسمى برتوكول الطبقات اآلمنة حيث يستخدم لنقل البيانات والمعمومات من جياز آلخر
()6

بطريقة مشفرة عبر شبكة اإلنترنت ،حيث ال يمكن لآلخرين قراءتيا سوى المرسل أو المستقبل.

ويستخدم ىذا البرتوكول في معظم المواقع اآلمنة ،وخاصة مواقع التجارة اإللكترونية ،والتي

تتعمق بمعامبلت  ،B2Cحيث أنو يستخدم بكل سيولة وبدون تدخل من المستخدم فيو يعمل بشكل

تمقائي في الموقع ،ألن المبرمجين صمموا ذلك مسبقاً ،حيث يظير رابط الموقع المؤمن كالتالي،

 https://login.live.comأي يضاف حرف  sلبرتوكول تصفح المواقع ،حيث يقوم ىذا البرتوكول
بتشفير أرقام بطاقات االئتمان التي ليتم إرساليا من متصفح المستيمك إلى موقع التاجر.

( ) 0عامر قنديمجي ،إيمان فاضل ،شبكة المعمومات واالتصاالت ،مرجع سابق ،ص .605
( ) 6مراد شمبانة ،ماىر جابر ،وائل أبو مغمي ،مقدمة إلى االنترنت ،مرجع سابق ،ص.03
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د _

مضاد الفيركسات:
وىي برامج حاسوبية تستخدم لحماية الحاسوب من الفيروسات ،حيث يقوم باكتشاف ىذه

الفيروسات أو أي تيديدات أخرى ،ويقوم عمى الفور بمسحيا ،باإلضافة إلي إزالة أي برمجيات خبيثة
يستخدميا الياكر في مياجمة الحواسيب والشبكات.
()1

 3_3_4ارشادات تجارة اإل لكتركنية آمنة:

 عمى المستخدم أو المستيمك التعامل مع مواقع التجارة اإللكترونية التي تعزز أمن المعمومات.
 الدفع المالي يكون عن طريقة بطاقة ائتمان مخصصة لمشراء عبر اإلنترنت.

 استخدام كممات سر قوية ،يصعب تخمينيا ،تحتوي عمى رموز وأرقام وحروف.

 استخدام جيازك الخاص عند الشراء أو البيع عبر اإلنترنت ،وليس من مقاىي اإلنترنت.
 استخدام وسائل حماية قوية مثل الجدار الناري ،وبرامج مضاد الفيروسات.
 التعامل مع المواقع اإللكترونية المعروفة والمشيورة.

 متابعة الحسابات والمصروفات البنكية بصورة دورية وخاصة بعد عمميات الشراء عبر اإلنترنت.
ويجب عمى المشتري قبل أن يشتري سمعة أو خدمة عبر الشبكة ،االنتباه لبعض األمور

والتأكد منيا كالتالي:

()6

• نظام الموقع :من الميم قراءة نظام الموقع وفحص إذا ما كان محمياً أم ال ،وأنو ال يخالف قانون
حماية المستيمك في التجارة اإللكترونية.

• تفاصيل البائع :االسم ،والعنوان الكامل ،والياتف البريد اإللكتروني.
• تفاصيل السمعة أو الخدمة :الوصف الكامل والشامل لممنتج ،طراز المنتج ،وخصائص المنتج الفنية،
والسعر ،وموعد التسميم ،ومدة الكفالة.

• السعر :يجب التأكد من أن السعر المعروض ىو السعر التام والكامل لممنتجات ،وىل ىناك تكاليف

إضافية؟ ،من أجل النقل أو التأمين أو الجمارك أو ضريبة القيمة المضافة.

• طريقة الدفع :ما ىي طريقة الدفع؟ ىل ىي بطاقات ائتمان وتحويبلت البنكية ،أو الدفع نقداً ،أو
باألقساط المؤجمة ،أو الدفع بواسطة مزود خدمات اإلنترنت وما شابو.

ويرى الباحث أن أفضل وسيمة لمدفع عبر اإلنترنت ،ىي استخدام بطاقات التسوق المدفوعة

مسبقاً ،والتي تكون حسب فئات مالية محددة ،حتى إذا تعرضت لمسرقة ال يؤدي ذلك عمى الحساب

البنكي بالكامل ،فقيمة بطاقة التسوق ىي التي تسرق فقط ،وىذا يخفف الضرر.

• إلغاء الصفقة :يجب قراءة األحرف الصغيرة وما وراء السطور في العقود ،لمعرفة ىل يتيح الموقع أو

( ) 0نورة محمد ،قضايا أمن المعمومات في التجارة االلكترونية ،مرجع سابق ،ص.7

( ) 6موقع الخدمات الحكومية االلكترونية اإلسرائيميةwww.gov.il/firstgov/topnavarb/arabic.،6306/6/66،
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البائعون إرجاع المنتجات؟ وما ىي السياسة الخاصة بإرجاع المنتجات ،أو استبداليا كذلك ،معرفة
شروط الكفالة عمى المنتجات.

يؤكد الباحث أنو عمى المتعاممين بالتجارة اإللكترونية ،االلتزام بيذه اإلرشادات والتعميمات

ألنيا ،تكفل الحماية لممستيمكين عند ممارسة التجارة اإللكترونية ،وعدم تعرضيم لمنصب أو االحتيال،
وتزيد الثقة لدييم عند التعامل مع مواقع التجارة اإللكترونية ،ألنيم يكونون أكثر خبرة ولدييم معمومات

كافية عن التسوق عبر اإلنترنت.

 4_3_4التحديات العامة لمتجارة اإل لكتركنية:
تواجو التجارة اإللكترونية مجموعة من التحديات التي تعيق انتشارىا ،وىذه التحديات تواجييا
في أي مكان في العالم ،فيي تحديات عامة لمتجارة اإللكترونية ،فمنيا تحديات تتعمق بالوضع القانوني

واألخرى بالوضع التقني وتحديات األمن والخصوصية ويمكن استعراضيا كالتالي:

 1_4_3_4التحديات التقنية لمتجارة اإل لكتركنية:

()1

يقصد بالتحديات التقنية ىنا بالوسائل اإللكترونية المستخدمة في عمميات التجارة اإللكترونية،
وىذه التحديات تتمثل في االتصاالت السمكية والبلسمكية ،وبرمجيات الحاسوب الخاصة بالتجارة

اإللكترونية وسرعة خدمات اإلنترنت وتوفر مزودي اإلنترنت ،وبرتوكوالت االتصال باإلنترنت ،ومعايير
األمن وتوفر قواعد البيانات ،باإلضافة إلى الحواسيب ونظم التشغيل فالنقص في ىذه المتطمبات التقنية
يؤدي إلى تحوليا إلى تحدي يعيق تطور وتقدم التجارة اإللكترونية ،ويمنع انتشارىا بالشكل المطموب.

 2_4_3_4التحديات غير التقنية لمتجارة اإل لكتركنية:

حاجز أمام التجارة اإللكترونية ،وتنقسم إلى:
يوجد العديد من التحديات غير التقنية التي تقف
اً

()6

 التكمفة :عند قيام الشركات بتطوير بنيتيا التحتية لمتعامل مع التجارة اإللكترونية ،يمكن أن تتحملتكاليف مرتفعة ،وتقع في أخطاء ،نتيجة عدم خبرة موظفييا في ىذا المجال ،مما يعمل عمى تعطيل

التجارة اإللكترونية ،ويمكن التغمب عمى ىذه التحديات ،بأن تقوم الشركات باالستعانة بشركات ذات
خبرة في ىذا المجال ،واالستفادة منيا في تطوير نظاميا وتدريب أفرادىا.

 -األمف كالخصكصية :يعتبر األمن من أىم األشياء التي تقف حائبلً أمام استخدام التجارة

اإللكترونية فالكثير من األفراد يحجمون عن المشاركة في عممياتيا خوفاً من سرقة بياناتيم الشخصية،
ويعتبرون التسويق اإللكتروني غير آمن ،ومع أنو يوجد تطوير دائم لبرمجيات األمن وتشفير البيانات
من ِقبل مطوري البرمجيات ،إال أن األفراد ال زالوا يشعرون بالقمق تجاه التجارة اإللكترونية ،فإقناع
الناس بأمان التجارة اإللكترونية يعتبر تحدي لممسئولين وصانعي السياسات.

( ) 0ع بد الفتاح مراد ،التجارة اإللكترونية والبيع والشراء عمى شبكة االنترنت ،الناشر المؤلف ،االسكندرية ،مصر ،6335 ،ص .99
( ) 6عبد الحميد بسيوني ،التجارة االلكترونية ،دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،6333 ،ص.84 ،
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 غياب الثقة بالمجيكليف :إن عدم معرفة بائع متجول يؤدي إلى الريبة عند الشراء منو ،فما بالكمبالعمبلء المجيولين أو االفتراضيين عمى شبكة اإلنترنت ،فإنو يؤدي إلى الشك األكبر وعدم الثقة،

فغياب المستندات الورقية الممموسة يشكل تحدي لمقبول والثقة في معامبلت التجارة اإللكترونية ،وىنا

يمكن لمحكومات والشركات تجنبو ،بزيادة الثقيف وتوعية المجتمع بأىمية التجارة اإللكترونية.

 3_4_3_4عكامؿ أخرل:

من أىم المشاكل التي تقف عثرة وتحدي كبير أمام التجارة اإللكترونية ىي المشاكل القانونية

المتعمقة بالمعامبلت اإللكترونية ،فيناك الكثير من الموضوعات القانونية الخاصة بالتجارة اإللكترونية
لم يتم حميا حتى اآلن ،والمعايير الحكومية ليست مفصمة بالكامل لجميع تعامبلت التجارة اإللكترونية،
ومن القضايا القانونية الميمة ىي :االختراق ،وانكار الصفة الشخصية ،وعدم الوفاء بااللتزامات

المالية ،وعدم الوعي بمفيوم التجارة اإللكترونية ،وتعبر العوامل االجتماعية تحدي لمدخول إلى عالم
تعود عمى تقاليد معينة ،وأساليب شراء تقميدية ،واالنتقال لمتسوق
التجارة اإللكترونية ،فالمجتمع ّ
اإللكتروني ،يمكن أن يواجو بعدم قبول من المجتمع ،حيث أن الكثير من الزبائن يفضمون لمس
منتجاتيم قبل شرائيا ،والبضائع التي يتم استبلميا بعد الشراء يمكن أن تكون ليست بنفس المواصفات،

مما يسبب خبلفاً بين البائع والمشتري ،ذلك سبب من أسباب االبتعاد عن التجارة اإللكترونية.

()0

بالرغم من ىذه التحديات ،فإنو يمكن التغمب عمييا ،والحد منيا عن طريق التخطيط المناسب
لممستقبل ،فمع مرور الوقت يمكن تذليل ىذه التحديات والصعوبات ،بالعمل الجاد عمى إيجاد الحمول

المناسبة ،فالدول المتقدمة تغمبت عمى بعض ىذه التحديات ،عن طريق وضع قوانين وتشريعات
تتناسب مع التجارة اإللكترونية ،وتطوير البنية التحتية لمتجارة اإللكترونية من أدوات إلكترونيو وغيرىا،

واختراع وسائل دفع إلكترونية آمنة ،وزيادة الوعي بيا ،وجعل المجتمع يتقبميا ،بمزيد من النشرات

التثقيفية وابراز أىميتيا لممجتمع ،عموماً إن ىذه التحديات تمثل تحديات عامة لمتجارة اإللكترونية ،لكن
يمكن أن تتغير ىذه التحديات من بمد آلخر حسب ظروفو الخاصة فيي تختمف بعض الشيء من دولة

ألخرى ،فالتحديات التي تواجو التجارة اإللكترونية في الدول المتقدمة ،تختمف عن التحديات التي تواجو
تطور التجارة اإللكترونية في الدول النامية.

 5_3_4تحديات التجارة اإل لكتركنية في الدكؿ العربية:
إن التجارة اإللكترونية عمى مستوى الوطن العربي بشكل عام ،أو بعض الدول بشكل خاص،

واجيت عدة تحديات منعتيا من التطور السريع ،واالنتشار بشكل كامل ،عدا بعض الدول ،وىي دول
كبير في مجال التطور التكنولوجي
اً
الخميج العربي وخاصة السعودية واإلمارات المتان قطعتا شوطاً

الذي انعكس بشكل إيجابي عمى التجارة اإللكترونية فييما ،ويمكن أن نذكر عدد من التحديات التي
() 0

توفيق محمد عبد المحسن ،التسويق وتحديات التجارة اإللكترونية ،مرجع سابق ،ص .536
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تواجو التجارة اإللكترونية في الوطن العربي كالتالي:

()1

 -مشكمة المغة :حيث أن المواقع بالمغة العربية ال تمثل سوى  %5من االستخدام عمى شبكة

اإلنترنت ،وقمة برمجيات الحاسوب التي بالمغة العربية ،فأغمب المواقع بالمغة اإلنجميزية ،وىي المغة
األكثر استخداماً عمى شبكة اإلنترنت.

 -عدم وجود نظم مصرفية قادرة عمى التغمب عمى مشكمة السداد اإللكترونية ،وعدم ثقة الكثير من

العمبلء بالشراء عبر المواقع اإللكترونية ،بسبب الخوف من سرقة معموماتيم وأمواليم الشخصية.

 -عدم اكتمال وتوحيد النظم والتشريعات وقوانين التجارة اإللكترونية ،مع عدم التعاون العربي في

صياغة قانون لمتجارة اإللكترونية ،وعجزىا عن حماية عمبلء التجارة اإللكترونية.

 -ضعف البنية التحتية لبلتصاالت وسوء خدمة اإلنترنت وبطء خدمات البريد ،ونظام تسميم البضائع

لممشتري ،وارتفاع تكاليف االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات واألجيزة اإللكترونية مقارنةً بدول العالم
المتقدم.

 -تدني مستوى الدخل الفردي في أغمب الدول العربية ،والذي يقف عائقاً أمام الكثير من األفراد

لمحصول عمى جياز حاسوب أو القيام بالشراء عبر اإلنترنت.

 -العادات والتقاليد االجتماعية التي يؤمن بيا المجتمع العربي ،تعتبر عائقاً أمام االستفادة من

اإلنترنت والتجارة اإللكترونية ،وقمة الوعي والتعميم الخاص بتكنولوجيا المعمومات ،وتخصص التجارة

اإللكترونية وحاجز المغة في المواقع األجنبية.

 -ندرة الكوادر البشرية المتخصصة بتكنولوجيا المعمومات والبرامج التطبيقية الخاصة بالتجارة

اإللكترونية ،إضافة لقمة الشركات المتخصصة ،مما أدى إلى صعوبة تحويل التجارة من تقميدية إلى
إلكترونية.

 -عدم إدراك الحكومات العربية أىمية التجارة اإللكترونية ،وغياب استراتيجية عربية واضحة

لمنيوض بالتجارة اإللكترونية.

 -قمة مراكز البحث العممي والدراسات العربية ،والتي تساعد في تطوير التجارة اإللكترونية ،وتزيد من

الفيم والوعي بقوانين التجارة اإللكترونية ،وعدم التعاون بين الدول العربية في ىذا المجال.

( ) 0مراجع مختمفة:
 ٓؾٔذ ٗلبد ،١رؾذ٣بد اُزغبسح اإلٌُزش٤ٗٝخ اُؼشث٤خٓ ،شعغ عبثن ،ؿ.29 ػجذ اُغالّ ٓؾٔذ اُذساع ) 3119( ٢ػٞائن ٝأ٤ٔٛخ رطج٤ن اُزغبسح اإلٌُزش٤ٗٝخ ك ٢اُذ ٍٝاُؼشث٤خ ،أُإرٔش اُشاثغ ُِٔؼِٓٞبد اُق٘بػ٤خ ٝاُؾجٌبد،ك ٢اُلزشح  ،3119/23/33-31اُش٣بك ،اُغؼٞد٣خٓ ،زٞكش ػِ ٠اُشاثو اُزبُiii.awgro.omd/awwww4 :٢
 هبعْ اُ٘ؼ ،٢ٔ٤اُزغبسح اإلٌُزش٤ٗٝخ ث ٖ٤اُٞاهغ ٝاُؾو٤وخٝ ،سهخ ثؾض٤خ عبٓؼخ دٓؾن ،عٞس٣بٓ ،زٞكش ػِ ٠اُشاثو اُزبُ:٢.ro/.dic/ai/1c/1wsiFrw/u/mu/oFwooc.rid-jjj.www

- 040 -

 6_3_4التحديات المستقبمية لمتجارة اإل لكتركنية في فمسطيف:
يتضح مما ذكر في الفصول السابقة عن واقع التجارة اإللكترونية في فمسطين ،أنيا ال زالت

في بداياتيا ،وتأثيرىا في االقتصاد الفمسطيني بسيط ،لكن يجب النظر لممستقبل وأن التجارة اإللكترونية
ال بد أن تتطور وتنمو مع مرور الزمن ،وذلك بالتزامن مع التقدم التكنولوجي ،لكينا تواجو تحديات
تمنعيا من التقدم ،ففمسطين مثل الدول العربية تواجو التحديات التي تم ذكرىا في الفقرات السابقة لكن

مع زيادة في الخصوصية نظ اًر لظروف المجتمع الفمسطيني الخاصة ،التي انعكست عمى تطور التجارة

اإللكترونية وتقدميا في فمسطين ويمكن توضيح ىذه التحديات عمي سبيل المثال ال الحصر كالتالي:
 1_6_3_4التحديات القانكنية كالتشريعية:

تعد القوانين والتشريعات من أىم وأبرز األشياء التي تحمي عمبلء التجارة اإللكترونية ،وفي
ظل عدم وجود قانون ينظم عمل التجارة اإللكترونية فإن ذلك يعتبر تحدي أمام تطورىا وانتشارىا في

فمسطين ،ألنو حتى تاريخ البحث لم يقر قانون المبادالت والتجارة اإللكترونية الفمسطيني وأنو مازال
مشروع قانون منذ عيد الرئيس الراحل أبو عمار قبل  04عام.

()0

إن عدم وجود قانون يحمي المستيمكين عند تعامميم بالتجارة اإللكترونية ،يجعميم يترددون في

إبرام العقود والصفقات من خبلل اإلنترنت أو الوسائل اإللكترونية ،خوفاً من النصب واالحتيال عمييم،
لذلك يجب أن يشمل القانون موضوعات مختمفة ،منيا :حقوق الممكية الفكرية ،والعقود اإللكترونية

والتوقيع اإللكتروني ،وجرائم النصب واالحتيال ،والعديد من القوانين المختمفة ،التي تعالج موضوعات

التجارة اإللكترونية.

()6

اء في العقود التقميدية ،أو التي تبرم
يتطمب إبرام العقود اإليجاب والقبول بين طرفي العقد سو ً
بوسائل إلكترونية ،مثل العقود اإللكترونية ،والمراسبلت اإللكترونية عبر البريد اإللكتروني ،فينا تظير
مشكمتين ،األولى :تتعمق بصفات وأشخاص طرفي التعاقد ،أي التأكد من ىوية وصفة المتعاقدين،
وىذه المشكمة يمكن حميا عن طريق ايجاد جية أو طرف ثالث يتوسط بين المتعاقدين ،والمشكمة

الثانية :ىي قوة اإللزام القانوني لوسيمة التعاقد مع عدم وجود قانون ينظم ذلك وىذا يعتبر تحدي لمتجارة
()3

اإللكترونية.

ولكي يشعر المستيمك باألمان وعدم الخوف من تجربة التجارة اإللكترونية ،وخوض غمارىا

يجب توفير قوانين وتشريعات تحفظ حقوقو من الضياع ،وألن تطبيقات التجارة اإللكترونية تتطور

( ) 0الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني ( )6303تقرير مقارن حول نفاذ األسر واألفراد لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في األراضي
الفمسطينية  ،6339-6333رام اهلل ،فمسطين ،ص .63

( ) 6رامي عموان ،مراجعة نقدية لمشروعي قانوني المبادالت والتجارة اإللكترونية وتنظيم التوقيعات اإللكترونية ،معيد أبحاث السياسات
االقتصادية الفمسطيني (ماس) ،رام اهلل ،ص .64

( ) 3موقع فوركس ،بتاريخ www.forexpros.ae/ 6300/00/4
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بسرعة كبيرة ،فيجب أن تكون القوانين تمبي جميع جوانبيا ،فكيف سيكون قانون التجارة اإللكترونية في
المستقبل ؟ وكيف يؤثر عمى زيادة الثقة بيا ،وكيف يؤثر عمى تطورىا وانتشارىا في فمسطين؟.
 2_6_3_4التحديات التقنية لمتجارة اإل لكتركنية كالخدمات المساندة:

تختمف المعامبلت التجارية اإللكترونية عن التجارة التقميدية التي يتم بيا عقد الصفقات مباشرة

بين األطراف وجيا لوجو ،وىذا غالباً ال يحدث في التجارة اإللكترونية التي تتم بطريقة غير مباشرة بين

أطراف البيع والشراء ،بواسطة وسائل إلكترونية ،وذلك يتطمب بنية تحتية إلكترونية قادرة عمى خدمة
تعامبلت التجارة اإللكترونية ،وىذا يعتبر تحدياً مستقبمياً ليا في فمسطين ،ألن قطاع االتصاالت مازال

في تطور ،وأمامو الكثير ليمحق بالتطورات العالمية بسبب ما عانو من إىمال وعدم تطوير خبلل
سنوات االحتبلل ،وأن خدمات اإلنترنت متوسطة األداء بالمقارنة مع الدول العربية وضعيفة بالنسبة

لمدول المتقدمة ،وىذا بالرغم من التحسن الذي ط أر عمييا خصوصاً في السنوات األخيرة.

()0

تواجو التجارة اإللكترونية في فمسطين صعوبات تتمثل في :عدم توفر الخدمات المساندة ،مثل

النظام المصرفي اإللكتروني القادر عمى الوفاء بالمدفوعات اإللكترونية ،وبطاقات التسوق اإللكترونية

وبطاقات االئتمان التي تستخدم بقمة في فمسطين ،والتي رسوميا مرتفعة تصل إلى  33دوالر منيا 05
رسوم عمى البطاقة و 05دوالر رسوم الحساب الجاري في البنك ،وىذا عمى عكس الدول األوربية التي

يكون بيا إصدار مثل ىذه البطاقات مجانياً ،وأيضاً عممية إدخال الرصيد لمبطاقات يتطمب من 48

ساعة إلى  76ساعة مما يجعل عممية التجارة اإللكترونية غير مرغوب بيا من قبل الكثيرين ،ومن

التحديات المستقبمية التي تواجو التجارة اإللكترونية :ضعف األمن ،والخصوصية عمى شبكة اإلنترنت،
حيث أن أغمب المستخدمين لمحاسوب في فمسطين يستخدمون أنظمة تشغيل غير أصمية ،مما
()6

يعرضيم لخطر االختراق والسرقة جراء استخدام ىذه األنظمة المزيفة.

وأيضا من التحديات الميمة ارتفاع تكاليف شركات النقل والتوصيل ،وأيضاً نقص الشركات

والكادر البشري المتخصص في مجال التجارة اإللكترونية ،وتكنولوجيا المعمومات وعدم جاىزية البنية

التحية لمشركات الفمسطينية الستخدام تطبيقات التجارة اإللكترونية ،)3(.ومن التحديات الميمة ،أنو عدم
()4

االىتمام الكافي من قبل الحكومة لتطوير التجارة اإللكترونية.

( ) 0الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني( )6339مشروع النشر والتحميل لبيانات التعداد ،مستوى انتشار تكنولوجيا المعمومات في المجتمع
الفمسطيني ،6337 - 0997،رام اهلل ،فمسطين ،ص .09

( ) 6موقع الجامعة العربية األمريكية ،جنين ،مرجع سابق ،ص .03

( ) 3دانا القوقا ،وأخرين،الصعوبات التي تواجو التجارة االلكترونية في فمسطين وأثرىا عمى طريقة االستخدام وتطبيقاتيا ،ورقة بحثية ،جامعة
النجاح الوطنية ،6300 ،ص  .50متوفر عمى موقع الجامعةwww.eco.najah.edu/sites/eco.najah.edu/files/01.pdf :
( ) 4بديع السرطاوي ،مجتمع المعمومات في األراضي الفمسطينية ،جامعة القدس ص .7متوفر عمى الرابط:
http://www.mafhoum.com/press4/131palestine.pdf
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 3_6_3_4تحديات فرض الضريبة عمى التجارة اإل لكتركنية:
تشكل جباية الضرائب وسيمة ميمة لمدولة ،ألنيا إحدى الموارد المالية ليا ،وان انتشار التجارة

اإللكترونية ،والمعامبلت التجارية بوسائل يشكل مورداً مالياً ميماً لمدولة ،وذلك عند فرض الضريبة
عمييا ،لكن ىنا تظير المشكمة والصعوبة في فرض الضريبة أو كيفية تطبيقيا عمى المعامبلت

التجارية اإللكترونية.

إن خصائص التجارة اإللكترونية ىي التي تشكل صعوبة في فرض الضريبة المتعارف عمييا

في التجارة التقميدية؛ فبسبب اختفاء المستندات الورقية ،تنشأ مشكمة اإلثبات القانوني عند فرض

الضريبة ،والمبيعات الدولية عبر العالم ينشئ مشكمة السيادة القانونية ،واختبلف النظم الضريبية بين
الدول ،والمنتجات الرقمية التي يتم بيعيا وتسميميا إلكترونياً مباشرة ،كبرامج الحاسوب وممفات الصوت
والفيديو والكتب اإللكترونية ،يصعب فرض الضريبة عمييا وال يوجد طرق أو آلية محددة إلخضاع ىذه
()0

المنتجات لمضريبة.

يوضح الباحث بعد االطبلع ومراجعة قانون الضريبة الفمسطيني المعدل بقرار رقم ( )8لسنة

 ،6338عن قانون الضريبة رقم ( )07لسنة  ،6334أنو لم تذكر التجارة اإللكترونية وكيفية التعامل

وفرض الضريبة عمى المعامبلت التجارية ،التي تمت بوسائل إلكترونية أو بواسطة اإلنترنت ،أو وسائل

إلكترونية أخرى ،وىذا يمثل تحدي مستقبمي في وجو التجارة اإللكترونية ،وذلك عند فرض الضريبة

عمى معامبلتيا ،فالصغير ال بد أن يكبر ،والتجارة اإللكترونية ما زال حجميا صغير في فمسطين ،لكن
السؤال ىنا ىل ستبقى التجارة اإللكترونية بيذا الحجم؟! أو أنيا سوف تكبر ويكثر عمبلءىا في

المجتمع الفمسطيني ،ىذا ىو التحدي المستقبمي لمتجارة اإللكترونية ،فيل يتم فرض ضريبة عمييا؛
لتستفيد الحكومة من ىذه اإليرادات الضريبية؟ ،أو إعفائيا من الضريبة لتشجيع االستثمار بيا ،وزيادة

تطورىا ،يبقى ىذا السؤال لممستقبل حتى يتم تعديل قانون الضريبة الفمسطيني بما يناسب التطور
الحاصل في القطاع التكنولوجي واالتصاالت ،ومع التجارة اإللكترونية.
 4_6_3_4التحديات االجتماعية كالمعرفية كالسياسية:

دور ميماً في تقبل المجتمع لمتجارة اإللكترونية ،فاالنفتاح
تمعب العوامل االجتماعية والثقافية اً

الذي تقدمو وسائل االتصاالت الحديثة واإلنترنت عمى العالم الخارجي ،يؤدي إلى غزو فكري وثقافي

وأخبلقي باإلضافة لترويج بعض السمع المحرمة إسبلمياً ،أو سمع تتعارض مع العادات والتقاليد السائدة
في البمد وىذا ٍ
تحد واضح في وجو التجارة اإللكترونية ،سواء عمى المستوى العربي أو فمسطين التي
()6

ىي جزء من العالم العربي واإلسبلمي.

( ) 0ميشل فبلح ،التجارة االلكترونية وجباية الضرائب في مواجية غير متكافئة ،قراءة تقنية ومالية وقانونية ،متوفر عمى موقع نفوذ الرابط
التالي :بتاريخ www.nufooz.com/ar/article/content/research/research-1/post-39167.html ،6300/00/5
( ) 6عابد بن عابد العبدلي ،التجارة اإللكترونية في الدول اإلسبلمية :الواقع -التحديات -اآلمال ،مرجع سابق ص .38
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وتعد التجارة اإللكترونية من المستجدات الحديثة عمى المجتمع الفمسطيني وكثي اًر ما يتضح

حكم المجتمع الفمسطيني عمى األفكار الجديدة من خبلل تصرفاتو تجاىيا ،وأن ىناك معتقدات

شخصية تؤثر عمى ق اررات األفراد لقبول األشياء الجديدة ،)0(.أو يعتقد الكثير من الناس بعدم فائدة

األشياء الجديدة أو أن ليا أثار سمبية عمى المجتمع ،أو االعتقادات الخاطئة تجارة األمور الجديدة ،أو
يوجد عدم ثقة من المجتمع تجاىيا ،وىذا الكبلم ينطبق عمى التجارة اإللكترونية ،ويعتبر تحدي

مستقبمي ليا ،حيث أن الثقة تأتي بعد المعرفة بالشيء ،ويجب عمى الحكومة توضيح مفيوم التجارة

اإللكترونية ،وزيادة الوعي ليتقبميا ويثق بيا المجتمع الفمسطيني ،وتمثل المغة األجنبية أبرز التحديات
المعرفية لمتجارة اإللكترونية الفمسطينية ،حيث أن أغمب المواقع اإللكترونية التجارية العالمية ،ىي
بالمغة األجنبية ،وىذا يعيق استخداميا من قبل المجتمع الفمسطيني لقمة الذين يجيدون المغة
()6

األجنبية.

يؤدي ضعف الوعي بمفيوم التجارة اإللكترونية في فمسطين إلى تحديات معرفية ثقافية لمتجارة

اإللكترونية ،حيث أن موضوع التجارة اإللكترونية جديد عمى المجتمع الفمسطيني ،وعدد الذين قاموا
بمعامبلت التجارة اإللكترونية قميل جداً ،ومعظم تجاربيم كان بشكل فردي عفوي ،وذلك يشير إلى

شيئين ،األول :أنو يوجد عدد كبير من األفراد في المجتمع الفمسطيني ىم من كبار السن ويجيمون
التعامل مع اإلنترنت ،والتجارة اإللكترونية ،والشيء الثاني :أن استخدام التجارة اإللكترونية يتم بشكل
غير منظم أو مدروس ،ويتم بدون وعي كامل لمفيوم التجارة اإللكترونية ،وخصوصاً في أسواق
()3

العمبلت واألسيم ،وغيرىا من السمع المختمفة المعروضة عمى مواقع اإلنترنت.

ومن التحديات التي تواجو التجارة اإللكترونية في فمسطين األوضاع السياسية المتردية التي

يعيشيا الشعب الفمسطيني :من انقسام داخمي ،باإلضافة إلى حصار سياسي ،واقتصادي من

االحتبلل ،وانقطاع دائم لمكيرباء ،مما يؤثر بشكل سمبي عمى جميع الق اررات السياسية واالقتصادية
واالستثمار بشكل عام والتجارة اإللكترونية بشكل خاص ،وأيضاً يؤدي ذلك إلى عدم توحيد الجيود من
الجميع ووضع استراتيجية وطنية تشمل جميع أنحاء الوطن لتطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا

المعمومات ،وتعمل عمى تطوير التجارة اإللكترونية ،ومن التحديات السياسية األخرى ىي إجراءات

االحتبلل المتعسفة المتعمقة بالحواجز ،والتي تمنع وتعيق توصيل المنتجات من الضفة لغزة والعكس،

وان تم ذلك يكون بتكاليف عالية وبمشقة كبيرة ،وباإلضافة إلى سيطرة االحتبلل عمى المعابر
الحدودية ،مما يعيق وصول السمع التي تم ش ارؤىا من المواقع اإللكترونية العالمية ،وأيضاً إجراءات
( ) 0الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني ( )6303تقرير مقارن حول نفاذ األسر واألفراد لتكنولوجيا المعمومات ،مرجع سابق ،ص55.

( ) 6رشدي وادي ،أىمية و مزايا البنوك اإللكترونية في قطاع غزة بفمسطين ومعوقات انتشارىا ،مجمة الجامعة اإلسبلمية :سمسمة الدراسات
اإلنسانية ،المجمد ( ،)06العدد ( ،)6ص  - 855ص  893يونيو .6338

( ) 3صبلح العودة ،رزق السيد احمد ،البنية التحتية لبلقتصاد الفمسطيني ،مرجع سابق ،ص .05
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االحتبلل تجاه قطاع االتصاالت ،من سيطرة عمى طيف التردد الفمسطيني ،واعاقة استيراد المعدات

الضرورية لتطوير شبكة االتصاالت ومنع دخوليا لقطاع غزة.

()0

يرى الباحث أن كل ىذه التحديات والمعوقات ،سواء كانت آنية ،أو مستقبمية ،تعمل عمى الحد

من انتشار التجارة اإللكترونية ،فيجب عمى الحكومة ،والشركات التعاون من أجل تذليل ىذه الصعاب،

واإلسراع في اإلقرار قانون المعامبلت اإللكترونية ،وتعديل قانون الضريبة ليتناسب مع المستجدات من
المعامبلت التجارية اإللكترونية ،وقيام الشركات بتطوير بنيتيا التحية من أجل خوض غمار التجارة

اإللكترونية؛ لبلستفادة من الفوائد التي تحققيا ،وأيضا عمى الحكومة زيادة نشرات التوعية والثقيف
بمفيوم التجارة اإللكترونية وما تحققو من فوائد لبلقتصاد القومي ،وضرورة إعادة المحمة لمشعب

الفمسطيني وانياء االنقسام ،لتيم وضع استراتيجيات حكومية تخدم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا

حاجز أمام
المعمومات والتجارة اإللكترونية ،والحكومة اإللكترونية ،فتتبلشى ىذه التحديات التي تقف
اً

التجارة اإللكترونية الفمسطينية حتى تصبح ىذه التحديات من الماضي.

 7_3_4مقترح خطة عمؿ لمنيكض بالتجارة اإل لكتركنية في فمسطيف:
ال يخفى عمى أحد في عصرنا ىذا ،أىمية الوسائل اإللكترونية وتداخميا في جميع مجاالت

الحياة ،وان استخدام ىذه الوسائل في التجارة أصبح أم اًر ال مفر منو ،فالتجارة اإللكترونية تنتشر في

جميع بمدان العالم ،ويزداد حجميا يوماً بعد يوم ،لذلك كان ال بد من الحكومة وقطاع األعمال الخاص

االىتمام بيا؛ لما تحققو من فوائد لبلقتصاد بشكل عام والشركات واألفراد بشكل خاص ،وفي ىذا

بناء عمى االطبلع
السياق يقترح الباحث خطة عمل لمنيوض بالتجارة اإللكترونية في فمسطين ،وذلك ً
الواسع عمى الكتب والمراجع ومواقع اإلنترنت خبلل إعداد الرسالة ،مما زاد معمومات لدى الباحث عن
التجارة اإللكترونية.

وسوف تركز ىذه الخطة عمى عدة محاور أساسية في التجارة اإللكترونية ،منيا :االقتصادي

ومنيا القانوني ،باإلضافة إلى المجال التكنولوجي التقني ،والجانب األخير ىو الثقافي والمعرفة بالتجارة
اإللكترونية ،وذلك لبلستفادة منيا قدر اإلمكان في تطوير التجارة اإللكترونية ،وذلك يتطمب تكاثف
الجيود واشتراك جميع قطاعات المجتمع في تنفيذ كل جزء من الخطة حسب الجانب الذي يقع عميو أو
حسب مسئولياتو في ىذا البمد ،والخطة كالتالي:

 1_7_3_4الجانب االقتصادم:

 العمل عمى تحرير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات من االحتكار ،وتشجيع االستثمار بو.
 دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،وخاصة في مجال التجارة اإللكترونية.

( ) 0عمار العكر( )6303أثر االستيطان عمى قطاع االتصاالت الفمسطينية ومستقبميا ،مؤتمر الصناعات اإلسرائيمية في المناطق الحدودية
والمستوطنات اإلسرائيمية جسور سبلم وتنمية اقتصادية ،أم دمار لئلنسان والبيئة؟ ،في الفترة  ،6303/6/04-03طولكرم ،فمسطين.
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 تقديم التسييبلت االئتمانية البلزمة لؤلفراد والشركات ،لمقيام بمشروعات التجارة اإللكترونية.
 العمل عمى دعم صناعة البرمجيات ،وخاصة برمجيات التجارة اإللكترونية.

 تطوير القطاع المصرفي ،وذلك لتقديم خدمات مصرفية تخدم التجارة اإللكترونية.

 دعم الشركات لمتطوير من بنيتيا التحتية لتأىيميا لمقيام بعمميات التجارة اإللكترونية.
 إنشاء شركات خدمات النقل والتوصيل السريع ألنيا تخدم التجارة اإللكترونية.
 2_7_3_4الجانب القانكني:

 القيام بمراجعة قانون التجارة اإللكترونية ومعرفة مدى توافقو مع الواقع الفمسطيني.

 العمل عمى نشر قانون التجارة اإللكترونية ،وقانون المعامبلت اإللكترونية كي يطمع عميو أكبر
عدد من أفراد المجتمع.

 متابعة التطورات الدولية والعربية في مجال التشريع الخاص بالتجارة اإللكترونية.
 توفير الضمان القانوني البلزم لحماية حقوق المتعاممين بالتجارة اإللكترونية.

 عقد دورات وورش عمل لمحقوقيين من أجل تطوير قانون التجارة اإللكترونية.

 تشكيل لجنة قانونية لتطوير قانون التجارة اإللكترونية ،وذلك وفق التطورات الدولية.
 3_7_3_4الجانب التقني:

 العمل عمى تطوير خدمات اإلنترنت ،مع توفير الخدمة بتكاليف مخفضة لتكون متاحة
لمجميع.

 تدشين بوابات إلكترونية لتسويق المنتجات الفمسطينية ،وتكون تابعة لمؤسسات معروفة
وموثوقة.

 تدريب الكوادر البشرية وعقد العديد من الدورات التي تساعد عمى بناء وتصميم المواقع
اإللكترونية.

 العمل عمى تطوير وسائل الدفع اإللكترونية.

 العمل عمى زيادة وسائل الحماية واألمن والخصوصية لممواقع اإللكترونية ،وخاصة المواقع
التجارية.

 دعم مشروع الحكومة اإللكترونية ،وتطوير غرار التجارب الدولية ،وخاصة دولة اإلمارات.
 توفير الخدمات الموجستية من بريد وشركات شحن ونقل سريع لممنازل ،لمشتريات التجارة
اإللكترونية.

 العمل عمى تطوير منتجات فمسطينية تناسب التجارة اإللكترونية.
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 4_7_3_4الجانب الثقافي كالكعي المعرفي:
 العمل عمى إبراز أىمية التجارة اإللكترونية في فمسطين لمشركات واألفراد عن طريق برامج
إعبلمية.

 إبراز إيجابيات التجارة اإللكترونية ،عن طريق استخدام وسائل االعبلم الحكومية والخاصة.

 توضيح مفيوم التجارة اإللكترونية ،وازالة الغموض عنو لدى المجتمع الفمسطيني ،وعقد المزيد
من البرامج التمفزيونية واإلذاعية حول التجارة اإللكترونية.

 زيادة الثقة بالتجارة اإللكترونية ،وتشجيعيا ،ووضع الضمان البلزم لممتعاممين بيا.
 تدريب وتأىيل الكوادر البشرية لتكون قادرة عمى ادارة مواقع التجارة اإللكترونية.
 إقامة المؤتمرات وورش العمل حول التجارة اإللكترونية.

 إجراء الدراسات والبحوث التي تيدف إلى توضح طرق االستفادة من التجارة اإللكترونية.

 فتح تخصص جامعي خاص بالتجارة اإللكترونية ،يضم مدرسين من كمية التجارة وكمية العموم
والتكنولوجيا.
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في الختاـ يرل الباحث التالي:
 .0تتطمب التجارة اإللكترونية بيئة تقنية ،وقانونية ،لممارستيا بشكل صحيح.
 .6تتمثل البيئة التقنية لمتجارة اإللكترونية ،في شبكات الحاسوب ،واإلنترنت ،وبرمجيات الحاسوب

والوسائل اإللكترونية األخرى.

 .3يوجد إزياد مستمر في استخدام الوسائل اإللكترونية في المجتمع الفمسطيني.
 .4السمطة الفمسطينية قامت بمجيودات لتطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.

 .5الحكومة اإللكترونية تسيل عمى المواطنين والموظفين ،إنجاز معامبلتيم الحكومية بسرعة.
 .6يمكن االستفادة من التجارب الدولية والعربية في تطوير قانون التجارة اإللكترونية.
 .7ال يزال قانون التجارة اإللكترونية مشروع قانون.

 .8ال يوجد ما يمنع التجارة اإللكترونية في االسبلم ،إال إذا كانت مخالفة لمشريعة االسبلمية.
 .9تواجو التجارة اإللكترونية العديد من التيديدات األمنية ،مثل الفيروسات ،واالختراق وسرقة

البيانات الشخصية.

 .03يوجد وسائل حماية لمواقع التجارة اإللكترونية ،مثل :التشفير ،واستخدام برامج الجدار الناري

ومضادات الفيروسات.

 .00يتوجب عمى المتعاممين بالتجارة اإللكترونية أخذ االحتياطات األمنية البلزمة لحمايتيم.
 .06تعتبر المسائل القانونية والتقنية التي تخص التجارة اإللكترونية والعوامل االجتماعية ،من أىم

التحديات العامة لمتجارة اإللكترونية.

 .03تواجو التجارة اإللكترونية العربية مجموعة من التحديات ،منيا :قمة المعرفة بالمغة األجنبية،

وغياب القوانين والتشريعات الخاصة بالتجارة اإللكترونية في بعض الدول العربية ،وتدني مستوى

دخل الفرد في أغمب الدول العربية ،والعادات والتقاليد ،وعدم إدراك أىمية التجارة اإللكترونية.

 .04إن التحديات المستقبمية لمتجارة اإللكترونية في فمسطين تتمثل :في عدم إقرار قانون التجارة

اإللكترونية ،وعدم وجود قانون ضريبي يعالج معامبلت التجارة اإللكترونية ،وعدم توفر الخدمات
المساندة مثل :شركات النقل ،والشحن العالمي ،وعدم وجود مصرفي قادر عمى تقديم الخدمات

المصرفية اإللكترونية التي تناسب عمل التجارة اإللكترونية ،ومن أىم التحديات المستقبمية ىي
كيفية توعية المجتمع الفمسطيني بمفيوم التجارة اإللكترونية وتعزيز ثقافة الشراء عبر اإلنترنت.
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الفصؿ الخػػامػػس

اإلجراءات الميدانية لمدراسة

"دراسة كاقع التجارة اإل لكتركنية في فمسطيف كالتحديات المستقبمية"
 1-5منيج الدراسة.

 2-5مجتمع كعينة الدراسة.
 3-5أداة الدراسة.
 4-5صدؽ كثبات االستبانة.

 5-5األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
 6-5الكصؼ االحصائي لعينة الدراسة.
 7-5تحميؿ النتائج لممحاكر التي تتككف منيا الدراسة.
 8-5اختبار كمناقشة الفرضيات.
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مقدمة:

يتناول ىذا الفصل وصفاً لمنيج الدراسة ،واألفراد ومجتمع الدراسة وعينتيا ،وكذلك أداة الدراسة

المستخدمة وطرق إعدادىا ،وصدقيا وثباتيا ،كما يتضمن ىذا الفصل وصفا لئلجراءات وأدوات

الدراسة وتطبيقيا ،وأخي ار المعالجات اإلحصائية التي اعتمد الباحث عمييا في تحميل الدراسة.
 1-5منيج الدراسة:

استعان الباحث في ىذه الدراسة بالمنيج الوصفي التحميمي ،الذي يعتبر طريقة في البحث عن
تمييدا لئلجابة عمى تساؤالت محددة بدقة
الحاضر ،وييدف إلى تجييز بيانات إلثبات فروض معينة،
ً
تتعمق بالظواىر الحالية ،واألحداث الراىنة ،التي يمكن جمع المعمومات عنيا في زمن إجراء البحث،
وذلك باستخدام أدوات مناسبة ،ويأتي استخدام الباحث لممنيج الوصفي التحميمي كمحاولة لوصف

ودراسة واقع "التجارة اإل لكتركنية في فمسطيف كالتحديات المستقبمية" ،ويحاول الباحث باستخدام
المنيج الوصفي التحميمي أن يقارن ويفسر النتائج التي حصل عمييا ،بيدف التوصل إلي تعميمات

ذات معني يزيد بيا رصيد المعرفة عن الموضوع محل الدراسة.

وقد استند الباحث في جمع البيانات التي تتعمق بالدراسة عمى مصدرين أساسين:

 مصادر ثانكية :والتي تتمثل في الكتب ،والمراجع العربية ،واألجنبية ذات العبلقة ،والدوريات
والمقاالت والتقارير ،واألبحاث والدراسات السابقة ،التي تناولت موضوع الدارسة ،والبحث
والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة.

 المصادر األكلية :لجأ الباحث إلي جمع البيانات األولية من خبلل االستبانة ،كأداة رئيسية
لمبحث ،وصمميا الباحث بنفسو باالستعانة بآراء ومقترحات ذوي الخبرة من أساتذة ومختصين.

 2-5مجتمع كعينة الدراسة:

ت ّكون مجتمع الدراسة من جميع أفراد المجتمع الفمسطيني في حدود قطاع غزة والضفة الغربية
الذين تزيد أعمارىم عن08عاماً ولدييم دخل شيري ،وعمى تواصل بالوسائل التكنولوجية أو اإللكترونية
الحديثة بأقل مستوى تواصل فما فوق ،لذا كان من الصعب عمى الباحث تحديد حجم المجتمع بشكل
دقيق ،وبسبب ذلك قام الباحث باختيار عينة عشوائية من أفراد المجتمع ألن حجم المجتمع كبير جداً،
لذلك عمى الباحث أن يوزع384

()**0

استبانة ،ولكن لمزيد من الحرص قام الباحث بتوزيع 453استبانة

 653منيا في الضفة الغربية و 633في قطاع غزة ،وبعد االنتياء من عممية جمع البيانات والتي
( ** ) 0الحجم المناسب لعينة محسوبة من مجتمع النيائي الحجم ويحسب من خبلل العبلقة )
لمستوى داللة معموم ىنا بمغت (
بالقيمة (

عند مستوى داللة

)،

).
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(

حيث

القيمة المعيارية المقابمة

الخطأ اليامشي الذي يمكن لمباحث ان يتحممو معب ار عنو

استغرقت أكثر من شيرين ،قام الباحث بعممية استكشاف وتصنيف لبلستبيانات التي تم جمعيا حيث
وجد العديد منيا غير صالحة وبعضيا اآلخر أعيد فارغاً ،وفي نياية األمر وصل الباحث لعينة
حجميا  333مفردة منيا  083في الضفة الغربية و 053في قطاع غزة ،واعتبر الباحث أن حجم
العينة ىذا مناسب في ظل االمكانيات المتاحة.
 3-5أداة الدراسة:
تمثمت أداة الدراسة في استمارة االستبانة " "Questionnaireالتي أعدىا الباحث بنفسو حيث

تكونت ىذه االستبانة من ثبلثة أقسام رئيسة :تمثل القسم األول :من ىذه االستبانة بالمعمومات
الشخصية لممبحوث ،في حين تمثل القسم الثاني :بمقياس الدراسة الذي ييدف لدراسة واقع التجارة

اإللكترونية والتحديات المستقبمية في فمسطين وتكون ىذا القسم من أربع محاور رئيسية جاءت عمى

النحو االتي:

المحكر األكؿ( :مستوى المعرفة بالتجارة اإللكترونية) حيث جاء ىذا المحور ضمن مقياس الدراسة
لقياس مستوى معرفة المجتمع الفمسطيني بالتجارة اإللكترونية ،وتكون ىذا المحور من ( )8فقرات
يصف المبحوث حالتيا وموقفو من ىذه الفقرات وفق مقياس ليكرت الخماسي.

المحكر الثاني( :تحديات تطبيق أساليب التجارة اإللكترونية في فمسطين) وجاء ىذا المحور ضمن
مقياس الدراسة لمعرفة وقياس مستوى أىم التحديات التي تواجو تفعيل التجارة اإللكترونية في المجتمع

الفمسطيني ،وتكون ىذا المحور من ( )00فقرة يجيب عمييا المبحوث أيضاً وفق مقياس ليكرت

الخماسي.

المحكر الثالث( :مخاطر استخدام التجارة اإللكترونية في فمسطين) تكون ىذا المحور من ( )7فقرات
يجب عمييا المبحوث وفق مقياس ليكرت الخماسي ،وتتضمن مقدار المخاطرة التي يمكن لممبحوث

تحمميا من خبلل تحديد مقدار ثقتو بفقرات المحور التي تقيس مستوى المخاطرة في استخدام أسموب

التجارة اإللكترونية.

المحكر الرابع( :تأثير التجارة اإللكترونية عمى االقتصاد الفمسطيني) كان ىذا المحور ىو األخير في
محاور مقياس الدراسة ،وجاء ليدرس وجية نظر المجتمع الفمسطيني في تأثير التجارة اإللكترونية عمى

دور إيجابياً أو سمبياً عمى االقتصاد الفمسطيني،
االقتصاد الفمسطيني ،وىل سيكون لمتجارة اإللكترونية اً

حيث تكون ىذا المحور من ( )7فقرات يجيب عمييا المبحوث وفق مقياس ليكرت الخماسي.

وأخي اًر جاء القسم الثالث واالخير :من استبانة الدراسة ليجيب عمى بعض التساؤالت ،والتي تمثمت في
كون أفراد الدراسة قاموا باستخدام الشراء اإللكتروني عبر اإلنترنت أم ال ،وفي حال كانت اإلجابة نعم

اء ،وما ىي الوسيمة االكثر شراء ،باإلضافة إلى أىم أسباب عدم التعامل
ما ىي أكثر السمع شر ً
بالتجارة اإللكترونية.
- 056 -

 1-3-5تصحيح أداة الدراسة (االستبانة) الخاصة بدراسة كاقع التجارة اإل لكتركنية في فمسطيف:
قام الباحث باستخدام مفتاح لتصحيح االستبانة وفق مقياس ليكرت الخماسي ،بحيث يتم
تصحيح فقرات محاور الدراسة وفق مقياس خماسي ،حيث تعطي االجابات أوزان رقمية وفق مقياس

لكرت الخماسي عمى النحو االتي:

جدول رقم ()0-5

جدول يوضح أوزان تصحيح أداة الدراسة
مستوى المعرفة
تحدٌات التطبٌق

مخاطر االستخدام

غٌر موافق بشدة
غٌر موافق
محاٌد
موافق
موافق بشدة

2
3
4
5
6

التأثٌر على
االقتصاد

المحور

اإلجابة
ال أعرف
معرفة ضعٌفة
معرفة متوسطة
معرفة جٌدة
معرفة ممتازة

الوزن
2
3
4
5
6

المحور

اإلجابة
ال أثق
ثقة ضعٌفة
ثقة متوسطة
ثقة جٌدة
ثقة ممتازة

الوزن
2
3
4
5
6

بشكل قلٌل جداً
بشكل قلٌل
بشكل متوسط
بشكل جٌد
بشكل ممتاز

2
3
4
5
6

قام الباحث بتحديد نتيجة كل فقرة من فقرات االستبانة ،من خبلل تحديد طول الفترة لممقياس

الخماسي حسب ليكرت ،وبما أن لدينا مقياس خماسي ،تكون عدد المسافات بين اإلجابات ىي أربع
مسافات تقسم عمى عدد اإلجابات وىي  5إجابات ،وبالتالي نحصل عمى أطوال الفترات لممتوسط

الحسابي ،والتي من خبلليا سيتم تحديد نتيجة الفقرة ،والمحور بشكل نيائي ويمكن حساب األىمية
النسبية من خبلل ضرب قيمة المتوسط في  ،%63ويتضح ذلك من خبلل الجدول االتي:
جدول رقم ()6-5

جدول تحديد الطول واألىمية النسبية لكل محاور أداة الدراسة

المتوسط المرجح
من  2إلى 2081
أكبر من  2081إلى 3071
أكبر من  3071إلى 4051
أكبر من  4051إلى 5031
أكبر من  5031إلى 6

األهمٌة النسبٌة
من  %31إلى %47
أكبر من  %47إلى %63
أكبر من  %63إلى %78
أكبر من  %78إلى %85
أكبر من  %85إلى %211

- 053 -

مستوى النتٌجة
ضعٌف جدا
ضعٌف
متوسط
جٌد
ممتاز

 4-5صدؽ كثبات أداة الدراسة:
يتم في ىذا الجزء قياس صدق أدارة الدراسة ،باستخدام أساليب إحصائية وىي كالتالي:

أكالن :الصدؽ الظاىرم (:)Face validity

استخدام الباحث أسموب الصدق الظاىري ،بيدف التأكد من مدى صبلحية االستبانة

ومبلئمتيا ألغراض البحث ،وذلك من خبلل عرضيا عمى مجموعة المحكمين من المختصين في
مجال عمم االقتصاد وعمم اإلحصاء ،واإلدارة ،وطمب الباحث منيم إبداء الرأي فيما يتعمق بمدى صدق
وصبلحية كل سؤال من أسئمة االستبانة ،ومدى مناسبتيا لقياس ما وضعت لقياسو ،وادخال التعديبلت

البلزمة سواء بالحذف أو اإلضافة أو إعادة الصياغة.

حيث قدم المحكمين العديد من التعديبلت القيمة والجوىرية عمى االستبانة ،واستجاب الباحث

ليذه التعديبلت وقام بإعادة النظر في االستبانة في ضوء المبلحظات التي قدميا المحكمين ،حتى

أخذت االستبانة شكميا النيائي (انظر ممحق ،)0وتجمت التعديبلت التي تم إجرائيا بعد أخد رأي
المحكمين فيما يمي:

 .0ضرورة تبسيط االستبانة ،وااللتزام قدر المستطاع بالبساطة في صياغة األسئمة لسيولة فيميا من
قبل أفراد الدراسة.

 .6اختصار أسئمة االستبانة ،وذلك بيدف عدم التسبب في إرىاق المستجيب وشعوره بالممل من كثرة
األسئمة.

 .3حذف بعض الفقرات من بعض المحاور ألنيا ال تعبر عن ىدف المحور.

 .4جعل األسئمة أكثر توضيحاً وتحديداً ،بيدف تحقيق أىداف الدراسة بشكل مضبوط وسميم.
 .5يجب أن يكون حجم العينة في الضفة الغربية ،أكبر من عينة قطاع غزة.
 .6استخدام المقياس الخماسي في تصحيح االستبانة.

وبناء عمى ىذه التعديبلت ،تم اختصار أسئمة االستبانة من ( )65سؤال إلى ( )43سؤال مما
ً
يتناسب مع محاور االستبانة ،مع القيام بجميع المبلحظات القيمة التي أبداىا السادة المحكمين.
كما قام الباحث بأخذ عينة استطبلعية مكونة من  63مبحوث ،وتطبيق االستبانة عمييم وذلك

بيدف الحصول عمى مزيد من الدقة في وضع االستبانة ،وتصحيح أسئمتيا وضبطيا بشكل نيائي،

حيث لوحظ من خبلل نتائج العينة االستطبلعية عدم وضوح بعض األسئمة لممبحوثين ،وتكرار

اإلجابات في بعضيا اآلخر ،فكان لذلك أىمية فعالة في تعديل وحذف بعض أسئمة االستبانة ،لكي
تتناسب مع عينة الدراسة الكمية ،وعميو تم تعديل االستبانة بالشكل النيائي وأعيد تطبيقيا عمى جميع

مفردات الدراسة البحثية.
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ثانيان :الصدؽ البنائي ):(Structure Validity

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األىداف التي تريد

األداة الوصول إلييا ،حيث يقاس الصدق البنائي من خبلل حساب معامبلت االرتباط سبيرمان بين
درجة كل محور ،والدرجة الكمية لممقياس ،والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول رقم ()3-5

جدول يوضح درجة ارتباط محاور أداة الدراسة بالدرجة الكمية ليا

محاور المقياس

معامل الرتباط

**107,3
مستوى المعرفة
**1068,
تحدٌات التطبٌق
**10747
مخاطر االستخدام
التأثٌر على االقتصاد **10,42

مستوى الدللة
()Sig.
10111
10111
10111
10111

**دالة إحصائية عند مستوى معنوية 3,30
يتضح من خبلل الجدول السابق أن جميع محاور الدراسة ترتبط ارتباط طردي ذات داللة

إحصائية عند مستوى معنوية  3,30مع الدرجة الكمية لممقياس (أداة الدراسة) وىذا دليل واضح عمى
وجود صدق بنائي في أداة الدراسة ،لذا يمكن استخدام نتائجيا وتعمييما عمى مجتمع الدراسة.
ثالثان :صدؽ االتساؽ الداخمي ):)Internal Consistency

يقصد باالتساق الداخمي :مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المحور الذي تنتمي إليو

ىذه الفقرة ،وعميو فقد تم حساب معامبلت االرتباط سبيرمان بين درجة كل فقرة ،والدرجة الكمية لممحور

الذي تنتمي إليو ،بيدف التحقق من مدى صدق االستبانة ،ويتضح ذلك من خبلل الجدول رقم ()4-5

التالي:
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جدول رقم ()4-5

جدول يبين ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المقياس مع المحور الذي تنتمي لو

مستوى المعرفة بالتجارة
اللكترونية

2
3
4
5
6
7
,

تحديات تطبيق التجارة اللكترونية في
فلسطين

تأثير التجارة اللكترونية على القتصاد
الفلسطيني

2
3
4
5
6
7
,
8
4
21
22

**10244
**10363
**10242
**10622
**10635
**10737
*10243
**10424
**10676
**10711
10135

10111
10111
10111
10111
10111
10111
10126
10111
10111
10111
10771

مخاطر استخدام التجارة
اإللكترونية في فلسطين

المحور

رقم
الفقرة
2
3
4
5
6
7
,
8

معامل
الرتباط
**10,32
**10,27
**10834
**107,1
**10,4,
**10647
**10,24
**10848

مستوى
الدللة
10111
10111
10111
10111
10111
10111
10111
10111

المحور

رقم الفقرة

2
3
4
5
6
7
,

معامل
الرتباط
**10668
**10644
**1064,
**10644
**10726
**10674
**10666

مستوى
الدللة
10111
10111
10111
10111
10111
10111
10111

**10785
**10725
**10644
**10721
**10724
**10648
**10642

10111
10111
10111
10111
10111
10111
10111

*دالة إحصائية عند مستوى معنوية 3,30
**دالة إحصائية عند مستوى معنوية 3,35

يبلحظ من خبلل الجدول السابق أن جميع فقرات المحاور ترتبط ارتباطاً ذا داللة إحصائية مع

المحور الذي تنتمي لو ،عند مستوى معنوية  3,30لجميع الفقرات ،والفقرة السابعة من المحور الثاني

فيمي ترتبط ارتباطاً ذات داللة عند مستوى معنوية  ،3,35بينما الفقرة الحادية عشر في نفس المحور
والتي تنص عمى " ال ٍّىٓ أْ ذرعاسض اٌرجاسج اإلٌىرشنَٔح ِع اٌعاداخ ناٌرماٌَذ االجرّاعَح" ،ال ترتبط

ارتباطاً ذات داللة إحصائية بالمحور الذي تنتمي لو ،حيث بمغت قيمة مستوى الداللة المحسوبة
لمعامل ارتباط ىذه الفقرة بالمحور الذي تنتمي لو  ،3,663وىي أكبر من مستوى معنوية  ،3,35لذا

قام الباحث باستبعادىا من نتائج الدراسة في خطوات التحميل البلحقة ،ويمكن لمباحث أن يستنتج من
مؤشر واضحاً عمى وجود صدق اتساق داخمي في بيانات الدراسة التي
خبلل الجدول السابق ،أن ىناك
اً
تم جمعيا من أفراد العينة ،لذا يمكن استخدميا وتحميميا وتعميم نتائجيا عمى مجتمع الدراسة.

رابعان :ثبات أداة الدراسة :Reliability

ىناك العديد من الطرق التي يمكن من خبلليا قياس ثبات أداة الدراسة ،وذلك لمتأكد من مدى

صبلحية ىذه الدراسة لقياس ما وضعت لقياسو ،ولكن الباحث اتبع ىنا طريقة ألفاكركنباخ
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" "Cronbach's Alphaلحساب الثبات في البيانات التي تم جمعيا من خبلل أداة الدراسة

(االستبانة) وكانت نتائج تطبيق طريقة ألفاكرونباخ كما ىو موضح بالجدول اآلتي:
جدول ()5-5

جدول يوضح معامل ألفاكرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة
عدد الفقرات

ألفاكرونباخ

المحور
مستوى المعرفة

8

3,938

تحديات التطبيق

03

3,763

مخاطر االستخدام

7

3,874

التأثير عمى االقتصاد

7

3,908

الدرجة لمكمية

36

3,907

حيث يتضح من خبلل الجدول السابق ،أن قيمة معامل ألفاكرونباخ لجميع المحاور كانت

قيمة مقبولة ،وتتراوح بين  ،3,938 – 3,763وىي تشير لوجود ثبات عالي في البيانات ،في حين
بمغت درجة الثبات الكمية األداة الدراسة  ،3,907وىي قيمة كبيرة ويمكن االعتماد عمييا في القول بأن
ىناك ثبات عالي في أداة الدراسة ،لذا يمكن استخدام نتائجيا وتعميميا عمى مجتمع الدراسة ،يجدر

بالباحث ىنا أ ن يشير ألنو قام باستعباد الفقرة الحادية عشر من المحور الثاني (تحديات التطبيق) في
حساب معامل الثبات ألنيا كانت ال ترتبط بالمحور الذي تنتمي إليو كما تم توضيحو في صدق األداة.

 5-5االساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات:

قام الباحث باالعتماد بشكل أساسي عمى برنامج التحميل االحصائي ( )SPSS v.18في
إدخال بيانات الدراسة وتحميميا ،مستعيناً باألساليب اإلحصائية البلزمة لتحقيق أىداف الدراسة وكانت
ىذه االساليب عمى النحو االتي:

 النسب المئوية والتك اررات والرسومات البيانية التوضيحية.

 المقاييس اإلحصائية (الوسط الحسابي ،االنحراف المعياري).

 اختبار ألفاكرونباخ ( )Cronbach's Alphaلقياس الثبات في البيانات.
 معامل ارتباط سبيرمان لمرتب ()Spearman's Rho Correlation Coefficient
لقياس درجة االرتباط بين متغيرين ،حيث استخدامو الباحث لحساب االتساق الداخمي

لفقرات االستبانة ،باإلضافة الستخدامو في اختبار فرضيات الدراسة ،واختبار العبلقة بين

المتغيرات.
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 اختبار االشارة البلمعممي في حالة عينة واحدة ( )Sign- testلمعرفة ما اذا كانت درجة

متوسط (وسيط) االجابة عمى محاور الدراسة قد وصمت لمدرجة المتوسطة  3أم زادت أو

قمت عن ذلك.

 6-5الكصؼ االحصائي لعينة الدراسة:
في ىذا الجزء من التحميل االحصائي ،يصف الباحث المعمومات الشخصية المتعمقة بأفراد

الدراسة ،من خبلل جداول تك اررية ورسومات بيانية توضيحية عمى النحو االتي:
 .1تكزيع أفراد العينة حسب الجنس:

يوضح الجدول التالي ،توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس ،ووفقاً لمحل اإلقامة

والمتمثل في الضفة الغربية وقطاع غزة ،والجدول التالي:

جدول رقم ()6-5

جدول توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس
مكان اإلقامة
قطاع غزة

متغير الجنس ألفراد
العينة

المجموع

ذكر
انثى

الضفة

المجموع

الغربية

العدد

98

035

633

%

%65,3

%58,3

%60,5

العدد

56

75

067

%

%34,7

%40,7

%38,5

العدد

053

083

333

%

%033

%033

%033

ذكور ،بينما  %38,5من أفراد
يتضح من خبلل الجدول أن  %60,5من أفراد العينة كانوا
اً

العينة كانوا من اإلناث ،كما يوضح الجدول توزيع أفراد العينة حسب الجنس في كل منطقة ،حيث
يشير أن  %58,3من أفراد عينة الدراسة في الضفة الغربية كانوا من الذكور ،بينما  %40,7كانوا من

اإلناث ،في حين بمغت نسبة الذكور في عينة قطاع غزة  %65,3واالناث .%34,7
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 .2تكزيع أفراد العينة حسب العمر:
الجدول التالي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة ،في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب متغير

العمر ،وىو كالتالي:

جدول رقم ()7-5

توزيع أفراد العينة حسب متغير العمر
مكان اإلقامة

متغير العمر ألفراد العينة

08-<33
33-<43
43-<53
 53فأكثر
المجموع

المجموع

قطاع غزة

الضفة الغربية

العدد

97

90

088

%

%64,7

%53,6

%57,3

العدد

46

60

033

%

%68

%33,9

%30,6

العدد

03

68

38

العدد

%6,7

%05,6

%00,5

العدد

0

3

0

%

%3,7

%3,3

%3,3

العدد

053

083

333

%

%033

%033

%033

حيث يبلحظ أن  %57من إجمالي العينة الكمية ،كانت أعمارىم تقع في الفئة العمرية

( -08أقل من  ،)33و %30,6كانت أعمارىم تقع في الفئة العمرية ( -33أقل من  ،)43بينما
 %00,5من أفراد العينة الكمية كانت أعمارىم تقع في الفئة العمرية ( -43أقل من  ،)53في حين
الباقي وىو فرد واحد ونسبتو من العينة  %3,3كان عمره يزيد ع الـ 53عام ،ويعطي الجدول مزيداً من

التوضيح عن الفئات العمرية ألفراد العينة حسب محل اإلقامة.

 .3تكزيع أفراد العينة حسب الدخؿ الشيرم:

يوضح الجدول التالي رقم( ،)8_5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الدخل الشيري ،ووفقاً

لمحل اإلقامة والمتمثل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
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جدول رقم ()8-5

جدول توزيع أفراد العينة حسب متغير الدخل الشيري
مكان اإلقامة

متغير الدخل الشيري ألفراد العينة

0333-<6333
6333-<3333
3333-<4333
 4333فأكثر
المجموع

المجموع

قطاع غزة

الضفة الغربية

العدد

77

03

93

%

50,3

7,6

67,3

العدد

46

44

86

%

68

64,4

66,0

العدد

07

70

88

%

00,3

39,4

66,7

العدد

04

56

66

%

9,3

68,9

63

العدد

053

083

333

%

%033

%033

%033

يبلحظ من الجدول السابق رقم ( )8-5أن توزيع أفراد العينة حسب متغير الدخل الشيري،

يبين أن  %67,3من أفراد العينة الكمية يتراوح دخميم الشيري (من  – 0333أقل من  )6333شيكل،
بينما  %66,7يتراوح دخميم الشيري (من  – 3333أقل من  )4333شيكل ،في حين ان %66,0

أيضا يتراوح دخميم الشيري (من  -6333أقل من  )3333شيكل ،والباقين ونسبتيم  %63من
إجمالي عينة الدراسة يزيد دخميم عن  4333شيكل ،ولممقارنة بين دخول أفراد عينة الدراسة في الضفة
الغربية مع أفراد عينة الدراسة في قطاع غزة.
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 .4تكزيع أفراد العينة حسب المستكل التعميمي:
يوضح الجدول التالي ،توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعميمي ووفقاً لمحل

اإلقامة والمتمثل في الضفة الغربية وقطاع غزة ،والجدول التالي:
جدول رقم ()9-5

جدول توزيع أفراد العينة حسب متغير المستوى التعميمي
مكان اإلقامة

متغير المستوى التعميمي

ثانوي فأقل
دبموم
بكالوريوس
دراسات عميا
المجموع

المجموع

قطاع غزة

الضفة الغربية

العدد

6

67

33

%

4

05

03

العدد

66

65

50

%

07,3

03,9

05,5

العدد

000

93

634

%

74

50,7

60,8

العدد

7

35

46

%

4,7

09,4

06,7

العدد

053

083

333

%

%033

%033

%033

الجدول السابق يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير المستوى التعميمي ،حيث يتضح لنا أن
 %60,8من أفراد العينة الكمية مستواىم التعميمي بكالوريوس ،بينما  %05,5ىم من حممة الدبموم في

حين  %06,7كانوا من حممة شيادة الدراسات العميا ،والباقين ونسبتيم  %03كانوا ثانوي فأقل،
والشكل التالي ييدف لممقارنة بين أفراد العينة قطاع غزة وأفراد عينة الضفة الغربية ،من ناحية المستوى

التعميمي ،حيث يبلحظ أن أفراد عينة قطاع غزة يتفوقون عمى أفراد عينة الضفة الغربية في نسبة
األفراد الذين مستواىم التعميمي بكالوريوس ودبموم ،بينما بتفوق أفراد عينة الضفة الغربية في نسبة

األفراد حممة الشيادات العميا واألفراد الذين تعميميم ثانوي أو أقل.

ويتضح أن أعمى نسبة من يدخمون إلى اإلنترنت من أفراد العينة ىم حممة البكالوريوس ،وىذا

طبيعي حيث أن نسبة الدراسات العميا في المجتمع الفمسطيني ىي أقل من درجة البكالوريوس ،وىذا ما

أثر عمى نتائج ىذه الفقرة ،وأن العدد األكبر من أفراد العينة من حممة شيادات البكالوريوس ،وىذا ال

يؤثر عمى استخدام اإلنترنت والتجارة اإللكترونية ،نظ اًر ألن الكثير من أفراد المجتمع الفمسطيني يدخل

عمى اإلنترنت ،ولم يحصموا عمى أي شيادات ،فالدخول إلى اإلنترنت ال يحتاج إال لمعرفة الشخص

بالقراءة ،وتعمم استخدام الحاسوب ،وكل ىذا يأتي مع الممارسة.
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 .5تكزيع أفراد العينة حسب سنكات استخداـ اإلنترنت:
كان توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات استخدام اإلنترنت ،والجدول التالي

يبين ذلك:

جدول رقم ()03-5

توزيع أفراد العينة حسب متغير سنوات استخدام اإلنترنت
مكان اإلقامة

متغير سنوات استخدام اإلنترنت

أقل من سنة
من  - 0أقل من 3
من  - 3أقل من 6
أكثر من 6
المجموع

المجموع

قطاع غزة

الضفة الغربية

العدد

5

06

07

%

3,3

6,7

5,6

العدد

05

64

79

%

03

35,6

63,9

العدد

33

59

89

%

63

36,8

67

العدد

033

45

045

%

66,7

65

43,9

العدد

053

083

333

%

%033

%033

%033

يبلحظ أن  %43,9من أفراد العينة يستخدمون اإلنترنت منذ أكتر من ست سنوات في حين

 %67منيم يستخدمون اإلنترنت (منذ  – 3أقل من  )6سنوات ،بينما  %63,9منيم يستخدمون
اإلنترنت (منذ  – 0أقل من  )3سنوات ،والباقون ونسبتيم بمغت  %5,6يستخدمون اإلنترنت منذ أقل
من عام واحد.

 .6تكزيع أفراد العينة حسب ميارة استخداـ اإلنترنت:
الجدول التالي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير ميارة استخدام أفراد العينة

لئلنترنت ،حيث تشير النتائج إلى أن ميارة استخدام اإلنترنت الممتازة بمغت ،%53,6في حين
 %38,5من أفراد العينة كانت ميارتيم جيدة في استخدام اإلنترنت ،بينما  %5,5منيم كانت مياراتيم

مقبولة ،وايضا  %6,0كانت مياراتيم متوسطة ،والنسبة المتبقية بمغت  %3,3ىي تمثل مفردة واحد
من عينة الدراسة كانت ميارة استخدميا لئلنترنت ضعيفة عمى حد تعبيره ،وجدول رقم ( )00_5التالي

يوضح ذلك:
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جدول رقم ()00-5

توزيع أفراد العينة حسب متغير ميارة استخدام اإلنترنت
مكان اإلقامة

ممتازة

متغير ميارة استخدام اإلنترنت

جيدة
متوسطة
مقبولة
ضعيفة
المجموع

المجموع

قطاع غزة

الضفة الغربية

العدد

84

93

077

%

56

50,7

53,6

العدد

56

75

067

%

34,7

40,7

38,5

العدد

7

3

7

%

4,7

3,3

6,0

العدد

6

06

08

%

4

6,7

5,5

العدد

0

3

0

%

3,7

3,3

3,3

العدد

053

083

333

%

%033

%033

%033

 .7تكزيع أفراد العينة حسب المغات المستخدمة في استخداـ اإلنترنت:
الجدول التالي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة ،حسب متغير المغات التي يستخدميا أفراد
العينة في استخداميم لئلنترنت ،حيث أشارت النتائج أن  %48,6يستخدمون اإلنترنت بالمغتين العربية

واإلنجميزية معاً في حين أن  %66,4يستخدمون المغة العربية في استخداميم لئلنترنت ،بينما الباقون
ونسبتيم  %65,4يستخدمون المغة اإلنجميزية في استخداميم لئلنترنت ،والجدول رقم ( )06_5التالي

يوضح ذلك.
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جدول رقم ()06-5

جدول توزيع أفراد العينة حسب متغير لغة استخدام اإلنترنت
مكان اإلقامة

لغة استخدام اإلنترنت

عربية
إنجميزية
عربية  +إنجميزية
المجموع

المجموع

قطاع غزة

الضفة الغربية

العدد

66

65

87

%

04,7

36,0

64,4

العدد

8

76

84

%

5,3

46,6

65,4

العدد

063

39

059

%

83

60,7

48,6

العدد

053

083

333

%

%033

%033

%033

 .8تكزيع أفراد حسب استخداـ التجارة اإل لكتركنية:
اتضح لنا من خبلل تحميل بيانات الدراسة التي تم جمعيا من أفراد العينة حين تم سؤاليم ىل
قاموا بالشراء عبر اإلنترنت أم ال ،كانت النتائج تشير أن  %83,6من أفراد الدراسة لم يسبق ليم

الشراء عبر اإلنترنت ،بينما الباقون والبالغ نسبتيم  %04,6أجابوا بأنيم قاموا بشراء بعض السمع عبر

اإلنترنت ،وكانوا موزعين حسب السمع التي تم شراؤىا من قبل أفراد العينة .ويمكن توضيح نسب ىذه
السمع وفق الشكل اآلتي:

شكل رقم ()0-5

شكل يوضح توزيع السمع التي تم شراؤىا عبر اإلنترنت
السلع التً تم شراؤها عبر االنترنتالسلع التً تم شراؤها عبر االنترنت
44.44%

27.78%
22.22%

22.22%
16.67%

12.96% 11.11%
9.26%

12.96% 11.11%
3.70%

وسائل
اتصال
عبر
االنترنت

مواد
تموٌنٌة

أسعار
عمالت

مالبس
وأحذٌة

العاب
ترفٌهٌة

حاسوب
خدمات تذاكر سفر اسهم
كتب
فٌدٌو
وسندات وملحقاته
وموسٌقا وقرطاسٌة تأمٌن
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وعندما تم طرح سؤال عمى أفراد العينة الذين لم يستخدموا التجارة اإللكترونية ما ىو السبب

وراء عدم تعاممكم بيذا النوع من التجارة؟ ،ومن خبلل النتائج تجمت اإلجابات بمجموعة من األسباب
والجدول التالي يوضح:

جدول رقم ()03-5

جدول أسباب عدم التعامل بالتجارة اإللكترونية حسب أفراد العينة
السبب
السبب األول
السبب الثانً
السبب الثالث
السبب الرابع
السبب الخامس
السبب السادس
السبب السابع

عدم المعرفة بكٌفٌة الشراء من خالل
اإلنترنت
عدم توفر وسٌلة للدفع تناسب التجارة
اإللكترونٌة
عدم الثقة والخوف من التعامل مع مواقع
التجارة اإللكترونٌة
عدم توفر اشتراك انترنت
صعوبة التعامل مع بعض المواقع بسبب
اللغة االنجلٌزٌة
صعوبة الحصول على المشترٌات بسبب
الحصار
عدم االهتمام بهذا النوع من التجارة

تكرار

نسبة%

62

28058

241

5,021

244

58024

6

2082

5,

2,014

224

51045

,4

38073

وىنا يتضح لنا أن السبب الذي حصل عمى أعمى نسبة موافق من أفراد العينة ،ىو عدم الثقة

والخوف من التعامل مع التجارة اإللكترونية ،وىذا يوافق النتيجة التي تم التوصل إلييا من خبلل
التحميل النظري ،حيث توصمت إلى أن المجتمع الفمسطيني لديو ثقة ضعيفة بالتجارة اإللكترونية ،وىو
من التحديات التي تواجييا ،وكذلك يوافق نتيجة اختبار الفرضية الرابعة الخاصة بثقة المجتمع
الفمسطيني بالتجارة اإللكترونية ،حيث كانت النتيجة أن ثقة المجتمع الفمسطيني ضعيفة وأقل من
المتوسط التام ،حسب أفراد العينة.
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 7-5تحميؿ محاكر دراسة كاقع التجارة اإل لكتركنية في فمسطيف كالتحديات المستقبمية:

أكالن :المحكر األكؿ( :مستكل المعرفة بالتجارة اإل لكتركنية)

جدول رقم ()04-5

جدول نتائج تحميل محور مستوى المعرفة بالتجارة اإللكترونية
المتوسط المرجح
غزة

ضفة

فلسطين

غزة

ضفة

فلسطين

غزة

ضفة

4064
4015
3087
4013
4038
4078
4033
4012

4061
4022
3084
30,3
4031
4056
4035
3044

األهمية النسبية

فلسطين

الفقرة

النتيجة

%,101
%7303
%6707
%6505
%7501
%7401
%7508
%6807

متوسطة
متوسطة
متوسطة
ضعٌفة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

جٌدة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
جٌدة
متوسطة
متوسطة

جٌدة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
جٌدة
متوسطة
متوسطة

األولى 4051
4024
الثانٌة
30,4
الثالثة
الرابعة 304,
الخامسة 4022
السادسة 4028
السابعة 403,
الثامنة 3085
الدرجة
 %7305 %7503 %7105 4023 4032 4013متوسطة متوسطة متوسطة
الكلٌة
%7801
%7408
%6608
%5,05
%7303
%7407
%7605
%6708

%,208
%7108
%6,03
%7105
%7607
%,407
%7505
%7103

يتضح لنا من خبلل الجدول السابق ،أن الفقرة األولى والتي تنص عمى "لدم معرفة بمفيكـ

التجارة اإل لكتركنية " احتمت المرتبة بمتوسط حسابي  3,53وأىمية نسبية  %73وبالتالي تشير نتيجة
إجابة أفراد عينة الدراسة عمى ىذه الفقرة ،بأن معرفة المجتمع الفمسطيني بمفيوم التجارة اإللكترونية
ىي معرفة جيدة بالنسبة لجميع أفراد العينة ،بينما كانت معرفة متوسطة في قطاع غزة بأىمية نسبية

بمغت  %68ومعرفة جيدة في الضفة الغربية بأىمية نسبية .%70,8

كما يتضح لنا أن الفقرة السادسة ،التي تنص عمى "لدم معرفة بمخاطر التجارة اإل لكتركنية "

جاءت في المرتبة الثانية بمتوسط مرجح بمغ  3,45وأىمية نسبية  %69وبالتالي تشير نتيجة إجابة

أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،بأن ىناك معرفة جيدة في المجتمع الفمسطيني بمخاطر التجارة

اإللكترونية ،حيث كان مستوى المعرفة بمخاطر التجارة اإللكترونية متوسط في كل من قطاع غزة بينما
في الضفة الغربية كان مستوى المعرفة بالمخاطر مستوى جيد حيث بمغت األىمية النسبية لمفقرة

السادسة في قطاع غزة  %63,6في حين بمغت في الضفة الغربية .%73,6

يتضح لنا أيضا أن الفقرة السابعة التي تنص عمى "لدم معرفة بأدكات الدفع الخاصة بالتجارة

اإل لكتركنية " جاءت في المرتبة الثالثة من حيث األىمية النسبية التي بمغت  %64,8والمتوسط
المرجح الذي بمغ  ،3,64وىذه النتيجة تشير أن مستوى معرفة المجتمع الفمسطيني بأدوات الدفع

الخاصة بالتجارة اإللكترونية كان مستوى متوسط ،وكذلك النسبة إلجابات أفراد عينة قطاع غزة كانت
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المعرفة بأدوات الدفع اإللكترونية متوسطة ،وكذلك بالنسبة ألفراد عينة الضفة الغربية ،ولكن كان

متوسط مستوى المعرفة المتوسط في قطاع غزة أعمى منو في الضفة الغربية حيث بمغت األىمية

النسبية لمفقرة السابعة في قطاع  %65,4بينما بمغت في الضفة الغربية .%64,4

كما يتضح لنا أن الفقرة الخامسة التي تنص عمى " لدم معرفة بمميزات التجارة اإل لكتركنية "

جاءت في المرتبة الرابعة من حيث األىمية النسبية التي بمغت  %64والمتوسط المرجح الذي بمغ

 3,63وتشير ىذه القيمة بأن مستوى معرفة المجتمع الفمسطيني بمميزات التجارة اإللكترونية كان
مستوى متوسطاً ،وكذلك بالنسبة لكل من أفراد عينة قطاع غزة ،وعينة الضفة الغربية ،كان مستوى
المعرفة بمميزات التجارة اإللكترونية مستوى متوسطاً ،وكان أعمى في الضفة الغربية عنو في قطاع

غزة ،حيث بمغت األىمية النسبية لمفقرة الخامسة في قطاع غزة  %66,6بينما في الضفة الغربية بمغت
.%65,6

كذلك يتضح لنا أن الفقرة الثانية التي تنص عمى " لدم معرفة مسبقة بكيفية التسكؽ كالشراء

عبر اإلنترنت " جاءت في المرتبة الخامسة من حيث األىمية النسبية التي بمغت  %66,6والمتوسط
المرجح الذي بمغ  ،3,00وتشير ىذه القيمة أن مستوى معرفة المجتمع الفمسطيني بكيفية التسوق
والشراء عبر اإلنترنت كان مستوى متوسطاً ،وكذلك الحال بالنسبة لمجتمع قطاع غزة ومجتمع الضفة
الغربية كانت معرفتيم متوسطة في كيفية الشراء والتسوق عبر اإلنترنت ،حيث بمغت األىمية النسبية

لمفقرة الثانية في قطاع غزة  %63,8بينما بمغت في الضفة الغربية .%63,8

أيضاً يتضح لنا من خبلل الجدول السابق أن الفقرة الثامنة التي تنص عمى " لدم معرفة

بالمكاقع كالشركات التي تمارس التجارة اإل لكتركنية " جاءت في المرتبة السادسة من حيث األىمية
النسبية التي بمغت  %58,6والمتوسط المرجح الذي بمغ  ،6,93وتشير ىذه القيمة أن مستوى معرفة

المجتمع الفمسطيني بالمواقع والشركات التي تمارس التجارة اإللكترونية ،كان مستوى متوسط المعرفة،
وكذلك الحال بالنسبة لعينتي الدراسة في قطاع غزة والضفة الغربية ،كانت المعرفة لدييم بيذه المواقع

والشركات متوسطة ،حيث بمغت األىمية النسبة لمفقرة الثامنة في قطاع غزة  %56,8بينما في الضفة

الغربية بمغت .%63,6

كما يتضح لنا أن الفقرة الثالثة التي تنص عمى " لدم معرفة بالمتطمبات التقنية لتطبيؽ

التجارة اإل لكتركنية " جاءت في المرتبة السابعة من حيث األىمية النسبية التي بمغت %56,6
والمتوسط المرجح الذي بمغ  ،3,00وتشير ىذه القيمة أن مستوى معرفة المجتمع الفمسطيني

بالمتطمبات التقنية لمتجارة اإللكترونية مستوى متوسط المعرفة ،حيث بمغت األىمية النسبية لمفقرة الثالثة
في قطاع غزة  ،%55,8بينما في الضفة الغربية  ،%57,6وتشير ىذه القيم أن مستوى المعرفة
بالمتطمبات التقنية لمتجارة اإللكترونية في كبل المنطقتين كان مستوى متوسطاً.
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أما عن الفقرة الرابعة التي تنص عمى " لدم معرفة بقكانيف كتشريعات التجارة اإل لكتركنية "
فقد جاءت في المرتبة الثامنة واألخيرة من حيث األىمية النسبية التي بمغت قيمتيا  %54,4والمتوسط

المرجح الذي بمغ  ،6,76وتشير ىذه القيمة أن مستوى معرفة المجتمع الفمسطيني بقوانين وتشريعات
التجارة اإللكترونية كان مستوى متوسطاً ،في حين كان ىذه المستوى في المعرفة ضعيف في مجتمع
قطاع غزة بأىمية نسبية  %47,4بينما في مجتمع الضفة الغربية كان متوسط المعرفة ،حيث بمغت

األىمية النسبية ليذه الفقرة .%63,4

وأخي ارً يوضح لنا الجدول الدرجة الكمية لممحور والذي يتضح من خبلليا مستوى المعرفة العام
في المجتمع الفمسطيني بالتجارة اإللكترونية ،حيث يشير الجدول أن األىمية النسبية الكمية لممحور
بشكل عام بمغت  %66,4والمتوسط المرجح بمغ  3,06وىذه القيمة تشير أن مستوى المعرفة العام في

المجتمع الفمسطيني بالتجارة اإللكترونية مستوى متوسط المعرفة ،وكذلك الحال بالنسبة لكل من

المنطقتين عمى حدا في قطاع غزة والضفة الغربية ،كان المستوى العام لممعرفة بالتجارة اإللكترونية

مستوى متوسط المعرفة بأىمية نسبية  %63,4و %64,6عمى الترتيب.

نبلحظ من التحميل السابق أن نسبة المعرفة فوق المتوسط بالتجارة اإللكترونية ،حسب أفراد العينة،

وىنا يمكن إرجاع ذلك لعدة أسباب ىو حداثة استخدام التجارة اإللكترونية في المجتمع الفمسطيني،
وعدم انتشارىا بالشكل الكافي ،وأن أقل نسبة بالمعرفة كانت بالقوانين والتشريعات الخاصة بالتجارة

اإللكترونية ،وىذا يتوافق مع دراسة محمد نفاذي وخاصة في ما يتعمق بتدني المستوى المعرفي
بالتكنولوجيا.

والشكل البياني التالي عبارة عن رسم االعمدة البسيطة لفقرات المحور الثمانية ،حيث يوضح

ترتيب ىذه الفقرات من حيث األىمية النسبية األعمى فاألقل ،فيمثل ارتفاع العمود األىمية النسبية لمفقرة

وعمى المحور األفقي تم ترتيب ىذه الفقرات حسب األىمية النسبية من االكبر ثم االقل.
شكل رقم ()6-5

شكل يوضح ترتيب فقرات محور المعرفة بالتجارة اإللكترونية حسب األىمية النسبية
ترتٌب فقرات محور المعرفة حسب االهمٌة النسبٌة
54.40%

56.60%

58.60%

الفقرة الرابعة

الفقرة الثالثة

الفقرة الثامنة

62.20%

64%

64.80%

69%

70%

80%
60%
40%
20%
0%

الفقرة الثانٌة الفقرة الخامسة الفقرة السابعة الفقرة السادسة الفقرة االولى

- 068 -

ثانيان :المحكر الثاني( :تحديات تطبيؽ أساليب التجارة اإل لكتركنية في فمسطيف)
جدول رقم ()05-5

جدول نتائج تحميل محور تحديات التجارة اإللكترونية
المتوسط المرجح

األهمية النسبية

غزة

ضفة

فلسطين

الخامسة 3066 3032 3046

%6401

%5503

%6201

محاٌد

السادسة 3057 3026 3085

%6708

%5401

%5403

محاٌد

308, 3084 3044
4062 4038 40,4
4014 3076 4074

%6807
%,608
%,307

%6707
%7607
%6401

 %6,05محاٌد
 %,103موافق
 %7208موافق

العاشرة 3062 302, 3042

%6803

%5405

%6103

محاٌد

4036 4024 4044

%7707

%7408

%7601

محاٌد

الدرجة
الكلٌة

غزة

الرابعة

4035 4038 4024

%7408

%7607

السابعة
الثامنة
التاسعة

ضفة

فلسطين

الثالثة

5034 5047 5032

%8503

%8,03

غزة

الثانٌة

4014

5

4068

%7208

%8101

 %,207محاٌد
موافق
%8608
بشدة
 %7508محاٌد

ضفة

األولى

40,,

6

 %8808 %21101 %,605 5055موافق

فلسطين

الفقرة

النتيجة

موافق
بشدة
موافق
موافق
بشدة
محاٌد
غٌر
موافق
غٌر
موافق
محاٌد
محاٌد
محاٌد
غٌر
موافق

موافق
بشدة
موافق
موافق
بشدة
محاٌد
غٌر
موافق
غٌر
موافق
محاٌد
موافق
محاٌد
غٌر
موافق

محاٌد

محاٌد

يتضح لنا من خبلل الجدول السابق أن الفقرة األولى ،والتي تنص عمى "إمكانية االشتراؾ

بخدمة اإلنترنت في فمسطيف بسيكلة" احتمت المرتبة األولى بمتوسط حسابي  ،4,44وأىمية نسبية
 ،%88,8وبالتالي تشير نتيجة إجابة أفراد عينة الدراسة عمى ىذه الفقرة أن إمكانية االشتراك في خدمة

اإلنترنت في المجتمع الفمسطيني متاحة بدرجة كبيرة ،حيث أن غالبة أفراد العينة موافقين بشدة عمى
ىذه الفقرة ،وأن إمكانية االشتراك بخدمة اإلنترنت في الضفة الغربية متاحة بشكل أكبر منو في قطاع

غزة ،حيث بمغت األىمية النسبية ليذه الفقرة في الضفة الغربية  ،%033بينما في قطاع غزة فقد بمغت

 ،%75,4ويشير ذلك إلى أن كبل مجموعتي الدراسة (مجموعة أفراد الضفة الغربية ومجموعة أفراد
قطاع غزة) متفقون عمى إمكانية االشتراك بخدمة اإلنترنت إال أنيا في الضفة الغربية متاحة بشكل

أكبر وأسيل عما ىو في قطاع غزة.

كما يتضح لنا أن الفقرة الثالثة التي تنص عمى " لدم المعرفة الجيدة باستخداـ الحاسكب

كاإلنترنت " جاءت في المرتبة الثانية بمتوسط مرجح بمغ  4,69وأىمية نسبية  ،%85,8وبالتالي تشير
نتيجة إجابة أفراد العينة الكمية عمى ىذه الفقرة بأن المجتمع الفمسطيني لديو المعرفة الجيدة والكافية في
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استخدام الحاسوب واإلنترنت ،حيث كان مستوى المعرفة باستخدام الحاسوب واإلنترنت في كل من

منطقتي الدراسة مرتفع جداً ،حيث كان أفراد عينتي الدراسة موافقين بشدة عمى ىذه العبارة ،ولكن
مستوى المعرفة كان في الضفة الغربية أعمى منو في قطاع غزة ،حيث بمغت األىمية النسبية لمفقرة

الثالثة في قطاع غزة  %84,6في حين بمغت في الضفة الغربية .%87,6

يتضح لنا أيضا أن الفقرة الثانية التي تنص عمى "جكدة خدمة اإلنترنت في فمسطيف جيدة"

جاءت في المرتبة الثالثة من حيث األىمية النسبية التي بمغت  %70,6والمتوسط المرجح الذي بمغ
،3,58وىذه النتيجة تشير بأن مستوى جودة خدمة اإلنترنت في فمسطين عالي من وجية نظر أفراد
عينة الدراسة الكمية ،أما بالنسبة إلجابات أفراد عينة قطاع غزة فكانت أ ارؤىم تشير إلى أن جودة خدمة

اإلنترنت متوسطة المستوى ،حيث أن غالبيتيم كانوا محايدين بالنسبة ليذه الفقرة ،في حين أن أفراد

عينة الضفة الغربية أشاروا الن جودة خدمة اإلنترنت جيدة حيث أن غالبتيم كانوا موافقين عمى ىذه

الفقرة ،حيث بمغت األىمية النسبية لمفقرة الثانية في قطاع غزة  %60,8بينما بمغت في الضفة الغربية
 ،%83وذلك يشير إلى أن جودة خدمة اإلنترنت المقدمة في مجتمع الضفة الغربية أفضل منيا في
مجتمع قطاع غزة.

كما يتضح لنا أن الفقرة الثامنة التي تنص عمى "يمكف امتالؾ بطافة ائتماف إلكتركنية في

فمسطيف" جاءت في المرتبة الرابعة من حيث األىمية النسبية التي بمغت  %73,6والمتوسط المرجح
الذي بمغ  3,50وتشير ىذه القيمة إلى إمكانية امتبلك بطاقة إلكترونية في المجتمع الفمسطيني متاحة

بشكل جيد عمى حد تعبير أفراد العينة الكمية ،حيث أن غالبيتيم كانوا موافقين عمى ىذه الفقرة ،أما
بالنسبة ألفراد عينة قطاع غزة فقد اتضح أن إمكانية الحصول عمى بطاقة ائتمان إلكترونية متاحة

بشكل جيد ،حيث أن نتيجة الفقرة بشكل عام كانت الموافقة عمى ىذه الفقرة ،في حين أن أفراد عينة
الضفة الغربية أوضحوا أن إمكانية الحصول عمى بطاقة ائتمان إلكترونية متاحة بشكل متوسط عمى
حد تعبيرىم من خبلل الحيادية تجاه ىذه الفقرة ،حيث بمغت األىمية النسبية لمفقرة الثامنة في قطاع

غزة  %75,8بينما في الضفة الغربية بمغت .%65,6

كذلك يتضح لنا أن الفقرة الرابعة التي تنص عمى "تكفر المتطمبات التقنية لتطبيؽ التجارة

اإل لكتركنية " جاءت في المرتبة الخامسة من حيث األىمية النسبية التي بمغت  %64,8والمتوسط
المرجح الذي بمغ  ،3,64وتشير ىذه القيمة إلى أن حجم المتاح من المتطمبات التقنية لتطبيق التجارة
اإللكترونية في المجتمع الفمسطيني ،كان متوسط الحجم عمى حد تعبير غالبية أفراد العينة الكمية من
خبلل الحيادية تجاه ىذه الفقرة ،وكذلك الحال بالنسبة لمجتمع قطاع غزة ،ومجتمع الضفة الغربية ،فقد

كان أفراد العينة في كبل المنطقتين محايدين تجاه ىذه الفقرة ،حيث بمغت األىمية النسبية لمفقرة الرابعة

في قطاع غزة  %63,8بينما بمغت في الضفة الغربية .%65,6
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أيضاً يتضح لنا من خبلل الجدول السابق أن الفقرة التاسعة التي تنص عمى "يمكف امتالؾ

عنكاف بريدم خاص يمكنؾ استالـ المشتريات مف خاللو" جاءت في المرتبة السادسة من حيث
األىمية النسبية التي بمغت  ،%60,8والمتوسط المرجح بمغ ،33,9وتشير ىذه القيمة أن إمكانية
امتبلك عنوان بريدي في فمسطين متاحة بشكل متوسط ،حيث أن نتيجة إجابات غالبية أفراد العينة

الكمية كانت ىي الحيادية تجاه ىذه الفقرة ،وكذلك الحال بالنسبة لعينتي الدراسة في قطاع غزة والضفة

الغربية ،وأجاب أفراد عينة قطاع غزة بالموافقة عمى ىذه العبارة ،ويعني ذلك أن امتبلك عنوان بريدي

أمر متاح بشكل جيد ،بينما كان إجابات أفراد عينة الضفة الغربية ىي الحياد تجاه ىذه الفقرة ،ويعني
ذلك أن امتبلك عنوان بريدي أمر متاح بشكل متوسط ،حيث بمغت األىمية النسبية لمفقرة التاسعة في
قطاع غزة  %76,6بينما في الضفة الغربية بمغت .%53

كما يتضح لنا أن الفقرة السابعة التي تنص عمى "ال يكجد صعكبة في التعامؿ مع التجارة

بسبب المغات االجنبية" جاءت في المرتبة السابعة من حيث األىمية النسبية التي بمغت %57,4
والمتوسط المرجح الذي بمغ  6,87وتشير ىذه القيمة أن المغات األجنبية تعتبر تحدياً ،الستخدام

التجارة اإللكترونية ،ولكن مستوى ىذا التحدي كان متوسط ،حيث أن نتيجة إجابات أفراد العينة عمى

ىذه الفقرة كانت حيادية ،ويعني ذلك أن منيم من كان موافق ومنيم كان غير موافق عمى ىذه الفقرة،
كما بمغت األىمية النسبية لمفقرة السابعة في قطاع غزة  ،%58,6بينما في الضفة الغربية %56,6

وتشير ىذه القيم أن عائق المغات األجنبية في استخدام التجارة اإللكترونية أكبر منو في الضفة الغربية
عما ىو في غزة.

أما عن الفقرة الخامسة التي تنص عمى "يمكف اعتماد العقكد اإل لكتركنية في المنازعات

القضائية" فقد جاءت في المرتبة الثامنة من حيث األىمية النسبية التي بمغت قيمتيا  ،%50والمتوسط
المرجح الذي بمغ ،6,55وتشير ىذه القيمة أن رأي أفراد عينة الدراسة الكمية حول ىذه الفقرة كان عدم

الموافقة ،فقد كانت نتيجة إجابات أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ىي عدم الموافقة ،في حين كانت نتيجة
إجابات أفراد عينة قطاع غزة ىي الحياد تجاه ىذه الفقرة ،ويدل ذلك عمى عدم وجود المعرفة الكافية

لدي أفراد العينة في ىذا السياق ،حيث بمغت األىمية النسبية ليذه الفقرة في قطاع غزة  %59بينما في
مجتمع الضفة الغربية كانت نتيجة إجابات أفراد العينة تشير إلى عدم موافقة أفراد العينة عمى ىذه

الفقرة ،وبالتالي ال يمكن اعتماد العقود اإللكترونية في المنازعات القضائية عمى حد تعبيرىم ،حيث
بمغت األىمية النسبية ليذه الفقرة في الضفة الغربية .%44,6

أيضا يتضح لنا أن الفقرة العاشرة التي تنص عمى "كجكد رقابة كاىتماـ مف الحككمة عمى

عمميات التجارة اإل لكتركنية " جاءت في المرتبة التاسعة من حيث األىمية النسبية التي بمغت
 %53,6والمتوسط المرجح الذي بمغ  ،6,50وتشير ىذه أن القيمة نتيجة إجابات جميع أفراد العينة

الكمية كانت بعدم موافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،ما يعني عدم وجود اىتمام حكومي في مجال
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التجارة اإللكترونية ،وعمى صعيد إجابات ىذه الفقرة في مجتمع قطاع غزة فقد كانت نتائج أفراد العينة
في قطاع غزة تشير لحيادىم تجاه ىذه الفقرة ،ربما لعدم توافر معرفة كافية لدييم في ىذا المجال ،حيث

بمغت األىمية النسبية ليذه الفقرة في قطاع غزة  ،%58,6بينما في الضفة الغربية كانت النتائج تشير

إلى أن أفراد العينة غير موافق عمى ىذه الفقرة ،ما يعني غياب الدور الحكومي في مجال التجارة

اإللكترونية حيث بمغت األىمية النسبية ليذه الفقرة في الضفة الغربية .%43,4

أما عن الفقرة السادسة التي تنص عمى "تتكفر قكانيف كتشريعات التجارة اإل لكتركنية تحمي

المتعامميف فييا في فمسطيف" فقد جاءت في المرحمة األخيرة لتحتل المرتبة العاشرة من حيث األىمية
النسبية التي بمغت  %49,6والمتوسط المرجح الذي بمغ  ،6,46وتشير ىذه القيمة أن نتيجة إجابات
جميع أفراد العينة الكمية كانت ىي عدم الموافقة عمى ىذه الفقرة ،ما يعني عدم توفر قوانين وتشريعات

تحمي المتعاممين بالتجارة اإللكترونية في فمسطين ،بينما في قطاع غزة كانت األىمية النسبية ليذه

الفقرة  %56,8وىذا يشير لمموقف الحيادي ألفراد العينة في قطاع غزة تجاه ىذه الفقرة ،ويعزى ذلك
لعدم توفر المعرفة الكافية حول التجارة اإللكترونية لدى أفراد العينة في قطاع غزة ،في حين أن

األىمية النسبية ليذه الفقرة ،في الضفة الغربية بمغت  %43ما يشير لعدم موافقة أفراد العينة في

الضفة الغربية عمى ىذه الفقرة ما يعني أيضاً عدم توفر قوانين وتشريعات تحمي المتعاممين بيذا النوع
من التجارة في فمسطين.

وأخي ارً يوضح لنا الجدول الدرجة الكمية لممحور ،والذي يتضح من خبلليا مستوى التحديات
التي تعيق تطبيق التجارة اإللكترونية في فمسطين ،حيث يشير الجدول إلى أن األىمية النسبية الكمية

لممحور بشكل عام بمغت  %65والمتوسط المرجح بمغ  ،3,65وىذه القيمة تشير بأن مستوى التحديات

التي تواجو التجارة اإللكترونية كان متوسطاً ،وكذلك الحال بالنسبة لكل من المنطقتين في قطاع غزة
والضفة الغربية كان المستوى العام لدرجة التحديات متوسطاً بأىمية نسبية  %66,6و ،%63,8عمى

الترتيب.

وىنا نذكر أنو تم التوصل إلى عدة نتائج من خبلل التحميل النظري ،كان أىميا :أن التحديات

التي تواجو التجارة اإللكترونية في فمسطين ،ىي عدم توفر القوانين المناسبة ،والبنية التحتية المتطورة،
وىذا ما يتوافق مع التحميل اإلحصائي ،حيث كانت أكبر التحديات التي تواجو التجارة اإللكترونية من

وجية نظر العينة ،ىو عدم توفر القوانين والتشريعات التي تحمي المتعاممين بالتجارة اإللكترونية ،وعدم

وجود رقابة من الحكومة عمى عمميات التجارة اإللكترونية ،وعدم توفر وسائل دفع إلكترونية بسيولة،

وىذا يتوافق مع دراسة رشيد عبلم ،خاصة بما يتعمق بعدم توفر القوانين والتشريعات الخاصة بالتجارة،
وأيضا تتوافق النتائج مع نتائج دراسة أبازيد ،والخاصة بالتحديات التي تواجو التجارة اإللكترونية في

الدول العربية ،والتي تتمثل بعدم توفر قوانين وتشريعات خاصة بالتجارة اإللكترونية في بعض الدول

العربية.
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والشكل البياني رقم ( )00-5عبارة عن رسم األعمدة البسيطة لفقرات المحور العشرة حيث

يوضح ترتيب ىذه الفقرات من حيث األىمية النسبية األعمى فاألقل ،فيمثل ارتفاع العمود األىمية
النسبية لمفقرة ،وعمى المحور االفقي تم ترتيب ىذه الفقرات حسب األىمية النسبية من األكبر لؤلصغر.
شكل رقم ()3-5

شكل يوضح ترتيب فقرات محور تحديات التجارة اإللكترونية في فمسطين حسب األىمية النسبية

ترتيب فقرات محور التحديات حسب الهمية النسبية
88.80% 85.80%
64.80% 61.80%
57.40%

51%

50.20% 49.20%

71.60% 70.20%

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

الفقرة
السادسة

الفقرة
العاشرة

الفقرة
الخامسة

الفقرة
السابعة

الفقرة
التاسعة

الفقرة
الرابعة

الفقرة
الثانٌة

الفقرة
الثامنة

الفقرة
الثالثة

الفقرة
االولى

ثالثان :المحكر الثالث( :مخاطر استخداـ التجارة اإل لكتركنية في فمسطيف)
جدول رقم ()06-5

جدول نتائج تحميل محور مخاطر التجارة اإللكترونية
المتوسط المرجح

األهمية النسبية

غزة

ضفة

فلسطين

غزة

ضفة

فلسطين

غزة

األولى 3,63
3,54
الثانٌة
3,54
الثالثة
الرابعة 3,72
الخامسة 3,23
السادسة 3,92
السابعة 4,12
الدرجة
 %6208 %6208 %6207 3,69 3,69 3,68ضعٌفة
الكلٌة

ضفة

3,72
3,29
3,55
3,73
3,43
3,44
3,99

3,71
3,74
3,55
3,72
3,34
3,69
4,14

%6105
%5807
%5807
%6303
%5305
%6803
%7205

 %6301 %6405ضعٌفة متوسطة
 %6307 %6608ضعٌفة متوسطة
 %5808 %5808ضعٌفة ضعٌفة
 %6303 %6305متوسطة متوسطة
 %5507 %5705ضعٌفة ضعٌفة
 %6208 %5707متوسطة ضعٌفة
 %7107 %6408متوسطة متوسطة
ضعٌفة
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النتيجة

ضعٌفة
متوسطة
ضعٌفة
متوسطة
ضعٌفة
ضعٌفة
متوسطة
ضعٌفة

يتضح لنا من خبلل الجدول السابق أن الفقرة السابعة والتي تنص عمى "لديؾ استعداد

الستخداـ أساليب التجارة اإل لكتركنية " احتمت المرتبة األولى بمتوسط حسابي  33,3وأىمية نسبية
 ،%63,6وبالتالي تشير نتيجة إجابة أفراد عينة الدراسة عمى ىذه الفقرة أن مستوى استعداد المجتمع

الفمسطيني الستخدام التجارة اإللكترونية كان متوسط ،حيث كانت قيمة المتوسط ليذه الفقرة تقترب جداً
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من قيمة التوسط التام ( )3وىذا يشير أن بعض أفراد العينة مستعدين الستخدام اساليب التجارة

اإللكترونية والبعض االخر غير مستعد ،بينما كان مستوى استعداد أفراد قطاع غزة متوسط بأىمية
نسبية بمغت  %60,4وكذلك الحال بالنسبة ألفراد الضفة الغربية بأىمية نسبية .%59,8

يتضح لنا أيضا ان الفقرة الثانية التي تنص عمى "الثقة بمكاقع التجارة اإل لكتركنية العربية

أكثر مف االجنبية" جاءت في المرتبة الثانية من حيث األىمية النسبية التي بمغت  %56,6والمتوسط
المرجح الذي بمغ  6,63وىذه النتيجة تشير أن مستوى الثقة لدى أفراد المجتمع الفمسطيني بالمواقع
العربية عمى حساب المواقع االجنبية كان متوسط ويميل لمضعف ،ما يعني أن الخطر المتوقع من

خبلل استخدام المواقع العربية نفسو أو يزيد عن المتوقع من خبلل المواقع االجنبية ،وكذلك الحال
بالنسبة إلجابات أفراد الضفة الغربية كان ىناك مستوى ثقة متوسط يميل لمضعف بأىمية نسبية بمغت

 %55,8بينما في قطاع غزة كان مستوى الثقة بالمواقع العربية ضعيف بأىمية نسبية بمغت .%48,6

كما يتضح لنا أن الفقرة الرابعة التي تنص عمى "الثقة باستالـ مشترياتي التي اشترييا مف

المكاقع اإل لكتركنية كخاصة التي تـ شرائيا مف أسكاؽ دكلية كليس محاية" جاءت في المرتبة الثالثة
من حيث األىمية النسبية التي بمغت  %56,6والمتوسط المرجح الذي بمغ  ،6,60وتشير ىذه القيمة

بأن مستوى الثقة باستبلم المشتريات كان متوسط ويميل لمضعف عند أفراد المجتمع الفمسطيني وذلك

ألن قيمة المتوسط أقل من  ،3وكذلك بالنسبة لكل من أفراد عينة قطاع غزة وعينة الضفة الغربية كان
مستوى الثقة باستبلم المشتريات التي يتم شرائيا إلكترونيا مستوى متوسط يميل لمضعف ،حيث بمغت

األىمية النسبية لمفقرة الرابعة في قطاع غزة  %56,6بينما في الضفة الغربية بمغت .%56,4

كذلك يتضح أن الفقرة األولى التي تنص عمى "الثقة بالمعامالت التجارية اإل لكتركنية "

جاءت في المرتبة الرابعة من حيث األىمية النسبية التي بمغت  %56والمتوسط المرجح الذي بمغ

 ،6,63وتشير ىذه القيمة أن مستوى ثقة أفراد المجتمع الفمسطيني بالمعامبلت التجارية اإللكترونية
ضعيفة ،وكذلك الحال بالنسبة لمجتمع قطاع غزة فقد كانت األىمية النسبية ليذه الفقرة  %53,4بينما
في مجتمع الضفة الغربية كانت درجة الثقة متوسطة وتميل لمضعف وذلك ألن قيمة المتوسط كانت

أقل من  3حيث بمغت األىمية النسبية ليذه الفقرة في الضفة الغربية .%53,4

كما يتضح لنا أن الفقرة السادسة التي تنص عمى "لديؾ الثقة باستخداـ بطاقة االئتماف في

عممية الشراء" جاءت في المرتبة الخامسة بمتوسط مرجح بمغ  6,59وأىمية نسبية  ،%50,8وبالتالي
تشير نتيجة إجابة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة بأن ىناك ثقة ضعيفة عند أفراد المجتمع الفمسطيني في

استخدام بطاقات االئتمان في عممية الشراء اإللكتروني ،حيث كان مستوى الثقة لدي أفراد قطاع غزة
متوسط يميل لمضعف بأىمية نسبية  %58,6بينما في الضفة الغربية كان ىناك مستوى ثقة ضعيف

بأىمية نسبية .%46,6
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كما يتضح لنا أن الفقرة الثالثة التي تنص عمى " الثقة بحماية بياناتي الشخصية كعدـ

سرقتيا كاستخداميا مف قبؿ االخريف" جاءت في المرتبة السادسة بمتوسط مرجح بمغ  6,44وأىمية
نسبية  ،%48,8وبالتالي تشير نتيجة إجابة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة بأن ىناك ثقة ضعيفة عند

أفراد المجتمع الفمسطيني في حماية بياناتيم الشخصية وعدم استخداميا من قبل االخرين ،وكذلك
الحال بالنسبة ألفراد عينة قطاع غزة وأفراد عينة الضفة الغربية فقد كان لدييم مستوى ثقة ضعيف في

حماية بياناتيم الشخصية ،وظير خبلل من القيمة المنخفضة لؤلىمية النسبية ليذه الفقرة حيث بمغت

األىمية النسبية  %48,6و %48,8عمى الترتيب.

أيضاً يتضح لنا من خبلل الجدول السابق ان الفقرة الخامسة التي تنص عمى "الثقة بعدـ

التعرض لمنصب كاالحتياؿ أثناء ممارسة التجارة اإل لكتركنية " جاءت في المرتبة السابعة من حيث
األىمية النسبية التي بمغت  %44,6والمتوسط المرجح الذي بمغ  ،6,63وتشير ىذه القيمة أن مستوى

الثقة عند أفراد المجتمع الفمسطيني بعدم التعرض لمنصب واالحتيال كان ضعيف ،وكذلك الحال
بالنسبة لعينتي الدراسة في قطاع غزة والضفة الغربية كانت الثقة لدييم ضعيفة حيث بمغت األىمية

النسبة لمفقرة الخامسة في قطاع غزة  %46,4بينما في الضفة الغربية بمغت .%46,4

وأخي ارً يوضح لنا الجدول الدرجة الكمية لممحور والذي يتضح من خبلليا مستوى الثقة العام
ودرجة التعرض لمخطر عند أفراد المجتمع الفمسطيني في استخدام التجارة اإللكترونية ،حيث يشير

الجدول أن األىمية النسبية الكمية لممحور بشكل عام بمغت  %50,8والمتوسط المرجح بمغ ،6,59
وىذه القيمة تشير بأن مستوى الثقة ضعيف وحجم الخطر كبير عند أفراد المجتمع الفمسطيني وكذلك
الحال بالنسبة لكل من المنطقتين عمى حدا في قطاع غزة والضفة الغربية ،كان المستوى العام الثقة

بالتجارة اإللكترونية ضعيف بأىمية نسبية  %50,6و %50,8عمى الترتيب.

يتضح لنا من خبلل تحميل ىذا المحور أن الثقة ضعيفة وحجم الخطر كبير جراء التعامل مع

التجارة اإللكترونية ،عند أفراد العينة ،وىذا يتفق مع نتائج الفرضية الرابعة والتي تنص عمى أن ثقة
المجتمع الفمسطيني بالتجارة اإللكترونية ضعيفة ،وىذا يمكن إرجاعو إلى أسباب ىو عدم توفر القوانين
التي تحمي المتعاممين بيا ،وعدم توفر وسائل األمن والحماية الحديثة لممعمومات ،وحداثة التجارة

اإللكترونية في المجتمع الفمسطيني ،وىذا يتفق مع دراسة عمى شاىين وخاصة في عدم توفر أنظمة
رقابة فاعمة عمى المعمومات ،في الخدمات المصرفية اإللكترونية ،وكذلك دراسة رشدي وادي الذي

توصل إلى أنو يوجد ضعف في األمن في الخدمات المصرفية اإللكترونية والتجارة اإللكترونية.

والشكل البياني رقم ( )06-5عبارة عن رسم االعمدة البسيطة لفقرات المحور السبعة حيث

يوضح ترتيب ىذه الفقرات من حيث األىمية النسبية االعمى فاألقل ،فيمثل ارتفاع العمود األىمية

النسبية لمفقرة وعمى المحور االفقي تم ترتيب ىذه الفقرات حسب األىمية النسبية من االكبر ثم االقل.
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شكل رقم ()4-5

شكل يوضح ترتيب فقرات محور مخاطر ممارسة التجارة اإللكترونية حسب األىمية النسبية

تريب فقرات محور المخاطر حسب الهمية النسبية
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رابعان :المحكر الرابع( :تأثير التجارة اإل لكتركنية عمى االقتصاد الفمسطيني)
جدول رقم ()07-5

جدول نتائج تحميل محور تأثير التجارة اإللكترونية عمى االقتصاد الفمسطيني
المتوسط المرجح

األهمية النسبية

غزة

ضفة

فلسطين

غزة

ضفة

فلسطين

غزة

ضفة

فلسطين

الفقرة

النتيجة

األولى

401,

4023

4014

%7205

%7305

%7208

متوسط

متوسط

متوسط

الثانٌة

4024

3045

4014

%7307

%6808

%7107

متوسط

متوسط

متوسط

الثالثة

4034

4048

4045

%7608

%7,07

%7708

متوسط

متوسط

متوسط

الرابعة

42،3

3058

3078

%6803

%5407

%6407

متوسط ضعٌف

متوسط

الخامسة

4032

4065

4044

%7503

%,108

%7,08

متوسط

جٌد

متوسط

السادسة

4076

4074

407,

%,401

%,408

%,405

جٌد

جٌد

جٌد

السابعة

4064

4084

40,6

%,208

%,,08

%,601

جٌد

جٌد

جٌد

الدرجة
الكلٌة

4037

4034

4038

%7603

%7608

%7607

متوسط

متوسط

متوسط

يتضح لنا من خبلل الجدول أن الفقرة السابعة والتي تنص عمى "التجارة اإل لكتركنية تكفر ميزة

تنافسية لمشركات" احتمت المرتبة األولى بمتوسط حسابي  3,75واىمية نسبية  ،%75وبالتالي تشير
نتيجة إجابة أفراد عينة الدراسة عمى ىذه الفقرة إلى أن التجارة اإللكترونية توفر ميزة تنافسية لمشركات

بشكل جيد عمى حد تعبيرىم ،وكذلك الحال ألفراد عينة الدراسة في قطاع غزة والضفة الغربية ،فقد
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كانت إجابتيم تشير إلى أن التجارة اإللكترونية توفر ميزة تنافسية لمشركات ،حيث بمغت األىمية

النسبية ليذه الفقرة في قطاع غزة  ،%70,8وبمغت في الضفة الغربية فقد بمغت .%77,8

يتضح لنا أيضا أن الفقرة السادسة التي تنص عمى "التجارة اإل لكتركنية تعمؿ عمى تكسيع

نطاؽ السكؽ كتسيؿ الكصكؿ لألسكاؽ العالمية" جاءت في المرتبة الثانية من حيث األىمية النسبية
التي بمغت  %73,4والمتوسط المرجح الذي بمغ ،3,67وىذه النتيجة تشير إلى أن التجارة اإللكترونية

تعمل عمى توسيع نطاق السوق ،وتسيل الوصول لؤلسواق العالمية بشكل جيد ،من وجية نظر أفراد
عينة الدراسة في المجتمع الفمسطيني ،وكذلك الحال ألفراد عينة الدراسة في قطاع غزة والضفة الغربية،

فقد كانت إجاباتيم تشير إلى أن التجارة اإللكترونية تعمل عمى توسيع نطاق السوق بشكل جيد حيث
بمغت األىمية النسبية ليذه الفقرة في قطاع غزة  %73بينما بمغت في الضفة الغربية .%73,8

كما يتضح لنا أن الفقرة الخامسة التي تنص عمى "التجارة اإل لكتركنية كسيمة ميمة لجذب

المشتريف كزيادة المبيعات" جاءت في المرتبة الثالثة من حيث األىمية النسبية التي بمغت %67,8
والمتوسط المرجح الذي بمغ  ،3,39وتشير ىذه القيمة بأن التجارة اإللكترونية وسيمة ميمة لجذب

المشترين ،ولزيادة المبيعات في المجتمع الفمسطيني بشكل متوسط من وجية نظر أفراد عينة الدراسة،
وكذلك بالنسبة ألفراد عينة قطاع غزة ،فقد كانت نتائج إجاباتيم تشير لوجية نظر متوسطة لمتجارة

اإللكترونية في كونيا وسيمة لجذب المشترين وزيادة المبيعات ،حيث بمغت األىمية النسبية ليذه الفقرة

دور
في قطاع غزة  ،%64,6بينما أفراد عينة الضفة الغربية كانت نتائج إجابتيم تشير إلى أن ىناك اً

جيداً لمتجارة اإللكترونية في جذب المشترين وزيادة المبيعات ،حيث بمغت األىمية النسبية ليذه الفقرة

في الضفة الغربية .%73,8

كذلك يتضح لنا أن الفقرة الثالثة التي تنص عمى "التجارة اإل لكتركنية تقمؿ مف التكاليؼ

التجارية لمشركات" جاءت في المرتبة الرابعة من حيث األىمية النسبية التي بمغت  %66,8والمتوسط
المرجح الذي بمغ  ،3,34وتشير ىذه القيمة أن نتيجة إجابات أفراد العينة الدراسة في المجتمع
دور في تقميل
الفمسطيني كانت الموافقة عمى ىذه الفقرة بشكل متوسط ،ما يعني أن لمتجارة اإللكترونية ٌ
التكاليف التجارية بشكل متوسط ،وكذلك الحال بالنسبة لمجتمع قطاع غزة ،فقد كانت األىمية النسبية

ليذه الفقرة  ،%65,8بينما في مجتمع الضفة الغربية بمغت األىمية النسبية ليذه الفقرة .%67,6

كما يتضح لنا أن الفقرة األولى التي تنص عمى "التجارة اإل لكتركنية تساعد عمى النمك

االقتصادم" جاءت في المرتبة الخامسة بمتوسط مرجح بمغ  3,39وأىمية نسبية  ،%60,8وبالتالي
تشير إجابة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة إلى أن التجارة اإللكترونية تساعد عمى النمو االقتصادي بشكل

متوسط ،وذلك من وجية نظر أفراد عينة الدراسة في المجتمع الفمسطيني ،وكذلك الحال بالنسبة
لمجتمع قطاع غزة فقد كانت األىمية النسبية ليذه الفقرة  ،%60,4بينما في مجتمع الضفة الغربية

بمغت األىمية النسبية ليذه الفقرة .%66,4
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كما يتضح لنا أن الفقرة الثانية التي تنص عمى "التجارة اإل لكتركنية تدعـ المشاريع الصغيرة

كالمتكسطة مف خالؿ الكصكؿ لألسكاؽ العالمية" جاءت في المرتبة السادسة بمتوسط مرجح بمغ
 3,33وأىمية نسبية  ،%63,6وبالتالي تشير نتيجة إجابة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة بأن التجارة

اإللكترونية تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل متوسط ،وذلك من وجية نظر أفراد عينة الدراسة
في المجتمع الفمسطيني ،وكذلك الحال بالنسبة لمجتمع قطاع غزة ،فقد كانت األىمية النسبية ليذه

الفقرة  ،%66,6بينما في مجتمع الضفة الغربية ،بمغت األىمية النسبية ليذه الفقرة .%58,8

أيضاً يتضح لنا من خبلل الجدول السابق أن الفقرة الرابعة التي تنص عمى "التجارة

اإل لكتركنية تعمؿ عمى تكفير فرص عمؿ جديدة" جاءت في المرتبة السابعة من حيث األىمية النسبية
التي بمغت  ،%53,6والمتوسط المرجح الذي بمغ  ،6,68وتشير ىذه القيمة من وجية نظر أفراد العينة
تجاه ىذه الفقرة إلى أن التجارة اإللكترونية توفر فرص عمل جديدة بشكل متوسط ،ولكنو يميل

لمضعف ،حيث أن قيمة المتوسط الحسابي كانت أقل من  ،3وكذلك بالنسبة إلجابات أفراد عينة
الدراسة في قطاع غزة ،حيث بمغت األىمية النسبية ليذه الفقرة في قطاع غزة  ،%58,6بينما في

الضفة الغربية كانت النتائج تشير بأن التجارة اإللكترونية توفر فرص عمل جديدة بشكل ضعيف حيث

بمغت األىمية النسبية ليذه الفقرة في الضفة الغربية .%49,6

وأخي ارً يوضح لنا الجدول الدرجة الكمية لممحور والذي يتضح من خبلليا المستوى العام لتأثير

التجارة اإللكترونية عمى االقتصاد الفمسطيني من وجية نظر أفراد عينة الدراسة في المجتمع
الفمسطيني ،حيث يشير الجدول أن األىمية النسبية الكمية لممحور بشكل عام بمغت ،%65,6والمتوسط
المرجح بمغ  ،3,68وىذه القيمة تشير إلى أن لمتجارة اإللكترونية تأثير متوسط عمى االقتصاد

الفمسطيني ،وذلك من وجية نظر أفراد عينة الدراسة الكمية ،وكذلك الحال بالنسبة لكل من المنطقتين
قطاع غزة والضفة الغربية ،وكانت النتائج تشير لمتأثير المتوسط من وجية نظر أفراد عينتي الدراسة
بأىمية نسبية  %65,6و %65,8عمى الترتيب.

يتضح أن التجارة اإللكترونية ليا تأثير عمى االقتصاد الفمسطيني ،من وجية نظر أفراد العينة،

وخاصة في ما يتعمق بإعطاء الشركات الميزة التنافسية ،وىذا يتوافق مع ما تم التوصل إليو خبلل

اإلطار النظري ،خاصة أن لمتجارة اإللكترونية تأثير عمى كل قطاعات االقتصاد ،فيي تعمل عمى
توسيع نطاق السوق ،وىذا أيضاً يتوافق مع دراسة النعسان وخاصة في الميزة التنافسية ،وكذلك دراسة

العبدلي وخاصة في تأثير التجارة اإللكترونية عمى المستيمكين والشركات واالقتصاد ككل ،واتفقت

النتائج مع دراسة التقي في تأثير التجارة اإللكترونية عمى االقتصاد ،وتوسيع نطاق السوق.

والشكل البياني رقم ( )03-5عبارة عن رسم األعمدة البسيطة لفقرات المحور السبعة حيث يوضح

ترتيب ىذه الفقرات من حيث األىمية النسبية األعمى فاألدنى ،فيمثل ارتفاع العمود األىمية النسبية

لمفقرة ،وعمى المحور االفقي ،تم ترتيب ىذه الفقرات حسب األىمية النسبية من األكبر لؤلصغر.
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شكل رقم ()5-5

شكل يوضح ترتيب فقرات محور تأثير التجارة اإللكترونية عمى االقتصاد حسب األىمية النسبية
ترٌب فقرات محور التاثٌر على االقتصاد حسب االهمٌة النسبٌة
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 8-5اختبار كمناقشة الفرضيات:

أكالن :الفرضية األكلى:

تنص الفرضية عمى أنو "يوجد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى بين مستوى

استعداد المجتمع الفمسطيني لممارسة التجارة اإللكترونية ،وبين مستوى المعرفة العام بالتجارة

اإللكترونية " والختبار صحة ىذه الفرضية قام الباحث باستخدام معامل ارتباط سبيرمان لمرتب ،الذي
يستخدم لقياس العبلقة بين متغيرين ،وىنا لدينا متغير مستوى المعرفة والمعبر عنو بالدرجة الكمية

لفقرات المحور األول والمتغير الثاني ،والمتمثل في الفقرة األخيرة من المحور الثالث ،وىو متغير
استعداد المجتمع الفمسطيني لممارسة التجارة اإللكترونية ،وبعد ىذا االختبار توصل الباحث لمنتائج

الموضحة بالجدول ()08-5التالي:
 الفركض اإلحصائية:

الفرض العدـ :ال يوجد عبلقة بين استعداد أفراد المجتمع الفمسطيني لممارسة التجارة اإللكترونية
ومستوى معرفتيم بالتجارة اإللكترونية.
الفرض البديؿ :يوجد عبلقة بين استعداد أفراد المجتمع الفمسطيني لممارسة التجارة اإللكترونية ومستوى
معرفتيم بالتجارة اإللكترونية.
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جدول رقم ()08-5

اختبار معامل ارتباط سبيرمان لمفرضية األولى
مستكل االستعداد الستخداـ
أساليب التجارة اإل لكتركنية

3,080

معامل ارتباط سبيرمان

3,330

مستوى الدالة Sig.

333

العينة

مستوى

المعرفة

حيث يبلحظ من خبلل الجدول السابق أن قيمة معامل االرتباط بمغت  ،3,080وكانت ىذه

القيمة داللة إحصائية عند مستوى داللة  ،3,30لذا يمكن لمباحث أن يستنتج من ذلك وجود عبلقة
طردية بين مستوى المعرفة بالتجارة اإللكترونية واالستعداد لممارسة ىذا النوع من التجارة.

ثانيان :الفرضية الثانية:

تنص الفرضية عمى أنو " يوجد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية ،بين مستوى استعداد المجتمع

الفمسطيني لممارسة التجارة اإللكترونية ،وبين مستوى الثقة بعدم التعرض لمخاطر التجارة اإللكترونية
" والختبار صحة ىذه الفرضية قام الباحث باستخدام معامل ارتباط سبيرمان ،الذي يستخدم لقياس
العبلقة بين متغيرين رتبيين ،وىنا لدينا متغير مستوى الثقة العام والمعبر عنو بالدرجة الكمية لفقرات

المحور الثالث ،باستثناء الفقرة السابعة والتي تمثل المتغير الثاني وىو متغير استعداد المجتمع

الفمسطيني لممارسة التجارة اإللكترونية ،وبعد تطبيق ىذا االختبار توصل الباحث لمنتائج الموضحة

بالجدول( )09_5التالي:

 الفركض اإلحصائية:

الفرض العدـ :ال يوجد عبلقة بين استعداد افراد المجتمع الفمسطيني لممارسة التجارة اإللكترونية،
ومستوى ثقتيم بالتجارة االلكترونية
الفرض البديؿ :يوجد عبلقة بين استعداد افراد المجتمع الفمسطيني لممارسة التجارة اإللكترونية،
ومستوى ثقتيم بالتجارة االلكترونية .
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جدول رقم ()09-5

جدول اختبار معامل ارتباط سبيرمان لمفرضية الثانية
مستوى االستعداد الستخدام
أساليب التجارة اإللكترونية
,680

معامل ارتباط سبيرمان

3,333

مستوى الدالة Sig.

333

العينة

مستوى
الثقة

يبلحظ من خبلل الجدول السابق أن قيمة معامل االرتباط بمغت  ،3,680وكانت دالة

إحصائية عند مستوى داللة  ،3,30وبذلك يستنتج الباحث أن ىناك عبلقة طردية بين االستعداد

الستخدام أساليب التجارة اإللكترونية وبين مستوى الثقة بالتجارة اإللكترونية فكمما زاد مستوى الثقة بعدم

التعرض لمخاطر التجارة اإللكترونية زاد استعداد أفراد المجتمع الفمسطيني لمتعامل مع التجارة

اإللكترونية.

ثالثان :الفرضية الثالثة:

تنص الفرضية عمى أنو " توجد تحديات متوسطة المستوى تعيق تطبيق التجارة اإللكترونية

في المجتمع الفمسطيني " ،والختبار صحة ىذه الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار االشارة (Sign-
 ،)testوالذي يستخدم الختبار مساواة وسيط مجتمع لقيمة معينة ،،وىنا يختبر الباحث مساواة وسيط
حجم التحديات التي تواجو التجارة اإللكترونية في المجتمع الفمسطيني لمقيمة  ،3عمى اعتبار أنيا تمثل

وبناء عمى ذلك ،وبعد تطبيق االختبار توصل الباحث
الدرجة المتوسطة إلجابات أفراد عينة الدراسة،
ً
لمنتائج الموضحة في جدول ( )63_5التالي:



الفركض اإلحصائية:

الفرض العدـ :وسيط مستوى تحديات التجارة االلكترونية ال يختمف جوىرياً عن المتوسط التام.
الفرض البديؿ :وسيط مستوى تحديات التجارة االلكترونية ال يختمف جوىرياً عن المتوسط التام.
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جدول رقم()63_5

جدول اختبار الفرضية الثالثة
عدد اإلشارات
الموجبة

عدد اإلشارات
السالبة

عدد األصفار
"الحياد"

المجموع
N

الوسيط

قيمة Z

مستوى الدللة
Sig

234

22

24

330

3,30

2,55

0,000

يتضح لنا أن نتائج اختبار( )Sign-testالموضحة بالجدول السابق ،كانت قيمة الوسيط كانت
 ،3,33أكبر من القيمة  ،3التي تم إجراء االختبار عندىا ،حيث كانت نتيجة االختبار معنوية عند

مستوى داللة  ،3,35فقد بمغت قيمة مستوى الداللة المحسوبة  3,333وىي أقل من القيمة  ،3,35وأن
مقدار االختبلف ،أو الفرق بين الوسيط المحسوب من بيانات العينة ،والوسيط التام ،كان يساوي
 ،3,33وىذا يدل عمى أن ىناك موافقة من أفراد عينة الدراسة عمى فقرات محور التحديات تزيد عن

الدرجة المتوسطة ،وىذا يدل عمى أن مستوى التحديات التي تواجو التجارة االلكترونية في فمسطين يقل
عن المستوى المتوسط التام بمعنى آخر أن ىناك تحديات متوسطة المستوى تواجو التجارة االلكترونية

ولكنيا اضعف من المستوى المتوسط التام.

وىنا يمكن القول أن ىذه النتيجة تتوافق مع التحميل النظري ،وتؤكد وجود تحديات تواجو

التجارة اإللكترونية في فمسطين ،لكن النتيجة جاءت أن التحديات التي تواجو التجارة اإللكترونية
متوسطة ،لذلك يمكن القول أنو يمكن التغمب عمى ىذه التحديات في المستقبل ،إذا تم توجيو االىتمام
من الحكومة والقطاع الخاص نحو التجارة اإللكترونية.
رابعان :الفرضية الرابعة:
تنص الفرضية عمى أنو " ثقة أفراد المجتمع الفمسطيني بعدم التعرض لمخاطر التجارة
اإللكترونية ضعيفة " ،والختبار صحة ىذه الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار االشارة (Sign-

 ،)testوالذي يستخدم الختبار مساواة وسيط مجتمع لقيمة معينة ،وىنا يختبر الباحث مساواة وسيط
(متوسط) ثقة أفراد المجتمع الفمسطيني بالتجارة االلكترونية عن المستوى المتوسط التام ،والذي يعبر

وبناء عمى ذلك وبعد تطبيق االختبار توصل الباحث لمنتائج الموضحة في الجدول
عنو بالقيمة ،3
ً
التالي(:)60_5



الفركض االحصائية:

الفرض العدـ  :متوسط (وسيط) ثقة أفراد المجتمع الفمسطيني بالتجارة االلكترونية ال يختمف

جوىرياً عن المتوسط التام
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الفرض البديؿ :متوسط (وسيط) ثقة أفراد المجتمع الفمسطيني بالتجارة االلكترونية يختمف
جوىرياً عن المتوسط التام

جدول رقم()60_5

جدول اختبار الفرضية الرابعة
عدد اإلشارات عدد اإلشارات
السالبة
الموجبة
63

242

عدد األصفار
"الحياد"

المجموع
N

الوسيط

قيمة Z

مستوى الدللة
Sig

15

330

2,52

11,23-

0,000

يتضح لنا من خبلل الجدول السابق الذي يحتوي عمى نتائج اختبار ( ،)sign-testأن متوسط

(وسيط) العينة المحسوب قد بمغ  ،6,57وأن نتيجة االختبار كانت معنوية عند مستوى معنوية3,30
حيث بمغت قيمة الداللة المحسوبة  ،3,333وبالتالي نستنتج أن مستوى الثقة بالتجارة االلكترونية

يختمف اختبلفاً جوىرياً عن المستوى المتوسط التام عند مستوى داللة  ،3,30حيث أن قيمة االختبار
كانت سالبة فذلك يعني أن متوسط ثقة المجتمع بالتجارة االلكترونية يقل عن المتوسط التام بمقدار

 3,40تقريباً ،وبالتالي ىناك ثقة ضعيفة ذات داللة احصائية في التجارة االلكترونية لدى أفراد

المجتمع الفمسطيني .وىذا يؤكد حقيقة أنو لو زادت المعرفة بالشيء بدون الثقة بو ،فإن المعرفة ال
تكفي لوحدىا لبناء عبلقة مع ىذا الشيء ،وىذا ينطبق تماماً عمى التجارة اإللكترونية ،فالخوف من

التعامل معيا ،بسبب حداثتيا عمى المجتمع الفمسطيني.
خامسان :الفرضية الخامسة:

تنص الفرضية عمى أنو " لمتجارة اإللكترونية تأثير إيجابي عمى االقتصاد الفمسطيني ،عند

مستوى د اللة إحصائية " ،والختبار صحة ىذه الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار االشارة (Sign-
 ،)testوالذي يستخدم الختبار مساواة وسيط مجتمع لقيمة معينة ،وىنا يختبر الباحث مساواة متوسط
(وسيط) مستوى تأثير التجارة االلكترونية عمى االقتصاد الفمسطيني من وجية نظر أفراد المجتمع

وبناء عمى ذلك وبعد تطبيق
الفمسطيني لقيمة المتوسط (الوسيط) التام والتي يعبر عنيا بالقيمة ،3
ً
االختبار الموضحة في الجدول( )66_5التالي:
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 الفركض االحصائية:
الفرض العدـ :متوسط (وسيط) تأثير التجارة االلكترونية عمى االقتصاد الفمسطيني ال يختمف
جوىرياً عن المتوسط التام.

الفرض البديؿ :متوسط (وسيط) تأثير التجارة االلكترونية عمى االقتصاد الفمسطيني يختمف
جوىرياً عن المتوسط التام.

جدول رقم ()66-5
جدول اختبار الفرضية الخامسة
عدد اإلشارات عدد اإلشارات
السالبة
الموجبة
202

56

عدد األصفار
"الحياد"

المجموع
N

الوسيط

قيمة Z

مستوى الدللة
Sig

26

330

3,25

4,23

0,000

يتضح لنا من خبلل الجدول السابق أن قيمة الوسيط (الوسط) المحسوب بمغت  ،3,69وىي

أكبر من الوسيط (الوسط) التام ،وكانت نتيجة االختبار معنوية عند مستوى داللة  ،3,30وبالتالي
نستنتج :أن ىناك اختبلف جوىري لمتوسط (الوسيط) إجابات أفراد الدراسة عمى فقرات محور التأثير

االقتصادي عن قيمة المتوسط التام والمعبر عنيا بالقيمة  ،3وألن قيمة الوسيط المحسوب أكبر من
قيمة المتوسط التام ( ،)3والفرق بينيم كان فرق معنوياً نستنتج :أن ىذا الفرق كان إيجابياً ،بمعنى

أن متوسط تأثير التجارة االلكترونية عمى االقتصاد الفمسطيني يزيد عن المتوسط التام بمقدار 3,69

وذلك من وجية نظر أفراد عينة الدراسة .وىذا يتوافق مع النتائج التي توصل إليا الباحث من خبلل
الحميل النظري ،بأن لمتجارة اإللكترونية تأثير عمى االقتصاد.
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النتائج والتوصيات
أكالن :النتائج.

ثانيان :التكصيات.

ثالثان :الدراسات المقترحة.
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أكالن :النتائج:

تم التوصل في ىذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،والتي يمكن تقسيميا إلى فئتين :األولى

مستنبطة من تحميل اإلطار النظري ،والثانية :مستخرجة من الدراسة الميدانية ،والنتائج كانت كالتالي:

 :1_1النتائج المستمدة مف تحميؿ اإلطار النظرم ،الخاص بالتجارة اإل لكتركنية في فمسطيف:

 .0السبب الرئيسي وراء ظيور وتطور وانتشار التجارة اإللكترونية ،ىي ثورة االتصاالت
والمعمومات.

 .6تتميز التجارة اإللكترونية بالعديد من الخصائص ،التي جعمتيا تنتشر في العالم ،وتحقق
العديد من الفوائد ،باإلضافة أن ليا بعض العيوب التي يمكن التغمب عمييا.

 .3لمتجارة اإللكترونية تأثير عمى المستيمكين والشركات ،وجميع قطاعات االقتصاد ،فيي تخفض
التكاليف عمى الشركات ،وتوسع نطاق السوق ،وتعمل عمى نمو الشركات الصغيرة ،وتوفر

فرص عمل جديدة.

كبير في حجميا العالمي ،وخاصة في الدول المتقدمة،
تطور
 .4شيدت التجارة اإللكترونية
اً
اً
فأمريكا أكبر الدول من حيث حجم التجارة اإللكترونية ،ويمييا دول االتحاد األوروبي وباقي دول

العالم.

 .5شيدت التجارة اإللكترونية تطور في الوطن العربي لكنيا أقل من مستوياتيا في الدول العالم
المتقدم ،وتعتبر اإلمارات األولى عربياً في ىذا المجال.

 .6شيد قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في فمسطين ،تطور ممحوظاً في السنوات
األخيرة ،وخاصة في أعداد مستخدمي الياتف الجوال والثابت ،وأعداد مستخدمي اإلنترنت.

 .7إن مستوى التجارة اإللكترونية في فمسطين ضعيف ،ولكن يوجد بعض المبادرات الشخصية،
وبعض الشركات الصغيرة في ىذا المجال ،وأغمب المواقع تستخدم لئلعبلنات فقط.

 .8يوجد بعض المؤشرات التي تدل أن لمتجارة مستقبل في فمسطين ،وىذه المؤشرات مثل زيادة
استخدام الوسائل التكنولوجية وزيادة مستخدمي اإلنترنت.

 .9التجارة اإللكترونية والبنوك ،يؤثر ك ُل منيما في األخر ،حيث أن ظيور التجارة اإللكترونية،
جعل البنوك تقدم خدمات مصرفية جديدة ،وىذه الخدمات ساعدت التجارة اإللكترونية وسيمت
عمميا.

 .03يوجد العديد من أدوات الدفع اإللكترونية في فمسطين ،مثل بطاقات االئتمان التي تصدرىا
البنوك ،أو شركات خدمات الدفع إلكتروني.

 .00تتوفر البنية التكنولوجية من وسائل اتصال وتكنولوجيا المعمومات في المجتمع الفمسطيني
لكينا ،بحاجة لمتطوير حسب المواصفات العالمية ،وخاصة في مجال أمن المعمومات.
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 .06إن عدم إقرار مشروع قانون التجارة اإللكترونية ،في فمسطين يسبب خوف وعدم ثقة لدى
المجتمع الفمسطيني.

 .03تواجو التجارة اإللكترونية العربية ،العديد من التحديات ،منيا قمة المعرفة بالمغة األجنبية،
وغياب قانون واضح لمتجارة اإللكترونية ،وعدم إدراك أىمية التجارة اإللكترونية.

 .04تواجو التجارة اإللكترونية في فمسطين ،مجموعة من التحديات ،مثل عدم إقرار قانون التجارة
اإللكترونية ،وضعف ثقة المجتمع الفمسطيني بيا.

 :2_1النتائج المستمدة مف الدراسة الميدانية ،كأىميا:
 .0تبين النتائج أن مستوى المعرفة بالتجارة اإللكترونية ،في المجتمع الفمسطيني ،متوسط بأىمية
نسبية  %66,4من إجابات أفراد العينة ،وكانت نسبة المعرفة في قطاع غزة أقل من الضفة

الغربية ،بنسبة  %63,45و %64,6عمى التوالي ،وكانت أقل نسبة معرفة بالمتطمبات التقنية،
والقانونية ،وأعمى نسبة معرفة بالمفيوم العام لمتجارة اإللكترونية.

 .6توجد تحديات متوسطة التأثير تواجو التجارة اإللكترونية في فمسطين ،بأىمية نسبية وصمت
إلى  %65من إجابات أفراد العينة ،حيث كانت أكثر في قطاع غزة بنسبة  ،%66,6وفي
الضفة العربية وصمت إلى  ،%63,8وكانت أكبر التحديات من وجية نظر العينة ىي عدم

توفر قوانين وتشريعات تحمي المتعاممين بيا ،وأقل التحديات ىي إمكانية االشتراك باإلنترنت.
 .3تبين أن مستوى الثقة بالتجارة اإللكترونية ،ضعيف ،والتعرض لممخاطر ٍ
عال ،بأىمية نسبية
بمغت  %50,8من إجابات أفراد العينة ،وكانت متقاربة في قطاع غزة والضفة الغربية ،فبمغت
 ،%50,6و %50,8عمى الترتيب ،وكانت أعمى المخاطر من وجية نظر العينة ،ىي التعرض
لمنصب واالحتيال وسرقة البيانات الشخصية ،أثناء ممارسة التجارة اإللكترونية.

 .4لمتجارة اإللكترونية تأثير إيجابي بشكل متوسط عمى االقتصاد ،بأىمية نسبية بمغت %65,6
من إجابات أفراد العينة ،وكانت النسبة متقاربة في الضفة الغربية وقطاع غزة ،بمغت ،%65,8
 %65,6عمى التوالي ،وكانت أعمى تأثير لمتجارة اإللكترونية في أنيا توفر ميزة تنافسية
لمشركات وتعمل عمى توسيع نطاق السوق.

 .5ىناك عبلقة طردية بين المعرفة والثقة بالتجارة اإللكترونية ومدى ،استعداد المجتمع
الفمسطيني لممارستيا ،وىذا ما أكدتو نتيجة اختبار الفرضية األولى المتعمقة بالمعرفة ،والرابعة

المتعمقة بالثقة بيا.

 .6يعتبر عدم توفر ثقة بالتعامل مع التجارة اإللكترونية ،وعدم توفر وسيمة دفع مناسبة ،وصعوبة
الحصول عمى المشتريات ،بسبب الحصار ،وعدم االىتمام بيذا النوع من التجارة ،كانت من أىم
األسباب التي أبداىا أفراد العينة ،حول سبب عدم التعامل مع التجارة اإللكترونية.
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ثانيان :التكصيات:

بناء عمى النتائج السابقة ،يمكن اقتراح عدد من التوصيات ،توجو لممسئولين الحكوميين
ً
وواضعي السياسات االقتصادية ،وقطاع األعمال ،والمؤسسات التعميمية ،وجميع الميتمين ،وىذه
التوصيات كالتالي:

أ -القطاع الحككمي:
 -0تحرير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات من االحتكار ،وتشجيع االستثمار الخاص
بو ،وتخفيض تكاليف الحصول عمى خدمات االتصاالت واإلنترنت.

 -6العمل عمى تطوير بنية تكنولوجية ،تتصف بالكفاءة ،واالستخدام المميز لئلنترنت ،وذلك
من خبلل بناء شبكة اتصاالت رقمية حديثة ،وخفض تكمفة االتصاالت الدولية.

 -3العمل عمى توفير بيئة قانونية تشريعية ،مبلئمة لمتجارة اإللكترونية ،خاصة اعتماد الوثائق
والمستندات اإللكترونية ،والتوقيعات والعقود اإللكترونية.

 -4العمل عمى تصميم خطط استراتيجية شاممة ،وذلك لتطوير استخدام التجارة اإللكترونية في
المجتمع الفمسطيني.

 -5ضرورة التعاون والتنسيق الدولي مع العالم الخارجي ،لبلستفادة من الخبرات السابقة ليذه
الدول التي خاضت التجربة مسبقاً.

 -6العمل عمى زيادة التوعية الجماىيرية الواسعة ،بأىمية التجارة اإللكترونية من خبلل برامج
إعبلمية ،متمفزة أو إذاعية ،ومن خبلل ورش العمل ،ومواقع اإلنترنت.

 -7العمل عمى تطوير القوانين المتعمقة بالعمل التجاري ،وخاصة قانون الضريبة ليتبلءم مع
عمميات التجارة اإللكترونية ،وأيضاً تطوير القوانين التي تعمل عمى حماية المستيمك.

 -8العمل عمى توفير قوانين تنظم استخدام بطاقات االئتمان ،وأنظمة الدفع اإللكتروني،
ويكون القانون واضحاً بكل التفاصيل الخاصة بيذه البطاقات.

 -9عمى الحكومة استحداث أساليب إحصائية لقياس حجم التجارة اإللكترونية؛ لما ليا دور
ميم في المستقبل عمى االقتصاد ،وخاصة أنو يوجد صعوبة في قياس أنشطتيا.

 -03ضرورة العمل من قبل الحكومة عمى تذليل العقبات والتحديات التي تواجو التجارة
اإللكترونية في فمسطين.

 -00زيادة اىتمام الحكومة بالتجارة اإللكترونية ،وأن تقوم الحكومة بدور رقابي عمى
الشركات واألفراد ،وكافة معامبلت التجارة اإللكترونية.
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ب -قطاع األعماؿ:
 -0العمل عمى تطوير النظم المصرفية ،وخاصة الخدمات المصرفية اإللكترونية ،التي تقدميا
البنوك العاممة في فمسطين ،مثل دفع الفواتير إلكترونياً ،والحصول عمى تسييبلت ائتمانية
بشكل إلكتروني.

 -6توفير الكوادر البشرية المدربة في مجال البرمجة والمعموماتية بشكل عام ،وتطبيقات التجارة
اإللكترونية بشكل خاص ،وغيرىا من المتطمبات لمتحول إلى التجارة اإللكترونية.

 -3تطوير الخدمات المساندة ،وافتتاح شركات خاصة بالنقل والتوصيل السريع ،وذلك لممساعدة
في توصيل السمع التي تم شراؤىا إلكترونياً.

 -4أن تقوم البنوك والمؤسسات التمويمية األخرى ،بالدور المنوط بيا من خبلل توفير فرص
استثمارية ،وخاصة لممشروعات الصغيرة في ىذا المجال.

 -5ضرورة قيام الشركات بتطوير بنيتيا التحية التكنولوجية.

 -6زيادة الشركات التي تعمل في مجال أدوات الدفع اإللكتروني ،وذلك لجعميا متوفرة ألفراد
المجتمع الفمسطيني ،بكل سيولة ،وبأقل تكاليف.

 -7أن تكون جميع معامبلت شركات التجارة اإللكترونية ،خاضعة لمتعاليم الدين االسبلمي.

 -8عمى الشركات الفمسطينية القيام بتأسيس مواقع إلكترونية خاصة بيا عمى شبكة اإلنترنت،
وذلك لعرض كافة المعمومات بمنتجاتيا ،ومواصفاتيا وأسعارىا وتكون واضحة وسيمة

االطبلع عمييا من المستيمكين.

 -9عمى قطاع األعمال تأسيس المزيد من الشركات ،التي تعمل في مجال التجارة اإللكترونية،
واالىتمام بيا؛ عمى اعتبار أنيا نموذج عمل يحقق الربح ،والميزة التنافسية لمشركات،

ويعزز مكانة الشركات في السوق.

 -03قيام الشركات بتحميل مركزىا االستراتيجي باستمرار ،وتحديد نقاط الضعف ،واالعتماد
عمى التجارة اإللكترونية والتسويق اإللكتروني ،والتعرف عمى التطورات التي تحدث في

ىذا المجال.

 -00ضرورة قيام الشركات بتدريب مديرييا ،وموظفييا ،عمى استخدام تطبيقات التجارة
اإللكترونية.

 -06ضرورة قيام الشركات بإجراءات األمان البلزمة لضمان حماية خصوصية وسرية عمبلء
الشركة.
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ج -المؤسسات التعميمية:
 -0إجراء الدراسات واألبحاث العممية المتخصصة في التجارة اإللكترونية ،خاصة الجوانب
االقتصادية ،والقانونية ،والتكنولوجية؛ لبلستفادة من نتائج ىذه الدراسات في تطوير التجارة

اإللكترونية.

 -6تطوير البرامج التعميمية الخاصة بتكنولوجيا المعمومات ،وخاصة في مجال التجارة
اإللكترونية.

 -3أن تقوم الجامعات والمؤسسات التعممية األخرى ومراكز التدريب ،بعقد العديد من الدروات
التدريبية في مجال التجارة اإللكترونية.

 -4إقامة المؤتمرات العممية ،حول موضوع التجارة اإللكترونية ،لتوضيح أىميتيا لبلقتصاد،
وكيفية االستفادة منيا في المجتمع الفمسطيني.

 -5العمل عمى تدريس التجارة اإللكترونية في الكميات والجامعة الفمسطينية ،وفتح قسم خاص
بتخصص التجارة اإللكترونية ،يكون مشترك بين كمية عموم الحاسوب وكمية التجارة.
ثالثان :مقترحات لدراسات مستقبمية:

 -0واقع شركات التجارة اإللكترونية في فمسطين ،دراسة حالة شركات من قطاع غزة.
 -6مستقبل التجارة اإللكترونية ،في ظل التطور التكنولوجي المستمر.
 -3وسائل الدفع اإللكترونية في التجارة اإللكترونية ،وسبل تطويرىا.
 -4واقع البنية التحية لمتجارة اإللكترونية في فمسطين.
 -5التجارة اإللكترونية في فمسطين وسبل تطويرىا.

 -6تأثير الخدمات المصرفية اإللكترونية المقدمة من البنوك عمى تطور وانتشار التجارة
اإللكترونية.

- 093 -

املراجــــــــــــــــــع

- 090 -

أكالن :المراجع العربية:

أ -الكتب:

 .0ابراىيم أحمد الدوي ،التجارة اإللكترونية :دراسة تطبيقية عمى المكتبات ،مكتبة الممك فيد لمنشر،

الرياض.6303،

 .6ابراىيم العيسوي ،التجارة اإللكترونية ،المكتبة األكاديمية لمنشر ،القاىرة ،ط.6333 ،0
 .3بسام نور ،التجارة اإللكترونية :كيف متى أين ،الموسوعة العربية لمكمبيوتر.6333 ،

 .4توفيق محمد عبد المحسن ،التسويق وتحديات التجارة اإللكترونية ،دار الفكر العربي لمنشر والتوزيع،
مصر.6334،

 .5جبلل عايد الشورة ،وسائل الدفع اإللكتروني ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان ،األردن،
.6338

 .6خيري مصطفى كتانو ،التجارة اإللكترونية ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عمان.6339 ،
 .7رامي عموان ،مراجعة نقدية لمشروعي قانوني المبادالت والتجارة اإللكترونية وتنظيم التوقيعات اإللكترونية،
معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني (ماس) ،رام اهلل ،فمسطين.6336،

 .8زياد القاضي ،برمجة مواقع الويب ،مكتب المجتمع العربي ،عمان ،ط.6303،0
 .9سعيد غالب ياسين ،بشير عباس العبلق ،التجارة اإللكترونية ،دار المناىج لمنشر والتوزيع ،األردن.6339،
 .03السيد عبد الخالق ،التجارة اإللكترونية والعولمة ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،القاىرة.6336 ،

 .00طارق عبد العال حماد ،التجارة اإللكترونية:المفاىيم_ التجارب _التحديات األبعاد التكنولوجية والمالية
والتسويقية والقانونية ،الدار الجامعية لمنشر ،القاىرة.6335 ،
 .06عامر قنديمجي ،إيمان فاضل ،شبكة المعمومات واالتصاالت ،دار المسيرة ،عمان،ط.6339 ،0
 .03عبد الحميد بسيوني ،أساسيات ومبادئ التجارة اإللكترونية ،دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع ،القاىرة،
.6333

 .04عبد الفتاح التميمي ،عماد أبو عيد ،شبكات الحاسوب واإلنترنت ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع،
.6336

 .05عبد الفتاح حجازي ،التجارة اإللكترونية وحمايتيا القانونية ،دار الكتب القانونية ،مصر.6337،
- .06عبد الفتاح مراد ،التجارة اإللكترونية والبيع والشراء عمى شبكة اإلنترنت ،الناشر المؤلف ،مصر.6335،
 .07عمر المومني ،التوقيع اإللكتروني ،وقانون التجارة اإللكترونية ،دار وائل لمنشر والتوزيع ،األردن.6336،
 .08ماىر سميمان ،حسام عابد ،إياد خدام ،أساسيات اإلنترنت ،دار الرضا لمنشر والتوزيع ،لبنان.6333 ،
 .09محمد أبو الييجاء ،عقود التجارة اإللكترونية :العقد اإللكتروني ،اإلثبات في العقد اإللكتروني ،حماية
المستيمكين ،وسائل الدفع اإللكترونية ،3333،الحكومة اإللكترونية ،والقانون الواجب تطبيقو ،دار الثقافة لمنشر
والتوزيع عمان.6300 ،

 .63محمد أبو زلطة ،زياد القاضي ،مدخل إلى التجارة اإللكترونية ،مكتبة المجتمع العربي لمنشر ،األردن،
.6339

- 096 -

 .60محمد أحمد ،التسويق اإللكتروني ،دار الميسرة لمنشر والتوزيع ،األردن.6339 ،
 .66محمد الجنبييي،البنوك اإللكترونية ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية.6336 ،
 .63محمد السعيد خشبة ،تكنولوجيا التجارة اإللكترونية ،الناشر المؤلف ،مصر.6333،
 .64محمد الطائي ،التجارة اإللكترونية المستقبل الواعد لؤلجيال القادمة ،عمان :دار الثقافة لمنشر .6303
 .65محمود اسكندراني ،مقدمة في شبكات الحاسوب ،عمان ،دار الحامد لمنشر والتوزيع.6333 ،

 .66مراد شمبانة ،ماىر جابر ،وائل أبو مغمي ،مقدمة إلى اإلنترنت ،عمان ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع،
.6303

 .67ناظم الشمري ،عبد الفتاح العبد البلت ،الصيرفة اإللكترونية :األدوات والتطبيقات ومعيقات التوسع ،دار
وائل لمنشر والتوزيع ،األردن ،ط .0،6338

 .68ناىد الحموري ،األوراق التجارية اإللكترونية دراسة تحميمية مقارنة ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان
.6303
ب -الرسائؿ العممية:

 .0أحمد امداح ( ،)6336التجارة اإللكترونية من منظور الفقو االسبلمي ،رسالة ماجستير ،جامعة لخضر-
باتنة ،الجزائر.
 .6إياد أبو رحمة ( ")6339أساليب تنفيذ عمميات التجارة اإللكترونية ونظم المحاسبة عنيا" ،رسالة ماجستير،
الجامعة االسبلمية غزة ،فمسطين.

 .3بكر اشتيو ،واقع اقتصاديات المعمومات في فمسطين وآفاقيا ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح،
فمسطين.6334،

 .4رشيد عبلم ( ،)6303عوائق تطور التجارة اإللكترونية في الوطن العربي :حالة الجزائر ،رسالة ماجستير،
األكاديمية العربية البريطانية لمتعميم العالي ،بريطانيا – المممكة المتحدة.

 .5رند األسطل ( " )6339واقع استخدام التسويق اإللكتروني لدى البنوك العاممة في قطاع غزة " ،رسالة
ماجستير ،الجامعة االسبلمية ،غزة ،فمسطين.

 .6سميمان أبو مصطفى ( ،)6335التجارة اإللكترونية في الفقو اإلسبلمي ،رسالة ماجستير ،الجامعة
اإلسبلمية ،فمسطين.

 .7فتحي عرفات ،بطاقات االئتمان البنكية في الفقو اإلسبلمي ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح ،فمسطين،
.6337
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ج -الدراسات كالمجالت العممية:

 .0إلياس بن سامي ،التعاقد اإللكتروني والمسائل القانونية المتعمقة بو ،مجمة الباحث ،جامعة قاصدي ورقمة،
العدد(.6333 ،)6

 .6أمين أعزان ،نحو تنظيم قانوني لمتجارة اإللكترونية ،مجمة البحوث والدراسات العربية ،العدد(،)46-45
.6336

 .3أنور عمار ،التجارة اإللكترونية ،مجمة المصرفي ،بنك السودان المركزي العدد (.6336،)66
 .4تمام خضر ،أمن التجارة اإللكترونية ،مجمة المعموماتية ،الجمعية العممية السورية لممعموماتية ،العدد(،)5
.6336

 .5ثناء أبازيد ،واقع التجارة اإللكترونية والتحديات التي تواجييا عربياً ومحمياً ،مجمة جامعة تشرين لمدراسات
دراسات اقتصادية وقانونية ،المجمد ()67العدد (6335 )4م.

 .6رشدي وادي ،أىمية ومزايا البنوك اإللكترونية في قطاع غزة بفمسطين ومعوقات انتشارىا ،مجمة الجامعة
اإلسبلمية :سمسمة الدراسات اإلنسانية ،المجمد ( ،)06العدد ( ،)6ص  ،866 - 855يونيو .6338

 .7رمضان مقمد ،آثار التجارة اإللكترونية عمى ىيكل األسواق مع اإلشارة إلى الدول النامية ،مجمة الحقوق
لمبحوث القانونية واالقتصادية ،جامعة االسكندرية ،العدد (.6336،)6
 .8عبدالرحيم البحطيطي ،المخاطر المالية في نظم المدفوعات في التجارة اإللكترونية ،مجمة جامعة الممك
عبد العزيز ،السعودية ،المجمد( ،)60العدد(.6337 ،)6

 .9عمي شاىين ،نظم الدفع اإللكترونية ومخاطرىا ووسائل الرقابة عمييا دراسة تطبيقية عمى بنك فمسطين،
مجمة جامعة األزىر بغزة ،سمسمة العموم اإلنسانية ،المجمد  ،06العدد .6303 ،0

 .03عمرو التقي ،نحو استراتيجية لتنمية التجارة اإللكترونية في االقتصاد المصري ،دورية البحوث اإلدارية،
الجامعة االسبلمية غزة.6333

 .00فيد الخطيب ،فبلح الحسيني ،التجارة اإللكترونية و أثرىا في المركز االستراتيجي لمشركات :دراسة
تطبيقية عمى عينة من الشركات الصناعية األردنية ،مجمة دراسات ،الجامعة األردنية ،المجمد ( ،)69العدد

(.6336،)0

 .06قتيبة العاني ،البنوك اإللكترونية وأىم تطبيقاتيا ،مجمة الرابطة لمتعميم العالي ،األردن ،المجمد (،)5
العدد(.6335 ،)6

 .03لطيف زيود ،تحديات التجارة اإللكترونية لمنظم الضريبية ،مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث:
دراسات اقتصادية وقانونية ،المجمد ()67العدد (.6335 )3
 .04محمد عمر ،التجارة اإللكترونية من منظور اسبلمي ،مجمة مركز صالح كامل لبلقتصاد االسبلمي،
جامعة األزىر ،مصر ،العدد(.6333 ،)03

 .05محمد نفادي ،تحديات التجارة اإللكترونية العربية ،مجمة البحوث اإلدارية ،العدد (.6337 ،)4
 .06منار محسن ،التجارة اإللكترونية :متطمباتيا واستراتيجية تنميتيا مع االشارة لمصر ،مجمة النيضة ،كمية
االقتصاد جامعة القاىرة ،المجمد ()6العدد (.6335 ،)6
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د -األبحاث كالمؤتمرات العممية:

 .0أحمد الكردي ،عوامل نجاح التجارة اإللكترونية ،موقع موسوعة االسبلم والتنمية.6300،
 .6أمين النصرة ،إيناس فواخرية ،واقع التجارة اإللكترونية في فمسطين وطرق تنميتيا ،ورقة بحثية ،الجامعة
العربية األمريكية ،جنين.http://aaujresearch.com/download.php?id=35 ،6303 ،

 .3بكوش كريمة ،كواش زىية .شبكة اإلنترنت والتجارة اإللكترونية (مفاىيم أساسية) ،الممتقى العممي الدولي
الرابع حول:عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية واشكالية اعتماد التجارة اإللكترونية في الجزائر ـ
عرض تجارب دولية ـ ،في الفترة  ،6300/6/67-66جامعة خميس مميانة،الجزائر.

 .4حفيف فوزية ،حفيفي صميحة ،التجارة اإللكترونية في الوطن العربي واقع سيبقى أم موجة ستنتيي ،الممتقى
العممي الدولي الرابع حول:عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية واشكالية اعتماد التجارة اإللكترونية في
الجزائر ـ عرض تجارب دولية ـ ،في الفترة  ،6300/6/67-66جامعة خميس مميانة،الجزائر.
 .5دانا القوقا ،وأخرين،الصعوبات التي تواجو التجارة اإللكترونية في فمسطين وأثرىا عمى طريقة االستخدام
وتطبيقاتيا ،ورقة بحثية ،جامعة النجاح الوطنية ،6300 ،متوفر عمى موقع الجامعة:
www.eco.najah.edu/sites/eco.najah.edu/files/.1.pdf

 .6صبلح العودة ،رزق السيد أحمد ،البنية التحتية لبلقتصاد الفمسطيني ،غرفة تجارة وصناعة محافظة رام
اهلل ،فمسطين.6338 ،

 .7عابد بن عابد العبدلي ،التجارة اإللكترونية في الدول اإلسبلمية :الواقع -التحديات -اآلمال ،المؤتمر
العالمي الثالث لبلقتصاد االسبلمي ،جامعة أم القرى.6335 ،

 .8عبد السبلم محمد الدراجي ( )6339عوائق وأىمية تطبيق التجارة اإللكترونية في الدول العربية ،المؤتمر
الرابع لممعمومات الصناعية والشبكات ،في الفترة  ،6339/06/66-63الرياض ،السعودية.
 .9عدوكة لخضر ،التجارة اإللكترونية وأثرىا عمى االقتصاد ،الممتقى العممي الدولي الرابع حول:عصرنة نظام
الدفع في البنوك الجزائرية واشكالية اعتماد التجارة اإللكترونية في الجزائر ـ عرض تجارب دولية ـ ،في الفترة

 ،6300/6/67-66جامعة خميس مميانة،الجزائر.

 .03عمار العكر( )6303أثر االستيطان عمى قطاع االتصاالت الفمسطينية ومستقبميا ،مؤتمر الصناعات
اإلسرائيمية في المناطق الحدودية والمستوطنات اإلسرائيمية جسور سبلم وتنمية اقتصادية ،أم دمار لئلنسان

والبيئة؟ ،في الفترة  ،6303/6/04-03طولكرم ،فمسطين.

 .00عمر مسمماني ،المشروع الوطني لمحكومة اإللكترونية ،و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،متوفر
عمى الرابطhttp://ituarabic.org/PreviousEvents/2006/e-Applications/Documents/Doc.2- :
Omer%2.Mesalamany.pdf

 .06فريد كورتل ،التجارة اإللكترونية في الوطن العربي واقع سيبقى أم موجة ستنتيي ،الممتقى العممي الدولي
الرابع حول:عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية واشكالية اعتماد التجارة اإللكترونية في الجزائر ـ عرض
تجارب دولية ـ ،في الفترة  ،6300/6/67-66جامعة خميس مميانة،الجزائر.

 .03فؤاد جمال عبد القادر ،اطبللة عمى مشروع قانون التجارة اإللكترونية ،دراسة قانونية ،البرنامج القومي
لئلصبلح التشريعي في مصر.
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 .04كمال أبو عمشة ،لتجارة إلكترونية العربية.33اآلفاق والتحديات ،مركز أسبار لمدراسات والبحوث
واإلعبلم ،السعودية 6300،متوفر عمى الرابطwww.asbar.com/ar/contents.aspx?c=923.
 .05محمد عرفة ،آثار التجارة اإللكترونية عمى االقتصاد الكمي لمدولة،جريدة العرب االقتصادية الدولية،
6مارس  6339العدد  5665متوفر عمى الرابط التالي:
.www.aleqt.com/2009/.3/.6/article_2.1931.html

 .06محمد مفتاح ،معارفي فريدة ،البنوك اإللكترونية ،المؤتمر العممي الخامس :نحو مناخ استثماري وأعمال
مصرفية إلكترونية ،في الفترة  ،6337/7/5-4جامعة فيبلدلفيا – كمية العموم اإلدارية والمالية ،عمان –

األردن.
 .07مداحي محمد ،التجارة اإللكترونية وواقع استخداميا عمى المستوى الدولي والعربي ،الممتقى العممي

الدولي الرابع حول:عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية واشكالية اعتماد التجارة اإللكترونية في الجزائر ـ
عرض تجارب دولية ـ ،في الفترة  ،6300/6/67-66جامعة خميس مميانة،الجزائر.

 .08المؤتمرات:

 .09ميساء العمي ،حجم التجارة اإللكترونية ،جريدة الثورة ،مؤسسة الوحدة لمصحافة والطباعة والنشر،
سورية.6339،

 .63ميشل فبلح ،التجارة اإللكترونية وجباية الضرائب في مواجية غير متكافئة ،قراءة تقنية ومالية وقانونية،
متوفر عمى الرابط التالي.www.nufooz.com :

 .60نزار النعسان ،مساىمة التجارة في تحقيق الميزة النسبية لمشركات ،ورقة بحثية جامعة حمب ،متوفر عمى
الرابط التاليmody.talk4her.com/t1.55-topic :
 .66نورة محمد ،قضايا أمن المعمومات في التجارة اإللكترونية ،مقالة عممية ،مركز التميز ألمن المعمومات
جامعة الممك سعود ،متوفر عمى الرابط.www.coeia.edu.sa:
 .63وسيم الحجار ،ورقة عمل الندوة العممية حول "أىمية مساواة السند اإللكتروني بالسند الورقي واصدار

تشريع يكفل ذلك ويضع لو ضوابط "جامعة الدول العربية ،المركز العربي لمبحوث القانونية والقضائية،

بيروت .6339 /8/6-4
ق -التقارير الرسمية:

 .0الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني ( )6337احصاءات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في األراضي
الفمسطينية ،تقارير رقم (،)8الوضع الراىن ،رام اهلل ،فمسطين.
 .6الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني ( )6337مشروع النشر والتحميل لبيانات التعداد ،مستوى انتشار
تكنولوجيا المعمومات في المجتمع الفمسطيني  ،6337-0997رام اهلل ،فمسطين.
 .3الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني ( )6339احصاءات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في األراضي
الفمسطينية ،تقارير رقم ( ،)8الوضع الراىن ،رام اهلل ،فمسطين.

 .4الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني ( )6303تقرير مقارن حول نفاذ األسر واألفراد لتكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت في األراضي الفمسطينية  ،6339-6333رام اهلل ،فمسطين.
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 .5الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني ( ،)6300سمسمة المسوح االقتصادية - 6303 ،نتائج أساسية ،رام
اهلل – فمسطين.
 .6الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني ( )6300فمسطين في أرقام  ،6303رام اهلل ،فمسطين.
 .7الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني( )6338مسح قطاع األعمال لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت،
 :6337النتائج الرئيسية .رام اهلل– فمسطين.

 .8الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني( ،)6300المسح األسري لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت :،النتائج
الرئيسية ،رام اهلل – فمسطين.

 .9الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني( )6339مشروع النشر والتحميل لبيانات التعداد ،مستوى انتشار
تكنولوجيا المعمومات في المجتمع الفمسطيني ،6337 - 0997،رام اهلل ،فمسطين.

 .03الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني،)6303(،الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة
( ،)6337،6338رام اهلل ،فمسطين.

 .00الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني،)6303(،الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة
( ،)6337،6338رام اهلل ،فمسطين.

 .06الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني،)6306(،الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة
( ،)6303،6339رام اهلل ،فمسطين.
 .03سمطة النقد الفمسطينية( ،)6300التقرير السنوي،6303دائرة األبحاث والسياسات النقدية ،فمسطين – رام
اهلل.

 .04منشورات االمم المتحدة لتصنيف الصناعي الدولي الموحَّد لجميع األنشطة االقتصادية ،ورقات إحصائية،
السمسمة ميم ،العدد ،4التنقيح .6339،4
ك -التقارير غير الرسمية:
 .0سوق فمسطين لؤلوراق المالية ( )6339التداول عبر اإلنترنت ،قسم التوعية االستثمارية ،نابمس ،فمسطين.

 .6و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،االستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والبريد في
فمسطين ،6303-6300 ،فمسطين.6339 ،
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ثانيان :المكاقع اإل لكتركنية:

 .0جريدة المدى اإللكترونية.www.elmeda.net ،

 .6الموسوعة العربية العالميةwww.mawsoah.net.،
 .3موقع البوابة اإللكترونية لمحكومة الفمسطينيةwww.portal.gov.ps ،

 .4موقع احصائيات اإلنترنت العالمية.www.internetworldstats.com ،
 .5موقع اإلحصاء الفمسطيني.www.pcbs.gov.ps ،

 .6موقع األكاديمية البريطانية لمتعميم العاليwww.abahe.co.uk ،
 .7موقع البنك العربيwww.arabbank.ps ،

 .8موقع البوابة القانونية.www.ladis.com ،

 .9موقع العربية نتwww.emiratesegov.ae ،

 .03موقع بنك فمسطين www.bankofpalestine.com
 .00موقع جريدة البيان اإلخباري.www.albayan.ae .

 .06موقع حكومة اإلمارات اإللكترونية www.emiratesegov.ae
 .03موقع منظمة التجارة العالمية بالعربي ،المصطمحات.www.wtoarab.org
 .04موقع موقع و ازرة االقتصاد الوطني الفمسطيني. www.mne.ps،

 .05موقع و ازرة االتصاالت الفمسطينية ،رام اهللwww.mtit.pna.ps/e-laws ،
 .06موقع و ازرة االتصاالت والتقنية السعوديةwww.mcit.gov.sa/arabic ،

 .07موقع و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات األردنية.www.moig.gov.jo ،
 .08ويكيبيديا الموسوعة الحرة ،التجارة اإللكترونية.ar.wikipedia.org00 www ،
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ممحؽ رقـ ()1
االستبانة

جامػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر -غزة

فمسػػطيػػػف ػ غػػػزة

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة الدراسػػػػػػػػػػػػػػات العميػػػا

1433ىػ ػ 2512ـ

كمية االقتصػػػػػاد كالعمػػػػػػػػػكـ االداريػػػػػػػة
مػػػػػػاجستيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػاد

بسم اهلل الرحمن الرحيم
السيد/ة ...............................................................:المحترم،،،
السبلم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،
المكضكع :اإلجابة عمى استبانة لبحث ماجستير بعنكاف:

" كاقع التجارة االلكتركنية في فمسطيف كالتحديات المستقبمية "
نتوجو إليكم بفائق االحترام والتقدير ،راجين حسن تعاونكم إلتمام ىذه الدراسة ،والمشاركة بيا بفاعمية ،لذا نرجو تزويدنا
بالبيانات البلزمة من خبلل اإلجابة الدقيقة عمى االستبانة ،عمماً أن الدراسة تيدف إلى معرفة واقع التجارة االلكترونية في
فمسطين وماىي التحديات التي تواجييا ،وتُعد ىذه الدراسة من أجل حصول الباحث عمى درجة الماجستير في االقتصاد
من جامعة األزىر بغزة.

 إجاباتكم سوف تؤخذ عمى محمل الجد والثقة ،وسيتم التعامل معيا بسرية تامة وسوف تستخدم ألغراض البحث العمميفقط ،لذلك الرجاء اإلجابة عمى األسئمة بعناية.
شاكرين حسن تعاونكم،،،

الباحث /سعيد جبريؿ
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المعمومات الشخصية
يرجى مف سيادتكـ اإلجابة عمى األسئمة التالية بكضع عالمة ()
في المربع الفارغ المقابؿ لرقـ اإلجابة المناسبة.
 .1يرجى تحديد الجنس كالعمر.
الجنس
ذكر

1

انثى

2

العمر
1

 -18أقؿ مف 35

1

 -35أقؿ مف 45

2

 -45أقؿ مف 55

3

 55فأكثر

4

2

 .2يرجى تحديد المستكل التعميمي كالدخؿ عمما بأف الدخؿ يحدد بالشيكؿ.
المستكل التعميمي

الدخؿ الشيرم
 -1555أقؿ مف2555

1

 -2555أقؿ مف3555

2

 -3555أقؿ مف4555

3

 4555فأكثر

4

3

ثانكم فأقؿ

1

دبمكـ

2

بكالكريكس

3

دراسات عميا

4

4

 .3يرجى كصؼ استخداـ لل نترنت مف حيث:
ميارة االستخداـ

سنكات االستخداـ
أقؿ مف سنة

1

ممتازة

1

 -1أقؿ مف  3سنكات

2

جيدة

2

 – 3أقؿ مف  6سنكات

3

متكسطة

3

أكثر مف  6سنكات

4

مقبكلة

4

ضعيفة

5

5

 .4يرجى تحديد المغات التي تستخدـ بيا اإل نترنت (يمكنؾ اختيار أكثر مف لغة).
العربية
االنجميزية
الفرنسية
أخرل....

7
لغة أخرل يرجى ذكرىا......................
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6

نحف سعداء جدان بتعاكنكـ معنا كنشكر لكـ ىذا االىتماـ الكاضح في إنجاح مسيرة البحث العممي في

مجتمعنا الفمسطيني ،لذا نرجك مف سيادتكـ قراءة الفقرات اآلتية بعناية كاإلجابة عمييا مف خالؿ كضع
عالمة ( )في المربع الفارغ المقابؿ لرقـ اإلجابة المناسبة( .رأيؾ ميـ جدان)
ِغروى اٌّعشفح تاٌرجاسج اإلٌىرشنَٔح

م

الفقرة

0

ٌذً ِعشفح تّفهوَ اٌرجاسج اإلٌىرشنَٔح.

6

ٌذً ِعشفح ِغثمح تىَفَح اٌرغوق ناٌششاء عثش اإلٔرشٔد.

3

ٌذً ِعشفح تاٌّرطٍثاخ اٌرمَٕح ٌرطثَك اٌرجاسج اإلٌىرشنَٔح.

4

ٌذً ِعشفح تموأَٓ نذششٍعاخ اٌرجاسج اإلٌىرشنَٔح.

5

ٌذً ِعشفح تَّّضاخ اٌرجاسج اإلٌىرشنَٔح.

6

ٌذً ِعشفح تّخاطش اٌرجاسج اإلٌىرشنَٔح.

7

ٌذً ِعشفح تأدناخ اٌذفع اٌخاصح تاٌرجاسج اإلٌىرشنَٔح.

8

ٌذً ِعشفح تاٌّوالع ناٌششواخ اٌرٌ ذّاسط اٌرجاسج
اإلٌىرشنَٔح.

ال

معرفة

معرفة

معرفة

معرفة

أعرف

ضعيفة

متوسطة

جيدة

ممتازة

ذحذٍاخ ذطثَك أعاٌَة اٌرجاسج اإلٌىرشنَٔح فٌ فٍغطَٓ

م

غير

الفقرة

مكافؽ
بشدة

0

إِىأَح االشرشان فٌ خذِح اإلٔرشٔد فٌ فٍغطَٓ تغهوٌح.

6

جودج خذِح اإلٔرشٔد فٌ فٍغطَٓ جَذج.

3

ٌذً اٌّعشفح اٌجَذج تاعرخذاَ اٌحاعوب ناإلٔرشٔد.

4

ذوفش اٌّرطٍثاخ اٌرمَٕح ٌرطثَك اٌرجاسج اإلٌىرشنَٔح تفٍغطَٓ.

5

ٍّىٓ اعرّاد اٌعمود اإلٌىرشنَٔح فٌ إٌّاصعاخ اٌمضائَح.

6

ذروفش لوأَٓ نذششٍعاخ اٌرجاسج اإلٌىرشنَٔح اٌرٌ ذحٌّ
اٌّرعآٍَِ فٌ فٍغطَٓ.
ال ٍوجذ صعوتح تاٌرعاًِ ِع اٌرجاسج اإلٌىرشنَٔح تغثة
اٌٍغاخ االجٕثَح.
ٍّىٓ اِرالن تطالح ائرّاْ إٌىرشنَٔح فٌ فٍغطَٓ.

7
8
9
.1

غير

موافق

محايد

موافق

موافق
بشدة

ٍّىٓ اِرالن عٕواْ تشٍذً خاص ٍّىٕه اعرالَ اٌّشرشٍاخ
ِٓ خالٌه.
نجود سلاتح ناهرّاَ ِٓ اٌحىوَِح عٍي عٍَّاخ اٌرجاسج
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سجا ًء ألٍة اٌصفحح ٌٍّراتعح

.1

اإلٌىرشنَٔح تفٍغطَٓ.
ال ٍّىٓ أْ ذرعاسض اٌرجاسج اإلٌىرشنَٔح ِع اٌعاداخ ناٌرماٌَذ
االجرّاعَح
ِخاطش اعرخذاَ اٌرجاسج اإلٌىرشنَٔح فٌ فٍغطَٓ

م

ال

الفقرة

أثؽ

0

اٌثمح تاٌّعاِالخ اٌرجاسج اإلٌىرشنَٔح.

6

اٌثمح تّوالع اٌرجاسج اإلٌىرشنَٔح اٌعشتَح أوثش ِٓ االجٕثَح.

3

اٌثمح تحّاٍح تَأاذٌ اٌشخصَح نعذَ عشلرها ناعرخذاِها
ِٓ لثً آخشٍٓ.
اٌثمح تاعرالَ ِشرشٍاذٌ اٌرٌ اشرشٍرها ِٓ اٌّوالع
اإلٌىرشنَٔح نخاصح اٌرٌ ذُ ششائها ِٓ أعواق إٌىرشنَٔح
دنٌَح نٌَظ ِحٍَح.
اٌثمح تعذَ اٌرعشض ٌٍٕصة ناالحرَاي أثٕاء ِّاسعح اٌرجاسج
اإلٌىرشنَٔح.
ٌذٍه اٌثمح تاعرخذاَ تطالح االئرّاْ فٌ عٍَّح اٌششاء

7

ٌذٍه اعرعذاد العرخذاَ أعاٌَة اٌرجاسج اإلٌىرشنَٔح.

4
5
6

ثقة

ضعيفة

ثقة

متوسطة

ثقة

جيدة

ثقة

ممتازة

ذأثَش اٌرجاسج اإلٌىرشنَٔح عٍي االلرصاد اٌفٍغطٌَٕ

م

بشكؿ

الفقرة

قميؿ جدان

0

اٌرجاسج اإلٌىرشنَٔح ذغاعذ عٍي إٌّو االلرصادً.

6

اٌرجاسج اإلٌىرشنَٔح ذذعُ اٌّشاسٍع اٌصغَش ناٌّروعطح ِٓ
خالي اٌوصوي ٌألعواق اٌعاٌَّح.
اٌرجاسج اإلٌىرشنَٔح ذمًٍ ِٓ اٌرىاٌَف اٌرجاسٍح ٌٍششواخ.

4

اٌرجاسج اإلٌىرشنَٔح ذعًّ عٍي ذوفَش فشص عًّ جذٍذج.

5

اٌرجاسج اإلٌىرشنَٔح نعٍَح ِهّح ٌجزب اٌّشرشٍٓ نصٍادج
اٌّثَعاخ.
اٌرجاسج اإلٌىرشنَٔح ذعًّ عٍي ذوعَع ٔطاق اٌغوق نذغهً
اٌوصوي ٌألعواق اٌعاٌَّح.
اٌرجاسج اإلٌىرشنَٔح ذوفش َِضج ذٕافغَح ٌٍششواخ.

3

6
7

بشكل
قميل

بشكل

متوسط

بشكل
جيد

بشكل

ممتاز

ٔشىشن جضًٍ اٌشىش عٍي االجاتاخ نٔشجو ِٓ عَادذىُ لٍة
اٌصفحح ٌٍّراتعح
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عؤاي أخَش:
 َٛ عجن ُي ٝإٔ هٔذ ثبُؾشاء ػجش اإلٗزشٗذ.
 ئرا ًبٗذ اإلعبثخ ٔعُ أعت ػِ ٠اُغإاٍ سهْ ()2 ئرا ًبٗذ اإلعبثخ ال أعت ػِ ٠اُغإاٍ سهْ ()3ِ .1ا هٌ اٌغٍع اٌرٌ ذُ ششائها ؟ ٍّىٓ اخرَاس أوثش ِٓ عٍعح.
ؽبعٞة ِٓٝؾوبرٚ
أعٝ ْٜع٘ذاد
رزاًش علش
خذٓبد رأٖٓ٤
ًزت ٝهشهبع٤خ
ك٤ذٞٓٝ ٞ٣ع٤وب
أُؼبة رشك٤ٜ٤خ
ٓالثظ ٝأؽز٣خ
أعؼبس اُؼٔالد
ٓٞاد رٔ٤٘٣ٞخ
أخش ٟارًشٛب11111111111111111111111111

2
3
4
5
6
7
2
8
9
.2
22

ِ .2ا هو عثة عذَ ذعاٍِه ِع اٌرجاسج اإلٌىرشنَٔح ؟ ٍّىٓ اخرَاس اوثش ِٓ عثة.
2
ػذّ أُؼشكخ ثٌ٤ل٤خ اُؾشاء ٖٓ خالٍ اإلٗزشٗذ.
3
ػذّ رٞكش ٝعِ٤خ ُِذكغ ر٘بعت اُزغبسح اإلٌُزش٤ٗٝخ.
4
ػذّ اُضوخ ٝاُخٞف ٖٓ اُزؼبَٓ ٓغ ٓٞاهغ اُزغبسح اإلٌُزش٤ٗٝخ.
5
ال ٣زٞكش ُذ ١اؽزشاى اٗزشٗذ.
6
فؼٞثخ اُزؼبَٓ ٓغ ثؼل أُٞاهغ ثغجت اُِـخ االٗغِ٤ض٣خ.
7
فؼٞثخ اُؾق ٍٞػِ ٠أُؾزش٣بد ثغجت اُؾقبس ػِ ٠كِغط.ٖ٤
ال أٛزْ ثبُؾشاء أ ٝاُزغٞم ػجش اإلٗزشٗذ.
2
8
أعجبة أخش.ٟ
ارا واْ هٕان أعثاب أخشى ٍشجي روشها إْ
أِىٓ
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111
يف اخلتام ال يسعين لال ن نقدمم زجيي اشكر ااالتتها شر لى
قعاانر اشواضح ااملميي.

اشباحث  /سعيم جربي
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ممحؽ رقـ ()2

قائمة بأسماء المحكميف
أتقدم بالشكر األساتذة المحترمين التالية أسماؤىم ،لتفضميم بتحكيم االستبانة.
.0

أ.د محمد مقداد

أستاذ االقتصاد الجامعة االسبلمية.

.6

د .خميل النمروطي

أستاذ االقتصاد الجامعة االسبلمية.

.3

د .محمود عكاشة

أستاذ اإلحصاء جامعة األزىر.

.4

د .عبد اهلل اليبيل

أستاذ اإلحصاء جامعة األزىر.

.5

د .سمير صافي

أستاذ اإلحصاء الجامعة االسبلمية

.6

د .وفيق األغا

أستاذ اإلدارة جامعة األزىر.

.7

د .وائل ثابت

أستاذ اإلدارة جامعة األزىر.

.8

م .شريف نعيم

مدير شركة تسوق لمتجارة اإللكترونية.
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ممحق رقم ()3
مشروع قانون المبادالت والتجارة اإللتترون ة
اُلقَ األٍٝ
رؼبس٣ق ٝأؽٌبّ ػبٓخ
ٓبدح)(1
ك ٢رطج٤ن أؽٌبّ ٛزا اُوبٌُِِٗٔ ٌٕٞ٣ ٕٞبد ٝاُؼجبساد اُزبُ٤خ ،أُؼبٗ ٢أُخققخ ُٜب أدٗبٓ ٙب ُْ رذٍ اُوش٘٣خ ػِ ٠خالف
رُي:
اُٞص٣شٝ :ص٣ش االهزقبد ٝاُق٘بػخ ٝاُزغبسح.
اُٞصاسحٝ :صاسح االهزقبد ٝاُق٘بػخ ٝاُزغبسح.
اُ٤ٜئخ :اُ٤ٜئخ اُؼبٓخ ُِٔقبدهخ اإلٌُزش٤ٗٝخ.
أُجبدالد اإلٌُزش٤ٗٝخ :أُجبدالد اُز ٢رزْ ثبعزؼٔبٍ سعبئَ اُج٤بٗبد.
سعبُخ اُج٤بٗبد :أُؼِٓٞبد اُز٣ ٢زْ ئٗؾبؤٛب أ ٝئسعبُٜب أ ٝاعزالٜٓب أ ٝرخضٜ٘٣ب ثٞعبئَ ئٌُزش٤ٗٝخ أ ٝمٞئ٤خ أ ٝثٞعبئَ
ٓؾبثٜخ٣ٝ ،ؾَٔ رُي رجبدٍ اُج٤بٗبد اإلٌُزش٤ٗٝخ ،أ ٝاُجش٣ذ اإلٌُزش ،٢ٗٝأ ٝاُجشم ،أ ٝاُزٌِظ ،أ ٝاُ٘غخ اُجشه.٢
اُزغبسح اإلٌُزش٤ٗٝخٓ ًَ :ؼبِٓخ رغبس٣خ رزْ ػٖ ثؼذ ثبعزخذاّ ٝعِ٤خ ئٌُزش٤ٗٝخ.
ٓضٝد خذٓبد أُقبدهخ اإلٌُزش٤ٗٝخ ًَ :ؽخـ هج٤ؼ ٢أ ٝاػزجبس٘٣ ١ؾئ ٣ٝغِْ ٣ٝزقشف ك ٢ؽٜبداد أُقبدهخ
اإلٌُزش٤ٗٝخ ٣ٝوذّ خذٓبد أخش ٟراد ػالهخ ثبُزٞه٤غ اإلٌُزش.٢ٗٝ
أُضٝدٓ :ضٝد خذٓبد أُقبدهخ اإلٌُزش٤ٗٝخ.
اُزؾل٤ش ٞٛ :اعزؼٔبٍ سٓٞص أ ٝئؽبساد ؿ٤ش ٓزذاُٝخ رقجؼ ثٔوزنبٛب أُؼِٓٞبد أُشاد رٔش٣شٛب أ ٝئسعبُٜب ؿ٤ش هبثِخ
ُِل ٖٓ ْٜهجَ اُـ٤ش ،أ ٝاعزؼٔبٍ سٓٞص أ ٝئؽبساد ال  ٌٖٔ٣اُٞف ٍٞئُ ٠أُؼِٓٞخ ثذٜٗٝب.
أُشعَ ٞٛ :أ ١ؽخـ هج٤ؼ ٢أ ٝاػزجبس٣ ١و ّٞثاسعبٍ أ ٝئٗؾبء سعبُخ ث٤بٗبد هجَ رخضٜ٘٣ب ث٘لغ ٚأ٣ ٝو ّٞثٜب ؽخـ
آخش ٗ٤بثخ ػ٘ ٌُٚ٘ٝ ،ٚال ٣ؾَٔ اُؾخـ اُز٣ ١زقشف ًٞع٤و كٔ٤ب ٣زؼِن ثٜز ٙاُشعبُخ.
أُشعَ ئُ ٞٛ :ٚ٤أ ١ؽخـ هج٤ؼ ٢أ ٝاػزجبس ١أساد أُشعَ رغِ ٚٔ٤سعبُخ اُج٤بٗبد ٌُٚ٘ٝ .ال ٣ؾَٔ اُؾخـ اُز١
٣زقشف ًٞع٤و كٔ٤ب ٣زؼِن ثٜز ٙاُشعبُخ.
اُٞع٤و ٞٛ :أ ١ؽخـ هج٤ؼ ٢أ ٝاػزجبس٣ ١و٤ٗ ّٞبثخ ػٖ ؽخـ آخش ثاسعبٍ أ ٝاعزالّ أ ٝرخض ٖ٣سعبُخ ث٤بٗبد ٓؾذدح
أ ٝثزوذ ْ٣خذٓبد أخش ٟكٔ٤ب ٣زؼِن ثشعبُخ اُج٤بٗبد ٛز.ٙ
ٗظبّ أُؼِٓٞبدٗ ٞٛ :ظبّ إلٗؾبء سعبئَ اُج٤بٗبد أ ٝإلسعبُٜب أ ٝالعزالٜٓب أُ ٝزخضٜ٘٣ب أُ ٝزغ٤ٜضٛب ػِ ٠أٝ ١ع ٚآخش.
اُزٞه٤غ اإلٌُزش :٢ٗٝث٤بٗبد ك ٢ؽٌَ ئٌُزشٓ ٢ٗٝذسعخ ك ٢سعبُخ ث٤بٗبد ،أٓ ٝنبكخ ئُٜ٤ب أٓ ٝشرجطخ ثٜب ٓ٘طو٤بً٣ ،غٞص
إٔ رغزخذّ ُزؾذ٣ذ ؽخق٤خ أُٞهغ ثبُ٘غجخ ئُ ٠سعبُخ اُج٤بٗبدُٝ ،ج٤بٕ ٓٞاكوخ أُٞهغ ػِ ٠أُؼِٓٞبد اُٞاسدح ك ٢سعبُخ
اُج٤بٗبد.
ؽٜبدح أُقبدهخ اإلٌُزش٤ٗٝخ :سعبُخ ث٤بٗبد أ ٝأ٣خ ٝص٤وخ أخش٣ ٟإًذإ االسرجبه ث ٖ٤أُٞهغ ٝث٤بٗبد ئٗؾبء اُزٞه٤غ.
ٓ٘ظٓٞخ ئٗؾبء اُزٞه٤غٓ :غٔٞػخ ٓٔ٤ضح ٖٓ ػ٘بفش اُزؾل٤ش اُؾخق٤خ ،أٓ ٝغٔٞػخ ٖٓ أُؼذاد أُ٤ٜأح خق٤قبً إلٗؾبء
رٞه٤غ ئٌُزش.٢ٗٝ
ٓ٘ظٓٞخ رذه٤ن اُزٞه٤غٓ :غٔٞػخ ٖٓ ػ٘بفش اُزؾل٤ش اُؼٔ٤ٓٞخ ،أٓ ٝغٔٞػخ ٖٓ أُؼذاد اُز ٢رٌٖٔ ٖٓ اُزذه٤ن ك٢
اُزٞه٤غ اإلٌُزش.٢ٗٝ
أُ٘زظ ًَ :خذٓخ أ٘ٓ ٝزظ هج٤ؼ ٢أ ٝصساػ ٢أ ٝؽشك ٢أ ٝف٘بػٓ ٢بد ١أ ٝؿ٤ش ٓبد.١
ٝعِ٤خ اُذكغ اإلٌُزش٤ٗٝخ :اُٞعِ٤خ اُز ٢رٌٖٔ فبؽجٜب ٖٓ اُو٤بّ ثؼِٔ٤بد اُذكغ أُجبؽش ػٖ ثؼذ ػجش اُؾجٌبد اُؼٔ٤ٓٞخ
ُالرقبالد.
ٓبدح) (2رغش ١أؽٌبّ ٛزا اُوبٗ ٕٞػِ ٠أُجبدالد ٝاُزغبسح اإلٌُزش٤ٗٝخ.
ٓبدح)٣ (3غزض٘ ٖٓ ٠رطج٤ن أؽٌبّ ٛزا اُوبٗ ٕٞأُؼبٓالد ٝاألٓٞس أُزؼِوخ ثبألؽٞاٍ اُؾخق٤خ ًبُضٝاط ٝاُطالم
ٝاُٞفب٣ب ٝع٘ذاد ٌِٓ٤خ األٓٞاٍ ؿ٤ش أُ٘وُٞخ ٝاُغ٘ذاد اُوبثِخ ُِزذاٝ ٍٝأُؼبٓالد أُزؼِوخ ثج٤غ ٝؽشاء األٓٞاٍ ؿ٤ش
أُ٘وُٞخ ٝأٓ ١غز٘ذ ٣زطِت اُوبٗ ٕٞرقذ٣و ٚأٓبّ ًبرت اُؼذٍ.
ٓبدح) (4رخنغ أُجبدالد ٝاُزغبسح اإلٌُزش٤ٗٝخ كٔ٤ب ال ٣زؼبسك ٝأؽٌبّ ٛزا اُوبٗ ٕٞئُ ٠اُوٞاٗٝ ٖ٤األٗظٔخ عبس٣خ
أُلؼ.ٍٞ
ٓبدح)٘٣ (5طجن ػِ ٠اُؼوٞد اإلٌُزش٤ٗٝخ ٓب ٣طجن ػِ ٠اُؼوٞد اٌُزبث٤خ ٖٓ ؽ٤ش اُزؼج٤ش ػٖ اإلسادح ٝأصشٛب اُوبٗ٢ٗٞ
ٝفؾزٜب ٝهبثِ٤زٜب ُِز٘ل٤ز كٔ٤ب ال ٣زؼبسك ٝأؽٌبّ ٛزا اُوبٗ.ٕٞ
ٓبدح)٣ (6خنغ اعزؼٔبٍ اُزؾل٤ش ك ٢أُجبدالد ٝاُزغبسح اإلٌُزش٤ٗٝخ ػجش اُؾجٌبد اُؼٔ٤ٓٞخ ُالرقبالد ئُ ٠األٗظٔخ
ٝاُِٞائؼ عبس٣خ أُلؼ ٍٞثؾإٔ اُخذٓبد راد اُؤ٤خ أُنبكخ.
اُلقَ اُضبٗ:٢سعبُخ اُج٤بٗبد
ٓبدح) (7ال رلوذ أُؼِٓٞبد ٓلؼُٜٞب اُوبٗ ٢ٗٞأ ٝفؾزٜب أ ٝهبثِ٤زٜب ُِز٘ل٤ز ُٔغشد أٜٗب ك ٢ؽٌَ سعبُخ ث٤بٗبد.

- 637 -

ٓبدح)(8
1.ك ٢األؽٞاٍ اُز٣ ٢ؾزشه اُوبٗ ٕٞكٜ٤ب إٔ رٌ ٕٞأُؼِٓٞبد ٌٓزٞثخ ،رغزٞك ٢سعبُخ اُج٤بٗبد رُي اُؾشه ئرا ر٤غش
اإلهالع ػِ ٠اُج٤بٗبد اُٞاسدح كٜ٤ب ػِٗ ٠ؾ٣ ٞز٤ؼ اعزخذآٜب ثبُشعٞع ئُٜ٤ب الؽوب ً.
2.رغش ١أؽٌبّ اُلوشح (ٛ ٖٓ )2ز ٙأُبدح عٞاء ارخز اُؾشه أُ٘قٞؿ ػِ ٚ٤كٜ٤ب ؽٌَ اُزضاّ أ ٝاًزل ٠ك ٢اُوبٕٗٞ
ثٔغشد اُ٘ـ ػِ ٠ا٥صبس اُز ٢رزشرت ئرا ُْ رٌٖ أُؼِٓٞبد ٌٓزٞثخ.
ٓبدح)(9
1.ك ٢أ٣خ ئعشاءاد هبٗ٤ٗٞخ ،ال ر٘طجن أ ٖٓ ١أؽٌبّ هبٗ ٕٞاُجِّ٘٤بد ٖٓ أعَ اُؾُِٞ٤خ د ٕٝهج ٍٞسعبُخ اُج٤بٗبد ًذَُ٤
ئصجبد:
أُٔ.غشد أٜٗب سعبُخ ث٤بٗبد.
ة.ثذػ ٟٞأٜٗب ُ٤غذ ك ٢ؽٌِٜب األفِ ،٢ئرا ًبٗذ  ٢ٛاكنَ دُ٣ َ٤زٞهغ ثذسعخ ٓؼوُٞخ ٖٓ اُؾخـ اُز٣ ١غزؾٜذ ثٜب
إٔ ٣ؾقَ ػِ.ٚ٤
ُِٔ ٌٕٞ٣2.ؼِٓٞبد اُز ٢ػِ ٠ؽٌَ سعبُخ ث٤بٗبد ٓب رغزؾو ٖٓ ٚؽغ٤خ ك ٢اإلصجبدٝ ،ك ٢روذ٣ش ؽغ٤خ سعبُخ اُج٤بٗبد ك٢
اإلصجبد ٣شاػٓ ٠ب :٢ِ٣
أ.عذاسح اُطش٣وخ اُز ٢اعزخذٓذ ك ٢ئٗؾبء أ ٝرخض ٖ٣أ ٝئثالؽ سعبُخ اُج٤بٗبد.
ة.عذاسح اُطش٣وخ اُز ٢اعزخذٓذ ك ٢أُؾبكظخ ػِ ٠عالٓخ أُؼِٓٞبد.
ط.اُطش٣وخ اُز ٢ؽذدد ثٜب ؽخق٤خ ٓشعِٜبٝ ،أل ١ػبَٓ آخش ٣زقَ ثبألٓش.
ٓبدح)٣ (1.غش ١ػِ ٠ؽلع سعبُخ اُج٤بٗبد اُوٞاػذ اُوبٗ٤ٗٞخ اُغبس٣خ ػِ ٠ؽلع اُشعبُخ أٌُزٞثخ.
ٓبدح)ِ٣ (11زضّ أُشعَ ثؾلع سعبُخ اُج٤بٗبد ك ٢اُؾٌَ أُشعِخ ثِ٣ٝ ،ٚزضّ أُشعَ ئُ ٚ٤ثؾلع ٛز ٙاُشعبُخ ك ٢اُؾٌَ
اُز ١رغِٜٔب ث.ٚ
ٓبدح)(12
٣1.زْ ؽلع سعبُخ اُج٤بٗبد ػِ ٠ؽبَٓ ئٌُزش ٢ٗٝؽش٣طخ ٓشاػبح ٓب :٢ِ٣
أ.رغ َ٤ٜاإلهالع ػِ ٠أُؼِٓٞبد اُٞاسدح كٜ٤ب ػِٗ ٠ؾ٣ ٞز٤ؼ اعزخذآٜب ػ٘ذ اُشعٞع ئُٜ٤ب الؽوبً.
ة.االؽزلبظ ثشعبُخ اُج٤بٗبد ثبُؾٌَ اُز ١أٗؾئذ أ ٝأسعِذ أ ٝاعزِٔذ ث ،ٚأ ٝثؾٌَ  ٌٖٔ٣ئصجبد أٗٔ٣ ٚضَ ثذهخ
أُؼِٓٞبد اُز ٢أٗؾئذ أ ٝأسعِذ أ ٝاعزِٔذ ث.ٚ
ط.االؽزلبظ ثبُٔؼِٓٞبد اُز ٢رٌٖٔ ٖٓ رؾذ٣ذ ٓشعَ سعبُخ اُج٤بٗبد ٝعٜخ ٝفُٜٞب ٝربس٣خ ٝٝهذ ئسعبُٜب ٝاعزالٜٓب ك٢
ؽبُخ ٝعٞد رِي أُؼِٓٞبد.
2.ال ٘٣طجن االُزضاّ ثبُؾلع اُٞاسد ك ٢اُج٘ذ (ٛ ٖٓ )2ز ٙأُبدح ػِ ٠أ٣خ ٓؼِٓٞبد  ٌٕٞ٣اُـشك اُٞؽ٤ذ ٜٓ٘ب  ٞٛاُزٌٖٔ٤
ٖٓ ئسعبٍ اُشعبُخ أ ٝاعزالٜٓب.
٣3.غٞص ُِؾخـ إٔ ٣غزٞك ٢االُزضاّ ثبُؾلع اُٞاسد ك ٢اُج٘ذ (ٛ ٖٓ )2ز ٙأُبدح ثبالعزؼبٗخ ثخذٓبد أ ١ؽخـ آخش،
ؽش٣طخ ٓشاػبح اُؾشٝه أُ٘قٞؿ ػِٜ٤ب ك ٢اُلوشاد اُج٘ذ سهْ (ٛ ٖٓ )2ز ٙأُبدح.
ٓبدح) (13رؼزجش سعبُخ اُج٤بٗبد فبدسح ػٖ أُشعَ ،ئرا ًبٕ أُشعَ  ٞٛاُز ١أسعِٜب ث٘لغ.ٚ
ٓبدح) (14ك ٢اُؼالهخ ث ٖ٤أُشعَ ٝأُشعَ ئُ ،ٚ٤رؼزجش سعبُخ اُج٤بٗبد أٜٗب فبدسح ػٖ أُشعَ ئرا أسعِذ:
ٖٓ ؽخـ ُ ٚفالؽ٤خ اُزقشف ٗ٤بثخ ػٖ أُشعَ كٔ٤ب ٣زؼِن ثشعبُخ اُج٤بٗبد.
ٖٓ ٗظبّ ٓؼِٓٞبد ٓجشٓظ ػِ٣ ٠ذ أُشعَ أ٤ٗ ٝبثخ ػُِ٘ ٚؼَٔ رِوبئ٤ب.
ك ٢اُؼالهخ ث ٖ٤أُشعَ ٝأُشعَ ئُ٣ ،ٚ٤ؾن ُِٔشعَ ئُ ٚ٤إٔ ٣ؼزجش سعبُخ اُج٤بٗبد أٜٗب فبدسح ػٖ أُشعَٝ ،إٔ
٣زقشف ػِ ٠أعبط ٛزا االكزشاك ،ئرا:
هجن أُشعَ ئُ ٚ٤رطج٤وب عِٔ٤ب  ٖٓ -أعَ اُزأًذ ٖٓ إٔ سعبُخ اُج٤بٗبد هذ فذسد ػٖ أُشعَ  -ئعشاء هذ عجن إٔ ٝاكن
ػِ ٚ٤أُشعَ ُٜزا اُـشك.
ًبٗذ رٌٖٔ ثؾٌْ ػالهز ٚثبُٔشعَ أ ٝثٖٔ ٣لٞم ٚأُشعَ ٖٓ اُٞف ٍٞئُ ٠هش٣وخ ٣غزخذٜٓب أُشعَ إلصجبد إٔ سعبئَ
اُج٤بٗبد فبدسح ػ٘ ٚكؼال.
ال ر٘طجن أؽٌبّ اُلوشح (ٛ ٖٓ )3ز ٙأُبدح ك ٢اُؾبالد اُزبُ٤خ:
ٖٓ اُٞهذ اُز ١رغِْ ك ٚ٤أُشعَ ئُ ٚ٤ئؽؼبسا ٖٓ أُشعَ ٣ل٤ذ ثإٔ سعبُخ اُج٤بٗبد ُْ رقذس ػٖ أُشعَٝ ،رٌ ٕٞهذ
أر٤ؾذ ك ٚ٤أ٣نب ُِٔشعَ ئُ ٚ٤كزشح ٓؼوُٞخ ُِزؼشف ػِٛ ٠زا األعبط.
ك ٢أٝ ١هذ ػشف ك ٚ٤أُشعَ ئُ ٚ٤أً ٝبٕ ػِ ٚ٤إٔ ٣ؼشف ،ئرا ثزٍ اُؼ٘ب٣خ أُؼوُٞخ أ ٝاعزخذّ أ ١ئعشاء ٓزلن ػِ ٚ٤إٔ
سعبُخ اُج٤بٗبد ُْ رقذس ػٖ أُشعَ ٝرُي ثبُ٘غجخ ُِؾبالد اُز ٢رخنغ ُِج٘ذ (ة) ٖٓ اُلوشح (ٛ ٖٓ )3ز ٙأُبدح.
ٓبدح) (15ػ٘ذٓب رٌ ٕٞسعبُخ اُج٤بٗبد فبدسح ػٖ أُشعَ أ ٝػ٘ذٓب رؼزجش أٜٗب فبدسح ػٖ أُشعَ ،أ ٝػ٘ذٓب ٖٓ ٌٕٞ٣
ؽن أُشعَ ئُ ٚ٤إٔ ٣زقشف ػِ ٠أعبط ٛزا االكزشاك٣ ،ؾن ػ٘ذئز ُِٔشعَ ئُ ،ٚ٤ك ٢ئهبس اُؼالهخ ث ٖ٤أُشعَ
ٝأُشعَ ئُ ،ٚ٤إٔ ٣ؼزجش إٔ سعبُخ اُج٤بٗبد ًٔب رغِٜٔب  ٢ٛاُشعبُخ اُز ٢هقذ أُشعَ ئسعبُٜب ٝإٔ ٣زقشف ػِ ٠أعبط
ٛزا االكزشاكٝ ،ال ُِٔ ٌٕٞ٣شعَ ئُ ٚ٤رُي اُؾن ٓز ٠ػشف ،أً ٝبٕ ػِ ٚ٤إٔ ٣ؼشف ئرا ثزٍ اُؼ٘ب٣خ أُؼوُٞخ أ ٝاعزخذّ
أ ١ئعشاء ٓزلن ػِ٤خ ،إٔ ػِٔ٤خ اإلسعبٍ أعلشد ػٖ خطأ ك ٢سعبُخ اُج٤بٗبد ًٔب رغِٜٔب.
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ٓبدح)٣ (16غٞص ُِٔشعَ ئُ ٚ٤إٔ ٣ؼبَٓ ًَ سعبُخ ث٤بٗبد ٣زغِٜٔب ػِ ٠أٜٗب سعبُخ ث٤بٗبد ٓغزوِخ ٝإٔ ٣زقشف ػِ٠
أعبط ٛزا االكزشاك ئال ئرا ًبٗذ ٗغخخ صبٗ٤خ ٖٓ سعبُخ ث٤بٗبد أخشٝ ،ٟػشف أُشعَ ئُ ٚ٤أً ٝبٕ ػِ ٚ٤إٔ ٣ؼشف ئرا
ثزٍ اُؼ٘ب٣خ أُؼوُٞخ أ ٝاعزخذّ أ ١ئعشاء ٓزلن ػِ ٚ٤إٔ سعبُخ اُج٤بٗبد ًبٗذ ٗغخخ صبٗ٤خ.
ٓبدح) (17ئرا هِت أُشعَ ٖٓ أُشعَ ئُ ٚ٤ػ٘ذ أ ٝهجَ رٞع ٚ٤سعبُخ اُج٤بٗبد ،أ ٝثٞاعطخ رِي اُشعبُخ ٗلغٜب ،رٞعٚ٤
ئهشاس اعزالّ سعبُخ اُج٤بٗبد ،أ ٝارلن ٓؼ ٚػِ ٠رُي ر٘طجن األؽٌبّ اُزبُ٤خ:-
ئرا ُْ  ٌٖ٣أُشعَ هذ ارلن ٓغ أُشعَ ئُ ٚ٤ػِ ٠إٔ  ٌٕٞ٣اإلهشاس ثبالعزالّ ٝكن ؽٌَ ٓؼ ٖ٤أ ٝػِ ٠إٔ ٣زْ ثقٞسح
ٓؼ٘٤خ٣ ،غٞص اإلهشاس ثبالعزالّ ػٖ هش٣ن:
أ ١ئثالؽ ٖٓ عبٗت أُشعَ ئُ ٚ٤عٞاء ًبٕ ثٞعِ٤خ آُ٤خ أ ٝثأ٣خ ٝعِ٤خ أخش.ٟ
أ ١عِٞى ٖٓ عبٗت أُشعَ ئُٝ ،ٚ٤رُي ثٔب ً ٌٕٞ٣بك٤ب إلػالّ أُشعَ ثبعزالٓ ٚسعبُخ اُج٤بٗبد.
ئرا ًبٕ أُشعَ هذ رًش إٔ سعبُخ اُج٤بٗبد ٓؾشٝهخ ثزِو ٢رُي اإلهشاس ثبالعزالّ ،رؼبَٓ سعبُخ اُج٤بٗبد ًٝأٜٗب ُْ رشعَ
أفال ئُ ٠ؽٝ ٖ٤سٝد اإلهشاس.
ئرا ُْ  ٌٖ٣أُشعَ هذ رًش إٔ سعبُخ اُج٤بٗبد ٓؾشٝهخ ثزِو ٢اإلهشاس ثبالعزالّ ٣ ُْٝزِن أُشعَ رُي اإلهشاس ك٢
ؿن ٕٞاُٞهذ أُؾذد أ ٝأُزلن ػِ ٚ٤أ ٝك ٢ؿنٝ ٕٞهذ ٓؼو ٍٞئرا ُْ  ٌٖ٣هذ رْ رؾذ٣ذ ٝهذ أ ٝاالرلبم ػِ ،ٚ٤ك٤غٞص
ُِٔشعَ:
إٔ ٞ٣ع ٚئُ ٠أُشعَ ئُ ٚ٤ئؽؼبسا ٣زًش ك ٚ٤أٗ٣ ُْ ٚزِن أ ١ئهشاس ثبالعزالّ ٣ٝؾذد كٝ ٚ٤هزب ٓؼوٞال ٣زؼ ٖ٤ك ٢ؿن ٚٗٞرِو٢
رُي اإلهشاس.
إٔ ٣ؼبَٓ سعبُخ اُج٤بٗبد ًأٜٗب ُْ رقَ أفال ،أِ٣ ٝغأ ئُ ٠اُزٔغي ثٔب هذ  ٖٓ ُٚ ٌٕٞ٣ؽوٞم أخش ،ٟئرا ُْ ٣شد اإلهشاس
ثبالعزالّ ك ٢ؿن ٕٞاُٞهذ أُؾذد ك ٢اُلوشح (أ) ٖٓ ٛز ٙأُبدح ،ثؼذ رٞع ٚ٤ئؽؼبس ئُ ٠أُشعَ ئُ.ٚ٤
ٓبدح) (18ػ٘ذٓب ٣زِو ٠أُشعَ ئهشاسا ثبالعزالّ ٖٓ أُشعَ ئُ٣ ،ٚ٤لزشك إٔ أُشعَ ئُ ٚ٤هذ اعزِْ سعبُخ اُج٤بٗبد راد
اُقِخٝ .ال ٘٣طٛ ١ٞزا اإلهشاس مٔ٘ب ػِ ٠إٔ سعبُخ اُج٤بٗبد اُزـ ٢أسعِذ رزطبثن ٓغ اُشعبُخ اُزٝ ٢سدد.
ئرا ٝسد ك ٢اإلهشاس ثبالعزالّ ٖٓ أُشعَ ئُٓ ٚ٤ب ٣ل٤ذ إٔ سعبُخ اُج٤بٗبد راد اُقِخ هذ اعزٞكذ اُؾشٝه اُل٘٤خ عٞاء
أُزلن ػِٜ٤ب أ ٝأُؾذدح ك ٢أُؼب٤٣ش أُؼٔ ٍٞثٜب٣ ،لزشك إٔ رِي اُؾشٝه هذ اُعزٞك٤ذ.
ٓبدح)٣ (19ؼزجش ئسعبٍ سعبُخ اُج٤بٗبد أٗ ٚهذ رْ ،ػ٘ذٓب رذخَ اُشعبُخ ٗظبّ ٓؼِٓٞبد ال ٣خنغ ُغ٤طشح أُشعَ ،أٝ
ع٤طشح اُؾخـ اُز ١أسعَ سعبُخ اُج٤بٗبد ٗ٤بثخ ػٖ أُشعَ ٓب ُْ ٣زلن أُشعَ ٝأُشعَ ئُ ٚ٤ػِ ٠ؿ٤ش رُي.
ٓب ُْ ٣زلن أُشعَ ٝأُشعَ ئُ ٚ٤ػِ ٠ؿ٤ش رُي ٣زؾذد ٝهذ اعزالّ سعبُخ اُج٤بٗبد ػِ ٠اُ٘ؾ ٞاُزبُ:٢
ئرا ًبٕ أُشعَ ئُ ٚ٤هذ ػٗ ٖ٤ظبّ ٓؼِٓٞبد ُـشك اعزالّ سعبئَ اُج٤بٗبد٣ ،زْ االعزالّ ٝهذ دخ ٍٞسعبُخ اُج٤بٗبد
ٗظبّ أُؼِٓٞبد أُؼ ٖ٤أٝ ٝهذ اعزشعبع أُشعَ ئُُ ٚ٤شعبُخ اُج٤بٗبد ئرا أسعِذ سعبُخ اُج٤بٗبد ئُٗ ٠ظبّ ٓؼِٓٞبد
ربثغ ُِٔشعَ ئُ٤ُ ٌُٖٝ ٚ٤ظ  ٞٛاُز ١رْ رؼ.ٚ٘٤٤
ئرا ُْ ٣ؼ ٖ٤أُشعَ ئُٗ ٚ٤ظبّ ٓؼِٓٞبد٣ ،زْ االعزالّ ػ٘ذٓب رذخَ سعبُخ اُج٤بٗبد ٗظبّ ٓؼِٓٞبد ربثغ ُِٔشعَ ئُ.ٚ٤
ر٘طجن اُلوشح (ً ُٞٝ )3بٕ أٌُبٕ اُزٞ٣ ١عذ كٗ ٚ٤ظبّ أُؼِٓٞبد ٓخزِلب ػٖ أٌُبٕ اُز٣ ١ؼزجش إٔ سعبُخ اُج٤بٗبد
اعزِٔذ ك ٚ٤ثٔٞعت اُلوشح (ٛ ٖٓ )5ز ٙأُبدح.
ٓب ُْ ٣زلن أُشعَ ٝأُشعَ ئُ ٚ٤ػِ ٠ؿ٤ش رُي٣ ،ؼزجش إٔ سعبُخ اُج٤بٗبد هذ أسعِذ ٖٓ أٌُبٕ اُز٣ ١وغ كٓ ٚ٤وش ػَٔ
أُشعَ ٝرؼزجش أٜٗب اعزِٔذ ك ٢أٌُبٕ اُز٣ ١وغ كٓ ٚ٤وش ػَٔ أُشعَ ئُٝ .ٚ٤ئرا ًبٕ ُِٔشعَ أُِٔ ٝشعَ ئُ ٚ٤أًضش ٖٓ
ٓوش ػَٔ ٝاؽذً ،بٕ ٓوش اُؼَٔ  ٞٛأُوش األًضش اسرجبهب ك ٢ػالهز ٚثبُٔؼبِٓخ أُؼ٘٤خ ،أٓ ٝوش اُؼَٔ اُشئ٤غ ٢ئرا ُْ
رٞعذ ٓضَ رِي أُؼبِٓخٝ .ئرا ُْ ُِٔ ٌٖ٣شعَ أ ٝأُشعَ ئُٓ ٚ٤وش ػَٔ ٣ؼزجش ٓؾَ ئهبٓز ٚأُؼزبد ٓ ٞٛوش ػِٔ.ٚ
اُلقَ اُضبُش
اُزٞه٤غ اإلٌُزش٢ٗٝ
ٓبدح)(2.
ًَ ؽخـ ٣شؿت ك ٢اُزٞه٤غ ػِ ٠سعبُخ ث٤بٗبد إٔ ٣و ّٞثزُي ٝكوب ُِؾشٝه ٝأُٞافلبد اُزو٘٤خ اُز٣ ٢قذس ثٜب هشاس
ٖٓ اُٞص٣ش أُخزـ.
ٓبدح)٣ (21زؼ ٖ٤ػِ ًَ ٠ؽخـ ٣شؿت ك ٢اُزٞه٤غ ػِ ٠سعبُخ ث٤بٗبد ٓشاػبح آالر:٢
ارخبر اُؾذ األدٗ ٖٓ ٠االؽز٤به٤بد اُز٣ ٢زْ مجطٜب ك ٢اُوشاس أُ٘قٞؿ ػِ ٚ٤ك ٢أُبدح (ٛ ٖٓ ).3زا اُوبُٗ ٕٞزلبد١
ًَ اعزؼٔبٍ ؿ٤ش ٓؾشٝع ُؼ٘بفش اُزؾل٤ش أ ٝأُؼذاد اُؾخق٤خ أُزؼِوخ ثزٞه٤ؼ.ٚ
إٔ ٣جِؾ أُضٝد ػٖ ًَ اعزؼٔبٍ ؿ٤ش ٓؾشٝع ُزٞه٤ؼ.ٚ
ُ
اُؾشؿ ػِٓ ٠قذاه٤خ ًبكخ أُؼِٓٞبد اُز ٢فشػ ثٜب ُِٔضٝد ٌُٝبكخ األهشاف اُز ٢هِت ٜٓ٘ب إٔ رضن ك ٢رٞه٤ؼ.ٚ
ٓبدح) (22ئرا ُْ ٣ق اُؾخـ ثبالُزضآبد أُ٘قٞؿ ػِٜ٤ب ك ٢أُبدح (ٛ ٖٓ )32زا اُوبٗ٣ ،ٕٞزؾَٔ فبؽت اُزٞه٤غ
ٓغإ٤ُٝخ األمشاس اُز ٢رق٤ت اُـ٤ش ثغجت رُي.
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اُلقَ اُشاثغ
اُ٤ٜئخ اُؼبٓخ ُِٔقبدهخ اإلٌُزش٤ٗٝخ
ٓبدح)٘٣ (23ؾأ ك ٢كِغط٤ٛ ٖ٤ئخ رغٔ" ٠اُ٤ٜئخ اُؼبٓخ ُِٔقبدهخ اإلٌُزش٤ٗٝخ " رزٔزغ ثبُؾخق٤خ االػزجبس٣خ ٝرٌُٜ ٕٞب
ٓ٤ضاٗ٤خ ٓغزوِخ ٝاأل٤ِٛخ اُوبٗ٤ٗٞخ اُالصٓخ ُٔجبؽشح عٔ٤غ األػٔبٍ ٝاُزقشكبد اُز ٢رٌلَ رؾو٤ن األؿشاك اُز ٢روّٞ
ػِٜ٤ب ُٜ ٌٕٞ٣ٝب سئ٤ظ ٣ؼ ٖ٤ثوشاس ٖٓ سئ٤ظ اُغِطخ اُٞه٘٤خ اُلِغط٤٘٤خٝ .رخنغ ك ٢ػالهبرٜب ٓغ اُـ٤ش ئُ ٠أؽٌبّ
هبٗ ٕٞاُزغبسح.
ً
ٓبدح)ٓ ٌٕٞ٣ (24وش اُ٤ٜئخ اُشئ٤ظ كٓ ٢ذ٘٣خ اُوذط ٓٝإهزب ٓذ٘٣خ ؿضح.
ٓبدح) ٌٕٞ٣ (25اُٜذف ٖٓ ئٗؾبء اُ٤ٜئخ ٓب :٢ِ٣
ئملبء أُقذاه٤خ اُالصٓخ ػِ ٠اُزٞه٤غ اإلٌُزش.٢ٗٝ
ٓشاهجخ ٓٝزبثؼخ اُزضاّ أُضٝد ألؽٌبّ ٛزا اُوبٗ.ٕٞ
رؾذ٣ذ أُٞافلبد اُل٘٤خ ُٔ٘ظٓٞبد ئٗؾبء ٝرٞص٤ن اُزٞه٤غ اإلٌُزشٝ ٢ٗٝؽٜبداد أُقبدهخ اإلٌُزش٤ٗٝخ.
ٓبدح) (26رٌ٤ُِٜ ٕٞئخ ك ٢عج َ٤رؾو٤ن أٛذاكٜب االخزقبفبد ا٥ر٤خ:
ٓ٘ؼ اُزشاخ٤ـ ُٔضاُٝخ ٗؾبه أُضٝد ك ٢كِغط.ٖ٤
اُزؾون ٖٓ اؽزشاّ أُضٝد ألؽٌبّ ٛزا اُوبًٗٝ ٕٞبكخ اُِٞائؼ ٝاألٗظٔخ اُقبدسح ثٔٞعج.ٚ
رؾذ٣ذ أُٞافلبد اُل٘٤خ ُٔ٘ظٓٞبد ئٗؾبء اُزٞه٤غ ٝاُزذه٤ن ٝئفذاس اُؾٜبداد.
ئثشاّ ارلبه٤بد االػزشاف أُزجبدٍ ٓغ األهشاف اُذ٤ُٝخ.
ئفذاس ٝرغِٝ ْ٤ؽلع ؽٜبداد أُقبدهخ اإلٌُزش٤ٗٝخ اُخبفخ ثبألؽخبؿ أُإُِ ٖ٤ِٛو٤بّ ثبُٔجبدالد اإلٌُزش٤ٗٝخ ٌٖٔ٣ٝ
إٔ ٣زْ رُي ٓجبؽشح أ ٝػجش أُضٝد اُؼٔ.٢ٓٞ
ئعشاء اُذساعبد ٝاُجؾٞس راد اُؼالهخ ثبُٔجبدالد ٝاُزغبسح اإلٌُزش٤ٗٝخ.
االؽزشاى ك ٢اُ٘ذٝاد ٝاُذٝساد ٝأُإرٔشاد أُزخققخ كٓ ٢غبٍ أُجبدالد ٝاُزغبسح اإلٌُزش٤ٗٝخ.
ًَ ٗؾبه آخش ٣وغ رٌِ٤لٜب ث ٖٓ ٚهجَ اُٞصاسح  ُٚٝػالهخ ثٔغبٍ ػِٜٔب.
ٓبدح)ُ٣ (27ؾٌَ ٓغِظ ئداسح ُِ٤ٜئخ ثشئبعخ اُٞص٣ش ٝػن٣ٞخ ًَ ٖٓ:
سئ٤ظ اُ٤ٜئخ ػنٞاً ٗٝبئجب ً ُشئ٤ظ ٓغِظ اإلداسح
ٓذ٣ش ػبّ اُ٤ٜئخ ػنٞا
أسثؼخ أػنبء ٖٓ ر ١ٝاُخجشح ٖٓ اُؼبِٓ ٖ٤كٓ ٢غبٍ أُؼِٓٞبر٤خ ٣ؼ ْٜ٘٤سئ٤ظ اُغِطخ اُٞه٘٤خ اُلِغط٤٘٤خ ُٔذح ع٘زٖ٤
هبثِخ ُِزغذ٣ذ ث٘بءا ػِ ٠ر٘غ٤ت ٖٓ اُٞص٣ش.
ً
ً
ٓبدح)٣ (28ؼ ٖ٤ثوشاس ٖٓ سئ٤ظ اُغِطخ اُٞه٘٤خ اُلِغط٤٘٤خ ٓذ٣شا ػبٓب ُِ٤ٜئخ.
ٓبدح)ُٔ ٌٕٞ٣ (29ذ٣ش ػبّ اُ٤ٜئخ أُٜبّ ٝاُقالؽ٤بد اُزبُ٤خ:-
ر٘ل٤ز هشاساد ٓغِظ اإلداسح.
ئداسح اُ٤ٜئخ ٝرقش٣ق ؽئٜٗٞب ٝاإلؽشاف ػِٗ ٠ظبّ اُؼَٔ ثٜب ٝدػْ أعٜضرٜب.
ٓٞاكبح ٓغِظ اإلداسح ثزوبس٣ش دٝس٣خ ػٖ ٗؾبه اُ٤ٜئخ ٝع٤ش اُؼَٔ ثٜب ٓٝب رْ ئٗغبصٝ ٙكوب ً ُِخطخ ٝاُجشآظ أُٞمٞػخ
ٝرؾذ٣ذ ٓؼٞهبد األداء ٝاُؾِ ٍٞأُوزشؽخ ُزلبدٜ٣ب.
االخزقبفبد األخش ٟاُز ٢رؾذدٛب اُِٞائؼ اُذاخِ٤خ ُِ٤ٜئخ.
اُو٤بّ ثأ٣خ أػٔبٍ أٜٓ ٝبّ ٌِ٣ل ٚثٜب سئ٤ظ اُ٤ٜئخ أٓ ٝغِظ اإلداسح.
٣ٝغٞص ُِٔذ٣ش اُؼبّ ُِ٤ٜئخ إٔ ٣لٞك ٓذ٣شا أ ٝأًضش كٓ ٢جبؽشح ثؼل اخزقبفبر.ٚ
ٓبدح)ٔ٣ (3.بسط ٓغِظ ئداسح اُ٤ٜئخ أُٜبّ ٝاُقالؽ٤بد اُزبُ٤خ:
ٝمغ اُغ٤بعخ اُؼبٓخ ُِ٤ٜئخ.
اُؾق ٍٞػِ ٠اُوشٝك اُذاخِ٤خ ٝاُخبسع٤خ ثٔٞاكوخ ٓغِظ اُٞصساء.
اعزخذاّ اُخجشاء ٝأُغزؾبس.ٖ٣
أُٞاكوخ ػِٓ ٠ؾشٝع أُٞاصٗخ اُغ٘٣ٞخ ُِ٤ٜئخ ٝسكؼُٔ ٚغِظ اُٞصساء ُِزقذ٣ن ػِ.ٚ٤
ئثشاّ اُؼوٞد ٝاالرلبه٤بد ٓغ اُـ٤ش ٝرل٣ٞل ٖٓ ٞ٘٣ة ػ٘ ٚثبُزٞه٤غ ػِٜ٤ب.
ئػذاد ٓؾبس٣غ األٗظٔخ اُالصٓخ ُِ٤ٜئخ.
ٓبدح) (31رزٌ ٕٞأُٞاسد أُبُ٤خ ُِ٤ٜئخ ٖٓ:
أُجبُؾ أُخققخ ُٜب ٖٓ أُٞاصٗخ اُؼبٓخ.
اُشعٝ ّٞاإل٣شاداد اُز ٢رلشك ػِ٘ٓ ٠ؼ اُزشاخ٤ـ ُٔضاُٝخ ٗؾبه أُضٝد.
اإل٣شاداد اُ٘برغخ ػٖ ٗؾبه اُ٤ٜئخ ٓوبثَ رأد٣خ أ ١خذٓبد ٝاعزؾبساد كٓ ٢غبٍ خذٓبد أُقبدهخ اإلٌُزش٤ٗٝخ.
األٓٞاٍ اُ٘برغخ ػٖ اعزضٔبساد اُ٤ٜئخ.
اُٜجبد ٝاإلػبٗبد ؿ٤ش أُؾشٝهخ اُز ٢رزِوبٛب اُ٤ٜئخ ٞ٣ٝاكن ػِٜ٤ب ٓغِظ اُٞصساء.
ٓبدح)٣ (32غت ػِ ًَ ٠ؽخـ هج٤ؼ ٢أ ٝاػزجبس٣ ١شؿت كٓ ٢ضاُٝخ ٗؾبه أُضٝد اُؾق ٍٞػِ ٠اُزشاخ٤ـ اُالصٓخ
ٖٓ اُ٤ٜئخ هجَ اُجذء كٔٓ ٢بسعخ ٛزا اُ٘ؾبه.
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ٓبدح)٣ (33ؾزشه ك ٢اُؾخـ اُطج٤ؼ ٢أ ٝأُٔضَ اُوبُِٗ ٢ٗٞؾخـ االػزجبس ١اُشاؿت ك ٢اُؾق ٍٞػِ ٠رشخ٤ـ
ُٔضاُٝخ ٗؾبه أُضٝد اُؾشٝه اُزبُ٤خ:
إٔ  ٌٕٞ٣كِغط ٢٘٤اُغ٘غ٤خ.
إٔ ٓ ٌٕٞ٣ؤ٤ب ك ٢كِغط.ٖ٤
إٔ ٓ ٌٕٞ٣زٔزؼب ً ثؾوٞه ٚأُذٗ٤خ ٝاُغ٤بع٤خ.
إٔ ال  ٌٕٞ٣هذ فذس ثؾو ٚؽٌْ ثؾٜش اإلكالط أ ٝثزٜٔخ ٓخِخ ثبُؾشف أ ٝاألٓبٗخ ٖٓ ٓؾٌٔخ كِغط٤٘٤خ ٓخزقخ.
إٔ  ٌٕٞ٣ؽبفالً ػِ ٠األهَ ػِ ٠دسعخ اُذًزٞسا ٙك ٢اُٜ٘ذعخ أُؼِٓٞبر٤خ.
إٔ ال ٣ضاٗ ٍٝؾبهب ً ٓ٤ٜ٘ب ً آخش.
ً
ٓبدح)٣ (34غت ػِ ٠أُضٝد ئفذاس ٝرغِٝ ْ٤ؽلع اُؾٜبداد ٝكوب ٌُشاط ؽشٝه رزْ أُقبدهخ ػِ ٖٓ ٚ٤اُٞص٣ش.
٣غٞص رؼِ٤ن أ ٝئُـبء اُؾٜبداد أُؾبس ئُٜ٤ب ك ٢اُلوشح (ٛ ٖٓ )2ز ٙأُبدح ٝكوب ألؽٌبّ ٛزا اُوبٗ.ٕٞ
ٓبدح)٣ (35غت إٔ ٣زنٖٔ ًشاط اُؾشٝه أُؾبس ئُ ٚ٤ك ٢أُبدح (ٛ ٖٓ )45زا اُوبٗ ٕٞػِٝ ٠ع ٚاُخقٞؿ األٓٞس
ا٥ر٤خ:
ٗلوبد دساعخ ٓٝزبثؼخ ِٓلبد هِجبد اُؾٜبداد.
أُذح أُؾذدح ُذساعخ أُِلبد.
اإلٌٓبٗ٤بد أُبد٣خ ٝأُبُ٤خ ٝاُجؾش٣خ اُز٣ ٢غت رٞاكشٛب ُٔٔبسعخ اُ٘ؾبه.
ؽشٝه رأٓ ٖ٤اُزلبػَ أُزجبدٍ ألٗظٔخ أُقبدهخ ٝسثو عغالد ؽٜبداد أُقبدهخ.
اُوٞاػذ أُزؼِوخ ثبُزجِ٤ؾ ٝاُخبفخ ثخذٓبرٝ ٚاُؾٜبداد اُز ٢عِٜٔب ٝاُز٣ ٢زؼ ٖ٤ػِ ٠أُضٝد ؽلظٜب.
ٓبدح)٣ (36غت ػِ ٠أُضٝد اعزؼٔبٍ ٝعبئَ ٓٞصٞم ثٜب إلفذاس ٝرغِٝ ْ٤ؽلع اُؾٜبدادٝ ،ارخبر اُٞعبئَ اُالصٓخ
ُؾٔب٣زٜب ٖٓ اُزض٣ٝش ٝاُزذُ٤ظ ٝكوب ٌُشاط اُؾشٝه أُ٘قٞؿ ػِ ٚ٤ك ٢أُبدح )ٛ ٖٓ (34زا اُوبٗ.ٕٞ
ٓبدح) (37ػِ ٠أُضٝد ٓغي عغَ ئٌُزش ٢ٗٝثؾٜبداد أُقبدهخ ٛ ٌٕٞ٣ٝزا اُغغَ ٓلزٞػ ُإلهالع ػِ ٚ٤ئٌُزش٤ٗٝبً
ثقلخ ٓغزٔشح.
٣زنٖٔ عغَ ؽٜبداد أُقبدهخ ،ئٕ ًبٕ ٘ٛبى ٓوزن ،٠ربس٣خ رؼِ٤ن اُؾٜبداد أ ٝئُـبئٜب.
٣غت ؽٔب٣خ ٛزا اُغغَ ٝؽٜبدح أُقبدهخ ٖٓ ًَ رـ٤٤ش ؿ٤ش ٓشخـ ث.ٚ
ٓبدح)٣ (38ؾبكع أُضٝد ٝربثؼ ٚ٤ػِ ٠عش٣خ أُؼِٓٞبد اُز ٢ؽقِٞا ػِٜ٤ب ثغجت ٗؾبه ْٜثبعزض٘بء رِي اُز ٢عٔؼ
فبؽت اُؾٜبدح ًزبث٤ب ً أ ٝئٌُزش٤ٗٝب كٗ ٢ؾشٛب أ ٝاإلػالّ ثٜب أ ٝك ٢اُؾبالد أُ٘قٞؿ ػِٜ٤ب ك ٢اُوٞاٗ ٖ٤عبس٣خ
أُلؼ.ٍٞ
ٓبدح) (39ػ٘ذ هِت ؽٜبدح أُقبدهخ اإلٌُزش٤ٗٝخ٣ ،و ّٞأُضٝد ثغٔغ أُؼِٓٞبد راد اُقلخ اُؾخق٤خ ٓجبؽشح ٖٓ
اُؾخـ هبُت اُؾٜبدح ُٚٝ ،إٔ ٣ؾقَ ػِٛ ٠ز ٙأُؼِٓٞبد ٖٓ اُـ٤ش ثؼذ أُٞاكوخ اٌُزبث٤خ أ ٝاإلٌُزش٤ٗٝخ ُٜزا اُؾخـ.
٣ؾظش ػِ ٠أُضٝد عٔغ أُؼِٓٞبد اُز ٢ال رؼزجش مشٝس٣خ ُزغِْ اُؾٜبدحًٔ ،ب ٣ؾظش ػِ ٚ٤اعزؼٔبٍ أُؼِٓٞبد اُز٢
عٔؼٜب ثـشك رغِ ْ٤اُؾٜبدح خبسط ئهبس أٗؾطخ أُقبدهخٓ ،ب ُْ ٣ؾقَ ػِٞٓ ٠اكوخ خط٤خ أ ٝئٌُزش٤ٗٝخ ٖٓ اُؾخـ
هبُت اُؾٜبدح.
ً
ٓبدح)٣ (4.قذس أُضٝد ،ؽٜبداد ٓقبدهخ هجوب ُؾشٝه اُغالٓخ ٝاالئزٔبٕ اُز ٢رنؼٜب اُ٤ٜئخ ٣ٝقذس ثٜب هشاس ٖٓ
اُٞص٣ش أُخزـ.
ٓبدح)٣ (41غت إٔ رزنٖٔ ؽٜبداد أُقبدهخ اُج٤بٗبد ا٥ر٤خ:
اعْ فبؽت اُؾٜبدح سثبػ٤ب ٝسهْ ثطبهز ٚاُؾخق٤خ ئرا ًبٕ اُؾخـ هج٤ؼ٤ب ،أٓب ثبُ٘غجخ ُِؾخـ االػزجبس ١ك٤زًش اعٔٚ
ٝسهْ رغغ.ِٚ٤
اعْ اُؾخـ اُز ١أفذسٛب ٝرٞه٤ؼ ٚاإلٌُزش.٢ٗٝ
ػ٘بفش اُزذه٤ن ك ٢رٞه٤غ فبؽت اُؾٜبدح.
ٓذح فالؽ٤خ اُؾٜبدح.
ٓغبالد اعزؼٔبٍ اُؾٜبدح.
ٓبدح) ٌٕٞ٣ (42أُضٝد ٓغإٝالً ػٖ مٔبٕ ا٥ر:٢
فؾخ أُؼِٓٞبد أُقبدم ػِٜ٤ب اُز ٢رنٔ٘زٜب اُؾٜبدح ك ٢ربس٣خ رغِٜٔ٤ب.
اُؼالهخ ث ٖ٤فبؽت اُؾٜبدح ٘ٓٝظٓٞخ اُزذه٤ن ك ٢اُزٞه٤غ اُخبفخ ث.ٚ
اعزوالٍ فبؽت اُؾٜبدح ثٔغي ٓ٘ظٓٞخ ئٗؾبء رٞه٤غ ٓطبثوخ ألؽٌبّ اُوشاس أُ٘قٞؿ ػِ ٚ٤ك ٢أُبدح (ٛ ٖٓ ).3زا
اُوبٗٓٝ ٕٞزٌبِٓخ ٓغ ٓ٘ظٓٞخ اُزذه٤ن ك ٢اُزٞه٤غ أُؼشكخ ك ٢اُؾٜبدح ك ٢ربس٣خ رغِٜٔب.
ٓبدح)٣ (43غت ػِ ٠أُضٝد ػ٘ذ رغِ ْ٤ؽٜبدح أُقبدهخ ئُ ٠ؽخـ ٓؼ٘ ،١ٞاُزذه٤ن ك٣ٞٛ ٢خ اُؾخـ اُطج٤ؼ ٢اُز١
٣زوذّ ئُٝ ٚ٤فلخ رٔضُِ ِٚ٤ؾخـ أُؼ٘.١ٞ
ٓبدح)٣ (44ؼِن أُضٝد اُؼَٔ ثؾٜبدح أُقبدهخ اإلٌُزش٤ٗٝخ كٞساً ثطِت ٖٓ فبؽجٜب أ ٝك ٢األؽٞاٍ اُزبُ٤خ.
ئرا رج ٖ٤إٔ اُؾٜبدح عِٔذ ث٘بء ػِٓ ٠ؼِٓٞبد ؿ٤ش فؾ٤ؾخ أٓ ٝضٝسح.
ئرا رْ اٗزٜبى ٓ٘ظٓٞخ ئٗؾبء اُزٞه٤غ.
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ئرا اعزؼِٔذ اُؾٜبدح ثـشك اُزذُ٤ظ.
رـ٤٤ش أُؼِٓٞبد اُٞاسدح ثبُؾٜبدح.
ً
٣ز ٠ُٞأُضٝد ئثالؽ فبؽت اُؾٜبدح كٞسا ثبُزؼِ٤ن ٝعجج.ٚ
٣زْ سكغ ٛزا اُزؼِ٤ن كٞساً ئرا صجذ فؾخ أُؼِٓٞبد أُذٗٝخ ثبُؾٜبدح ٝاعزؼٔبُٜب ثقلخ ؽشػ٤خ.
٣طؼٖ فبؽت اُؾٜبدح أ ٝاُـ٤ش ثوشاس أُضٝد ثزؼِ٤ن اُؾٜبدح ٖٓ ربس٣خ ٗؾش ٙثبُغغَ اإلٌُزش ٢ٗٝأُ٘قٞؿ ػِ ٚ٤ك٢
أُبدح (ٛ ٖٓ )42زا اُوبٗ.ٕٞ
ً
ٓبدح)ُِٔ ٌٕٞ٣ (45ضٝد ئُـبء اُؾٜبدح كٞسا ٝرُي ك ٢األؽٞاٍ اُزبُ٤خ:
ث٘بء ػِ ٠هِت فبؽت اُؾٜبدح.
كٞس ئثالؿ ٚثٞكبح اُؾخـ اُطج٤ؼ ٢أ ٝاٗونبء اُؾخـ أُؼ٘ ١ٞفبؽت اُؾٜبدح.
ئرا رج ٖ٤ثبُلؾـ ثؼذ رؼِ٤ن اُؾٜبدح إٔ أُؼِٓٞبد اُٞاسدح ثٜب ؿ٤ش فؾ٤ؾخ أٓ ٝضٝسح أ ٝأٜٗب ؿ٤ش ٓطبثوخ ُِٞاهغ أ ٝاٗٚ
هذ رْ اٗزٜبى ٓ٘ظٓٞخ ئٗؾبء اُزٞه٤غ أ ٝاعزؼٔبٍ اُؾٜبدح ُِزذُ٤ظ.
٣طؼٖ فبؽت اُؾٜبدح أ ٝاُـ٤ش ثوشاس أُضٝد اُخبؿ ثاُـبء اُؾٜبدح ٖٓ ربس٣خ ٗؾش ٙثبُغغَ اإلٌُزش ٢ٗٝأُ٘قٞؿ
ػِ ٚ٤ك ٢أُبدح (ٛ ٖٓ )42زا اُوبٗ.ٕٞ
ٓبدح) (46رؼزجش عش٣خ ٝعالٓخ ٓ٘ظٓٞخ ئٗؾبء اُزٞه٤غ اُز٣ ٢غزؼِٜٔب فبؽت اُؾٜبدح ٓ ٢ٛغئ٤ُٞز ًَٝ ،ٚاعزؼٔبٍ ُٜزٙ
أُ٘ظٓٞخ ٣ؼزجش فبدساً ٓ٘.ٚ
٣غت ػِ ٠فبؽت اُؾٜبدح ئثالؽ أُضٝد ثأ ١رـ٤٤ش ُِٔؼِٓٞبد اُٞاسدح ثبُؾٜبدح.
ال ٣غٞص ُقبؽت اُؾٜبدح اُز ٢رْ رؼِ٤وٜب أ ٝئُـبئٜب اعزؼٔبٍ ػ٘بفش اُزؾل٤ش اُؾخق٤خ ُِزٞه٤غ ٓٞمٞع اُؾٜبدح أُؼ٘٤خ
ٝأُقبدهخ ػِٛ ٠ز ٙاُؼ٘بفش ٖٓ عذ٣ذ ُذٓ ٟضٝد آخش.
ٓبدح) ٌٕٞ٣ (47أُضٝد ٓغإٝالً ػٖ ًَ مشس ؽقَ أل ١ؽخـ ؽغٖ اُ٘٤خ ٝصن ك ٢اُنٔبٗبد أُ٘قٞؿ ػِٜ٤ب ك٢
أُبدح )ٛ ٖٓ (42زا اُوبٗ.ٕٞ
ً
 ٌٕٞ٣أُضٝد ٓغإٝالً ػٖ اُنشس اُؾبفَ أل ١ؽخـ ؽغٖ اُ٘٤خ ٗز٤غخ ُؼذّ اُزؼِ٤ن أ ٝئُـبء اُؾٜبدح ٝكوب ألؽٌبّ
أُبدرٛ ٖٓ )56(ٝ )55( ٖ٤زا اُوبٗ.ٕٞ
ال  ٌٕٞ٣أُضٝد ٓغإٝالً ػٖ اُنشس اُ٘برظ ػٖ ػذّ اؽزشاّ فبؽت اُؾٜبدح ُؾشٝه اعزؼٔبُٜب أ ٝؽشٝه ئٗؾبء رٞه٤ؼٚ
اإلٌُزش.٢ٗٝ
ٓبدح) (48رؼزجش اُؾٜبداد اُقبدسح ٖٓ أُضٝد ك ٢أ ١ثِذ آخش ًؾٜبداد فبدسح ٖٓ أُضٝد أُٞعٞد ك ٢كِغط ٖ٤ئرا رْ
االػزشاف ثزُي ك ٢ئهبس ارلبه٤خ اػزشاف ٓزجبدٍ رجشٜٓب اُ٤ٜئخ.
ٓبدح)٣ (49غت ػِ ٠أُضٝد اُشاؿت ك ٢ئ٣وبف ٗؾبه ٚئخطبس اُ٤ٜئخ هجَ ربس٣خ اإل٣وبف ثضالصخ اؽٜش ػِ ٠األهَ.
٣غٞص ُِٔضٝد رؾ َ٣ٞعضء ٖٓ ٗؾبه ٚأٗ ًَ ٝؾبه ٚئُٓ ٠ضٝد آخش٣ٝ ،زْ ٛزا اُزؾ َ٣ٞؽغت اُؾشٝه اُزبُ٤خ:
ئثالؽ أفؾبة اُؾٜبداد اُز ُْ ٢ر٘زٓ ٢ٜذح فالؽ٤زٜب ثشؿجز ٚك ٢رؾ َ٣ٞاُؾٜبداد ئُٓ ٠ضٝد آخش هجَ ؽٜش ٖٓ اُزؾَ٣ٞ
ػِ ٠األهَ.
رؾذ٣ذ أُضٝد اُز ١عزؾ ٍٞئُ ٚ٤اُؾٜبداد.
ئثالؽ أفؾبة اُؾٜبداد ثآٌبٗ٤خ سكل اُزؾًٝ َ٣ٞزُي آعبٍ ٝهشم اُشكلٝ ،رِـ ٠اُؾٜبداد ئرا ػجش أفؾبثٜب ًزبث٤بً
أ ٝئٌُزش٤ٗٝب ػٖ سكنٜب ك ٢راد األعَ.
ك ٢ؽبُخ ٝكبح أ ٝئكالط أٝؽَ أ ٝاٗذٓبط أ ٝرقل٤خ أُضٝد ٣خنغ ٝسصز ٚأ ٝاُؾشًخ اُذآغخ أًٝ ٝالؤ ٙأ ٝأُقل ٕٞئُ٠
أؽٌبّ اُلوشح (ٛ ٖٓ )3ز ٙأُبدح ك ٢أعَ ال ٣زغبٝص صالصخ اؽٜش.
ك ٢عٔ٤غ ؽبالد ئ٣وبف اُ٘ؾبه ٣زؼ ٖ٤ئرالف اُج٤بٗبد اُؾخق٤خ اُز ٢ثو٤ذ رؾذ رقشف أُضٝد ٝرُي ثؾنٞس ٓٔضَ ػٖ
اُ٤ٜئخ.
اُلقَ اُخبٓظ
أُؼبٓالد اُزغبس٣خ اإلٌُزش٤ٗٝخ
ٓبدح)ٞ٣ (5.كش اُجبئغ ُِٔغزِٜي ك ٢أُؼبٓالد اُزغبس٣خ اإلٌُزش٤ٗٝخ هجَ ئثشاّ اُؼوذ أُؼِٓٞبد اُزبُ٤خ:
اعْ ٝػ٘ٞإ ٛٝبرق اُجبئغ أٓ ٝوذّ اُخذٓخ.
رلق٤الً ُٔشاؽَ ئٗغبص أُؼبِٓخ اُزغبس٣خ.
هج٤ؼخ ٞٓٝافلبد ٝعؼش أُ٘زظ.
ٗلوبد رغِ ْ٤أُ٘زظ ٓٝجِؾ رأٓٝ ٚ٘٤أ٣خ ٗلوبد أخش.ٟ
اُلزشح اُز ٌٕٞ٣ ٢خالُٜب أُ٘زظ ٓؼشٝمب ً ثبألعؼبس أُؾذدح.
ؽشٝه اُنٔبٗبد اُزغبس٣خ ٝاُخذٓخ ثؼذ اُج٤غ.
هشم ٝئعشاءاد اُذكغ.
هشم ٝآعبٍ اُزغِٝ ْ٤ر٘ل٤ز اُؼوذ ٝا٥صبس أُزشرجخ ػِ ٠ػذّ ر٘ل٤ز االُزضآبد.
ئٌٓبٗ٤خ اُؼذ ٍٝػٖ اُؾشاء ٝأعِ.ٚ
ً٤ل٤خ ئهشاس اُقلوخ.
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هشم ئسعبع أُ٘زظ أ ٝئثذاُٝ ٚئسعبع أُجِؾ.
ٗلوبد اعزؼٔبٍ رو٘٤بد االرقبٍ ؽ٣ ٖ٤زْ اؽزغبثٜب ػِ ٠أعبط ٓخزِق ػٖ اُزؼشكخ اُغبس ١اُؼَٔ ثٜب.
ؽشٝه كغخ اُؼوذ ئرا ًبٕ ُٔذح ؿ٤ش ٓؾذدح أ ٝرض٣ذ ػِ ٠اُغ٘خ.
اُؾذ األدُٗٔ ٠ذح اُؼوذ ،كٔ٤ب ٣خـ اُؼوٞد أُزؼِوخ ثزض٣ٝذ أُغزِٜي ٓ٘زظ أ ٝخذٓخ خالٍ ٓذح هِ٣ٞخ أ ٝثقلخ دٝس٣خ.
٣غت رٞك٤ش ٛز ٙأُؼِٓٞبد ئٌُزش٤ٗٝب ٝٝمؼٜب ػِ ٠رٓخ أُغزِٜي ُإلهالع ػِٜ٤ب ك ٢عٔ٤غ ٓشاؽَ أُؼبِٓخ.
ٓبدح)٣ (51ؾظش ػِ ٠اُجبئغ رغِ٘ٓ ْ٤زظ ٓؾشٝه ثطِت دكغ ،ئرا ُْ ٣زْ اُزؼبهذ ثؾأٗٓ ٚغ أُغزِٜي.
ك ٢ؽبُخ رغِ٘ٓ ْ٤زظ ئُ ٠أُغزِٜي ُْ ٣زْ اُزؼبهذ ثؾأٗ ،ٚال ٓ ٌٖٔ٣طبُجخ ٛزا األخ٤ش ثضٔ٘ ٚأٓ ٝقشٝكبد رغِ.ٚٔ٤
ٓبدح)٣ (52غت ػِ ٠اُجبئغ ،هجَ ئثشاّ اُؼوذ ،رٌٔ ٖ٤أُغزِٜي ٖٓ أُشاعؼخ اُٜ٘بئ٤خ ثغٔ٤غ اخز٤بسارٝ ٚرٌٔ ٖٓ ٚ٘٤ئهشاس
اُج٤غ أ ٝرـ٤٤ش ٙؽغت ئسادرًٝ ،ٚزُي اإلهالع ػِ ٠ؽٜبدح أُقبدهخ اإلٌُزش٤ٗٝخ أُزؼِوخ ثزٞه٤ؼ.ٚ
ٓبدح)٘٣ (53ؾأ اُؼوذ اإلٌُزش ٢ٗٝثؼ٘ٞإ اُجبئغ ٝك ٢ربس٣خ ٓٞاكوز ٚػِ ٠اُج٤غ ثٞاعطخ سعبُخ ث٤بٗبد ٓٞهؼخ ٞٓٝعٜخ
ُِٔغزِٜيٓ ،ب ُْ ٣زْ االرلبم ػِ ٠خالف رُي.
ٓبدح)٣ (54غت ػِ ٠اُجبئغ إٔ ٞ٣كش ُِٔغزِٜي ،ػ٘ذ اُطِت ،خالٍ اُؼؾشح أ٣بّ اُزبُ٤خ ػِ ٠ئثشاّ اُؼوذ ،سعبُخ ٌٓزٞثخ أٝ
سعبُخ ث٤بٗبد رزنٖٔ ًبكخ أُؼِٓٞبد أُزؼِوخ ثؼِٔ٤خ اُج٤غ.
ٓبدح)ٓ (55غ ٓشاػبح أؽٌبّ أُبدح (ٛ ٖٓ ).6زا اُوبُِٗٔ ٌٖٔ٣ ،ٕٞغزِٜي اُؼذ ٍٝػٖ اُؾشاء خالٍ ػؾشح أ٣بّ رؾزغت
ٖٓ ربس٣خ رغِْ أُغزِٜي ُِجنبػخ أ ٖٓ ٝربس٣خ ئثشاّ اُؼوذ ثبُ٘غجخ ُزوذ ْ٣اُخذٓخ٣ٝ .زْ ئخطبس اُجبئغ ثبُؼذ ٍٝثٞاعطخ
عٔ٤غ اُٞعبئَ أُ٘قٞؿ ػِٜ٤ب ٓغجوب ً ك ٢اُؼوذ ٝكٛ ٢ز ٙاُؾبُخ٣ ،غت ػِ ٠اُجبئغ ئسعبع أُجِؾ أُذكٞع ئُ ٠أُغزِٜي
كٓ ٢ذح أهقبٛب ػؾشح أ٣بّ ٖٓ ربس٣خ ئسعبع اُجنبػخ أ ٝاُؼذ ٍٝػٖ اُخذٓخ٣ٝ ،زؾَٔ أُغزِٜي أُقبس٣ق اُ٘بعٔخ ػٖ
ئسعبع اُجنبػخ.
ٓبدح)٣ (56غٞص ُِٔغزِٜي ئسعبع أُ٘زظ ػِ ٠ؽبُز ٚئرا ًبٕ ؿ٤ش ٓطبثن ُؾشٝه اُج٤غ أ ٝئرا ُْ ٣ؾزشّ اُجبئغ آعبٍ رغِٚٔ٤
ٝرُي خالٍ ػؾشح أ٣بّ رؾزغت ٖٓ ربس٣خ اُزغِ.ْ٤
ٝكٛ ٢ز ٙاُؾبُخ٣ ،غت ػِ ٠اُجبئغ ئسعبع أُجِؾ أُذكٞع ٝأُقبس٣ق اُ٘بعٔخ ػٖ رُي ئُ ٠أُغزِٜي خالٍ ػؾشح أ٣بّ
ٖٓ ربس٣خ ئسعبع أُ٘زظ.
ٝك ٢عٔ٤غ األؽٞاٍ ِ٣زضّ اُجبئغ ثبُزؼ٣ٞل ػٖ األمشاس اُز ٌٕٞ٣ ٢هذ عججٜب ُِٔغزِٜي ئرا ًبٕ ٘ٛبى ٓوزن.٠
ٓبدح)ٓ (57غ ٓشاػبح أؽٌبّ أُبدح (ٛ ٖٓ )66زا اُوبٗٝ ٕٞثبعزض٘بء ؽبالد اُؼٞ٤ة اُظبٛشح أ ٝاُخل٤خ ،ال ٣غٞص ُِٔغزِٜي
اُؼذ ٍٝػٖ اُؾشاء ك ٢اُؾبالد اُزبُ٤خ:
ػ٘ذٓب ٣طِت أُغزِٜي رٞك٤ش اُخذٓخ هجَ اٗزٜبء ٓذح اُؼذ ٍٝػٖ اُؾشاء ٞ٣ٝكش اُجبئغ رُي.
ئرا رْ رض٣ٝذ أُغزِٜي ثٔ٘زٞعبد ؽغت ٓٞافلبد ؽخق٤خ أ ٝرض٣ٝذ ٙثٔ٘زٞعبد ال  ٌٖٔ٣ئػبدح ئسعبُٜب أ ٝرٌ ٕٞهبثِخ
ُِزِق أ ٝاُٜالى أ ٝاُلغبد الٗزٜبء ٓذح فالؽ٤زٜب.
ئرا هبّ أُغزِٜي ث٘ضع األخزبّ ػٖ اُزغغ٤الد اُغٔؼ٤خ أ ٝاُجقش٣خ أ ٝاُجشٓغ٤بد ٝأُٞاد اإلػالٓ٤خ.
ؽشاء اٌُزت ٝاُقؾق ٝأُغالد.
ٓبدح) (58ئرا ًبٗذ ػِٔ٤خ اُؾشاء ٗبرغخ ًِ٤ب ً أ ٝعضئ٤ب ً ػٖ هشك ٓٔ٘ٞػ ئُ ٠أُغزِٜي ٖٓ هجَ اُجبئغ أ ٝاُـ٤ش ػِ٠
أعبط ػوذ ٓجشّ ث ٖ٤اُجبئغ ٝاُـ٤ش ،كإ ػذ ٍٝأُغزِٜي ػٖ اُؾشاء ٣لغخ ػوذ اُوشك ثذ ٕٝرؼ٣ٞل.
ٓبدح)٣ (59زؾَٔ اُجبئغ ك ٢ؽبُخ اُج٤غ ٓغ اُزغشثخ ،األمشاس اُز ٢هذ ٣زؼشك ئُٜ٤ب أُ٘زظ ٝرُي ؽز ٠اٗزٜبء ٓذح رغشثزٚ
ثبعزض٘بء ؽبالد عٞء االعزؼٔبٍ ٖٓ هجَ أُغزِٜي.
٣ؼزجش الؿ٤ب ً ًَ ؽشه ُإلػلبء ٖٓ أُغإ٤ُٝخ ٓ ٌٕٞ٣خبُلب ً ألؽٌبّ اُج٘ذ (ٛ ٖٓ )2ز ٙأُبدح.
ٓبدح)٣ (6.غت ػِ ٠اُجبئغ ،ك ٢ؽبُخ ػذّ رٞكش أُ٘زظ أ ٝاُخذٓخ أُطِٞثخ ئثالؽ أُغزِٜي ثزُي كٓ ٢ذح أهقبٛب 35
عبػخ هجَ ربس٣خ اُزغِ ْ٤أُ٘قٞؿ ػِ ٚ٤ك ٢اُؼوذ ٝئسعبع ًبَٓ أُجِؾ أُذكٞع ئُ ٠فبؽج.ٚ
٣لغخ اُؼوذ ئرا أخَ اُجبئغ ثبُزضآبر٣ٝ ،ٚغزشعغ أُغزِٜي أُجِؾ أُذكٞع ٓغ اؽزلبظ ٚثؾو ٚك ٢اُزؼ٣ٞل ك ٢ؽبُخ اُنشس
ئال ئرا ًبٕ ٛزا اإلخالٍ أ ٝاُنشس ٗبرظ ػٖ اُوٞح اُوبٛشح.
ٓبدح)(61
٣غت ػِ ٠اُجبئغ ئصجبد ؽق ٍٞاإلثالؽ أُغجنٝ ،ئهشاس أُؼِٓٞبدٝ ،اؽزشاّ أُذدٝ ،هج ٍٞأُغزِٜي٣ٝ .ؼذ ثبهالً ًَ
ارلبم ٓخبُق ُزُي.
ٓبدح) (62رخنغ ػِٔ٤بد اُذكغ أُزؼِوخ ثبُٔجبدالد ٝاُزغبسح اإلٌُزش٤ٗٝخ ئُ ٠اُوٞاٗٝ ٖ٤األٗظٔخ عبس٣خ أُلؼ.ٍٞ
٣غت ػِ ٠فبؽت ٝعِ٤خ اُذكغ اإلٌُزش ،٢ٗٝئثالؽ ُٓقْ ِذسٛب ثن٤بػٜب أ ٝعشهزٜب أ ٝم٤بع أ ٝعشهخ اُٞعبئَ اُز ٢رٌٖٔ
ٖٓ اعزؼٔبُٜب ًٝزُي ًَ اعزؼٔبٍ ٓض٣ق ُٜب.
٣غت ػُِٓ ٠قْ ِذس ٝعِ٤خ اُذكغ اإلٌُزش٤ٗٝخ رؾذ٣ذ اُٞعبئَ أُالئٔخ ُٜزا اإلثالؽ ك ٢اُؼوذ أُجشّ ٓغ فبؽجٜب.
٣زؾَٔ فبؽت ٝعِ٤خ اُذكغ اإلٌُزشٗ ٢ٗٝزبئظ م٤بع أ ٝعشهخ ٝعِ٤خ اُذكغ أ ٝاعزؼٔبُٜب أُضٝس ٖٓ هجَ اُـ٤ش ٝؽز٠
ربس٣خ ئثالؿ ٚاُ ُٔقْ ِذس ،ثبعزض٘بء ؽبالد اُزذُ٤ظ.
ً
اعزؼٔبٍ ٝعِ٤خ اُذكغ اإلٌُزش ٢ٗٝد ٕٝروذ ْ٣اُٞعِ٤خ ٝرؾذ٣ذ اُ٣ٜٞخ ئٌُزش٤ٗٝب ال ِ٣ضّ فبؽجٜب.
اُلقَ اُغبدط
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أُخبُلبد ٝاُؼوٞثبد
ٓبدح)ٓ (63غ ػذّ اإلخالٍ ثأ٣خ ػوٞثخ اؽذ ٝسدد ك ٢أ ١هبٗ ٕٞآخش٣ ،ؼبهت ثبُؾجظ ُٔذح ال رض٣ذ ػٖ ػبٓٝ ٖ٤ثـشآخ ال
رض٣ذ ػٖ  21111ػؾشح آالف د٘٣بس أسدٗ ٢أٓ ٝب ٣ؼبدُٜب ثبُؼِٔخ أُزذاُٝخ هبٗٗٞب ً أ ٝثاؽذٛ ٟبر ٖ٤اُؼوٞثز ٖٓ ًَ ٖ٤هبّ
ثبُذخ ٍٞثطش٣ن اُـؼ أ ٝاُزذُ٤ظ ػِٗ ٠ظبّ أ ٝث٤بٗبد رزؼِن ثبُزٞه٤ؼبد اإلٌُزش٤ٗٝخ أ ٝأثو ٠االرقبٍ ثقٞسح ؿ٤ش
ٓؾشٝػخ ثبُ٘ظبّ.
ٓبدح)ٓ (64غ ػذّ اإلخالٍ ثأ٣خ ػوٞثخ اؽذ ٝسدد ك ٢أ ١هبٗ ٕٞآخش٣ ،ؼبهت ثبُؾجظ ٓذح ال رض٣ذ ػٖ ػبٖٓٓ ًَ ٖ٤
صٝس ٓؾشساً أ ٝرٞه٤ؼب ً ئٌُزش٤ٗٝب ً أ ٝؽٜبدح اػزٔبد رٞه٤غ ئٌُزش.٢ٗٝ
٣ؼبهت ثزاد اُؼوٞثخ أُوشسح ك ٢اُلوشح (ٛ ٖٓ )2ز ٙأُبدح ًَ ٖٓ اعزؼَٔ ٓؾشسا أ ٝرٞه٤ؼبً ئٌُزش٤ٗٝب ً أ ٝؽٜبدح ٓضٝسح
ثبػزٔبد رٞه٤غ ئٌُزشٓ ٢ٗٝغ ػِٔ ٚثزُي.
ٓبدح)٣ (65ؼبهت ثبُؾجظ ٓذح ال رض٣ذ ػٖ ػبٓٝ ٖ٤ثـشآخ ٓبُ٤خ ال رض٣ذ ػٖ  21111ػؾشح آالف د٘٣بس أسدٗ ٢أٓ ٝب
٣ؼبدُٜب ثبُؼِٔخ أُزذاُٝخ هبٗٗٞب ً أ ٝثاؽذٛ ٟبر ٖ٤اُؼوٞثز ٖٓ ًَ ٖ٤اعزخذّ ٗظبّ أ ٝثشٗبٓظ ُِؾُِٞ٤خ د ٕٝئرٔبّ أُؼبٓالد
اُزغبس٣خ ثبُٞعبئَ اإلٌُزش٤ٗٝخ ٝرُي ثبُزؼذ َ٣كٜ٤ب أٓ ٝؾ ٞث٤بٗبرٜب أ ٝئكغبدٛب أ ٝرذٓ٤شٛب أ ٝثزؼط َ٤أٗظٔزٜب.
ٓبدح)٣ (66ؼبهت ًَ ٖٓ ٔ٣بسط ٗؾبه أُضٝد ثذ ٕٝاُؾق ٍٞػِ ٠رشخ٤ـ ٖٓ اُ٤ٜئخ ثبُؾجظ ٓذح ال رض٣ذ ػٖ ػبٖٓ٤
ٝثـشآخ ٓبُ٤خ ال رض٣ذ ػٖ  21111ػؾشح آالف د٘٣بس أسدٗ ٢أٓ ٝب ٣ؼبدُٜب ثبُؼِٔخ أُزذاُٝخ هبٗٗٞب ً.
ٓبدح)٣ (67غؾت اُزشخ٤ـ ٖٓ أُضٝد ٣ٝزْ ئ٣وبف ٗؾبه ،ٚئرا أخَ ثٞاعجبر ٚأُ٘قٞؿ ػِٜ٤ب كٛ ٢زا اُوبٗٝ .ٕٞروّٞ
اُ٤ٜئخ ثغؾت اُزشخ٤ـ ثؼذ عٔبع أُضٝد أُزًٞس.
ٓبدح)ٓ (68غ ٓشاػبح أؽٌبّ أُبدح (ٛ ٖٓ )75زا اُوبٗ٣ ،ٕٞؼبهت أٓ ١ضٝد ئرا ُْ ٣شاع األٓٞس اُز٣ ٢غت إٔ ٣زنٜٔ٘ب
ًشاط اُؾشٝه أُ٘قٞؿ ػِٜ٤ب ك ٢أُبدح (ٛ ٖٓ )45زا اُوبٗ ٕٞثـشآخ ٓبُ٤خ ال رض٣ذ ػٖ  21111ػؾشح آالف د٘٣بس
أٓ ٝب ٣ؼبدُٜب ثبُؼِٔخ أُزذاُٝخ هبٗٗٞبً.
ٓبدح)٣ (69ؼبهت ًَ ؽخـ هذّ ػٔذاً ٓؼِٓٞبد خبهئخ ُِٔضٝد  ٌَُٝاألهشاف اُز ٢هِت ٜٓ٘ب إٔ رضن ثزٞه٤ؼ ٚثبُؾجظ
ُٔذح ال رض٣ذ ػٖ ػبٓٝ ٖ٤ثـشآخ ٓبُ٤خ ال رض٣ذ ػٖ  21111ػؾشح آالف د٘٣بس أسدٗ ٢أٓ ٝب ٣ؼبدُٜب ثبُؼِٔخ أُزذاُٝخ
هبٗٗٞبً أ ٝثاؽذٛ ٟبر ٖ٤اُؼوٞثز.ٖ٤
ٓبدح)٣ (7.ؼبهت ًَ ٖٓ اعزؼَٔ ثقلخ ؿ٤ش ٓؾشٝػخ ػ٘بفش رؾل٤ش ؽخق٤خ ٓزؼِوخ ثزٞه٤غ ؿ٤ش ٙثبُؾجظ ُٔذح ال رض٣ذ
ػٖ ػبٓٝ ٖ٤ثـشآخ ٓبُ٤خ ال رض٣ذ ػٖ  21111د٘٣بس أسدٗ ٢أٓ ٝب ٣ؼبدُٜب ثبُؼِٔخ أُزذاُٝخ هبٗٗٞب ً أ ٝثاؽذٛ ٟبرٖ٤
اُؼوٞثز.ٖ٤
ٓبدح)٣ (71ؼبهت ًَ ٖٓ ٣خبُق أؽٌبّ أُٞاد ( )59كوشح (ٝ )65(ٝ )63(ٝ ).6(ٝ )5اُلوشح اُضبٗ٤خ ٖٓ أُبدح )(56
ٝاُلوشح األ ٖٓ ٠ُٝأُبدح (ٛ ٖٓ ).7زا اُوبٗ ٕٞثـشآخ ٓبُ٤خ ال رض٣ذ ػٖ  .611د٘٣بس أسدٗ ٢أٓ ٝب ٣ؼبدُٜب ثبُؼِٔخ
أُزذاُٝخ هبٗٗٞب.
ٓبدح)٣ (72ؼبهت ثبُؼوٞثبد أُ٘قٞؿ ػِٜ٤ب ك ٢هبٗ ٕٞاُؼوٞثبد أُؼٔ ٍٞث ٚأٓ ١ضٝد ٝربثؼ ٚ٤اُز٣ ٖ٣لؾ ٕٞأٝ
٣غبػذ ٕٝأ٣ ٝؾبسً ٕٞك ٢ئكؾبء أُؼِٓٞبد اُز ٢ػٜذد ئُ ْٜ٤ك ٢ئهبس ٓٔبسعخ ٗؾبهبر.ْٜ
٣غزض٘ ٖٓ ٠أؽٌبّ اُلوشح (ٛ ٖٓ )2ز ٙأُبدح أُؼِٓٞبد اُز ٢عٔؼ فبؽت اُؾٜبدح ًزبث٤ب أ ٝئٌُزش٤ٗٝب كٗ ٢ؾشٛب أٝ
اإلػالّ ثٜب أ ٝك ٢اُؾبالد أُ٘قٞؿ ػِٜ٤ب ك ٢اُزؾش٣ؼبد عبس٣خ أُلؼ.ٍٞ
ٓبدح)٣ (72ؾٌْ ك ٢عٔ٤غ األؽٞاٍ ثٔقبدسح األعٜضح ٝاألٗظٔخ ٝاُجشآظ أُغزخذٓخ ك ٢اسرٌبة أُخبُلبد أُؾبس ئُٜ٤ب
كٛ ٢زا اُلقَ أ ٝاُزٗ ٢زغذ ػٜ٘ب.
اُلقَ اُغبثغ
أؽٌبّ اٗزوبُ٤خ ٝخزبٓ٤خ
ٓبدح)٣ (74غشٛ ١زا اُوبٗ ٕٞػِ ٠اُذػب ٟٝأُزؼِوخ ثبُٔجبدالد ٝاُزغبسح اإلٌُزش٤ٗٝخ أُشكٞػخ أٓبّ أُؾبًْ أ٤ٛ ٝئبد
اُزؾٌٝ ْ٤اُز٣ ُْ ٢قذس ثؾأٜٗب ؽٌْ ْ
ثبد ٜٗ ٝبئ.٢
ٓبدح)ِ٣ (75ـ ًَ ٠ؽٌْ ٣زؼبسك ٝأؽٌبّ ٛزا اُوبٗ.ٕٞ
ٓبدح)٣ (76قذس ٝص٣ش االهزقبد ٝاُق٘بػخ ٝاُزغبسح اُِٞائؼ ٝاُوشاساد اُالصٓخ ُز٘ل٤ز أؽٌبّ ٛزا اُوبٗ.ٕٞ
ٓبدح)(77
ػِ ٠عٔ٤غ اُغٜبد أُخزقخ ًَ ،كٔ٤ب ٣خق ،ٚر٘ل٤ز أؽٌبّ ٛزا اُوبٗ٣ٝ ،ٕٞؼَٔ ث ٚثؼذ صالصٓٞ٣ ٖ٤بً ٖٓ ربس٣خ ٗؾش ٙك٢
اُغش٣ذح اُشعٔ٤خ.
فذس ثٔذ٘٣خ كّ3114/ / ٢
أُٞاكن ٛ2534/ /ـ
٣بعش ػشكبد
سئ٤ظ اُِغ٘خ اُز٘ل٤ز٣خ ُٔ٘ظٔخ اُزؾش٣ش اُلِغط٤٘٤خ
سئ٤ظ اُغِطخ اُٞه٘٤خ اُلِغط٤٘٤خ
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